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بغداد - وعد الشمري:
أعلن��ت احلكوم��ة االحتادي��ة، أمس 
إقليم كردس��تان  االربعاء، رض��وخ 
لش��رط إش��راف موظفني احتاديني 
على مط��اري أربيل والس��ليمانية، 
مؤكدة التوصل إلى قاعدة أساسية 

حلل املشكالت بني الطرفني.
يأتي ذل��ك في وقت، كش��ف نائب 
كردي ع��ن نقط��ة واح��دة تعطل 
اس��تنئناف الرح��الت اجلوي��ة م��ن 
املطاري��ن، مبيناً أن هن��اك حتد آخر 
يقف بوجه حوارات بغداد واإلقليم 

يتعلق باملوازنة.
وقال املتحدث باسم احلكومة سعد 
احلديثي في تصري��ح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "اللجان الفنية قطعت 
ش��وطاً متقدماً للغاي��ة على هذا 
الصعيد حلس��م ملفات املطارين"، 
وأعلن عن " قبول صدر عن االقليم 
بعودة املوظفني االحتاديني لالشراف 

على هذين املنفذين اجلويني".
وأوض��ح إن "احل��وارات م��ع أقلي��م 
كردس��تان بلغت مراح��ل متقدمة 
للغاية وهناك نتائج ايجابية اخرى 
ظهرت مؤخراً ميكن أن تس��هم في 
رأب كام��ل الص��دع ب��ني الطرفني 
وال��ذي خلفه اس��تفتاء االنفصال 

امللغي".
وتاب��ع احلديث��ي أن " لق��اء رئي��س 

مجل��س الوزراء حي��در العبادي مع 
رئي��س حكوم��ة اقليم كردس��تان 
نيجرف��ان بارزان��ي ف��ي ميونخ جاء 
اللذي��ن  لالجتماع��ني  اس��تكماالً 
عقدا مؤخراً ف��ي العاصمة بغداد، 
وعلى هام��ش منت��دى دافوس في 

سويسرا".
وأك��د أن "اللق��اء اس��فر عن وضع 
قاع��دة سياس��ية ورس��مية م��ن 
ش��أنها أن تصل إلى حلول نهائية 
للمش��كالت العالق��ة ب��ني بغداد 

واالقليم".
وأش��ار احلديث��ي إل��ى أن "اجلانبني 
اتفق��ا عل��ى ت��رك اجمل��ال للج��ان 
املتخصص��ة  واللج��ان  الفني��ة 
بوضع اآللي��ات التنفيذية لتفعيل 
التفاهمات السياس��ية سواء كان 
ذلك املنافذ احلدودية ومطاري اربيل 

والسليمانية".
وشدد املتحدث الرسمي للحكومة 
على أن "ل��دى احلكومة صالحيات 
س��يادية ال ميك��ن التن��ازل عنه��ا 
وهي حصرية نص الدس��تور عليها 
بنحو واضح س��يما املتعلقة بأمن 
املنافذ احلدودية واجلوازات وتأشيرات 
الدخول إل��ى العراق بنح��و عام مبا 
فيه اقليم كردس��تان واخلروج منه، 

وملف الكمارك ايضاً".
تتمة ص3

في حين تبيع السلطات الكردية النفط خارج السياقات الرسمية 

اإلقليم يرضخ لشرط الحكومة بإشراف
موظفين اتحاديين على المطارات

مطار السليمانية

األمم المتحدة: حق النازحين
السوداني والفالح يبحثان التعاون 3في التصويت غيرُ قابٍل للتصرف

4واالستثمار في قّطاعات الطاقة والتعدين

السليمانية ـ عباس كاريزي:
للضغ��ط  من��ه  مس��عى  ف��ي 
عليهم وإرغامه��م على التصويت 
لصاحله ف��ي االنتخاب��ات البرملانية 
املقبل��ة، يق��وم احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني مبن��ع ع��ودة النازحني 
وس��هل  املوص��ل  محافظ��ة  ع��ن 
نين��وى وقضاء س��نجار الى مناطق 

سكناهم االصلية.

واكد نش��طاء مدنيون وشخصيات 
سياسية ووجهاء من اهالي املوصل 
وقضاء سنجار، ان احلزب الدميقراطي 
مينع النازحني عن محافظة املوصل 
الذين يعيشون في مخيمات بدائية 
اربي��ل  محافظت��ي  أط��راف  عل��ى 
وده��وك م��ن الع��ودة ال��ى مناطق 
سكنهم الس��ابقة، برغم استباب 
االم��ن واالس��تقرار فيه��ا بعد طرد 

داع��ش منه��ا، وقام بقط��ع الطرق 
ب��ني محافظ��ة ده��وك  الرئيس��ة 
وقضاء سنجار ومدينة املوصل، من 
جهة وبني مدين��ة اربيل ومحافظة 

املوصل وكركوك من جهة اخرى.
ويؤك��د دل��دار زاخوي��ي وه��و نائب 
مس��ؤول مرك��ز تنظمي��ات دهوك 
الكردس��تاني،  الوطني  االحت��اد  في 
ان احلزب الدميقراطي الكردس��تاني، 

مين��ع ع��ودة املوصليني الذي��ن جلأوا 
واربي��ل  ده��وك  محافظت��ي  ال��ى 
بعد احت��الل داع��ش محافظتهم، 
ف��ي مس��عى منه للحص��ول على 
او  مرش��حيه  لصال��ح  اصواته��م 
الضغ��ط عليه��م ومنعه��م م��ن 
التصويت لقوائم منافس��ة له في 

االنتخابات املقبلة.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
باش��رت وزارة اإلتص��االت، أم��س 
خطته��ا  بتنفي��ذ  األربع��اء، 
بتخفيض أسعار سعات االنترنت 
القدمية أواملضافة حديثا وبنسبة 
%50 للش��ركات املتعاق��دة م��ع 
لإلتص��االت  العام��ة  الش��ركة 
خلدم��ات  العام��ة  والش��ركة 
للمعلومات  الدولي��ة  الش��بكة 
وتقدمي عروض للشركات اجلديدة 

وفتح اجملال للمستثمرين.
ل��وزارة  الرس��مي  الناطق  وذك��ر 
اإلتصاالت، حازم محمد علي، في 

بيان تابعته "الصباح اجلديد"، ان 
الراش��د،   وزير االتصاالت حس��ن 
ت��رأس اجتماعا لهيئ��ة الرأي في 
مقر الوزارة حيث مت إتخاذ عدد من 
ومنها تخفيض  املهمة  القرارات 
أسعار س��عات االنترنت القدمية 
أواملضاف��ة حديثا وبنس��بة 50% 
للشركات املتعاقدة مع الشركة 
والش��ركة  لإلتص��االت  العام��ة 
العامة خلدمات الشبكة الدولية 

للمعلومات.
وأضاف أن "الوزارة تأمل بانعكاس 
الس��عرية  السياس��ة  ه��ذه 

اجلديدة عل��ى املس��تفيدين، وأن 
يك��ون هناك حتس��ن وكفاءة في 
مس��توى اخلدم��ات املقدمة إلى 
واملؤسس��ات  املواطن��ن  كاف��ة 
احلكومية"، مؤكدا سعي الوزارة 
الى إيجاد أرضية راسخة للتعامل 
م��ع الش��ركات من خ��ال عرض 
بغية  والتخفيضات  التسهيات 
إعط��اء خدم��ة أنترن��ت متميزة 
ذات جودة عالية، وبالتالي حتقيق 
استقرار سعري في السوق وخلق 
أجواء املنافس��ة الت��ي تدفع الى 

تطوير نوعية اخلدمات املقدمة.

وأش��ار إل��ى ان ال��وزارة س��تقوم 
باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
بح��ق الش��ركات املتلكئة والتي 
ال تق��دم خدمة انترنت بش��كل 
جي��د ومراقب��ة عمله��ا ونوعية 
ومس��توى اخلدمات التي تقدمها 

للمواطنن.
اجلدير بالذك��ر ان وزارة االتصاالت 
أس��عار  خفض��ت  وأن  س��بق 
س��عات اإلنترن��ت وألكثر من مرة 
للش��ركات اجملهزة من أجل تقدمي 
أحس��ن وأفضل خدمات األنترنت 

مبا يلبي متطلبات املواطنن.

الديمقراطي الكردستاني يعرقل عودة 
 النازحين الى ديارهم لغاية انتخابية 

"االتصاالت" تخّفض أسعار سعات اإلنترنت بنسبة 50 %

وكاالت ـ الصباح الجديد:

ألغى مس��ؤولون من كوريا الشمالية 
اجتماع��ا مق��ررا م��ع نائ��ب الرئي��س 
األميرك��ي مايك بنس في س��ول على 
هامش دورة األلعاب األوملبية الشتوية 

األسبوع املاضي.
وبحس��ب مس��ؤولن أميركين، فقد 
كان م��ن املق��رر أن يلتق��ي بن��س مع 
مس��ؤولن من بيونغيانغ ومن بينهم 
كي��م يو-جونغ، ش��قيقة زعيم كوريا 
الش��مالية، أثناء وجوده��م في كوريا 

اجلنوبية.
أول  ه��ذا  يصب��ح  أن  منتظ��راً  وكان 
لقاء رس��مي بن مس��ؤولن من كوريا 
الش��مالية وإدارة دونال��د ترامب. لكن 
الدقائ��ق  ف��ي  تراجع��ت  بيونغيان��غ 

األخيرة.
وعلقت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
األميركية هيذر نوي��رت أنه "إذا الحت 
إمكاني��ة" لقاء قصير م��ع وفد كوريا 
الش��مالية ف��إن بنس "مس��تعد ألن 
يغتن��م هذه الفرصة ليعي��د التأكيد 
على ض��رورة تخلي كوريا الش��مالية 
عن صواريخها البالس��تية وبرامجها 

النووية غير املشروعة".
وقال��ت فى بي��ان لها :"ف��ى اللحظة 
األخيرة قرر مس��ؤولو جمهورية كوريا 
الدميقراطية الش��عبية ع��دم املضي 
قدما ف��ى االجتم��اع، ونأس��ف لعدم 

اغتنام هذه الفرصة".
واعتبر حضور كوريا الش��مالية لدورة 
األلع��اب األوملبي��ة الش��توية مبثاب��ة 
إنفراج��ة كبيرة ف��ي العاقات املتوترة 

في شبه اجلزيرة الكورية.
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كوريا الشمالية تلغي اجتماعا
مع نائب الرئيس األميركي في سول

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت وزارة العدل، أم��س األربعاء، 
بأنه��ا ما ت��زال وزارة س��يادية وتدار 
بش��كل مرك��زي ول��م يت��م توزيع 
صالحياته��ا عل��ى اإلدارات احمللي��ة 
ف��ي احملافظ��ات وحس��ب تعليمات 
ومق��ررات تطبيق قان��ون احملافظات 

واللجنة املركزية املعنية بذلك".
وذك��ر بيان للوزارة تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، ان التنويه 
ال��ذي  لالش��تباه  توضيح��اً  "ج��اء 
صرح به محافظ كربالء املقدس��ة 
)عقي��ل الطرح��ي( يوم أم��س االول 
بشأن صالحية احملافظ بعزل وتغيير 

املوظف��ني التابع��ني ل��وزارة العدل 
والتدخل في عمل دوائرها".

ورغبتها  "تأكيدها  الع��دل  وجددت 
احمللي��ة  االدارات  م��ع  بالتع��اون 
ف��ي كش��ف  الرقابي��ة  واالجه��زة 
واملفس��دين  الفس��اد  ومكافح��ة 
لتحقي��ق املصلح��ة العامة وليس 

حلاالت ضيقة".
ولفت البيان ال��ى ان "الوزارة ترحب 
ب��أي ش��كوى أصولي��ة تق��دم لها 
الع��ام  املفت��ش  ملكت��ب  وكذل��ك 
وجلمي��ع االجه��زة الرقابي��ة ليت��م 
التعام��ل معه��ا بش��كل واض��ح 
وشفاف لتحصيل املصلحة العامة 

حصراً".
واوضحت العدل، ان "دائرة تسجيل 
عق��اري كرب��الء االولى الت��ي ثبتت 
فيه��ا عمليات تالعب يضر بالدولة، 
س��يجري افتتاحها وتقدمي اخلدمات 
للمواطنني عند اكتمال التحقيقات 

االصولية ومعرفة النتائج".

وفي الس��ياق أعلن املفت��ش العام 
لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، 
عن التوصية بإبطال 20 قيداً عقارياً 
م��زوراً تع��ود ملكيتها ال��ى الدولة 
واملواطنني بقيم��ة جتاوزت 28 مليار 

دينار خالل عام 2017.
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"العدل" ترفض توزيع صالحياتها على المحافظات وتبطل  20 قيدًا مزورا

نائب الرئيس األميركي مايك بنس في سول

بغداد ـ الصباح الجديد:
حّم��ل املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس 
مجل��س ال��وزراء حي��در العبادي، 
أمس األربعاء، البرملان مس��ؤولية 
فرض اس��تقطاعات عل��ى رواتب 
إلى  واملتقاعدي��ن، الفتاً  املوظفني 
إمكاني��ة رفعها من قانون املوازنة 

قبل التصويت عليه.
وق��ال املتح��دث باس��م املكت��ب 
تصري��ح  ف��ي  احلديث��ي  س��عد 
صحف��ي إن "مجل��س النواب هو 
رواتب  م��ن وض��ع اس��تقطاعات 
املوظف��ني واملتقاعدي��ن بوصف��ه 

خي��اراً تش��ريعياً ل��ه، وذل��ك في 
موازنة 2016".

وأض��اف احلديثي أن "موازنة العام 
الس��ابق ق��د اعتمدت عل��ى هذا 
التوجه باإلبقاء على االستقطاع، 

وعدم رفعه".
وأش��ار إل��ى أن "مجل��س النواب 
بإمكان��ه الع��دول ع��ن موقف��ه 
االس��تقطاعات  ورف��ع  الس��ابق، 
قبل التصويت على قانون املوازنة، 
ال��ذي نتأمل إق��راره ف��ي القريب 

العاجل".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��رب  الكهرب��اء،  وزارة  أعلن��ت 
مباش��رتها مع نظيرتها الكويتية، 
مد أبراج نق��ل الطاقة بني البلدين 
ملس��افة متت��د الى 50 ك��م، لتزويد 
ميغ��اواط   200 بنح��و  الع��راق 

كمرحلة أولى.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء، 
تصري��ح  ف��ي  امل��درس،  مصع��ب 
صحف��ي، ان "ال��وزارة وقع��ت م��ع 
اجلانب الكويتي مذكرة تفاهم خالل 
زيارة وفد كويتي حملافظة البصرة،" 
مبينا ان "االتفاق يقضي باس��تيراد 

طاقة كهربائية من الكويت".
وأش��ار ال��ى، ان "الفت��رة القريب��ة 
املقبلة، ستش��هد مد اب��راج نقل 

الطاق��ة ملس��افة خمس��ني كيلو 
لترتبط مبنظوم��ة الكهرباء  مت��راً 
الوطنية،" مرجحا ان "يتم استيراد 

اكثر من 200 ميغاواط".
واضاف املدرس، ان "الوزارة مستمرة 
باس��تيراد الطاقة من اي��ران بواقع 
اربعة خطوط، وجتهز العراق بطاقة 

تصل الى 1200 ميغاواط".
ولفت ال��ى، ان "إمكانية اس��تيراد 
الطاقة من اجلانب السعودي حالياً 
غي��ر متاحة وذلك لعدم وجود ابراج 
لنق��ل الطاقة ب��ني البلدين وتباعد 
املسافات، الس��يما ان الوزارة تفكر 
بايج��اد حل��ول آني��ة وان مش��روع 
الربط مع الس��عودية ممكن ان يتم 

على املدى البعيد". 

مكتب العبادي يحّمل البرلمان 
مسؤولية استقطاعات الرواتب 

من الموظفين والمتقاعدين

العراق يشتري الكهرباء من الكويت

بغداد ـ الصباح الجديد:
ك��رم االحت��اد العامل��ي لقّوات 
العمليات اخلاصة، رئيس جهاز 
مكافحة اإلرهاب الفريق األول 
الرك��ن، طالب ش��غاتي، بعد 
اختياره أبرز قائد عسكري في 

العالم لعام 2018.
بي��ان إلع��الم مكافحة  وذكر 
"الصب��اح  تلق��ت  اإلره��اب 
ان  من��ه  نس��خة  اجلدي��د" 
ش��غاتي "ُكّرم بدرع في املؤمتر 
ال��ذي أقام��ه االحت��اد العاملي 
لقوات العمليات اخلاصة الذي 
يعقد سنوياً في مدينة تامبا 
في والية فلوريدا األميركية".

وأشار الى، أن "هذا الدرع مينح 
للقائد األبرز في العالم وقد مت 
منحه هذا العام لرئيس جهاز 
مكافح��ة اإلرهاب، وذلك لدور 
اجلهاز الكبي��ر في دحر داعش 
االرض  وحترير  املدنيني  وحماية 

من اإلرهاب".
يذك��ر ان الرئي��س الفرنس��ي 
الس��ابق، فرانس��وا هوالن��د، 
من��ح رئيس جه��از مكافحة 
رك��ن  اول  الفري��ق  االره��اب، 
طالب شغاتي، وسام "جوقة 
الش��رف الفرنس��ي"، وذل��ك 
تقدي��را ل��دوره وخبرت��ه ف��ي 
قت��ال تنظيم داع��ش وتعزيز 

العالقات مع فرنسا.
وق��ال اجلهاز، في بيان س��ابق، 
"جرت مراس��يم تقليد رئيس 
اإلره��اب  مكافح��ة  جه��از 
الفري��ق االول الرك��ن طال��ب 
شغاتي الكناني وسام جوقة 
الشرف الفرنسي الذي منحه 
الرئيس الفرنس��ي )الس��ابق( 
فرانسوا هوالند" وقام السفير 
الفرنسي في حينه، في بغداد 
ب��ارك لتني��ري بالتقليد نيابة 

عن الرئيس الفرنسي".

اختيار شغاتي أبرز قائد 
عسكري في العالم لـ 2018

ملحق "       " 

الفن.. لغة وحياة
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جمهورية الشباب

صوت الفنان عال ألن الفن ال يعرف اللبس

»نحن هنا« عرض مسرحي أبطاله من المكفوفين

سمير مزبان والعشق باألسود واألبيض



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

للضغ��ط  من��ه  مس��عى  ف��ي 
عليهم وارغامه��م على التصويت 
لصاحل��ه في االنتخاب��ات البرملانية 
املقبلة، يق��وم احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني مبنع ع��ودة النازحني 
ع��ن محافظ��ة املوص��ل وس��هل 
نينوى وقضاء س��نجار الى مناطق 

سكناهم االصلية.
واكد نشطاء مدنيون وشخصيات 
اهال��ي  م��ن  ووجه��اء  سياس��ية 
املوص��ل وقضاء س��نجار، ان احلزب 
الدميقراط��ي مين��ع النازح��ني ع��ن 
محافظة املوصل الذين يعيش��ون 
ف��ي مخيمات بدائي��ة على أطراف 
محافظتي اربيل ودهوك من العودة 
ال��ى مناطق س��كنهم الس��ابقة، 
واالس��تقرار  االمن  اس��تباب  برغم 
فيه��ا بع��د ط��رد داع��ش منه��ا، 
وق��ام بقط��ع الطرق الرئيس��ة بني 
محافظ��ة دهوك وقضاء س��نجار 
ومدين��ة املوص��ل، من جه��ة وبني 
مدين��ة اربي��ل ومحافظ��ة املوصل 

وكركوك من جهة اخرى.
ويؤك��د دل��دار زاخوي��ي وه��و نائب 
مس��ؤول مرك��ز تنظمي��ات دهوك 
في االحت��اد الوطني الكردس��تاني، 
الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب  ان 
مين��ع ع��ودة املوصليني الذي��ن جلأوا 
واربي��ل  ده��وك  محافظت��ي  ال��ى 
بع��د احتالل داع��ش محافظتهم، 
في مس��عى منه للحص��ول على 
او  اصواته��م لصال��ح مرش��حيه 
الضغ��ط عليه��م ومنعه��م م��ن 
التصويت لقوائم منافس��ة له في 

االنتخابات املقبلة.
واض��اف زاخوي��ي ف��ي تصري��ح، ان 
العديد  اق��ام  الدميقراط��ي  احل��زب 
م��ن نق��اط التفتيش عل��ى الطرق 
الرئيسة، بني اخلازر وسنجار والطرق 
االخ��رى الت��ي ترب��ط محافظت��ي 
ده��وك واربي��ل مبحافظ��ة املوصل، 
الت��ي تقوم بدوره��ا باعتراض عودة 
النازح��ني عن محافظة املوصل من 
الع��ودة ال��ى مناطقه��م، وفقا ملا 
ن��ص عليه قانون االنتخابات اجلديد 
الذي ص��ادق عليه مجل��س النواب 

مؤخرا، وال��ذي ينص على ضرورة ان 
تعمل احلكومة عل��ى ضمان عودة 
ال��ى مناطق س��كنهم  النازح��ني 
االصلية وتسهيل مشاركتهم في 

االنتخابات املقبلة.
يش��ار ال��ى ان اكث��ر م��ن مليوني 
مواطن نزحوا عن محافظة املوصل، 
الى محافظت��ي اربيل ودهوك، بعد 
احت��الل تنظي��م داع��ش االرهابي، 
زال  وم��ا   ،2014 ع��ام  مناطقه��م 
قراب��ة 800 الف منهم يقيمون في 
مخيمات، اقامتها منظمات دولية 
اربيل  ومحلية خ��ارج محافظت��ي 
وده��وك، وفقا الح��دث االحصاءات 

الرسمية.
احل��زب  من��ع  ان  زاخوي��ي  وتاب��ع 
الدميقراط��ي ع��ودة النازح��ني الى 
مدينة املوصل عبر الطرق الرئيسة،  

دفع ببع��ض العائ��الت التي ترغب 
بالع��ودة الى ان تس��لك طرقاً غير 
رس��مية )القج��ق(، نظ��را الغ��الق 
احل��زب الدميقراط��ي اغل��ب الطرق 
الرئيسية، في مسعى منه لضمان 
بقائه��م ف��ي مخيم��ات النازحني، 
واردف قائالً »وهذا ما يضع املفوضية 
امام االم��ر الواقع ويقس��رها على 
وض��ع صناديق اقت��راع خاصة بهم 
داخل تل��ك اخمليم��ات، ليقوم احلزب 
الدميقراط��ي ب��دوره في اس��تغالل 
ذلك عبر الضغط عليهم لصاحله، 
او ان يقوم بتغيير نتائج االقتراع«.        
ب��دوره قال الناش��ط املدن��ي ناصر 
كريت ناص��ر وهو من ابن��اء املكون 
اإليزيدي في قضاء سنجار مبحافظة 
املوصل في تصريح للصباح اجلديد، 
ان احلزب الدميقراطي يضغط بشتى 

السياس��ية  والوس��ائل  الس��بل 
واالمني��ة واخلدمي��ة املتاح��ة على 
اإليزي��دي للحصول  املك��ون  ابن��اء 
على اصواتهم لصالح مرش��حيه 
املقبل��ة، معتبرا  االنتخاب��ات  ف��ي 
املرش��حني من ابناء الطائفة داخل 
قائمة احلزب الدميقراطي مندس��ني 
والميثلون املك��ون اإليزيدي، بقدر ما 
ميثلون سياس��ة احلزب الدميقراطي 
احل��زب  ان  مبين��اً  الكردس��تاني، 
الدميقراط��ي يحاول بذل��ك تفويت 
الفرصة على اإليزيدين من احلصول 
على استحقاقهم من املقاعد في 
االنتخاب��ات املقبل��ة، كما فعل في 
االنتخابات الس��ابقة، واالظهار بان 
ابناء ه��ذا املكون ال فرصة لهم في 
احلصول على اس��تحقاقهم سوى 

عن طريق احلزب الدميقراطي. 

واك��د ان موافق��ة املفوضي��ة على 
اج��راء االنتخاب��ات للنازحني داخل 
اخمليم��ات الت��ي تقع حتت س��يطرة 
احلزب الدميقراط��ي في محافظتي 
اربي��ل وده��وك، س��يمنحه فرصة 
للضغط عليهم للتصويت لصالح 

مرشحيه.
واكد كريت ضرورة، ان تلتزم احلكومة 
بعدم  والبرملان  واملفوضية  االحتادية 
وتطبي��ق  السياس��ية،  املس��اومة 
قان��ون االنتخاب��ات اجلدي��د ال��ذي 
ينص عل��ى ضرورة ع��ودة النازحني 
والتصوي��ت في مناطق س��كنهم 

االصلية.
واض��اف ان احل��زب الدميقراطي قام 
بقط��ع الطرق الرئيس��ة بني قضاء 
س��نجار ومحافظة دهوك وسحب 
الدوائ��ر واملؤسس��ات اخلدمية من 

قضاء س��نجار، بعد دخول القوات 
العراقي��ة اليه وحتري��ره من داعش، 
وهو ما ق��ال »انه ميث��ل عائقا امام 
عودة النازحني الذين يرغب اغلبهم 
الع��ودة الى مناطقه��م بعد عودة 
اخلدمات واستباب االمن واالستقرار 

فيها«.
وبينم��ا دع��ا كريت بتأم��ني حماية 
دولي��ة ونوع م��ن الفدرالي��ة البناء 
الطائفة اإليزيدية، اكد ان حكومة 
االقليم املتمثلة باحلزب الدميقراطي 
لن تتمكن من التجاوب مع مطالب 
اإليزديني، وامنا هناك تفهما اكبر من 
قبل احلكومة االحتادية ملشاكلهم، 
مشيرا الى ان الصراعات واملشكالت 
ب��ني االقلي��م واحلكوم��ة االحتادية 
فرقت اإليزيديني وشتتهم الى فرق 

وجماعات مختلفة.

الديمقراطي الكردستاني يعرقل عودة
النازحين الى ديارهم لغاية انتخابية 

بهدف ارغامهم على التصويت لصالحه  د.علي شمخي 

بني حني وحني اخر تخرج ف��ي العراق تصريحات غير 
مس��ؤولة حتاول زج الدولة عام��ة واحلكومة خاصة 
مبش��كالت سياس��ية مع احمليط اخلارج��ي وينطلق 
اصح��اب ه��ذه التصريح��ات م��ن اجن��دات قاصرة 
يري��دون من ورائها ارض��اء احزابهم او قادة كياناتهم 
السياس��ية او جمهوره��م اخل��اص او دول اقليمية 
تدعمه��م وتريد تس��ويق اهدافها من خ��الل هؤالء 
االشخاص وهذه التصريحات ..ولالسف فان الفوضى 
حتيط املواقف العراقية جتاه العديد من امللفات ومن 
اهمها املواقف الرسمية من الدول االخرى وحسمها 
في الكثير من القضايا ومن اوضح االمثلة على ذلك 
ه��و املوقف من الوالي��ات املتح��دة االميركية حيث 
تتض��ارب التصريح��ات الرس��مية احيان��ا بني مؤيد 
ومع��ارض للدور االميركي في العراق بني مس��ؤولني 
في داخل احلكومة نفسها وبني اعضاء داخل مجلس 
النواب ففي حني نرى هناك ترحيب عراقي بهذا الدور 
ودعوات لتعزيز دور الواليات املتحدة وطلب دعمها في 
ملفات مهمة وخطيرة وحساس��ة مثل احلرب على 
االره��اب ودعم الق��وات العراقي��ة والتأكيد على  ان 
اميركا حليف استراتيجي للعراق تنطلق تصريحات 
اخرى متعارض��ة ومتضاربة مع هذا املفهوم وتنعت 
االميركي��ني بابش��ع الصفات وتخونه��م وتعيرهم 
وتصفهم احيان��ا باالعداء ومثل ذل��ك ينطبق على 
العالقات العراقية - االيراني��ة والعالقات العراقية - 
السعودية والعالقات العراقية - الكويتية والعالقات 
العراقية - الس��ورية والعالق��ات العراقية - االردنية 
والعالق��ات العراقي��ة - التركي��ة ومح��اور اخرى في 
ملف العالقات بني العراق والدول العربية واالجنبية.. 
ان مث��ل هذه املواقف املتضاربة تش��وش كثيرا على 
الراي الع��ام العراقي وتفقد الكثير من هيبة الدولة 
العراقي��ة وتضع��ف الثقة بجهازه��ا االداري وادائها 
السياس��ي ولرمب��ا يغدو مفهوم��ا ه��ذا التنوع في 
التصريح��ات واملواق��ف انطالق��ا من جترب��ة العراق 
السياس��ية التعددية وحرية التعبير عن الرأي لكن 
التعمق في هذا التضارب والتشدد في الدفاع عنها 
في احملاف��ل احمللي��ة والعربية والدولي��ة يضعف من 
موقف احلكومة العراقية ويعرضها لالحراج ويكفي 
ان تكون وزارة اخلارجية العراقية هي املعبر الرس��مي 
عن ص��ورة عالق��ات الع��راق م��ع محيط��ه العربي 
والدول��ي في حني س��يكون التدخل ف��ي دور الوزارة 
ام��را مرفوض��ا والينتمي ال��ى القواع��د الصحيحة 
في العمل السياس��ي وعل��ى من يخوضون في هذه 
التصريحات غير املس��ؤولة ان يكف��وا عن ذلك او ان 
يحتفظ��وا مبواقفهم داخل اروقتهم اخلاصة احلزبية 
والش��عبية وعدم اعمامه��ا وتس��ويقها على انها 

مواقف رسمية للدولة العراقية.

اعداء .. ام حلفاء !

تقـرير

دينيس روس*

ع��دُت للتو م��ن رحلت��ي الثاني��ة إلى 
اململك��ة العربية الس��عودية منذ أن 
أصب��ح ول��ي العهد األمي��ر محمد بن 
س��لمان، البالغ م��ن العم��ر 32 عاماً، 
الق��وة احملرك��ة للتغيير ف��ي اململكة.  
فجهوده في حتويل اجملتمع الس��عودي 
ترق��ى إلى ثورة تبدأ م��ن األعلى. ويبدو 
أن الكثيرين يقارنوه بش��اه إيران، الذي 
اعتق��د أن بإمكان��ه أن يُضفي الطابع 
الغرب��ي عل��ى ب��الده م��ن دون حتديث 
جذوره��ا االجتماعي��ة والدينية، ولكن 
الثورة أطاحت به في النهاية وأسفرت 
عن قي��ام جمهورية إيران اإلس��المية. 
ف��ي رأيي أن ول��ي العهد أكثر ش��بهاً 
ملصطفى كمال أتاتورك - الزعيم الذي 
أح��دث ثورة في تركيا م��ن خالل جتريد 
الس��لطة من القاعدة الدينية وجعل 

بالده علمانية.
ويقيناً أن األمير محمد بن س��لمان ال 
يسعى إلى إضفاء الصبغة العلمانية 
عل��ى اململك��ة العربي��ة الس��عودية. 
فعل��ى ح��د تعبي��ره، يح��اول، »إعادة« 
اإلسالم إلى طبيعته احلقيقية وإبعاده 
عن أولئك الذين س��عوا إلى نشر إميان 
ص��ارم وغير متس��امح أدى إلى إضفاء 

طابع الش��رعية على العنف ضد غير 
. ويتمثل جزء من هذا  املؤمنني جميع��اً
التحدي في واقع أن التفسير الوهابي 
لإلس��الم - الذي قاد املؤسسة الدينية 
في اململك��ة منذ ظهوره��ا في أواخر 
العش��رينات - ق��د عزز تل��ك العقلية 
املتعصب��ة املتمثل��ة ب��� »نح��ن ضّد 
اآلخرين«. وقد سمحت العائلة املالكة 
لرجال الدين ب��إدارة النظام التعليمي، 
وفرْْض األع��راف االجتماعية الصارمة 
داخل الس��عودية، وخاصة في أعقاب 
الثورة اإلس��المية في إيران عام 1979، 
ومتويل امل��دارس الدينية على الصعيد 
الدولي لنشر نظرتها العاملية السامة. 
رمبا، هذا هو سبب وجود مهنة تقليدية 
من املش��ككني في رس��الة محمد بن 

سلمان وآفاق جناحها.
وم��ن املفارقات أن املش��ككني هم في 
وليس��وا  الس��عودية  األس��اس خارج 
فيه��ا. وفي زيارت��ّي االثنتني للمملكة، 
الت��ي كان الف��رق بينهما ع��ام واحد، 
س��واء ش��ملت عق��د اجتم��اع ]م��ع 
املس��ؤولني[ ف��ي »مؤسس��ة محمد 
ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز اخليرية« 
ب� »مسك اخليرية«،  املعروفة اختصاراً 
أو في وزارتي االس��تخبارات واخلارجية، 
أو في »املرك��ز العاملي ملكافحة الفكر 
املتط��رف« )»اعت��دال«( - كانت هناك 
إش��ارة واضحة إل��ى املكان��ة اجلديدة 

للم��رأة. وم��ا يُثي��ر القدر نفس��ه من 
اإلعج��اب ه��و اجلي��ل الش��اب ألولئك 
الذين يلتقي بهم املرء في جميع هذه 

املؤسسات.
وف��ي مرك��ز »اعتدال« - ال��ذي ال يقوم 
برصد الرس��ائل املتطرفة فحسب، بل 
يعمل أيضاً على صياغة س��رد مضاد 
يس��تند على التعاي��ش الديني - يبلغ 
متوس��ط عمر املهندسني واملبرِمجني 
)الغرافي��ك(  الرس��وم  ومصمم��ي 
الس��عوديني 26 عاماً. وحي��ث أن ثلثي 
السكان الس��عوديني ال يتجاوزون سن 
الثالثني، ال ينبغ��ي أن يكون ذلك مثيراً 
للدهشة. والشباب السعودي هو الذي 
يتمت��ع بطاق��ة كبيرة وحم��اس، وهو 
الذي يصّر على أنه ميل��ك قوة التغيير 

ويلتزم بإعادة بناء بالده.
اململك��ة  ف��ي  التغيي��ر  حمل��ة  إن 
أكث��ر مصداقية  الس��عودية  العربية 
ألنه��ا محلي��ة، ولي��س ردة فعل على 
ضغ��وط خارجية. ويع��ود الفضل في 
كل ذلك النجاح إلى فهم املس��ؤولني 
الس��عوديني بأن اململكة ال تس��تطيع 
احلف��اظ على احلوكم��ة القائمة على 
احلد األدنى املشترك بني جميع فصائل 
العائل��ة املالك��ة، واملوافقة على رجال 
الدين الوهابيني، واإلبقاء على اقتصاد 
يعتمد بنحو حصري تقريباً على النفط 
للحصول على العائدات، واحلفاظ على 

واق��ع اعتماد 80 في املائة من العائالت 
السعودية على احلكومة.

إن األمي��ر محم��د بن س��لمان ووالده 
امللك س��لمان بن عبد العزيز يفهمان 

ه��ذا األمر. إضافة إل��ى ذلك، أعتقد أن 
ول��ي العهد، الذي أنش��أ »مؤسس��ة 
مس��ك« لرعاي��ة وتش��جيع التعل��م 
واجملتم��ع القائم عل��ى املعرفة قبل أن 
يعتل��ي الس��لطة، قد جنح ف��ي قراءة 
والح��ظ  الس��عودي  الش��باب  م��زاج 
استعداداً للتغيير. ورأى، على ما أعتقد، 
اإلمكاني��ات التي ميكن اس��تخالصها 
حت��ى عندم��ا أدرك اخلط��ر ف��ي إدامة 
الوضع الراهن. وفي هذا الصدد، فخالل 
زيارتي ل� »مركز الدراس��ات والش��ؤون 
اإلعالمية بالديوان امللكي السعودي«، 
ُعرِض��ت علّي اس��تطالعات واس��عة 
النط��اق حول املواق��ف داخل اململكة، 
وكيف تشهد اآلراء التقليدية حول دور 
احلكومة واملؤسسات الدينية والنساء 
]بعض[ التغّيرات. وليس من املستغرب 
أن يك��ون الش��باب الس��عوديون أكثر 
انفتاح��اً من ثلث الس��كان الذين تزيد 

أعمارهم على 30 عاماً.
وخالل حديثي مع أحد كبار املسؤولني 
السعوديني عن ابنته البالغة من العمر 
16 عام��اً، تفاج��أُت بالفخ��ر الواضح 
الذي ش��عر به عند قول��ه: »تؤمن أنها 
قادرة عل��ى فعل أي ش��يء اآلن«. هذه 
ليس��ت اململكة العربية الس��عودية 
املس��تقبلية بعد، حيث م��ا تزال املرأة 
بحاج��ة إل��ى موافق��ة أح��د أقربائها 

الذكور للسفر إلى اخلارج.

ومع ذلك، لوال االضطرابات والصراعات 
التي تستنزف املنطقة، لتصّدر التحول 
اجلذري الذي تشهده السعودية كافة 

العناوين في الشرق األوسط. 
نح��ن ف��ي الوالي��ات املتح��دة لدين��ا 
مصلحة كبيرة في جناح األمير محمد 
بن سلمان، وسوف تتيح زيارته املقبلة 
إل��ى الوالي��ات املتحدة التي س��تدوم 
ثالث��ة أس��ابيع مج��االً للمس��اعدة - 
مب��ا نس��تطيع القي��ام ب��ه - في حني 
ستتسنى لنا الفرصة لنكون صادقني 
مع��ه. وق��د يتع��ارض ذلك م��ع توّجه 
الس��ماح  ولك��ّن  األميركي��ة،  اإلدارة 
للمزيد من الطالب السعوديني باجمليء 
والبق��اء للت��درب م��ا بعد الدراس��ات 
العليا س��يكون لهما تأثير واضح في 
اململك��ة. وف��ي الوق��ت نفس��ه، على 
األمي��ر محمد بن س��لمان أن يس��مع 
أيضاً أّن اعتقال املدّونني أو الصحفيني 
الذين ينتقدون البالط امللكي لن يخلق 
األج��واء التي تع��ّزز االبت��كار واإلبداع 
احلقيقي��ني - إمنا س��يكون لذل��ك أثر 
التكنولوجي��ا  قط��اع  عل��ى  س��لبي 
املتقدم��ة هنا ]في الوالي��ات املتحدة[ 
الذي يسعى ولي العهد إلى االستثمار 
فيه والتعاون معه. وباملثل، هناك مزايا 
حلملة مكافحة الفس��اد، شريطة أن 
تكون ش��فافة، ويُنظر إليها على أنها 
تعزز س��يادة القانون التي ميكن جلميع 

املستثمرين األجانب االعتماد عليها.
وفيم��ا يتعل��ق بالسياس��ة اخلارجية، 
ينبغ��ي على اإلدارة األميركية أن تؤكد 
أن الواليات املتح��دة بحاجة إلى جتنب 
املفاج��آت وأن تفع��ل املزيد لتنس��يق 
املقارب��ات. يتعنّي عل��ى الرئيس ترامب 
أن يقترح ]فتح[ قناة سياس��ة رفيعة 
املس��توى للتفكير معاً ف��ي تداعيات 
القرارات احلساس��ة قبل اتخاذها. ولو 
ناقش��ت إدارة ترامب مع الس��عوديني 
موض��وع الق��دس قب��ل ش��هرين من 
إعالنه��ا عنه، لرمبا كانت قد ش��ّكلت 
إطار قرارها بطريقة أقل إخالالً بجهود 
الس��الم اخلاص��ة به��ا. وباملث��ل، فيما 
يتعلق بقضاي��ا اليمن وقط��ر ولبنان، 
لو ناق��ش الس��عوديون خياراتهم مع 
لرمب��ا كان��ت  أوالً،  املتح��دة  الوالي��ات 
واش��نطن ق��د عملت على تقس��يم 
األدوار بص��ورة أكثر فعالي��ة لتحقيق 
األهداف املش��تركة للوالي��ات املتحدة 

والسعودية.
إّن األمير محمد بن س��لمان س��عودي 
ثائر، ولن يبقى أثر جناح سياس��اته في 
اململكة العربية السعودية فقط. وهو 

األمر فيما يتعلق بفشلها.

*ديني��س روس هو مستش��ار وزميل 
»وليام ديفيدسون« املميز في معهد 

واشنطن

الواليات المتحدة ومساندة »ثورة« ولي العهد السعودي

مخيمات النازحني على اطراف اربيل ودهوك

اكثر من مليوني 
مواطن نزحوا عن 
محافظة الموصل، 
الى محافظتي 
اربيل ودهوك، بعد 
احتالل تنظيم داعش 
االرهابي، مناطقهم 
عام 2014، وما زال 
قرابة 800 الف منهم 
يقيمون في مخيمات، 
اقامتها منظمات 
دولية ومحلية خارج 
محافظتي اربيل 
ودهوك
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املكت��ب  باس��م  املتح��دث  أك��د 
اإلعالم��ي لرئي��س الوزراء، س��عد 
املعتقل��ني  جمي��ع  ان  احلديث��ي، 
بتهم "اإلره��اب" من األجانب مبن 
فيهم النس��اء سيحاكمون وفقا 
للقانون العراق��ي، وذلك بالتزامن 
م��ع أح��كام ع��دة ص��درت ه��ذا 
األسبوع بحق نساء من جنسيات 
إلى  االنتم��اء  بتهم��ة  مختلف��ة 

تنظيم داعش.
"احل��رة"  قن��اة  موق��ع  ونق��ل 
األميركي��ة عن احلديث��ي، قوله إن 
"جمي��ع األجان��ب الذي��ن ارتكبوا 
جرائم وانتهاكات بحق الش��عب 

العراق��ي بش��كل مباش��ر أو عبر 
واملس��اندة س��يخضعون  الدعم 
للقوانني العراقية"، مبينا ان هذا 
األم��ر ينطبق أيضا على النس��اء 
األجنبيات اللواتي ارتكنب أفعالهن 
االرهابية داخل األراضي العراقية.

وأوض��ح احلديث��ي ان " احلكوم��ة 
ستنس��ق مع ال��دول التي ينتمي 
إليه��ا املعتقل��ون ف��ي ح��ال لم 
يثب��ت قيامهم بجرائ��م أو أعمال 
قتل وتفجي��ر في العراق، من أجل 

تسليمهم".
وأشار إلى أن "السلطات العراقية 
حتتجز عش��رات النساء واألطفال 
من جنسيات مختلفة في مراكز 

البت مبصائرهم  متخصصة حلني 
بالتنسيق مع دولهم".

وكان القضاء العراقي أصدر قرارا 
االثن��ني املاض��ي، بترحيل مواطنة 
فرنس��ية كانت ق��د اعتقلت في 
املوصل م��ع أطفالها األربعة بعد 
أن أدين��ت بعب��ور احل��دود بصورة 
غير مش��روعة، اذ قضت احملكمة 
بس��جن  بغ��داد  ف��ي  اجلنائي��ة 
الفرنس��ية س��بعة أش��هر لكن 
بس��بب  ف��ورا  س��راحها  أطل��ق 
انقضاء م��دة احلكم خ��الل فترة 
توقيفه��ا، فيما حكم بالس��جن 
املؤب��د على 10 نس��اء أخريات من 

تركيا وأذربيجان.

م��ن جهته��ا أكدت وزي��رة العدل 
الفرنس��ية نيك��ول بيلوبي��ه، ان 
بالدها ستتدخل في حال مت احلكم 
على أي مواطن فرنس��ي باإلعدام 
ووفق��ا  أو س��ورية،  الع��راق  ف��ي 
للنائب العام الفرنس��ي فإن نحو 
676 فرنس��يا بينه��م 295 ام��رأة 

يتواجدون في العراق وسوريا.
اجلدير بالذكر ان القضاء العراقي 
أصدر في 21 كانون الثاني املاضي، 
حكم��ا باإلع��دام عل��ى مواطنة 
أملانية من أص��ول مغربية بتهمة 
االنتم��اء لداع��ش، ف��ي حكم هو 
األول م��ن نوعه ال��ذي يصدر بحق 

مواطنة أوروبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
النزاه��ة، أم��س  ج��ددت هيئ��ة 
االربعاء، دعوتها لعدم الس��ماح 
العف��و  بقان��ون  للمش��مولني 
العام وقضايا الفس��اد للترشح 
لالنتخابات، مبينة ان ذلك يحتاج 

الى تدخل تشريعي.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت 
»الصباح اجلديد« نسخة منه اننا 
»ندعو الس��لطتني التش��ريعيَّة 
ع��دم  لض��رورة  والتنفيذيَّ��ة 
الس��ماح للمش��مولني بقان��ون 

العف��و الع��ام رقم )27( لس��نة 
لالنتخاب��ات  بالترش��يح   2016
النيابيَّة واحملليَّة، اضافة الى عدم 
قنا معهم في  الس��ماح ملن حقَّ
ٍة تتعلَّق بالفس��اد  قضاي��ا ُمهمَّ
املاليِّ واإلداريِّ والتجاوز على املال 
لالنتخاب��ات  بالترش��يح  الع��امِّ 
احمللي��ة والنيابي��ة، حتى مع عدم 
ص��دور أح��كاٍم قضائيَّ��ٍة باتَّ���ٍة 

هم«. بحقِّ
واضافت الهيئة ان »األمر يحتاج 

�ٍل تشريعيٍّ ملنع ذلك«. إلى تدخُّ

ه��ذه  »الدع��وة  ب��أنَّ  مبين��ة 
تأت��ي كخط��وٍة م��ن اخلط��وات 
االس��تباقيَّة، وهي مبثاب��ة إجراٍء 

تنظيميٍّ بحت«.
انه��ا »تقدمت  الهيئة  وتابع��ت 
إل��ى مجلس  ة ُمقترح��اٍت  بع��دَّ
النُّوَّاب لتعديل البند )عاشراً( من 
املادَّة )4( من قان��ون العفو العامِّ 
ل(  رق��م )27( لس��نة 2016 )املُعدَّ
من أجل اس��تثناء جرائم الرشوة 
الدولة  أموال  واالختالس وسرقة 
وجرائم الفس��اد املال��يِّ واإلداريِّ 

 ، األخ��رى من قانون العف��و العامِّ
ن عدم  وك��ذا تعدي��ل آخ��ر تضمَّ
ه��م  ش��مول م��ن ص��درت بحقِّ
أح��كاٌم غيابيٌَّة أو نش��رٌة حمراُء 

دوليٌَّة بأحكام القانون.
فضالً عن مقت��رٍح ثالٍث إلضافة 
ن منع املش��مولني  ، يتضمَّ ن��صٍّ
بقان��ون العفو الع��ام عن جرائم 
م��ن  واإلداريِّ  املال��يِّ  الفس��اد 
النيابيَّة  لالنتخاب��ات  الترش��يح 
أيَّ  تس��نُّمهم  وع��دم  واحملليَّ��ة 

منصٍب«

االرهابيون األجانب يخضعون ألحكام القانون العراقي »النزاهة« تجدد الدعوة لمنع المشمولين 
بقانون العفو من الترشيح لالنتخابات 

األمير محمد بن سلمان 
ال يسعى إلى إضفاء 
الصبغة العلمانية 
على المملكة العربية 
السعودية. فعلى حد 
تعبيره، يحاول، »إعادة« 
اإلسالم إلى طبيعته 
الحقيقية وإبعاده عن 
أولئك الذين سعوا إلى 
نشر إيمان صارم وغير 
متسامح أدى إلى إضفاء 
طابع الشرعية على العنف 
ضد غير المؤمنين جميعًا



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس األربعاء، بأن ثالثة مدنيني اصيبوا 
ج��راء انفجار عبوة ناس��فة ش��مالي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة بالقرب من س��وق ش��عبية 
مبنطق��ة ش��ط التاجي انفج��رت، ما 
أس��فر ع��ن إصاب��ة ثالث��ة مدني��ني" ، 
مضيف��ا أن "قوة أمني��ة طوقت مكان 
احل��ادث ومنع��ت االقتراب من��ه، فيما 
مت نق��ل اجلرحى إلى أقرب مستش��فى 

لتلقي العالج".

ديالى – ضربات جوية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 

ديال��ى امس االربع��اء أن ارب��ع ضربات 
جوية استهدفت "مضافات داعشية" 
ق��رب بحي��رة حمرين ش��مال ش��رقي 

احملافظة.
وق��ال املص��در إن "أربع ضرب��ات جوية 
متتالية استهدفت مضافات داعشية 
ق��رب بحي��رة حمرين، )65 كم ش��مال 
ش��رقي ب عقوب��ة(" الفتا ال��ى أن "دوي 
القص��ف كان قوي��ا دون معرفة حجم 
اخلسائر البشرية او املادية في صفوف 

مسلحي تنظيم داعش".

بابل – عمليات دهم 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
ش��رطة بابل امس االربع��اء عن تنفيذ 
العديد م��ن مذك��رات أوام��ر القبض 
بح��ق مطلوبني للقضاء بتهم جنائية 
قانوني��ة خ��الل عمليات  ومخالف��ات 

أمني��ة ش��ملت مناط��ق متفرقة من 
احملافظة.

وب��ني املص��در إن قواته��ا نف��ذت )40( 
مذكرة أمر قب��ض وحتر بحق مطلوبني 
للقض��اء بجرائم جنائي��ة ومخالفات 
أمني��ة  عملي��ات  خ��الل  متنوع��ة 
ف��ي  متفرق��ة  مناط��ق  اس��تهدفت 
عموم أنح��اء احملافظة وجرت بناء على 
دقيقه، مشيرة  استخبارية  معلومات 
الى نقل املتهمني الى مراكز لالحتجاز 
األمني الستكمال التحقيقات األولية 

واحالتهم الى القضاء. 

الديوانية – حملة امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس االربعاء ان دوريات ومفارز 
قس��م ش��رطة النجدة نفذت ممارسة 
امنية واس��عة النطاق وعمليات دهم 

وتفتيش ش��ملت العديد من املناطق 
في عموم احملافظة متكنت خاللها من 
الق��اء القبض على عدد م��ن اخملالفني 

بتهم مختلفة . 
وقال املص��در ان مفارز امنية متواجدة 
في س��يطرة الفرات متكن��ت من القاء 
القبض عل��ى احد املطلوبني على وفق 
املادة 393 من قان��ون العقوبات ، فيما 
الق��ت مفارز قس��م مكافحة االجرام 
القبض على متهم بالسرقة مطلوب 

للقضاء على وفق املادة 443.

ميسان – عمليات استباقية 
أعلن مص��در امني في قيادة ش��رطة 
ميس��ان امس األربعاء، تنفيذ مذكرات 
أوامر القب��ض بحق مطلوبني للقضاء 

بتهم
 وذك��ر انه في إط��ار العمليات األمنية 

واالس��تباقية والقبض على املطلوبني 
متكنت مفارز أقس��ام وأفواج ش��رطة 
احملافظة من إجراء حملة واسعة بحق 
املطلوبني للقضاء أس��فرت عن إلقاء 
القبض على متهمني بجرائم استناداً 
إلح��كام قضائية مختلفة خالل االيام 

السبعة املاضية".

ذي قار – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار ام��س االربع��اء انه بن��اء على 
معلومات دقيقة متكن مركز ش��رطة 
الشطرة من القاء القبض على متهم 
صدر بحق��ه حك��م غياب��ي باإلعدام 
ش��نقا حتى املوت الرتكابه جرمية قتل 
بقرية ال س��الم بقضاء الغ��راف عام 

. 2004
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 

ع��ن اس��مه لق��د مت تس��ليم املتهم 
ال��ى مرك��ز ش��رطة الغراف حس��ب 
االختصاص إلكمال االجراءات القانونية 

بحقه واعادة محاكمته حضوريا. 

نينوى – اعتقال مطلوبني 
أعل��ن الناط��ق باس��م وزارة الداخلية 
العراقي��ة ام��س األربع��اء، ع��ن القاء 
القبض على داعشيني احدهما قيادي 

في محافظة نينوى.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد 
مع��ن إن " ف��وج ال��رد الس��ريع التابع 
لش��رطة نين��وى يلق��ون القبض على 
اثن��ني من عناص��ر داع��ش" االرهابي ، 
مضيفا أن "احدهم القيادي مت القبض 
عليهما في منطقة حي القدس وحي 
التأمي��م ف��ي اجلان��ب األيس��ر ملدينة 

املوصل".

البصرة – عملية امنية 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س األربع��اء، بأن ق��وة من 
اجليش والش��رطة باش��رت في ساعة 
مبك��رة من صب��اح يوم ام��س بتنفيذ 
عملي��ة أمني��ة ف��ي منطق��ة القبلة 
الواقعة ضمن مركز احملافظة بحثاً عن 
مطلوبني وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "قوة مش��تركة من اجليش 
والش��رطة قام��ت فج��ر ي��وم ام��س 
بتطوي��ق أج��زاء من منطق��ة القبلة، 
أن  بالتفتي��ش"، مبين��اً  ث��م باش��رت 
"العملية تهدف الى مالحقة مطلوبني 
الثقيلة  األس��لحة  للقضاء ومصادرة 
واملتوس��طة" ، الفتا الى أن "العملية 
هي جزء من حملة أوسع لتعزيز األمن 

وفرض القانون في احملافظة".

انفجار عبوة ناسفة بشط التاجي شمالي بغداد * الطيران يستهدف مضافات داعش بحمرين شرقي ديالى 
تنفيذ مذكرات قبض بحق مطلوبين في بابل * اعتقال مطلوبين بعمليات دهم وتفتيش في عموم الديوانية 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قّدم ممثل حكومة أذربيجان، س��مير باغيروف- 
ال��ذي وص��ل أم��س األول الثالثاء ال��ى بغداد- 
اعتذار حكومته الرس��مي لس��لطة الطيران 

املدني العراقي واخلطوط اجلوية العراقية.
وذك��ر بي��ان لس��لطة الطيران املدن��ي تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه أن االعتذار جاء 
"لتأخير إحدى الرحالت العراقية املتوجهة الى 
بغداد في مطار )حيدر علييف( في العاصمة 
باكو، واعتبرت سلطة الطيران املدني العراقي 
ه��ذا التأخير خرق��اً واضحاً ملذك��رة التفاهم 
اجلوي��ة املوقعة ب��ني الع��راق وأذربيج��ان عام 

."2012
كما أكد باغيروف بحس��ب البيان "على عدم 
تك��رار مثل ه��ذه احلالة" مبين��اً ان "احلكومة 
األذري��ة حريصة ج��داً على توطي��د العالقات 

العراقية األذرية". 
فيما أك��د مدير عام س��لطة الطيران املدني 
العراق��ي عب��اس عم��ران "على إع��ادة توقيع 
مذك��رة تفاهم جوية تعتبر مكملة للمذكرة 
املوقعة سابقاً بني العراق وأذربيجان وسيكون 
فيه��ا ش��روط وضمان��ات تضعه��ا س��لطة 

الطيران املدني العراقي".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن رئيس مجلس إدارة كلية الكوت اجلامعة 
طال��ب املوس��وي، األربع��اء، عن دخ��ول كلية 
الكوت اجلامعة التصنيف العاملي، متخطية 
بذلك ع��دداً كبي��راً من اجلامع��ات احلكومية 

واألهلية في العراق.
وقال املوسوي في بيان تلقت " الصباح اجلديد 
"  نس��خة من��ه، إن “كلي��ة الك��وت اجلامعة 
حصلت على التسلسل 14 ضمن التصنيف 
العاملي في موقع Qs  ، وهو ما ميثل اجنازاً كبيراً 

يحسب لصالح التعليم األهلي في العراق”.
وأضاف املوس��وي، أن “كلية الك��وت اجلامعة 
قطعت أشواطاً كبيرة في سبيل حتقيق هذا 
االجن��از االكادميي الذي ميثل مفخ��رة للتعليم 
في العراق بش��كل ع��ام ومحافظة واس��ط 

بشكل خاص”
وتاب��ع أنه “بكل فخر واقتدار اس��تطعنا جتاوز 
العدي��د من اجلامع��ات احلكومي��ة التي متتد 
أعمار تأسيسها لسنوات طول، واحلفاظ على 

هذا االجناز ميثل حتدياً كبيراً جلميع العاملني”.
يذك��ر ان كلي��ة الك��وت اجلامعة ه��ي كلية 
عراقي��ة أهلي��ة مت تأسيس��ها س��نة 2012 . 
وهي أول كلية خاصة في محافظة واس��ط. 
ومتن��ح ش��هادة البكالوري��وس ف��ي مختلف 
االختصاص��ات العلمي��ة واالنس��انية وه��ي 
تخضع لقوان��ني وأنظمة وتعليمات وضوابط 
وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي من 
خالل االش��راف العلمي والتربوي املباشر على 
انش��طتها اخملتلفة وبذلك فان الشهادة التي 
متنحه��ا الكلي��ة معت��رف بها م��ن قبل تلك 

الوزارة.

البصرة ـ الصباح الجديد:
قام  فنيو شعبة التلوث البحري التابع لقسم 
التفتي��ش البح��ري ملوان��ئ الع��راق مبكافحة 
بقعة زيت في املنطقة الواقعة قرب مش��روع 
مين��اء الف��او الكبي��ر والت��ي تس��ببت فيها 
انس��كابات من أحد أنابيب النفط اخلام املعد 
للتصدير والعائدة لش��ركة نفط البصرة في 

عرض البحر .
وقد متكن العاملون من اس��تعمال اجهزتهم 
ومعداته��م احلديث��ة في عملي��ات مكافحة 
التل��وث البحري في املنطق��ة والتي تقع قرب 
ميناء الفاو الكبير على اجلانب الغربي لكاسر 
االمواج ، اذ قام فريق مكافحة التلوث البحري 
مبكافحة النفط املنسكب والذي انتشر علي 
جانب الكاسر وقد رش��ت املنطقة مبشتتات 
النف��ط ومتت املعاجلة على الفور والس��يطرة 

عليه بشكل كامل.

أذربيجان تخرق اتفاقًا مع 
العراق وتعتذر رسميًا

كلية الكوت الجامعة 
تدخل التصنيف
) Q.s( العالمي

فنيو الموانئ ينجحون 
بمكافحة بقعة زيت 

قرب ميناء الفاو

الملف األمني

اإلقلي��م يرض��خ لش��رط احلكوم��ة 
عل��ى  احتادي��ني  بإش��راف موظف��ني 

املطارات

وأكمل احلديث��ي الق��ول إن "احلكومة 
ملتزم��ة بالدس��تور وال تتج��اوز عليه 
وتتعامل مع اقليم كردستان جزءاً من 
العراق اسوة باحملافظات، وعلى الطرف 

اآلخر يقع االلتزام ذاته".
وف��ي الس��ياق، قال النائب ع��ن الكتل 
الكردس��تانية زانا س��عيد في حديث 
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، أن "التواصل 
بني العبادي وبارزاني امر ضروري حلسم 
املش��كالت ب��ني بغ��داد واالقليم، لكن 
يجب أن تخ��رج تلك اللق��اءات بنتائج 

واضحة".
وأضاف سعيد أن "املواطن في االقليم 
م��ا زال يعاني؛ بس��بب تل��ك اخلالفات، 
س��يما املوظف��ون فه��م ل��م يتلق��وا 

رواتبهم منذ فترة طويلة".
وبني أن "العراقيني بنحو عام ينتظرون 
خط��وات عل��ى ارض الواق��ع، وتنازالت 
متبادلة ب��ني احلكومتني االحتادية وتلك 

التي في االقليم".
ويرى س��عيد أن "التح��دي االكبر الذي 
يواج��ه الطرفني يتمثل مبل��ف املوازنة، 
توافق��ي  بش��كل  حس��مه  وض��رورة 
باالبتع��اد ع��ن االص��رار عل��ى املواقف 

املتشنجة".
وأك��د النائ��ب الكردي أن "الس��لطات 
ف��ي االقليم ما زالت تبيع النفط خارج 
الس��ياقات الرس��مية وعلى احلكومة 

االحتادية أن توقف ذل��ك"، لكنه يتأمل 
خي��راً ع��ن "امكاني��ة انف��راج االزمة 
قريب��اً". ويواصل أن "املناف��ذ احلدودية 
في الس��ليمانية وده��وك مفتوحة وال 
يوجد مش��اكل فيها، لكن املطارات ما 
زالت متوقفة وقد مت اس��تئنافها فقط 
امام املعتمرين إلى اململكة السعودية، 
وسمعنا بأن النشاط سيعود بشكله 

السابق قريباً".
وأكد س��عيد أن " نقطة واحدة تبقت 
عالقة في احلوارات بني وزارتي الداخلية 
ف��ي بغ��داد واالقلي��م، تخ��ص طل��ب 
نش��ر ق��وة احتادية ف��ي مط��اري اربيل 
والس��ليمانية"، مبيناً ان "االقليم عّد 
تلك اخلطوة غير صحيحة بحجة عدم 

وجود مبرر لذلك".
يذكر أن احلوارات بني احلكومة االحتادية 
واقليم كردس��تان مس��تمرة من أجل 
تسوية املشكالت العالقة التي بلغت 
اش��دها باالصرار على اجراء اس��تفتاء 
االنفص��ال ع��ن العراق ال��ذي مت الغاؤه 
بقرار من احملكمة االحتادية العليا العام 

املاضي.

مكتب العبادي يحّمل البرملان 
مسؤولية استقطاعات الرواتب من 

املوظفني واملتقاعدين

وكان��ت عض��و اللجن��ة املالي��ة ف��ي 
التميم��ي،  ماج��دة  الن��واب  مجل��س 
اعلنت ع��ن اتفاق اللجن��ة على الغاء 
فقرة االستقطاعات لرواتب املوظفني، 

فيما اش��ارت الى اضاف��ة %10 ضريبة 
مبيعات عل��ى املراكز التجارية وموالت 
التسوق وصالونات احلالقة التجميلية 

النسائية والرجالية.
وقال��ت التميم��ي في مؤمت��ر صحافي 
إن  س��ابق،  وق��ت  ف��ي  عقدت��ه، 
"اللجنة ق��ررت باالجماع الغ��اء فقرة 
املوظف��ني"،  لروات��ب  االس��تقطاعات 
مبين��ة اننا "ال نحتاج الى اس��تقطاع 
رواتب املوظفني في موازنة عام 2018".

واضاف��ت التميم��ي ان "اللجنة كانت 
و2017   2016 ع��ام  مبوازن��ة  ملتزم��ة 
باالستقطاعات بس��بب تدهور اسعار 
النفط ودخ��ول داع��ش، وبالتالي فهو 
قرار مؤقت جاء من احلكومة وليس من 

االلجنة املالية".

"العدل" ترفض توزيع صالحياتها 
على احملافظات وتبطل  20 قيداً 

مزورا

ونق��ل بي��ان لل��وزارة تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة منه ع��ن العكيلي، 
تع��ود  عقاري��اً  قي��داً   17" ان  قول��ه 
ملكيتها للدولة متت التوصية بإبطال 
تس��جيلها، نتيج��ة عملي��ات التزوير 
الت��ي رافق��ت إجراءات نق��ل ملكيتها 
بص��ورة غي��ر قانونية، مبين��ا ان قيمة 

تلك العقارات جتاوزت 28 مليار دينار".
وأضاف املفت��ش الع��ام، ان "العقارات 
املوصى بإبط��ال قيودها نتيجة التزوير 
بلغت  للمواطنني  والعائدة ملكيته��ا 

ثالث��ة قيود بقيم��ة )511( مليون دينار، 
وقد مت التوصية لذوي العالقة مبراجعة 
احملاك��م اخملتص��ة بغية اص��دار قرارات 
ال��ذي  التس��جيل  بإبط��ال  قضائي��ة 
اكتسب الش��كل النهائي، مشيراً في 
الوق��ت ذات��ه ال��ى ان إبطال تس��جيل 
العقارات التي لم يكتسب تسجيلها 
الشكل النهائي يكون بقرار من الوزير 
وفق الصالحيات املمنوحة له في قانون 

التسجيل العقاري".
ولفت الى، ان "أحد اهم أسباب التزوير 
في معامالت التسجيل العقاري تعود 
الروتين��ي  ال��ى اس��تخدام األس��لوب 
الورق��ي في اجناز املعام��الت وخصوصا 
نقل امللكي��ة،" مؤكدا ان "التحول الى 
مكننة إج��راءات التس��جيل العقاري 
وإكمال م��ا خططت له الوزارة ضروري 
للتخلص من الروتني والتالعب باألوراق 
الدولة  والتزوير مبمتل��كات  الرس��مية 

واملواطنني".

كوريا الشمالية تلغي اجتماعا
مع نائب الرئيس األميركي في سول

أن  م��ن  أيض��ا  ث��ارت  مخ��اوف  لك��ن 
بيونغيان��غ، التي تواج��ه إدانات كبيرة 
إلجراء جت��ارب متكررة ألس��لحة نووية 
وصواري��خ تقليدية، اس��تخدمت هذه 
البطولة العاملية جملرد حتس��ني صورتها 

الدولية.
وح��ّذرت الوالي��ات املتح��دة، م��ع قوى 
دولية أخرى، من تخفيف الضغط على 

الكوريني الش��ماليني قبل التخلي عن 
برنامجه��م النووي وحتس��ني وضعهم 

في مجال حقوق اإلنسان.
وق��ال نيك ايرز رئي��س فريق عمل بنس 
إن كوري��ا الش��مالية "وافق��ت عل��ى 
االجتم��اع عل��ى أمل أن يخف��ف نائب 
الرئي��س م��ن لهجت��ه، الت��ي كان من 
ش��أنها أن تفس��ح اجملال على املسرح 
العامل��ي لدعايتها خ��الل دورة األلعاب 

األوملبية".
وأضاف ايرز :"هذه اإلدارة س��تقف ضد 
رغبة كيم فى حتس��ني ص��ورة نظامه 
القاتل من خالل الظهور بصورة جميلة 
ف��ى األلع��اب األوملبية، ولع��ل هذا هو 
الس��بب فى هروبهم م��ن االجتماع أو 

رمبا لم يكونوا مخلصني فى اجللوس".
ول��دى مغادرت��ه لأللع��اب، ق��ال نائب 
الرئيس األميرك��ي إن الواليات املتحدة 
وحلفائه��ا ال يزالون متفقني متاما حول 

التعامل مع كوريا الشمالية.
وأضاف :"ال يوجد أي خالف بني الواليات 
املتح��دة وجمهوري��ة كوري��ا اجلنوبية 
والياب��ان ح��ول ض��رورة مواصل��ة عزل 
كوريا الشمالية اقتصاديا ودبلوماسيا 
حت��ى تتخلى ع��ن برنامجه��ا النووي 

والصاروخى".
بيد أن رئيس كوري��ا اجلنوبية مون جاى 
إن ق��ال إنه يفكر ف��ى قبول دعوة كيم 

جونغ- أون لزيارة بيونغيانغ.
وم��ن املنتظ��ر أن تك��ون ه��ذه القمة، 
ف��ي ح��ال حدوثها، األولى ب��ني زعيمي 

الكوريتيني منذ أكثر من 10 سنوات.

تتمات ص1

متابعة ـ الصباح الجديد:
شّددت نائب املمثل اخلاص لألمني 
الع��ام ل��ألمم املتحدة ف��ي العراق 
واالنتخابية  السياسية  للشؤون 
الي��س وولبول خ��الل زيارتها إلى 
مخي��ٍم مؤق��ٍت للنازح��ني ف��ي 
كرك��وك على أن العراقيني الذين 
اضطّروا للنزوح جّراء النزاع األخير 
لهم حٌق في التصويت غيُر قابٍل 
للتص��ّرف، وينبغي متكينهم من 
املش��اركة ف��ي االقت��راع املقبل 
وأن يك��ون لهم صوٌت في رس��م 

مستقبل بالدهم.
وتهدف زيارُة نائ��ب املمثل االممي 
للنازح��ني ف��ي مخيم لي��الن -١ 
ف��ي كرك��وك إل��ى إب��راز أهمية 
مشاركة النازحني في االنتخابات 
ممارس��ة  عل��ى  وتش��جيعهم 
حقهم في اختي��ار ممثليهم في 

مجلس النواب .
وش��ارك في تنظيم ه��ذه الزيارة 
املتح��دة  األمم  بعث��ة  م��ن  كلٌّ 
ملساعدة العراق )يونامي( ومكتب 
مفوضية األمم املتحدة الس��امية 
الع��راق.  في  الالجئ��ني  لش��ؤون 
والتقت نائب املمثل اخلاص وولبول 
النازحة،  باألس��ر  الزي��ارة  خ��الل 
واغتنم��ت الفرصة لالطالع على 

استعداداتهم للتصويت.
وقالت وولبول التي كانت قد زارت 
مؤخراً مخيم��اٍت أخرى للنازحني 
ف��ي أطراف بغ��داد للدع��وة إلى 
ش��مول النازح��ني وغيره��م من 
الفئات األكثر ضعفاً في عمليِة 
انتخاباٍت حرٍة ونزيه��ٍة  "ما زلُت 
أش��ّدد عل��ى األهمي��ة املركزية 
ملشاركة النازحني في االنتخابات 
املقبل��ة." ودعت الى اتخاذ تدابيرَ 
خاص��ٍة لضمان متك��ني الناخبني 
الش��باب الذين ص��ار يحّق لهم 
والفئ��اِت  م��رٍة  ألول  التصوي��ت 
التس��جيل  من  األكث��ر ضعف��اً 
والتصويت ف��ي االنتخابات املقّرر 

إجراؤها في 12 أيار املقبل . 
وج��ّددت وولب��ول التأكي��د على 
احلق الدستوري جلميع العراقيني 

ف��ي املش��اركة ف��ي االنتخابات، 
عل��ى  الناخب��ني  وش��جعت 
ب��ذل جهده��م للتوج��ه لإلدالء 
وقالت: "س��أواصل  بأصواته��م. 
الدع��وة إلى متك��ني النازحني من 
التصوي��ت م��ن أجل مس��تقبل 
الع��راق. وفي الواقع، أنا أش��جع 
بقّوٍة جميع الناخبني على إظهار 
التزامهم مبس��تقبل بالدهم من 
بأعدادٍ  للتصوي��ت  التوجه  خالل 

كبيرٍة في يوم االنتخابات."
كذلك، عقدت نائب املمثل اخلاص 
السيدة وولبول خالل زيارتها إلى 
كرك��وك اجتماعاٍت مع محافظ 
وسياس��يني  وكال��ًة  كرك��وك 
م��ن احملافظ��ة ملناقش��ة الوضع 

السياسي واالنتخابات املقبلة. 
من جانبه طمأن مدير املفوضية 
لالنتخابات في  املستقلة  العليا 
كركوك قيس محمد خورش��يد 
س��ّكان اخملّي��م ب��أن املفوضي��ة 

آلي��اٍت  جمي��ع  له��م  س��توّفر 
لتصوي��ت النازح��ني ف��ي مراكزَ 
داخ��ل مخيماتهم.  مخّصص��ٍة 
كم��ا أّك��د أن ف��رق التس��جيل 
أخرى  زي��ارة  املتنقل��ة س��تجري 
إل��ى اخمليم لغرض متك��ني أولئك 
الذي��ن لم يتم تس��جيلهم بعد 
م��ن إضافة أس��مائهم. وتواصل 
األمم املتحدة تقدمي الدعم الفني 
بش��أن  للمفوضي��ة  واملش��ورة 

االستعدادات لالنتخابات.
أف��ادت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة بأن 
االالف م��ن النازحني ف��ي العراق 

يواصلون العودة إلى ديارهم.
ووفقا ألح��دث تقري��ر ملصفوفة 
املنظم��ة الدولية للهجرة لتتبع 
الش��هر  نهاي��ة  الن��زوح، حت��ى 
املاض��ي ع��اد أكثر م��ن ٣ ماليني 
و300 الف عراقي إلى مناطقهم 
األصلية، في ح��ني ما يزال هناك 

مليون��ني ونص��ف امللي��ون نازح. 
وتبني األرق��ام احلديثة للمنظمة 
ح��ركات  أن  للهج��رة  الدولي��ة 
الع��ودة مس��تمرة. فف��ي كانون 
الثاني مت حتديد ١٢٥ ألف عائد آخر 
حيث عادوا إل��ى احملافظات األربع 
نين��وى وص��الح الدي��ن وكركوك 

واألنبار.
ومنذ بداي��ة األزمة في أوائل عام 
٢٠١٤، بع��د أن س��يطر تنظي��م 
داع��ش عل��ى أج��زاء كبي��رة من 
وس��ط العراق والحقه��ا الصراع 
إلس��تعادة هذه املناط��ق، نزح ما 
يقرب من س��تة مالي��ني عراقي. 
وقد عانت مجتمعاتهم من دمار 
وأض��رار واس��عة النط��اق ، وفي 
كان��ون الثاني املاض��ي وألول مرة 
منذ أكثر من ثالث س��نوات، جتاوز 
عدد العائدين على عدد النازحني. 
ففي الس��نوات الث��الث املاضية، 
تلقت محافظة األنبار أكبر عدد 

من العائدين وذلك بفضل حتسن 
الوض��ع األمن��ي وإع��ادة تأهي��ل 
اخلدم��ات وإع��ادة بن��اء الهياكل 

األساسية.
وقد س��جلت احملافظ��ات الثالث 
أكبر انخفاض في أعداد النازحني 
وه��ي محافظ��ة نين��وى )-٦ في 
املائة(، وبغ��داد )-١٢ ف��ي املائة(، 
واألنب��ار )-١٧ ف��ي املائ��ة(، وه��ي 
تش��كل معا نحو ثلثي انخفاض 
عدد النازحني على الصعيد احمللي 
أي )أكثر من ١٤٥ ألف ش��خص(. 
ومن بني بقية النازحني في العراق 
والبالغ عددهم ٢.٤٧ مليون نازح، 
ال يقطن سوى نصفهم )٥١ في 
املائة( في أماكن خاصة، في حني 
ما يزال أكث��ر من ربعهم )٢٦ في 

املائة( يعيشون في اخمليمات.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن محافظة 
نينوى متثل ثلث��ي العائدين اجلدد 
)قرابة ٨٤ ألف( الذين مت حتديدهم 

في كان��ون الثاني، فقد أش��ارت 
املنظمة الدولية للهجرة إلى أن 
ليس جميع العائدين إلى مدينة 
بقائهم  في  املوصل مس��تمرين 
فيه��ا ، ولك��ن وبس��بب انعدام 
األم��ن واخلدم��ات وفرص س��بل 
كسب العيش في غربي املوصل، 
عادت نحو ٦٠٠ أسرة إلى مخيم 

احلاج علي خالل الشهر املاضي.
املنظم��ة  بعث��ة  رئي��س  وق��ال 
الدولي��ة للهج��رة ف��ي الع��راق 
جي��رارد وايت، "م��ع دخول العراق 
ث��الث  بع��د  االنتع��اش  مرحل��ة 
س��نوات م��ن الص��راع، يجب ان 
نتذكر بأن إعادة البناء الرئيس��ي 
للبالد لن تق��وم فقط على إعادة 
بن��اء البنية التحتي��ة". واضاف، 
"هن��اك حاج��ة أيضا إل��ى توفير 
الدع��م املتخصص لكل من جنوا 
من الن��زاع إلى جان��ب اعادة بناء 

البنية التحتية ."

دعت وولبول الى اتخاذ 
تدابير خاصة لضمان 
تمكين الناخبين الشباب 
الذين صار يحقّ 
لهم التصويت ألول 
مرةٍ والفئاتِ األكثر 
ضعفًا من التسجيل 
والتصويت في انتخابات 
آيار المقبل

نازحني

مشددة على أهمية مشاركتهم في االنتخابات

األمم المتحدة: حق النازحين في التصويت غيُر قابٍل للتصّرف
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متابعة الصباح الجديد:

واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  عق��د 
السوداني  املهندس محمد شياع 
والوف��د املراف��ق ل��ه ي��وم الثالثاء 
ف��ي  الطاق��ة  للجن��ة  اجتماع��ا 
اجملل��س التنس��يقي م��ع نظي��ره 
الس��عودي املهن��دس خال��د ب��ن 
عبدالعزيز الفالح لتدارس العديد 
من املواضيع التنسيقية وملفات 
التعاون واالس��تثمار في قطاعات 
الطاقة والصناع��ة والتعدين بني 
البلدي��ن خ��الل املرحل��ة املقبل��ة 
والت��ي س��بق ان مت بحثه��ا وتبادل 
اجتماعات  املعلومات بشأنها في 

في بغداد والبصرة . 
يت��رأس  ال��ذي  الس��وداني  واك��د 
اجلانب العراق��ي في اللجنة خالل 
االجتم��اع ان ل��دى الع��راق فرص 
واعدة في شتى القطاعات وميتلك 
م��وارد طبيعي��ة وبش��رية كافية 
خللق تنمية صناعي��ة واقتصادية 
ف��ي الب��الد ، معربا ع��ن امله بأن 
يتم التوص��ل الى اتفاق��ات اولية 
بش��أن املش��اريع الت��ي س��تكون 
باكورة اعمال اجمللس التنس��يقي 
ب��ني العراق والس��عودية من خالل 
العم��ل واالس��تثمار في الس��وق 

العراقية .
واش��ار الس��وداني ال��ى ان ل��دى 
البلدي��ن حرصا والتزام��ا في دفع 
العالقات بش��كل اسرع ونحو افق 
اوس��ع وان هناك خط��وات عملية 
لتأس��يس شراكات اس��تراتيجية 
البلدي��ن  حكوم��ة  ارادة  مباميث��ل 
وتوجهاته��ا نح��و تعزي��ز اواص��ر 
التع��اون والعمل املس��تقبلي بني 

البلدين الشقيقني . 
وش��دد الس��وداني على ان قوانني 
العراقي��ة  املنتج��ات  حماي��ة 
والتعرفة الكمركية نافذة ويجري 
تطبيقه��ا في املنافذ احلدودية مع 
جميع دول اجلوار من دون اس��تثناء 

، الفتا ف��ي الوقت ذاته الى ان هذه 
داعمة ومحفزة  القوانني ستكون 
للمستثمرين السعوديني الراغبني 
بانشاء وتنفيذ مشاريع استثمارية 

في العراق . 
م��ن جانبه ابدى الوزير الس��عودي 
الذي يترأس جانب بالده في اللجنة 
ترحيب��ه الكبير بالزي��ارة ، مؤكدا 
على ان اململكة تتطلع الى الدفع 
بالعالقات بني العراق والس��عودية 
نح��و اف��اق واس��عة وجدي��دة مبا 
يحقق رؤية قيادتي البلدين ورغبة 
وام��ال ش��عبيهما الش��قيقني ، 
وخلص االجتماع الى تشكيل فرق 
عم��ل وتوجيه بتواص��ل يومي بني 

املنسقني في الوزارتني . 
يش��ار الى ان اجمللس التنس��يقي 
العراقي السعودي جرى تشكيله 
في ش��هر تش��رين االول من العام 
املاضي ف��ي ظل توج��ه احلكومة 
العراقي��ة احلالي��ة نح��و االنفتاح 
وحتقيق عالق��ات تعاون مثالية مع 
دول االشقاء وان هناك ثماني جلان 
متخصصة في كال البلدين تعمل 
ضمن ه��ذا اجمللس الجن��از امللفات 
التنسيقية بني البلدين في جميع 

اجملاالت والقطاعات . 
التق��ى  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
أحتاد  رئي��س مجل��س  الس��وداني 
املهن��دس  الس��عودية  الغ��رف 

احم��د الراجحي وامني عام اجمللس 
الدكتور سعود املشاري ونخبه من 

رجال االعمال السعوديني .
وتناول اللقاء بحث سبل ومجاالت 
والف��رص  املس��تقبلي  التع��اون 
لتنفي��ذ  املمكن��ة  االس��تثمارية 
اس��تراتيجية وحيوي��ة  مش��اريع 

تخدم البلدين الشقيقني . 
وأك��د الوزي��ر خ��الل اللق��اء عزم 
احلكومة العراقية ورغبتها بدعم 
املس��تثمرين وتهيئة س��بل إجناح 
اس��تثماراتهم مبين��ا مزايا قانون 
التصدير فضال  ودعم  االس��تثمار 
ع��ن انضم��ام الع��راق التفاقي��ة 
ال��ى ح��رص  ، مش��يرا  نيوي��ورك 

حكومته على توسيع افاق التعاون 
االقتص��ادي مع اململك��ة العربية 
الس��عودية ، الفتا في الوقت ذاته 
الى ان احلكوم��ة العراقية احلالية 
ج��ادة ف��ي دع��م القط��اع اخلاص 
واملس��تثمرين  االعم��ال  ورج��ال 
من االش��قاء ودول اجل��وار واصدار 
القوانني والقرارات التي من شأنها 
والتس��هيالت  املزاي��ا  تق��دم  أن 
املمكن��ة لتنفيذ مش��اريع البنى 
التحتية في العراق واالسهام في 

حمالت اعادة االعمار .
واعرب السوداني عن امله أن تثمر 
اللقاءات املشتركة بني اجلانبني الى 
اقامة شراكات ومشاريع عملية ، 

مش��ددا على ض��رورة األخذ بنظر 
االعتب��ار ودراس��ة كل املالحظات 
اللقاء  املطروح��ة خالل  والقضايا 

ومتابعتها . 
وقد بني الوزي��ر للحضور ان قوانني 
التعرفه الكمركيه وحماية املنتج 
تطب��ق عل��ى كل املناف��ذ من دون 
اس��تثناء من جهته أبدى مجلس 
احت��اد الغ��رف الس��عودية رغب��ة 
بالدهم بتطوير العمل االقتصادي 
ب��ذل  املش��ترك وحرصه��ا عل��ى 
كل جه��د ممكن إلقامة ش��راكات 
تخ��دم  واس��تثمارية  اقتصادي��ة 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

املستدامة بني البلدين . 

محليات 4
بعد زيارته لمجلس اتحاد الغرف السعودية في الرياض 

السوداني والفالح يبحثان التعاون واالستثمار في قّطاعات الطاقة والتعدين 
 

 أعرب العراق عن 
آمله بأن يتم التوصل 

الى اتفاقات أولية 
بشأن المشاريع التي 

ستكون باكورة 
أعمال المجلس 

التنسيقي بين العراق 
والسعودية من خالل 

العمل واالستثمار في 
السوق المحلية 

املهندس محمد شياع السوداني
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النقل البري تسهم 
بنقل صناديق االقتراع 
لمفوضية االنتخابات

بغداد - الصباح الجديد:
أس��همت الش��ركة العامة للنقل البري برفد 
املفوضي��ة العلي��ا لالنتخاب��ات بأس��طول من 
الش��احنات كعادته��ا في دع��م دوائ��ر الدولة 
والنه��وض مبس��ؤوليتها جت��اه تنش��يط حركة 
جترب��ة  أجن��اح  ف��ي  واالس��هام  الب��ري  النق��ل 
الدميقراطي��ة الوليدة من خالل قيام ش��احنات 
الشركة بحملة كبرى لنقل صناديق املفوضية 
العلي��ا لالنتخابات عبر عدة مح��اور باجتاه عدد 
من احملافظات بقيام ش��احنات احملور األول بنقل 
شحنة صناديق األقترع من مطار بغداد الدولي 

الى مخازن الدباش ...
وقد توجهت ش��احنات احملور الثاني الى مخازن 
الدب��اش لنق��ل م��واد عائ��دة للمفوضي��ة الى 
محافظة الس��ليمانية فيما قامت ش��احنات 
احملور الثالث بنقل بعض املواد من مخازن الدباش 
ال��ى محافظ��ة أربيل بينما توجهت ش��احنات 
احمل��ور الرابع لنقل مواد من مخ��ازن الدباش الى 
محافظة دهوك وتأتي تلك احلملة التي ينفذها 
أسطول الشركة ضمن العقد املشترك املوقع 
ب��ني الطرفني ف��ي ضوء توجه الش��ركة لتعزيز 

عمل النقل البري في جميع دوائر الدولة .
م��ن جانبه أكد عماد عبد الرزاق األس��دي مدير 
عام الشركة العامة للنقل البري رئيس مجلس 
اإلدارة على ضرورة تذليل جميع الصعوبات التي 
تع��وق عملية حركة الش��احنات وإيجاد أفضل 
الس��بل لتمكني أس��طول كبير من ش��احنات 
النقل البري التحميل في فترة قياسية بعد أن 
تفانى مئات من السواق في التوجه الى مخازن 
الدب��اش للتحمي��ل وانط��الق الش��احنات الى 

احملافظات املقصودة  . 

العمل تشرك 112 
حدثًا ضمن منهاج 
التعليم المسّرع 

بغداد - الصباح الجديد:
اش��ركت دائرة اص��الح االحداث ف��ي وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية خالل ش��هر كانون الثاني 
املاض��ي )112( حدثاً كطلبة يدرس��ون في املدارس 
التابعة لها ضمن منهاج التعليم املسرع بالتعاون 
م��ع وزارة التربي��ة التي قامت بتنس��يب عدد من 

مالكاتها التدريسية اخملتصة بهذه املناهج.
واوض��ح املتحدث باس��م وزارة العمل عمار منعم 
ان الدائ��رة تطبق برامج ثقافي��ة ودينية تضمنت 
)56( محاض��رة ثقافي��ة قدم��ت من قب��ل باحثني 
اجتماعي��ني مختص��ني في كل قس��م لرفع وعي 
االحداث وارش��ادهم، و)56( محاضرة دينية قدمت 
من قبل منسوبي الدائرة من حملة الشهادات في 
مجال الش��ريعة والعل��وم الدينية لتقومي واصالح 
سلوكهم، فضال عن محاضرات صحية بلغ عددها 
)11( محاض��رة لرفع الوعي الصح��ي وتعليمهم 
االس��عافات االولية والوقاية من االمراض، مشيرا 

الى ادراج )66( حدثا في دورات محو االمية.
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النجف - الصباح الجديد:
زار فريق م��ن منظمة الصحة العاملية 
WHO عددا من املؤسس��ات الصحية 
ف��ي محافظة النجف االش��رف اطلع 
خاللها عل��ى اجله��ود الصحية لرصد 
ح��االت الش��لل الرخ��وي احل��اد وق��ام 
الفريق بزيارة الى كل من قطاع النجف 
اجلنوبي ومستشفيات الصدر والفرات 

االوسط.
وق��ال مدي��ر قس��م الصح��ة العامة 

والرعاية الصحية االولية الدكتور عبد 
الوهاب محمد كام��ل ان الفريق الذي 
ترأسه  املسؤول املباشر ملتابعة حاالت 
الش��لل الرخ��وي احل��اد  ف��ي منطقة 
الش��رق االوس��ط للمنظم��ة الدولية  
الدكتور محمد عبيد االسالم والدكتور 
ع��الء راه��ي  حس��ن ممث��ل منظم��ة 
اليونس��يف التقى ف��ي خت��ام زيارته 
مدير عام دائرة الصح��ة الدكتور علي 
عبد الزهرة ش��بر وقدم له ايجازا جململ  

املالحظات  التي استشفها من زياراته 
الى املؤ سسات الصحية في احملافظة 
وال��ى االماك��ن القريب��ة م��ن  املراقد 
املقدسة في مدينتي النجف االشرف 
والكوف��ة  مبين��ا انه ق��ام  وعلى مدى 
يومني بزيارات الى كل من مستش��فى 
الفرات  التعليمي ومستشفى  الصدر 
االوس��ط وقط��اع النج��ف  اجلنوب��ي  
ومركز الرعاي��ة الصحي��ة االولية في 
حي االنصار. واوض��ح كامل ان الهدف 

من الزيارة هو املراجعة الشاملة حلاالت 
الش��لل الرخوي احلاد من قبل املنظمة 
اليونس��يف وهو  الدولي��ة ومنظم��ة 
اج��راء يتم القي��ام به بني فت��رة وفترة 
اخ��رى للتأك��د من االج��راءات املتخذة  
للتح��ري ع��ن وج��ود اصاب��ات مب��رض 
الش��لل الرخ��وي احل��اد  كخطوة على 
طري��ق منح البل��د استش��هادا  دوليا 
بخلوه من ش��لل االطفال ، مضيفا ان 
حاالت الشلل تكتشف من بني حاالت 

الش��لل الرخ��وي املس��جلة ل��ذا يتم 
التأكيد كثيرا على هذا الكش��ف وان 
املنظمة الدولية تطالب بكش��ف 12 
حالة من الشلل الرخوي لكل 100 الف 
نس��مة  س��نويا ملن هم دون اخلامسة 
عش��رة من العمر بينما تقوم مراكزنا 
الصحية ومستش��فياتنا  بأكتش��اف 
-29 30 حالة سنويا وهو مايؤكد جودة 

وفعالية الرصد في دائرتنا.
واكد مدير قس��م الصح��ة العامة ان 

ح��رص الفري��ق عل��ى زي��ارة محافظة 
عل��ى  واالط��الع  االش��رف  النج��ف 
االجراءات التي تقوم بها  تأتي لكونها 
مدينة  يفدها الزائرون على مدار السنة 
ومنهم م��ن يأتي من خ��ارج العراق مما 
ميثل خطورة تتطلب متابعة ، مضيفا 
ان الفري��ق الزائ��ر عبر ع��ن امتنانه ملا 
وجده م��ن عمل كبير ومنظم  س��واء 
في املستش��فيات ام ف��ي القطاعات  

واملراكز  الصحية.

الصحة العالمية تّطلع على الرصد الوبائي للشلل الرخوي 
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الصباح الجديد - وكاالت:
انتهى حزبا العدالة والتنمية احلاكم واحلركة القومية 
املع��ارض م��ن تش��كيل حتال��ف انتخاب��ي اس��تعدادا 
لالنتخابات البرملانية والرئاس��ية، املق��رر إجراؤهما في 
3 تش��رين الثان��ي 2019. وق��دم احلزبان ام��س األربعاء 
حزم��ة من التعديالت على قان��ون االنتخابات واألحزاب 
السياس��ية تتأل��ف من 26 م��ادة إلى البرمل��ان التركي 

ملناقشتها.
وقال الرئيس رجب طي��ب إردوغان إن التحالف من قبل 
احلزبني ودخول االنتخابات كحليفني يحدث للمرة األولى 
ف��ي تاريخ اجلمهوري��ة التركية. وتركز ه��ذه التعديالت 
على الس��ماح بظهور التحالف��ات احلزبية املؤلفة من 
حزب��ني أو أكثر ف��ي بطاقات االقتراع بحيث يس��تطيع 

الناخب التصويت حلزب أو لتحالف. 
وتوس��ع التعدي��الت اجلديدة م��ن صالحي��ات مندوبي 
األحزاب في اللجان االنتخابية إذا يحق لهم اس��تدعاء 
الش��رطة للتعامل مع أي موقف كما سيكون من حق 
الناخبني التقدم بش��كاوى ضد مندوب��ي اللجان. كما 
تس��مح التعدي��الت اجلدي��دة بإعادة توزي��ع بعض جلان 
االقتراع في ش��رق وجنوب ش��رقي الب��الد ونقل بعض 
صناديق االقتراع إلى أماكن »ليست بعيدة عن موقعها 

األصلي«.
وكان ح��زب العدال��ة والتنمي��ة اقت��رح ه��ذه اخلطوة 
ف��ي انتخابات س��ابقة لكن لم يقبله��ا اجمللس األعلى 
لالنتخاب��ات. واتف��ق احلزب��ان على عدم املس��اس باحلد 
النس��بي لتمثي��ل األحزاب في البرملان )ش��رط حصول 
احل��زب على 10 في املائة من أصوات الناخبني حتى ميثل 
بالبرملان( وذل��ك على الرغم من أن اس��تطالعات الرأي 
تش��ير إلى عدم قدرة حزب احلرك��ة القومية على جتاوز 
هذا احلد ف��ي االنتخاب��ات القادمة. ووفق��ا للتعديالت 
سيطبق احلد النس��بي على مجموع أصوات التحالف 
وليس على األحزاب املشاركة فيه على وجه اخلصوص.

ومبوج��ب ه��ذه التعدي��الت س��يكون متاح��ا لألحزاب 
االس��تمرار ف��ي البرمل��ان كتحالف أو متثي��ل كل حزب 
عل��ى حده بنواب��ه كما يتي��ح لألحزاب املش��اركة في 
حتالفات ثالثية أو أكثر أن يواصل اثنان منها في البرملان 
كتحالف بغ��ض النظر عن األحزاب األخرى املش��اركة 

في التحالف نفسه. 
وبعد أن انشغلت الساحة السياسية في تركيا طويال 
باس��م التحالف اجلديد بني العدالة والتنمية واحلركة 
القومي��ة، قال الرئيس التركي رج��ب طيب إردوغان في 
تصريحات للصحافيني عقب اجتماع الكتلة البرملانية 
حلزبه أمس، ميكنكم أن تطلقوا عليه »حتالف الشعب«. 
وكان أردوغ��ان التقى رئيس حزب احلركة القومية دولت 
بهشلي بالقصر الرئاسي في أنقرة األحد املاضي حيث 
مت مناقشة آخر التفاصيل املتعلقة باالتفاق بني احلزبني 
والتوقي��ع عليه. واعتبر إردوغان أن تش��كيل حتالف من 
حزبني متقاربني ف��ي الهوية يعد حدثا مهما في تاريخ 
اجلمهورية التركية التي لم تسبق أن شهدت مثل هذا 

التحالف.

حزبا العدالة والتنمية 
والحركة القومية في 

تحالف انتخابي
الصباح الجديد - وكاالت :

أعلن��ت وزارة اخلارجية األميركية، 
أم��س األول الثالثاء، أن واش��نطن 
دول  مش��اركة  تأيي��د  س��تدرس 
أخ��رى ف��ي محادثات الس��الم بني 
اإلس��رائيليني والفلسطينيني في 
املس��تقبل إذا رأت أن ذلك سيفيد 
في التوص��ل إلى اتف��اق. وعندما 
الوزارة،  باس��م  املتحدثة  ُس��ئلت 
هي��ذر ن��اورت، ع��ن دع��وة الرئيس 
الفلس��طيني، محم��ود عب��اس، 
إلى محادثات س��الم دولية، قالت: 
»إذا رأين��ا ف��ي مرحلة م��ا أن دوالً 
أخرى ق��د تكون مفي��دة لعملية 
الس��الم، فس��وف نرغب بالتأكيد 

في مشاركتهم«.
وأش��ارت: »ه��ل الوقت مناس��ب 
لذلك اآلن؟ لس��ت عل��ى يقني من 
أنن��ا قررنا ذلك، لكن هذا بالتأكيد 
ش��يء قد يحدث في املستقبل«. 
وكان عب��اس ق��د دع��ا لتطبي��ق 
مب��ادرة الس��الم العربية كما هي 

مع إسرائيل.
ودع��ا الرئيس محم��ود عباس، في 
إطار خطة للس��الم طرحها أمام 
مجلس األمن أم��س االول االثنني، 
إل��ى عق��د مؤمت��ر دول��ي موّس��ع 
بحل��ول منتص��ف الع��ام احلالي، 
تنُت��ج عنه آلية متع��ددة األطراف 
وملزمة للجميع وفق سقف زمني 
محدد، مبا يضم��ن وقف اإلجراءات 
اإلس��رائيلية األحادية، وإلغاء قرار 
الرئي��س دونال��د ترام��ب االعتراف 
بالق��دس »عاصم��ة إلس��رائيل«، 
ووقف نق��ل الس��فارة األميركية 

إلى املدينة.
وأظهر اخلطاب مجدداً عمق الهوة 
بني القيادة الفلس��طينية واإلدارة 
إصرار عباس  األميركية، خصوصاً 
عل��ى مواجه��ة قرار الق��دس وما 
»ي��دور ف��ي الكواليس م��ن حلول 
جزئي��ة ودولة ذات ح��دود موقتة«، 
في إش��ارة إلى ما يشاع عن خطة 
أميركي��ة لتس��وية فلس��طينية 
الرئي��س  لك��ن  إس��رائيلية.   -
طم��أن واش��نطن إل��ى اس��تمرار 
الت��زام الفلس��طينيني تعهدهم 
ع��دم االنضمام إل��ى 22 منظمة 

ومؤسس��ة دولية، رغم أنه قاطع 
كلمة السفيرة األميركية في األمم 
املتحدة نيكي هايلي التي اعتبرت 
أن مواق��ف عباس »ل��ن تغّير قرار« 
الق��دس، و«لن تقود إلى أي مكان« 

حيال التسوية مع إسرائيل.
وق��دم عباس ف��ي اخلط��اب، وهو 
مبادرت��ه  س��نوات،   9 من��ذ  األول 
للتوصل إلى تطبيق حل الدولتني، 
وتتضمن توس��يع نطاق املرجعية 
الدولية للعملية السلمية ضمن 
واالعتراف  عليها،  املتفق  أسسها 
الدولي بدولة فلس��طني، وجتميد 
االعت��راف  وإلغ��اء  االس��تيطان، 
»عاصم��ة  بالق��دس  األميرك��ي 

إلسرائيل« ونقل السفارة إليها. 
القي��ادة  أن  عب��اس  وأك��د 
ترف��ض  »ل��م  الفلس��طينية 
املفاوض��ات يوم��اً، لكنن��ا منل��ك 
الش��جاعة لنق��ول نع��م، ولكن 
أيضاً لنقول ال«، مؤكداً: »لن نقبل 
أن تُف��رض علين��ا حل��ول تتنافى 

م��ع الش��رعية الدولي��ة، وأي حل 
مخالف لها سنرفضه«. 

ف��ي  احلال��ي  االنس��داد  إن  وق��ال 
عملية السالم »سببه قرار اإلدارة 
األميركية حول القدس، ومواصلة 
إسرائيل نشاطاتها االستيطانية، 
وعدم تطبيق االتفاقات الس��ابقة 

وقرارات مجلس األمن«.
ودعا عباس إلى عق��د مؤمتر دولي 
للس��الم منتص��ف الع��ام احلالي 
واس��عة تضم  دولية  »مبش��اركة 
مجلس األم��ن والرباعية الدولية، 
ينته��ي بقبول فلس��طني عضواً 
كامالً في األمم املتحدة«، وتشكيل 
»آلي��ة دولي��ة متع��ددة األط��راف 
تس��اعد الطرفني على حل قضايا 
الوضع النهائي«، مؤكداً التمسك 
بإطار زمني ألي مفاوضات و«كذلك 

لتطبيق االتفاقات«.
وأضاف أن املبادرة تتضمن »جتميد 
األعمال األحادية خالل املفاوضات، 
االس��تيطان، وجتمي��د  خصوص��اً 

القرار« األميركي في شأن القدس، 
وتطبي��ق مبادرة الس��الم العربية 
كما اعُتمدت، على أن تكون القدس 
فلس��طينية  عاصمة  الش��رقية 
»مفتوحة لكل الديانات خصوصاً 
الس��ماوية الثالث«، مع حل عادل 

لالجئني الفلسطينيني.
وأك��د عب��اس »رفض ما ي��دور في 
الكوالي��س ع��ن احلل��ول اجلزئي��ة 
والدول��ة ذات احل��دود املؤقتة على 
رب��ع الضف��ة أو نص��ف الضفة«، 
وقال: »ب��الش نلعب عل��ى بعض، 
نعلم أن احلدود املوقتة س��تصبح 

دائمة«. 
وأض��اف: »لن نتحرك إنش��اً واحداً 
إن أراد أح��د منا التنازل عن احلقوق 
والسيادة«، مشيراً إلى أن أي اتفاق 
»س��ُيعرض عل��ى اس��تفتاء على 
الشعب الفلسطيني«. في الوقت 
نفس��ه، أكد عباس »االس��تعداد 
للتف��اوض ف��وراً« بناء عل��ى هذه 
املب��ادرة. وغ��ادر قاع��ة اجمللس فور 

انتهائه من إلقاء كلمته.
وقالت هايل��ي إن اإلدارة األميركية 
»تعم��ل على إصالح خط��أ اإلدارة 
املتمثل بقرار مجلس  الس��ابقة« 
األمن الرقم ٢٣٣٤، »لكننا لس��نا 
ضد الشعب الفلسطيني، ونحن 
مند لكم اليد للسالم، لكن طريق 
التحري��ض عل��ى العنف ل��م يؤد 
سوى إلى تعميق معاناة الشعب 

الفلسطيني«. 
وأك��دت متس��ك واش��نطن بقرار 
بعد  وخاطب��ت عب��اس  الق��دس، 
مغادرته القاع��ة بالقول: »ميكنك 
أن تختار أن ترفض الدور األميركي 
ف��ي عملي��ة الس��الم والتحريض 
على إس��رائيل، لكني أؤكد لك أن 

هذا لن يقود إلى أي مكان«. 
وختم��ت ب��أن الوالي��ات املتح��دة 
»مس��تعدة للعم��ل م��ع القيادة 
الفلس��طينية، لكننا ل��ن نلحق 
بك��م، واخلي��ار ه��و لكم الس��يد 
الرئي��س  صه��ر  وكان  الرئي��س«. 

جاري��د  ومستش��اره  األميرك��ي 
كوش��نر ومبعوث السالم للشرق 
غرينب��الت  جيس��ون  األوس��ط 

يجلسان خلف هيلي.
واتهم الس��فير اإلس��رائيلي داني 
دانون عباس بأن��ه »ليس جزءاً من 
احل��ل ب��ل هو س��بب املش��كلة«، 
معتب��راً أن��ه »يته��رب دوم��اً من 
املفاوض��ات املباش��رة، كم��ا فعل 
الي��وم مبغ��ادرة القاع��ة«. وقال إن 
الق��دس »املوح��دة س��تبقى إلى 
األبد عاصمة إسرائيل«، معتبراً أن 
الشعب الفلسطيني »يفتقر إلى 

القيادة الشجاعة للسالم«. 
وكان��ت اجللس��ة ب��دأت بكلم��ة 
لألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش الذي ق��ال إنه »ال خطة 
بديالً من حل الدولتني«، محذراً من 
أن »الواقع على األرض يعزز االجتاه 
نحو واقع الدولة الواحدة«، وداعياً 
األط��راف إلى احل��وار للتوصل إلى 

احلل السياسي.

المبعوث األممي أكد أنه ال بديل عن حل الدولتين

أميركا تدرس مشاركة دول أخرى في محادثات السالم بين فلسطين وإسرائيل

عباس: االنسداد 
الحالي في عملية 

السالم »سببه قرار 
اإلدارة األميركية حول 

القدس، ومواصلة 
إسرائيل نشاطاتها 
االستيطانية، وعدم 

تطبيق االتفاقات 
السابقة وقرارات 

مجلس األمن
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الفن.. لغة وحياة
أحالم يوسف

مع اننا نحصر مفردة الفن مبعان محددة 
كالرسم والتمثيل واإلخراج وغيرها من 

االمور التي تدور في هذا الفلك اال ان 
الكثير منا يستعمل الكلمة للداللة على 

االخالقيات فعادة ما نقول ان السياقة 
فن، وان اللباقة والدبلوماسية فن، وحتى 
ان البعض يربط بني الفن والصبر واحللم 

والنصيحة.
الفن، لغة، والفن اتقان إلسلوب احلياة، 

فمن يتقن الولوج الى هذا املعنى العميق 
ال ميكن ان يدخل الى قلبه اليأس واحلزن، 
ومثلما يسعى احلكيم الى الكمال فان 

الفنان اكادمييا واجتماعيا يسعى الى 

اجلمال بترجمة ذلك الفن من خالل العمل 
الفني، او إدارة حديث، او تعامل مع حدث. 
فالفلسفة فن احلديث عن التفاحة بدال 

من اكلها، والسياسة فن التصالح اليوم 
مع عدو األمس.

الفن ابتكار، خلق جديد، توشيح قبح 
بلمسة فنية حتيله الى شيء اخر مغاير 

يحمل مسحة جمال، الفن اقناع من 
يقف بالضد من افكارنا بأن يغير الزاوية 

التي ينظر من خاللها الى احلدث او القول. 
انه خلق شيئ من شيء آخر رمبا مغاير او 

مضاد.
في ملحق هذا األسبوع الفني لنا وقفة 

مع سيرة حياة املوسيقار العراقي جميل 
بشير والذي درس آلة العود وآلة الكمان 

وبرع في كليهما، الف العديد من 

املقطوعات املوسيقية التي وضعت في 
خانة التراث اإلبداعي األصيل، وقد أعاد 

عزف مقطوعاته املوسيقية اخواه منير 
وبشير، وعدد من املوسيقيني العراقيني 

والعرب. 
هنا أيضا، حوار مع الفنان العربي محمد 

عبد اجلواد اجراه معه الزميل حيدر ناشي، 
حتدث خالله عن مواضيع شتى لم تنحصر 

بزاوية الفن ووصف عبد اجلواد الفنان 
بالقول: الفنان ميتلك صوتاً عالياً بحكم 

الوظيفة التي ميتهنها آال وهي الفن، ومن 
حسن احلظ اذا لم يجد ضالته في بلده 

يستطيع ايجادها في مكان آخر، ألن الفن 
لغة الشعوب.

ومن مصر أيضا ننقل ما كتبه اشرف 
غريب، رئيس حترير مجلة الكواكب السابق 

واألمني العالم احلالي ملركز الهالل للتراث 
الصحفي التابع لدار الهالل املصرية، عن 
األساطير التي حتيط باملمثلني اليهود في 

مصر«. في كتابه اجلديد » املمثلون اليهود 
في مصر« اذ يسعى غريب الى »حتطيم« 

هذه اخلرافات باملعلومات . وتطرق في 
كتابه للفنانني عمر الشريف وليلى مراد 

التي لم يعرف سبب هجرتها في أواخر 
عمرها من مصر، والظروف التي احاطت 
بها ودفعتها التخاذ تلك اخلطوة، واخيها 

امللحن منير مراد وأيضا راقية إبراهيم التي 
حيكت عنها قصص وحكايات بوصفها 

جاسوسة او بريئة من تهمتها هذه.
املصور العراقي سمير مزبان حاضر في 

ملحق هذا األسبوع مبا وثقته رؤيته 
وكاميراته سواء باأللوان ام باألبيض 

واألسود لينتج اجمل الصور التي فاز 
العديد منها بجوائز عاملية يقول مزبان: 
عشقت التصوير الفوتوغرافي وخاصة 

األسود واالبيض من خالل زياراتي للمعارض 
الفوتوغرافية وجتوالي في شارع الرشيد 

والباب الشرقي في بداية السبعينيات من 
القرن املاضي أعجبت بالصور املعروضة 

في الواجهات األمامية حملال التصوير منها 
صور املصور ماجدولني في الباب الشرقي 
ملا بها من فن وتوزيع انارة وطباعة األسود 

واالبيض كذلك مصور السواح  وِفي شارع 
الرشيد أعجبت بصور املصور األهلي ملا 
يعرض من صور عن تاريخ بغداد وشارع 

الرشيد.
وهنا أيضا شيء عن البافتا التي تعادل 
جائزة االوسكار، يتمثل باحتفالية فاز 

بها فيلم ثالث الفتات إعالنية بخمس 
جوائز وأيضا حديث عن املمثل والكوميدي 

ومقدم البرامج البريطاني ستيفن فراي 
الذي اعلن مسبقا اعتزاله تقدمي حفل 

جوائز البافتا السينمائية.
فراي الذي قدم حفل جوائز بافتا 12 مرة، 

قال إنه »من الصواب االعتزال وإفساح 
اجملال آلخرين لنقل البافتا إلى ذرى جديدة 

وأمجاد أعظم«. وانها متعة أن يشاهد 
البافتا 2018 من دون أن يخفق قلبه بعنف 
أو أن يجف فمه أو أن ترتعد ساقاه«. وأيضا 

تفاصيل عن تاريخ اجلائزة.
وفي امللحق أيضا ما يشي بالتغيير الذي 

حصل في دولة محافظة كانت تعد قلعة 
من قالع احملرمات التي ابى الفن اال ان 

يدخلها ويأخذ مكانه فيها.

سمير مزبان والعشق باألسود واألبيض أشرف غريب »يحطم األساطير«
ليس��ت ه��ذه املرة األولى الت��ي يتحدى فيها أش��رف غريب األفكار 
الراس��خة الش��ائعة بني الناس، مب��ن فيهم الفنان��ني واإلعالميني، 
عن جنوم الف��ن في مصر. هذه املرة حتلى غري��ب، رئيس حترير مجلة 
الكواكب السابق واألمني العام احلالي ملركز الهالل للتراث الصحفي 
التاب��ع لدار الهالل املصرية، بق��در أكبر من اجلرأة على حتدي ما قيل 

عن كثير من األساطير التي حتيط باملمثلني اليهود...

»نحن هنا« عرض مسرحي أبطاله من المكفوفينمحمد عبد الجواد: صوت الفنان عال
أح��د األس��ماء الفنية املهمة والت��ي اختطت له��ا طريقا واضحا، 
الفن��ان محمد عبد اجل��واد، ق��دم الكثير من االعمال في املس��رح 
والتلفزيون والس��ينما، إال انه وبعد ان مرت السينما بظروف تخص 
اإلنت��اج ونوعية ما يقدم بها، ابتعد عنها س��نوات ع��دة. متيز عبد 
اجل��واد بس��هولة ادائه لألدوار م��ن دون تكلف او تّصن��ع، مما اتاح له 

االستمرارية في الظهور املميز على الشاشة...

في جترب��ة ابداعية جديدة يش��هدها مس��رحنا العراق��ي واحتضنتها 
محافظة كربالء املقدس��ة قدم��ت مجموعة موهوب��ة من املكفوفني 
عرضا مسرحيا حمل عنوان )نحن هنا( للكاتب لؤي زهره واخراج عباس 
ش��هاب.  وتعد هذه التجربة، الثانية التي تخالف املألوف في اجملموعات 
املسرحية بعد جتربة قصار القامة في مسرحية )قطر الندى والسنافر 

السبعة( التي قدمت بداية تسعينيات القرن املاضي...
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10

املصور الفوتوغرافي س��مير مزبان، حكاية عراقية جميلة، غادرتنا، 
لكن منجزه ما زال يحكيه، ومن هنا استمر بالتصوير وعشق حمل 
الكامي��را، يقول مزبان: عش��قت للتصوي��ر الفوتوغرافي وخاصة 
األس��ود واالبيض من خالل زياراتي للمعارض الفوتوغرافية وجتوالي 
في شارع الرشيد والباب الشرقي في بداية السبعينيات من القرن 

املاضي أعجبت بالصور املعروضة في الواجهات األمامية...

الصباح الجديد:

عبد الوهاب: جميل 
بشير.. أفضل عازف في 

الشرق األوسط
ص 10

مجموعة من أعمال الفنان سمير مزبان



العملية الفنية 
يجب تُحمى 

بستار الحرية، 
وهذا موجود 

نوعًا ما في بعض 
البلدان العربية، 
والفنان يمتلك 

صوتًا عاليًا 
بحكم الوظيفة 

التي يمتهنها 
آال وهي الفن، 

ومن حسن 
الحظ، ان لم يجد 
ضالته في بلده 

يستطيع ايجادها 
في مكان آخر، 

ألن الفن هو 
لغة الشعوب. 

راهنًا تعج مصر 
بالعديد من 

الفنانين العرب 
وذلك لوجود 
مساحة في 

الساحة المصرية، 
تفسح المجال 

للفنان كي 
يوصل رسالته 
الى المتلقي، 
وهم مرحب 

بهم بين 
اشقائهم. 

تعد هذه التجربة، 
الثانية التي 

تخالف المألوف 
في المجموعات 

المسرحية بعد 
تجربة قصار 
القامة في 

مسرحية )قطر 
الندى والسنافر 

السبعة( التي 
قدمت بداية 

تسعينيات القرن 
الماضي على 
خشبة مسرح 

المنصور، واخرجها 
الرائد المسرحي 
سليم الجزائري، 

وفي حين شارك 
ممثلون وممثالت 

من المعروفين 
مع االقزام في 

التجربة االولى التي 
لم تستمر لألسف.

الملف 8

حاوره: حيدر ناشي 

 أح��د األس��ماء الفنية املهم��ة والتي 
اختط��ت لها طريق��ا واضح��ا، الفنان 
محم��د عب��د اجل��واد، ق��دم الكثير من 
والتلفزي��ون  املس��رح  ف��ي  االعم��ال 
م��رت  ان  وبع��د  ان��ه  إال  والس��ينما، 
السينما بظروف تخص اإلنتاج ونوعية 
ما يقدم بها، ابتعد عنها سنوات عدة. 
متيز عبد اجل��واد بس��هولة ادائه لألدوار 
م��ن دون تكل��ف او تّصنع، مم��ا اتاح له 
االس��تمرارية في الظه��ور املميز على 
الشاش��ة، التقته الصب��اح اجلديد في 
القاه��رة ليتح��دث لنا بداي��ة عن مدى 
ارتباط الفن بنحو عام وامللتزم واحلامل 
لرسالة معينة باحلرية املتاحة للفنان، 
ال ب��ل حت��ى الكاتب او املؤل��ف، خاصة 
بع��د ان م��رت مص��ر بزمن حك��م فيه 
االخ��وان املس��لمني، فكي��ف احل��ال لو 

استمر حكمهم الى يومنا هذا؟
يق��ول عب��د اجل��واد: لو اس��تمرت هذه 
اجلماع��ة ف��ي احلكم اعتقد ل��ن يكون 
هن��اك وجود للف��ن، فلي صدي��ق لديه 
صل��ة مع بعضه��م، طلب��وا منه نقل 
رس��الة لن��ا وفحواها »ق��ل ألصدقائك 
الفنان��ني، عليه��م البح��ث ع��ن عمٍل 
آخر« والس��بب ان دعاة التطرف الديني 
اكث��ر م��ا يخش��ونه الص��وت العالي 
املتجس��د في الف��ن، الن وظيفة الفن 
النقد البناء وكشف العيوب وتعريتها 
لغرض تصحيحها سواء على املستوى 
السياسي او االجتماعي، وفي الوقت ذاته 
يعضد القي��م االجتماعية الصحيحة 
للوصول ال��ى اجملتمع الصالح، وكم أود 
ش��طب التط��رف الديني م��ن قاموس 
التفكير والتصورات املبنية على أسس 
خاطئ��ة، ألنه لو كانت املس��ائل دينية 
بحته ملا ُطرحت هذه اآلراء، لكنه خداع 
وحتاي��ل على الدين، والكس��وة الدينية 
على السياسة كذب مفضوح يسعى 
مروجوه��ا الى احلصول على مكاس��ب 

شخصية وفئوية ضيقة.

 هل توجد وسائل حماية للفنان من 
التنظيمات األصولية الدينية؟ 

 - العملية الفنية يجب حُتمى بس��تار 
احلرية، وهذا موج��ود نوعاً ما في بعض 
البل��دان العربية، والفن��ان ميتلك صوتاً 
عالياً بحكم الوظيفة التي ميتهنها آال 
وهي الفن، ومن حسن احلظ، ان لم يجد 
ضالته في بلده يس��تطيع ايجادها في 
مكان آخر، ألن الفن هو لغة الش��عوب. 
راهناً تعج مص��ر بالعديد من الفنانني 
الع��رب وذل��ك لوج��ود مس��احة ف��ي 
الساحة املصرية، تفسح اجملال للفنان 

كي يوصل رس��الته ال��ى املتلقي، وهم 
مرحب بهم بني اشقائهم. 

 من��ذ اكثر من عش��رين عام��اً وانت 
بعي��د عن الس��ينما، ما س��بب هذا 

اجلفاء؟ 
-  نعم انه جفاء مثلما ذكرت وألسباب 

كثي��رة منه��ا، االختراق الفك��ري الذي 
حصل على جمي��ع االصعدة وباألخص 
الفن، وحينما حصل هذا االختراق اخذ 
الف��ن منحى آخر غير م��ا كان متعارف 
عليه في رسالته اإلنس��انية، وارساءه 
ونحن  الصحيح��ة،  اجملتمعية  للقي��م 
بدورن��ا كفنان��ني واجهنا ه��ذه املوجة 

الفكري��ة الس��اعية الى جتري��د احلياة 
نظارته��ا وجمالها، كذل��ك من ضمن 
االسباب تغليب الربحية على النوعية 
وه��ذا ما ارفضه متاماً، فال بأس ان يكون 
هناك ربح لكن ليس على حساب النوع، 
والبد م��ن ان اذكر انه في الوقت الراهن 

توجد بوادر صلح بيني وبني السينما.

 يوج��د تي��ار او توجه في الس��ينما 
)س��ينما  أس��ميه  حالي��اً  املصري��ة 
البلطج��ة( هل تتفق مع��ي في هذه 
نظ��ر  وجه��ة  لدي��ك  ام  التس��مية 

مغايرة؟ 
انا ضد ه��ذا التوجه جمل��ة وتفصيال، 

لألس��ف ه��و موج��ود ف��ي الس��احة 
السينمائية املصرية، واعتبره من نتاج 
االختراق الفكري الذي ذكرته في اجابتي 
الس��الفة. ان اعتراض��ي نابع من عرض 
)البلطجة( به��ذه الصورة التي تعطي 
تص��وراً خاطئاً ع��ن الش��عب املصري، 
فالبلطجي انسان ولديه نزعات، تتغلب 
نزعة الش��ر أحيانا، واحياناً اخرى يكون 
في ش��خصيته مكان كبير للخير، ولو 
اس��ترجعنا س��ّير جني��ب محفوظ جند 
جتسيداً قّيماً لهذا االنسان، ما اساءني 
ه��و التعمي��م في الطرح وه��ذا مغاير 
للحقيق��ة، فإعالن اجل��رأة على اجملتمع 
خطأ ف��ادح ويج��ب مقاومت��ه حتى ال 

يترسخ في الذاكرة اجلمعية.

 حتّضر االن لعمل مسرحي جديد هو 
)الثاني��ة في الغ��رام( حدثنا عن هذه 

املسرحية؟  
- الثاني��ة ف��ي الغ��رام عبارة ع��ن اوبرا 
ش��عبية تتضم��ن الغن��اء والتمثي��ل 
واالس��تعراض، تتحدث عن س��يرة حب 
ش��عبية على غرار عنتر وعبلة، وروميو 
وجولي��ت وغيره��ا من القص��ص التي 
كتبه��ا التاريخ، ونح��اول من خالل هذا 
العم��ل توثيق قصة )فاطم��ة وعلوان( 
النابع��ة من املوروث الش��عبي املصري، 
فهذا الشاب الذي درس في االزهر فترة 
االحت��الل الفرنس��ي ملصر، ق��ام بقتل 
ضابط فرنس��ي واصبح مطاردا بالرغم 
من ارتباط��ه بقصة حب م��ع فاطمة، 
وبع��د مصاعب كثيرة تع��رض لها في 
اثن��اء هرب��ه، يدخ��ل صديق��ه ليكون 
منافس��اً له عل��ى حبيبت��ه، مما اضطر 
فاطمة للهرب مع علوان حبيبها األول، 
ك��ي يتخلصا م��ن ه��ذه الضغوطات 
واملتاع��ب التي عانيا منها. املس��رحية 
ال��روح للحكاي��ة  بنح��و ع��ام تعي��د 
املصري��ة الش��عبية وتضي��ف عليه��ا 
تصوراتن��ا احلالي��ة لتخرج في ش��كل 

قالب مسرحي ممنهج. 

 هل لديك أعمال اخرى مقبلة؟ 
- نع��م توج��د العدي��د م��ن الع��روض 
عرضت علّي في الس��ينما والتلفزيون، 
لكن لغاية االن ال يوجد اتفاق رس��مي، 
فأنا في طور قراءة النصوص وبعد ذلك 

سأقرر املوافقة من عدمها. 
ف��ي خت��ام حديث��ه بع��ث عب��د اجلواد 
بخالص التحيات الى اجلمهور العراقي 
وهنأهم عل��ى انتصارهم العظيم في 
معركتهم ضد تنظيم داعش االرهابي، 
وق��ال: انن��ا كعرب بحاج��ة الى قبضة 
العراق وباخلصوص مصر لدحر ما تبقى 

من فلول الشر واالرهاب.

صوت الفنان عال ألن الفن ال يعرف اللبس
محمد عبد الجواد: 

لو استمرت هذه الجماعة في الحكم اعتقد لن يكون هناك وجود للفن، 
فلي صديق لديه صلة مع بعضهم، طلبوا منه نقل رسالة لنا وفحواها 
»قل ألصدقائك الفنانين، عليهم البحث عن عمٍل آخر« والسبب ان دعاة 
التطرف الديني أكثر ما يخشونه الصوت العالي المتجسد في الفن، ألن 
وظيفة الفن النقد البناء وكشف العيوب وتعريتها لغرض تصحيحها 

سواء على المستوى السياسي أم االجتماعي، وفي الوقت ذاته يعضد 
القيم االجتماعية الصحيحة للوصول الى المجتمع الصالح

الفنان محمد عبد اجلواد
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سمير خليل

في جتربة ابداعية جديدة يش��هدها 
واحتضنته��ا  العراق��ي  مس��رحنا 
محافظ��ة كربالء املقدس��ة قدمت 
مجموع��ة موهوبة م��ن املكفوفني 
عرضا مس��رحيا حم��ل عنوان )نحن 
هنا( للكاتب لؤي زهره واخراج عباس 

شهاب.
 وتع��د ه��ذه التجرب��ة، الثانية التي 
اجملموع��ات  ف��ي  املأل��وف  تخال��ف 
قص��ار  جترب��ة  بع��د  املس��رحية 
القام��ة في مس��رحية )قطر الندى 
والس��نافر الس��بعة( الت��ي قدمت 
بداية تسعينيات القرن املاضي على 
خش��بة مس��رح املنصور، واخرجها 
اجلزائري،  الرائ��د املس��رحي س��ليم 
وفي حني ش��ارك ممثلون وممثالت من 
املعروف��ني م��ع االقزام ف��ي التجربة 

االولى التي لم تستمر لألسف.

جتربة اليوم كل ابطالها
من املكفوفني

بش��أن هذه التجربة الرائ��دة حدثنا 
مخرج العمل، الفنان عباس شهاب 
فق��ال: »بداية، ه��ذا العم��ل الرابع 
على صعيد التعاون مع الكاتب لؤي 
زهرة بعد مسرحيات )لو كنت بيننا 
( و)انا وراس��ي( و)عضة كلب(  خالل 
العام املاضي بعد عودتي للمس��رح 
وكرب��الء، بع��د ابتعاد اكث��ر من 28 
سنة، اما مسرحية ) نحن هنا( التي 
قدم��ت خالل الش��هر اجل��اري والتي 
سعيت وبأول جتربة الى جتربة مسرح 
املكفوف��ني من خالل فرقة مس��رح 
الس��راج التابع��ة جلمعية الس��راج 
العراقي��ة للمكفوفني ف��ي كربالء، 
وتع��د اول جترب��ة واول عمل مع هذه 

اجملموعة ».
ويجي��ب ش��هاب على س��ؤالنا عن 
سبب اختياره لفئة املكفوفني قائال« 
ألنن��ي مؤم��ن اميان��ا كبي��را بأهمية 

الكبي��ر للمكفوف��ني، اضافة  الدور 
الى التهمي��ش وعدم االهتمام بهم 
فاردت به��ذا العمل توجي��ه االنتباه 
لهم، وايضا اظهار طاقاتهم الفنية 
الكبي��رة بداخله��م، لذل��ك اتفقت 
مع املؤلف لؤي زه��ره بأن نبحث عن 
موضوع يتالءم وقدراتهم وخصوصا 
ان اغلبه��م ميثل ألول م��رة، املوضوع 
ف��ي الن��ص اجتماعي.  املس��رحية 
املكف��وف،  توص��ل ص��وت  ان  ارادت 

ويعش��ق،  يح��ب  ان  بإمكان��ه  وان 
وذلك م��ن خالل قصة ح��ب بني نور 
وضي��اء، وكيف مت��ت معاجلة انتصار 
حبهم��ا لكونهم��ا كفيفني ورفض 
اجملتم��ع لزواجهم��ا، ولك��ن باإلصرار 
اس��تطاعوا نصرة احل��ب، اما اجلانب 
اآلخر فه��و دور املكفوف في اجملتمع، 
وموقفه م��ن العملية السياس��ية 
خ��الل  م��ن  وذل��ك  واالجتماعي��ة 
تس��ليط الضوء على نقطه مهمة 

وهي الفس��اد املستشري في البلد، 
وكذلك تسليط الضوء على قضية 
وطرحه��ا  واملش��عوذين  الس��حرة 
بطريقة كوميدية س��اخرة، وجنحنا 
بالتأثي��ر على املش��اهد الذي اندمج 
م��ع الع��رض ف��كان يضح��ك ت��ارة 

ويبكي أخرى.
ويتاب��ع ش��هاب: عموم��ا التجرب��ة 
كانت كبيرة وجميلة بالنس��بة لي، 
وبرغ��م الصعوب��ات الت��ي واجهتنا 

خالل العم��ل مثل حرك��ة املمثلني، 
وشرح مشاهد املس��رحية، اال انني 
استطعت ان ادخل الفرحة في قلوب 
أكث��ر من عش��رة ممثل��ني مكفوفني 
وكان��وا في غاي��ة االلت��زام واالبداع، 
وتطبي��ق كل املطلوب منه��م بأداء 
رائع اس��تطعنا من خالل��ه ان نقول 
للجمه��ور نح��ن هنا، دلي��ل جناحنا 
ان جمه��ور املس��رحية الكبي��ر تابع 
العرض باهتمام على مدى ثالثة أيام، 

وه��ذا يح��دث ألول مرة م��ع متابعة 
واسعة من وسائل االعالم ».

 وع��ن فريق العمل يقول ش��هاب: » 
كان هن��اك فريق عم��ل كبير مؤلف 
من مس��اعد اخملرج وصفي جاس��م 
واإلض��اءة للمبدع س��عد س��لمان، 
والص��وت واملوس��يقى للفنان حيدر 
الكبير  احلض��ور  وكذل��ك  اجلب��وري، 
للش��اعر نوفل الصافي الذي جسد 
دور ال��راوي ف��ي هذا العمل ش��اعرا 
يروي احلدث من خالل القصيدة، وهي 
اول جتربة للشعر الشعبي مسرحيا، 
كذلك كان لضيفة الشرف الفنانة 
وداد هاش��م دور مه��م ف��ي العمل، 
وكذل��ك ال أنس��ي مش��اركة الرائد 
االعالم��ي ع��الء العيدان��ي ممثال في 
العمل، املمثل��ون كانوا من أكثر من 
محافظ��ة من ذي قار وكربالء وبغداد 

ايضا«.
 وخت��م حديث��ه: » س��نقدم العمل 
الوطن��ي  املس��رح  خش��بة  عل��ى 
وكذلك سنقدم العمل في أكثر من 
محافظ��ة وهذه العروض متت بدعم 
من قب��ل الس��يد محاف��ظ كربالء، 
مشاريع الفرقة املستقبلية متروكه 
إلدارة الفرقة وه��م اعرف بوضعهم 
ألنني لست منتس��با، او عضوا في 
الفرقة، ولكن ه��ي اول جتربه لفرقة 
مسرح السراج ولن تكون األخيرة ».

جدير بالذك��ر ان الفنان اخملرج عباس 
شهاب من مواليد عام 1960 كربالء 
يحمل ش��هادة الدبل��وم في الفنون 
الفنان��ني  نقاب��ة  عض��و  اجلميل��ة، 
العراقي��ني منذ عام 1980 س��بق ان 
شارك ممثال في مس��رحية )الصكر( 
عام1982 وكانت من بطولته واخراج 
الفنان فتحي زين العابدين للمسرح 
العمال��ي، ويتهي��أ االن لتقدمي عمل 
موندراما من شخصية واحدة تأليف 
لؤي زهرة، وم��ن اخراج ومتثيل عباس 
هاشم س��يقدم في بداية شهر آذار 
املقبل لنادي القراءة بكربالء، والعمل 

بعنوان )جمهورية النمل والذباب(.

»نحن هنا« عرض مسرحي أبطاله من المكفوفين
تجربة إبداعية رائدة في كربالء المقدسة

جانب من العرض املسرحي
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على عكس 
الصعوبات التي 
واجهها في 
كتابيه األخيرين 
»الوثائق الخاصة 
لليلى مراد« 
و«العندليب 
والسندريال.. 
الحقيقة 
الغائبة«، فإن 
تدقيق تاريخ 
الممثلين اليهود 
في مصر كان 
»مهمة شبه 
مستحيلة«، 
والسبب 
هو »ندرة 
المعلومات 
وانتشار الكثير 
من المغلوط 
منها بين 
الناس وحتى 
في الوسط 
الفني بعد 
انتشار المواقع 
االلكترونية غير 
المهنية التي 
تروج ألخطاء 
كارثية بال 
تدقيق«.

حصد »ثالث الفتات 
إعالنية« جائزة 
أفضل فيلم، 
وجائزة أفضل 
فيلم بريطاني، 
وأفضل سيناريو 
أصلي ذهبت إلى 
مخرجه وكاتبه 
المخرج مارتن 
ماكدوناه، 
فضال عن جائزة 
أفضل ممثلة 
لبطلته الممثلة 
فرانسيس 
مكدورماند 
وجائزة أفضل 
ممثل مساعد 
التي ذهبت الى 
الممثل سام 
راكويل عن دوره 
في الفيلم.

الصباح الجديد-وكاالت:

توج فيل��م »ثالث الفت��ات إعالنية خارج 
إيبن��غ، ميس��وري« بخم��س جوائز حتى 
اآلن ف��ي حفل توزي��ع جوائ��ز األكادميية 
البريطانية لفنون السينما والتليفزيون 
)بافت��ا(، الذي اختتم��ت فعالياته بحفل 
كبي��ر أقيم في رويال البرت هول وس��ط 

العاصمة البريطانية لندن.
وقد حص��د جائزة أفضل فيل��م، وجائزة 
أفضل فيلم بريطاني، وأفضل س��يناريو 
أصل��ي ذهب��ت إل��ى مخرج��ه وكاتب��ه 
اخملرج مارتن ماكدون��اه، فضال عن جائزة 
أفضل ممثلة لبطلته املمثلة فرانسيس 
مكدورماند وجائزة أفضل ممثل مساعد 
التي ذهبت الى املمثل س��ام راكويل عن 

دوره في الفيلم.
ويتن��اول الفيل��م قصة أم تقوم بش��راء 
ث��الث لوحات اعالنية للفت انتباه الناس 
الى مأس��اتها بعد أن تفش��ل الشرطة 
احمللية ف��ي التوصل إلى قاتل ومغتصب 

ابنتها.
ولم يحصد فيلم »شكل املاء« للمخرج 
املكس��يكي غييرمو ديل تورو الذي كان 
مرش��حا ل� 12 جائزة س��وى ثالث جوائز 
ه��ي: أفضل إخ��راج وأفضل موس��يقى 
نصي��ب  م��ن  كان��ت  الت��ي  تصويري��ة 
الفرنسي ألكس��اندر ديبال،  املوس��يقار 

فضال عن جائزة تصميم االنتاج.
وتوج املمث��ل البريطاني غ��اري أولدمان 
بجائزة أفضل ممث��ل عن أدائه لدور رئيس 
الوزراء البريطاني ونيستون تشرشل في 
فيلم »الس��اعة احلالكة« )ذا داركس��ت 
أور(،وقد حصد الفيلم أيضا جائزة أفضل 

أفضل مكياج.
كما نال فيل��م اخليال العلمي »بليد رانر 
2049« جائزت��ي أفض��ل تصوير للمصور 
روج��ر ديكين��ز وجائ��زة أفض��ل مؤثرات 

خاصة،
األكادميي��ة  زمال��ة  جائ��زة  ومنح��ت 
البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، 
وه��ي جائزة خاصة متنح لفن��ان بارز عن 
مجم��ل مس��يرته املهني��ة، للمخ��رج 
الشهير ريدلي سكوت، وهو مخرج اجلزء 
الس��ابق م��ن فيلم »بليد ران��ر« في عام 

. 1982
للحف��ل  احلاضري��ن  معظ��م  واتش��ح 
بالسواد تضامنا مع حركتي Me Too« أو 
أنا أيضا« و »Times Upأو انتهى الوقت« 

املناهضتني للتحرش اجلنسي.
ومق��دم  والكومي��دي  املمث��ل  وكان 
البرام��ج البريطاني س��تيفن ف��راي قد 

اعلن مسبقا اعتزاله تقدمي حفل جوائز 
البافتا السينمائية.

وق��ال فراي، الذي قدم حف��ل جوائز بافتا 
12 م��رة، إن��ه »م��ن الص��واب االعت��زال 
وإفس��اح اجملال آلخرين لنقل البافتا إلى 

ذرى جديدة وأمجاد أعظم«.
وأض��اف »ي��ا لها م��ن متعة أن أش��اهد 
البافت��ا 2018 م��ن دون أن يخف��ق قلبي 
بعن��ف أو أن يج��ف فم��ي أو أن ترتع��د 

ساقاي«.
وقدم��ت بافت��ا الش��كر لف��راي جلعله 
جوائز البافتا »احتفاال مبهجا يبقى في 

الذاكرة«. 
وكان��ت أول مرة يقدم فيه��ا فراي حفل 
البافتا ع��ام 2001، وهو الع��ام الذي فاز 
في��ه فيل��م »غالدييتور« بجائ��زة أفضل 
فيل��م، وأصب��ح مقدم��ا دائم��ا حلفالت 

البافتا لروحه املرحة العابثة.

ميدل ايست أونالين
 

افتتح��ت املناضل��ة اجلزائري��ة جميل��ة 
بوحيرد ال��دورة الثانية ملهرجان أس��وان 

لسينما املرأة، جنوبي مصر.
فيم��ا يعرض ف��ي حفل االفتت��اح فيلم 
»البحث عن أم كلثوم« من إنتاج منساوي 

أملاني وإخراج اإليرانية شرين نيشاط.
الفيلم بطولة املصرية ياس��مني رئيس، 
ويحك��ى جتربة فتاة إيرانية نش��أت على 
س��ماع أغاني أم كلثوم وحت��اول البحث 

عنها وعن تراثها وأعمالها.
وفي كلمة لها أعربت بو حيرد، التي تعد 
أيقون��ة ورمزًا للنضال ضد االس��تعمار، 
عن س��عادتها بالتكرمي واحلفاوة، قبل أن 

متنحها إدارة املهرجان درع تكرمي.
وتأتي الدورة احلالية للمهرجان الذي يقام 
حتت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارة 
الس��ياحة واجمللس القوم��ي للمرأة حتت 
عن��وان »جميلة بوحيرد -ام��رأة ملهمة 

ومناضلة«.
من جانبها، أوضحت مايا مرسي، رئيس 
اجمللس القومي للم��رأة أن تكرمي بوحيرد، 
كضيفة ش��رف املهرج��ان، يأتي إلظهار 

كفاح ونضال املرأة العربية.
ويعرض املهرجان الذي تستمر فعالياته 
خ��الل امل��دة م��ن 20-26 فبراير/ش��باط 
مبدين��ة أس��وان، م��ا يق��ارب 100 فيلم 
متن��وع ذات صلة بقضاي��ا وهموم املرأة 
من كافة أنحاء العالم، مبشاركة ضيوف 

من 30 دولة.
الرس��مية  املس��ابقات  ف��ي  ويش��ارك 
للمهرج��ان 29 فيلم��ا، منه��ا 14 ف��ي 
مس��ابقة الفيل��م الطوي��ل، و15 ف��ي 

مسابقة الفيلم القصير.
املهرجان مس��ابقتني رسميتني،  ويضم 
إحداهما لألفالم الطويل��ة تتنافس بها 
14 فيلًم��ا، واألخ��رى لألف��الم القصيرة 
بأنواعها الروائية والتسجيلية والتحريك 

وتشمل 15 فيلًما.
ومن بني األفالم املش��اركة فيلم مرشح 
لألوسكار، وفيلم مرشح جلائزة مهرجان 
برل��ني وفيلم��ان مصري��ان هم��ا »زهرة 
الصبار«، احلائز على جائزة أحس��ن ممثلة 
في مهرجان دبي )ديسمبر/كانون الثاني 

املاضي(، و«مستكة وريحان«.
ويك��رم املهرجان النج��م األميركي داني 
غلوف��ر ال��ذي يش��ارك بفيل��م قصي��ر 
والفنانة املصرية منى زكي، التي تناولت 
العدي��د من قضاي��ا املرأة ف��ي أفالمها، 
النس��ائية  الش��خصيات  م��ن  وع��ددًا 
الش��هيرة منها املنتجة املصرية، ماريان 

خوري.
للمناضل��ة  احلالي��ة  ال��دورة  وأهدي��ت 
اجلزائرية جميل��ة بوحيرد التي ولدت في 
1935 وهي أحد أبرز رموز املقاومة اجلزائرية 

لالستعمار الفرنسي )1962/1830(.
وأنتجت الس��ينما املصرية فيلًما حمل 
 1958 اس��مها وحك��ى قصته��ا ع��ام 
بطولة ماجدة الصباحي وإخراج يوسف 

شاهني.
ووصل��ت بوحي��رد إلى القاهرة الس��بت 
املاض��ي وكرمها اجملل��س القومي للمرأة 
مبص��ر، وكانت آخ��ر زيارة له��ا إلى مصر 
ف��ي 1962، فيم��ا ح��ّل زوجه��ا الراح��ل 
احملامي الفرنسي، جاك فيرجيس، ضيًفا 
على مهرجان اإلس��كندرية السينمائي 
الدولي ع��ام 2007 وحضر عرض الفيلم 
الوثائق��ي »محامي اإلره��اب« عن قصة 

دفاعه عن بوحيرد في اخلمسينيات.

الصباح الجديد-وكاالت:

ليس��ت هذه املرة األول��ى التي يتحدى 
فيها أش��رف غريب األفكار الراس��خة 
الشائعة بني الناس، مبن فيهم الفنانني 

واإلعالميني، عن جنوم الفن في مصر.
هذه املرة حتلى غريب، رئيس حترير مجلة 
العال��م  واألم��ني  الس��ابق  الكواك��ب 
احلال��ي ملركز الهالل للت��راث الصحفي 
التابع لدار اله��الل املصرية، بقدر أكبر 
م��ن اجلرأة على حتدي م��ا قيل عن كثير 
من األس��اطير الت��ي حتي��ط باملمثلني 
اليه��ود في مص��ر. وفي كتاب��ه اجلديد 
» املمثل��ون اليهود في مصر« يس��عى 
الناقد السينمائي الشهير »لتحطيم 

هذه اخلرافات باملعلومات.«
يق��ول غري��ب لبي بي س��ي إن��ه على 
عك��س الصعوب��ات الت��ي واجهها في 
»الوثائ��ق اخلاص��ة  كتابي��ه األخيري��ن 
لليلى مراد« و«العندليب والس��ندريال.. 
احلقيق��ة الغائب��ة«، فإن تدقي��ق تاريخ 
املمثلني اليه��ود في مصر كان »مهمة 
شبه مس��تحيلة«، والسبب هو »ندرة 
املعلومات وانتشار الكثير من املغلوط 
منها ب��ني الن��اس وحتى في الوس��ط 
الفني بعد انتش��ار املواقع االلكترونية 
غير املهنية الت��ي تروج ألخطاء كارثية 

بال تدقيق«.
وتعود أهمي��ة الكتاب اجلدي��د إلى أنه 
أول توثيق ُمدقق ل��دور املمثلني اليهود 
ف��ي تاريخ الف��ن الس��ينمائي املصري. 
واس��تند فيه الكاتب، الذي بات مرجعا 
رئيس��ا للتاريخ الفني املص��ري، إلى ما 
وصف��ه بنهج ص��ارم ف��ي التحقق من 

املعلومات.
وبخ��الف الش��ائع، ف��إن ع��دد املمثلني 
اليهود حت��ى عقد األربعيني��ات، الذي 
أمك��ن لغري��ب حص��ره، ي��وازي إن لم 
يتجاوز عدد املمثلني األقباط على مدى 
تاري��خ الفن في مص��ر، واألكثر من هذا 
إن عددهم في بعض الفرق املس��رحية، 
كما عند جورج أبيض وسالمة حجازي 
املس��لمني،  م��ن  مثيل��ه  يف��وق  »كان 
رمبا بس��بب ع��دم حماس��ة املصريات، 
مس��لمات وقبطي��ات، للظه��ور على 
خشبة املسرح«، حسبما يؤكد غريب.

»الدين هلل والفن للجميع«
امتهن هؤالء الفن في مصر، وكان أهل 
الف��ن حينها بش��تى خلفياتهم، على 
قناعة مببدأ الدي��ن هلل والفن للجميع، 

كما يقول الكاتب.
وكل فص��ول الكت��اب، تقريبا، تتضمن 
إشارات إلى صعوبة تقصي احلقائق عن 
هؤالء املمثلني. وبرغم هذا، فإن الكاتب 
أصر، كما يقول، على السعي للكشف 
عن التاري��خ احلقيقي للممثلني اليهود 
في مصر »بوصفهم ج��زءا من احلركة 
الفني��ة ف��ي بالدنا يج��ب أن يوضع في 
حجم��ه الطبيعي م��ن دون إفراط في 
تقدي��ر حجم ه��ذا الدور، كم��ا يفعل 
مناص��رو إس��رائيل، أو تفريط فيه كما 

اعتاد فعله الباقون«.
ول��م يعرف ف��ن التمثيل ف��ي مصر أي 
اسم جديد سوى األخوين جمال وميمو 
رمسيس اللذين ظهرا ظهورا عابرا مع 
نهايات اخلمس��ينيات، أما كل األسماء 

اليهودي��ة األخرى، عل��ى كثرتها، فهي 
ابنة النصف األول من القرن العشرين، 

كما يؤكد الكتاب.
كانت ح��رب 1948 بني الع��رب واليهود 
ف��ي فلس��طني وقي��ام دولة إس��رائيل 
نقطت��ني فاصلتني في تاري��خ املمثلني 

اليهود في مصر.
غيب��ت  أن  »من��ذ  إن��ه  غري��ب  يق��ول 
السياس��ة واألطماع العنصرية املمثل 
اليهودي عن املش��هد الفني في مصر، 
ومع م��رور الس��نني، أصب��ح الغموض 
مس��يطرا عل��ى أي حديث ع��ن هؤالء، 
وباتت املغالطات واألخطاء هي السائدة 
لدى معظ��م من تص��دوا للكتابة في 

تاريخ الفنانني اليهود في مصر«.
ويعتق��د ب��أن السياس��ة لعب��ت دورا 
في اختف��اء املعلوم��ات ع��ن الفنانني 
اليه��ود في مصر. وي��رى غريب أنه »رمبا 
يكون ق��د مت إخفاء املراجع الدقيقة عن 
عالقة اليه��ود بالفن في مصر والعالم 
العرب��ي ألس��باب تتعلق باحلساس��ية 
السياس��ية الت��ي صاحب��ت الص��راع 
العربي اإلسرائيلي، حتى أن جنمة كبيرة 
في حجم راقي��ة إبراهيم ال أحد يعرف 
عنها ش��يئا حقيقيا متفقا عليه منذ 
مغادرتها مص��ر عام 1954«. اذ اختفت 
عن الساحة الفنية بعد مغادرتها إلى 

أميركا.
وم��ن ب��ني املعتق��دات الش��ائعة التي 
يفنده��ا الكت��اب ما ش��اع ف��ي مصر 
والعال��م العرب��ي عن يهودي��ة النجم 
الشهير عمر الشريف. ويكشف خطأ 
هذا االعتقاد ويؤكد أنه كان كاثوليكيا 

مارونيا، وحتول إلى اإلس��الم في بدايات 
اخلمس��ينيات عن��د اقتران��ه باملمثل��ة 
املعروفة فاتن حمامة، ما أغضب والده 

وأصابه مرض السكري.
كما راج في مصر أن املمثلة والراقصة 
املعروفة كيتي، الت��ي اتُهمت بالتخابر 
ملصلحة إس��رائيل، كانت يهودية. غير 
أنه��ا كان��ت »مس��يحية كاثوليكي��ة 
هاجرت من مصر هج��رة طبيعية بعد 
منتصف الستينيات عائدة إلى بالدها، 
اليونان، وبقيت هن��اك حتى عام 2000 
» ، على وفق م��ا يؤكد الكتاب نقال عن 
امللح��ق الثقافي اليوناني الس��ابق في 
القاهرة وصديقته��ا املمثلة والراقصة 

الشهيرة جنوى فؤاد.
وحس��ب الكتاب، فإن ع��ددا كبيرا من 
املمثل��ني اليه��ود ح��رص عل��ى تغيير 
اسمه. وضرب أمثلة على ذلك باملمثلة 
راش��يل إبراه��ام، التي أصبح��ت راقية 
إبراهيم، وليلي��ان فيكتور كوهني، التي 
أصبح��ت كاميلي��ا، وهينري��ت كوهني 
التي غيرت اسمها إلى بهيجة املهدي، 
وتوج��و مزراح��ي إلى أحمد املش��رقي، 
ونظي��رة موس��ى ش��حادة إل��ى جنوى 

سالم.

ماذا وراء هذا التغيير في األسماء؟ 
يقول غريب إن »األسباب لم تكن دينية 
أو اجتماعي��ة أو حت��ى سياس��ية، ب��ل 
ألسباب فنية تستهدف السعي للبحث 

عن اسم شهرة أكثر سهولة«.
ويش��ير إلى أن ممثل��ني مصريني كثيرين 
غير يهود فعلوا الش��يء نفس��ه مثل 

أحمد رمزي وشادية ونور الشريف.
ويكش��ف الكتاب عن أن��ه من بني كل 
املمثلني اليهود الذي��ن عرفتهم مصر، 
لم يهاجر إلى إس��رائيل بعد إنش��ائها 
سوى ثالث ممثالت هن س��رينا إبراهيم، 
أخ��ت املمثلة جنمة إبراهيم، وجراس��يا 
قاصني، شقيقة املمثلة صاحلة قاصني 
، ومطربة وممثلة ثالثة هى سعاد زكي.

ويق��ول غريب إن »كال من جنمة وصاحلة 
تبرأت��ا م��ن اختيهم��ا وظلت��ا ترفضان 
احلديث عنهما بعد هجرتهما من مصر 
إلى فلس��طني، في حني عاشت الثالثة 
حياة قاسية هناك بعد أن كانت واحدة 
م��ن أمل��ع مطربات عصرها ف��ي زمن أم 

كلثوم.«
ويؤكد الكت��اب أن ليلى م��راد لم تكن 
إس��رائيلية، برغم أن ش��هادة إش��هار 
إس��المها تش��ير إل��ى ذل��ك بوضوح. 
وأح��د أدلته على ذلك أن اإلش��هار جاء 
قبل قيام دولة إس��رائيل. ويؤكد غريب 
تتمت��ع  »كان��ت  احملبوب��ة  الفنان��ة  أن 
قب��ل  الكامل��ة  املصري��ة  باجلنس��ية 

إسالمها بسنوات«.
ويضيف أن »فرعا من أس��رة ليلى مراد 
والذي هاجر إلى إس��رائيل منذ أكتوبر/
تش��رين األول ع��ام 1949 ظ��ل حت��ى 
وفاته��ا ال يعت��رف بإس��المها، بل بذل 
مح��اوالت مضني��ة للتواص��ل معه��ا 
وإقناعها بالهجرة إلى إسرائيل وممارسة 
الطق��وس اليهودية، لكنه��م اعترفوا 
بأنهم ل��م يقابل��وا س��وى بالصد من 
جانب ليلى التي كانت تعتز بإسالمها 

ومصريتها«.

وحس��ب الكتاب، فإن »األكثر دهش��ة 
ه��و أن أوالد عمومة ليلى مراد املقيمني 
في إس��رائيل ال يعترفون بإسالم ابنيها 
أشرف وزكي، وينتظرون أيضا عودتهما 
إلى أرض امليعاد حسب تعبيرهم، برغم 
أن كال من أش��رف أباظ��ة وزكي فطني 

عبد الوهاب من أبوين مسلمني«.
وفي السياق نفسه، يبرهن غريب على 
أن مني��ر، ش��قيق ليل��ى ال��ذي برع في 
مجالي التمثي��ل والتلحني، لم يتحول 
إلى اإلس��الم من أجل ال��زواج بالفنانة 
س��هير البابل��ي، كما أنه ل��م يرتد عن 
اإلس��الم قب��ل وفات��ه ف��ي باري��س في 
أكتوبر/تشرين األول عام 1981 حسبما 
أش��يع. ويكش��ف للمرة األولى عن أن 
منير م��راد قد دفن بج��وار رفيق جناحه 
املطرب الراحل عب��د احلليم حافظ في 
مقبرته اخلاصة موضحا األسباب التي 

دفعت أسرته التخاذ مثل هذا القرار.

عبد الناصر وامللك فاروق وكاميليا
ويحقق الكتاب الروايات الشائعة بشأن 
اضطه��اد« حكوم��ة الرئي��س املصري 
الس��ابق جمال عب��د الناصر للممثلني 
اليه��ود. ويض��رب مثاال مبا ت��ردد عن دور 
حكوم��ة ثورة 23 يولي��و /متوز 1952 في 
التروي��ج لش��كل العالقة بني ف��اروق، 
ملك مصر الس��ابق، والفنانة اليهودية 
كاميلي��ا الت��ي كادت تنته��ي بالزواج 

برغم رفض حكومة امللك.
ويثبت الكتاب أن العالقة كانت قائمة 
بالفع��ل، ولم ت��ؤد حكومة الث��ورة أي 
دور ف��ي اس��تغالل العالق��ة لتش��ويه 

امللك وإثب��ات أنه كان فاس��دا، ما كان 
يس��توجب الث��ورة عليه. كم��ا يبرهن 
الكتاب بدليل آخر وهو استمرار اثنتني 
من املمثالت اليهوديات في نش��اطهما 
الفني حتى نهاية الس��تينيات ومطلع 
الس��بعينيات من الق��رن املاضي »من 
دون أية مضايق��ات من جانب احلكومة 

املصرية.«
وحت��ى ع��ام 2015، ظل��ت الصحاف��ة 
اإلس��رائيلية تتح��دث ع��ن أن النجمة 
اليهودي��ة الش��هيرة جنوى س��الم لم 
تعتن��ق اإلس��الم ب��ل مات��ت يهودي��ة 
وأنه��ا كانت متيل إلى إس��رائيل. غير أن 
الكت��اب يس��رد »أدلة ع��دة« على أنها 
»مات��ت مس��لمة، ولم مينعه��ا أصلها 
اليه��ودي من أن ت��ؤدي دورا وطنيا نالت 
عنه احتراما وتقديرا، ش��مل تكرميا من 
الرئي��س املصري الراحل أنور الس��ادات 
بسبب تش��جيعها بأش��كال متعددة 
للجيش املصري بع��د حرب أكتوبر عام 

.»1973
يقول الكات��ب إنه لم يك��ن معنيا بأن 
يلبس أحدا من املمثلني اليهود في مصر 
ثوب البطولة أو ينزع عن غيره وطنيته. 
ويؤكد أنه » ليس تبييض صورتهم هو 
الهدف، وال تخوين بعضهم كان غاية«. 
ويوضح أن هدفه هو »احلقيقة فقط وال 
ش��يء غيرها في هذا امللف الغامض«. 
وهو ي��رى أن هؤالء املمثلني اآلن في ذمة 
التاري��خ أم��ام املصريني والع��رب الذين 
رمبا يس��معون عن بعض أسماء هؤالء 

املمثلني اليهود للمرة األولى.
وحس��ب دار الهالل، فإن الكتاب اجلديد 
هو تطبيق ألمنوذج »الكتاب الصحفي« 
الذي يتبناه��ا مركز اله��الل للتراث، إذ 
يجمع بني روح البحث وشكل املطبوعة 
الصحفية القائم على اجلاذبية واإلبهار 
واالهتمام بالصورة والعناصر اإلخراجية 

األخرى.

أش��رف غريب: صحفي احترف تأريخ 
الفن في مصر

*األمني العام ملركز الهالل للتراث
*يبل��غ ع��دد مؤلفات��ه 17 كتابا حتى 
اآلن في النق��د والتأريخ الفني منها: 
العص��ر الذهبي للكوميدي��ا، وأحمد 
وجني��ب  النبي��ل،  الف��ارس  مظه��ر 
الريحان��ي صاح��ب الس��عادة فطني 
عبد الوهاب رائ��د الفيلم الكوميدي 
في مصر، والوثائق اخلاصة لليلى مراد 
العندلي��ب والس��ندريلال، واحلقيق��ة 

الغائبة .
*رئيس حترير مجلة الكواكب سابقا

*عضو جمعية كتاب ونقاد السينما، 
واحتاد كتاب مصر

الصحفي��ني  نقاب��ة  بجائ��زة  *فائ��ز 
املصري��ني للتف��وق الصحفي س��نة 

. 2007
األف��الم  م��ن  كبي��ر  لع��دد  *كات��ب 
الوثائقي��ة  والبرام��ج  التس��جيلية 
أهمها س��يناريو البرنام��ج الوثائقي 
الش��هير » كش��ف املس��تور » لقناة 

روتانا سينما.
*عضو في جلان اختيار وحتكيم العديد 

من املهرجانات الفنية.
*معد ومخرج برنامج » في مصر وبس 
» بقن��اة ناي��ل كومي��دي )60 حلقة( 

عامي 2009 و 2010 .

»ثالث الفتات إعالنية«
يتّوج بخمس جوائز بافتا

أسوان لسينما المرأة ينطلق
بـ»البحث عن أم كلثوم«

أشرف غريب »يحّطم األساطير« المحيطة بالممثلين اليهود

الفنان عمر الشريف
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متابعة - الصباح الجديد:
  

جميل بش��ير موسيقي من العراق 
ولد في مدينة املوصل لعائلة بشير 
القس عزيز عام  1921 وتعلم العود 
منذ صغره، اذ كان والده يعزف على 
آل��ة العود إلى جان��ب كونه صانعا 

لها.
 عند تأس��يس معهد املوس��يقى 
س��نة 1936 كان الفن��ان جمي��ل 
بش��ير ضمن الدورة األولى، اذ درس 
العود على يد املعلم الكبير املرحوم 
الش��ريف محيي الدين حيدر وكان 
في الوقت نفسه يدرس آلة الكمان 
على يد املوسيقار سانودو آلبو وقد 

كان متميزا في كال اآللتني.
 تخرج بش��ير عام 1943 من قسم 
العود وعام 1946 من قسم الكمان 
وبدرج��ة امتياز، وتع��ني في املعهد 
س��نة 1943 لتدري��س آل��ة العود، 
ومساعدا لتدريس الكمان وهو في 
الصف��وف املنتهية، اذ قام بتدريس 
الكمان الشرقي وقد شغل رئاسة 

قسم املوسيقى واإلنشاد.
استمر الفنان جميل بشير بدراسة 

التراث واملقامات العراقية واألنغام 
واإليقاعات العربية والعراقية مما أدى 
لظهور األس��تاذ جميل بشير بهذا 
الش��كل، حافظا لتراث املوسيقى 
والتركي��ة، ومؤدي��ا على  العربي��ة 
العود والكمان وبإجادته املوسيقى 
العراقية الصرف��ة التقليدية، وقد 
ذوقه  التكني��ك وس��المة  أض��اف 
املوس��يقي ورون��ق احللي��ة وخبرته 

اخملتزنة.
موس��يقى  جمي��ل متيزت 
مبالم��ح  قية بش��ير  ا عر
صرف��ة وأصيلة، 
كثي��ر  كان  اذ 
فق��د  العط��اء 
مث��اال  كان 
املثقف،  للفنان 

الباهر،  واملؤلف  الب��ارع،  واملعلم 
والع��ازف املتمك��ن املتق��ن على 
الع��ود والكمان. واجلدي��ر بالذكر 

ب��أن أب��رز طلبت��ه كان��وا أس��اتذة 
للموس��يقى العراقي��ة م��ن بعده 

مثل أخيه منير بشير وغيره.
كان إنت��اج جمي��ل بش��ير كبي��را 
املقام��ات  دون  فق��د  ومتنوع��ا، 
الكمان  العراقي��ة وعزفه��ا عل��ى 
والع��ود، وصاح��ب أغل��ب مطربي 

الع��راق العظ��ام عل��ى آلة 
الكم��ان، وس��جل الكثي��ر 
املوس��يقية  القط��ع  م��ن 
مؤلفاته  من  الكالسيكية 

بعوده املتميز.
س��جل الكثير م��ن األغاني 
العراقي��ة واألغاني الكردية، 
جمي��ل بش��ير كان يؤل��ف 
ويغن��ي باللغ��ة الكردي��ة، 
وكان مؤدي��ا بارع��ا، ولكنه 

فضل االس��تمرار في العزف 
الغن��اء،  ع��ن  متخلي��ا 

ول��ه بع��ض املؤلفات 

املوس��يقية منه��ا كت��اب بعنوان 
»الع��ود وطريقة تدريس��ه« 1961، 

وقد كان من جزءين.
 حلن العديد من األناشيد املدرسية، 
وعمل في مجال اإلذاعة والتلفزيون 
كرئيس للفرقة املوسيقية ورئيس 
املوس��يقي.  للقس��م 
بج��والت  وق��ام 
عديدة  فني��ة 

س��جل 

خاللها العديد م��ن مؤلفاته لعدة 
إذاعات عربية وأجنبية.

أقام فت��رة طويلة في الكويت وقام 
هناك بتسجيل الكثير من أعماله 
عل��ى العود مثل س��ماعي نهاوند، 
وس��ماعي ديوان »حسيني«، وبنت 
الشمال، وتقاسيم عراقية وسورية 
والعدي��د م��ن  وكويتي��ة، كذل��ك 
األغان��ي التراثية ومالع��ب النغم، 
وكذلك بعض القطع الكالسيكية 
على الكمان مثل س��ماعي محير 

ورقص الهوامن.
 مم��ا ال ش��ك في��ه بأن 
بش��ير  جمي��ل 
كان م��ن أب��رز 
أث��روا  م��ن 
س��يقى  ملو ا
بي��ة  لعر ا
عالية  وبهم��ة 
وم��ن دون توق��ف 
وفاته  س��اعة  إل��ى 
وقد أثر ف��ي الكثير من 
بع��ده  م��ن  املوس��يقيني 
فكان نقطة حتول بالنسبة 
لهم وبالنس��بة آللة العود 
كذلك. توف��ي في 22 أيلول 

1977 في لندن

 قال عنه املوس��يقار عبد الوهاب: 
ان جميل بش��ير افض��ل عازف في 
الش��رق االوس��ط وهذا رأي صريح 
و مه��م كونه صدر عن موس��يقار 

األجيال.
كت��ب عن��ه احم��د اخملت��ار قائ��ال: 
بشير،  العراقي جميل  املوس��يقي 
كت��ب موس��يقى كانت ف��ي غاية 
اجلم��ال والتعقي��د األدائ��ي، تتميز 
مبهارة عالي��ة وفريدة في األداء. في 
مقطوعته »كابريس« مثالً، نالحظ 
التداخل املعقد بني األصوات العليا 
األش��كال  وتداخ��ل  والس��فل�ى، 
اإليقاعي��ة ف��ي الريش��ة بطريقة 
تكم��ن فيها صعوب��ة األداء املوزون 
بالس��رعة املطلوبة. وك�ان جمي�ل 
بش��ير يذهب ال��ى مواض���ع ل�م 
تكن مكتش��فة في الع��زف على 
آلة العود م��ن قبل مثل العزف في 

منتصف العود على األوتار احل�ادة.
 : م��ن مؤلف��ات جمي���ل بش��ي�ر 
بش���رف سيجاه، وس��ماعي ديوان 
و صب��ا و ي��كاه، وكابريس، وأندلس، 
وقيثارت��ي، وهمس��ات، ولوجنا فراق، 
حي��ره،  وتأم��ل  النغ��م،  ومالع��ب 
ورقصة جمانا، وأيام زمان، وصدفه، 

وشارع اخلليج .

عبد الوهاب: جميل بشير.. أفضل عازف في الشرق األوسط

الصباح الجديد - خاص:
املص��ور الفوتوغرافي س��مير مزبان، 
غادرتنا،  عراقي��ة جميل��ة،  حكاي��ة 
لك��ن منجزه م��ا زال يحكي��ه، ومن 
هنا اس��تمر بالتصوير وعشق حمل 

الكاميرا، يقول مزبان:
  عش��قت للتصوي��ر الفوتوغراف��ي 
وخاصة األس��ود واالبي��ض من خالل 
الفوتوغرافي��ة  للمع��ارض  زيارات��ي 
وجتوالي في ش��ارع الرش��يد والباب 
الش��رقي ف��ي بداية الس��بعينيات 
من الق��رن املاضي أعجب��ت بالصور 
املعروضة ف��ي الواجه��ات األمامية 
حمل��ال التصوي��ر منها ص��ور املصور 
ماجدولني في الباب الشرقي ملا بها 
من فن وتوزيع انارة وطباعة األس��ود 

واالبيض كذلك مصور السواح.
 ويتاب��ع مزب��ان حديث��ه: ِفي ش��ارع 
املص��ور  بص��ور  أعجب��ت  الرش��يد 
األهل��ي ملا يعرض من صور عن تاريخ 
بغداد وشارع الرشيد. واهم األحداث 
التي جرت في هذا الشارع واالحداث 
االخرى في بغداد وبعض الشخصيات 
والسياس��ية  االجتماعية  العراقية 
والثقافية والفنية اقف فترة طويلة 
للتمعن بالصور ودراس��تها، ومتنيت 
لو كنت موجودا في ذلك الوقت لكي 
أوثق هذه األح��داث، ومنذ ذلك احلني 
عرفت اهمية الصورة الفوتوغرافية 
بوصفها الوثيقة الصادقة للحفاظ 
على تاريخ الشعوب في كل مفاصل 

احلياة.
ف��ي  املعروض��ة  الص��ور  أش��اهد   
محل مصور ارش��اك وص��ور امللوك 
العراقية  السياسية  والشخصيات 
والفني��ة واالجتماعي��ة التي كانت 
تزي��ن واجه��ة محله واملص��ور جان) 
باب��ل ) مصور رؤس��اء الع��راق ..كل 
ه��ذه الصور املعروض��ة كانت حافزا 
كبي��را لن��ا ان نتعلم ف��ن التصوير 
الفوتوغراف��ي ونتعل��م اس��رار هذا 
الف��ن اجلميل وان اصب��ح واحدا من 
الفوتوغرافي��ني العراقي��ني ويك��ون 
لن��ا الش��رف ان نوثق تاري��خ العراق 
من خالل الص��ورة.. احلمد هلل وفقنا 
اهلل ف��ي عملن��ا ووثق��ت عدس��تي 
احداثا مهمة مرت بالعراق، ونشرت 
صوري في جميع الصحف العراقية 

والعربية والعاملية.
الفنان��ني  م��ن  به��م  تأث��ر  وعم��ن 
يق��ول  الفوتوغرافي��ني  املصوري��ن 
مزبان: هن��اك عدة اش��خاص تأثرت 
بهم وبأعماله��م من خالل اطالعي 
على صورهم الفنية والصحفية في 
مجال الصورة الفنية، تأترث بأعمال 
م��راد  الكب��ار  األس��اتذة  الفنان��ني 
الداغستاني، واحمد القباني، وحازم 
ب��اك، وس��امي النص��راوي، ولطيف 
العاني، وفؤاد شاكر، وغيرهم من رواد 

التصوير الفوتوغرافي في العراق.
الص��ورة  مج��ال  ِف��ي  وأض��اف:   
باملصور جاس��م  تأثرت  الصحفي��ة 
الزبيدي، ورحيم حس��ن، وبعض من 
املصوري��ن األجان��ب، عندم��ا كن��ت 
اش��اهد صوره��م ف��ي الصحاف��ة 
العربي��ة والعراقية وم��ن كل هؤالء 
اس��تفدت وتأثرت بأعمالهم وكانت 
م��ن  وعملي��ة  نظري��ة  دروس  ل��ي 

خالل دراس��ة صوره��م، اضافة الى 
دراس��تي في معهد الفنون اجلميلة 
قسم الس��معية واملرئية ولقاءاتنا 
الش��خصية م��ع بعض م��ن هؤالء 

الفوتوغرافيني.
ويتابع: اس��تفدت م��ن مالحظاتهم 
وتوجيهاتهم فكانت لنا دروس��ا في 
تعلم فن التصوير الفوتوغرافي في 

جميع مجاالته.
وع��ن بداياته مع ف��ن التصوير يقول 
مزبان: بداياتي كانت في سبعينيات 
الق��رن املاض��ي عل��ى يد أس��اتذتي 
حفظه��م اهلل ف��ي مح��ل املصور 
محم��د الش��مري رحم��ة اهلل ف��ي 
الث��ورة -داخ��ل -واألس��تاذ  مدين��ة 
جبار ف��رج، واملرحوم املص��ور حميد 
العراق��ي.. احبب��ت مهن��ة التصوير 
لقربها م��ن هوياتي االولى في اخلط 
والرسم وخاصة رس��م الكاريكاتير 
.. دخلت عال��م الصحافة في نهاية 
سبعينيات القرن املاضي في مجلة 
صوت الطلبة، وتعلمت فن التصوير 
الفوتوغرافي على يد استاذي الكبير 
املرحوم سامي النصراوي في قسم 
امل��رأة  املرك��زي، ومجل��ة  التصوي��ر 
الذي أخ��ذ بيدي لتعل��م انواع فنون 

التصوير الفوتوغرافي، وتعرفت على 
كثير من املصورين العراقيني الكبار 
ف��ي الصحافة واجلمعي��ة العراقية 

للتصوير.
  اما اخلبرات التي حصل عليها خالل 
رحلته فيقول مزبان: اخلبرات العاملية 
الت��ي حصل��ت عليه��ا واس��تفدت 
منها، العمل مع مصورين صحفيني 
عاملي��ني، عملت معهم ف��ي وكالة 
األسوش��يتد بري��س مكت��ب بغداد 
الذين أشادوا بعملي ولقطاتي التي 
كان له��ا متيز، وم��ن خاللها حصلت 
على ع��دة جوائز عاملية منها )جائزة 
 (2005 بوليتي��زر للصحاف��ة لع��ام 
ونشرت صورنا في معظم الصحف 
العاملية واحلمد هلل اصبح لي حضور 
عامل��ي ف��ي الص��ورة الفوتوغرافية 

الصحفية والفنية .

اين جتد نفس��ك باألسود واألبيض 
ام امللون؟

اح��ب التصوي��ر باألس��ود واالبيض 
وابح��ث عل��ى الظ��ل والض��وء من 
اج��ل ان اقتن��ص موضوع��ي، لكون 
الناجح��ة  الفوتوغرافي��ة  الص��ورة 
هو كيف تستغل مس��قط الضوء 

على الش��يء املراد تصوي��ره، وجتعل 
م��ن التكوين وحدة موض��وع ناجح 
لتقتنصه بنحو جيد.. اجد نفس��ي 
ف��ي الص��ورة الصحفي��ة، ومتي��زت 
بها من خالل عمل��ي في الصحافة 
وحصولي على عدة جوائز وشهادات 
تقديري��ة عربي��ة وعاملي��ة وعراقية، 
والصورة الصحفية هي اقرب شيء 
لي برغم حضورن��ا في احملاور االخرى 

للتصوير الفوتوغرافي.
واض��اف: كل املصوري��ن العراقي��ني 
احرص على متابعة صورهم من دون 
استثناء وخاصة املصورين الشباب. 
العراقي��ني  الصحفي��ني  املصوري��ن 
األبط��ال ه��م اش��جع مصورين في 
العالم ولكن لألسف الشديد ليس 
هن��اك اي اهتمام ودع��م الى هؤالء 
األبطال الذي��ن بدمائهم وبصورهم 
يكتبون تاري��خ العراق املعاصر، وهي 
مرحل��ة مهم��ة ف��ي تاري��خ العراق 
املعاصر وس��تبقى صورهم الشاهد 
الش��عب  احلقيق��ي عل��ى بطوالت 
العراق��ي وقواته املس��لحة بجميع 
صنوفه��ا وابناء احلش��د الش��عبي 
وابناء نعم الكامي��را كانت وماتزال 
رفيق��ة عم��ري، وخاصة ف��ي غربتي 

في الس��ويد هي التي أخرجتني من 
عزلتي ف��ي الغربة، والت��ي عرفتني 
باجملتمع الس��ويدي، وقبلها عرفتني 
للناس في الع��راق والعالم، إذن هي 
صاحبة الفض��ل علينا كّنا نتحدث 
معاً عند التصوير على املواضيع التي 
نصورها، وِفي الكثير من االوقات هي 

التي ترشدني على الصور اجلميلة.
وفي وص��ف عالقت��ه م��ع الكاميرا 
يق��ول مزب��ان: انا والكامي��را حبايب 
واعده��ا رفيق��ة درب ال مت��ل، وم��ن 
عملن��ا  ف��ي  الصعب��ة  املواق��ف 
الصحف��ي تعرضنا الى عدة مواقف 
في احلرب العراقية اإليرانية، حوصرنا 
ف��ي احملم��رة وكذل��ك ف��ي مدين��ة 
عبادان، وفي أثن��اء القصف اليومي 
ملدين��ة البصرة جنون��ا بأعجوبة من 
امل��وت، وِف��ي األحداث االخي��رة التي 
جرت للع��راق في االحتالل االميركي 
تعرضن��ا ال��ى اختط��اف م��ن قبل 
مليشيات مسلحة، واغتيل السائق 
اخلاص الذي يعم��ل معي في وكالة 
APاضاف��ة الى اختط��اف، او فقدان 
ابن��ي الكبير الوحيد احمد س��مير 
منذ ع��ام 2007وحل��داالن ل��م نعثر 

عليه.

الصورة حلظ��ة هاربة هل تؤيد هذا 
التوصيف؟

نع��م، فهن��اك مواق��ف كثي��رة في 
عملنا الصحفي .. يجب على املصور 
الش��جاعة  ميتل��ك  ان  الصحف��ي 
والنباهة، والفطنة وسرعة التفكير، 
والتركي��ز واختي��ار املكان املناس��ب 
ف��ي تصوير احل��دث، ويك��ون اول من 
يتواج��د في مكان احلدث ويكون اخر 
شخص ينس��حب من مكان احلدث، 
ويجب عل��ى املصور الصحفي خالل 
خمس الى عشر دقائق يقوم بتصوير 
احلدث وإرساله بنحو سريع الى مقر 
الوكال��ة او اجلري��دة ليحص��ل على 

السبق الصحفي.
 وم��ن خ��الل خبرت��ي الطويل��ة في 
العم��ل الصحف��ي ل��م تخن��ي في 
حيات��ي املهنية لكون��ي امتلك كل 
هذه املواصفات، ولن��ا صور حصلت 
وحصل��ت  صحف��ي  س��بق  عل��ى 
عليها عل��ى كتب ش��كر وتكرميات 
وجوائ��ز خالل عملي ف��ي الصحافة 
العراقية والعربي��ة والعاملية أقمت 
ع��دة مع��ارض فوتوغرافي��ة داخ��ل 
العراق وخ��ارج الع��راق وكان تفاعل 

ال��زوار م��ع منج��زي جي��دا وخاصة 
الصور الصحفية التي عرضتها في 
ال��دول األوربية عن معاناة ش��عبنا 
العراقي من جراء احلصار االقتصادي 
في تس��عينيات الق��رن املاضي الى 
االحت��الل االميرك��ي وتداعياته وما 
س��بب لنا م��ن مش��كالت ومعاناة، 
وان احلص��ول على جائ��زة هو تتويج 
لعمل��ك الفني والصحف��ي، وحافز 
كبير م��ن اجل تقدمي أفضل االعمال 
الفوتوغرافية ومسؤولية كبيرة من 
اجل احلفاظ على اس��مك والصورة 
الصحفية في الوقت احلاضر أخذت 
احليز الكبير ف��ي الصحافة العاملية 
والعربية ولكن لألسف الشديد في 
الصحافة العراقية لم تأخذ حيزها 
الكبي��ر او قيمة ما لها من دور كبير 

لدى املتلقي والقارئ.
والسبب ان القائمني على الصحافة 
يعملون باألسلوب القدمي نفسه، وان 
الصحافة العراقي��ة تتجاهل غالبا، 
دور املص��ور في حترير الصورة، اضافة 
الى عدم كتابة اس��م املصور، وهذا 
خط��أ كبير بحق املص��ور الصحفي 
العراقي��ة  نتمن��ى م��ن صحافتن��ا 
ان تتعل��م م��ن الصحاف��ة العاملية 
والعربية أهمية الصورة الصحفية، 
وان يك��ون دور كبي��ر للمص��ور ف��ي 
حترير الصورة وإرسالها للنشر وعدم 

تدخل االدارة او احملرر بذلك .

املصور سمير مزبان:
*بدأ مصورا صحفيا منذ عام 1979 
ف��ي مجلة ص��وت الطلبة ومجلة 

املرأة ووكالة األنباء العراقية.
 Pulitzer Press فاز بجائزة بولتيز*

2005 
 Associated وكال��ة  م��ع  *عم��ل 
Press منذ عام 2002 ولغاية 2007

. املعارض التي شارك فيها:
العراقي��ة  اجلمعي��ة   *مع��ارض 
العراقية  األنب��اء  ووكالة  للتصوير 
وأحت��اد املصوري��ن الع��رب ونقاب��ة 
العراقي��ن وجمعية  الصحفي��ن 
ف��ي  التش��كيلين  الفنان��ن 

السويد. 
 * مع��رض Inter Press Photo ف��ي 

كوريا الشمالية وبغداد
 *أول مع��رض ش��خصي بعن��وان 
)صهيل الذاك��رة( على قاعة الفن 
احلدي��ث ف��ي بغ��داد 2007  *عرض 
صوراً عن معاناة الشعب العراقي 
من ج��راء االحت��ال واإلره��اب في 
املؤمت��ر الش��عبي العرب��ي أملاني��ا، 

برلن. 2007 
الثان��ي  الش��خصي  *املع��رض 
بعنوان )معاناة الش��عب العراقي 
جراء االحت��ال و اإلره��اب( املانيا، 

همبورغ2007  .
الص��ور  م��ن  مجموع��ة  *ع��رض 
الصحفية نادي 14 متوز الدميقراطي 
العراق��ي/ س��توكهولم بالتزام��ن 
مع محاض��رة عن معان��اة املصور 
الصحف��ي في االحت��ال واإلرهاب 

2008
الثال��ث  الش��خصي  املع��رض   *
بعنوان )معاناة املرأة العراقية جراء 

االحتال واإلرهاب( 

المصور سمير مزبان والعشق باألسود واألبيض

أحب التصوير باألسود واألبيض وأبحث عن الظل والضوء من أجل أن اقتنص موضوعي، لكون الصورة 
الفوتوغرافية الناجحة هو كيف تستغل مسقط الضوء على الشيء المراد تصويره، وتجعل من 

التكوين وحدة موضوع ناجح لتقتنصه بنحو جيد.. أجد نفسي في الصورة الصحفية، وتميزت بها 
من خالل عملي في الصحافة وحصولي على عدة جوائز وشهادات تقديرية عربية وعالمية وعراقية، 

والصورة الصحفية هي أقرب شيء لي برغم حضورنا في المحاور األخرى للتصوير الفوتوغرافي.

الصورة الفائزة باجلائزة العاملية لألسود واألبيضسمير مزبان
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بغداد ـ الصباح الجديد:

التموي��ل  مؤسس��ة  أطلق��ت 
الدولية، عضو مجموعة البنك 
الدول��ي، بالتع��اون م��ع البنك 
املرك��زي العراقي سلس��لة من 
ورش العمل املتخصصة بهدف 
رفع معايير احلوكمة املؤسسية 
في املصارف العراقية وتعزيز أداء 

القطاع املصرفي في العراق.
فري��ق  س��يقدم  جانب��ه،  م��ن 
اخلدم��ات االستش��ارية التاب��ع 
الدولي��ة  التموي��ل  ملؤسس��ة 
الدع��م ال��ازم للبن��ك املركزي 
في تطبيق املب��ادئ التوجيهية 
للحوکمة  اجلدي��دة  اإللزامي��ة 
في القطاع املصرفي. وس��تبدأ 
الدولي��ة  التموي��ل  مؤسس��ة 
بتدريب كبار املديرين في البنك 
املرك��زي، ث��م أعض��اء مجالس 
اإلدارة بجميع املصارف العاملة 
وستش��مل مواضي��ع التدريب: 
اخلاص��ة  الطبيع��ة  فه��م 
باحلوكمة في قط��اع املصارف، 
جملال��س  األمث��ل  والتش��كيل 
العاملي��ة  واملمارس��ات  اإلدارة، 

إلدارة اخملاطر.
وق��ال عل��ي الع��اق، محاف��ظ 
البنك املركزي العراقي، في هذا 
الشأن: إن »مس��اعدة املصارف 
املمارس��ات  تطبي��ق  عل��ى 
الس��ليمة حلوكمة املؤسسات 
سيس��هم ف��ي تعزي��ز مرون��ة 
واس��تدامته  املصرفي  القطاع 
وقدرته على التكيف والصمود، 
وجعله أكثر ماءمة لاستثمار، 
االمر الذي سيسمح للمصارف 
أدائها، فضاً  بتحس��ن كفاءة 

عن زيادة أرباحها«.
وتأت��ي ه��ذه املب��ادرة ف��ي إطار 
التمويل  مؤسسة  ستراتيجية 
الدولي��ة لتحفي��ز من��و القطاع 
اخلاص في العراق وتوسيع نطاق 

الدع��م لل��دول املتض��ررة م��ن 
النزاعات، إذ ميكن الس��تثمارات 
القطاع اخلاص أن تضطلع بدورا 
أساس��يا في النمو اإلقتصادي. 
وكذل��ك ستس��هم احلوكم��ة 
املؤسس��ية القوي��ة ف��ي دعم 
استدامة الشركات في العراق.

ب��دوره، ق��ال زي��اد ب��در، املمثل 
التموي��ل  ملؤسس��ة  املقي��م 
الدولية في الع��راق، إن »هدفنا 
احلوكم��ة  ثقاف��ة  غ��رس  ه��و 
املؤسس��ية على نح��و إيجابي 
العراقية  يتي��ح للمص��ارف  مبا 

العم��ل في إطاره��ا، إلى جانب 
تعزي��ز القط��اع املصرفي ودفع 
عجلة النمو في العراق. كما أن 
��نة ستساعد  احملسَّ املمارسات 
في جذب االستثمارات املباشرة، 
مما س��يؤدي إلى زي��ادة معدالت 

اإلزدهار والنمو االقتصادي«.
التموي��ل  مؤسس��ة  وتعم��ل 
أداء  حتس��ن  عل��ى  الدولي��ة 
العراق  الش��ركات في  حوكمة 
من��ذ ع��ام 2014. وإضاف��ة إلى 
تعاونها مع املؤسس��ات احمللية، 
فقد أطلقت مؤسسة التمويل 

الدولية في ش��هر أي��ار من عام 
مس��تقل  معه��د  أول   2017
للمديرين - املعهد الكردستاني 
)KIoD(، إل��ى جانب  للمديري��ن 
مس��اعدة غرفة جتارة وصناعة 
أربيل على تقدمي االستش��ارات 
بشأن أفضل ممارسات احلوكمة 
م��ن أج��ل تعزي��ز دور مجال��س 

اإلدارة واملديرين املستقلن. 
اخلدم��ات  برنام��ج  ويه��دف 
التمويل  اإلستشارية ملؤسسة 
الدولي��ة ف��ي العراق إل��ى بناء 
املالي��ة،  املؤسس��ات  ق��درات 

ودع��م احلكوم��ات، ومس��اعدة 
الش��ركات اخلاصة في حتس��ن 
واالجتماعية  البيئية  معاييرها 
لديها، فضاً  احلوكمة  ومعايير 
عن حشد االستثمارات اخلاصة 
من خال تش��جيع الش��راكات 

بن القطاعن العام واخلاص. 
وتُعد مؤسسة التمويل الدولية، 
املؤسس��ة الش��قيقة للبن��ك 
الدولي وعضو مجموعة البنك 
الدولي، أكبر مؤسس��ة إمنائية 
عاملية تركز على القطاع اخلاص 
في األس��واق الناشئة. وتتعاون 

م��ع أكثر من 2000 ش��ركة في 
جميع أنحاء العالم، وتستعمل 
رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها 
إلنشاء األس��واق وخلق الفرص 
في أصعب املناطق حول العالم. 
ففي العام املالي 2017، حققت 
مؤسسة التمويل الدولية رقما 
قياسيا بلغ 19,3 مليار دوالر في 
للبلدان  األج��ل  التمويل طويل 
النامي��ة، مس��تفيدين من قوة 
للمس��اعدة  اخل��اص  القط��اع 
في القضاء عل��ى الفقر وزيادة 

مستوى الرخاء املشترك. 

»التمويل الدولية« والمركزي العراقي إلى تعزيز 
الحوكمة المؤسسية في القّطاع المصرفي 

تشجيع الشراكات بين القّطاعين العام والخاص 

مساعدة المصارف 
على تطبيق 
الممارسات السليمة 
لحوكمة المؤسسات 
سيسهم في تعزيز 
مرونة القطاع 
المصرفي واستدامته 
وقدرته على التكيف 
والصمود

البنك املركزي العراقي

قال مسؤول حكومي كوري جنوبي أمس األربعاء إن 
جن��رال موتورز تقترح اس��تثمار 2.8 مليار دوالر على 
مدى الس��نوات العشر املقبلة في عملياتها بكوريا 
اجلنوبية التي تتكبد خس��ائر وإنها طلبت من سول 

توفير موارد مالية لاستثمار.
كانت ش��ركة تصنيع الس��يارات األميركية أعلنت 
األس��بوع املاضي أنها ستغلق مصنعا في جونسان 
جن��وب غرب��ي س��ول وقال��ت إنه��ا ت��درس مصير 

مصانعها الثاثة الباقية في كوريا اجلنوبية.
يض��اف مقترح االس��تثمار إل��ى عرض م��ن جنرال 
موتورز بأكثر من 2.2 مليار دوالر ملبادلة ديون بأسهم 
من أجل احلصول على دعم مالي ومزايا ضريبية من 
س��ول. وكانت رويترز نش��رت تفاصيل ذلك اجلزء من 

اخلطة في تقرير يوم الثاثاء.
وقال املس��ؤول املطلع على األمر بش��كل مباشر إن 
جنرال موتورز طلب��ت من كوريا اجلنوبية ضخ أموال 
في جن��رال موتورز كوري��ا من خال البن��ك الكوري 
للتنمي��ة ال��ذي تديره الدول��ة ويح��وز 17 باملئة في 

الوحدة.
وأبل��غ وزي��ر التجارة في كوري��ا اجلنوبي��ة البرملان أن 
احلكومة طالبت أوال بإجراء تدقيق حسابي لعمليات 
جنرال موتورز احمللية ”املفتقرة إلى الشفافية“ والتي 

يعمل بها 16 ألف عامل بشكل مباشر.

قالت النقابة العمالية آي.جي ميتال أمس األربعاء 
إن فولكس��فاجن األملاني��ة لصناع��ة الس��يارات 
وافق��ت عل��ى زيادة أج��ور ما يزيد عل��ى 120 ألف 
عامل في أملانيا بنس��بة 4.3 ف��ي املئة اعتبارا من 
أيار، وذلك بعد جولة رابعة من احملادثات أثمرت عن 

اتفاق ليل الثاثاء.
ومتاثل هذه الصفقة اتفاقا فازت به آي.جي ميتال 
لنح��و 3.9 ملي��ون موظ��ف في قط��اع الصناعة 
بأملانيا هذا الش��هر بعدما ه��ددت بإضرابات على 

نطاق واسع.
ومبوج��ب االتف��اق م��ع أكب��ر ش��ركة لصناع��ة 
الس��يارات في أوروبا الذي ج��رى اإلعان عنه أمس 
األربعاء، سيتلقى العمال في منشآت غرب أملانيا 
أيضا مدفوع��ات إضافية تعادل 27.5 في املئة من 
الرات��ب الش��هري مرة واح��دة س��نويا اعتبارا من 

العام املقبل.
وقالت النقابة إن العامل ميكنه احلصول على إجازة 
إضافية ملدة س��تة أي��ام بدال من ه��ذا املدفوعات 

اإلضافية إذا أراد ذلك.
وكان االحت��اد العمال��ي طالب بزيادة األجور س��تة 
في املئة واملضي قدما في حتسن نظام معاشات 
التقاعد وتوظيف مزيد من املتدربن للمس��اعدة 
عل��ى التكيف م��ع حتول القط��اع إل��ى املركبات 

الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية.

س��ؤاٌل ملٌح يطرح نفسه في قطاع النفط العاملي 
اآلن: متى ستعطي الس��عودية إشارة البدء إلدراج 

شركة أرامكو النفطية في سوق األسهم؟
يرك��ز الكثير من اخلبراء في القطاع على املس��توى 
احلالي لألس��عار، لكن مصدرين مقربن من الطرح 
الع��ام األول��ي يقوالن إن هن��اك اعتب��ارا آخر مهما 
يفكر فيه مس��ؤولون سعوديون لطرح حصة تصل 
إلى خمس��ة باملئة في أرامكو، وهو املس��توى الذي 

ستسجله األسعار خال عام إلى عامن.
وأبل��غ املص��دران رويترز ب��أن حكوم��ة الرياض حتلل 
بعناية ش��كل منحنى األسعار بأسواق النفط في 
املستقبل، ألنها تنظر إلى األسعار على أنها عامل 
مهم ف��ي حتقيق قيمة مرتفعة ملا ق��د يكون أكبر 

طرح عام أولي في التاريخ.
وأضاف املص��دران، اللذان طلبا عدم الكش��ف عن 
هويتيهما نظرا لسرية املعلومات، أن الوضع املثالي 
لألسعار خال عام أو اثنن قادمن يقتضي أن ترتفع 
عشرة دوالرات على األقل إلى نحو 70 دوالرا للبرميل 

لكي تكون احلكومة راضية عن تنفيذ اإلدراج.
وقال أحد املصدرين »متى ستأتي اللحظة املثالية؟ 
... رمبا يجب عليك أيضا أن تنظر إلى املنحنى اآلجل 
للنفط... حيث إنه سيكون مهما للمستثمرين في 

تقييم أرامكو«.

جنرال موتورز

فولكسفاجن 

أرامكو

الصباح الجديد ـ وكاالت:

حّذر االحتاد األوروبي من أنه س��يتخذ 
»االج��راءات املناس��بة« للدف��اع عن 
مصاحله ف��ي حال أقدم��ت الواليات 
املتحدة األميركي��ة على فرض قيود 
جتارية قاس��ية تدخل ضمن سياسة 

الرئيس دونالد ترامب احلمائية.
األميركي��ة  التج��ارة  وزارة  وأوص��ت 
ضرائ��ب  بف��رض  املاض��ي  اجلمع��ة 
الصينية  الص��ادرات  مرتفعة عل��ى 
ملواجه��ة  واألوروبي��ة  والروس��ية 
الفوض��ى العاملية في جت��ارة الفوالذ 
واالملني��وم ضمن اقتراح��ات قدمتها 

في تقرير إلى الرئيس االميركي.
ومن ش��أن ه��ذه اخلطوة ان تش��كل 
فرصة أولى للرئيس االميركي دونالد 
ترام��ب لتنفي��ذ سياس��ته »أميركا 
أوالً«، والتي أثارت مخاوف من االنتقام 

ومن حرب جتارية عاملية.
املفوضي��ة  باس��م  الناط��ق  وأك��د 
ان  ش��يناس  مارغريت��س  االوروبي��ة 
بروكسيل ستش��عر ب�»قلق عميق« 
نتيجة أي عقوبات تفرض على االحتاد 
األوروبي. وقال في تصريح: »سنتخذ 
ع��ن  للدف��اع  املناس��بة  االج��راءات 

الصناعة األوروبية وسنكون جاهزين 
للتحرك بسرعة وبالشكل املناسب 
في حال تعرض��ت صادراتنا ألي قيود 
من الوالي��ات املتحدة«. لكنه ش��ّدد 
على أن التج��ارة العاملية تبقى دائماً 
مربحة للطرفن اذا تقّيد الش��ركاء 
بالقواع��د، مؤكدا »لس��نا في حرب 

جتارية«.
وعل��ى الرئيس االميركي ان يقّرر قبل 
منتصف نيس��ان ح��داً أقصى ما اذا 
كان س��يمضي قدم��اً ف��ي خطته، 
مع توقع��ات بان أي اجراءات س��يتم 
اتخاذها س��تكون معرض��ة للطعن 
م��ن ال��دول املص��درة ف��ي منظمة 

التجارة العاملية.
تق��ود  الت��ي  املفوضي��ة  ورفض��ت 
السياس��ة التجاري��ة ل��دول االحت��اد 
االوروبي ال� 28 التعليق على التقارير 
الت��ي أش��ارت الى ان املس��ؤولن قد 
مح��ددة  تدابي��ر  بالفع��ل  وضع��وا 

ملواجهة اجراءات ترامب.
»فراكفورت��ر  صحيف��ة  وأف��ادت 
االملاني��ة« اليوم بان بروكس��يل تنوي 
فرض تعرفة جمركية على اس��تيراد 
دراجات »هارلي ديفيدسن« ومشروب 
تينيس��ي  واليت��ي  م��ن  مس��تورد 

وكنتاكي.
االميرك��ي  الرئي��س  إدارة  وكان��ت 
الس��ابق باراك أوباما حاول��ت إيجاد 

حل للموض��وع لكن عب��ر إعطائها 
أولوية خلي��ار احملادث��ات التجارية بدل 

عن االجراءات العقابية.
األميركية  االقتراح��ات  وم��ن ش��أن 

ان تؤثر س��لباً ف��ي ال��دول االوروبية، 
وعلى الصن الت��ي متثل أكبر مصّدر 
للف��والذ، ولكنه��ا تش��كل أقل من 
واح��د في املئ��ة م��ن واردات الواليات 
املتح��دة، وتصّدر فق��ط 10 في املئة 

من االملنيوم املصنع إلى اخلارج.
على صعي��د آخر، انخفضت العملة 
أم��س  )الي��ورو(،  املوح��دة  األوربي��ة 
األربعاء، مع اس��تمرار تعافي الدوالر 
م��ن أدنى مس��توى في ثاث��ة أعوام 
حي��ث دع��م ارتف��اع العائ��د عل��ى 
س��ندات اخلزانة العمل��ة األميركية 
قبي��ل إعان محضر أح��دث اجتماع 
للجن��ة السياس��ة النقدية مبجلس 
االحتياط��ي االحت��ادي )البنك املركزي 

األميركي(. 
وق��ال تقري��ر ان »الي��ورو تراج��ع 0.1 
باملئة في مقابل الدوالر بعدما قلص 
خس��ائره في أعقاب مسح أظهر أن 
ثقة الش��ركات في القط��اع اخلاص 
بأملانيا أكبر اقتص��اد مبنطقة اليورو 
بلغت مستوى قياس��يا مرتفعا في 
ش��باط، وجرى ت��داول الي��ورو حاليا 
عند 1.2315 دوالر منخفضا أكثر من 
سنتن ونصف السنت عن املستوى 
املرتف��ع ال��ذي بلغ��ه ي��وم اجلمع��ة 

املاضي«.

واضاف ان »مؤشر الدوالر، الذي يقيس 
أداء العمل��ة األميركي��ة صع��د أمام 
سلة عمات، بنس��بة 0.2 باملئة، وزاد 
الدوالر نحو اثنن باملئة منذ انخفاضه 
ألدن��ى مس��توى ف��ي ثاث��ة أع��وام، 
ونزل ال��دوالر في الع��ام احلالي بفعل 
األداء االقتص��ادي الق��وي في مناطق 
أخرى من املتوقع تش��ديد السياسة 
النقدية فيه��ا، إضافة إل��ى مخاوف 
من أن تواجه الوالي��ات املتحدة عجزا 

متزايدا في املوازنة«.
وتابع ان »الن لم يتاثر كثيرا بتعليقات 
ماساتس��وجو أس��اكاوا نائ��ب وزي��ر 
املالي��ة للش��ؤون الدولية ال��ذي نُقل 
عنه القول إن حت��ركات الن في اآلونة 
األخيرة )أحادية اجلانب(«، مش��يرا الى 
ان »الدوالر صع��د في مقابل الن 0.3 
باملئة ليج��ري تداوله عند 107.60 ين 
لتتلقى العملة األميركية دعما بعد 
انخفاضها أمام نظيرتها اليابانية في 
اآلونة األخيرة، وصعد الدوالر في وقت 
سابق ألعلى مستوى منذ 14 شباط 
في أعقاب انخفاض كبير دفعه ألدنى 
مس��توياته من��ذ نهاية ع��ام 2016، 
 0.2 وانخف��ض اجلني��ه االس��ترليني 
باملئ��ة إل��ى 1.3965 دوالر قبيل صدور 
بيانات مهمة عن األجور البريطانية«.

تقـرير

االتحاد األوروبي يحّذر: قيود أميركية محتملة على التجارة
ما يثير مخاوفًا من حرب تجارية عالمية
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االحتاد األوروبي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع��ت س��يئول أم��س األربعاء 
اتفاق��ا للتجارة احل��رة مع 5 دول 
في أميركا الوسطى في خطوة 
تهدف إلى تنويع وسائل دخولها 
إلى الق��ارة األميركي��ة في أوج 
خافات جتارية م��ع إدارة الرئيس 

دونالد ترامب.
الك��وري  التج��ارة  وزي��ر  ووق��ع 
اجلنوب��ي "كيم هيون تش��ونغ" 
ه��ذه املعاه��دة م��ع وزراء م��ن 
والس��لفادور  كوس��تاريكا 
وهن��دوراس ونيكاراغ��وا وبنم��ا، 
عل��ى وفق م��ا ذك��رت متحدثة 

باسم حكومة كوريا اجلنوبية.
ويأتي هذا االتفاق بعد 32 شهرا 
م��ن املفاوضات مع ه��ذه الدول 
اخلم��س، وم��ع غواتيم��اال، التي 

قررت ع��دم االنضم��ام إليه في 
الوقت احلالي.

وه��ذه املعاهدة، التي س��تدخل 
حيز التنفيذ حاملا يصدق عليها 
س��تتيح  املعني��ون،  األط��راف 
لكوري��ا اجلنوبي��ة، الت��ي حتت��ل 
املرتب��ة ال��� 11 ب��ن اقتصادات 
العالم، طريق��ا جديدا للوصول 
إلى الس��وق األميركية في ظل 

سياسة واشنطن احلمائية.
وكانت الوالي��ات املتحدة وكوريا 
اجلنوبي��ة أبرمت��ا اتفاقا للتجارة 
احلرة بينهما في العام 2012، في 
حن تتم حاليا إع��ادة التفاوض 

بشأنه بطلب من واشنطن.
وتعتبر إدارة ترامب أن االتفاق مييل 
ملصلحة س��يئول، إذ أن الواليات 
املتحدة باتت تصدر كميات أقل 

من الس��لع إلى كوري��ا اجلنوبية 
منذ دخول االتفاق حيز التنفيذ.

وفي 2017، كانت كوريا اجلنوبية 
س��ادس ش��ريك جتاري للواليات 
املتحدة تل��ي أملانيا وتتقدم على 
بريطاني��ا وفرنس��ا. وبلغ العجز 
التج��اري األميركي ف��ي جتارتها 
مع كوري��ا اجلنوبي��ة 22.7 مليار 
دوالر الع��ام املاض��ي، م��ع أن��ه 
س��جل تراجعا عم��ا كان عليه 

في 2016.
وحقق��ت كوري��ا اجلنوبية العام 
املاضي فائض��ا جتاري��ا يبلغ 1.9 
مليار دوالر مع الدول اخلمس إذ أن 
قيمة صادراتها بلغت 2.2 مليار 
دوالر ووارداته��ا 333 مليون دوالر، 
حس��ب أرقام الهيئ��ة التجارية 

الكورية اجلنوبية.

تونس ـ رويترز:
قالت وزيرة السياحة التونسية 
أم��س األربعاء إن إي��رادات قطاع 
الس��ياحة ف��ي تونس س��تنمو 
حي��ث   2018 ف��ي  باملئ��ة   25
ستستقبل الباد ثمانية ماين 
س��ائح للمرة األول��ى مدعومة 
بحجوزات قوية م��ع بدء تعافي 
القطاع املهم بع��د ثاثة أعوام 
من هجمات استهدفت سياحا 

غربين.
تسهم السياحة بحوالي ثمانية 
باملئ��ة من الناجت احمللي اإلجمالي 
لتون��س وتخلق عش��رات اآلالف 
م��ن الوظائ��ف فضا ع��ن أنها 
الصعبة.  للعملة  رئيس  مصدر 
لكن��ه��ا تض��ررت بش��دة بعد 
اس��تهدفت  الت��ي  الهجم��ات 
ب���اردو  س��ياحا ف���ي متح�ف 
وف���ي منتج�ع بسوس���ة ف�ي 

.2015

الس��ياحة سلمى  وزيرة  وقالت 
 2018 ف��ي  ”نتوق��ع  اللوم��ي 
اس��تقبال ثمانية ماين سائح 
م��ع ارتفاع نس��ق احلجوزات من 
وجه��ات تقليدية وأخرى جديدة 
وع��ودة الس��ياح البريطاني���ن 
أم�ر مه�م للغاي�ة بالنس��ب�ة 

لن�ا“.
وف��ي العام املاضي من��ت إيرادات 
السياحة نحو 18 باملئة إلى 2.8 
مليار دينار وقف��ز عدد الوافدين 
عل��ى تونس م��ن 5.7 مليون زائر 
ف��ي 2016 إل��ى س��بعة ماين 

سائح في 2017.
وقد يعطي تواصل تعافي قطاع 
الس��ياحة ف��ي 2018 بعد رفع 
احلظ��ر الغربي وعودة ش��ركات 
الرحات األجنبية دفعة إيجابية 
قوي��ة لاقتصاد املنه��ك ويرفع 
احتياط��ي الب��اد الضعيف من 

العملة األجنبية.

واألس��بوع املاض��ي وصلت أولى 
رح��ات توم��اس ك��وك لتونس 
في ثاث��ة أع��وام لتصب��ح أول 
بريطانية كبرى  شركة سياحة 
تس��تأنف عملياتها هناك منذ 
أن قت��ل مس��لح 30 بريطاني��ا 
على شاطئ فندق بسوسة في 

.2015
وستنظم الشركة ثاث رحات 
طي��ران أس��بوعية مبا يس��مح 
للبريطاني��ن باالنضم��ام إل��ى 
زبائن الشركة من أملانيا وفرنسا 
وبلجي��كا الذين ل��م ينقطعوا 
عن زي��ارة تونس خ��ال العامن 

األخيرين.
وقالت مجموع��ة توي، منظمة 
الت��ي س��قط ضحايا  الرحل��ة 
إنه��ا  املاض��ي  الش��هر  فيه��ا، 
تخطط لعرض قضاء العطات 
ف��ي تونس من جدي��د بداية من 

أيار.

سيئول توّقع اتفاقًا للتجارة الحرة
 مع 5 دول في أميركا الوسطى

تونس تتوقع نمو دخل السياحة 25 % 
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شعراصدار

وبصاحبته وتنادي صاحب البسطة اجملاورة 
:« سي رشيد! اهلل يرحم أُّباك، ويرحم بيها 
الوالدين، تشوف لي هالنصراني أيش يَبي .. 

مانفهمش الَهْدرَة دْيَاوْلُْو !!
 ف��ي آخر اللي��ل، حنَي تَبحُّ األص��واُت ويذوي 
»احلاليُق«ويذه��ُب  تنَف��رُِط  الضجي��ج، 
السّواُح والعَس��ُس إلى »أوكارهم«! تُلَملُِم 
الواش��مات تعَب الي��وم وُفضلة ما حَملنه، 
يحلم��ن بأبريِق »أتاي« �� ش��اي �� مع خبزة 

، وزيت زيتون بعد يوٍم من الكدِّ
حيُث اليعودُ ُمّتَسٌع للحلم بليلِة عشٍق !!

.................
 )1( بالنس��بة للعامة من املغاربة يطلقون 
صفة »ش��ينوا« أي صيني، على كل آسيوي 
صيني��اً كان أم يابانياً أم فيتنامياً أم كورياً... 
ش��هَد املغرب في السنوات العشر املاضية 
نزوح أالٍف من العوائل الفيتنامية والصينية، 
حيث شرعوا بتعلم اللغة احمللية لألندماج 
في اجملتمع، مب��ا هو معروف عنهم من تدبيٍر 

في شؤون التجارة ...
)2( جمع »حلقة« تضم عدداً من احلكواتيني 
يقدم��ون عروض��اً ُمس��رحًة عل��ى اله��واء 

تضم رقص��ات وغناًء وِحَكم��اً وموضوعات 
من الت��راث تغم��ز إلى احلاضر! م��ا يفهمه 
اجلمهور فيتفاع��ل معه إعجاباً بالتصفيق 
والتعلي��ق وبتبرع��اٍت نقدي��ة توض��ع ف��ي 
قّبع��ٍة يدور بها أحد املس��اعدين! يس��تمرُّ 
العرض س��اعاٍت، تتخلله��ا فواصل غنائية 
بنصوص »حس��چة« فيها توري��ة وكلماٍت 
مبعاٍن مختلفة .. وهناك«حاليق« مش��هورة 
ب�«معلميها« يؤمها جمهورها اخلاص، الذي 
يأتي م��ن خارج مراك��ش أحياناً ملش��اهدة 

»الريبورتوار« اجلديد ...
)3( كل األوربي��ني بالنس��بة لعامة املغاربة 
يختزل��ون  التوصي��ف  وبه��ذا  نص��ارى«،   «
األنكلي��زي  ب��ني  التفري��ق  »مش��قة« 
واألسكندنافي واجملري والهولندي واألملاني...
إلخ(، متاماً مثل ما يطلقون صفة »شينوا« 

على اآلسيويني..
)4( إش��تقاٌق »عبق��ري !« ن��اجت ع��ن تعلُّ��ٍم 
ش��فاهي عب��ر الس��ماع فق��ط ! مصدره 
الكلم��ة األنكليزي��ة توَگ��َذر �� س��ويًة �� 
ُفهَم��ْت إثن��ان س��وية! وعليه ج��رى نحُت 

»األشقتاق« �� ثري َگَذرْ �� !

يحيى علوان
 ُمحّمالت باحلّن��اء، بربطات اخلزامى والنعناع 
الب��ّري، تنزُل الواش��ماُت من ُق��رى »األطلس 
املتوسط« نحو مراكش، يفترشَن »َمَحّجَة« 
س��احة جامع الفناء.. يَنص��َن للحلِم برزٍق 
خياماً من حننٍي َعّتقه العَوزُ، يدُخلن »س��وَق 
املنافسة«مع اجلميع ! حتى مع القادم اجلديد 

»شينوا«)1(
يقارعَن الَصَخَب مبا هو أعلى ...

 حني يحطُّ املغيُب رحاله، تش��تعُل الساحُة 
باألض��واء ودخ��ان الش��واء، ميت��أل الفض��اء 
بالضجيِج .. تكتمُل« احلالي��ق«)2(، فال تعودُ 
تس��مُع إالّ داِخلَ��َك .. الواش��ماُت احمُلّمصاُت 
بالش��مِس وغب��ار الطُرق، يش��رعَن يُقّطعَن 
الَهرََج مبشارِط أصواتهَن .. كي ال يَِضعَن في 

هديرِ الساحِة !
 يرمنَي ِش��باَك احلظِّ ألصطيادِ الس��واِح من 
»النص��ارى«)3(، يَعبثَن بلغ��اٍت يجهلنها ...« 
م��دام، ِحّنه م��اروكان أوريجن��ال، تريه بيان ! 

أَليه، أَليه !!«
 » مستر، نُوْت ُگْو .. سپيْك ثري َگَذرْ ! )4( »،

 وحنَي ينقط��ُع حبل التواصل، مُتس��ُك بيده 

حض��ورا الفتا بني القراء والنق��اد املصريني.. 
ثم حتدث الناقد الكبير الدكتور يسري عبد 
الغني معتبرا ما يكتبه الروائي س��عيد من 
روايات تعيد الروح للرواية العربية التي بدأت 
باالنح��دار الن كل من ه��ب ودب صار يكتب 
رواية واذا اس��تمرت الرواية من يكتبها لكل 
م��ا ال يعرف كيف تكتب الرواي��ة فعلينا ان 
نق��ول الس��الم على الرواية ب��ذا فمثل هذه 
الرواي��ات حتاول انقاذ الرواي��ة العربية ما يراد 
لها ألنها متر مبأس��اة ومعظمهم ال ميتلكون 
ادواتهم م��ن الناحية اللغوي��ة واحلكائية.. 
واضاف ان روايات س��عيد فيه��ا لغة عالية 
وقرأنا له ثالث روايات وفي رواية مزامير املدينة 
جند انه يضع االس��ئلة الكثيرة للبحث عن 
اجاباته��ا ان كانت هي مزامير احلرب او احلب 
او املدينة قاعها او ما حصل في العراق ورمبا 

هي مزامير البحث عن الذات.
خال��د  الدكت��ور  الناق��د  كذل��ك  وحت��دث 
عبدالغني وقال م��ا لم يعد بحاجة إلعادته 

والتأكي��د عليه هو أن هن��اك متاهيا بني ذات 
املؤلف واملوضوع في كل أعماله الس��ابقة 
فاملؤلف س��عيد واملوضوع  قضايا اإلنس��ان 
العراق��ي وازمات��ه اخملتلفة في زم��ن احلرب. 
فف��ي رواية السقش��خي عان��ى ماجد من 
االضطه��اد وويالت احلرب وف��ي مثلث املوت 

كان املوت حاضرا وبقوة. 
الروائ��ي العراق��ي عالء مش��ذوب الذي كان 
حاض��را ف��ي القاه��رة ق��ال أن عل��ي لفته 
س��عيد روائ��ي حقيقي ال يتصن��ع الكتابة. 
وإمن��ا ه��و ميتلك موهب��ة الكتاب��ة الروائية. 
ولذل��ك تنس��اب كتابت��ه كامل��اء الع��ذب. 
واضاف  لقد اطلعت على أدبه ورمبا ستكون 
ش��هادتي بحقه مجروحة لكونه صديقي. 
ولك��ن لألمانة اقول ان روايت��ي )مثلث املوت 
والسقش��خي( كانت��ا مكتملت��ي النضج. 
وكنت ق��د قرأت األخي��رة مرت��ني واذهلتني 
قدرته السردية الفذة واملرونة الكبيرة التي 

يتمتع بها في إدارة االحداث.

وحتدث كذلك الباحث في الشأن الفلسفي 
العراقي الكتور سليم جوهر 

ثم حتدث احملتفى به ذاكرا ان الرواية العراقية 
حتقق منوها الطبيعي الذي خلقته االحداث 
سواء تلك التي تلت عام 2003 أو احلرب على 
االرهاب وكذل��ك فهي تتب��وأ مكانة كبيرة 
عل��ى املس��توى العرب��ي وحقق��ت حضورا 
عاملي��ا.. وذكر ان الرواية ف��ي قبل عام 2003 
ما كان لها تنتش��ر بس��بب ظ��روف الوضع 
السياس��ي وحني خرجت تعرف العالم على 
الواق��ع الروائي بع��د ان كان ج��ل ما يعرف 
العرب��ي هم الش��عراء العراقي��ني.. وذكر ان 
روايته ال تدي��ن البلد وال تتعك��ز على املوت 
بق��در ما تش��ير الى لى انه ميك��ن للمثقف 
والروائي حتديدا ان يصنع اجلمال حتى لو كان 
من خالل املوت.. وأشار الى ان األديب العراقي 
االن أق��وى من وقت مضى.. فبعد ان تخلص 
من قبضة الس��لطة فانه ميتلك احلرية في 

تناول كل ما ميكن ان تنتجه اخمليلة األدبية

الصباح الجديد ـ متابعات
اقامت جريدة احلياة املصرية وس��ط القاهرة 
ن��دوة احتفائية بالروائ��ي العراقي علي لفته 
سعيد مبناسبة صدور روايته ) مزامير املدينة 
( عن دار الفؤاد املصرية وهي املرة الثانية التي 
تقام لسعيد ندوة في القاهرة بعد ندوة احتاد 
كتاب مص��ر العام املاض��ي والتي خصصت 
لروايت��ه الس��ابقة ) السقش��خي ( والت��ي 

صدرت عن نفس الدار
و ق��ال مقدم الندوة الناق��د والروائي محمود 
قنديل ان عاصمة الثقاف��ة العربية القاهرة 
حتتف��ي اليوم مبب��دع عربي كبير ه��و االديب 
الروائي والش��اعر علي لفته سعيد.. واضاف 
ان��ه ميثل جتربة الرواي��ة العربية في العراق ملا 
بع��د عام 2003 حيث س��قطت الدكتاتورية 
في العراق ومنحت احلرية للمبدعني.. واش��ار 
الى ان س��عيد اصدر روايته اجلدي��دة مزامير 
املدينة في القاهرة بعد ان اصدر قبلها رواية 
) السقش��خي ( كذل��ك من مص��ر ليحقق 

هذا الوجود، وآمنت ب��أن احلضارة هي نتاج 
املادة وال��روح، والفعل والتفكي��ر واإلنتاج، 
وه��ي دين بدي��ل يؤمن بتضحية اإلنس��ان 
م العلم وبَْسِط سلطان  »في س��بيل تقدُّ

العقل على عناصر الطبيعة اجلامحة«...
هذا اإلميان الراسخ مبشروع التنوير الثقافي 
مرَّ بتح��والت مهمة خالل العقود املاضية، 
التي شهدت ظهور العوملة، والتمركز حول 
الس��وق والنزعة االس��تهالكية، وانتش��ار 
النزع��ة الفردي��ة، وانس��حاب الدول��ة من 
أدوارها االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

د الطريق إلى انتقال  والسياس��ية؛ ما مهَّ
الثقاف��ة من مرحلة الصالب��ة إلى مرحلة 
الس��يولة، كما انتقلت إلى عالم الس��لع 
االس��تهالكية، فانس��حبت الدول��ة م��ن 
دعمها للثقافة واإلرشاد القومي، وبدالً من 
ذلك صارت عائق��اً أمام الثقافة احلقيقية، 
حي��ث اقتص��ر اهتمامه��ا عل��ى توظيف 
الثقافة واإلعالم في تزيي��ف الوعي وتبرير 
احتكار وس��ائل القهر والعنف، وشيطنة 
مية واحملافظة  احلركات االحتجاجية، التقدُّ

على حدٍّ سواء.

صدر حديثا عن الش��بكة العربية لألبحاث 
الس��ائلة«  »الثقاف��ة  كت��اب  والنش��ر 
للفيلس��وف البولن��دي زيجمون��ت باومان. 
جدي��ر بالذك��ر أن »الثقافة الس��ائلة« هو 
الكت��اب األخي��ر م��ن سلس��لة الس��يولة 
الت��ي ترجمتها الش��بكة العربية لألبحاث 

والنشر.
عن الكتاب:

دع��ت »الثقافة الصلبة« إل��ى فصل الدين 
عن الدولة، ووضعت الدولة/األمة في مركز 
الوج��ود، وأكدت مركزية اإلنس��ان في صنع 

امت��زاج  يحق��ق  نفسي)س��ايكولوجي( 
الرؤى الش��عرية م��ع ال��رؤى االجتماعية..
فضال عن اعتماده اس��اليب وتقانات فنية 
كالتكرار الدائري بوصفه اس��لوب داال على 
التوكي��د وس��مة ش��عرية مب��ا حتمله من 
طاق��ات تعبيرية وايقاعية والتي ش��كلت 
الزمة النص لتقوية الصور الش��عرية التي 
ش��كلت وعاء فنيا للغة الش��عرية الناجتة 
من تفاعل التكثيف وااليحاء والرمز النتاج 
تركيب عقلي وعاطفي في حلظة من الزمن 
وتق��دمي جتربة ش��عرية تنطلق م��ن االطار 

اجلزئي وتبلغ غايتها بنموها الذاتي..اضافة 
الى استحضار الرمز في اللمحة النفسية 
كون��ه يس��تنطق الظواه��ر وين��ال منه��ا 
الضف��اء بعد جمالي من جهة ونبش ذاكرة 

املستهلك)املتلقي( من جهة اخرى..
كما النسيم الذي اغرم بصفصافة

كما الغيمة/ حني ترقص على س��قف من 
خزف

وكما امي/تش��تاق الى خيط وابرة وسماور 
مشتعل وتالوة واغان

االمهات ال يذهن بعيدا
كل ليل��ة/ ينظ��رن الين��ا بع��ني النج��وم/ 

ويحيكن لنا من القمر قلنسوة
تقينا من البرد/ في املنام  /    ص16

  فالشاعر في نصه يعبر عن جوهر االشياء 
الداللة  اللفظ..متفج��رة  ايحائي��ة  بلغ��ة 
املرتكزة على  خصوبة املعنى خللق مقاطعه 
الش��عرية املتس��مة بالوعي الفكري وهي 
تقوم على بنيات شكلية وايقاعية مبثوثة 
على امتداد الش��بكة النصية املش��هدية 
املتس��مة بالزمكاني��ة وحوار ال��ذات ببناء 
يتج��اوز النس��ق املت��داول ويعتم��د نصية 
حداثي��ة توح��ي بنزع��ة درامية..فضال عن 
انفتاحها على تقنيات السرد البصري الذي 
يس��تدعي املكان الوعاء الفك��ري للذاكرة 
واحلافظ للفعل الشعري وانفعاالت املنتج 
للصور املتوالدة من بعضها مبخيلة مكتنزة 
باملعطي��ات احلس��ية الت��ي يتفاعل معها 
املنتج)الش��اعر( بوعي ولغ��ة محكية عبر 
خط��اب الذات ومناخاته��ا بايجاز وتكثيف 
جملي فيكشف عن حركة زمنية ومتغيرات 
شيئية من خالل التحكم بجزئيات احلكي 
ووضعها حتت سلطة التخييل باستخدام 

الفاظ بعيدة عن التقعر متفجرة بقدرتها 
االيحائي��ة واالنزياحية لتعلن عن وظيفتها 

اجلمالية..
اذا ج��اء البح��ر/ ال تقولي/ اخل��ع موجاتك 

وادخل
فالبحر بال موج/طفل أضاع عنوان بيته

اذا جاءت الغيمة
هنئيها على فستانها الصيفي املطير

اذا انحنت الصفصافة/ على شرفتك
انشري ابتساماتك ميامات لها

اذا رن الهاتف/ اعلمي/هناك رجل يغني
اسمه: انا

عنوانه:أنت     /ص28
  فالن��ص يفيض بتراجيدية س��ردية وحوار 
ذاتي)منولوج��ي( مهموس بص��ور متعددة 
في اطار)فزيولوجي( كأنه وجود حس��ي مع 
اعتماد على احملس��نات اللفظي��ة والصور 
البالغي��ة والكنايات....اضافة الى ان املنتج 
اتخذ حوار نام معتمد االيحاء والصور داخل 
جسد التجربة املترابطة مقاطعها بوحدة 
عضوية وه��ي تؤكد ان الش��عر الدائم هو 
الذي ينفذ الى م��ا وراء دائرة الوعي.. فضال 
عن توظيف اللون الذي اس��هم اس��هامة 
فاعلة في الكشف عن مقومات في مجال 
القيم اللونية اجلمالية والتعبيرية والرمزية 
كونه عنصرا من عناصر التكوين التي تعد 

داال على القيم الروحية واملادية...
  وبذل��ك ق��دم الش��اعر نصوص��ا ميزتها 
الدرامية  البنية  عالمتان مضيئتان:اولهما 
وثانيهم��ا اللغ��ة اليومي��ة املنطلق��ة من 
ضمير املتكلم)انا( فسجل حضوره الواعي 
املنس��جم مع تنام��ي املؤثرات النفس��ية 

واحلسية في مجمل تعبيراته النصية..

علوان السلمان
...لش��اعر اخلطاي��ا بودلي��ر )اذا كانت االرض 
والسماء س��وداوين كاملداد..فان قلوبنا التي 
نعرفها هي م��آى باالش��عة(..اخلالقة لبؤر 
االب��داع التي حتق��ق التأثير بأثرها املس��تفز 
لذاك��رة املس��تهلك)املتلقي( لتحث��ه على 
استنطاق ما خلف الصور املنتجة بالتحليل 

والتأويل ومن ثم االجابة عن االسئلة..
    وباستحضار املنجز الشعري)رجل ال يصلح 
للحب( الذي انتجته ذاكرة الش��اعر موسى 
بيدج ونس��جت صوره املتخيلة..الكاش��فة 
عن اعماق ال��ذات املنتجة البجديتها مبنهج 
فن��ي يجمع م��ا ب��ني الواقع��ي والتخييلي 
لتحقيق املتع��ة االدهاش��ية واجلمالية من 

جهة واملنفعة الفكرية من جهة اخرى..
أحيانا 

يأتيك صوت  / تفتح الباب / الترى أحدا
وتشعر كأن ظال خفيا /مير بجانبك

أحيانا
حتس بجدران الغرفة
صارت ناعمة كاحلرير

وشرايينك /أصبحت خضراء
احيانا

ترى البحر /يعدو في الزقاق مسرعا
ويسأل منك /عن زورقه    /ص40

  فالن��ص تتحكم به ق��وى النفس اخلالقة 
ملضامين��ه املوغلة في العم��ق االجتماعي..
اذ يحاول الش��اعر بانفعال��ه الداخلي الذي 
ه��و انفع��ال نفس��ي يس��تحضر احلقيقة 
بذاتها التي تنقل اس��راره في فضاء ايحائي 
يكشف عن اتفاق مع القيم احلياتية بشكل 

المؤثرات النفسية في)رجل ال يصلح للحب(

الواشمات

ندوة في القاهرة تحتفي بالروائي علي لفته سعيد

الثقافة السائلة جديد الشبكة العربية

النص تتحكم به قوى النفس 
الخالقة لمضامينه الموغلة 

في العمق االجتماعي..اذ يحاول 
الشاعر بانفعاله الداخلي الذي 

هو انفعال نفسي يستحضر 
الحقيقة بذاتها التي تنقل اسراره 

في فضاء ايحائي يكشف عن 
اتفاق مع القيم الحياتية بشكل 

نفسي)سايكولوجي( يحقق 
امتزاج الرؤى الشعرية مع الرؤى 

االجتماعية
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* فخور أني نحيل ..
ألني خفيف

على أرض هذا العراق
ال ادوس التراب.. 

كما داسه اآلخرون!
* لكّل البالد الغريبة عيّب وحيد:

عيبها انها - اينما وجدت-
... فالعراق بعيد!

* هذا الوطن احملسود
- الوطن التفاحة-

يحميه اهلل من الدود!
* من )اخناتون(

الى االمريكيني..
- الدين هلل .. والوطن.. لالقوياء!

* ونحُن في االبتدائية
كانت خريطة العراق
اسمن مّا هي اليوم!

* نحن البصريني!
نطفيء الشعر حني ننام..
ونوّرق مصباحنا للضيوف!
* جدي ابو عثمان اجلاحظ

كان عفيفاً جداً مع النساء..
شكله ال يؤهله للزواج وال للزنى!

* نحُن الكسالى
لم نزرع تفاحاً

ولهذا..
اّجلنا اكل التفاح.. الى اجلّنة!

* في الغربة.. نبكي..
والدمعة ماء مسجون..

ينتظر احلّرية
من حزِن .. قادم!

* تغربت من مدن.. ال تردُ السالم..
وانا ال ابالغ واهلل

حتى املرايا هناك،
نزيف وجهك انت:

ففي الصبح حتلق حلية غيرك
ومتشط شعر سواك!

* وانا - حتى في الغربة-
ال ابحُث عّمن اعرفُه

بل.. عّمن يعرفني!
* تتذكرنا ايام )احلزب( االولى

في محلتنا )الفيصلية(..
حيث االبواب

- نصف املفتوحة
في نصف الليل- ..
.. الجل املنشورات!

* لم تسعنا غرفُه التوقيف
- كنا اربعني-

منعوا ارجلنا ان تنثني
فجلسنا .. واقفني!
* مثل خبز االرياف..
- نحُن اهل اجلنوب-

نخرُج من تناثير امهاتنا
.. ساخنني

الجل اّن نليق بفم احلياة!
* إننا - في اجلنوب-

نأكل اخلبز حتى يعيش بنا
ال نعيش به ...

ونحّرم ذبح دجاج البيوت...

هل يهون علينا: نرّبي ونذبح؟
كيف يهون؟

* وكالب اجلنوب
وحدها تتقن االعتذار،

تنبح الضيف وسط الظالم.
ومتسُح اذياله في النهار!
* ولذا.. نحُن اهل اجلنوب

- حني نغترُب-
تتجمع اوطاننا، مثل قبضة كّف

وتنبُض حتت الضلوع!
* وحني نزور احلسني:

نفك صّرة احلزن
بوجه الضريح...

نبكي - يقول والدي-
... لنستريح

فالشرُق دمعتان:
للحسني - يا بني-

... واملسيح!
* اخبرني )طه باقر(:

- االسماء تؤنث، في سومر:
)انخيدونا(  وتُّذكر )انخيدو(

- او )انكيدو( -
يا صاحبة احلانة، انكيدو ... مات    

فلنرفع، في صحته،
... نخب الغائب!
* واخبرني جندّي

- مثلي في السبعني-
ولم يُقتل بعد:

حتى بني رصاصات اجلنود
رصاصات محظوظة:

تلك التي تخطيء اهدافها
ورصاصات تعيسة:

تلك التي ترتكب امجاد احلروب!
* وانا لم اذهب يوماً للحرب.

ولكني اعرُف:
ح��روب  -ف��ي كّل  نص��راً  يدع��ى  م��ا 

التاريخ-
ال يعدُل نصر االّم

.. حتدق في املولود.. اخلارج تّواً!
* وأنا اتّذكر لآن:

في الشناشيل في قلب )نضران(
أن تُعّلق قمصان ابنائها

تعّمدُت اآل اراها تعّلق ذاك القميص
وهيأت عيني للحزن:

كان القميص به ثغرتان كعينني
- في اسفل القلب- ...

يا امنا، في االعالي،
احقاً تظنني ان الشهيد

- اذا عاد من موته-
... لن يغّير قمصانه؟!

)مشهد اخلتام(
وانا حلماُن

كمثل رفيف املوت، اآلتي من ميالدي
امتنى آخر صوٍت اسمعه

صوت )رقية( - ُصغرى احفادي-:
أش .. ال تبكوا

خّلوا )جدو(
... نامي!

       

غالف الكتاب

قصيدة مهرجان المربد 
الشعري 32 للشاعر 

كاظم الحّجاج

من اعمال جبر علوان
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تعث��ر فري��ق ن��ادي ال��زوراء أمس في 
مبارات��ه ام��ام فريق الس��ماوة التي 
اقيم��ت ف��ي ملع��ب االخي��ر ضمن 
اجلولة 16 م��ن املرحلة االولى لدوري 
املب��اراة  انته��ت  اذ  املمت��از،  الك��رة 
بالتعادل الس��لبي، واحتفظ الزوراء 
بالص��دراة ول��ه 40 نقط��ة، فيم��ا 
للس��ماوة 19 نقط��ة باملركز احلادي 

عشر.
كما انه��ى فريق الش��رطة مباراته 
امام النفط مس��اء أمس في ملعب 
الش��عب الدولي بالتعادل السلبي، 
الش��رطة يبقى ثانيا وله 38 نقطة، 
فييم��ا للنف��ط 29 نقط��ة باملركز 

الرابع.
وفي ملعب الش��عب الدولي، فرض 
الق��وة اجلوي��ة افضلية عل��ى فريق 
احل��دود ليفوز بثالثة أه��داف مقابل 
هدف واح��د، اهداف الف��وز للجوية 
جاءت عن طريق عماد محس��ن في 
الدقيقة 42 وحمادي احمد من ركلة 
جزاء في الدقيقة 52، فيما س��جل 
للحدود أموري عي��دان في الدقيقة 
88، اجلوي��ة يع��زز حض��وره باملرك��ز 
الثالث وله 31 نقطة، فيلما للحدود 

17 نقطة باملركز الرابع عشر.
وفي ملعب النجف، حقق أهل الدار 
ف��وزا كبيرا عل��ى ضيوفه��م فريق 
الطلبة بثالثة أهداف لهدف، سجل 
للفائ��ز علي اي��اد ف��ي الدقيقة 70 
وفرحان ش��كور في الدقيقة 73 ثم 
علي كاظم قي الدقيقة 75، وقلص 
الف��ارق للطلبة مهن��د ارزيج    في 

الدقيقة 2+90.
الي��وم اخلمي��س مباريات  وتختت��م 
اجلولة ذاتها، باجراء ثالث مباريات، اذ 
يلتقي نفط الوسط ونفط ميسان 

في  ملع��ب النجف، ويضيف ملعب 
احلس��ن  فريق��ي  مب��اراة  التاج��ي 
الكهربائي��ة، ويلع��ب  والصناع��ات 

زاخو  في ملعبه أمام الكهرباء. 
من جانب اخ��ر، تبدأ يوم غٍد اجلمعة 
مباري��ات ال��دور الثاني م��ن املرحلة 
االولى لدوري الدرجة االولى ملنطقة 
بغ��داد، اذ تق��ام يوم غ��ٍد 11 مباراة، 
وتس��تكمل مباريات الدور ذاته بعد 

غد السبت باجراء 5 مباريات.
فف��ي اجملموع��ة االولى يلتق��ي غٍد 
االتصاالت وجس��ر ديالى في ملعب 
مدرس��ة الس��الم باالس��كان، فيما 
يلع��ب الش��علة ف��ي ملعب��ه امام 
ويضي��ف ملعب  قالس��كك،  ف��ري 
الصلي��خ مب��اراة فريقي اجلنس��ية 
واملش��اهدة، فيما يتواجه الس��بت 
فريق��ي احملمودية واجليش في ملعب 

الشعلة.
وفي مباريات اجملموعة الثانية يلتقي 
غٍد املهندسن والنصر والسالم في 
ملعب فوزي/ حي أور، ويلعب العربي 
امام الش��باب في ملع��ب التحدي، 

وتق��ام مباراتان الس��بت االولى بن 
الصليخ واألثير في ملعب الصليخ، 
والعدال��ة ام��ام احلرية ف��ي ملعب 
التح��دي، وحص��ل الس��ياحة على 

انتظار.
وف��ي اجملموع��ة الثالثة، جت��رى غٍد 3 
مباري��ات، يضيف ملع��ب أبو غريب 
تق��ام مباراة ابو غري��ب امام الديوان 
، ويالقي فري��ق الصناعة في ملعبه 
فريق حيف��ا، في حن يضيف ملعب 
الشعب الثاني مباراة آليات الشرطة 
وب��الدي، وتقام مباراة ب��الدي والدفاع 
املدني في ملعب حيفا السبت، اما 
فري��ق الطارمي��ة فق��د حصل على 

انتظار.
وف��ي اجملموع��ة الرابعة تق��ام ايضا 
3 مباري��ات، فف��ي ملع��ب الرصافة 
العدل،  الرصاف��ة وش��باب  يلتق��ي 
ويتواجه االسكان امام اخلطوط في 
ملع��ب حيفا، ويضي��ف الكاظمية 
في ملعبه فريق ش��باب العمل، اما 
الس��بت فتج��رى مب��اراة املصلحة 

والتاجي في ملعب فوزي/ حي أور.

المكتب اإلعالمي
في خطوة تعزز مسيرة عمل نادي 
الدفاع املدني الرياضي، استقبلت 
الهيئ��ة اإلداري��ة للن��ادي، أم��س، 
العميد اكرم سلمان مدير الدفاع 
املدن��ي ف��ي الرصاف��ة، اذ تفق��د 
س��لمان والوفد املرافق ل��ه أروقة 
النادي يرافقهم رئيس نادي الدفاع 
املدني عادل احلر الزم واالمن املالي 

بشير عبد السادة.
الوف��د الزائر، اطلع على منش��آت 
النادي، فضالً على احلديث املوسع 
الذي دار ع��ن ملعب الن��ادي الذي 
سيتم تشييده قريبا، كما اشادوا 
بآلي��ة عمل الن��ادي، داعي��اً تعزيز 
التقدم بفضل اجلهود التي يلقاها 
من مدير ع��ام الدفاع املدني اللواء 

كاظم س��لمان بوهان، فيما ابدت 
إدارة الن��ادي، س��عادتها بالزي��ارة، 

مؤكدة انه��ا تعد دافعاً إلى االمام 
في االرتقاء بالعمل وتطوره.

إعالم المركز الوطني
عقد املرك��ز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية بك��رة الطاولة، أول أمس، 
اجتماعا م��ع أولياء أم��ور املوهوبن 
االرتق��اء  مناقش��ة س��بل  به��دف 
بالعمل واالستماع إلى رؤى األهالي 
التي تخ��دم اللعبة، ترأس االجتماع، 
مدير قس��م املركز الوطن��ي لرعاية 
دائ��رة ش��ؤون  الرياضي��ة/  املوهب��ة 
االقالي��م واحملافظات، بس��ام رؤوف، 
ومعاون��ه محم��د امي��ر ومس��ؤول 
ش��عبة بغ��داد، علي ع��وض، وضم 
مدير املرك��ز الوطني لكرة الطاولة، 
حكمت ج��واد، وإعالم املركز، وأولياء 
االم��ور، اذ مت في االجتم��اع الترحيب 
الكبي��ر  ال��دور  وتثم��ن  باحلض��ور، 
لالهالي في دعم املوهوبن ومتابعة 
مس��يرتهم الرياضية والعلمية في 
الوقت نفس��ه. ومت فتح محاور عدة 
لالهال��ي بان يتحدثوا حول مس��يرة 
ابناءه��م، اذ مت التأكي��د على الدعم 

الكبير ال��ذي يوفره املرك��ز الوطني 
للمواه��ب، م��ع التأكيد عل��ى جتاوز 
بع��ض النقاط التي ل��ن تقف حجر 
عث��رة ف��ي طري��ق املوهوب��ن وهم 
يضع��ون الق��دم االولى ف��ي طريق 
النجومية، فيما مت مناقش��ة امكان 

تكثي��ف التع��اون م��ع وزارة التربية 
لتب��ادل اخلب��رات، وكذل��ك االتف��اق 
على متابع��ة متواصلة للموهوبن 
وحثه��م على النجاح دراس��يا وبناء 
الالعب تربويا بحسب اعداد االبطال 

وفقا للمواصفات املطلوبة.

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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تكريم النجوم
عرفان��اً ملا قدموه ف��ي فترة س��نوات حضورهم 
مع املنتخبات الوطنية بش��تى عناوينها، وكانوا 
س��فراء بحق للكرة العراقية، بعد مشاركتهم 
في التتويج بألقاب كبيرة، وال س��يما في العقد 
املاض��ي، ف��إن تك��رمي النج��وم، يش��كل عالمة 
مضيئة، تعزز الثقة بن النجم وبن املس��ؤولن 
في احتاد الكرة، او اجلهات العليا التي تقود امللف 

الرياضي.
وحتدي��د مب��اراة املنتخ��ب الوطن��ي وش��قيقه 
الس��عودي الدولي��ة الودي��ة التي س��تجرى في 
محافظة البصرة يوم 28 ش��باط اجلاري، موعداً 
العتزال رسمي لالعب اخللوق مهدي كرمي، كما ان 
هنالك فرصة ملش��اركة احلارس االمن نور صبري 
ليدخ��ل نادي املائ��ة مباراة دولي��ة، يعد خطوات 
مباركة، تس��هم في دعم جن��وم كرتنا الذين لم 
يبخل��وا عن خدمة املنتخبات الوطنية او األندية 
التي دافعوا عن الوانه��ا محليا او خارجيا، وكان 
املفترض ان يعتزل رس��مياً الغزال االسمر، قصي 
مني��ر في مب��اراة املنتخ��ب الوطني وش��قيقه 
القط��ري التي كانت مقرراً لها يوم 5 آذار املقبل، 
اذ مت الغاؤها وس��يعتزل منير رس��ميا في الدورة 
الرباعية الدولية التي تقام اواخر الشهر ذاته في 

ملعبي كربالء والنجف.
امنياتن��ا ان يص��ار اقام��ة مباري��ات اعتزالية او 
مش��اركة لنجوم اخرين ودع��وا مالعبنا الكروية 
اجلميلة، السيما اس��تغالالً للدورة الرباعية، إلى 
جان��ب املباريات الودي��ة الت تضيفه��ا مالعبنا 
املوزع��ة ف��ي بغداد وش��تى احملافظ��ات باملرحلة 
املقبل��ة، فالع��راق مقبل ان ش��اء اهلل على رفع 
كلي للحظ��ر، واجتماع فيفا املقبل سيش��هد 
ادراج مل��ف الكرة العراقية وازال��ة العقوبة عن 
مالعبنا قرار س��يكون بيد رج��االت الفيفا الذين 
اطلع��وا جيدا على آلية عمل وتنظيم وتضييف 
املباريات الدولية الس��ابقة التي ش��هدت جناحاً 
كبي��راً وحض��وراً جماهيرياً واس��عاً، اذ ش��كلت 
املباريات رس��ائل إلى العالم، تؤكد ان العراق قادر 

على العودة بقوة.
وعل��ى قدر الك��رم والضيافة الت��ي يتحلى بها، 
فق��د أك��رم الوفود الزائرة، س��واء كان��ت عربية 
ش��قيقة او أفريقية او من دول العالم اجمع، وال 
س��يما في مباريات األردن وس��وريا وكينيا وجنوم 
العالم، وسيكمل املنتخب السعودي ومنتخبات 
الدورة الرباعية املقبلة، مرحلة اخرى من مراحل 
النجاحات في حس��ن احلفاوة وج��دارة التنظيم 
للمباريات بفضل جهود مشركة جلميع القائمن 
على الرياضة العراقية على الصعيدين احلكومي 
الرسمي والرياضي، وكذلك كان الالعب رقم 12، 
اجلمه��ور مثالياً في رس��م لوح��ات جميلة في 
التشجيع املثالي الذي يحتفي باملنتخبات الزائرة 
ويؤكد صورة مشرقة عن اجلماهير الوفية، فيما 
شكل اإلعالم بجميع قنواته، داعماً رئيساً مللف 
رفع احلظر الذي ننتظر ان يرفع كليا وتعود فرقنا 
الكروية واملنتخبات الوطنية تلعب مبارياتها بن 
جماهيرنا وعلى ارضنا، لتعزيز مسيرة النجاحات 

في جميع االصعدة.

إعالم اتحاد الكرة

واف��ق االحتاد اإلماراتي لكرة القدم 
عل��ى طلب احت��اد الك��رة بتعين 
طاق��م حتكي��م إمارات��ي لقي��ادة 
مب��اراة منتخبن��ا الوطن��ي التي 
ستجمعه بنظيره السعودي في 
الثام��ن والعش��رين من الش��هر 

اجلاري.
وقال رئيس جلن��ة احلكام في احتاد 
االحت��اد  أن  أحم��د  الك��رة ط��ارق 
اإلماراتي وافق على طلبنا بتعين 
طاق��م إمارات��ي لقي��ادة املب��اراة 
الطاق��م  أن  وأض��اف  املذك��ورة.. 
التحكيم��ي يتال��ف م��ن احلكام 
الدولي��ن عم��ار  عل��ي عبد اهلل 
جمعة اجلنيني وزايد داود س��لمان 
وجاسم عبد اهلل يوسف، مشيرا 
الى ان اللجنة ستعن حكم رابع 
محل��ي للطاق��م االمارات��ي م��ن 

حكام النخبة.
م��ن جانب��ه، اكد مدير ع��ام دائرة 
شؤون احملافظات واالقاليم في وزارة 
الشباب والرياضة طالب املوسوي 
اكمال كافة االستعدادات الفنية 
الس��تقبال  واألمني��ة  واالداري��ة 
الش��قيق  الس��عودي  املنتخ��ب 
الودية  الدولي��ة  املب��اراة  وإقام��ة 
مع منتخبن��ا الوطني في ملعب 
البص��رة الدول��ي ف��ي ال���28 من 

شهر شباط اجلاري.
وأضاف املوسوي ان جهود مالكات 
عل��ى  بن��اء  اس��تنفرت  ال��وزارة 
توجيهات وزير الش��باب والرياضة 

عبد احلسن عبطان، بوجوب إجناح 
املب��اراة وتامن جميع متطلباتها، 
مش��ددا عل��ى التنس��يق الكبير 
ب��ن املؤسس��ات الرياضي��ة م��ن 
اجل الوص��ل الى نتائ��ج إيجابية 
ألنهاء ملف رفع احلظر الكلي عن 

املالعب العراقية.

وب��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة ش��ؤون 
احملافظات واالقاليم انه من اليوم 
األول الع��الن املب��اراة ب��ن العراق 
والسعودية، ش��رعت الوزارة على 
اع��داد برنامج متكام��ل من اجل 
تهيئة املدينة الرياضية ومالعبها 
اجلاهزة من جمي��ع النواحي وهي 

حتتضن مباراة عل��ى درجة كبيرة 
م��ن األهمية، مؤك��دا على توفير 
الضروري��ة  املس��تلزمات  كاف��ة 
الك��رمي  للجمهورن��ا  واخلدمي��ة 
وللفريق��ن حت��ى تظه��ر املدينة 

الرياضية باجمل حله.
ال��وزارة  ان  املوس��وي  واوض��ح 

بالتع��اون مع مجل��س محافظة 
البصرة عملت على زراعة وتهيئة 
املناطق احمليطة باملدينة الرياضية 
لتضيف رون��ا آخر عل��ى مالعبنا 
املالع��ب  تضاه��ي  بات��ت  الت��ي 

العاملية.
وزارة  وقع��ت  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 

الشباب والرياضة، اتفاقية تعاون 
مشتركة مع منظمة اليونسيف 
الدولية لوضع خطة عمل لدعم 
البرام��ج التنموي��ة التي تختص 

بالشباب واليافعن.
وقال وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان خ��الل توقي��ع 
اصبح��ت  ال��وزارة  ان  االتفاقي��ة، 
محل ثق��ة للمنظم��ات الدولية 
بعد اجلهود الكبيرة التي قدمتها 
في اجن��اح العدي��د م��ن البرامج 
فضال عن س��رعة االداء والتنفيذ 

من خالل التواصل مع املنظمات.
واض��اف عبطان ان دع��م البرامج 
التنموي��ة م��ن أولوي��ات ال��وزارة 
والس��يما مب��ا يتعل��ق بالش��باب 
واليافع��ن، مبين��ا ان االتفاقي��ة 
ستسهم بشكل كبير في تعزيز 
الس��لم األهلي ومحاربة البطالة 

واملتسربن من الدراسة.
واوضح ان هذه االتفاقية تش��مل 
خط��ة عم��ل متكامل��ة لوض��ع 
ع��دداً م��ن البرام��ج االقتصادية 
والعلمية  واملدني��ة  واالجتماعية 
فضال ع��ن الصح��ة العامة التي 

ينفذها الشباب واليافعن.
م��ن جانبه��ا ثّمنت نائب��ة رئيس 
حمي��دة  اليونس��يف  منظم��ة 
رمضاني الدور الكبير الذي تبذله 
وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ 
العدي��د م��ن البرامج الش��بابية 
والعلمية م��ع املنظمات الدولية، 
اليونس��يف س��تقدم  مؤكدة ان 
الدع��م الكامل لل��وزارة من اجل 

اجناح االتفاقية والبرامج املقبلة.

طاقم تحكيم إماراتي لقيادة مباراة العراق والسعودية.. األربعاء المقبل
الشباب والرياضة« تؤكد جاهزية البصرة وتوّقع اتفاقية مع »اليونسيف«

ملعب املدينة الرياضية في البصرة

لقاء اجلوية واحلدود أمس »عدسة: سجاد عصام«

زيارة تفقدية لنادي الدفاع املدني

جانب من اللقاء

العواصم ـ وكاالت:

حس��م التع��ادل اإليجاب��ي بنتيج��ة 
وضيف��ه  تشيلس��ي  ص��راع   ،1  �  1
وبرشلونة، في املباراة التي جمعتهما 
على ملعب س��تامفورد بريدج، مساء 
أول أمس، في ذه��اب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
أه��داف  ويلي��ان،  البرازيل��ي  افتت��ح 
املباراة لتشيلس��ي ف��ي الدقيقة 62، 
فيما ع��ادل ليونيل ميس��ي النتيجة 
للبلوجران��ا في الدقيقة 75.. وكس��ر 
التهديفي  ليونيل ميس��ي، صيام��ه 
أمام تشيلسي بعد 8 مباريات سابقة 
لم يهز فيها ش��باك البل��وز.. وذكرت 
شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أن ميسي 
أحرز هدفه األول في تشيلس��ي بعد 
30 تس��ديدة على مرمى البلوز في 9 
مباريات.. ويحل الفريق اللندني ضيفا 
عل��ى برش��لونة يوم األربع��اء، املوافق 
14 آذاراملقب��ل، في مب��اراة اإلياب على 

ملعب كامب نو.
من جانب��ه، اعتبر إرنس��تو فالفيردي 

مدرب برش��لونة أن نتيج��ة مواجهة 
تشيلس��ي مبلعب س��تامفورد بريدج 
والت��ي انتهت بالتعادل 1-1، إيجابية.. 
وقال فالفيردي »كان��ت املباراة صراعا 
ب��ن طريقت��ن وفريق��ن مختلف��ن 
للغاية، كنا نريد االستحواذ على الكرة 
وكانوا يحاول��ون مباغتتنا باملرتدات«، 
وذلك خ��الل املؤمت��ر الصحف��ي الذي 

أعقب اللقاء.
وأضاف »غابت عنا الدقة في اللمسة 
األخي��رة، دافع��وا بش��كل جي��د في 
الشوط األول وكانت هناك الكثير من 
احلركة بالق��رب من منطقة جزائهم، 
بعدد كبير من الالعبن، وفي الشوط 
الثاني حن س��يطرنا عل��ى مجريات 

األمور، سجلوا هدفهم«.
وأدرك البارس��ا، بفض��ل هدف ليونيل 
ميس��ي قبل ربع س��اعة م��ن انتهاء 
اللقاء، تع��ادال ثمينا ف��ي لندن خالل 
مباراة ذهاب ثمن نهائي التشامبيونز 

ليج.
وكش��ف امل��درب اإلس��باني »رمبا لم 
نخلق فرصا مؤكدة للتسجيل، لكننا 
واصلنا وأجبرناهم على ارتكاب خطأ 

لندرك التع��ادل، حققنا تعادال مهما 
للغاي��ة ف��ي لندن، برغ��م أن األمر لم 

يحسم بعد«.
وش��دد »إنه مهم، لك��ن ليس نهائيا، 
س��يلتزم كل فريق بأس��لوبه ويحاول 
فرضه في مب��اراة اإلياب، من الواضح 
أن لديهم إمكان��ات هجومية تكفي 

جلعلنا نعاني«.
أنطوني��و  اإليطال��ي  انه��ال  فيم��ا، 
كونتي، املدير الفني لفريق تشيلسي 
اإلجنليزي، باملديح على العبيه بالرغم 
من التعادل مع برش��لونة اإلس��باني، 
به��دف ل��كل منهم��ا في ذه��اب دور 

ال�16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال كونتي في تصريحات لش��بكة 
»BT Sport« البريطاني��ة: »كن��ا على 
مقربة من خوض مب��اراة مثالية أمام 
برشلونة، ارتكبنا خطأ وحيدا وعندما 
تخطئ أمام فريق مثل برشلونة، الذي 
ميتلك ميسي وإنييستا وسواريز فمن 

الطبيعي أن تدفع الثمن«.
وتاب��ع: »إن��ه أم��ر مؤس��ف، لك��ن أنا 
فخور بالعبي تشيلسي ، الذين قاموا 
باألشياء التي تدربنا عليها، لكن غاب 

عنا احلظ ف��ي مواجهة برش��لونة«.. 
مثالي��ة،  مب��اراة  »قدمن��ا  وأض��اف: 
وخطتنا كنت جيدة، وأعتقد أننا كنا 

نستحق أكثر من التعادل«.
واختتم: »مباراة اإلياب أمام برشلونة 
س��تكون صعبة للغاية، وأمام خصم 
التأه��ل مت��اح  ولك��ن  ورائ��ع،  ق��وي 
للفريق��ن، واألداء مينحنا الثقة حملاولة 

القيام بشيء ال يصدق في اإلياب«.
وفي مباراة اخرى، اكتسح بايرن ميونخ 
األملان��ي، ضيف��ه بش��كتاش التركي، 
بخماس��ية نظيفة، في املب��اراة التي 
جمعتهم��ا، على ملع��ب أليانز أرينا، 
ضمن منافس��ات ذهاب ثم��ن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف البايرن، كل من توماس 
مول��ر )هدفن( وكينجس��لي كومان، 
)هدفن(..  ليفاندوفس��كي  وروبي��رت 
ووض��ع الفري��ق الباف��اري، قدًم��ا في 
ربع النهائي، في انتظ��ار إمتام املهمة 
بشكل رسمي في مباراة العودة، التي 
جتمع الفريقن عل��ى ملعب فودافون 
أرينا، معقل النس��ور السوداء، في 14 

آذار املقبل.

بايرن ميونخ يكتسح بشكتاش في ليلة توّهج مولر

ميسي يقود برشلونة لتعادل مثير أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تقرير

ميسي وانيستا
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9:00 مساًء

11:05 مساًء
9:00 مساًء

11:05 مساًء

مفكرة اليوم

أتليتكو ـ كوبنهاجن

ميالن ـ رازجراد
اليبزيج ـ نابولي

أرسنال ـ أوستر سوند

الدوري األوروبي

الدوري الممتاز: الزوراء والشرطة يتعثران وفوز 
ثالثي للجوية.. والنجف يقسو على الطلبة

مديرية الرصافة تتفقد نادي الدفاع المدني

رؤوف يؤكد جدارة مواهب الطاولة

غدًا 11 مباراة في بدء الجولة الثانية للدرجة األولى/ بغداد 
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تحدي التنمية
 وإعادة البناء

جمال جصاني

قبل أن نعتب أو نلقي اللوم على القائمني واملش��اركني 
ف��ي مؤمتر الكويت إلع��ادة إعمار الع��راق، الذي انعقد 
في منتصف الش��هر اجل��اري، ألنهم ل��م يجمعوا لنا 
األموال الالزمة أو نوعها )منح، قروض، اس��تثمارات...(؛ 
كان علين��ا أن نلتفت قليالً الى اس��تعداداتنا وقراراتنا 
التي س��بقت مثل ذلك النش��اط األممي الواسع، ال أن 
نص��ب جام غضبنا عل��ى اآلخرين ناعت��ني إياهم بكل 
أن��واع التهم. صحي��ح أن بلدنا حتّمل القس��ط األكبر 
في احل��رب ضد اإلره��اب الدولي ورأس رمح��ه )داعش( 
وتعرض بسبب ذلك الى خسائر هائلة بشرياً ومادياً، مما 
يضع اجملتمع الدولي أمام مس��ؤولياته التضامنية في 
دعم وإس��ناد العراقيني للنهوض وإع��ادة بناء مدنهم 
ومناطقه��م املدمرة؛ ال س��يما وأن انط��الق مثل تلك 
املش��اريع سيؤسس لعراق آمن ومس��تقر، يرفد بدوره 
أم��ن واس��تقرار املنطق��ة والعالم؛ إال أن ش��رط حتول 
كل تل��ك التطلع��ات واخلط��ط الى واق��ع، يعتمد أوالً 
وأخيراً على اس��تعداد وهّم��ة العراقيني على النهوض 
مبث��ل ه��ذه املهم��ات. حت��ى ه��ذه اللحظة ال تش��ير 
املعطي��ات والهموم واالهتمامات التي تش��غل "أولي 
األم��ر" و "رعيتهم" مب��ا ينبئ بوجود مث��ل تلك امليول 
واالس��تعدادات، فعلى س��بيل املثال ميك��ن متابعة ما 
يحصل مع أعلى سلطة تش��ريعية في البلد، وكيف 
تعاطت مع أهم قانون اقتصادي اجتماعي وسياس��ي 
)املوازنة العامة للع��ام 2018( والذي لم يقر حتى هذه 
اللحظة، والى انش��غالهم بتعدي��ل قانون االنتخابات 
ف��ي الوق��ت الضائ��ع، وإصراره��م على رفع مس��توى 
"النخبوي��ة" ف��ي مجلس��هم العتي��د، عب��ر ش��رط 
البكلوري��وس فما ف��وق...؟! أما في الس��لطات األخرى 
فال يختل��ف األمر كثيراً عما يحصل مع ش��قيقتهم 
الكبرى )التش��ريعية والرقابية( إذ اخطبوط الفس��اد 
واعتماد معايير ما قب��ل الدولة احلديثة هي املهيمنة، 
رغ��م أنف العج��اج املتصاعد عن كل أن��واع الفزعات 
التي تدعي اإلصالح والتغيير وغير ذلك من الش��عارات 

الرائجة اليوم في بورصة املزاودات االنتخابية.
في التعاطي مع مثل هذه املش��اريع املتعددة اجلبهات 
)إع��ادة اإلعم��ار( ال نحتاج الى املزيد م��ن "احلنديريات" 
العقائدية والتعبوية والديباجات اجلاهزة، تلك الترسانة 
الصدئ��ة الت��ي عصفت بأعم��ار وآمال أجي��ال عديدة 
من العراقي��ني، ال نحتاج ال��ى إعادة اجت��رار اخلطابات 
اإلعالمية التي حترص على أن ال تصل املعلومة واألرقام 
الفعلي��ة للمتلق��ي، حت��ت ذريع��ة احلرص عل��ى إبقاء 
املعنوي��ات مرتفعة وغير ذلك من منهج الوصاية على 
الناس. ما نحتاجه هو التعرف على إمكاناتنا الفعلية 
وعلل عجزنا وفشلنا في التصدي للتحديات الواقعية 
)ال اخلرافي��ة( التي تواجهنا، ومبقدورنا أن جنعل من هذه 
الفرصة التاريخية )مؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار 
العراق( منطلقاً لتوجهات مغايرة ملا جرى من عشوائية 
وتخبط  في رس��م األولوي��ات الت��ي تتطلبها مرحلة 
االنتقال املفترضة بع��د زوال النظام املباد. نحتاج الى 
قرارات ش��جاعة ال تبدد الوق��ت بالتملق حلاجات إعادة 
التدوي��ر عش��ية االنتخابات املقبلة، ق��رارات تعزز ثقة 
املس��تثمرين احملليني واألجانب؛ بوجود إرادة جادة تشرع 
األب��واب لع��راق آخر، ينطل��ق بعيداً عن مس��تنقعات 
التش��رذم على أس��اس "الهويات القاتلة" وكل ما له 
صله باللصوصية واإلجرام والش��عوذة والفساد. على 
احلكومة احلالية إن كانت جادة في جذب االستثمارات، 
أن تس��تثمر فيما تبقى م��ن عمرها مبواق��ف وقرارات 
ترس��م فيه خارطة طري��ق للحكومة املقبل��ة، والتي 
س��يقع عل��ى عاتقها النه��وض مبهمة قي��ادة العراق 
وتس��خير كل مواه��ب وإمكانات س��كانه على طريق 

املصاحلة احلقيقية والتنمية وإعادة اإلعمار والبناء... 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الصباح الجديد - خاص: 
في دي��ار الغرب��ة وبعيدا ع��ن وطنها 
الع��راق، رحلت الفنانة التش��كيلية 
العراقية املغتربة الرائدة نزيهة رشيد، 
في م��كان اقامتها األخي��ر بنيويورك 

في الواليات املتحدة األميركية.
ب��دأت مس��يرتها م��ع عال��م الفنون 
التش��كيلية، حني تلقت دروس��ا في 
الفن عل��ى يدي الرائدين املؤسس��ني 
جواد س��ليم، وفائق حسن، وتخرجت 
من معه��د الفنون اجلميلة في بغداد 
عام 1959، وعلى ذلك حتس��ب نزيهة 
رش��يد على جيل الفنان��ات الرائدات 
من وجهة نظر الدراسني لتاريخ الفن 

التشكيلي العراقي.
س��افرت إلى الواليات املتحدة ألكمال 
دراس��تها العليا، حيث حصلت على 
عام1967م��ن  املاجس��تير  ش��هادة 
جامع��ة ميريالن��د االميركية، وخالل 
للماجس��تير  حتضيره��ا  س��نوات 
ش��اركت في أغلب مع��ارض الطلبة 
ف��ي اجلامعة لالع��وام 1964 �� 1965 

 .1966 ��
اقام��ت معرضاً ش��خصياً في مبنى 
البلدية في مدينة سان فرنسيسكو، 
بعد حصولها على شهادة املاجستير 
ع��ام 1967، أتبعت��ه مبع��رض آخر في 
جامع��ة ميريالن��د االميركي��ة ع��ام 

1967، وف��ي ع��ام 1969 أتيح��ت لها 
الفرصة إلقامة معرض شخصي في 

مبنى االمم املتحدة في نيويورك.
ع��ادت إلى العراق لتمارس التدريس في 
أكادميي��ة الفنون اجلميل��ة في جامعة 
بغداد في قس��م التربية الفنية، وامتد 
عملها في جامعة بغداد لسنوات عدة، 

للمدة بني عامي 1969�� 1984 .
ف��ي نهاي��ة الثمانينيات س��افرت إلى 
املغرب وأستقرت فيها لسنوات، وخالل 
تواجده��ا ف��ي مدين��ة الرب��اط اقتنى 
لوحاتها عدد من إدارات فنادق ومعارض 

مغربية، وبعضها ما زال محفوظا لدى 
أقربائه��ا ومعارفها في املغرب والعراق، 
عكس��ت فيها حياة الري��ف العراقي، 
وضمنته��ا توقها الش��ديد للحياة في 

العراق. 
هاج��رت إل��ى أمي��ركا في ع��ام 1999، 
وافتتح��ت صالون��اً فني��ا ًخاص��اً به��ا 
عرضت فيه ما رس��مته عن حياة أهل 
العراق واملغرب، وس��جلت فيها الكثير 

من لوحاتها، 
وبالرغم م��ن أن الفنانة نزيهة رش��يد 
هي ابنة املدين��ة العراقية، إال أن الريف 

ونساءه ثيمة لوحاتها غالبا، بوجوههن 
اخلجول��ة،  ونظراته��ن  املكش��وفة 
وتطلعهن للشمس واألشجار، فكانت 
مزيجا من مش��اعر الدهشة والسحر 
ب��كل مال��ه صل��ة بالريف، حت��ى انها 
وصفت م��ن قبل النقاد بانها رس��امة 

الريف بامتياز.
مح��اكاة  ف��ي  اهتمامه��ا  كرس��ت   
الدينية  واالع��راف  والتقاليد  الع��ادات 
الريفي��ة  البيئ��ة  ف��ي  واالجتماعي��ة 
العراقي��ة واملغربي��ة، وما تش��هده من 
مظاهر واحتفاالت وطقوس في ش��تى 

املناسبات.
يش��ير النقاد الى انه��ا توقفت طويال 
امام املوروث احلضاري العريق لبالد مابني 
النهري��ن، فعكفت على ان تس��تلهم 
م��ن  لوحاته��ا  ف��ي  عناص��ر معين��ة 
احلض��ارات العراقية التي تعاقبت على 
هذه االرض مث��ل احلضارة الس��ومرية 
واألكدي��ة واالش��ورية، اذ كان��ت عيون 
النس��اء واس��عة في معظم لوحاتها 
مثلما هي عيون النس��اء السومريات، 
كذل��ك اجس��اد الرجال كانت تتس��م 
بالقوة والصالب��ة مثلما كانت الصورة 

في القطع النحتية االشورية.
نعتها جمعية الفنانني التش��كيليني 
العراقيني معدة رحيلها خسارة كبيرة 

للفن التشكيلي العراقي.

بعيـدًا عـن الوطـن..رحيـل التشكيليـة 
نزيهـة رشيـد رائـدة اللـون

التشكيلية نزيهة رشيد

ASSABAH ALJADEED

 س��وف لن نتناول احلديث عن فلم "أوالد الشوارع" 
الذي أنتج عام 1951 وهو من تأليف ومتثيل وإخراج 
الفنان الراحل يوسف وهبي، ولن نتناول هنا قصة 
أو أبط��ال الفل��م أو قضية التمثيل الس��ينمائي، 
ول��ن نقوم أيضاً بالتحليل الس��ايكولوجي للمثل 
املصري ال��ذي يق��ول "أوالد احلرام مخّل��وش ألوالد 

احلالل حاجة"!
 املسؤولية املهنية والوطنية تدعونا اليوم للوقوف 
والتصدي لظاهرة "أوالد الش��وارع" من احملسوبني 
والطارئني الذين طفحت بهم "بالوعات وشبكات 
مج��اري" صحاف��ة الي��وم "واتخ��ذوا" الصحافة 
"س��بيالً لالس��ترزاق وهم "حفنة" من احملس��وبني 
واالنتهازين والطارئني على هذه املهنة الش��ريفة، 
يجيدون فن الش��تائم واالفتراء والتلفيق والكذب 
الذي يوّجهونه ملن ال يشبههم في اخلُلق والطباع، 

وللذي اليرضخ لهم وال البتزازهم الرخيص !
في املقابل، فإن هذه "الش��رذمة " باس��تطاعتها 
تغيير خطابه��ا ولغتها وانقالبها عل��ى عقبيها، 
بكي��ل املديح ومس��ح األكتاف و"لع��ق" األحذية 
لكل من يق��وم برمي "الفتات" لهم ، يس��ّد جزءاً 

من جوعهم العقلي والعقدي والنفسي!
 هذه "احلفنة" التي تعتقد واهمًة بأنها تس��يطر 
اليوم بذريعة حرية الصحافة والس��لطة الرابعة 
عل��ى "م��زاد الصحاف��ة" واملس��اومات الرخيصة 
بفضل "الثقافة" املكتسبة من الشوارع اخللفية 
التي ترعرعوا فيها بعيداً عن تقاليد وعادات اجملتمع 

األصيلة !
ظاه��رة خطيرة جتاوزت اخلطوط احلمر وباتت تفتك 
بالقي��م واملب��ادئ املهني��ة والوطني��ة وأخالقيات 
الصحافة، في ظل غي��اب مريب للجهات املهنية 
والسلطات املعنية، التي تركت هذه احلفنة تعبث 
وترم��ي بنفاياته��ا وقذارته��ا لتلوي��ث الصفحات 

الناصعة للصحف احمللية!
وهنا نتساءل...

ماذا سيكون ردُّ فعلك... لو تعرضت أو تلقيت إهانة 
أو ُسباباً أو شتيمة أو تُهمة باطلة من فرد يُصّنف 
ضمن شريحة "أبناء الش��وارع" أو يوصف ب� "ابن 

شوارع" كما يُردد باللهجة الشعبية الدارجة ؟
ه��ل س��ُتلقمه بحج��ر أو بح��ذاء أب��ي القاس��م 

الطنبوري على فمه وتُخرسه للنهاية..؟
أم تترك��ه حل��ال س��بيله.. وف��ق مب��دأ أن هؤالء ال 

يستحقون الرد.. ليموتوا بغيظهم..!
تُهمله��م..  أم 

لُيس��لِّط 
عليه��م 

العب��اد  رب 
َم��ن هو على 

كلتهم  ش��ا
لُيهينه��م 

درساً  ويُلقنهم 
التي  بالطريق��ة 

اعتادوا عليه..؟

• ضوء
أن  املس��تحيل  م��ن 
وأوالد  األصيل  يلتقي 
الش��وارع.. في طريق 

واحد !

أوالد الشوارع !

عاصم جهاد
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