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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت البارونة رون��ا فيرهد وزير 
الص��ادرات  وتش��جيع  التج��ارة 
البريطاني��ة تق��دمي دعم س��خي 
دوالر  ملي��ون   211 م��ن  يق��رب 
لتحس��ن تولي��د الكهرب��اء في 

العراق.
ونقل بيان للس��فارة البريطانية 
ف��ي العراق أمس األربعاء اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، قول 
تأم��ن  ان " مؤسس��ة  الوزي��رة: 
 )UKEF( البريطاني��ة  الص��ادرات 
ستقدم دعما ماليا بقيمة 210.8 
ملي��ون دوالر ف��ي اطار املش��روع 
الثان��ي املتف��ق علي��ه ف��ي إطار 
مذكرة التفاهم للبنية التحتية 
ف��ي الع��راق والذي تبل��غ قيمته 
220 ملي��ون دوالر لترقية وإصالح 
التوربين��ات القائمة في عش��رة 
مواق��ع من قب��ل ش��ركة جنرال 
اليكتريك )جي أي( لتقدمي مصدر 

طاقة محسن وأكثر أمنا".
واضافت، ان " املشروع سيحافظ 
عل��ى 6.5 جيجاوات م��ن الطاقة 
التوليدي��ة مما يؤدي إلى تش��غيل 
مالين املن��ازل في جمي��ع أنحاء 

العراق".
ان "ش��ركة جن��رال  واوضح��ت، 
الكتريك ستقدم حلوال متقدمة 
 ،)GAP( والضواب��ط  للحواج��ز 

وهي تقنية من ش��أنها حتس��ن 
الغازي��ة ومتكن  التوربين��ات  أداء 
محط��ات تولي��د الطاق��ة ف��ي 
مناطق بغداد وكربالء والقادسية 
وباب��ل والنج��ف والبص��رة م��ن 
العمل بشكل أكثر ديناميكية".

جدير بالذك��ر ان قطاع الكهرباء 
في العراق يعاني من مش��كالت 
كبي��رة جدا وحت��اول احلكومة من 
خ��الل زي��ادة الق��درة التوليدي��ة 
ومبش��روع اخلدم��ة واجلباية تقدمي 
مس��تمرة  بص��ورة  الكهرب��اء 

للمواطنن.
يذك��ر ان العالق��ات ب��ن الع��راق 
وبريطاني��ا تط��ورت ف��ي اآلون��ة 
األخي��رة بنح��و كبي��ر، وتوج��ت 
تيري��زا  بزي��ارة  التط��ورات  ه��ذه 
ماي رئيس��ة ال��وزراء البريطانية، 
الرس��مية للعراق واللقاء بحيدر 
العبادي رئيس الوزراء، أواخر شهر 
تش��رين ثاني املاض��ي، ففي تلك 
الزيارة واثناء بحث تعزيز العالقات 
الثنائية ب��ن البلدين، أعربت عن 
البريطاني��ة  احلكوم��ة  مواق��ف 
جمي��ع  ف��ي  للع��راق  الداعم��ة 
اجمل��االت وفي مقدمته��ا التعاون 
ضد اإلرهاب وتوفي��ر غطاء جوي 
ومعلوم��ات اس��تخبارية ودع��م 
النازحن  إعادة  االستقرار وجهود 

وحقوق اإلنسان.

دعم بريطاني للعراق تعلنه وزيرة التجارة..

210.8 مليون دوالر لتحسين الكهرباء

جانب من حمالت صيانة الشبكة الوطنية "ارشيف"

"االتحاد" و"الديمقراطي" يتجهان
"العمل" توّفر الحد األدنى من2الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية

3العيش الكريم ألربعة ماليين عاطل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت هيئة النزاهة، أمس األربعاء، 
استصدار )90( أمر قبض واستقدام 
وتوقيف ومنع سفر بحق وزراء ومن 
بدرجتهم خالل عام 2017، في حني 
أعلن��ت متكنه��ا من إع��ادة ترليون 
و305 ملي��ارات دين��ار ال��ى خزين��ة 

الدولة خالل عام 2017.
مؤمتره��ا  ف��ي  النزاه��ة  وذك��رت 
الصحفي الذي عقدته لإلعالن عن 
تقريرها الس��نوي لعام 2017 امس 

االربع��اء، "اص��در )32( ام��را قبض 
بح��ق )17( وزيرا ومن هم بدرجتهم 

خالل عام "2017.
أم��را   )47( اص��دار  مت   " واضاف��ت، 
اس��تقدام بح��ق )47( او م��ن ه��م 
رة  بدرجته��م، فيم��ا ص��درت ُمذكَّ
توقيف قضائية بحق ُمتَّهٍم بدرجة 

وزير".
وأش��ارت الهيئ��ة إلى ص��دور)10( 
قرارات منع س��فر بح��ق وزير أو من 

بدرجته.

كما اعلن��ت هيئة النزاه��ة، اعادة 
ترليون 305 ملي��ار دينار الى خزينة 

الدولة خالل عام 2017.
وقال رئيس الهيئة حسن الياسري 
ان "املبال��غ املس��ترجعة وإيق��اف 
بالدين��ار  هدره��ا  ومن��ع  صرفه��ا 
و173  ترلي��ون  بلغ��ت  العراق��ي 
ملي��ار دين��ار"، مبين��ا ان "االموال 
املس��ترجعة بال��دوالر بلغ��ت 111 

مليون و276 الف دوالر".
واضاف الياس��ري ان "مجموع هذه 

املبال��غ بالدين��ار العراق��ي التي مت 
استرجاعها بلغت أكثر من ترليون 
و305 مليار دينار"، مبينا ان "االموال 
التي متكنت الهيئة من كش��فها 
عن طريق االج��راءات الوقائية قبل 

وقوع الفساد بلغت 948 مليار".
جدير بالذكر ان رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي، اكد اكثر م��ن مرة خالل 
الفترة املاضية ان املعركة القادمة 
ستكون ضد الفس��اد بعد ان متت 

هزمية داعش.

بغداد - وعد الشمري:
أكدت وزارة التخطيط والتعاون 
اإلمنائ��ي، أم��س األربع��اء، أنه��ا 
الع��راق  س��تراتيجية  س��تبدأ 
ملكافحة الفقر مطلع األسبوع 
أنه��ا  إل��ى  وأش��ارت  املقب��ل، 
معدالت��ه  خف��ض  تس��تهدف 
بنس��بة %25، فيم��ا ذك��رت ان 
متويل املشروع سيكون من خالل 
املوازنة وعبر شركاء دوليني على 

رأسهم البنك الدولي.
وقال املتحدث الرس��مي للوزارة 

ف��ي  الهن��داوي  الزه��رة  عب��د 
تصريح إلى "الصب��اح اجلديد"، 
إن "وزارة التخطي��ط ه��ي التي 
مكافحة  س��تراتيجية  أع��دت 
الفقر التي صوت عليها مجلس 
الوزراء الثالثاء املاضي، وتتضمن 
خطة عمل خلمس سنوات تبدأ 
م��ن الع��ام احلال��ي وتنتهي في 

."2022
"عم��ل  أن  الهن��داوي  وأض��اف 
ال��وزارة ج��اء م��ع ش��ركاء من 
وزارات اخرى، وممثلني عن مجلس 

النواب، ومنظمات اجملتمع املدني 
واكادمييني وخبراء".

وأش��ار إلى أن "جلنتني ش��اركتا 
في وضع الس��تراتيجية، االولى 
فني��ة دائم��ة برئاس��ة االم��ني 
ال��وزراء مه��دي  الع��ام جملل��س 
العالق مهمته��ا متابعة اعداد 
الس��تراتيجية والوص��ول ال��ى 
الصيغ النهائي��ة، واالخرى جلنة 
رئي��س مجلس  برئاس��ة  علي��ا 
ال��وزراء حيدر العبادي ومهمتها 
تعليم��ات  واص��دار  املصادق��ة 

تنفيذها".
وأوض��ح الهن��داوي ان " األح��د 
املقبل الرابع من الش��هر اجلاري 
ه��ذه  تنفي��ذ  ب��دء  سيش��هد 
الس��تراتيجية الت��ي تتضم��ن 
مجموعة من االهداف االساسية 
لتحسني حال الفقراء ضمن ما 
يع��رف مبكافحة الفق��ر متعدد 
االبع��اد، واملقصود ب��ه مجاالت 
الصح��ة والس��كن والتعلي��م 

والدخل واحلماية االجتماعية".
تتمة ص3

أصدرت 90 مذكرًة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم

النزاهة تعيد ترليون و305 مليارات دينار الى الدولة

تستهدف تخفيض معدالته بنسبة 25 % في خمس سنوات

"التخطيط" تنّفذ ستراتيجية مكافحة الفقر في العراق األحد المقبل

الصباح الجديد ـ وكاالت :

ألقى الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
أمس األربعاء، خطابا أمام الكونغرس 
بع��د ع��ام على رئاس��ته، الفت��ا إلى 
تنفي��ذ جزء من سياس��ته التي وعد 

بها في حملته االنتخابية.
وتط��رق ترامب ف��ي خطابه جملموعة 
من النق��اط، عرض خاللها جردا ألبرز 
إجنازاته، ورؤيته السياس��ية، واخلطة 
التي س��يقوم بتنفيذها خالل العام 

اجلديد.
فيم��ا يتعل��ق مبل��ف اإلره��اب، أعلن 
الرئي��س األميرك��ي ع��ن حتري��ر كل 
األراضي الت��ي كان يس��يطر عليها 
في  اإلس��المية"  "الدول��ة  تنظي��م 
س��وريا والعراق تقريبا، مشددا على 
ض��رورة العمل أكثر لهزمية التنظيم 

املتشدد نهائيا.
وق��ال: "اإلرهابي��ون ليس��وا مج��رد 
وأع��داء  قتل��ة  ه��م  مجرم��ني 

لألميركي��ني"، مضيفا: "س��نواصل 
املعركة حتى نهزم داعش متاما".

كم��ا حت��دث ع��ن مس��ألة الهجرة 

والثغرات التي يس��تغلها اإلرهابيون 
املتح��دة  الوالي��ات  إل��ى  للدخ��ول 
األميركي��ة، مش��ددا عل��ى ض��رورة 

الوصول لنظام هج��رة جيد الختيار 
الصاحل��ني الذي��ن م��ن ش��أنهم أن 

يقدموا إضافة للبالد.

وأعلن ترامب عن توقيعه أمرا تنفيذيا 
إلبقاء مركز االعتقال العسكري في 
خليج غوانتانامو، في كوبا مفتوحا، 
وذل��ك بعدما حاول الرئيس الس��ابق 

باراك أوباما إغالقه دون جدوى.
وقال: "وقعت للت��و، قبل القدوم إلى 
هن��ا، أم��را يوج��ه وزير الدف��اع جيم 
ماتيس إلع��ادة النظر في سياس��ة 
االعتقال العس��كري وإبقاء منشآت 
ف��ي خلي��ج غوانتانام��و  االعتق��ال 

مفتوحة".
كم��ا دع��ا كل األميركي��ني، وخاصة 
والدميوقراط��ي،  اجلمه��وري  احلزب��ني 
إل��ى "وضع اخلالف��ات جانبا بحثا عن 

أرضية تفاهم".
وق��ال ترام��ب، الس��اعي خلف دعم 
احلزب��ني لتحقيق إجنازات تش��ريعية، 
س��يما في ملف��ي الهج��رة والبنى 
التحتية: "الليلة، أدعو كل واحد منا 
إلى وض��ع خالفاتنا جانب��ا، والبحث 
عن أرضية مشتركة، والسعي خلف 
الوحدة التي يجب تقدميها للشعب 

الذي انتخبنا خلدمته".

ترامب يتبنى سياسات متشددة للهجرة برغم دعوته للوحدة

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
أمس األربع��اء، أن احلكومة أطلقت 
الثالثاء املاضي التخصيصات املالية 
الى  االنتخابات وتس��عى  ملفوضية 
حتقيق  املساواة والعدالة في توزيع 

املوارد. 
وقال العبادي خالل حضوره جلسة 

مجل��س الن��واب ملناقش��ة املوازنة 
ام��س ان " حصة اقليم كردس��تان 
باحتس��اب  ح��ددت  املوازن��ة  ف��ي 
"اننا  الس��كانية"، مبينا  النس��ب 
نريد املس��اواة والعدالة ف��ي توزيع 

املوارد".
واضاف العبادي "علينا توفير األمن 
واخلدم��ات من أجل ع��ودة النازحن 

وتوزي��ع بطاقات الناخ��ب عليهم"، 
مش��يرا ال��ى ان "مجل��س ال��وزراء 
أطلق باألمس التخصيصات املالية 

ملفوضية األنتخابات".
وتاب��ع: "ال يوج��د مانع م��ن اطالق 
للمحافظ��ات  البت��رودوالر  مبال��غ 
املنتج��ة للنفط العم��ارة والبصرة 
والناصرية وواسط وكركوك"، داعيا 

مجلس النواب الى "مناقلة املبالغ 
الالزمة لذلك وال اعتراض من قبلنا 

عليها".
واك��د العب��ادي "الميك��ن اآلن زيادة 
املوازنة، الن علينا أن نتكلم بوضوح 
مع الناس حول األموال ومس��تقبل 
البلد"، الفتا ال��ى انه "من االفضل 
النقاش م��ع اللجان، ومس��تعدون 

للعمل للوصول إل��ى حلول لتمرير 
وق��ت  بأس��رع  األحتادي��ة  املوازن��ة 

ممكن".
وب��ن العبادي "س��أجلس مع نواب 
احملافظات ف��ي املناطق احملررة ونواب 
احملافظ��ات املنتجة للنف��ط ونواب 
االقليم، للوصول الى اتفاق حول كل 

املشاكل اخلاصة بكل مجموعة".

وق��ال العب��ادي خالل حض��وره في 
مجل��س الن��واب ملناقش��ة املوازنة 
ان "العراق جت��اوز االزمة االقتصادية 
التي  والتضحي��ات  الضغ��ط  رغم 
تعرض لها املواطن��ون"، مبينا "اننا 
وضعن��ا كل امكانيتن��ا ف��ي ه��ذه 

املوازنة".
تتمة ص3

العبادي من البرلمان: أطلقنا تخصيصات االنتخابات ونسعى الى العدالة والمساواة

دونالد ترامب يلقي خطابا أمام الكونغرس

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال نائ��ب وزير خارجي��ة الكويت 
خالد اجلار اهلل أمس األربعاء إن ما 
ال يقل عن ألف شركة ورجل أعمال 
س��وف يش��اركون في مؤمتر إعادة 
إعم��ار الع��راق الذي تس��تضيفه 

الكويت في شباط اجلاري.
وق��ال اجل��ار اهلل ف��ي تصريح��ات 
ندوة  للصحافي��ن، على هام��ش 
في غرفة جت��ارة وصناعة الكويت، 
إن "املؤمت��ر سيش��هد مش��اركة 
واس��عة جدا على مس��توى رجال 

األعمال وعلى مستوى الدول".
وأض��اف إن "املؤمت��ر س��تتمخض 
عنه مش��روعات عديدة سيتوالها 

القطاع اخلاص ومشروعات عديدة 
س��تتوالها احلكومات، وستسهم 
هذه املش��روعات في إعادة بناء ما 

مت تدميره في العراق".
وتعد الكويت منذ فترة الستضافة 
هذه املؤمت��ر الذي يأم��ل العراق أن 
يساعده في إعادة إعمار كثير من 
املناطق التي دمرتها احلرب األخيرة 

مع تنظيم الدولة اإلسالمية.
 وم��ن جانبه ت��رأس األم��ن العام 
جمللس الوزراء، مهدي العالق، امس 
االربعاء، اجتماعا لتسليط الضوء 
على التحضي��رات النهائية ملؤمتر 

الكويت.
تفصيالت أخرى ص11

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  ص��ادق 
معصوم، أمس األربعاء، على قانون 
التعدي��ل األول لقان��ون انتخاب��ات 
مجلس الن��واب العراق��ي رقم 45 
لسنة 2013، فيما أكد على أهمية 

االرتقاء بالعملية الدميقراطية.
وق��ال املكت��ب اإلعالمي لرئاس��ة 
اجلمهوري��ة ف��ي بي��ان ل��ه تلق��ت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"رئي��س اجلمهورية ف��ؤاد معصوم 
ص��ادق، امس على قان��ون التعديل 
األول لقان��ون انتخاب��ات مجل��س 

الن��واب العراق��ي رقم 45 لس��نة 
 ."2013

وأوض��ح املكت��ب إن ه��ذا القانون 
ال��ذي صوت عليه مجل��س النواب 
في وقت سابق، استناداً إلى أحكام 
البن��د أوالً م��ن امل��ادة 61 والبن��د 
ثالث��اً من امل��ادة 73 من الدس��تور، 
انتخاب��ات  إج��راء  بغي��ة  ش��رع 
نزيهة وشفافة وش��مول شريحة 
واس��عة من أبناء اجملتم��ع العراقي 
للمش��اركة في االنتخابات لغرض 

االرتقاء بالعملية الدميقراطية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير النفط جبار علي اللعيبي، 
أمس األربعاء، ح��رص العراق على 
توفير البيئة املثالية الس��تقطاب 
االس��تثمارات العاملي��ة في قطاع 

النفط والطاقة.
املكت��ب  ع��ن  ص��در  بي��ان،  وأورد 
اإلعالمي لل��وزارة، تلقت "الصباح 
اجلديد نس��خة منه :" ان اللعيبي 
اك��د خ��الل لق��اءه وزي��ر الدول��ة 
لشؤون الش��رق االوسط في وزارة 
اخلارجي��ة ووزارة التنمي��ة الدولية 
ان  بي��رت،  أليس��تر  البريطاني��ة 
العراق يعمل على التعاون املثالي 

مع الشركات العاملية العاملة في 
القط��اع النفطي بهدف النهوض 
بهذه الصناعة واالستثمار االمثل 
له��ذه الث��روة الوطني��ة، ومنه��ا 
حتويل الغ��از الذي يحرق الى طاقة 
مفي��دة، فضال عن زيادة مش��اريع 
النه��وض بالبن��ى التحتي��ة ف��ي 
أنح��اء الب��الد كافة، وق��د حققنا 
وعلى  املنصرم��ة،  الفت��رة  خ��الل 
الرغم من التحدي��ات االقتصادية 
واألمنية، تقدما كبيرا على صعيد 
تنفيذ املش��اريع وزيادة االنتاج من 

النفط والغاز".
تتمة ص3

1000 شركة ورجل أعمال يشاركون 
في مؤتمر الكويت لدعم العراق

معصوم يصادق على
تعديل قانون االنتخابات

"النفط" تؤكد حرص العراق على توفير 
بيئة مثالية لالستثمارات العالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
والعلوم  التعلي��م  وزي��ر  أعلن 
ال��رزاق  عب��د  والتكنلوجي��ا 
العيسى، أمس األربعاء، إتالف 
جمي��ع مخلف��ات األس��لحة 
العراق خالل  الكيمياوية ف��ي 
فترة بلغت س��بعة أشهر من 
الع��ام املاض��ي، في ح��ن دعا 
هيئ��ة النزاهة إل��ى التحقيق 
بش��أن إنفاق العراق 58 مليار 
دينار منذ عام 2011 على ملف 
إت��الف األس��لحة الكيميائية 
خط��وة  حتقي��ق  دون  "م��ن 

ملموسة".
وقال العيسى خالل احتفالية 
إعالن خلو العراق من األسلحة 
الكيمياوية، تابعتها "الصباح 
اجلدي��د"، "نعلن أم��ام العالم 
بأن العراق بلد خال من كل ما 
يهدد احلياة بعد أن قامت وزارتنا 

بإجن��از املهمة املناطة بها، وها 
ه��و الع��راق يف��ي بالتزاماته 
مخلف��ات  بإت��الف  الدولي��ة 
التي  الكيمياوي��ة  األس��لحة 
زرعه��ا النظ��ام املقب��ور ف��ي 

جسد العراق".
وأض��اف، أن "الع��راق أنفق 58 
ملي��ار دين��ار منذ ع��ام 2011 
ول��م يحق��ق املعني��ون مبلف 
األس��لحة  مخلف��ات  ات��الف 
خط��وة  أي��ة  الكيمياوي��ة، 
املش��روع  بل حتول  ملموس��ة 
منه��ا  ميت��ص  ثغ��رة  إل��ى 
الفاسدون فسادهم"، معتبراً 
األس��لحة  "مخلف��ات  أن 
تق��ل خطورة  ال  الكيمياوي��ة 
عن ذلك الفس��اد الكبير الذي 
الع��راق والعاصمة  جعل أمن 

بغداد على كفة عفريت".
تتمة ص3

ملحق "       " 
الفن.. استنطاق الذات

لترجمة جوهرها
جالل شرقاوي: يا اهلل.. كيف يتحمل الشعب العراقي كل هذا الرعب؟

عقيل مهدي تعامل مع الوقائع الحياتية فنقلها الى أفق افتراضي 

دعا النزاهة الى التحقيق في هدر 58 مليار دينار

العيسى: أتلفنا مخلفات 
األسلحة الكيمياوية وملفها 

نخره فساد كبير



شؤون عراقية2

السليمانية - عباس كاريزي:

الدميقراط��ي  احل��زب  يج��ري 
الكردس��تاني واالحت��اد الوطن��ي 
عل��ى  مباحث��ات  الكردس��تاني 
مستوى عال حلل حكومة االقليم 
احلالية وتشكيل حكومة اغلبية 
سياس��ية محله��ا، وذلك عقب 
الق��وى  وزراء  اغل��ب  انس��حاب 
واالحزاب السياسية الذي سبب 
ف��رط عق��د حكوم��ة القاع��دة 
العريض��ة، وهي التي تش��كلت 
ب��ن  سياس��ي  اتف��اق  عق��ب 
الدميقراطي الكردستاني وحركة 
التغيير وفق��ا لنتائج االنتخابات 
الس��ابقة والتي ش��اركت اغلب 
السياس��ية  واالح��زاب  الق��وى 

الكردية فيها 
مصدر سياس��ي مطلع اكد في 
تصريح للصباح اجلديد ان االحتاد 
الدميقراط��ي  واحل��زب  الوطن��ي 
اجري��ا مباحث��ات على مس��توى 
اغلبية  لتش��كيل حكومة  عال 
سياس��ية حل��ن موع��د اج��راء 
املقبل��ة  البرملاني��ة  االنتخاب��ات 
في االقليم، جراء الفش��ل الذي 
منيت به حكومة االقليم احلالية 
واخفاقها من تنفي��ذ برنامجها 
عل��ى ش��تى الصعد، م��ا حمل 
املواطنن واالقليم على حد سواء 
تبعات سياسية واقتصادية اقل 

ما توصف به انها كارثية.  
واضاف املصدر ان اجلانبن يعمالن 
كذل��ك عل��ى ترش��يق هي��كل 
احلكومة املقبل��ة، وتقليص عدد 

وزارتها من 24 الى 11 وزارة. 
وتاب��ع »عق��ب انس��حاب حركة 
التغيي��ر واجلماع��ة االس��المية 
االس��المي،  االحت��اد  تالهم��ا 
وحتوله��م ال��ى خان��ة املعارضة، 
بقي��ت اكثر م��ن نص��ف وزارات 
احلكوم��ة احلالي��ة ش��اغرة تدار 
بالوكالة من قبل االحتاد الوطني 
واحل��زب الدميقراط��ي«، وه��و ما 
افقد احلكومة شرعيتها ليلغي 
بذلك صف��ة حكوم��ة القاعدة 
العريض��ة، الت��ي كان��ت تطلق 
عليه��ا بع��د تش��كيلها عقب 
انتخابات عام 2013 في االقليم، 
مبش��اركة اغلب االحزاب والقوى 

السياسية.    
واوضح املصدر ان االحتاد الوطني 
والدميقراطي الكردس��تاني، وفي 
مس��عى منهما مللء الفراغ في 
احدثه  ال��ذي  الوزارية،  احلقائ��ب 
انسحاب ثالث قوى اساسية من 
حكومة االقلي��م، والذي يتطلب 
احلالية وتش��كيل  حل احلكومة 
سياس��ية،  اغلبي��ة  حكوم��ة 
وهو ما يحتاج ال��ى اتفاق جديد 
كردس��تان  برمل��ان  وموافق��ة 
عليه الذي يهيم��ن عليه االحتاد 

والدميقراطي.
وتابع »ان االتف��اق يجب ان يكون 
بداية على مستوى برملان االقليم 
رئيس  ومين��ح مبوجب��ه منص��ب 
برملان االقليم الش��اغر حالياً الى 
االحتاد الوطني ومرش��حه بيكرد 
،الت��ي تش��غل حاليا  طالبان��ي 
منصب س��كرتير برملان االقليم، 
اغلبي��ة  حكوم��ة  وتش��كيل 

سياسية تأخذ على عاتقها ادارة 
االقليم حل��ن اج��راء االنتخابات 

املقبلة. 
بدوره��ا قال��ت س��كرتير برمل��ان 
كردس��تان بيك��رد طالبان��ي في 
تصريح ملوقع باس التابع للحزب 
الكردس��تاني،  الدميقراط��ي 
الق��وى  اغل��ب  انس��حاب  ان 
السياسية من حكومة االقليم 
ادى الى الغ��اء حكومة القاعدة 
العريض��ة، وهو ما دف��ع باالحتاد 
ال��ى  والدميقراط��ي  الوطن��ي 
لتشكيل  باتفاق جديد  التفكير 

حكومة اغلبية سياسية.
واضاف��ت طالبان��ي ان حكوم��ة 
وبرمل��ان االقلي��م وفق��ا للواق��ع 
اجلدي��د يحتاج ال��ى اتفاق جديد 
ب��ن االحت��اد والدميقراط��ي الدارة 
املرحل��ة املقبل��ة، بع��د انته��اء 
االتفاق السياس��ي الذي وقع بن 
القوى الرئيس��ة والذي تشكلت 

مبوجبه حكومة االقليم احلالية.
وحول منصب رئيس برملان االقليم 
الذي تخلت حركة التغيير عنه، 
انس��حاب  ان  طالبان��ي،  قال��ت 
التغيي��ر واجلماع��ة االس��المية 
واالحتاد االس��المي يفسح اجملال 
ام��ام االحتاد الوطن��ي للحصول 
على ه��ذا املنصب، والذي ربطت 
اتفاق  علي��ه بحص��ول  احلصول 
جديد ب��ن الدميقراط��ي واالحتاد 

الوطني.  
م��ن جانب��ه اعل��ن عض��و برملان 
كردس��تان النائ��ب ع��ن احل��زب 
الدميقراطي الكردستاني فرست 
صوف��ي انه ف��ي اط��ار البرنامج 
االصالح��ي الذي بدأت��ه حكومة 
االقليم، »فاننا نعمل على اعادة 
هيكلية احلكومة وتقليص عدد 
وزارة«،   11 او   10 ال��ى  ال��وزارات 
حكوم��ة  ترس��ل  ان  متوقع��ا 
االقليم املش��روع ال��ذي قال انه 

االن قي��د البحث والدراس��ة الى 
البرملان للمصادقة عليه.

التغيير  كتل��ة حرك��ة  وكان��ت 
في برمل��ان اقليم كردس��تان، قد 
قاطعت جلس��ة عقده��ا برملان 
االقليم امس االول الثالثاء، التخاذ 
الهجمات  م��ن  فعل��ي  موق��ف 
التركي��ة عل��ى مقاطعة عفرين 

في شمالي سوريا. 
وقال رئي��س كتل��ة التغيير برزو 
مجيد في مؤمتر صحفي عقدته 
الكتل��ة بع��د انس��حابها م��ن 
جلس��ة برمل��ان كردس��تان ان » 
كتلة التغيير قاطعت اجللس��ة 
النها ل��م تتخذ موقفا او اي قرار 
جدي��ر باالوضاع التي تش��هدها 

مدينة عفرين.
الكتل��ة  مقاطع��ة  ان  وتاب��ع 
للجلس��ة جاءت بعد ان تبن بان 
البرملان بهيئته الرئاسية احلالية 
ال يتمك��ن م��ن اصدار ق��رار يلزم 

احلكومة بدعم مقاومة عفرين.
و اش��ار ال��ى ان حرك��ة التغيير 
كانت تتوقع من البرملان ان يصدر 
تل��زم احلكومة  ق��رارات فعلي��ة 
باتخاذ اج��راءات عل��ى الصعيد 
و  اللوجس��تي  و  السياس��ي 
الدبلوماس��ي،و االه��م من ذلك 
فت��ح املناف��ذ احلدودي��ة املغلقة 
مع ش��مالي س��وريا، واتخاذ قرار 
والقواعد  الق��وات  يقضي بطرد 

التركية من اقليم كردستان.
وكان برمل��ان اقليم كردس��تان قد 
اص��در بيان��ا ادان في��ه الهجمات 
داعي��اً  عفري��ن،  عل��ى  التركي��ة 
مجلس االم��ن الدولي ال��ى ابداء 
موقفه من الهجوم التركي على 
مدينة عفرين، كما طالب حكومة 
االقلي��م بفت��ح املعاب��ر احلدودية 
مع املناطق الكردية في ش��مالي 
سوريا، وايصال املساعدات املادية 

واملعنوية لغربي كردستان.

االتحاد والديمقراطي يتجهان الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية 
ترشيق الوزارات الى 11  د. علي شمخي

اليختل��ف اثن��ان عل��ى ان االع��الم مفصل 
مه��م من مفاصل الرقابة الش��عبية على 
االداء احلكوم��ي وس��لطة قائم��ة تعاضد 
والتنفيذي��ة  التش��ريعية  الس��لطات 
والقضائي��ة ف��ي بن��اء الدول��ة وم��ن مزايا 
الدميقراطية والتعددي��ة انها تتيح لالعالم 
احلر ان يأخذ مداه ومس��احاته املعهودة مبا 
ميكنه من اداء دور محوري ومهم في ترصن 
العراقيون  ويفتخ��ر  السياس��ية  العملية 
اليوم بحرية االعالم التي منحها الدس��تور 
اجلدي��د للعاملن في مجال االعالم والينكر 
احد حقيقة مفادها ان هناك بونا شاسعا 
ب��ن هذه احلرية وبن م��اكان يجري في ظل 
النظ��ام املب��اد ولرمب��ا يحس��د الكثير من 
الصحفين في الدول العربية والدول اجملاورة 
الصحفي��ن في العراق على ه��ذا الفضاء 
الواس��ع م��ن احلري��ة ب��كل عناوينه��ا في 
مجاالت االعالم املرئي واملس��موع واملكتوب 
ولك��ن ممايؤس��ف ل��ه ان ه��ذه احلري��ة لم 
تكتمل ومت افراغه��ا من محتوياتها املثمرة 
من خ��الل التعاطي الس��لبي ملؤسس��ات 
الدولة ملا ينشر في وسائل االعالم وتشترك 
السلطات الثالث التش��ريعية والتنفيذية 
الس��لبي  التعاط��ي  به��ذا  والقضائي��ة 
حي��ث تعمد بعض دوائ��ر العالقات العامة 
واملكات��ب االعالمية  على االس��تخفاف او 
االس��تهانة بال��دور احليوي ال��ذي تضطلع 
به الصحف واجمل��الت واالذاع��ات والقنوات 
الفضائي��ة واملواق��ع االلكتروني��ة وترفض 
التفاع��ل مع ما يتش��ر او يكت��ب فيها من 
مضامن تس��تهدف تقومي االداء او االشارة 
الى مكام��ن االنتهاكات واخلل��ل والقصور 
وممارس��ة ال��وان الفس��اد وتهم��ل االجابة 
عليها او تتأخر فيها لش��هور عديدة حتى 
بات الكثي��ر من الصحفين اليعول على رد 
الفعل احلكومي الي نشاط اعالمي اال ماندر 
وبالتأكيد فان مسؤولية االهتمام مبا ينشر 
في وسائل االعالم يقع بالدرجة االولى على 
احلكوم��ة ممثلة بال��وزراء انفس��هم ومدى 
اميانهم برس��الة االعالم وم��دى احترامهم 
ل��دوره وبامكانهم توجي��ه مكاتب االعالم 
في وزاراتهم بالتفاعل واالستجابة وعرض 
ما ينشر ويبث فيها امام ناظريهم وبشكل 
مباش��ر وسريع ومحاس��بة الدوائر املعنية 
التي تتقاعس او تهمل متابعة مايس��طره 
الصحفيون باقالمهم م��ن انتقادات بناءة 
الداء املوظفن في وزاراته��م والبد ان يدرك 
املس��ؤولون الكبار في مؤسس��ات الدولة 
العراقي��ة اهمية دور االعالم في تقومي االداء 
وس��د الثغرات انطالقا من حقيقة يعرفها 
اجلمي��ع تتمثل بان االعالم هو العن االخرى 
لهؤالء املسؤولن في رصد مايخفى عليهم 
وف��ي جانب اخر الب��د للحكوم��ة ان تقدم 
االعالمية  للمؤسس��ات  واملساندة  الدعم 
املس��تقلة التي الترتبط بعناوين حكومية 
او حزبية النها االقدر على تشخيص نقاط 
الضعف والقوة في مسارات الدولة بشكل 
حقيق��ي وبعيد ع��ن اية مؤث��رات خارجية 
تتعلق بالتموي��ل والتثقيف اما التهميش 
واالهم��ال ل��دور االعالم فلن يجلب س��وى 
املزيد من الفش��ل واملزيد م��ن االنتهاكات 
واملزيد م��ن االبتعاد بن املواطن واملس��ؤول 
..وف��ي النهاية اليكف��ي ان الدولة منحتك 
احلري��ة فااله��م ان تتفاع��ل مع��ك وم��ع 
ماتكت��ب وماتنش��ر وماتذيع  وتس��تجيب 

ملضامينه البناءة.   

تهميش االعالم..!!

تقـرير

سايمون هندرسون*

يس��تضيف وزير اخلارجية األمريكي 
واش��نطن  ف��ي  تيلرس��ون  ريك��س 
باالشتراك مع وزير الدفاع األمريكي 
جي��م ماتيس حواراً س��تراتيجياً بن 
الوالي��ات املتحدة وقط��ر. وفي داللة 
مبّش��رة باخلير على مدى جدية إدارة 
ترام��ب إزاء هذا املؤمت��ر الثنائي األول 
م��ن نوعه ب��ن البلدي��ن، مت التأكيد 
أيضاً عل��ى اختيار الوزير تيلرس��ون 
كمتح��دث ف��ي حف��ل االس��تقبال 
ال��ذي أُقيم من قبل »غرفة التجارة« 
للوفد القطري مساء اإلثنن التاسع 

والعشرين من كانون الثاني/يناير.
إن التزام واش��نطن الرفيع املستوى 
بهذا احل��دث يعود جزئياً إلى انحراف 
للتص��دي  األمريكي��ة  املس��اعي 
ألنش��طة إي��ران اخملل��ة باالس��تقرار 
في اخلليج، عن مس��ارها من��ذ أيار/

مايو املاضي بس��بب ان��دالع مظاهر 
داخ��ل »مجل��س  الس��افرة  التوت��ر 
التعاون اخلليجي« بش��كل مفاجئ. 
وفي ذل��ك الوقت، تعّرض��ت »وكالة 
األنباء القطري��ة« لهجوم إلكتروني 
واضح نُشرت فيه تصريحات وهمية 
متعاطف��ة مع إي��ران أّدت إلى قطع 
العالق��ات الدبلوماس��ية ب��ن قطر 
والتحال��ف املك��ّون من الس��عودية 
واإلمارات والبحرين ومصر. ثم أصدر 

التحالف الئحة تضمنت 13 شكوى 
ض��د الدوح��ة، من ضمنه��ا دعمها 

املزعوم لإلرهابين.
وقد جتل��ى املوقف األميركي من هذا 
الص��دع ف��ي ب��ادئ األمر م��ن خالل 
تغريدة للرئيس األمريكي عبر موقع 
»تويت��ر« أعرب فيها عن تعاطفه مع 
املوق��ف الس��عودي واإلماراتي وجاء 
فيها: »صّرح��ُت خالل زيارتي األخيرة 
إلى الش��رق األوس��ط أنه ال ميكن أن 
يك��ون بع��د اآلن متويل ل��� »األفكار 
املتطرفة«. ووّجه الق��ادة أصابعهم 
نحو قطر وقال��وا: انظر!«. لكن ثبت 
بع��د وق��ت قصير أن بع��ض أعضاء 
اإلدارة األمريكية اتخذوا موقفاً أكثر 
حيادية وس��ّربوا اخلبر القائل إن دولة 
اإلم��ارات هي الت��ي نّظمت الهجوم 
اإللكترون��ي ال��ذي تعرضت له قطر. 
وبع��د ذل��ك بوق��ت قصي��ر وّقع��ت 
واشنطن والدوحة اتفاقية ملكافحة 
اإلره��اب، لك��ن اجله��ود الرامية إلى 
إقن��اع األط��راف مبعاجل��ة األزمة قد 
تعث��رت على ما يبدو بس��بب ممانعة 
القائد الفعلي لإلم��ارات، ولي عهد 
أبوظب��ي األمي��ر محمد ب��ن زايد آل 

نهيان.
وعل��ى م��دى الش��هرين املاضي��ن، 
تفاقمت التوترات بن قطر واإلمارات 
االتهام��ات  الدولت��ن  تب��ادل  م��ع 
العس��كرية  الطائ��رات  بتحلي��ق 
ل��كل دولة في أج��واء الدولة األخرى 

وم��ع ح��دوث ضجة بش��أن خريطة 
ُعرضت في متحف »اللوفر أبوظبي« 
تس��تثني ش��به اجلزي��رة القطرية. 

وفي ما بدا تراجعاً مدروس��اً بعناية، 
أعلنت الق��وات اجلوية اإلماراتية في 
23 كانون الثاني/يناي��ر أنها تتجنب 

التصعي��د م��ع الدوح��ة، وبعد ذلك 
بيومن أعرب وزير اخلارجية القطرية 
محمد بن عب��د الرحمن آل ثاني عن 

موق��ف مماثل. وف��ي ي��وم اإلثنن 29 
كان��ون الثاني/يناي��ر، أعل��ن »اللوفر 
أبوظب��ي« أن ح��ذف دول��ة قطر عن 
اخلريط��ة كان بس��بب »خط��أ ف��ي 

الطلبية« ]«اإلهمال»[.
وف��ي الوق��ت نفس��ه، كان الرئيس 
ترامب يلّم��ح إلى حدوث حتّول علني 
في السياسة األمريكية جتاه اخلالف. 
و قبل اسبوعن، وفي محادثة هاتفية 
أعرب الرئيس األمريكي عن ش��كره 
ألمي��ر دولة قط��ر متيم ب��ن حمد آل 
ثاني على جهوده »ملكافحة اإلرهاب 
والتط��رف بكاف��ة أش��كاله«. وبعد 
ذل��ك، وخ��الل الكلمة الت��ي ألقاها 
الرئي��س األمريك��ي أم��ام »املنت��دى 
االقتصادي العامل��ي« في دافوس في 
26 كانون الثاني/يناير بدا أنه يش��دد 
عل��ى أهمية وجود جبه��ة خليجية 
موحدة حن ضّم��ن مقّدمة خطابه 
حول الشرق األوسط بتصريٍح معّبر 
جاء فيه: »ال نزال ندعو شركاءنا إلى 
مواجهة دعم إيران لإلرهابين«. وفي 
وق��ت الحق م��ن ذلك الي��وم أعلنت 
وزارة اخلارجي��ة األمريكي��ة عن احلوار 
االس��تراتيجي بن الوالي��ات املتحدة 

وقطر.
ومن املقرر أن يضم الوفد القادم من 
الدوح��ة نائَبي رئيس ال��وزراء )وهما 
أيضاً وزي��را اخلارجية والدف��اع( ووزير 
الطاق��ة والصناعة ووزي��ر االقتصاد 
والتجارة ووزير املالية. وقد ذكرت وزارة 

اخلارجي��ة األمريكي��ة عب��ر موقعها 
عل��ى »تويت��ر« أن احلوار »س��يناقش 
مج��االت التع��اون ب��ن البلدي��ن مبا 
فيها التج��ارة واالس��تثمار والدفاع 
ومكافحة  القوان��ن  وإنف��اذ  واألمن 
اإلره��اب والطي��ران«. ومع ذل��ك، وإذ 
تبق��ى واش��نطن ممتّن��ة لقطر على 
استضافتها »قاعدة العديد اجلوية« 
األمريك��ي  العس��كري  والطاق��م 
املؤل��ف من عش��رة آالف ف��رد، إاّل أن 
هن��اك أيضاً مس��ائل عالق��ة بينها 
وب��ن الدوحة، ال س��يما فيما يتعلق 
باإلرهاب - ويفس��ر ذلك على األرجح 
الس��بب الذي دفع مكتب مكافحة 
اإلرهاب في وزارة اخلارجية األمريكية 
إلى نش��ر تغريدة قبل انعقاد القمة 
مفادها أن »احلوار االس��تراتيجي بن 
الوالي��ات املتحدة وقطر س��يتضمن 

مواضيع مكافحة اإلرهاب.«
ويقول مسؤولون سابقون إن أهمية 
أن  ميك��ن  االس��تراتيجية  احل��وارات 
تختلف اختالفاً كبيراً وفقاً ملستوى 
التمثيل ونطاق املشاركة من اجلانب 
األمريكي. ويبّش��ر املشروع املشترك 
بعق��د  وماتي��س  تيليرس��ون  ب��ن 
جلسات مثمرة، إاّل أنه ال ميكن تكوين 

رأي كامل إاّل بعد انتهاء احلوار.

*ساميون هندرسون هو زميل »بيكر« 
ومدي��ر برنام��ج اخلليج وسياس��ة 

الطاقة في معهد واشنطن.

الحوار الستراتيجي األول بين الواليات المتحدة وقطر

العبادي مع نيجيرفان

عقب انسحاب حركة 
التغيير والجماعة 
االسالمية تالهما 
االتحاد االسالمي، 
وتحولهم الى خانة 
المعارضة، بقيت 
اكثر من نصف 
وزارات الحكومة 
الحالية شاغرة تدار 
بالوكالة من قبل 
االتحاد الوطني 
والحزب الديمقراطي
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البنك المركزي العراقي يوقع
 عقد تأسيس شركة ضمان الودائع

تكليف القوات االمنية والرد السريع 
بإزالة التجاوزات عن عقارات الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن البن��ك املرك��زي العراقي، 
عق��د  توقي��ع  االربع��اء،  ام��س 
التأسيس لشركة ضمان الودائع 
املصرفية مع الهيئة املؤسس��ة 
وبحس��ب واجبات البنك املركزي 

املنصوص عليها في قانونه.
وأك��د مدي��ر املكت��ب اإلعالم��ي 
للبن��ك املرك��زي العراقي أيس��ر 
جبار »انطالقاً من واجبات البنك 
املنص��وص عليه��ا ف��ي قانون��ه 
وبهدف ضمان اس��تقرار القطاع 
املصرف��ي وزي��ادة الثق��ة ب��ه »مت 

توقيع عقد التأس��يس لش��ركة 
ضم��ان الودائ��ع املصرفي��ة م��ع 
الهيئة املؤسس��ة«، الفتا الى ان 
»العقد ضم املصارف احلكومية 
االجنبي��ة  بضمنه��ا  واخلاص��ة 
44 مصرفا موزعه  ومجموعه��ا 
بواق��ع 6 مص��ارف حكومية 22 
مص��رف   16 و  جت��اري  مص��رف 

أجنبية«.
واضاف من املتوقع ان »يكون لهذه 
الش��ركة دور كبي��ر ف��ي حماية 
ودائع  املصرف��ي، خاصة  القطاع 
اجلمهور )أفراد وشركات( مما يعزز 

الثقة في القطاع املصرفي داخل 
الع��راق ولدى مراس��لي املصارف 
خ��ارج الع��راق، وهو االم��ر الذي 
سُيس��هم في إستقطاب املزيد 
الودائع وإعادة أس��تخدامها  من 
اإلئتمان واإلس��تثمار خدمة  في 

لالقتصاد العراقي«.
واشار الى ان »رأس مال الشركة 
يبلغ مائة مليار دينار ستساهم 
املصارف احلكومية واألهلية فيه 
ب55 مليار دينار، فيما س��يطرح 
املتبق��ي والبالغ 45 ملي��ار دينار 

لالكتتاب العام«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب��ت وزارة املالية، ام��س األربعاء، 
ق��وة  بتكلي��ف  الداخلي��ة،  وزارة 
متخصصة مهمتها إزالة التجاوزات 

على عقارات الدولة.
وقال مص��در في دائرة عقارات الدولة 
»ال��وزارة  إن  اجلدي��د«،  ل�«الصب��اح 
طلبت م��ن وزارة الداخلي��ة، تكليف 
ق��وة متخصصة م��ن قبله��ا، إلزالة 

التجاوزات على عقارات الدولة«.
وأض��اف أن »إزال��ة املتجاوزي��ن ج��اء 
اس��تناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 
)٢٤٤(«، الفت��اً إل��ى أن »مستش��ارية 

األم��ن الوطن��ي، أك��دت عل��ى وزارة 
الداخلي��ة بالتنس��يق والتع��اون مع 
مالكات دائرة عقارات الدولة في وزارة 
املالي��ة«. وكان مجل��س ال��وزراء، قد 
قرر ف��ي وقت س��ابق تكليف القوات 
االمنية مبهمات ازالة التجاوزات على 
عق��ارات الدولة، فيما بن ان ذلك يتم 
على مرحلتن تشمل إزالة التجاوزات 
والزراعي��ة،  والصناعي��ة  التجاري��ة 

والتجاوزات السكنية.
وقال املكت��ب االعالمي لرئيس الوزراء 
في بي��ان إن »مجلس ال��وزراء قرر في 
جلس��ته االعتيادية الثالثاء برئاس��ة 

رئيس مجلس ال��وزراء حيدر العبادي 
تكلي��ف القوات االمني��ة وفرقة الرد 
السريع مبهمات إزالة التجاوزات على 
عقارات الدولة وتفعيل تنفيذ القرار 
رقم )154( لس��نة 2001 والتعليمات 
النافذة الصادرة مبوجبه، لغرض إزالة 
التج��اوزات احلاصلة عل��ى العقارات 
والبلديات، وإنش��اء  العائ��دة للدولة 
قاع��دة بيانات إس��تخبارية بش��كل 
دقي��ق ومفصل ع��ن ح��االت التجاوز 
بالتنس��يق  الدول��ة  عق��ارات  عل��ى 
األمني��ة  واألجه��زة  القي��ادات  م��ع 

والعسكرية في محافظات العراق.
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بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در أمن��ي في الش��رطة 
العراقي��ة أمس األربع��اء، أن مدنيا 
قتل وأصي��ب اثنان آخ��ران بانفجار 
العاصمة  ناس��فة ش��مالي  عبوة 

بغداد.
وق��ال املص��در إن "عب��وة ناس��فة 
مزروع��ة عل��ى جان��ب طري��ق قرب 
مح��ال جتارية ف��ي قض��اء التاجي 
ش��مالي العاصمة بغداد انفجرت، 
صب��اح ي��وم ام��س ، ما أس��فر عن 
مقتل مدني وإصاب��ة اثنني آخرين" 
، مضيف��ا أن "س��يارات الش��رطة 
واإلس��عاف هرعت الى املكان، فيما 
نقل��ت جث��ة القتي��ل ال��ى الطب 

العدلي واملصابني الى املستش��فى 
لتلتقي العالج".

كركوك – تفكيك عبوات 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة كركوك ام��س األربعاء، 
بأن شرطيا قتل وأصيب اثنان آخران 
بانفجار لدى تفكيك عبوات ناسفة 

جنوب غربي احملافظة.
وق��ال إن "اح��د عناص��ر الش��رطة 
احمللية قت��ل وأصيب اثنان آخران في 
أثناء محاولتهم تفكيك متفجرات 
)عبوات ناسفة ( في ناحية الرشاد، 
)35 ك��م جن��وب غرب��ي كرك��وك 
"، مضيف��ا أن "ق��وة أمني��ة نقلت 
اجلثة للطب العدلي واملصابني الى 

مستشفى قريب للعالج".

االنبار – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر عسكري في محافظة 
االنب��ار ام��س األربعاء، ب��أن القوات 
األمني��ة اعتقلت أربع��ة مطلوبني 
وعث��رت على أس��لحة ف��ي قضاء 

القائم غربي احملافظة.
وق��ال املص��در إن "قوة م��ن الفرقة 
الثامنة متكن��ت، اليوم، من اعتقال 
أربعة مطلوبني ف��ي ناحية الرمانة 
 350( القائ��م،  لقض��اء  التابع��ة 
كم غ��رب الرم��ادي("، مبين��ا أنها 
"نقل��ت املطلوبني ال��ى مركز امني 
للتحقي��ق معه��م" ، الفت��ا الى ان 
قوة من لواء 27 بالفرقة الس��ابعة 

قامت بتفتيش املناطق الصحراوية 
بقضاء القائم غربي األنبار ومتكنت 
من العثور على أس��لحة قدمية من 
بقاي��ا عناص��ر داع��ش اإلرهابي في 

الصحراء". 

النجف – عمليات دهم 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ش��رطة محافظ��ة النج��ف امس 
االربع��اء عن قي��ام مكافحة اجرام 
احملافظ��ة بالق��اء القب��ض على ٦ 
مطلوبني بعمليات دهم في أماكن 

مختلفة .
واوض��ح أن مكافحة اجرام النجف 
ألقت القبض على ستة مطلوبني 
على وفق م��واد قانوني��ة مختلفة 

في أماكن متفرقة، مش��يرة الى ان 
اربعة من املطلوبني مت القاء القبض 
عليه��م بتهم��ة الس��رقة واثن��ني 
اخري��ن بتهم��ة القت��ل وف��ق املادة 
٤٠٦ ومت إحالتهم للقض��اء لينالوا 

جزاءهم العادل .

ذي قار – احكام بالسجن
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظ��ة ذي قار ام��س االربعاء ان 
محكم��ة اجلنايات اص��درت حكما 
بالسجن املؤبد على ثالثة اشخاص 
احده��م موصل��ي م��ن محافظة 

نينوى.
واف��اد املصدر االمن��ي ان "محكمة 
جناي��ات ذي ق��ار اص��درت حكم��ا 

بالسجن املؤبد على ثالثة اشخاص 
الرتكابه��م جرائ��م قت��ل واالنتماء 
لإلره��اب"، الفت��ا ال��ى ان "احملكمة 
اص��درت حكم��ا بالس��جن املؤب��د 
استنادا ألحكام املادة 406 من قانون 
لش��خصني  العراق��ي  العقوب��ات 
م��ن قضاء س��وق الش��يوخ جنوب 
احملافظ��ة، قام��ا بقت��ل صديقهم 
بعد استدراجه الى منطقة بعيدة 
ع��ن مكان س��كنه، نتيج��ة خالف 

بينهم". 

البصرة – حملة امنية 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة البصرة ام��س االربعاء، 
باس��تمرار احلمل��ة االمنية بقضاء 

الزبير غربي احملافظ��ة لليوم الثاني 
عل��ى التوالي للبحث عن اس��لحة 

ومطلوبني.
وذك��ر ان "العملي��ة تتم باش��راف 
الفري��ق  البص��رة  عملي��ات  قائ��د 
الرك��ن، جمي��ل الش��مري، للبحث 
عن االس��لحة املتوس��طة الثقيلة 
اضاف��ة ال��ى مطلوب��ني للقانون"، 
مبينا انه "مت ضب��ط عدد منها مع 

متهمني بجرائم مختلفة" .
م��ن جانب��ه ق��ال رئي��س اللجن��ة 
مه��دي  الزبي��ر،  بقض��اء  االمني��ة 
ريكان، ان "العملية ادت الى اعتقال 
خمس��ة مطلوبني وضبط اكثر من 
الف و300 حبة مخدرة و35 س��الح 

كالشنكوف ومسدس .

انفجار عبوة ناسفة في قضاء التاجي شمالي بغداد * اعتقال خمسة مطلوبين وحبوب مخدرة واسلحة في البصرة
اعتقال 6 مطلوبين بعمليات دهم بمناطق النجف * الجنايات تصدر حكما بالمؤبد على ثالثة أشخاص في ذي قار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
صدق��ت محكم��ة التميي��ز االحتادية حكما 
لصالح الش��ركة االستثمارية املكلفة بإجناز 
مجّمع "س��عفة البصرة الس��كني"، الفتة 
إلى أنها رأت أن "الشركة أوفت بالتزاماتها"، 

ودعما وتشجيعا لالستثمار في البالد.
وقال املتحدث الرسمي جمللس القضاء األعلى 
القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة من��ه إن "الهيئة 
املوس��عة املدني��ة حملكمة التميي��ز االحتادية 
صادق��ت عل��ى حك��م ص��ادر ع��ن محكمة 
البداءة املتخصص��ة بنظر الدعاوى التجارية 
في البصرة يقضي برفع إشارة عدم التصرف 
م��ن قبل بلدي��ة البص��رة لصالح الش��ركة 
االستثمارية املنجزة ملشروع )مجمع سعفة 

البصرة السكني(".
وأضاف أن "القرار استند إلى االتفاق املبرم بني 
الش��ركة املس��تثمرة واجلهات الرسمية في 
محافظة البصرة بعد أن أمتت الشركة كافة 
التزاماتها بإجناز الوحدات السكنية والبالغة 
)1822( وحدة سكنية وبكلفة مقدارها 500 

مليون دوالر أميركي".
وأوض��ح بيرق��دار أن "الق��رار التميي��زي أخذ 
بعني االعتبار مبادئ وأهداف قانون االستثمار 
القاضي بضرورة تشجيع االستثمارات ودعم 
عملي��ة تأس��يس مش��اريع االس��تثمار في 
العراق وتوس��عيها وتطويره��ا على مختلف 

األصعدة االقتصادية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي 
مبكتبه الرس��مي أمس األربعاء مع سفير 
الوالي��ات املتحدة األميركي��ة لدى العراق 
دوغالس ألن س��يليمان مس��ار العالقات 
الثنائية القائمة ب��ني البلدين الصديقني 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
وذكر بيان للمكتب االعالمي لنائب رئيس 
اجلمهورية تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منه ان اجلانبني "تطرقا الى االستعدادات 
اجلارية ملؤمتر إعمار العراق الذي س��ينعقد 
الكوي��ت قريب��ا ومناقش��ة اج��راء  ف��ي 

االنتخابات في موعدها املقرر".
 وقال السفير االميركي ان بالده "ستكون 
داعمة بقوة ملؤمتر الكويت وحشد الدعم 
الدولي للعراق،" مشدداً على ان "الواليات 
املتح��دة تدع��م جهود العراق ف��ي اقامة 
االنتخاب��ات النيابي��ة ف��ي موعدها احملدد 
اداء  ف��ي  االنتخاب��ات  مفوضي��ة  ودع��م 

مهامها إلجناح هذه االنتخابات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��دد مص��رف الرافدين، القس��ط الش��هري 
لق��رض الزواج ملوظف��ي دوائر الدول��ة البالغة 

ثالثة ماليني دينار.
وأك��د املكت��ب اإلعالم��ي للمصرف ف��ي بيان 
ل��ه تلقت "الصب��اح اجلديد" نس��خة منه ان 
" القس��ط الش��هري من ق��رض زواج موظف 
الدولة البال��غ ثالثة ماليني دينار س��يكون 93 

ألف دينار".
وأوضح، ان "مدة تس��ديد سلف زواج موظفي 

دوائر الدولة تصل الى 36 شهراً".
وأش��ار البيان الى ان "من شروط منح القرض 
هو ان اليكون قد مضى على تاريخ عقد الزواج 
أكث��ر من س��نة واحدة م��ع تق��دمي تعهد من 
قبل طال��ب القرض بأن ال��زواج ألول مرة لكال 

الزوجني".

التمييز تصدق حكمًا 
لصالح مستثمر 
)سعفة البصرة( 

السكنية

واشنطن تدعم العراق 
على صعيدي اإلعمار 

واالنتخابات

"الرافدين" يحدد 
القسط الشهري لقرض 

زواج موظفي الدولة

الملف األمني

العبادي من البرملان: أطلقنا 
تخصيصات االنتخابات 

ونسعى الى العدالة واملساواة
واض��اف العبادي "رفعنا نس��بة 
باملوازنة  االجتماعي��ة  احلماي��ة 

الى 60%".
وبش��أن مواقف دول العالم من 
العراق، سيما التي حضرت مؤمتر 
دافوس، اكد العبادي "اننا ملسنا 
باملؤمتر حرص معظم الدول على 
مستقبل العراق"، الفتا الى ان " 
مؤمترا عامليا سيقام  في العراق 
لدعم��ه اقتصادياً واع��ادة بنائه 

واعماره".
وتاب��ع ان "كل الش��ركات ف��ي 
داف��وس اعلن��ت ان االم��ن ف��ي 
واملؤش��رات  مس��تتب  الع��راق 
تغيرت لدين��ا"، الفتا الى "انهم 
الروتني  طالبون��ا بالتقليل م��ن 
البن��اء  بعملي��ات  للدخ��ول 

واالستثمار".
يذك��ر ان البرملاني��ني صوتوا في 
اجملل��س عل��ى ان تكون جلس��ة 

مناقشة املوازنة سرية.

معصوم يصادق على
تعديل قانون االنتخابات

مش��يرا إل��ى أن "ه��ذا القانون 

اجلري��دة  ف��ي  للنش��ر  أرس��ل 
الرسمية".

وكان مجل��س الن��واب، ص��ادق 
في 22 من الش��هر اجلاري على 
قرار احلكومة بإجراء االنتخابات 
العام��ة في 12 من آي��ار املقبل 
إلتزاماً بق��رار احملكمة االحتادية 
العلي��ا التي أكدت ع��دم جواز 

تأجيلها خملالفة ذلك الدستور.
كما أقر البرملان بنفس اجللسة 
االنتخاب��ات  لقان��ون  تعدي��الً 
رقم 45 لس��نة 2013، وتضمن 
ش��روطاً في املرش��ح لعضوية 
مجلس الن��واب بينها ان يكون 
حاصالً على شهادة بكالوريوس 

او ما يعادلها.
رئي��س اجلمهورية، فؤاد  وأصدر 
معص��وم، مرس��وماً جمهورياً 
ح��دد فيه يوم الس��بت املوافق 
إلج��راء  موع��داً   2018/5/12
انتخابات مجلس النواب لدورته 
الرابعة، ويُنفذ هذا املرسوم من 
تاريخ صدوره ويُنشر في اجلريدة 

الرسمية.
وتضم��ن القانون املع��دل زيادة 
مقعد نيابي واح��د ليكون في 
دورته املقبلة 329 مقعداً نيابياً 
وخصص حملافظة واسط، حصة 

للكرد الفيليني.

"النفط" تؤكد حرص العراق 
على توفير بيئة مثالية 

لالستثمارات العاملية
واض��اف اللعيب��ي ان "ال��وزارة 
اعلن��ت العدي��د من املش��اريع 
قطاع��ات  ف��ي  النفطي��ة 
والتصفي��ة  االس��تخراج 
واس��تثمار الغاز ومد ش��بكات 
الش��ركات  ودع��ت  االنابي��ب، 
الش��ركات  ومنه��ا  العاملي��ة 
املش��اركة  ال��ى  البريطاني��ة 

فيها".
م��ن جانبه اكد اليس��تر بيرت، 
والش��ركات  ب��الده  ح��رص 
البريطاني��ة عل��ى تعزي��ز افاق 
حج��م  وتوس��يع  التع��اون 
مشاركة الشركات البريطانية 
والطاقة  النف��ط  ف��ي قط��اع 

العراقي.

"التخطيط" تنّفذ 
ستراتيجية مكافحة الفقر 

في العراق األحد املقبل
وب��ني املتحدث الرس��مي لوزارة 
التخطي��ط ان "هدف��اً جدي��داً 
اضيف الى هذه الس��تراتيجية 

يتمثل بالنازحني وتهيئة ظروف 
امث��ل لعودته��م إل��ى ديارهم 
احمل��ررة،  وتوفير متطلبات احلياة 

فيها".
الس��تراتيجية  أن  واس��تطرد 
"ته��دف ال��ى  خف��ض نس��ب 
الفقر بنس��بة %25 على مدى 
خمس س��نوات"، مشدداً على 
أن "الوزارة بانتظار ظهور نتائج 
مس��ح قياس مع��دالت الفقر 
خالل ايام لتك��ون منها نقطة 
االنطالق للوصول إلى النس��بة 

املطلوبة".
"متوي��ل  أن  الهن��داوي  وأردف 
م��ن  س��يكون  الس��تراتيجية 
خالل تخصيص املوازنة العامة 
لل��وزارة عل��ى مدى الس��نوات 
اخلمس املقبلة الجناز مش��اريع 
إلى  اضافة  الفق��ر،  مكافح��ة 
م��ا س��يقدمه ش��ركاء دوليني 
الدولي  البن��ك  في مقدمتهم 
والبرنامج االمنائي لالمم املتحدة، 
مس��ارين  توف��ر  يعن��ي  ومب��ا 

للتمويل".
م��ن جانبها، تأم��ل عضو جلنة 
النيابية  االقتصاد واالس��تثمار 
ن��ورا البجاري ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلديد"، ب��أن "حتقق 

س��تراتيجية مكافح��ة الفقر 
اهدافها برغم الظروف الصعبة 

والعراقيل املوجودة".
وأضاف��ت البجاري أن "معدالت 
الفق��ر تب��دو عالية ج��داً جراء 
اس��تمرار مش��كالت النازحني، 
إل��ى  وع��دم ع��ودة املهجري��ن 

ديارهم".
وأوضح��ت أن "احلكوم��ة على 
االف��ادة م��ن املؤمت��رات الدولية 
لدعم الع��راق كما هو اجتماع 
الكويت املرتقب الشهر املقبل، 
من أج��ل احلصول عل��ى اموال 
تخص��ص ملش��اريع ملكافح��ة 

الفقر".
يش��ار إلى أن مراقبني أكدوا أن 
معدالت الفقر في العراق بلغت 
مراح��ل متقدمة، س��يما بعد 
سيطرة تنظيم داعش االرهابي 
على ع��دد من احملافظات 2014، 
الرس��مية  فيما دع��وا اجلهات 
خط��ط  لوض��ع  العالق��ة  ذات 

للحد منه.

العيسى: أتلفنا مخلفات 
األسلحة الكيمياوية 

وملفها نخره فساد كبير
التش��خيص  "ه��ذا  أن  وب��ني، 

يدعوني للحديث أمامكم وبكل 
صراح��ة عن مؤش��رات فس��اد 
ق��د طالت هذا املل��ف وأصابته 
بالش��لل على حساب سمعة 
البلد وأم��ن مواطني��ه"، داعياً 
هيئ��ة النزاهة إل��ى "التحقيق 
بهذه القضية واحالة املتورطني 
لينال��وا  القض��اء  ال��ى  فيه��ا 

جزاءهم العادل".
وتاب��ع قائ��الً، "لس��نا هن��ا في 
صدد استعراض انتخابي ألنني 
لست سياس��ياً وال أطمح إلى 
دخ��ول االنتخاب��ات لك��ن على 
الرأي العام العراقي والعاملي أن 
يعرف بأننا تس��لمنا هذا امللف 
منذ نيسان عام 2017 وانتهينا 
منه رس��ميا في تشرين الثاني 
م��ن العام نفس��ه ولم يكلفنا 

ذلك سوى ملياري دينار".
حظ��ر  منظم��ة  أن  يذك��ر 
األس��لحة الكيماوي��ة منحت، 
اجلمعة )15 أيل��ول 2017(، درعا 
إلى العراق "ألول مرة"، مشيدة 
بإجراءات اخلب��راء العراقيني في 
تنظي��ف املواق��ع الكيمياوي��ة 
وتدمير ما تبق��ى منها حفاظا 
على سالمة البيئة من مخاطر 

التلوث.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  دع��ا 
محمد  املهن��دس  االجتماعية 
الفعاليات  الس��وداني  ش��ياع 
الى دع��م جهود  االجتماعي��ة 
بزي��ادة  للمطالب��ة  ال��وزارة 
التخصيص��ات املالية لإلعانات 
االجتماعية لتس��تطيع الوزارة 
شمول أعداد جديدة من األسر 

الفقيرة. 
وق��ال الوزي��ر ف��ي تصريح��ات 
صحفي��ة نش��رت عل��ى موقع 
ال��وزارة أنه مت ش��مول أكثر من 
)328( ألف أسرة جديدة ولديها 
أكث��ر م��ن )700( أل��ف أس��رة 
بانتظ��ار التخصيصات املالية، 
موضحا ان شمول عوائل أخرى 
متوقف  االجتماعية  باحلماي��ة 
حاليا وعربا في الوقت ذاته عن 
الفخر ب��ان الدول��ة ومن خالل 
التزامها الدس��توري والشرعي 
ترع��ى اكث��ر من اربع��ة ماليني 
فقي��ر وحتاف��ظ عليه��م وتوفر 
له��م احل��د االدنى م��ن العيش 
الك��رمي وه��ذا م��ا ملس��ناه من 
مجل��س ال��وزراء املتعاطف مع 
الفقراء ويعم��ل بجد من اجل 
االضافية  االم��وال  تخصي��ص 

لدعم الفئات الفقيرة .
واض��اف الوزي��ر ان جه��ود وزارة 
العمل ه��ذه تأتي ضمن تنفيذ 
مح��دد  احلكوم��ي  البرنام��ج 
األولويات وعلى وفق اإلمكانات 
املالي��ة املتاح��ة ، مبينا اهمية 
الشراكة مع منظمات اجملتمع 
اجمل��ال  ف��ي  الفاعل��ة  املدن��ي 
االنس��اني  ، وان ال��وزارة لديها 
مع  برنام��ج ش��راكة حقيقي 
تلك املنظمات ومن خالل قسم 
املنظمات الذي اس��تحدث في 
ال��وزارة من اجل زي��ادة التعاون 

وتنظيم العم��ل مع املنظمات 
اجملتمعي��ة وهذا ميث��ل التوجه 
العام للدول��ة وخاصة في ظل 
 ، صعب��ة  اقتصادي��ة  اوض��اع 
فض��ال عن حتصي��ل الدعم من 
رجال الدين ودوائ��ر االوقاف عن 
عمل ال��وزارة في مجال تطبيق 
قانون احلماية االجتماعية رقم 

11 لسنة 2014. 
واك��د الس��وداني مل��ن يحم��ل 
الش��مول  مس��ؤولية  ال��وزارة 
براتب االعانة االجتماعية الذي 
يعط��ى مل��ن يك��ون حت��ت خط 
الفق��ر ، ان الباحث االجتماعي 
ال ميتلك القرار في الشمول امنا 
العملية تخضع لتحليل بيانات 

االس��تمارات في اجلهاز املركزي 
لإلحصاء ف��ي وزارة التخطيط 
، الش��ريك ف��ي تنفي��ذ قانون 
احلماي��ة االجتماعي��ة ونتيجة 
هذا التحليل يحدد املشمولون 
عل��ى وف��ق معيار خ��ط الفقر 
ال��ذي وضع��ت مقاييس��ه من 

قبل خبراء محليني ودوليني .
واش��ار وزير العمل ال��ى ارتفاع 
ايرادات صن��دوق تقاعد العمال 
برغ��م ع��دم وج��ود مش��اريع 
جديدة بسبب التقشف العام 
للدولة ، مبينا ان س��بب ارتفاع 
االيرادات يعود الى جهود الوزارة 
ف��ي تنش��يط قس��م تفتيش 
العم��ل املتواض��ع في م��وارده 

البشرية قياس��ا ملا موجود في 
دول اجلوار ، مؤك��دا ان اجراءات 
الوزارة واملتابعة جعلت العديد 
م��ن الش��ركات الكب��رى تأتي 
الى ال��وزارة لتكون حتت مظلة 
القان��ون ف��ي موضوعة ضمان 
عمالها ، مش��ددا على ضرورة 
وتعزي��ز  التثقي��ف  مواصل��ة 
الوع��ي في ذلك مل��ا له من االثر 
االقتص��ادي االيجاب��ي للعامل 
واصح��اب العم��ل واالقتص��اد 
الوطني، داعي��ا جميع اصحاب 
العم��ل والش��ركات العاملي��ة 
العامل��ة ف��ي الع��راق وكذلك 
الدخول  الى  الش��ركات احمللية 
حتت مظلة القانون الذي متثله 

الوزارة حلماية مصالح الطبقة 
العامل��ة. ولف��ت وزي��ر العمل 
ال��ى ان معاجل��ة الفقر يتطلب 
جهدا وطني��ا حثيثا فضال عن 
وض��ع خط��ط ج��ادة ملكافحة 
الفس��اد وتأسيس إدارة ناجحة 
م��ن اجل ان ينتهي ملف الفقر 
في العراق ، مؤكدا ان البلد فيه 
من الثروات م��ا يكفي للعيش 

الرغيد .
وعن جن��اح الوزارة مبنح القروض 
عل��ى وفق برنامجي )سياس��ة 
التخفي��ف من الفق��ر ، ودعم 
املشاريع املدرة للدخل( قال وزير 
العمل ان جن��اح الوزارة في ذلك 
يع��ود للضوابط التي وضعتها 

والت��ي حققت نظ��ام متابعة 
نس��بة  رف��ع  اس��تطاع  ممت��از 
االس��ترداد ال��ى %79 وم��ن ثم 
مداورة املبالغ واالس��تمرار مبنح 

القروض .
قان��ون  ان  الس��وداني  وذك��ر 
االجتماعية يهدف  التأمين��ات 
الى دمج صندوقي التقاعد في 
دائرة الضم��ان وهيئة التقاعد 
وزارة  ان  موضح��ا   ، الوطني��ة 
العمل استطاعت وضع فقرات 
العمال��ي  القط��اع  تنص��ف 
املنظم وغير املنظم لتنشيط 
والتخفي��ف  اخل��اص  القط��اع 
م��ن البطالة واالعتم��اد  على 

الوظائف احلكومية .

ال يمتلك الباحث 
االجتماعي القرار 
في الشمول إنما 
العملية تخضع 
لتحليل بيانات 
االستمارات في 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء في وزارة 
التخطيط

عاطلني عن العمل "ارشيف"

700 ألف أسرة بانتظار التخصيصات المالية

"العمل" توّفر الحد األدنى من العيش الكريم ألربعة ماليين عاطل
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الصباح الجديد - وكاالت:
ديالى،  قرر مجل��س محافظ��ة 
ام��س االربعاء، تش��كيل هيئة 
استثمار جديدة داخل احملافظة، 
مش��يراً إل��ى فت��ح الترش��يح 

لعضويتها ابتداًء من األس��بوع 
املقبل.

وقال رئيس اجمللس علي الدايني 
إن "مجلس محافظة ديالى قرر 
تشكيل هيئة استثمار جديدة 

داخل احملافظ��ة ومت االتفاق على 
تشكيل جلنة عليا تتولى مهام 
االشراف على تطبيق الضوابط 
والتعليم��ات الرس��مية حي��ال 
املل��ف وفت��ح ب��اب الترش��يح 

االس��بوع  من  ابت��داًء  للهيئ��ة 
املقبل".

"ق��رار  أن  الداين��ي،  واض��اف 
مجل��س ديال��ى جاء اث��ر انتهاء 
مهام الهيئة القائمة االن، منذ 

الوقت  وح��ان  أش��ه�ر طويل�ة 
تتولى  لتش��كيل هيئة جديدة 
ادارة اح��د اه���م امللف�ات ف�ي 

احملافظ�ة".
وتش��كلت هيئة االستثمار في 

ديال��ى من��ذ 10 س��نوات وهي 
تشرف على ملف اعطاء الرخص 
قطاع��ات  ف��ي  االس��تثمارية 
احملافظ��ة،  داخ��ل  مختلف��ة 

بحسب مصادر محلية.

هيئة استثمار جديدة لديالى



بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في جميع المجاالت

محليات 4

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث العراق ممثللا بوزير الصناعة 
واملعادن محمد شللياع السوداني 
مللع الوفللد الرسللمي جلمهوريللة 
مصللر العربية الللذي يللزور بغداد 
حاليللا برئاسللة مسللاعد رئيللس 
ابراهيللم  املهنللدس  اجلمهوريللة 
محلب سبل دعم ومتتني العاقات 
االقتصاديللة املشللتركة بني بغداد 
والقاهرة وتوجلله ورؤية دولة مصر 
العراق في  واستعدادها ملسللاندة 
مرحلللة مابعد التحريللر للتنمية 

واألعمار.
االجتمللاع بحللث  كمللا مت خللال 
رغبة واسللتعداد مصر للعمل في 
السللوق العراقية وتنفيذ مشاريع 
صناعية مشللتركة بني الشركات 
العراقيللة  ونظيراتهللا  املصريللة 
البلديللن  مصلحللة  مبايخللدم 
الشللقيقني ، اضافة الى مناقشة 
مسللتحقات العمالللة املصرية اذ 
ان هناك تنسيقا مع وزير العمالة 
املصللري ووزيللر العمللل العراقللي 
ووزارة املاليللة من اجللل حل جميع 
املشللكات العالقللة فضللا عللن 
مناقشللة مجاالت وفرص التعاون 
الثنائللي واالسللتفادة مللن املللوارد 
الطبيعيللة واملعدنية فللي العراق 
لغرض اسللتعمالها كمللواد اولية 

في الصناعات املصرية . 
وثمللن الوزيللر خال االجتمللاع دور 
جمهوريللة مصللر ووقوفهللا الللى 
جانللب العللراق فللي حربلله ضللد 
وزارة  لللدى  ان  مؤكللدا   ، االرهللاب 
الصناعللة العراقيللة الكثيللر من 
الفرص واملشللاريع الواعدة لرجال 
االعمللال املصريللني ممللن ميتلكون 
اخلبللرة ولديهم جتللارب ناجحة في 
مجاالت صناعية متعددة ، مشيرا 
فللي حديثه الللى التحديللات التي 
تواجه العراق نتيجة السياسللات 

السابقة وتداعيات الوضع االمني 
الصعب واحلرب ضد اإلرهاب واالزمة 
املالية التي عصفت بالباد ، الفتا 
في الوقت ذاته إلى ان االنفتاح غير 
املللدروس لألسللواق العراقية امام 
السلع والبضائع االجنبية اسهم 
في خلق وضللع صناعي غير موفق 
للتوجلله  الصناعللة  وزارة  مادعللا 
نحللو احلكومللة الصللدار قللرارات 
وقوانني داعمللة وتصب في خدمة 
الصناعة احملليللة واإلنتاج الوطني 
منها قوانني حماية املنتج وحماية 
وفللق خطوات  علللى  املسللتهلك 

اصاحيللة متتاليللة بالتزامللن مع 
دعم القطاع اخلاص . 

الشللركات  السللوداني  ودعللا 
املصريللة الللى الدخللول باتفاقات 
مللع  اسللتثمار  وعقللود  شللراكة 
نظيراتهللا العراقية ضمن الفرص 
خاصللا  املتاحللة  االسللتثمارية 
لتلبية  االدويللة  بالذكللر صناعللة 
كامللل االحتياج احمللللي على وفق 
شللراكة ناجحة مع شللركة ادوية 
سللامراء اضافة الى مجاالت اخرى 
متعللددة منهللا الكهربللاء واملدن 
الصناعيللة التي باالمكان الدخول 

فيها باسللتثمارات حقيقية على 
وفق قانللون االسللتثمار الذي يعد 
من افضللل القوانني ملللا يوفره من 
والذي  للمسللتثمرين  تسللهيات 
يسللمح لشللركات القطاع العام 
مباشللرة  بشللراكات  بالدخللول 
مع الشللركات الرصينللة العربية 
والعامليللة السلليما بعللد التوجه 
احلكومي نحو شللراكات مع الدول 
وسياسللة  الشللقيقة  العربيللة 
االصللاح لهللذا القطللاع املهللم ، 
مشلليرا الى امكانية االسللتفادة 
مللن اخلبللرات املصريللة والتجارب 

الناجحللة فللي اخلصخصللة فللي 
مصر .

واوعز الوزيللر بتزويد اجلانب املصري 
بالفرص االستثمارية املتاحة لدى 
شللركات الوزارة كافة . من جانبه 
بللارك مسللاعد رئيللس جمهورية 
مصر االنتصارات املتحققة وحترير 
جميللع االراضللي وطللرد عصابات 
داعللش االجراميللة ، مؤكللدا على 
اهميللة فتح افللاق تعللاون جديدة 
فللي اجملللاالت الصناعية وتسللويق 
تتمتع  التللي  املصريللة  املنتجللات 
الى االسللواق  والرصانللة  باجلللودة 

زيللارة  بللأن  موضحللا   ، العراقيللة 
الوفللد املصري تأتللي بهدف تقوية 
التعاون الصناعي  العاقات وزيادة 
مللع القطاعني احلكومللي واخلاص 
مللع حضور عللدد كبير مللن رجال 

االعمال املصريني.
ووجلله الوفللد املصري دعللوة لوزير 
الصناعللة واملعللادن لزيللارة مصر 
واإلطللاع علللى واقللع الشللركات 
واملصانع املصرية ومستوى التطور 
الذي وصلت اليه والوقوف بشكل 
الصناعة  امكانيات  مباشللر على 

املصرية . 

العراق ومصر يبحثان امكانية
تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة 

دعا السوداني الى 
تمتين العالقات 

االقتصادية 
المشتركة بين 

بغداد والقاهرة 
وتوجه ورؤية مصر 

واستعدادها لمساندة 
العراق في مرحلة 

مابعد التحرير للتنمية 
واإلعمار

وزير الصناعة مع الوفد املصر ي

إتالف )12( طنا من 
جريش جبس األطفال 

ندوة عن الوقاية 
والكشف المبكر عن 

سرطان الثدي 

التنمية الصناعية 
تمنح إجازات تأسيس 

مشاريع جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قامت ماكات قسللم الصحة العامة  - شعبة 
الرقابة الصحية التابعة للدائرة بحملة ضبط 
واتاف )12( طنا من مادة جريش جبس االطفال 
الذي بسللتعمل في صناعة جبس االطفال غير 

صالح  لاستهاك البشري.
واوضح مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف 
احلجامللي ان ماكات شللعبة الرقابة الصحية 
في قسم الصحة العامة قامت بحملة رقابية 
صحيللة حيللث مت ضبللط واتللاف )12( طنا من 
مادة جريش جبس االطفال الذي يسللتعمل في 
صناعة جبس االطفال غير صالح  لاستهاك 
البشللري ، مضيفا انه بعد اجراء عملية ضبط 
املادة مت ارسال عينات منها الخضاعها للفحص 
اخملتبري حيللث لوحظ  في اثناء الفحص حدوث 
تغيرات حاصلة في الصفات احلسللية مع وجود 
ديدان حيللة وميتة فيها ، مبينللا ان اتاف املواد 
والكميللة املضبوطة متت فللي منطقة الطمر 
الصحللي بحضللور صاحب العاقللة وعلى وفق 
محاضر اصولية وحسب قانون الصحة العامة 

89 لسنة 1981 .

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم قسللم االعام في وزارة الصحة بالتعاون 
مللع دائللرة صحللة بغللداد الرصافللة/ شللعبة 
السيطرة على السرطان وقطاع مدينة الصدر 
نللدوة علمية حللول كيفية الوقاية والكشللف 
املبكر عن سرطان الثدي في أمانة بغداد/بلدية 
الشللعب لتوعيللة املواطنللني باهميللة الوقاية 

والكشف املبكر عن اورام الثدي ,
النللدوة كيفيللة مراجعللة مراكللز  واوضحللت 
الكشف املبكر واآللية املتبعة في إحالة احلاالت 
املشللتبه بإصابتها باملرض إلى املراكز العاجية 
املتخصصة ، فيما قدمت الدكتورة رباب عصام 
عبد من قطللاع الصدر محاضرة حللول الوقاية 
والكشللف املبكر عن سرطان الثدي ومت التأكيد 
علللى إجللراء الفحص الذاتللي للثللدي وأهمية 
مراجعة مراكز الرعايه الصحيه االولية لغرض 
التدريب على كيفية اجراء هذا الفحص و إجراء 
الفحص السريري من قبل طبيبات املراكز علما 
ان دائللرة صحة بغللداد الرصافة تضللم ثمانية 
مراكللز تخصصية يوجد فيها جهاز املامو كرام 

واجهزة السونار واالطباء االختصاص.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصللل املديرية العامللة للتنميللة الصناعية 
التابعللة لوزارة الصناعة واملعادن منح  اصحاب 
املشللاريع اجازات لتأسلليس مشللاريع صناعية 

جديدة .
وقال املهندس سللام سللعيد احمللد مدير عام 
املديريللة في تصريللح ملركز االعللام والعاقات 
العامة في الللوزارة ان املديرية منحت)17( اجازة 
لتأسيس مشللاريع صناعية جديدة اضافة الى 
تخصيللص )10( قطع اراض النشللاء مشللاريع 

اخرى,
كما منحت املديرية ايضاً ثاث شهادات اكمال 
تأسيس برأسمال )3( مليارات و817 مليون دينار 
، مشلليراً الى ان املديرية تولي االهتمام واحلرص 
علللى مجريللات سللير العمللل داخل املشللاريع 
الصناعيللة ومعرفة احتياجاتها من خال عمل 
الكشللوفات الدوريللة التللي تقوم بهللا اللجان 
الفنية حيث بلغ عددها)216( كشللفاً,الفتا الى 
ان املديرية تبدي تعاونها مع اجلهات ذات العاقة 
لتلبية احتياجات الصناعيللني من املواد االولية 
واحملروقللات فضا عن اجناز االجللراءات القانونية 

ونقل امللكية.

اخلميس 1 شباط 2018 العدد )3871(

متابعة الصباح الجديد:

اكدت وزير االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة د. املهندسة آن نافع 
اوسللي ضرورة تشللغيل مشللروع ماء 
البصرة الكبير جتريبيا في بداية شهر 
آب املقبل وتسللتمر عملية تشللغيله 
التجريبي الللى نهاية عام 2018 ليوفر 
املاء الصالح للشرب الهالي محافظة 
البصرة الكرام الذين عانوا من شللحة 
املياه طيلة السنوات السابقة، مؤكدة 
أنها سبق لها ان قامت بزيارة املشروع 

واالطاع على تفاصيل العمل فيه .
واوضحللت املهندسللة اوسللي خللال 
اجتماع موسللع مع ممثلي الشللركات 
األجنبية املنفذة ملشللروع ماء البصرة 
الكبير ضم شللركة )OTV( الفرنسية 
وشللركة )Hitachi( اليابانية وشللركة 
واجلهللة  املصريللة  العللرب  املقاولللون 
 )NGS( االستشارية للمشروع شركة
اليابانية مناقشة املعوقات واملشكات 
التي ادت الى تأخير تشللغيل املشروع 
واهمهللا الروتني فللي دخللول املعدات 
واملواد االسللتيرادية وكذلك تأشلليرات 

االجانب،  واخلبللراء  للعاملني  الدخللول 
حيللث مت وضع احللللول املناسللبة لها 
والعمللل على تذليللل كل الصعوبات 
مللن اجللل اجنللاز املشللروع بالسللرعة 
املمكنة وعلى وفق املواصفات الفنية 

املطلوبة .
وأضافت ان الوزارة تواصل العمل وبوتائر 
متصاعدة في تنفيذ املشروع ليقضي 
بعللد اجنللازه على أزمة ملوحللة وتلوث 
املياه في احملافظة ، وهو من املشللاريع 
املهمة واالستراتيجية الطويلة االمد، 
كونه سلليوفر املياه الصاحلة للشللرب 
ضمن املواصفات العاملية الى مليونني 

نسمة حال اجنازه.
يذكللر ان طاقة املشللروع الكلية تبلغ 
666 الللف متللر مكعب يوميللاً ويضم 
محطللات حتلية وتصفيللة ومحطات 
حتويللل ومولللدات كهربائيللة ضخمة 
لضمللان اسللتمرارية عمللله ملللدة 24 
محافظللة  مركللز  ليشللمل  سللاعة 
البصرة من نهر السللراجي جنوباً الى 
نهايللة احلللدود االداريللة ملركللز مدينة 
البصرة شللماال )جسللر الكرمة( ومن 
شللط العرب شللرقا الى جسللر الزبير 

غرباً فضا عن مركز ناحية الهارثة. 

ونفللذت دائللرة طللرق وجسللور بغداد 
التابعللة للمديريللة العامللة للطللرق 
اجللراء  للللوزارة  التابعللة  واجلسللور، 
الكشللف املوقعللي الضللرار جسللري 

احلسللنني ذي الطابقللني واجلادرية في 
العاصمة متهيداً لصيانتهما 

ان  للللوزارة   االعامللي  املركللز  وبللني 
الكشف بني تضرر املفاصل االنشائية 

بسللبب الفللرق في درجات احلللرارة بني 
فصلللي الشللتاء والصيللف مسللبباً 
مطبات عدة في طرق اجلسللرين , كما 
لوحللظ وجللود نقللص في االسلليجة 

الكونكريتية واحلديدية نتيجة احلوادث 
تثبيللت  ولنتيجللة  وكذلللك  املروريللة 
حاجللب الرؤيللة احلديدي الللذي يكون 
مصداً للرياح القوية ، فضا عن اضرار 
السللياج الوقائي نوع  )B( ، مضيفا أن 
مديرية طرق وجسللور محافظة بغداد 
تقوم بتهيئة فللرق الصيانة املطلوبة 
لغرض معاجلللة هذه االضللرار وتأهيل 
كا اجلسللرين حفاظللاً على سللامة 

املواطنني.
مللن جانللب اخر تقللوم فللرق الصيانة 
في مديريللة طرق وجسللور محافظة 
بغداد بصيانة طريللق النهروان الرابط 
لطريللق )كوت – بغداد( والتي تضمنت 
االعمال فيه تكسير املناطق املتضررة 
واملتموجللة ومللن ثللم اعللادة امائها 
وحسللب  االسللفلتية  باخلرسللانة 

املواصفات العامة للطرق واجلسور.
من جانبه اشاد وكيل الوزارة املهندس 
بأستعمال  الشللوك  ابراهيم  استبرق 
تقنيات هندسة اجليوماتيك في إعداد 
خرائللط االعمللار وبناء قواعللد بيانات 

املكانية للمدن احملررة في العراق .
وبللني الوكيللل خللال مشللاركته في 
الندوة العلمية التي نظمتها اجلامعة 

تضمنللت  النللدوة  ان  التكنولوجيللة 
فيهللا  علميللة  هندسللية  محللاور 
تطبيقات نظللم املعلومات اجلغرافية 
لتقديللر اضرار املباني السللكنية جراء 
العمليللات االرهابيللة واحلربية وحتديد 
العشللوائي  السللكن  مواقع جتمعات 
فللي احملافظللات وكيفية تفعيللل دور 
احلكومللات احمللية في حتديللث وحتليل 
اخلاصللة  املكانيللة  البيانللات  قواعللد 

مبشاريع إعادة االعمار .
وأوضح وكيل الوزارة ان هذه النشاطات 
توطللد أواصر التعللاون املشللترك بني 
املؤسسللات العلميللة األكادمييللة مع 
واالسللتفادة من  القطاعية  الللوزارات 
اخلبرات االستشللارية والهندسية في 
املشاريع اخلدمية التي تنفذها الوزارة 
حيث يتم توظيف تقنيات وبرامجيات 
التحسللس النائي بأسللتعمال الصور 
الفضائية املتعددة االطياف في حتديد 
حجللم االضرار وتقللدمي رؤيللة حتليلية 
لصاحب القرار التخاذ القرار املناسللب 
واجلهللد  الكلللف  تقليللل  أجللل  مللن 
والوقت واحلصول علللى الدقة مقارنة 
باملسللوحات احلقليللة من أجللل دعم 

اجلهد الهندسي في إعادة االعمار.

تقرير

بداية آب المقبل.. تشغيل مشروع ماء البصرة الكبير تجريبيا 
طاقته 666 ألف متر مكعب يوميًا 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب وكيل وزارة العمل والشؤون 
العمللل  لشللؤون  االجتماعيللة 
الدكتللور عبللد الكللرمي عبللد اهلل 
الصناعللات  احتللاد  وادارة  رئاسللة 
آليللات وخطط  العراقللي بوضللع 
تسللهم باحلد من تسرب العمالة 
االجنبيللة الللى السللوق العراقية 
بالتعاون مع وزارة العمل واجلهات 

الساندة االخرى.
واوضح وكيللل الوزارة خال قيامه 
بزيللارة عمل الى االحتللاد ان تقليل 
االجنبية  العمالللة  االعتماد على 

الوافللدة والتوجلله نحو تشللغيل 
االيللدي العاملللة احمللية للله االثر 
اجملتمللع  اسللتقرار  فللي  الكبيللر 
وتدعيم االقتصاد وتقليل نسللب 

البطالة في الباد. 
واضاف عبد الكرمي ان الوزارة بصدد 
واسللعة  تفتيش  القيللام بحملة 
وفجائيللة بالتعللاون مللع اجلهات 
اخملتصللة للعديللد مللن املشللاريع 
واملعامل من اجل احلد من تسللرب 
وتصحيللح  االجنبيللة  العمالللة 
يخللدم  مبللا  القانونللي  وضعهللا 
للباد، مشلليرا  العليا  املصلحللة 

الى ان الوزارة تأمللل تنفيذ برامج 
تدريبية وتثقيفية مشللتركة مع 

احتاد الصناعات العراقي. 
احتللاد  رئيللس  اكللد  جانبلله  مللن 
الصناعللات العراقللي علي صبيح 
ان االحتللاد لديلله عللدة ماحظات 
ومطالب مللن اجل قيام شللراكة 
حقيقيللة بللني اصحللاب العمللل 
والوزارة وكذلك التعاون في مجال 
احلد من تسرب العمالة االجنبية 
الوافدة، مشلليرا الللى ان اصحاب 
العمللل يريللدون عمالللة عراقيللة 
تعمللل بجللد ومثابللرة ال عمالللة 

مشكات .
واوجز رئيس االحتاد تلك املاحظات 
العامل  تثقيف  باهمية  واملطالب 
على االنظمللة والقوانني واحلقوق 
تفعيللل  وكذلللك  والواجبللات 
للصناعيني  املمنوحللة  القللروض 
وكذلللك وضللع خطللط لتطويللر 
مهارات العامللل العراقي ، معربا 
عللن اسللتعداد اصحللاب املعامل 
لتقدمي كل التسهيات في مجال 
التدريب املهني بالتعاون مع دائرة 
التدريللب فللي وزارة العمللل. كما 
طرح خال اللقاء مقترح لتفعيل 

العمالللة النسللائية واهميته في 
واملسللتقبلي كون  احلاضر  الوقت 
االحللداث التللي مللر بهللا العللراق 
انتجللت نسللاء ارامللل ومطلقات 
معيات لعائاتهللن ويحتجن الى 
فللرص عمللل حقيقيللة مللن اجل 
توفيللر العيللش الكرمي لهللن، وهو 
االمللر الللذي باركلله وايللده وكيل 
اسللتعداد  وابللدى  العمللل  وزارة 
الوزارة لتقدمي التسللهيات كافة 

لتنفيذه. 
بعدها قدم مدير عام دائرة التدريب 
املهنللي املهنللدس صللادق خزعل 

شللرحا عللن اخلطللط التدريبيللة 
التللي  التدريللب  وامنللاط  للدائللرة 
تسللهم في رفد السللوق بعمالة 
مهنيللة ومدربة بشللكل صحيح 
على وفللق االحتياجللات الفعلية. 
بعللد ذلللك جللرى نقللاش معمق 
القضايا  فللي  وصريللح  ومفتللوح 
املطروحللة واطلع الطرفللان على 
املتبادلة  والرؤى واالفللكار  اخلطط 
ومت االتفاق على مواصلة اللقاءات 
والتشاور من اجل تأسيس ارضية 
املسللتقبلي  للتعللاون  سللليمة 

املشترك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وضعت الشركة العامة لاسمنت 
وزارة  شللركات  إحللدى  العراقيللة 
الصناعة واملعللادن خطة طموحة 
لزيادة إنتاجها من مادة االسللمنت 
خال العام احلالي فيما شكت من 
ارتفاع أسللعار بيع النفط األسللود 
معاملهللا  لتشللغيل  املطلللوب 
العائللدة  الكهربائيللة  واحملطللات 

لهللا وأثللره السلللبي علللى أدائها 
ومؤشللراتها املالية في زيادة كلف 
االنتللاج . وذكللر معللاون مدير عام 
املهندس محمد حسن  الشللركة 
ناجي فللي تصريح خللاص للمركز 
اإلعامي فللي الوزارة أن الشللركة 
جنحت في حتقيق خطتها اإلنتاجية 
والتسويقية املرسومة لعام 2017 
بإنتللاج وتسللويق )4( مايللني طن 

من االسللمنت العراقي ذات اجلودة 
العاليللة  واملواصفللة  والنوعيللة 
خصوصللا بعللد تنفيللذ قللرار رقم 
)409( لسللنة 2015 واخلللاص مبنع 
استيراد االسللمنت وماشكله من 
دافع قللوي وحافز مهللم ملضاعفة 
الطاقللات اإلنتاجيللة ملعامل إنتاج 
االسللمنت لغللرض تأمللني احلاجة 
احملليللة ، مفصحا فللي الوقت ذاته 

عللن وضللع خطللة طموحللة لعام 
2018 تتماشللى مع توجلله الدولة 
العادة اعمللار املناطق احملررة تهدف 
للصعللود بكميات اإلنتللاج لتصل 
إلى )4( مايني و)750( الف طن مع 
اسللتمرار تكثيف اجلهللود الذاتية 
والعمللل الللدؤوب إلعللادة تأهيللل 
وتشللغيل بقية معامل الشللركة 

في املدن احملررة . 

وشللكا ناجي من االرتفاع املفاجئ 
ألسللعار بيع النفط األسللود الذي 
حتتاجلله الشللركة فللي تشللغيل 
الكهربائيللة  واحملطللات  املعامللل 
دينللارا   )150( إلللى  لهللا  العائللدة 
ومايسللببه ذلللك من ضللرر وتأثير 
سلللبي على أداء وخطط الشركة 
ومؤشراتها املالية كونه سيحملها 
أعباء مالية وكلللف انتاج إضافية 

انعكاسلله سلللبا وضرره  وكذلك 
إعللادة  ومشللاريع  املواطللن  علللى 
البناء واالعمللار ، مطالبا احلكومة 
وأصحللاب القرار واجلهللات املعنية 
بأسللعار  النظر  وإعللادة  مبراجعللة 
البيللع للنفللط األسللود للمعامل 
احلكومية ومبا ينسجم مع التوجه 
العام لتشجيع الصناعة الوطنية 

ودعم املنتج احمللي .

خطة مشتركة للتدريب المهني بين العمل واتحاد الصناعات 

السمنت تعتزم زيادة إنتاجها إلى )4( ماليين طن 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
))نشييوب خالفييات عييدة بيين أعضاء 
االحتاد األوروبي على خلفية إلزام االحتاد 

أعضاءه بتقاسم أعباء الالجئن((
ذكييرت وزارة الداخلية األملانية أن برلن 
لن تسييتقبل مجدداً الجئيين من دول 
جنوب أوروبا كإيطاليا واليونان، معلنة 
أنها أنهت حصتها من اتفاقية توزيع 
وقالييت  عليهييم،  املتفييق  الالجئيين 
املتحدثيية باسييم الداخلييية االحتادية 
إن بالدهييا اسييتكملت إلى حييد كبير 
حصتها من اتفاقييية توزيع الالجئن، 
مميين يصلييون إلييى شييواطئ اليونييان 
وإيطاليييا، مشيييرة إلى أنها سييتركز 
على احلاالت اإلنسييانية واملعزولة في 

استقبالها لالجئن.
وكانت دول االحتاد األوروبي قد اتفقت، 
بعد موجة اللجوء التي شهدتها عام 
2015، على تقاسييم أعبيياء الالجئن 
وإعادة توزيع 160 ألف الجئ من قدموا 
ميين اليونييان وإيطاليا علييى باقي دول 
االحتاد، إال أن االتفاقية انتهت في أيلول 
2017، بتوزيييع 25 ألييف الجييئ فقط. 
وكانت أملانيا قد وعدت باسييتقبال 25 
ألف الجئ وفق االتفاقية، إال أن بيانات 
مكتييب الهجييرة االحتادي تشييير إلى 
اسييتقبالها 10 آالف فقط من العدد 

املتفق عليه.
ونشبت خالفات عدة بن أعضاء االحتاد 
األوروبييي علييى خلفييية إلييزام االحتاد 
أعضاءه بتقاسم أعباء الالجئن، كنوع 

ميين حتّمل املسييؤوليات التي تعاهدت 
عليها تلك الدول حتت سييقف موحد، 
خصوصاً من قبل دول أوروبا الشرقية 
التي اعتبرت اقتصادها ال يسمح لها 

بتحمل أعباء الالجئن.
عموميياً،  الالجئيين  أزميية  وشييّكلت 
والسييورين خصوصيياً، مصييدر خالف 
في االحتاد، بعد موجة غير مسييبوقة 
شييهدتها أوروبا عييام 2015، مع تدفق 
مييا يزيييد علييى 1.7 مليييون الجئ إلى 
أراضيهييا، معظمهييم ميين سييورية 
والعراق وأفغانسييتان. ويسعى االحتاد 
األوروبييي إلييى إيجيياد صيغيية جديدة 
السييتقبال منظم لالجئن، إذ اجتمع 
وزراء داخلية 28 دولة أوروبية، األسبوع 
املاضي، إلصالح النظام األوروبي للجوء 
دون حتقيييق أي تقييدم حييول حصييص 

استقبال الالجئن.
فييي غضييون ذلييك، توصييل التحالف 
املسيييحي بزعامة املستشارة ميركل 
إلييى اتفيياق مييع احلييزب االشييتراكي 
شييمل  جمييع  بشييأن  الدميقراطييي 
الالجئن في أملانيييا. وكان موضوع لّم 
شمل أسر الالجئن من أهم القضايا 
اخلالفية في مفاوضات تشكيل ائتالف 

حكومي بن اجلانبن.
وذكييرت مصييادر مطلعة، فييي برلن، 
أن التحالف املسيييحي الذي تتزعمه 
املستشارة ميركل قد توصل فعالً إلى 
اتفاق مع احلزب االشتراكي الدميقراطي 
بشأن جمع شمل الالجئن في أملانيا. 

وسيييتم مبوجب االتفيياق اإلبقاء على 
وقييف اسييتقدام أسيير الالجئن حتى 
احلادي والثالثن ميين يوليو/متوز املقبل، 
علييى أال يتجاوز عييدد األقييارب الذين 
يتم اسييتقدامهم بعد هييذا التاريخ 
ألييف شييخص شييهرياً، إضافيية إلى 
إجييراءات اسييتثنائية تتعلق بأصحاب 

احلاالت اخلاصة. ويُذكر أن وضع احلاالت 
د في املذكرة السابقة  اخلاصة لم يُحدَّ
التييي بلورها االئتالف. وسيييتم حتديد 
التفاصيييل النهائييية لإلجييراء اجلديد 
خالل األشييهر املقبلة. وبالتوصل إلى 
هييذا االتفاق يكييون الطرفييان قد أزاال 
إحييدى أهم نقيياط اخلالف الرئيسييية 

التييي وقفت حجر عثرة في مفاوضات 
تشييكيل ائتالف حكومي بعد أشييهر 

على االنتخابات التشريعية.
ويُذكيير أن الطرفن كانييا حتت ضغط 
إليجاد حل سريع لهذا اخلالف خصوصاً 
أن القواعييد التييي حتييدد التعامل مع 
الالجئيين الذييين يتمتعييون بحماييية 

محدودة )احلماية الثانوية( سييتنتهي 
صالحياتها في منتصييف آذار املقبل. 
وقالييت إيفا هوغل نائب رئيس الكتلة 
الدميقراطين،  لالشتراكين  البرملانية 
فييي تصريحييات نقلتهييا الصحافيية 
الفرنسييية، »إنني مسييرورة لتوصلنا 

إلى اتفاق بشأن جتميع األسر«.
وسيييتولى مجلس النييواب، اخلميس، 
اعتميياد مشييروع قانون ميييدد إلى 31 
يوليييو 2018، القواعد السييارية منذ 
بداية 2016، بشييأن لّم شمل عائالت 
الالجئن »الفرعييين« وهي فئة تضم 
مئييات آالف األشييخاص، خصوصاً من 
السييورين الفارييين من ويييالت احلرب. 
ومن املتوقع أن يؤدي التمديد إلى وقف 
استقدام الالجئن احلاصلن على جلوء 
غير مطلق أقاربهم إلى أملانيا بشكل 
مؤقت، وهو اإليقاف الذي انتهت مدته 
احلالية بالفعل. وتشيياورت قيادات من 
الكتليية البرملانية لييكل من التحالف 
بشييأن  واالشييتراكين  املسيييحي 
التوصييل إلى مثل هذا احلل. وحسييب 
املعلومات املتوفرة لييدى وكالة األنباء 
األملانييية ميين جانب أطييراف مطلعة 
أخييرى، فإن احلييل الوسييط يتمثل في 
حصر لييّم شييمل ألف حالة أسييرية 
شهرياً فقط حسبما مت االتفاق عليه 
خييالل مفاوضييات جييس النبييض بن 
اجلانبن والتي سبقت هذه املفاوضات 
النهائييية، مييع السييماح بزيييادة هذا 

العدد في احلاالت امللحة.

ورغم الوجود الفعلييي ملثل هذا البند 
املصييوغ بشييكل عييام، تييرك اجلانبان 
مسألة سييريانه على الالجئن الذين 
ال يتمتعييون بلجوء نهائييي مفتوحة. 
وليس هنيياك حتى اآلن اتفيياق نهائي 
بشييأن القرارات اخلاصة بنقاط اخلالف 
وهنيياك  الطرفيين.  بيين  األساسييية 
انتقييادات واسييعة خاصة ميين جانب 
حزب »البديل من أجل أملانيا« اليميني 
املعادي لألجانب ملسييألة لّم الشمل، 
حيث يخشى احلزب من أن يؤدي العدد 
الكبييير لالجئن في أملانيييا إلى تغيير 
الطبيعة السكانية في أملانيا إضافة 

إلى تغيير الثقافة األملانية.
وفي أثينا، أعلنت السلطات اليونانية 
عيين انخفيياض تدفييق عييدد الالجئن 
واملهاجرييين إلى جزر بحيير إيجه خالل 
الي15 يوميياً األخيرة بسييبب الظروف 
اجلوية السيئة السائدة في املنطقة، 
ووفقاً للتقارير فمنذ 11 كانون الثاني 
حتييى اليييوم، وقييع حادثييان فقط في 
ليسييفوس، حيث متكن 76 شييخصاً 
ميين الوصييول، وفييي جزيرة سيياموس 
5 حييوادث، حيث متكن 188 شييخصاً 
من الوصول، أما بالنسييبة إلى جزيرة 
خيييوس فلم تسييتقبل أي أعييداد من 
اليونانية  السلطات  وذكرت  الالجئن. 
أنييه خييالل الشييهر اجلاري حتييى اآلن، 
وصل إلى جزر شمال بحر إيجه 1061 
شخصاً )531 في ليسفوس، و119 في 

خيوس، و417 في ساموس(.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نددت األمم املتحدة امس االول الثالثاء مبوجة 
ضربات جوية في اآلونة األخيرة على مراكز 
طبييية فييي مناطييق خاضعيية للمعارضة 
في سييوريا منها هجوم أخرج مستشفى 

يخدم 50 ألف شخص من العمليات.
وتقول احلكومة السييورية، املدعومة بقوة 
جوييية روسييية فييي حربها ضييد املعارضة 
املسييتمرة منذ نحو سييبع سيينوات، إنها 
ونفييت  فقييط،  املتشييددين  تسييتهدف 

مرارا اسييتهداف منشييآت مدنييية ومنها 
املستشفيات.

وقال بانوس مومسيييس منسييق الشؤون 
اإلنسييانية اإلقليمي لييألمم املتحدة املعني 
بأزميية سييوريا ”لقييد أفزعتنييي الهجمات 
املسييتمرة على مستشييفيات ومنشييآت 
طبية أخرى في شييمال غرب سييوريا فيما 
يحييرم مئات اآلالف من النيياس من حقهم 

األساسي في الصحة“.
ولييم تظهر أي بادرة عن قييرب انتهاء احلرب 

السييورية، وخيمييت اخلالفييات علييى مؤمتر 
للسييالم اسييتضافته روسيييا امييس االول 

الثالثاء.
وقتل خمسة أشييخاص على األقل بينهم 
طفييل وأصيييب سييتة آخرون فييي ضربتن 
جويتيين االثنيين املاضي على مستشييفى 
عدي الذي يضم 18 سييريرا مبدينة سراقب 
فييي محافظة إدلب اخلاضعيية للمعارضة. 
ويتلقييى املستشييفى دعما ميين منظمة 

أطباء بال حدود.

وأصيييب املستشييفى، الييذي جنييا بالييكاد 
ميين هجوم فييي 21 كانييون الثانييي، خالل 
اسييتقباله مصابن في ضربيية جوية على 
السييوق الرئيسية في سييراقب قالت األمم 
املتحييدة إنه أودى بحياة 16 شييخصا على 

األقل.
وقال املسييؤول الدولي إن هييذه كانت املرة 
الرابعة في عشييرة أيام التي تسببت فيها 
ضربييات جوية فييي أضرار هيكلييية كبيرة 
مبستشييفى في سراقب. ودمر هجوم جوي 

مركزا طبيا يخدم عشرة آالف شخص على 
األقل في محافظة حلب في نفس اليوم.

وأوضح مومسيييس أن العام املاضي شهد 
112 هجومييا موثقا على منشييآت صحية 
في سوريا فضال عن 13 هجوما على األقل 

حتى اآلن خالل 2018.
وقييال تقرييير منفصييل لييألمم املتحييدة إن 
272345 شخصا نزحوا في إدلب في الفترة 
بن 15 ديسمبر كانون األول و24 يناير كانون 

الثاني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أشييار الرئيس الفرنسييي إميانويل ماكرون إلى 
ضرورة أن تنسييق تركيا عمليتها العسكرية 
في منطقة عفرين شمال سوريا مع حلفائها 

األوروبين من حلف الناتو.
وحذر ماكييرون في مقابلة مييع صحيفة »لو 

فيغارو« الفرنسية نشرت امس األربعاء أنقرة 
من استغالل مسألة محاربة اإلرهاب كذريعة 
للتدخل عسكريا في سوريا، في إطار عملية 
»غصن الزيتون« التييي يديرها اجليش التركي 
بالتعاون مع املسلحن السييورين املوالن له 

ضد الفصائل الكردية في عفرين.

إذا تبن أنه لدى هذه العملية هدف آخر سوى 
مواجهيية حتييٍد إرهابييي محتمل عنييد احلدود 
التركييية، وهي حتولت إلييى تدخل خارجي فإن 
ذلك سوف ميثل مشييكلة حقيقية بالنسبة 

لنا.
وذكر ماكرون أنه يعتزم بحث هذه املسألة مرة 

أخرى مع نظيره التركييي رجب طيب أردوغان، 
مشييددا على أن طابع العملييية التركية في 
عفرييين يتطلب إجييراء مشيياورات »ليس بن 
األوروبييين وحدهم بييل وبن احللفيياء باملعنى 

األوسع«.
وأسييفر إطالق أنقرة عملية »غصن الزيتون« 

في 20 من الشييهر اجلاري عيين تصعيد التوتر 
بن تركيا وحلفائها في األطلسييي، ال سيييما 
الواليييات املتحييدة وفرنسييا ألنهمييا تدربييان 
وتسييلحان »قوات سييوريا الدميقراطية« ذات 
الغالبية الكردية، حليفهما األكبر في سوريا 

باحلرب على تنظيم »داعش«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أصدرت احملكمة الكبييرى اجلنائية الرابعة في البحرين 
حكمييا في قضييية 60 شييخصا متهمن بتشييكيل 

جماعة إرهابية.
وذكر حمد شيياهن القائم بأعمال رئيس نيابة اجلرائم 
اإلرهابييية أن احملكمة حكمت علييى اثنن من املتهمن 
باإلعييدام والسييجن املؤبد لي 19 متهما والسييجن 15 
سيينة لي 17 متهما و 10 سنوات لتسعة متهمن و 5 
سنوات لي 11 متهما وبراءة اثنن من املتهمن وإسقاط 

اجلنسية عن 47 متهما.
ويشييار إلييى أن من بن املدانن 12 متهمييا خارج البالد 
بعضهييم فييي إيييران وكذلييك فييي العييراق وأحدهم 
في أملانيييا، و46 داخييل اململكة، بينهييم 10 فارين من 

السجن.
واتهم هؤالء األشخاص باالعتداء على رجال الشرطة 
واغتيييال ضباط ميين عناصرها والهجييوم على مركز 
اإلصالح والتأهيل بسييجن جو، الذي أسييفر عن هروب 
عييدد ميين السييجناء، وحيييازة واسييتعمال أسييلحة 

ومتفجرات.

ستركز على الحاالت اإلنسانية والمعزولة الستكمال حصتها

الداخلية األلمانية ترفض استقبال الجئين من دول جنوب أوروبا

استهداف الضربات الجوية لمستشفيات بسوريا يقلق األمم المتحدة

ماكرون يدعو تركيا لتنسيق عمليتها في شمال سوريا مع أوروبا

إدانة 58 شخصا بتهم 
اإلرهاب في البحرين

الجئون في املانيا



الفن.. استنطاق الذات لترجمة جوهرها
الفن ه��و القدرة على اس��تنطاق ال��ذات الذي 
يتيح لإلنس��ان التعبير عن نفس��ه او محيطه 
بنح��و بص��ري او صوتي او حرك��ي، ومن املمكن 
أن يس��تعمله اإلنس��ان لترجم��ة األحاس��يس 
والصراع��ات الت��ي تنتابه ف��ي ذات��ه اجلوهرية، 
وليس بالض��رورة تعبيرا عن حاجت��ه ملتطلبات 
في حياته برغم أن بع��ض العلماء يعدون الفن 

ضرورة حياتية لإلنسان كاملاء والطعام.
والفن ب��كل انواعه، أحد االش��كال التي ميارس 
من خاللها االنس��ان انفعاالته ونشاطاته وكل 
حس��ب رؤيته، فعن��د الش��عور بحال��ة الفرح 
س��يكون ل��كل من��ا طريقت��ه بترجم��ة ذل��ك 
اإلحساس س��واء باستعارة ريش��ة فنان، او وتر 

آلة موسيقية، او حرف في حكاية.
هو موهبة وإبداع وهبها اخلالق لكل إنسان لكن 
بدرجات تختلف بني الفرد واآلخر. ومبا يجعلنا ال 
نساوي بني كل الناس ومنيزالذين ميتلكون القدرة 
اإلبداعي��ة، فكلم��ة الف��ن، امنا ه��ي داللة على 
املهارات املس��تعملة إلنتاج أش��ياء حتمل قيمة 
جمالية، فمن ضمن التعريفات أن الفن مهارة – 

حرفة – خبرة – إبداع – حدس –محاكاة.
وهن��اك أن��واع عديدة للف��ن، منها م��ا زال عبر 

التاريخ، ومنها ما ظهر حديثاً. 
اليوم هناك فنون جميلة مثل التصوير، والنحت، 
واحلفر، والعمارة، والتصميم الداخلي، والرس��م 

وهو أبرزها. 

وهن��اك فن��ون كاملوس��يقى و األدب والش��عر 
والرقص واملس��رح. كما ميك��ن ربط هذه الفنون 
باألدب مثل األدب واملس��رح.. وولعل اهم ميزات 
الفن إنه يتغير حس��ب ال��رؤى ووجهات النظر، 
والثقاف��ة والعصور، بل ان��ه يتغير داخل الفنان 
ذاته حني يلغي فكرة ويحل محلها فكرة اخرى.
 وميكننا االعتماد على تصنيف »ايتيان سوريو« 
الذي قّس��م الفنون إلى سبعة عامة حتوي كل 
منه��ا مجموع��ة متدّرج��ة من الفن��ون ضمن 
مس��ميات متنّوعة ليقّدم لنا الفنون السبعة 
كونه التصنيف األكثر ش��موالً وتداوالً، لتصبح 

السينما هي الفن السابع.
ف��ي ه��ذا امللحق لقاء م��ع اخمل��رج العربي جالل 

ش��رقاوي، يتح��دث م��ن خالل��ه ع��ن جتربت��ه 
املس��رحية وعن طبيعة االختالفات بني املسرح 
املص��ري والعراقي، وع��ن التكنلوجي��ا وتأثيرها 

على أساليب وطبيعة الفن بجميع اشكاله.
وتفاصي��ل حكاي��ة اوبري��ت الليل��ة الكبي��رة، 
وال��ذي ارتبط منذ عقود مبناس��بة املولد النبوي 
الش��ريف. االوبري��ت ال��ذي ح��از عل��ى اعجاب 
اجلمه��ور العربي بنحو مطلق برغم اإلمكانيات 
البسيطة، واشكال الدمى املضحكة، واخليوط 
التي تتحرك بواس��طتها، وكن��ا قد اعتدنا على 
ان عبقري��ة مس��رح العرائس ه��و حركتها من 
دون االلتف��ات او االنتباه الى اخلي��ط الذي يربط 
الدمى بأصابع من وقف خلف الكواليس إلمتاع 

اجلمهور بفنه.
س��يمفونية بيتهوفني التاسعة، السيمفونية 
األخي��رة، واحلزين��ة بتفاصي��ل خامتته��ا، اذ كان 
يعيش في حالة صمت مطبق بس��بب الصمم 
الذي أصابه، ولم يسمع بسببه تصفيق اجلمهور 

ملا قدمه، ضمن في امللحق أيضا.
اخملرج املسرحي عقيل مهدي يتحدث خالل لقاء 
له عن جتربته املس��رحية وعن مس��رح السيرة 
الذي بدأه مبس��رحية عن الفنان يوسف العاني 
وحتدث خالل اللقاء عن اجلمال في الفن، »ينتقل 
بالتوثيقي أو التسجيلي، الى جوانب غير مرئية 
فيه، بل هو يحاول أن يبتدعها، ويجعلها حافلة 

باملسرات واملتع البصرية«.

جرافيك: أحمد محمد العتابي

عقيل مهدي يمسرح سيرة المبدعين  منى فرجاني.. كم لونًا لرسم الوجع !
جدل أسود الكادر والهدوء.. أحمر الذاكرة، متيمة اللون املقصود: من 
حتت احلجب احلُمر تتبصر، بتجريب األش��قر اجلسدي.. الى الالوعي، 
ويذهب فراغ اللوحة على ناص��ع عميق الى متأخر قدمي في التربية 
والتعلي��م، »املدينة متش��كلة أولى في وجوهن��ا على خام اللوحة 
األس��مر«، واملادة الهادفة الى راحة أعال��ي الفنون اجلميلة جداً. ثم 

في مزاج لونّي آخر مهرت صورتها ب� »غبية«...

حوار مع جالل الشرقاويتاسعة بيتهوفن.. سحر مرئي
الس��يمفونية التاس��عة لبيتهوف��ن )والت��ي تع��رف أيضاً باس��م 
الس��يمفونية الكورالية Choral(، آخر سيمفونية كاملة للمؤلف 
املوس��يقار لودفي��ج ف��ان بيتهوفن، والت��ي أنهاها ع��ام 1824. تعّد 
هذه الس��يمفونية التاس��عة واحدة من أش��هر أعمال املوس��يقى 
الكالسيكية الغربية. وبالنسبة للنقاد تعد أعظم أعمال بيتهوفني، 

ويعدها البعض أعظم قطعة موسيقية كتبت على اإلطالق.

الفن��ان الكبير جالل الش��رقاوي أحد أهم أعمدة املس��رح العربي، 
ق��دم الكثير من األعم��ال املس��رحية تأليفاً ومتثي��الً وإخراجاً، متّيز 
الشرقاوي باخللق واالبتكار، ورائعته )مدرسة املشاغبني( املسرحية 
التي غّيرت مسار املسرح العربي نحو التجديد خير دليل على ذلك.  
قدم الش��رقاوي العديد من الفنانني الذين تتلمذوا على يده، ووضع 

أسس مدرسة مسرحية قائمة بذاتها...
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رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر
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الفن��ان والكاتب واخملرج والناقد ا.د. عقي��ل مهدي، كان وما زال من 
العالم��ات الفارقة في الذاكرة املس��رحية العراقي��ة، بل والثقافة 
العراقي��ة، فق��د ارتقى منص��ات البوح عب��ر فضاءات��ه اجلمالية، 
واس��تنباطاته الفلس��فية، وبناءات��ه التكويني��ة لعناصر العرض 
املسرحي، الذي حقق فيه أعلى درجة من درجات االستجابة املثلى، 

على مستوى الفرجة الشعبية والنخبوية...

عبد العليم البناء

»الليلة الكبيرة«
ذاكرة الصبا التي 

التهرم.. ص10



صديق بيتهوفن، 
أنطون شيندلر، 

صرح الحقا: 
»حين بدأ 

بيتهوفن العمل 
على الحركة 

الرابعة، واجهته 
المشكالت كما 

لم تواجهه 
من قبل، وكان 

هدفه ان يجد 
طريقة مالئمة 

لتقديم نشيد 
شيلر، وفي 

يوم ما دخل 
بيتهوفين يصيح 

»وجدتها، لقد 
وجدتها للتو!« 

للمسرح أنواع 
وتقسيمات 

كثيرة، وبتصوري 
ان المسرح هو 

السياسة، اذ انه بدأ 
من االغريق وكان 
عبارة عن سياسة، 

واول مسرحية في 
التاريخ )الفرس( 

التي كتبها 
)اسخيلوس( 

كانت سياسية، 
حيث صورت نظم 
الحكم آنذاك، بين 

الديمقراطية 
اليونانية 

والدكتاتورية 
الفارسية، واستمر 

المسرح هكذا 
منذ )500 ق.م( 

الى يومنا هذا، 
وهناك بعض 

المؤرخين عرّفوا 
المسرح السياسي 
على انه »المسرح 

الذي يتبنى 
ويعالج مشكالت 

العالم الكبرى« 
اي مواضيع الحرب 
والسالم، الحاكم 

والمحكوم، 
الديمقراطية 

والدكتاتورية...الخ

الملف 8

الصباح الجديد:

لبيتهوفن  التاس��عة  السيمفونية 
باس��م  أيض��اً  تع��رف  )والت��ي 
 ،)Choral الس��يمفونية الكورالي��ة
آخ��ر س��يمفونية كامل��ة للمؤلف 
بيتهوفن،  ف��ان  لودفيج  املوس��يقار 

والتي أنهاها عام 1824.
 تعّد هذه الس��يمفونية التاس��عة 
واحدة من أش��هر أعمال املوسيقى 
الكالس��يكية الغربية. وبالنس��بة 
للنقاد تعد أعظم أعمال بيتهوفني، 
ويعده��ا البع��ض أعظ��م قطع��ة 

موسيقية كتبت على اإلطالق.
كانت الس��يمفونية أول مثال على 
اس��تعمال مؤل��ف كبي��ر ألص��وات 
س��يمفوني  عم��ل  ف��ي  املغن��ني 
)وبالتالي وصف الكورالية(. تنش��د 
الكلم��ات خ��الل اجل��زء األخي��ر عبر 
أربعة مغنني س��ولو وجوقة، أخذت 
الكلم��ات من نش��يد الف��رح الذي 
فريدريش  األملان��ي  الش��اعر  كتب��ه 
شيلر عام 1785 وراجعها عام 1803، 
مع بع��ض اإلضافات الت��ي وضعها 

بيتهوفني.
الفيلهارمون��ي  جمعي��ة  فوض��ت 
امللكية في لن��دن بيتهوفن بتأليف 
واستمرت   ،1817 عام  السيمفونية 
أعم��ال التأليف األساس��ية ما بني 
خريف 1822 واكتمال اخملطوطة عام 
1824، م��ع ذلك ترج��ع بعض أصول 
الكلم��ات والنغم��ات ال��ى أعم��ال 

سابقة لبيتهوفني.
أن  بيتهوف��ني  كراس��ات  تظه��ر 
قطعاً موس��يقية وج��دت طريقها 

للس��يمفونية، ألفها بيتهوفني اوال 
في 1811 و1817.

إضافة إلى ذلك، ضمت السيمفونية 
بع��ض القط��ع األخ��رى لبيتهوفني 
والت��ي متث��ل أعماال كامل��ة في حد 
ذاتها، وتظه��ر وكأنها كانت أعماال 
جتريبية للس��يمفونية املستقبلية. 
ففي عمل كورال اخليال مصنف رقم 
80 )1808(، وهو كونش��يرتو للبيانو 
اساس��ا، يقدم جوقة ومغني سولو 
قرب النهاية، ليشكلوا ذروة العمل. 
كما في الس��يمفونية التاسعة، اذ 
يغني الكورال الصوتي نغمة عزفت 
قبلها باآلالت املوسيقية، وهو تناظر 
مش��ابه ج��دا للتناظ��ر املوجود في 

نهاية السيمفونية التاسعة.
واجه بيتهوفني الكثير من املشكالت 

لضم اجلزء الغنائي للسيمفونية.
 صدي��ق بيتهوفن، أنطون ش��يندلر، 
ص��رح الحقا: »ح��ني ب��دأ بيتهوفن 
العمل على احلركة الرابعة، واجهته 
املشكالت كما لم تواجهه من قبل، 
وكان هدف��ه ان يجد طريقة مالئمة 
لتقدمي نش��يد ش��يلر، وف��ي يوم ما 
»وجدتها،  بيتهوف��ني يصي��ح  دخل 
لق��د وجدته��ا للتو!« ث��م أطلعني 
على مخط��ط مبدئي كت��ب عليه 
»فلنغني نش��يد اخلالد شيلر«. ومع 
ذلك لم يبِق بيتهوفن هذه النسخة، 
وأخذ يعدل فيها حتى وصل شكلها 

النهائي.
كان بيتهوف��ن يت��وق إل��ى ان تعزف 
الس��يمفونية اوال ف��ي برل��ني، حني 
ينتهي م��ن تأليفه��ا، ألن��ه اعتقد 
ان فيين��ا يس��يطر عليه��ا ال��ذوق 
اإليطال��ي ملؤلف��ني ك�  املوس��يقي 

»روس��يني«، ح��ني س��مع أصدقاؤه 
وممولوه ذلك، أقنعوه بان يقدمها أوال 

في فيينا.
ألول  التاسعة  السيمفونية  قدمت 
مرة يوم الس��ابع من أي��ار/ مايو عام 
1824 في فيينا، كان هذا أول ظهور 
لبيتهوف��ني عل��ى املس��رح منذ 12 
عاما، وكان��ت الصالة مزدحمة. أدت 
واآللت��و مغنيتان  الس��وبرانو  أجزاء 
شابتان مشهورتان في ذلك الوقت: 

هنرييت سونتاغ، وكارولني أنغر.
وم��ع ان الع��رض كان بقيادة مايكل 
أو  كبلميس��تر  رس��ميا،  أوم��الف 
املايس��ترو الرئيس للمس��رح، اال ان 
وقبلها  املس��رح،  بيتهوفني شاركه 
بعامني كان أومالف قد ش��هد قيادة 
بيتهوفني األصم حينها لالوركسترا، 
ف��ي تدري��ب عل��ى عمل��ه األوبرالي 
فيديل��و، وهو التدريب ال��ذي انتهى 
بنح��و كارثي، لذا في ه��ذه املرة أمر 
أوم��الف املغن��ني والعازفني بتجاهل 

بيتهوفني كليا.
 في بداية كل ج��زء، حدد بيتهوفني 
س��رعة  املس��رح  ف��وق  اجلال��س 
اإليق��اع، كان يقل��ب ف��ي صفحات 
نوتت��ه املوس��يقية بس��رعة أكب��ر 
من األوركس��ترا الذي ال يس��تطيع 

سماعه.
هن��اك الكثي��ر م��ن احلكاي��ات عن 
الع��رض األول للس��يمفونية، بن��اء 
على شهادات بعض احلضور، وتوجد 
دالئل على ان األوركس��ترا لم يتدرب 
كفاية لتقدميها بصورة جيدة، حيث 
تدربوا على العمل مرتني فقط قبل 
تقدميه، فخرج العم��ل غير مترابط 
في التنفيذ، لكن العمل جنح جناحا 

شديدا.
 في كل األحوال، لم يكن بيتهوفني 
لي��الم، فكم��ا ق��ال ع��ازف الكمان 
بيتهوف��ني  »أخ��رج  ب��وم:  جوزي��ف 
الس��يمفونية بنفس��ه، مبعنى انه 
كان واقف��ا باملنبر واومأ بشراس��ة. 
ف��ي بعض األحي��ان كان واقفا، وفي 
احي��ان اخ��رى انكمش ف��ي األرض، 
حت��رك كما لو كان يريد أن يعزف كل 
اآلالت بنفس��ه، وأن يغن��ي بدال من 
اجلوقة. في حني تابع كل املوسيقيني 
ايقاعهم نفس��ه ف��ي اثناء عزفهم 

للموسيقى.
-تختلف  اجلمه��ور  حينم��ا صف��ق 
الش��هادات بحس��ب الوق��ت، ف��ي 
نهاية حركة، او نهاية السيمفونية 
كله��ا- كان بيتهوف��ني ق��د تخلف 
الوق��ت،  بع��ض  األوركس��ترا  ع��ن 
وم��ازال يقود. بس��بب ذلك توجهت 
ال��ى  أنغ��ر  كارول��ني  الكونترالت��و 
للجمه��ور  ووجهت��ه  بيتهوف��ني، 
ليستقبل حتيتهم وتصفيقهم. بناء 
على ش��اهد، »قابل اجلمهور البطل 
املوس��يقي بقدر كبي��ر من االحترام 
ملؤلفات��ه  اس��تمعوا  والتعاط��ف، 
العظيمة بانتباه شديد، واندلع في 
الصال��ة في تصفيق ش��ديد، خالل 

األجزاء وفي نهاياتها«. 
ويذكر ع��دد من الش��هود واحلضور 
ف��ي تل��ك احلفل��ة ان كل اجلمه��ور 
م��ع  بالتصفي��ق  بيتهوف��ني  حي��ا 
الوقوف خمس م��رات، وكانوا يلقون 
بقبعاته��م ومناديلهم ف��ي الهواء 
ويرفعون ايديهم، في محاولة للفت 
انتباه بيتهوف��ني االصم ليرى انهم 

يصفقون له.

حاوره: حيدر ناشي آل دبس:

الفن��ان الكبي��ر جالل الش��رقاوي 
أح��د أهم أعمدة املس��رح العربي، 
قدم الكثير من األعمال املسرحية 
متّي��ز  وإخراج��اً،  ومتثي��الً  تأليف��اً 
الشرقاوي باخللق واالبتكار، ورائعته 
املسرحية  املش��اغبني(  )مدرس��ة 
التي غّيرت مس��ار املسرح العربي 
نحو التجديد خير دليل على ذلك. 
قدم الشرقاوي العديد من الفنانني 
الذي��ن تتلم��ذوا على ي��ده، ووضع 
أس��س مدرسة مس��رحية قائمة 
بذاتها، هنا يفتح الش��رقاوي قلبه 

للصباح اجلديد:
 

* الف��ن فلس��فة احلي��اة، وجت��ل 
خللجات الوجود اإلنساني، إال أننا 
جن��د انزياحاً كبيراً عن الس��بيل 
الذي وجد ألجله، كيف تصف ما 

يجري؟ والى أين املآل؟ 
- األسباب كثيرة، لكن أهمها تطور 
األدوات الس��ينمائية والتلفزيونية 
وما  واخملترعات اجلديدة كاإلنترنيت 
شابه ذلك، كل هذا أثر على اإلقبال 
اجلماهي��ري للمس��رح، وهو حياته 
ودميومته اجلمه��ور، األمر الثاني أن 
املسرح التقاء البشر فيما بينهم، 
املمثل م��ع املتفرج، أما الس��ينما 
ص��ور  ع��ن  عب��ارة  والتلفزي��ون 
وخياالت فتكون طريقة االنتش��ار 
أكبر وأس��رع، فضال ع��ن ذلك أنك 
تستطيع نسخ ماليني النسخ من 
الفيل��م او املسلس��ل وتوزعه في 
جميع أنحاء العالم، في حني يظل 
ع��دد متفرجي املس��رح قليل جداً 
نس��بياً، كذل��ك ان الزم��ن مبتناول 
الص��ورة، برغم محاوالت املس��رح 
مبخترعات��ه اجلدي��دة التغلب على 
ه��ذه املش��كلة إال أن الفج��وة ما 

زالت شاسعة. 
من جهة اخرى الواقع السياس��ي 
واالقتص��ادي واالجتماع��ي الق��ى 
بظالل��ه عل��ى مس��يرة املس��رح، 
خصوص��اً دع��اة التش��دد الديني 
وال��ذي متخ��ض عنه��م املنظمات 
بس��طوتها  ادت  الت��ي  االرهابي��ة 
ال��ى تفتيت وتش��تيت مجتمعات 
بأكمله��ا، والي��ك العراق وس��وريا 
واليمن وليبيا وكذلك احلرب الدائرة 
في س��يناء انصع مثال على ذلك، 
فهذا بدوره أدى ال��ى قلق واكتئاب 
وتوت��ر نفس��ي مم��ا انعك��س على 
اجلمه��ور، فتجده لم يع��د مقبالً 
على البهجة او االبتسامة، فأصبح 
في حالة زهد ع��ن عناصر الترفيه 
املتمثل��ة في الفن، وه��ذا العزوف 

احد اسباب تأخر دور املسرح. 

* متر املنطقة العربية بأزمات جمة 
أدت الى دخولنا في أنفاق مظلمة، 
انعكست سلباً على حياتنا، لذا 
ال بد من حلول واقعية تنتش��لنا 
من حالة احلطام التي نعيش��ها، 
ونعتقد أن إحداها في إعادة الروح 
الى املسرح السياسي، هل تتفق 

مع هذا الرأي؟ 
وتقس��يمات  أن��واع  للمس��رح   -
كثي��رة، وبتص��وري ان املس��رح هو 
السياس��ة، اذ انه ب��دأ من االغريق 
واول  وكان عب��ارة ع��ن سياس��ة، 
مس��رحية ف��ي التاري��خ )الفرس( 
الت��ي كتبها )اس��خيلوس( كانت 
سياس��ية، حي��ث ص��ورت نظ��م 
احلك��م آن��ذاك، ب��ني الدميقراطية 
الفارسية،  والدكتاتورية  اليونانية 
واستمر املس��رح هكذا منذ )500 
ق.م( الى يومن��ا هذا، وهناك بعض 
املؤرخني عّرفوا املس��رح السياسي 
عل��ى ان��ه »املس��رح ال��ذي يتبنى 
ويعالج مشكالت العالم الكبرى« 
والس��الم،  احل��رب  مواضي��ع  اي 
الدميقراطي��ة  واحملك��وم،  احلاك��م 
والدكتاتوري��ة... ال��خ، لك��ن ف��ي 
عصرنا احلالي اصبح هناك بعدين 
آخرين يتظافرا مع البعد السياسي 
وهما االقتصادي واالجتماعي، فكل 
عمل يك��ون محت��واه )سياس��ة، 
اقتصاد، اجتماع( يصب في بوتقة 
ما نطلق عليه املسرح السياسي، 
فأذا عملت مس��رحية عن ش��اب 
وش��ابة تخرجا من اجلامعة وعمال 
وارتبطا بقصة حب إال ان مشاكل 
االرتباط،  اقتصادية منعتهم م��ن 
اعتبر هذا مس��رحاً سياس��ياً، الن 
االبعاد الثالثة موجودة، فالسياسة 
تؤثر باالقتص��اد، والعكس كذلك، 
واالثن��ان يتفاع��الن فيؤث��را عل��ى 
البعد االجتماعي، وفي النهاية ان 
املسرح السياسي هو الذي يعالج 
مشكلة ما سواًء كانت سياسية 

او اقتصادية او اجتماعية. 

او  ف��ي كتاب��ة  الي��ك  نتطل��ع   *
اخراج عمل مس��رحي عن )الرب( 
وتص��وره لعب��اده وتصوره��م له. 
ال��رب اجلام��ع لكل م��ن يؤمن به 
وليس املّف��رق )املصطنع(، اضافة 
ال��ى جتس��يده مبتبني��ات فكرية 
متماهية مع الواقع املعاش، ملاذا 

هذا التكاسل؟ 
- إن الكتاب��ة ع��ن ال��رب مخاطرة 
ومغامرة ديني��ة وفنية، ألننا نعلم 
النزر اليس��ير عنه »وما أوتيتم من 
العل��م إال قليال« ل��ذا االقتراب من 
هذه املنطقة محفوف باخملاطر، ومع 
ذلك حصلت جتارب س��ابقة، منها 

جتربة )أبو العالء املعري( في رسالة 
الغفران، وف��ي إيطاليا )الكوميديا 
اإللهي��ة لدونت��ي(، وجتربة مصرية 
للدكتور )مصطف��ى محمود( في 

مس��رحيته )زيارة الى اجلنة والنار( 
لكن لألس��ف لم يقّدر لها أن ترى 
الن��ور، فق��د كان م��ن املفترض أن 
أق��وم بإخراجه��ا، إال أن املش��كلة 

كانت في أدوات العمل واإلمكانية 
التي يحتاجها، فاملس��رحية عبارة 
ع��ن س��بع مش��اهد ف��ي جهنم 
وكل مش��هد يوّض��ح طبق��ة من 
طبقاته��ا، واملش��هد الثام��ن في 
اجلنة، وقد س��افرت ال��ى أملانيا من 
أج��ل التع��رف على أجه��زة اخلدع 
الضوئي��ة فوجدت الرق��م فلكي، 
وح��اول الدكت��ور مصطف��ى م��ع 
جه��ات منتجة لكن بعد دراس��ة 
جدوى قاموا بها وجدوا ان املشروع 
خس��ران مادي��اً، ه��ذه املس��رحية 
تقترب من املفهوم الذي ذكرته في 

سؤالك.

* في أغلب املهرجانات املسرحية 
العربي��ة حتصد نص��وص كّتابها 
من بل��دان عربية على جوائز هذه 
احملاف��ل لتكامله��ا، إال أنن��ا نرى 
أناني��ة م��ن اخملرج املص��ري بعدم 
اس��تعانته بالكّت��اب الع��رب، يا 
ترى هل يترفع الف��ن املصري عن 

أشقائه؟
غفل��ة  وإمن��ا  أناني��ة  ليس��ت   -  
وإهم��ال وه��ذه حقيق��ة ال بد من 
االعتراف بها، ألننا ال نعرف الكثير 
ع��ن املس��رح العربي، برغ��م ذلك 
حضرت عدة دورات ملهرجان اخلليج 
املس��رحي ول��م اجد ف��ي االعمال 
الت��ي تُع��رض خروج��اً ع��ن االطار 
التقلي��دي، اذ تتميز بالتكرار وامللل 
ولي��س فيه��ا عنصرا م��ن عناصر 
التجدي��د واالبتكار، ام��ا العراق مير 
بظروف صعبة جداً وقد ش��اهدت 
عم��الً مس��رحياً في الع��راق منذ 
م��ا يقارب الثالثة عق��ود للمرحوم 
)عوني كروم��ي( وكان ممت��ازاً، وفي 
س��وريا )س��عد اهلل ونوس( وبعده 
لم نس��مع شيئاً مماثالً غير مسرح 
الش��وك ال��ذي قدم��ه )دري��د حلام 
واملغوطي( وهذا ال يعني انه ال يوجد 
مس��رح وامنا الكس��ل الذي لدينا 
واالهمال في التّطلع ملتابعة ابداع 
اش��قائنا حال دون ذلك، وبالنتيجة 
مرحب��اً بالكات��ب واملب��دع العربي، 
وه��ي فرص��ة ألي مخ��رج مصري 

العمل على هكذا مشروع. 

* بعد متابعتي لعدٍد من األعمال 
املس��رحية ف��ي مص��ر، وج��دت 
أنه��ا حت��وي )تقاليد مس��رحية( 
يفتقده��ا املس��رح العراقي، هل 
ل��ك أن توّضح ما ه��ذه التقاليد؟ 

وعلى ماذا ارتكزت؟ 
- تقاليد املسرح املصري متغيرة مع 
واالقتصادية  السياسية  التغيرات 
املاض��ي  فتقالي��د  واالجتماعي��ة، 
ال ترتب��ط باحلاضر، ف��ي اربعينيات 
الق��رن املاض��ي كان��ت ف��ي مصر 

مدرس��تني كبيرتني هما مدرس��ة 
الريحاني(  )يوس��ف وهبة وجني��ب 
ولهما تقالي��داً وقوانيناً متماهية 
م��ع زمنهم��ا، وجئن��ا بع��د ذل��ك 
ووضعنا تقاليداً جديدة متساوقة 
مع زمننا بعد الغاء ما س��بق، ومن 
يأت��ي بعدن��ا قد يق��وم بإلغ��اء ما 
وضعن��اه ويجيء بأش��ياء جديدة، 
وه��ذه إح��دى جمالي��ات وعظمة 
وإب��داع املس��رح، إذ ال توج��د ل��ه 
قوانني ثابتة فه��ي متحركة دائماً 
الى االفضل والتجريب س��واًء في 
الن��ص او االخ��راج او التمثي��ل او 
باقي عناصر العرض املسرحي. اما 
تقاليد املس��رح العراقي ال اعرفها 
بالرغم من ش��هرته الواسعة، وانا 
لم اشاهد غير مسرحية )كرومي( 
وال زل��ت اتذكرها كانت جتربة رائدة 
وجميلة ج��داً، حي��ث كان يعتمد 
فيه��ا عل��ى مج��يء املتف��رج الى 
املمث��ل ولي��س العك��س، فعرضه 
ف��ي مكان مك��ون من ع��دة بيوت 
وحج��رات وكان اجلمه��ور يتح��رك 
من حجرة الى اخرى حسب انتقال 
العرض في احلجرات. لذا ال ميكنني 
احلكم او ابداء الرأي من خالل عرض 

مسرحي واحد. 

* م��اذا في حافظ��ة الفنان جالل 
الشرقاوي من أعماٍل مقبلة؟ 

- في حافظتي مس��رحية امتنى أن 
ميُ��د اهلل في عمري حت��ى أظهرها 
الى النور وهي مسرحية )هوالكو( 
الت��ي أن��وي إخراجه��ا للمس��رح 
القوم��ي، وتتكل��م عن غ��زو التتار 
للعراق في القرن السابع الهجري، 
ومن خاللها نربط هذا الغزو مع ما 

حدث للعراق في القرن العشرين.
 

وملناس��بة احلدي��ث ع��ن الع��راق 
قال:

 - العراق ال تكفيه كلمة وال جملة 
وال مقال وال كتاب، إن الكم الهائل 
من العذاب واملش��قة والتضحيات 
العراقي  الش��عب  قدمه��ا  الت��ي 
ال ميك��ن وصفها، لق��د زرت بغداد 
ع��ام 2013 فبكيت، إذ ش��اهدتها 
قبل ه��ذا التاريخ بعق��ود فوجدت 
اجلم��ال والرائح��ة العط��رة واحلب 
في القل��وب، وحينما ع��دت اليها 
رأيت الدم��ار والعذابات في الوجوه 
واخلوف املستش��ري في األجس��اد، 
ي��ا اهلل م��ا ه��ذا الرع��ب؟!! كيف 
كل  العراق��ي  الش��عب  يتحم��ل 
هذا؟ إال أنن��ا نتمنى في قادم األيام 
عودة هذا البلد العظيم وال سيما 
بعد االنتصار الباه��ر الذي حققه 
اجليش العراقي على تنظيم داعش 

اإلرهابي.

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن.. سحر مرئي

يا اهلل.. كيف يتّحمل الشعب العراقي كل هذا الرعب؟ 
»          » في حوار مع جالل الشرقاوي: 
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بيتهوفني

جالل الشرقاوي

إن الكتابة عن الرب مخاطرة ومغامرة دينية 
وفنية، ألننا نعلم النزر اليسير عنه »وما أوتيتم 

من العلم إال قليال« لذا االقتراب من هذه 
المنطقة محفوف بالمخاطر، ومع ذلك حصلت 
تجارب سابقة، منها تجربة )أبو العالء المعري( 

في رسالة الغفران، وفي إيطاليا )الكوميديا 
اإللهية لدونتي(، وتجربة مصرية للدكتور 
)مصطفى محمود( في مسرحيته )زيارة 

الى الجنة والنار( لكن لألسف لم يقدّر لها أن 
ترى النور، فقد كان من المفترض أن أقوم 

بإخراجها، إال أن المشكلة كانت في أدوات العمل 
واإلمكانية التي يحتاجها
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الفن التشكيلي 
في الوطن العربي 
يناضل من أجل 
ايجاد دوره في 
الحياة الثقافية 
وتتفاوت النضاالت 
من بلد عربي 
الى بلد آخر ألجل 
تحقيق نوع من 
الوحدة العربية 
في مجال الفنون 
التشكيلية، إالاّ أنه 
في ظل انعدام 
سياسة ثقافية 
واضحة تعمل 
على وفق برامج 
ومنظومة 
تساعد على جعل 
الفن بالتأثيرات 
االجتماعية 
المحيطة وبالتاريخ 
والتراث الفني لكل 
بلد وبالمتغيرات 
والتأثيرات لعالم 
الفنون التشكيلية 
الغربية في ظل 
تاريخ وواقع الفكر 
العربي

الكتاب يستحق 
القراءة فقد 
جاء بلغة 
سهلة تحتوي 
على عمق 
فلسفي 
ووجداني، وعلى 
سرد تاريخي 
موثق بأعلى 
درجات األمانة 
العلمية كون 
الباحث يحمل 
درجة الدكتوراه 
في المحاسبة 
ويعمل مدرسًا 
في جامعة 
البلقاء.

قد نكون في 
هذه األيام 
بأمس الحاجة 
إلى مثل هذا 
النوع من الكتب

متابعة الصباح الجديد:

بع��د ظه��ور العدي��د م��ن تصنيف��ات 
الفن��ون الت��ي وضعها الفالس��فة من 
أمث��ال »موري��س نيدنونس��يل« أو »آالن 
»أو »ش��يلينغ« قّدم لنا »إيتيان س��وريو  
رؤيت��ه لتصنيف الفنون مقّس��ماً أّياها 
 :m إلى س��بعة حتم��ل كل منه��ا درجة
تصويرّي��ة/ جتريدّي��ة، والفنون الس��بعة 
بدرجت��ن لكّل منها ه��ي :نحت/عمارة- 
رسم/زخرفة - تلوين متثيلي/تلوين صرف 
موسيقى تعبيرّية، أو وصفّية/موسيقى 
-إمياء/رق��ص -أدب وش��عر/بيان وع��روض 

صرف - سينما/إضاءة
ويظهر و يوضح حتليل »إيتيان س��وريو« 
لهذه الفنون الس��بعة وتصّوره للجدول 
العام ملنظومة الفنون اجلميلة )الشكل 

املقابل( بالطريقة التالية :
1. كل خاصة حسّية، أو باألحرى واألدق كل 
ة  مجموعة متدّرجة من اخلواص احلس��يّ

التي ميكن استعمالها وتشكيلها فنّياً 
)اخلط واللون والنت��وء واإلضاءة واحلركة 
والنطق والنغمة اخلالصة(، تنشئ فنن 
اثنن، أحدهما م��ن الدرجة األولى )فنون 
غير تصويرّية( واآلخر من الدرجة الثانية 

)فنون تصويرّية(. 
ومن هذا املنطلق ميكننا التمييز و التفريق 
بن الفنون السبعة والعديد والكثير من 
مظاهر تعاونها )فنون مرّكبة)بنب نوعن 
أو ثالث��ة منه��ا((، ولن��درك العدي��د من 
األعمال الفنّية املرّكبة كاألغنية )أدب أو 
ش��عر + موسيقى( أو املس��رح   ))أدب أو 
شعر + متثيل صامت/رقص مع تلوين، في 
حال وجود ألوان لألزياء والديكور + نحت/

عمارة، في حال وجود ديكور + موسيقى، 
في حال وجود موسيقى تصويرّية((. 

ميكن فصل وتقس��يم تاري��خ الفن إلى 
مرحلت��ن أو حقبتن اعتماداً واس��تنادا 
على اخت��راع وظهور الس��ينما كحدث 
زاد وأض��اف فناً س��ابعاً للفن��ون، وحّول 
م��كان تعاونه��ا وجمعها من املس��رح 

إلى الس��ينما.  وهذا ما يؤك��ده د. ثروت 
عكاشة: »على أن الفنون كلها تنزع إلى 
التوحد مع��اً، وكثيراً وغالب��ا ما تتالقى 
ليكم��ل أحده��ا اآلخ��ر. ومن��ذ العصر 
اإلغريقي ومح��اوالت الفنانن ال تنقطع 
م��ن أجل خلق عمل فني ش��امل يجمع 

الفنون كلها. 
وقد جتس��د هذا العم��ل أوالً في الدراما 
اإلغريقي��ة الت��ي جمع��ت بن الش��عر 
والغناء واملوسيقى والرقص االميائي أمام 
خلفية من املناظر التي رسمها الفنانون 

التشكيليون.
 وق��د تالق��ت الفنون جميعه��ا في كل 
م��ن امنوذجي األوب��را والبالي��ه، غير أنها 
لم تصل إل��ى مرتبة الت��وازن والتكامل 

الرائعة.« 
والي��وم تتص��در الس��ينما لتجم��ع بن 
الفن��ون جميعاً محقق��ة العمل الفني 
املتسق الشامل. ولم تكن السينما في 
بدايته��ا غير ف��ٍن مرئي صام��ت، يعرض 
ص��وراً متحركة ال تنبض بصوت، كأفالم 

»ب��وال نيج��ري« ، و«رودول��ف فالنتينو«، 
و«تش��ارلي تش��ابلن« في أيامه األولى. 
حتى إذا اكتش��فت مادة »السالينيوم« 
التي حتيل املوجات الصوتية إلى موجات 

ضوئية، ثم حتيل هذه إلى صوتية.
 ب��دأت الس��ينما خطوتها اجلب��ارة في 
جتميع الفنون املرئية واملسموعة، وأخذت 
والفن��ون  واملوس��يقى  املس��رح  تق��دم 
التش��كيلّية كلها في عم��ل واحد رائع 
التناس��ق، وأصبحت الس��ينما وسيلة 
إل��ى بل��وغ الكمال جلمي��ع الفنون، كما 
حطم��ت حواجز الزمان وامل��كان حاملة 
أروع األعم��ال الفنية بن ربوع العالم مبا 

ال يستطيعه فن الباليه وال األوبرا«
لقد ظهر عبر التاريخ العديد و الكثير من 
احملاوالت جلمع و توحي��د عدد من الفنون 
ف��ي عمل فن��ّي واحد – بنح��و عفوّي أو 
مقص��ود - وذلك لقّوة تأثيرها مجتمعة 
على ح��واس املتلّقي ال��ذي يتواصل مع 

العمل الفنّي بشتى حواسه.
ولكن القليل م��ن هذه احملاوالت توّصلت 

جلمع أغلب الفنون معاً، نذكر منها :
الطقوس الدينية ف��ي معابد احلضارات 
القدمية: حيث أن ه��ذه الطقوس كانت 
تُق��ام في املعب��د املُزّين برس��وم وزخارف 
ملّون��ة، إضاف��ة إل��ى أزي��اء املش��اركن 
بالعرض واملزّينة برس��وم وألوان متنّوعة 
مع وجود بعض متاثيل اآللهة ضمن هذه 
الطقوس أحيان��اً، ويقوم املُؤدون في هذا 
العرض بتالوة قصائد أو حوار مع حركات 
إميائّي��ة معّينة أو راقص��ة، وقد ترافقها 

موسيقى أو إيقاعات الدفوف. 
املس��رح االغريقي: حي��ث يظهر النحت 
في عمارة املس��رح والديكور كذلك في 
أقنعة وأزياء املمثلن، كما يظهر الرسم 
والتلوي��ن في لوحات املناظر املرس��ومة 
صمن الديكور، ويظهر الشعر في احلوار 
والقصائد املُلقاة، وتظهر املوسيقى في 
أحل��ان األغاني وعزف بعض اآلالت ويظهر 
الرق��ص في متثيل املمثلن )اإلمياء ورقص 

اجلوقة(. 
تُق��ام  حي��ث  الكنس��ية:  الطق��وس 

اجل��و  ضم��ن  الكنس��ّية  الطق��وس 
التش��كيلي املوجود في الكنائس سواء 
البيزنطّية )الش��رقّية( أو الغربّية منها، 
ويج��در بن��ا ذك��ر أّن ه��ذه الطقوس قد 
تطّورت إلى دراما طقسّية ودراما نصف 
طقس��ّية ثم إلى مدائحّي��ات فأوراتوريو 

لتصل أخيراً إلى األوبرا. 
األوبرا: حيث يظهر فيه��ا تعاون الفنون 
جلّياً من حيث العمارة والديكور واألزياء 
واألقنعة واخللفّيات املرسومة والنصوص 
املُغّناة بحركات إميائّي��ة، أو راقصة على 

أحلان املوسيقى. 
مجال��س املولوية في املس��اجد والزوايا 
الصوفّي��ة: ويظهر تعاون الفنون بالربط 
بن املكان واحل��دث حيث جند النحت في 
العمارة واملقرنصات كذلك جند الزخارف 
امللّونة في املس��اجد والزواي��ا الصوفّية 
اذ يق��ام مجلس املولوّية الذي يش��تمل 
على الشعر واملوس��يقى والرقص وذلك 
بتراب��ط وثي��ق ب��ن الرم��وز واألش��كال 

واحلركات والصوت. 

تونس ـ إحسان ناجي:

ج��دل أس��ود ال��كادر واله��دوء.. أحمر 
الذاكرة، متيمة اللون املقصود: من حتت 
احلجب احلُمر تتبصر، بتجريب األش��قر 
اجلس��دي.. ال��ى الالوع��ي، ويذهب فراغ 
اللوح��ة على ناصع عمي��ق الى متأخر 
قدمي ف��ي التربي��ة والتعلي��م، »املدينة 
متش��كلة أولى ف��ي وجوهنا على خام 
اللوحة األس��مر«، وامل��ادة الهادفة الى 
راحة أعال��ي الفنون اجلميل��ة جداً. ثم 
ف��ي م��زاج لونّي آخ��ر مه��رت صورتها 
يس��تجدي  ح��ن  وف��ي  »غبي��ة«،  ب��� 
الفوتوغراف ابتسامتها كانت تضحك، 
عل��ى الدواخ��ل، بنصف وجه تهش��م 
فظه��ر نصف منه جمجمة لفينيقية 
قض��ت صمت��اً، بي��د أنها ترق��ص أمام 
القماش اخل��ام األس��مر لتؤجل فضح 
حقيقة: املرأة التي يجب أن تكون عارية 

في اللوحة حتت اليد.
لون من التش��كيل التونسي هنا: منى 
فرجان��ي.. ف��ن بتعبي��ره الراقص على 
اللون املُش��تّق. وهذه »فرجاني« مضت 
ثائرة على الفحل املناطقي ب� »فنونه« 
حتى أسهمت في »كسر القطيعة بن 
األكادميي��ن والعصامين« ف��ي بالدها؛ 
ترس��م انقطاع حيض الفك��رة األنثى 
مندي��الً ال ل��ون له، وحتل��ق رأس الفكرة 
لس��جن فرش��اة يابس��ة. وإذا ما متتّح 
من بن خصالت َش��عر مخضب باللون 
األخير مه��ر الرس��مة، فه��ي، بالكاد، 
تدلق عل��ى رأس البنات اجملهول لألزمات 
العربي��ة القدمي��ة، لون مف��رح: عندما 

تكون للحيطان هوية ك� »هي«.

 منى فرجاني، هل متسكني الفرشاة 
باملقلوب!؛ في لوحاتك أنت تتحدثني 

بصراحة )عارية(؟
• للم��رأة وجود صارخ ف��ي اللوحات. أنا 
أنثى ول��م أحتكم في ما رس��مته ذلك 
أن األوج��اع واألف��راح واآلم��ال واخلفايا 
والباط��ن والظاه��ر.. وكل م��ا ميكن أن 
يعك��س وجود امل��رأة ف��ي داخلي فرض 
نفس��ه. أنا أحتدث عن اش��تغالي وعن 

الفن عموماً.

 في نتاج��ك صورة بوجهني: مرهوب 
)تبئير( ومطمئن )واقعي(؟

• ال أؤم��ن كثيراً بالقواعد »املقيدة« في 
التعامل مع اللوحة تقنياً، عملت على 
كس��ر العديد من القواعد في تفاعلي 

مع األلوان والفض��اء باللوحة وخلطت 
بن أكثر من تي��ار و«style« في اللوحة 
الواحدة، أحيان��ا أرى في ذلك حرية في 
التعبير الفن��ي؛ تعبير عن قبول الفنان 
ملا س��بق من أعمال وما يعاصره منها.. 
وف��ي الوقت نفس��ه يستش��رف منها 

مدى قدرته على البعث الفني.

- ه��ل تتقصدي��ن، في األغل��ب، طرح 
الل��ون خام��اً، أم أن��ك تري��ن أن ال داع 

خللط األفكار؟
• الفن التش��كيلي هو إعادة تش��كيل 
م��ا تراه العن اجملردة في الواقع بطريقة 
مغاي��رة بع��د العدي��د م��ن التأثي��رات 
والعقلي��ة  واحلس��ية  الوجداني��ة 
وحت��ى  والنفس��ية..  واالجتماعي��ة 

االنسانية. 

 عرفينا ب� »Fiesta«؟
• كان حدث��اً.. ) fiesta ( ه��و أول مبادرة 
ف��ي تونس يصل فيه��ا العصامي )غير 
األكادمي��ي( الى االلتق��اء باألكادميي في 
املعاهد العليا للفنون اجلميلة، شرعنا 
لكسر خيط القطيعة الذي ُفرض على 
املعروفة  للحساس��ية  نظراً  الطرفن؛ 
والتكوي��ن  العصام��ي  التكوي��ن  ب��ن 
األكادمي��ي؛ ال يُخف��ى ان االب��داع وحده 
غي��ر كاف م��ن دون معرف��ة ف��ي اجملال 
والعك��س صحي��ح.. تقنية ب��ال روح ال 
تكفي حلقيقة الطرح التش��كيلي. ما 
أروع أن يك��ون االب��داع مهذباً بالتكوين 
واملعرفة فيخرج األثر الفني مؤثراً وكله 
ثق��ة، إذ كان��ت ه��ذه غاي��ة fiesta في 
حفل أول يوم للعودة اجلامعية باملعهد 
العالي للفنون اجلميلة ب� »نابل« )والية 
شمال ش��رق تونس( لالنفتاح والتالقي 
والنق��اش.. ولقد جنحنا في لّم ش��مل 
الفريقن )األكادميين والعصامين( في 

االقل وتقبل الطرفن املبادرة.

 مل��اذا ال يتح��دث الفن��ان ع��ن فن��ه 
وأعماله أو يترجمها بلغته؟

• عل��ى املتلق��ي ق��راءة اللوح��ة كم��ا 
وثقافت��ه  عم��ره  كان  مهم��ا  يش��اء 
وعلمه وخلفيت��ه. يختلف تفاعلنا مع 
األث��ر الفني باختالفن��ا إذ هنا ال يصبح 
نخبوي��اً أبداً. إن حتدث الفنان عن معنى 
ما رس��مه وما قصده وما يريد ان نعبر 

عنه: انتهت احلكاية.

 كي��ف تنظري��ن للتش��كيل، عل��ى 
مس��توى املنطق��ة العربي��ة: حاضر 

فاع��ل أم ه��و محاوالت مبعن��ى ما، أو 
ماذا؟

• الفن التش��كيلي ف��ي الوطن العربي 
يناضل م��ن أجل ايج��اد دوره في احلياة 
الثقافي��ة وتتفاوت النض��االت من بلد 

عرب��ي ال��ى بلد آخ��ر ألج��ل حتقيق نوع 
من الوحدة العربي��ة في مجال الفنون 
التش��كيلية، إاّل أن��ه في ظ��ل انعدام 
سياس��ة ثقافية واضح��ة تعمل على 
وف��ق برام��ج ومنظومة تس��اعد على 

جع��ل الف��ن بالتأثي��رات االجتماعي��ة 
احمليطة وبالتاريخ والت��راث الفني لكل 
لعال��م  والتأثي��رات  وباملتغي��رات  بل��د 
الفن��ون التش��كيلية الغربية في ظل 
تاري��خ وواقع الفك��ر العربي، لم ينجح 
الفنان التشكيلي العربي في أن يكون 
فعاالً إاّل على مس��توى النخبة.. لذلك 
بقي الفن نخبوياً برغم قدراته اجلمالية 
والتقني��ة وأس��اليبه واصالت��ه وتوقه 
لالنفت��اح على العال��م الغربي، وهو ما 
يزال في محنة عدم الوضوح، وللفنانن 
دور أيضاً في هذا ذلك أنهم لم يقدموا 
حت��ى اآلن فناً عربياً معاصراً بخاصيات 
عربي��ة وان كان متاث��راً بالغ��رب. . م��ع 
انع��دام الوض��وح في الرؤي��ة على هذا 
النحو. زد على ذلك انه برغم غزارة املادة 
الفني��ة وكث��رة النش��اطات واملعارض 
والتظاهرات لم يجد الفن التش��كيلي 
العرب��ي مكانة في حي��اة املواطن ولم 
يتفاع��ل معه وبقي حكراً على النخبة 
ذلك أن الفنان نفس��ه لم يعرف كيف 
يس��تقطبه مبمارس��ات نوعي��ة جتعله 
يقترب م��ن هذا العالم ال��ذي يراه غير 
مجد في ظل الظروف الراهنة. ونالحظ 
انه هناك محاوالت للخروج من املألوف 
واملت��داول ف��ي الفع��ل الفن��ي ببعض 
التجارب التشكيلية وهذا جميل ولكن 
تأت��ي هنا عملية تطوي��ر هذه التجارب 
وتبنيها م��ن طرف من يس��هرون على 
مجال الفن��ون.. وهنا نقص��د الوزارات 
وكذل��ك العائلة الفنية نفس��ها التي 
بدورها ال تتقبل هذه التجارب بسهولة 
وتبقي على منط محاكاة الواقع نفسه 
وال تفت��ح اجمل��ال لتعبي��رات انس��انية 
عاملي��ة فه��ي تتش��بث بالقواعد التي 
تعداه��ا زمن الفعل الفن��ي حتى على 
مس��توى معاجلة األث��ر الفن��ي بذاته. 
لكن��ي أود التنويه الى أن التش��كيلي 
هو من يعيد صياغة الشكل الذي يراه 
ويحس��ه ويتفاعل معه بطريقة أخرى 
على محامل متعددة او بأساليب أخرى، 
وقد تعددت األساليب احلديثة وتنوعت 
أيض��ا.  املعاجل��ات  معه��ا  واختلف��ت 
وبق��ي الفن��ان العربي رهين��ة تأثيرات 
والزمان والسياس��ات املغلوطة  املكان 
واملنظوم��ات الثقافية غير املبنية على 

أسس صحيحة.

 م��ن اي��ن تنحدري��ن على مس��توى 
التشكيل؟

• ال انتمي الى مدرس��ة فني��ة معينة، 
أن��ا فنان��ة تش��كيلية عصامي��ة لدي 

مس��احة كبيرة ف��ي تعاملي مع الفن. 
ال أؤمن بالقواعد الت��ى أراها تعرقلني، 
أطلق العنان لتعبي��رات مختلفة التي 
بالتأكي��د يك��ون لديها تأثي��ر لواقعي 
ولتجرب��ة املاضي والستش��راف اآلتي.. 
جتربة وجودية انس��انية متأثرة بثقافة 
تونس��ية وغربية مخضرمة. حتسست 
طريقي للفن وحدي ولم أتتلمذ على يد 
أحد، جربت وأخطأت في أشياء وجنحت 
في أش��ياء أخ��رى.. لتس��تمر التجارب 
من��ذ 2001. لك��ن حت��ى اآلن ينتابن��ي 
الشعور بعدم الرضا على عملي.. وذلك 

من دواعي رغبتي بتطويره أكثر.

 وصفت نفس��ك ب� »الغبية« رفعت 
ذلك على صفحتك )الفيسبوك(، هل 

ينقص الفنان »تشكيل الذات«؟
• بخص��وص ذلك، نعم أن��ا غبية ألنني 
صدق��ت الكثي��ر مم��ن يدع��ون أنه��م 
أس��اتذة الفن. فعل��ّي ألن أصبح ضمن 
العائلة الفنية املسيطرة على املشهد 
الفن��ي والتي أس��ميها مافي��ات الفن 
التشكيلي في تونس، أن أتنازل لصالح 

أمور أكاد أصفها غير اخالقية.
لكن يبق��ى همي تونس��يا باألس��اس 
وانسانيا في املطلق، وأحاول أن أعبر عن 

ذلك من خالل ما أقدمه من تشكيل.

ببلوغرافيا:
تش��كيلية  فنان��ة  فرجان��ي  من��ى 
م��ن  أكث��ر  ف��ي  تونس��ية ش��اركت 
60 معرض��اً عل��ى مس��توى تون��س 
مع��ارض   8 بينه��ا  م��ن  وخارجه��ا، 
شخصية وتظاهرات ومنتديات فنية. 
َعّدت سنة 2013 في تونس سنة الفن 
التش��كيلي وكان له��ا ش��رف لقب 
أفضل فنانة تشكيلية عصامية في 
تونس. عرضت في اس��بانيا وايطاليا 
وغيرهم��ا م��ن ال��دول أعمالها ضمن 
ورش وملتقيات أو معارض شخصية.

عل��ى مس��توى فّنه��ا، ف��ان هدفها 
الوحيد هو ان جتعل للفن التشكيلي، 
قدر امكانها، مكانة في حياة املواطن 
واملثقف التونس��ي على حد س��واء، 
فضالً عن ان يصبح للفن التشكيلي 
قيمة معنوية ومأثر في الش��خصية 
التونس��ية أوالً و«الكونية« في األعم 
م��ن اميانه��ا بأن الف��ن يه��ذب الذوق 
ويغ��ذي النف��س بقي��م ق��د تصل��ح 
حتى كطريقة تعامل لالنس��ان.. مع 
محيطه وتعاطيه مع املادة الثقافية.

الفن السابع.. جامع الفنون

التشكيلية التونسية: عارية في اللوحة تحت اليد

منى فرجاني.. كم لونًا لرسم الوجع !

  

متابعة الصباح الجديد:

يعد كتاب »فيروز سفيرة احملبة« نقلة 
نوعية م��ن حيث الش��كل واملضمون 
واللغة، في دراسة شاملة عن ظاهرة 

الفنانة فيروز.
الفص��ل األول يغط��ى حي��اة في��روز 
بكل جوانبه��ا العائلية، واالجتماعية 
والفني��ة اذ قدمها الكات��ب األردني د. 
زياد جمال حداد كإنسانة راقية، وزوجة 

وفية وأم حنون وفنانة متميزة.
وحتدث في الفص��ل الثاني عن ظاهرة 
ه��ذه  وأهمي��ة  رحبان��ي«  »األخوي��ن 
الش��خصية، وما عانت في��روز منها، 
س��جنا  لفي��روز  بالنس��بة  فكان��ت 
حقيقي��ا قي��د كثي��راً م��ن إبداعه��ا 
عل��ى عكس م��ن كان يظن ب��أن هذه 
الش��خصية هي اخملتبر احلقيقي الذي 

كون شخصية فيروز الفنية.
وكان التركي��ز في ه��ذا الفصل على 
عاص��ي الرحبان��ي الزوج، وال��ذي كان 
الرق��م الصعب ف��ي لغز ش��خصية 
»األخوي��ن رحبان��ي«، وأعط��اه حق��ه 
الكام��ل من خالل فك رموز س��ر هذه 

الشخصية.
وج��اء الفص��ل الثال��ث ليبح��ث في 
شخصية زياد الرحباني االبن، وما متلك 
هذه الش��خصية من طاقات إبداعية 
ممي��زة على املس��توى العربي والعاملي، 
وم��ا قدم��ه م��ن تطوير للموس��يقى 
العربي��ة بوصف��ه رقم��ا صعب��ا ف��ي 
معادل��ة املوس��يقى العربية، لذا فهو 
صاح��ب االنحراف األكث��ر تعقيداً في 

حياة فيروز الفنية.
وركز الكاتب على زياد الرحباني بحكم 
األمومة التي تربطه بفيروز، وللمكانة 
الكبي��رة التي يحتلها زي��اد في قلوب 

اللبنانين والعرب بصفته مجددا من 
الطراز الرفيع.

»إن الش��عراء ه��م أس��اتذة األم��ل« 
جلان جيونر، به��ذه اجلملة بدأ الكاتب 
الفص��ل الراب��ع وه��و بعن��وان »فيروز 
واآلخ��رون« فقد رصد الكاتب أكثر من 
أربعن شاعرا قدموا لفيروز من دررهم، 
وهن��اك أكثر من الذي��ن قدموا اللحن 

لها.
الفص��ل اخلام��س ه��و روح الكت��اب 
فه��و يتعل��ق باحملبة ككي��ان ونظرية، 
ومنهجي��ة حي��اة وطري��ق. وال��ى إي 
درج��ة تعاملت فيروز م��ع هذا الكيان، 
وكيفي��ة الطريق��ة الت��ي نقلت��ه لنا 
بصوته��ا العذب، كيف يعم��ل، وماذا 
يعمل التقرب منه، وما ينتج عن ذلك 
التقرب، وماذا يحدث في حالة االبتعاد 
عنه، ما أس��ماؤه، وأشكاله. إنه فصل 

عميق قدم بطريقة فلسفية مميزة.

ام��ا الفصل الس��ادس ف��كان بعنوان 
»في��روز والقمر« وه��و الصديق الوفي 
لفي��روز، يتكرر كثيرا ف��ي أغانيها، لذا 
خص��ص الباحث فصال كامالً عن هذا 
القندي��ل الكبي��ر الذي أحبت��ه فيروز 

بصدق.
و«في��روز والزم��ن« كان��ت تفصي��الت 
الفصل ما قبل األخي��ر، إذ يعد األكثر 
تعقيدا من بقي��ة الفصول، حيث بدأ 
مبا جاء في قصيدة الشاعرة اللبنانية 
جمان��ة ح��داد »عندم��ا ثم��رة صرت« 
فقالت: »لم أكن فقط داخل الزمن أو 

خارجه ففي املكانن أقمت«.
لقد اس��تطاعت فيروز أن حتلل الزمن 
وتفكك��ه وتعي��د تركيبه م��رة أخرى، 
به��ذا الفصل أك��د الباح��ث على أن 
في��روز كانت قادرة عل��ى القيام بهذه 

الوظيفة وبجدارة كبيرة.
الفص��ل األخي��ر تكل��م ع��ن األغنية 

الديني��ة، اذ كانت فيروز تتش��رف أنها 
تنتم��ي إل��ى الديانتن، فغنت س��يرة 
السيد املس��يح، وغنت ملكة املكرمة، 

لكي تؤكد على عروبتها.
الكت��اب يس��تحق الق��راءة فقد جاء 
بلغة سهلة حتتوي على عمق فلسفي 
ووجدان��ي، وعلى س��رد تاريخي موثق 
بأعلى درج��ات األمان��ة العلمية كون 
الباحث يحم��ل درجة الدكت��وراه في 
احملاس��بة ويعمل مدرس��اً في جامعة 

البلقاء.
ق��د نكون في هذه األيام بأمس احلاجة 
إلى مث��ل هذا النوع م��ن الكتب، وقد 
يك��ون محاول��ة جريئ��ة للدف��اع عن 
الكت��اب املطبوع في وقت س��يطرت 
وسائل التواصل االجتماعي فيه على 
عقل اإلنس��ان العربي، وأفقدته متعة 

الكتاب املطبوع.

فيروز.. تحلل الزمن وتفككه وتعيد تركيبه
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منى فرجاني

غالف الكتاب

على المتلقي قراءة اللوحة كما يشاء 
مهما كان عمره وثقافته وعلمه 

وخلفيته. يختلف تفاعلنا مع األثر الفني 
باختالفنا إذ هنا ال يصبح نخبويًا أبدًا. إن 
تحدث الفنان عن معنى ما رسمه وما 

قصده وما يريد ان نعبر عنه: انتهت 
الحكاية
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ا.د.  والناق��د  واخمل��رج  والكات��ب  الفن��ان 
عقيل مه��دي، كان وما زال من العالمات 
الفارقة في الذاكرة املسرحية العراقية، 
ب��ل والثقاف��ة العراقي��ة، فق��د ارتق��ى 
منصات الب��وح عبر فضاءات��ه اجلمالية، 
وبناءات��ه  الفلس��فية،  واس��تنباطاته 
املس��رحي،  العرض  التكويني��ة لعناصر 
الذي حق��ق فيه أعلى درج��ة من درجات 
االستجابة املثلى، على مستوى الفرجة 
الش��عبية والنخبوية، من خالل أعماله 
املس��رحية املتنوعة، التي ش��دت إنتباه 

املتلقي والناقد في آن واحد.
ولعل من بني أبرز ابداعاته املتفردة، ريادته 
في إطار )مسرح الس��يرة(، الذي متيز به، 
محلي��ا وعربيا، لنخبة م��ن كبار مبدعي 
العراق، إبتدأها مبسرحية )يوسف يغني(، 
وكان العمل تأسيسا ل�)مسرح السيرة(، 
خاضها م��ع طالب كلية الفنون اجلميلة 
آنذاك، وتوالت مسرحياته ومنها : )جواد 
س��ليم يرتق��ي برج باب��ل(، و)الس��ياب(، 
و)الصبي كلكام��ش(، و)ظرفاء بغداد مع 
قاس��م محمد(، و)اجلواهري(، و)احلس��ني 
اآلن( وغيره��ا، وص��وال الى )عل��ي الوردي 
وغرمي���ه(، التي أخرجها زميل��ه الدكتور 

قاسم مؤنس.
مع األستاذ الدكتورعقيل مهدي يوسف، 

و)مسرح السيرة( نتحاور:

* من بني جتارب��ك املتنوعة في التأليف 
املس��رحي نهض��ت مبهمة  واإلخ��راج 
مس��رحة سيرة نخبة من كبار مبدعي 
العراق.. ما الس��ر الذي دع��اك الى هذا 
اجلهد وهل سبقك أحد الى هذا األمر؟

- ليس ثمة أس��رار في اللعبة املسرحية 
– حس��ب بيتر بروك – املهم، هو التحفيز 
الفن��ي للمتلقي، عبر أس��ماء ش��كلت 
املفصلية في  منعطف��ات بطروحاته��ا 
حق��ول تخصصه��ا، س��واء م��ن داخ��ل 
السياق الفني املسرحي )الداخلي(، أم من 
خالل الس��ياق )اخلارجي( املوازي، تأريخيا، 
واجتماعي��ا، لبطل الس��يرة االفتراضية. 
وهم حقا » نخب��ة » ولكن ليس باملعنى 
التقلي��دي، لالبراج العاجية، التي تفصل 

املبدع عن جمهوره، بل تراهم يؤسس��ون 
لقيم مجتمعي��ة متقدمة، بأفكار نيرة، 
وهموم وطنية متميزة، ومبواقف عضوية 
ت��روم البن��اء، والتغيي��ر، والقطيعة مع 
اجلان��ب املتخل��ف ف��ي الع��ادات، وأمناط 

التفكير الزائفة، واحملنطة. 
 رمبا تطورت جتربتي في هذا اإلطار، بعد أن 
أردت االنتقال تأليف��ا واخراجا، من حتويل 
النم��ط احلياتي اخلاص باملب��دع، الى لغة 
ترميزية وتعبيرية على املستوى احلسي، 
ومخاطب��ة اجلمه��ور بلغة مؤث��رة تقوم 
على التأويل، ال احملاكاة السطحية لهذه 
الشخصية، أو تلك، فهذا من شأن املؤرخ 

وليس الفنان.
  ال يح��دث )الس��بق( في طف��رة، بتناول 
مث��ال  خ��ذ  مس��رحيا،  الش��خصيات 
برومثي��وس، أوديب، وس��واهم، س��تجد 
الكثير من املس��رحيات العاملية، موثقة 
بأس��ماء مح��ددة، ولكني أج��د أن األمر 
اجلوهري هو ف��ي الرؤية اجلديدة، واحلبكة 
البنائي��ة املتخيلة، وفي االجت��اه اجلمالي 
الذي راهنت عليه في العملية التواصلية 
م��ع الش��خصية وجمهورها، ف��ي اطار 
ش��مولي جامع جديد، وكمثال على ذلك 
أن )يوسف العاني( حني شاهد عرضا عن 
ش��خصيته، قال لي: لقد جعلتني أبكي 
وأضحك من هذا الش��خص الذي اسمه 
يوس��ف العاني! وحفزتني على التعرف 

عليه من جديد.

* إذا كان األم��ر كذلك هل ميكننا إطالق 
صفة رائد مس��رح الس��يرة في العراق 
عليك��م؟ وه��ل هنال��ك من خ��اض ما 

يشابه جتربتك اإلبداعية هذه؟ 
- حني نوقشت أطروحة دكتوراه بإشراف 
أ.د س��امي عبد احلميد ع��ن جتربتي قلت 
بالن��ص: ل��م تكن مس��رحيات الس��يرة 
في املس��رح العاملي، تش��به ماأقدمه أنا 
في املس��رح العراقي، وتفس��ير ذلك، هو 
تعاملي مع الوقائع احلياتية للشخصية، 
فأنقله��ا م��ن أف��ق املاض��ي، ال��ى أف��ق 
افتراضي مستقبلي، فيه سحر املسرح، 
ودهشته، وفيه كسر أفق التلقي، ألمنح 
املتف��رج مس��احة جمالية ح��رة، جتعله 
ينظر الى هذا البطل من منظور ابداعي 
جديد، وكأنه يش��اطره احلضور اآلني في 

جو من التفاعل اخلالق.
قد تك��ون الريادة في ه��ذا البعد املفارق 
للشخصية، التي امتصها املسرح، وأعاد 

بناءها تعبيريا.

* وما القاسم املشترك الذي وجدته بني 
هذه الشخصيات من مواقف، وهموم، 
وتطلعات اس��تنبطتها من س��يرتها؟ 

وملاذا هؤالء بالذات؟
- الفنان املسرحي، اليجد خيارا له بعيدا 
ع��ن مجتمع��ه، وهمومه، ب��ل يحاول أن 
يض��ع تصميم��ا مبتك��را، ولي��س قناعا 

خارجيا لشخصية منعزلة، بل شخصية 
يش��اطرها تطلعاتها، في بني��ة زمانية، 
ومكانية، واس��لوبية جديدة، تتمرد على 
املقاييس اجلامدة والساكنة، اخلارجة عن 
حساسية العصر، والزمن املعاش، وقادرة 
عل��ى التف��وه بش��فرات خاص��ة حتفزنا 
عل��ى تفكيكها، والوصول ال��ى امياءاتها 
الس��رية، وأنس��اقها اجلمالية املنفتحة، 

على فضاءات غير متحفية.

* وأي الش��خصيات كان��ت األصع��ب 
وأنت تتجه ملس��رحة ومعاجلة سيرتها 

دراميا..؟ 
- التعام��ل اإلبداع��ي مع الش��خصيات 
فيه جزر وم��د، ومتعة وأل��م، واضطراب 
وسكون، ولكل منها، يبقى التحدي الذي 
يقودك الى أي عالم مس��رحي س��تقوم 
بإبتكاره، وأية حوارات، وصراعات، ومصائر 
واح��داث، وأح��داث واج��واء يتعني عليك 
املتفرج  لتجعل  هندستها، وتصميمها، 
يبوح مع نفس��ه، أن الشخصية الفنية 
احلاضرة على املس��رح، تضارع في قوتها 
واستقاللها، تلك الشخصية التي باتت 
طيف��ا من الذاكرة، ونقش��ا ف��ي املدونة 

التأريخية السالفة. 

* هل نتوقع أن تكون لديك جولة أخرى 
مع ش��خصيات عراقية تأليفا وإعدادا 

وإخراجا؟
- خلق الدهشة في الفلسفة اجلمالية، 
أمر يدعو للتأمل، رمبا تقودنا الثقافة في 
زمن التكنلوجيا، وصراعات األيديولوجيات 
الكبرى، والعوملة، الى مقاربة شخصيات 
جديدة، وتس��تحق منا العناية واالنتباه، 
ولكن هذا االمر ال يتحمل التوسع االرادي 
الكيفي. هنا ينبغي التكثيف، واالختيار 
يش��ع  ال��ذي  الالش��عوري،  واالختم��ار 
فس��فوره املضيء م��ن داخ��ل تضاريس 
مسرحية غير جاهزة، لكنها تتوفر على 
ضرب من الغواية الشعرية اجملنحة التي 
تق��ودك الى جزر متخيل��ة، لكنها قابلة 
إلس��تقبال كينونة أبطال��ك املفترضة، 
ف��ي مدائنها العجائبي��ة، وال يخرب هذه 
االحالم املسرحية، سوى اقتحام خلوتك 
املالئكية هذه بالنثر الواقعي، بس��ردياته 
التوثيقية اخلالية من الروح الدراماتيكية 

املطلوبة.

إيصاله��ا  أردت  الت��ي  الرس��الة  م��ا   *
عب��ر ه��ذا اخلي��ار اإلبداعي؟ وم��ا مدى 

االستجابة املتحققة؟
إجنليزي��ة  وباحث��ة  مخرج��ة  وج��دت   -
أعجبت مبسرحية )السياب( في مهرجان 
القاه��رة، وهناك مخرج تونس��ي مجدد، 
ونق��اد عرب م��ن مصر، واملغ��رب، ولبنان، 
وكذل��ك من مثقفني عراقيني ودراس��ات 
أكادميي��ة، وطلبة معاه��د وكليات وفرق 
ش��عبية، وأس��اتذة مخرج��ون ألعمالي، 
هو مايش��جعني على املض��ي، قدما في 

تطوير جتربتي املسرحية هذه. 
كان ) تشيخوف(، يرى أن بإمكانه أن يصنع 
قصة مؤثرة، من شيء عادي، وشكسبير 
ي��رى أن حصانا صغيرا ، ميك��ن أن يحقق 
س��بقا في مضمار التناف��س مع الكبار، 
إذا كان نش��طا . رسالتي املسرحية، هي 
في طموحي العالء ش��أن كبار مبدعينا 
العراقيني، والعرب، والعامليني، الذين أثروا 
وجدان شعوبهم، وترجموا لهم آمالهم، 
ومهدوا لهم جسورا راسخة للعبور نحو 
املستقبل. فهم ليس��وا أفرادا منعزلني، 

بل هم بناة يش��ركون معهم شعوبهم 
لتحقيق صبواتهم.

* عل��ى ماذا كنت تراهن جماليا وفكريا 
وإبداعي��ا وأنت تقدم على هذه التجربة 
س��يما أن��ك جلأت ال��ى خي��ار إخراجي 

تسجيلي ورمبا توثيقي؟
- اجلم��ال في الفن، ينتق��ل بالتوثيقي أو 
التس��جيلي، الى جوانب غير مرئية فيه، 
ب��ل ه��و يح��اول أن يبتدعه��ا، ويجعلها 
البصري��ة،  واملت��ع  باملس��رات  حافل��ة 
والس��معية، واحلركي��ة، ويحرك أنس��اق 
املضم��رات ويفج��ر تياراته��ا الداخلي��ة، 
ويوح��ي لن��ا بعوامله��ا اخلفي��ة، امللونة، 
بسحر البؤر املسرحية وجاذبيتها جلمهور 
يصغي لطقوسها اجلمالية، سواء كانوا 
كبارا، أم صغارا، بروح دميقراطية سمحة، 

وبإنسانية رفيعة.

* لو طلب من��ك وأنت الناق��د اجلمالي 
املعروف تقدمي ق��راءة مكثفة ومحايدة 
ومج��ردة ع��ن ه��ذه التجرب��ة ش��كال 
ومضمونا وأين س��يتوقف قلمك سلبا 

وإيجابا؟
- املس��رح عم��ل جماع��ي، ف��ي قراءتي 
درب  ع��ن  بحث��ت  أجدن��ي  لتجربت��ي، 
مس��رحي، فيه الكثير من اإلجناز، ووفرت 
فرص��ة لطلبتي، في الدراس��ات األولية، 
والعلي��ا، لك��ي يدل��وا بدالئه��م عنه��ا، 
وق��د أخ��رج الطلب��ة واألس��اتذة بعضا 
من مس��رحياتي، ومازلت أح��اول تطوير 
مس��اري هذا، برغ��م معوق��ات إنتاجية، 
حتول دون تق��دمي نصوص جديدة، وكذلك 
أنحس��ار بع��ض املبدعني م��ن املمثلني، 
والتقنيني، ملؤازرتي، في محنة مس��رحنا 
األوج��ه،  املتع��ددة  والعرب��ي،  العراق��ي 

واحلافلة باملفاجآت.

* كلمة أخيرة ...
- س��أرى يوم��ا، أن الس��يرة االفتراضية، 
س��تصبح خيط��ا حريري��ا ف��ي ع��روض 
إبداعية جديدة، لها نس��يجها الشبابي 
اخل��اص، واألكثر امتدادا في مس��رح جاد 
وجماهي��ري حقيق��ي، جميعن��ا نتطلع 

اليه. 

وهو يمسرح سيرة كبار المبدعين 

عقيل مهدي تعامل مع الوقائع الحياتية
للشخصية فنقلها الى أفق افتراضي 
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متابعة الصباح الجديد:

ف��ي العراق وأغل��ب دول الوط��ن العربي 
ميارس املس��لمون طقوس ع��دة في يوم 
املول��د النب��وي، وم��ن ضمنه��ا متابعة 
أوبري��ت الليلة الكبيرة للش��اعر صالح 

جاهني وامللحن سيد مكاوي.
مض��ى على إنت��اج األوبريت ع��دة عقود 
وقب��ل أن تدخ��ل التلفزيون��ات امللون��ة 
ال��ى البي��وت، لكن حتى بع��د أن دخلت 
األل��وان الى التلفاز وأصبح��ت جزءا من 
جمالي��ة املعروض ظ��ل أوبري��ت الليلة 
الكبيرة بلونيه األس��ود واألبيض يحمل 
نكهة وجمالية خاصة، "اليوم مت تلوينه 
بواس��طة الكمبيوتر"، لك��ن كيف وما 
هي الظ��روف الت��ي دفع��ت جاهني الى 

كتابة احداث االوبريت.
إث��ر خ��الف عائل��ي ال يُعرف س��ببه، قرر 
الش��اعر املصري صالح جاه��ني )1930-

والس��كن  عائلت��ه  من��زل  ت��رك   )1986
لبضعة أيام عند صديقه س��يد مكاوي 
)1927-1997( ف��ي غرفت��ه املس��تأجرة 
بضاحي��ة الس��يدة زينب ف��ي القاهرة، 
والت��ي كان��ت تش��هد في ذل��ك الوقت 
إحياء مولد الس��يدة زين��ب، في مطلع 

خمسينيات القرن العشرين.
متخض��ت جلس��ات املبدع��ني مع��ا في 
أج��واء خاص��ة يضفيه��ا املول��د عل��ى 
املكان، إلى تدوين جاهني خواطر شعرية 
مس��توحاة من تلك البيئة، حلنها سيد 
م��كاوي لتنتهي في صورة أغنية مدتها 
عش��رة دقائق، ومل��ا كانا ف��ي حاجة الى 
املال قررا اخل��روج بخواطرهما إلى النور، 
فس��جالها في اإلذاع��ة املصرية مقابل 

بضعة "مليمات".
    هن��ا كان��ت البداية األول��ى لألوبريت 
األش��هر في مس��رح العرائ��س املصري 
"الليل��ة الكبيرة" إخراج اخمل��رج الراحل 
صالح السقا، والتي حتتفظ برونقها إلى 

اآلن وتعرض بصورة مستمرة.
لك��ن كيف حتولت األغنية ذات العش��ر 
دقائ��ق إل��ى أوبري��ت مس��رحي )نحو40 
دقيق��ة( فاز خ��الل عرضه للم��رة األولى 
الدول��ي  بوخارس��ت  مهرج��ان  ضم��ن 

للعرائس باملركز الثاني عام 1961؟
اإلجابة عن��د رائد مس��رح العرائس في 
مصر الدكتور ناجي ش��اكر )85 س��نة( 

الذي ل��م يقتصر فضله على التصميم 
اخلاص لعرائ��س "الليلة الكبيرة" والذي 
ثار في��ه على املدرس��ة اليونانية الرائدة 
آن��ذاك، ب��ل كان أول م��ن أدخل مس��رح 
العرائ��س ف��ي مص��ر، ليكش��ف للمرة 
األول��ى ع��ن كواليس العرض واملس��رح، 
ويفسر احلالة الرثة التي يعانيها مسرح 

العرائس املصري حالياً.
املصرية-الوس��يلة  اإلذاع��ة  كان��ت 
اإلعالمي��ة األول��ى- تذيع أغني��ة الليلة 
الكبيرة بصورة مستمرة منذ تسجيلها، 
وتعل��ق به��ا آالف املس��تمعني، غي��ر أن 
أحده��م ظلت عالقة ف��ي ذهنه بصورة 
خاص��ة، وكان طالب��اً في كلي��ة الفنون 
اجلميل��ة، وفضالً عن ذل��ك تلقى الفنون 
في صغره من مدرسني أجانب في منزله، 

فخرج متذوقاً للفن وعارفاً قيمته. 
كان ذلك الطالب ناجي ش��اكر نفس��ه. 
ويق��ول: "تعلق��ت باألغني��ة وكنت في 
الع��ام األول بالكلية، لك��ن قرار حتويلها 
إلى أوبريت عرائسي جاء بعد نحو عشر 
سنوات، فوقتها لم تكن مصر قد عرفت 
مسرح العرائس بشكله ذاك بعد، وكان 
األمر مقتص��راً على الفنون الش��عبية 
الت��ي تعتمد على الدمى مث��ل األراجوز 

وخيال الظل".
ويضيف شاكر: "خالل سنوات الدراسة 
ف��ي اجلامعة، ل��م يكن الفيديو انتش��ر 
بص��ورة كبي��رة، لذل��ك كن��ا نلج��أ إلى 
الس��فارات األجنبية الس��تعارة شرائط 

ألح��دث األفالم العاملي��ة، أحدها كان له 
الفضل في اهتمامي مبس��رح العرائس، 
وه��و فيلم "حل��م ليلة صي��ف" جليري 
ترنكا، فيل��م كامل للعرائس مأخوذ عن 
أحد نصوص شكس��بير. انبهرت بذلك 
الفيلم وق��ررت أن أخوض جتربة العرائس 
القص��ة  ع��ن  تخرج��ي  مش��روع  ف��ي 
املتوارث��ة "عقل��ة األصبع"،  الش��عبية 

وكان وقتها املشروع األول من نوعه.
ولكن مل��اذا فن العرائ��س حتديداً؟ يجيب 
ش��اكر: "أنا نفس��ي توقفت أم��ام هذا 
الس��ؤال، أؤمن أن تلك الدمى متلك سراً 

غامضاً. 
حض��رت عرض عرائس لفرقة هندية في 
األوبرا حتكي قصة حياة "غاندي"، والذي 
مثلته دمية صغيرة اس��تطاعت أن متأل 
فراغ املس��رح على الرغم من مش��اركة 
العنصر البش��ري في العرض وارتدائهم 

األقنعة الضخمة. 
تل��ك الدمى ق��ادرة على تنوي��ر العالم، 
العروسة خبأت سرها في صندوقها ولم 
تطلع أح��داً عليه، ومن ضمن أس��رارها 
أنه��ا م��ا زالت ق��ادرة على ج��ذب انتباه 
جي��ل من األطف��ال والكبار ش��بوا على 

التكنولوجية واألفالم ثالثية األبعاد".
يرجع ش��اكر بذاكرته إل��ى عمر اخلمس 
سنوات، وعندها يؤرخ إلى غرس فضوله 
األول جت��اه الدمى، وقتها كانت جتمعهم 
مراهقة ريفية لتحك��ي لهم القصص 
الشعبية، ومن تلك الفتاة استمد قصة 

مشروع تخرجه "عقلة األصبع"، وخالل 
تل��ك اجللس��ات كان��ت الفت��اة الريفية 
تقص عروساً من الورق، وتبدأ في وخزها 
باإلبر مرددة أس��ماء بعينه��ا من اجليران 
واحمليطني، اعتقاداً منها أن ذلك يقي من 

احلسد.
ويقول ش��اكر: "كانت تفعل ذلك بإميان 
ش��ديد وتركيز، فكنت أتس��اءل أي قوة 
في تلك الورقة الهشة »العروسة« كي 
تقي من الشرور... أعتقد أن تلك الواقعة 
أثرت في تكويني وأث��ارت الفضول األول 

نحو ذلك الفن".
 

تأسيس مسرح العرائس
تأسست الفرقة األولى ملسرح العرائس 
ف��ي مص��ر ع��ام 1958 قبل نحو س��ت 
س��نوات م��ن افتتاح مبنى املس��رح في 
وسط القاهرة. ويقول شاكر: "تواصلت 
مع��ي وزارة الثقافة لالنضمام إلى فرقة 
كانوا يأسس��ونها حتت إش��راف مدربني 
روم��ان، تكون��ت م��ن تس��عة أعض��اء 
فق��ط، أنتجنا حتت إش��رافهم عرضني، 
وقب��ل رحيله��م ع��ام 1960 طلبوا مني 
إنت��اج عرض خاص مس��تمد من البيئة 
للمش��اركة به في مهرجان بوخارست، 
وهن��ا تذك��رت أغني��ة الليل��ة الكبيرة، 
وطلب��ت من ص��الح جاه��ني الذين كان 
ش��غوفاً بذل��ك الفن ويش��اركنا حتريك 
العرائ��س إضاف��ة إل��ى مش��اهد أخرى 
حتى تتحول الى أوبريت مسرحي، وعلى 

الرغم م��ن قلقه من الفكرة في البداية 
فإننا استطعنا اكمالها، وخرج األوبريت 

بالصورة التي يراها الناس حتى اليوم".
ه��ل توقعتم ذلك النج��اح الكبير وتلك 

االستمرارية؟ 
يضح��ك ويعلق: "وه��ل كان من املمكن 
أن نتوقع ذلك، لق��د انتجنا األوبريت في 
ثالثة ش��هور فق��ط، تطلب ذل��ك عمالً 
متواص��الً، حتى أننا لم نق��م إال ببروفة 
العرائ��س  وس��افرت  س��ريعة  واح��دة 
بعده��ا للمش��اركة في املهرج��ان، كان 
جناحه��ا األول في املهرج��ان مفاجأة لنا، 
وم��ن ث��م النج��اح الثاني ح��ني عرضت 
جماهيرياً لدى عودتن��ا، وجناحها الثالث 
اس��تمراريتها، وبفضلها أُسس مسرح 

العرائس".
وعن تأسيس املسرح يقول شاكر: "لدى 
عودتنا قدمنا مشروعاً متكامالً إلى وزير 
اإلرش��اد القومي- الثقاف��ة حالياً- ثروت 
عكاش��ة لبناء مسرح عرائس. كان ذلك 
في عام 1961، ومن ثم سافرت في بعثة 
وعند عودتي عام 1963 فوجئت مبس��رح 
العرائ��س ق��د بني عل��ى الص��ورة التي 
قدمناها بالضبط، وم��ن ثم افتتح بعد 

سنة. 
ويوض��ح: "وهن��ا تبرز فك��رة اإلرادة التي 
نفتقده��ا حالي��اً، وإليه��ا يع��ود تراجع 
مس��رح العرائس على الرغ��م من وجود 
املواه��ب الش��ابة املهتمة بذل��ك الفن، 

وتأسس له فرق مستقلة".

ناجي شاكر مؤسس مسرح العرائس في مصر:

أوبريت الليلة الكبيرة..أنجز في ثالثة أشهر وفاز فورا
ورد ف��ي العدد اجلديد من فصلية »املس��رح« التي تصدر عن إدارة 
املس��رح بدائرة الثقافة في الش��ارقة أن الفرج��ة العربية عرفت 
تط��وراً ملحوظ��اً ف��ي الس��نوات األخيرة ال س��يما ف��ي اجلانب 
املؤسس��اتي؛ في إش��ارة إلى التزايد امللحوظ لعدد املش��تغلني 

بالفن املسرحي وتعدد معاهده وكلياته ومهرجاناته.
ودع��ت افتتاحية اجمللة إل��ى إعادة التفكير في خارطة االنتش��ار 
الدولي للمس��رح العرب��ي، خاصة بعد مرور أكثر من مئة س��نة 
على انطالقة النش��اط املسرحي في بلداننا لنتعرف على احلدود 

واألصداء التي بلغتها جتاربنا وأبحاثنا ورؤانا املسرحية.
ومبناس��بة مرور عش��ر س��نوات على انطالقة جولته��ا الدولية، 
قدمت اجمللة تغطية ملش��اركة مميزة في املهرجان الثقافي ملدينة 
ماملو الس��ويدية، اجنزتها أخيراً، مس��رحية »النمرود« من تأليف 
الش��يخ الدكتور س��لطان بن محم��د القاس��مي عضو اجمللس 
األعلى حاكم الش��ارقة، وإخ��راج املنصف السويس��ي ومحمد 

العامري.
وفي باب »مختارات« أفردت الفصلية مساحة واسعة لدراستني 
حول موقع املسرح العربي في العالم، كتب األولى صبري حافظ 

وأجنز الثانية سعيد الناجي.
وخصص��ت اجمللة الفصلي��ة محور عددها اجلدي��د لقراءات حول 
راه��ن وجديد املس��ارح العربي��ة، حيث كتب يوس��ف بحري عن 
»أطياف املس��رح اجلديد في تونس وأشباحه«، قارئاً تأثير جماعة 
»املس��رح اجلديد« التي ظهرت في سبعينيات القرن املاضي على 

التجارب اإلخراجية الراهنة في بالده.
م��ن جانبه، س��لط أحمد احلن��اوي الضوء، في مقالته »املس��رح 
املصري: ش��باب .. وفسحة أمل« على جتارب إخراجية شابة بدأت 
تعزز وجودها في القاهرة، متخطية التحديات املتعلقة بالتمويل 

والترويج.
كما كتب في محور العدد، جوان جان، مس��تعرضاً مجموعة من 
العروض التي ش��هدها جمهور املس��رح في سوريا وبدت مغايرة 
وجديدة، فيما قرأ الكاتب العراقي عواد علي مستجدات املشهد 

املسرحي األردني انطالقاً من جتربة اخملرج محمد بن هاني.
في باب »دراس��ات« اس��هم الباحث حسني اوعس��ري بقراءة عن 
مس��رحية »متاري��ن في التس��امح« للمخرج أمني الناس��ور، من 
منظور سيميائي، بينما كتبت ميسون علي عن »جماليات األداء 
التمثيلي في املس��رح املعاصر«، وحتت عنوان »املسرحيون العرب 
ف��ي املهجر: بني صوت الذات وصدى اآلخر« جاءت دراس��ة وطفاء 
حمادي، فيما كتب محمد لعزيز حول »املس��رح املغربي ومسألة 

التعدد الثقافي«.
وف��ي باب »جت��ارب وش��هادات« كت��ب صميم حس��ب اهلل حول 

التجربة اإلخراجية للراحل املسرحي العراقي فاضل خليل.
وحف��ل ب��اب »متابع��ات« مبقاالت وتقارير ورس��ائل ح��ول عروض 
وندوات ومنشورات ومناسبات مس��رحية في الشارقة والقاهرة 

وعمان وتونس وإستكهولم وأفينيون ودرسدن وسواها.
واختارت الفصلية لباب »نصوص« مس��رحية قصيرة حتت عنوان 
»زواج نأس��ى له« وهي للكاتب األميركي ثورنتون وايلدر وترجمها 

إلى العربية حسني عيد.

»المسرح«.. تستعرض الفرجة 
العربية في ذاكرة العالم

كواليس مسرحية اجلواهري

أوبريت الليلة الكبيرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قال نائب وزي��ر خارجية الكويت 
خالد اجل��ار اهلل أمس األربعاء إن 
ما ال يقل عن ألف شركة ورجل 
أعم��ال س��وف يش��اركون ف��ي 
مؤمت��ر إعادة إعم��ار العراق الذي 
تس��تضيفه الكويت في شباط 

اجلاري.
وقال اجل��ار اهلل ف��ي تصريحات 
للصحافيني، عل��ى هامش ندوة 
في غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
إن »املؤمتر سيش��هد مش��اركة 
واسعة جدا على مستوى رجال 

األعمال وعلى مستوى الدول«. 
وأض��اف إن »املؤمتر س��تتمخض 
عنه مشروعات عديدة سيتوالها 
ومش��روعات  اخل��اص  القط��اع 
عدي��دة س��تتوالها احلكوم��ات، 
املش��روعات  ه��ذه  وستس��هم 
ف��ي إعادة بناء م��ا مت تدميره في 

العراق«.
فت��رة  من��ذ  الكوي��ت  وتع��د 
الس��تضافة ه��ذه املؤمت��ر الذي 
يأم��ل الع��راق أن يس��اعده في 
إعادة إعم��ار كثير م��ن املناطق 
الت��ي دمرتها احل��رب األخيرة مع 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وكان رئيس الوفد العراقي مهدي 
الع��الق قال في مؤمت��ر صحافي 
بالكويت إن »املبلغ الذي حتتاجه 
ب��الده إلعادة االعم��ار ال يقل عن 

100 مليار دوالر«.
وق��ال مه��دي ف��ي تصريح��ات 
نش��رتها وكالة األنباء الكويتية 
)كون��ا( ف��ي وق��ت س��ابق م��ن 
ه��ذا الش��هر إن »ه��ذه األموال 
القطاع  لدعم  العراق  يحتاجها 
عل��ى  تض��رر  ال��ذي  الس��كني 
نح��و كبي��ر وقطاع��ات النفط 
والصناع��ات  واالتص��االت 

واخلدمات األساسية منها توفير 
املاء والصرف الصحي«.

وأكد اجلاراهلل، أم��س، إن »اليوم 
األول م��ن املؤمتر الذي س��يعقد 
خالل الفترة من 12 إلى 14 شباط 
اجملتمع  ملؤسس��ات  سيخصص 
الثاني س��يكون  والي��وم  املدني 
بالكام��ل للقط��اع اخل��اص في 
حني س��يخصص الي��وم الثالث 
وإعالن مس��اهماتها في  للدول 

إعادة إعمار العراق«.
ف��ي الش��أن ذاته، قال الس��فير 
التركي ل��دى العراق ف��احت يلدز، 
أمس األربعاء، إن بالده ستشارك 

في مؤمتر املانحني اخلاص بالعراق، 
املزمع عقده الش��هر املقبل في 
الكويت، على وفق بيان صادر عن 

وزارة التخطيط.
ج��اء ذل��ك، خ��الل لق��اء جم��ع 
التخطيط سلمان  ووزير  »يلدز« 
اجلميل��ي، ف��ي مكت��ب األخي��ر 

ببغداد.
ونق��ل البي��ان، ع��ن يل��دز قوله 
إن بالده »ستش��ارك ف��ي مؤمتر 
الكويت للدول املانحة، وستعلن 
عن حجم الدعم الذي ستقدمه 
للع��راق، س��واء أكان منح��ة أو 
أو مس��اهمات  قرض��ا ميس��را 

استثمارية«.
اجلميلي، بدوره أكد على أهمية 
ال��دور الترك��ي في إجن��اح مؤمتر 
املانح��ني، فض��ال ع��ن دورها في 

عمليات إعادة اإلعمار.
وأشار الى أن العالقات التجارية 
بدأت  البلدين  ب��ني  واالقتصادية 
تتعاف��ى، بعد أن تأثرت بالظروف 
الت��ي مر بها العراق خالل الثالث 
س��نوات املاضية، ممثل��ة بوجود 
اإلرهابي، ما  »داع��ش«  تنظي��م 
عل��ى حج��م  انعك��س س��لبا 

التبادل التجاري بني البلدين.
ودعا اجلميلي الشركات التركية 

إلى اإلس��هام في عمليات إعادة 
اإلعم��ار واحلص��ول عل��ى فرص 

استثمارية كبيرة.
كما أورد البيان، أن اجلانبني ناقشا 
تعزي��ز العالق��ات الثنائي��ة، في 
مجاالت املواصف��ات واملقاييس، 
وجت��ارة  اجلمرك��ي،  والتع��اون 
احلدودية  املنافذ  وتأهيل  الذهب، 

بني البلدين.
والي��وم اخلمي��س، يغ��ادر الوزير 
اجلميل��ي بغ��داد متوجه��ا إلى 
أنقرة، في زيارة رس��مية تستمر 
يوم��ني، للتباح��ث م��ع اجلان��ب 
التركي في جمل��ة من القضايا 

املشتركة.
 157 ويخط��ط الع��راق لط��رح 
مش��روعاً اس��تثمارياً في مؤمتر 
أن  املق��رر  ال��ذي م��ن  املانح��ني 
دول��ة،   70 تش��ارك في��ه نح��و 
وينعقد خالل الفترة بني 12 و14 

شباط املقبل.
التحتي��ة  البن��ى  وتعرض��ت 
ف��ي  الوزاري��ة  للتش��كيالت 
خضع��ت  الت��ي  احملافظ��ات 
لس��يطرة »داعش« إلى خسائر 
كبي��رة، منها مش��اريع الطاقة 
الكهربائية واملنشآت احلكومية، 

قدرت مبليارات الدوالرات.

يركز على مشاريع »المجتمع المدني والقّطاع الخاص«

1000 شركة ورجل أعمال يشاركون في مؤتمر إعادة إعمار العراق

المؤتمر ستتمخض 
عنه مشروعات 
عديدة سيتوالها 
القطاع الخاص 
ومشروعات 
عديدة ستتوالها 
الحكومات، 
وستسهم هذه 
المشروعات في 
إعادة بناء ما تم 
تدميره في العراق

العالق والوفد اإلعالمي الكويتي يستعرضان اهداف واجندة مؤمتر اعادة اعمار 

القاهرة ـ رويترز:
أظهرت بيانات البنك املركزي املصري، أمس األربعاء، 
ارتفاع املعروض النقدي )ن2( بنسبة 20.919 باملئة 

على أساس سنوي في نهاية كانون األول.
وق��ال البنك إن حج��م املعروض النق��دي بلغ 3.2 

تريليون جنيه )181.33 مليار دوالر(.
ويزي��د معدل منو املع��روض النقدي الذي يش��مل 
اإليداع��ات بالعمل��ة األجنبية نتيج��ة لتخفيض 
مص��ر قيم��ة عملتها احمللي��ة في تش��رين الثاني 

.2016

اسطنبول ـ رويترز:
أظهرت بيانات من معه��د اإلحصاء التركي أمس 
األربع��اء أن العجز التجاري في الب��الد ارتفع 63.5 
باملئة على أساس سنوي في كانون األول إلى 9.21 

مليار دوالر.
وأظهرت البيانات أن الصادرات زادت 8.6 باملئة إلى 
13.88 مليار دوالر في ح��ني ارتفعت الواردات 25.4 

باملئة إلى 23.84 مليار دوالر.
وبل��غ العجز التج��اري لع��ام 2017 بالكامل 76.7 

مليار دوالر.

الكويت ـ رويترز:
قال نزار العدس��اني الرئيس التنفيذي ملؤسس��ة 
البترول الكويتية احلكومية أمس األربعاء إن بالده 
تس��تهدف الوصول بطاقة إنتاج النفط اخلام إلى 

4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
وأضاف في كلمة أمام منتدى ستراتيجية الطاقة 
الذي ينعق��د حالياً في الكوي��ت أن بالده تخطط 
لزي��ادة طاقة التكرير باملصافي احمللية إلى مليوني 

برميل يوميا بحلول 2035.
وقال العدساني إن »مؤسس��ة البترول الكويتية 
س��تنفق 114 مليار دوالر على املش��اريع النفطية 
في السنوات اخلمس املقبلة ثم ستنفق بعد ذلك 

394 مليار دوالر حتى عام 2040«.
وأش��ار إلى أن الكويت تس��تهدف إنتاج 0.5 مليار 
ق��دم مكعب��ة يوميا م��ن الغ��از الطبيع��ي غير 
املصاحب بحلول نيسان 2018 ومليار قدم مكعبة 
يوميا بحلول 2023 و2.5 مليار قدم مكعبة بحلول 

.2040

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجع��ت مبيع��ات البن��ك املرك��زي العراقي من 
العمل��ة األجنبية خالل م��زاد أم��س األربعاء إلى 
155.72 ملي��ون دوالر، ف��ي مقاب��ل 156.29 مليون 
دوالر مب��زاد األول من أمس الثالث��اء، بانخفاض 570 

ألف دوالر، بحسب بيان للبنك.
وأوض��ح املركزي، في بي��ان، أن س��عر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة 

37 مصرفاً، و8 شركات للتحويل املالي.
ونوه البن��ك أن تلك املبيعات هي نتائج املزاد املقرر 
الي��وم اخلميس، موضح��اً أن إجمالي البيع الكلي 

بلغ نحو 169.82 مليون دوالر.
وبلغ حج��م املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف 
في اخلارج نحو 154.47 مليون دوالر، في حني ُقدرت 

كميات البيع النقدي ب� 1.25 مليون دوالر.
وأوضح املرك��زي، في البيان، أن بي��ع املبالغ احملولة 
حلس��ابات املصارف في اخلارج يكون بس��عر 1190 
دين��اراً ل��كل دوالر، أما البي��ع النقدي فس��يكون 

بالسعر نفسه.

ارتفاع المعروض 
النقدي المصري

9 مليارات دوالر العجز 
التجاري التركي

الكويت تستهدف إنتاج 
4.75 مليون برميل يوميًا

تراجع مبيعات
 المركزي العراقي
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متابعة الصباح الجديد:
أظهر مسح لرويترز أمس األربعاء 
أن م��ن املس��تبعد ارتفاع أس��عار 
دوالرا   70 ف��وق  كثي��را  النف��ط 
للبرميل في 2018 نظرا ألن السوق 
حبيس��ة ب��ني قوت��ني متضادتني 
هم��ا تخفيض��ات اإلنت��اج بقيادة 
أوبك وارتفاع اإلنت��اج في الواليات 

املتحدة.
وتوقع املس��ح الذي شمل 34 من 
خب��راء االقتصاد واحمللل��ني أن يبلغ 
س��عر خام القياس العاملي مزيج 
برن��ت ف��ي املتوس��ط 62.37 دوالر 
للبرمي��ل ف��ي 2018 ارتفاع��ا من 
59.88 دوالر ف��ي توقعات املس��ح 

الشهري السابق.
وقال��ت كايلني بي��رش احملللة لدى 
انتلجنس  وح��دة ايكونوميس��ت 
“النمو املنتظ��م للطلب وااللتزام 
الواض��ح للس��عودية أكبر منتج 
في أوبك بقيود اإلنتاج واس��تمرار 
يساعدون  اجليوسياس��ية  اخملاطر 

جميعا في دعم أسعار النفط.

وأض��اف: "لك��ن، نتوقع من��وا قويا 
إلنت��اج الواليات املتح��دة، وكذلك 
البيعي��ة ألعضاء  الف��رص  بعض 
في أوبك ومن خ��ارج املنظمة في 
وقت الحق من العام ملنع األس��عار 
من االرتف��اع كثيرا ع��ن 70 دوالرا 

للبرميل في املتوسط".
ويتج��ه خام برنت ص��وب االرتفاع 
للش��هر اخلام��س عل��ى التوال��ي 
وبلغ منذ بداي��ة كانون الثاني في 
املتوس��ط 69 دوالرا للبرميل، لكن 
محللني يقولون إن من املس��تبعد 
أن يستمر االرتفاع بعد الربع األول 

من العام.
ويق��ول احملللون إن إنت��اج الواليات 
املتحدة من النف��ط، والذي ارتفع 
ال��ى م��ا يزيد ع��ن 17 باملئ��ة منذ 
منتصف 2016 قد يتجاوز عش��رة 
ماليني برميل يوميا، وهو مستوى 
الس��عودية  س��وى  تتج��اوزه  ال 

وروسيا.
مدي��ر  بريثان��ي  راه��ول  ويتوق��ع 
األبحاث لدي كريس��يل أن تتراوح 

أس��عار النفط ب��ني 62 و67 دوالرا 
للبرمي��ل ف��ي 2018 بالنظ��ر إلى 

ارتفاع إنتاج النفط األميركي.
في الوق��ت ذاته، يقول محللون إن 
"آس��يا، أكبر منطقة مستهلكة 
للخام في العالم، بدأت في اآلونة 
األخيرة اس��تيراد اخل��ام األميركي 
وق��د تظه��ر إقب��اال متناميا على 
جذب املزيد من الشحنات شرقا".

ومه��د ارتف��اع اإلنت��اج األميركي 
الطري��ق أمام اتس��اع الفجوة بني 
أس��عار اخلام األميرك��ي وكال من 
خامي برنت ودبي القياس��يني، مما 
خف��ض التكلفة الت��ي تتحملها 
اخل��ام  الس��تيراد  آس��يوية  دول 
ارتف��اع  بالرغ��م م��ن  األميرك��ي 

تكاليف الشحن.
وق��ال جيورج��وس بيليريس احمللل 
لدى تومسون رويترز أويل ريسيرش 
آند فوركاس��تس: "طاملا اس��تمر 
سعر خام غرب تكساس الوسيط 
أقل من بقية اخلامات القياس��ية، 
ف��إن النف��ط األميرك��ي س��يجد 

طريقه صوب آسيا".
وم��ن املتوق��ع أن يبلغ س��عر اخلام 
األميرك��ي اخلفي��ف في املتوس��ط 
 2018 ف��ي  للبرمي��ل  دوالر   58.11
ارتفاع��ا م��ن 55.78 دوالر على وفق 
توقع��ات املس��ح ال��ذي أج��ري في 
كانون األول. ويبلغ متوس��ط سعر 
اخل��ام منذ بداي��ة 2018 نحو 63.63 

دوالر للبرميل.
النف��ط  إنت��اج  من��و  وال��ى جان��ب 
األميركي، فإن نطاق األس��عار الذي 
يتج��اوز 65 دوالرا للبرميل يش��جع 
ُمصدرين آخري��ن للنفط من خارج 
أوبك مثل البرازيل وكندا على زيادة 

اإلنتاج من خالل مشاريع جديدة.
ويق��ول محللون إن م��ن املبكر جدا 
ما إذا كانت أوبك ستجري تغييرات 
عل��ى م��دة اتف��اق خف��ض اإلنتاج 
بواقع 1.8 مليون برميل يوميا الذي 
من املقرر أن ينتهي في نهاية العام 

اجلاري.
كبي��ر  كوم��ار  ابهيش��يك  وق��ال 
محلل��ي الطاقة لدى جلوبال جاس 

أناليتيك��س التابع��ة النترفاك��س 
إنرج��ي ف��ي لندن: "من املس��تبعد 
متدي��د اتفاق خف��ض اإلنت��اج بعد 
2018 في صورته احلالية في الوقت 
ال��ذي ستس��تعيد فيه��ا الس��وق 

توازنها هذا العام".
وبالرغ��م من ذل��ك، ف��إن الدعوات 
لصياغ��ة س��تراتيجية خ��روج من 
االتفاق ستكسب زخما. في املقابل 
فإن هذا قد يؤدي النسحاب تدريجي 

من االتفاق في 2019“.
ويتوق��ع املس��ح أن يبلغ متوس��ط 
س��عر برنت 61.62 دوالر ف��ي الربع 
األخير من العام اجلاري و61.29 دوالر 

في 2019.
إيراني��اً، أظه��رت بيان��ات حكومية 
وأخ��رى لتتب��ع حرك��ة الس��فن أن 
واردات النفط اخلام اإليرانية ملشترين 
رئيسيني في آسيا انخفضت 16.3 
باملئة في كانون األول على أس��اس 

سنوي.
بالرغ��م  االنخف��اض  ه��ذا  يأت��ي 
م��ن محاول��ة إي��ران احلف��اظ على 

عمالئه��ا اآلس��يويني املهم��ني عن 
طريق تخفيضات في األس��عار في 
مواجهة احتم��ال جتديد العقوبات 
األميركي��ة املفروض��ة على طهران 

بسبب برنامجها النووي.
وأظه��رت البيانات أنه ف��ي اجململ، 
اس��توردت الصني والهن��د واليابان 
وكوري��ا اجلنوبية 1.58 مليون برميل 
يوميا من إيران في الش��هر املاضي. 
واش��تروا 1.67 ملي��ون برميل يوميا 
ط��وال عام 2017 بأكمله بزيادة 2.5 

باملئة على أساس سنوي.
وه��دد الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
ترامب بانس��حاب الواليات املتحدة 
من اتفاق وقعته القوى العاملية في 
ع��ام 2015 مع إي��ران لكبح جماح 
برنامجها النووي ما لم يتم إصالح 

"عيوب كارثية".
وق��ال أمي��ر زمان��ي ني��ا نائ��ب وزير 
النف��ط اإليراني للتجارة والش��ؤون 
الدولية ي��وم اخلميس املاضي خالل 
مؤمتر في طوكي��و إن إيران ملتزمة 

متاما بتعهداتها في االتفاق.

النفط يواجه صعوبات في تجاوز 70 دوالرًا للبرميل
األسعار أمام تخفيضات أوبك وارتفاع اإلنتاج في الواليات المتحدة 
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شخصية الس��ائق، وقد يكون هذا السائق 
هو رمز أدبي للكثير من القادة السياس��يني 
الذي��ن ل��م مينح��وا ش��يئ للف��رد العراقي 
س��وى التهدي��د والرع��ب. أما الرم��ز اآلخر 
الذي إس��تخدمته القاصة فهو ترك الرجل 
واملرأة لسيارة األجرة ونزولهما إلى بر األمان 
مش��ياً على األقدام وكان هذا ما فعله آالف 
املهاجري��ن حيث عب��روا الصح��ارى واجلبال 

ليصلوا إلى بر األمان. 
في قص��ة )الثرثارة( فصلت القاصة وحللت 
مشكلة تكميم األفواه وإنعدام حرية الرأي 
ألن البطل��ة كانت إم��رأة أتُهم��ت بالثرثرة 
. لق��د عانى اجملتم��ع العربي من مش��كلة 
الرأي والرأي اآلخر حيث يس��ود الرأي الواحد 
وال م��كان للمعارض��ني فه��م عل��ى األكثر 
متواجدين في الس��جون أو مستش��فيات 
األمراض العقلية أو رمبا في املقابر اجلماعية، 
كان دور امل��رأة ل��دى القاصة صبيحة هو دور 
ريادي، حي��ث أعطتها الق��درة على اإلنتقاد 
وعلى التغيي��ر، لكن املرأة ف��ي النهاية هي 
اخلاس��رة إذ يُس��لط اجملتمع قوته الذكورية 
عليه��ا وبالرغ��م من ه��ذا تبقى امل��رأة هي 

القطب الفاعل.
في قصة )الشرنقة( تصف القاصة مظهراً 
آخر م��ن مظاه��ر العن��ف البوليس��ي في 
اجملتمع العراقي، حيث يش��م رائحة إحتراق 
البي��ت العراقي، وتق��ع املرأة هن��ا أيضاً في 
موقع اإلتهام بسبب الس��لطة لكنها هي 
الش��اهد واملتهم معاً وهي الضحية أيضاً، 
ولك��ن ال رحمة مم��ن يقاضيها وهن��ا يفقد 
القض��اء املنط��ق ، ف��ا منط��ق ف��ي احلياة 

اجملتمعية العراقية اآلن .
تبدع القاص��ة بوصف حالة امل��رأة احملاصرة 

وتضع رموزاً كثيرة إلحت��راق البيت العراقي 
حيث الكل متهم.

أم��ا في قص��ة )الهارب��ون( تص��ف القاصة 
اخلط التصاعدي اخملتلف ما بني اخلير والشر، 
املستقبلي والسلفي، الواعد واملنهزم، وقد 
وصفت القاصة وصفاً ُمسهباً للمد املنهزم 
وكان الوص��ف ضمني��اً إس��تخدمت في��ه 
القاصة لغة اإلش��ارة واإليحاء لتثير مخيلة 

القاريء.
أم��ا قصة )بائع��ة الورد( فق��د كان لها متيز 
واض��ح من ب��ني القصص، حي��ث إختلطت 
الظل��م  رائح��ة  م��ع  ال��ورد  عب��ق  رائح��ة 
اإلجتماعي للم��رأة ، وإنحازت القاصة أيضاً 
إلى جانب البطلة ، حيث أظهرتها في قمة 
اجلمال واحلنان واملنطقية والسمو النفسي 
واإللت��زام اإلجتماع��ي ، ث��م ألق��ت الضوء 
اخلاط��ف عل��ى ش��خصية الرج��ل القرين 
، بحي��ث ال ميل��ك الق��اريء إال أن ينح��از مع 
شخصية البطلة التي تقاتل في مساحات 
مختلف��ة ، ألجل لقم��ة العي��ش والرعاية 
األس��رية والطموح حلياة جديدة . لقد أبرزت 
القاصة أجمل ما في نفس املرأة بائعة الورد 
وأس��وأ ما في الذكر العربي ، حيث أظهرت 
القاصة معاناة املرأة العاملة مع زوج يبتزها 
ش��كاً ومضمون��اً ، ومع طموح ه��ذه املرأة 
لتغيير مسار حياتها لكن إلتزامها األسري 

يقف حجر عثرة أمام إمكانية التغيير .
القاص��ة  تتقم��ص   ) دع��وة   ( ف��ي قص��ة 
ومعاناته��ا  صغي��رة  طفل��ة  ش��خصية 
لتهميش��ها من قبل عائلته��ا ، وهي تضع 
من��وذج ش��ائع للطفول��ة العربي��ة املعذبة 
، حي��ث ت��كاد مرحل��ة الطفول��ة أن تكون 
ممس��وحة من تأريخ حي��اة الفرد العربي ذكر 
كان أم أنث��ى ، فباإلضاف��ة إل��ى التهمي��ش 
يعاني الطفل القس��وة اجملتمعية وال مكان 
للطفول��ة لدين��ا نح��ن الع��رب ، ف��كل ما 
يحمل��ه الطفل من متيز وإب��داع ونبوغ يُقَبر 
قب��ل أن يُزهر ويصبح الطف��ل املعاني األول 
في العائلة العربية . إستطاعت القاصة أن 
تصف مش��اعر الطفلة وصف��اً دقيقاً وكأن 
الطفلة قد أس��قطت مش��اعرها في قلب 
القاصة فنطقت عنها ، ويس��تحق الطفل 
العربي أن نتحدث عن معاناته ألنه ال ميتلك 
قدراتن��ا ف��ي التعبير ، كما تُظه��ر القاصة 
هنا ذاتي��ة الفرد العربي البال��غ في تعامله 
م��ع األطفال ، فهو يغتنم دائماً فرصة إذالل 
الطفولة وهذه ظاهرة عامة مدانة من قبل 

الكثير من علماء اإلجتماع العرب .
أم��ا قصة ) من يس��رق األكف��ان ( لقد كان 
الوص��ف فيه��ا جمي��اً حلي��اة العجوزت��ني 
وعملهم��ا الدائم ألجل احلياة واملوت ، فهما 
يعم��ان ألج��ل لقم��ة العيش وألج��ل رداء 
امل��وت ، فقد وضعت القاص��ة القاريء لكي 
يبحث معها عمن يسرق أكفان العجوزتني 
وق��د يض��ع كل منا نهاي��ة يختارها ، لكني 
أعتق��د أن املغزى األصي��ل لهذه القصة هو 
العم��ل ال��دؤوب لهاتني العجوزت��ني  ألجل 
احلي��اة وألجل املوت معاً حيث ال إنفصال بني 

عملية احلياة واملوت ، أما من يسرق األكفان 
فلم يس��تطع أن يوقف املرأتني عن التفكير 
باملوت واإلستعداد له ، ورمبا كان هذا السارق 
يق��دم خدمة مجاني��ة للمرأت��ني بعلمه أو 
بدون علمه لدفعهما إلى اإلستمرار بالعمل 

واحلياة .
أما قص��ة )كامت الصوت( فه��ي قصة ذكية 
تصور محاولة إلغ��اء الفرد لآلخر تبني فيها 
القاصة الف��رق الدقيق بني القاتل واملقتول، 
فقد ميوت القاتل بس��احه وال��كل مقتول 
هنا، وهو تعبير واض��ح للجو العنفي للبلد 
ال��ذي تنتمي إلي��ه القاصة، حي��ث حتاول أن 
تكش��ف الس��تار عن كل مظاه��ر العنف 
وتضع حلوالً رمزية وتس��مح للقاريء أحياناً 
أن يض��ع احللول معها ، فمس��احة القاصة 
دائم��اً عريضة يتحرك فيها أبطال إيجابيون 
وق��د يخس��ر ه��ؤالء األبط��ال لك��ن هناك 
مس��احات م��ن األم��ل ترمز إليه��ا القاصة 

أحياناً .
أم��ا قص��ة ) مبادل��ة ( فق��د كان��ت برأي��ي 
موظف��ة لتبيان قمة الشراس��ة اجملتمعية 
 ، مع��اً  والنس��اء  الرج��ال  ميارس��ها  الت��ي 
والقاصة تعكس واجهة رحيمة وإنس��انية 

لك��ن املضم��ون احلقيقي يس��ير متصاعداً 
نح��و أقص��ى القس��وة والشراس��ة وحب 
الذات والتمل��ك ، وهنا تقع اخلادمة اليتيمة 
بني فكي وحش ش��رس ف��ي مضمونه ويقع 
الق��اريء في فجوة ما بني الكلمات الناعمة 
لس��يدة املنزل وهدفها الشرس في القضاء 
على اخلادمة املتبناة وس��لب آخر ما متتلكه 
وهو جسدها وتصل القصة إلى قمتها حني 
تفصل الس��يدة أجزاء جسم الفتاة ليكون 
لها ، وتق��ع الفتاة هنا في صفقة خاس��رة 

متاماً .
في قصة )العار( تصل القاصة إلى مستوى 
درامي رائع حيث تنتقل ما بني لهيب اجملتمع 
الغاض��ب وما بني الذكري��ات العذبة للمرأة 
املتهمة بجلب العار وينتقل الس��رد ما بني 
الغضب واحل��ب والرفض والقب��ول، وما بني 
األنا والنحن، وتشم من األداة الدرامية رائحة 
الورد وال��دم، وتش��م أيضاً أقص��ى الباطل 
وأقصى احلق . لقد ص��ورت القاصة البطلة 
وه��ي في بؤرة العذاب واحل��ب معاً ولم تكن 
مس��احة احلب واس��عة ، وال غرابة في ذلك 
فالعاطفة هي على رأس قائمة احملرمات ورمبا 
راع��ت الكاتبة احل��س اإلجتماعي في ذلك ، 

فإختارت اللفظ والفعل بدقة شديدة .
من املاحظ أن القاصات العربيات وبضمنهن 
العراقيات اللواتي يعشن في املهجر يطلقن 
س��راح الكلم��ات في وصف مش��اهد احلب 
ألج��ل الدقة الدرامية أحيان��اً أو ألجل إمتاع 
القاريء وف��ي أحيان أخرى ألس��باب جتارية . 
وقد ال يؤثر هذا في مستوى العمل األدبي أن 
يصف مشاهد احلب أو العنف أو احلزن بأقل 
املفردات وحسب إختيارات الكاتب ومهارته 

في دقة التعبير.
متتل��ك القاصة زم��ام ودفة الكلم��ة، وهي 
تتاع��ب باجلمل��ة األدبي��ة كاع��ب ماه��ر 
ميش��ي فوق حبال رفيعة ، وتتحاش��ى دائماً 
الس��قوط . إن إس��تخدامها للغة السهلة 
جتع��ل الق��اريء يفهم النص بغ��ض النظر 
ع��ن مس��تواه الثقاف��ي أو التعليمي وهذا 
يُحتس��ب للقاصة ويس��اعد على س��رعة 
إنتش��ار مفاهيمه��ا. من املاح��ظ أن األداء 
الباغ��ي للقاص��ة ه��و عال��ي اجل��ودة ورمبا 
يفسر هذا كون الكاتبة متخصصة باللغة 
العربي��ة ولذا يندر أن يجد الق��اريء أخطاءاً 

لغوية أو إمائية.
إن اجملتمع الذي أفرز القاصة صبيحة ش��بر 
هو مجتمع مش��تعل إنتقل من البس��اطة 
إل��ى التعقيد، وم��ن الس��ام الداخلي إلى 
تصارع املتضادات، وهي في مجتمع املسافة 
بني اخلير والشر ضيقة جداً، مُيارَس الشر فيه 
كل يوم من ِقبل اجلماعات واألفراد ، ومن ِقبل 
الذكور واإلناث ، ويس��ود مبدأ البقاء لألقوى 

ولألعنف .
س��لطت القاص��ة الض��وء عل��ى مظاه��ر 
الفساد اإلجتماعي وكان هناك بقع من ضوء 
أخضر يُبشر باخلير لكنه كان األضعف، وألن 
القاصة تتب��ع الواقعي��ة واملنطق فا ميكن 
أن تكت��ب إال ما ترى وم��ا حتس، ويبقى األمل 
موك��والً إلى الغيب . أظهرت القاصة الفئة 
األضع��ف ف��ي اجملتم��ع والتي هي النس��اء 
واألطف��ال ووقف��ت إلى جانبه��م وأنصفت 
الضع��ف األنثوي ف��ي قصص بائع��ة الورد، 

غسل العار، العار.
تتجول القاصة في ش��وارع بغداد بحس��ها 
الدرام��ي وتلتق��ط مش��اهد م��ن العن��ف 
اإلجتماعي وجتعلنا نس��ير بغابة من غابات 
األم��زون، حيث يأكل الكبير الصغير والقوي 
الضعيف. وتُظهر بالنهاية القاصة بأن الكل 
ليس قاتل بل هو مقتول، وال يش��مل القتل 

هنا الكيان اجلسدي بل الكيان الروحي .
إس��تخدمت القاص��ة إس��لوب التصاع��د 
الدرامي الهاديء، وقمتها الدرامية دائماً في 
النهاية، وقد تطلب القاصة املش��اركة من 
الق��ارئ ليضع النهاية معها، وقد تس��مح 
له بأن يسرح بخياله. ومع أنها إستخدمت 
األسلوب الواقعي لكنها إستخدمت أيضاً 

اخليال الشعري في تصوير األحداث.
م��ن املاح��ظ أن القاصة صبيحة ش��بر قد 
جت��اوزت مجاميعه��ا القصصية الس��ابقة 
في مهارة الس��رد القصصي واألداء الدرامي 

وإستخدام الكلمة األدبية.

د.ناهدة محمد علي
متي��زت القاص��ة ش��بر باألصال��ة اللغوي��ة 
ومارس��ت الكتابة على مدى عق��ود، نحتت 
في صخ��ر املفردات فأنتجت مكونات جميلة 
وبراق��ة، ف��كان منه��ا مجامي��ع قصصي��ة 
وروايات مثل اجملاميع القصصية إمرأة سيئة 
الس��معة، التمث��ال، التاب��وت، لس��ت أن��ت 
ومجامي��ع أخ��رى . كما أنتج��ت العديد من 
الرواي��ات مث��ل رواية العرس، فاق��ة تتعاظم 
وش��عور يندث��ر، أرواح ضامئ��ة للحب، هموم 

تتناسل وبدائل وغيرها.
ف��ي مجموعته��ا القصصية )غس��ل العار( 
رس��مت الكاتب��ة ص��ورة م��ن ص��ور الظلم 
والعربي��ة  العراقي��ة  للم��رأة  اإلجتماع��ي 
بش��كل عام . لق��د إمتألت امللف��ات الطبية 
بقضايا غس��ل العار، وقد إقتطعت القاصة 
فحوى ه��ذه القضية وكش��فت عن قطبني 
متناقضني، القط��ب األول ميثله رواد احلضارة 
األس��وياء، والقطب الثاني ميثل��ه رواد العرف 
اإلجتماع��ي الس��قيم، وإلى جان��ب القطب 
األول يق��ف الوالد والفت��اة املتهمه، حيث ال 
ش��ائبة في س��يرة حياتها، أم��ا رواد القطب 
الثاني فيتميزون بأمراض إجتماعية ونفسية 
تنفجر في حلظة فتقضي على الفتاة البريئة 
، وهذا ما يحدث دائم��اً في اجملتمع العربي، إذ 

ينتصر املد السلبي فُيغرق اجلميع .
كان الت��وازن اللفض��ي متمي��ز ف��ي القصة 
وأعطى ص��وراً ش��فافة لألح��داث الدرامية 

املتصاعدة بهدوء.
وتأتي قصة )اإلنتحار( لتبني النقطة األش��د 
ظام��اً في حياة املرأة العربي��ة وهي العاقة 
م��ع الرجل. ويظهر جلياً أن املعاناة الكبرى ال 
تخص األم فقط بل يأخذ األبناء جانباً مهماً 
م��ن املعاناة بس��بب تخلخ��ل العاقة وعدم 
توازنه��ا ف��ي العائلة العربي��ة، وتكثر حاالت 
اإلنتحار لدى املراهقني بسبب التأزم العائلي 
والتي يشكل الس��بب رقم واحد في أسباب 
اإلنتحار لدى املراهقني ف��ي العائلة العربية. 
لق��د عانت األم هنا عن نفس��ها وعن ولدها 
وتُوجت معاناته��ا بإنتحار اإلبن، لقد وضعت 
القاص��ة الرجل في قف��ص اإلتهام في كثير 
من قصصها وكانت هذه القصة من أبرزها.

أم��ا قصة )التهديد( فقد متيزت بوصف دقيق 
حلال��ة العنف اجملتمع��ي في الع��راق الوطن 
الذي إحتضن هذه القاصة وإحتملت دمويته 
بحب، وذكرت دائماً أن ال بديل عن هذا الوطن، 
لكنها باملقاب��ل جعلت قلمها كفنار يضيء 
ظ��ام الش��ارع العراقي، كان م��كان القصة 
محدوداً وهو سيارة األجرة، لكننا وجدنا فيه 
متس��عاً لس��احة العنف والرعب في بغداد 
حيث كان بطا القصة يعيش��ان حالة رعب 
مأل��وف ألي ف��رد عراق��ي لكن اجلان��ب اآلخر 
وهو مثير للتهدي��د والعنف، هو وجه مثالي 
ومنوذج��ي ومتداول لكل ممارس��ي العنف في 
اجملتم��ع العراق��ي. لقد أظه��رت القاصة أردأ 
وأس��وأ ما ف��ي الش��خصية العنفي��ة وهي 

ف��ي النحت في أول مع��رض للفنون في بغداد 
س��نة1931. وأرسل في بعثة إلى فرنسا حيث 
درس النح��ت في باريس وكذل��ك روما ،ولندن. 
ولق��د كان رئي��س قس��م النحت ف��ي معهد 
الفن��ون اجلميلة في بغداد حت��ى وفاته في 23 

كانون الثاني 1961.
الفنان التش��كيلي فيصل لعيبي اس��تعرض 
مجموع��ة من الص��ور الفوتوغرافية عن حياة 

جواد سليم زماءئه واصدقائه وبعض لوحاته 
منها »متث��ال االم عن اس��طورة يونانية عن ام 
حاولت انقاذ طفله��ا من الغرق.. وقال:«أعتقد 
أننا في حاجة الى قراءة جديدة جلواد سليم ألن 
مجايلي��ه لم ميتلكوا ما منل��ك اآلن من معارف 
جديدة بشأن الفن واجملتمع وكذلك من مناهج 
أكثر تدقيقاً من مناهج اخلمسينات..لقد ترك 
لنا جواد منهجية جديدة متتلك قانونيتها ولها 

القدرة على إنتاج فن ومعرفة تقابل ما لآلخرين 
من معارف وفن��ون وثقافات، منهجية ال تلغي 
اآلخر واليق��در اآلخرعل��ى إلغائه��ا. وقد أثبت 
لآلخر عملي��اً تعدد وجهات النظ��ر وإختافها 

في فهم املشهد الفني في منطقتنا. 
»واملعروف أن أوربا ق��د خلقت تصوراً عنا يعود 
الى املاضي، تصور ثابت ال تس��مح بتغييره، وال 
يحق لن��ا حتريكه أيضاً، وهو تصور غريب مليء 
باألعاجي��ب.. وهي ص��ورة مش��وهة وتتصف 
بالعنصري��ة وتنعتنا بنعوت وحش��ية عموماً،  
فمن غير املسموح لنا تقدمي نتاج معرفي ملاهو 
مخالف للتصور الغربي حولنا. لقد كتب يوهان 
فابيان ف��ي كتابه )الزمن اآلخ��ر– كيف تصنع 
األنثروبولوجيا موضوعها( يقول ما معناه: من 
الضروري دراس��ة األخر ومعرفة شروط حياته 
لغرض السيطرة عليه. أما برنار لوي،  فهو يرى 
بصعوب��ة إمتاكنا لثقافة م��ا! هنا يكمن دور 
جواد س��ليم وأمثاله، الذين كس��روا القاعدة 
الس��ائدة وغيروا النظرة الدونية نحونا وقضوا 
على إحتكار املعرفة والثقافة والفنون. فأصبح 
في األمكان إنتاج ثقافة وفن تقابل ثقافة وفن 
اآلخر وتقف في مستوى واحد منها، دون حتيز أو 
مغاالة  حيث فجر مكنون هذا الشعب وقدمه 
بش��كل عصري يتناسب مع ماكان سائداً في 

فترته من محاوالت التجديد احلقيقية«.
واضاف لعيبي »لقد س��اهم جواد س��ليم مع 
اس��ماء عديدة من املبدعني ف��ي كل مجاالت 
االب��داع والتجدي��د مث��ل فائ��ق حس��ن، علي 
الوردي، عبد اجلبار عبد اهلل، بدر شاكر السياب 
ونازل املائكة وطه باق��ر وغيرهم من الفنانني 
واملفكرين في إرساء قواعد احلداثة في الثقافة 
العراقية املعاصرة. رفض جواد الثقافة امللفقة 
ودع��ا الى ثقافة أصيلة التنقطع عن اجلذور وال 
تغل��ق بابها ع��ن اجلديد في الفكر اإلنس��اني 
املتنور. لقد جعلنا جواد ورواد احلداثة في بادنا، 
قادرين على إنتاج ثقافتنا الوطنية، بعد أن كنا 
نس��تهلك ثقافة الغير ونعت��اش عليها. يذكر 
الفنان إس��ماعيل الش��يخلي، أن ج��واد تلقى 
رسالة من فرنس��ا عليها طابع بريدي فرنسي 

للوحة الفنان يحيى الواسطي، مبناسبة إقامة 
معرض الفن اإلس��امي آنذاك. وهناك تفاسير 
مختلفة ملا آل أليه أسلوب جواد سليم، لكنها 
تتف��ق جميعها على جدية جواد في بحثه عن 
أسلوب ميثل فنون باد وادي الرافدين، مع إصرار 

على ربط كل هذا بالعصر احلديث.
»جمع جواد فن التش��كيل في شخصه بكل 
معن��ى الكلمة، ف��كان نحاتاً ورس��اماً وخزافاً 
باملوس��يقى  إلهتمام��ه  إضاف��ة  ومصمم��اً 
والشعر واملسرح والسينما، إذ كان جواد أقرب 
الى املوس��وعي، وقد ساعدته إقامته في ثاث 
بلدان على توسيع دائرة إهتمامه. نصب احلرية 
جلواد ميكن إعتباره خاصة فنه ورس��الته التي 
أراد أن يوصله��ا لن��ا نحن العراقي��ون وكذلك 
للعال��م، ويع��د ه��ذا النصب م��ن أهم نصب 
العال��م ف��ي الق��رن العش��رين، فه��و مبصاف 
اجلورنيكا وجداريات ريفيرا املكسيكي وغيرها 

من األعمال العظيمة لفناني العالم.
ثم قرأ فاح هاشم مداخلة الفنان علي النجار 
التي بعثها من السويد وهي مقطع من كتاب 
س��يرته املعن��ون )صدى االعوام(، ع��ن ذكرياته 
مع اس��تاذه جواد س��ليم ح��ني كان طالبا في 
الصباح وساعده جواد سليم الذي كان يحاضر 
في املس��اء على حضور حصته)متسلا( رغم 
مط��اردات معاون املعهد االداري. »كان دمثا في 
معاملته للجميع وقد حرص على دعم حضور 
بع��ض الطلب��ة الذي��ن كان يؤم��ن مبوهبتهم 
بالرغ��م م��ن ع��دم حصولهم عل��ى مؤهات 
الدراسة في املعهد مثل النحات طالب مكي..

وكثي��ر ماكن��ت احضر مناقش��ته الفنية مع 
صديقه الفنان فائق حسن« 

كانت رسوماته متنوعة االساليب من التجريد 
الهندس��ي الى التزوي��ق مبقاربات الواس��طي 
لتاسيس مدرسة فن بغدادية اثرت على اجليل 
االحدث ومحاوالته التشخيصية التي التخلو 
من عناصر التجريد البيئ��ي احمللي..هذا التنوع 
االس��لوبي جنده في نصب احلرية لكن بطريقة 
اخ��رى حي��ث رقة النح��ت االيطال��ي وصرامة 
االنكلي��زي ومحاورة االرث الرافيديني جمع بني 

كل هذه التاثيرات بوحدة لسلوبية التخطئها 
الع��ني« وق��د تخ��رج على ي��ده خي��رة نحاتي 
العراق منه��م محمد غني، ميران الس��عدي، 
اس��ماعيل فت��اح الت��رك، طالب مك��ي ونداء 

كاظم وغيرهم.
اختت��م االمس��ية الرس��ام يوس��ف الناص��ر، 
مبداخل��ة حتليلية لف��ن جواد س��ليم وفضله 
على الفن التش��كيلي ال ف��ي العراق فقط بل 
ف��ي احمليط العربي.«لقد ُكتَب الكثير عن جواد 
س��ليم لكن الحظت ان اكث��ر الكتابات ركزت 
عل��ى محاوالت جواد س��ليم ف��ي ربط املاضي 
باحلاضر معتمدا على التراث وتقدميه بش��كل 
جديد..كما لو ان جواد لم يكن مبدعا وامنا اخذ 
مادة جاهزة وقدمها بش��كل حديث!متناسني 
ان ج��واد س��ليم مفكر وق��ادر على خل��ق رؤيا 
واس��لوب لم يس��بقه له احد على املس��توى 
العربي فلم يرس��م حس��ب ذائقة اجلمهور بل 
حتدى املألوف ورؤياه للفن التش��كيلي..احلديث 
عن فن جواد س��ليم بحاجة الى ورشات عمل 
ودراسات متش��عبة مبا يستحقه من اهتمام..
فهو موهبة اس��تثنائية غيرت ش��كل اللوحة 
كما غير السياب ش��كل القصيدة....الشعب 
العراقي محظ��وظ، بأه��م رواد مجددين على 
مس��توى الشعر بدر شاكر الس��ياب والنحت 
والرس��م جواد س��ليم. فج��واد س��ليم خلق 
مدرسة عراقية للفن التشكيلي..كان يؤسس 
لش��يء مختلف، انتج فن يخص��ه عمل على 
كس��ر رتابة الذائقة الش��عبية حيث اجلمهور 
اليع��رف من الرس��م غي��ر البورتري��ت واملنظر 

الطبيعي. فكان باحثا ومجددا«. 
هن��اك تقصي��ر اليغتفر بحق هك��ذا مبدعني، 
فج��واد س��ليم يعد ث��روة فني��ة للع��راق فا 
املس��ؤولني وال االعام اعطى ذلك الفنان حقه 
على االقل في جعل بيته متحفا يجمع لوحاته 
وم��ا تركه م��ن تخطيطات او كتاب��ات فنية او 
ش��خصية فهو معلم م��ن معال��م احلضارة 
العراقي��ة التي يجب ان نفخ��ر فيها وبذل كل 
اجلهد في االهتمام بها بش��كل يليق مبكانتها 

وعطاءها.  

لندن - ابتسام يوسف الطاهر
 

ارتبط اس��م جواد س��ليم باملنحوت��ة الفريدة (
نص��ب احلري��ة) ب��كل مافيها م��ن اب��داع فني 
سياسي تاريخي شعبي. جواد سليم كان رائدا 

في بناء الذائقة الشعبية للفن التشكيلي. 
س��اهم ف��ي تاس��يس جماع��ة بغ��داد للف��ن 
احلديث مع الفنان ش��اكر حس��ن آل سعيد في 
ع��ام 1951م، وانض��م إل��ى اجلماع��ة فيما بعد 
الفن��ان محمد غني حكمت والرس��امة نزيهة 
س��ليم، كما إّنه يعتبر أحد مؤسسي جمعية 
التش��كيليني العراقيني، ولقد وضع عبر بحثه 
الفن��ي املتواص��ل أس��س مدرس��ة عراقية في 
الف��ن احلدي��ث، وف��از نصبه املعنون )الس��جني 
السياسي اجملهول( باجلائزة الثانية في مسابقة 
النحت العاملية وكان هو املش��ترك الوحيد من 
منطقة الش��رق األوسط، وحتتفظ األمم املتحدة 
بنم��وذج مصغر من البرونز له��ذا النصب. كان 
يجيد اللغة اإلنكليزية واإليطالية والفرنس��ية 

والتركية إضافة إلى لغته العربية. 
احتفل املقهى الثقافي العراقي في لندن مبنجز 
الفنان جواد س��ليم. قدم االمسية الفنان فاح 
هاش��م، الذي اعطى نبذة عن حياة ذلك الفنان 
الرس��ام والنحات »مرت س��بعة وخمسون عام 
على رحيل النحات الفنان جواد س��ليم، االسم 
االكثر تداوال ب��ني الفنانني فلو انه اكتفى باجناز 
نصب احلرية لكان كاف لتخليده ..فنصب احلرية 
يش��كل م��ن خ��ال 14 قطعة ملحم��ة نضال 
الش��عب العراقي .. فكل قطعة هي عمل فني 
متكام��ل موضوعا وابداعا.. توفاه االجل قبل ان 
يراه يتربع عل��ى قاعدة ويرتفع كما لو هو الفتة 

ترفعها االمة العراقية.
جواد س��ليم متع��دد املواهب فهو رس��ام ترك 
ارثا من لوح��ات عديدة خالدة مزج فيها املوروث 
الش��عبي مع ما درس��ه من فن اوربي من خال 
دراسته او زيارته لفرنسا ولندن وغيرها. عبر في 
لوحاته عن الش��ارع العراقي ف��ي لوحاته مثل 
امرأة حتم��ل ماكن��ة خياطة، واطف��ال يلعبون 
وغيره��ا.. نال وهو بعمر11 عاما اجلائزة الفضية 

قراءة نقدية للمجموعة القصصية )غسل العار(
للقاصة صبيحة شبر 

المقهى الثقافي العراقي يحتفي بجواد سليم

التشكيلي فيصل لعيبي: نحن بحاجة الى قراءة جديدة لجواد

إستخدمت القاصة إسلوب 
التصاعد الدرامي الهاديء، 

وقمتها الدرامية دائمًا في 
النهاية، وقد تطلب القاصة 
المشاركة من القارئ ليضع 
النهاية معها، وقد تسمح 

له بأن يسرح بخياله. ومع أنها 
إستخدمت األسلوب الواقعي 

لكنها إستخدمت أيضًا الخيال 
الشعري في تصوير األحداث
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متابعة الصباح الجديد:

أف��ادت دراس��ة كندي��ة حديثة، 
أن الطالب الذين يرت��ادون مواقع 
بكث��رة  االجتماع��ي  التواص��ل 
ينام��ون ع��دد س��اعات أقل من 
املعدالت الطبيعية، ما يعرضهم 

ملشكالت صحية.
باحث��ون  أجراه��ا  الدراس��ة 
مبستشفى األطفال مبعهد بحوث 
ش��رق مدينة أونتاري��و الكندية، 
وتأتي اس��تكماال ألبحاث أجريت 
م��ن قب��ل ربط��ت بني ش��بكات 
التواصل االجتماعي، ومشكالت 

النوم.
ف��ي يناير/كان��ون الثان��ي 2016، 
حّذرت دراس��ة أميركية الشباب 
م��ن اإلف��راط ف��ي الدخ��ول الى 
حساباتهم عبر وسائل التواصل 
هواتفه��م  م��ن  االجتماع��ي، 
احملمول��ة ألن ذلك يجعلهم أكثر 
باضطراب��ات  لإلصاب��ة  عرض��ة 

النوم.
وفي الدراسة اجلديدة، كان هدف 
تأثي��ر مواق��ع  الباحث��ني، رص��د 
التواصل االجتماعي على نوعية 
النوم لدى الطالب، وأجرى الفريق 
دراس��ته عل��ى 5242 طالب��اً في 

كندا تتراوح أعمارهم بني 20-11 
عاًما.

ووج��د الباحث��ون أن %63.6 م��ن 
املش��اركني حصل��وا عل��ى عدد 
س��اعات أق��ل م��ن املوص��ى بها 
يومًيا، كما أن %73.4 من 

الطالب أفادوا بأنهم يستعملون 
وسائل التواصل االجتماعي ملدة 

ساعة واحدة في األقل يومًيا.
وكانت أبحاث سابقة كشفت أن 
عدم احلصول على قس��ط كاف 
م��ن النوم لي��الً، أي م��ن 7 إلى 8 

س��اعات يومًيا يؤثر على الصحة 
العام��ة، ويرف��ع خط��ر اإلصابة 
والنوبات  الدماغي��ة  بالس��كتة 

القلبية وضعف اجلهاز املناعي.
وق��ال قائد فري��ق البح��ث، جان 
فيليب شابوت، إن ، »تأثير وسائل 

التواص��ل االجتماعي على النوم 
موضوع يس��تحوذ عل��ى أهمية 
كبي��رة، نظ��را لآلث��ار الس��لبية 
املعروفة للحرمان من النوم على 

الصحة«.
وأض��اف أن »األجه��زة اللوحي��ة 

منتش��رة بكثرة ف��ي مجتمعنا 
الي��وم، وه��ذه الدراس��ات مجرد 
بداي��ة لفه��م اخملاط��ر والفوائد 

التي تعود عليها ».
وكانت دراس��ات س��ابقة حّذرت 
من اس��تعمال الهواتف الذكية 
قبل اخللود للنوم، ليس فقط ألن 
استعمالها يحدث خلالً في دورة 
النوم، لك��ن الض��وء األزرق الذي 
ينبعث من شاش��ة الهاتف، قد 
يتس��بب في إحداث مش��كالت 
البدني��ة  للصح��ة  خطي��رة 

والعقلية للمستعملني.
وأوضحت الدراسة أن هذا الضوء 
عالي��ة  مبس��تويات  انبع��ث  اذا 
من شاش��ات الهوات��ف الذكية 
واألجه��زة اللوحية ميكن أن يضر 
بالرؤية، كما أنه مينع إفراز هرمون 
امليالتون��ني، ال��ذي يضب��ط عمل 
في  والتحكم  اإلنس��ان  جس��م 

دورات النوم واالستيقاظ.
وف��ي ح��ال ح��دوث خل��ل ف��ي 
امليالتون��ني،  إف��راز  مس��تويات 
وبالتالي ارتباك دورة النوم، تتزايد 
مخاطر تعرض األف��راد لعدد من 
األمراض تت��راوح ما بني االكتئاب 
التع��رض  وخط��ر  والس��رطان 
لإلصاب��ة بالس��كتة الدماغي��ة 

والنوبات القلبية.

الضوء األزرق يؤثر على الصحة البدنية والعقلية

أكل مسحوق الغسيل تحٍد مواقع التواصل االجتماعي تحرم الطالب النوم الصحي
جديد ينتشر على اإلنترنت

نش��ر موق��ع »أوديتي س��نترال« مجموعة م��ن الصور 
لتحٍد جديد ينتش��ر على مواق��ع التواصل االجتماعي 
اخملتلفة وهو أكل مس��حوق الغس��يل السائل ويحمل 
اس��م »Tide Pod Challenge«، اذ يق��وم به الكثير من 

املراهقني والشباب.
وه��ذا التح��دي بالطبع يع��رض حياة من يق��وم به الى 
اخلطر، ذلك ألن مس��حوق الغسيل يحتوي على الكثير 
م��ن امل��واد الكيميائي��ة الض��ارة التي تس��بب القيء 
واإلس��هال وحروقا داخلية، وفي بعض األحيان تس��بب 
الوفاة مثلما حدث مع 10 أشخاص فقدوا حياتهم بعد 
هذا التحدي بناًء على ما أعلنته جلنة سالمة املنتجات 

االستهالكية.
لذلك يع��د ه��ذا التحدي م��ن أخطر التحدي��ات التي 

انتشرت في املدة األخيرة.

قط يكسب ثروة طائلة بسبب »عبوسه« 
 »العب��وس« مفيد أحيانًا، ذلك م��ا جعل قطا، يبلغ من 
العمر 6 سنوات واشتهر بوجهه العابس، يكسب 500 
ألف جنيه إس��ترليني، على وفق م��ا ذكرت صحيفة » 

ميرور« .
وقال��ت الصحيف��ة البريطاني��ة ، إن ش��ركة »جرامبي 
كات« رفع��ت دع��وى قضائي��ة عل��ى أصحاب ش��ركة 
القه��وة األميركية »جرنيد« بعد جتاوزه��ا االتفاق حول 

استعمال صورة القط في كاليفورنيا.
ومبوجب االتفاق، يحق للش��ركة استعمال صورة القط 
لبيع مش��روبها املثل��ج “جرومبوتش��ينو”، ولكنها لم 
تلتزم بنص االتفاق واستعملت صورة القط في الترويج 

ملنتجات أخرى.
وربحت »غرامبي كات« القضية، مما جعل القط يكسب 
500 ألف جنيه إسترليني كتعويض في قضية »حقوق 

النشر«.

خضراوات على سطح المريخ
أعلن علم��اء النبات، عن تطوير ب��ذور خاصة ألنواع من 
اخلض��راوات الصاحل��ة للنمو ف��ي ظروف ترب��ة كوكب 

املريخ.
وسُترَس��ل اخلضراوات التي زرعه��ا باحثون من جامعة 
ليمري��ك التكنولوجية إلى القاعدة العلمية في القارة 
القطبية اجلنوبية في املس��تقبل القريب، إلجراء مزيد 

من البحوث عليها في درجات احلرارة املنخفضة.
وس��تخضع ب��ذور وش��تالت البن��دورة واخلي��ار واخل��س 
والس��بانخ والفراول��ة “املريخية” لكل أن��واع اختبارات 
التحّم��ل، لتحدي��د القصور في ه��ذه الب��ذور اجلديدة 

املهجنة إن وجد.
وتتصف هذه اخلضراوات بالق��درة على النمو بأقل قدر 
ممكن من استهالك املواد املغذية والطاقة، فهي ال حتتاج 
إال إل��ى القليل جداً من املياه، وال حتتاج إلى تربة معينة، 

وتنمو أيضاً في درجات حرارة منخفضة جداً.
سمكة تصيد قطاً في الصني

انتش��ر على مواقع التواصل االجتماع��ي فيديو يظهر 
فيه محاوالت قط��ة الصطياد س��مكة وأكلها، ولكن 
باءت محاوالتها بالفش��ل، وبداًل من اصطياد السمكة 

قامت األخيرة باصطيادها.

شارع المتنبي .. عدسة زياد متيلقطة

سؤال

بعد دراس��ة استمرت 18 عاماً توصلت دراسة 
حديث��ة أجريت في بريطاني��ا إلى أن املتزوجني 

أكثر سعادة وارتياحاً في احلياة من الُعزاب.
وجاءت نتائج الدراس��ة اس��تناداً الى مس��ح 
ش��مل 30 ألف ش��خص في الفت��رة بني عام 

1991 إلى 2009.
وتوصل الباحثان ش��ون غروفر وجون هليويل، 
م��ن كلية فانكوف��ر لالقتصاد بكن��دا إلى أن 
املتزوجني هم أكثر سعادة من العزاب، ولديهم 
قناعة أكبر باحلياة والتي تستمر حتى مرحلة 

الشيخوخة.
يق��ول الباح��ث هليويل: »حتى بعد س��نوات 
من ال��زواج فإن األوض��اع تكون عل��ى ما يرام، 

فالزوجان يبدوان أكثر ارتياحاً«
ويضيف هليويل : »وهذا يشير إلى وجود تأثير 
س��ببي في جميع مراحل ال��زواج، يعمل على 

توفير هذه الراحة واالرتياح«
 ووفق��اً للباحث��ني فإن املدخل األساس��ي إلى 
السعادة بني الزوجني تتعلق بالعالقة الطيبة 
بني الطرفني وتعميق جذور الصداقة بينهما.

والح��ظ الباحث��ان أن األزواج الذين يعيش��ون 
أوضاعاً صحي��ة ورفاهية أفضل يكونون أقرب 
لتحقيق السالم األس��ري، والصداقة احلسنة 
ف��ي ال��زواج والتي تب��دأ في منتص��ف العمر 

تقريباً.
اما الع��زاب فوفقاً للدراس��ة لديه��م عوائق 

ومشكالت عديدة مع حتقق االرتياح في احلياة، 
وبرغم أن من املمكن أن لديهم ما يفعلونه مع 
اجملتم��ع إال أنهم يواجهون ضغوطاً اجتماعية 
في متلك املنزل والزواج وإجناب األطفال. وحتى 
لو أن الفرد لم يتزوج وال يرغب في ذلك فسوف 
يكون بحالة من املزاج السيء، مع نظرة الناس 

وإحلاحهم باجتاهه.
وفي نهاية الدراس��ة يوصي الباحثان أال يترك 
امل��رء أي ط��رف من األط��راف أو أي ظ��روف أي 
كان��ت تؤثر على مفهومه للس��عادة والراحة 
ف��ي احلي��اة، فعلى اإلنس��ان أن يب��ذل طاقته 
القصوى في سبيل أن يحقق لنفسه الرفاهة 

والسعادة.

متابعة الصباح الجديد: 
 الس��بب في وضع امل��واد احلافظة في 
األطعمة، منع تلفها ومنو البكتيريا 
به��ا، ولكن ه��ذا االمتي��از يقابله 
عيٌب خطير هو اإلضرار بصحتك. 
ألن هذه املواد احلافظة تختلف 
في درجة تأثيرها على اجلسم 
واحلالة  العمر  بحس��ب 
 ، لصحي��ة ا
والتعرف على 
هذه األضرار 
أن  ميك��ن 
ك  عد يس��ا

في جتنبها.

موقع MayoClinic  س��رد أضرار املواد 
احلافظة في الطعام كالتالي:

 الرب��و: الربو واح��د من اآلث��ار الضارة 
األطعم��ة،  ف��ي  احلافظ��ة  للم��واد 
وع��دم تناوله��ا ميك��ن أن يخفض من 
أعراض وش��دة الربو، بتجنب التعرض 
للم��واد الضارة املوج���ودة به��ا مثل: 
البن��زوات،  الكبريت��ات،  األس��بارتام، 
الس��لف��ات، التي ميك��ن أن تؤدي إلى 
تفاقم مشكالت التنفس لدى مرضى 

الربو وغيرهم.
تأثي��ر ض��ار  التغيي��رات الس��لوكية: 
آخ��ر من امل��واد احلافظ��ة املوجودة في 
األطعم��ة ه��و التغيرات الس��لوكية، 

خاص��ة في األطف��ال الصغ��ار، الذين 
يتأثرون بحدوث تغير كبير في السلوك 

وفرط النشاط.
اإلض��رار بالقل��ب: ان اس��تهالك املواد 
احلافظة املوجودة بالطعام واملشروبات 
اجلاه��زة ميك��ن أن يضع��ف أنس��جة 

القلب مبرور الوقت.
الس��رطان: واح��دة م��ن أخط��ر اآلثار 
الض��ارة للمواد احلافظة ف��ي األغذية 
تتمثل بقدرتها على التحول إلى مواد 
مس��رطنة عن��د هضمه��ا، خصوصاً 
التي تشمل النتريت والنترات، نتيجة 

التفاعل مع املعدة وأحماضها.

من األكثر سعادة المتزوجون أم العزاب؟

ملونشريط
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مواد حفظ األطعمة تسبب أمراضا مميتة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

ه��ذا ي��وم مناس��ب للتعبي��ر ع��ن مش��اعرك 
وملصارحة الشريك بكل ما يجول في خاطرك. 
املش��كلة التي واجهتكما منذ فترة س��تجد 
حلها قريبا جدا. احلل أسهل ما تتصور، ولذلك 

ال داع للشعور بالقلق.

تأكد أنك قرأت اليوم قدرا كافيا من املعلومات 
الت��ي حتتاجه��ا. تري��د أن تك��ون عملي��ا اليوم 
ولذل��ك حتافظ عل��ى وقتك وحتس��به جيدا. إذا 
حاول أحدهم التحدث مع في أمور غير مفيدة، 

ستعتذر له على الفور.

تناول نوعية معينة من الطعام قد يكون أمرا غير 
جيد متاما بالنسبة لك، ولذلك رمبا تطلب أكثر من 
صنف في وقت واحد. انتب��ه لصحتك، وال تتناول 
األطعمة الدس��مة أو املشروبات التي حتتوي على 

نسبة عالية من السكريات أو الكافيني.

يج��ب أن ترتاح قلي��ال لتس��تطيع التركيز في 
عمل��ك على األق��ل. ال داع للش��عور باإلحباط 
الت��ي  الوس��ائل  أن  ش��عرت  إذا  الفش��ل  أو 
تس��تخدمها للحصول على ش��يء ما ال تؤدي 

إلى نتائج مرضية.

تصل اليوم إلى مرحلة من امللل لن تس��تطيع 
أن تنجز أي ش��يء بسببها. جتد نفسك مشتتا 
في أكثر من اجتاه. ال تعرف من أين تبدأ ومن أين 
تس��ير. تعامل مع كل مشكلة أو قضية على 

حدة. يفضل أخذ قسط من الراحة.

احلياة ليس��ت معقدة كم��ا تتخيلها أنت. ركز 
عل��ى اجلوان��ب اإليجابية ف��ي حيات��ك وال داع 
للتش��اؤم. اختيار من يعي��ش معك أمر صعب 
جدا، وقرار االرتباط بش��خص ال تعرفه قد يؤدي 

إلى حدوث مشاكل في املستقبل.

أن��ت في العادة ش��خص عملي ج��دا، ولكنك 
الي��وم قد تتص��رف بطريقة تتع��ارض مع هذه 
العادة. رمبا يظن البعض أن شخصيتك تغيرت 
متام��ا، ولكن في الواق��ع، بعض الظروف تفرض 

عليك التصرف بهذه الطريقة.

لدي��ك أكثر م��ن موضوع تريد أن تناقش��ه مع 
أقرب األصدقاء. لن جت��د من يوقفك عن الكالم 
والثرثرة، ولذلك ستكتش��ف ف��ي النهاية أنك 
تتحدث ألكثر من عدة ساعات. ستكون سعيدا 

مبشاركة أفكارك مع هؤالء األصدقاء

يوم��ك غي��ر صع��ب وم��ا تري��د فعل��ه لي��س 
مس��تحيال، ولكن يحتاج إلى بعض اجملهود. رمبا 
تتحدث مع ش��خص ما في قضية سياس��ية، 
وتضط��ر إل��ى إنهاء املناقش��ة فج��أة لكي ال 

تخسر هذا الشخص.

ترك��ز الي��وم على معرف��ة أجدد التش��كيالت 
املوج��ودة ف��ي امل��والت التجاري��ة م��ن املالبس 
ف��ي  الطويل��ة  احملادث��ات  واالكسس��وارات. 
موضوعات هادفة ومحددة س��يكون لها نتائج 

إيجابية جدا، وستكون مثمرة بالتأكيد.

تش��عر أن��ك أصب��ت مب��رض الزهامي��ر عندم��ا 
تكتشف أنك نس��يت أهم مفاتيحك اليوم أو 
بع��ض امللفات املهم��ة في مكتب��ك أو عندما 
تنس��ى كي مالبس��ك اجلديدة. من الصعب أن 

تبدأ أي مهمة جديدة في هذه الظروف. 

الدلو الحوتالجدي

كل األمور س��تكون لصاحلك ه��ذا اليوم فأنت 
س��عيد احل��ظ. كل ما تري��د أن تفعل��ه اليوم 
س��يتحقق دون أن حترك س��اكنا! كن حذرا من 
تعليقات بعض األش��خاص الذين يحاولون أن 

يثنوك عن طريق النجاح.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. صوت الرعد o تصريح باحلاجة إلى

2. عكس حلو o جوهر )الش��يء( o ما 
يعطيه أقارب العروس لها يوم زواجها

3. من طي��ور النص��ف اجلنوبي للكرة 
األرضية وال يطير ولكنه سباح ماهر

4. يصبح نشيطا
5. مقدم��ة رأس احلي��وان حيث يوضع 

الزمام o صوت العصافير
 o )صوت النحل )معكوس��ة o 6. قط

للنداء
7. ص��وت احلمام )معكوس��ة( o كثير 

الصبر.
 o يقال عنه أنك��ر األصوات o 8. ه��رب

نصف صبغة.
9. سن الفيل

10. صوت البالبل o صوت الذئب

1. ص��وت النعامة o ليس له قيمة عند 
الغير

2. ثلثا ورل o صوت املاء
3. سجاجيد o عكس خير

4. حصى كبيرة ملس��اء o صوت الفيل 
)معكوسة(.

5. يجل��س اجلمل عل��ى األرض من حالة 
الوقوف

6. ض��ع مق��دارا زائدا o م��رض وضعف 
)معكوسة(.

7. صوت الضفادع o صياح الديك.
 o صوت الظبي o )8. س��نور )معكوسة

فضاء
9. للتمني o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل وال يخلو من التخريب.
10. صون البط o صوت اجلمل
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بغداد ـ عبد الكريم ياسر*
ش��هد ملعب نادي التاجي الرياضي 
مب��اراة بك��رة الق��دم ب��ن فريق��ي 
احلسن والس��ماوة بضمن مباريات 
الدوري املمتاز حضرها عدد كبير من 
اجلمهور واملتابعن للش��أن الرياضي 
سواء مدربون أو اداريون من ضمنهم 
كان الكادر التدريبي لنادي الشرطة 
الرياض��ي املتك��ون م��ن البرازيل��ي 
البرازيلي  باكيتا وكذلك مس��اعده 
ايضا إضافة إلى املستشار الكابنت 
س��عد حافظ واملترجم فلسطيني 
اجلنس��ية فوج��دت ه��ذه الفرصة 
مناس��بة للحديث مبوض��وع احلظر 
املف��روض على مالعبن��ا لذا وجهت 
س��ؤال للكاب��نت باكيت��ا ومن معه 

وكما يلي :
هذه املنطقة الت��ي تتواجدون فيها 
اس��مها منطقة التاج��ي تقع في 
ش��مال بغ��داد كانت قبل س��نوات 
تع��د م��ن املناط��ق الس��اخنة من 

حيث اجلانب االمني وهلل احلمد بعد 
القضاء على االرهاب من قبل قواتنا 
االمنية أصبحت امنة كما هو حال 
كل مدننا ياترى كيف وجدها باكيتا 
البرازيل��ي؟.. اجل��واب كان منطق��ة 
آمن��ة ج��دا ال تختل��ف ع��ن جميع 

م��دن الع��راق التي قم��ت بزيارتهن 
ولم أش��هد اي حالة تشير إلى عدم 
استقرار األمن وزرع الرعب كما يبث 
م��ن قبل االعالم اخلارج��ي لذا أوجه 
رس��التي لالحت��اد الدول��ي) الفيفا( 
واطال��ب بزيارة من��دوب من قبلهم 
الى جميع مالع��ب العراق مبختلف 
امل��دن لي��رى ب��أم عين��ه ان الوض��ع 
مس��تتب ويش��اهد كيف يعش��ق 
العراقيون كرة القدم وال يستحقون 
االس��تمرار ببق��اء احلظ��ر  املفروض 
عليهم والذي ف��رض بوقت يختلف 
متاما عما هو عليه اليوم بعد أن عاد 
العراق الى س��ابق عه��ده كما كنا 
نس��مع عنه س��يما في كرة القدم 
خصوصا حينما تأهل منتخبه الى 
نهائيات كأس العالم في املكسيك 
ع��ام ١٩٨٦ ونأمل له بعد اخلروج من 
االزم��ات التي م��رت علي��ه ان يعود 
ثانية للمنافس��ة وكسب السمعة 

الطيبة على املستوى العاملي.
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إلغاء عقد »الشعب« 
لنادي الشرطة

مباراتان في الجولة 
13 لممتاز الكرة.. غدًا

بغداد ـ قسم اإلعالم:
قررت وزارة الش��باب والرياضة، أول أمس الغاء عقد 
ايجار ملعب الش��عب الدولي لنادي الشرطة وذلك 
على خلفية تصرفات عدد من ضباط وزارة الداخلية 
والس��يما تصرفات مستش��ار وزي��ر الداخلية عبد 
الوه��اب الطائ��ي خ��الل مب��اراة فريقي الش��رطة 
والطلبة وجتاوزهم على منتسبي امللعب وموظفي 
ال��وزارة، ومخالفتهم لق��رارات ال��وزارة واحتاد الكرة 
بحق احد املسيئن من اعضاء الهيئة االدارية لنادي 

الشرطة الرياضي.
وقدمت الوزارة ش��كوى رس��مية الى مكتب القائد 
العام للقوات املس��لحة ووزي��ر الداخلية وعمليات 
بغ��داد اجت��اه املالبس��ات التي حدث��ت اثن��اء مباراة 
الش��رطة والطلبة التي اقيمت، حلساب اجلولة 12 
ل��دوري الك��رة املمت��از، وان هذه االح��داث لن تخدم 

مساعي الوزارة في رفع احلظر عن الكرة العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت جلنة املس��ابقات ف��ي االحتاد املرك��زي لكرة 
القدم، مباريات اجلولة 13 من املرحلة االولى، وتنطلق 
املباري��ات غٍد اجلمعة باقام��ة مباراتن، ففي ملعب 
الش��عب الدول��ي يلعب اجلوي��ة والبح��ري، ويلتقي 
ف��ي ملعب الصناعة فريق��ا الصناعات الكهربائية 

والديوانية.
وتقام الس��بت 3 مباري��ات، اذ يلعب ال��زوراء ونفط 
اجلن��وب ف��ي ملعب الش��عب، ويضي��ف كربالء في 
ملعب��ه فريق الكهرباء، ويتواجه النجف وامليناء في 
ملع��ب النجف، فيما جترى االح��د املقبل 5 مباريات 
ف��ي خامتة اجلول��ة ذاتها، اذ يضيف الش��رطة فريق 
الس��ماوة في ملعب الش��عب الدولي، ويتواجه في 
ملعب ميس��ان فريقا نفط ميس��ان واحلدود، وتقام 
مباراة النف��ط وزاخو في ملع��ب الصناعة، ويالقي 
نفط الوسط ضيفه الطلبة في ملعب النجف، اما 
مباراة امانة بغداد وفريق احلس��ن فتقام في ملعب 

األول.
هذا واسفرت اخر مباريات اجلولة ال� 12 التي اقيمت 
أمس عن تعادل فريقي احلسن والسماوة سلباً في 

ملعب التاجي.

الشارقة ـ نبيل الزبيدي*

متك��ن العب منتخبن��ا علي ليث 
من اجتياز نظيره اجلزائر سعد بن 
عزيزة في ختتام اجلولة اخلامسة 
من منافس��ات االوملبي��اد العربي 
الثان��ي ال��ذي حتتضنه الش��ارقة 
االمارتية مبشاركة 17 دولة، فيما 
تنطل��ق الي��وم فعالي��ات اللعب 
الس��ريع بالتزام��ن م��ع بطول��ة 

الكالكسيك املستمرة جوالتها.
واس��تطاع علي لي��ث الفوز على 
اجلزائ��ري س��عد بن عزي��زة ضمن 
فئة املتقدمن، وخس��رت العبتنا 
كاري��ن كمال م��ن االردنية عايدة 
العط��ار بفئ��ة متقدمن نس��اء 
وخس��ر املتص��در احمد ج��زا من 
الس��دراني ضمن  الكويتي عمار 
فئة حت��ت 12 س��نة وتبقى لديه 
فرص��ة واح��دة للتعوي��ض ف��ي 
اجلول��ة املقبلة من اج��ل العودة 
الى ص��دارة ه��ذه الفئة وخطف 
اللق��ب، فيما كس��ر الالعب زيد 
ع��الء عقدة التع��ادالت االربع في 
اجلوالت املاضي��ة عندما فاز على 
الفلس��طيني محم��د اس��حاق 
حت��ت 12 س��نة، وخس��رت ريتاج 
س��عد من االماراتية م��وزا ناصر 

حتت 8 سنوات.
وقال مؤيد عبداحلميد نائب رئيس 
الوف��د العراق��ي للش��طرجن: من 
خ��الل متابعتنا للجوالت املاضية 
ملس��توى  كبي��ر  تط��ور  وجدن��ا 

اليمن  العمرية ملنتخبات  الفئات 
وفلس��طن والت��ي كان��ت تات��ي 
للبطول��ة م��ن اج��ل املش��اركة 
فقط وفي هذه البطولة الحظنا 
تطور في االداء وحتقيق الفوز على 
العبين��ا وعل��ى العب��ي املنتخب 
املص��ري مبين��ا انه م��ن الناحية 
الفنية ان هذه البطولة تش��كل 
مناس��بة مهم��ة عل��ى اكثرمن 
صعيد س��واء لالعبين��ا او العبي 

املش��اركة  االخ��رى  املنتخب��ات 
الكتساب مزيد من اخلبرة وكذلك 
البط��والت  اج��واء  لدخوله��م 
الرس��مية الدولي��ة للعام املقبل 
2013 وه��ي فرص��ة جي��دة ايضا 
للوقوف عل��ى جاهزية  للم��درب 
العبيه وتس��جيل االخط��اء، وانا 
املش��اركة  املنتخبات  ان  اعتق��د 
التعتم��د عل��ى الك��م ب��ل على 
النوعية اذ يرسلون من يرونه قادرا 

على الصع��ود ملنص��ات التتويج 
الس��يما ان الوفد اجلزائري ميتلك 
يعتم��د  فيم��ا  الالعب��ن  خي��رة 
املنتخبن االماراتي والفلسطيني 
واالردني على زج العبيهم بجميع 
الفئ��ات العمري��ة وبالتالي جمع 
النق��اط واحلص��ول عل��ى املراكز 

فرقيا.
فئ��ة املتقدم��ن االمارات��ي عمر 
نعمان تعادل مع االردني عيس��ى 

رافت وف��وز املصري ابراهيم لبيب 
عل��ى الصومال��ي عبد الش��كور 
محم��د، وس��جلت فئ��ة حتت 18 
س��نة فوز املص��ري محم��د زيان 
على اجلزائري س��عد عرعون، وفاز 
االمارات��ي مرش��ون محم��د على 
مواطنه علي عب��د العزيز، وبفئة 
حتت 16 سنة فاز االماراتي عمران 
احلسيني على االردني لؤي سمير، 
واالمارات��ي س��الم احمد س��الم 

فاز على اجلزائ��ر ارميني ابراهيم، 
وحتت 14 س��نة فاز االردني سيف 
م��الك عل��ى االمارات��ي س��طان 
الدرميك��ي، وف��ي فئ��ة حت��ت 12 
س��نة فاز الفلسطيني ابو عزيزة 
على االماراتي خليفة خالد، وحتت 
10 س��نة ف��از االمارات��ي س��عود 
جابر على من اجلزائر ابراهيم عبد 
الرحي��م وتع��ادل االماراتي حمود 
احلمد م��ع اللبناني بديه محمود، 
حتت 8 س��نوات فاز الفلسطيني 
االمارات��ي  عل��ى  س��در  محم��د 

حمادي خلفية محمد.
فئ��ة  النس��اء  نتائ��ج  وش��هدت 
املتقدم��ن ف��وز اجلزائري��ة امين��ة 
م��ن  فكي��ه  ي��ارا  عل��ى  س��عود 
فلسطن، وفازت اجلزائرية صابرينه 
على االردنية بشرى الشلباي، وفئة 
حتت 18 16- س��نة ف��وز االماراتية 
ودمي��ة احلم��ادي عل��ى التونس��ية 
ميالدي ام��ن، اجلزائرية رانية فازت 
عل��ى مواطنته��ا اس��يا مكل��ن، 
وحتت 14 12- سنة فازت االماراتية 
التونس��ية  درويش على  املرمال��ي 
ش��يلي م��الك ، وف��ازت اجلزائري��ة 
لينا ناصر عل��ى االماراتية فاطمة 
الوهاب��ي، وف��ي فئ��ة حت��ت 8-10 
س��نوات االماراتي��ة رودة عيس��ى 
ف��ازت عل��ى اجلزائرية رمي��ى ناصر، 
وفازت التونسية غادة شيلي على 

االماراتية ميرا عبدالعزيز.

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

رجالنا يجتازون الجزائر في الجولة الخامسة لالولمبياد
اليوم.. انطالق فعاليات السريع بالشطرنج

الوفد العراقي في البطولة

باكيتا

روما ـ وكاالت:

كان من املفترض أن يكون اللجوء لتقنية 
حك��م الفيديو س��بًبا ف��ي القضاء على 
الش��كوك حول القرارات، ومساعدة كرة 
القدم على تصدر املش��هد.لكن احلديث 
ع��ن مباريات ال��دوري اإليطالي يوم األحد 
املاضي، انصب على قرارات احلكام، ويبدو 
أن حك��م الفيديو يتس��بب في املزيد من 

االرتباك بداًل من القضاء عليه.
ورمبا يكون ذلك أمرًا مقلًقا لالحتاد الدولي 
)فيف��ا( ال��ذي كان يأم��ل في اس��تخدام 
تقنية حك��م الفيديو ف��ي كأس العالم 
في روسيا، لو سارت التجربة على ما يرام 
في عدد من الدول، إذا نال موافقة مجلس 
االحت��اد الدولي، ومن املتوق��ع اتخاذ القرار 

في الثالث من آذار.
وسيتس��اءل الفيفا كيف ميكن لتقنية، 
ما زالت تسبب ارتباًكا بعد خمسة أشهر 
من اس��تخدامها في الدوري اإليطالي، أن 
تعمل بشكل سلس في بطولة سيكون 
األم��ر فيه��ا جدي��ًدا على أغل��ب احلكام 

والالعبن.
وقال مجلس االحت��اد الدولي لكرة القدم، 
املس��ؤول عن سن قوانن اللعبة، في بيان 

رس��مي: »نحلل جميع اختب��ارات تقنية 
حك��م الفيديو حول العال��م للتأكد من 
حصولها على الضوء األخضر، واستعداد 
احلكام وحكام الفيديو ومراقبي املباريات 
بش��كل كامل«.وأض��اف »مس��ؤولو كل 
بطولة يج��ب عليهم التأكد من حصول 

احلكام على التدريب الكافي«.
وأدت احلاالت إل��ى حديث صحيفة جازيتا 
ديلو س��بورت عن »األحد األسود للحكام 
وحكام الفيديو« بسبب هدف ميالن ضد 
التس��يو، إذ اعترف املدربان أن الكرة كانت 
ملس��ة يد إضافة إلى واقعة أخرى تتعلق 
بعدم احتس��اب هدف صحيح كان ميكن 

أن مينح الفوز لكروتوني ضد كالياري.
وأح��رز كروتون��ي هدًفا ف��ي الدقيقة 90، 
واحتس��به احلك��م ف��ي البداي��ة قبل أن 
يتراج��ع ف��ي ق��راره بعد مراجع��ة حكم 
الفيديو، وهو األمر ال��ذي احتاج إلى عدة 
دقائ��ق، وأوضح��ت اإلع��ادة التلفزيوني��ة 

صحة الهدف.
وق��ال والتر زينج��ا م��درب كروتوني بعد 
التع��ادل 1-1: »فزن��ا باملب��اراة، ش��اهدت 
الواقع��ة ف��ي التلفزي��ون وم��ا صعقني 
أنه��ا لم تك��ن تس��لاًل، وال أفه��م كيف 
ميكن للحك��م أن يرتكب هذا اخلطأ رغم 

مشاهدته اإلعادة«.

وح��دث غض��ب أيًض��ا من تقني��ة حكم 
الفيدي��و عندما حتدث واقع��ة مهمة، وال 
يق��وم احلك��م مبراجعتها وه��و ما حدث 
في ف��وز نابولي 3-1 على بولونيا.وش��عر 

بولوني��ا أن��ه كان يج��ب أن يحصل على 
ركل��ة ج��زاء بعد ملس��ة يد ض��د كاليدو 
كوليبال��ي مداف��ع نابول��ي عندما كانت 
النتيج��ة تش��ير إلى التع��ادل 1-1، وكان 

الغض��ب مماثال عند احتس��اب ركلة جزاء 
لصاح��ب األرض بعد تدخل بس��يط ضد 

خوسيه كايخون.
وقال روبرتو دونادون��ي مدرب بولونيا: »في 

الواقعة األولى )احلكم( حتمل املس��ؤولية 
الق��رار، رمب��ا لك��ي ال يضي��ع الوقت وفي 
الثانية تركها آلخر وفي هذه احلالة حكم 
الفيدي��و، كنت أفضل نف��س الدرجة من 

احلكم في الواقعتن«.
 كم��ا أن الوق��ت ال��ذي يحتاج��ه احلكم 
ملراجع��ة األمر يش��كل مش��كلة أخرى، 
فف��ي الع��ام املاضي حذر ماس��يميليانو 
أليجري مدرب يوفنت��وس من أن املباريات 
رمب��ا متت��د »لث��الث أو أربع س��اعات« لو مت 
استخدام حكم الفيديو بشكل أكثر من 

الالزم.
وأش��ار جي��ان بيي��رو جاس��بريني مدرب 
أتالنتا إلى أنه باس��تخدام حكم الفيديو 
أو بدون��ه، يجب أن تعتم��د القرارات على 
تقدير احلكم.وشدد جاس��بريني: »األمور 
لم تك��ن جيدة ي��وم األح��د، لكن بعض 
احلاالت ميكن أن تتكرر في أي وقت، الصورة 
ال تكذب باستخدام حكم الفيديو، لكن 

تقدير احلكم هو ما يثير األمر«.
ه��ذا  اإليطالي��ة  الصحاف��ة  أهتم��ت 
الصباح، بنتائج وأح��داث مباريات اجلولة 
ال� 22 من الكالتشيو، التي شهدت إثارة 
كبيرة.وكتب��ت صحيفة »كوري��ري ديللو 
س��بورت«، على ص��در صفحته��ا األولى 
»الس��احر ميرتين��ز، البلجيكي أس��قط 

بولونيا، واس��تعاد نابولي قم��ة الترتيب، 
ولكن هناك جدل حتكيمي جديد، ومدرب 

بولونيا صرح »لنا ركلة جزاء«.
ألق��ت  آخ��ر  حتكيم��ي  خط��أ  وهن��اك 
الصحيف��ة الضوء عليه في مباراة ميالن 
والتسيو، وهي لقطة الهدف األول لباتريك 
كوترون��ي »هدف باليد، وتقنية الفار يا له 
من س��قوط.. ميالن تغلب على التس��يو 
2-1 به��دف غي��ر صحيح م��ن كوتروني، 
وغضب من البيانكوشيلس��تي، إنزاجي: 

نريد أن نخسر دون أخطاء حتكيمية«.
أما صحيفة »توتو سبورت«، فتحدثت عن 
استعداد أليجري اخلاص ملباراة يوفنتوس 
ضد أتالنتا: »حت��ول يوفنتوس.. نابولي عاد 
للقم��ة بعد الفوز عل��ى بولونيا، أليجري 
ليس س��عيًدا بالعرض الذي قدمه فريقه 
في املب��اراة األخي��رة، ويريد إع��ادة األمور 
لنصابها الصحيح بداية من مباراة الغد 

في بطولة الكأس في بيرجامو«.
أم��ا عن انتص��ار تورينو امله��م مع املدرب 
والت��ر م��ادزاري، عل��ى حس��اب بينفينتو 
فكتبت »انتصار، واقتراب لدونساه.. ثالثة 
أهداف من ياجو فالكي، نياجن وأوبي، واآلن 
هن��اك اتفاق ح��ول وصول العب وس��ط 
بولوني��ا دونس��اه، واحتم��ال رحي��ل أحد 

العبي الوسط«.

الصحافة تنشغل بأخطاء التحكيم وصدارة نابولي

األحد األسود في إيطاليا يهدد مصير تقنية الفيديو

تقرير
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مفكرة اليوم

برشلونة ـ فالنسيا
كأس ملك إسبانيا 

إعالم اتحاد الكرة
اوضح امن سر احتاد كرة القدم 
صب��اح رضا محافظ��ة البصرة 
س��تحتضن بطول��ة دول غربي 
للمنتخبات  القدم  بكرة  اس��يا 
الوطني��ة نهاية الع��ام احلالي .. 
ومن جانبه ابدت الصن رغبتها 
مبالق��اة منتخبن��ا الوطن��ي في 
مب��اراة دولي��ة ودية ضم��ن ايام 

الفيفا دي.

من جانب اخ��ر، اصدر احتا الكرة 
بياناً حصل��ت "الصباح اجلديد" 
على نس��خة من��ه، ج��اء فيه: 
بغية منع ظاهرة التشجيع غير 
احلض��اري الت��ي يطلقها بعض 
عل��ى  احملس��وبن  األش��خاص 
جماهي��ر أندي��ة ب��الد الرافدين 

احلبيبة.
ولغرض الوقوف بحس��م وشدة  
ض��د ه��ذه الظاه��رة الش��اذة 

والدخيل��ة على مالعبن��ا، ومن 
اخلاصة  اللوائ��ح  مبدأ تطبي��ق 
باالحتادي��ن الدول��ي واحمللي، قرر 
احتاد الكرة منع جماهير أي فريق 
تثب��ت عليه هتافات عنصرية او 
مسيئة من مرافقة فريقه ملدة 
س��بع مباريات، وتكون العقوبة 
أش��د في ح��ال تك��رار اخملالفة، 
وذلك متاشيا مع الروح الرياضية 
والنبل واألخالق الس��امية التي 

هي رس��الة كرة القدم بالدرجة 
اآلساس.

ل��ذا نهي��ب بجمي��ع جماهي��ر 
انديتنا احلبيب��ة ، احملافظة على 
حس��ن السلوك والتزام مبا يليق 
في ال��ذوق الع��ام والتش��جيع 
احلض��اري إلجن��اح اللعب��ة كون 
اجلماهير هي العنصر األس��اس 
في إجناح ودفع عجلة كرتنا الى 

االمام. 

البصـرة تضيـف غربـي آسيـا
بغداد ـ الصباح الجديد: والصيـن تبـدي رغبتهـا بمالقـاة االسـود

أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم، 
أم��س عن جتدي��د الثق��ة مبدرب 
منتخ��ب ش��باب الع��راق لكرة 
الص��االت علي طال��ب محمد ، 
مبين��ا أن التجديد ش��مل أيضا 
اجله��از الفن��ي املس��اعد وملدة 

سنتن .
 وعق��د إجتم��اع ظه��ر الي��وم 
األحت��اد  رئي��س  ب��ن  االربع��اء  
العراق��ي املرك��زي لك��رة القدم 
عب��د اخلالق مس��عود والس��يد 
علي جب��ار النائب الثاني ورئيس 

جلنة الصاالت يحيى زغير ومدير 
الفري��ق عقيل عب��د الزهرة  مع 
اجلهاز الفني للمنتخب ،أس��فر 
عن جتدي��د الثقة بامل��درب علي 
طال��ب  ليق��ود املنتخ��ب ف��ي 
أوملبي��اد األرجنت��ن التي تنطلق 
ف��ي العاش��ر من تش��رين االول 
املقبل وتصفيات آسيا الشباب 
اجلاري.. وش��مل  الع��ام  نهاي��ة 
»جتديد الثقة أيضا اجلهاز الفني 
املساعد املؤلف من ياسر حميد 
ونش��أت محمد وعدن��ان خليل 

مدرب حراس املرمى .

تجديد الثقة بمدربي 
شباب الصاالت 

اتحاد الكرة يمنع الهتافات العنصرية للجماهير

باكيتا يطالب برفع الحظر عن مالعب العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي مبادرة ته��دف الي فتح أف��اق التعاون بن 
املؤسس��تن ،قام وف��د من القس��م الرياضي 
حلرك��ة  عصائب أهل احل��ق بزيارة ال��ى األحتاد 
العراق��ي املرك��زي لكرة الس��لة أول أمس في 

مقرة في بغداد  .
وحتدث مدير القس��م الرياضي حلركة عصائب 
أه��ل احلق علي الصرخي قائ��الً ،أن هذه الزيارة 
حتم��ل ف��ي طياته��ا العدي��د م��ن املضام��ن 
األيجابي��ة ،ومنه��ا أقامة عدد م��ن البطوالت 
بالفئ��ات  والنش��اطات املش��تركة واخلاص��ة 

العمري��ة مع البح��ث واألطالع عل��ى اخلطط 
القادم��ة لألحت��اد وكيفي��ة األرتقاء مبس��توى 
اللعبة وتكوين قاع��دة رصينه لها في العراق 
وكذال��ك تقدمي عدد منها األتفاق على تنظيم 
مب��اراة ودي��ة دولية للمنتخب م��ع فرق عربية 

واسيوية.
من جانبه رحب رئي��س األحتاد العراقي املركزي 
للعبة د. حسن العميدي بهذه اخلطوة وعدها  
ذات فائ��دة كبيرة للطرفن ف��ي وقت أن أحتاده 
س��يفتح أبوابة ألي جهة تعم��ل على خدمة 

كرة السلة العراقية.

»اهل الحق« تفتح أفاق التعاون مع »السلة«
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ديمقراطيتنا 
للبكلوريوس فما فوق

جمال جصاني

بعد أن س��رقت الدورات البرملاني��ة املتتالية ما هدهدناه من 
مش��اريع وأحالم لعراق ما بعد "جمهوري��ة اخلوف" وبعد أن 
أه��درت موازن��ات خيالية على يد هذه الطبقة السياس��ية 
املتخلفة والفاشلة والفاسدة، قررت "األغلبية" في البرملان 
احلالي أن تتوج مآثرها التشريعية والرقابية بنوع من "اخلبث 
الدميقراط��ي" حيث اختارت الوقت الضائع لتس��دد هدفها 
القاتل عبر قانون يسلب عن الغالبية املطلقة من العراقيني 
حقهم في الترّش��ح ألي انتخاب��ات برملانية أو محلية، حيث 
اش��ترط التعديل الذي أقروه على قانون االنتخابات؛ حصول 
املرش��ح اليها على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها كحد 
أدنى للمش��اركة فيها. ال يحتاج املتاب��ع املنصف لغرائبية 
مش��هد ع��راق ما بع��د "التغيير" ال��ى االس��تعانة بخبراء 
دس��توريني ومتخصصني في مثل هذه التجارب االنتقالية؛ 
كي يكتشف هذه اخللطة العجيبة التي جمعت بني "آليات 
الدميقراطي��ة" و "خبث" س��دنتها احلاليني، الذين يتحملون 
اجل��زء األعظم من مس��ؤولية اخلراب الهائ��ل والذي وضعنا 
عل��ى رأس قائم��ة الدول األكثر فس��اداً. ال يحت��اج األمر الى 
جهد كبير كي نكتش��ف املغزى الفعلي ملثل هذه القوانني 
والتشريعات الفنطازية، بوصفها سبالً للفرار من مواجهة 
التحديات والعلل احلقيقية لكل هذا الفشل والهزائم التي 
حلق��ت بنا مجتمعاً ودولة جماعات وأفراد. يتش��دق البعض 
من "األفندي��ة" عبر وس��ائل اإلعالم اخملتلف��ة بأهمية مثل 
ه��ذا القانون ودوره في صناعة برمل��ان متخصص وقادر على 
أداء دوره التش��ريعي والرقابي، وبالتالي امتالك مجلس نّواب 
كامل املواصفات، وكأمنا مشكلة السلطة األولى في البلد 
)البرمل��ان( تكمن بع��دم امتالك 53 نائباً م��ن أعضاء البرملان 
احلال��ي )عدده��م الكل��ي 328 نائب( لش��هادة البكلوريوس 

واقتصارهم على الشهادة اإلعدادية.
لقد خيبت احملكمة االحتادية وهي أعلى سلطة قضائية في 
البلد، أملنا بقرارها بش��أن دعوى الطعن بش��هادة املرشح 
لالنتخابات، حيث ردت ذلك لعدم استناده لسند دستوري..! 
من دون أن تلتفت الى تنافر هذا الش��رط مع املغزى األساس 
لوج��ود البرملانات في العالم، بوصفها الهيئة العليا ملمثلي 
األمة بش��تى طبقاتها االجتماعي��ة ومنحدراتها، فممثلي 
الطبقات الكادحة من عمال وكسبة وفالحني لم يصلوا الى 
تلك اجملالس التمثيلية حاملني معهم تعويذة البكلوريوس 
أو م��ا يعادله��ا، فاليخ فاليس��ا القائ��د العمال��ي لنقابات 
التضام��ن البولوني��ة على س��بيل املث��ال ال احلص��ر، والذي 
أصب��ح رئيس��ا جلمهوريتها الحق��اً، لم يضطر الس��تجداء 
الش��هادات )كما حصل في مضاربنا املنحوسة( كي يكون 
زعيم��اً تاريخياً لش��عبه. وللتوضيح أكثر ع��ن بؤس وهزالة 
هذه التعديالت والقرارات،  أنها على سبيل املثال ستحجب 
عن رائ��د الوطنية العراقية جعفر أب��و التمن )1945-1881) 
احلق بالترش��ح جملالس��ها التمثيلية )احمللي��ة واالحتادية( ألن 
دس��تور ومش��رعي دميقراطيتنا امليمونة ال يبيحون له ذلك 
احلق املطوب دس��تورياً للمنتس��بني لن��ادي البكلوريوس أو 
م��ا يعادلها وم��ا فوقها من ش��هادات... إن إق��رار مثل هذه 
التش��ريعات أو التعدي��الت، ال عالقة له ال م��ن قريب وال من 
بعيد باحلرص على التجربة الدميقراطية الفتية ومنظومتها 
القيمي��ة الراقي��ة، ال س��يما وأن هذه الطبقة السياس��ية 
وحيتانها قد أحلقت أش��د األضرار بها نظري��اً وعملياً. وهي 
امتداد ملنهجها املتخصص في الزوغان والهروب من وظيفة 
البرملان األساس��ية في مثل هذه املراحل االنتقالية التي متر 
بها اجملتمعات واألمم أال وهي س��ن تش��ريعات تنتش��ل فيها 
اجملتمع من حالة التخلف والتشرذم وفضالت حقبة النظام 
املباد االس��تبدادية، ال إش��غاله به��م جديد م��ن الثنائيات 

القاتلة )عراقيو ما قبل البكلوريوس وعراقيو ما بعده(..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف:
بثت صحيفة امارتية خبراً مفاده 
ان احملكمة في دبي أصدرت حكما 
بالغرام��ة واالبع��اد عل��ى زوجة 
تفحصت هات��ف زوجها احملمول 
بحثا عن دالئ��ل تدينه، وكان قرار 
احملكمة مبنيا على قانون اجلرائم 
املعلوماتية الساري في اإلمارات، 

والذي يحمي خصوصية االفراد.
املوضوع مثير اذ ان قصة الهاتف 
احملمول واالس��رار الت��ي يخفيها 
الزوج ع��ن زوجته والعكس أيضا 
صحيح،  بات شغال شاغال للناس 
في العراق، والعالم العربي بنحو 
ع��ام، ال بل هن��اك مجموعة من 
الُطرائف التي صيغت بشأن هذا 

املوضوع.
هل ميك��ن ان يس��ري مث��ل هذا 
القانون في العراق؟ وهل ستكون 
العقوبة موجه��ة للزوجة فقط 
ام ستفرض على الزوج أيضا في 

حال تفحصه لهاتف زوجته؟
س��ألنا عددا م��ن املتزوجني ومن 
كال اجلنس��ني.. ه��ل لديك اجلرأة 

بتفحص  لش��ريكك  للس��ماح 
هاتف��ك احملمول وحس��ابك على 

الفيس بوك؟
ام حم��ودي تقول: انا ال اس��مح 
لزوج��ي بتفحص هاتفي احملمول 
او حسابي على الفيسبوك ليس 
لكوني اخفي اسرارا عنه، بل الن 
ذلك يعني بنح��و ما ان ثقته بي 
مهزوزة، وان حص��ل وطلب مني 
ذلك يوما ما، فصدقيني ستكون 
الس��يف القاطع للراب��ط بيني 

وبينه.
ام حم��ودي كانت حازم��ة برأيها 
على عك��س فراقد العزاوي التي 
قالت: في اول ي��وم متت خطبتي 
الس��رية  األرقام  تبادلنا  لزوج��ي 
"الباس��وورد" للهات��ف احملم��ول 
وللفيس��بوك، وبالنس��بة الي ال 
ادخ��ل يوميا لتفحص حس��ابه 
وهاتف��ه، لكن��ي ادخ��ل بني مدة 
وم��دة أخرى ليس تش��كيكا به، 
بل من ب��اب الفضول، ألني اعرف 
ان الرج��ل ان فكر بخيانة زوجته 

فلديه مائة طريقة لفعل ذلك.

من الرج��ال، كان اول اجمليبني عن 
الس��ؤال علي اجلبوري/ تاجر في 
سوق الشورجة، يقول اجلبوري: ال 
ولم ولن اسمح لزوجتي بتفحص 
هاتفي احملمول او حس��ابي على 
الفيس��بوك، ألني مث��ل أي رجل 
لدي أصدقاء من اجلنس��ني، تدور 

احادي��ث خاصة،  وبينهم  بين��ي 
والزوج��ة ع��ادة ال تتفهم عالقة 
الصداقة بني زوجها وبني أي امرأة 
حت��ى لو كانت طفل��ة او عجوز، 
لذا فاألس��لم "ضاحكا" ان امنع 

الكارثة قبل حدوثها.
هل املرأة فع��ال ال تتفهم عالقة 

الصداقة بني زوجها وبني نس��اء 
اخري��ات، ام ان املوض��وع يدخ��ل 
بتفاصيل��ه الثقة الت��ي متنحها 
علي��اء  لش��ريكها؟  الزوج��ة 
عندم��ا  تق��ول:  عل��ي  محم��د 
تق��دم خلطبتي زوجي ل��م يتوان 
الباس��وورد  اعطائي  حلظة ع��ن 
حلسابه على الفيسبوك، والرقم 
الس��ري لهاتف��ه احملم��ول، لكن 
بعد ش��هر او شهرين من زواجنا 
غيره��ا كله��ا، وعندما س��ألته 
عن الس��بب قال ان هناك بعض 
األصدق��اء تدور بينهم احاديث ال 
تليق بان تعرفها او تقرأها امرأة.. 
لم اقتن��ع بإجابت��ه لكني أيضا 
لم ارد ان ابني شكي به ففضلت 

السكوت.
وبدأ عبد الكرمي قاس��م الدراجي 
الس��ؤال  بالضحك عند طرحنا 
علي��ه وق��ال.. انه��ا مصيب��ة ان 
عرف��ت زوجت��ي الرق��م الس��ري 
لهاتفي احملمول، او حسابي على 
صريحا  وس��أكون  الفيس��بوك، 
جدا وأقول ان تس��عني باملئة من 

الرجال ان لم تكن النسبة اكبر، 
يتحدثون الى نساء اخريات على 
الفيسبوك، وحتى ان لم تربطه 
معهن عالقة عاطفية، لكن كل 
واحد يسعى بكل ما لديه لنشوء 
تلك العالقة م��ن خالل املديح او 
واللباقة، ألننا معش��ر  اللياق��ة 
الرج��ال نبح��ث عن أي وس��يلة 
تش��عرنا باننا ما زلنا شبابا، وما 
زال بإمكانن��ا ان نحب وان نقيم 
عالقة عاطفية مع النس��اء، وان 
الزواج لم يؤثر علينا س��لبا، تلك 

غريزة ال احد يستطيع انكارها.
طرحت السؤال على الكثير من 
العظمى  وغالبيته��م  الرج��ال، 
كانت اجابتهم صريحة اكثر من 
إجابة عبد الكرمي الدراجي، لكننا 
اكتفين��ا بتل��ك اإلجاب��ات ألنها 
خلص��ت اراء املاليني من النس��اء 
والرج��ال.. اخيرا ف��ان الثقة بني 
بنعم��ة  والقناع��ة  الزوج��ني، 
احلص��ول على ش��ريك، واحلفاظ 
على تلك النعمة أس��اس لدوام 

سعادة االسرة.

هل للزوجة تفتيش هاتف زوجها؟

يلع��ب البصل دوراً كبيراً في مائدة 
الطع��ام البن��اء بني البش��ر الذين 
يقطنون الك��رة االرضية ، ملا ميثله 
من أهمية كبيرة في قضية أظفاء 
الطع��م والنكه��ة املتمي��زة على 
م��دى  عل��ى  واألكالت  الطبخ��ات 

العصورواالزمان !
فللبص��ل دور تاريخي ُمش��رف في 
رغي��ف خب��ر الفق��راء هلل  ال��ذي 
يرفع��ون أيديهم للس��ماء قانعني 
برزقهم امياناً منهم بش��عار ناكل 

ونعيش على "خبز وبصل " ! 
  كما للبص��ل دورفي طبق الفقير 
ف��ان ل��ه دوراً متمي��زاً ف��ي أضفاء 
النكهة والطعم  ملائدة "السلطان 
العام��رة" مبا لذ وط��اب من اللحم 

والرزاحملشي باجلوز واللوز ! 
قيل أن  البصل احللو، كان الفاكهة 

املفضلة عند قدماء الرومان !
ق��رأت في الكت��ب التاريخية ايضاً 
بإن البصل يُعد من أقدم اخلضروات 
املعروف��ة ل��دى اإلنس��ان ، رخيص 
الثم��ن ، عظيم الفائ��دة للصحة 
والب��دن ، ف��ي مقاب��ل ذل��ك فأن��ه 
يس��بب ازعاجاً واحراجاً ملن يتناوله 

بسبب راحته النافذة الكريهة !
 لكن يبدو أن ذل��ك لن يقف عائقاً 
أو مش��كلة أو.. هماً أمام العشاق 

واحملبني ،
 فقد ُس��ئل أعرابي عن أش��د 

ما يكون من العشق؟ 
 فقال: أن تكون ريح البصل 
من املعشوق أحّب إليك من 

ريح املسك !! 
احتل البص��ل موقعاً متميزاًفي 
االمث��ال واحلكاي��ات الطريف��ة 
فقي��ل "احلي��اة مث��ل البصل .. 

قش��رة حتت قش��رة ..والشي في 
النهاية اال الدموع !" 

وقي��ل أيض��اً " عش��رتهم بصل .. 
بس ريحة ودموع "!

ام��ا املث��ل املص��ري املع��روف ع��ن 
البصل فهو " يا داخل بني البصلة 

وقشرتها ما بينوبك 
إال ريحتها "! 

 اما املثل العراقي "راس��ي مو راس 
بصل "

كناي��ة عن ال��رأس التاف��ه ب� )راس 
البص��ل( الن البص��ل يعد س��لعة 

رخيصة تباع بإبخس االثمان . 
فاذا حلف ش��خص برأس��ك, وأنت 
تعلم إنه كاذب , نهرته بهذا القول 

"راسي مو راس بصل "!
يضرب: ملنع من يكثر احللف برأسه 

كذباً.
 البص��ل دخل الى غرفة العرس��ان 
فقيل .. "ش��هر العسل .. أم شهر 

البصل "! 
الدالل��ة عل��ى ان العري��س اذا كان 
س��عيداً ..فيق��ول ان��ه كان ف��ي " 
شهر عسل " أما أذا كان األمر غير 

ذلك فيقول .. كان شهر بصل !
ويب��دو أن املثل الش��هير "راح يثرم 
براس��نا بصل " س��يكون مس��ك 
اخلت��ام ملقرمش��تنا ،فه��ذا  املث��ل 
يضرب لالستخفاف بعقول اآلخرين 
.. ولهذا نتسآل كيف سيكون ردود 
أفعالك .. وأنت تش��اهد سياس��ياً 
فضائي��اً ، أو ُمق��دم برام��ج حل��وار 
مراهق��اً  أو مس��ؤوالً   ، الطرش��ان 
قفزالى موقع املسؤولية  في غفلة 
من الزمن ... وهو" يثرم على راسك 

بصل " كل يوم !

                     • ضوء
بع��ض 

التصريحات 
اال  ماهي   ..
قش��رة   ..
يح��ة  ر و

ودموع!

عاصم جهاد

في بيتنا ..بصل !

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
توفي رجل أميركي بعد ثالثة أسابيع من تسلمه جائزة 

اليانصيب التي بلغت مليون دوالر.
وحمل��ت احلادث��ة تفاصي��ل غريب��ة، إذ اش��ترى النجار 
األميرك��ي دونالد سافاس��تانو )51 عام��ا(، من مدينة 
س��يدني ف��ي نيوي��ورك، بطاق��ة يانصي��ب احتفالية 
مبناس��بة أعي��اد املي��الد ورأس الس��نة بقيمة عش��رة 
دوالرات، وبعدم��ا أزال الطبقة الواقي��ة على البطاقة، 

فوجئ بفوزه مبليون دوالر.
ولكي يحصل على املبلغ بس��رعة، تن��ازل عن جزء من 
اجلائزة بحس��ب قوانني اليانصيب في أميركا، وتس��لم 
مبل��غ 661.8 ألف دوالر، لكن امل��وت فاجأه بعد بضعة 
أيام من تس��لمه اجلائزة، حيث قضى مبرض الس��رطان 

الذي اكتشفه األطباء في مراحل متأخرة.
وكان سافاس��تانو قد صرح للصحفيني عقب تسلمه 
املبلغ بأنه سيش��تري ش��احنة جديدة وسيوفي ديونه 

ويترك مبلغا من املال لشيخوخته.

ربح مليون دوالر ومات

ب��دأت نيكول س��ابا 
املوس��م  تصوي��ر 
م��ن  الثان��ي 
مسلسل 

"الهيب��ة" ال��ذي تش��ارك ف��ي 
بطولت��ه أمام النجم الس��وري 
تي��م حس��ن، وكان ق��د ُع��رض 
املوس��م االول م��ن العمل خالل 
رمض��ان املاضي، وش��اركت تيم 

لة  املسلسل النجمة بطو
نادي��ن  اللبناني��ة 
نس��يب جنيم، وهو 
م��ن إخراج س��امر 

البرقاوي.
أخرى،  ناحي��ة  م��ن 
النجم��ة  رافق��ت 
نيك��ول  اللبناني��ة 
الفنان  س��ابا، زوجها، 
يوس��ف اخلال إلى حفل 
افتتاح ناد ليلي جديد بأحد 

فنادق بيروت.

وب��دت نيكول متألق��ة في صور 
من أجواء االفتتاح بطّلة شفافة 
أنيق��ة، خطف��ت به��ا األنظ��ار 
في احلف��ل الذي حض��ره نخبة 
من مش��اهير اجملتم��ع اللبناني، 
ومن أبرزه��م: الفنان الكوميدي 
واإلعالمي  أبو سليمان،  ميشال 
بس��ام أبو زي��د، واملصم��م عبد 
محف��وظ، واملمثل��ة نغ��م أب��و 
شديد، ومصور املشاهير شربل 
بو منص��ور، إضافة الى عدد من 

اإلعالميني.

نيكول سابا تبدأ تصوير
 الموسم الثاني من "الهيبة"

بغداد - الصباح الجديد:
املؤمت��رات  قص��ر  دائ��رة  أقام��ت 
احتفالية مبناس��بة اليوم العاملي 
لألديان على القاعة الكبرى داخل 
مبن��ى البرملان العراق��ي، برعاية 
الدكتور س��ليم اجلب��وري رئيس 
مجل��س الن��واب، وحض��ور عدد 
م��ن ال��وزراء وأعض��اء البرملان و 
)٢٥( س��فيرا من الدول العربية 
واألجنبي��ة ومبش��اركة األوقاف 
السنية والشيعية واملسيحية 
الطوائف  فض��ال ع��ن ممثل��ي 
األخرى، كما شارك  العراقية 
في االحتفالية ش��خصيات 

دينية ومجتمعية.
اس��تهل احلفل بكلمة الدكتور سليم 
اجلب��وري، أك��د فيه��ا روح التق��ارب بني 

جمي��ع الطوائ��ف العراقي��ة بعيدا عن 
املسميات، مؤكدا بناء سمة التسامح 
وت��رك املاض��ي والعمل بج��د على بناء 
الوطن الذي مت��زق وتفرق نتيجة لتدخل 
أطراف خارجية حاولت أن تش��تت أبناء 

الرافدين.
تخل��ل احلفل مش��اركة فرق��ة الفنان 
علي اخلصاف، وفرق��ة التراتيل التابعة 
لألوقاف املس��يحية من خالل أناش��يد 
ووقف��ات فني��ة متع��ددة تغن��ت بحب 
العراق، ونالت أعج��اب وتقدير احلضور، 
الس��يما اللوحات الفني��ة التي قدمت 
من قبلهم وهم يرتدون األزياء العراقية 
التي متث��ل كل ألوان وأطياف الش��عب 

العراقي.

الصباح الجديد - وكاالت:
الفرنس��ية،  كان  مدين��ة  تبس��ط 
املطل��ة عل��ى ش��اطئ الريفي��را، كل 
عام الس��جادة احلمراء لنجوم الصف 
األول من املش��اهير في أبهى مهرجان 
سينمائي في العالم، لكنها تريد هذا 
العام أيضا أن تبسط شاطئا أكبر، اذ 
نقلت الى املنتج��ع املطل على البحر 
املتوس��ط، 80 أل��ف مت��ر مكعب من 
الرمال البيض��اء - وهو ما يكفي مللء 

32 حوض سباحة أوملبيا- لزيادة عرض 
الش��اطئ على ط��ول 1.4 كيلومترات 
م��ن الواجه��ة البحرية بج��وار متنزه 
كروازيت الش��هير. ومن املقرر االنتهاء 
م��ن أعمال التوس��يع بحل��ول موعد 
نس��خة ه��ذا الع��ام م��ن املهرج��ان 
ف��ي ماي��و أيار، وه��و ما يعن��ي ملديري 
الش��واطئ اخلاصة زيادة ف��رص تعزيز 

العائد املادي.
وتبل��غ كلف��ة تأجير مقعد ش��اطئي 

واح��د 25 ي��ورو )31 دوالرا( ف��ي اليوم. 
وقال برونو ريش��ار مدير ش��اطئ )لوجن 
بيتش( اخلاص: اآلن س��يكون لدينا من 
عش��رة إلى 12 مترا إضافي��ة". وأكثر 
م��ن نصف كمية الرم��ال يتم جلبها 
بالق��وارب من مقلع ف��ي منطقة فار 
اجمل��اورة، ويت��م ض��خ الرم��ال ممتزجة 
مبياه البحر م��ن خالل أنبوب عائم إلى 
الشاطئ حيث تقوم جرافات بتسوية 

الواجهة البحرية اجلديدة.

تراتيل تشارك في اليوم العالمي لألديان

توسيع شاطئ الريفيرا تمهيدا لمهرجان كان 

الصباح الجديد - وكاالت:
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