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بغداد - الصباح الجديد:
مجل��س  أص��دره  كت��اب  أل��زم 
النّواب أم��س وزارة املالي��ة بإيقاف 
االس��تقطاع من روات��ب املوظفني 
واملتقاعدي��ن، وإعادة كاف��ة املبالغ 

املستقطعة خالل العام احلالي.
واورد الكت��اب ال��ذي اطلعت عليه 
الصباح اجلديد، والصادر عن اللجنة 
املالية النيابية بالرقم 2384 بتاريخ 
ام��س 2018/3/14، واملوجه إلى وزير 
املالية، تولد القناعة عند "مجلس 
النواب بإلغاء النسبة التي سبق ان 
وضعها دعما لتخصيصات احلشد 
الش��عبي والنازحني، نظ��را النتفاء 
احلاج��ة م��ن االس��تقطاع النتهاء 
وع��ودة  العس��كرية  العملي��ات 

النازحني الى مناطقهم".
واك��د الكتاب ان " على وزارة املالية 
وإعادة  االستقطاع  بإيقاف  االلتزام 
كاف��ة املبال��غ املس��تقطعة خالل 

سنة 2018".
وقال عض��و اللجنة املالية النيابية 
رحيم الدراجي تعقيبا على الكتاب 
املالي��ة  اللجن��ة  "مخاطب��ة  ان: 
النيابية ل وزارة املالية بش��أن ايقاف 
االستقطاعات من رواتب املوظفني 
غايتها التاكيد عل��ى الوزارة لعدم 
االس��تقطاع من رواتب ش��هر اذار 
بعد االس��تقطاع من رواتب شهري 
املاضيني  الثان��ي وش��باط  كان��ون 

م��ن دون س��ند قانون��ي"، مبيناً ان 
"الكت��اب ال عالق��ة ل��ه باعت��راض 
رئيس اجلمهورية على املوازنة، النها 

باالصل س��تمضي بانتهاء مدة ال� 
15 يوما م��ن تاريخ تصويت البرملان 

عليها وكما نص عليه الدستور".

"املوازن��ة  أن  الدراج��ي،  وأض��اف 
االحتادي��ة التي صوت عليها البرملان 
االس��تقطاعات  الغ��اء  تضمن��ت 

م��ن روات��ب املوظف��ني م��ن بداية 
الع��ام احلال��ي، وحي��ث ان املوازن��ة 
ستكون س��ارية املفعول من تاريخ 

الرسمية فقد  بالصحيفة  نشرها 
عمدت اللجنة الى اس��تباق الوقت 
وخاطب��ت وزارة املالية لضمان عدم 
اس��تقطاع اي��ة مبال��غ اخ��رى من 

املوظفني ".
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وكان   
معصوم رفض املصادقة على قانون 
املوازنة املالية لعام 2018، وفي هذا 
الش��أن قال��ت النائب ع��ن اللجنة 
القانونية النيابية ابتسام الهاللي 
ان هذا الرفض " لن يوقف املضي في 
تنفيذها، ألنها تعتبر نافذه خالل 15 
يوماً من تاري��خ التصويت عليها"، 
مضيفة ان بإمكان معصوم لو أراد 
" اللج��وء الى احملكم��ة االحتادية "، 
وهذا ما أكده اخلبير القانوني طارق 
حرب ال��ذي أورد في مقالة للصباح 
اجلديد ان اعتراض رئيس اجلمهورية 
ف��ؤاد معص��وم عل��ى املوازنة ليس 
دس��توريا، ألن الدستور العراقي لم 
مينح الفيتو لرئيس اجلمهورية، وان 
اغلب الصالحي��ات واالختصاصات 
التي قرره��ا هذا الدس��تور لرئيس 
ممارس��تها  ميكن��ه  ال  اجلمهوري��ه 
مالم يوص به��ا او يقترحها رئيس 
الوزراء ومب��ا يعني ان رئي��س الوزراء 
هو الش��خصيه الدس��توريه التي 
اعتبرها الدس��تور مفتاح ممارس��ة 

رئيس اجلمهوريه لصالحياته.
مقالة اخلبير القانوني ص 2

رفض رئيس الجمهورية مصادقة الموازنة ليس دستوريا

البرلمان يلزم المالية بعدم استقطاع نسبة
3.8 من الرواتب وإعادة المستقطع في 2018

جلسة سابقة جمللس النواب "ارشيف"

الممثل األممي كوبيش يناقش استعدادات 
اسود الرافدين يالقي الكويت تجريبيا..3المفوضية النتخابات مجلس النوّاب

15و17 محترفًا في قائمة الجنرال لثالثية البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئيس كتلة احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني النيابية عرفات كرم، 
أمس االربعاء، التزام حكومة اقليم 
كردس��تان بأي اتف��اق يحصل بني 
حكومت��ي بغ��داد وانق��رة بقضية 
احلرب على"االرهاب"، مشددا على 
أن القضاي��ا اخلارجية من صالحية 

احلكومة االحتادية.
وق��ال كرم ف��ي تصري��ح صحفي، 
إن "كردس��تان جزء من العراق واي 

اتفاق يحصل بني احلكومة االحتادية 
التركية فنحن سنكون  واحلكومة 
ملتزمون به كجزء من هذا البلد"، 
مبينا أن "السياس��ة اخلارجية هي 

من صالحية احلكومة االحتادية".
وأضاف كرم، أن "اي اتفاقات ينبغي 
ان يس��بقها حوار بني اربيل وبغداد 
لتنس��يق العمل كي اليحصل اي 
ضرر على الش��عب الكردس��تاني 
خاصة في هذه الظروف القاس��ية 
كون املدنيني ه��م الضحية االولى 

م��ن الضرب��ات العس��كرية كم��ا 
حص��ل ف��ي مناس��بات عدي��دة"، 
البيش��مركة  "ق��وات  أن  مؤك��دا 
جزء م��ن منظومة االم��ن والدفاع 
العراقية، بالتالي فهي معنية بأي 
اج��راءات عس��كرية حتصل ضمن 

حدود االقليم".
وكانت تركي��ا، أعلنت أن املباحثات 
بش��أن  العراقي��ة  احلكوم��ة  م��ع 
عملي��ة عس��كرية محتملة ضد 
حزب العمال الكردس��تاني شمال 

الع��راق، كانت إيجابي��ة ومت خاللها 
التوصل لتفاهم مش��ترك بش��أن 

مكافحة التنظيم.
باس��م احلكومة  املتح��دث  وق��ال 
التركي��ة بك��ر بوزداغ، خ��الل مؤمتر 
صحفي في وق��ت متأخر من امس 
األول، عقب اجتم��اع جمللس الوزراء 
وتابعت��ه  أنق��رة  العاصم��ة  ف��ي 
"الصباح اجلديد" ان "املباحثات مع 
احلكومة العراقية كانت إيجابية".
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أك��دت احلكومة االحتادي��ة، امس 
االربع��اء، ان احل��وارات احلالية مع 
اقلي��م كردس��تان تتعل��ق مبلفي 
املنافذ البرّية وآبار النفط، مشيرة 
إلى اتفاق الطرف��ن على االلتزام 
بالدس��تور، فيم��ا بين��ت أن رف��ع 
احلظر ع��ن مطاري الس��ليمانية 
اجلوّي��ة  الرح��ات  أم��ام  واربي��ل 
ج��اء نتيج��ة جه��د فن��ي للجان 

املتخصصة.
التحال��ف  ترحي��ب  وبرغ��م 

الكردس��تاني بتقدم احلوارات مع 
احلكوم��ة االحتادية، لكنه يتحدث 
ع��ن مش��كات اعم��ق ال ميك��ن 
النيابية  ال��دورة  تس��ويتها خال 
احلالي��ة تتعلق باملناط��ق املتنازع 

عليها وادارة امللف النفطي.
وقال املتحدث الرسمي للحكومة 
س��عد احلديثي ف��ي تصريح إلى 
"اقلي��م  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
كردس��تان اقّر بااللتزام بالدستور 
كس��قف ومرجع حلل املشكات، 
اضافة إلى االح��كام الصادرة عن 

احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا الباتة 
وامللزمة التي نصت على االمتثال 
للصاحيات الس��يادية واحلصرية 

املناطة للحكومة االحتادية".
وأضاف احلديثي أن "هذا االلتزام وّفر 
اجواء مناس��بة لتسوية اخلافات 
العالقة من خ��ال اللقاءات التي 
عقدت على املس��توى السياسي 
بن رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
العبادي ورئي��س حكومة االقليم 

نيجرفان بارزاني".
ورأى أن "التق��دم والنتائج املثمرة 

من احلوارات جاءت نتيجة االبتعاد 
واللجوء  السياسية،  املواقف  عن 
املتخصصة ضمن  اللج��ان  إل��ى 

اطار فني".
وأورد احلديثي أن "احلوار مع االقليم 
ينص��ب اآلن على حس��م ملفي 
املنافذ احلدودي��ة البرّية مع الدول 
اجمل��اورة، وكذلك موض��وع تصدير 
النفط م��ن احلق��ول الواقعة في 
االقلي��م مبا يتوافق مع الدس��تور 

العراقي".
تتمة ص3

الديمقراطي الكردستاني يؤكد التزام
اإلقليم بأي اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن "اإلرهاب"

بغداد وأربيل تّتجهان لملفي النفط
والمنافذ البرّية بعد حسم إدارة المطارات

وكاالت ـ الصباح الجديد:

انتخ��ب مجلس الن��واب االملان��ي أمس 
االربعاء مجددا املستشارة االملانية اجنيال 
مي��ركل لوالي��ة رابع��ة عل��ى رأس اكبر 
اقتصاد في اوروبا تبدأها من موقع صعب 
بعد املأزق الذي اس��تمر ستة اشهر بعد 

االنتخابات لتأمني الغالبية.
وصوت 364 نائبا لصالح انتخاب ميركل 
من اص��ل 688 اي اكثر بتس��عة اصوات 
م��ن الغالبي��ة املطلوبة لك��ن اقل ب35 
من غالبيته��ا النظرية من 399 نائبا من 

احملافظني واالشتراكيني الدميوقراطيني.
وامتنع تسعة نواب عن التصويت مليركل 
التي س��يكلفها الرئي��س االملاني فرانك 
فالتر ش��تاينماير الحقا رسميا تشكيل 

احلكومة قبل ان تؤدي اليمني.
وتنهي هذه املراسم عملية سعي طويلة 
لتش��كيل اغلبي��ة. وكان��ت تلك اس��وأ 
ازم��ة تش��هدها ميركل في مس��يرتها 

السياسية املستمرة منذ 12 عاما.

في نهاية املطاف افضت املفاوضات الى 
عودة التحال��ف املنتهية واليته واملكروه 
الدميوقراط��ي  )االحت��اد  احملافظ��ني  ب��ني 

املسيحي واالحتاد االجتماعي املسيحي( 
ال��ى  الدميوقراطي��ني  واالش��تراكيني 
السلطة. ولم يس��بق ان احتاجت املانيا 

ال��ى ه��ذا الوق��ت الطوي��ل لتش��كيل 
حكومة. 

وستقود ميركل ايضا بلدا هزه االنتعاش 

التاريخ��ي لليم��ني القوم��ي ممثال بحزب 
البدي��ل من اجل املاني��ا الذي اصبح بعد 
االنتخابات التشريعية االخيرة اول حزب 

معارض في البالد ميثله 92 نائبا.
وجنح هذا احلزب في االستفادة من الذين 
خ��اب امله��م م��ن املواقف الوس��طية 
ملي��ركل والذين ش��عروا باالس��تياء من 
القرار الذي اتخذته في 2015 الستقبال 
مئ��ات اآلالف م��ن طالب��ي اللج��وء في 

املانيا.
ويرى مراقب��ون ان هذه س��تكون الوالية 
االخيرة مليركل )63 عاما(. ويذهب بعض 
ه��ؤالء املراقب��ني ال��ى التكه��ن بانتهاء 
واليتها قب��ل االوان بع��د املعارضة التي 
واجهتها داخل حزبها احملافظ. اما احلزب 
االش��تراكي الدميوقراطي فقد قرر اجراء 
مراجعة مرحلية الداء التحالف خالل 18 

شهرا.
وق��ال اح��د املقرب��ني م��ن مي��ركل "من 
املمكن جدا اال يصمد هذا التحالف اربع 

سنوات".
تتمة ص3

أنجيال ميركل تبدأ والية رابعة
على رأس تحالف تشّكل بصعوبة

تقرير

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أكد ممثل األمني العام لالمم املتحدة 
في العراق يان كوبيتش استعداد 
األمم املتح��دة بجمي��ع منظماتها 
لتق��دمي املزيد من الدع��م للعراق 

س��واء عل��ى املس��توى التنم��وي 
او السياس��ي، كاش��فا عن قيام 
نائ��ب رئيس البن��ك الدولي بزيارة 
إلى بغ��داد قريبا ملناقش��ة اليات 
الدولي  الدع��م  االس��تفادة م��ن 

املق��دم للعراق، مضيف��ا ان بعثة 
االمم في العراق حريصة على اجناح 
االنتخابات املقبلة من خالل توفير 
البيئة االمنة واملستقرة للناخبني 
مب��ا يضمن املش��اركة الواس��عة 

فيها في جميع مناطق العراق ".
املكت��ب  ع��ن  ص��در  بي��ان  وأورد 
تلقت  التخطيط  لوزارة  اإلعالمي 
"الصب��اح اجلديد"، نس��خة منه 
امس، ان "وزير التخطيط سلمان 

اجلميلي التق��ى ممثل االمني العام 
ل��أمم املتح��دة ف��ي الع��راق ي��ان 
كوبيت��ش، وناق��ش اجلانبان خالل 
اللقاء عددا من القضايا املتعلقة 
بالش��أن العراقي ، وفي مقدمتها 

عنه��ا  متخ��ض  الت��ي  النتائ��ج 
مؤمت��ر الكوي��ت و اخلط��وات التي 
س��تتبعها احلكومة العراقية في 

تفعيل التعهدات الدولية.
تتمة ص3

خارطة طريق الستثمار الوعود الدولية التي أعطيت للعراق
نائب رئيس البنك الدولي في بغداد قريبا

أجنيال ميركل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
الطائفي��ة  أن  األربع��اء،  أم��س 
واإلره��اب كاهم��ا خط��ر عل��ى 
الع��راق، ف��ي حن أش��ار ال��ى ان 
الفس��اد  س��تضرب  احلكوم��ة 

بخطوات مدروسة.
وقال العبادي ف��ي كلمة له خال 
حضوره مؤمترا موس��عا للتعايش 
الس��لمي بن اهالي نينوى والذي 
عقد في برطلة وتابعتها "الصباح 
اجلديد"، ان "الفساد اصبح اخطر 
من االرهاب النه ليس عدوا ظاهرا"، 
واالره��اب  "الطائفي��ة  ان  مبين��ا 

كاهما خطر على العراق".
واض��اف العبادي "نري��د ان نضرب 
بخط��وات  بالعم��ق  الفس��اد 
ذلك"،  نتائج  مدروس��ة وس��ترون 
مشيرا الى "اننا بدأنا عملية اعادة 
االس��تقرار باملوصل بنفس الوقت 

الذي كانت فيه احلرب مستمرة".
حي��در  ال��وزراء  رئي��س  ان  يذك��ر 
العبادي وص��ل، امس االربعاء، الى 
محافظة نينوى، والتقى عددا من 
املس��ؤولن في احملافظ��ة، وافتتح 
جسر املوصل العتيق الذي اعادت 
اعم��اره وزارة االعم��ار واإلس��كان 

والبلديات واالشغال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طال��ب رئي��س التحال��ف الوطن��ي 
اجله��ات  احلكي��م  عم��ار  الس��يد 
املس��ؤولة باليقظِة واحل��ذرِ واتخاذِ 
التدابيرَ املطلوب��ة والضرِب بيٍد من 
حديد على العابثن بأمن واستقرار 

البلد.
وقال الس��يد عمار احلكيم في بيان، 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد" نس��خة 
من��ه ان" جميَع مكوناِت الش��عب 
العراق��ّي تش��كُل مجتمع��ًة باقَة 
الورد العراقية بألوانها الزاهيِة وهم 
والواجباِت،  متس��اووَن في احلق��وِق 
وحفِظ أمنهم واجٌب على احلكومِة 

العراقية". 

وادان" ما تتعرُض له بعُض املكونات 
من انته��اكاٍت وجرائ��َم جنائية في 
بغداد ومحافظاٍت أخرى"، مطالباً" 
اجلهاِت املس��ؤولة باليقظ��ِة واحلذرِ 
واتخ��اذِ التدابي��رَ املطلوبة والضرِب 
بي��ٍد من حديد على كلِّ من تس��وُل 
ل��ه نفس��ُه األثيم��ُة العب��َث بأمِن 

واستقرارِ عراقنا العزيز".
وفي س��ياق آخ��ر أفاد بي��ان ملكتب 
احلكيم، ان" الس��يد عم��ار احلكيم 
أشاد خال اس��تقباله في مكتبه، 
السفير الروسي في بغداد ماكسيم 
ماكس��يموف مبس��توى العاق��ات 

الثنائية بن البلدين الصديقن".
تتمة ص3

العبادي: الطائفية واإلرهاب 
كالهما خطر على العراق

الحكيم يطالب بالتصدي الحازم 
للعابثين بأمن واستقرار البلد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
"الش��رق"  صحيف��ة  ذك��رت 
القطرية، أمس االربعاء، ان دولة 
قطر وجمهوري��ة العراق وقعتا 
تفاهم  الدوح��ة مذك��رة  ف��ي 

لتعزيز التعاون األمني بينهما.
وقال��ت الصحيف��ة ف��ي تقرير 
لها، تابعت��ه "الصباح اجلديد"، 
إن اللواء الركن سعد بن جاسم 
اخلليفي مدي��ر عام األمن العام 
القطري، واللواء ماهر جنم عبد 
احلس��ني وكي��ل وزارة الداخلية 
االستخبارات  لشؤون  العراقية 
وقعا  االحتادي��ة،  والتحقيق��ات 
مذكرة تفاهم بحضور عدد من 

القيادات األمنية في البلدين".
ونقل��ت الصحيفة ع��ن اللواء 
الركن سعد بن جاسم اخلليفي 
التفاه��م  مذك��رة  إن  قول��ه، 
ب��ني وزارة الداخلي��ة القطري��ة 
ته��دف  العراقي��ة  ونظيرته��ا 
الى مزي��د من التع��اون األمني 

عملي��ة  وتنظ��م  املش��ترك، 
التنس��يق ب��ني الدولت��ني، إلى 
جانب تبادل املعلومات واخلبرات، 
مب��ا ميلك��ه الع��راق الش��قيق 
م��ن خبرات تراكمي��ة في اجملال 
االس��تفادة  وكذل��ك  األمن��ي، 
م��ن اخلب��رات القطري��ة فيم��ا 
يتعلق باستخدام التكنولوجيا 

احلديثة في هذا اجملال".
وأوض��ح، في تصري��ح صحفي 
مذك��رة  أن  التوقي��ع،  عق��ب 
التفاه��م تش��تمل على أغلب 
مج��ال  ف��ي  خاص��ة  اجمل��االت 
املعلوم��ات  وتب��ادل  التدري��ب 
اإلرهاب  في مج��ال مكافح��ة 
ومتويل��ه ومكافح��ة التزيي��ف 
املنظم��ة  واجلرمي��ة  والتزوي��ر 
واالجت��ار  اخمل��درات  ومكافح��ة 
بجمي��ع  والتهري��ب  بالبش��ر 
أنواع��ه وغس��ل األم��وال وأمن 

املوانئ واملطارات.
تتمة ص3

العراق وقطر يوّقعان
مذكرة تفاهم لتعزيز 

التعاون األمني

٤
#دولة_مدنية

الفن.. حقيقة نحتاج ادراك غاياتها

المخرج السينمائي المغترب جعفر مراد: أعتز بتكريمي في بلدي االم

انوشكا: الهجمة شرسة على شعوبنا العربية

أميركا: عنف السينما.. أم عنف المجتمع ؟



شؤون عراقية2

السليمانية - عباس كاريزي:

القى التط��ور اإليجابي واالنفراج 
ب��ن  العالق��ة  ش��هدته  ال��ذي 
حكومة االحتادية وحكومة إقليم 
كرس��تان، ترحيبا محليا وإقليما 
ودوليا، تكلل بإعالن وزير الداخلية 
قاسم األعرجي من أربيل افتتاح 
مطاري أربيل والس��ليمانية أمام 

الرحالت الدولية. 
األعرجي ال��ذي وصل اربيل صباح 
ام��س االربع��اء وانتق��ل بعده��ا 
الى الس��ليمانية، ق��ال في مؤمتر 
صحف��ي عقده مع وزير الداخلية 
ك��رمي  االقلي��م  حكوم��ة  ف��ي 
س��نجاري، ان زيارته تأتي في اطار 
الب��دء عمليا بتنفي��ذ االتفاقات 
الت��ي توصل��ت اليه��ا حكومت��ا 
املركز واالقليم حول ملف املنافذ 
واملط��ارات  واجلم��ارك  احلدودي��ة 

وغيرها.
واضاف ان هناك هدفن وراء زيارته 
الى االقليم، وهما االعالن رسمياً 
عن افتتاح املطارات واالطالع عن 
كث��ب على عم��ل ح��رس احلدود 
وضمان امن وس��المة احلدود مع 
دول اجل��وار، معربا عن امله في ان 
يس��تمر التعاون والتنسيق حلن 
معاجلة جمي��ع القضايا العالقة 
وفقا للدستور مبا يضمن مصالح 

املواطنن في االقليم والعراق.
بدوره وبعد ان رحب وزير الداخلية 
في حكوم��ة االقليم بزي��ارة وزير 
الداخلي��ة مثمن��ا جه��وده ف��ي 
املساهمة بفتح مطارات االقليم 
عادا ذلك خطوة مهمة في االطار 
الصحي ملعاجلة املسائل العالقة 
بن االقليم واملركز وفقا للدستور، 
اكد ان حكومة االقليم تس��عى 
ملعاجلة جميع اخلالفات عبر احلوار 

والتفاهم املشترك.
العراق��ي حي��در  ال��وزراء  رئي��س 
العب��ادي دع��ا ب��دوره، حكوم��ة 
االقليم إلى التعاون بغية إيصال 
رواتب موظفي إقليم كردس��تان 

إلى مستحقيها.
وق��ال العبادي في كلم��ة القاها 
التعاي��ش  إش��اعة  مؤمت��ر  ف��ي 
الس��لمي بن أهالي نينوى الذي 
عق��د ام��س االربعاء ف��ي ناحية 
برطل��ة »ال نري��د أن نظل��م أحداً 

وقد أمرن��ا أمس بفت��ح مطارات 
إقليم كردستان مبراقبة احلكومة 
أن  »نأم��ل  مضيف��اً  االحتادي��ة«، 
نتع��اون إليصال روات��ب موظفي 

اإلقليم ملستحقيها«.
وأش��ار رئيس الوزراء العراقي إلى 
أن »البيشمركة قاتلت مع اجليش 
العراقي ض��د داع��ش«، مبيناً أن 

»العراق انتصر بتكاتف اجلميع«.
العراق��ي،  ال��وزراء  رئي��س  وكان 
حي��در العب��ادي، قد أص��در أمس 
ديواني��اً  أم��راً  الثالث��اء،  االول 
ين��ص على إع��ادة فت��ح مطاري 
اربي��ل والس��ليمانية ف��ي إقليم 

كردستان.
الترحي��ب االقليمي  وف��ي اط��ار 
والدول��ي بالتطور الذي ش��هدته 
العالقة ب��ن حكومت��ي االقليم 
وبغ��داد اع��رب مبع��وث الرئيس 
األميرك��ي ال��ى التحالف الدولي 

ض��د تنظي��م داعش ف��ي العراق 
وس��وريا بري��ت ماكغ��ورك، ع��ن 
اخلط��وة  به��ذه  ب��الده  ترحي��ب 
متمني��ا ان تليها خط��وات اخرى 
في اطار تطبيع العالقة واعادتها 

الى مسارها الصحيح.
واضاف ماكغ��ورك في تغريدة له 
على موقع »تويتر« إن »رفع احلظر 
ع��ن مط��ارات االقلي��م خط��وة 
مهمة نحو حتقيق االستقرار في 
مرحل��ة م��ا بعد تنظي��م داعش 
الت��ي تتطل��ب وج��ود حكوم��ة 
إقلي��م كردس��تان موحدة ضمن 

اإلطار الدستوري للعراق«.
الفرنس��ي،  الرئيس  ق��ال  ب��دوره 
إميانوي��ل ماكرون في تغريدة على 
توتير« أرحب برفع احلظر املفروض 
علي مط��ار أربيل في كردس��تان 
»فرنس��ا  أن  مضيف��اً  الع��راق«، 
ال��وزراء  رئي��س  بجان��ب  تق��ف 

العراق��ي حيدر العب��ادي، ورئيس 
وزراء إقليم كردس��تان نيجيرفان 
بارزاني، لتعزيز احلوار الوطني في 

العراق«.
ومن بريطاني��ا، أفاد وزي��ر الدولة 
لشؤون الش��رق األوسط، ألستر 
ب��ورت، إن »بريطاني��ا ترحب بقرار 
رئيس الوزراء العبادي بفك احلظر 
عن الرحالت الدولية في مطارات 

إقليم كردستان«.
وكت��ب ب��ورت على حس��ابه في 
ع��ن  احلظ��ر  »رف��ع  إن  »تويت��ر«، 
مطارات إقليم كردس��تان خطوة 
إيجابي��ة باجت��اه ع��ودة العالقات 
الطبيعي��ة ب��ن بغ��داد وأربيل«، 
مضيفا »نأمل أن تتطور العالقات 

أكثر بن اجلانبن«.
م��ن جانبه اس��تبعد نائب رئيس 
جلنة االقتص��اد واملالية في برملان 
كردس��تان ان يكون رضوخ اقليم 

كردس��تان ال��ى الش��روط الت��ي 
فرضتها احلكومة االحتادية ناجما 
ع��ن رغب��ة حكوم��ة االقليم في 
انه��اء االزم��ة االقتصادي��ة التي 
يعاني منها املوظفون واملواطنون 

في االقليم.
وتاب��ع عل��ي حم��ه صال��ح ف��ي 
ان  اجلدي��د،  للصب��اح  تصري��ح 
االقليم  التي قدمه��ا  التن��ازالت 
للحكوم��ة االحتادي��ة ناب��ع م��ن 
تخوف املسؤولن عن سرقة نفط 
االقليم، من ان يقوم رئيس الوزراء 
في احلكومة االحتادية بفتح ملف 
اختفاء مبالغ ضخمة من واردات 
الت��ي صدره��ا  النف��ط  وام��وال 
االقليم خالل الس��نوات املاضية 
والت��ي ذهب��ت جلها ال��ى جيوب 

املتنفذين في كردستان.
واكد حمه صال��ح ان من يتصور 
ان رئي��س ال��وزراء حي��در العبادي 

س��يغلق هذا امللف مخطئ، النه 
واذا كان قد ابدى مرونة حتت رغبة 
والضغوطات االقليمية والدولية، 
فانه سيعيد فتح ملف التحقيق 

في هذا امللف احلساس الحقا.
باالتف��اق  واش��اد حم��ه صال��ح 
ال��ذي فرضته احلكوم��ة االحتادية 
على حكوم��ة االقليم، مؤكدا ان 
تسليم نفط االقليم الى شركة 
سومو سيضمن احلد من اختفاء 
وس��رقة وارداته املالية، معربا عن 
تخوفه م��ن عدم ق��درة حكومة 
االقليم على تنفيذ اجلزء املتعلق 
بها من االتف��اق وهو تأمن رواتب 
موظفي االقليم، بعد ان تعهدت 
احلكوم��ة االحتادي��ة مبن��ح رواتب 
موظفي وزارتي الصحة والتربية، 
نظرا لتراكم دي��ون هائلة عليها 
لش��ركات النف��ط العامل��ة في 

كردستان.

وزير الداخلية يعلن البدء بتنفيذ اتفاقات بغداد - أربيل وضمان سالمة الحدود
وسط ترحيب محلي ودولي وإقليمي بافتتاح مطاري أربيل والسليمانية طارق حرب 

الدستور لم مينح رئيس اجلمهوريه سلطة نقض القوانن 
التي يصدرها مجلس النواب كما منح الدستور االمريكي 

الرئيس االمريكي ذلك.
رئيس اجلمهوريه في دستورنا ينتخبه البرملان وال ينتخبه 

الشعب كما هو الوضع بالنسبه للرئيس االمريكي
النظام الدستوري العراقي نظام برملاني كما ورد في املادة 
االولى من الدستور وهو في ذلك يشبه النظام الدستوري 
االملاني حيث تعرف املانيا والعالم السيدة ميركل رئيسة 

الوزراء وال يعرف العالم اسم رئيس جمهورية املانيا.
اغلب الصالحي��ات واالختصاصات التي قررها الدس��تور 
العراقي لرئيس اجلمهوريه ال ميكنه ممارستها مالم يوصي 
او يقترح رئيس الوزراء اي ان رئيس الوزراء هو الش��خصيه 
الدستوريه التي اعتبرها الدس��تور مفتاح ممارسة رئيس 
اجلمهوري��ه لصالحيات��ه وه��ذا ثاب��ت من امل��ادة )73( من 
الدس��تور اذ علقت س��لطة رئيس اجلمهوري��ه في اصدار 
العفو وفي منح االوس��مه والنياش��ن عل��ى توصيه من 

رئيس الوزراء.
أعتبرت املادة )(78 من الدس��تور رئيس الوزراء هو املسؤول 
التنفيذي املباش��ر عن السياس��ة العامة للدولة والقائد 

العام للقوات املسلحة الذي يقوم بادارة مجلس الوزراء.
علق الدس��تور س��لطة رئيس اجلمهورية في حل البرملان 
على طلب من رئيس الوزراء وليس له حله دون هذا الطلب 

كما هو مقرر في املادة )64( من الدستور.
جميع الس��لطات التي قررها الدستور لرئيس اجلمهورية 
هي سلطات تشريفية بروتوكولية كما هو مقرر لرؤساء 
اجلمهوريات في االنظمة البرملانية في الفقره تاسعا من 
املاده )73( من الدستور حيث نصت تلك املاده على ان قيام 
رئيس اجلمهوريه مبهمة القياده العليا للقوات املس��لحه 

هي لالغراض التشريفية واالحتفالية.
م��ا ورد في املادة 67 من الدس��تور من ان رئيس اجلمهورية 
ه��و رئي��س الدولة ورمز وح��دة العراق ميثل س��يادة البالد 
ويس��هر على ضمان االلت��زام بالدس��تور واحملافظة على 
اس��تقالل الع��راق وس��يادته ووحدت��ه وس��المة اراضيه 
وردت مقيده وليس��ت مطلق��ة وخاصة وليس��ت عامة 
ومجزأة وليس��ت ش��املة بدليل ان الدس��تور اورد عبارة 
)فقاً الحكام الدس��تور( اي ان كل ماورد من هذه العبارات 
واجلم��ل واملصطلح��ات واصالحي��ات محكوم��ة بقواعد 
الدس��تور واحكام��ه وذلك يعني ان ال صالحية ميارس��ها 
رئي��س اجلمهورية وفق هذه املادة الت��ي مت االعتماد عليها 
في رف��ض املصادقة عل��ى قان��ون املوازنة ما ل��م يقررها 
الدس��تور والدس��تور لم مينح رئيس اجلمهورية س��لطة 
رف��ض املصادقة وان كان الدس��تور منحه س��لطة عدم 
املصادقه على القانون لذلك قرر الدس��تور تقييد سلطة 
رئي��س اجلمهوريه باملصادقة على القوان��ن مبدة 15 يوما 
فق��ط فان ل��م يصادق ضمن ه��ذه املدة قرر الدس��تور ان 
القانون يعتب��ر مصادقا عليه مبضي ه��ذه املدة حتى ولو 
لم يوافق عليها ضمن هذه املدة اذ لم يش��ترط الدستور 

مصادقة رئيس اجلمهورية على القوانن.
عل��ى وزارة الع��دل باعتباره��ا اجله��ة التي تتبعه��ا دائرة 
الوقائع العراقية نش��ر القانون في اجلريدة الرسمية بعد 
مضي هذه امل��دة دون انتظار مصادق��ة رئيس اجلمهورية 
عل��ى القان��ون تطبيقا الح��كام املاده )73( من الدس��تور 

الفقره ثانيا.
تأسيس��اً على ماس��لف من قواعد واحكام دس��تورية 
فأن اجراء رئاس��ة اجلمهوري��ة باعادة قان��ون املوازنة الى 
البرمل��ان بذريع��ة تضمن القانون مخالفات دس��تورية ال 
يوجد له س��ند من الدس��تور وباالمكان الطعن بأحكام 
قان��ون املوازنة لدى احملكمة االحتادية العليا حيث منحها 
الدستور سلطة ابطال اي احكام غير دستورية واردة في 
اي قان��ون ولق��د مت الطعن مرات  باح��كام قوانن كثيرة 
وابطل��ت احملكمة القواع��د غير الدس��تورية الواردة في 

القانون .

دستورنا لم يمنح الفيتو 
لرئيس الجمهورية

تقـرير

آنا بورشفسكايا*

من املقرر أن جتري روس��يا »انتخابات« 
رئاس��ية في 18 آذار/ مارس، والنتيجة 
كالع��ادة مح��ددة س��لفاً: فالدميي��ر 
بوتن س��يفوز بوالية أخ��رى متفادياً 
أي نق��اش أو منافس��ة حقيقية في 
حملة تتخللها جلسات تصوير دورية 
مدروس��ة تُظهره عاري الصدر. ولكن 
حت��ى االنتخاب��ات الش��كلية جديرة 
باالنتب��اه نظ��راً لتأثيراته��ا احملتمل��ة 
عل��ى ال��دور الروس��ي املتنام��ي في 
الش��رق األوس��ط. وفي حن أن بوتن 
مطمئ��ن إلى ف��وزه، يب��دو الكرملن 
قلقاً بش��أن مس��تقبله السياس��ي 
على املدى الطويل، األمر الذي يدفعه 
إل��ى االعتم��اد أكث��ر عل��ى التعبئة 
العس��كرية ومناهض��ة الغ��رب من 
أجل تعزيز شرعيته الوطنية والعودة 
تدريجي��اً إل��ى ماضيه االس��تبدادي. 
األوس��ط  الش��رق  أن  ذل��ك  ويعن��ي 
مس��رحاً  األرج��ح  عل��ى  س��يبقى 
للتنافس مع الغرب وتوس��يع النفوذ 

الروسي.

الشرعية واإلقبال
أصبحت املدة التي أمضاها بوتن في 
الس��لطة حتى اليوم أطول من تلك 
الت��ي بقي فيه��ا ليوني��د بريجنيف، 
إل��ى درج��ة أن جيالً كام��الً ترعرع من 
دون أن يع��رف زعيم��اً غي��ره. بي��د أن 
االحتجاج��ات- وال س��يما خارج املدن 
الكب��رى- لم تتوقف عل��ى الرغم من 
حم��الت القم��ع احلكومي��ة. ويق��ول 

أبن��اء موس��كو إن الطريقة األس��رع 
حلمل الس��لطات على إزال��ة الثلوج 
من شوارع العاصمة هذا العام كانت 
بتزين أكوام الثلوج املتراكمة باس��م 
الرجل املناهض للفس��اد أليكس��ي 
نافالن��ي ال��ذي كان ميكن أن يش��كل 
حتدي��اً حقيقي��اً لبوتن ف��ي صناديق 

االقتراع ولكن مت منعه من الترشح.
الش��رعية  ظاه��ر  أن  الواق��ع  وف��ي 
مهم جداً بالنس��بة للكرملن، كما 
أن انخف��اض نس��بة اإلقب��ال عل��ى 
التصويت يس��يء لص��ورة احلكومة. 
ففي أيلول/ س��بتمبر 2016، ش��ارك 
أقل من نص��ف الناخبن املؤهلن في 
االنتخاب��ات النيابية الت��ي عدت من 
عدة نواٍح مبنزلة اختبار لألصوات التي 
س��تدلى ف��ي االنتخابات الرئاس��ية. 
ومع ذلك، فاز حزب »روس��يا املوحدة« 
الذي يرأس��ه بوتن بغالبية ساحقة 
في اجملل��س التش��ريعي، حي��ث كان 
عدد املقاعد املكتس��ب كافياً لتغيير 

الدستور.

رموز ستالينية وسوفيتية
عل��ى الرغ��م م��ن أن إحي��اء الفك��ر 
الس��وفيتية  والص��ورة  الس��تاليني 
كان س��مة من س��مات حكم بوتن 
من��ذ البداي��ة، إال أن ه��ذا التوجه قد 
تعاظم في السنوات األخيرة. فخالل 
أيار/ مايو 2014، أي بعد ش��هرين من 
ضم ش��به جزيرة القرم م��ن أوكرانيا 
إلى األراضي الروسية، وّقع بوتن على 
قانون مصاغ بعب��ارات مبهمة يجّرم 
أي انتقاد لألعمال السوفيتية املنّفذة 
ف��ي احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، والتي 

تش��مل ضمني��اً حمل��ة »التطهي��ر 
األعظم« التي نّفذها جوزيف ستالن 
واالتفاق ال��ذي عقده مع أدولف هتلر. 

تعبئة في زمن احلرب
من��ذ س��نوات، يرك��ز الكرملن على 
مستش��هداً  الدفاعي��ة  القضاي��ا 
بالفكرة التقليدية التي تصّور روسيا 
كحص��ن محاص��ر من قب��ل األعداء، 
وم��ن الوالي��ات املتح��دة عل��ى وجه 
اخلص��وص. وباملث��ل، يش��ير املراقبون 
إل��ى بوتن بنح��و متزايد ك��� »رئيس 
ف��ي زمن احلرب«. وفي بل��د يعاني من 
تدهور اقتصاده، ويتزايد فقره، ويتدنى 
في��ه االهتم��ام احلكوم��ي بالتنمية، 
ليس ل��دى الكرملن الكثير ليقدمه. 
كما متي��ل اخلطابات احلربية إلى وضع 

املواطنن في عقلية التضحية.
وحالياً، تنفق روسيا نحو ثلث ميزانيتها 
عل��ى الدفاع، وقد دع��ا الكرملن إلى 
تخصيص املزيد في هذا اجملال. وخالل 
تشرين الثاني/نوفمبر، أذن بوتن مبلغ 
لبرنام��ج تس��ليح  دوالر  324 ملي��ار 
حكومي للفترة 2018-2027، مشيراً 
إل��ى أن »ق��درة االقتصاد عل��ى زيادة 
حجم املنتجات واخلدم��ات الدفاعية 
بس��رعة وف��ي الوقت املناس��ب هي 
إحدى أهم الشروط املطلوبة لضمان 
األم��ن العس��كري للدول��ة«، وأضاف 
أنه ينبغي إعداد جميع املؤسس��ات، 
العامة واخلاص��ة، في هذا اجملال، األمر 
الذي أثار وابالً من التعليقات واخملاوف 
احمللي��ة بش��أن احتمال ان��دالع حرب 

كبرى.
وعل��ى نح��و مماث��ل، وخ��الل خطابه 
الس��نوي ال��ذي ألق��اه ف��ي األول من 

آذار/م��ارس أم��ام البرمل��ان - وهو آخر 
خطاب رئيس��ي له قبل االنتخابات - 
االنس��يابية  بالصواريخ  بوتن  تفاخر 
)كروز( العاب��رة للق��ارات التي تعمل 
بالطاق��ة النووية والتي يفترض بأنها 
»ال تُقه��ر« والتي تعمل روس��يا على 
تطويرها. واجلدير بالذكر أن خطاباته 
الس��ابقة لم ترّكز أبداً على القضايا 
النووي��ة مبثل ه��ذه التفاصي��ل، ولم 
حتت��ِو عل��ى مث��ل ه��ذه التصريحات 
العدائي��ة واالرتيابي��ة. ولكن اخلطاب 
ف��ي جوهره ل��م يقّدم ش��يئاً جديداً، 
وق��د تكهن بعض احمللل��ن الروس بأن 
خطاب بوتن العدائي جتاه الغرب كان 
أيضاً التماساً لألهمية على الساحة 
الدولية )كمبدأ »تواصلوا مع روس��يا 

وإالّ...«(. 

سوريا وإيران
إن الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هنا، 
أين الش��رق األوس��ط من ه��ذا كله؟ 
فل��م تع��د املنطقة حتظ��ى باهتمام 
كبير ف��ي الصحافة الروس��ية، ولم 
يأِت بوتن على ذكرها املباش��ر إال مرة 
واحدة في خطابه ف��ي األول من آذار/ 
م��ارس حن قال: أثبت��ت العملية في 
س��وريا زيادة قدرات القوات املسلحة 
الروس��ية«. واجلدي��ر بالذك��ر أن��ه قد 
أكد عل��ى الفوائد التدريبية للحملة 
عوضاً ع��ن فعاليته��ا املفترضة في 
قت��ل »اإلرهابين« في س��وريا قبل أن 
يتمكنوا من الوصول إلى روس��يا- أي 
التبرير الذي أعطاه الكرملن لتدخله 

في سوريا في املقام األول.
وفيما يتعلق بالعالقة بن احلكومتن، 

أفادت بعض التقاري��ر أن وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك وّقع اتفاقية 
تعاون مع س��وريا في وقت سابق من 
هذا الش��هر. وف��ي أيلول/ س��بتمبر 
املاضي، تعهدت دمش��ق بشراء ثالثة 
مالين طن من القمح من روسيا خالل 
الس��نوات الثالث املقبلة. كما ذكرت 
التقاري��ر أن البلدين أجري��ا محادثات 
ح��ول إعادة إنش��اء البني��ة التحتية 
لالتصاالت في سوريا. وبالتالي، ففي 
غياب أي بدائل أخرى، تبقى موس��كو 
في املوقع املناس��ب للتحكم بوجهة 
مس��ار اإلعمار في س��وريا حت��ى إذا 
افتق��رت إلى األم��وال االس��تثمارية 
املطلوبة. وفي الوقت نفسه، متّكنت 
روس��يا من إضفاء الطابع املؤسسي 
على آلية التشاور بن سوريا من جهة 
وتركي��ا وإي��ران من جهة أخ��رى على 
الرغم من فشل محادثات السالم في 
أس��تانا وسوتش��ي، األمر الذي أوجد 
األساس لعملية دبلوماسية إقليمية 

تستنثي الواليات املتحدة.
أما بشأن شراكة موسكو مع طهران، 
فإنها ال تظهر أي بوادر على تراجعها 
على املدى املتوسط. وتستمر اخلالفات 
وم��ا ي��زال انع��دام الثقة قائم��اً ]بن 
احلكومت��ن[، إال أنهم��ا متكنتا حتى 
اآلن م��ن وضع ه��ذه اخلالف��ات جانباً 
لصالح هدفهما املش��ترك، وهو احلد 
من النفوذ األمريكي في املنطقة. وقد 
أش��ار بعض احملللن الروس واإليرانين 
على نح��و خاص إل��ى أن العالقة بن 
الدولت��ن قد تركز أكثر على توس��يع 
التع��اون هذا الع��ام، والذي يش��مل 
التعاون في اجمل��ال االقتصادي. وتفيد 

التقارير أن ش��ركات النفط الروسية 
تناقش العقود التي تتيح لها العمل 
في حق��ول النفط اإليراني��ة. ويبقى 
أن نرى م��ا إذا كان التعاون االقتصادي 
الثنائي األوس��ع نطاقاً س��ينمو حقاً 
من مثل هذه املب��ادرات، إاّل أّن التعاون 
السياس��ي يبقى ذا أهمي��ة في حد 

ذاته.
لطه��ران  موس��كو  ولك��ّن س��ماح 
بالعم��ل ف��ي املش��رق، مب��ا ف��ي ذلك 
تس��ّلطية  أه��داف  وراء  الس��عي 
تتجاوز أهداف موسكو، ينطوي على 
خطر إث��ارة عدائية اجله��ات الفاعلة 
اإلقليمي��ة األخ��رى، إذا م��ا عزت هذه 
األطراف النج��اح اإليراني إلى الدعم 
الروس��ي. وفي الوقت نفس��ه، تصّور 
موس��كو نفس��ها كبديل إليران في 
املنطقة، مثيرًة االنطباع بأن عالقاتها 
م��ع طه��ران متنحه��ا نف��وذاً عل��ى 
اجلمهورية اإلس��المية. وفي النهاية، 
ق��د يتوقف تأثي��ر التعاون الروس��ي-

اإليران��ي في الش��رق األوس��ط على 
م��ا إذا كان البلدان س��يواصالن وضع 
خالفاتهم��ا جانب��اً، أو ]يعمالن على[ 
حلها، من أجل مصاحلهما املشتركة 

املعادية للغرب.

ميول إقليمية أوسع
تنمو املكانة العسكرية الروسية في 
املنطقة إلى ما يتخطى حدود س��وريا 
والع��راق، ال س��يما في مج��ال الدفاع 
اجلوي. فاس��تعراض الق��وة وصفقات 
مهم��ان  س��يبقيان  األس��لحة  بي��ع 
ملوس��كو بعد االنتخاب��ات، بوصفهما 

مصدرا ربح مادي ووسيلة للتأثير.

وعالوًة على ذلك، تعد إمكانية الوصول 
إل��ى املراف��ئ اإلقليمي��ة جانب��اً آخراً 
يس��تحق االنتباه. فبناء موانئ جديدة 
أم��ر مكل��ف، لكن بوس��ع موس��كو 
ضمان حقوق اإلرس��اء ]لسفنها[ في 
مناط��ق مثل ليبي��ا لتجنب مثل هذه 
التكاليف. وقد يتدخل بوتن أيضاً في 
ليبيا كصاحب نفوذ فيكس��ب بذلك 
االهتمام الدولي ال��ذي يتوق إليه عبر 
التوسط بن »اجليش الوطني الليبي« 
اخلاضع إلمرة املشير خليفة حفتر في 
الش��رق و«حكوم��ة الوف��اق الوطني« 

املعترف بها دولياً في طرابلس. 
باالنتب��اه ه��و  اجلدي��ر  اآلخ��ر  واألم��ر 
نف��وذ موس��كو ف��ي اخللي��ج العربي 
الص��راع  ف��ي  التدخ��ل  ومحاوالته��ا 
فصحيح  الفلسطيني-اإلس��رائيلي. 
أن ه��ذه اخملططات وغيرها من اخلطط 
اإلقليمية قد ال تؤول إلى جناح، ولكن في 
غياب اس��تراتيجية غربية متماسكة 
جت��اه روس��يا أو ع��دم إحي��اء القيادة 
األمريكية في املنطق��ة، فال يوجد ما 
يح��د من جهود بوت��ن ويوقف انعدام 
االس��تقرار الذي س��يترتب عنها على 
املدى الطويل. وفي أعقاب االنتخابات، 
م��ن املرج��ح أن تتعامل موس��كو مع 
الشرق األوسط بشكل أكبر كساحة 
نفوذ مفّضلة على غرار الفس��حة ما 
بع��د احلقب��ة الس��وفيتية، وأن تتخذ 
موقفاً أكثر عدائيًة وتوسعيًة ومعاداًة 
للغ��رب، حيث أصبح ذل��ك في حكم 

املؤكد.

*آنا بورشفسكايا زميلة »آيرا وينر« 
في معهد واشنطن.

موسكو والشرق األوسط بعد االنتخابات الروسية

قاسم االعرجي

ان هناك هدفين 
وراء زيارته الى 
االقليم، وهما 
االعالن رسميًا عن 
افتتاح المطارات 
واالطالع عن كثب 
على عمل حرس 
الحدود وضمان امن 
وسالمة الحدود مع 
دول الجوار
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بغداد ـ الصباح الجديد:
التغيي��ر  النائب��ة ع��ن كتل��ة  ردت 
الواح��د،  عب��د  س��روة  الكردي��ة، 
أم��س األربع��اء، عل��ى أم��ر القبض 
الص��ادر بحقها من ش��رطة أربيل، 
قائل��ة إن "القضي��ة قدمي��ة"، فيما 
أك��دت أن تصريحاته��ا الصحفية 
كان��ت "للدف��اع عن البيش��مركة 

وعائالتهم".
وقال��ت عب��د الواحد، ف��ي تصريح 
صحفي، إن "ه��ذه القضية قدمية، 
وأن��ا ل��م أس��يء الى البيش��مركة 
وتصريحات��ي  الش��هداء،  وعائ��الت 
ع��ن  للدف��اع  كان��ت  الصحفي��ة 

البيشمركة وعائالتهم".
وأضافت، أن "احلكومة والسلطة في 
أربيل، وبعد فش��لهما وخسارة كل 
االستفتاء،  إجرائهما  نتيجة  شيء، 
أصبحت��ا ال متتلكان عم��ال آخرا غير 

مالحقة سروة عبد الواحد".
وأكدت عبدالواح��د، عزمها توكيل 
محام ف��ي أربيل؛ من أج��ل متابعة 

القضية.
وكان مدي��ر ش��رطة أربي��ل الل��واء 
عبد اخلالق طلع��ت، أعلن، في وقت 
س��ابق م��ن يوم أم��س، ص��دور قرار 
بالقبض على النائبة الكردية سروة 
عب��د الواح��د، بتهم��ة "حتقي��ر دور 

البيشمركة وعوائل الشهداء".
وق��ال إن "قرار القبض على س��روة 
بحرك��ة  القيادي��ة  الواح��د،  عب��د 
التغيير الكردية في مجلس النواب، 

قد صدر عن القضاء".
وأض��اف، أن "س��روة عب��د الواح��د 
تس��يء من بغداد إلقليم كردستان 
بدعم من بعض املسؤولن "العرب" 
ف��ي الوق��ت ال��ذي ص��در في��ه أمر 

بالقبض عليها".
وأش��ار إلى أن "النائب��ة عبد الواحد 
لم تأِت إلى أربيل، وسيلقى القبض 
عليه��ا ألنه��ا متهم��ة بتحقير دور 

البيشمركة وعائالت الشهداء".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألق��ت مف��رزة من مكت��ب املفتش 
العام بوزارة الداخلية، أمس األربعاء، 
القب��ض على مدي��ر اس��تخبارات 
متلبس��اً  الصاحلي��ة  منطق��ة 
بابت��زاز صاحب إح��دى املقاهي في 

املنطقة.
وق��ال املكت��ب ف��ي بي��ان صحفي، 
تلق��ت »الصب��اح اجلديد« نس��خة 
من��ه، ان »مفرزة الضب��ط التابعة 
ملديري��ة تفتي��ش بغ��داد، متكن��ت 

اليوم من ضبط مدير اس��تخبارات 
الصاحلية وه��و ضابط برتبة نقيب، 
الى وكالة االستخبارات  منس��وب 
والتحقيق��ات االحتادي��ة، متلبس��اً 
مبس��اومة أح��د أصح��اب املقاهي 
بامل��ال مقابل الس��ماح ل��ه بفتح 

مقهاه«.
وب��ن ان »عملي��ة الضبط متت بعد 
ملكت��ب  وإخب��ارات  ش��كاوى  ورود 
املفت��ش الع��ام تفيد بقي��ام مدير 
اس��تخبارات الصاحلي��ة مبس��اومة 

)الكافيه��ات( واملقاه��ي  أصح��اب 
له��م  الس��ماح  مقاب��ل  بامل��ال 
مبزاولة أعماله��م وفتح مقاهيهم 

وكافيهاتهم أمام الزبائن«.
واشار الى ان املفرزة »نصبت كميناً 
املذك��ور ف��ي منطق��ة  للضاب��ط 
الش��يخ معروف في جان��ب الكرخ 
متلبس��اً  بغ��داد، وضبطت��ه  م��ن 
بتس��لم مبل��غ )200( دوالر من أحد 
أصحاب املقاهي بغية الس��ماح له 

بفتح مقهاه ومزاولة عمله«.

القبض على مدير استخباراتسروة عبدالواحد تنفي اإلساءة الى البيشمركه والشهداء
 في بغداد متلبسًا بالرشوة واالبتزاز



بغداد – رمانة يدوية 
ذكر مصدر امني في ش��رطة محافظة 
بغداد ام��س االربعاء ب��أن مدنيا اصيب 
بهجوم استهدف مقهى شعبيا شرقي 

العاصمة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "مسلحني يس��تقلون دراجة 
نارية القوا مس��اء يوم امس االول رمانة 
يدوية على مقهى شعبي ضمن منطقة 
س��بع قصور القريبة م��ن منطقة حي 
اور شرقي بغداد، ما ادى الى اصابة احد 
رواد املقهى بجروح طفيفة ، مضيفا ان 
"قوة امنية طوقت مكان احلادث، ونقلت 
املص��اب الى مستش��فى قريب لتلقي 
الع��اج، فيم��ا فتحت حتقيق��ا ملعرفة 

مابساته".

ديالى – هجوم مسلح 
أفاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديالى ام��س االربعاء ب��ان مدنيني اثنني 
قتا بهجوم مس��لح نف��ذه مجهولون 

شمال شرق ب عقوبة.
وقال املصدر ان "مسحلحني مجهولني 
اطلق��وا النار من اس��لحتهم فجر يوم 
امس على مدنيني اثنني وسط ناحية ابي 
صيدا )30كم شمال شرق بعقوبة(، ما 
اسفر عن مقتلهما في احلال"، مضيفا 
ان "ق��وة امني��ة طوقت م��كان احلادث 
ونقلت اجلثتني الى الطب العدلي، فيما 

فتحت حتقيقا ملعرفة مابساته". 

كركوك – عملية استباقية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االربع��اء أن ثمانية من 
مس��لحي تنظي��م "داع��ش" االرهابي 

قتل��وا بكم��ني نفذت��ه ق��وة أمنية من 
احلشد جنوب غربي احملافظة.

وق��ال املص��در إن "ق��وة امني��ة نف��ذت 
عملي��ة اس��تباقية ونوعي��ة ف��ي قرية 
ش��اكة التابع��ة ال��ى ناحي��ة الرياض 
التابع لقض��اء احلويجة، )٥٥ كم جنوب 
غرب��ي كرك��وك("، مبين��ا أن "العملية 
أس��فرت عن مقتل ثماني��ة من عناصر 
داعش ضمن كم��ني محكم" ، مضيفا 
وف��ق  كان  الدواع��ش  "اس��تهداف  أن 
معلوم��ات اس��تخباراتية دقيقة، مت من 
خاله��ا صن��ع كم��ني له��ذه اجملموعة 
اإلرهابي��ة باإلضافة إلى ه��دم املضافة 

التي كان يحتمون بها". 

واسط – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محكافظة واس��ط ام��س االربعاء، عن 

القاء القبض على 489 متهما ومخالفا 
عل��ى وفق م��واد قانوني��ة مختلفة في 

عموم احملافظة.
ان "ش��رطة احملافظ��ة  وذك��ر املص��در 
متكنت من الق��اء تلقي على 52 متهما 
و437 مخالف��ا على وفق م��واد قانونية 
مختلف��ة في عموم احملافظ��ة"، مبينة 
انه "م��ن بينهم 3 متهم��ني مطلوبني 
عل��ى وف��ق امل��واد 443 و444 و446 م��ن 
قانون العقوبات العراقي )جرائم سرقة( 

 .

صالح الدين – اشتباك مسلح 
أمن��ي ف��ي ش��رطة  كش��ف مص��در 
محافظة صاح الدين امس االربعاء عن 
وقوع اش��تباك مس��لح بني قوة امنية 
ومس��لحني مجهول��ني غرب��ي قض��اء 

سامراء.

وق��ال املص��در إن "اش��تباكاً مس��لحاً 
وق��ع ، مس��اء يوم ام��س االول ، بني قوة 
عسكرية ومسلحني مجهولني ادى الى 
س��قوط قتلى وجرحى مبنطقة القلعة 
غربي س��امراء"، م��ن دون ذكر املزيد من 

التفاصيل.

االنبار – ضربة جوية 
افاد مصدر عسكري في قيادة عمليات 
األنبار، امس االربعاء مبقتل ثاثة إرهابيني 
داخ��ل نفق بضربة جوية ش��نها طيران 

التحالف الدولي في صحراء الرطبة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه أن "طيران التحالف الدولي 
متك��ن بضرب��ة جوي��ة لنفق يع��ود الى 
تنظيم داعش ف��ي صحراء جنوب غرب 
الرطبة 310كم غربي الرمادي" ، مضيفا 
أن "القص��ف اس��فر عن تدمي��ر النفق 

وقتل ثاث��ة إرهابيني كان��وا يتحصنون 
داخله".

النجف – عمليات دهم 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة النجف االش��رف واملنش��آت 
امس االربعاء عن القاء القبض بعمليات 
ده��م وتفتي��ش على 9 مطلوب��ني مبواد 

قانونية مختلفة.
اج��رام  "مكافح��ة  ان  املص��در  وذك��ر 
النج��ف وم��ن خ��ال عملها املس��تمر 
مباحق��ة املطلوب��ني متكنت م��ن القاء 
القبض على 9 مطلوبني على وفق مواد 
قانوني��ة مختلفة في أماك��ن متفرقة 
م��ن احملافظة" ، موضح��ة انه "مت إحالة 
املطلوب��ني للقض��اء لينال��وا جزاءه��م 

العادل".

ميسان – عملية امنية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ميس��ان ام��س االربعاء ان تش��كيات 
نفذت حملة واسعة ملاحقة املطلوبني 
ومتابع��ة أوام��ر القب��ض الص��ادرة من 
القضاء  من اجل بس��ط األمن واحلفاظ 
عل��ى املس��توى األمني املس��تقر الذي 

تعيشه احملافظة.
وبيناملص��در االمن��ي ان مف��ارز امني��ة 
متكنت من إلق��اء القبض على عدد من 
املتهم��ني واملطلوبني للقض��اء صدرت 
اصولي��ة  قب��ض  مذك��رات  بحقه��م 
م��ن احملاكم اخملتص��ة بجرائ��م جنائية 
مختلفة بينهم من ه��و مطلوب على 
وف��ق جرائ��م القت��ل العم��د ، وآخرين 
بجرائم  التهديد والس��رقات واالحتيال 
واملتاجرة وتعاطي املواد اخملدرة و املؤثرات 

العقلية، ومخالفات قانونية متنوعة 

استهداف مقهى شعبي برمانة يدوية شرقي بغداد * مقتل 8 إرهابيين بكمين جنوب غربي كركوك 
اعتقال 489 متهما بعمليات دهم في عموم واسط * الطيران يقتل 3 إرهابيين داخل نفق في الرطبة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت الهيئة العامة للضرائب، امس االربعاء، 
ان هنال��ك عدالة ف��ي توزي��ع الضرائب وانها 

تعمل على تطوير أنظمتها الكترونياً.
وقالت مدير عام هيئة الضرائب ناجحة عباس، 
في تصري��ح صحفي، ان "هنال��ك عدالة في 
توزيع الضرائ��ب وان الهيئة العامة للضرائب 
تعمل على تطوير انظمتها"، مش��يرة الى إن 
"الهيئة العام��ة للضرائب هي جهة منفذة 
للقانون وهنالك من يرسم لها السياسة في 
وزارة املالية حسب متطلبات احلكومة والتي 
على اساسها توضع في املوازنة االحتادية من 

كل عام". 
ولفتت عباس الى ان "انخفاض اسعار النفط 
جعلت احلكومة حتت��اج الى ايرادات اخرى غير 
نفطية، واجته��ت الدولة نحو جباية االيرادات 
الضريبية املناسبة لدعم موازنتها االحتادية"، 
مس��تدركة "ف��ي الس��ابق ل��م يك��ن هناك 
اهتم��ام بتطوي��ر االدارة الضريبة وظلت ادارة 

تقليدية ورقية وقوانني قدمية غير محدثة". 
واش��ارت مدير عام هيئ��ة الضرائ��ب، الى ان 
"الضريب��ة ب��دأت بتطوي��ر ادواته��ا من خال 
حتديث انظمتها االلكترونية التي انعكست 

ايجابيا على مجمل عمل الضريبة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مديري��ة ش��رطة اآلث��ار والت��راث في 
محافظ��ة ذي قار، أم��س االربع��اء، عن وصول 
بعثة آثارية أميركية للتنقيب في مواقع أثرية 

في احملافظة.
وقال��ت املديري��ة ف��ي بي��ان صحف��ي، تلق��ت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة من��ه، ان مديرها 
"العميد ف��ؤاد كرمي، اس��تقبل البعثة االثارية 
من جامعة )س��توني بروك( ف��ي والية نيويورك 
االميركي��ة، التي تعتزم اجراء املس��ح امليداني 
ملواق��ع )بزيخ( و)ش��ميت( للمملك��ة أوما من 

احلضارة السومرية".
وبين��ت ان "عمل البعثة سيس��تغرق ش��هرا 
واحدا، فيما س��تعود مطلع شهر ايلول املقبل 

الستكمال عملها".
يشار الى ان من اهم االثار التي ستعمل عليها 
البعثة هي "بزيخ" أو "زبام" املدينة السومرية 
التي كانت تقع على تقاطع األنهر الرئيس��ّية 
الت��ي توصل املي��اه الى مملكة "لكش" ش��رقا، 
و"بادتبيرا" و"الرس��ا" جنوباً، واكتش��ف فيها 
معب��د مهم يح��وي أعم��دة مزينة بأش��كال 
حلزونية تش��به جذوع النخيل وحارة سكنية، 
فيما يضم تل "شميت" ثاث حارات سكنية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، أمس األربعاء، 
حكماً بالس��جن املؤب��د ملتهم بقت��ل معاون 

مدير بلدية الدورة.
وقال املتحدث الرس��مي جمللس القضاء االعلى 
عبد الس��تار بيرقدار في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد"، نس��خة من��ه ان "محكم��ة جنايات 
الك��رخ نظرت بقضية مته��م أقدم على قتل 
معاون مدير بلدية الدورة"، الفتا إلى أن "املتهم 

منتسب في الفوج الرئاسي".
وأض��اف بيرق��دار أن "املتهم ق��ام بإطاق النار 
عل��ى اجملنى علي��ه عن��د م��روره بعجلته من 
احلاجز االمني الذي كان يتواجد فيه املنتس��ب 
ك��ون اجملنى علي��ه لم ينتبه إل��ى وجود احلاجز 
م��ا أدى الى وفاته"، مش��يرا ال��ى ان "احملكمة 
أص��درت قرارها وفق��اً ألحكام امل��ادة 405 من 
قان��ون العقوب��ات العراق��ي خاضع��اً للطعن 

التمييزي".
وكان مص��در في فوج حماي��ة منطقة الدورة 
جنوب��ي بغ��داد أف��اد، 22 م��ن اب 2017، ب��أن 
معاون مدير بلدية الدورة قتل بنيران س��يطرة 
للبيش��مركة في أحد مداخل املنطقة، فيما 
اعلن��ت وزارة الداخلي��ة، أن املنتس��ب لل��واء 
الرئاس��ي اعت��رف بقتل��ه معاون مدي��ر بلدية 
الدورة، مشيرة الى أنه موقوف حاليا وفق املادة 

405 من قانون العقوبات العراقي.

"الضرائب": هيئتنا 
منّفذة للقانون والعدالة 

متوافرة فيها

بعثة أميركية في
ذي قار تنّقب في
مواقع سومرية

السجن المؤبد لقاتل 
معاون مدير بلدية الدورة

الملف األمني

خارطة طريق الستثمار الوعود 
الدولية التي أعطيت للعراق

باالضافة الى دور املنظمة الدولية في 
دعم جهود العراق في عمليات االعمار 
وحتقيق التنمي��ة، والعمل على اجناح 
االنتخاب��ات النيابية املقبلة من خال 
توفي��ر البيئة املناس��بة التي تضمن 
ش��فافية العملية ومتك��ني الناخبني 

من الوصول إلى مراكز االقتراع". 
ووم��ن جانب��ه قال اجلميلي بحس��ب 
البي��ان، أن "التعه��دات الدولية التي 
حص��ل عليه��ا الع��راق ف��ي مؤمت��ر 
الكوي��ت متث��ل اجن��ازا مهم��ا، تق��وم 
احلكومة حاليا بترجمته إلى خطوات 
عملي��ة م��ن خ��ال تش��كيل فري��ق 
وطن��ي ملتابع��ة التعه��دات الدولية، 
الفتا الى تش��كيل فرق فنية في وزارة 
العاق��ة  ذات  واجله��ات  التخطي��ط 
تتول��ى العم��ل عل��ى وض��ع خارطة 
طريق الستثمار الوعود الدولية التي 

اعطيت للعراق ". 
واش��ار ال��ى "وج��ود من��ح وق��روض 
ودع��م  ائتماني��ة  وتس��هيات 
لاس��تثمار، وان الع��راق س��يتفاعل 
م��ع كل ع��رض من ه��ذه العروض مبا 
يتناسب مع الوضع احمللي مع التأكيد 
على الس��رعة واملصداقية في تنفيذ 

تلك الوعود". 
وب��ني اجلميل��ي ان "اجل��زء االه��م في 
يرتب��ط  التعه��دات  تل��ك  ترجم��ة 
مبس��توى االداء التنفيذي والسياسي 
للحكوم��ة العراقية، وتقدمي رس��ائل 
تطم��ني لل��دول املانحة ب��ان االموال 
الصحيح"،  س��تذهب في مس��ارها 
مشيرا إلى أن "الوزارة انشأت منصة 

الكتروني��ة ملراقب��ة ومتابع��ة تنفيذ 
املش��اريع املمولة من القروض واملنح 
واالستثمارات الدولية وبإمكان الدول 
املانحة االس��تفادة من ه��ذه املنصة 

ملتابعة املشاريع". 
واشار وزير التخطيط، إلى ان "سياسة 
احلكومة تق��وم على االنفت��اح وبناء 
ش��بكة م��ن املصال��ح املتبادل��ة مع 
جمي��ع ال��دول وف��ي مقدمته��ا دول 
اجلوار، مبينا ان هذه السياس��ة بدأت 
حتق��ق نتائ��ج طيب��ة متث��ل بالتقارب 
الكبي��ر بني العراق والس��عودية ودول 

اخلليج األخرى. 

احلكيم يطالب بالتصدي احلازم 
للعابثني بأمن واستقرار البلد

ودع��ا احليك��م إلى" تعزي��ز العاقات 
في مختلف اجملاالت، س��يما في اجملال 
االقتص��ادي واالعم��ار والبن��اء، حيث 
يتج��ه الع��راق ال��ى مرحل��ة جديدة 
م��ن أه��م أولوياتها بناء املؤسس��ات 
االقتصادي��ة  التنمي��ة  وحتقي��ق 
وتق��دمي  االس��تثمارات  وتش��جيع 
اخلدم��ات ومكافحة الفس��اد وتوفير 

فرص العمل".
كم��ا اكد" الس��عي لتحقيق انفتاح 
واس��ع في عاقات العراق اخلارجية"، 
مش��يرا ال��ى أن" احلكوم��ة املقبل��ة 
برنام��ج  وف��ق  تتش��كل  أن  ينبغ��ي 
يرتك��ز على أولوي��ة املواط��ن وتلبية 
احتياجات��ه"، مؤك��دا ان" االنتخابات 
احل��رة النزيه��ة ه��ي املنطل��ق نح��و 
حتقي��ق االس��تقرار والبناء وترس��يخ 

الدميقراطية في العراق".
الدميقراطي الكردستاني يؤكد 

التزام اإلقليم بأي اتفاق بني بغداد 
وأنقرة بشأن "اإلرهاب"

مبينا ان "احلكومة العراقية توصلت 
إلى تفاهم مش��ترك م��ع تركيا ضد 
املنظم��ة اإلرهابي��ة، وفي إط��ار هذا 
التفاهم س��يواصل اجلان��ب العراقي 

مكافحة اإلرهاب بحزم".

بغداد وأربيل تّتجهان مللفي النفط 
واملنافذ البريّة بعد حسم إدارة 

املطارات
وأستطرد املتحدث باسم احلكومة أن 
" قرار فتح املطارات جاء بعد استجابة 
حكومة اقليم كردستان إلى سلطة 
احلكومة االحتادية بهذا الشأن سيما 
موضوع تأشيرات الدخول والسيطرة 

االمنية ووجود موظفني احتاديني".
مط��اري  نش��اط  "ع��ودة  أن  وأورد 
الس��ليمانية واربي��ل إلى الس��لطة 
االحتادي��ة كان��ت عام��اً ف��ي الغ��اء 
احلكوم��ة تعلي��ق الرح��ات الدولية 
عل��ى وفق قرار اتخذ في وقت س��ابق 

على خلفية ازمة االستفتاء".
وأكد احلديثي أن "املباش��رة بالرحات 
اجلوي��ة خطوة مهمة باجتاه تس��وية 
اخلافات الننا امام ارضية سياس��ية 

متينة حلل املشكات العالقة".
إل��ى  لاس��تناد  "ارادة  ع��ن  وحت��دث 
الدس��تور وهو م��ا اكدن��ا عليه منذ 
البداي��ة، بوصفه س��قف حلل جميع 
اخلاف��ات، وما يتضمن��ه من نصوص 
الس��يادية  بالصاحي��ات  تتعل��ق 
للحكوم��ة االحتادي��ة، واخ��رى متن��ح 
ل��ادارات احمللية في االقليم ومجالس 

احملافظات".

وأكم��ل احلديث��ي بالق��ول إن "رواتب 
موظفي االقليم سوف يتم اطاقها 
في وق��ت قريب بع��د قرار ص��در عن 
احلكومة االحتادية يخص هذا الشأن، 
والعمل يجري من اجل تذليل عقبات 

امللفات االخرى".
من جانبه، أعرب النائب عن التحالف 
الكردس��تاني ماج��د ش��نكالي في 

حديث إلى "الصباح اجلديد"، 
ع��ن امل��ه ب��أن "يت��م ارس��ال رواتب 
موظف��ي االقلي��م قريب��اً؛ ألن تل��ك 
الوعود س��معناها منذ ثاثة اش��هر 
ولم يحصل شيء على أرض الواقع".

ويص��ف ش��نكالي احل��وارات اجلارية 
حالي��اً بأنه��ا "فني��ة ومهنية تخص 
املسائل االدارية اخلافية بني الطرفني، 
خاص��ة ما يتعل��ق باملناف��ذ احلدودية 

ودفع الرواتب".
لكن��ه ف��ي الوق��ت ذات��ه يدع��و إلى 
"حل��ول سياس��ية ملش��كات اعمق 
تتعلق بكيفي��ة ادارة امللف النفطي، 
واملناطق املتن��ازع عليها وهي ملفات 
ال ميك��ن تس��ويتها خ��ال احلكوم��ة 
احلالي��ة، وق��د ترح��ل إل��ى م��ا بع��د 

االنتخابات املقبلة".
ونّوه ش��نكالي إلى أن "االقليم ليس 
مع جتزئة احللول، أمنا نريد حاً ش��اماً 
جلميع اخلافات السياس��ية والفنية، 
كون املش��كات االساسية ال تتعلق 

فقط بدفع الرواتب وفتح املطارات".
يش��ار إلى أن سلس��لة لقاءات فنية 
ب��ني  املاضي��ة  امل��دة  اجري��ت خ��ال 
حكومتي االحتادية واقليم كردس��تان 
من أجل تس��وية العديد من امللفات 
العالق��ة، اثر تصاع��د األزمة بينهما 

انفص��ال  اس��تفتاء  خلفي��ة  عل��ى 
االقليم امللغي.

العراق وقطر يوّقعان
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون 

األمني
وأكد مدي��ر عام األمن العام القطري، 
أن الطرف��ني يعتزمان تش��كيل جلنة 
مش��تركة بني اجلانب��ني من اخملتصني 
تتول��ى متابع��ة تنفيذ بن��ود مذكرة 
التفاهم، مشيدا بالتعاون الوثيق بني 

البلدين في كافة اجملاالت.
من جانبه أكد وكي��ل وزارة الداخلية 
االس��تخبارات  لش��ؤون  العراقي��ة 
والتحقيق��ات االحتادي��ة، أن مذك��رة 
التفاهم بني وزارتي الداخلية في كا 
البلدي��ن تفتح أفقا جدي��دا للتعاون 
األمن��ي خلدم��ة مصلحة الش��عبني 

الشقيقني.
وقال إن مذكرة التفاهم تشمل عددا 
من اجمل��االت األمنية منه��ا مكافحة 
اإلره��اب واجلرمي��ة املنظم��ة بكاف��ة 
أش��كالها وتبادل املعلومات واخلبرات 
وغيرها، مبينا أنه س��يتم تش��كيل 
جلنة مشتركة لتفعيل هذا التعاون.

وكان اجلانب��ان القط��ري والعراقي قد 
عق��دا، قبي��ل التوقيع عل��ى مذكرة 
التفاهم، جلس��ة مباحثات ملناقشة 
أوجه التعاون بني البلدين في اجملاالت 

األمنية وسبل تعزيزها وتطويرها.

أجنيال ميركل تبدأ والية رابعة
على رأس حتالف تشّكل بصعوبة

م��ن جهة اخ��رى، اعت��رف وزي��ر املال 
املعني اوالف ش��ولتس ال��ذي يعد من 

اهم ش��خصيات احلزب االش��تراكي 
الدميوقراط��ي بان ه��ذه احلكومة لم 
تكن ثمرة "زواج عاطفي". لكنه وعد 
ب��ان احللفاء ه��م في "موق��ع العمل 

معا واحلكم بشكل مناسب".
وتأم��ل اوروب��ا على كل ح��ال ان تبدأ 
القوة اقتصادية فيها العمل بسرعة 
في إشارة الى املانيا(. ويفترض ان تقوم 
ميركل في الواقع مبطئنة ش��ركائها 
بش��أن قدرته��ا على التح��رك بينما 
يهز بريكس��ت وانط��واء بعض الدول 
االعض��اء على نفس��ها والش��عبية 
للنظام  املناهضة  لاح��زاب  املتزايدة 

القائم، االحتاد االوروبي.
ويحتل اصاح االحت��اد االوروبي اولوية 
ف��ي برنامج عمل احلكوم��ة االملانية. 
وق��د وعدت مي��ركل الت��ي يقف في 
وجهه��ا وزي��ر اخلارجية االش��تراكي 
الدميوقراطي هايكو ماس، باالس��راع 
في ان تعيد الملاني��ا "صوتها القوي" 

في اوروبا.
وس��تزور ميركل ف��ي االي��ام املقبلة 
باريس الج��راء محادثات م��ع الرئيس 
الفرنس��ي اميانوي��ل ماك��رون بش��أن 
اقتراحات��ه الص��اح االحت��اد االوروبي 
وخصوصا اقرار ميزانية ملنطقة اليورو 

االمر الذي تنظر اليه برلني بفتور.
وقال��ت مي��ركل االثن��ني املاضي قبل 
انعقاد جلسة اجمللس االوروبي في 22 
و23 آذار/م��ارس " بالتأكيد لن نتمكن 
من التح��دث بتفاصي��ل كل جوانب 
منطقة اليورو للس��نوات العش��رين 
املقبل��ة، لك��ن ميكننا اضف��اء بعض 
الوض��وح عل��ى م��ا نعتب��ره املرحلة 

املقبلة".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد: 

 التق��ى املمثل اخل��اص لألمني العام 
لألمم املتح��دة في العراق يان كوبيش 
مجلس املفوضني للمفوضية العليا 
املستقلة لانتخابات في مقرها في 

العاصمة بغداد.
وق��ال املكتب اإلعام��ي للمفوضية 
في بيان حصل��ت "الصباح اجلديد" 
املفوض��ني  ان  عل��ى نس��خة من��ه 
استعرضوا آخر املس��تجدات بشأن 
النتخاب��ات  االس��تعدادات  حال��ة 
مجلس الن��واب املقررة ف��ي 12 أيار/ 
��رَز وكذلك  مايو املقب��ل والتقدم احملحُ

التحديات القائمة".
وأّك��د املمثل اخل��اص لألم��ني العام 
التزاَم األمم املتحدة في البيان مبواصلة 
تقدمي املش��ورة والدعم واملس��اعدة 
املس��تقلة  العلي��ا  للمفوضي��ة 
لانتخابات واحلكومة العراقية فيما 
يتص��ل باالس��تعدادات لانتخابات، 
وفقاً لتكليف مجلس األمن الدولي.

االعام��ي  املكت��ب  بي��ان  وأض��اف 
للمفوضي��ة أن املمثل اخلاص أش��اد 
حققت��ه  ال��ذي  املحُّط��رد  بالتق��دم 
اس��تعداداً  اآلن  حت��ى  املفوضي��ةحُ 
لانتخابات، معربا عن تقديره اللتزام 
وعزم املفوضي��ة، ورّدد املمثل اخلاص 
د من توفير  لألمني العام ضرورة التأكُّ
التقني��ات احلديث��ة للتصويت وإدارة 
النتائج، وشرِْح استعمالها ألصحاب 
الش��أن م��ن أج��ل تعزي��ز الثقة في 
مصداقيته��ا، والتي ميك��ن تعزيزها 
من خال مراجعة النظام وبرمجياته 

من قبل شركٍة دوليٍة رصينة. 
وش��ّدد على ضرورة قي��ام املفوضية 
العليا املستقلة لانتخابات بتفعيل 
إج��راءاٍت متّكن النازح��ني من جميع 
الفئات من التصويت في االنتخابات. 
وكانت من بني املواضيع األخرى التي 
جرت مناقش��تحُها التدابي��رحُ لضمان 
االنتخاب��ات  ف��ي  امل��رأة  مش��اركة 
وكذل��ك بع��ض القضاي��ا املتعلقة 
بتوزيع واستعمال بطاقات الناخبني. 

وق��ال  كوبي��ش ان من املش��ّجع أن 
أسمع أن املفوضية العليا املستقلة 
لانتخابات تخطط لشرح وتوضيح 
التقني��ة اجلدي��دة إلدارة النتائج عبر 
إج��راء محاكاٍة على مس��توى الباد 
ف��ي أوائ��ل ش��هر نيس��ان املقب��ل ، 
أي قب��ل موع��د االنتخاب��ات بوق��ٍت 
الناخب��ني  س��يمّكن  وه��ذا   ، كاٍف 
املدني  واألحزاب السياسية واجملتمع 
من االّط��اع عل��ى كيفي��ة عملها 
وميّك��ن املفوضي��ة م��ن تصحيح أي 
إش��كاالت قد تط��رأ ، وال ش��ك في 
أن هذه اخلط��وة وغيرها من إجراءات 
بن��اء الثق��ة وكذلك حمل��ة توعية 
الناخبني املتس��ارعة ستفتح الباب 

أمام املشاركة .
وكان املمثل االممي قد اكد أن تشكيل 

حكومة عراقية جديدة هو الضامن 
الوحي��د ملس��تقبل الب��اد الفتا الى 
ان احلكوم��ة اجلديدة س��تكون أيضا 
الضام��ن لتنمية الش��عب العراقي 
واملنطقة واس��تقرارها ، مضيفا أن ” 
العراق مقبل على انتخابات برملانية 
مهمة للغاي��ة “، مبين��ا أن ” القوى 
العراقية شكلت حتالفات قالت إنها 
عابرة للطائفية وستكون االنتخابات 
املقبلة تأكيدا عل��ى قدرة العراقيني 

على جتاوز االنقسامات املذهبية “.
وعبر املمثل االممي عن خش��يته من 
أن ي��ؤدي ” نظام احملاصص��ة اخمللوط 
بالفس��اد خلروج حكومة مقبلة غير 
بعيدة عن هذا النه��ج اال ان املأمول 
ه��و إيج��اد حكومة تضمن س��يادة 
الع��راق واس��تقاله توف��ر عوام��ل 

اس��تقرار للداخل واملنطقة ككل “ 
الفتا إلى ” وج��ود تعهدات حكومية 
بإع��ادة اجل��زء األكب��ر م��ن النازحني 
باالنتخابات  مش��اركتهم  لضم��ان 
في مدنهم “، موضحاً أن ” املعطيات 
تش��ير إلى احتمالية بق��اء اكثر من 
مليون منهم في مخيمات النازحني 

وقت االنتخابات “. 
واكد ان املفوضية العليا املس��تقلة 
لانتخاب��ات اس��تمرت بثب��ات ف��ي 
اس��تعداداتها لانتخابات البرملانية. 
حي��ث قام��ت املفوضية بتس��جيل 
205 حزباً سياس��ياً ومت��ت املوافقة 
على منافس��ة 27 حتالف سياس��ي 
ف��ي االنتخاب��ات ، ومع ذل��ك ما تزال 
هن��اك عدة حتديات ، مش��يرا الى  إن 
للنازحني  الكرمية  الطوعي��ة  العودة 

في ظروف تسودها السامة واألمن 
االنتخابات  لنجاح  قضية حاس��مة 
ومصداقيتها ، كما إن توفير األجواء 
األمنية من قبل قوات األمن العراقية 
والت��ي متك��ن الناخبني من ممارس��ة 
حقهم في التصويت في أمان مبنأى 
ع��ن اإلرهاب أو اخلوف أو الترهيب من 

اخملاوف األساسية. 
وإضافة إلى ذلك، فما يزال نظام فرز 
األص��وات اإللكترون��ي اجلديد مبا في 
برمجيات  وتطوي��ر  ذلك تخصي��ص 
لتبوي��ب النتائ��ج ف��ي ط��ور اإلجناز 
ويتطل��ب دعماً س��ريعاً، مبا في ذلك 
من األمم املتحدة وغيرها من الشركاء 
الدولي��ني من أج��ل ضم��ان النزاهة 

واملصداقية املتوخاة لانتخابات.
وس��تكون املراقبة احمللي��ة والدولية 

عل��ى االنتخابات عنص��راً حيوياً في 
النتائج.  تعزي��ز مصداقي��ة وقب��ول 
وأح��ث بش��دة كاً م��ن منظم��ات 
املراقبة احمللي��ة واجملتمع الدولي على 
املش��اركة ف��ي مراقب��ة االنتخابات، 
وأح��ث اجملتم��ع الدولي عل��ى توفير 

الدعم املطلوب .
إن إج��راء انتخاب��ات ذات مصداقي��ة 
واملش��اركة  بالقب��ول  وحتظ��ى 
الواس��عة، مبا في ذلك ف��ي املناطق 
احمل��ررة ومناط��ق إقليم كردس��تان، 
تس��هل  مح��ددة  اج��راءات  وذات 
مش��اركة املرأة، سيكون من شأنها 
متك��ني احلكومة اجلدي��دة من تنفيذ 
املس��اءلة  وحتس��ني  اإلصاح��ات 
وتعزيز الشمول واملصاحلة بني شتى 

املكونات واجلماعات في العراق.

أّكد الممثل الخاص 
لألمين العام التزام 
األمم المتحدة في 
البيان بمواصلة تقديم 
المشورة والدعم 
والمساعدة للمفوضية 
العليا المستقلة 
لالنتخابات والحكومة 
العراقية فيما 
يتصل باالستعدادات 
لالنتخابات، وفقًا 
لتكليف مجلس األمن 
الدولي

املمثل األممي في العراق يان كوبيش

تشكيل حكومة جديدة الضامن الوحيد لمستقبل العراق

الممثل األممي كوبيش يناقش استعدادات 
المفوضية النتخابات مجلس النّواب
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

نظمت الشركة العامة لتصنيع 
احلبوب في وزارة التجارة ورش��ة 
عم��ل ع��ن املواصف��ة الدولي��ة 
الس��يطرة  مبختب��رات  اخلاص��ة 
بعم��ل  للتعري��ف  النوعي��ة 
املواصف��ة  وتطبي��ق  اخملتب��رات 
القياسية واهمية احلصول على 

هذا االعتماد.
الش��ركة  واوض��ح مدي��ر ع��ام 
املهن��دس ط��ه ياس��ن عب��اس 
ان تنظي��م هذه ال��دورات وورش 
العمل يصب في تطوير قابليات 
وكف��اءة املنتس��بن فض��ا عن 
حتس��ن االداء الع��ام والنه��وض 
بواق��ع عمل اقس��ام الش��ركة 
وحتدي��ث االليات املتبعة في اجناز 

مهام تلك االقسام .
واضاف املدي��ر الع��ام ان اعتماد 
املواصفة الدولية يصب في منح 
اخملتبري  الفحص  بنتائ��ج  الثقة 
التي يجريها قس��م الس��يطرة 
قابل��ة  غي��ر  وتك��ون  النوعي��ة 
للش��ك او االنح��راف ، مبين��ا ان 
برنامج الورشة تضمن التعريف 
مببادئ وبن��ود املواصفة من حيث 
امله��ام االداري��ة والفني��ة ودليل 
اج��راءات العمل وحتديث وتطوير 
كفاءة العاملن واكتساب اخلبرة 
واملعرف��ة املتواصلة بالتزامن مع 
والتكنولوجي  العلم��ي  التقدم 
، مش��ددا عل��ى ض��رورة  اقامة 
ال��دورات التدريبي��ة وورش عمل 
بالتنس��يق م��ع قس��م اجل��ودة 
الع��داد سياس��ة ج��ودة خاصة 
ومحاولة  النوعي��ة  بالس��يطرة 
االعتم��اد ول��و جزئي��ا وبش��كل 

تدريجي ملعايير اجلودة .

كما نظمت وزارة التجارة ورشة 
عمل حول اعتماد معايير تقييم 
االداء املؤسسي على وفق امنوذج 
ال��ى  اضاف��ة  االوروب��ي  التمي��ز 
تقييم الواق��ع احلالي للوزارة من 
خ��ال تق��دمي الوثائ��ق املطلوبة 

الجناز وثيقة احلالة .
وق��ال مدي��ر قس��م اجل��ودة في 
الوزارةعام��ر حمدي ان الورش��ة 
تناول��ت الوثائ��ق املطلوبة الجناز 
وثيق��ة احلال��ة ل��وزارة التج��ارة 

العمل  تتضمن خط��ط  والت��ي 
املبني��ة على التقري��ر التقييمي 
للجائ��زة وتقاري��ر االجن��از ووثائق 
ذات عاقة باحلاكمية املؤسسية 
والشفافية اضافة الى وثائق تبن 
االه��داف املؤسس��ية والوطنية 
ووثائ��ق  احلكومي��ة  واملب��ادرات 
تبن متكن القي��ادة  ووثائق تبن 
التزام املوظفن  مبدونة السلوك 
الوظيفة  واخاقي��ات  الوظيفي 

العامة .

واض��اف مدير قس��م اجل��ودة ان 
الورش��ة تطرق��ت كذل��ك ال��ى 
تق��دمي من��اذج تخطي��ط امل��وارد 
البش��رية وسياس��ات التعي��ن 
واع��ادة  االس��تقطاب  وخط��ة 
التدري��ب  وخط��ة  التوزي��ع 
وميزانيته��ا  االداري  والتطوي��ر 
وخطط الرفاه الوظيفي واخلطة 
تب��ادل  وخط��ط  االس��ترتيجية 
املعرف��ة مع املؤسس��ات االخرى 
اضافة ال��ى منهجيات التعامل 

والش��كاوى  املقترح��ات  م��ع 
باحلكوم��ة  اخلاص��ة  والنم��اذج 
التعلم  ومنهجيات  االلكترونية 
في  الداخلي  واالتص��ال  واالبداع 

املؤسسة.
واش��ار مدي��ر القس��م ال��ى ان 
الورشة ناقش��ت كذلك معايير 
اختيار املوردين وسياسة االتصال 
اخلارجي ونظام التوثيق واالرشفة 
واملالي��ة  االداري��ة  واالنظم��ة 
الوص��ول  صاحي��ات  وتوضي��ح 

للمعلوم��ات والبرنام��ج الزمني 
العداد مش��روع املوازنة وعملية 
توزيع اخملصصات املالية ومتابعة 
مؤشرات االداء وسياسة الشراء 
واملوق��ف املال��ي ووثائ��ق الرقابة 
او  احلس��ابية  والنتائ��ج  املالي��ة 
ف��ي  املؤسس��ة  ودور  الرقابي��ة 
اجملتمعي��ة  املس��ؤولية  مج��ال 
نس��ب  تب��ن  وثائ��ق  فضاع��ن 
ترشيد استهاك املياه والطاقة 

والتزام القيادة بالترشيد . 

اعتماد معايير تقييم األداء على وفق أنموذج التمّيز األوروبي

ورشة عن المواصفة الدولية ISO الخاصة بمختبرات السيطرة النوعية

يصب تنظيم هذه 
الدورات وورش العمل 

في تطوير قابليات 
وكفاءة المنتسبين 

فضال عن تحسين األداء 
العام والنهوض بواقع 

عمل أقسام الشركة 
وتحديث اآلليات المتبعة 

في إنجاز مهام تلك 
األقسام

الشركة العامة لتصنيع احلبوب
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اتصاالت األنبار توّسع 
مدارات مساراتها في 

شوارع الرمادي الرئيسة
األنبار - الصباح الجديد:

ش��رعت م��اكات مديرية اتص��االت االنبار 
في الش��ركه العام��ة لاتص��االت والبنى 
التحتية احدى تش��كيات وزارة االتصاالت 
بتوس��يع وصيانة مس��اراتهافي الش��وراع 
الرئيس��ة ملدين��ة الرمادي م��ن خال جهود 
ماكاتها الهندس��ية والفنية وبالتنسيق 
م��ع محافظ��ة االنبار من خال م��د انابيب  
باس��تيكية ملد كيبات االتصاالت بجميع 
انواعه��ا واول ه��ذه الش��وارع ه��و ش��ارع 
الوس��ائل التعليمية ف��ي منطقة امللعب 
وبكلف��ة اجمالي��ة واح��د وس��تون مليون 
دينار وتس��عمائة الف دينار وعلى حس��اب 

محافظة االنبار . 
يذك��ر ان محافظة االنب��ار ومدينة الرمادي 
خصوصا تشهد حملة اعمار غير مسبوقة 
بع��د حتريرها من دنس داعش االرهابي وذلك 
للنه��وض بالواق��ع اخلدم��ي للمحافظ��ه 

وتقدمي كافة اخلدمات للمواطنن . 

مشروع التصنيف 
الوطني يسهم في االرتقاء 
بمستوى التعليم األهلي 

تنفيذ حمالت خدمية 
كبرى في مركز 
محافظة كركوك

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلمي، ورشة عمل عن استمارة التصنيف 

الوطني للجامعات والكليات األهلية.
وقال رئيس جهاز اإلشراف والتقومي العلمي 
الدكت��ور نبي��ل االعرج��ي خ��ال الورش��ة 
إن مش��روع اس��تمارة التصني��ف الوطني 
يسهم في االرتقاء مبستوى التعليم األهلي 
وتطوي��ر مخرجاته مب��ا يتناس��ب وحاجات 

سوق العمل.
وأض��اف رئيس جه��از األش��راف ان املعايير 
املعتمدة لقياس كفاءة اجلامعات والكليات 
وجودتها تتضمن خمسة محاور هي البنى 
والتعلم،  والتعلي��م  واخلدمي��ة،  التحتي��ة 
وضمان اجلودة واالعتماد البرامجي، والبحث 
وبن��اء  العلمي��ة  والنش��اطات  العلم��ي، 

القدرات.
 مبينا ان الوزارة حترص على وصول اجلامعات 
والكلي��ات األهلي��ة الى مص��اف اجلامعات 

املتقدمة عبر ترصن مخرجاتها.

كركوك - الصباح الجديد:
نف��ذت وزارة اإلعم��ار واإلس��كان والبلدي��ات 
واألش��غال العام��ة حم��ات خدمي��ة كبرى 
ش��ملت أغلب الشوارع الرئيس��ة في مركز 

محافظة كركوك.
وذك��ر املركز اإلعامي للوزارة ان مديرية بلدية 
كرك��وك التابعة ملديري��ة البلدي��ات العامة 
إح��دى تش��كيات ال��وزارة نف��ذت حم��ات 
خدمي��ة واس��عة ش��ملت أغل��ب الش��وارع 
الرئيسة واألحياء الس��كنية والتي تضمنت 
رف��ع النفاي��ات واألنق��اض وكن��س وغس��ل 
الشوارع ومبشاركة عدد من اآلليات واملاكات 

التخصصية في جميع قواطع البلدية .
وتاب��ع املركز االعام��ي أن احلم��ات اخلدمية 
ش��ملت أحياء )املاس – وش��ارع اجلمهورية – 
شارع احلمراء – أمام قاسم – وشارع احملافظة 
– القورية – وس��احة الطيران – وشارع طريق 
بغ��داد ( ، مبيناً أن احلمل��ة جاءت بعد تكدس 
النفايات بس��بب توقف ش��ركة التنظيفات 
عن العمل ، يذكر إن معدل النفايات املرفوعة 
ف��ي كركوك تقدر م��ن ) 800 إل��ى 900( طن 

يومياً. 
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بغداد - الصباح الجديد:

عق��دت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية اجتماعاً دورياً 
لدراس��ة ومتابعة  موض��وع تعليم 
االشخاص ذوي االعاقة واالحتياجات 

اخلاصة. 
وقال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان االجتماع الذي حضره 
ممثلون عن وزارت��ي التربية والصحة 
واجملل��س الثقاف��ي البريطاني، تناول 
العديد من احمل��اور التي تهتم بواقع 
التعليم لذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة بدءا من املرحل��ة االبتدائية 
وحت��ى تخرج��ه م��ن اجلامع��ة مع 
التركي��ز على تعدي��ل بعض فقرات 
امل��ادة 15 من قانون رقم 38 لس��نة 
2013 من خ��ال اعطاء وزارة العمل 
ال��دور االكبر لتأم��ن التعليم لذوي 
االعاق��ات  يخ��ص  فيم��ا  االعاق��ة 

احلركية. 
اعض��اء جلن��ة  ان  منع��م  واوض��ح 
الهيئ��ة  ف��ي  اخلاص��ة  التعلي��م 
اس��تعرضوا خال االجتماع س��بل 
التنس��يق والتعاون مع اجلهات ذات 
العاق��ة لتأمن التعلي��م االبتدائي 
والثان��وي بانواع��ه ل��ذوي االعاق��ة 
حس��ب قدراته��م وبرام��ج التربية 
الترب��وي  والدم��ج  به��م  اخلاص��ة 
الش��امل لدمج الطال��ب املعاق مع 
اقرانه االسوياء وتغيير نظرة اجملتمع 

جتاهه. 
م��ن جانبه��ا اش��ارت رئيس��ة جلنة 
التعليم اخلاص في الهيئة د. ابتسام 
عزيز علي الى ضرورة اشراك معلمي 
التربي��ة اخلاص��ة ب��دورات ون��دوات 
مكثفة م��ن اجل تطوي��ر قدراتهم 
وكيفية التعامل مع الطالب من ذوي 
االعاق��ة واختي��ار موظفن كفوئن 
للتعامل م��ع التاميذ والطلبة من 

مرحلة الطفولة املبكرة. 
واكد اجملتمعون اهمية اعطاء فرص 

ل��ذوي االعاقة لاندماج في ش��تى 
انشطة وفعاليات اجملتمع وتسهيل 
مهمته��م ف��ي ان يكون��وا اعضاء 

فاعلن ومنتجن مبا يضمن لهم حق 
التنقل  العمل باس��تقالية وحرية 
والتمتع مبا ف��ي اجملتمع من خدمات 

، مع ض��رورة انش��اء ري��اض اطفال 
لتطوير قدرات الطفل املعوق. 

ال��ى ذل��ك ش��اركت هيئ��ة رعاي��ة 

ذوي االعاق��ة واالحتياج��ات اخلاصة 
مبعرض الوظائف السنوي بنسخته 
اخلامس��ة ال��ذي اقيم ف��ي جامعة 
بغداد مبش��اركة دوائر ومؤسس��ات 
الدول��ة اخملتلفة وش��ركات القطاع 
اجمل��االت  ف��ي  العامل��ة  اخل��اص 
والتدري��ب  واالتص��االت  املصرفي��ة 
ومت  دولي��ة،  ومنظم��ات  والتج��ارة 
خاله اس��تعراض اهم النش��اطات 
واالجنازات التي قدمتها الهيئة لفئة 
االشخاص من ذوي االعاقة على وفق 
الضواب��ط والتعليم��ات التي اقرها 
قان��ون رقم 38 لس��نة 2013، فضا 
عن االمتيازات الت��ي حتقق التمكن 
والدم��ج الطبيعي له��م كأعضاء 
فاعل��ن ومنتج��ن ف��ي اجملتم��ع مبا 

يضمن لهم العيش الكرمي.
على صعيد متص��ل حث وزير العمل 
رئي��س هيئ��ة احلماي��ة االجتماعي��ة 
مديري اقسام احلماية في بغداد على 
ضرورة بذل املزيد من اجلهود واملتابعة 
حلسم ملف االيقافات وغلقه نهائيا ، 

مؤكدا خال ترؤسه اجتماعا موسعا 
مع مديري اقس��ام احلماية في بغداد 
بحض��ور املديرين العام��ن في هيئة 
احلماية االجتماعية ان ملفي استرداد 
الديون وحث املستفيدين على ضرورة 
حتدي��ث بياناته��م كفيان بتس��ريع 
غلق مل��ف االيقافات واط��اق رواتب 

املستفيدين. 
وذكر املتحدث باس��م هيئ��ة احلماية 
عمار منعم ان االجتم��اع تناول ايضا 
املش��كات التي ظه��رت خال اطاق 
الدفعة االولى لعام 2018 ووضع احللول 
ملعاجلتها وتافيها قبل اطاق الدفعة 
الثانية . وبن منع��م ان اجتماعا آخر 
سيعقد مع مديري اقسام احملافظات 
يوم اخلمي��س املقبل لنف��س الغرض 
وكذلك االستماع الى احتياجات تلك 
االقسام لدميومة العمل . وكانت وزارة 
العمل قد اطلقت الدفعة االولى من 
رواتب احلماية االجتماعية لعام 2018 
مطل��ع آذار اجل��اري الكثر م��ن مليون 

اسرة مستفيدة. 

تقرير

العمل تبحث سبل االرتقاء بواقع التعليم لذوي اإلعاقة 
أكدت حسم ملفي استرداد الديون واإليقافات

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
خال لقائه الس��فير اجليكي لدى 
العراق يان فيتشال اوجه التعاون 
الصناع��ي ب��ن البلدي��ن وس��بل 
االس��تثمار  ومج��االت  تعزيزه��ا 
املتاح��ة ف��ي ضوء االس��تعدادات 
اجلارية لعق��د اجتماعات اللجنة 
العراقية اجليكية املش��تركة في 
براغ اواخر ش��هر اذار اجلاري والتي 
يترأسها وزير الصناعة عن اجلانب 
العراقي وعضوية عدد من السادة 
ال��وكاء واملس��ؤولن ف��ي وزارات 

الدولة املعنية .
واش��ار الوزي��ر خ��ال اللق��اء الى 
اهمي��ة تفعي��ل عم��ل اللجن��ة 
العراقية اجليكية املش��تركة في 
اطار العاق��ات املتينة التي تربط 
البلدين والتي س��تتناول نقاشات 
م��ن  الكثي��ر  ح��ول  ومباحث��ات 
املواضي��ع والقضايا ذات االهتمام 

املش��ترك في مج��االت الصناعة 
والتج��ارة والنفط والنقل وغيرها 
بغية تنش��يط اتفاقيات التعاون 
والعم��ل ب��ن اجلانب��ن ، الفتا الى 
ان ل��دى الع��راق فرصا ومش��اريع 
اس��تثمارية واع��دة ف��ي جمي��ع 
واللقاءات  الزيارات  وان  القطاعات 
املتبادل��ة س��تمثل انطاقة نحو 
تأس��يس واقامة افضل العاقات 

مبايخدم مصالح البلدين.
وزارة  توج��ه  الس��وداني  واك��د 
الصناع��ة واملعادن نحو تأس��يس 
م��ع  مش��تركة  عم��ل  عاق��ات 
واالجنبي��ة  العربي��ة  الش��ركات 
املتخصصة في شتى القطاعات 
واجملاالت الصناعي��ة العادة تأهيل 
وتشغيل املصانع وحتسن وتنويع 
االنتاج احمللي ، مؤكدا رغبة الوزارة 
الش��ركات  م��ع  للعم��ل  اجل��ادة 
ونقل  اخلب��رات  لتب��ادل  اجليكي��ة 
التكنولوجيا املتقدمة مبايس��هم 
ف��ي تطوي��ر وحتدي��ث الصناع��ة 

العراقي��ة وكذلك لاس��هام في 
حم��ات اع��ادة البن��اء واالعم��ار 
ش��ركات  ل��دى  وان  خصوص��ا 
الوزارة عقود تعاون مش��تركة مع 
الش��ركات اجليكي��ة ف��ي مجال 
صناعة الس��كائر وانتاج اجلرارات 
الزراعية وغيرها ، مبديا االستعداد 
التام للتواصل والتعاون مع رجال 
والشركات  واملستثمرين  االعمال 
اجليكية داعيا اياه��ا للدخول في 
اس��تثمارية  ومش��اريع  شراكات 
حقيقية م��ع نظيراتها العراقية 
ف��ي مج��االت صناعي��ة متعددة 
الكيمياوي��ة  كالصناع��ات 
وصناع��ة  والبتروكيمياوي��ة 
الزجاج والس��يراميك والصناعات 
الكهربائي��ة وف��ي مجال املس��ح 
املعدن��ي  والتح��ري  اجليولوج��ي 
وباالخص اجملال احلربي حيث ميتلك 
اجلانب اجليكي االمكانيات واخلبرة 
الكبي��رة به��ذا اجملال ومب��ا يخدم 

مصلحة اجلانبن.

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تقبل وزي��ر النق��ل الكاب��ن 
كاظم فنجان احلمامي وفد احتاد 
الصناع��ات العراقي��ة الذي ميثل 
الغرف الصناعية في محافظات 
الع��راق وبح��ث معه��م كيفية 
تطوير واق��ع العاقة االقتصادية 
بينهم وبن الوزارة من خال اقامة 

مشاريع صناعية مشتركة.
وشدد احلمامي على ضرورة دعم 
العراقي��ة  الصناع��ات  واس��ناد 
ومس��اعدة القط��اع الصناع��ي 
اخل��اص للنه��وض به وتش��جيع 
املنت��ج الوطني عب��ر خطة عمل 
متكامل��ة لتش��غيل العاطل��ن 
واالستفادة من اخلبرات والطاقات 
العراقي��ة ف��ي النه��وض بواق��ع 

الصناعات العراقية.
من جانبه ثمن وفد احتاد الصناعات 
العراقية دور وزي��ر النقل الكابن 
كاظ��م فنجان احلمام��ي الداعم 
واملس��اند لهم مطالبن اجلهات 

االخرى  واملؤسس��ات احلكومي��ة 
مبزيد من التواصل لاستفادة من 
خطط ومش��اريع واه��داف احتاد 
الصناع��ات لواق��ع الصناعة في 

الباد .
عل��ى صعي��د متصل ت��رأس وزير 
النق��ل الكاب��ن كاظ��م فنجان 
احلمام��ي االجتماع الثاني للجنة 
واملوانيء  احلدودية  واملنافذ  النقل 
واالج��راءات  الق��رارات  التخ��اذ 

اخلاصة بعمل اللجنة.
وبن الوزير اهمي��ة تزويد اللجنة 
م��ن قب��ل رئي��س هيئ��ة املنافذ 
احلدودي��ة بتقري��ر مفص��ل ع��ن 
مس��تجدات تطوي��ر منفذ عرعر 
احل��دودي اس��تناداً ال��ى مذك��رة 
ب��ن جمهورية  املوقعة  التفاهم 
العربي��ة  واململك��ة  الع��راق 

السعودية.
واضاف الوزي��ر أن اللجنة وافقت 
على تلبية الدع��وة املوجهة من 
قب��ل اجلان��ب الس��عودي لرئيس 

واعض��اء جلن��ة النق��ل واملناف��ذ 
اململكة  لزيارة  واملوانيء  احلدودية 
من اجل مناقش��ة عدة مواضيع 
تخ��ص تطوير واق��ع العمل  بن 
اتفاقية  اجلانب��ن اهمها توقي��ع 
النقل اجلوي ب��ن حكومة العراق 
وكذل��ك  الس��عودية  وحكوم��ة 
توقي��ع مذكرة تفاه��م النضمام 
الري��اض  اتفاقي��ة  ال��ى  الع��راق 
اخلاصة بالتفتيش ورقابة السفن 

التي ما زالت قيد االجناز.
وأش��ار احلمامي الى انه س��يتم 
عرض كاف��ة فق��رات التقرير مع 
اجلانب السعودي والتي وردت في 
محض��ر االجتم��اع االول للجنة 
وتفعيلها واتخاذ القرارات الازمة 
ومنها مد خط س��كة حديد بن 
الطرفن وتفعي��ل مجالي النقل 
الب��ري والبحري بن اجلانبن وربط 
البح��ري بن  خط��وط الش��حن 
ميناء الدمام السعودي وميناء ام 

قصر العراقي.

استعدادات الجتماعات 
اللجنة العراقية الجيكية 

»الحمامي« يبحث مع اتحاد الصناعات 
تطوير الواقع االقتصادي للعراق 

األنبار - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عن 
عودة 222 نازحاً إل��ى قضاء القائم 
غربي محافظة األنبار، مشيرًة إلى 
للنازحن  إغاثية  توزيع مس��اعدات 

في اخمليمات.
وقال مدير فرع الوزارة في محافظة 

األنبار محمد رشيد في بيان حصلت 
"الصب��اح اجلدي��د" عل��ى نس��خة 
منه، إن "نح��و 222 نازحاً عادوا من 
مخيمات عامرية الفلوجة واملدينة 
الس��ياحية إل��ى دياره��م بقض��اء 
القائم"، مبين��اً أن "ماكات الفرع 
قاموا بنقل األسر العائدة بحافات 

ونق��ل امتعتهم بش��احنات حمل 
خصص��ت لهم بالتع��اون مع وزارة 

النقل ومحافظة األنبار".
وأض��اف مدي��ر الف��رع أن "ماكات 
الف��رع وزع��ت 3,510 حص��ة م��ن 
املس��اعدات اإلغاثية منه��ا 1,430 
لألس��ر  وزعته��ا  إغاثي��ة  حص��ة 

النازحة الساكنة مخيمات عامرية 
الفلوج��ة و 1,000 حص��ة غذائية 
لألس��ر النازحة الساكنة مخيمات 
املدينة السياحية، كما وزعت 1,080 
حص��ة م��ن املس��اعدات الغذائية 
لألس��ر العائدة إل��ى مناطقها في 

ناحية الصقاوية".

على صعي��د متصل اعلن��ت دائرة 
هج��رة محافظة االنب��ار، اخلميس، 
ع��ن ع��ودة 554 نازح��ا إل��ى قضاء 
القائم، فيما اشارت الى انها قامت 
بتوزيع حصص إغاثية في مخيمات 

النزوح.
وق��ال مدي��ر الدائ��رة ان "نحو 554 

نازحا ع��ادوا من مخيم��ات عامرية 
الفلوج��ة واملدينة الس��ياحية إلى 
دياره��م بقض��اء القائ��م"، مبين��ا 
ان "م��اكات الف��رع قام��ت بنق��ل 
أمتعتهم  ونقل  بحافات  العائدين 
بش��احنات حم��ل خصص��ت لهم 

بالتعاون مع وزارة النقل".

الهجرة تعلن عودة 222 نازحًا إلى قضاء القائم
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متابعة - الصباح الجديد:
صوت الكنيست اإلس��رائيلي امس األربعاء 
عل��ى القراءة األولى ملش��روع القان��ون الذي 
يعرف بقانون القومي��ة، بعد أن وافقت جلنة 
التش��ريعات عل��ى طرحه بتس��عة أصوات، 

مقابل سبعة أصوات معارضة.
ويع��ّرف مش��روع القان��ون اجلديد إس��رائيل 
بأنها الدولة القومي��ة لليهود فقط، وليس 
لليهود وجمي��ع مواطنيها، كما ينص إعالن 

االستقالل.
كما يلغي مش��روع القان��ون اللغة العربية 
باعتبارها لغة رس��مية ثانية في إس��رائيل، 
معتب��را أن اللغ��ة العبري��ة، لغ��ة الدول��ة 

الرسمية.
ويس��عى القان��ون ،إل��ى أن تول��ي احملكم��ة 
العليا اإلس��رائيلية الطابع اليهودي للدولة 
األهمية األولى ف��ي أحكامها، وليس القيم 
الدميقراطية واملساواة، عندما يحدث تناقض 

بينهما.
وين��ص القانون املقترح، بحس��ب م��ا ذكره 
موق��ع الكنيس��ت عل��ى اإلنترن��ت، عل��ى 
اس��تخدام الس��نة العبرية كتقومي رسمي 
للدولة وحتديد يوم االس��تقالل واألعياد وأيام 

الذكرى بناء على هذا التقومي.
ويؤكد مشروع القانون اجلديد على أن القدس 

بشطريها عاصمة إسرائيل األبدية.
وال تزال مس��ودة مشروع القانون على جدول 
أعمال البرملان اإلسرائيلي بأشكال مختلفة 
من��ذ ع��ام 2011، عندما اقترح ح��زب كادميا 

آنذاك املشروع.
وقال أمير أوحانا، رئيس اللجنة التش��ريعات 
اخلاص��ة، عق��ب تصوي��ت أعضائه��ا عل��ى 
املشروع، إن هذا »أكثر قانون أهمية في تاريخ 
إس��رائيل، وهو قانون ينص عل��ى أن كل فرد 
يتمتع بحقوق اإلنسان، لكن احلقوق القومية 
في إسرائيل ال يتمتع بها إال اليهود. وهذا هو 

األساس الذي بنيت عليه الدولة«.
ويواج��ه املش��روع معارض��ة فلس��طينيي 
إس��رائيل واس��تنكارهم، وهم يشكلون في 
إس��رائيل ما يزيد عل��ى 20 في املئة من عدد 

السكان.

قراءة أولى في الكنيست 
اإلسرائيلي لمشروع 

قانون يكرس العنصرية 

الصباح الجديد - وكاالت:
متكنت قوات اجليش اليمني املوالية للرئيس 
عب��د ربه منصور هادي، من الس��يطرة على 
سلسلة جبال رياعني وجبال األدمغ، مبديرية 

نهم التابعة حملافظة صنعاء.
ونقل��ت وكالة األنب��اء اليمنية »س��بأ« عن 
الناط��ق الرس��مي للمنطقة العس��كرية 
الس��ابعة، العقي��د عب��د اهلل الش��ندقي، 
قول��ه إن املعارك ضد جماع��ة »أنصار اهلل« 
احلوثيني أس��فرت ع��ن مقتل أكث��ر من 26 
مسلحا وعشرات اجلرحى، إضافة إلى تدمير 
ثالث��ة أطقم ومدرعتني وع��دد من العيارات، 
وصادرت أس��لحة وذخيرة م��ن املواقع، التي 

متت السيطرة عليها.
وتشهد حاليا سماء صنعاء  حتليقا متواصال 
ملقات��الت التحال��ف العربي، ال��ذي نفذ 10 
غارات جوية على مطار صنعاء وغارتني على 

قاعدة الديلمي اجملاورة للمطار.
إل��ى ذلك أكد محافظ صنع��اء، عبد القوي 
ش��ريف، أن جماعة »أنص��ار اهلل« باتت في 
تراج��ع مس��تمر أم��ام تقدم ق��وات اجليش 

املدعومة من التحالف العربي.
وأش��ار ش��ريف إلى األوضاع املأساوية، التي 
يعيش��ها املواطن��ون ف��ي صنع��اء، مؤكدا 
أنهم يفتقدون إلى أبس��ط مقومات احلياة، 
ويعان��ون احلرم��ان م��ن اخلدم��ات واملرتبات 

بسبب تواصل احلرب.

قوات هادي تتقدم في 
نهم وتقترب من صنعاء

الصباح الجديد - وكاالت:

اعلن الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغ��ان امس االربع��اء انه يأمل 
س��قوط مدينة عفرين السورية 
»ف��ي وق��ت قريب » حيث تش��ن 
تركيا عملية عس��كرية منذ 20 
كان��ون الثاني/يناير لطرد وحدات 
حماية الش��عب الكردي��ة، فيما 
وافقت املفوضية االوروبية االربعاء 
على تقدمي دفعة مالية ثانية تبلغ 
ثالثة مليارات يورو ملساعدة تركيا 
السوريني  الالجئني  في استقبال 
عل��ى اراضيه��ا، كما وع��د قبل 
سنتني في االتفاق الذي ابرمه مع 

انقرة حول الهجرة.
وقال اردوغان ف��ي تصريح متلفز 
»اقتربن��ا قليال م��ن عفرين، وآمل 
باذن اهلل ان تس��قط بالكامل ». 
وكان��ت انقرة اعلن��ت امس االول 

الثالثاء انها طوقت املدينة.
وتش��ن تركي��ا وفصائل س��ورية 
موالية لها منذ 20 كانون الثاني 
هجوم��اً واس��عاً ض��د منطق��ة 
عفري��ن، تق��ول إن��ه يس��تهدف 
وحدات حماية الش��عب الكردية 
املدعوم��ة م��ن واش��نطن والتي 
»إرهابي��ة«.  أنق��رة  تصنفه��ا 
ومتكن��ت منذ ب��دء هجومها من 
الس��يطرة على نحو 60 في املئة 

من مساحة املنطقة.
وأعل��ن اجليش التركي امس االول 
الثالثاء أن��ه وفي اط��ار عملياته 
العس��كرية »مت تطوي��ق مدين��ة 
عفري��ن منذ م��ن 12 اذار 2018«، 
دون اعطاء أي ايضاحات اضافية.

وقت��ل عش��رة مقاتل��ني موالني 
لدمش��ق ام��س األربع��اء ج��راء 
غارات تركية اس��تهدفت حاجزاً 
لهم عل��ى الطريق الوحيد املؤدي 
من مدينة عفري��ن باجتاه مناطق 
سيطرة قوات النظام، وفق ما افاد 

املرصد السوري حلقوق االنسان.
وتابع اردوغ��ان ان »الطرقات التي 
ف��ي  االرهابي��ون  يس��تخدمها 
الش��رق للدخ��ول ال��ى املنطقة 
ام��س  غلق��ت  منه��ا،  واخل��روج 
االربعاء او اليوم اخلميس ان ش��اء 

اهلل«.
وك��رر الرئي��س الترك��ي الق��ول 
ان��ه بع��د عفرين س��تقوم تركيا 
»بتطهير« املدن االخرى اخلاضعة 
لسيطرة وحدات حماية الشعب 
الكردية في ش��مال سوريا بينها 
منب��ج التي ينتش��ر فيه��ا ايضا 

جنود اميركيون.
وتخش��ى أنقرة أن يقي��م االكراد 

ذاتي��اً ف��ي س��وريا قرب  حكم��اً 
حدوده��ا، وه��ي تعتب��ر وح��دات 
حماية الش��عب الكردية امتداداً 
حلزب العمال الكردس��تاني الذي 
يخ��وض متردا مس��لحا في تركيا 

منذ عقود.
وف��ي غض��ون ذل��ك ق��ال االحتاد 
االوروب��ي في بيان ان��ه بعد صرف 
امللي��ارات الثالث��ة االول��ى عل��ى 
س��تقوم  املش��اريع،  عش��رات 
»بتحري��ك  الي��وم  املفوضي��ة 
الدفعة الثانية« بالقيمة نفسها 

»ملصلحة الالجئني في تركيا«.
لكن ال يزال يتعني على املفوضية 
االتفاق مع ال��دول االعضاء حول 

مصدر االم��وال الت��ي تعهد بها 
االحت��اد الى تركيا في اطار االتفاق 
لوق��ف   2016 اذار  ف��ي  املوق��ع 
تدف��ق املهاجري��ن والالجئني الى 

السواحل اليونانية.
االوروبي لش��ؤون  املفوض  وصرح 
الهج��رة دميتري��س افراموبولوس 
»بالنسبة الى املفوضية يبدو من 
الواضح ان علينا اتباع القس��مة 
نفس��ها« عل��ى غرار الش��ريحة 
االول��ى أي مليار ي��ورو من موازنة 
االحتاد االوروبي والباقي من الدول 

االعضاء .
وق��د مت توزي��ع الش��ريحة االولى 
من ثالثة ملي��ارات على اكثر من 

70 مش��روعا في مجال التعليم 
والصحة ألكثر م��ن ثالثة ماليني 
الجئ س��وريا في تركي��ا. وقالت 
املفوضي��ة ان��ه وبحل��ول اواخ��ر 
كانون االول 2017، سيكون قد مت 

دفع 1,85 مليار يورو.
»اؤكد لكم  افراموبولوس  وصرح 
ان��ه مت من��ح ه��ذه االم��وال« في 
الوق��ت الذي انتق��دت فيه تركيا 
تباط��ؤ العملية. واض��اف »نحن 

امام موازنة جديدة«.
وتعه��دت تركيا مبوج��ب االتفاق 
بوق��ف عمليات عب��ور بحر ايجه 
وقبل��ت ان يعيد االحت��اد االوروبي 
الى اراضيها كل املهاجرين اجلدد 

الواصلني ال��ى اليونان مبن فيهم 
طالبي اللجوء.

وينص االتفاق في املقابل على انه 
»ومقابل كل س��وري يتم ترحيله 
من اجلزر اليونانية الى تركيا، يتم 
اسكان س��وري آخر من تركيا في 

االحتاد االوروبي«.
ويلت��زم االوروبيون من جهة اخرى 
دف��ع ثالثة مليارات ي��ورو لتمويل 
مشاريع من اجل تأمني استقبال 
افض��ل لالجئ��ني ف��ي تركيا في 
2016 و2017 باإلضافة الى »متويل 
اضافي« وبالقيمة نفس��ها على 
الس��ابقني لكن  العام��ني  غ��رار 

بشروط.

ثالثة مليارات أخرى من االتحاد األوروبي لتركيا

أردوغان يواصل استهداف أكراد سوريا ويتوقع »سقوط عفرين قريبا

الطرقات التي 
يستخدمها 

اإلرهابيون في 
الشرق للدخول الى 
المنطقة والخروج 
منها أغلقت أمس 

األربعاء
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استهداف اكراد سوريا

الصباح الجديد - وكاالت:
أق��ال الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب، وزي��ر خارجيت��ه ريك��س 
تيلرس��ون، دون أن يع��رض عل��ى 
املنتهي��ة  الدبلوماس��ية  رئي��س 
واليت��ه تفس��يرًا مل��ا ح��دث، في 
أحدث مؤش��ر على فوضى البيت 
األبيض، فيما يواصل املس��ؤولون 
الب��ارزون اخل��روج م��ن اإلدارة دون 

حتذير مسبق.
ويأت��ي ه��ذا التغيي��ر ف��ي وق��ت 
دقي��ق بالنس��بة للدبلوماس��ية 
األميركية، حيث قبل الرئيس للتو 
الدعوة لعقد محادثات مباش��رة 
مع زعيم كوريا الش��مالية، كيم 
جونغ أون، بش��أن التهديد النووي 
ال��ذي متثله بيون��غ يان��غ، وهناك 
اقتراح��ات ب��أن ترام��ب أراد إجراء 
التغيي��ر قب��ل محادث��ات كوري��ا 
الش��مالية، ولكن من غير املعتاد 
إجراء مثل هذا التغيير الكبير في 
مثل هذا الوقت املهم، كما ال تزال 
األميركية  اخلارجي��ة  السياس��ة 
بشأن روسيا قضية حتظى باجلدل 

الواسع.
ومت اإلع��الن ع��ن إقالة تيلرس��ون 
بعد يوم من تصريحه بأنه »لدينا 

ثقة كاملة« ف��ي تقييم اململكة 
املتحدة بأن روسيا مسؤولة على 
األرجح عن الهجوم على جاسوس 
روس��ي س��ابق في ساليس��بري 
األسبوع املاضي، وذهبت تعليقات 
تيلرسون إلى ما هو أبعد من الرد 
األولي للبيت األبي��ض، والذي لم 
يص��ل بعد إلى إلق��اء اللوم على 

موسكو.
األس��بوع  اقت��رح  ترام��ب  وكان 
املاضي إجراء مزيد من التغييرات 
أن  بع��د  األبي��ض،  البي��ت  ف��ي 
االقتصادي  املستش��ار  اس��تقال 
غ��اري كون ف��ي أعق��اب خالفات 
مع الرئيس حول سياسته بشأن 
التعريفات التجارية، كما خس��ر 
ترام��ب مدي��رة اتصاالت��ه ه��وب 
هيكس أواخر الشهر املاضي بعد 
استقالتها، وبجانب تيلرسون، مت 
طرد أو استقالة خمسة أشخاص 
من البيت األبيض في األسبوعني 
املاضيني، وهم جون ماكنتي، وهو 
مساعد ش��خصي للرئيس، الذي 
مت فصل��ه االثنني املاض��ي، لكنه 
سينضم إلى حملة ترامب 2020، 
وجوش رافيل، مساعد االتصاالت 

في البيت األبيض.

وبعد أن أذه��ل ترامب اجلميع مرة 
أخرى، أصدر اإلعالن في رسالة في 
صباح الثالثاء عل��ى »تويتر« بأنه 
يتخلص من تيلرسون ويستبدله 
مبدير وكالة االستخبارات املركزية 
ماي��ك بومبي��و، س��تتولى نائبة 
احلالي��ة جينا هس��بل  الوكال��ة 
وقال  الوكال��ة،  منص��ب مدي��رة 
الرئيس إن تيلرسون »كان يتحدث 
عن االستقالة منذ فترة طويلة«، 
ولك��ن تصريًحا رس��مًيا من أحد 
أعضاء وزارة اخلارجية كش��ف أن 
الرئيس لم يطلع تيلرس��ون على 

أنه سيتم إقالته.
وأض��اف ترام��ب أنه ه��و وبومبو 
الطريق��ة، على  بنف��س  يفكران 
الرغ��م م��ن أنه ق��د يواج��ه هو 
جلس��ات  هاس��بيل  والس��يدة 
صارم��ة، حي��ث تع��رض بومبي��و 
اإليه��ام  أن  الدعائ��ه  النتق��ادات 
بالغرق ال يشكل تعذيًبا ويعارض 
أيًض��ا إغ��الق خلي��ج غوانتانامو، 
وفي هذه األثناء، كانت آنسبل قد 
شاركت س��ابقا في أحد سجون 
»املوقع األس��ود« التابعة لوكالة 
تايالند  املركزية في  االستخبارات 
حيث تعّرض احملتجزون إلى اإليهام 

اس��تجواب  وإج��راءات  بالغ��رق 
م��روع مت إدانته على نطاق واس��ع 
عل��ى أنها تعذيب، وقد س��ارعت 
منظم��ات حق��وق اإلنس��ان إلى 

إدانة هذه اخلطوة.
دونالد ترامب يضع الدبلوماسية 
األميركي��ة ف��ي مأزق بع��د إقالة 
قليل��ة  س��اعات  تيلرس��ونوبعد 
من إعالن رحيله، أكد تيليرس��ون 
أن��ه كان يقوم بتس��ليم واجباته 
اليومية إلى نائبه جون سوليفان، 
رئاسته رسميا  وس��تنتهي فترة 
في 31 آذار، وأضاف أن ترامب اتصل 
به بعد 3 ساعات من اإلقالة، وأنه 
حتدث إلى رئيس هيئة األركان في 
البي��ت األبيض ج��ون كيلي، وفي 
الكلمة التي ألقاها بشأن رحيله 
لم يش��كر الرئيس، ولكنه أشاد 
ب��� »األمان��ة« و »االحت��رام« الذي 

أظهره موظفو وزارة اخلارجية.
وكان مص��در اخلالف ب��ني ترامب 
النووي  االتف��اق  وتيلرس��ون ه��و 
عق��ده  اتف��اق  وه��و  اإليران��ي، 
الرئي��س الس��ابق ب��اراك أوبام��ا، 
والذي مبوجبه وافق��ت إيران على 
تقيي��د برنامجه��ا الن��ووي مل��دة 
10 س��نوات عل��ى األق��ل مقابل 

االقتصادية،  العقوب��ات  تخفيف 
حي��ث يريد ترام��ب إلغاؤها بينما 
يعارض تيلرس��ون، الذي عاد لتوه 
من رحلة قصيرة إلى أفريقيا قبل 
س��اعات من إعالن ترامب إقالته، 
ووفقا لصحيفة »نيويورك تاميز«، 

مت حتذيره.
ورك��ز ترامب والبي��ت األبيض في 
اإلعالن األول على بومبيو وتاريخه، 
وقال أحد مس��اعدي تيلرس��ون، 
س��تيف  اخلارجي��ة  وزارة  وكي��ل 
غولدشتاين، إن ترامب لم يفسر 
مطلق��ا لوزير اخلارجية الس��ابق 
ملاذا متت إقالته، وأن الدبلوماسي 

البارز أراد البقاء في الوظيفة.
الواضح  ترام��ب  ويخل��ق فش��ل 
في إعطاء تيلرس��ون س��بًبا في 
خلق حالة من عدم اليقني بشأن 
سالمة عملية اتخاذ قرار ترامب، 
وقد ح��دث وض��ع مماثل ف��ي آيار، 
عندم��ا قام الرئي��س بإقالة مدير 
مكت��ب التحقيق��ات الفيدرالية 
جيم��س كوم��ي دون حتذير يذكر، 
وف��ي هذه احلالة، يق��ال إن كومي 
ق��د اكتش��ف ق��رار الرئيس حني 
كان يش��اهد التلف��از بينما كان 
املوظف��ني في  ترام��ب  يخاط��ب 

ملكت��ب  تاب��ع  ميدان��ي  مكت��ب 
وق��ال  الفيدرال��ي،  التحقيق��ات 
غولدس��تني في بيان حول السيد 
تيلرسون »كان لدى الوزير كل نية 
للبقاء بس��بب التق��دم امللموس 
الذي مت إحرازه بشأن قضايا األمن 
القوم��ي احلاس��مة، لقد أس��س 
العالق��ات مع نظرائه واس��تمتع 
بها، سيغيب عن زمالئه في وزارة 

اخلارجية«.
ومت��ت إقالة غولدش��تاين نفس��ه، 
وم��ن احملتمل أن يك��ون ذلك نتيجة 
لتصريحه بشأن السيد وتناقضها 
مع رسالة الرئيس، وبحسب ما ورد 
اس��ُتدعى من قب��ل البيت األبيض 
بع��د رس��الته ع��ن تيلرس��ون يوم 
الثالثاء، ومت إخب��اره بأن خدماته لم 
تعد هن��اك حاجة إليه��ا، في حني 
أخب��ر مس��ؤول كبي��ر ف��ي البيت 
األبيض املناف��ذ اإلخبارية أن ترامب 
طل��ب م��ن تيلرس��ون التنحي يوم 
اجلمع��ة، لك��ن الرئيس ل��م يرغب 
ف��ي اإلع��الن عن ذل��ك بينم��ا كان 
تيلرس��ون ف��ي رحلة إل��ى إفريقيا، 
وقي��ل إن ترام��ب ومس��ؤولني ف��ي 
اإلدارة كانوا يفكرون في اس��تبدال 

تيلرسون منذ عدة أشهر.

ترامب يضع الدبلوماسية األميركية في مأزق 
جّراء إقالة تيلرسون



الفن.. حقيقة نحتاج ادراك غاياتها
أحالم يوسف

يقول الرس��ام الش��هير بابلو بيكاسو: »نعرف 
جميعاً أن الفن ليس احلقيقة، إنه كذبة جتعلنا 
ن��درك احلقيقة«. قد يجد البع��ض ان بني ثنايا 
تل��ك اجلمل��ة متناقضات جلي��ة، لكننا جند ان 
الكذبة التي ميكن ان ندرك احلقيقة من خاللها 
هي تش��كيل ما نطمح اليه، او ما قد يجسده 
الفن��ان بألوان، تفتقر اليه��ا الصورة احلقيقية 

في بعض االحيان.

الفن ومنذ االزل جتس��د بأكثر من صورة، فكان 
لغة التواصل واحلوار بني البش��ر، وحتى عندما 
تع��ارف االنس��ان على لغت��ه اللس��انية، صار 
للفن أهمية أخرى متثل��ت في تدوين تاريخ األمم 
من خالل رس��م احلرف، ورس��م االح��داث على 
اجل��دران وعلى الرقم الطينية، وقد تعرفنا على 
بعض اآلالت املوس��يقية واألس��لحة التي كان 

يستعملها منذ القدم.
 وحت��ى بعض العادات الت��ي اتبعتها حضارات 

متباينة تعرفنا عليها من تلك الرسوم.

يطرح الكاتب والناقد االدبي البرتغالي فرناندو 
بيس��وا سؤاال ويجيب عليه اذ يقول »ملاذا الفن 
به��ذا اجلمال؟ ألنه ال غاية من ورائه، وملاذا احلياة 
بح؟ ألنها مليئ��ة بالغايات واألغراض  به��ذا القُّ
واأله��داف«. لكننا جند ان للفن غاية، الفرق في 
طبيع��ة تلك الغايات، فغاي��ة الفن هو االمتاع 
وإش��اعة اجلمال في كل زاوية متر عليها ريشة 
فنان، او كلمة في حكاية، او جملة موسيقية، 
وللفن وظيفة تتمثل في بلوغ الغاية. ومن هنا 
تتعدد فيه األش��ياء، ش��يء يزيح ما امامه من 

ح��زن او وجع او قلق ليحل بع��ده الهدوء، وآخر 
يعصف بهدوئك وروحك املس��تقرة، ليرمي بها 
الى س��ؤال رمب��ا تبحث في اجابت��ه عن ما يبدد 

القلق.
َع تنوع الفن الوظائف، وكذلك  اكثر من هذا، نوَّ
الغايات، واألحلى انه نوع اآلراء، والرؤى، نيتش��ة 
مثال يختلف مع بيكاسو متاما في رؤيته للفن، 
لكنه في الوقت نفس��ه يتعارض مع بيس��وا، 
فالفن عنده هو النش��اط امليتافيزيقي بامتياز، 
 .)AppArences( إلن الف��ن صن��ع للمظاه��ر

واملظهر عند نيتش��ه ليس متثي��ال للحياة، بل 
ه��و احلياة. املظهر هو احلقيقة ألنها ال ميكن أن 
تقوم سوى كمظهر. ليس املظهر زيفا أو وهما 
أو ظ��ال للحقيق��ة كم��ا يزعم أفالط��ون الذي 

أقصى الشعراء من جمهوريته. 
ويتفق مع نيتش��ة هيدغر الى ح��د ما، فالفن 
عنده انكش��اف حلقيقة الوج��ود، وترك الوجود 

يوجد، وحتويل االختفاء إلى حتجب. 
إن ماهي��ة الفن هي ما يجع��ل الوجود يظهر، 
واحلقيقة تلتمع وتسطع. إذا كانت ماهية الفن 

هي ترك الوجود يوجد، واحلقيقة تستطع، فهذا 
ال يعني قطعا مطابقة الواقع ومحاكاته.

        ال ينبغ��ي البح��ث عن حقيقة الفن خارج 
الف��ن، أي ف��ي الواق��ع. إن حقيقة الف��ن ترقد 
داخل��ه، أي داخ��ل حضوره وانفتاح��ه، ألن الفن 
انبجاس وظه��ور لعالم هو عامله وحلقيقة هي 

حقيقته.
ولع��ل من املفارقة الكبيرة هنا، ان أيا من هؤالء 
الكبار الذين استش��هدنا به��م، لم يخطيء، 

ألنه قال حقيقة أراد له الفن قولها. 

المخرج السينمائي المغترب
جعفر مراد: أعتز بتكريمي في بلدي االم

انوشكا في حوار
مع »الصباح الجديد«..

انوشكا فنانة متعددة املواهب، مطربة وممثلة ومقدمة برامج، اختطت 
لنفس��ها مس��اراً ميزها ع��ن غيرها، قدم��ت اعماالً جدي��رة باملتابعة 
والتوقف عندها، س��واء بالغناء او بالتمثيل. التقيناها وكان لنا معها 
حوار ابتدأناه باحلديث عن بعض املمثلني الذين حصروا أنفس��هم بأدوار 

معينة، وما اذا كان السبب في ذلك هو طبيعة البيئة..

أميركا: عنف السينما..
أم عنف المجتمع ؟

مسيرة احتفالية في عيد الربيع 
الصيني في »سيتي ووك«

تتصّدى السينما األميركية، غالًبا، لعنٍف قائٍم في اجملتمع األميركي. 
حتاول تبيان أحواله ومكّوناته وأغراضه. تلتقط نبضه. ترافق مرتكبيه 
في حيواتهم وأفكارهم وهواجس��هم وتأّثراتهم. تتقّصى ِس��َيرهم 
وانفعاالته��م وارتباطاتهم مبحيطهم. تعاين بالغ��ة التطّور التقني 

في احلياة اليومية ومفاعيلها، وانعدام احلدود )الكون قرية صغيرة(..

ع��رض متكامل لفعاليات متنوعة ومس��يرة احتفالية وأعمالها 
التحضيرية مبناس��بة عي��د الربيع الصيني لع��ام 2018 في دبي، 
ألكث��ر م��ن 60 صحفي��اً من وس��ائل اإلع��الم الصيني��ة واحمللية 
واألجنبية، اس��تعرضته القنصلية الصينية العامة في دبي، أول 

من أمس في سيتي ووك مع شركة »ِمراس« وشرطة دبي...
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

10

وهي تئن حتت سباتها العميق مازالت السينما العراقية تبحث عن 
ذاتها وحتاول اخلروج من قمقم االهمال ،محاوالت س��ينمائية جادة 
تعك��س الرغبة بع��ودة حقيقية لدوران الكامي��رات ،هذه احملاوالت 
وان كان��ت تبتعد عن االفالم الروائية الطويل��ة وتقترب من االفالم 

القصيرة بسبب مشكالت االنتاج والعوز املادي خاصة..

سمير خليل

)Thu. 15 Mar. 2018 issue )3901اخلميس 15 آذار 2018 العدد

تفسيرات سوداوية
وراء أشهر قصص 

األطفال الذهبية
ص 10



هذا مختلفٌ 
تمامًا عن أفالم 

عنفٍ مجانية، 
معظمها 

تجاريّ 
استهالكيّ، 

يختبئ في 
أوصاف التشويق 

واألكشن 
والحركة، مع 

أن بعضها ـ وإْن 
بشكٍل عابر، أو 

غير مقصود 
ربما ـ يمتلك 

شيًئا من انتقادٍ 
بصري للعنف 

وأحواله. رغم 
ذلك، فإن تحميَل 

صناعة السينما 
األميركية 
مسؤولية 

الخراب داخل 
المجتمع 
األميركي 

استسهاٌل 
في مقاربة 

المسألة، 
وتسطيحٌ 

لعناوينها، 
وتغاضيًا 

فجًّا عن مأزق 
االجتماع 
واإلعالم 

والثقافة 
والتربية 

واالقتصاد 
في الواليات 

المتحدة 
األميركية

قدمت لي 
لينغ بينغ عرضًا 

مفصاًل لخلفيات 
واعتبارات مسيرة 

عيد الربيع 
الكبيرة التي 

ستعقد للمرة 
األولى في دبي 
وتنطلق اليوم، 

حيث أوضحت 
أن عيد الربيع 
يضاهي في 

أهميته األعياد 
الرئيسية لدى 

مختلف الشعوب

الملف 8

أميركا: عنف السينما.. أم عنف المجتمع ؟
 الصباح الجديد - وكاالت:

األميركي��ة،  الس��ينما  تتص��ّدى 
غالًب��ا، لعن��ٍف قائ��ٍم ف��ي اجملتمع 
أحوال��ه  تبي��ان  حت��اول  األميرك��ي. 
ومكّوناته وأغراضه. تلتقط نبضه. 
حيواته��م  ف��ي  مرتكبي��ه  تراف��ق 
وتأّثراتهم.  وهواجسهم  وأفكارهم 
وانفعاالته��م  ِس��َيرهم  تتقّص��ى 
تعاي��ن  وارتباطاته��م مبحيطه��م. 
بالغ��ة التط��ّور التقني ف��ي احلياة 
اليومية ومفاعيلها، وانعدام احلدود 
)الك��ون قري��ة صغي��رة(، واّتس��اع 
اآلف��اق )املعرفي��ة وغي��ر املعرفية(، 
وانتش��ار التأثير والتأثر بأس��رع من 
البرق )وس��ائل التواصل االجتماعي 

وشبيهاتها(.
هذه س��ينما تبغي إنتاًجا يُساِجل، 
ال أعماالً تتعاطى مع العنف بكونه 
جاذبً��ا ألرباٍح مالي��ة، إذْ يرى صانعوا 
هذه األخيرة في التشويق واألكشن 
م��ة كّلها بش��كٍل  واحلرك��ة، املُقدَّ
مجان��ي أو اعتي��ادي )ف��ي األق��ل(، 
مصدرًا للربح، من دون أدنى تنّبه إلى 

معطياته وتقدمياته.
 ه��ذا كّله نقي��ض تلك الس��ينما 
الس��جالية، غير املعنّي��ة بتمجيد 
العن��ف أو جتميل��ه، بل بتش��ريحه 
وقراءت��ه، وس��رد حاالته ومس��اراته 
ومصائ��ر فاعليه. هذه س��ينما غير 
ذاهب��ٍة ف��ي حيويته��ا إل��ى حتليٍل 
س��يكولوجي أو سوس��يولوجي أو 
أخالق��ي، باملعنى العلم��ّي الصرف، 
العنف،  بالفرد صان��ع  الهتمامه��ا 
وباحملي��ط املؤّثر فيه، وإْن تس��تخدم 
� في خلفية املش��هد الس��ينمائي 
� الس��يكولوجيا والسوسيولوجيا 
وعلم األخالق، وأمناط املعرفة األخرى، 
كُمع��ٍن لتبي��ان الف��رد ومحيطه، 
م��ن دون أن تض��ع هذا ف��ي واجهة 

احلبكة.
انها س��ينما غي��ر مكترثة بتحليٍل 
ب��ل  أرش��يفي،  بتأري��خ  أو  علم��ي 
باشتغال س��ينمائي بحت. سينما 
تكتفي بنزرٍ يسير من عنف الواقع، 
ك��ي تق��ول ش��يًئا عن��ه. متتنع عن 
التحريض، ألنها غير معنّية به )في 
مقاب��ل أف��الٍم »وطني��ة« أميركية، 
بأساليب  وتضحيات  د بطوالت  متجِّ
منطي��ة  ش��عاراتية  إيديولوجي��ة 
بحت��ة(، وإْن تتخّط��ى أف��الٌم كثيرة 
الس��ينمائي،  االش��تغال  جماليات 
باستس��هال  العن��ف  م��ة  ُمقدِّ
مجان��ّي.  وتبس��يط  وتس��طيح 
الس��ينما املقصودة هن��ا، هي تلك 
املنبثق��ة من وع��ي ثقافي ومعرفي 
خ��راٍب  إزاء  لصانعيه��ا  وجمال��ي 
يعتمل في االجتماع، فترصد جوانب 
منه، وهواج��س تُفبركه، وتفاصيل 
م حلوالً،  تصنع��ه. لكنه��ا لن تُق��دِّ
فه��ي نت��اج فني جمالي، وليس��ت 

تقريرًا أو استفتاًء أو دراسة.
يُهاِج��م كثي��رون تل��ك الس��ينما. 
مبس��ؤولية  صانعيه��ا  يّتهم��ون 
ارت��كاب مراهق��ن وش��باٍن أعماَل 
يُقيم��ون في��ه.  عن��ٍف ف��ي واق��ٍع 
ألع��اب  الس��ينما  إل��ى  يُضيف��ون 
الفيديو، وهذا س��ؤال يتساوى، في 
األهمّية، وأس��ئلة الثقافة والفنون 
واالقتص��اد  واإلع��الم  واالجتم��اع 
إن  يقول��ون  اإلنس��انية.  والعل��وم 
ش��بكة »إنترنت« ووسائل التواصل 
االجتماعي أسباٌب إضافية، لكنهم 
يغضبون على أفالٍم تلتقط »فتات« 
العن��ف اليومي ف��ي ب��الد العالم، 
لتعاين��ه بُصَورٍ جمالية س��جالية؛ 
أو تُص��وِّر متّزقات أفرادٍ في وحش��ية 

ح��روب تخوضها أمي��ركا في بلداٍن 
كثيرة؛ أو حتتال على املُباَشر، فتّتهم 
� بشكٍل مبّطن � تفّشي األسلحة 
األميرك��ي،  اجملتم��ع  الفردي��ة ف��ي 
الثاني(،  )التعديل  بحماية الدستور 
وحصانة بع��ض القوان��ن، وأفعال 
وس��طوة  الضغ��ط،  جماع��ات 

»اجلمعية الوطنية للبنادق«.
أف��الم  ع��ن  متاًم��ا  ه��ذا مختل��ٌف 
عن��ٍف مجاني��ة، معظمه��ا جتارّي 
اس��تهالكّي، يختب��ئ ف��ي أوصاف 
التش��ويق واألكش��ن واحلرك��ة، مع 
أن بعضه��ا � وإْن بش��كٍل عاب��ر، أو 
غير مقصود رمبا � ميتلك ش��يًئا من 
انتقادٍ بصري للعنف وأحواله. رغم 
ذلك، فإن حتميَل صناعة الس��ينما 
داخل  اخلراب  األميركية مس��ؤولية 
استس��هاٌل  األميرك��ي  اجملتم��ع 
ف��ي مقارب��ة املس��ألة، وتس��طيٌح 
ع��ن  ��ا  فجًّ وتغاضًي��ا  لعناوينه��ا، 
مأزق االجتم��اع واإلع��الم والثقافة 
والتربي��ة واالقتص��اد ف��ي الواليات 
املتح��دة األميركية. إنه، أيًضا، تعاٍم 
عن الس��جال احلاّد الذي تُثيره أفالٌم 
ك عوالم  كثيرة تُشرِّح العنف، وتُفكِّ
عديدة متعّلقة به، بلغة سينمائية 

متكاملة.

من »بالب فيكشن«
لكواننت تارانتينو

بعض منتقدي األفالم يختار أمثلة، 
كِسَير مجرمن متنّوعي االرتكابات. 
م  يقول هؤالء إن أفالًم��ا عديدة تُقدِّ
قتل��ة بأش��كاٍل س��ينمائية تُؤّدي، 
غالًب��ا، إل��ى تعاطٍف معه��م. هذا 
غي��ر صحيح. الس��ينما تس��تقي 
وحقائ��ق.  وقائ��ع  م��ن  نصوصه��ا 
تسأل وتفّتش وتعود إلى أرشيٍف أو 
ذاكرة. اخلط الفاصل بن سرد وقائع 
وجتميل ص��ورة رمبا يك��ون واهًيا، أو 
شبه واٍه. لكن األصّح القول إن سرد 
الوقائ��ع ليس جتميل صورة، بل نقل 
حقائ��ق. أال مُيكن تصديق مس��ألة 
أّن لقات��ٍل جانًب��ا إنس��انيًّا م��ا في 
شخصيته، تظهر بشكٍل أو بعالقٍة 

أو ببوٍح أو بتصّرٍف، خارج إطار »عامله 
اإلجرام��ّي«؟ )لعل��م النف��س أقوال 

مفيدة وكثيرة، في هذا اجملال(.
ل��دى  أولوي��ة  الس��ينما  جمالي��ة 
سينمائين يروون فصوالً من أحوال 
بيئة واجتماع وأفراد، على مس��توى 
العن��ف ومش��تّقاته. س��ينمائيون 
ينّقبون في مفردات العنف وسلوك 
مرتكبيه، كي يصنعوا أفالًما متتلك 
جمالياٍت فنية وتقنية ودرامية، وإن 
يظّن البع��ض أن جمالي��اٍت كهذه 
تعن��ي جتمي��الً واحتي��االً. جماليات 
تُش��رِّح وتناق��ش وتوض��ح، من دون 
خطابية فّجة، أو أحكام مس��بقة، 
أو تنظي��رات خاوية م��ن أي واقعية، 

ومن دون تقدمي حلول.
للسينمائي األميركي أوليفر ستون 
)1946(، ق��وٌل مه��ّم: »كي��ف مُيكن 
ألحٍد أن يأخذ علينا فضحنا العنف، 
عبر َمَشاهد أفالمنا الدرامية، التي 
يعل��م اجلميع أنها ُمص��وَّرة وُمَثَّلة، 
بينم��ا ال تكّف التلف��زة عن إحتافنا، 
كّل حلظة، مبََش��اهد العنف اليومي 
احلقيقي«؟ يرتكز ستون � »املّتهم« 
بتجمي��ل العنف والتروي��ج له في 
أفالم عديدة � إل��ى إحصائيٍة تُفيد 
بأن الفتى األميرك��ي، حن يبلغ 14 
عاًما، »يكون قد شاهد، عبر شاشة 
التلفزيون، مقتل 12 ألف ش��خص 

على األقّل«.

نقاٌش مفتوح
قول ستون هذا عائٌد إلى عام 1994، 
مبناس��بة إطالق الع��روض التجارية 
ل�«قتلة بالوالدة«، الذي يعتبره نّقاد 
ومش��اهدون كثيرون أن��ه »أصدق« 
شهادة س��ينمائية حّقة عن أحوال 
خراب أميركي داخلي، وعن أس��بابه 
ومس��اراته وخلفياته. ق��وٌل يتزامن 
مع صدور تقرير بعن��وان »يوم عادي 
من العن��ف املتلف��ز« � أواخر العام 
نفس��ه � يؤّك��د أن ع��دد َمَش��اهد 
العن��ف املعروض��ة عل��ى شاش��ة 
التلفزة »ازداد بنسبة 40 باملئة، بن 

عامي 1993 و1994«.

ه��ذا حاص��ٌل قبل نح��و رب��ع قرن. 
إلقاء نظرة عل��ى األحوال الداخلية 
للوالي��ات املتح��دة األميركي��ة، في 
اجتماعه��ا واقتصاده��ا وإعالمه��ا 
الداخ��ل  ف��ي  ناس��ها  ومس��الك 
حج��م  بتبي��ان  كفي��ٌل  واخل��ارج، 
التحّول اخلط��ر في العيش اليومّي. 
كفي��ٌل بالتنّبه إل��ى كيفية تنامي 
ظاهرة العنف املتنّوع، وازدياد جرائم 
القتل بأس��لحة فردية، في املدارس 

وخارجها.
من جهته، يؤّكد جون واترز )1946(، 
 ،1994( القاتل��ة«  »األم  مخ��رج 
متثي��ل كاتل��ن تيرن��ر(، م��ا يقول��ه 
املشكلة مشكلة  »ليست  ستون: 
سينما، بل مشكلة أجهزة إعالم«، 
فاملس��ؤولية »تقع، أوالً وأخيرًا، على 
الصحاف��ة غير املس��ؤولة، املقروءة 
ر ستون  واملرئية واملس��موعة«. يُذكِّ
الش��عبية«،  ب�«الصحافة  اجلمي��ع 
التي »تغزو اجملتمعات كّلها، وتتفّن 
في تقدمي كّل ما هو مثير، إلى درجة 
الكذب«. يستعيد جتربة »ج. ف. ك.« 
)1991(: »بتحقيق��ي ه��ذا الفيلم، 
أرغُب في تصوي��ر وقائع احلدث كما 
هو حًقا، وفي التأكيد على أن احلدث 
كارثة بالنسبة إلى بلدي. النتيجة؟ 
تصفن��ي الصحاف��ة بأن��ي مكاب��ر 
ومغ��رور، وبأن��ي مه��ووس باإلعالن. 
هناك هس��تيريا جماعية في بلدي، 
تساعد الصحافة على استشرائها، 

وتتفّن في استثارتها«.

»قتلة بالوالدة« ألولي
أح��د   ،)1963( تارانتين��و  كوان��ن 
أكثر الس��ينمائين إث��ارة جلدل حاد 
حول العنف الس��ينمائي وتأثيراته 
االجتماعي��ة، يعت��رف بأن��ه يصنع 
أفالًم��ا عنيف��ة، »ألني أح��ّب أفالم 
العنف«. لكنه ي��رّد على منتقديه، 
الذين يقولون بتأثيٍر سلبّي ألفالمه 
على اجملتمع، بأنه غير مس��ؤول عّما 
يفعل��ه الن��اس بعد مش��اهدتهم 
الوحي��دة  »املس��ؤولية  ألفالم��ه: 
الت��ي أحتّمله��ا تكمن ف��ي صنعي 

ش��خصياٍت حقيقية، إلى أبعد حّد 
مك��ن«. يؤّك��د، بالتال��ي، أن العنف 
»أحُد أس��وأ جوانب احلي��اة«، وأنه � 

في األفالم � »هادئ«.
لن يُحسم النقاش. إصرار منتقدي 
األفالم على تأثيراتها الس��لبية في 
اجملتمع، يُقابله حتليٌل صائب وحيوي 
وناس��ه،  البل��د  ألح��وال  وواقع��ي 
الس��ينما  »النظرية«.  تلك  يُناقض 
األميركية غير متمّكنة من التفّوق 
على ما يعتمل في اجملتمع األميركي 
من عنٍف. هناك م��ن يرى أن اجملتمع 
األميركي س��ابٌق عل��ى الفنون في 
»خ��رق احملّرم��ات«، ومنه��ا »مح��ّرم 
العن��ف«. إج��راء مقارن��ة بن عنف 
األف��الم الت��ي يصنعه��ا مخرجون 
سود، أمثال جون سينغلن )1968(، 
والعن��ف   ،)1957( ل��ي  وس��بايك 
اجملتمع��ي الذي يتعّرض له الس��ود 
في والي��ات أميركية مختلفة، يؤّدي 
إلى تبيان واقٍع مزرٍ: شاشات التلفزة 
»تتأّلق« ف��ي كيفية نقل مش��هد 
واقع��ي ج��ًدا لرجال ش��رطة بيض، 
العني��ف على  بالض��رب  ينهال��ون 
سائق أسود، إلى مالين املشاهدين؛ 
»تصوي��ر«  بكيفي��ة  و«تتأّل��ق« 
محاكم��ات متعّلق��ة بجرائم قتل 
فردية، أو بحاالت اضطهاد وعنصرية 
األميركية،  املتح��دة  الواليات  داخل 
إزاء أقلي��ات أو نس��اء: »تُرى، أفليس 
ه��ذا كّله أعن��ف � ألف م��رة � من 
كّل م��ا تُقّدمه الس��ينما؟« )الناقد 
س��تيفن  األميرك��ي  الس��ينمائي 

كالين(.
إذًا، السؤال مرتبط باجملتمع وإفرازاته، 
وبآلية عمل اإلعالم )املرئّي بش��كل 
أساس��ي(، وبالفرد وبنائه النفسي 
 � وبالبيئ��ات  واملعرف��ي،  والروح��ي 
الصغي��رة والكبي��رة � الت��ي يُقيم 
وباملس��الك  فيها، فيتفاعل معها، 
اخملتلف��ة الت��ي تُف��رَض علي��ه. لن 
تتغاض��ى الس��ينما عن ه��ذا كّله، 
فتحّوله��ا، بلغته��ا اجلمالي��ة، إلى 
متتاليات بصرية تكش��ف وتفضح 
وتق��ول وتُع��رِّي. من يتأّثر مبش��اهد 

س��ينمائية، فيم��ارس عنف��ه على 
أن��اٍس ومتل��كات، ُمص��اٌب بارتباك 
نفس��ي أو اضطراب سلوكّي، مُيكن 
ملََشاهد كهذه أن تُثيرها، فتساهم 
ف��ي إط��الق العنان له��ا، لكنها لن 
تكون مسؤولة، البّتة، عن تكوينها 
أو تش��كيلها أو حتري��ض صاحبها، 

هي وحدها، على أفعاٍل عنفية.

أرقام و.. مصائب
أق��واٌل كثي��رة مُيكن الرك��ون إليها 
لتبيان انعدام املس��ؤولية الكاملة 

للسينما عن عنف اجملتمع.
الفرنسي جيرار ميلر )طبيب نفسي 
وكات��ب ومخ��رج، 1948(، يق��ول إن 
»األف��الم العنيف��ة الت��ي تتحّدثون 
عنه��ا غير هابطة من ع��ٍل، وال هي 
عشبة ش��يطانية نابعة كالفطر. 
إنه��ا تُص��وِّر عواط��ف وأه��واء غير 
غريبة عّن��ا. ازدياد عدد أفالم العنف 
ناجتٌ م��ن كون الرواب��ط االجتماعية 
تُصبح ش��ديدة الهشاشة«. لكن، 
ه��ل جتع��ل األف��الُم العن��َف عاديًّا 
ويوميًّا؟ يُجي��ب ميلر: »لكن العنف 
عادي ويومي«، مش��يرًا إلى أنه »في 
كّل مرة يعيش الناس بعضهم مع 
البعض اآلخ��ر، من دون أن يس��عى 
كل واح��د منهم إل��ى تدمير اآلخر، 
يتعّن علينا )حينها( أن نتساءل عن 
ُكْنه املعجزة التي جعلت هذا األمر 
مكًن��ا« )اجمللة األس��بوعية العربية 
»الوس��ط«، 16 يناير/ كانون الثاني 

.)1995
بعض األرق��ام مذهلة: ع��ام 2017، 
مث��الً، هناك 135 يوًما فقط من دون 
قتل��ى بس��بب أعم��ال عنفية، في 
الوالي��ات املتح��ّدة األميركية، كما 
تش��ير إحصائي��ات مختلفة. اخملرج 
الوثائق��ي األميرك��ي ماي��كل م��ور 
)1954(، يق��ول إن هناك 24 أميركًيا 
يُقتلون يومًيا: »رقٌم يجعل الواليات 
املتح��ّدة األميركي��ة مس��ؤولة عن 
أكثر من 80 باملئة من القتلى، الذين 
يس��قطون ضحايا إط��الق النار من 
أس��لحة فردية، ف��ي 23 بل��ًدا، هي 
األغنى في العالم«. يُكِمل تعليقه، 
س��اخرًا من أولئك الذي��ن يّتهمون 
األف��الم وألع��اب الفيدي��و العنيفة 
القت��ل  انتش��ار  باملس��ؤولية ع��ن 
والعنف: »إنهم ينسون أن اليابانين 
هم أكثر الناس اس��تخداًما أللعاب 
الفيديو تلك، في حن أن هناك أقّل 
من 20 يابانيًّا يُقَتلون بأسلحة فردية 
س��نويًا، أي أقّل من ال�40 ش��خًصا 
بالطريقة نفس��ها،  يُقتلون،  الذين 

في بريطانيا العظمى«.
»القت��ل األميركي«، بالنس��بة إلى 
ماي��كل م��ور، »طريقتن��ا ف��ي حّل 

مشاكلنا التي تُخيفنا«.

مايكل مور
يبق��ى الن��زاع قائًم��ا ب��ن صانعي 
الس��ينما ومنتقدي أفالمهم. لكن 
الكّم الهائل من مش��اهد العنف، 
املنقول��ة عب��ر شاش��ات التلف��زة 
يومًيا، ف��ي اجملاالت احلياتي��ة كّلها، 
الذي يجعل السينما أخّف حّدة في 
التقاطها نبض العنف الواقعي، لن 
يُقِنع املنتقدين باملسؤولية الفعلية 
لتفّش��ي العنف في اجملتم��ع. نزاٌع 
يب��دو أن س��ينمائين أصيل��ن غير 
مكترثن به، ومحّلل��ن اجتماعين 
ونفس��ين وتربوي��ن غي��ر مهتّمن 
ب��ه، لقناع��ات لديهم بأن الس��بب 
كامٌن في مكان آخر: »البارانويا لدى 
الكائنات الناطقة )أي نحن( بدائية، 
أما العنف فمتجّذر وأصيل« )جيرار 

ميلر(.
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الصباح الجديد - وكاالت:
 

لفعالي��ات متنوعة  عرض متكام��ل 
وأعماله��ا  احتفالي��ة  ومس��يرة 
التحضيري��ة مبناس��بة عي��د الربي��ع 
دب��ي،  ف��ي   2018 لع��ام  الصين��ي 
ألكث��ر م��ن 60 صحفي��اً من وس��ائل 
واألجنبية،  واحمللي��ة  الصينية  اإلعالم 
الصيني��ة  القنصلي��ة  اس��تعرضته 
العام��ة في دب��ي، أول م��ن أمس في 
س��يتي ووك م��ع ش��ركة »ِم��راس« 
وش��رطة دبي، بحضور ل��ي لينغ بينغ 
القنص��ل الع��ام الصين��ي ف��ي دبي، 
وأس��امة األي��وب الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة »ِمراس«، والعميد جاس��م 
التوعي��ة  إدارة  مدي��ر  مي��رزا  خلي��ل 

لشرطة دبي.
وقدمت لي لين��غ بينغ عرضاً مفصالً 
خللفيات واعتبارات مسيرة عيد الربيع 
الكبي��رة التي س��تعقد للمرة األولى 
في دبي وتنطلق اليوم، حيث أوضحت 
أن عي��د الربيع يضاهي ف��ي أهميته 

مختل��ف  ل��دى  الرئيس��ية  األعي��اد 
الشعوب، وهو أهم األعياد التقليدية 
بالنس��بة للص��ن وأبن��اء الش��عب 
الصين��ي، ويحمل ف��ي جوهره دالالت 
ثقافية للوحدة ولم الش��مل واأللفة 

واملودة واإلمتنان والوئام واملشاركة.
وأعلنت القنص��ل العام الصيني في 
دب��ي أن عيد الربي��ع هذا الع��ام كان 
مببادرة من القنصلية العامة في دبي 
وبدعم ومس��اعدة كاملة من شركة 
»ِمراس« وشرطة دبي لتنظيم مسيرة 
احتفالية كبيرة مبناس��بة عيد الربيع 
الي��وم في »س��يتي ووك«، س��تضم 
أكثر من 1000 مواط��ن صيني وعدداً 
م��ن العاملن باملؤسس��ات الصينية 
األجان��ب،  األصدق��اء  م��ن  ولفي��ف 
ومش��اركة الفرق��ة املوس��يقية من 
شرطة دبي والسيارات املزينة بالزهور 
وس��الح الفرسان، ومن بن املشاركن 
30 فرق��ة فني��ة س��تقدم للجمهور 
والفن��ون  الوطني��ة  األزي��اء  ع��روض 
التقليدية وفن��ون الدفاع عن النفس 

تاي تشي وأوبرا بكن وغيرها.

مسيرة احتفالية في عيد الربيع الصيني في "سيتي ووك"

من فيلم رجال السواد

مدينة دبي
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انا بعيدة عن 
الدبلوماسية، 
فصراحتي 
الشديدة ال 
تتوافق مع 
هذا العمل، وال 
اعرف المراوغة 
وال اجامل او 
احاول االقناع، 
اذ أجد ان الصدق 
والصراحة أقصر 
الطرق لإلقناع، 
وهذه الصفات ال 
تمت للسياسة 
بشيء برغم انها 
اصبحت جزء من 
حياتنا. 
اما دوري 
بالمسلسل فجاء 
بعد متابعة 
الفنان عادل 
امام لي في 
مسلسل )قانون 
المراغي(

الهجمة شرسة على شعوبنا العربية
من أجل بقائها تحت نّير التخلف

مصطلحات في السينما تحتاج لمعرفة معناها

حاورها: حيدر ناشي ال دبس

املواهب،  انوش��كا فنان��ة متع��ددة 
مطرب��ة وممثل��ة ومقدم��ة برام��ج، 
اختطت لنفسها مساراً ميزها عن 
غيرها، قدمت اعماالً جديرة باملتابعة 
والتوق��ف عندها، س��واء بالغناء او 
بالتمثيل. التقيناها وكان لنا معها 
ح��وار ابتدأن��اه باحلديث ع��ن بعض 
املمثل��ن الذي��ن حصروا أنفس��هم 
بأدوار معينة، وما اذا كان السبب في 
ذلك هو طبيعة البيئة التي نش��أوا 
فيه��ا فاألرس��تقراطي يحصر بأدوار 

الباشا واملليونير وهكذا.. فقالت:
- ال نس��تطيع ان نعم��م احلال��ة الن 
عددا كبي��را من الفنان��ن كانوا من 
طبق��ة فقيرة إال انه��م قدموا ادواراً 
تخالف نش��أتهم، والعكس كذلك. 
اعتق��د ان خيارات الفن��ان نابعة من 
تربيته وتعليمه وثقافته، وخصوصاً 
الثقافة ألنها متنحه آفاقاً يختار من 
خاللها ما يريد، ونحن بالعموم نحب 
تق��دمي ادواراً ال تش��به ش��خصياتنا 

احلقيقية.
 

* بحديثن��ا ع��ن الثقاف��ة، لدي��ِك 
خالله��ا  م��ن  تس��عني  مش��اريع 
ال��ى ترس��يخ ثقافة تقّب��ل اآلخر، 
ودعم املش��اريع الفكرية للنهوض 
باإلنس��ان العرب��ي، كي��ف تصفي 

مستوى الثقافة العربية؟ 
- لقد اش��رَت الى اهم القضايا التي 
تواجهنا، لألسف هناك مؤامرة تقف 
وراءها جه��ات تطمح الى خواء فكر 
االنس��ان العربي، عبر اش��غاله عن 
مصاحله احلقيقية، وبث ثقافة القاع 
لتكون هي املستس��اغة لديه، وهذا 
ما نلمسه بعدد من االعمال الفنية، 
اذ عّبرت عن مستوى العمل املبذول 
في س��بيل بق��اء ش��عوبنا العربية 
رازح��ة حت��ت نّير التخل��ف، والغريب 
باألمر ان عزوف االنس��ان عن القراءة 
والتثقي��ف الذات��ي أصب��ح ش��ائعاً 

عل��ى خالف الس��ابق. انا ش��خصياً 
كمطربة اواجه صعوبة بايجاد كالم 
جي��د أقدمه ال��ى الناس، فالش��ائع 
مبتذل قائم عل��ى الغريزة او فحش 

املفردة.
 ان م��ن يق��ف وراء ذلك ض��رب اهم 
مفص��ل ف��ي حي��اة االنس��ان وهو 
التعلي��م الذي حتول الى بيئة طاردة، 
حي��ث التدني الواضح في مس��توى 
امل��ادة املقدم��ة للطال��ب وكذل��ك 
االستاذ غير اجلدير باملهنة، جند ايضاً 
الالصفي��ة من  النش��اطات  غي��اب 
فنون ورياضة كما في الس��ابق، كل 
هذا اثر س��لبا على مس��توى الوعي 
للف��رد العرب��ي، إال انن��ا نعمل بجد 

على ايقاف هذه الهجمة الشرس��ة 
وكٌل م��ن موقع��ه لنفش��ل هكذا 
مخطط��ات ال تريد اخلير لش��عوبنا 

العربية. 

* ق��ّل اهتمام��ِك بالغن��اء وركزتي 
على التمثيل اكثر، هل هذا بسبب 
الكس��اد الذي اصاب مطربي جيل 

التسعينيات؟
 - ق��ّل اهتمامنا كجيل نظراً ملا طرأ 
على سوق الغناء، من قوانن وضرائب 
تثقل كاهل املنتج اذ جند صعوبة في 
تقدمي اغاني جديدة، اضافة الى ذلك 
ظاهرة سرقة االغاني من املنتج قبل 
ظهورها ونش��رها على السوشيال 

ميديا، وبالتال��ي كل اجلهود املبذولة 
تذهب هباًء، ولألسف ال توجد قوانن 
حماي��ة حتد من هذه الس��رقات، لذا 
حصل ان الكثير من املطربن املميزين 
تركوا الغناء، لتكون خسارتنا ليست 
مادي��ة فق��ط وامن��ا معنوي��ة وذلك 
بتدني الذوق، وش��يوع اغاني هابطة 
ال حتمل اسس��ا صحيحة ميكن من 

خاللها تصنيفها كأعمال فنية. 
انا شخصياً منذ بداياتي كنت انتج 
لنفسي لكن بالنهاية تتم سرقتي، 
إال اني مس��تمرة في تق��دمي االغاني 
م��ن خ��الل البرنام��ج ال��ذي اقدمه 

)صالون انوشكا(.

* بع��ض االعالمي��ات يع��ّدن تقدمي 
بعض الفنان��ات للبرامج مزاحمة 
له��ّن في مهنته��ّن، ه��ل لديِك رد 

على هذه االشكالية؟
 - س��ؤالك صعب، بالنس��بة لي لم 
ادخل اجمل��ال االعالمي مزاحمة الحد، 
والب��د من ذك��ر ان صالون انوش��كا 
ليس التجرب��ة االعالمية االولى لي، 
وامنا ف��ي بدايات��ي قدم��ت برنامجاً 
في قناة )ART( وقد اس��تهواني هذا 
العمل، كذلك ان القائمن على ادارة 
القن��وات التلفزيوني��ة لديهم رؤية 
في ط��رح برامجه��م، وبع��د تقدمي 
برنامجي وجدت كم هائل لم اتوقعه 
من االشادة في العديد من االوساط، 

ألني احرص على التفاصيل الدقيقة، 
وتقدمي املوضوع ال��ى اجلمهور بنحو 
الئ��ق، مم��ا خلق ثق��ة متبادل��ة بيني 
وبين��ه وهو صاحب ال��رأي االول اذ ال 
يجامل ولو كان معترضاً هل تعتقد 

سأستمر؟

* قدم��ت دوراً مهماً في مسلس��ل 
)ناجي عط��ا اهلل(، واجدت بأدائك، 
هل حلمت يوما ان تكوني بالسلك 

الدبلوماسي؟
 - ان��ا بعي��دة ع��ن الدبلوماس��ية، 
تتواف��ق  ال  الش��ديدة  فصراحت��ي 
مع ه��ذا العمل، وال اع��رف املراوغة 
اذ  االقن��اع،  اح��اول  او  اجام��ل  وال 
أج��د ان الص��دق والصراح��ة أقصر 
الط��رق لإلقن��اع، وه��ذه الصفات ال 
متت للسياس��ة بش��يء برغم انها 

اصبحت جزء من حياتنا. 
ام��ا دوري باملسلس��ل فج��اء بع��د 
متابع��ة الفن��ان عادل ام��ام لي في 
املراغي( فرشحني  )قانون  مسلسل 
للدور وكنت سعيدة جداً، فهذا ّجل 

املنى ان يقف الفنان امام الزعيم.

* ماه��ي أعم��ال الفنانة انوش��كا 
املقبلة؟ 

- بالنسبة ملوس��م رمضان ال يوجد 
ل��دي عمل درامي، لكن هناك عروض 
بع��د الش��هر الك��رمي وان��ا م��ا زلت 
بطور القراءة ولم اصل الى اتفاقات 
نهائي��ة، واملدة املقبلة س��أركز على 
طرح ع��دد من االغان��ي اجلديدة من 

خالل برنامج صالون انوشكا. 

* م��ا ال��ذي تودين قول��ه جلمهورك 
بالعراق؟

 - حقيق��ة ان��ا س��عيدة الن ل��دّي 
جمهور في الع��راق مهتم بأعمالي، 
وه��و جمه��ور ذواق. ان العراق منتج 
للف��ن ولديك��م قامات اث��رت الفن 
العربي، وامنيتي اقامة حفلة غنائية 
ف��ي العراق بعد اس��تقراره وخالصه 
من براثن االرهاب الذي اوغل في هذا 

البلد العزيز.

باملصطلح��ات  مليئ��ة  الس��ينما 
املتخصصة، والتي ال يعرفها س��وى 
املتبحرين من عش��اق الفن السابع، 
ولو كنت من محبي السينما وترغب 
في قاموس خاص لن حتتاج اآلن سوى 
موقع أراجيك حيث جمعنا لك عددا 
كبي��را م��ن ه��ذه املصطلح��ات مع 

شرحها ومعانيها منها:

 Film Editing حترير / مونتاج 
ه��و ف��ن اختي��ار وترتي��ب املش��اهد 
وطوله��ا الزمن��ي عل��ى الشاش��ة، 
ويقابله��ا في اللغة االجنليزية كلمة 
Edit، أّما كلمة مونتاج فهي مأخوذة 
 ،Montage اللغ��ة الفرنس��ية  ع��ن 
ونس��تطيع أن نس��ميه ف��ي اللغة 
العربي��ة “التولي��ف” أو “التركي��ب”، 
وباختص��ار ميكن أن نبّس��ط تعريفه 
في جملة واحدة، وهي: “عملية حترير 
للفيديو م��ن قص وإضاف��ة مؤثرات 

وكتابات وصور ولقطات”.

 Dubbing تركي��ب صوتي / دبلجة 
/ Mixing

مصطل��ح فن��ي يرج��ع أصل��ه إلى 
ويستخدم  الفرنسية،  دوبالج  كلمة 
عن��د القي��ام بتركي��ب أداء صوت��ي 
بديل للن��ص األصلي بلغة أخرى في 
التلفزيونية والس��ينمائية:  األعمال 
واألف��الم  واألف��الم  كاملسلس��الت 
يق��وم  حي��ث  واألمن��ي،  الوثائقي��ة 
بتأدي��ة أصوات  املدبلجون  املمثل��ون 
الفيلم  ف��ي  املصورة  الش��خصيات 
ب��أداء متثيل��ي مطابق للص��ورة، مع 
مراع��اة ح��ركات الش��فاه وكذل��ك 

مراعاة توقيت الكلمات.

 Long shot/ / اللقط��ة الواس��عة 
Wide Shot

لقطة يتم فيها عرض كامل الهدف 
امل��راد تصوي��ره أو إظه��ار الش��كل 
الكامل للمشهد بجميع عناصره أو 
إظه��ار املمثل كامالً مع إبراز عالقته 
مب��ا حوله من عناصر والبيئة احمليطة 
به، ويت��م تصوير مثل هذه اللقطات 
غالباً باس��تخدام كاميرات ذات زوايا 

واسعة.

Long Take/اللقطة الطويلة 

تدعى أيضاً “one shot” وهي اللقطة 
التي ميت��د تصويرها لوقت أطول من 
لقطات الفيلم االعتيادية من دون أي 
تقطيع أو حتري��ر، حيث يعتمد اخملرج 
على التصوي��ر بكاميرا واحدة فقط 
من دون إجراء عملية مونتاج أو حترير، 
ميكن لهذه اللقطة أن متتد ملش��هد 
كام��ل، وفي بعض األحي��ان ميكن أن 
يتم تصوير الفيلم بأكمله كلقطة 

.”Victoria“ واحدة مثل فيلم

Premiere /عرض أولي 
ه��ي حفل��ة خاص��ة للع��رض األول 
للفيلم السينمائي، يدعو فيه اخملرج 
املهتمن بالشأن السينمائي، مبا في 
ذلك من نقاد وكّتاب وإعالمين، وعادة 
ما تك��ون غير متاحة للعموم، وتقام 
بعده��ا ن��دوة للحديث ع��ن الفيلم 
وجلس��ة أس��ئلة وأجوبة يحضرها 
أبطال العم��ل ومجموعة من النقاد 

والصحفين.

 اس��تحضار أو اس��ترجاع فن��ي / 
Flash Back

طريقة لرواية القصة الس��ينمائية 
من خالل تذكر البطل ألحداث حصلت 
مع��ه في املاض��ي بدالً م��ن عرضها 
بالطريق��ة املعتادة، وع��ادة يتم ذلك 
من خالل انقطاع التسلسل الزمني 
واس��تحضار  للقص��ة،  املكان��ي  أو 
دفقات متتابعة من الذكريات التي ال 
تتم دفعة واحدة، ومن أشهر رواد هذه 
الطريقة في السينما املصرية اخملرج 
“سعيد مرزوق” الذي استخدمها في 

معظم أفالمه.

Production / اإلنتاج 
باجلوان��ب  املكل��ف  ه��و  املنت��ج 
التنظيمي��ة إلع��داد الفيل��م، ميكن 
القول أنه املس��ؤول عن حتويل فكرة 
إلى فيلم، ينقسم اإلنتاج إلى نوعن: 
األول ه��و املنتج األساس��ي )مصدر 
التمويل( ال��ذي يقوم بتمويل العمل 
الفني ككل بانتظار حتقيق اإليرادات، 
أما القسم الثاني فهو املنتج املنفذ 
ال��ذي تقع عل��ى عاتقه مس��ؤولية 
تس��يير العم��ل الفني وص��رف املال 
حس��ب امليزاني��ة املتاحة، ب��دءاً من 
اختيار الطاقم الفني والنص، وفريق 

املكياج والتصوير واخلبراء وغيرهم.

Antihero / البطل اخملالف للعرف 
البط��ل  أو  الرئيس��ة  الش��خصية 
الرئي��س للعمل الفن��ي التي تفتقر 
إلى املواصفات البطولية التقليدية، 
واألخ��الق  والش��جاعة  كاملثالي��ة 
العالي��ة كالش��هامة، مَيت��از البطل 
خاص��ة  بس��مات  للع��رف  اخملال��ف 
الش��خصيات  ع��ن  متي��زه  وعي��وب 
التقليدي��ة، مثل: األنانية  البطولية 
نبيلة  لدواف��ع  امتالكه  واحتمالي��ة 
ولك��ن غامضة، أولى النم��اذج التي 
حتدث��ت عن هذه الش��خصية كانت 

في إلياذة “هوميروس”.

Plot / احلبكة 
مصطل��ح أدب��ي / فن��ي يُس��تخدم 
لوصف طريقة كتابة اجلزء الرئيسي 
م��ن القص��ة وبقي��ة أحداثه��ا مع 
تراب��ط األح��داث بعضه��ا  مراع��اة 
ببع��ض في من��ط معن، وتسلس��ل 
يخدم غ��رض القص��ة أو الدراما مع 
تنظيم املعلومات واألحداث بطريقة 
منطقية ومشوقة، ويجب أن يُراعي 
الكاتب أن ال تس��يطر بع��ض أجزاء 

القصة على غيرها.

Clapperboard /الكالكيت 

 أصل الكلمة فرنسي وتعني “النقر”، 
هي أداة مهمة يتم استخدامها قبل 
الس��ينمائية، وهي  تصوير املشاهد 
عادة ماتكون مصنوعة من اخلش��ب 
األسود يكتب عليها جميع تفاصيل 
املش��هد، ويت��م نقرها عن��د تصوير 
مش��اهد الفيلم للتأكد من مزامنة 
الص��وت مع الصورة عن��د حترير هذه 
املش��اهد الحق��اً م��ن خ��الل صوت 

الطرقة العالية مع احلركة.

Master Shot /اللقطة الرئيسة 
مصطل��ح يدل عل��ى اللقطة األهم 
في املش��هد الذي يتكون من لقطة 
رئيسية ولقطات فرعية أخرى، وهي 
عادة ما تكون لقطة طويلة وتستمر 
طوال مدة املش��هد، ويتم تصويرها 
من زاوية معينة لتظهر كل املمثلن 

في املشهد.

Script /النص السينمائي 
هو امل��رادف اللغ��وي “للس��يناريو – 
املعاجلة السينمائية” أي خطة العمل 
التي تتضمن وصف كامل للمشاهد 
واللقطات من اخلارج، ووصف احلوادث 
واملواقف الدرامية مع وصف احلركة 
املفترض��ة للش��خصيات، وكذل��ك 

الزماني��ة واملكانية لتلك  االنتقاالت 
الشخصيات وتفاعلها مع بعضها.

Parody / باروديا 
باروديا أو محاكاة ساخرة، هو العمل 
الفني أو األدبي القائم على السخرية 
م��ن عم��ل فن��ي أو أدبي آخ��ر، ويتم 
تقدمي��ه بنحو كاريكات��وري تهّكمي 
مبال��غ به ومثير للس��خرية، كمثال 
على ذلك من الناحية الس��ينمائية، 
 ،Scary“ ”Movies أف��الم  سلس��لة 
أّما من الناحية األدبية، فقد انتش��ر 
كثيراً في األدب العربي في العصرين 

اململوكي والعثماني.

Plateau / بالتوه 
األكب��ر  اجل��زء  وه��و  الصح��ن،  أو 
واألساس��ي م��ن اس��تديو التصوير، 
يتمّي��ز بانعزاله الت��ام عن الضجيج 
جمي��ع  ب��ه  تُق��ام  النه��ار،  وض��وء 
الديك��ورات ويكون س��قفه مرتفعاً 
لتركيب اإلضاءة، باختصار هو املكان 

الذي يتم تصوير املشاهد فيه.

Tragedy / تراجيديا 
يعني  يوناني كالس��يكي  مصطلح 
املأس��اة وتع��د ش��كل من أش��كال 
باجلدي��ة  يّتس��م  ال��ذي  الدرام��ا 
والشهامة، وغالباً ما يكون البطل ذو 
مكانة عالية ويواجه أحداث مؤسفة 
وحزين��ة تنتهي نهاية مأس��اوية إّما 
بهزميت��ه أو موته، والعمل التراجيدي 
ه��و عمل معقد يه��دف إلى تطهير 
نف��وس املش��اهدين عن طري��ق إثارة 
مش��اعر اخل��وف والش��فقة مث��ل: 

“أوديب ملكاً”.

Stand-in / دوبلير/ املمثل البديل 
هو الش��خص الذي ينوب عن املمثل 
أو البطل في القيام ببعض املشاهد 
اخلطرة أو التي تتطلب مهارة معينة، 
حيث يقوم مخرج العمل باستبدال 
املمثل بش��خص متمرس ميكنه أداء 
املهام اخلطرة نيابة عن بطل الفيلم، 
وعلى الدوبلير ارت��داء مالبس املمثل 
نفس��ها حتى ال يالحظ املشاهدون 

االختالف بينهما.

Fantasy / فانتازيا 
الفانتازي��ا هي نوع م��ن أنواع الفنون 

وتش��مل تقني��اً أي ف��ن “خيال��ي” أو 
احليات��ي  الواق��ع  تتن��اول  “وهم��ي”، 
م��ن رؤية غي��ر مألوفة، ميك��ن اعتبار 
الفن الس��ريالي ش��كالً من أشكال 
الفانتازي��ا، ولك��ن ال ميكنن��ا قول أن 
كل الفانتازي��ا تع��د س��ريالية، غير 
مقيدة مبدرس��ة فنية معينة وميكن 
أن يش��مل مصطل��ح “ف��ن اخليال” 
أو الفانتازي��ا العدي��د م��ن احل��ركات 
أن  اخملتلف��ة، فيمكنك  والتوجه��ات 
جتد التجريدية، الس��ريالية والعديد 

من األساليب األخرى.

Extra / كومبارس 
م��ن  إيطال��ي  الكلم��ة  أص��ل 
»Comparsa« مبعن��ى املث��ل الزائ��د، 
وه��م املمثل��ن الذين يقوم��ون بأداء 
أدوار ثانوي��ة صغي��رة ف��ي األعم��ال 
الدرامي��ة، عادة م��ا تك��ون أدوارهم 
ليس له��ا أهمية كبيرة أو ملحوظة 
على القصة، إالّ أّن وجودهم يساعد 
عل��ى إضافة ج��و طبيع��ي وإعطاء 

عمق وبعد للمشهد بنحو عام.

Chroma Key / مفتاح الكروما 
ه��و التصوي��ر أمام خلفي��ة خضراء 
المعة للتمكن من املعاجلة الرقمية 
لهذه املش��اهد في مرحلة التحرير، 
م��ن حيث إزالة هذه اخللفية وإضافة 
اخللفيات املناس��بة ألج��واء الفيلم، 
ويعود اس��تخدام ه��ذه التقنية إلى 
أربعين��ات الق��رن املاض��ي، حي��ث مت 
اس��تعمالها بنحو بدائ��ي في فيلم 
ل��ص بغداد، وع��ادة تس��تخدم هذه 
التقني��ة بكثاف��ة في أف��الم اخليال 

العلمي أو األكشن.

 Audio / ميكساج / دمج الصوت 
mixing

عملي��ة دم��ج الصوت م��ع الصورة، 
فيتعام��ل مهندس الص��وت اخلاص 
باملكس��اج مع مجموع��ة مختلفة 
من التسجيالت التي تشكل األغنية 
أو املقطوعة املوس��يقية، أو أصوات 
املادة اإلذاعي��ة أو التلفزيونية، حيث 
تت��م عملية دمج تلك التس��جيالت 
ومؤثرات  للص��وت  وإضافة مؤث��رات 
بطريقة  ودمج لألص��وات  جمالي��ة، 
فنية جتعلها مسموعة وواضحة من 

دون إزعاج لألذن.

في حوار مع »الصباح الجديد«.. انوشكا: 

ان من يقف 
وراء ذلك 
ضرب اهم 
مفصل في 
حياة االنسان 
وهو التعليم 
الذي تحول 
الى بيئة 
طاردة، حيث 
التدني الواضح 
في مستوى 
المادة 
المقدمة 
للطالب 
وكذلك 
االستاذ 
غير الجدير 
بالمهنة، نجد 
ايضًا غياب 
النشاطات 
الالصفية من 
فنون ورياضة 
كما في 
السابق، كل 
هذا اثر سلبا 
على مستوى 
الوعي للفرد 
العربي

انوشكا مع احملرر
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الملف 10

متاحف عالمية تستضيف الموناليزا
الصباح الجديد - وكاالت:

بعد إعالن وزيرة الثقافة الفرنسية 
إمكان تغيير م��كان لوحة املوناليزا 
دا فينتش��ي املعروض��ة  لليون��اردو 
ف��ي متح��ف اللوف��ر ف��ي باري��س، 
ين��وي قائمون عل��ى متاحف عاملية 

استضافة اللوحة الشهيرة.
فق��د أعل��ن متح��ف »بوش��كني« 
للفن��ون اجلميلة في موس��كو أنه 
س��يطلب من فرنس��ا أن تس��مح 

بعرض املوناليزا في متحفه.

وأب��دى فرع اللوفر ف��ي مدينة لنس 
ف��ي ش��مال فرنس��ا رغبت��ه ف��ي 
اس��تقبال رائعة دا فينش��ي املثيرة 

للجدل بابتسامتها الغريبة.
وقال��ت وزي��رة الثقافة الفرنس��ية 
فرنس��واز نيس��ني إن��ه يج��ب بعد 
تنفي��ذ اقت��راح نقل اللوح��ة »ايالء 
اهتمام بطريق��ة احلفظ وما متثله« 

هذه اللوحة.
وردا عل��ى س��ؤال بش��أن حتفظات 
االمناء واخلبراء، قالت الوزيرة »واجهنا 
ردة الفع��ل عينه��ا عن��د التق��دم 
باقتراح إخراج منس��وجة بايو خالل 

أعمال التجديد للمتحف«. وقد قرر 
قصر اإلليزيه إعارة هذه املنس��وجة 
إل��ى بريطانيا ف��ي 2022 تزامنا مع 
ورشة عمل كبيرة لتجديد املتحف 
الذي يستضيف هذا العمل الفني 

القّيم.
وقد أب��دى رئيس بلدي��ة لنس التي 
تضم منذ 2012 فرعا ملتحف اللوفر، 
ف��ي وقت س��ابق اس��تعداد املدينة 

الستقبال لوحة موناليزا مؤقتا.
وتنقل��ت ه��ذه اللوح��ة الش��هيرة 
في تاريخه��ا مرات ع��دة إلى بلدان 
مختلفة )الواليات املتحدة وروس��يا 

واليابان(.
وف��ي 1911، س��رقت اللوح��ة على 
ي��د إيطال��ي أوقف ف��ي 1913 عند 
محاولت��ه بيعها له��اوي جمع في 

مدينة فلورنسا.
وجتذب لوحة مونالي��زا )ال جوكوند( 
املعروضة من��ذ 2005 داخل صندوق 
خ��اص خل��ف زج��اج مصف��ح مع 
مس��تويات مضبوطة من الرطوبة 
واحلرارة، ببسمتها الشهيرة اهتمام 
ماليني الزوار الذين يتوافدون سنويا 
إل��ى متح��ف اللوفر أه��م متاحف 
الفنون في العالم الذي اس��تقطب 

8,1 مليون زائر في 2017.
ول��م تغ��ادر لوح��ة مونالي��زا التي 
يلف تاريخه��ا القدمي غموض كبير، 
موقعه��ا ف��ي متح��ف اللوفر منذ 
1974 الس��نة الت��ي عرض��ت فيها 
ف��ي الياب��ان بعد م��رور س��ريع في 

موسكو.
وقبل عشر س��نوات، عبرت اللوحة 
احمليط األطلسي وأتى لزيارتها نحو 
1,6 ملي��ون أميركي على مدى ثالثة 
أشهر في متحف »ناشونال غاليري 
اوف آرت« ف��ي واش��نطن ث��م ف��ي 

متحف الفن املعاصر في نيويورك.
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سمير خليل

وه��ي تئ��ن حت��ت س��باتها العمي��ق 
مازال��ت الس��ينما العراقي��ة تبحث 
ع��ن ذاتها وحت��اول اخل��روج من قمقم 
االهم��ال ،محاوالت س��ينمائية جادة 
تعكس الرغبة بعودة حقيقية لدوران 
الكامي��رات ،هذه احمل��اوالت وان كانت 
تبتعد ع��ن االفالم الروائي��ة الطويلة 
وتقترب من االفالم القصيرة بس��بب 
مشكالت االنتاج والعوز املادي خاصة 
ف��ي يومنا ه��ذا ، مح��اوالت او جتارب 
تتوه��ج داخل العراق وفي بالد الغربة، 
ف��ي مدين��ة الضب��اب لن��دن يعيش 
مبدع عراقي متلكه عش��ق السينما 
الذي اصبح ش��غله الشاغل ،جعفر 
مراد تواصل مع "الصباح اجلديد" عبر 
االثير في هذا اللقاء ،بادرناه بالسؤال 

:

آخر افالمك وعن ماذا يتحدث؟ حتدث 
عن الفيلم بجميع تفاصيله؟

" آخ��ر افالم��ي هم��ا "الع��ودة ال��ى 
اللذي��ن  امل��رآه"  فكتوري��ا" و"خل��ف 
ش��اركا في مهرجان��ات عاملية كثيرة 
وحصلوا عل��ى مجموعة جوائز. ومن 
أفالمي التي أكملته��ا حديثاً وجاهز 
للع��رض هو فيلم��ي العراقي "فطور 
انَكلي��زي" وه��و أول أفالم��ي الروائية 
الطويل��ة الت��ي تعبت كثي��راً الى أن 
أكملته، أناق��ش في هذا العمل عدم 
الوضوح ف��ي العالقة الزوجية وطمع 
االنسان وعدم قناعته مبا ميتلكه ،هذا 
الطم��ع يجعل��ه ينحرف في مس��ار 
حيات��ه وقيام��ه بارت��كاب جرائم لم 
يك��ن يتوقع بأن��ه في يوم م��ن االيام 
س��يرتكبها، هذه اجلرائ��م تؤثر كثيرا 
على حيات��ه اخلاصة وحتى على أقرب 
الن��اس اليه، قام ببطولة هذا الفيلم 

الفن��ان فالح هاش��م والفنان��ة وفاء 
العائ��ش والصاع��دة ليل��ى إبراهيم 
وأمي��ان جنيب وش��اكر املدن��ي وجمال 
ف��ؤاد جميل، وً املوس��يفى من تأليف 

صديقي البريطاني جاز وينهام".

* ه��ل تتن��اول موضوع��ات عراقية 
ف��ي افالمك؟هل تس��تعني بفنانني 
من العراق وال��دول العربية في هذه 

االفالم؟
" ب��دأت بأف��الم بريطاني��ة قصي��رة 
وطبعا كان يجب ان استعني مبمثلني 
بريطانيني. ولك��ن عندما بدأت أكتب 
وأخرج أفالم��ا عربي��ة وعراقية بدأت 
بالتعرف على فنانني عراقيني هنا في 
بريطانيا والذين ش��اركوا في أفالمي 
وأكن لهم كل االحترام لكوني عراقيا 
والن هن��اك جالي��ة عراقية كبيرة في 

اناق��ش موضوعات  بريطاني��ا ب��دأت 
ف��ي  هن��ا  عراقي��ة مهم��ة حتص��ل 
بريطانيا لم يتط��رق لها أحد واحلمد 
هلل اس��تطعت ان انق��ل ول��و ج��زءا 
قليال منه��ا بنجاح وهن��اك مواضيع 
س��نتطرق لها في املستقبل مهمة 

جداً متس اجلالية العراقية".

* هل متث��ل العراق ف��ي املهرجانات 
الت��ي تش��ارك به��ا ام كبريطاني؟ 
ماهي املهرجانات التي شاركت بها 
واجلوائز الت��ي حصلت عليها ؟وهل 

شاركت في مهرجانات عراقية؟
" أن��ا عراق��ي مقي��م ف��ي بريطانيا، 
املهرجانات التي ارغب املشاركة فيها 
دائماً ما تسأل عن دولة االنتاج وطبعا 
الزم أكت��ب دولة االنتاج هي بريطانيا. 
لهذا ينادونن��ي في املهرجانات باخملرج 

العراق��ي املقيم ف��ي بريطانيا ولكن 
ف��ي  ش��اركت  بريطان��ي،  الفيل��م 
مهرجانات عدي��دة عربية وعاملية في 
معظم الواليات االميركية خاصة في 
هوليود وس��ان فرانسيس��كو. وايضا 
ف��ي امي��ركا اجلنوبية مث��ل البرازيل. 
االرجنت��ني،  املكس��يك،  باراغ��واي، 
اوروغ��واي، كولومبي��ا وف��ي معظم 
ال��دول االوروبية ومن ال��دول العربية 
ه��ي مص��ر" 5 م��رات"، املغ��رب "14 
مهرج��ان"، ليبيا وطبعا بلدي العراق، 
كم��ا حصلت على جوائ��ز كثيرة من 
الهن��د كأفضل فيل��م عاملي "خلف 
امل��رآه" ومن مص��ر أربع جوائ��ز عن " 
العودة الى فكتوري��ا" وعن "الرحلة" 
ومن املغرب س��تة جوائز عن "العودة 
الى فكتوريا" وم��ن بريطانيا جائزتني 
ايض��اً ع��ن "خل��ف امل��رآه" وتكرميات 

جميل��ة في بلدي العراق ملش��اركاتي 
ف��ي معظ��م املهرجان��ات العراقي��ة 
وأفالمي القت ترحيب كبير من النقاد 
واجلمهور كمهرجان بغداد السينمائي 
ومهرجان واس��ط السينمائي اضافة 
لتكرمي��ني م��ن مص��ر ف��ي مهرجان 
كام الس��ينمائي حيث حصلت على 
لقب سفير الس��ينما العراقية. وفي 
االسكندرية في سموحة عن فيلمي 

" العودة الى فكتوريا".

للنهوض  الس��بيل  ،كي��ف  برأي��ك 
بالسينما العراقية؟

" الس��ينما حتتاج الى مجهود وانتاج 
لك��ي  متط��ورة  وعقلي��ة  كبيري��ن 
تنت��ج أفالم��ا ذات ج��ودة عالية حتى 
نس��تطيع ان ننافس االفالم االوروبية 
ولك��ن لالس��ف وكم��ا ه��و معروف 

للجميع اليوج��د أي متويل في العراق 
وال حتى اهتمام ف��ي هذا اجملال برغم 
وج��ود عقلية فنية كبيرة س��واء في 
داخ��ل أو خارج العراق. واجبي ككاتب 
وكمخرج ان ال أتوقف عن انتاج افالم 
حتى ولو بانت��اج متواضع مع احلفاظ 
عل��ى قيم��ة افالم��ي بطريق��ة مميزة 
ومختلف��ة حت��ى اتنافس م��ع بقية 
ال��دول، املعادلة صعب��ة خاصة وانت 
تتناف��س مع ش��ركات كبي��رة وأفالم 
بانتاجية عالية مببالغ ال يستهان بها 
م��ن أدوات تصوير وم��الك عمل كبير 
ذي خب��رة كبي��رة، واجبن��ا ان ال نقف 
متفرجني واجبنا ان نعمل على تطوير 
انفس��نا أوال حتى نستطيع أن ننتج 
اعمال مميزة كي نس��تطيع التنافس 

بها في احملافل الدولية".

* ه��ل يتقب��ل الغ��رب افالم��ك اذا 
تناولت قضايا الشعوب؟

"مهم جداً ان تناقش مواضيع مهمة 
وخاص��ة من الش��رق االوس��ط لكي 
تقدم ش��يئا مختلفا في املهرجانات 
العاملية كم��ا في فيلم��ي "الرحلة" 
عندما ناقش��ت اخلوف املزروع بنا من 
ج��راء نظام دكتات��وري وايض��اً فيلم 
"العودة الى فكتوريا" حيث ناقش��ت 
الغ��رب  ونظ��رة  التط��رف  موض��وع 
اخلاطئة لالس��الم واملسلمني، وطبعا 
ف��ي "خل��ف امل��رآه" حيث ناقش��ت 
موضوعا غي��ر موجود وغي��ر معروف 
في أوروبا وهو عذرية املرأة الش��رقية. 
كل ه��ذه املواضيع كان��ت مهمة في 
املهرجانات العاملية ألنها غير مطروقة 

سابقاً بالطريقة التي ناقشتها".
بق��ي ان تع��رف عزي��زي الق��اريء ان 
ضيفنا ش��ارك في اعم��ال بريطانية 
م��رة كممث��ل واخ��رى ف��ي التصوير 
واملونتاج ثم في االخراج، االفالم التي 
قام باخراجها كانت من انتاج شركات 
بريطانية مث��ل :رقص��ة قصيرة مرة 
و كوف��ي حيات��ي و ه��ذا أن��ا و نكهة 
الفراولة الذي كان من انتاج اجلامعة، 
اما االف��الم التي أنتجها ف��ي بداياته 
فكانت أفالما س��ايكولوجية قصيرة 
أخ��ذت حيزا كبي��را م��ن النجاح في 
بايسكل،  البريطانية مثل:  اجلامعات 
ال داع��ي حلب��ر، هارموني��كا، هذه هي 
احلي��اة، بعدها اجت��ه ال��ى الدراما في 
اف��الم مثل: ع��د تنازلي، حي��اة، هوت 
جوكليت،  ليفرب��ول، الرحلة، العودة 
ال��ى فكتوري��ا، خل��ف امل��رآه، وحاليا 
يعك��ف على عم��ل جديد س��يقوم 
بكتابت��ه قريب��ا و باللغ��ة االجنليزية 
النه يجب أن يطرح موضوعه بأبطال 
بريطانيني ولكنهم من أصول عربية، 
يناق��ش الفيل��م موضوع��ا يعك��س 
م��ا يعان��ي منه اغلب املس��لمني في 

بريطانيا ..

المخرج السينمائي المغترب جعفر مراد:

أعتز بتكريمي في بلدي االم
وأجمل ألقابي سفير السينما العراقية 

ال توج��د حكاي��ة ف��ي ه��ذا العالم 
حتمل تفس��يراً واحداً، فلكل حكاية 
يرتب��ط بحقائق  وجه��ان، بعضه��ا 
مخفية واآلخ��ر بعوامل كان يحاول 
املؤلف إخفاءه��ا. األمر ينطبق على 
قصص األطفال واحلكايات اخلياّلية، 
التي تب��دو بريئة ومس��لية، لكنها 
حتوي الكثي��ر من اجلوان��ب املظلمة 
والتفس��يرات بعي��داً عن النس��خة 

الرسمية واملتداولة.

بياض الثلج
جميعن��ا نعرف قصة بي��اض الثلج 
واألقزام الس��بعة وفيلم والت ديزني 
الشهير عنها. حتبس امللكة األميرة 

في قصر لينقذها األمير الحقاً. لكن 
هناك جانباً مظلماً للقصة، إذ تقول 
بعض التفسيرات أن األمير ليس إال 
مالك امل��وت، حضر ليأخذ روح بياض 

الثلج ويحملها بعيداً إلى اجلنة.
والدلي��ل على ذلك أن بي��اض الثلج 
تهرب من األمير ح��ني تراه ألول مرة، 

وكأنها في ذلك تهرب من املوت.

حورية البحر
نظري��ة أخرى تقترح أن حورية البحر 
وجدت حطام الس��فينة التي كانت 
تقل وال��دي ط��رزان. وهن��ا تتقاطع 
عوال��م حكايات األخوين أندرس��ون، 
اللذين ألفا هذه احلكايات الشهيرة، 
إذ يقال أن وال��دي حورية البحر هما 

اجلميلة النائمة واألمير فيليب، الذي 
أيقظها من الن��وم. أما الدليل على 
ذلك، فيوجد في إحدى لقطات فيلم 
حوري��ة البحر وحتديداً عند مش��هد 
صورة قصر األمي��ر فيليب واجلميلة 
النائم��ة وحلظ��ة والدة حورية البحر 

قبل أن تقع عليها اللعنة.

بيتر بان
لطاملا أث��ارت حكاية بيتر بان الكثير 
من اجل��دل، بالرغم م��ن أنها حكاية 
متخيل��ة لألطف��ال، إال أنه��ا حتمل 
الكثير من الدالالت. إذ يشير البعض 
إلى أن بيتر بان يقتل األطفال الصغار 
حينم��ا يكب��رون بالعمر ف��ي نيفير 
الند. ف��ي حني يعد البع��ض أن بيتر 

بان هو مالك جاء لألرض ليأخذ أرواح 
األطفال املرضى الذين يوشكون على 

املوت، وأن Neverland هي اجلنة.

تشارلي ومصنع الشوكوال
حتول��ت هذه احلكاية املش��هورة إلى 
فيلم في هوليوود عدة مرات، إذ يقال 
أن مصنع الش��وكوال ليس إال إعادة 
حتوي��ر جلحي��م دانت��ي، ومس��تويات 
العذاب فيه. فتشارلي ينقل األرواح 
في طبق��ات اجلحي��م اخملتلفة، هذا 
ما ميك��ن رؤيت��ه في الفيل��م، حيث 
يدخل األطفال إلى املصنع في قارب، 
ويعاق��ب كل واح��د منهم حس��ب 
ذنوبه كالس��رقة والك��ذب وغيرها. 
وفي حالة فيرجيل في جحيم دانتي، 

ينتق��ل تش��ارلي إلى الس��ماء عبر 
مصعد يحمله عالياً.

الدب ويني
يعد فيل��م ال��دب ويني من أش��هر 
أفالم ديزن��ي، إذ قام مؤل��ف احلكاية 
كريستوفر روبني بتسمية الدب على 
اس��م لعبة ابنه التي حتمل االس��م 
ذات��ه. لك��ن هناك بع��ض النظريات 
الت��ي تق��ول أن هذه الش��خصيات 
ليست إال أعراضاً مرضية للذهان أو 
الفصام الذي كان كريستوفر مصاباً 
به. فويني انعكاس لس��وء التغذية، 
وإيوي انع��كاس لالكتئاب، وبيغليت 
انع��كاس للقلق. أما تايغر فهو ميثل 
متالزمة عدم الق��درة على التركيز، 

النرجس��ّية  فتمث��ل  البوم��ة  أم��ا 
املرضّية.

أليس في بالد العجائب
يقت���رح البع��ض أن ألي��س كان��ت 
الش��خصية،  بانفص��ام  مصاب��ة 
ف��رد فعله��ا لألرن��ب الناط��ق ليس 
العقل��ي،  دلي��اًل عل��ى مرضه��ا  إال 
كونها لم تفاجأ ب��ه. وهناك نظرية 
تقول إن احلكاية تتح��دث عن إدمان 
اخمل��درات وامل��واد املهلوس��ة، فأليس 
والش��خصيات م��ن حولها تش��رب 
وتتناول أطعم��ة غريبة، كما أن كل 
م��ا ت��راه لي��س إال أع��راض اخملدرات 

وتعاطيها.

هاري بوتر
ص��در أول كتاب من سلس��لة هاري 
بوتر عام 1997 وتتالت بعدها الكتب 
ونال��ت ش��هرة عاملّّي��ة وخصوص��اً 
بعد حتويلها إل��ى فيلم. لكن بعض 
النظري��ات، الت��ي حتي��ط باحلكاي��ة، 
تقترح أن الكاتبة ج.ك. رولينغ كتبت 
سحراً أس��ود لكل كتاب كي يبقى 
مش��هوراً لألبد. بل ذهب��ت إلى حد 
االعتق��اد بأن مش��اهد املوت املروعة 
ف��ي كل كتاب س��ببها اس��تخدام 
الكاتب��ة أج��زاء من روحه��ا، لكتابة 
الصفحات كجزء من السحر األسود 
الذي اس��تخدمته وهذا م��ا يجعل 
الق��راء، برأيه��م، مذهول��ني عندما 

يقرأون كل كتاب من السلسلة.

تفسيرات سوداوية وراء أشهر قصص األطفال الذهبية
بياض الثلج

خالل أحد أعمالهجعفر مراد

هاري بوترأليس في بالد العجائبالدب وينيتشارلي ومصنع الشوكوالبيتر بانحورية البحر



الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمي��ة أن التوت��رات التجاري��ة 
للنم��و  توقع��ات  أفض��ل  ته��دد 
العاملي في سبع سنوات، مضيفة 
أن من املرجح أن تش��هد الواليات 
املتح��دة رفع أس��عار الفائدة أربع 
م��رات ه��ذا الع��ام؛ اذ ستنش��ط 
اخلفوضات الضريبية أكبر اقتصاد 
في العالم، بينما سيضغط خروج 
بريطانيا من االحت��اد األوروبي على 

اقتصاد البلد.
وفي حني تبدو املنظمة أكثر تفاؤالً 
عنه��ا قبل أش��هر قليل��ة، فإنها 
حذرت م��ن حرب جتاري��ة قد تهدد 
األفق، وتوقع��ت أن يتخلف النمو 
في بريطانيا عن كل الدول األعضاء 
ف��ي مجموع��ة العش��رين نظ��راً 
للضبابية التي تكتنف االنفصال 

املقرر عن االحتاد األوروبي.
وفي حتدي��ث لتوقعاته��ا جملموعة 

العشرين، رفعت منظمة التعاون 
 34 تض��م  الت��ي  االقتص��ادي، 
دولة م��ن االقتص��ادات املتقدمة، 
توقعاتها للنمو العاملي في 2018 
و2019 إلى 3.9 في املئة، وهو أعلى 
مس��توى منذ 2011، من تقديرات 
سابقة عند 3.6 في املئة لكل من 

العامني. 
التوقعات  رف��ع  املنظم��ة  وع��زت 
إلى أس��باب، منها التقديرات بأن 
الواليات  اخلفوضات الضريبية في 
املتحدة ستدعم النمو االقتصادي 

هناك.
وقال كبير االقتصاديني باإلنابة لدى 
املنظمة ألفارو بيريرا في تصريح: 
االقتص��اد  حتس��ن  أن  »نعتق��د 
سيس��تمر في العام��ني املقبلني. 
عدن��ا ألوضاع أكث��ر طبيعية عما 
كنا عليه في الس��نوات العش��ر 

األخيرة«.
وتتوق��ع املنظمة أن يبقي انتعاش 

االس��تثمارات العاملية منو التجارة 
الدولية عند نحو خمسة في املئة 
ه��ذا العام. ورغم ذل��ك، أعلنت أن 
االقتص��اد العاملي عرض��ة الندالع 
توترات جتاري��ة بعدما فرضت إدارة 
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 
الصل��ب  واردات  عل��ى  رس��وماً 
واأللومني��وم، ف��ي خط��وة يتوقع 
أن حتف��ز حت��ركاً مضاداً م��ن أوروبا 

وآخرين.
وق��ال بيريرا »م��ن الواضح أن ذلك 
قد يه��دد التعافي. نعتقد بال ريب 
أنه��ا أخطار كبيرة، ل��ذا نأمل بأال 
تتحق��ق نظ��راً ملا س��تلحقه من 

أضرار«.
وتتوقع منظمة التعاون االقتصادي 
االقتص��اد  ينم��و  أن  والتنمي��ة 
األميركي 2.9 ف��ي املئة هذا العام 
و2.8 ف��ي املئ��ة ف��ي 2019، حيث 
س��تضيف اخلفوض��ات الضريبية 
م��ا ب��ني 0.5 و0.75 نقط��ة مئوية 

إل��ى التوقعات ل��كل من العامني. 
لذا، على مجلس االحتياط )البنك 
املرك��زي األميرك��ي( رفع أس��عار 
الفائ��دة أربع مرات ه��ذا العام مع 
ارتفاع التضخم، على وفق ما قاله 
بيري��را. وتوقعت املنظمة في وقت 
سابق رفع الفائدة ثالث مرات هذا 

العام.
وف��ي ظل الدعم الذي س��تقدمه 
اخلفوض��ات الضريبي��ة لالقتصاد 
األميركي هذا العام والعام املقبل، 
تتوق��ع املنظم��ة أن يص��ل احل��د 
االحتادية  األم��وال  لفائ��دة  األعلى 
املركزي  البن��ك  الذي يس��تهدفه 
إل��ى 3.25 في املئ��ة بنهاية 2019 

من 1.5 في املئة حالياً.
ومن املتوقع أن تتخل��ف بريطانيا 
العامل��ي،  الصع��ود  موج��ة  ع��ن 
لتحتل املركز األخير بني مجموعة 
الدول العشرين بنمو متوقع قدره 
1.3 ف��ي املئ��ة فقط. وه��ذا أعلى 

من توقع��ات تش��رين الثاني التي 
كان��ت لنمو ق��دره 1.2 ف��ي املئة 
نظراً لتحسن عاملي أوسع نطاقاً. 
وم��ع انفص��ال بريطاني��ا املرتقب 
عن االحت��اد األوروبي، من املتوقع أن 
يتراجع منوها االقتص��ادي إلى 1.1 
في املئة ف��ي 2019، من دون تغيير 
عن توقعات املنظمة في تش��رين 

الثاني.
وأش��ارت املنظم��ة ال��ى أن ارتفاع 
التضخم س��يؤثر في مس��تويات 
س��تتباطأ  بينم��ا  الدخ��ل، 
استثمارات الشركات في مواجهة 
حالة الضبابية بخصوص عالقات 
بريطاني��ا باالحت��اد األوروب��ي ف��ي 
املس��تقبل. في املقابل،فإن النمو 
القوي ف��ي فرنس��ا وأملانيا يدعم 
توقعات منو منطقة اليورو عموماً 
2.3 ف��ي املئة هذا الع��ام و2.1 في 
املئ��ة في 2019. وكان��ت املنظمة 
تتوقع من قب��ل 2.1 و1.9 في املئة 

على الترتيب.
ومن املنتظر أن يعزز التيسير املالي 
في أملانيا النم��و في أكبر اقتصاد 
مبنطقة اليورو، ليصل إلى 2.4 في 
املئة هذا الع��ام وإلى 2.2 في املئة 

في 2019.
الرئي��س  إصالح��ات  وستس��اعد 
ماك��رون  إميانوي��ل  الفرنس��ي 
عل��ى صعي��د الرف��اه االجتماعي 
والضرائب وسوق العمل، بلده في 
تضييق الفجوة مع أملانيا في ظل 
من��و متوقع قدره 2.2 في املئة، وهو 
األعلى في 11 س��نة، ليتراجع إلى 

1.9 في املئة في 2019.
ورأت املنظم��ة أن في ظ��ل متانة 
اقتص��اد منطقة اليورو، س��يتيح 
ارتف��اع التضخم للبن��ك املركزي 
األوروب��ي خف��ض مش��ترياته من 
الس��ندات تدريجاً ه��ذا العام، ثم 
اخل��روج بع��د ذل��ك من سياس��ة 

أسعار الفائدة السلبية.

11 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكر مصدر مس��ؤول، امس االربعاء، 
ان الع��راق ال��ذي يع��د ثالث س��وق 
للس��لع واخلدمات االيرانية املصدرة 
إذ بلغ��ت عوائد الص��ادرات االيرانية 
الى العراق من نيس��ان حتى تشرين 
األول م��ن الع��ام املاض��ي 5.6 مليار 
الضرائ��ب  زي��ادة  ان  مبين��اً  دوالر، 
التجارية الت��ي فرضتها بغداد على 
الس��لع املس��توردة ليس��ت حصراً 

على ايران.
وقال كاوه زركران رئيس جلنة الزراعة 
التابع��ة لغرفة طه��ران للتجارة ان 
ايران ص��درت منتج��ات زراعية الى 
العراق بل��غ حجمها 3.7 مليون طن 
وبلغت قيمته��ا 3.5 مليار دوالر من 

نيسان حتى تشرين األول 2017.
ول��م يع��د رئي��س منظم��ة تنمية 
التج��ارة االيراني��ة، زي��ادة الضرائب 
التجارية الت��ي فرضها العراق على 
السلع املس��توردة حصراً على ايران 
دون س��واها، ب��ل رأى ذل��ك وارداً في 
خطة حكومي��ة عراقية تهدف الى 

حماية االنتاج احمللي.
وأض��اف مه��دي خس��روتاج أم��س 
احلكوم��ة  »مس��ؤولي  أّن  االربع��اء 
العراقي��ة أخبرونا بأّن زيادة الضريبة 
عل��ى الس��لع املس��توردة ش��ملت 
جمي��ع ال��دول املصدرة ال��ى العراق 
وال يوج��د متيي��ز أو تبعيض بني دولة 
واُخ��رى«. وأفاد املس��اعد التصديري 
لوزي��ر الصناعة واملناج��م والتجارة 
االيراني، ب��أّن املس��ؤولني العراقيني 
أعلنوا ع��ن إحصائيات دالة على منو 
بعض منتج��ات بلدهم الزراعية ما 
جعلهم يضع��ون مق��ررات خاصة 
حلماي��ة االنت��اج احملل��ي عب��ر زي��ادة 

التعاريف والضرائب التجارية.
وس��بق وان ق��ال امللح��ق التج��اري 
اإليران��ي ف��ي بغداد ناصر به��زاد، أن 
ب��الده ص��ّدرت 12 ملي��ون ط��ن من 
البضائ��ع غي��ر النفطي��ة بقيم��ة 
خمس��ة مليارات و500 مليون دوالر 

الى العراق خالل العام املنصرم.
وقال بهزاد في تصريح لوكالة »إرنا« 
االيرانية، ان »الصادرات االيرانية غير 

النفطي��ة للعراق بلغ��ت 12 مليون 
طن بقيمة خمسة مليارات ونصف 
امللي��ار دوالر، من��ذ اذار 2017 ولغاية 
الي��وم، وه��ذا الرقم ميث��ل %18 من 
مجموع الصادرات االيرانية الي دول 

العالم«.
م��ع  التج��اري  »التب��ادل  ان  وب��ني 
العراق جي��د، إذ ان %66 من مجموع 
ص��ادرات اي��ران تذهب ال��ى الصني 
والع��راق واالمارات وكوري��ا اجلنوبية 
وافغانس��تان، وان النص��ف منه��ا 

يصدر الى الصني والعراق«.
التج��اري  التب��ادل  مع��دل  ويبل��غ 
السنوي بني ايران والعراق في الوقت 
احلاضر، بني خمس��ة مليارات و600 
ملي��ون دوالر ال��ى س��بعة مليارات 

دوالر، واضاف��ة الى ص��ادرات النفط 
والغاز والسياحة الدينية واخلدمات 
الفنية والهندسية، ليرتفع الى 12 

مليار دوالر سنويا.
العدي��د م��ن اخلب��راء االقتصادي��ني 
يعتق��دون ان الع��راق وبع��د مرحلة 
ووف��رة  األم��ن  واس��تتباب  داع��ش 
املوارد النفطية واملالية، يعد س��وقا 
واسعة وجيدة جدا وذا مزايا خاصة 
االعم��ال  ورج��ال  للمس��تثمرين 

االيرانيني.
وكانت وزارة التجارة، قالت، في وقت 
سابق، أن »حجم التبادل التجاري مع 
ايران، جتاوز 6 مليارات دوالر في عامي 
2015 2016-، ما ميثل  االس��تيرادات 
من ايران مضافا لها 60 مليون دوالر 

متثل صادرات العراق اليران، مش��يرة 
ال��ى وج��ود 8 مناف��ذ حدودية تربط 

البلدين«.
وقال��ت ال��وزارة ان »حج��م التبادل 
التجاري مع ايران في تطور مستمر 
في ظل  رغب��ة البلدي��ن اجلارين في 
تطوير وتنمية العالقات االقتصادية 
وتفعي��ل  االتفاق��ات  والتجاري��ة 
الثنائية املش��تركة التي اس��همت 
في زيادة حجم التبادل التجاري بني 

البلدين«. 
وأضافت، ان »نسبة الزيادة السنوية 
في عملي��ة التب��ادل التجاري تصل 
الى اكثر من ربع  مليار دوالر س��نويا، 
وه��ي ف��ي زي��ادة مس��تمرة برغ��م 
الظروف االقتصادية واملالية نتيجة 

 انخف��اض اس��عار النفط بش��كل 
كبير جدا«. 

واش��ارت ال��ى ان »هن��اك 8 مناف��ذ 
حدودي��ة ترب��ط العراق واي��ران وهي 
منافذ الش��يب  وزرباطي��ة واملنذرية 
ومندلي والش��المجة وحاج عمران 
وه��ي  املنافذ  وبرويزخان،  وبنجوي��ن 
البلدين  ب��ني  املعتم��دة  الرس��مية 

لنقل ودخول البضائع اخملتلفة«. 
ونوهت ال��ى وجود اتفاق��ات ثنائية 
ستس��هم في تش��جيع الشركات 
االيرانية ورجال االعمال  للدخول في 
س��وق االس��تثمار العراقي او اقامة 
مشاريع مش��تركة، كذلك التعاون 
والكهرب��اء  الطاق��ة  ف��ي  مج��ال 
والنف��ط والغاز والعمل على تطوير 

املناف��ذ احلدودي��ة الرس��مية  الت��ي 
تخ��دم مصلحة البلدي��ن من خالل 
اس��تخدام الوس��ائل احلديث��ة في 
دخول وفح��ص  البضائ��ع والتعاون 
ف��ي مج��ال التقييس والس��يطرة 

النوعية.
وش��هدت العالقات االقتصادية بني 
العراق وايران تقدما ملموس��ا وذلك 
من خالل حجم التبادل التجاري بني 
البلدي��ن بعد عام 2003، وذكر تقرير 
نشرته وكالة ارنا االيرانية، ان حجم 
التبادل بني العراق وايران وصلت خالل 
ع��ام 2016 الى 6 ملي��ارات ونصف 
املليار، وان العالقات االقتصادية بني 
طه��ران وبغداد تس��ير على وفق ما 

هو مخطط له.

5.6 مليار دوالر إيرادات الصادرات اإليرانية الى العراق
بغداد ترفع الضرائب التجارية على السلع المستوردة

يبلغ معدل التبادل 
التجاري السنوي 
بين ايران والعراق 
في الوقت 
الحاضر، بين 
خمسة مليارات 
و600 مليون 
دوالر الى سبعة 
مليارات دوالر

احد املنافذ احلدودية بني العراق وايران

بروكسيل ـ رويترز: 
أعلن رئيس مجموعة اليورو أن دائني اليونان في 
املنطقة س��يقدمون ش��رائح ائتمانية جديدة 
ألثينا ه��ذا الش��هر، ويعكفون عل��ى إجراءات 
لتخفي��ف عبء الديون، في خط��وات يجب أن 

تساعد في تعزيز تعافي االقتصاد اليوناني.
ويقت��رب برنامج إنقاذ اليون��ان البالغ 86 بليون 
يورو، وهو الثالث من��ذ العام 2010، من نهايته 
في آب، ويجري املقرضون الدوليون نقاشاً بشأن 
كيفية التأكد من أن البلد سيحافظ على منو 

قوي في السنوات املقبلة.
وأبلغ رئي��س مجموعة اليورو ماريو س��ينتينو 
مؤمت��راً صحافياً بعد اجتماع دوري لوزراء مالية 
منطق��ة الي��ورو، أن صن��دوق اإلنقاذ س��يقدم 
قرض��اً جديداً ب���5.7 بلي��ون يورو إل��ى اليونان 
ف��ي النصف الثاني من الش��هر اجلاري، بعد أن 
تنتهي البرملانات في دول املنطقة من اإلجراءات 

اخلاصة باملوافقة.
ويأتي هذا بعد احترام اليونان تعهداتها مبوجب 
املراجعة الثالثة وقبل األخيرة لبرنامج اإلنقاذ.

وللتخ��ارج بنجاح من البرنام��ج، يجب إكمال 
مراجعة رابعة قبل آب. وسيسمح هذا لليونان 

باحلصول على قروض أخرى.

بكين ـ رويترز:
ارتفع اإلنت��اج الصناعي الصين��ي 7.2 باملئة 
في أول ش��هرين من العام مقارنة مع الفترة 
نفس��ها من الع��ام املاضي بينما تس��ارع منو 
االس��تثمار في األصول الثابتة إلى 7.9 باملئة 

ليتجاوز كالهما التوقعات.
وتوق��ع محللون اس��تطلعت رويت��رز آراءهم 
تراج��ع من��و اإلنت��اج الصناعي قلي��ال إلى 6.1 
باملئ��ة م��ن 6.2 باملئة في كان��ون األول متأثرا 
بضغوط القيود املش��ددة املفروضة ملكافحة 

التلوث في الشتاء.
وكان م��ن املتوقع منو االس��تثمار في األصول 
الثابتة س��بعة باملئة انخفاضا من 7.2 باملئة 

في عام 2017 بأكمله.
وزاد االس��تثمار في األص��ول الثابتة بالقطاع 
اخل��اص 8.1 باملئ��ة مقارنة مع زيادة نس��بتها 
س��تة باملئة في ع��ام 2017. وميثل اس��تثمار 
القط��اع اخلاص نح��و 60 باملئة م��ن إجمالي 

االستثمارات في الصني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
س��جلت املؤش��رات الرئيس��ية في بورصات وول 
س��تريت بالوالي��ات املتح��دة بع��د ق��رار الرئيس 
االمريكي دونالد ترامب إقالة وزير اخلارجية ريكس 
تيلرسون واس��تبداله مبدير ال� »سي آي أي« مايك 

بومبيو.
وخسر مؤش��ر داو جونز الصناعي 104.61 نقطة 
أو 0.42 باملئة، ليصل إلى 25074 نقطة، ومؤش��ر 
S&P 500 هب��ط ب� 13.7 نقط��ة )0.49 باملئة(، إلى 
ح��د 2769.32 نقط��ة، ومؤش��ر ناس��داك املركب 
62.19 نقطة )0.82 باملئة(، حتى 7526.13 نقطة.

وهبطت أس��هم »مايكروس��وفت« و«فيسبوك« 
و«الفابت« بنسب تتراوح ما بني 1.3 و2.3 باملئة.

وجتدر اإلش��ارة إلى أن الهبوط سجل على خلفية 
األخبار حول إقالة تيلرس��ون وعزم الرئيس ترامب 
تعيني مدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكية 
محل��ه، وذلك بعد أخبار اقتصادية إيجابية، كانت 
حت��دد حال��ة الس��وق املالية ف��ي الصب��اح، حيث 
فتحت البورصات مبؤشرات أعلى وسط املعلومات 
عن انخفاض وتائر منو األس��عار االستهالكية في 

الواليات املتحدة في الشهر املاضي.
وأوض��ح جي��م أواد، كبي��ر امل��دراء ف��ي ش��ركة 
»هارتالند أند كو« ف��ي نيويورك أن »بومبيو يعتبر 
صقرا حقيقي��ا فيما يخص التجارة والسياس��ة 

اخلارجية«. 
وأضاف: »ليست هناك ضوابط أو موازين لترامب. 
وهذا كان مقلقا بالنس��بة للس��وق في سياق ما 

نراه حاليا في االقتصاد«.

»اليورو« تفرج عن 
قروض أخرى لليونان

ارتفاع الناتج
الصناعي الصيني

هبوط مؤشرات
وول ستريت

بغداد ـ الصباح الجديد:

في وقت تواصل فيه إمدادات النفط 
من أعضاء منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( من الش��رق األوسط، 
والس��عودية،  الع��راق  س��يما  ال 
الهيمنة على واردات الهند، ارتفعت 
اس��عار النفط أمس االربعاء، بعدما 
أعلنت ليبي��ا أن حتمي��الت اخلام في 
ميناء رئيس توقفت، ما بدد انخفاض 
األسعار في وقت سابق بسبب أدلة 
عل��ى الزي��ادة املس��تمرة ف��ي إنتاج 

النفط اخلام األميركي. 
وأعلن موقع إلكتروني ليبي أن جميع 
التحميالت في ميناء الزاوية لتصدير 
النفط، والذي يصدر 308 آالف برميل 
يومياً من النفط من حقل الش��رارة، 
توقفت بسبب إضراب. لكن مصدراً 
في املين��اء أعل��ن الحقاً اس��تئناف 
التحمي��الت ف��ي املين��اء النفط��ي 
بعد التوصل إلى اتف��اق مع عاملني 
أضربوا عن العمل ومنعوا سفناً من 

الرسو.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام »برنت« 
11 س��نتا إل��ى 65.06 دوالر للبرميل 
بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 
64.67 دوالر، بينما صعدت عقود خام 
غرب تكس��اس األميركي الوس��يط 
17 س��نتاً إلى 61.53 دوالر للبرميل. 
وتراج��ع اخلامان نح��و واحد في املئة 
بعد إع��الن إدارة معلوم��ات الطاقة 
األميركي��ة إن اإلنت��اج م��ن ح��وض 
صخري سيبلغ مستوى قياسياً في 

نيسان. 
وتوقع��ت إدارة معلوم��ات الطاق��ة 
في تقري��ر أن يزيد إنتاج النفط اخلام 
األميرك��ي م��ن تكوين��ات صخري��ة 
كبي��رة، بواقع 131 ألف برميل يومياً 
في نيسان، مقارنة بالشهر السابق 
ليصل إلى مس��توى قياس��ي قدره 

6.95 مليون برميل يومياً.
وتتوق��ع وكال��ة الطاق��ة الدولية أن 
يرتفع إنتاج الواليات املتحدة متجاوزاً 
11 مليون برميل يومي��اً أواخر العام 
اجلاري لتنتزع املرك��ز األول عاملياً من 

روسيا.

في النمس��ا أعلن الرئيس التنفيذي 
جملموع��ة »أو إم ف��ي« راينر س��يلي، 
إن اجملموع��ة مهتمة بالتوس��ع في 
نش��اط االستكش��اف في اإلمارات 

العربية املتحدة. 
وأضاف أن من الس��ابق ألوانه القول 
ما إذا كانت الش��ركة س��تنجح في 
مباحث��ات التوس��ع ف��ي نش��اطات 
املصب مع »ش��ركة بت��رول أبوظبي 
الوطنية« )أدنوك( في دولة اإلمارات. 
وأشار إلى أولوية الشركة في الوقت 
احلالي ليس��ت روس��يا، بل الش��رق 
األوس��ط بع��د مبادل��ة أص��ول مع 

»غازبروم«.
وتتوقع الش��ركة أن يبلغ سعر خام 
القي��اس العاملي مزي��ج »برنت« في 
امل��دى املتوس��ط 70 دوالراً للبرميل 
وف��ي األمد الطويل ما يتراوح بني 70 

و80 دوالراً.
وفي موس��كو نقل��ت وكالة »تاس« 
لألنباء عن الرئيس التنفيذي لشركة 
»غازبروم« أليكس��ي ميل��ر قوله إن 
نزاع الغاز الدائر بني روسيا وأوكرانيا 
ال يهدد إمدادات الغ��از املتجهة إلى 

أوروب��ا. وأضاف ميلر أثناء اجتماع مع 
رئيس الوزراء دميت��ري ميدفيديف، أن 
إنه��اء العق��ود املبرمة م��ع أوكرانيا 

سيستغرق ما يصل إلى سنتني.
في الس��ياق، خفضت دولة اإلمارات 
انتاجها النفطي بنسبة 6 في املئة 
خالل الرب��ع األخير من العام املاضي، 
ف��ي حني وصلت نس��بة اخلفض في 
الربع الثالث ال��ى 4 في املئة، التزاماً 
من دولة اإلمارات باالتفاق الذي أقرته 
منظم��ة ال��دول املص��درة للنف��ط 
»اوب��ك« بالتعاون م��ع كبار املنتجني 

املستقلني. 
ملنظم��ة  احلال��ي  الرئي��س  ويأم��ل 
»أوبك« وزير الطاقة االماراتي سهيل 
املزروع��ي بتمديد االتفاق إلى ما بعد 
2018 وذك��ر في تصريحات س��ابقة 
أنه سيقدم اقتراحاً بهذا الصدد إلى 
االجتم��اع املقبل للمنظم��ة. يذكر 
أن إجمال��ي إنت��اج أعض��اء منظمة 
ال��دول املصدرة للنف��ط »اوبك« بلغ 
933 مليون برمي��ل خالل عام 2017، 
بانخف��اض ق��دره 7 مالي��ني برمي��ل 

مقارنة بالعام السابق.

تقـرير

تعطل إمدادات ليبية يرفع أسعار النفط
العراق والسعودية يهيمنان على واردات الهند
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توترات التجارة العالمية تنعكس
على أفضل نمو متوقع في 7 سنوات
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اصدار

دراسة

قراءة

أن لقاء جبرا املشترك مع مؤسسي حركة 
ن جبرا من أن يكون ضمن هذه  ش��عر، مكَّ
احلركة التي ال تنفي أهمية التراث العربي 
رغ��م أنه��ا أدارت فيم��ا بع��د ظهرها له 
لكنها دع��ت وضمن بيانها التأسيس��ي 
إلى )أن التراث الش��عري العربي، وكذلك 
الت��راث الثقاف��ي ميث��الن كال تاريخيا لذا 
وج��ب فهم ه��ذا الت��راث فهم��ا عميقا 
للتمكن من تطوي��ره، وأعتقد أن مفهوم 
تلك املقولة في بداية مرحلة التأس��يس 
تدل على ش��يء ما وفي املرحلة الالحقة 
دل��ت على أش��ياء أخرى منافي��ة متاما ملا 
كان يج��ول في تراث جب��را التنظيري عن 
التجديد في الشعر العربي، إذ أن األولوية 
اآلن وبحس��ب م��ا عب��ر عنه��ا يوس��ف 

اخلال هي بالتعامل مع التراث اإلنس��اني 
واإلنط��الق من هذا التراث لرس��م األبعاد 
الشعرية املطلوبة ذات املناخات املتعددة، 
وقبله أش��ار أدونيس إلى ذلك )أن الشاعر 
العربي املعاصر يع��رف أن موروثه العربي 
ليس إال جزءا من موروث آخر(. وأن الدخول 

ال��ى املوروث اآلخ��ر هو الذي سيس��اعده 
على مواجهة املوت. 

إن جب��را ي��رى أن احلض��ارة العربي��ة له��ا 
خصوصي��ة ف��ي النش��أة والتكوين وهي 
حضارة ليس��ت مكتس��بة من حضارات 
أخرى بل كونها راف��دا مهما للحضارات، 
أهمي��ة  ينك��ر  ال  الوق��ت  بنف��س  وه��و 
احلضارات األخرى، وما أف��رزت من ثقافات 
وبن��ى فكري��ة وإقتصادي��ة واجتماعي��ة 
وسياس��ية مب��ا في ذل��ك كل م��ا يتعلق 

باألنظمة والتشريعات. 
فالبيان التأسيس��ي )بيان يوس��ف اخلال( 
قد وضع أسس الشعرية اجلديدة )التعبير 
ع��ن التجرب��ة احلياتي��ة – الص��ور احلية – 
إبدال التعابي��ر القدمية – تطوير اإليقاع – 
أولوية اإلنس��ان في الصراع – وعي التراث 
الروحي – اإلفادة من التجارب العاملية( قد 
وضع جبرا إبراهيم جبرا رؤيته الش��عرية 
لتلك املرحلة ح��ن رأى ومقدما جملموعته 
الش��عرية )مت��وز ف��ي املدين��ة( بقوله )إن 
حصيلة الش��عر هي إغناء البشرية روحا 
وخي��اال وجتديد قدراته��ا للمزيد من غزارة 
احلي��اة وللمزيد من التأم��ل تأكيدا لوعي 

اإلنسان. 
لقد ق��دم جب��را خصوصيته الش��عرية 
والت��ي بال ش��ك كانت ضمن أح��د روافد 
املس��اهمات اجلادة في احلركة الش��عرية 
اجلدي��دة. وال عج��ب حن يقول الش��اعر 
توفيق صايغ عما كتب��ه جبرا )لو فرضت 
صحراوي��ة  جزي��رة  ف��ي  اإلقام��ة  عل��ي 
ومسموحا لي بعشرة كتب فقط جلعلت 

أحد هذه الكتب )متوز في املدينة(. 
عند قدومه الى بغداد كان يرى فيه األدباء 
واملثقف��ون العراقي��ون كون��ه اإلنعطافة 
احلقيقي��ة في الش��عر والرس��م والنقد 
وهم ي��رون جديت��ه لتخطي واق��ع األدب 
العربي إذ يقول جبرا ضمن سجاالت نواة 
احلداث��ة آن��ذاك )إن إدخال نغم��ة جديدة 
على فن قدمي يعتمد موس��يقى تقليدية، 
أمر يحتاج إلى جرأة وقدر كبير من القدرة 
والبراعة( والش��ك بأن موجوداته املتنوعة 
والتي حملت بيئات مختلفة )فلس��طن 
– الع��راق – بريطاني��ا – أمي��ركا( وكذلك 
موجودات��ه اإلستكش��افية في الرس��م 
والترجم��ة  والرواي��ة  والقص��ة  والنق��د 
منح��ت ش��اعريته وكم��ا وصفه��ا ه��و 
بأنها)ذلك الرعب الش��عري( حيث عجت 
مف��ردات قاموس��ه الش��عري بنقائ��ض 

كثيرة للخالص. 
إن فك��رة التكام��ل في أش��كاله األدبية 
والفنية تلك بلغت أقصاها إذ إس��تطاع 

أن ينق��ل ما يري��د من خطابات مبس��توى 
واح��د وببعدين س��واء متعاكس��ن بن 
احلضور املادي والروحانية اجملردة ولعل ذلك 
أحد أس��باب شعوره بغياب احلرية وتالفي 
الس��قوط في عبودية ال��ذات، فجبرا يرى 
بأن األزم��ة قائمة وم��ن الصعب الفصل 

بن محركاتها املادية اجلوهرية، 
كانت أسئلته جتاه ذلك هو ما شكل نوعا 
م��ن اإلرتب��اط بالبنى الروحي��ة العميقة 
اإليجابية  اجلوان��ب  بإس��تخالص  ويقينه 
احملرك��ة  باللحظ��ة  واإللتص��اق  للت��راث 
قائم��ة  فاإلش��كاليات  اجلدي��د  للفع��ل 
عل��ى املس��تويات اإلداري��ة والسياس��ية 
واإلجتماعية واإلقتصادي��ة وال يزال قائما 
الرضوخ الى العقلية اإلقطاعية وتقبلها، 
ولك��ن جبرا قد رأى أن هذه املس��ببات قد 
قدم��ت جانب��ا إيجابيا للفك��ر العربي إذ 

عمقت ذلك التناقض ما بن الرؤية للقدمي 
واجلدي��د بع��د أن ش��ملت ه��ذه األزمات 
العالم العربي برمته يقابل ذلك التطورات 
السريعة في النظريات الفكرية واألدبية 
واإلجتماعي��ة في الغرب وتوق��ع دخولها 

ميادين التطبيق في العالم العربي. 
أدت هذه املفاهيم التي أتت بها املتغيرات 
املتالحقة والتي هي األخرى مست بنيوية 
اللغة إلى اإلس��تجابة لذلك املتغير بقدر 
أو بآخ��ر مع دعوته للحف��اظ على الهوية 
اإلجتماعي��ة )املنج��ز اإلجتماعي في كل 

ميادينه(. 
وفق تل��ك املفاهيم ومتطلب��ات التغيير 
ووعي��ه وف��ي الرواية ق��دم جب��را للقارئ 
العربي )البحث عن وليد مسعود- 1978(، 
وم��ع عبدالرحم��ن مني��ف، وف��ي الع��ام 
1982 أي ف��ي بداي��ات أواخر امل��د القومي 

قدم��ا عملهم��ا الروائي املش��ترك )عالم 
ب��ال خرائط( ف��ي هذه الفت��ره ترجم جبرا 
إبراهيم جبرا العديد من اخملتارات العاملية 
ولعل أه��م تراجم��ه )هامل��ت – ماكبث 
– املل��ك لي��ر – عطيل وكذلك س��ونيتات 

شكسبير(. 
بعد أن درس اإلنكليزية في إنكلترا وأجادها 
ترجم��ة وتخيال وقام أيض��ا بترجمة أهم 
االعمال األدبية )ألوس��كار وايلد – فوكنر 
– بك��ت( كما ق��دم أهم عمل��ن نقدين 
)احلري��ة والطوف��ان – األس��طورة والرمز(. 
وفي الش��عر أجن��ز جبرا في الع��ام 1959 
مجموعته الش��عرية )متوز في املدينة( أي 
بعد اثني عش��ر عاما من نشر بدر شاكر 
السياب جملموعته الشعرية )أزهار ذابلة(. 
وقد كان جب��را في تلك الفت��رة جزءا من 
حراك قصيدة التفعلي��ة وقد قرأ وناقش 
مع زميله عبدالوهاب البياتي كتاب نازك 
املالئكة )قضايا الش��عر العربي املعاصر( 
وأحتفيا به س��واء في النقاشات العامة 
أو في اللق��اءات التي كانت جتمعهما مع 
الس��ياب رغم أن جب��را كان يثير في هذه 
املناقش��ات رأيه الش��خصي عن مفهوم 
قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر )األوربية( 
وتوقعات��ه ملس��تقبل القصي��دة العربية 

كونها لن تبقى كشريعة ثابتة. 
إن مالحظ��ات جب��را عن قصيدة الش��عر 
احلر بأنها نقلة من الش��كل العمودي إلى 
ش��كل آخر جديد لكنها لم تلغ القافية 
بش��كل كل��ي وبأن قصي��دة النث��ر متنح 
الش��اعر حرية أوس��ع للتص��رف باللغة 
كم��ا أن مس��توياتها التغريبي��ة تك��ون 

باستخدامات غير تقليدية. 
امله��م في ذل��ك أن جب��را ي��رى أن حركة 
احلداثة سواء تلك التي قدمت على يد بدر 
ونازك أو تلك التي هبت فيما بعد رياحها 
م��ن فرنس��ا ال ب��د أن يكون له��ا موقف 
من احلضارة اإلنس��انية والوج��ود، وحتديا 
قضايا مس��اندة اإلنس��ان ودعم��ه روحيا 
لتعزي��ز قن��وات اإلنفالت الواع��ي فيه أي 
حترير الروح والنفس من التصورات البالية 
في ظ��ل تعددي��ة املفاهي��م والتحديات، 
وقد يكون هن��اك تناقض ما في مفاهيم 
يوردها جبرا عن العبث واإلنحالل والرفض 
الث��وري لكنه��ا ليس��ت بعزل��ة عن ذلك 
التكي��ف التكاملي الذي أوج��د به جبرا 
تلك املصاحلة الهادفة مع حاجات النفس 

الكبيرة والكثيرة.

q.poem@yahoo.com

قيس مجيد المولى
 

تش��ير الدراس��ات إل��ى أن املرحل��ة األولى 
للمؤسس��ن واملنضوين باجت��اه الظاهرة 
اجلدي��دة )قصيدة النث��ر( واملتمثل��ة برواد 
)مجلة ش��عر( في مرحلتها األولية تشير 
إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة تتصل 
مبعطيات هذه احلركة وأبعادها التطبيقية، 
ولعل فترةاإلستحضارات تلك كانت مبثابة 
التوج��ه ص��وب عمومي��ات الش��عر لكن 
اخملاض الالحق كان السعي لتفجير طاقات 
اللغة ومغادرة الشكل القدمي والعديد من 
أبواب��ه. ولك��ي يكون مبقدورن��ا تصور ذلك 
الهاجس لدى رواد احلداثة الش��عرية ال من 
خالل تنظيراتهم الش��عرية ب��ل باإلطالع 
على مناذجهم الش��عرية الت��ي الزموا بها 
مجلة )ش��عر( الكتش��اف ذل��ك اخللط ما 
ب��ن قصي��دة التفعيل��ة وقصي��دة النثر، 
لذلك وجدنا ف��ي )جبرا إبراهيم جبرا( ذلك 
املبتغى لكش��ف تل��ك الهواج��س، ففي 
مطلع اخلمس��ينيات ب��دا )جب��را إبراهيم 
جبرا( بنش��ر قصائده التي أسماها أنذاك 
)بالش��عر احل��ر( لكنها في الش��كل وفي 
املضم��ون تختل��ف إختالف��ا جذري��ا م��ع 
قصيدة نازك وبدر والبياتي س��واء موقفها 
م��ن التعامل م��ع اللغة أو األس��طورة أو 
حتى بطريقة كيفي��ة التعامل مع الذات 
عل��ى ضوء اإلجتاهات العاملي��ة اجلديدة في 

الفكر واألدب. 
كان جب��را يرى أنه ال بد من إيضاح مفردات 
القاموس اجلديد وأث��ار قضايا جوهرية في 
حركة الش��عر ولكنه كان عضوا رئيس��ا 
في ه��ذه احلركة رغم أنه ل��م يكن عضوا 
مؤسس��ا كحال أدونيس أو يوس��ف اخلال 
وخليل حاوي ونذير عظمة كون حراكُه كان 
يق��ع بن وترين، الوتر الذي ي��رى بأن العقل 
لم يتغير فهو يقع في مدارات الرومانسية 
املبتذل��ة وأن القصي��دة العربي��ة تق��دم 
نفسها بتنظيم بنائي تناظري وأن تطورت 
ففيها روح البناء القدمي، ووتر التراث العربي 
وض��رورة احلف��اظ على مقومات��ه وكذلك 
اإلنفتاح على األمناط الغربية دون املس��اس 
مبقوم��ات األم��ة وحاجة اللغ��ة ملوجودات 

الصراع النفسي لدى الفرد العربي. 
لق��د رأى جبرا إبراهيم جبرا أن هناك توازيا 
الفتا للنظر بن معطيات القصيدة العربية 
ومنطها الغربي وهو يوعز ذلك إلى أن هناك 
تواصال ما بن احلضارات احلية يصل أحيانا 
حد التش��ابه في الصور واخملرجات األخرى 

ومنها اخملرجات املعرفية الكونية. 

الديني في كتابة قصيدة اختالفية، قادرة 
على تروي��ض املنب��ر لنبرته��ا. كان فقه 
الدين مفيداً لتفقيه الش��عر، ومنطُقه 
البرهاني صاحلاً لتبرير القصيدة وتقريبها 
م��ن األذواق واألس��ماع. كل مطول��ة من 
مطوالت احلج��اج هي بره��ان على قدرة 
امل��زج بن منط��ق النثر الس��الب وإيقاع 
الش��عر املوج��ب. ه��ي س��بائك لغوية 
مثالية، نس��بة اخلبر فيه��ا إلى التمثيل 
الش��عري نس��بة فقهية أصولية. وهذه 
ميزة كانت املطولة »الس��يابية« تتوالها 
بشحنات عاطفية باطنية، أو بشعائرية 
طبقي��ة فئوية. لك��ن مطول��ة احلجاج 
توفرها بفقاهة شعرية خارجية، وبديهة 
مش��رعة لله��واء الطلق، مث��ل جدارية 

عالية األركان.
4

  منذ اآلن س��يعمد الشاعر احلجاج إلى 
اعتالء املنبر، ليبرهن على قدرة القصيدة/ 

اجلدارية في االنتشار فوق رؤوس األشهاد، 
استثناء من الطبيعة اللغوية الهجينة 
من الش��عر والنث��ر. ولرمبا خدم��ت لغُة 
املغاي��رة/ مفارقُة الس��خرية/ التي ُعرِف 
به��ا الش��اعر، بن��اَء قصائ��ده الدرامي، 
ونّوع��ت نبرات إلقائه��ا املونولوجي على 
املنبر. يقف الش��اعر وحيداً، فتتنادى في 
صوته عش��راُت األصوات »املتنابرة« وهي 
تغادر الذاكرة اجلمعية وترمتي في األبعاد، 
بق��وة املنطق الش��عري املتط��اول على 

فقهه األصولي.
5

  كتب كاظم احلجاج القصة في بواكير 
حياته، وم��ا أخذه من القصة أضافه إلى 
األس��اس الدرام��ي ملطوالته الش��عرية. 
كل م��ا تتطلبه القصي��دة/ اجلدارية من 
متاسك بن وحداتها البنائية مدين لتلك 
التجربة الس��ردية في الربط والتصعيد 
واحلوار والنهايات احملكمة. فإذا جلأ احلجاج 

إل��ى الكتابة املس��رحية، فهذا منطقي 
كمنطق النثر في شعره. إال أّن االحتمال 
األكبر هو عودته للقصة، أو ذهابه للرواية 
ذات البناء احل��واري/ اجملازي، احملكوم بفقه 

الشعر ومنطقه.
6

  بن النبر واملنبر عالقة لغوية سيميائية، 
تتوسط العالقة بن القصيدة واجلدارية 
من جهة، وعالقة النوع السردي والشعري 
م��ن جهة أخرى. وهذه العالقات املترادفة 
ف��ي مط��والت احلج��اج ه��ي اإلضاف��ة 
احلقيقية املاثلة للج��دال واحملاججة في 
حداثتنا الش��عرية العربية. أما الوسيط 
ال��ذي يش��كل اختالف��اً نتفق علي��ه، أو 
اتفاق��اً نختلف في��ه، أي املنب��ر املربدي، 
فه��و قطعاً ما ال تُنك��ر أهميته في رفع 
املطولة احلّجاجية إل��ى مكانها املرموق 
عل��ى »جدارية النهري��ن« الت��ي تظّللنا 

جميعاً.   

محمد خضّير
1

  يُفرِد املربد للشاعر كاظم احلجاج منصًة 
إللقاء واحدة من حولياته الطويلة، ويُؤرَّخ 
املرب��ُد به��ذه القصائ��د احلولي��ة، ويقترن 
افتتاح��ه به��ا كل عام. َمن يق��دم إلحياء 
املهرجان ينتظر مثل هذه املناسبة الفريدة. 
وبها يستعيد املربد عكاظاً وأشباهها من 
أسواق العرب الشعرية القدمية. في وقفة 
الش��اعر تط��ل قامات الش��عراء احلولين 
القدام��ى، ويتكل��م نوابغه��م بلس��انه. 
احلماسُة نفس��ها، واحلُكُم لفرادة الصور 
واملعان��ي، ولفصاح��ة اللغ��ة املرحتِلة بن 
بة بالتجارب الصعبة. لن  اللهج��ات، املهذَّ
يحول املربد بغير هذه الرحالت واملصاعب، 
التي يحّس احلجاج أّن شعره سيعطل من 
دونها. إْن كان الظ��رف والطبيعة اخلاصة 
بالش��اعر حكمت��ا بقع��وده ف��ي مدينته 
البص��رة، قلم��ا يغادره��ا، ف��إّن األص��وات 
السرمدية املتمازجة في حوليته املربدية 
ستنقله بكفالتها إلى أبعد من مناسبة 
املنص��ة وموس��ميتها. الش��اعر احلجاج، 
املنف��رد بصوت��ه، محم��وٌل عل��ى أجنحة 
األبع��اد املتصادي��ة في احلولي��ات املعّلقة 
على جدارية الزم��ن، امللتّفة حول موقعه 
كنط��اٍق إش��ارّي غي��ر مح��دود بإيحاءاته 

الرافدينية.
2

يتص��ل الش��اعر كاظ��م احلج��اج بأعرق 
تقالي��د املط��والت التي أرس��اها ش��عراء 
معاصرون في منتصف القرن العش��رين، 
بدر ش��اكر الس��ياب ومحم��ود البريكان 
وبلن��د احليدري. ثم تأت��ي مطوالت احلجاج 
الع��ن«  و«رس��الة  النخل��ة«  »نش��يد 
و«س��فر املرايا« لتضيف نب��رًة قوية على 
التقليد الدرامي، األيديولوجي الشعائري، 
والوج��ودي التأملي، وتنقله إلى مس��توى 
جهي��ر أعلى، متت��زج فيه أصوات الش��ارع 
بطبق��ة إنش��ادٍ كورال��ّي متفاِصحة. في 
املطوالت اجلدي��دة تثقيٌف لغ��وي، وتنبير 
لهجوي فصيح، وتش��كيل ملوَّن جلداريات 
عريض��ة الدالل��ة عل��ى وجدان ش��عبوي 
كظي��م. أّما ح��ن تظّلل ه��ذه الالفتات/ 
املعّلقات اجلديدة/ ناصي��ةَ »املنبر« فلكي 
تتخذه وس��يلًة لتأويل خطابها على أكثر 

من مستوى شعري/ صوتي.
3

  يس��تغل الشاعر كاظم احلجاج دراسته 
في كلية الشريعة، لتمثيل أصول الفقه 

جبرا إبراهيم جبرا ..  السنوات لي ما كانت لغيري 

جبرا إبراهيم جبرا

قدم جبرا خصوصيته 
الشعرية والتي بال شك كانت 
ضمن أحد روافد اإلسهامات 
الجادة في الحركة الشعرية 

الجديدة. وال عجب حين يقول 
الشاعر توفيق صايغ عما 

كتبه جبرا )لو فرضت علي 
اإلقامة في جزيرة صحراوية 
ومسموحا لي بعشرة كتب 

فقط لجعلت أحد هذه 
الكتب )تموز في المدينة(

جداريات كاظم الحّجاج

ص��در ع��ن دار ومكتب��ة أوراق كتاب ) 
قي��اس أثر التش��ريع ( للدكتور هاتف 
احملس��ن الركابي . وال��ذي تضمن اثنا 
عش��ر فص��الً ، اضافة ال��ى ملحقن 
من مسودة ملقترحات بعض القوانن. 
والكتاب يط��رح بن طياته مس��ألة 
مهم��ة اال وهي غي��اب مب��دأ قياس 
التش��ريع خالل صنع آلي��ات القرارات 
والتشريعات قبل اصدارها في العراق 
، واملقصود هنا بقياس اثر التشريع هو 
األخذ بالدراس��ات املعمقة من حيث 
اآللية الت��ي ميكن من خاللها التعرف 
على تاثير التطبيق املتوقع للتش��ريع 
قب��ل وضع��ه أو االحاطة الش��املة 
بأبعاد التش��ريع وجوانب��ه لتصنيف 
املزايا والتكاليف املتحملة لتطبيقة، 

في ح��ن تتخذ الس��لطات العراقية 
حالي��اً مبدأ التجرب��ة وبالتالي فأنها 
ج��اءت عن نظ��رة س��طحية ، فضالً 
ع��ن جتاه��ل التكالي��ف اإلقتصادية 
واإلجتماعي��ة واألمنية والسياس��ية 
املترتب��ة على العمل بالتش��ريع بعد 

وضعه موضع التطبيق العملي. 
 أن الكت��اب رغ��م تخصص��ه اال انه 
يحمل معلومات مفيدة وصادمة حول 
قضايا حساس��ة ال غنى لكل مهتم 
من االطالع عليها ملعرفة سير عملية 
سن القرارات والتشريعات في العراق 
. دار ومكتبة أوراق تبارك للمؤلف هذا 
اجله��د املتميز الذي ينم عن ش��عوره 
العلمي  واملستوى  باملسؤلية  العالي 

املتفوق الذي يحضى به .

قياس أثر التشريع للدكتور 
هاتف الركابي

الشاعر كاظم احلجاجالقاص محمد خضّير



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

13 منوعات

بغداد -  زينب الحسني : 

اجلين��ز مبالءمت��ه جلميع  يتمي��ز 
أو  البدين��ة  س��واء  األجس��ام 
النحيف��ة، فلدي��ه ق��درة كبيرة 
على إخفاء عيوب اجلس��م برغم 

ثقل القماش املصنوع منه.
املس��اء  موض��ة  اجلين��ز  ب��ات 
والس��هرات   النه يتس��م بألوان 
زاهي��ة تع��د أكث��ر مالءمة لكال 
وهو موضة مستمرة  اجلنس��ن 
ال تبط��ل وال تختل��ف باخت��الف 
الزمن،  حيث اخلامة القوية التي 
تظل لفت��رات طويل��ة وتتحمل 
الكثي��ر،  فكلما مي��ر الزمن على 
اجلين��ز كان أفض��ل م��ن حي��ث 

الشكل واملتانة.
ال��زرق  اجلين��ز  س��راويل  ب��دأت 
بالظه��ور ف��ي ثالثيني��ات القرن 
املاض��ي، ث��م انتش��رت كالن��ار 
في الهش��يم بن الش��باب في 
اخلمسينيات تأثراً بأدوار املتمردين 
ف��ي هوليود الذين ارت��دوا اجلينز، 

مثل جيمس دين. 
يقال إن املراهقن بدأوا باستعمال  
كلمة »جن« ف��ي نفس العقد، 
ليف��ي  يس��تبدلها  أن  قب��ل 
شتراوس في الستينيات بكلمة 
»جين��ز« ف��ي الدعاي��ة والترويج 

لتجارته في بيع بناطيل اجلينز.
وأذيع أول إعالن تلفزيوني لشركة 
ليفايز ع��ام 1966، قبل أن يظهر 
إع��الن آخ��ر ع��ام 1981 لنس��اء 
يرتدين س��روال جينز موديل 501 
)يتقل��ص  عب��ارة  باس��تعمال  

ليناسب(.

اجلينز املمزق
وفي آخر ماورد بهذا الش��أن ومع 
انتش��ار موديل اجلين��ز »املمزق » 
قال خب��راء اجتماعيون: إن ارتداء 
األزي��اء املهترئ��ة واملمزق��ة يدّل 
عل��ى إصابة أصحابه��ا بأمراض 
اجتماعية ويعانون من مشكالت 

نفسية عصيبة.
وأّكد علماء النفس في موسكو 
موض��ة  محب��ي  ظاه��رة  أنَّ 
البنطال املمزق أو اجلينز املثقوب 
عالم��ة  اجملع��دة،  والقمص��ان 
عل��ى اإلصاب��ة مب��رض انفص��ام 

الشخصية.
وقال��ت إيرينا مدفيديف��ا مديرة 
لألم��ن  االجتماع��ي  املعه��د 

الدميوجراف��ي في موس��كو: »إن 
ظه��ور الش��باب بثي��اب رّثة في 
دلي��ل على  األخي��رة  الس��نوات 
ونفسية  اجتماعية  مش��كالت 
خطي��رة، كتدّني األخ��الق وزيادة 
العدواني��ة ب��ن الن��اس وتدهور 

العالقات االجتماعية«.
وفق��ا  مدفيديف��ا  وأضاف��ت 
لس��بوتنيك، أنَّ التروي��ج لألزياء 
البالي��ة، يعك��س حال��ة ع��دم 
الرضا لدى اجليل الش��اب، ويزرع 
واجتماعية  فيه عقًدا عصبي��ة 
مصطنع��ة، وي��ؤدي إل��ى خل��ل 

فكري خطير.

أبرز أنواع اجلينز
Straight cut

كما يش��ير االس��م، يتمتع هذا 
مس��تقيمة  بقص��ة  الس��روال 
للس��اق، وه��و يع��ّد م��ن النوع 
الكالس��يكي في عال��م اجلينز، 
انتقاء،  األكث��ر  وأن��ه  خصوص��اً 
واألكثر اس��تعماالً في االطالالت 

الكاجوال.
ه��ذا إض��افة غلى أنه يس��هل 
ارت��داؤه وتنس��يقه م��ع املالبس 

األخرى.

Flare cut
يعتم��د تصميم اجلين��ز من نوع 
Flare cut على القصة الضيقة 
حت��ى الركب��ة، في حن تتس��ع 
الس��اق نزوالً. اش��تهر هذا النوع 
من اجلينز في فترة السبعينيات 

ورمب��ا يعود إلى املوض��ة اجلديدة، 
نظ��راً مل��ا يضفيه م��ن جمالية 

على القدم.

Boot cut
 ،Flare cut هو نوع قريب من نوع
لكنه يكون أكثر اتس��اعاً بقليل 
عند الس��اق، ويسهل ارتداؤه من 
قبل اجلميع على اختالف أشكال 

جسمهم.

Skinny jeans
راج��ت ف��ي الس��نوات األخي��رة 
 ،Skinny اجلين��ز  املاضية موضة 
جمي��ع  م��ع  يت��الءم  ال  لكن��ه 
األجس��ام ، إذ إن��ه يلي��ق فق��ط 
بصاحبات األجس��ام الرش��يقة 

واألقوام املمش��وقة، والسيما إن 
كانت املرأة طويلة, ولكن يسهل 
تنسيق القمصان الطويلة معه، 
نظراً ملا مينحه من إطاللة نحيفة 

للمرأة.

High Waisted Jeans
من الرائج ج��داً هذا العام اجلينز 
ذات اخلصر العالي، أو ما يس��مى 
ويت��الءم   .High Wasted Jeans
هذا النوع من اجلينز مع األجسام 
املمتلئة التي ترغب املرأة بإخفاء 
العي��وب فيه��ا، خصوص��اً ف��ي 
منطق��ة البط��ن , لك��ن إحذري 
لدى ش��راء هذا الن��وع من اجلينز 
ملق��اس  مالئم��اً  اختي��اره  م��ن 
خص��رك كي ال تب��رز تضاريس ال 

تودين إظهارها.

اجلينز على مدى السنني
الثالثيني��ات : اش��تهرت بناطيل 
اجلينز في االفالم الغربية و افالم 

الكاوبوي .
االربعيني��ات : لم تك��ن بناطيل 
اجلينز منتش��رة كثي��راً في فترة 
احلرب العاملية الثانية ,لكن بعد 
احل��رب ليفاي قرر توس��يع جتارته 
في اجلينز الى جميع انحاء العالم 
ولي��س فق��ط الوالي��ات املتحدة 
االميركية, و لكن ماركات أخرى 
 Lee و Wrangler للجينز و ه��ي
بدأت باملنافس��ة م��ع ليفايز في 

هذا اجملال .
اخلمس��ينيات : اجلين��ز اش��تهر 
كثي��راً بن اجليل الش��اب ، و كان 
عالم��ة تدل على مترد الش��باب و 
التلفزيون لدرجة  املراهقن ف��ي 
ان بعض املدارس منعت الطالب 

من ارتداء اجلينز للمدرسة .
الكثي��ر  ابتك��رت  الس��تينيات: 
من ان��واع اجلينز و انتش��رت بن 
و  اجلامع��ات  و  امل��دارس  ط��الب 
كان��ت اجلين��زات االكثر ش��هره 
و  بالنقش��ات  اجلين��زات  ه��ي 

الرسومات.
السبعينيات: اشتهرت اجلينزات 
ف��ي محال املالب��س و كانت تباع 

مببالغ زهيدة .
الثمانينات: اجلينز اصبح من اهم 
صيحات املوضه حيث بدأ الكثير 
م��ن مصمم��ن االزياءبصناع��ه 
بناطي��ل اجلين��ز مما ادى بش��هرة 
واسعة للجينز و ارتفاع مبيعاته 

اكثر و اكثر .
التس��عينيات : توقفت مبيعات 
اجلينز في ه��ذا الفترة , حيث ان 
اجليل الش��اب لم يك��ن مهتماً 
كثيراً في اجلين��زاألزرق التقليدي 
و ذل��ك الن الكبار في الس��ن في 
هذه املدة كانوا ما زالوا يلبسون 
اجلين��ز ال��ذي تع��ودوا عليه في 
ش��بابهم مما ادى لع��دم اجنذاب 
الشباب له . لذلك اجتهوا البتكار 
وصناعه  انواع و اش��كال و الوان 
اكثر م��ن اجلين��زات غي��ر اجلينز 
االزرق التقلي��دي والق��ى اجنذاب��اً 
وانتشاراً واسعاً بن الشباب من 
كال اجلنس��ن ودخل اجلنيز بعدة 
تصاميم تخص املرأة كالفساتن 
والتن��ورة  بأنواعه��ا وم��ازال هو 

سيد املوضة .

موضة مستمرة ال تبطل وال تختلف باختالف الزمن

تضاعف الثروات ال يجلب السعادةارتداء الجينز »الممزق«  دليل على اإلصابة بـ »انفصام الشخصية«
أك��د امللياردي��ر وارن بافيت الرئيس التنفيذي لش��ركة 
بيركشاير هاثاواي القابضة وثالث أغنى رجل بالعالم أن 
مضاعفة الثروات وتضخم األرصدة لن يجعل صاحبها 

أكثر سعادة.
وأك��د بافي��ت الذي تتج��ازو ثروته 91.1 ملي��ار دوالر في 
حديث صحفي أنه » كان أكثر سعادة حن كان أقل ثراء 

مما هو عليه اآلن«.
وأض��اف إن » الن��اس يعتقدون أن امتالكه��م املزيد من 
األموال سيجعلهم أكثر سعادة، في حن كنت سعيداً 

وأنا أملك 10 آالف دوالر.. كنت استمتع كثيرا«.
وتاب��ع » إذا لم تكن س��عيداً وأنت متل��ك 100 ألف دوالر 
فال تعتقد أن مليون دوالر سيجعلك أكثر سعادة، وهذا 
ل��ن يح��دث ، حتى وإن متكن��ت من حتقي��ق املليون دوالر 
س��تختفي س��عادتك حن تنظر حول��ك وجتد من ميلك 
مليوني دوالر«، مشيراً إلى أنه عوض انتظار املرء تكوينه 
لث��روة لتحقي��ق الس��عادة ميك��ن االس��تمتاع باحلياة 

ومباهجها.

فستان يسهم في عالج طفل من السرطان
ف��ي مصادفة غريبة من نوعها، قاد احلظ فتاة إلرس��ال 
صورته��ا خطأ إلى هات��ف زوج أس��ترالي لتتحول تلك 

الصورة لسبب في عالج ابنه األصغر من السرطان.
وأف��ادت صحيفة »ديلي ميل« البريطاني��ة، أن الطالبة 
»س��يدني يوسنت« أرس��لت خطأ بصورتها لرقم هاتف 
زوج أس��ترالي ب��داًل من إرس��الها لصديقته��ا املقربة 
للتعرف على رأيها في فستان كانت جتربه حلضور حفل 

التخرج.
وذك��رت الصحيف��ة أن الفت��اة تلق��ت ردًا غي��ر متوقِع 
على رس��التها، حيث أعرب فيها الزوج »توني وود«، عن 
إعجابه وأسرته بالفستان مش��يًدا بجمال التصميم، 
ليرفق الرد بص��ورة عائلية له من دون ابنه األصغر الذي 

يتلقى عالجه من السرطان باملستشفي.
وجاءت في رس��الة »توني«: »يبدو أنِك أرسلتي الصورة 
باخلط��أ، ولك��ن ال عليك لألس��ف زوجتي خ��ارج املنزل 
لتستشيرها حول هذا الشأن، لكننا نعتقد أن الفستان 

يبدو جمياًل عليك، ويناسب حفل التخرج«.
وأرفق »توني« رأس��ه بصورة عائلي��ة، موضًحا أن زوجته 
ترافق ابن��ه األصغر لتلق��ي العالج باملستش��فى حيث 
يعاني من الس��رطان، وفي لفتة إنس��انية منها دشنت 
»يوس��نت« حملة جلمع التبرع��ات عبر مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي للتكفل بعالج »كيذلر«، حيث اس��تطاعت 

جمع نحو 15 ألف دوالر خالل يومن.
جوجل تطلق خاصية جديدة لتسهيل عمليات البحث

قررت ش��ركة جوج��ل ، رائدة الصناع��ات التكنولوجية، 
إط��الق خاصي��ة جديدة ف��ي محركها بهدف تس��هيل 
وقت��ه  وتوفي��ر  املس��تعمل   عل��ى  البح��ث  عملي��ات 

ومجهوده.
وذكر موق��ع TNW، املعني بأخب��ار التكنولوجيا، جوجل 
ب��دأت ف��ي تفعي��ل خاصية جدي��دة من ش��أنها إظهار 
ع��رض مختصر أو preview لنتائج البحث في الصفحة 
الرئيس��ة م��ن دون احلاج��ة إلى زي��ارة كل راب��ط ملعرفة 

محتوياته.
 Stack وأطلق��ت غوغ��ل اخلاصية بالتع��اون مع موق��ع
Overflow، الذي يعد أحد أشهر التجمعات اإللكترونية 
للمطورين، واملس��تعملن الباحثن عن إجابات في شتى 

املواضيع التقنية.

معلومة

متابعة الصباح الجديد : 
كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
الذين يستعملون  التوّحد  مرضى 
موقع فيسبوك باعتدال، هم أكثر 

سعادة وتفاعالً مع اآلخرين.
الدراس��ة أجراها باحثون بجامعة 
فرجينيا بالواليات املتحدة، ونشروا 
نتائجها في عدد االثنن من دورية 
»س��ايبر س��يكولوجي« املعني��ة 
اس��تعمال  بدراس��ة س��لوكيات 

شبكة اإلنترنت.
التوح��د ه��و اضط��راب  وم��رض 
ضع��ف  إل��ى  ي��ؤدي  عصب��ي 
والتواصل  االجتماع��ي  التفاع��ل 
ل��دى األطف��ال، وتتطل��ب معايير 
تصب��ح  أن  ض��رورة  تش��خيصه 
األع��راض واضح��ة قب��ل أن يبلغ 
الطفل ثالث س��نوات م��ن عمره، 
ويؤثر التوحد على عملية معاجلة 

البيانات في املخ.
والختب��ار تأثير اس��تعمال مواقع 
وف��ي  االجتماع��ي،  التواص��ل 
مقدمته��ا فيس��بوك وتويتر، في 
حتس��ن حالة مرضى التوحد، تابع 
الفري��ق مجموع��ة م��ن االطفال 

والبالغن ممن يعانون من املرض.
وخلص الباحثون إلى أّن استعمال 
الشعور  يعزز  باعتدال  فيس��بوك 
بالس��عادة ل��دى من يعان��ون من 
التوح��د، ويجعلهم يتفاعلون مع 

اآلخرين بصورة أفضل.
وع��د الباحث��ون أن الق��درة عل��ى 
عل��ى  اآلخري��ن  م��ع  التفاع��ل 
فيس��بوك، ب��دالً م��ن التفاعالت 
املباش��رة وجًها لوجه، قد تساعد 
ف��ي حمايته��م م��ن مش��كالت 
املرتبط��ة  العقلي��ة  الصح��ة 

بالتوحد، مثل االكتئاب.

وأوضح الباحثون أن هذه النتيجة 
ال يج��ب أعمامه��ا  عل��ى جميع 
وس��ائل التواصل االجتماعي، ألن 
استعمال موقع تويتر ال يؤدي إلى 
النتيجة نفس��ها ، حيث لم يعزز 

الشعور بالسعادة لدى املرضى.
وأش��ار الفري��ق إل��ى أن »نحو 50 
املصاب��ن  البالغ��ن  م��ن  باملئ��ة 
بالتوح��د، يعان��ون م��ن اضطراب 
القل��ق االجتماع��ي املتك��رر، وقد 
يوفر فيسبوك نقطة انطالق آمنة 
للتدري��ب وصقل مه��ارات احملادثة 

لدى مرضى التوحد«.
األميركي��ة  املراك��ز  وف��ق  عل��ى 
والوقاية  األمراض  للسيطرة على 
منها، ف��إن نحو 1 إل��ى 2 من كل 
100 شخص يصابون مبرض التوّحد 
ح��ول العالم، ويصاب ب��ه الذكور 

أكثر من اإلناث بأربع مرات.

بغداد - الصباح الجديد: 
أفتتح��ت وزيرة الصح��ة عديلة 
حم��ود اول أمس الثالث��اء، اذاعة 
خ��الل  وأك��دت  الصح��ة  وزارة 
االحتفالية عل��ى ان :هذا الوليد 
اإلعالم��ي اجلديد هو خطوة أولى 
من الوزارة لرف��د اإلعالم العراقي 
الص��ادق والش��جاع منب��ر إعالم 
يكون جس��راً وقناة للتواصل بن 
املواطنن والوزارة لالس��تماع الى 
أرائهم ومالحظاتهم وشكاواهم 
الرس��ائل  ب��ث  ال��ى  إضاف��ة   ،
والتوجيهية  اإلرشادية  الصحية 

والتثقيفية والتوعية«.
دراس��ة  »وج��ود  ال��ى  وأش��ارت 
متكامل��ة ملش��روع إنش��اء قناة 
فضائية ل��وزارة الصح��ة لتقوم 
بدوره��ا الكبير في مجال اإلعالم 
والتثقي��ف الصح��ي واطلع��ت 
خالل جول��ة ميدانية في االذاعة 
زام��ل  لل��وزارة  اإلداري  الوكي��ل 
الدائ��رة  ومدي��ر  عريب��ي  ش��ياع 

والقانوني��ة  واملالي��ة  اإلداري��ة 
صباح احلس��يني ومدي��ر مكتب 
الوزي��رة اركان عبد الكرمي اجلنابي 
واالعالم��ي عب��د الك��رمي حمادي 
اخلاص��ة  االس��توديوهات  عل��ى 

بالبث«.
وأج��رت حم��ود ح��واراً مباش��راً 
أك��دت في��ه عل��ى ال��دور احملوري 
الذي تؤدي��ه وس��ائل اإلعالم في 
مد اجلسور التواصل بن املواطن 
بال��دور  والتعري��ف  واملس��ؤول 
الكبي��ر الذي تؤديه الوزارة وتقدمي 
الكف��ؤة  الصحي��ة  خدماته��ا 
في أصع��ب الظ��روف ومواجهة 
التحديات املالي��ة املتمثلة بقلة 
التخصيصات متجس��دة باحلرب 
عل��ى عصابات داع��ش االرهابية 
لتحري��ر مدنن��ا واهمي��ة االعالم 
ف��ي ايص��ال اخلدم��ات الصحية 
الت��ي تقدمها امل��الكات الطبية 
والصحية للمقاتلن االبطال في 
السواتر االمامية مليادين املواجهة 

ضد االرهاب الداعشي«.
الصح��ة »بجهود  وزير  واش��ادت 
منتسبي قس��م االعالم ودورهم 
في ان يبصر هذا الوليد االعالمي 
اجلدي��د النور لينض��م الى قافلة 
الت��ي  االعالمي��ة  املؤسس��ات 
تتوخ��ى املوضوعي��ة واملعلوم��ة 
الصادق��ة واملفي��دة للمواطن��ن 
، مؤك��دة عل��ى دعمها لقس��م 
االعالم ونشاطاته باعتبارها املرآة 
العاكسة والناقلة للجهد الوافر 
ال��ذي تقدم��ه ال��وزارة لالرتق��اء 
بالواقع الصحي وايصال اخلدمات 
والعالجي��ة  والطبي��ة  الوقائي��ة 
الكف��وءة ال��ى ابع��د نقطة في 

عراقنا احلبيب«.
من جانبه اشاد مدير قسم االعالم 
الناطق الرس��مي للوزراة س��يف 
الوزي��رة ودعمها  الب��در بجه��ود 
املتواصل لقس��م االع��الم والتي 
أثمر عن اذاعة ومجلة اضافة الى 
مشروع واعد بفضائية صحية«.

فيسبوك يدخل البهجة على مرضى التوّحد

الصحة تدشن إذاعة وتعتزم إنشاء قناة فضائية

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد: 

حكومي��ة  غي��ر  منظم��ات  تس��تعني 
مدافع��ة ع��ن حق��وق احليوان��ات ف��ي 
ملكافح��ة  بالتكنولوجي��ا  إندونيس��يا 
عملي��ات التهريب التي تؤدي إلى تراجع 
أع��داد مئ��ات األجن��اس احليواني��ة في 

البالد.
وتواجه الث��روة احليواني��ة والنباتية في 
الغابات االس��توائية في ه��ذا األرخبيل 
الواق��ع ف��ي جنوب ش��رق آس��يا والذي 
يتمت��ع بأح��د أه��م مس��تويات التنوع 
احليوي في العالم، تهديدا جراء عمليات 
التهريب املدرة ألرباح طائلة والتي تطال 
حيوان��ات مثل ق��ردة اورانغ اوت��ان وآكل 

النمل احلرشفي.
وتق��در قيم��ة االجت��ار غي��ر القانون��ي 
باألجناس املهددة بنح��و 23 مليار دوالر 

على املستوى العاملي.
وللتص��دي له��ذه اآلفة، ب��دأ مدافعون 
ع��ن الطبيعة اس��تخدام أدوات جديدة 
حملاول��ة حماية األجناس النادرة واملهددة 

في اندونيسيا.
وق��ال العض��و ف��ي منظم��ة »فريالند 
فاونديشن« املناهضة لعمليات تهريب 
احليوانات ماثيو بريتشت لوكالة فرانس 

برس إن التكنولوجيا متثل »على األرجح 
أح��د أهم املوارد ملس��اعدة األخيار على 

التصدي لألشرار«.
وأض��اف »املنحرفون الذي��ن يقفون وراء 
التجارة غير القانونية باألجناس البرية، 
منظم��ات إجرامي��ة تتس��م بتعقي��د 

شديد وتنظيم جيد«.
وف��ي مواجهة هذه الش��بكات، يوظف 
املدافعون عن احليوان��ات تقنيات كانت 
مخصص��ة ملكافحة كارت��الت اخملدرات 

وعصابات اجلرمية املنظمة.
الث��روة  حف��ظ  جمعي��ة  وتس��تعمل 
احليوانية والنباتية برمجيات معلوماتية 
تس��مح بتحدي��د الطرق املس��تخدمة 
م��ن املهرب��ني واس��تخراج بيان��ات من 
أجهزة الكترونية ضبطت لدى املهربني، 
بحس��ب دوي ادهياس��تو مدي��ر برامج 

اجلمعية في اندونيسيا.

نقص في املالحقات
وي��درس املركز الدول��ي إلغاثة احليوانات 
ف��ي اندونيس��يا م��ن ناحيت��ه األدل��ة 
)باركود(  برموز ش��ريطية  باالس��تعانة 
مس��تندة إلى احلمض الن��ووي للتعرف 

إلى األجناس.
وقد أنش��أ املركز قاعدة بيانات لنوع من 
الرئيس��يات يقع ضحية عمليات صيد 

طمعا بالس��م الذي ينتجه للدفاع عن 
نفس��ه وهي م��ادة مس��تخدمة على 
نطاق واسع في أوساط الطب التقليدي 
املستش��ارة في  وأوضح��ت  الصين��ي. 
املرك��ز كريس��تني راتل لوكال��ة فرانس 
برس »اذا كان��ت لدينا حيوانات معروفة 
املصدر وأخرى جندها على س��بيل املثال 
في جاكرتا، في إمكاننا مقارنة البيانات 

اجلينية«.
وأضاف��ت »ف��ي إمكاننا بعده��ا حتديد 
مناطق الصي��د ومعرفة الطرق املتبعة 
في التجارة غي��ر القانونية«. لكن رغم 
سلس��لة قوان��ني حلماية احلي��اة البرية 
واحليوانية في اندونيس��يا، ال تزال أعداد 
ح��راس الغابات وعناصر الش��رطة غير 
كافية. إلى ذلك، يفتق��ر هؤالء للموارد 
واملع��ارف العلمي��ة املطلوبة بحس��ب 

اخلبراء.
وقال بريتش��ت »م��ا ال يدرك��ه كثيرون 
ف��رض  املكلف��ني  األش��خاص  أن  ه��و 
احترام القانون ليسوا علماء. بعضهم 
يتخصص��ون رمبا لكن املوض��وع يتعلق 
ب���25 ألف��ا إل��ى 30 أل��ف جن��س حول 
العالم يخض��ع للحماية م��ن التجارة 

الدولية«.
وقد س��محت املعلومات الت��ي يوفرها 
غي��ر  للمنظم��ة  العائ��د  التطبي��ق 

احلكومية وال��ذي يحوي نحو700 جنس 
وألفي صورة، للسلطات في اندونيسيا 
وتايالند بالتحقيق في ش��أن ش��بكات 
للمهرب��ني. لك��ن عل��ى رغ��م اجله��ود 
املبذول��ة م��ن املدافعني ع��ن الطبيعة 
التقني��ات  م��ن  املقدم��ة  واملس��اعدة 
احلديث��ة، ثم��ة خط��ر داهم بخس��ارة 

املعركة وفق اخلبراء.
غير أن القوانني غي��ر املكيفة والنقص 
ف��ي أع��داد العناص��ر املوجل��ة تطبي��ق 
التش��ريعات وقل��ة املالحق��ات تبق��ى 
التحدي��ات األكبر الواج��ب مواجهتها، 
بحسب تقرير أجنزته في 2015 الوكالة 
األميركي��ة للتنمي��ة الدولي��ة )يو اس 

ايد(.
اإلرادة  ف��ي  نق��ص  ثم��ة  ذل��ك،  إل��ى 
السياس��ية ف��ي اندونيس��يا للتصدي 
للس��وق الس��وداء لألجن��اس احملمي��ة، 
بحس��ب مدير برامج حفظ قردة اورانغ 
اوت��ان ف��ي س��ومطرة يان س��ينغلتون 
الذي يستخدم طائرات مسّيرة عن بعد 
لتعقب القردة ورصد حاالت القطع غير 
القانونية لألش��جار ما يهدد املس��كن 

الطبيعي للحيوانات.
وقال سينغلتون »من دون إرادة احلكومة 
لن يتغير ش��يء يوما أيا كان مس��توى 

التكنولوجيا«.

متابعة الصباح الجديد: 

قب��ل قرن حتدي��دا، ش��هد العالم 
انطالق وباء اإلنفلونزا اإلس��بانية 
ال��ذي أودى بحي��اة م��ا ال يقل عن 
50 ملي��ون ش��خص، لك��ن حرب 
القضاء على ه��ذا املرض لم تنته 
بعد في ظل تنامي خطر انتش��ار 

جائحة جديدة.
ففي صبيحة أحد أيام آذار/مارس 
1918، أدخ��ل جن��دي يخ��دم في 
الواليات  بوس��ط  والية كانساس 
إلى مس��توصف بسبب  املتحدة 
أعراض احلرارة وآالم في العضالت 
ووج��ع في احللق، وق��د أصاب هذا 
امل��رض ثل��ث س��كان العالم في 
غضون بضعة أشهر، ليتحول إلى 
وباء أكثر فتكا من احلرب العاملية 
األولى التي أودت بحياة 10 ماليني 

شخص.
وحلس��ن احلظ، ل��م يبل��غ أي وباء 
آخ��ر ه��ذه الدرج��ة م��ن الفتك، 
غير أن جائحة جديدة س��تضرب 
مجتمعاتنا املعاصرة في وقت غير 

معروف بحسب حتذيرات اخلبراء.
اإلنفلون��زا م��رض فيروس��ي حاد 
م��ن  بس��هولة  ع��دواه  تنتق��ل 
ش��خص إلى آخ��ر. وهو يس��بب 
ارتفاع��ا قوي��ا في حرارة اجلس��م 
إضافة إلى السعال واألوجاع وآالم 
احلل��ق. ويكون هذا املرض في أكثر 
األحيان حمي��دا، لكن من املمكن 

أن تكون له تبعات خطيرة.
لكن حتى في الس��نوات العادية 
خ��ارج فت��رات اجلوائح، تتس��بب 
اإلنفلون��زا بثالث��ة إل��ى خمس��ة 
إضاف��ة  مالي��ني حال��ة خطي��رة 
ال��ى 290 ألف��ا- 650 أل��ف وف��اة 
ف��ي العال��م، بحس��ب منظم��ة 
الصحة العاملية. كما أن الفاتورة 
االقتصادية املترتبة عن هذا املرض 
باهظة مبا يش��مل حاالت التغيب 

عن العمل والعالجات الطبية.
ع��ادي  لفي��روس  ميك��ن  وكي��ف 
منتشر على نطاق واسع أن يكون 
بهذه الدرجة من اخلطورة فيما مت 
القضاء على فيروسات أخرى مثل 
احلصبة؟ هذا األمر مرده إلى قدرة 

التحول الكبيرة لهذا الفيروس.
ويوضح نس��ان إين��وف من معهد 
باس��تور في باريس أن »فيروسات 
اإلنفلون��زا لها قدرة حت��ول هائلة، 
إذ إنه��ا مرغمة عل��ى التغير وفق 
تبدالت عشوائية من أجل البقاء«. 
وثم��ة أربعة أنواع من فيروس��ات 
و«ب��ي«  »إي��ه«  وه��ي  اإلنفلون��زا 
و«س��ي« و«دي« )هذا النوع األخير 

يصيب خصوصا املواشي(.
وتنج��م اجلوائ��ح املوس��مية عن 
النوعني الفيروسيني »إيه« و«بي«. 
وينقسم هذان النوعان إلى فئات 
فرعية كثي��رة اثنتان منهما، هما 
 ،»2 أن   3 1« و«أت��ش  أن   1 »أت��ش 

تنتشران لدى البشر.
»ب��ي«  الن��وع  م��ن  الفيروس��ات 
تنقسم إلى س��اللتني رئيسيتني 
هما »ياماغاتا« و«فيكتوريا«. وكل 
واحد من هذه الفيروسات ينقسم 
إلى سالالت مختلفة، كما أن كال 

منها يتطلب لقاحا خاصا.
في أسوأ السيناريوهات، قد تظهر 
فيروس��ات جديدة شديدة الفتك 

تنتقل عدواها بني البش��ر نتيجة 
بشرية  حتوالت تش��مل س��الالت 
اإلنفلونزا  ومن��ذ  وأخرى حيوانية. 
اإلس��بانية، تفّش��ت ثالث جوائح 
اإلنفلونزا  الطريق��ة، ه��ي:  بهذه 
اآلس��يوية س��نة 1957 وإنفلونزا 
هونغ كونغ س��نة 1968 وإنفلونزا 

إيه )أتش 1 أن 1( سنة 2009.
اإلنفلون��زا  فيروس��ات  وتتمت��ع 
مبخ��زون طبيعي ال يحصى إذ إنها 
دائمة االنتشار في أوساط أسراب 
الطيور، ويقول عالم الفيروس��ات 
ديفي��د إيفنز من جامعة س��انت 
أندروز األسكتلندية: »نحن البشر 
س��نبقى دوم��ا معرض��ني خلط��ر 

اإلنفلونزا وس��الالتها الفيروسية 
اجلديدة«.

وحت��ّذر ويندي باركل��ي اخلبيرة في 
ف��ي جامع��ة  اإلنفلون��زا  م��رض 
إمبيري��ال كوليدج ف��ي لندن من 
أخ��رى تختلف  »تفش��ي جائحة 
أن��واع  باخت��الف  خطورته��ا 

الفيروسات املعنية«.
وخالفا للع��ام 1918، فإننا نتمّتع 
الي��وم مبض��ادات حيوي��ة ت��داوي 
االلتهاب��ات اجلرثومي��ة الت��ي قد 
لتفش��ي  مؤاتي��ة  بيئ��ة  حت��دث 
اإلنفلون��زا )مث��ل الته��اب الرئات 
والقصب��ات( وت��ؤدي إل��ى تفاقم 

الوضع وصوال إلى وفاة املريض.

وه��ل من ح��ّل لكس��ب املعركة 
ض��د اإلنفلون��زا؟ حتلم األوس��اط 
الطبية بس��الح مطلق الفعالية 
هو عبارة عن لقاح شامل يقضي 
عل��ى الفيروس بغ��ض النظر عن 
نوعه، لكنها مجّرد أمنيات بعيدة 
ع��ن الواقع. وكثيرة هي اللقاحات 
من هذا الن��وع قيد التجربة، لكن 
م��ن غير املعلوم ما إذا كان أحدها 

سيأتي بالنتيجة املرجوة.
ويختم إيفنز بالق��ول إن »فيروس 
اإلنفلونزا هو محّط أكبر عدد من 
الدراسات وقد تعّمقنا في فهمه، 
لكننا أدركنا أنه من الصعب جدا 

السيطرة عليه«.

متابعة الصباح الجديد :
يقول باحثون في جامعة ميسوري 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة أن مواقع 
التواصل االجتماع��ي ال تؤدي إلى 
عزل األش��خاص عن بعضهم وال 
تقلل م��ن الوقت ال��ذي يقضونه 

معا.
وأش��ارت الدراسة وفقا لصحيفة 
ديلي ميل البريطانية أن استعمال 
وسائل التواصل ال يرتبط بتغييرات 
في االتصال االجتماعي املباش��ر، 
بل إنها ف��ي الواقع ق��د تؤدي إلى 

حتسني العالقات االجتماعية.
وأك��د فريق البح��ث أن اجملتمعات 
عل��ى  س��لبا  تؤث��ر  ال  الرقمي��ة 
التفاع��الت املباش��رة كما تعتقد 
الدراسات الس��ابقة، والتي تقول 
إن اعتم��اد التكنولوجيات احلديثة 
مث��ل الهوات��ف الذكي��ة ومواقع 
أن  ميك��ن  االجتماع��ي  التواص��ل 
حت��د م��ن الس��عادة والتفاع��الت 
االجتماعي��ة وت��ؤدي إل��ى العزلة 

والوحدة.
وتوص��ل الفري��ق بقيادة األس��تاذ 
املس��اعد في جامعة ميس��وري، 
النتيج��ة  إل��ى  كيرن��ي  ماي��ك 
بع��د جترب��ة طويلة األم��د وأخرى 
قصيرة األمد، للكش��ف عن تأثير 
مواقع التواص��ل االجتماعي على 

التفاعالت االجتماعية.
وخلصت الدراس��ة إلى أن الوقت 
ق��د يك��ون عنص��را هام��ا جت��ب 
األم��ر  يتعل��ق  عندم��ا  مراعات��ه 
التواص��ل  آث��ار مواق��ع  بدراس��ة 

االجتماعي، حي��ث أن الوقت الذي 
يقضيه املس��تخدمون في املواقع 
وخاص��ة الفيس��بوك، ال يأخذهم 
بعيدا عن التفاعالت االجتماعية، 
باعتب��ار أن هذه الوس��ائل تعتمد 
االجتماعي بطرق  التواص��ل  على 
حديثة رغم عدم التواصل املباشر 

بني األشخاص.
ويق��ول كيرني »يجب على الناس، 
أن يكون��وا مس��ؤولني عن احلفاظ 
عل��ى عالقاتهم، س��واء كان ذلك 
عبر مواقع التواصل االجتماعي أو 

عن طريق وسائل أخرى«.
وكان��ت دراس��ات س��ابقة كثيرة 
التواص��ل  مواق��ع  ب��أن  أف��ادت 
االجتماعي وعلى رأسها فيسبوك 

وتويت��ر وغوغل بلس، ميكن أن تزيد 
م��ن ش��عور األش��خاص بالوحدة 

والعزلة االجتماعية.
وع��ن الس��بب ف��ي ذل��ك، عللت 
اس��تعراض  ب��أن  االبح��اث 
املس��تعملني لص��ور مثالية حلياة 
اآلخري��ن يزيد من مش��اعر احلقد 

والغيرة لديهم.
وأضاف��ت أن زي��ادة الوق��ت ال��ذي 
يقضيه األشخاص في استخدام 
ه��ذه املواقع عل��ى اإلنترنت يقلل 
م��ن ف��رص التواص��ل االجتماعي 
الفعلي، كم��ا يزيد من الش��عور 
باإلقصاء مثلم��ا يحدث في حالة 
مش��اهدة ص��ور ألش��خاص ف��ي 

احتفال لم يدع إليه املستخدم.

ول��م حت��دد بع��ض الدراس��ات ما 
الذي يأتي أوال، اس��تخدام وسائل 
الش��عور  أم  االجتماعي  التواصل 

بالعزلة.
وأوضحت أنه من املمكن أن يكون 
الشعور بالعزلة أدى باملستخدمني 
م��ن الش��باب إل��ى اللج��وء إلى 
وس��ائل التواص��ل االجتماعي، أو 
أن اس��تخدامهم لهذه املواقع هو 
الذي أدى بهم إل��ى االنفصال عن 

الواقع.
وكشفت دراس��ات أخرى أيضا أن 
لش��بكات  املنتظم  االس��تعمال 
أن  ميك��ن  االجتماع��ي  التواص��ل 
يؤثر س��لًبا على املش��اعر، ويدعم 

الشعور بالكآبة.

متابعة الصباح الجديد:
اعتبر خب��راء التغذية س��ابقا 
البي��ض الس��بب الرئي��س في 
ارتفاع مس��توى الكوليسترول 
ف��ي ال��دم. ولك��ن الدراس��ات 
األخيرة تشير إلى أن تناول ثالث 
بيضات يوميا يحس��ن الصحة 

خالل فترة قصيرة.
ميت��ص  اإلنس��ان  جس��م  إن 
الكالس��يوم بصعوبة من دون 
فيتام��ني D. والبي��ض هو أحد 
املصادر املهمة احملتوي على هذا 
الفيتام��ني. لذل��ك إذا كنتم ال 
ترغبون مبراجعة طبيب األسنان 

عليكم بتناول البيض.
كما أن وجب��ة اإلفطار احملتوية 
عل��ى البيض تعطي اإلنس��ان 
طاق��ة تكفيه مل��دة ال تقل عن 
12 س��اعة. ألن امل��واد الغذائية 
املوجودة في البيض واألحماض 
وظائ��ف  تس��اعد  األميني��ة 
اجلس��م املهمة. لذل��ك يبقى 
البي��ض ضروريا لكل ش��خص 

ميارس منط حياة نشيط.
يعان��ي الكثي��رون م��ع حل��ول 
الربيع م��ن نقص الفيتامينات. 
نش��تري  أن  ميك��ن  صحي��ح 
الفيتامين��ات م��ن الصيدلية. 
ولكن ميكن تعويض هذا النقص 
بتن��اول البي��ض ال��ذي يحتوي 
 A, على مجموع��ة فيتامينات

واملع��ادن   D, E, B3, B6, B12
والعناص��ر الالزمة مث��ل اليود 
والزنك والبوتاس��يوم واملنغنيز 

واحلديد والفوسفور.
يحت��وي البي��ض أيض��ا عل��ى 
مركبني مهمني هما الليسيتني 
املركب��ان  ه��ذان  والكول��ني. 
ط��رد  عملي��ة  م��ن  يس��رعان 
الده��ون والكوليس��ترول م��ن 
اجلس��م. إضافة إلى أن البيض 

منخفض السعرات احلرارية.
كم��ا أن صف��ار البي��ض غن��ي 
باللوتني و زياكس��انتني اللذين 
مينع��ان إعت��ام عدس��ة العني. 
 A إضاف��ة له��ذا ف��إن فيتامني
ضروري ج��دا للعي��ون، ألن من 
اإلصابة  احتم��ال  ي��زداد  دون��ه 

بالعمى الليلي مبكرا.
يحت��وي البي��ض عل��ى 6 غ��م 
 3 م��ن البروت��ني. أي أن تن��اول 
بيض��ات ميك��ن أن يع��وض عن 
قطع��ة اللح��م. البروتني كما 
هو معلوم مهم جدا لنش��اط 
اجلسم: فقدان الوزن، التحكم 
بضغط الدم وصح��ة العظام 

ترتبط بالبروتني.
إن حم��ض الفولي��ك املوج��ود 
ال��دورة  ينظ��م  البي��ض  ف��ي 
الدموية ويقوي القلب واألوعية 
األطباء  ينصح  لذلك  الدموية. 

بتناول البيض.

بيئة وعلوم14

كش��ف خبراء أن النعاس الدائم قد يكون أحد 
أع��راض مرض الزهامي��ر اخلطير، لذل��ك فإنهم 
أدرجوا جمي��ع الذين يعانون من هذه احلالة في 

قائمة احملتمل إصابتهم باملرض.
وأوض��ح اخلبراء بعد مجموعة من الدراس��ات، 
التي شارك فيها مئات األشخاص 62-66 سنة 
كان عليهم حم��ل أجه��زة إلكترونية ملتابعة 
لياقته��م البدنية، ومبس��اعدة ه��ذه األجهزة 
متكن الباحثون من رص��د التغيرات في اإليقاع 

البيولوجي لكل منهم. 
ف��ي نهاي��ة التجرب��ة خضع اجلمي��ع للتصوير 
بالرن��ني املغناطيس��ي للدماغ ال��ذي بني وجود 
بروت��ني بيتا أميلوي��د، الذي يس��هم في تطور 

مرض الزهامير.
وتب��ني للخبراء إن “محبي النوم في فترة النهار 
والسهر ليال هم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض 
األعص��اب مقارن��ة بالذي��ن يراعون من��ط حياة 

طبيعي”.
وأش��ار اخلبراء الى إن “النعاس والسلبية نهارا 
قد تكون أول أعراض بداية تطور مرض الزهامير. 
لذل��ك عند ظه��ور ه��ذه األعراض بع��د جتاوز 
اخلمس��ني م��ن العمر م��ن الض��روري مراجعة 

الطبيب”.

اكتش��ف علماء في معهد “ويس” للهندس��ة 
البيولوجية التابع جلامعة “هارفارد” األمريكية، 
طريق��ة “س��حرية جدي��دة” لعالج الس��رطان 

بصورة شبه نهائية.
وتعم��ل الطريق��ة اجلدي��دة، التي اكتش��فها 
العلماء على أن مينح مريض الس��رطان لقاحا 
يس��اعد على تنش��يط جه��از مناعت��ه، الذي 

يساهم بدوره في محاربة السرطان.
وتعتمد تلك “الطريقة السحرية” على دراسة 
كل ورم س��رطاني على حدة، وفحص س��طح 
اخلاليا السرطانية لكل مريض، لتصميم عقار 
يس��اهم على تقوية اجلهاز املناعي حملاربة تلك 

اخلاليا السرطانية.
وتكم��ن الفك��رة الرئيس��ية ف��ي أن مري��ض 
الس��رطان يعان��ي من أن اخلالي��ا املناعية، التي 
تدع��م اخلالي��ا اللمفاوي��ة املوجودة ف��ي الدم، 
الداعم��ة بص��ورة كبي��رة للمناع��ة اخللوي��ة 
للجس��م، ال تقدم اس��تجابة مناعية موجهة 
ضد األورام الس��رطانية، ألن اخلاليا السرطانية 
تتمحور بصورة مشابهة لتلك اخلاليا املناعية.

وجنح العالج اجلديد على فئران التجارب بصورة 
مذهل��ة، حي��ث تخلص��ت احليوان��ات املصابة 
بس��رطان عن��ق الرحم م��ن الس��رطان نهائيا 
بعد احلصول على ه��ذا العالج، فيما لم تعش 
احليوانات التي لم حتصل على العالج وخضعت 
للع��الج بالط��رق التقليدي��ة إال ل�ثالث��ني يوم 

فقط.

عث��ر زوج��ان أس��تراليان على س��مكة ن��ادرة، 
جرفته��ا األم��واج عل��ى ش��اطئ “كوينزالند” 

شمال شرقي أستراليا.
وذكر الزوجان جون ورايلي ليندهولم بحس��ب 
ما نقلته »إي بي س��ي نيوز«، أنهما “عثرا على 
الس��مكة باملصادفة في أثن��اء مرورهما على 

شاطئ مور بارك”.
وقال ليندهولم، وه��و يعمل صيادا، إنه »لم ير 
مثيال لهذه السمكة قط، وال يعرف النوع الذي 

تنتمي إليه ».
وأض��اف: »ال يوجد على الس��مكة أي عالمات 
إصاب��ة، مما يجع��ل من الصع��ب معرفة كيف 
بنح��و  نفق��ت  »تك��ون  أن  مرجح��ا  مات��ت«، 

طبيعي«.

خبراء يحتملون
أن النعاس أحد 
أعراض الزهايمر

»طريقة سحرية«
لعالج السرطان

العثور على سمكة 
نادرة في أستراليا

تقـرير

التكنولوجيا في وجه االتجار بالحيوانات المهددة
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قردة اورانغ اوتان املهددة

 نتمتع اليوم 
بمضادات حيوية 

تداوي االلتهابات 
الجرثومية التي قد 
تحدث بيئة مؤاتية 
لتفشي اإلنفلونزا 

)مثل التهاب 
الرئات والقصبات( 
وتؤدي إلى تفاقم 
الوضع وصوال إلى 

وفاة المريض.

فيروس اإلنفلونزا هو محّط أكبر عدد من الدراسات

كلوا ثالث بيضات يوميًا عزلة أم تفاعل في مواقع التواصل االجتماعي
من أجل صحتكم

حرب القضاء على وباء االنفلونزا لم تنته
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بغداد  تضيف بطولة 
العرب للناشئين بالمصارعة

»الكيك بوكسينغ« يشيد بحجم 
المشاركة بالدورة التدريبية التحكيمية 

»البولنغ« يستعد 
للبطولة العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقييى وزير الشييباب والرياضة السيييد عبد احلسيين 
عبطييان، االحتيياد العراقييي املركييزي للمصارعيية ميين 
اجييل بحث اقاميية بطولة العرب لفئة الناشييئن في 
العاصميية بغداد. وقال عبطان خييال اللقاء ان الوزارة 
تدعم االحتادات بشكل كامل من اجل اقامة اي نشاط 
رياضي في داخل الباد سواء كان محليا او دوليا، مبينا 
ان العراق اصبح يختلف عن السابق في اجملال الرياضي 
والسيييما بعد احلراك الرياضي الذي احدثته الوزارة مع 

بعض املؤسسات الرياضية.
واوضييح ان الييوزارة سييتوفر كل االمييور اللوجسييتية 
الحتيياد املصارعة الجنيياح بطولة العرب للناشيييئن في 
بغداد، مشدداً على ان يكون التنظيم على طراز عالي 
واحترافية كبيرة من اجل ايصال رسالة الى العالم بان 

العراق قادر على تنظيم مختلف البطوالت.

إعالم األولمبية
اشيياد رئيس االحتاد العراقي املركزي للكيك بوكسينغ، 
قاسم الواسطي، بحجم املشيياركة الكبيرة في دورة 
املناطييق احملييررة التدريبية والتحكيمييية التي نظمها 
احتاد اللعبة في محافظة نينوى خال االسبوع املاضي 

واستمرت ملدة ثاثة ايام.
وقييال الواسييطي: ان عييدد املشيياركن فييي الدورتيين 
االساسيييتن وصل الى 41 مشيياركا وبواقع 25 مدربا 
في الدورة التدريبية التي تضمنت اساسيييات اللعبة 
وواجبييات املييدرب فييي احللبة اثنيياء النييزاالت، وكذلك 
كيفية اسييتخدام معدات الكيك بوكسينغ للتدريب، 
و15 حكما في الدورة التحكيمية التي مت خالها شرح 
كل مييا يتعلق بواجب احلكام داخييل احللبة، فضا عن 
مناقشيية كل التعديات التي شييهدها قانون رياضة 
الكيك بوكسييينغ مؤخرا. موضحا في الوقت نفسه: 
ان رئيس اللجنة الفنية في احتاد اللعبة  حسن خيون، 
ومييدرب املنتخب الوطني باللعبة جبار كوكز، اشييرفا 
على احملاضرات النظرييية والعملية فيما يخص الدورة 
التدريبية، فيما اشرف على الدورة التحكيمية محمد 
مسيياعد محمييد، وهو يحمييل شييهادة حتكيمية من 

الدرجة أالولى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنظييم سييلطنة عمييان البطوليية العربييية الرابعة 
للمتقدميين واملتقدمات للمدة من 24/ 3 ولغاية 5/ 4 
مبشيياركة كبيرة من الدول العربية، وقد سمى االحتاد 
العراقييي للبولنغ املييدرب ماهرعبداحلسيين للرجال، 
وعامر عبداحلسيين للنساء. اما فريق النساء، فيتألف 
من الاعبات ديانا زياد ومنى خورشيد واالء عبداحلسن 
وشييمس ماهر، وفريق الرجال تألف من احمد سلمان 
وصفيياء محمد صادق وحيدر جليل وثائر عبداحلسيين 
وحيدر احمد غازي وامير حيدر جليل، وللغرض نفسه 
اقام احتاد البولنغ معسكرا تدريبيا ملدة 7 ايام بدءا من 
يوم اخلميييس املاضي 3/8 في ملعب االحتاد في مجمع 

البولنغ في ماكسي مول مبنطقة املنصور.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكييد وزييير الشييباب والرياضيية عبد 
احلسيين عبطان ان املنتخب الكويتي 
سيييحل ضيفا علييى العييراق خلوض 
مبيياراة جتريبية إمام املنتخب الوطني 
فييي النصييف الثانييي من شييهر ايار 

املقبل.
وقال عبطان ان اتصاال هاتفيا جمعني 
بوزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة 
الكويتييي خالييد الروضييان ومت خاله 
االتفيياق على خييوض مبيياراة جتريبية 
بنظيييره  العراقييي  املنتخييب  جتمييع 
الكويتي خال شييهر أيار املقبل بعد 
إكمييال الترتيبييات مييع احتيياد الكرة 

واختيار امللعب الذي سيضيفها.
واشييار عبطان الى ان انفتيياح العراق 
العربييي  محيطييه  علييى  رياضيييا 
واالقليمي من شأنه ان يعيد رياضتنا 
الى مرحلة جديدة من التقدم وحتقيق 
االجنييازات التي غابت عنها منتخباتنا 
طويييا وهييو ما ظهيير جليييا بتواجد 
املنتخب السييعودي فييي مباراته في 
البصرة فضا عن قرب انطاق بطولة 
الصداقة الدولية مبشيياركة منتخبي 

قطر وسوريا.
ميين جانييب اخر، وجييه اجلهيياز الفني 
للمنتخييي الوطنييي الدعوة لييي )١٧( 
العب محترف لانضمييام الى كتيبة 
بطوليية  النطيياق  حتضيييرا  االسييود 
الصداقيية الدولييية في الييي )٢١( من 

شهر اذار اجلاري في البصرة.
ونقل عضييو املكتييب اإلعامي الحتاد 
الكرة، ماهر حسييان، عن املدير االداري 
باسييل كوركيس  الوطني  للمنتخب 
قولييه: دعى اجلهاز الفنييي للمنتخب 
الوطنييي بقيادة باسييم قاسييم)١٧( 
العبا محترفا فييي مختلف الدوريات 
لانخييراط في التجمع االول  السييود 
الرافدين في الثامن عشيير من شييهر 
اذار اجلاري في البصرة حتضيرا النطاق 
بطوليية الصداقة الدولية مبشيياركة 
كل من قطر وسوريا اضافة الى البلد 
املضيف العراق. واضاف: حيث وجهت 

الدعييوة لكل ميين »احمييد ابراهيم و 
سعد عبد االمير وسعد ناطق وريبن 
سوالقا وبشار رسن وبروة نوري واحمد 

ياسن
وريبن اسييعد ويعقييوب يونس وريوان 
اميين وفرانييس بطرس وعلييي عكلة 
وشييوان جال وعلي عدنان وجسيين 
ميييرام وضرغييام اسييماعيل و ياسيير 
قاسم«، وحتصلنا على موافقة ادارات 
انديتهم سيما وان الدعوة ضمن ايام 

الفيفا دي.
من جانب اخر، صدق املكتب التنفيذي 
الحتاد غربي اسيا لكرة القدم في ختام 
اجتماعاته في العاصمة االردنية عمان 

اجندة بطوالتييه املعتمدة لهذا العام 
2018، وقييال ممثييل العراق فييي االحتاد 
حسيين سييعيد ان العراق سيضيف 
بصييورة نهائية بطوليية حتت 15 عاما 
ذكور بعد ان مت اقرار ذلك مبدئيا خال 
االجتماع السييابق، مضيفا ان بطولة 
احتاد غربي اسيييا  حتت 15 عاما لاناث 
سييتضيفها االمارات ما بن 7-15 من 
الشييهر املقبل وحتتضن لبنان بطولة 
احتاد غربي اسيييا حتت 18 عاما لاناث 
في النصف الثاني من شييهر متوز من 
هذا العام، وحتتضن العاصمة االردنية 
عمان بطولة احتاد غربي اسيا الثالثة 
للسيييدات ميين دون حتديييد موعدها، 

وتابع سعيد ان بطولة احتاد غرب اسيا 
حتييت 22 عاما مت االتفاق على ان تكون 
غييير مجمعة وان تكون على شييكل 
تصفيات في ايام )الفيفا دي( بطريقة 
الذهاب واالياب، فيما سيييكون موعد 
بطولة غرب اسيييا التاسييعة للرجال 
من 1-12 ايلول من هذا العام من دون 

حتديد مكان اقامة البطولة.
 واوضييح ان اجتماع احتاد غربي اسيييا 
لكييرة القييدم املؤلف ميين 12 عضوا 
اسييتمر ليومن حيييث خصص اليوم 
التنفيييذي  املكتييب  الجتميياع  االول 
فيما خصييص اجتماع اليييوم الثاني 
للجمعية العمومية لاحتاد، مشيييرا 

الييى ان مييا نتييج عيين االجتماعيين 
ميين تصديييق علييى البطييوالت التي 
 2018 لعامييي  االحتيياد  سييينظمها 
و2019 راعييى فيها عدم تقاطعها مع 
بطوالت االحتاد االسيييوي لكرة القدم، 
حيث شييهدت حضور ممثييل عن جلنة 
املسييابقات في االحتاد االسيييوي كما 
روعي في اقرارها ما ميكن ان تسييهم 
به ميين مسيياهمة فاعلة فييي اعداد 
منتخبات الدول املنضوية حتت لوائها 
للبطوالت االسيييوية الكبييرى، حيث 
متت جدولة اقاميية البطوالت مبواعيد 
االسيييوي  االحتيياد  بطييوالت  تسييبق 
لتحقق الفائدة من اقامتها في اعداد 

تلك املنتخبات بشكل جيد.
وبيين سييعيد انييه مت االتفيياق علييى 
اهمييية  تعزيييز اجلوانييب التفاعلييية 
ووضع رؤية مسييتقبلية تدفع اللعبة 
فييي دول املنطقيية الييى التطييور في 
املسييتويات كافيية ميين خييال وضع 
خطة اسييتراتيجية للسيينوات االربع 
املقبليية التييي انبثقت علييى خلفية 
االجتميياع  التشيياوري االخييير المناء 
سيير الدول االعضاء متت فيها مراعاة 
االهتمييام ببطوالت الفئييات العمرية 
والكرة النسييوية وصقل مسييتويات 
خبييرات املدربيين واالدارييين واحلكام، 
وكذلك تفعيل التعاون مع الشركات 
واالحتييادات القارية واجلهات الرياضية، 
وكذلييك التركيييز علييى املسييؤولية 
االجتماعية من خال انشييطة تخدم 

اجملتمع احمللي.
وزاد ان احتاد غربي اسيا اخذ باحلسبان 
اجلانب التسويقي واخلطة املستقبلية 
لواحد ميين اجلوانب املهمة كونه يعزز 
مداخيييل االحتاد الن انتظام البطوالت 
ومشيياركة املنتخبييات الوطنييية في 
بطوالت غرب اسيييا للرجال هو معوق 
رئيس امام حتقيق هذا الهدف بعد ان 
شييهدنا مشيياركة منتخبات الصف 
الثاني واملنتخبات االوملبية في النسخ 
املاضييية وبشييكل حمييل مييردودات 
سييلبية علييى رغبيية الشييركات في 
رعاية هييذه البطوالت، كما تقرر دعم 
قييرار )الفيفا( بدعييم بطوالت الفئات 
العمرية مببلغ مليييون دوالر في العام 
الواحد من اجل اسييتمرار اقامة هذه 
البطييوالت ميين دون انقطيياع، كذلك 
مت التصديييق علييى اتفاقية بن االحتاد 
ورابطة الدوري االسباني )الليغا( التي 
ستحقق فائدة كبيرة للجان العاملة 
في احتاد غربي اسيا من خال االطاع 
والتنظيمي  التسويقي  اجلانبن  على 
فييي الرابطة، كمييا مت التصديق على 
اتفاقييية تعاون مييع اكادميييية االحتاد 
باقاميية  االماراتييي فييي مييا يتعلييق 
دورات رياضييية منهييا دورات تدريبييية 
وحتكيمييية ميكيين ان تسييتفيد منها 

الدول االعضاء.

اسود الرافدين يالقي الكويت تجريبيا.. و17 محترفًا 
في قائمة الجنرال لثالثية البصرة

العراق يحتضن منافسات تحت 15 عاما

من مباراة سابقة للمنتخب الوطني أمام الكويت
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العواصم ـ وكاالت:

قاد املهاجم البديل وسييام بن يدر فريقه 
إشييبيلية اإلسييباني لتفجييير مفاجييأة 
كبرى، بإقصاء مانشستر يونايتد يونايتد 
اإلجنليزي، من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 
عليه بنتيجة )2-1( مساء أول أمس، على 
ملعب »أولد ترافورد«، في إياب ثمن نهائي 

املسابقة.
ووّدع مان يونايتد املسابقة، بعدما انتهت 
املباراة األولى على ملعب »رامون سانشيز 
بيزخييوان« معقييل الفريييق األندلسييي، 
بالتعادل السلبي، في حن تأهل إشبيلية 
لربع النهائييي للمرة األولى منذ 60 عاًما.

وأحرز بن يدر هدفي فريقه بالدقيقتن 74 
و78، بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني 
فيما سييجل روميلو لوكاكييو هدف مان 

يونايتد الوحيد في الدقيقة 84.
من جانبه، قال فينتشينزو مونتيا، املدير 
الفني إلشبيلية اإلسباني، إن فريقه قدم 
مسييتوى رائع فييي املباراة التييي فاز فيها 

على مانشستر يونايتد )2 ي1(.
 وخال تصريحات نشرتها صحيفة »آس« 
اإلسييبانية، أضاف مونتيييا: »لقد قدمنا 
مباراة رائعيية، وأهنئ جميع الاعبن بعد 
الفييوز ، كان ينقصنا احلسييم فييي الي30 
متيير األخيييرة أمييام مرمييى مانشسييتر 
يونايتييد«. وواصييل: »حتكمنا فييي اللقاء، 

ومع وجود بن يدر أصبحنييا أكثر واقعية، 
وقييد صنييع الفييارق بتسييجيل الهدفن 
وهو مهاجم رائع وسييجل 10 أهداف في 

التشامبيونزليج هذا املوسم«.
 وأضاف: »لقييد خاطرنا بطريقيية لعبنا، 
وبنفس الطريقة خسييرنا أمام فالنسيا 
في الليجا )2 ي 0(، لكن اليوم قدمنا مباراة 
مثالييية ولييم نرتكييب أي أخطاء«.وختم 
مونتيييا: »سييوف نذهييب لربييع النهائي 
وسيينحاول التأهل لنصييف النهائي، وال 
أتطلييع للمنافس معن واآلن  أسييتمتع 
باللحظات الرائعة مع العبي الفريق ألننا 

نستحق الفوز«.
وواصلييت الفرق اإلسييبانية، التفوق على 
البرتغالييي جوزيه مورينيييو، املدير الفني 
لنييادي مانشسييتر يونايتييد اإلجنليييزي.. 
وخسيير مانشسييتر يونايتد، على ملعبه 
أمام إشبيلية اإلسباني، بنتيجة 1-2، في 
إياب ثمن نهائييي دوري األبطال، علًما بأن 
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السييلبي، 
منافسييات  احلميير،  الشييياطن  ليييودع 
»أوبتا«  القارية.وذكرت شييبكة  البطولة 
 11 خسيير  مورينيييو  أن  لإلحصائيييات، 
مبيياراة من أصييل 26 مواجهة ضد الفرق 
اإلسييبانية فييي دوري األبطييال، مقابل 6 
انتصييارات و9 تعادالت.. وكان مورينيو، قد 
أعرب عن إحباطه الشييديد، بعد اخلسارة 
بنتيجة 1-2 من إشبيلية، مشيرا إلى أنه 

ارتكب عدة أخطاء فنية في اللقاء.

وفي مباراة اخرى، جنح املهاجم البوسني 
إيدين دجيكييو، في قيادة روما إلى التأهل 
لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على 
شيياختار دونيتسييك، بهدف نظيف، في 
إياب دور الي16 ميين البطولة على امللعب 

األوليمبي بالعاصمة روما.
 

وجاء الهييدف الذي سييجله دجيكو، في 
الدقيقة 52، ليمنييح فريقه التأهل رغم 
خسييارته ذهابًا 2 ي 1 لكنه تأهل بفضل 

الهدف الذي سييجله خارج األرض بعدما 
تعادال في مجموع املباراتن 2 ي 2.

من جانب اخيير، يعتقييد البرتغالي، باولو 
لشيياختار  الفنييي  املدييير  فونسيييكا، 
دونيتسييك، أن فريقه أضيياع التأهل لربع 

نهائييي دوري األبطال، على حسيياب روما، 
فييي من مبيياراة الذهاب التييي لعبت في 
أوكرانيييا وانتهت بفييوزه بهدفن مقابل 
هييدف واحييد..  وقييال املييدرب فييي املؤمتر 
الصحفييي عقب املبيياراة، والييذي نقلته 
شييبكة »توتييو ميركاتو ويييب«: »أريد أن 
أقييدم التهنئيية لفريييق رومييا، وأمتنى له 
التوفيق في اخلطوة التالية، ال أسييتطيع 
احلكييم عليييه لكنييه اسييتغل الفرصة 

الوحيدة التي أتيحت له«.
 وتابع: »سيييطرنا على املبيياراة بأكملها 
وكانييت لنا األفضلية فييي الهجوم حتى 
مييع النقييص العييددي، كان بإمكاننا أن 
نسييتغل الفييرص التييي أتيحييت لنا في 

مباراة الذهاب كذلك بشكل أفضل«.
 وأردف: »دجيكييو العب حاسييم، سييجل 
هييدف الفوز برغييم أن فريقه لييم يخلق 
فرصييا كثيرة، اسييتحوذنا على الكرة في 
منتصف ملعب روما كثيرا«. وعن رغبته 
فييي الظهييور مجييددا بالبطوليية، قال: 
»بالطبع أمتنى أن أتواجد مع شاختار في 
املوسم القادم في تلك البطولة، أعطني 
اسييم مدرب واحد ال يتمنى ذلك، أنا أحب 
هييذا الفريق وجمهور شيياختار، وسييأرى 
ما سيييحدث في املسييتقبل، وسأحتاج 
لتقييييم كل شيييء مع النادي، وسيينرى 
مييا ينقييص الفريييق«. وواصييل: »الدوري 
األوكرانييي ليس ميين أقييوى الدوريات في 
أوروبا، وهو في حاجة السييتثمارات أكبر، 

لكننا نستثمر مع فريق شاختار وبفضل 
هييذا فإنييه ينجح فييي التواجييد في هذا 
املسييتوى على الييدوام في بطوليية دوري 

األبطال«.
 وعن مسييتقبل اجلناح البرازيلي بيرنارد، 
أوضح: »سوف يتركنا في نهاية املوسم، 
كن أن يأتي في  ونحن نبحث عيين العب ميمُ
مكانييه، لقييد لعب معنا ملدة موسييمن 

وقدم أداء ممتازا«.
ميين جانبييه، حقييق البلجيكييي روميلو 
لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد 
إجنازًا شييخصًيا، رغم توديع فريقه لدوري 
أبطييال أوروبا مبكرًا في املوسييم احلالي.

وسييّجل لوكاكييو هدًفييا فييي خسييارة 
إشييبيلية  أمييام  يونايتييد  مانشسييتر 
»أولييد  ملعييب  علييى   ،)1-2( اإلسييباني 
ترافورد«، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبييا، علًما بييأن مباراة الذهيياب انتهت 
بالتعادل السلبي.وذكرت شبكة »سكاي 
سبورتس« البريطانية، أن لوكاكو سجل 
اليييوم هدفه رقم 200 في مسيييرته مع 
األندية ومنتخب باده.وأضافت أن أهداف 
لوكاكو جاءت علييى النحو اآلتي )41 مع 
أندرخلت، 17 مع وسييت بروميتش ألبيون، 
24 مع مانشستر يونايتد،87 مع إيفرتون، 
31 مييع منتخييب بلجيكا(.يشييار إلى أن 
لوكاكييو انضييم ملانشسييتر يونايتد في 
الصيف املاضي، قادًما من إيفرتون مقابل 

75 مليون جنيه إسترليني.

في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بن يدر يفجر المفاجأة ويقتل أحالم الشياطين في 4 دقائق.. ودجيكو يقود روما إلى ربع النهائي

تقرير

فرحة العبو إشبيلية بالفوز

7:00 مساًء

11:05 مساًء
9:00 مساًء

11:05 مساًء

مفكرة اليوم

موسكو ـ أتليتكو مدريد

أرسنال ـ ميالن
كييف ـ التسيو 

سالزبورغ ـ دورتموند

الدوري األوروبي

بغداد ـ رافد البدري*
شييهدت قاعيية صيياح الدين في 
فنييدق فلسييطن ميريديان عصر 
أمس ،حفل افتتاح بطولة العراق 
بالشييطرجن  السادسيية  الدولييية 
مبشاركة 19 دولًة، وبحضور رئيس 
االحتيياد الدولييي للعبيية الروسييي 
ورئيييس  اليجينييوف،  كيرسييان 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
رعد حمودي، واالمن العام للجنة 
االوملبييية حيدر حسيين اجلميلي، 
الرياضييية  التربييية  ومدييير عييام 
والبدنية، وعدد كبير من االكادمين 
والشييخصيات الرياضييية الذييين 
وجهييت لهييم الدعييوات اخلاصة 

حلضور هذا الكرنفال.
االفتتاح  كمييا سيييحضر حفييل 
جميييع اعضيياء االحتيياد العراقييي 

للعبة، ورؤسيياء االحتادات املركزية 
االندييية،  ورؤسيياء  والفرعييية 
وسيييقام املؤمتر الفنييي للبطولة 
في السيياعة احلادية عشر صباحاً 
في فندق االنتر، مقر اقامة الوفود 
الرياضية املشيياركة في البطولة، 
حيث ستناقش فيه جميع االمور 
الفنية التي سييتطبق في جوالت 
البطولة، وحسييب قوانيين االحتاد 
الدولييي للعبيية ،وتواصييل الوفود 
املشيياركة في البطوليية بالتوافد 
على بغداد عاصمة السام، حيث 
وصل يوم امس وفد كل من : سوريا 
وتونس واملغرب واوكرانيا ومنغوليا 
وماليزيييا، بعييد ان سييبقهم في 
مصيير  ميين:  كل  دول  الوصييول 
والبحرين وايران وبلجيكا وارمينيا 
وجورجيييا، وميين املؤمييل وصييول 

العبي دول روسيا واذربيجان وتركيا 
واالردن ولبنييان في وقت متاخر من 
ليليية امييس، ليصبح عييدد الدول 
املشيياركة 18 دوليية باالضافة الى 
العراق، وهو رقم قياسييي مقارنًة 
بعييدد الييدول التييي شيياركت في 
البطوالت اخلمسة املاضية، والذي 
جاء عطفاً على االسييقرار االمني 
والتغيرات الكبيرة التي شييهدها 
بلدنييا العزيييز في اقاميية عدد من 
والتييي  الرياضييية،  النشيياطات 
واجهييت ترحاباً كبيييراً من جميع 
دول العالييم، والييذي سيسيياهم 
بطريقيية او باخرى فييي رفع احلظر 

واحليف عن الرياضة العراقية.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشطرجن

إعالم الشباب والرياضة
والرياضيية  الشييباب  وزارة  ثمنييت 
مبييادرة ملييك اململكيية العربييية 
السعودية سييلمان بن عبد العزيز 
في بنيياء ملعب دولي سييعة 100 

الف متفرج في العاصمة بغداد.
وقالت الوزارة ان املبادرة السعودية 
ستشكل خطوة مهمة في تعزيز 

ومتتن اواصيير التعيياون واحملبة بن 
العييراق والسييعودية، وان الييوزارة 
تعمل جاهدة لاسراع في الشروع 
ببناء  البييدء  بوضييع مسييتلزمات 
امللعب، ميين خال عقد اجتماعات 
التي شكلها  التنسيقية  اللجنة 
مجلس الوزراء التييي تضم وزارات 
الشييباب والرياضيية والتخطيييط 

والتعليم العالي والبحث العلمي 
فضا عيين االمانيية العامة جمللس 

الوزراء.
اللجنيية  عاتييق  علييى  وسيييقع 
املشكلة اختيار الرقعة اجلغرافية 
املناسييبة القامة امللعييب وكذلك 
املتعلقيية  التفاصيييل  مناقشيية 

بامتام انشاء امللعب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفقييت إدارة نييادي الشييرطة مع 
جنم الفريق السييابق، سعد قيس، 
للعمل ضمن اجلهاز اإلداري لفريق 
الكييرة، فييي اجلييوالت املقبلة من 

بطولة الدوري.
وقال قيس في تصريحات صحفية: 
»بعييد الدعييوة الشييفهية التييي 

وردتني ميين إدارة النييادي قبل أّيام 
من خال لقيياء تليفزيوني، تلقيت 
اتصاال هاتفيا من رئيس النادي، إياد 
بنيان، للعمل مشرفا على الفريق 
األول لكييرة القدم في النادي، وهي 

دعوة مشرفة ألي العب«.
وأوضييح: »االتفيياق جييرى بصييورة 
مبدئية علييى قبييول املهمة على 

بقدومييي  اإلجييراءات  تكتمييل  أن 
للعاصمة بغداد بعد عشييرة أّيام، 
للجلوس مع رئيييس النادي لطرح 
األفييكار التييي أحملهييا ميين أجل 
إجناح املهمة، التييي لن تكتمل إال 
بتوفييير أرضية مناسييبة، وتذليل 
العقبييات التي تواجييه الفريق في 

اجلانب اإلداري«.

سعد قيس مشرفا على كرة الشرطة

بحضور دولي وأولمبي

افتتاح بطولة العراق الدولية
 السادسة بالشطرنج

»الشباب والرياضة« تثّمن المبادرة السعودية 
وتعمل على اإلسراع بوضع آليات تنفيذها
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محاكم التفتيش في الغراف

جمال جصاني

نقل��ت وس��ائل اإلع��ام خبر إص��دار إحدى محاك��م قضاء 
الغّراف التابع حملافظة ذي قار )الناصرية( مذكرة إلقاء قبض 
بحق أربعة ش��باب من س��كان تلك املدين��ة، بتهمة اإلحلاد، 
تطور يؤكد ما حّذرنا منه مراراً وتكراراً، حول مخاطر انخراط 
مؤسس��ات القضاء العراقي مبثل ه��ذه امللفات ذات الطابع 
العقائ��دي والفكري احملض، التي تفق��ده أهم خصائصه أال 
وهو حياديته ومهنيته واستقاله. لسنا بصدد فك طاسم 
ه��ذه "التهمة" وجذورها والدور ال��ذي لعبته على تضاريس 
هذا الوطن القدمي، ألن ذلك سيكون في غير صالح السلطة 
الت��ي منحتها األق��دار العابرة للمحيط��ات فرصة أن تكون 
عادل��ة ومنصفة ومس��تقلة. يوماً بعد آخر وبعد سلس��لة 
م��ن املعطيات واألحداث، ل��ن تكون آخرها مذك��رة مطاردة 
اإلحل��اد في الغّراف، تتأكد مخاوفنا من اس��تحالة بقاء هذه 
املؤسسة )القضاء( وتشكياتها الواسعة واملتعددة، بعيداً 
عن أمراض وعيوب اجملتمع والدولة التي وضعت العراق ضمن 
البلدان العشرة األكثر فس��اداً في آخر التقارير الصادرة عن 
منظمة الش��فافية الدولية. لقد عرف س��كان هذا الوطن 
املنكوب بكل أش��كال القمع والتخوي��ف وتكميم العقول 
واألف��واه؛ غي��ر القليل من احملط��ات املظلم��ة واجلرائم التي 
ارتكب��ت حتت ش��تى التهم والذرائ��ع ومنها ه��ذه التهمة 
الصاحلة لكل املناسبات واحلاجات )اإلحلاد(، لكن غالبية تلك 
االنته��اكات كانت تنّفذ بيد قوى وجماع��ات تابعة ملصالح 
وعقليات ال عاقة لها مبؤسس��ات الدولة احلديثة وال سيما 
عماده��ا األس��اس )القض��اء( ال��ذي حتولت وظائف��ه جذرياً 
فيها، من نصرة الس��لطان والطبقات احلاكمة الى االنتصار 
لقضايا احلداثة والدميقراطية واحلريات، وهي أساس استقرار 
األمم وازدهارها. إن هذه املذكرة التي أش��رنا اليها وغيرها من 
أحداث تطرقنا اليها في مناسبات سابقة، تشير الى منحى 
خطي��ر في املش��هد الراهن؛ فالقضاء يفت��رض أن يكون هو 
امل��اذ األخير واآلم��ن لكل من انتهك��ت حقوقه في العيش 
بوطنه حراً كرمياً. مشكلة البعض ممن ارتدى زي وعنوان هذه 
املهن��ة اجلليل��ة )القاضي( أنهم لم يعي��روا اجلانب الثقافي 
في تكوين شخصيتهم، حيث ال يرى البعض منهم أهمية 
إطاعه��م بصورة كافي��ة على ش��تى العلوم اإلنس��انية، 
ومنها الفلسفة واألدب العاملي وعلم النفس وغير ذلك من 
مستلزمات فهم ما يدور حولنا من هموم واهتمامات جتاوزت 
منذ زمن بعيد، ما يش��غل البعض منهم من هموم انتهت 
صاحيتها مع ترحيل "محاكم تفتيش القرون الوس��طى" 
الى متاحف التاريخ الطبيعي، بوصفها جزءا من املنقرضات 
التي فتكت يوماً بساالت بني آدم. ليس هناك أدنى شك من 
أن محكم��ة الغّراف في مذكرتها التي أطلقت فيها النفير 
ملطاردة "اإلحلاد" لم تطارد س��بينوزا الغّراف، كما حصل مع 
محاك��م التفتيش في إس��بانيا قبل ثاثة ق��رون، وال اعتقد 
بظهور نس��خة جديدة من كوبرنيكوس ف��ي تلك املنطقة 
اجلنوبي��ة التي تأن من بؤس التعليم وكل أش��كال اخلدمات، 
بل أصدرت هذه املذكرة تناغماً واملناخات املثقلة بالتخويف 
والتروي��ع التي حترص على "بقائها ومتددها" القوى واملصالح 
والعقلي��ات التي أهدتنا كل هذا اخل��راب األخاقي واملعرفي 
والقيمي قبل "التغيير" وبعده. بالنسبة لي شخصياً أدعو 
الس��يد القاضي الذي أصدر مثل هذه املذكرة، الى السفر ال 
الى البلدان املعروفة بدفاعها عن احلريات بأشكالها اخملتلفة 
ومنها حرية االعتقاد، ب��ل الى اجلارة إيران التي يخضع فيها 
الدس��تور والقان��ون ملا يعرف ب� )والي��ة الفقيه( ليتعرف عن 
كثب مبس��توى ون��وع احل��وارات الفكري��ة والعقائدية فيها، 
عس��ى أن يتريث قلي��اً وال ينافس الفقيه نفس��ه في هذا 
امليدان الذي س��تحتاج ال ش��بيبتنا بل نخبنا "املثقفة" الى 

مشوار طويل كي تصل لضفافه..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف:
ظاه��رة التحّرش الت��ي أصبحت 
اليوم حديث الفضائيات واألخبار 
ف��ي كل العالم، ليس��ت وليدة 
الظ��رف احلال��ي ال��ذي نعيش��ه 
بفوضاه وعشوائيته التي طالت 
العديد من زوايا حياتنا، ليس في 
العراق فحس��ب بل ف��ي غالبية 
ال��دول العربي��ة حت��ى احملافظة 

منها وكذلك العالم. 
هناك العديد من األس��باب التي 
أدت الى استفحال هذه الظاهرة 
وقد يكون تبري��ر جرمية التحرش 
أح��د أهم أس��بابها، ألن مرتكب 
اجلرمية بغض النظر عن حجمها 
إن لم يؤّنبه ضميره على فعلته، 
فبالضرورة س��يكرر فعلته ثانية 
وثالثة، فكيف اذا كان املوضوع ال 
يتعلق بضمير نائ��م بل مبجتمع 
ح��ّرف األفكار والع��ادات والقيم، 
بإيجاد مبررات لقيامه بالتحرش 

او  لباس��ها  يك��ون  كأن  بامل��رأة 
طريقة مش��يها او حت��ى املكان 
ال��ذي تواجدت فيه س��اعة وقوع 

فعل التحرش.
ولس��نا بحاجة ال��ى إطالة، فما 
التح��رش فع��ا يس��توجب  دام 
تأني��ب الضمير وتنبي��ه اجملتمع، 
سيعني االمر ان هنالك ضحية..

م��ن اجلان��ي اذن؟..ه��ل الضحية 
ارتكب��ت اجلناي��ة، ام اجلان��ي من 

تسبب بان تكون الضحية؟
الباحث االجتماعي حسن  يقول 
مجتمعاتن��ا  تتس��م  اجلب��وري: 
بالذكورية، وال يعني ذلك ان الرجل 
حر باملعنى احلرفي للمفردة، لكنه 
ح��ر بطريق��ة تعامله م��ع املرأة، 
احللق��ة األضع��ف س��واء كانت 
اخته او زوجته او ابنته وحتى امه. 
انها حلق��ة مترابطة وممس��كة 
ببعضها البعض.. املرأة.. الرجل.. 

 . جملتم��ع التي ا امل��رأة 

تربي ابنها عل��ى انه األقوى، وانه 
احلام��ي لنس��اء بيت��ه والعنصر 
الذي يج��ب ان يكون قلبه صوان 
ال يضع��ف ام��ام أي موق��ف او 

حال��ة لتكتمل رجولته حس��ب 
اعتقاده��ا. ال ت��دري انه��ا ترب��ي 
مشروع عنف، والعنف يولد عدة 
حاالت منها التحرش الذي يصل 

بعض األحي��ان الى حدود اجلرمية، 
ف��ا رادع له من ضمي��ر او اهل او 

مجتمع.
املاحظ ف��ي كل جرمية حترش ان 
املرأة هي املامة بالدرجة األساس 
حتى بات الكثير منهن يتحاشني 
احلديث عن املوضوع او الكش��ف 
عن تعرضها له��ذا الفعل خوفا 
من ان تتحول بنظ��ر اجملتمع الى 
جانية وليست مجني عليها، هذا 
م��ا حتدثت به الناش��طة املدنية 
نبيلة الطاهر التي قالت: وكأنها 
التحرش  التبري��ر جلرمية  محاولة 
س��ببه ان مرتكبه��ا ه��و الرجل 
املرأة  والضحية  األقوى"  "احللقة 
"احللقة األضعف" فهل نحتكم 
بقراراتنا أيض��ا الى قانون الغاب. 

والغلبة تكون دائما الى األقوى؟
ووج��د يوس��ف جم��ال العبيدي 
ان املوض��وع ال ميك��ن ان نحك��م 
عليه بنح��و مطلق، فلكل حالة 

ظرفها اخلاص واسبابها اخلاصة، 
أحيانا تكون املرأة هي املتس��بب 
بفعل التحرش، لذلك فليس��ت 
كل النساء يتعرضن لهذا األمر، 
وبعض األحيان يكون السبب هو 

االخاق املتدنية للرجل.
مث��ل  مثل��ه  جرمي��ة  التح��رش 
تب��رر  ف��ان  والقت��ل  االغتص��اب 
فيمكن��ك  جرميت��ه  للمتح��رش 
حينه��ا ان تب��رر للقات��ل جرميته 
س��واء بحالة الغضب او رد فعل 
لفعل عظيم، وللمغتصب أيضا 
بان الضحية اجبرت��ه على فعل 
اجلرمية بس��بب ما ترتديه. اجلرمية 
جرمي��ة..ال مبرر لها. ف��ان اردنا ان 
نعي��ش وس��ط مجتمع س��وي 
لنب��دأ بتقييم األفعال وتفس��ير 
احل��االت بصورته��ا الصحيح��ة 
واملنطقية، ال ان نس��مح بترهل 
الواقع الذي بات يس��تدعي احلد 

من تفشي الامعقول. 

التحّرش.. من الجاني ومن المجني عليه؟

النجم��ة  كش��فت 
الش��هيرة  األس��ترالية 
نيك��ول كيدمان عن آخر 
أعماله��ا  مس��تجدات 
ف��ي تصريحات  الفني��ة 
إعامي��ة تداوله��ا ع��دد 
اإلخباري��ة  املواق��ع  م��ن 

العاملية.
حي��ث أك��دت النجم��ة 
نيك��ول كيدم��ان الت��ي 
تبلغ م��ن العمر 50 عاما 
باإلع��داد  تق��وم  أنه��ا 
بطولة  في  للمش��اركة 
The Undoing مسلسل

وأضافت الفنانة العاملية 

املسلسل  أن  الش��هيرة 
اجلديد سيكون من إنتاج 
العاملية   "HBO" شبكة 
وم��ن املتوق��ع أن يحقق 
ذات النجاح الذي حققه 
 Big Little مسلس��ل 

.Lies

"ن��اى"  ش��ركة  دت  ح��دَّ
لتذاك��ر  املادي��ة  القيم��ة 
حف��ل الفنان عم��رو دياب 
املق��رر إقامته في اجلامعة 
23 مارس  ي��وم  األمريكية 
املقبل حي��ث طرحت فئة 
واحدة فق��ط بقيمة 500 

جنيه.
دي��اب  عم��رو  أن  يذك��ر 
ش��ارك أمس ف��ى بطولة 
"الب��اى ستيش��ن" وهى 
دورة األلع��اب االلكترونية 
والذى حضره��ا نخبة من 
الرياض��ة مبصر على  جنوم 
رأس��هم خالد عبد العزيز 

وزير الرياضة وهاني أبو ريدة 
رئيس احتاد الكرة وحس��ام 
غالي ووليد سليمان جنما 
وعم��اد  األهل��ي،  الن��ادي 
متع��ب وعص��ام احلضري 
املدي��ر  وحس��ن ش��حاتة 

الفني السابق. 

إدوارد  الفن��ان  يواص��ل 
ف��ي  مش��اهده  تصوي��ر 
رومي"  "رب��ع  مسلس��ل 
ف��ي  عرض��ه  املنتظ��ر 
املوسم الرمضاني املُقبل، 
على قدم وساق، إذ انتهى 
أم��س م��ن تصوي��ر عدد 
م��ن املش��اهد اخلارجي��ة 
بأح��د  للمسلس��ل 
الفيات، ويستكمل فريق 
عم��ل املسلس��ل تصوير 
خارجًيا  املش��اهد  باق��ي 

خال الوقت احلالي.
رومي"  "رب��ع  مسلس��ل 
ي��دور فى إط��ار كوميدي 
ويض��م مجموع��ة كبير 

م��ن فنان��ني الكوميدي��ا 
وعل��ى رأس��هم الفن��ان 
ومصطفى  ف��ؤاد  بيومي 
ومحم��د  وإدوارد  خاط��ر 
هال��ة  والفنان��ة  س��ام 
فاخر وعايدة رياض وياسر 
الطوبجي، ويخرجه معتز 

التوني.

نيكول كيدمان

إدوارد

عمرو دياب

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

متثال حاكم لكش

احتفل��ت جوجل بطريقته��ا املعتادة بعيد الع��دد "ط" او عيد 
تقريب العدد "ط" وه��و عيد يتم االحتفال به بالثابت الرياضي 
العدد "ط" او باي " ط" الذي أسسه العالم الفيزيائي الري شو 

ومت االحتفال به ألول مرة في عام 1988.
يصادف عيد العدد "ط" يوم الرابع عش��ر من اذار مارس ويكتب 
هذا اليوم على الش��كل )3/14( وهي تش��ابه قيمة العدد "ط" 
3.14.  كم��ا يص��ادف عيد تقريب العدد "ط" ي��وم 22 متوز يوليو 
ويكتب على الشكل )7/22( الن العدد "ط" يساوي تقريبا قيمة 

. 22/7.
وفي حاالت اكثر دقة يحتفل بعيد العدد "ط" في الساعة 1:59 
من يوم الرابع عش��ر م��ن اذار كون قيمة الع��دد ط حتى الرقم 
السابع بعد الفاصلة على الش��كل 3.1415926 مما يجعل يوم 
الرابع عشر من مارس يكون الساعة 1:59 بعد الظهر وهو اقرب 

وقت للعيد الصحيح للعدد.
وللمصادف��ة البحتة فان عيد مياد البرت اينش��تاين هو الرابع 

عشر من اذار مارس.

عيد العدد طاء

الصباح الجديد - وكاالت:
ِمّن��ة ش��لبي  الفنان��ة  أك��دت 
انش��غالها حاليا بعدة مشاريع 
سينمائية، موضحة أنها انتهت 
من تصوير "تراب املاس" مع آسر 
ي��س وع��زت العايل��ي، مؤكدة 
أنه��ا بعد أن تنتهي من أي عمل 

تعيش في حالة إيجابية قوية.
وبّينت ِمّنة شلبي أنها سعيدة 
كثيرا بعد ق��رار مهرجان تطوان 
في املغ��رب تكرميها عن مجمل 
أعمالها في الس��ينما، مشيرة 
يس��عدها  التك��رمي  أن  إل��ى 
ويعطيها دفعة معنوية لإلجادة 
خال أعمالها املقبلة، موضحة 
أنها تس��تعد خال املدة املقبلة 
املش��روعات  أح��د  لتصوي��ر 
السينمائية التي سوف تشترك 
ف��ي بطولتها م��ع الفنانة غادة 

عادل.
وقالت إنه��ا لم ترَ غ��ادة في أي 
عمل فني وهذا العمل يسعدها 
كثيرا، وس��يعلن ع��ن تفاصيله 
قريب��ا، موضحة أنه��ا اجتمعت 
م��ع ع��دد م��ن صديقاته��ا في 
مجموعة من األفام منها حنان 

ت��رك في أحل��ى األوق��ات، وهند 
صبري ف��ي ويجا، وليل��ى علوي 
في بحب السيما واملاء واخلضرة 
والوجه احلسن وعلى الرغم من 
ارتباطه��ا بغادة عادل كصديقة 
مقربة لها وليست زميلة مهنة 

فحسب.
وع��ن التلفزيون أوضحت أنه لم 
ي��أِت إليها نص للدراما يحركها 
موضح��ة أنه��ا س��عدت كثيرا 
بواح��ة الغ��روب والنجاح الذي 

حققه العم��ل في رمضان 
املاض��ي مش��يرة إل��ى 

ف��ي  عاش��ت  أن 
لش��خصية  ا

قام��ت  الت��ي 
بادائها، لذلك 
عليه��ا  كان 
تق��وم  أن 

بتقصي��ر 
ش��عرها م��ن 

أجل اخل��روج من 
األجنبية  الفتاة  دور 

التي تتزوج من مصري وتعيش 
في الصحراء وهي الش��خصية 
التي قامت بها في واحة الغروب 

خال��د  النج��م  أم��ام 
النب��وي الت��ي س��عدت 

بعد  التجربة معه  بتكرار 
الصب��اح  حدي��ث 

عام  واملس��اء 
.2001

ِمّنة شلبي وغادة
 عادل في فيلم جديد 

بغداد - وسام قصي:
افتت��ح نصب )رجل اإلطف��اء( للنحات 
حس��ن العبادي والذي أهداه إلى مركز 

الدفاع املدني في الغزالية.
وقال مدير قسم التخطيط واملتابعة 
في دائرة الفنون العامة حسان قصي: 
العب��ادي  النح��ات حس��ن  اس��تطاع 
ان يخت��زل الكثي��ر من امل��واد والكلف، 
لنق��ل رس��الة إل��ى جمي��ع النحات��ني 
بإمكانية اس��تعمال عدد م��ن املواد التي 
مت االس��تغناء عنها وتوظيفها 
لتصبح  أش��كاال مفيدة، 
وكان موفقاً في النصب 
ال��ذي ميثل رج��ال األمن 
ف��ي مواجهة اإلرهاب 
أال وه��م رجال الدفاع 
مح��والً  املدن��ي، 
ال��ركام إل��ى عمل 

فني جميل.
ضاب��ط  وق��ال 

مركز دفاع مدني الغزالية النقيب جاسم 
واجلم��ال،  اإلب��داع  نواف��ذ  إبراهي��م: م��ن 
والعرف��ان لتضحي��ة رج��ل اإلطف��اء، بادر 
مركزن��ا ببناء نصب تذكاري يجس��د رجل 
اإلطف��اء املضحي بدم��ه وحياته من اجل 
حياة اآلخري��ن. وأضاف: هذه املبادرة، األولى 
م��ن نوعها ف��ي الع��راق، ش��كرا للمبدع 
والفن��ان صاح��ب العمل النحات حس��ن 

العبادي.
وعبر النحات حس��ن العبادي عن س��روره 
لتق��دمي هذا اإلجناز الكبي��ر إلى مركز دفاع 
مدن��ي الغزالية وإلى ماك املركز، مبيناً أن 
الفن البيئ��ي، احد أهم الفن��ون النحتية 
عاملي��ا، قائاً: بدأت بإنش��اء هذه املدرس��ة 
التش��كيلية قب��ل ع��دة أع��وام، وأالن مت 
ترس��يخ دعائمها في أنش��اء ع��دة متاثيل 
أهديت قس��ما منه��ا إلى عدد م��ن دوائر 
حكومي��ة أبرزها ه��ذا النص��ب، وآخر إلى 
محافظة ميسان التي تستعد إلى افتتاح 

عمل آخر عن االهوار.

افتتاح نصب رجل اإلطفاء

وثائ��ق  أظه��رت 
قضائي��ة، نش��رت هذا 
أن موظفات  األس��بوع، 
 " فت س��و و يكر ما "
قدمن 238 شكوى ضد 
الشركة، اشتكني فيها 

من التمييز والتحرش.
وعل��ى وف��ق م��ا ذك��رت 
"غاردي��ان"  صحيف��ة 
فإن نساء في  البريطانية، 
وظائف تقني��ة قدمن 238 
شكوى ضد مايكروسوفت 

ما بني 2010 و2016.
وأضافت أن 108 دعوى بشأن 
التحرش و119 بشأن التمييز 
وثمانية فقط  اجلنس��ني  بني 
بسبب ما وصفنه الصحيفة 
باالنتقام، وثاث دعاوى بشأن 

التمييز بسبب احلمل".
إن  النس��اء  وقال��ت 
تعم��دت  مايكروس��وفت 
بشكل منهجي حرمانهن 
أو  أجوره��ن  رف��ع  م��ن 

ترقيتهن.
أكب��ر  أن  وأوضح��ن 
لبرمجي��ات  ش��ركة 
احلاسوب فيها "نادي 
استثنائي"  رجالي 

مليء بالتحرش.
كم��ا أوضح��ت املش��تكيات أن 
إدارة املوارد البشرية "فشلت في 
التحقيق في الش��كاوى بشكل 

صحيح".
ه��ذه  مايكروس��وفت  وتنف��ي 
االدعاءات، وتق��ول إنها تنفق 55 
مليون دوالر س��نوياً على "برامج 
اإلدماج"، وأضافت أنها ش��رعت 
في إجن��از عملية "حتقيق داخلية 
قوية" ملعاجلة مخاوف املوظفني.

وقال املتحدث باس��م الش��ركة 
"نري��د م��ن جمي��ع موظفينا أن 
يبلغونا ش��كاواهم وأن يتحدثوا 
بحري��ة وأن يتأك��دوا م��ن أنن��ا 
س��نعالج مش��كاتهم بشكل 

جدي واحترافي".

شكاوى "التحرش" تتهاوى 
على مايكروسوفت
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األربعاء،  توف��ي ي��وم أم��س 
البريطاني  الفيزي��اء  عال��م 
الش��هير س��تيفن هوكينغ 
ع��ن عم��ر يناه��ز 76 عاما، 
وفقا ملا ذكرت وس��ائل إعام 

بريطانية.
ولد هوكين��غ عام 1942 في 
أكس��فورد بإجنلت��را، قبل أن 
يعاني من ش��كل نادر مبكر 
الظه��ور وبطيء التقدم من 
التصل��ب اجلانبي الضموري، 
باس��م مرض  أيضا  املعروف 
العصب��ون احلرك��ي أو مرض 
لو-جري��ج، ال��ذي س��بب له 
ش��لا تدريجي��ا عل��ى مدى 

عقود من الزمن.
م��رض  تش��خيص  وج��اء 
عندم��ا  احلرك��ي  العص��ب 

كان هوكين��غ ف��ي احلادي��ة 
والعش��رين م��ن عم��ره عام 
الوق��ت،  ذل��ك  ف��ي   .1963
تنب��أ األطباء ل��ه بقية عمر 

متوّقعة لسنتني فقط.
ف��ي أواخ��ر 1960، تده��ورت 
ب��دأ  إذ  البدني��ة،  قدرات��ه 
باستعمال العكازات وتوقف 
عن إلقاء احملاضرات بش��كل 
منتظم. بينما خس��ر ببطء 
قدرته ف��ي الكتاب��ة، فطور 
س��تيفن أس��اليب بصري��ة 
تعويضية، مب��ا في ذلك رؤية 
املع��ادالت مبنظار هندس��ي 

شبه فيزيائي.
هوكين��غ  كام  وتده��ور 
أواخ��ر  وبحل��ول  تدريجي��ا، 
السبعينات استطاع فهمه 
فقط أبناء عائلته وأصدقاؤه 

م��ن  املقرب��ون. 
التواص��ل  أج��ل 
كان  اآلخرين،  مع 
ش��خص  يترجم 
م��ا يعرف��ه جيدا 
كامه إلى خطاب 

واضح.
وأص��در ف��ي ع��ام 

مع  بالتزامن   ،1971
الرياضي��ات  عال��م 

نظريته  بن��روز،  روجر 
الت��ي تثب��ت رياضي��ا 

وعبر نظرية النس��بية 
ألينش��تاين،  العام��ة 

أن الثق��وب الس��وداء أو 
بس��بب  املنهارة  النجوم 

اجلاذبي��ة هي حالة تفردية 
في الك��ون، "أي أنها حدث 
له نقطة بداية في الزمن".

رحيل عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ
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