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لوال اختالف األلوان وتعددها
ما كان للحياة طعم وجمال

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت شركة نفط البصرة وسائل 
اإلعالم الى توخي الدقة في نشر 
املعلومات التي تعنى بالتشغيل 
التجريبي حملطة املعاجلة املركزية 
فــي حقل الســيبة الغازي، في 

حني وصفته إجنازاً كبيراً للبالد.
وقالت الشــركة في بيان تلقت 
اجلديــد" نســخة  الصبــاح   "
منه  "فــي الوقت الــذي تؤكد 
البصرة  نفــط  شــركة  فيــه 
وإدارة حقــل الســيبة الغــازي 
احترامهمــا وتقديرهما لإلعالم 
العراقــي الوطني الهــادف الى 
اإلعالميــة  الرســالة  إيصــال 
يخدم  ومبــا  وشــفافية  مبهنية 
الصالح العام، فإنها تدين جميع 
والتشويه  واالدعاءات  املمارسات 
للحقائــق واألخبــار املفبركــة 
الدقيقــة  غيــر  واملعلومــات 
التــي تصدر من بعــض اجلهات 
واملواقــع األخباريــة احملســوبة 
اإلعالم  ووسائل  الصحافة  على 
حســاب  على  واملرئية  املكتوبة 

املهنية والصالح العام". 
"جميــع  الشــركة  وطالبــت 
اجلهات املعنية بإبعاد الشــركة 
والوزارة عن تصفيات احلســابات 
السياســية واملصالح الضيقة، 
التي من شأنها اإلضرار بالصالح 
العام، كذلك نقدم النصح لهذه 

اجلهات ولبعض وســائل اإلعالم 
التريــث قليــال قبــل أن تتورط 
بالتعاطي الساذج في شأن فني 
اليفقهــون به  وحــول املوضوع 
الذي أثارته بعض اجلهات واملواقع 

اإلعالمية حول حقل السيبة".
بعملية  "البــدء  أن  وأوضحــت 
التشــغيل التجريبــي حملطــة 
املعاجلــة املركزيــة فــي حقل 
الســيبة الغازي من قبل شركة 
كويت إنرجي )املشــّغل الرئيس 
للحقل( وشــركة نفط البصرة، 
يعــّد أحــد اإلجنــازات الكبيرة 
واملهمة في البالد، وهذه حقيقة 
ويعلمهــا  جتاهلهــا  ميكــن  ال 
املتخصصون، وأن مــا مت تداوله 
في بعض وســائل اإلعالم بشأن 
عملية التشــغيل وحــرق الغاز 
هي معلومات غير دقيقة وعارية 
عن الصحة، ألن عملية تشغيل 
أي محطة غازيــة ال بد لها من 
 SWEET اســتعمال الغاز احللو
GAS  فــي بدايــة التشــغيل 
والشعلة  االشــتعال  ملنظومة 
العالية، ألن فتح اآلبار في بداية 
التشــغيل يعــد خطــأ كبيرا، 
ألن غــاز اآلبــار حامضي يحتوي 
على نســبة عالية من كبريتيد 
الهيدروجني اخلطــرة على حياة 

املواطنني واملوظفني والبيئة".
تتمة ص3

طالبت بإبعاد الشركة والوزارة عن تصفيات الحسابات السياسية.. "نفط البصرة":

تشغيل حقل السيبة الغازي إنجاز كبير
والتعاطي الساذج معه إضرار بالصالح العام

جانب من حقل سيبة الغازي

»الشباب الرياضة« تفتتح ملعب الكفل 
15بحضور رسمي وجماهيري انطالق أعمال مؤتمر تنمية العالقات 

2االقتصادية بين إيران وإقليم كردستان

بغداد - وعد الشمري:
املستقلة  العليا  املفوضية  دعت 
األربعــاء،  أمــس  لالنتخابــات، 
واملرشحني  السياســية  األحزاب 
لإلطمئنان على نزاهة وســالمة 
إمكانية  عدم  إلى  الفتة  االقتراع، 
اختراق أجهزتهــا التي حلت بدالً 
عن التدخل البشري في عمليات 
العد والفــرز، في حني حتدثت عن 

دور كبيــر للســلطة القضائية 
االحتادية في اإلشــراف واملصادقة 

على النتائج.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
للمفوضيــة كــرمي التميمي في 
تصريــح إلى "الصبــاح اجلديد"، 
جميع  اتخــذت  "املفوضيــة  إن 
نزاهة  بتأمني  املتعلقة  االجراءات 
االنتخابية،  العمليــة  وســالمة 

وكانت احدى اخلطوات استعمال 
اجهــزة عــد وفــرز الكترونيــة 

لتسهم في تسريع النتائج".
ويســتغرب التميمي من مخاوف 
اطلقها البعــض بتزوير النتائج، 
أن "املفوضيــة اجــرت  مؤكــداً 
عمليــة محاكاة الكثــر من مرة 
على اجهزة الكثيــر من احملطات 
وحصلت مقارنة ما بني نتائج تلك 

العملية والعد والفرز اليدوي الذي 
اجــراه موظفي املفوضية وجاءت 
النتيجة مطابقة %100" واكد أن 

"اجهزتنا ال ميكن اختراقها".
ونوه إلى ان "ارســال النتائج عبر 
االقمار الصناعية هو االخر جاهز 
ايضاً، ومــن ثم نحــن مقبولون 
الكترونية  بيئة  على اســتعمال 

متطورة تبعد التدخل البشري".

"االحــزاب  التميمــي  ودعــا 
ازاء  االطمئنان  إلى  السياســية 
ســالمة االقتراع، كوننا ســوف 
نتخلص من التدخل البشري في 

حساب اصوات الناخبني".
أن  املفوضية  باسم  املتحدث  وزاد 
"العديد من االحزاب ارسلت وفوداً 
إلى مفوضية االنتخابات واطلعت 

ميدانياً على استعداداتنا".

وشدد التميمي على أن "اجهزتنا 
مت احلصــول عليها من الشــركة 
اجلنوبية،  كوريا  في  لها  املصنعة 
املفوضيــة  عليهــا  وتعاقــدت 
الســابقة، نحن بدورنا شــكلنا 
جلان فحص شمل عملها 60 الف 
اللوجســتية  الناحية  من  جهاز 

والتأكد من سالمتها".
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متابعة ـ الصباح الجديد:
اشــتداد  إلــى  مؤشــر  فــي 
التنافــس على شــرق الفرات، 
تسعى  أنها  واشــنطن  أكدت 
من  أكبــر  "مســاهمة  إلــى 
احللفــاء" فــي احلــرب إلنهاء 
تنظيم "داعش" شمال سورية 
ساعات  بعد  وذلك  وشــرقها، 
قليلة من إطالق "قوات سورية 
املرحلة  )قسد(  الدميوقراطية" 
"عاصفة  مــن عملية  األخيرة 
اجلزيــرة" ضد التنظيم شــرق 

الفرات. 
وأظهــرت "قســد" انفتاحــاً 
انتشــار قوات عربية في  على 
املناطق احملررة، بعدما أعلنت أن 
الواليات املتحدة وفرنسا دشنتا 
قاعدة جديدة في مدينة منبج 
)شمال سورية(، في خطوة تثير 

اعتراضات تركية .
االول  أمس  "قســد"  وأطلقت 
الثالثــاء "املرحلة النهائية من 
حربهــا للقضاء علــى داعش، 
العراق بدعم  وتأمني احلدود مع 
من التحالــف الدولي" بقيادة 
وزارة  ســارعت  التي  أميــركا، 
خارجيتها إلى التأكيد في بيان 
املتحدة  "الواليات  أن  مقتضب 
ســتعمل، مع تركيا وإسرائيل 
واألردن والعــراق ولبنان، لتأمني 
داعش، وستسعى  حدودها من 
إلى املزيد من املســاهمات من 
املنطقة  في  واحللفاء  الشركاء 
من أجل إرســاء االستقرار في 

املناطق احملررة".
يأتــي ذلك غــداة تأكيــد وزير 
الدفــاع األميركــي جيمــس 
ماتيس أن بــالده "ال تريد مجرد 

االنســحاب، قبــل أن يظفــر 
الديبلوماسيون بالسالم".

وأكد مجلس منبج العسكري 
أن"  صحفــي  تصريــح  فــي 
التحالف الدولي أنشــأ قاعدة 
جديدة شمال منبج"، في إطار 
والسياسي".  "واجبه األخالقي 
وشــدد الناطق باســم اجمللس 
على أن "الكرد مع وحدة سورية 
وأرضاً في ظل سورية  شــعباً 
دميوقراطيــة"، رافضاً محاوالت 
النظام  تأهيــل  "إعادة  الروس 
الســوري"، فيما قــال الرئيس 
سورية  "مجلس  لـ  املشــترك 
إن  درار  ريــاض  الدميوقراطــي" 
اجمللس "ال ميانع في نشــر قوات 
عربيــة في املناطــق اخلاضعة 
سورية  شمال  قسد  لسيطرة 

وشرقها.
 وكشف الناطق باسم "قسد" 
حورو كينو أن "العملية تهدف 
املناطق  إلى اجتثاث داعش من 
احلدودية مع العراق على جبهة 
طولهــا 150 كيلومتــراً مــن 
دير  إلى شمال  جنوب احلسكة 
الزور، إضافــة إلى بعض القرى 
فــي الضفة الشــمالية لنهر 
الفرات قــرب البوكمال جنوب 
"العملية  أن  الزور"، مؤكداً  دير 
اجلانب  بتنسيق كامل مع  تتم 
األميركي، ومبشاركة قوات برية 

وجوية ودعم مدفعي".
وكان قائــد مجلس ديــر الزور 
أبــو خولة  العســكري أحمد 
كشــف في وقت ســابق عن 
وجود "غرفة عمليات مشتركة 

مع القوات العراقية.
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المفوضية: نتائـج االنتخابـات ستعلـن خالل يومين
ونطمئـن المرشحيـن واألحـزاب بنزاهتهـا

تخلصت من التدخل البشري في حساب األصوات
واشنطن تعتزم القضاء على 

داعش في سوريا وتنتظر 
"إسهامات أكبر" من الحلفاء

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفاد معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث 
العسكري  اإلنفاق  بانخفاض  الســالم 
في روســيا بشــكل حاد العام املاضي، 
بينمــا ســجلت النفقــات الدفاعية 
األوسط  الشــرق  في  ملحوظا  ارتفاعا 

والسعودية خاصة.
وأوضــح املعهد أن اإلنفاق العســكري 
الروسي بلغ 66.3 مليار دوالر عام 2017، 
وهو أقــل بـ%20 عما كان عليه ســنة 
2016، وذلك في أول انخفاض منذ 1998.
وارتفع اإلنفاق العســكري في الشــرق 
األوسط بنســبة %6.2 عام 2017، فيما 
منا اإلنفاق الســعودي بنسبة %9.2 في 
 ،2016 نفس العام، بعد انخفــاض في 
وبلغ 69.4 مليار دوالر، ما جعل السعودية 
تزيح روســيا عن املرتبــة الثالثة عامليا، 
وكان بــني الــدول التي ســجلت أكبر 
الزيــادات في اإلنفاق العســكري إيران 

)%19( والعراق )22%(.
ويشــير اخلبراء إلى أنــه رغم انخفاض 
أســعار النفط ، فإن النزاعات املسلحة 
واملنافسات في الشــرق األوسط تدفع 
نحــو زيــادة اإلنفــاق العســكري في 

املنطقة".
ومــن امللفــت أن اإلنفاق العســكري 
كنســبة من النــاجت احمللــي اإلجمالي 

املعروف باســم "العبء العســكري" 
هو األعلى في الشــرق األوسط، حيث 
بلــغ 5.2 في املئة، في حني لم تخصص 

لإلنفاق العسكري أي منطقة أخرى في 
العالم أكثر من 1.8 في املئة من ناجتها 

احمللي اإلجمالي.

وســبعة من أصل الدول العشــر التي 
تتحمل العبء العســكري األثقل  في 
العالم، واقعة في الشرق األوسط، وهي 
عمان )%12 مــن الناجت احمللي اإلجمالي(، 
 ،)5.8%( الكويــت   ،)10%( والســعودية 
واألردن )%4.8( وإســرائيل )%4.7( ولبنان 

)%4.5( والبحرين )4.1%(.
فــإن  ســتوكهولم،  ملعهــد  ووفقــا 
"التحديث العسكري ال يزال ميثل أولوية 
العســكرية  امليزانية  ولكن  لروســيا، 
قيدتها املشاكل االقتصادية التي عانت 

منها البالد منذ 2014".
في املقابل، شــهد اإلنفاق العســكري 
ارتفاعا في دول أوروبا الوسطى بنسبة 
%1.7، وذلك على خلفية  %12 والغربية 
مخاوفهم من اخلطر الروســي املزعوم، 
الذي  الدفاعية  النفقات  بزيادة  وااللتزام 
قطعته على نفسها بحكم عضويتها 

في حلف الناتو.
لبلدان  العسكري  اإلنفاق  إجمالي  وبلغ 
الناتــو وعددهم 29 عضــوا، 900 مليار 
دوالر عام 2017، وهو مــا ميثل %52 من 

اإلنفاق العاملي على السالح.
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متابعةتقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت النائبة عــن محافظة 
األنبــار لقاء وردي، أمــس األربعاء، 
عــن وجود “صراعــات” بني الكتل 
“املتنفذة”  السياســية  واألحزاب 

إلعادة  املتبعة  اإلجــراءات  تعرقل 
افتتــاح الطريق الدولي الســريع 

غربي احملافظة.
وقالت وردي في تصريح صحفي إن 
“جهات سياســية متنفذه تعمل 

علــى عرقلة االجــراءات املتخذة 
الدولي  الطريــق  افتتــاح  إلعادة 
الســريع الذي يربــط العراق من 
اجلهة الغربية بثالث دول هي االردن 
وسوريا والسعودية والذي اغلق اثر 

سيطرة عصابات داعش االجرامية 
على املناطق الغربية”.

االحــزاب  “هــذه  أن  واضافــت 
منهــا  كل  شــركات  لديهــا 
الفرص  على  الســتحواذ  يسعى 

االستثمارية في خطوة الستفادة 
من هــذا الطريق الــذي يعد من 
لألنبار  ليس  االستراتيجية  الطرق 

فحسب امنا للبلد بصورة عامة”.
واشارت وردي إلى أن “جهودا كبيرة 

تبذل ومن كافة اجلهات لتســريع 
عمليــة اعــادة افتتــاح الطريق 
اعمار  خالل  من  الســريع  الدولي 
الطرق  وشــبكات  اجلسور  جميع 

وكافة املستلزمات االخرى”.

أحزاب متنفذة تمنع إعادة افتتاح الطريق الدولي لتستحوذ عليه

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس الــوزراء حيدر العبادي، 
بتشــكيل  أمر  إصدار  األربعــاء، 
عن  للبحــث  العليــا  اللجنــة 
االقتصــاد البديل، داعيــاً إلى أن 
تالمس البحــوث العلمية حاجة 

العراقيني في جميع اجملاالت.
وقــال العبادي في كلمة له خالل 
الدولي العلمي الســادس  املؤمتر 
للنانو تكنولوجي واملواد املتقدمة 
وتطبيقاتها، بحسب بيان ملكتبه 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
منه، "ندعو إلى مالمسة البحوث 
العلميــة حاجــة العراقيني في 

جميع اجملاالت الزراعية والصناعية 
والنفط والطاقة واألمن وغيرها"، 
الفتاً إلــى "أهمية اندماج اجلانب 
وإنزال  والعلمــي  التكنولوجــي 
على  للتطبيق  العلمية  البحوث 

األرض".
وأكــد العبــادي، "إصــدار أمــر 
للبحث  العليا  اللجنة  بتشكيل 
عــن االقتصاد البديــل واالنتقال 
من االعتمــاد علــى النفط إلى 
بدائل اخرى"، مشيراً إلى "احلاجة 
للبحــوث العلمية مــن أجل أن 

نكون باملقدمة في هذا اجلانب".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
فؤاد معصوم  اجلمهورية  رئيس  أكد 
الســيد  الوطني،  التحالف  ورئيس 
عمار احلكيم، علــى أهمية الذهاب 
الى حكومــة األغلبية الوطنية في 

املرحلة املقبلة.
وذكر بيان لرئاسة التحالف الوطني 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، 
ان السيد عمار احلكيم ألتقى رئيس 
اجلمهوريــة فؤاد معصــوم "وبحثا 
مســتجداُت الوضــع السياســّي 
واالســتحقاُق  واملنطقِة  العراِق  في 
االنتخابّي القــادم، ومتَّ التأكيُد على 

أهميــِة االنتخابــات القادمة ألنَّها 
ستنقُل العراَق إلى مرحلِة االستقرار 

وبناِء الدولة".
"جددا  اجلانبــني  ان  البيــان  وأضاف 
اإلعمارَ  و  البنــاَء  أنَّ  التأكيَد علــى 
والتنميــَة  اخلدمــات  وتقــدميَ 
االقتصاديــَة علــى رأِس األولويــاِت 
في املرحلــِة املقبلة، كما أكدا على 
أهميِة التنافس على أساِس البرامج 
االنتخابيــة والذهاب إلــى حكومِة 
األغلبيــِة الوطنيِة والتــي تقابلها 
املعارضُة الوطنيُة خللِق حالة التوازن 

في العمليِة السياسيِة".

الصباح الجديد- متابعة:
الهجرة  ملنظمــة  تقرير  كشــف 
العراق  أن  األميركيــة،  واجلمــارك 
أثرية  قطعة   4000  ، سيســتعيد 
قانوني  غيــر  بشــكل  تهريبها  مت 
لوبي”  “هوبي  واشــترتها شــركة 
األميركية املتخصصة بتجارة اآلثار 

والقطع الفنية.
وحددت املنظمة الثاني من الشهر 

اجلاري )أمس(، موعدا لالعادة
وذكر التقرير الــذي أورده موقع “أن 
بي آر”، أن “شركة هوبي لوبي التي 
متتلك سلسلة من املتاجر كانت قد 
اشترت 5500 قطعة اثرية مسروقة 

من االمــارات واســرائيل منذ عام 
2010 حســبما ذكرت وثيقة وزارة 
العدل االمريكيــة في متوز من عام 
2017، وذلــك بعــد أن نصح خبير 
االثار في الشركة بتوخي احلذر من 

شراء هذه املواد املهربة”.
واضاف “على الرغم من التحذيرات 
مبا  القطع  آالف  الشــركة  اشترت 
واالختام  املســمارية  األلواح  فيها 
االســطوانية مقابــل مبلــغ 1.6 
مليون دوالر ومت حتويلها من االمارات 
مبلصقــات مزورة علــى الصناديق 

كتب عليها سيراميك من تركيا.
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العبادي يأمر بتشكيل لجنة 
عليا للبحث عن االقتصاد البديل

الحكيم ومعصوم يؤكدان أهمية 
الذهاب لحكومة األغلبية الوطنية

العراق يستعيد 4000 قطعة 
أثرية مهّربة الى أميركا

السعودية تتخطى روسيا في اإلنفاق العسكري

السالح اجلوي السعودي

أحالم عرب : نؤطر فضاء لندن بجمال المسرح العراقي

الفنان التشكيلي عباس العتابي: األلم العراقي.. »زيت على قماش«



بغداد -  سمير خليل:

ضمــن متابعاتها ألخبــار االنتخابات 
النيابية وما يحيط بها من آراء الناس 
»الصباح  اســتطلعت  وانطباعاتهم 
بعــض  وانطباعــات  آراء  اجلديــد« 
األكادمييني والفنانني بشأن هذا احلدث 
الــذي أثار حفيظــة البعض في حني 
استقبله بعض آخر بالالمباالة وبعض 

ثالث بالترحاب.

نفور وطائفية ووجوه قدمية
الدكتــور صــالح نوري رئيس قســم 
اجلميلة–  الفنون  كلية  في  التصميم 
بغداد قال: »املالحظ ان هناك نفورا بني 
الناس من االنتخابات بسبب ان الوجوه 
يدعو  ،الكل  موجودة  نفسها  القدمية 
الــى التغيير ولكــن ال مصداقية في 
هذه الدعوة ،منــذ العام 2003 وبرغم 
ان املوازنة املالية كانت انفجارية لكن 
الشــعب لم ينل شيئا، اعتمدوا مبدأ 
منذ  للســلطة،  وســيلة  الطائفية 
العام 2003 لــم نلمس اي خطوة في 
صالح الناس، غياب تام لكل االنشطة 
الدورات  ســنوات  وبرغم  االقتصادية، 
النيابيــة فال قرار جــاء في مصلحة 
الناس، بل ان املســتفيد الوحيد هم 
اعضاء البرملان والوزراء واحلاشــية ،من 

الطبيعــي ان تنفر الناس بعد مرارتها 
مــن احملاصصــة فــكل املناصب هي 
لالحزاب املتنفذة وحتى منصب املدير 
العام ومســؤول القســم ،باالضافة 
والتي فضحت  ميديا  السوشيال  الى 
مســؤولني عن طريق الفيسبوك ،لم 
حقيقية  محاسبة  مسؤول  يحاسب 
، في زمــن النظام البائــد ورغم انني 
واحد من املتضررين مــن هذا النظام 
كانت احلصة التموينية موجودة ورغم 
ان العملــة كانت تطبع ،لم يشــهد 
النفط  ،اليوم  جائعــا  مواطنا  العراق 
وصل ســعره )140( دوالر والكثير من 

الناس تتســول في الشــوارع جائعة 
،معدمة وهذه من اهم اســباب نفور 
الناس عن االنتخابات ،اشك ان نلمس 
تغييــرا في الــدورة احلاليــة ،الكتل 
السياســية لعبت لعبتها بشــكل 
صحيــح اســتقطبت وجوها جديدة 
ولكن باحملصلــة فان هذه الوجوه تتبع 
الكتلــة بالكامل واحتــدى اي فائز من 
الوجوه اجلديدة يســتطيع اخلروج عن 

الكتلة التي رشحته لالنتخابات ».. 
اما الفنان كاظم القريشي فقال »انا 
علينا جميعا  ويجــب  االنتخابات  مع 
ان نذهب لصناديق االقتراع ،ومن يروج 

بالبلد  يضــر  فيها  املشــاركة  لعدم 
ويضر بالناس ،نحن كمثقفني وفنانني 
عملية  فــي  كبيرة  امام مســؤولية 
انتخاب من نراه مناســبا ، العراق مير 
االنتخابية  ،البرامــج  صعبــة  بفترة 
متنوعــة منهم من يدعــو حلكومة 
شــراكة او حكومــة اغلبيــة ،نحن 
يجب ان ناخذ باالعتبار :ماذا سيتغير؟ 
التغيير مهم كلنا بحاجة الى التغيير 
والكل يدعو للتغييــر ،اذن ماذا نفعل 
؟من ننتخب؟ خاصة ان وجوها واسماء 
االنتخابية  الــدورة  هــذه  في  تكررت 
ايضا ،لذلك اؤكــد ان علينا ان نبحث 

عــن االصلح بعــد ان اصابنا االحباط 
بغياب التغيير ،كنا نامل بعد سقوط 
تغيير  ان يحدث  الدكتاتــوري  النظام 
شــامل يحقق الطمأنينة واالستقرار 
ويعوض شعبنا ما اصابه خالل حقبة 
الدكتاتورية ولكن شــيئا لم يتحقق 
لغاية اليوم ،اذن اؤكــد مرة اخرى بان 
نختــار االصلح والقــادر على عملية 

التغيير »..

قانون االنتخابات..معضلة
يتابع  الكاتب املسرحي سعد هدابي   
اال بتغييــر قانون االنتخاب  » التغيير 

وفــق تشــريع دســتوري ،اضافة الى 
ذلــك ينبغي ولثــالث دورات ان يتقدم 
للترشيح واالنتخاب من هم من حملة 
الشــهادات لنرتقــي برجاحــة الرأي 
وعلمية االختيار، عدا ذلك يبقى العمق 
العشائري في ضغط دائم ومينح الغير 
الدائم  الظهور  مشــروعية  مناسب 
، وعبر جتربة األربعة عشــر عام صارت 
تتربع  النها  انتخابيــة  ماركة  الوجوة 
على عرش من احلشد االمي الذي ساق 
لنا ارادته بأفواج أصواته ويقابله بذات 
الوقت غيــاب املركز فــي املدن وعدم 

فاعليته في االنتخاب ». 

الدكتور ســعد عزيــز عبد  الفنــان 
الصاحب يقول« شــكلت االنتخابات 
النيابية عالمة فارقة في تاريخ العراق 
السياســي واالجتماعي ونقطة حتول 
كبــرى من النظــام الشــمولي الى 
النظــام الدميقراطي ،وكانت التجارب 
السابقة متثل حاالت متعددة للفشل 
في اختيار املرشــح االنســب ملقاعد 
البرملان ودخلــت احملاصصة الطائفية 
كجزء اساسي في تكوين هذا البرملان 
وابتعــد املرشــحون البرملانيــون عن 
االيفاء بوعودهم التي قطعوها للناس 

وانشغلو مبنافعهم الشخصية« .. 
املالكي  حامد  والسيناريست  الكاتب 
يقول« اؤمــن ان الدميوقراطية مخاض 
عسير، متفائل لكني خائف، املستقبل 
البعيد )رمبا بعد خمسني عاما( العراق 
ســيكون دميوقراطيا ولهــذا اقول ان 
علينا ان نستمر باالميان بالدميوقراطية 
التي  البالد  النها احلل لوحيد ملشاكل 
تعانــي من التنــوع االثنــي والديني، 
وكالعــادة فان اللصوص يســتغلون 
موجتهــا  ويركبــون  الدميوقراطيــة 
العالية، لكن الشعب سيعرف حتما 
بعد سلســلة جتارب قاسية ان اختيار 
من ميثله عملية حتتــاج الى التامل ال 
العاطفة، هذا هو  الى االختيار وفــق 
التحدي الكبير الــذي ينتظر اجيالنا 

القادمة«..

السليمانية -  عباس كاريزي:

إقليــم  حكومــة  رئيــس  قــال 
إن  بارزاني،  نيجرفــان  كردســتان 
واحلكومة  بــني حكومته  احملادثات 
في  اســهمت  العراقية،  االحتادية 
حل كثير من املشــكالت املتعلقة 
باملنافذ احلدودية واجلمارك والتجارة 
الدولية في إطار الدســتور، معلناً 
اســتمرار احملادثات بني اجلانبني حلل 
جميع املشــكالت، مؤكدا ان ذلك، 
ســيمثل دعماً إضافياً لتوســيع 
التجــارة والنشــاط االقتصــادي 
إلقليم كردســتان والعــراق بنحو 
اإلســالمية  اجلمهورية  مــع  عام 

االيرانية.
واضاف بارزاني في كلمة القاها في 
االقتصادية  العالقات  تنمية  مؤمتر 
بني إيران وإقليم كردســتان، الذي 
أربيل امس  انطلقت أعماله فــي 
األربعاء، نأمل أن يسفر مؤمتر تنمية 
إيران  بــني  االقتصادية  العالقــات 
جيدة  نتائج  عن  كردستان  وإقليم 
أكثر فاعلية  إلى خطــوات  ويؤدي 
لتنمية العالقــات االقتصادية بني 
إيــران وإقليم كردســتان والعراق 
عمومــاً، موضحــاً أننا ســنقيم 
منطقــة جتارة حرة مــع إيران في 

منفذ برويزخان.
اجللســة  فــي  بارزانــي  ورحــب 
حضره  الذي  للمؤمتــر  االفتتاحية 
العراقي،  واملعــادن  الصناعة  وزير 
الصناعة  ووزير  السوداني،  محمد 
واملعادن والتجارة اإليراني، الدكتور 
والسفير  شــريعتمداري،  محمد 
االيراني لدى العراق ايرج مسجدي 
وعدد كبير من املسؤولني، بحفاوة 
بالوفــد االيرانــي، وقــال »أشــد 
على أيــدي منظمي هــذا املؤمتر، 
ســكرتارية اجمللــس االقتصــادي 
إلقليم كردســتان، وغرف التجارة 
فــي االقليم، وآمل أن يســفر عن 
نتائــج جيدة ويــؤدي إلى خطوات 
العالقات  أكثــر فاعلية لتنميــة 
االقتصاديــة بــني جمهورية إيران 
وإقليــم كردســتان  اإلســالمية 
والعــراق عمومــاً وأن يكون عامالً 
مســاعداً على حل مشكالت هذا 

اجملال.
إقليم  »إن حكومة  بارزانــي  وتابع 
مصالح  تربطها  التي  كردســتان 
مشتركة متعددة اجلوانب مع إيران، 
تولــي اهتماماً كبيــراً بالعالقات 
ايران،  مع  والتجاريــة  االقتصادية 

وتدعم جميع األعمال والنشاطات 
األخــرى التي ترمي إلى حتقيق هذا 
الهدف وتؤدي إلــى تنمية وتطوير 
عالقاتنا االقتصادية والتجارية مع 

إيران.
مبينــاً إن حجم التبــادل التجاري 
بــني إقليــم كردســتان وإيــران 
يتــراوح بني 6 6.5- مليــارات دوالر، 
يتجاوز خمســة وعشــرين باملئة 
مــن اجملموع العام لالســتيراد في 
لتوسيع  يسعى  كردستان،  إقليم 
مجموِع النشــاطات التجارية مع 
إيران عبــر املنافذ احلدودية الدولية 
الثــالث برويزخــان وحــاج عمران 
فرعية  منافذ  وخمسة  وباشماخ، 
أخرى، وهو يعمــل في إطار تنمية 
واالقتصادية  التجاريــة  العالقات 
مع اجلمهورية اإلسالمية من أجل 
إنشاء منطقة جتارة حرة في منفذ 

برويزخان. 
واكــد بارزانــي، إن إعــادة تنظيم 

التجارية  والنشــاطات  األعمــال 
إقليم  حكومة  بــني  واالقتصادية 
كردستان وحكومة العراق االحتادية 
على أســاس الدســتور، ستكون 
للتجــار ورجــال األعمال  حافــزاً 
كردستان  إقليم  في  واملستثمرين 
والعراق مــع إيــران، لتوفير فرص 
وزيادة  والتجــارة  للعمــل  أفضل 
حجم التبادل التجاري اإليراني مع 

إقليم كردستان والعراق عموماً.
بارزاني وبينما دعا الشركات والتجار 
في  واملســتثمرين  األعمال  ورجال 
إيران وإقليم كردستان والعراق، إلى 
زيادة وتوســيع العمل في مجاالت 
التبادل التجاري واالســتثمار، اكد 
ان حكومته ستقدم كل املساعدة 

والدعم والتسهيالت.
بدوره دعا وزيــر الصناعة واملعادن 
السوداني،  وكالة، محمد  العراقي 
الشركات ورجال األعمال اإليرانيني 
إلى االســتثمار في العراق وإقليم 

كردستان على حد سواء، موضحاً 
أن »منــو القطاعــات الصناعيــة 
والتجاريــة في إقليم كردســتان 
ســيكون عامــل قــوة لالقتصاد 

العراقي بشكل عام«.
وقال السوداني »لقد خلفت احلرب 
التي خاضها العــراق ضد االرهاب 
دمارا كبيرا للبنى التحتية للكثير 
من املدن واملناطق وأرهقت اقتصاد 
بلدنا بشــكل واضــح واآلن بدأت 
في وطننا مرحلــة البناء واإلعمار 
وحتســني الواقع االقتصــادي بناء 
علــى أســس علمية مدروســة 
ألجل تعظيم املوارد غير النفطية 
للدولــة وزيــادة دخــل املواطــن 
والســيطرة على التضخم وإيجاد 

فرص للعمل«. 
»هــذه  أن  الســوداني  وأوضــح 
اإلجراءات وإجراءات أخرى ستسهم 
بشــكل كبير فــي دفــع عجلة 
االقتصاد لبلدنا إلى االمام«، مبيناً 

أن »سوق العراق سوق واعد وكبير 
وجاذب لالســتثمار في ظل وجود 

موارد بشرية وطبيعية هائلة«.
ازدهار  ان  الى  الســوداني  واشــار 
العراق  بني  االقتصاديــة  العالقات 
على  إيجابــاً  ســينعكس  وإيران 
ويعزز  البلدين  واســتقرار  رفاهية 
الشراكة االســتراتيجية بينهما، 
الصناعيــة  القطاعــات  ومنــو 
والتجاريــة في إقليم كردســتان 
ســيكون عامــل قــوة لالقتصاد 

العراقي بشكل عام«.
آفــاق تنمية  وســيبحث املؤمتــر 
إقليم  بني  االقتصاديــة  العالقات 
كردســتان وإيران، وتعزيــز التبادل 
التجاري والســياحي بني اجلانبني، 
من خالل سلســلة مــن الندوات 

واحملاضرات.
الصناعة  وزيــر  اعلن  من جانبــه 
الدكتور محمد  االيرانــي  واملعادن 
تســعى  بالده  ان  شــريعتمداري، 

عالقاتهــا  وتنميــة  لتطويــر 
االقتصادية مع إقليم كردســتان، 
وجتاوز اخلالفــات التي كانت تعتري 

العالقة سابقاً. 
كلمة  في  شــريعتمداري  واضاف 
القاها فــي املؤمتر« اننا نعمل على 
اقامة منطقة جتارة حرة بني اقليم 
على  وسنعمل  وايران،  كردســتان 
زيادة اللجان االقتصادية املشتركة 
املشــكالت  وتالفي  ملعاجلة  بيننا، 
موجودة  كانت  التــي  االقتصادية 
ســابقاً، مشيرا الى ان بالده تعمل 
على اتخاذ السبل الكفيلة بتأمني 
الســلع الصناعية للعراق وتوفير 

احتياجات شعب كردستان.  
معلنــاً رفــع مســتوى التبــادل 
التجاري مع اقليم كردستان الذي 
قال انــه يبلغ حاليــاً 6.5 مليارات 
دوالر، مؤكــدا ان لبــالده تبــادالت 
جتارية مع العالــم تصل الى 120 

مليار دوالر سنوياً. 

شؤون عراقية2

انطـالق أعمـال مؤتمـر تنميـة العالقـات 
االقتصاديـة بيـن إيـران وإقليـم كردستـان

بهدف تعزيز التبادل التجاري والصناعي بين الجانبين
عبدالزهرة محمد الهنداوي

فــي احد مجالس الفاحتة جلســت وســط )اجلادر( 
املترامي  بــني رجلني احدهما افندي عن مييني واالخر  
صاحب عقال عن شمالي .. وما ان انتهى الرجالن من 
الترحم على روح املرحوم وقبل ان يكمال رد حتية )اهلل 
باخليــر( لألخرين .. بادر الرجل صاحب العقال بتوجيه 
ســؤال الى االفندي وكانت بينهما معرفة وطيدة .. 
وكان الســؤال انتخابيا بحتا ..اذ سأله عن الشخص 
الذي ســينتخبه ؟ اجاب االفندي تلميحا ولم يعلن 
اسم مرشــحه !! .. اال ان صاحبي هذا تظاهر بعدم 
الفهم برغم قناعتي انه فهم املغزى .. فاعاد سؤاله 
من جديد فاجابه االول تصريحا .. وهنا كانت املفاجأة 
.. فقد انتفض صاحب العقال مهاجما مســتنكرا 
مقرعا وبدا لي ان الشرر بدأ يخرج من عينيه والدخان 
من اذنيــه .. لذا كان البد من فك االشــتباك وقطع 
احلوار بني الطرفــني فتدخلت بينهما معلقا بان هذا 
الكالم المبرر لــه الننا في مجلس فاحتة .. ثم ان كل 
انسان هو حر في خياراته االنتخابية بحسب قناعاته 
لذا عليهما ان يحترما خيارات بعضهما بدال من حرق 
كريات الدم الســيما انهما قد بلغا من العمر عتيا .. 
انتهــى احلوار بني الرجلني ولكن ليــس على ود .. اما 
انا فقد قلت في نفسي ان االمر فعال اليستحق هذا 
الشد وحرق االعصاب .. فكل مواطن قد قرر ابتداء ملن 
سيعطي صوته في يوم االنتخابات .. وبالرغم من ان 
اجلميع يدرك هذه احلقيقة اال ان  القوائم االنتخابية 
الكثيرة واملرشــحني الكثــر قد اغرقــوا العاصمة 
وســائر احملافظات بغابات كثيفة من االعالنات التي 
حفلت باجمل الصور للمرشحني واملرشحات .. ولم 
يكتفوا بذلك ، اذ جلأ قســم آخر من املرشحني وهم 
مــن الذين )فضلهم( اهلل علــى بعضهم  الى طرق 
اخرى يعتقدون انها اكثر تأثيــرا  في النفوس ..فقد 
حجزوا مســاحات اعالنية في الفضائيات العراقية 
والعربية لبث االغاني احلماســية !!.. اخرون سلكوا 
ســبال اخرى  متثلت  بتوزيع املبالغ  البســيطة  على 
الناس مــع وجبة طعام مقابــل التعهد بالتصويت 
لــه  ، ، واعتقد ان املفوضيــة بقرارها املتضمن منع 
ادخال الهواتــف الى املراكــز االنتخابية قد احرقت 
هذه الورقة وحررت الناخب من ضغط املرشــح  !!.. 
صنف اخــر من املرشــحني  اهتم باقامــة الوالئم 
الباذخــة للناخبني ، فقد شــاهدت مقطعا فيديويا 
حقيقيــا وليس مفبركاً ، تظهر فيــه اكثر من ٣٠٠ 
ذبيحة من اخلراف التي ُصفت بطريقة توحي للناظر 
انــه امام مجزرة حقيقية ، وواضح ان مثل هذه اجملازر 
اخلرافية ســتتواصل  لغاية يوم الصمت االنتخابي 
!! ... .. وصنف آخر  انتهج سياســة تســقيط االخر 
وقد بنى كل برنامجه االنتخابي على اساس سياسة 
التسقيط باسلوب التهريج الفج البعيد عن االخالق 
واحترام ذائقة اجلمهــور ..وباملقابل فان هناك الكثير 
من املرشــحني رمبا لم نشــاهد لهم ســوى صورة 
واحدة في احدى الساحات النهم يؤمنون بالبرنامج 
االنتخابــي اكثر مــن اميانهم بتشــابك الصور وبث 
االغاني عبر الفضائيات  الواســعة االنتشار ..وهؤالء 
هم االجدر باالنتخاب فهم اليبحثون عن املاء والكأل 
كمــا االصناف التي حتدثنا عنهــا امنا همهم خدمة 

البالد والعباد .. 
ولكن وفي ظل هــذه االجواء وهذا التناحر االنتخابي  
بني املرشــحني اين ســيجد الناخب نفسه والى اين 
سيتجه ..بالتأكيد ان الكثير من الناخبني يضحكون 
ملء االشداق وهم يشاركون بقوة في الوالئم الفاخرة  
، فالكثير منهم قد حدد خياراته سلفا ، لذا  فان كل 
ما يقوم به املرشــحون من انفاق مفرط لالموال من 
اجل استمالة الناس امنا كمن يرمي فلوسه في نهري 
دجلــة والفرات .. في حني كان باالمكان االســتفادة 
من هذه االمــوال الطائلة في بناء مجمع ســكني 
للفقراء او مستشفى عمالق  او دار لاليتام والعجزة 
، او فتح مشــاغل للعاطلني واالرامل وغير ذلك من 
املشــاريع التي ميكن ان تترك اثرا في نفوس الناس ، 
بصرف النظر عن فوز صاحبها او خسارته، ومثل هذه 
املشاريع االنسانية ينبغي ان ترافقها برامج انتخابية 
واقعيــة ميكن ترجمتها فيما بعــد الى واقع إيجابي 

يغير حياة الناس ، وليس مجرد حشو

غابت البرامج .. 
وحضرت الوالئم..!!

االنتخابات البرلمانية ضرورة للصالح العام وللتغيير

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني

نيجرفان بارزاني: نأمل 
أن يسفر مؤتمر تنمية 
العالقات االقتصادية 
بين إيران وإقليم 
كردستان عن نتائج 
جيدة ويؤدي إلى 
خطوات أكثر فاعلية 
لتنمية العالقات 
االقتصادية بين إيران 
وإقليم كردستان 
والعراق عمومًا
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)القسم األول(

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن مصرف الرافدين، أمس األربعاء، 
تطبيق املعايير الدولية في استعمال 
أدوات الدفــع اإللكتروني في توطني 

رواتب موظفي الدولة إلكترونيا.
وقالــت مدير عــام املصــرف خولة 
بيان تلقت "الصباح  طالب جبار في 
اجلديد" نســخة منــه ان "املصرف 
اســتطاع تطويــر عملــه املصرفي 
وادخال النظم احلديثة املســتخدمة 
مع مرور الوقت من خالل اســتخدام 

والتقنيات  االلكترونــي  الدفع  ادوات 
املصرفية العاملية، مؤكدة ان املصرف 
تعزيز  فــي  املســاهمة  على  يعمل 
االقتصاد العراقــي وتفعيل مفهوم 
املالي والتنمية االقتصادية  الشمول 

املستدامة".
واضافــت ان "تقدمي كافــة اخلدمات 
معاير  وفــق  للمواطنني  املصرفيــة 
الضافة  االجراءات  وتبســيط  اجلودة 
قيمــة جديــدة جلميــع املنتجــات 
املصرفية وترســيخ ثقافــة االبتكار 

ولكسب  املؤسسي  العمل  بيئة  في 
شــراكة دوليــة مــع املؤسســات 
منها  العريقة  واملاليــة  املصرفيــة 
الشــركة العاملية )كــي كارد( التي 
تعد الشــريك الســتراتيجي لعمل 
املصرف". واوضحت جبار ان "املصرف 
يكافح من اجل الظفر باجنازات وثقة 
املواطنــني"، الفتة الــى ان "مصرف 
الرافدين يعمل على اجناز بنية حتتية 
امنــة وفق املعاييــر الدولية لتقوية 

االليات املصرفية وتعزيز دورها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيــط، أمس 
األربعاء، تشكيل جلنة متخصصة 
واملعاجلــات  احملــددات  لوضــع 
املطلوبــة للمناطق املنكوبة في 
حــال حدوث كــوارث طبيعية أو 

أمنية أو صحية أو غيرها.
وذكر بيان اصدره املكتب االعالمي 
فــي وزارة التخطيــط وتلقــت 
»الصباح اجلديد« نسخة منه، ان 
االول  اجتماعها  عقدت  »اللجنة 
برئاســة مدير عام دائرة تخطيط 
القطاعــات في الوزارة، حســني 

علي داود«.

واضــاف ان »اللجنــة التي جرى 
تشــكيلها بناء علــى توجيهات 
مجلــس الــوزراء ضمــت فــي 
املديرين  عضويتهــا عــدد مــن 
الــوزارات  العامني فــي عدد من 
واجلهــات االخرى وهــم كل من 
كامــل امــني مديــر عــام دائرة 
وزارة  فــي  العدليــة  العالقــات 
مدير  عباس  فاضل  وحيدر  العدل 
عــام البلديات فــي وزارة االعمار 
واالشغال  والبلديات  واالســكان 
العامة وعلي حسني حسن مدير 
وزارة الصحة  التخطيط في  عام 
وعالء الدين صيهود شــنان مدير 

في  والدراســات  التخطيط  عام 
كاظم  واللــواء  الكهربــاء  وزارة 
ســلمان بوهان مدير عام الدفاع 
املدني في وزارة الداخلية وعصام 
دائرة  عــام  صالح مهــدي مدير 
التخطيــط واملتابعــة في امانة 
رئيس  عويد  كاظم  واحمد  بغداد 
ادارة العمليات في جمعية الهالل 

االحمر العراقي«. 
واوضــح ان »اللجنــة ناقشــت 
االهداف  االول  اجتماعهــا  فــي 
لتشــكيلها  االساســية 
واملهام التي ستضطـــلع بهـــا 

مستقـبال«.

نظم حديثة في »الرافدين« لتوطين 
رواتب الموظفين إلكترونيا

لجنة متخصصة لمعالجة أوضاع المناطق المنكوبة 



بغداد – إطالق نار 
ذكــر مصــدر أمني في الشــرطة 
العراقية امس االربعاء أن مجموعة 
بشــكل  النار  فتحــت  مســلحة 
الطارمية شــمالي  عشــوائي في 

العاصمة وقتلت خمسة مدنيني.
وقــال املصــدر ان "مســلحني من 
تنظيم داعش شنوا ظهر يوم أمس 
األول الثالثــاء هجومــا على قضاء 
الطارمية شــمالي بغداد، واطلقوا 
النــار عشــوائيا فــي منطقة 14 
رمضان بالقضــاء ما ادى الى مقتل 
خمسة مدنيني واصابة اربعة اخرين 
بجروح" ، مضيفا ان "االشــتباكات 
انتهت بعد مقتل املسلحني بهجوم 

شنته القوات األمنية"

ديالى – انفجار ناسفة 
اعلن رئيس مجلس ناحية العظيم 

ديالى محمد ضيفان  في محافظة 
ثالثة  مقتل  االربعاء،  امس  العبيدي 
عبوة  بانفجار  فتاتني  بينهم  اشقاء 

ناسفة شمالي الناحية.
وقال رئيس اجمللس ان "عبوة ناسفة 
انفجــرت صبــاح يوم امــس على 
مركبــة يســتقلها ثالثة اشــقاء 
زراعي قرب  بينهم فتاتني في طريق 
منطقة البو ضعن )23كم شــمال 
العظيــم 60كم شــمال ب عقوبة( 
ما ادى الــى مقتلهم فــي احلال" ، 
مضيفا ان "االجهزة االمنية فتحت 

حتقيقا باحلادث".

كركوك – انفجار عبوة 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة كركوك امس االربعاء، بأن 
ناســفة  بانفجار عبوة  مزارعا قتل 

شمال غربي احملافظة.
وقال املصدر ان "عبوة ناسفة كانت 

موضوعــة داخل مزرعــة قرب قرية 
كبيبة التابعــة لقضاء الدبس )٥٥ 
كم شــمال غرب كركوك(، انفجرت 
صباح يوم امس مــا ادى الى مقتل 
باعمال  قيامــه  اثنــاء  فــي  مزارع 
ان "العبوة من  الفالحــة"، مبينــاً 
مخلفــات داعش" ، مضيفا ان "قوة 
من الشرطة نقلت جثة القتيل الى 
دائرة الطب العدلي في مستشفى 

آزادي التعليمي للعالج". 

بابل – مضافة ارهابية 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
ان  االربعاء  امــس  بابــل  محافظة 
على مضافة  عثرت  األمنية  القوات 
لعصابات داعش االرهابية شــمالي 

احملافظة .
وذكــر املصــدر ان "قوة مشــتركة 
في قيادة عمليات الفرات االوســط 
عثرت على مضافة لعصابات داعش 

االرهابية في منطقة ) العبد ويس( 
بداخلهــا مــواد غذائيــة متنوعة 
وافرشة ومواد طبية، فضال عن مواد 
اخرى" ، مضيفا ان املضافة عوجلت 
بالكامل من دون تســجيل أي حادث 

يذكر".

صالح الدين – تفكيك عبوات 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظــة صــالح الديــن امــس 
االربعاء ان مديرية هندســة امليدان 
في احلشــد الشعبي عاجلت كدسا 
للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في 

الصينية.
هندســة  "مديرية  ان  املصدر  وذكر 
امليــدان عثــرت على كــدس كبير 
للعبوات الناســفة وقنابــر الهاون 
فــي قاطــع الصينية فــي بيجي 
التابع لصالح الديــن", الفتا الى ان 
امليدان عملت على  "فرق هندســة 

تدمير الكــدس بالكامل" ، مضيفا 
ان "هندســة ميدان احلشد تواصل 
أعمال معاجلة ورفع املتفجرات التي 
خلفتها عصابــات داعش االرهابية 
حلمايــة املدنيني من اخمللفات احلربية 

لداعش في بيجي".

االنبار – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر في قيادة عمليات األنبار 
امس األربعاء، باعتقال عنصرين من 
تنظيم "داعش" االرهابي في مدينة 

الرمادي.
وقال املصدر إن "قوة عســكرية من 
الفرقــة العاشــرة باجليش متكنت 
من اعتقــال أحد املطلوبني املنتمني 
منطقة  فــي  داعــش  لعصابــات 
الطاش جنوبي الرمادي" مضيفا أن 
"قوة عســكرية أخرى اعتقلت أحد 
املنتمــني لعناصر داعش  املطلوبني 
في منطقة البوعســاف في جزيرة 

"القوة  أن  إلــى  الرمادي"، مشــيراً 
نقلــت املطلوبني الــى مركز امني 

للتحقيق معهم".

الديوانية – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة الديوانيــة امس االربعاء، 
القــاء القبــض علــى 67 مطلوباً 
للســلطة القضائيــة واالجهــزة 
االمنيــة، في مناطــق متفرقة من 

احملافظة.
وقال قائد شــرطة الديوانية اللواء 
فرقد زغيــر، في بيــان صحفي، ان 
الديوانيــة  شــرطة  "تشــكيالت 
اطلقت حملة واسعة شملت عددا 
كبيرا مــن مناطق احملافظة للبحث 
عــن املطلوبني وذلك من اجل تنفيذ 
مذكرات القاء القبــض" ، مبينا ان 
"احلملة اســفرت عن القاء القبض 
67 متهمــا بقضايا مختلفة  على 

احالتهم  ومتت  من ضمنها جنائية، 
الــى املراكز االمنيــة اخملتصة بغية 

التحقيق معهم".

نينوى – ضبط صواريخ 
أعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظة نينوى امس االربعاء العثور 
على نفق كان يســتعمله "داعش" 

بداخله 13 صاروخاً جنوبي املوصل.
وقــال املصدر إنــه "اســتنادا الى 
معلومات استخبارية دقيقة، مفارز 
العسكرية  االســتخبارات  مديرية 
فــي الفرقــة 20 عثــرت على احد 
االنفــاق التي كانت تســتعمل من 
قبل عصابات داعش االرهابية بطول 
400 م ضبطــت بداخله 13 صاروخاً 
نوع RBG7 و18 بطارية تســتعمل 
للتفجير وصاروخ قاذفة ضد الدروع 
في منطقة الكــوار بحمام العليل 

جنوبي مدينة املوصل .

مقتل 5 مدنيين بإطالق نار بالطارمية شمالي بغداد * انفجار عبوة ناسفة بناحية العظيم شمالي بعقوبة 
تفكيك مضافة إرهابية بمنطقة "العبد ويس" شمالي بابل * اعتقال 67 مطلوبا في عدد من مناطق الديوانية

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر في وزارة الداخلية، عن عزم الوزارة 
إعالن حالة إنذار طويلة ملنتســبيها استعداداً 
إلجــراء االنتخابات النيابية املقــررة في 12 من 

الشهر اجلاري.
وذكــر املصدر فــي تصريح صحفــي أن "وزارة 
الداخلية ســتعلن حالة اإلنذار يوم غٍد اجلمعة 

وتستمر لغاية عد وفرز نتائج االنتخابات".
وأشــار الى "حصــول حاالت تذمــر كبيرة في 
اوســاط القوات االمنية ســيما بني منتسبي 
وزارة الداخلية، نتيجــة لطول فترة االنذار التي 

فرضتها الوزارة وطالبوا بتقليصها".
يذكــر ان مفوضية االنتخابــات أكدت ان اعالن 
ســتجرى  -التي  النيابية  االنتخابــات  نتائــج 
 24 بالتصويت االلكتروني- سيكون في غضون 

ساعة من غلق مراكز االقتراع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التربية، أمس األربعاء، مشــاركة 
أكثر من 6 ماليني طالب في االمتحانات النهائية 
للصفوف غيــر املنتهية، مؤكدًة اســتكمال 
مستلزمات االمتحانات والتحضيرات النهائية 
إلجناحها، في حني دعت إلى االبتعاد عن جميع 
احلاالت السلبية التي تسيء للعملية التربوية. 
وقال وزير التربية محمــد إقبال الصيدلي في 
بيان له تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، إن 
"أكثر من 6 مليون طالب وطالبة من الصفوف 
غيــر املنتهية للدراســة االبتدائيــة، توجهوا 
صباح امس األربعاء ألداء االمتحانات النهائية".

وأضاف البيــان، أن "الوزارة اســتكملت كافة 
والتحضيــرات  االمتحانــات  مســتلزمات 
األساســية إلجناحها"، داعياً اجلميع إلى "اجلد 
واالجتهــاد واملثابرة واالبتعاد عن جميع احلاالت 
التربوية  للعمليــة  تســيء  التي  الســلبية 

الوطنية".
يذكــر أن وزارة التربية قامت خالل الســنوات 
املاضيــة بتحديث معظم املناهج الدراســية 
لكافــة املراحــل وبالتعــاون مــع منظمــة 
اليونسكو، ســعياً منها للوصول إلى تعليم 
متطور يواكب املؤسسات التعليمية في الدول 

املتقدمة.

الداخلية تعلن حالة 
إنذار طويلة لتأمين 
االنتخابات النيابية 

المقبلة

6 ماليين طالب يؤدون 
امتحانات الصفوف 

غير المنتهية

الملف األمني

تشغيل حقل السيبة الغازي 
إجناز كبير والتعاطي الساذج 

معه إضرار بالصالح العام
ان  الشــركة  وأضافــت 
الكهربائية الميكن  "التوربينات 
الغاز  باســتخدام  تشــغيلها 
على  مصممة  النها  احلامضي 
االشــتغال بالغاز احللو لتوليد 
الطاقة الكهربائية للمحطة ، 
لذانؤكد على ضرورة أستخدام 
بداية  فــي  اجلاف  احللــو  الغاز 
التشــغيل التجريبــي ، وبعد 
التشــغيل  عملية  اســتقرار 
يتم فتــح االبار ملعاجلــة الغاز 
احلامضــي وانتــاج الغاز اجلاف 

والسائل".
 وأكدت "هنا نؤكد بإن الشركة 
دعاية  الى  والوزارة ال حتتاجــان 
او ترويجــاً الجنازاتهــا املعروفة 
، ســيما فــي تطويــر احلقول 
النفطية وزيادة معدالت االنتاج 
االمثل  واالســتثمار  والتصدير 
في  املصافي  وتاهيــل  للغــاز 
املناطــق احملررة مــن عصابات 
،وجميعها  االرهابيــة  داعــش 
حتققــت بوقت قياســي وفي 

ظروف استثنائية.
واهابــت الشــركة بوســائل 

الدقة في نقل  االعالم توخــي 
وان   ، وتداولهــا  املعلومــات 
امام اجلميع  ابوابها مفتوحــة 
للحصــول علــى املعلومــات 
والصادقة  والصريحة  الدقيقة 
من دون اللجــوء الى املغرضني 
اخلاطئة  املعلومات  الستقصاء 
والتــي ال تصب فــي مصلحة 

تطوير االقتصاد الوطني . 
إخبارية  ومواقع  وكاالت  وكانت 
نشرت تقارير ادعت فيها ان وزارة 
العراقيني  اســتغفلت  النفط 
لترويج دعاية انتخابية بافتتاح 

حقل السيبة قبل ايام 

العبادي يأمر بتشكيل جلنة 
عليا للبحث عن االقتصاد 

البديل
وتابــع، أن "العالم بــدأ ينظر 
ان  للعراق نظــرة ايجابية بعد 
كان ينظر له نظــرة مختلفة 
واحلصــار  احلــروب  نتيجــة 
"أهمية  إلى  مشيراً  واالرهاب"، 
حماية النصر املتحقق وأن نبني 
آخر  نصراً  االنتصــار  هذا  على 
هو انتصار البنــاء واإلعمار الن 
بامكاننــا ان اجتمعت جهودنا 
نقلة كبيرة في وضعنا  إحداث 

واملعاشي  واالقتصادي  العلمي 
وتوفير فرص العمل".

العراق يستعيد 4000 قطعة 
أثرية مهّربة الى أميركا

فيما مت ارســال مواد اخرى من 
الى  مباشر  بشــكل  اسرائيل 
مبلصقات  املتحــدة  الواليــات 
مــزورة علــى الصناديق تدعي 
ارسالها من تركيا ايضا”، مبينا 
أن “الشــركة االمريكية دفعت 
حسابات  ســبعة  الى  االموال 
مصرفيــة متحفــظ عليهــا 
باســماء عــدة اشــخاص لم 

يكشف عنهم”.
ونقل التقرير عن مســؤول من 
بواشنطن  العراقية  الســفارة 
قوله، إن “هــذه القطع مهمة 
جدا بالنسبة لنا ويجب إعادتها 
إلى العــراق، املالك الشــرعي 
“من  أن  القطع”، مضيفا  لهذه 
احملتمــل أن يتم عرض املواد في 

املتحف الوطني العراقي”.

املفوضية: نتائـج 
االنتخابـات ستعلـن خالل 
يومني ونطمئـن املرشحيـن 

واألحـزاب بنزاهتهـا

يأتي  "العمــل  أن  إلــى  ولفت 
للتأكــد من ســالمة  حاليــاً 
لتلك  االلكترونــي  البرنامــج 
االجهــزة والنتائــج لغاية االن 
ايجابية للغايــة"، مبدياً ثقته 
بـ "عمــل االجهزة بعــد اجناز 
واللوجستية  الفنية  االجراءات 
القيام  اثبتت القدرة على  التي 
باعمالها بــامت وجه"، جازماً بأن 
"النتائج ســوف يتــم االعالن 
عنها خالل مدة ال تزيد على 48 

ساعة"
وأكمــل التميمــي بالقول إن 
االحتادية  القضائية  "السلطة 
سيكون لها دور في االنتخابات، 
من خــالل مصادقــة احملكمة 
االحتادية العليــا على نتائجها 
على وفق الدستور، وأن القانون 
االعلى  القضــاء  منح مجلس 
دوراً في االشراف على محطات 
لقــاءات  وهنــاك  االقتــراع، 
مستمرة بهذا الصدد وتنسيق 

مستمر".
من جانبــه، ذكر عضو مجلس 
صفــاء  الســابق  املفوضــني 
إلى  تصريــح  فــي  املوســوي 
"الصباح اجلديد"، أن "الدستور 
لم  االنتخابات  قانــون  وكذلك 

يفرض نســبة لالشــتراك في 
االنتخابات".

وتابع املوسوي أن "بعض الدول 
حددت نسبة للمشاركة، لكن 
العراق لم يضع تلك النســبة 
وهذا يعني أن االنتخابات سوف 
نتائجها  اعتمــاد  ويتــم  جتري 
بغض النظر عن عدد املشاركني 

فيها".
"جميــع  أن  إلــى  ونبــه 
االســتعدادات متضي على قدم 
وساق، وهناك اصرار على اجناح 
من  الدميقراطية  العملية  تلك 
الوســائل  على  االعتماد  خالل 

التكنولوجية املتطورة".
يشــار إلى أن املفوضية أكدت 
أن عمليات التأكد من ســالمة 
االجهزة ستكون مستمرة حتى 
يوم الثامن من الشــهر اجلاري 

بغية الوقوف على جاهزيتها.

السعودية تتخطى روسيا 
في اإلنفاق العسكري

إلى  ستوكهولم  معهد  ولفت 
العاملي  العســكري  اإلنفاق  أن 
شــهد العام املاضــي ارتفاعا 
جديدا بعد أن كان يراوح مكانه 
بني العامني 2012 و2016، ليبلغ 

%2 من النــاجت احمللي اإلجمالي 
دوالرا   230 أو   )GDP( العاملــي 

لكل فرد.
فإن  املعهــد،  خبراء  وحســب 
العسكري  اإلنفاق  في  "الزيادة 
األخيرة  الســنوات  العاملي في 
تراجع بشــكل كبير إلى النمو 
دول في  إنفــاق  فــي  امللموس 
الهادئ والشرق  آســيا واحمليط 
والهند  الصني  األوســط، مثل 
والسعودية"، مع "انتقال الثقل 
بصورة  اإلنفاق  لهذا  األساسي 
واضحــة بعيدا عــن املنطقة 

األورو أطلسية".
وحلت الواليات املتحدة كاملعتاد 
في املرتبة األولى عامليا بنفقات 
تقدر بـــ610 مليــار دوالر عام 
2017، مع توقــع اخلبراء ارتفاع 
العام  ملموس  بشكل  إنفاقها 
الزيــادة في عدد  لدعم  املقبل 
ترسانتها  وحتديث  اجليش  أفراد 

التقليدية والنووية.
زيادة في  أكبر  الصني  وسجلت 
اإلنفاق فــي العالم عام 2017، 
بواقع 12 مليار دوالر، ما يبقيها 
فــي املرتبة الثانيــة من حيث 
إجمالي إنفاقها السنوي البالغ 

228 مليار دوالر.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

في مدخل يعد رئيســا، ويربط 
مدينة املوصل بناحية بعشيقة 
وصوال الى قضاء عقرة، تتكدس 
تالل مــن النفايات فــي أماكن 
دعايات  بعيــدة عــن  ليســت 
بعــض املرشــحني لالنتخابات 
من  مجموعة  بينمــا  النيابية، 
األطفــال )النّباشــة( ينتظرون 
وصــول عربات حتمــل املزيد من 
النفايــات اللتقــاط مــا ميكن 
كاملواد  منه،  واالستفادة  تدويره 
املقوى  والــورق  البالســتيكية 
النحاس  مثل  املعادن  عن  فضال 
واألملنيــوم )الفافون( واخلشــب 
الذي يستعمل في الطهو، على 

وفق أحاديثهم.
الســيد رافع نافــع داؤود مدير 
قطاع  فــي   البلدية  خدمــات 
التحريــر، حتــدث لـــ "الصباح 
اجلديد" حول ســبب جتمع هذه 
القمامة مبدخل  الكميات مــن 
"قطاعنا  وقــال  املوصل  مدينة 
ميتد من حــي املثنــى الى حي 
القاهرة ومن حي القادسية الى 
حي صدام، وهي رقعة شاسعة 
جدا وتشــمل 34 حيا ســكنيا 

)شرقي املوصل(".
واضاف "قبل ســيطرة تنظيم 
مدينة  علــى  االرهابي  داعــش 
املوصل كان لــدى قطاعنا نحو 
980 آلية واالن ال منلك سوى 18 
آلية، الن داعش ســرقها او فجر 
البعض  واســتعمل  بعضهــا 
لصنــع عوائــق امــام القوات 
التحرير،  عمليات  خالل  االمنية 
اضافــة الــى انه في القســم 
الواحــد مــن القطــاع البلدي 
اثنني(  قسمني  يشمل  )القطاع 
كان لدينــا 160 عامال، االن في 
عمــوم القطاع اليوجــد لدينا 

سوى 70 عامال".
وتابع داؤود بالقول "برغم شحة 
عدد االليات، ومعاناتنا من توفير 
اصال،  القليلة  لالليــات  الوقود 

واملشــكلة االخيرة نعاني منها 
بشدة وتؤثر في خدماتنا، لكننا 
نبــذل جهودنا لرفــع النفايات 
مــن االحيــاء االربــع والثالثني، 
حيث نرفع يوميــا 200 طن من 
النفايــات، وننقلهــا الى خارج 
حــدود البلدية، حيــث نصفها 
ننقله مباشرة الى موقع الطمر 
في  امللوثة  باملنطقــة  الصحي 
كوكجلي، والنصف االخر نرميه 
بعشــيقة  املوصل  طريق  على 
اخــرى  آليــات  تقــوم  حيــث 
كوكجلي،  الى  ونقله  بتحميله 
ونحن نرغب بنقل كل النفايات 
مباشــرة الــى كوكجلي، لكن 
االمنيــة  اجلهــات  توجيهــات 

بتقييــد حركــة العجالت ليال 
االجراء  لهــذا  نضطــر  جعلنا 

املؤقت".
مبينا ان "وجــود النفايات بهذا 
املوقع لــن يســتمر، الننا على 
ابواب فصــل الصيف، وفي حال 
رمــي القمامة بهــذه النقطة 
ســيكون مــن الصعــب على 
التعايش  القريبــني  الســكان 
مــع الروائــح واحلشــرات التي 
ســتتجمع بكثرة صيفا، ونحن 
اخرى،  آليــات  وصــول  بانتظار 
للتخلص  الكابســات  وخاصة 
مــن هذا االجــراء املؤقت، علما 
ان حيا مثــل حي صدام، نضطر 
الى رفع النفايات من شــوارعه 

ومن امام الدور ملــرة واحدة في 
االسبوع النه هنالك الية واحدة 
احلي  لهــذا  فقــط مخصصة 

السكني الكبير".
  ولفت داؤود الى ان "معضلتنا 
الرئيســة هــي قلــة االليات، 
عن  فضال  الوقود،  في  وشــحة 
النقــص الكبيــر في الــكادر، 
علما ان هناك املئات ممن يرغبون 
بالعمل فــي دوائر البلدية، لكن 
ال يوجــد تخصيصات لذلك، بل 
ان العمال احلاليني يطلبون اجور 
3 اشهر ســابقة، ونسعى الى 

استحصالها لصرفها لهم".
منوها الى ان "مشكلة النباشة 
هي مشكلة اخرى، حيث يقومون 

بحرق بعــض النفايات، وتنتقل 
االدخنة والروائــح الكريهة الى 
االحيــاء القريبة، ونحن دائما ما 
نحذر اولئك النباشــة من هذه 
االعمال، لكن لالســف ال ميكن 
السيطرة عليهم حيث يقولون 
ان عائالتهــم تعتمــد على ما 

يحصلونه من نبش القمامة".
أحد االطفال العاملني في مهنة 
النبش فــي القمامة قــال لنا 
"نحن نلتقط أي شــيء نرى انه 
ميكن إعــادة بيعه، حيث نلتقط 
والــورق  البالســتيكية  املــواد 
االســالك  نلتقط  كما  املقوى، 
واية معادن نحاســية او فافون، 
بــل حتى األخشــاب نلتقطها 

الستعمالها في الطهو".
ان "هناك جتارا يشــترون  مبينا 
منا هذه املواد التي يتراوح سعر 
الطن من البالســتيك بني 160 
الى 175 الف دينار، اما النحاس 
واالملنيــوم فنبيــع الكليوغرام 
الواحد من 1000 الى 1500 دينار 
عراقي، ويتم نقل كل هذه املواد 

الى معامل للتدوير في اربيل".
وعندما قلنا لهــم، اال تفكرون 
بالعودة ملقاعد الدراســة، اجاب 
احدهم "الدراسة ضاعت علينا 
ال  عائالتنا  نفســه  الوقت  وفي 
معيل لهم واملدرسة ال توفر اي 
مصدر رزق حاليا بل انها تتطلب 

مصاريف كاملالبس وغيرها".

مدير خدمات البلدية: 
قبل سيطرة تنظيم 
داعش االرهابي على 
مدينة الموصل كان 
لدى قطاعنا نحو 980 
آلية واالن ال نملك 
سوى 18 آلية، الن 
داعش سرقها او فجر 
بعضها واستعمل 
البعض لصنع عوائق 
امام القوات االمنية 
خالل عمليات التحرير

تالل القمامة تتكدس بإحدى بوابات الموصل

مسؤول بلدي: داعش سرق نحو 960 آلية
تعود لقّطاعنا في شرق الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثــت احلكومــة احمللية فــي محافظة ذي 
قار، أمــس األربعاء، مع الســفير التركي في 
العراق فاحت يلدز، تطويــر الواقعني االقتصادي 

والسياحي في احملافظة.
وقــال محافظ ذي قار يحيــى الناصري، خالل 
مؤمتر صحفي مشــترك مع السفير التركي، 
عقده فــي مبنى ديــوان احملافظــة وتابعته 
"الصبــاح اجلديد" ان "زيارة الســفير التركي 
الى احملافظة ناجحة، كونها ســتنقل رسالة 

اطمئنان الى الشركات التركية في بالده".
واضاف ان "احلكومة احمللية في ذي قار تسعى 
لتطوير الواقع االســتثماري مــن خالل فتح 
افاق التعــاون مع جميع الراغبــني من الدول 

الصديقة".
واعلن الناصــري ان "اتفاقاً جرى بني الطرفني 
على توسعة مشــاريع االســتثمار التركية 

باحملافظة خالل الفترة املقبلة".
من جانبه، قال الســفير التركي خالل املؤمتر 
ان زيارتــه الــى ذي قار "جــاءت لالطالع ايضاً 
علــى واقع االهوار باحملافظــة، فضالً عن زيادة 
االطالقــات املائية اليها وســبل املشــاركة 
بتطويرهــا ســياحياً مــن خالل املشــاريع 

االستثمارية".
 وأضاف يلدز انه "بحث مــع احلكومة احمللية 
باحملافظة فرص االســتثمار وحتديــد أولويات 

احملافظة ومشاريعها املطلوبة".
وكشف يلدز " عن افتتاح بعض املشاريع التي 
اجنزتها الشــركات التركية في ذي قار، خالل 

الفترة املاضية".

مباحثات مع تركيا 
لدعم واقع األهوار
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد: 

احللــول  التجــارة  وزارة  بحثــت 
لتسهيل  املناســبة  واملقترحات 
املعامــات اخلاصــة بالبطاقــة 
الزخم  التموينية اجلديدة وتفادي 
احلاصل فــي املراكــز التموينية 
وبحضور  واحملافظــات  بغداد  في 
التخطيــط  دائــرة  مديرعــام 
واملتابعــة ومعاون مدير عام دائرة 
الرقابــة التجارية ومدير قســم 

شؤون املواطنني.
واوضــح مدير عام دائــرة الرقابة 
التجارية واملالية حســني فرحان 
انــه عقــد اجتماعا ملناقشــة 
الشــكاوى الــواردة عبــر اخلط 
الساخن لقسم شوؤن املواطنني 
املعوقــات واملاحظات في  عــن 
بعض من مراكز متوين في بغداد 

واحملافظات.
واضاف املديــر العام ان االجتماع 
واحللــول  املقترحــات  ناقــش 
املطلوبــة حلل املشــكات التي 
ترويج  املواطنــني عبــر  تواجــه 
معاماتهــم وذلك بوضع لوحات 
تعريفيــة على كل منفذ كدليل 
للمواطــن وتعزيزمــاكات فروع 
الشــركة  من  مبوظفني  التموين 
لتافي  املركزية  لاسواق  العامة 
التموين  احلاصل في فروع  الزخم 
وملء االستمارة من قبل املواطن 
ملنــع حاالت  بصــورة مباشــرة 

الفساد املالي.
واشار املدير العام الى ان االجتماع 
ناقش كذلك مقترح تطبيق آلية 
عمل االســتمارات كما في وزارة 
الداخلية/ دائرة اجلوازات واجلنسية 
املواطنــني  تزويــد  مــن خــال 
باســتمارة الكترونية عبر موقع 
وزارة التجــارة الرســمي كــون 
املعلومــات غير ســرية وبامكان 
من  وتدقيقها  ملؤهــا  املواطنني 
قبل املوظف اخملتــص ، مبينا  ان 
زيارات  بتنفيــذ  وجه  االجتمــاع 
ميدانيــة من قبل مديــري دائرة 
ودائرة  واملالية  التجاريــة  الرقابة 

التخطيط واملتابعة للوقوف على 
اهم املعوقــات اخلاصة مبعامات 
الفرز والشطب والنقل في بعض 
االستماع  اضافة  التموين  مراكز 
املواطنــني  مشــكات  الــى 
ومقترحاتهم ومناقشــة احللول 

املناسبة. 
على صعيــد اخر تفقــد وكيل 
الــوزارة االقــدم وليــد حبيــب 
املوســوي فرع الشــركة العامة 
فــي محافظة  احلبوب  لتجــارة 
على  واطلــع  االشــرف  النجف 
سير العملية التسويقية اجلارية 
في احملافظــة واآللية املتبعة في 
الفاحني خال  املنتج من  تسلم 
ومتابعة  التســويقي  املوســم 
عمليــة املناقلــة والتحويل الى 

فروع الشركة االخرى.

وقــال وكيــل الــوزارة ان جولته 
سايلو  كذلك  شملت  التفقدية 
االفقي لاطــاع على  النجــف 
اجلارية  التســويقية  العمليــة 
والتفريغ اضافة  التســلم  وآلية 
التحليل  طــرق  متابعــة  الــى 
السايلو  الى  املســوقة  للنماذج 
واخملازن ومناقشــة اهم املعوقات 
التي قد حتصل في اثناء املوســم 
التســويقي ووضع احللــول لها 
الــى االراء  ، وكذلك االســتماع 
واملقترحــات التــي من شــأنها 
ان تســهم فــي اجناح املوســم 

التسويقي.
 مــن جانب اخــر واطلــع مدير 
نعيم  احلبوب  جتارة  شــركة  عام 
املكصوصي على سير العمل في 
املواقع التسويقية في محافظة 

واسط ومتابعة دخول الشاحنات 
وتنظيم الســير وحتليل النماذج 
احلبوب  خــزن  وآلية  املتســلمة 
في الســايلو ، اذ وجــه بضرورة 
الدقة في العمل من اجل حتقيق 
االنســابية في العمل وجتاوز كل 

املعوقات واملشكات .
واعلنت شــركة جتارة احلبوب في 
املباشــرة  النجف عن  محافظة 
بتســلم اولى الكميات املسوقة 
من محصول احلنطة للموســم 
احلالــي ، اذ بلغ اجمالي الكميات 
االولى املتســلمة من احلنطة )3( 
االف و536 طنا توزعت بني سايلو 
179 طنا  الــذي ســوق  الكوفه 
وســايلو ابو صخيــر )157 ( طنا 
كما تسلم مجمع اخلورنق اخملزني 
)1051 ( طنا كما ســوق ســايلو 

النجف االفقي 2149 طنا.  
الى ذلــك اعلنــت وزارة التجارة 
التخطيط  دائــرة  متابعــة  عن 
فروع  عمــل  اجراءات  واملتابعــة 
والرصافة  والصدر  الشعب  متوين 
ميدانيــاً لتســهيل االجــراءات 
بعمليات  واملتعلقة  وتنظيمهــا 
الزخم  لتخفيف  والشطر  النقل 
عمليات  اطــاق  نتيجة  احلاصل 
نيسان  اوائل  في  والشطر  النقل 
اجلاري لتوقفها بســبب اجراءات 
اجنــاز طبع اســتمارات البطاقة 

التموينية لاعوام 2018 2019-
واوضحــت الــوزارة فــي بيــان 
لهــا ان التعليمــات والضوابط 
التــي عملــت بهــا دائرتها هذا 
اجراءات  وفــق  على  كانت  العام 
تنظيمية حديثــة للقضاء على 

الروتني  واختزال  الفساد  عمليات 
يحقق  ومبا  االجراءات  وتبســيط 

الصالح العام .
واشــارت الــوزارة فــي بيانها ان 
الزيــارة امليدانية ملدير عام الدائرة 
كان لها االثر فــي اتخاذ اجراءات 
تنظيمية بعد تســلم معامات 
املواطنــني من قبلها شــخصياً 
الزحم  لتخفيف  بهــم  ولقائها 
في فروع التموين من خال تذليل 
السريعة  وايجاد احللول  العقبات 
خدمة  وذلك  االجراءات  وتبسيط 
توجيهها  الى  اضافة  للمواطنني 
مدراء الفروع التموينية باستنفار 
الطاقــات الســتيعاب هذا  كل 
الزحم من املراجعني الذي يتجاوز 
تســلم اكثر مــن 500 معاملة 

يومياً.

جوالت تفقدية لمتابعة سيرالعملية التسويقية 

التجارة تبحث إنجاز معامالت المواطنين في مراكز تموين بغداد

 ناقش االجتماع 
المقترحات والحلول 

المطلوبة لحل 
المشكالت التي تواجه 

المواطنين عبر ترويج 
معامالتهم وذلك 

بوضع لوحات تعريفية 
على كل منفذ كدليل 

للمواطن

مواد البطاقة التموينية
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افتتاح الرصيف رقم 6 في 
ميناءأم قصر الجنوبي

بغداد - الصباح الجديد:
العراقية  للموانئ  العامة  الشركة  اعلنت 
افتتاح الرصيف رقــم ٦ في ميناء ام قصر 
اجلنوبي بعقد تشغيل مشترك مع أئتاف 
الشركات العراقية ) شركة مرسى اجلنوب 

وبركة السبطني ( .
وقال معاون مدير عام املوانئ ســالم جبار 
حسني ان هذه الشــركات نفذت ساحات 
خلزن حاويات  البضائع املتنوعة واعادة تأهيل 
واعمار وحتديــث الرصيف وتزويده باملعدات 
واالليــات املتطــورة واســتعمال االجهزة 
االلكترونية احلديثة وكل هذه املفردات تؤول 
بانتهاء العقد للموانــئ العراقية ، مؤكداً 
انه ســيكون من  مهام أئتاف الشركات 
العمل على جذب اخلطوط املاحية اجلديدة. 
وتابع معاون املدير العام ان عقود التشغيل 
العراقية  املوانئ  اعتمدتها  والتي  املشترك 
كتجربة رائدة وناجحــة كانت في بدايتها 
عقــود قريبــة االمد مــن ثاث الــى اربع 
ســنوات ولكن لنجاح التجربة وحتقيقها 
اجلــدوى االقتصاديــة املرســومة لتطوير 
املوانئ ، اعتمدت شركة املوانىء فيما بعد 
التعاقــدات بعيدة االمد حيــث تصل الى 

اكثر من ٢٥عاما.
واضاف معاون املدير ان طريقة التشــغيل 
املشترك من شأنها تعظيم واردات املوانئ 
العراقية وكذلك تطوير ارصفتها وموانئها 
وحتديث معدات وآليات العمل لتســتطيع 
بذلــك التنافــس مــع موانــئ دول اجلوار 
واملنطقــة وتصل الى مصــاف موانئ دول 

العالم. 

»الخاص« و«المرور« يبحثان 
الحد من ظاهرة النقل الجائر 

فتح باب التقديم للبورد 
العراقي في تخصص 

الجملة العصبية

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص 
إجتماعاً مع مديرية املرور العامة  في مقر 
الشــركة  لوضع آلية عمل مشتركة حتد 
من ظاهرة النقل اجلائر في العاصمة بغداد.     
وقــال مدير عام الشــركة عبــد العظيم 
الســاعدي« انه بحث مع مدير عام مديرية 
املــرور العامة اإلجــراءات الواجب اتخاذها 
بحــق اخملالفــني مــن ســائقي) مركبات 
اخلصوصي( الذين ميارســون ) النقل اجلائر 

خارج املرائب ( ،
واضاف ان االجتماع قدم عددا من املقترحات 
مــن أجل وضــع آلية ناجحــة إلنهاء هذه 
الظاهرة وتأمني حصة املرائب واحلفاظ على 
إنســيابية املركبات في العاصمة« ، وتابع 
بالقول اتفقنا مع وفــد املرور العامة على 
ضرورة تنفيذ التوصيات التي متخض عنها 

اإلجتماع مبا يخدم املصلحة العامة«.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن مدير عام دائــرة التخطيط وتنمية 
املوارد الدكتور علي حســني التميمي عن 
فتح باب التقدمي لدراســة البورد العراقي 
اختصــاص ) طب اجلملــة العصبية ( في 
الصحية  لاختصاصــات  العراقي  اجمللس 
للعــام الدراســي 2018 – 2019 لاطبــاء 
املقيمني الدوريني )ممن اكمل سنتني خدمة 

وظيفية فعلية ( واطباء التدرج .
واضاف املديــر العام ان اخر يوم لتســلم 
طلبــات احلصول على عــدم ممانعة الوزارة 
التخطيط  دائــرة  في  اخلدمــة  وخاصات 
وتنميــة املــوارد – قســم تطويــر القوى 
العاملة – شــعبة الدراســات هــو نهاية 
 10 الدوام الرسمي ليوم اخلميس املصادف 
ايار 2018 وعلى دوائــر الصحة كافة تزويد 
دائرتنــا بقرص cd يتضمــن جميع بيانات 

املتقدمني للدراسة .
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بغداد - الصباح الجديد:

بحث وكيل وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية لشؤون العمل الدكتور 
عبــد الكــرمي عبد اهلل مــع ممثلي 
)Sichuan Jade( خلدمات  شــركة 
التكنولوجيــة  والغــاز  النفــط 
دعم مراكــز التدريــب املهني في 
العــراق وامكانية تطويــر وتأهيل 
الــورش التدريبية مبا يتناســب مع 
فضا  النفطيــة  االختصاصــات 
عن اعداد مناهــج تدريبية حديثة 
خاصة بتدريب الباحثني عن العمل 
علــى املهــارات واخلبــرات اخلاصة 
بالصناعات النفطية.                                                                                                           
واكد الوكيل خــال االجتماع على 
ضرورة التعاون والتنسيق مبا يسهم 
النشــاطات واخلدمات  في تقــدمي 
التدريبيــة التي تقدمها الوزارة عن 
طريق اقسامها ومراكزها لشريحة 
الباحثــني عــن العمــل ، مبينا ان 
الدائرة مستعدة ملد جسور التعاون 

بتنفيذ مشــاريع تسهم  للمضي 
في توفير ايادٍ عاملة ماهرة وشــبه 
معايير  وفــق  على  مدربــة  ماهرة 
دوليــة ومعتمدة عاملياً لتســاعد 
علــى رفــد الشــركات النفطية 
بااليــادي العاملة احملليــة من دون 
االجنبية،  العمالــة  على  االعتماد 
على  احلصول  امكانيــة  عن  فضا 
شــهادات دولية معتمدة ملاكاتها 
املهـن  التدريـب علـى  فـي مجـال 

النفطيـة. 
توأمة أحد  الوكيــل أهميــة  وبني 
املراكــز التدريبيــة في بغــداد مع 
املتخصص  الصيني  التدريب  مركز 
بالتدريــب النفطي مع احلرص على 
بالســرعة  املشــروع  اقامــة هذا 
زيارة  االتفاق على  املمكنة، وكذلك 
احد مراكز التدريب املهني في بغداد 
من قبل الوفــد الزائر لاطاع على 
واقع التدريب فيــه ومدى امكانية 
فتح ورش تدريبيــة باالختصاصات 
النفطية في تلك املراكز، فضا عن 
اهمية قيام الشركة بتقدمي املنهاج 

والتفاصيــل اخلاصــة بالبرنامــج 
التدريبي املقترح.

واكد الوكيــل ان الوزارة تهدف الى 
واجلهات  املنظمــات  مــع  التعاون 
الدولية لتعزيز بناء قدرات املتدربني 
في  وكفاءاتهم  قابلياتهم  وتطوير 
مجــال التدريب املهنــي من خال 
االســتعانة باخلبراء الدوليني، الفتا 
الى إنشاء مشــروع املركز العراقي 
ـ الكوري الــذي مت تنفيذه وجتهيزه 
باحدث االجهزة واملعدات في العام 
2006-2007 الــذي يعــد األول من 
نوعــه في العــراق، وكذلــك قيام 
العراق بتوقيــع محضر تفاهم مع 
الدولي  للتعــاون  االملانية  الوكالة 
)giz( للتعــاون املشــترك في دعم 
العائدين الى العــراق طوعا واعادة 
واقتصاديا،  اجتماعيــا  ادماجهــم 
للهجرة  الدولية  املنظمــة  برعاية 

.)iom(
مــن جانبه عبــر مدير الشــركة 
عــن رغبة بــاده في دعــم املراكز 
ملعاجلة  للــوزارة  التابعة  التدريبية 

الباحثني  املتعلقة بتدريب  القضايا 
ومنحهم شــهادات  العمــل،  عن 
تؤهلهم لانخراط في سوق العمل 
محليا ودولياً، معرباً عن اســتعداد 
الشــركة لتقدمي املناهج التدريبية 
اخلاصة بالصناعة النفطية لتأهيل 
واملهارات  باخلبــرات  تتميز  ماكات 
الشــركات  في  للعمل  املطلوبــة 
النفطية ســواء اكان فــي العراق 
او خارجــه وباختصاصات متعددة، 
داعيا اجلهات املعنية في الوزارة الى 
زيارة الصني لاطــاع على جتاربها 

في هذا اجملال.
يذكــر ان وزيــر العمل والشــؤون 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
للتعاون  افاق  بفتح  السوداني وجه 
الدولية  املنظمات  مع  والتنســيق 
واحمللية والشركات الرصينة لغرض 
افضل  لتقــدمي  منها  االســتفادة 
وفق  علــى  التدريبيــة  اخلدمــات 
احدث املناهــج العاملية مبا يواكب 
التطور والتكنولوجيا املتقدمة في 

العالـم.

تقرير

العراق والصين يبحثان دعم مراكز التدريب المهني بالخبرات 

السوداني يلتقي الوقد الصيني

بغداد - الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعــة  وزيــر  بحــث 
السوداني  شياع  محمد  املهندس 
خال لقائه وفد شــركة ســابك 
الســعودية ســبل دعــم ومتتني 
املشــتركة  االقتصادية  العاقات 
وفرص  والســعودية  العــراق  بني 
لتنفيــذ  واالســتثمار  التعــاون 
في  مشتركة  صناعية  مشــاريع 
شــتى اجملاالت وباألخص صناعات 
البتروكيماويــات واحلديد والصلب 

واألسمدة.
اســتعراض  اللقاء  خــال  وجرى 
احلاصلة  التطورات  اخر  ومناقشة 
فــي صناعــات البتروكيماويــات 
املقدمة  والتسهيات  واالمتيازات 
التي تســاعد في توضيح الصورة 

لدى اجلانب السعودي وكذلك بحث 
ســبل التعاون في مجال صناعة 
اخرى  وموضوعات  والصلب  احلديد 

ذات االهتمام املشترك.
واكــد الوزير خــال اللقاء حرص 
احلكومــة العراقيــة على حتقيق 
االشقاء  مع  االقتصادية  الشراكة 
، مشــيرا الــى انه مــن الضروري 
تكون  عمليــة  بخطــوة  البــدء 
انطاقة وتأســيس ملشاريع واعدة 
بــني البلديــن فــي اطــار اجمللس 
الســعودي  العراقي  التنســيقي 
اليها  توصلت  التــي  والتفاهمات 
جلنة الطاقة ضمن اجمللس املذكور 
، الفتا الى ان هناك افاقا واســعة 
شــتى  في  املشــترك  للتعــاون 
اجملــاالت الصناعية خاصة صناعة 

البتروكيمياويــات والتي باالمكان 
ان تكون االنطاقة ملشــاريع اخرى 
كثيــرة بني البلدين الشــقيقني ، 
مؤكــدا امكانية االســتفادة من 
اخلبــرات والتجــارب الســعودية 

الناجحة بهذا اجملال. 
من جانبه نقل وفد شــركة سابك 
حتيات رئيس مجلس االدارة والرئيس 
التنفيــذي وأبــدى وفد الشــركة 
حرصــه الشــديد ورغبتــه اجلادة 
واســتعداده  العراق  فــي  بالعمل 
وزارة  شــركات  مــع  للتعــاون 
الصناعــة واملعادن خــال املرحلة 
املقبلــة ، مبديا االســتعداد التام 
لتبــادل اخلبرات وتنفيذ مشــاريع 
واســتثمارات حقيقية في اجملاالت 
املتاحة ومبايخدم مصلحة البلدين.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامــة لصناعة 
األدويــة واملســتلزمات الطبية في 
سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن حتقيق مراحل متقدمة 
في تنفيذ مشروع محطة الكهرباء 
االســتثماري  واملشــروع  اجلديــد 
لبنــاء الوحدات الســكنية اخلاصة 

مبوظفيها. 
واكد مدير مركــز االعام والعاقات 
العامة في الوزارة عبدالواحد علوان 
الشــمري بأن املاكات الهندســية 
والفنيــة فــي الشــركة العامــة 
واملســتلزمات  االدويــة  لصناعــة 
الطبيــة فــي ســامراء متكنت من 
)%74( مــن أعمال  اجناز مانســبته 
مشــروع احملطة الكهربائية حيث مت 

االنتهاء مــن عمل الهيكل احلديدي 
جدران  بتغليف  والبدء  للســقيفة 

العزل اجلاهزة)سندويج بنل( .
واشار الشــمري إلى أن هذا املشروع 
يضــم أربع مكائــن لتوليد الطاقة 
الكهربائية ســعة كل واحدة منها 
)2( ميــكا واطــا جلميع االقســام 
االنتاجيــة فــي الشــركة للحــد 
االنقطاعات  توقفهــا بســبب  من 
وانه  الكهربائي  للتيــار  املســتمرة 
القريب  املؤمل إجناز املشروع في  من 
، الفتــا إلى أن مشــروع  العاجــل 
احملطة الكهربائية ســعة ) 8( ميكا 
واطــات اجلديد انشــئت حديثا من 
قبل الشــركة العامــة للصناعات 
الكهربائيــة وااللكترونيــة بكلفة 

)12( مليارا و310 مايني دينار . 

واضاف الشمري بأن الشركة حققت 
ايضا نســب متقدمة في اجناز الدور 
السكنية ضمن املشروع االستثماري 
السكني اخلاص مبوظفيها ، اذ وصل 
اجناز بعــض الدور بنســبة )100%( 
)%80( واخرى  والبعض االخر بنسبة 
وصلــت الــى )%70( وان التفــاوت 
احلاصل بهذه النســب يأتي بسبب 
بعــض املشــكات التــي حصلت 
كازالة التجاوزات وعدم التزام بعض 
، مؤكدا  املبالغ  املوظفني بتســديد 
بتمليك  ســتقوم  الشــركة  بــان 
الدور املنجــزة الــى اصحابها حال 
تســليمهم الوحدات السكنية وان 
العمل مستمر في املشروع وحسب 
املواصفات التي نصــت عليها بنود 

العقد املبرم مع املستثمر .

»السوداني« يبحث االستثمار في البتروكيمياويات 
والحديد واألسمدة مع »سابك« السعودية

أدوية سامراء تحقق مراحل متقدمة في 
تنفيذ محطة الكهرباء وإسكان الموظفين

بغداد - الصباح الجديد:
االعاقة  ذوي  رعايــة  عقدت هيئــة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل 
دورياً  والشؤون االجتماعية اجتماعاً 
لدراســة ومتابعة  موضوع تعليم 

االشخاص ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة. 

وقــال املتحدث باســم وزارة العمل 
عمــار منعــم ان االجتمــاع تناول 
العديد من احملــاور التي تهتم بواقع 

واالحتياجات  االعاقة  لذوي  التعليم 
اخلاصة بدءا مــن املرحلة االبتدائية 
وحتــى تخرجــه مــن اجلامعة مع 
التركيز على تعديــل بعض فقرات 
املــادة 15 من قانون رقم 38 لســنة 

2013 من خــال اعطاء وزارة العمل 
الدور االكبر لتأمــني التعليم لذوي 
االعاقات  يخــص  فيمــا  االعاقــة 

احلركية. 
واوضــح املتحدث باســم الوزارة ان 

اعضــاء جلنة التعليــم اخلاصة في 
الهيئة اســتعرضوا خال االجتماع 
سبل التنسيق والتعاون مع اجلهات 
التعليــم  لتأمــني  العاقــة  ذات 
لذوي  بانواعه  والثانــوي  االبتدائــي 

االعاقة حســب قدراتهــم وبرامج 
التربية اخلاصة بهم والدمج التربوي 
الشــامل لدمج الطالب املعوق مع 
اقرانه االسوياء وتغيير نظرة اجملتمع 

جتاهه. 

العمل تسعى لالرتقاء بواقع التعليم لذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة
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بغداد - الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  بحثــت 
لالتصاالت احدى تشكيالت وزارة 
االتصاالت، سبل النهوض بواقع 
املقدمة   االتصــاالت  خدمــات 
للمواطنني خالل اجتماع عقدته 
اللجنة املركزية ملشروع شبكة 
النفــاذ الضوئي FTTH  مع عدد 
من الشــركات االستثمارية في 

البالد .
وقالــت املهندســة زينب عبد 
الصاحــب معــاون مديــر عام  
الشــؤون الفنية في الشــركة 
التي ترأست االجتماع ان الهدف 
االســاس لالجتمــاع هو وضع 
اخلطــط الكفيلة فــي ايصال 
االتصاالت  خدمــات  مجموعة 
املشــروع  هذا  عبر  للمواطــن 
املعوقات  علــى  التغلــب  بعد 
والصعوبات ، ومناقشة مستوى 
عمل هذه الشــركات واخلدمات 
التــي تقدمهــا للمشــتركني 
باسهل وايســر الطرق وكذلك  
تعترض  التي  املعوقــات  تذليل 
عمليــة جتهيز املواطــن  بهذه 
اخلدمــات وصــوال الــى افضل 
مســتوى اخلدمات املقدمة مع 
التجاوزات  االعتبار   بنظر  االخذ 
النفاذ  شــبكات  على  احلاصلة 
الضوئي املنتشــرة فــي بغداد 
واحملافظات واضافت ان الشركة 
جــادة فــي التعامل مــع هذه 

الظاهرة  بشكل ايجابي.
على صعيد متصل اقام املعهد 
والبريــد  لالتصــاالت  العالــي 
ورشــة عمل تضمنــت عرضا 
متكامال عن الشبكات البريدية 
بحضــور عميد املعهــد احمد 
صالح واملالك التدريسي ومدراء 
االقسام في شركتي االتصاالت 

والبريد .
عن  شرحا  الورشــة  وتضمنت 
بصفتها  البريدية  الشــبكات 

نطاقــا حصريا رفيع املســتوى 
لقطــاع البريــد وبنيــة حتتية 
إلكترونيــة آمنــة وموثوق بها 
على شــبكة اإلنترنــت خلدمة 
احتياجــات اجملتمــع البريــدي 
السيبراني  الفضاء  في  العاملي 
البريديــة  اخلدمــات  ويحــدد 
املشروعة وجتنب االرتباك لألفراد 

والشركات وأصحاب املصلحة.
إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
دمــج األبعــاد املاديــة واملالية 
واإللكترونية للخدمات البريدية 
البريــد  وتســهيل  لتمكــني 
والتمويــل والتجــارة وخدمات 
احلكومــة اإللكترونيــة ويقدم 
اخلدمات  العديد من   posT نظام 

باســتعماله  األمان  منها  
وبرمجيــات  تقنيــات  أحــدث 
اإلنترنت ويؤمــن  قاعدة  أمــن 
یترجم  الذي  العاملیــة  البیانات 
اســم نطاق الکمبیوتــر املؤال 
بشــکل کامل إلــی بروتوکول 
اإلنترنــت )Ip( وهنــاك ضوابط 
الذيــن بإمكانهم  صارمة على 
 ).  posT( نطــاق  على  الدخول 
وميكن التأكد من إدارة املوقع بأن 
ذلك تقوم بــه منظمة معترف 
البريدي  االحتــاد  قبــل  من  بها 
كمــا انهــا تفيد من  العاملي 
هذه  باستعمال  الترابط  ناحية 
الضوابط الصارمة ميكن ملالكي 
النطاقــات ربــط مجاالتهــم 

وخدماتهــم فــي بيئــة آمنة 
وموثوقــة اضافــة الــى تأمني 
وباستعمال  املشــترك  العمل 
العاملي  البريدي  االحتــاد  معايير 
للخدمات  البيني  والتشــغيل 
اإللكترونيــة ميكــن أن يفتــح 
جديدة.  دولية  رقميــة  خدمات 
وهو منصة دولية للبريد لتطوير 
عائدات جديدة وأســواق جديدة 
اإللكترونية،  الهوية  باستعمال 
والتجارة اإللكترونية، واحلكومة 
البريدية  واخلدمات  اإللكترونية 

اإللكترونية.
ومن اجلديــر بالذكــر ان االحتاد 
البريــدي العاملــي اصبــح أول 
منظمــة تابعة لــألمم املتحدة 

حتصل على نطاق رفيع املستوى 
لألسماء  اإلنترنت  شــركة  من 

واألرقام اخملصصة . 
مــن جانبهــا قامــت املالكات 
الهندســية والفنية بشــعبة 
ملديريــة  التابعــة  التراســل 
إتصاالت البصرة بإصالح عارضة 
اندلس   ( الضوئي مسار  الكابل 
- زبيــر ( ومســار ) اندلس - أبو 
( ومسار) اندلس - فاو  اخلصيب 
( والذي يعد من املسارات املهمة 
حيث ينقل سعات األنترنت من 
انتهاء  وبعد   ، البحــري  الكابل 
أعمال الصيانــة مت إعادة جميع 

اخلدمات املتوقفة ،
مــن ناحية اخــرى قامت الفرق 

مديرية  في  والفنية  الهندسية 
بإصالح  الدين  إتصاالت صــالح 
الضوئــي  الكابــل  عارضــة 
الواصل إلى قاعــدة بلد اجلوية 
والذي يغــذي القاعدة بخدمات 
اإلتصــاالت واألنترنــت حيــث 
أعمال  نتيجة  للقطــع  تعرض 
في  واجلســور  الطرق  مديريــة 
قضــاء بلــد ، فيمــا تواصــل 
لإلتصاالت  العامــة  الشــركة 
من خالل مالكاتها الهندســية 
أي  وصيانة  بإصــالح  والفنيــة 
اخلدمات  لتوقف  تــؤدي  عارضة 
مــن أجــل اإلســتمرار بتقدمي 
للمواطنني  اخلدمــات  أفضــل 

واملؤسسات احلكومية . 

ورشة عمل عن الشبكات البريدية

النهوض بواقع خدمات االتصاالت المقدمة للمواطنين..

 يهدف المشروع 
الى إيصال مجموعة 
خدمات االتصاالت 
للمواطن بعد التغلب 
على المعوقات ، 
ومناقشة مستوى 
عمل هذه الشركات 
والخدمات التي 
تقدمها للمشتركين 
بأسهل وأيسر الطرق 

جانب من االجتماع

اعادة افتتاح 
مستشفى السعدية 

إجازات لتأسيس 
مشاريع جديدة

ديالى - الصباح الجديد:
أعلنت دائــرة صحة ديالى عن اعــادة افتتاح 
انهــاء اعمال  مستشــفى الســعدية بعد 
ترميمها وغلق مواقعها البديلة في مخيمات 

النازحني.
وقال مدير اعــالم الدائرة فــارس العزاوي في 
بيان تلقت »الصباح اجلديد« نسخة منه، إنه 
»بإيعاز من مدير عام دائرة صحة ديالى محمد 
عبــد الرحمن جليل اجلبوري وبالتنســيق بني 
قسم الصحة العامة واطباء بال حدود وإدارتي 
اخمليم واملستشــفى اعيد افتتاح مستشفى 
السعدية )60 كم شمال شرق بعقوبة( وغلق 

املواقع البديلة في مخيمات النازحني«.
وأضافت العزاوي، أن »املالكات الصحية باشرت 
باســتقبال املراجعني وتقدمي اخلدمات الطبية 
والعالجيــة لهم ومبا يلبي حاجــة املراجعني 
لهذه اخلدمات وعلى مســتوى عال من الدقة 

واملسؤولية«.
الى اضرار  وكان مستشفى السعدية تعرض 
بالغة عقب ســيطرة تنظيــم »داعش« على 

الناحية في حزيران 2014.

بغداد - الصباح الجديد:
تواصــل املديرية العامــة للتنمية الصناعية 
إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن منح 
إجازات وقطع أراض إلقامة مشــاريع صناعية 

جديدة .
وقال مدير عام الشركة املهندس سالم سعيد 
احمد في تصريح بثه مركز اإلعالم والعالقات 
العامة في الــوزارة ان املديريــة منحت )16( 
إجازة وتخصيص )10(  قطع اراض و)47( هوية 
وشــهادتي أكمال تأسيس املشاريع برأسمال 
ملياريــن و972 مليون دينار و)8( عمال ، مبينا« 
حرص املديريــة على مجريــات العمل داخل 
احتياجات كل  ومعرفة  الصناعية  املشــاريع 
الدورية  مشروع من خالل عمل الكشــوفات 
التي تقــوم بها اللجــان الفنية املتخصصة 
بشــكل مكثف وجلميع املشاريع الصناعية ، 
اضافة الى اجراء الكشــف على )9( مشاريع 

صناعية .
واشار املدير العام الى ان املديرية أبدت تعاونها 
مع اجلهــات ذات العالقــة من خــالل إعداد 
اخملاطبات الرســمية لغرض اإلعفاء من رسم 
املهنة أو إيصــال التيار الكهربائي إضافة إلى 

تسهيل اإلجراءات القانونية ونقل امللكية.
من جهة أخرى أقامت املديريــة دورة تدريبية  
تضمنت  اختصاصاتهم  بشــتى  ملنتسبيها 
عدة محاور مــن بينها دور التميــز في األداء 
الوظيفــي ورفع مســتوى الكفــاءة واإلنتاج 
في العمل وأهمية عمــل األفراد ضمن نطاق 
اجملموعة الواحدة والــروح الواحدة في اجملاالت 
كافة لتحقيق التميز واالستفادة من املواهب 
املتعددة لإلفــراد وإيجاد جو من التعاون لزيادة 
اإلنتاج والفاعلية في حل املشكالت والقيادة 
الناجحــة في بناء روح الفريــق من خالل رفع 
معنويات العاملني ، وتســعى املديرية جاهدة 
في تطوير كفاءة منتسبيها وتنمية قدراتهم 

اإلبداعية .
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بغداد - الصباح الجديد:
املــالكات الهندســية  متكنــت 
والفنيــة فــي املديريــة العامة 
النتاج كهرباء الفرات االوسط من 
 )a( ادخال الضاغطة الشــمالية
الى العمل فــي محطة كهرباء 
اخليــرات الغازية فــي محافظة 

كربالء .
باسم  الرسمي  املتحدث  واوضح 

وزارة الكهربــاء الدكتور مصعب 
ســري املدرس ان مالكات املديرية 
الضاغطة  إدخــال  مــن  متكنت 
الشمالية) a( الى العمل اخلاصة 
مبعاجلة امليــاه ، الى جانب صيانة 
الثالث  للخــط  األولى  املرحلــة 

ملعاجلة املياه .
الهندسية  املالكات  تواصل  كما 
والفنية في محطة ديزالت شمال 

الديوانيــة التابعــة للمديريــة 
العامة املذكورة اعمالها بصيانة 
الوحــدات التوليديــة في احملطة 
ذاتها, وتضمنــت االعمال صيانة 
واالجهزة  التوليديــة  الوحــدات 
التوربيني  والشــاحن  املساعدة 
البلوك  التوليديــة في  للوحدات 
وحــدات   )6( وبواقــع   )8( رقــم 

توليدية .

بغداد - الصباح الجديد:
بحضور رئيس الوزراء الدكتور حيدر 
العبــادي ووزيــر التعليــم العالي 
والبحــث العلمــي الدكتــور عبد 
أقامــت اجلامعة  الرزاق العيســى 
التكنولوجيــة مؤمترهــا الدولــي 
العلمي السادس للنانو تكنولوجي 

واملواد املتقدمة وتطبيقاتها .
وبارك رئيس الوزراء في كلمته انعقاد 

هذا املؤمتر الذي يأتــي بالتزامن مع 
وتطوير  واإلعمار  للبناء  البلد  توجه 
االقتصــاد والصناعــات والطاقة ، 
مؤكدا علــى أهمية اندماج اجلانب 
ووضــع  والعلمــي  التكنولوجــي 
التطبيق  موضع  العلمية  البحوث 
، كمــا أن اجلهود الوطنية العراقية 
باإلمكان أن حتــدث نقلة كبيرة في 

اجملال العلمي واالقتصادي.

العالــي  التعليــم  وزيــر  وكان 
والبحث العلمي قــد القى كلمة 
في حفل افتتــاح املؤمتر اكد فيها 
اجلامعيــة جديرة  املؤسســات  ان 
وقادرة على رفــد منظومة الدولة 
العراقية بكل التصورات والرؤى في 
اجملاالت املسؤولة عن تسريع عجلة 
التطويــر من جهــة واإلصالح من 

جهة أخرى .

إدخال الضاغطة الشمالية A للعمل
 في محطة كهرباء الخيرات الغازية

الجامعة التكنولوجية تقيم مؤتمرها 
الدولي العلمي السادس للنانو 

بغداد - الصباح الجديد:
إحدى  العــراق  زيــن  افتتحــت 
الرائدة  زين  مجموعة  شــركات 
والبيانات  االتصاالت  خدمات  في 
الشــرق  املتنقلــة في منطقة 
االوسط وشــمال افريقيا مركز 
خدمة معتمــدا جديدا آخر في 
مركز محافظة كربالء في شارع 
السدرة - مركز السدرة ، ليضاف 
الى سلســلة املراكز الرئيســة 
والفرعية املعتمدة واملنتشرة في 

مناطق محافظة كربالء. 
احلكومة  ممثــل  االفتتاح  وحضر 
احمللية فــي كربــالء اضافة الى 
طاقم من شــركة زيــن العراق 
التســويق،  املبيعات،  ادارات  من 
من  وعــدد  املشــتركني  خدمة 
مسؤولي محافظة كربالء الذين 
أشادوا مبستوى ونوعية اخلدمات 

املقدمة للمواطنني.
املركــز اجلديــد ســيكون بإدارة 
املوزعني  امليرة أحد  شركة طريق 
الرئيسني لشركة زين العراق في 
الى  اجلديد  املركز  ويهدف  كربالء 
تقدمي خدمــات متكاملة لزبائن 
ومشــتركي زين العراق والوقوف 
وتقدمي  وتلبيتها  حاجاتهم  على 
اخلدمــات املباشــرة والعــروض 

اخملتلفــة وبأوقات دوام تناســب 
املواطنــني حيــث يقــدم املركز 
 09:00 الســاعة  مــن  خدماته 
 10:00 الســاعة  ولغاية  صباحاً 

مساءا باستثناء يوم اجلمعة   
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وذكر 
زيــن العــراق علــي الزاهــد ان 
املقدســة  كربالء  »محافظــة 
حتظــى باهتمامنا اخلاص كونها 
وملا  الزائرين  ماليــني  تســتقبل 
اقتصادية  أهميــة  مــن  حتمله 
الزائرين  لعــدد  نســبة  وجتارية 

سنوياً،

ويضيف الزاهد "هذه املبادرة تنبع 
من حرصنا الدائم على الشراكة 
والتعاون  احملليــة  اجملتمعات  مع 
مع اجلهــات املعنيــة والرقابية 
لتحســني خدماتنــا، دليل ذلك 
شركة  مع  الســابق  استثمارنا 
نوكيا العاملية في تطوير وحتديث 
شــبكة زين العراق في كربالء , 
مشتركينا  خدمة  منها  الهدف 
من داخل العراق وخارجه من زّوار 

العتبات الدينية املقدسة،
 بادرنــا إلــى افتتــاح مركز اخر 
العديدة  ملراكزنــا  إضافة  جديد 

املعتمــدة انطالقاً مــن حرصنا 
على تسهيل حصول مشتركينا 
وما  البيع  افضل خدمــات  على 
بعد البيــع  ليتمكنوا من البقاء 
على تواصل مع العالم« مضيفاً 
ان "هذا من ضمن سعينا الدؤوب 
التواصل مع مشتركينا من  إلى 
خالل شــبكة واسعة من مراكز 
البيع في شــتى  اخلدمة ونقاط 
العراق لتقدمي أفضل  محافظات 
احتياجــات  وتلبيــة  اخلدمــات 

املشتركني. 
وتســعى زين العــراق إلى تقدمي 
ملشــتركيها  اخلدمات  أفضــل 
إضافة إلــى توفير الوقت واجلهد 
عليهــم، لذلــك فــان توجــه 
تفعيل  نحو  مســتمر  الشركة 
مراكــز خدمــات اضافيــه عبر 
اخلدمات  أهــم  لتقدمي  وكالئها، 

التي يحتاجها املشتركون .
زيــن العــراق تؤمــن بأهميــة 
التواصل مع مشــتركيها الذين 
تعدهم شــركاءها فــي حتقيق 
أّي جناح أو تطور منشــود، ولهذه 
الغاية تضع جميع إمكاناتها في 
تتخطى  ألن  وتسعى  خدمتهم، 
وجودة  نوعيــة  توقعاتهــم في 

اخلدمات التي يحصلون عليها. 

جاسم الكالبي* 
ناهزت الكميات اجملهزة للمواكب 
واملركبات  احلســينية  والهيئات 
الناقلــة للزائريــن خــالل فترة 
زيــارة النصف من شــعبان من 
املشــتقات النفطية البيضاء 8 

ماليني لتر .
وقــال مدير فرع كربــالء لتوزيع 
املهندس  النفطيــة  املنتجــات 
حسني مجيد اخلرســان ان تلك 
اربعة  بواقــع  كانت  الكميــات 
ماليــني ونصف املليــون لتر من 
مليونني  مــن  واكثــر  البنزيــن 

ونصف املليون لتر من زيت الغاز 
فيما كانــت الكمية اجملهزة من 
النفــط االبيض لالفــران واخملابز 

اكثر من 700 الف لتر .
وفيما  الفــرع  مديــر  واضــاف 
يتعلق بتجهيــز النفط االبيض 
ان فرع  للمخابــز واالفران قــال 
كربالء لتوزيع املنتجات النفطية 
وضع حوضيــات جوالة لتجهيز 
للمواكب  التابعة  واخملابز  االفران 
بالنفط  احلســينية  والهيئــات 
االبيــض وزيــت الغاز بالســعر 
ان  الــى  مشــيرا   ، الرســمي 

بني  تتراوح  بســعات  احلوضيات 
16 مترا مكعبا و36 مترا مكعبا 
وان التجهيز شمل مركز املدينة 

ومحاورها الثالثة .
واشار مدير الفرع الى ان التجهيز 
كان من خــالل جلان تابعة للفرع 
وعلى  الفعلي  االحتياج  لتحديد 
وفــق اخلطــة اخلاصــة بالزيارة 
وجود  الى  اضافة   ، الشــعبانية 
جلــان فنية من القســم الفني 
واملعايرة قامت بتهيئة  والقياس 
احلوضيــات ونصــب العــدادات 
وجود  فضالعن  عليهــا  اخلاصة 

بتصليح  تقوم  جوالة  فنية  جلان 
العطالت موقعيا حال حصول اي 
طارئ وجلميــع املواقع احلكومية 
واالهلية . ولفت مدير الفرع الى 
جناح اخلطة اخلاصة بزيارة النصف 
من شــعبان بدعم واســناد من 
الوزارة والشــركة  وهيئة النقل 
وهيئــة توزيع الفرات االوســط 
وجميع التشكيالت التي قدمت 
الدعم واالســناد لفــرع كربالء 

لضمان جناح خطة الزيارة .

*اعالم النفط 

زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمدا جديدا آخر في كربالء

تجهيز المواكب والمركبات الناقلة للزائرين بالمنتجات النفطية 



متابعة - الصباح الجديد:

أثارت اتهامات رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامــن نتانياهو بشــأن برنامج إيران 
النووي شــكوكا أمس األول الثالثاء من 
مؤيــدي االتفاق النــووي اإليراني، حيث 
قالت عدة دول أوروبية إن هذه االتهامات 
تثبت أهمية االتفاق. فيما ذكرت وكالة 
الطاقة الذرية أنه ال يوجد »أي مؤشــر 
له مصداقيــة« بأن إيران ســعت إلى 

امتالك سالح نووي بعد 2009.
وشككت الدول املؤيدة لالتفاق مع إيران 
امس االول الثالثــاء في اتهامات رئيس 
الوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتانياهو 
بشــأن برنامج إيران النــووي املبرم عام 
2015 حيث قالت عــدة دول أوروبية إن 

هذه االتهامات تثبت أهمية االتفاق.
 في حن ذكرت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة إنهــا ســتدرس أي معلومات 
جديــدة ذات عالقة، لكنهــا أكدت أن 
تقييماتهــا خــالل الســنوات الثالث 
املاضية تظهر بأنه ال يوجد »أي مؤشــر 
له مصداقيــة« بأن إيران ســعت إلى 

امتالك سالح نووي بعد 2009.
وقدم نتانياهو عرضا مفصال مباشــرة 
علــى الهــواء  االثنــن املاضــي قبل 
القرار احلاســم الذي سيتخذه الرئيس 
األميركي دونالــد ترامب بحلول 12 أيار 
حول ما إذا كانت بالده ستنسحب من 
االتفاق النووي املبرم بن طهران والقوى 

العظمى.
وقال نتانياهو إن عشــرات آالف الوثائق 
مت احلصول عليها »قبل بضعة أسابيع 

في عملية ناجحة بشــكل مذهل في 
مجال االســتخبارات«. وهــذه الوثائق، 
سواء الورقية منها أو الرقمية، تشكل 
»دليــال جديــدا قاطعا علــى برنامج 
األســلحة النووية الــذي تخفيه إيران 
منذ ســنوات عن أنظار اجملتمع الدولي 
الســرية«،  النووية  في محفوظاتهــا 
حســب قوله. وتظهر هذه الوثائق أنه 
رغم تأكيدات القادة اإليرانين أنهم لم 
يســعوا أبدا إلى احلصول على أسلحة 
نووية، فإن »إيران كذبت« حســب قول 

نتانياهو.

*اتهامات للبيت األبيض
غيــر أن هذا العــرض الذي اشــتمل 
على أدوات مســاعدة وتسجيل فيديو 
وشــرائح أدى إلى اتهامــات فورية من 
البعــض بأن البيت االبيــض ونتانياهو 
نسقا هذه اخلطوة مع استعداد ترامب 
التخاذ قراره. وقــال بعض احملللن وعدد 
من مؤيدي االتفاق النــووي إن نتانياهو 
قدم تفاصيل معروفة ســابقا وأخفق 
في تقدمي أدلة تظهــر إن إيران ال تلتزم 

باالتفاق.
ووركس«  »دبلوماسي  وقالت مجموعة 
التي أسســها وزير اخلارجية األميركي 
األســبق جون كيري للدفاع عن االتفاق 
»كنا  يعتبر مهندســه  الــذي  النووي 
نعلم مســبقا« أن »إيران كذبت بشأن 
برنامجهــا النــووي العســكري قبل 

 .»2003
بدوره قــال كيــري في تغريــدة على 
تويتــر إن الوثائــق اإلســرائيلية تقدم 
دليــال على الســبب الذي دفــع الدول 

)الواليــات املتحدة وروســيا  الكبــرى 
والصن وبريطانيا وفرنســا وأملانيا( إلى 
»التفاوض على االتفاق النووي اإليراني: 
ألن التهديد كان حقيقيا وكان ال بد من 
وقفه« عبر نظــام حتقق متقدم و«هذا 

األمر يسير جيدا!«.

• رد الفعل األوروبي
واعتبرت وزيــرة خارجية االحتاد األوروبي 
فيديريــكا موغيرينــي أن تصريحــات 
نتانياهو ال تدفع إلى التشكيك باحترام 

طهران لالتفاق النــووي اإليراني املوقع 
عام 2015. 

وقالت »مــا رأيته فــي التقارير األولية 
أن رئيــس الوزراء نتانياهو لم يشــكك 
باحترام إيــران التزامات االتفاق النووي« 
الذي وقعته مع الدول العظمى )الصن، 
بريطانيا،  فرنســا،  املتحــدة،  الواليات 

روسيا إضافة إلى أملانيا(. 
وتابعــت »لم أر حججــا لرئيس الوزراء 
نتانياهــو حتــى اآلن عن وجــود عدم 
احترام، ما يعني انتهاك إيران التزاماتها 

النووية«.
وأشارت موغيريني إلى أن االتفاق النووي 
»ليس مبينا على فرضيات نوايا حسنة 
أو ثقة«، إمنا »هو مبنــي على التزامات 
ملموسة وآليات حتقق صارمة للوقائع، 
جتريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية« 
التــي تشــير تقاريرها إلــى أن »إيران 

احترمت متاما التزاماتها«.

• رد الفعل البريطاني
كما اعتبــر وزير اخلارجيــة البريطاني 

بوريس جونســون امــس االول الثالثاء 
»أهمية  تؤكد  نتانياهــو  أن تصريحات 
احلفــاظ على االتفاق النــووي«. وكتب 
جونســون على تويتر »خطــاب رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي حول مــا قامت 
به إيــران في املاضي مــن أبحاث حول 
النووية يظهر سبب حاجتنا  األسلحة 
إلى االتفــاق حول النــووي اإليراني. إن 
االتفاق مع إيران ال يســتند إلى الثقة 
بل إلى عمليات حتقق«. وإذ شــدد على 
التي  القيــود«  على  احلفــاظ  »أهمية 
تضمنها االتفاق، أكد في بيان أن »هذه 
التدابير علــى صعيد عمليات التحقق 
)...( جتعل قيام إيــران مجددا بعمليات 

أبحاث مماثلة، عملية أكثر صعوبة«.

• رد الفعل الفرنسي
نتانياهو  اتهامات  أن  رأت فرنســا  كما 
تؤكد على أهمية االتفاق النووي. وأفادت 
وزارة اخلارجية الفرنســية في بيان »إن 
أهمية هذا االتفاق تتعزز بالعناصر التي 
النشاطات  كل  إن  إســرائيل:  قدمتها 
املرتبطة بتطوير ســالح نووي يحظرها 
االتفاق بشكل دائم، إن نظام التفتيش 
للطاقة  الدولية  الوكالة  الذي وضعته 
الذرية بنــاء على هذا االتفاق هو األكثر 
شموال وصرامة في تاريخ اتفاقات عدم 

انتشار األسلحة النووية«. 
وتابع البيان إن »املعلومات اجلديدة التي 
قدمتها إســرائيل ميكن أيضا أن تؤكد 
ضرورة الضمانــات الطويلة األمد حول 
البرنامج اإليراني التي سبق أن اقترحها 

رئيس اجلمهورية«.
وفي تصريحات امس االول الثالثاء دافع 

نتانياهو في مقابلة مع »سي إن إن« عن 
موقفه إال إنه رفض الرد على أســئلة 
حول قدرات إســرائيل النووية. ويعتقد 
على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة 
الوحيدة في الشرق األوسط التي متلك 
أسلحة نووية، رغم إنها ال تنفي أو تقر 

بذلك.

• »مدمن على الكذب«
من جهتها، اعتبرت إيــران أن اتهامات 
نتانياهو صنيعة »شخص مدمن على 
الكذب ويفتقر إلى األفكار«. وصرح وزير 
اخلارجية اإليرانــي محمد جواد ظريف 
عقب تصريحــات نتانياهو بأن نتانياهو 
»كاذب«. إال أن الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب ووزير خارجيته مايــك بومبيو 

رحبا بتصريحات نتانياهو .
االرتباك  ببعض  األبيض  البيت  وتسبب 
التي  املعلومــات  بشــأن  بتصريحاته 
كشــف عنها نتانياهــو، فقد قال في 
البدايــة إنها تظهر أن إيــران »لديها« 
برنامج أسلحة نووية سري، إال أنه غير 
رأيه الحقا وقال إن إيــران »كان لديها« 

ذلك البرنامج. 
وجاء في بيان البيــت األبيض أن »هذه 
احلقائق تتناسب مع ما  تعرفه الواليات 
املتحدة منذ فتــرة طويلة وهو إن إيران 
كانت متتلك برنامج أسلحة نووية سريا 
وقويا، وأنها حاولت وفشلت في إخفائه 
عن العالم وعن شــعبها«. وأضاف إن 
»النظام اإليراني أظهر أنه سيستخدم 
أســلحة مدمرة ضد جيرانه وغيرهم. 
وعلى إيران أن ال متتلك مطلقا أسلحة 

نووية«.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد - وكاالت:
أكد رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي 
خــالل لقائــه الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس في رام اهلل في الضفة 
الغربية امــس االول الثالثاء، أن بالده لن 
تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وجدد آبي التأكيــد على دعم بالده حلل 
للمســاهمة  واســتعدادها  الدولتن، 
فــي أي جهد من أجل حتقيق الســالم، 
واالســتمرار فــي دعم املشــاريع التي 
تخدم بناء املؤسســات والبنى التحتية 

للدولة الفلسطينية.
الفلســطيني  الرئيس  دعا  من جهته، 
إلى دور سياســي أكبر  محمود عباس 
لليابان يتناســب وحجمها السياسي 
واالقتصــادي الهــام على املســتولى 
الدولــي، خاصــة وأن اليابــان صوتت 
لصالح قبول فلســطن عضوا مراقبا 

في األمم املتحدة سنة 2012.
ووصل آبــي إلى رام اهلل قادما من األردن 
حيــث اجتمع بامللك عبــد اهلل الثاني 
بعد أن زار اإلمارات، ومن املقرر أن يلتقي 
اليوم رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامن 

نتانياهو.

الصباح الجديد - وكاالت:
وزير اخلارجية االميركــي اجلديد  شــدد 
مايــك بومبيو أمــس االول الثالثاء على 
متعهدا  االميركية،  الديبلوماسية  قوة 
وضعها في خدمة السياســة اخلارجية 
للرئيس دونالد ترامب، لتحقيق »النتائج 
التــي تبدو اميــركا في حاجة ماســة 

اليها«.
وقــال بومبيــو ممازحــا امــام الطاقم 
مقر  الى  وصولــه  لدى  الديبلوماســي 
وزارة اخلارجيــة في واشــنطن: »اعتقد 
انني احمل الرقم القياسي الطول رحلة 
فــي اول يوم عمل«، مضيفــا »أن اكون 
الديبلوماســي  الطاقم  الى  وانظر  هنا 
االهم فــي العالم يدفعني الى التواضع 

الشديد«.
وكان بومبيو شرع فور تصديق الكونغرس 
على ترشيحه للمنصب في اجلولة التي 
التقى خاللهــا بحلفاء الواليات املتحدة 
متجنباً  األوســط،  والشــرق  أوروبا  في 
قضاء اليــوم األول في الوزارة وهو تقليد 

معتاد.
وتابــع »انا واثــق بامر واحــد، ان اميركا 
ال تســتطيع بلوغ اهدافهــا من دونكم 
خارجية  سياســة  دون  مــن  جميعــا، 
اميركيــة حاضــرة فــي كل ركــن من 

العالم«.
وأكــد »علــي ان اتعلم كثيــرا منكم. 
ان  إلى  اليكــم«، مشــيرا  سأســتمع 
»الغرض النهائي هو تنفيذ السياســة 
واميركا حول  ترامــب  للرئيس  اخلارجية 
العالم، وان نكون الوجه الديبلوماســي 
الوحيد الذي يحقــق نتائج تبدو اميركا 

في حاجة ماسة اليها في العالم«.
ومــع تســارع التطورات علــى صعيد 
امللفــن النوويــن االيرانــي والكــوري 
الشــمالي، وعد بومبيو بان يقول املزيد 
عن اولوياته و«اسلوبه في القيادة« خالل 
االيــام املقبلة، بعد حفــل تنصيبه من 
جانب ترامب الذي ســيتوجه اليوم الى 

مقر اخلارجية للمرة االولى.

طوكيو لن تنقل 
سفارتها إلى القدس

بومبيو يتعهد بوضع 
الديبلوماسية األميركية 

في خدمة ترامب

متابعة - الصباح الجديد:

التنافس  إلى اشتداد  في مؤشر 
علــى شــرق الفــرات، أكــدت 
واشــنطن أنهــا تســعى إلى 
»مساهمة أكبر من احللفاء« في 
»داعش«  تنظيــم  إلنهاء  احلرب 
وذلك  وشــرقها،  شمال سورية 
إطالق  من  قليلة  بعد ســاعات 
الدميوقراطية«  ســورية  »قوات 
)قســد( املرحلــة األخيــرة من 
ضد  اجلزيرة«  »عاصفــة  عملية 

التنظيم شرق الفرات. 
انفتاحــاً  »قســد«  وأظهــرت 
على انتشــار قــوات عربية في 
أن  أعلنت  بعدما  احملررة،  املناطق 
دشنتا  وفرنسا  املتحدة  الواليات 
قاعدة جديــدة في مدينة منبج 
)شمال سورية(، في خطوة تثير 

اعتراضات تركية .
وأطلقت »قســد« أمــس االول 
من  النهائية  »املرحلــة  الثالثاء 
داعش،  علــى  للقضاء  حربهــا 
وتأمن احلدود مــع العراق بدعم 
مــن التحالف الدولــي« بقيادة 
أميــركا، التــي ســارعت وزارة 
بيان  في  التأكيد  إلى  خارجيتها 
مقتضــب أن »الواليات املتحدة 
وإسرائيل  تركيا  مع  ســتعمل، 
لتأمن  ولبنان،  والعــراق  واألردن 
حدودها من داعش، وستســعى 
إلــى املزيد من املســاهمات من 
الشــركاء واحللفاء في املنطقة 
من أجل إرســاء االســتقرار في 

املناطق احملررة«.
يأتي ذلك غداة تأكيد وزير الدفاع 
األميركــي جيمــس ماتيس أن 
بالده »ال تريد مجرد االنســحاب، 
الديبلوماســيون  أن يظفر  قبل 

بالسالم«.
وأكد مجلس منبج العســكري 
أن«   صحفــي  تصريــح  فــي 
قاعدة  أنشــأ  الدولي  التحالف 

جديدة شــمال منبج«، في إطار 
»واجبه األخالقي والسياســي«. 
اجمللس  باســم  الناطق  وشــدد 
على أن »الكرد مع وحدة سورية 
شــعباً وأرضاً في ظل ســورية 
محاوالت  رافضــاً  دميوقراطية«، 
النظام  تأهيــل  »إعادة  الــروس 
الرئيس  قــال  فيما  الســوري«، 
املشــترك لـ »مجلس ســورية 
إن  درار  ريــاض  الدميوقراطــي« 
اجمللس »ال ميانع في نشــر قوات 
اخلاضعة  املناطــق  فــي  عربية 
لسيطرة قسد شــمال سورية 

وشرقها.
»قسد«  باســم  الناطق  وأعرب 
حــورو كينو عن أملــه بـ »عدم 
حصــول جتــاوزات مــن النظام 
التي  العملية  تُعطل  الســوري 

أطلقتهــا القوات للقضاء على 
بقايا داعــش«، الفتاً إلى »قنوات 
اتصــال بن الــروس واألميركان 

لعدم حصول تضارب«. 
وكشــف أن »العمليــة تهدف 
إلى اجتثــاث داعش من املناطق 
على جبهة  العراق  مع  احلدودية 
مــن  150 كيلومتــراً  طولهــا 
جنوب احلســكة إلى شمال دير 
القرى  إلــى بعض  الزور، إضافة 
لنهر  الشــمالية  الضفــة  في 
جنوب  البوكمال  قــرب  الفرات 
دير الزور«، مؤكــداً أن »العملية 
تتم بتنســيق كامل مع اجلانب 
برية  قوات  ومبشاركة  األميركي، 

وجوية ودعم مدفعي«.
وكان قائــد مجلــس ديــر الزور 
العســكري أحمــد أبــو خولة 

كشف في وقت سابق عن وجود 
مع  مشــتركة  عمليات  »غرفة 
أن  العراقيــة«، موضحاً  القوات 
»قوات التحالف الدولي والقوات 
أخيراً،  عتادها  زادت  الفرنســية 
وهي تســاند قواتنا في املرحلة 

األخيرة من الهجوم«.
يأتي ذلك في وقــت أفاد املرصد 
الســوري حلقوق اإلنسان مبقتل 
23 مدنياً، بينهم 10 أطفال، إثر 
غارات على قرية حتت ســيطرة 
»داعش« شــمال شرقي سورية 
قــرب احلــدود مع العــراق. ولم 
يتمكــن املرصد مــن »حتديد إن 
نفذت  التــي  الطائرات  كانــت 
الدولي  للتحالف  تابعة  الغارات 

أم للقوات العراقية«.
الناطق باســم مجلس  وأكــد 

درويش  العسكري شرفان  منبج 
أن »اجلانــب األميركــي وّســع، 
التركية،  التهديــدات  وقع  على 
بزيادة  العمليــات نحو منبــج، 
عــدد قواتــه وإنشــاء قاعــدة 
منبج،  شمال  جديدة  عسكرية 
ومتّ تعزيــز هذه القــوات بقوات 
فرنســية تعمــل حتــت مظلة 
أن  التحالف الدولــي«، موضحاً 
واألميركية  الفرنسية  »القوات 
تســّير دوريات على خط اجلبهة 
الشمالية، وتؤمن احلماية اجلوية 
لنا ومراقبة األجواء«. وأعرب عن 
أســفه ألن »ســورية أصبحت 
يحــاول  طــرف  وكل  مباحــة، 
التمســك مبــا احتلــه أو زيادة 
املناطق التي يســيطر عليها«، 
مشــدداً على »وحــدة األراضي 

الســورية أرضاً وشعباً في إطار 
ســورية دميوقراطيــة تعدديــة 
الســورين  جميع  فيها  يعيش 

بحرية وكرامة«.
في غضون ذلك، تواصل القصف 
اليرموك  العنيف على مخيــم 
واحلجر األســود، وسط أنباء عن 
املدنين احملاصرين في  عدم قدرة 
اخمليــم على دفن جثــث القتلى 

منذ أيام. 
ونفــت »هيئــة حترير الشــام« 
)جبهة النصرة سابقاً( تفاصيل 
5 آالف من  االتفاق على خــروج 
وكفريا،  الفوعــة  في  احملاصرين 
وكامل اخملتطفن من اشــتبرق، 
موضحــة أن االتفــاق نص على 
خروج ألٍف فقــط من احملاصرين 

وإطالق نصف اخملطوفن.

باالتفاق مع تركيا وإسرائيل واألردن والعراق ولبنان

واشنطـن تِعـّد لحمايـة حـدود الجـوار 
السـوري وتنتظـر إسهـام الشركـاء

المرحلة النهائية 
من حربها 

للقضاء على 
داعش، وتأمين 

الحدود مع العراق 
بدعم من التحالف 

الدولي« بقيادة 
أميركا

نتانياهو

اجليش السوري

تقـرير

الدول المؤيدة لالتفاق تشكك في اتهامات نتانياهو إليران بالسعي المتالك سالح نووي
الطاقة الذرية تنفي وجود مؤشر لتطوير طهران قنبلة 
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الصباح الجديد - وكاالت:
حطمت شــركة صينية الرقم 
العاملي املســجل في موسوعة 
جينيــس لألرقــام القياســية 
من  طائرات  بإطالق  يتعلق  فيما 
دون طيار فــي وقت واحد عندما 
أطلقــت 1374 طائــرة ملدة 13 
متتد  مساحة  نطاق  وفى  دقيقة 

لكيلومتر مربع.
وجنحت شــركة إيهــاجن إيجرت 
للطائــرات مــن دون طيــار في 
قياســي جديد  رقم  تســجيل 
بفــارق 156 طائرة عن شــركة 
للتكنولوجيا  األميركيــة  إنتل 
التي سبق وأطلقت 1218 طائرة 
بال طيار في وقت واحد خالل دورة 
في  الشــتوية  األوملبية  األلعاب 

كوريا اجلنوبية في فبراير.
وقالــت الشــركة في بيــان إن 
التــي أطلقتها خالل  الطائرات 
عرض ليلى يوم األحد املاضي في 
مدينة شيان السياحية شكلت 
األبعاد مختلفا  ثالثي  16 شكال 
مبــا في ذلك شــكل جمل وبوذا 

وقطار سريع.
تطور  حتقيــق  الصن  وتدعــم 
التكنولوجيا  ســريع في قطاع 
في مســعى لبناء شركات ذات 
ريــادة عاملية وتقليــل االعتماد 
على املنتجــات األجنبية مبا في 
والروبوتات  املوصالت  ذلك أشباه 

والطائرات بدون طيار.
وخالل العرض شكلت الطائرات 
شعارا سياسيا شعبيا وأشادت 

رئيســية للسياســة  مببــادرة 
اخلارجية أطلقها الرئيس شــي 
جن بينــغ وهى مبــادرة )حزام 

واحد طريق واحد
وحطمت شــركة صينية أخرى 
في آب هــي دبليو.إل. إنتليجنت 
الرقــم  احملــدودة  تكنولوجــى 
املسجل ألكبر عدد من الروبوتات 
الراقصة في وقت واحد وسجلت 
 1069 باســتخدام  جديدا  رقما 
روبوتا. وحطمت شركة إيطالية 
هذا الرقم في وقت الحق عندما 
قدمــت عرضــا تضمــن 1372 

روبوتا.
وتصدرت شــركة إيهاجن عناوين 
األخبار للمــرة األولى عام 2016 
فكرة  عــن  كشــفت  عندمــا 

قادرة  بدون طيار  لتصنيع طائرة 
على حمــل ركاب بتكلفة 300 

ألف دوالر للطائرة الواحدة.
وفى وقت سابق هذا العام قالت 
الشــركة إنها أنهــت التجارب 
التي تستطيع  بالطائرة  اخلاصة 
واحد بسرعة تصل  راكب  حمل 

إلى 130 كيلومترا في الساعة.
والشركة متخصصة في مجال 
اجلوية لكن  الطبيعيــة  املناظر 
فيمــا يتعلق بالطائــرات بدون 
طيار االســتهالكية فإنها تأتى 
بعيدا وراء شــركة صينية أخرى 
وهى شــركة )إس.زد-دي.جيه.آى 
تكنولوجى احملدودة( أكبر مصنع 
في العالم للطائرات بدون طيار 

غير العسكرية.

الصين تحطم الرقم القياسي بإطالق 1374 طائرة من دون طيار 

الصباح الجديد - وكاالت:
بأن  »رويتــرز«  وكالــة  أفــادت 
مجموعة من املسلحن بينهم 
انتحاري استهدفوا مقر اللجنة 
االنتخابية الليبية في العاصمة 

طرابلس.
ونقلــت الوكالة عــن املتحدث 
باســم املفوضيــة خالد عمار، 
قولــه إنه فــّر مــن املبنى مع 
موظفن آخريــن بعد الهجوم، 
الفتا إلــى أن املعتديــن دخلوا 

مكاتب اللجنــة وأضرموا النار 
فيها.

مــن جانبها، نقلــت صحيفة 
»بوابــة الوســط« الليبية عن 
شــهود عيان في موقع احلادث، 
إن عناصــر من تنظيم »داعش« 
االربعاء  اقتحموا صبــاح امس 
لالنتخابات  العليا  اللجنة  مقر 
نارية داخل  وأطلقــوا عيــارات 
املقر، مما تسبب في إصابة بعض 

احلراس.

تفجير انتحاري يستهدف مقر 
المفوضية العليا لالنتخابات 

في العاصمة الليبية



لوال اختالف األلوان وتعددها ما كان للحياة طعم وجمال
أحالم يوسف

لم تكن اللوحة التشــكيلية يوما اال قصيدة 
ملونة، ولم تكــن القصيــدة اال لوحة تزينت 
بألوان املعاني واملفردات املباشــرة واجملازية التي 
تطير بك بزاوية األعراف حيث تقع، ما بني اجلنة 

والنار.
كثيــرة هي الكلمات التي ال جند لها تفســيرا 
او شــرحا وافيا، فمثلما احلب بــكل ما به من 
ثورة وســكينة، فــرح وحزن، حالــة جتمع كل 
املتناقضــات، لكن ال أحد يســتطيع التعريف 
بــه بكلمة مرادفة، كذلك هــو الفن. فان قلنا 
انه ترجمــة ملكنونات االنســان، لم نفه حقه 

وتفاصيله وزواياه العميقة واجلميلة.
شــكل الفن منذ القدم دورا رئيســا في حياة 
البشــر، وهذا ما دفع االنســان األول الى رسم 
تفاصيل حياته علــى جدران الكهوف، ومن ثم 

أصبح فن الرسم طريقة للمخاطبة.
يجــد افالطون ان الفن ببعــض تنوعاته ما هو 
اال حيلة وخداع للمتلقي، فمن يرســم راقصة 
باليه، ال يعرف حقيقة مشــاعرها وهي متارس 
الرقص، او طبيعة احلياة التي تعيشــها، فهي 
بريشة الفنان تبدو سعيدة بألوانها ورقصتها 
في اللوحة، واحلقيقة ان احلزن يلفها وسط كل 

األلوان البراقة اخملادعة.
قــد يكــون رأي افالطــون يحمل شــيئا من 
الصحة، وقد نتلمس ذلك في االعمال الدرامية 

واألفالم الســينمائية بنحو عــام، اذ غالبا ما 
تكون النهايات فيها ســعيدة، لكن.. هل فعال 
النهايات دائما تكون سعيدة؟ هل ان املشكالت 
بني احلبيبــني تنتهي بإعالنهما الــزواج؟ ام قد 
تكون تلك النهاية السعيدة، بداية لفصل آخر 
من احلياة، ملؤه االســى والندم حتى على تلك 

اخلطوة التي اتخذوها بلحظة عشق غامر؟ 
فعادة مــا ينتهي الفيلــم بطريقة ما، يخفي 
بها البداية األخرى للقصــة، فهو يريد إيصال 
رســالته بطريقــة ميكن ان تكــون بعيدة عن 
الواقع الن املشــاهد من وجهة نظره، في اغلب 
األحيان يهرب من واقعه املزري مبتابعة الفيلم، 
او املسلســل، فمن القسوة ان نحول الفن الى 

نقل للواقع بكل قبحه واتعابه.

اخملــرج خالد يوســف »االبن الفنــي للمخرج 
العاملي يوســف شــاهني« اعتمد في غالبية 
أفالمه على عرض الواقــع املصري في البيئات 
الفقيــرة والعشــوائيات، والتي تبــرز اجلانب 
املظلم واالسوأ في حياة املصريني، لكنها تضع 
احلياة بكل جوانبها القبيحة واملؤملة امام انظار 
املشــاهد، فلو كان افالطون بيننــا اليوم هل 
سيســمي هذا فنا حقيقيا من دون غيره؟. قد 
يكون كذلك، لكن يوســف تعرض النتقاد الذع 
من قبل بعض النقــاد والغالبية العظمى من 
اجلمهور العربي املصري حتديدا، اذ وجدوا ان بؤس 
الواقع يجــب ان ال ينقل صورة طبق األصل، الن 
العمل الدرامي او الســينمائي يجب ان يعرض 
املشــكلة ويعرض حلوال لها، وقبل هذا عليه 

ان يدخل اجلانب الفني الذي يحوي بني سطوره 
تعابير مجازيــة، واحداثا فانتازية ميكن ان تقلل 
من عنف اخليبات التي يشعر بها املشاهد وهو 

يتابع أفالم الواقع.
لكن.. وبعيدا عن الواقعيــة واجملازية، فان الفن 
يبقى ملجأ ملن يســعى الى الهرب من واقعه، 
وال يقوى على تنفيــذ ارادته، فيكون الهرب في 

املكان نفسه من خالل شاشة التلفزيون.
أخيرا فان امير الشــعراء احمد شوقي قال في 

الفن:
 قيل ما الفن قلت كل جميل

مأل النفس حسنه كان فناً
واذا الفن لم يكن لك طبعاً

كنت في تركه إلى الرشد أدنى

وإذا لم تزد علي مابني األول
شيئاً فلست للفن ركنا

اما الروائي والشــاعر املصــري جنيب الكيالني 
فقال في الفن:

عشقت الفن ال للفن لكن للذي أسمى
وسددت قصيد الشعر في قلب اخلنا سهما

عشقت الفن معراجا إلى غاياتنا الشما
أردد فوق قيثاري نشيداً يشعل الهمة

يذكرنا مباضينا ويجلو عنه ما غما
ويوقظ هاجع اآلالم كي ال نقرب النوم

أريد الفن أن يلهب روح الغضبة الكبرى
يشكل جيلنا احليران يذكي فكره احلُرَّا

يفيض على الربى عدالً وميأل روضها بِـرَّا

أشهر دور األوبرا في العالم 
وأشهر عروض األوبـرا

أحالم عرب : نؤطر فضاء لندن 
بجمال المسرح العراقي

مع حاجة املســرح العراقي إلبداعات حواء، وقلة العنصر النسوي، فإن 
مجموعة من الفنانات واجهن كل الصعوبات، وارتقني خشبة املسرح 
واطرنها بفيض االلق والتوهج. احالم عرب واحدة من فناناتنا املسرحيات 
امللتزمات، والتي متتلك تاريخا زاخرا باألعمال الرصينة، وخالل دراســتها 

في معهد الفنون اجلميلة وبعد تخرجها منه عام 1979 ....

جائزة األوسكار.. أهم األفالم التي 
رشحت وفازت على مر التاريخ

السينما والتنافس
على صناعة األفالم

)جائزة األكادميية )باإلجنليزية: Academy Award( تعرف كذلك باالسم 
الشــائع جائزة أوسكار تقدمها ســنويا أكادميية فنون وعلوم الصور 
املتحركة، وهي من أرفع اجلوائز السينمائية في الواليات املتحدة ويعدها 
البعض أهم جائزة ســينمائية في العالم. تقدمها ســنويا أكادميية 

فنون وعلوم الصور املتحركة، وهي من أرفع اجلوائز السينمائية..

تُعرَف أيضاً باســم صناعة الصور املتحركة )كرتون(، مصطلحات 
تستخدم لإلشارة إلى املؤسسات التجارية والتقنية التي تدخل في 
عملية إنتاج األفالم.  ويشــتمل ذلك على شركات اإلنتاج واستديو 
هات األفالم والتصوير السينمائي، وحتريك الصور ومهرجانات األفالم 

والتوزيع واملمثلني واخملرجني وغير ذلك من املدخالت...
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سمير خليل 889 الصباح الجديد:الصباح الجديد:
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

10

تعد من املعالم الشهيرة في أستراليا، وتعد أحد أعرق مراكز الفنون 
املســرحية في العالم، ويعد حتفة معمارية من القرن العشرين. مت 
تصميم دار األوبرا في سيدني وقد بنيت من قبل املهندس املعماري، 
يورن أوتســون ، لتعكس صورة الســفينة الشــراعية الضخمة. 

وتضم الدار، مسرح الدراما، واملسارح املتعددة األغراض..

الصباح الجديد:

من أعمال الفنان ضياء العزاوي

)Thu. 3 May. 2018 issue )3930اخلميس 3 آيار 2018 العدد

الفنان التشكيلي عباس 
العتابي: األلم العراقي..

»زيت على قماش«
10



الجهة المانحة 
للجائزة هي 

أكاديمية فنون 
وعلوم الصور 

المتحركة التي 
تعد أكاديمية 

فخرية وليست 
تعليمية تأسست 
في 11 مايو 1927 

في كاليفورنيا، 
وتضم هذه 

األكاديمية أكثر 
من 6000 عضو 
مختص بالفنون 

السينمائية 
منهم لجنة 

تصويت ضخمة 
تتكون من 5,816 

ممثل وممثلة 
ومختصين في 

السينما منهم 
1311 ممثل 

وممثلة

في السنوات 
األولى لصناعة 

السينما كان عدد 
كبير من المدن 

األميركية يقوم 
بإنتاج األفالم 

السينمائية، لكن 
بمرور الوقت، 

ومع تطور صناعة 
السينما، بدأ 

المنتجون يتجهون 
أكثر وأكثر إلى 

جنوبي كاليفورنيا، 
حيث المناخ 

المالئم للتصوير 
طوال العام.

 وقبل نشوب 
الحرب العالمية 

األولى عام 
1914م، كانت 

بعض الشركات 
المنتجة قد أقامت 
لنفسها عددًا من 

أماكن التصوير 
)االستديوهات( 

حول منطقة 
هوليوود في 

لوس أنجلوس. 

الملف 8

جائزة األوسكار.. أهم األفالم التي رشحت وفازت على مر التاريخ

الصباح الجديد - وكاالت:

 Academy :جائزة األكادميية )باإلجنليزية(
Award( تعرف كذلك باالســم الشائع 
جائزة أوســكار تقدمها سنويا أكادميية 
فنون وعلوم الصــور املتحركة، وهي من 
أرفع اجلوائز الســينمائية فــي الواليات 
املتحــدة ويعدهــا البعض أهــم جائزة 

سينمائية في العالم.
تقدمها ســنويا أكادمييــة فنون وعلوم 
الصور املتحركة، وهي مــن أرفع اجلوائز 
السينمائية في الواليات املتحدة ويعدها 
البعــض أهم جائــزة ســينمائية في 

العالم.

حملة تاريخية
اجلهة املانحة للجائزة هي أكادميية فنون 
وعلوم الصور املتحركة التي تعد أكادميية 
فخرية وليســت تعليمية تأسست في 
11 مايــو 1927 فــي كاليفورنيا، وتضم 
هــذه األكادميية أكثر مــن 6000 عضو 
مختــص بالفنون الســينمائية منهم 
جلنة تصويــت ضخمة تتكون من 5,816 
ممثل وممثلــة ومختصني في الســينما 
منهــم 1311 ممثــل وممثلــة. وتنظــم 
األكادميية إضافة إلى تنظيم مسابقات 
جوائز األوســكار الســنوية مسابقات 
املتخرجني بعد من  سنوية للطالب غير 
السينمائية.  بالفنون  اخملتصة  اجلامعات 

ويقام احلفل في 28 من فبراير كل عام.

التسمية
لــم يتفــق املؤرخون على أصــل كلمة 
»أوسكار« غير أنه يشاع أن أمينة مكتبة 
األكادمييــة مارغريت هاريك قالت عندما 
شــاهدت التمثال ألول مــره عام 1928: 
»انه يشبه عمي اوسكار.« البعض يقول 
أن املمثلــة الراحلة بيت ديفيس اطلقت 

االسم نسبة إلى زوجها األول.

متثال األوسكار
يبلغ طــول اجلائزة 34 ســم ووزنه 3.85 
كغــم وهو على شــكل فــارس يحمل 

ســيفا وواقف على شــريط فلمي وهو 
مصنــوع من مــادة البريتانيوم الذي هو 
خليط من القصديــر والنحاس ويطلى 
في املرحلة األخيرة من التصنيع بطبقة 

من الذهب.

الترشيحات
لكــي يرشــح الفيلم في هــذا احلفل 
يجب أن يكــون الفيلم قد مت عرضه في 
في  كاليفورنيا  فــي  الســينما  صاالت 
الســنة الســابقة ابتداء من األول من 
كانــون الثاني/ يناير حتى 31 من شــهر 
كانون األول /ديســمبر ويجــب أن يكون 

طول الفلم ال يقــل عن 40 دقيقة لكي 
يتنافس على جائزة األفالم الطويلة، واال 
ويجب  فســوف يصنف كفيلم قصير، 
كذلك ان يكــون حجم الفلم الذي صور 
عليه العمل الســينمائي اما 35 ملمترا 
أو 70 مليمترا. تصدر الترشــيحات عادة 
أوائل شــهر فبراير من كل عــام، وهذه 

الترشيحات تصدر جلوائز السنة.

حفل اجلوائز
ينظم عادة حفل توزيع األوسكار سنويا 
في شــهر مــارس أو فبراير فــي صالة 
مســرح كوداك في مدينة لوس اجنلوس، 

كالفورنيا. ويعد هذا احلدث من األحداث 
التــي حتظى بتغطية إعالمية واســعة 
الكبرى  الشركات  الكثير من  ومشاركة 
التي حتاول استخدام ليلة احلفل لترويج 
والزينة، وفي  املالبــس  منتوجاتها مــن 
بعض األحيان يســتخدم احلفل للتعبير 
عن آراء سياسية مثيرة للجدل من قبل 
احلائزين على األوسكار. مثل رفض املمثل 
برانــدو احلصول على  الشــهير مارلون 
جائزة أفضل ممثل بسبب موقف حكومة 
الواليات املتحدة من الهنود احلمر. وأيضا 
فــي أثناء حفل توزيــع اجلوائز عام 2003 
حينما ندد العديد مــن الفائزين باحلرب 

على العراق سيما اخملرج مايكل مور الذي 
حاز على جائزة أفضل فيلم وثائقي.

أشهر األفالم التي رشحت وفازت باجلائزة
»بن حور« حصل على 11 جائزة أوسكار 
من أصل 12 ترشيحاً في عام 1959. من 
ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثل 
رئيسي )تشارلتون هيسنت( وأفضل ممثل 
ثانوي، وأفضل إخــراج، وأفضل تصميم 

أزياء، وأفضل موسيقى تصويرية.
»تايتانيك« حصل على 11 جائزة أوسكار 
من أصل 14 ترشــيحاً في عــام 1997. 
من ضمنها جوائز أفضل فيلم، وأفضل 
تصميــم أزياء، وأفضل إخــراج، وأفضل 

موسيقى تصويرية.
»ســيد اخلوامت« عودة امللك، حاز على 11 
جائزة أوسكار من أصل 11 ترشيحاً في 
عــام 2003. من ضمنهــا جوائز أفضل 
وأفضل موسيقى  إخراج،  وأفضل  فيلم، 
تصويرية، وأفضل تصميم أزياء، وأفضل 

تقطيع، وأفضل مكياج.
»قصــة احلي الغربي« حاز على عشــرة 
جوائز أوسكار من أصل 11 ترشيحاً عام 
1961. من ضمنها جوائــز أفضل فيلم 
وأفضل ممثل ثانــوي وأفضل ممثلة ثانوية 
وأفضل موسيقى  أزياء  وأفضل تصميم 

تصويرية.
»جيجي« حاز على تســع جوائز اوسكار 
من أصل تسعة ترشــيحات عام 1958. 
من ضمنها جوائز أفضل فيلم، وأفضل 
إخراج، وأفضل ديكــور، وأفضل تصميم 

أزياء، وأفضل تقطيع.
اإلمبراطور األخير حاز على تســع جوائز 
اوسكار من أصل تسعة ترشيحات عام 
1987. ومــن ضمنها جوائز أفضل فيلم، 
وأفضــل تصميم أزيــاء، وأفضل ديكور، 
وأفضل إخــراج، وأفضل تقطيع، وأفضل 

موسيقى تصويرية.
»املريض اإلجنليزي« حاز على تسع جوائز 
اوسكار من أصل 12 ترشيحا عام 1996. 
ومن ضمنها جوائز أفضل فيلم، وأفضل 
ممثلة ثانوية )جولييــت بينوش(، وأفضل 
إخراج وأفضل تقطيع وأفضل موسيقى 

تصويرية وأفضل تصميم ازياء.
»ذهب مــع الريح« حاز على ثماني جوائز 
أوسكار من أصل 13 ترشيحاً عام 1939. 
من ضمنها جوائــز أفضل فيلم وأفضل 
ممثلة )فيفيان لــي(، وأفضل ممثلة ثانوية 
هاتــي ماكدانيال، التي تعــد أول ممثلة 
أميركية من أصول إفريقية حتصل على 
عل  الفيلم  حصــل  وأيضا  األوســكار، 

جوائز األوسكار في اإلخراج والتقطيع.
»مليونير متشرد« حاز على ثماني جوائز 
أوسكار من أصل عشرة ترشيحات عام 
2008. من ضمنهــا جوائز أفضل فيلم، 
وأفضل إخــراج، وأفضل تصوير، وأفضل 

موسيقى تصويرية.

جائزة األوسكار
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تُعــرَف أيضاً باســم صناعــة الصور 
مصطلحــات  )كرتــون(،  املتحركــة 
تســتخدم لإلشــارة إلى املؤسسات 
التجاريــة والتقنية التــي تدخل في 

عملية إنتاج األفالم.
 ويشتمل ذلك على شــركات اإلنتاج 
والتصوير  األفــالم  هــات  واســتديو 
السينمائي، وحتريك الصور ومهرجانات 
األفــالم والتوزيع واملمثلــني واخملرجني 
وغير ذلك من املدخالت. وتعد هوليوود 
في  وأضخــم صناعة ســينما  أقدم 

العالم.
في السنوات األولى لصناعة السينما 
كان عــدد كبير من املــدن األميركية 
يقــوم بإنتــاج األفالم الســينمائية، 
لكن مبرور الوقت، ومــع تطور صناعة 
الســينما، بدأ املنتجون يتجهون أكثر 
كاليفورنيا، حيث  جنوبــي  إلى  وأكثر 

املناخ املالئم للتصوير طوال العام.
 وقبل نشوب احلرب العاملية األولى عام 
1914م، كانت بعض الشركات املنتجة 
قد أقامت لنفســها عددًا من أماكن 
التصوير )االستديوهات( حول منطقة 

هوليوود في لوس أجنلوس. 
ثــم حدثت بعض التطــورات الدولية 
التــي أدَّت إلــى انفراد تلــك املنطقة 
الســينما  صناعة  على  بالســيطرة 
في العالــم، وارتباط ذلك الفن اجلديد 
باسم هوليوود. ومن أبرز تلك التطورات 
العاملية األولــى َقَضت على  أن احلرب 
للسينما  القوية  األوروبية  املنافســة 
األميركية، فقد ركزت حكومتا إيطاليا 
وَسَحَبتا  للقتال  جهودهما  وفرنســا 
دعمهما املادي لصناعة الســينما في 
هاتني الدولتني، وهكذا انفردت هوليوود 
واملنتجون  اخملرجــون  وبدأ  بالســاحة 
واملالبس  املناظر  لتقدمي  بَِبَذخ  ينفقون 
بقمة صناعة  هوليوود  لتنفرد  املبهرة 

السينما بال منازع.

لكــن ذلــك ال يعني انفــراد هوليوود 
العالم،  السينما في  املطلق بصناعة 
فســرعان ما عــادت أوروبا ملنافســة 
الواليات املتحدة في صناعة السينما، 
وبخاصة فيمــا يتعلق بتطبيق بعض 
األســاليب الفنية اجلديــدة على فن 
ظهرت  وهكذا  كالتعبيرية،  السينما، 
ز  التعبيرية في السينما األملانية لتركِّ
علــى الواقع النفســي، وليس مجرد 

الواقع الظاهري أو اخلارجي. 
وفــي االحتاد الســوفييتي )الســابق( 
ابتــداًء من عــام 1922م، بدأت حركة 
سينمائية نشطة كان أبرز ُمْخرجيها 
السينما  رفع  الذي  آيزنشتني  سيرجي 
بفيلمــه  الصامتــة  الســوفييتية 
بومتكني في عــام 1925م، إلى مصاف 

السينما العاملية.

السينما الناطقة
حتى منتصف العشرينيات من القرن 
الســينما صامتة،  العشــرين كانت 
إذ كانــت األفــالم تــؤدَّى مبصاَحبــة 
املوسيقى احلية، أو حتى احلوار املباشر، 
ثــم املقدمــات والنهايــات )التترات( 

املطبوعة على الشريط فيما بعد.
وبحلــول عــام 1927، كانــت جهود 
اخملترعني قــد آتت ثمارهــا. وهكذا مت 
في هذا العام تقــدمي أول فيلم ناطق، 
وهو "مغنــي اجلاز" الذي مت فيه حتقيق 
التزامــن بني الشــريط الســينمائي 

وأسطوانة الصوت املسجلة.
 وبحلول عــام1929، أصبحت عملية 
الصورة  الصوت على شريط  تسجيل 
عمليــة شــائعة، وهكــذا انتهــت 

السينما الصامتة إلى األبد.
في هوليوود َشــهَدت الثالثينيات من 
القرن العشــرين امليالدي دخول لونني 
مــن األفــالم الروائية إلى الســاحة 
بتركيز واضح، وهمــا الفيلم الغنائي 
االســتعراضي وفيلم العصابات. وفي 

الوقت نفسه فإن ظهور أنظمة القهر 
الســوفييتي  االحتاد  في  السياســي 
)سابًقا( وأملانيا النازية، أدَّت إلى هجرة 
عدد كبير من املبدعــني من أوروبا إلى 
الواليات املتحدة، مما أضاف دماًء جديدة 

إلى احلركة السينمائية في هوليوود.
وفي ســنوات احلرب العامليــة الثانية، 
خاصة بعــد أن دخلتهــا أميركا عام 
1941؛ تفرََّغــت الســينما األميركية 
للمســاهمة في اجملهــود احلربي عن 
طريق تقدمي األفــالم احلربية الوثائقية 
واألفالم الروائية التي تشــحذ الِهَمم 

والَعزَائم.
وقــد أدت احلــرب إلى اجتــاه اخملرجني 
والُكتَّاب ملناقشــة آثارها االجتماعية، 

فيما ســمي بواقعية مــا بعد احلرب، 
أو الواقعيــة اجلديــدة، وهــي واقعية 
دفعت باخملرجني إلى تصوير املناظر في 
مواقعها الطبيعية، وإلى اســتعمال 
أشــهر  ومن  احملترفني.  غيــر  املمثلني 
روسيليني  روبرتو  االجتاه  ذلك  مخرجي 

وفيتوريو دي سيكا.
في الوقت نفسه شهدت اخلمسينيات 
في  امليــالدي  العشــرين  القــرن  من 
الواليــات املتحدة األميركيــة تراجًعا 
واضًحــا في صناعة الســينما، وذلك 
بسبب املنافســة التي قدمها الوافد 
اجلديــد، وهو التلفــاز. إلــى درجة أْن 
انخفض إنتاج هوليوود من 550 فيلًما 
في العام قبل احلرب إلى 250 فيلًما في 

اخلمسينيات من القرن العشرين.

محرر الصوت في األفالم
هو حرفي مســؤول عن حتديد وجتميع 
التســجيالت الصوتية وذلك من أجل 
التحضيــر النهائي ملرحلــة خلط أو 
 )sound mixing( مكســاج الصــوت
الصوتي  املاســترينغ  مرحلة  وكذلك 
ألي منتــج مرئي ســواء كان برنامج 
تلفزيوني، اوفيلم، او لعبة فيديو، أو أي 
إنتاج يحتوي على صوت، مسجل كان 

أو اصطناعي.
حترير الصوت ظهــر كنتيجة للحاجة 
الصوتية غير  التسجيالت  إلى إصالح 
املكتملة، أو غير املثيــرة، أو تلك التي 
كانت أقل شأنا من الناحية الفنية في 

فترة أوائل األفالم الناطقة.
 مع مــرور الوقت وعلى مدار عقود من 
الزمــن أصبح هذا العمــل حرفة لها 
شأن في صناعة األفالم، اذ يقوم محرر 
الصــوت بتنفيذ األهداف اجلمالية من 

تصميم الصوت للصور املتحركة.
وعلــوم  فنــون  أكادمييــة  تعتــرف 
الصــور املتحركة بقيمة املســاهمة 
االستثنائية لتحرير الصوت، وذلك عن 
طريق  جائزة األوســكار ألفضل حترير 

الصوت.
هنــاك ثالثة أقســام للصــوت، يتم 
جمعهــا جنبا إلى جنــب خللق املزيج 
الصوتي النهائي وهي احلوار، واملؤثرات، 
واملوســيقى. فــي األســواق الكبيرة 
مثل نيويــورك ولوس أجنلوس، غالبا ما 
يتخصــص محرر الصوت في قســم 
واحد مــن هذه اجملــاالت، وبالتالي في 
أي عمــل ما ســيكون هنــاك محرر 
منفصل للحوار، وآخر للمؤثرات، وآخر 

للموسيقى.
فمحرري  األصغــر،  األســواق  في  أما 
الصوت يتوقع منهم أن يعرفوا كيفية 
التعامل مع كل هذه األقسام، وأحياناً 

يقومــون باملكســاج الصوتي )خلط 
الصوت( أيضاً. مؤثرات التحرير الصوتي 
تشبه خلق احمليط الصوتي للفلم من 
الصفر، في حني أن حترير احلوار يشــبه 
أخذ احمليط الصوتي املوجود ومعاجلته. 
وميكن النظر الى حترير احلوار بأكثر دقة 
على أنه "حترير صوت اإلنتاج"، اذ يأخذ 
احملرر الصوت األصلي املسجل في موقع 
التصويــر، ومن ثم يقوم باســتعمال 
مجموعة متنوعة من التقنيات جلعل 
احلوار أكثــر قابلية للفهــم، وكذلك 
أكثر سالســة، وبالتالي فإن املستمع 
ال يســمع أصوات التنقــل من لقطة 
إلــى لقطة، )فــي كثير مــن األحيان 
األصــوات اخللفية غيــر كلمات احلوار 
تتغير بشــكل كبير من حالة تصوير 

إلى حالة تصوير أخرى(.
 مــن بــني التحديات التــي يواجهها 
كيفية  الصوتيــة،  املؤثــرات  محرري 
جتميع العناصر املتنوعة إلنشاء أصوات 
منطقية لكل ما يراه املشــاهد على 
إلى حفظ مكتبة  الشاشــة، إضافة 
لالســتعماالت  الصوتيــة  املؤثــرات 

املستقبلية.

املعدات
القطعــة األساســية مــن املعدات 
احلديثة املستخدمة في حترير الصوت 
هي محطــة عمل الصــوت الرقمي، 
أو الــداو. وهي محطــة عمل الصوت 
الرقمية، تسمح لألصوات اخملزنة على 
الكمبيوتر أن توضع في توقيت متزامن 
بعــد خلطها،  متحركة،  مع صــورة 

وتعديلها، وتوثيقها. 
الصوتية  العمــل  محطة  وانشــأت 
األفالم  األكثر اســتعماال في صناعة 
األميركية، ابتداء مــن عام 2012، من 
قبل بــرو تولز من شــركة آفيد.  وفي 
األغلب فإن هذه احملطة الصوتية تعمل 

على أجهزة ماكينتوش.

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح مهرجان جنيــف الدولي الثالث 
عشــر لألفالم بنجــاح كبيــر، اذ تبادل 
العديد من الضيوف مع اجلمهور املهتم 
بأفالمهم االراء واألفكار املرتبطة بوضع 

املرأة في بلدانهم.
وانطلق حفل االفتتــاح في قصر إينارد 
)قاعة مدينة جنيــف( بحضور عدد من 
الشــخصيات السياســية واإلعالمية 
عن  وحتدث  والفنيــة،  والدبلوماســية 
املهرجان وأهميته العديد من الضيوف، 
وبحضور جمهور كبير من عشاق الفن 
الســابع، وقد شدد السيد رميي باجاني، 

املستشــار اإلداري وعمدة جنيف، على 
أهمية الثقافة، أشــار الســيد باتريس 
موغنــي، رئيــس شــركة FIFOG، إلى 
احلاجة إلى إجــراء نقاش فــي املدينة. 
وأخيراً، تطرق الســيد طاهر حوشــي، 
الفنــي للمهرجــان ملوضــوع  املديــر 

االحتفال باإلبداع األنثوي والشباب.
تبــع احلفــل عــرض فيلــم "اجلايدة" 
للمخرجــة التونســية ســلمى بكار، 
 Sacrifice du وســبقه الفيلم القصير

.Turkish Enes ATIS
 فــي حني قدمــت املمثلة جنــوى زهير 
الفيلــم األول، وكان مصحوبــا بكاتب 

الســيناريو واملنتج زينــب إتيس واخملرج 
إينس إيتيس. في نهاية العرضني، وتبادل 

الضيوف النقاش مع جمهور أفالمهم.
احتفلت هذه الدورة من مهرجان الفيلم 
الشرقي باإلبداع األنثوي والشباب، على 
اعتبار ان النســاء والشــباب يشكالن 
الركيزة األساســية لتقدم واســتقرار 

اجملتمعات.
وصرح اخملرج السينمائي طاهر حوشي، 
الــدورة من  مديــر املهرجــان، أن هذه 
مهرجــان الفيلم الشــرقي في جنيف 
خصصــت ملناقشــة موضــوع األمل 
وجتلياته عبر سينما املرأة، نظرا للعالقة 

الوثيقة بني املرأة واألمل.
 وتابــع: "نريد ان نتكلــم عن االمل عبر 
في  وتهميشــها  إلقصائها  نظرا  املرأة 
وانطالقا  الشرقية من جهة،  اجملتمعات 
من النجاح الكبير الــذي حققته املرأة 
في اجملتمعــات الشــرقية على جميع 
األصعدة مبا فيها امليدان الســينمائي، 

من جهة أخرى".
وأضاف حوشــي: توصلنا بأكثر من 500 
فيلم يدور بشأن قضايا املرأة أو من إخراج 
أو إنتاج نسوي، عشرة منها من املغرب، 
وهو رقم يكشف عن تطور كبير حلضور 
املرأة املغربية في مجال الفن الســابع، 

ليس على صعيد التمثيل فحسب، وامنا 
في مجالي االخراج واالنتاج السينمائي.

يقــدم املهرجــان )21-29 أبريــل( نحو 
مائة فيلــم، تعد من بني أجمل األعمال 
والغرب حول  الشــرق  من  السينمائية 
أفالم  والشباب.  األنثوي  اإلبداع  موضوع 
العراق واجلزائر  روائية من  قصيرة وأفالم 
واملغرب وتونس ومصر وفرنسا وسويسرا 

وتركيا وإيران وبلدان أخرى 
ومينــح املهرجان جائزة فــي فئة األفالم 

القصيرة والروائية كما مينح 
جائزة النقاد لالفــالم الروائية الطويلة 

املشاركة في املسابقة الرسمية. 

وحســب املنظمــني، يلقــى مهرجان 
الفيلــم الشــرقي في جنيــف إقباال 
جماهيريا كبيرا في سويسرا، من خالل 
عــرض هذا العــدد الكبير مــن األفالم 
والتي  والوثائقية،  والقصيــرة  الطويلة 
تعرض فــي قاعات مدن جنيــف، لوزان 

وبيرن.
هذا، وينَظم املهرجــان الدولي للفيلم 
الشــرقي في جنيف مبشاركة جمعية 
تتكون مــن فنانني مغاربــة وجزائريني 
وتونســيني، بدعم من مدينة "جنيف"، 
وبالتعــاون مع شــركاء دوليني يعملون 

لغرض تنمية حوار احلضارات.

مهرجان الفيلم الشرقي في جنيف

السينما والتنافس على صناعة األفالم

صناعة األفالم
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المسرحية الرابعة 
كانت )ايام 
االسبوع الثمانية( 
للشاعر صالح 
حسن، وقدمت 
على مدى ثالثة 
ايام على مسرح 
الكوك بت في 
لندن عام 2008 
تحت اسم فرقه 
نيسابا، والتجمع 
كان في غالبيته 
من الشباب، وعشنا 
المعاناة نفسها، 
التي واجهناها في 
تجربة )ديمقراطية 
ونص( ان لم تكن 
أسوأ، فقد بيع 
المطعم الذي 
كنا نتمرن فيه، 
واضطررنا ان نواصل 
تدريباتنا في بيت، 
عبارة عن سرداب 
مهجور، نضطر 
للخروج بعد كل 
مشهد لنستنشق 
الهواء النقي

أحالم عرب : نؤطر فضاء لندن بجمال المسرح العراقي
سمير خليل 

إلبداعات  العراقي  املســرح  حاجة  مع 
حــواء، وقلــة العنصر النســوي، فإن 
مجموعة مــن الفنانــات واجهن كل 
الصعوبات، وارتقني خشــبة املســرح 

واطرنها بفيض االلق والتوهج.
احــام عــرب واحــدة مــن فناناتنــا 
والتي متتلك  امللتزمــات،  املســرحيات 
وخال  الرصينة،  باألعمال  زاخرا  تاريخا 
دراســتها في معهد الفنــون اجلميلة 
وبعد تخرجها منــه عام 9179 قدمت 
احــام عــرب العديــد مــن االعمال 
املســرحية التــي تنوعت اســاليبها 
ومضامينها، ولديها كذلك جتربة غنية 

في مسرح الطفل.
اعتمــدت علــى موهبتهــا وثقافتها 
ونهلهــا من خبرة اســاتذة املســرح 
العراقي وكبــار محترفيه، إضافة الى 
انها قدمت موهبة واعدة في املســرح 

هي ابنتها لبوة صالح.
ضيفتنا احام عرب اضطرتها الظروف 
ملغادرة العراق واختارت مدينة الضباب 
لندن لتكــون محطة لهــا، وكان اخر 
اعمالهــا املســرحية في العــراق هو 
مســرحية )زيــارة الســيدة العجوز ( 
فردريش  االملاني  السويســري  للكاتب 
دورمنات، التي اعدها االســتاذ ســامي 
عبــد احلميد باللهجــة العراقية حتت 

عنوان )الزيارة (.

 في غربتها لم جتلس حبيســة املكان، 
بل واصلت عطاءها من خال تشكيل 
فريق مســرحي يقدم اعماال مسرحية 
بإمكانات محــدودة، وجتاوزت  متنوعة، 
ذلــك لتجــارب ســينمائية، كل هذا 
ومازالــت حتــن لبيتها االزلــي العراق 

ومسرحه احملتضر.
 احام عرب فتحت قريحتها لـ)الصباح 

اجلديد( في هذا احلوار، وتقول :
 »هاجــس املســرح يرافقنــي اينمــا 
تواجدت وان نســيت هناك من يذكرني 
به دائمــا، اول مســرحية قدمتها في 
لندن كانت مسرحية )من يشتري( في 
2000و التي كتبها  الكوفي جلري عام 
الفنان عدنان شــاش، وكانت  الزميل 
(، جسدت  ) شــخص واحد  مونودراما 
جتربة  كأول  لبــوة  ابنتــي  بطولتهــا 
اقدمها في لندن واشار لها الكثير، هذا 
العمل سبق ان قدم في منتدى املسرح 
في العــراق، بعدها اقترحت ابنتي لبوة 
او باألحرى »تبرعت بي« لفرقة شــانو 
االســتعراضية الكرديــة، فقد كانت 
تنظم لهــم التمرين علــى الدبكات 
الكرديــة، وعندمــا ارادوا تقدمي اعمال 
درامية عرضــت ابنتــي ان اقدم لهم 
املساعدة، برغم انني ال اجيد الكردية، 
واغلبهــم ال يتكلمــون عربي، فكانت 
اإلجنليزيــة والترجمة هــي احلل، وكان 
ثمرة هــذا التعاون مســرحية ) حقل 
احليــاة( باللغة الكردية لفرقه شــانو. 
العمل الثالث هو مسرحية )دميقراطية 

ونص( للكاتبة حميدة العربي، وقدمناه 
ملده ثاثة ايام على املســرح البولندي 
باسم مسرح النهرين عام 2007 وكانت 
اثر عودتي من بغداد، وانتشار الطائفية 
فيها بشكل مرعب، تعاونت مع األديبة 
حميدة العربي، وتكفلنا بكل شيء مع 
مساعدة من اجلالية العراقية في لندن 
لتقدمي املسرحية، ولم نحصل على اي 
دعم مادي والدعم الوحيد كان من قبل 
قناة الشرقية لبث اعان العمل، مقابل 
تسجيل املسرحية وعرضها مرة واحدة 

في قناتهم، واعطائنا نسخة منها.
به  تكفلنا  ومتطلباته  املســرح  ايجار 
انا و حميدة، وكنــا نتمرن في مطعم 
مهجور معــروض للبيع هــو مطعم 
عراقي وصاحبه عراقي ايضا هو السيد 
عبد الباســط هاشــم، وهذا يحسب 
في  العراقية  للجاليــة  تعاونا طيبــا 
لنــدن وكان الفريق يتكفــل بطعامه 
وتنقاتــه، وبرغم كل هــذا فقد القت 
بعد  اقباال كبيــرا خاصة  املســرحية 
موقف املنتدى العراقي بنشــر اعانات 
مستمرة للجالية العراقية، وكان ميكن 
ان يستمر العرض لوال الظروف اخلاصة 
بكل واحد منا. املسرحية الرابعة كانت 
)ايام االسبوع الثمانية( للشاعر صاح 
حســن، وقدمت على مــدى ثاثة ايام 
على مســرح الكوك بت في لندن عام 
2008 حتت اسم فرقه نيسابا، والتجمع 
كان في غالبيته من الشــباب، وعشنا 
املعاناة نفســها، التــي واجهناها في 

جتربــة )دميقراطية ونــص( ان لم تكن 
أسوأ، فقد بيع املطعم الذي كنا نتمرن 
فيه، واضطررنا ان نواصل تدريباتنا في 
بيت، عبارة عن سرداب مهجور، نضطر 
للخروج بعد كل مشــهد لنستنشق 
الهــواء النقــي، إضافة الى شــقتي 
الصغيــرة التي حتولت الى مشــغل. 
والدعم الذي حصلنــا عليه هذه املرة 
كان بواسطة الناشطة واألديبة سراب 
علينا  عرضت  والتي  العقيدي،  شكري 
ان تتكفل  املســاعدة فطلبنا منهــا 
بإيجار املســرح كون بطاقتنا رمزية، ال 

تكفي لتسديد الطلبات.
 ثم عودة للتعــاون مجددا مع الكاتبة 
ومسرحية  العربي  حميدة  واملسرحية 
)احنــا الســبب(، وهذه املــرة تبرع لنا 
املنتدى العراقي فــي لندن مبقر عمله 
لنجري  الــدوام  انتهاء  بعــد  الصغير 

التمارين املسرحية.
وقدم العمل حتت اســم )جتمع سوية( 
عام 2017 وســط استحســان واقبال 
كبيرين وقد كتبت الصحافة واالصدقاء 
واجلمهور عنه بشــكل يثلــج الصدر. 
هــذه االعمــال املســرحية جميعها 
قدمت بجهد فــردي، ال تقف خلفه اي 
جهة رســمية او حكوميــة، وال دعم 
ســوى ما ذكرته من مبــادرات طوعية 
العراقية، وكما ذكرت  ابناء اجلالية  من 
ال ارض صلبــة نقف عليها حلد االن، وال 
ميكن مقارنه جتاربي مبا يجري على ارض 
الوطن ففي االقل هناك ميكننا احلصول 

على اماكن للتمرين او العرض«. 
*وماذا عن النصوص والعاملني معك؟ 
»جميــع النصوص عراقية باســتثناء 
التجربة مع فرقه شــانو الكردية التي 
كانت بلهجتهم، فريق العمل اغلبهم 
من العــراق، وهناك فنانــون عرب، في 
)ايــام االســبوع(، اضافة إلخوة  جتربة 
عرب من مصر واملغرب والسودان، وفي 
الســبب( شارك  )احنا  األخيرة  جتربتنا 
معنا ممثل من الصومــال، وممثلةه من 

اجنلترا«.
 احــام عــرب تذكــر ان التواصل مع 
املسرح األم في العراق معدوم، وتأمل ان 
يتم هذا التواصل مســتقبا وتضيف: 
» امكانية مشــاهدة أحد عروضنا في 
بغداد مع االســف صعب، بسبب عدد 
الفريق الكبير املشــارك، فأي عمل من 
اعمالي ال يقل عــدد العاملني فيه عن 
ثاثــني، والعمل االخير جتــاوز االربعني 
مــع اجملاميــع واإلدارة، وكلهــم كانوا 
ابطاال للمســرحية، وال أحب ان اسافر 
مــن دونهم، وميكن ان يكــون هذا أحد 
االســباب الرئيسة لصعوبة املشاركة 

في اي مهرجان او مناسبة ». 

* والتمثيل؟ ماذا عنــه؟ هل انت اآلن 
مخرجة فقط؟ 

» كا ،قدمت قصائد ممسرحة باللغتني 
عدنان  للشــاعر  واالجنليزية  العربيــة 
الصائغ) من يستطيع تسلق السماء (، 
والتــي قدمناها في اقدم متحف لآلثار 

هو )اشــمولني( في مدينة اوكسفورد 
العريقــة، كما قدمناها ايضا في ماملو 
 ) )االستيقاظ  السويدية، ومســرحية 
وهــي مونودراما ترجمتهــا واخرجتها 
ومثلتهــا باللغتني العربية واالجنليزية، 
إضافة الى جتارب متثيلية في السينما، 
وبعد ان اكملــت دورة في تعلم مبادئ 
االخراج حتت اشراف الزميل السينمائي 
العراقي املغترب جمال امني، شــاركت 
في فيلم تشــكيلي مــع الفنان جال 
علــوان، بعنــوان )بيت من حلــم ودم(، 
اضافة الى فيلم روائــي طويل باللغة 
للمخرج  كافيه(  )ميــزو  هو  االجنليزية 
السينمائي الدكتور جعفر عبد احلميد، 
وجتربة اخرى في فيلم قصير هو )ت - ب 
( مع ممثلني اجنليز، ومبشــاركة عراقية 
وجنســيات الفريق متنوعة، واكتملت 
مراحل تصوير الفيلم وبانتظار عرضه«.

امتنانها  أعربــت ضيفتنا عــن  اخيرا 
وســعادتها بالعمل مــع فنانني حتمل 
لهم كل املــودة واالمتنان مثل الفنانة 
حميــدة العربي، وامللحن املوســيقي 
نامق اديب، والفنان غالب جواد، كذلك 
لديهــا تعاون مــع فناني التشــكيل 
التشــكيلي الرائــد فيصــل لعيبي، 
وصادق طعمة، وجال علوان، ومخرجي 
الســينما جمال امني، والدكتور جعفر 
املبدعني بحر  واملسرحيني  عبد احلميد، 
اجلراح،  كاظم، وسلمان رحيم، وحسن 

واخرين.

امكانية مشاهدة 
أحد عروضنا في 
بغداد مع االسف 
صعب، بسبب 
عدد الفريق 
الكبير المشارك، 
فأي عمل من 
اعمالي ال يقل 
عدد العاملين 
فيه عن ثالثين، 
والعمل االخير 
تجاوز االربعين مع 
المجاميع واإلدارة، 
وكلهم كانوا 
ابطاال للمسرحية، 
وال أحب ان اسافر 
من دونهم، 
ويمكن ان يكون 
هذا أحد االسباب 
الرئيسة لصعوبة 
المشاركة في 
اي مهرجان او 
مناسبة

الصباح الجديد - وكاالت:

أعلنــت املديريــة العامــة لآلثــار 
واملتاحف الســورية انتهــاء أعمال 
بلــدة عقيربات  التنقيب في موقع 
شــرق مدينة حماة، الذي اكتشفت 
فيه ثاني أكبر لوحة فسيفساء في 
سوريا، وتبلغ مســاحتها 450 مترا 

مربعا.
وقال املدير العام لآلثار واملتاحف في 
ســوريا محمود حمود، في تصريح 

لــه: إن اللوحة التــي قامت البعثة 
الوطنية التابعة للمديرية بالتنقيب 
الثانية من نوعها في سوريا،  عنها، 
بعــد لوحــة طيبة اإلمام شــمال 

حماة«.
وأضــاف: أن اللوحة متتاز بالرســوم 
النصوص  وبعــدد  بإتقان،  املنفــذة 
التصنيع،  وبتقنية  فيها  املكتشفة 
مشــيرا إلى أنها جزء مــن أرضية 
كنيسة مساحتها الكلية نحو 660 
مترا مربعــا تعود إلى القرن اخلامس 

للمياد.

وأوضح حمود أن املشاهد املنفذة في 
أشكال هندسية  عبارة عن  اللوحة 
ونباتيــة وحيوانية متنوعــة ونادرة، 
لهــا دالالت دينية معروفة من بينها 
طيــور الطاووس، واحلجــل، واحلمام 
إلى  إضافة  والغزالن،  واخلراف،  البري، 
مشاهد شجرة احلياة التي تدل على 

اخلصوبة واالستدامة.
واملتاحف  لآلثار  العــام  املدير  ولفت 
إلــى أن أهميــة اللوحــة تكمــن 
أيضا في تضمنهــا 14 نصا كتابيا 
باللغــة اإلغريقيــة، وضعت ضمن 

أطر هندســية يرد فيها ذكر أسماء 
أشــخاص مولوا هذه األعمال، وهم 
متبرعــون اعتياديــون، وأســاقفة، 
وموظفون كانوا يقومون باإلشــراف 
علــى رعاية هذا النــوع من األبنية، 
ورصــف أرضياتها بالفسيفســاء، 
حيــث يرد ذكــر املســاحات التي مت 
باألقدام  بهــا محســوبة  التبــرع 

املربعة.
ووفقا ملدير اآلثار فإن أســماء بعض 
هؤالء األشــخاص وردت في نصوص 
املرحلة  تلــك  إلــى  أخــرى تعــود 

اكتشفت في مدينة أفاميا الواقعة 
الى  تاريخها  يرجع  الغاب  في سهل 
ما بــني ســنتي 414 و437 ميادي، 
الوقت الذي نفذت فيه أعمال رصف 
أن  إلى  الكنيســة ما يشير  أرضية 

موقع عقيربات كان يتبع ألفاميا.
الذي  الكنيســة  مبنــى  ويتألــف 
اكتشــفت فيه اللوحــة من ثاثة 
أقســام تفصل بينها األعمدة وهي 
قسم رئيس في الوسط، ويتوسطه 
»بيما« الوعاظ املرتفع قليا، وجناح 
من كل جانب، وبنيــت جدرانها من 

احلجارة الكلسية القاسية، ومازالت 
أجزاء منها موجودة حتى اآلن.

اكتشــف  عقيربات  موقع  أن  يذكر 
منذ أكثر من ثاثة أشــهر بعد قيام 
اجليش السوري بتطهير املنطقة من 
مديرية  وإباغ  »داعش«،  مســلحي 
اآلثار التي أوفدت بعثة آثارية للموقع، 
مؤلفة من خبراء من دائرة آثار حماة 
ومن املديرية العامــة، عملت بنحو 
متواصل طيلة هذه املدة للكشــف 
عن كامــل اللوحة التــي مت نزعها 

ونقلها إلى متحف حماة الوطني.

اكتشاف ثاني أكبر لوحة فسيفساء في سوريا
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لوحة فسيفساءعثر عليها في موقع بلدة عقيربات
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حاوره احسان ناجي:

وضع بني املنارة والكأس ضميــر حّير اللونني، 
وبني التّنور ووجه املرأة شّد رجاء النجاة املرجتاة 
بيد أنه لم ميســكه. السؤال الذي يطرحه في 
لوحة ليســت له، واالجابة العارية ليست له 
أيضاً؛ قائل اللونني: أحــٌد معّمد باحترام ذاته 

التحليلية.
تشــكيله، جمل ملونة.. أو لون غير اعتباطي؛ 
كســورة الفاحتة على شط العرب، رفع خيط 
أخضر من على نخلة البيت القدمي، ولعل هذه 
اجلمل حيوات مســتعملة لـ: طفل بال مأوى، 
حضن ُمغتصبة، بيرية جندي، مبررات ســارق، 
أم جُتّهز قطعة قماش غير مســتعملة حليض 
أخير بال دم. جمل؛ توقف عندها الشعراء أيضاً.

عباس العتابي، تشكيلي قابل من دور األيتام، 
العجــزة، املصابــون بأمــراض »اخملّلفات«، آت 
من قبــوه.. حريته التي »زيــت على قماش«. 

ببلوغرافياه: عراقّي، بصرّي.. وحسب.

 ما الــذي تقوم بــه أوالً قبل الشــروع في 
اللوحة؟

*  الذي اقوم به قبل الشروع باللوحة استقراء 
لذاتي وقناعتي بالتوافق الروحي بني قيمي وما 
اريد ترجمته على خامة اللوحة من مشــاهد 
انســانية مررت بها على صعيد الشارع املرئي 

او احملسوس.

 تسقط النفس، الوجع، القضية، مراجعك 
املشــتركة مع اآلخر وأمنياتــك/ هل جتادل 

أحداً في لوحاتك؟.
*  أجادل دائما املفاهيم املتطرفة واملتوارثة في 
مجتمعاتنا الشــرقية واحــاول ان ازرع ثقافة 
واعية ومتمدنة حضارية الى من يجهل معنى 
االرتقــاء الروحي لتلك املفاهيــم والقيم وال 
ســيما ان املرأة دائما مغزى لوحاتي عرفانا ملا 
قدمته هذه املرأة من تضحيات سواء كانت اما 

او اختا او ابنة او زوجة او حبيبة او عشيقة.

 تارة تترجم أعمالك أدواراً أنســانية، وتارة 
جندها مغّربة/ ما هدفك؟.

*  هدفي انســاني بحت، فالقضية االنسانية 
مبدئي الذي ال احيد عنه، أما الطابع االغرائي 
امللمــوس بلوحاتــي هــو غزل بــريء ان صح 
التعبيــر، واالغنية بال حلن ال تعد اغنية وتفقد 
قبولها لالذن املوسيقية فلوحتي هكذا... حتى 
أصل الى عمق املتلقي احلســي واســتوقفه 
واثير التســاؤالت لديه، فالعمــل الناجح من 
يستوقف املتلقي ويفرض تساؤالت، لذا جتدها 

انسانية مبكنونها االغرائي البريء.

 جتاربك الفنية داخل العراق وخارجه ؟.

* لــي عدة جتارب داخل العراق تكللت بســتة 
معارض شخصية كان آخرها ببغداد في قاعة 
املعــارض العراقية بوزارة الثقافة والفكرة من 
هذه التجارب كانت االرتقاء مبفهوم القصيدة 
الشعرية لتخلق مفرداتها لونا ومكنونا بعالم 
اللوحة ألكســر مفهوم الرمزية املقيدة التي 
كانت حتكم القصيدة ولقد وفقت بشــهادة 
الــرواد من الفنانني واالدباء والشــعراء الكبار 
والقت التجارب جناحا كبيرا. أما على املستوى 
العربي فلقد أقمت خمســة معارض توزعت 
بني لبنان واالمارات ومصــر، وكانت عبارة عن 
رسائل حب من الشــعب العراقي للعالم.. ملا 
القى هذا الشعب من عزله عن الوطن العربي.

 كيف ترى التشكيل العراقي بني حقبتني 
)التسعينيات وما بعد 2003(؟.

* أخذت احلركة التشــكيلية فــي العراق في 

عقد التســعينيات منحى آخر وهو تسييس 
الفن التشكيلي مبا يخدم  االجتاه العام السائد 
بعد حرب العــراق مع ايران عــام 1982 مرورا 
بحرب اخلليج عــام 1990 ثم تاله احلصار التام 
بعد 1991، إذ أثرت هذه االحداث جميعها على 
املســتوى الفني الذي كان انتعش في حقبتي 
الستينيات والسبعينيات اللتني اعدهما ثورة 

فنية تشكيلية في العراق والوطن العربي.
لكن هذا املســتوى بدأ يهبط وأخذ بالتدني.. 
الى التســييس واحملاكاة، لكن هــذه احملاكاة 
كانت بائســة ومشــوهة وفاقــدة للعناصر 
التشــكيلية في التكوين لالعمــال. وهنا ال 
مناص من أن أستثني بعض تلك االعمال التي 
قــام بها خيرة الفنانني مــن الفطاحل امثال 
خالد الرحال واســماعيل فتاح الترك ومحمد 
غني حكمت وليلى العطــار وفيصل لعيبي 

وعلي الطائي وعروبة العاني. 

واجهت احلركة التشــكيلية بعد هذا التدني 
منعطفا آخر جعلها تنتكس اكثر ال ســيما 
2003 نتيجة الظروف السياســية  ما بعــد 
التي متثلــت باالحتالل الدموي الرض الرافدين، 
فنهبت ودمــرت جميع اعمال الفنانني الكبار، 
ولــم يكتفوا بهذا إذ حطــم اجلهلة كل قيم 
التطور احلضــاري والفني حتــى عّد البعض 
منهم ان الفنون التشكيلية وخاصة النحت 
والرسم من احملرمات.. إذ كانت هجمة شرسة 
مبرمجــة وحاقــدة علــى التــراث العراقي 
الفنانني،  اغتيال  احلضاري، ووصلت الســلوب 
األمر الذي جعل اغلبية الفنانني الذين ميثلون 
كل مبــاديء وقيم املــدارس الفنية يهاجرون 
الوطن أمثــال الفنانني: الرائد علي حســون 
العاني وملياء  الطائي، فيصل لعيبي، عروبــة 
حســني وغيرهم من الذين هم مبنزلة مدارس 

فنية يحتاجها العراق.

 دور وزارة الثقافة في ما يقدمه التشــكيل 
العراقي؟.

* من اهم ركائز النهوض الفني والتشــكيلي 
في العراق هو تشــجيع الدولة ومســاندتها 
ورعايتها للفنان حتى يزداد عطاء وابداعا، وهنا 
اجد دور وزارة الثقافة العراقية مشــلوال امام 
عطاء الفنان لها حتى وصل احلال انها )الوزارة( 
اصبحت تســتقطع اجور صالــة العرض من 
الفنان نفسه كما فعلت دائرة املعارض معي 
فاملشــكلة  الوزارة،  مبقر  الســادس  مبعرضي 
امالًء  بالقائمــني عليها  بل  بالوزارة  ليســت 

للكراسي ال اكثر.
أرى ان وزارة الثقافة حتتاج فنانا ليرتقى بعملها 

والبلد مكانا وابداعاً.

 اجلمعيــات وامللتقيات وغيرها، هل لها دور 

أو تأثير على الفن التشكيلي في العراق؟.
* جميــع اجلمعيات التي تدعي انها ترفد الفن 
في العراق شــعارها زائف، وانا مســؤول عن 
اول  كلمتي جميــع املؤسســات واجلمعيات 
اعتبارها املفهوم املادي وماذا تســتفيد ماديا 
والدليل اعمل على مشروع معرض اجسد فيه 
معاناة االطفال املصابني مبرض السرطان بعد 
6 اشهر مبستشفى  معايشــة فعليه دامت 
الطفل العربي في البصرة وتوقف مشــروعي 
لعدم وجود جهة او مؤسسة انسانية داعمة 
اعتذر عن  لهذا املشــروع االنســاني اجلميع 
متويل املشروع وامتام لوحات املعرض، وحلد اآلن 
لم يكتمل.. اآلن اصبح املشــروع يدار باجلهد 
الفردي، لذا ولغيره من األســباب.. أرى أن ال دور 
للمؤسســات واجلمعيات بدعم ورفد احلركة 

التشكيلية.

 جتاربك الفنية داخل العراق وخارجه ؟.
* لــي عدة جتارب داخل العراق تكللت بســتة 
معارض شخصية كان آخرها ببغداد في قاعة 
املعــارض العراقية بوزارة الثقافة والفكرة من 
هذه التجارب كانت االرتقاء مبفهوم القصيدة 
الشعرية لتخلق مفرداتها لونا ومكنونا بعالم 
اللوحة ألكســر مفهوم الرمزية املقيدة التي 
كانت حتكم القصيدة ولقد وفقت بشــهادة 
الــرواد من الفنانني واالدباء والشــعراء الكبار 
والقت التجارب جناحا كبيرا. أما على املستوى 
العربي فلقد أقمت خمســة معارض توزعت 
بني لبنان واالمارات ومصــر، وكانت عبارة عن 
رسائل حب من الشــعب العراقي للعالم.. ملا 
القى هذا الشعب من عزله عن الوطن العربي.

 ماذا تنصح التشكيليني الشباب؟.
* فــي العــراق االن مواهب من الشــباب ذات 
بصمات واعدة وافكار متجددة وهي فرصة عن 
طريق الشــباب  الثبات الذات فنيا. ان الفنان 
الشــاب في بداية طريقه يحتاج بشــدة الى 
الرعاية واالهتمام من خالل الفعاليات واقامة 
املعارض واملشــاركات دوليا حتى وان اقتصرت 
هذه املشــاركات علــى اجلهــد الذاتي فمن 
خالل هــذه الفعاليات واملعارض واملشــاركة 
الشباب ويستطيعون من خاللها  تبرز قدرات 
تقدمي جتربة كمــا متنحهم التعرف على جتارب 
اقرانهم والوقوف على الكثير من االســاليب 
واملدارس واالســاليب والتقنيــات التي تصب 

باالخير على تقييم الذات وتعزيز خبراتها.

 آخر فكرة جتول في خاطرك؟
* آخر فكــرة جتــول بخاطري ان ارســم فرح 
العراق واطلق عنانه لسماء االنسانية مبعرض 
تشــكيلي يحكي قصــة صبر اطفــال هذا 
الشعب وانطلق به لشعوب العالم كرسالة 

انسانية الطفال العالم.

دار األوبرا في سيدني:
تعد من املعالم الشهيرة في أستراليا، 
وتعد أحد أعرق مراكز الفنون املسرحية 
في العالم، ويعد حتفــة معمارية من 
القرن العشــرين. مت تصميم دار األوبرا 
في سيدني وقد بنيت من قبل املهندس 
املعماري، يورن أوتسون ، لتعكس صورة 
السفينة الشراعية الضخمة. وتضم 
الدار، مسرح الدراما، واملسارح املتعددة 
األغراض، وقاعة احلفل، التي تضم أكبر 
امليكانيكي في  للعمــل  جهاز تعقب 

العالم. 
ال سكاال:

مسرح سكاال في ميالنو، أو ال سكاال، 
املعروف في جميع أنحاء العالم، والذي 
يتمتع بســمعة جيــدة . صمم على 
الطــراز الكالســيكي اجلديد من قبل 
 ،Joseh Piermarini املعماري  املهندس 
املســرح األحمر يشــتهر بالصوتيات 
والتي تكشــف عــن قدراته  الرائعة، 

احلقيقية مع األداء في لوس اجنليس. 
دار األوبرا في فيينا:

دار االوبــرا فــي فيينا معروفــة أكثر 
. افتتحت في عام   Staatsoper باسم 
1869 مــع أداء موزارت »دون جيوفاني«. 
صممــت على الطــراز احلديث لعصر 
النهضــة، في حني مت تدمير املســرح 

جزئيــا بالقنابل خالل احلــرب العاملية 
الثانيــة، ولم يتم جتديدهــا بالكامل 

حتى عام 1955 . 
تياترو دي سان كارلو:

يحمل لقب أقدم دار األوبرا النشطة في 
أوروبا، والتي بناها امللك تشارلز بوربون، 
وترتبط باملســرح األحمر والذهب إلى 
القصر امللكي . أجنــزت في عام 1737، 
ومت جتديدهــا بعدة ماليني من الدوالرات 

في عام 2010.
 تياترو كولون:

مت تصميم مســرح كولون في بوينس 
آيرس من خالل سلســلة من تصاميم 
افتتحت  املعماريني حتى  املهندســني 

فــي عــام 1908 . حتتوي األوبــرا على 
مــا يقرب مــن 2500 مقعــد، وقاعة 

تستوعب 1000 شخص. 
دار أوبرا متروبوليتان:

تعرف باســم األرصاد. تقــع دار األوبرا 
متروبوليتــان في مركــز لينكولن في 
مدينة نيويورك، كما تشتهر بإنتاجها 
املتقن واملبتكر، كما هو احلال بالنسبة 
لعروضهــا البارعة . صممــت دار أوبرا 
متروبوليتان من قبل املهندس املعماري 
واالس هاريسون. مت تصميمها للمسرح 
احلديث الذي يتميــز باحلجر اجليري مع 
الواجهــة البيضاء ومع سلســلة من 

األقواس الكبيرة. 

دار األوبرا اجملرية:
صممت من قبل Mikós YBL واكتملت 
في عام 1884 ، وتعــد دار األوبرا اجملرية 
في بودابســت، أفضل إجنــاز معماري 
هنغاري . زين الهيكل احلديث في عصر 
النهضة مع اللوحات واملنحوتات التي 
جرى إنشــاؤها من قبــل الفنانني في 
البــالد، والتي تتميــز بثرائها الضخم 
واملصنــوع مــن البرونز، وقــد اجتذب 
املسرح مشاهير امللحنني، مبا في ذلك 

جوستاف ماهلر، وأوتو كليمبرر . 
مسرح البولشوي:

أعيد بنــاؤه وجتديده عــدة مرات على 
مــدى تاريخــه الطويل، بدأ مســرح 

البنية  البولشــوي في موســكو مع 
 ،1790 املتواضعة في عــام  احلجريــة 
وقد صممه املبنــى املهندس املعماري 
اندريــه ميخائيلــوف، ومت االنتهاء منه 
الكالسيكي  املســرح   .1824 عام  في 
الشــرقي،  بالســجاد  يتميز  اجلديــد 
واجلــدران املغطاة باحلرير الدمشــقي 
والكراسي اخململية املنجدة. مع العديد 
من دور األوبرا الكبرى، والشرفات األربع 
واملعــرض التي يطوق مــكان جلوس 

األوركسترا.
وبعد هذا االســتعراض املوجز عن تلك 
الــدور البد لنا من التطرق الى اشــهر 

عروض االوبرا في العالم، اوبرا عايدة

أشهر دور األوبرا في العالم وأشهر عروض األوبرا

الفنان التشكيلي عباس العتابي: األلم العراقي.. »زيت على قماش« 
الحائر بين اللون وُعريه

مشهد النصر من إنتاج » أوبرا باسيفيك » ألوبرا عايدة عام 2006
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11 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة التجــارة، أمــس 
األربعاء، تســلمها أكثر من 200 
طن من احلنطة احمللية، مطالبة 
بعــدم  واملســوقني  الفالحــني 
اإلســراع في احلصــاد للحفاظ 
التعرض  علــى احملصــول مــن 

للرطوبة وتقلبات اجلو.
وقالــت الوزارة في بيــان لها، ان 
مستمرة  التســويقية  »املراكز 
بتســلم الكميــات املســوقة 
احمللية  احلنطــة  من محصــول 
الفالحني  من  احلالي  للموســم 
 207829 بلغت  التــي  واملزارعني 

طنا من احلنطة بأنواعها«.
ان »عمليات  الــوزارة  واضافــت 
واعــادة  والتدقيــق  املتابعــة 
املســتلمة  للكميات  الفحص 
فــي املواقع مســتمرة من قبل 
االدارة العامة، اضافة الى اجلهات 
احملافظات مستمرة  الرقابية في 
لضمان عدم اختــراق الضوابط 
قبل  من  التي حددت  والتعلمات 

اللجنة العليا«.
وتابعــت: »جرى توجيــه الفروع 
باالســتعداد  كافــة  واملواقــع 
الكامل والشروع بتغطية جميع 
كميات احلنطة املســتلمة هذا 
العــام بالســاحات و)البانكــر( 
للحفاظ عليها من اي طارىء او 
تقلبــات جوية خاصة«، مطالبة 
بعدم  واملســوقني  »الفالحــني 
االســراع في احلصــاد للحفاظ 
علــى محصــول مــن التعرض 

لتقلبات اجلو«.
وأكدت وزارة الزراعة في، في وقت 
ســابق، ان العراق سيتحول الى 
الستراتيجة  للمحاصيل  مصدر 
خــالل اخلمس ســنوات املقبلة 
بعد االنتهاء من املشــاريع التي 
تقــوم الــوزارة باجنازهــا ومنها 

في حني  احلديثة،  الــري  تقنيات 
اكدت ارتفــاع محصول احلنطة 
الى اكثر من ثالثــة ماليني طن، 
اال ان العمليات العسكرية التي 
تنظيم  مع   2014 عام  شهدتها 
داعــش ادت الــى خــروج ثالث 
محافظــات زراعيــة هي صالح 

الدين واملوصل واالنبار.
على صعيــد متصل، اكدت وزارة 
مواقع  اســتمرار  أمس،  التجارة، 
لتجارة  العامة  الشــركة  وفروع 
املواد الغذائيــة بتجهيز مفردات 
البطاقة التموينية من الســكر 
وزيــت الطعــام للمواطنني في 

بغداد واحملافظات.

وقال مدير عام الشــركة قاسم 
حمود في بيان صحافي، ان »مركز 
بتجهيز  قــام  الرصافة  مبيعات 
مادتي الســكر بواقع )944( طن 
وزيــت الطعام بواقــع )31( طن 
اضافة الى قيــام مجمع مخازن 
التاجي باســتالم وجتهيــز املواد 
الغذائية إلى املواطنني إذ مت جتهيز 
مادتي الســكر بواقع )224( طن 
وزيت الطعام بنسبة جتهيز 100% 

ملناطق )التاجي والطارمية(«.
واضاف ان »فرع الشركة في بابل 
جهز مادتي السكر وزيت الطعام 
بنســبة %85 وفــي محافظتي 
االنبــار مت جتهيز مادتي الســكر 

الطعــام ومثلهــا في ذي  وزيت 
قــار بواقــع )577( طــن ملناطق 
)الرفاعي، الكرمة، اور، الشــهداء 
بواقع  الطعام  وزيت  والفضيلية( 
)499( طن ملناطق )ســيد دخيل، 
االصالح  الكرمــة،  الفضيليــة، 

والفهود(«.
واوضــح حمــود ان »محافظــة 
نينــوى تواصل اســتالم وجتهيز 
مادتي الســكر بواقع )510( طن 
وجتهيزهــا ملناطــق تلعفر ومادة 
زيــت الطعــام بواقــع )32( طن 
وجتهيزهــا ملناطق )قصران، قراج( 
عن طريق مجمع مخــازن بازوايا 
وفي محافظــة كركوك مت جتهيز 

مادة الســكر بواقــع )450( طن 
لوكالء احملافظة والنازحني«.

الى ذلــك، منعــت وزارة الزراعة 
استيراد خمسة محاصيل زراعية 
ضمن خطتهــا املوضوعة لدعم 

املنتج الزراعي احمللي.
وقال وكيل الــوزارة مهدي ضمد 
إن  األربعــاء،  أمــس  القيســي، 
»الوزارة منعت استيراد محاصيل 
والرقي  البطاطا  شملت  غذائية 
والبطيــخ والفلفــل والشــجر 
اعتبــارا من اليوم األول لشــهر 
أيــار احلالــي وإلى إشــعار آخر، 
إضافة إلى استمرار منع استيراد 
محاصيــل الطماطــة واخليــار 

والباذجنــان والثــوم واألســماك 
املبردة وذلك لتوفــر املنتج احمللي 
والذي ميتاز بأنه أكثر أماناً وصحة 

لإلنسان من املستورد«.
أن  بيــان،  القيســي في  وأضاف 
»الــوزارة تعمل وفقــاً للروزنامة 
الزراعيــة التــي حتــدد منــع أو 
وبشكل  االســتيراد  اســتئناف 
املنتج  توفــر  وحســب  منتظم 
دعم  على  وذلك حلرصهــا  احمللي 

وحماية املنتج الوطني«.
وغالبا ما تقــوم وزارة الزراعة بني 
احلني واحلني االخر بحظر استيراد 
بعــض احملاصيــل مــن اخلضــر 

والفواكه مع زيادة االنتاج احمللي.

التجارة: 200 طن كمية الحنطة المحلية المستلمة  
أكدت استمرارها تجهيز مفردات التموينية لجميع المحافظات

عمليات المتابعة 
والتدقيق واعادة 
الفحص للكميات 
المستلمة في المواقع 
مستمرة من قبل 
االدارة العامة، فضاًل 
عن الجهات الرقابية 
في المحافظات 
مستمرة لضمان عدم 
اختراق الضوابط 
والتعلمات التي حددت 
من قبل اللجنة العليا

احلنطة احمللية املستلمة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

حّذر صنــدوق النقــد الدولي، أمس 
التقاعس  العربية من  الدول  األربعاء، 
إزاء أزمة دين تلوح في األفق، داعيا إلى 
مواصلة إصالحــات اقتصادية، برغم 

ارتفاع أسعار النفط.
املنطقة  النفط في  وسّجلت أسعار 
ارتفاعــا عقب اتفــاق املنتجني على 
النقد  االنتاج، لكــن صندوق  خفض 
قال إن »هذا التحســن يجب أال يقف 

في طريق إصالح االنفاق احلكومي«.
وقــال الصندوق في تقريــره بعنوان 
»آفاق االقتصاد االقليمي اليار 2018«، 
إن »من اإلصالحــات األخرى املطلوبة 
اتخاذ خطوات اضافيــة نحو االلغاء 
التام لدعــم الطاقة، وإجراء تغييرات 
في نظام معاشات التقاعد والضمان 
االجتماعي، مبا في ذلك تعديل ســن 

التقاعد واملزايا التقاعدية«.

وقال مدير الصندوق ملنطقة الشــرق 
األوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور، 
إن »ارتفاع اسعار النفط ستحفز على 
التغييــر«، مضيفا »يجــب أال نكون 
متقاعسني. أســعار النفط ترتفع... 
هــذا بالتأكيد ال يعنــي أنه ال يتعني 
علينا تطبيــق االصالحات. بالعكس، 
فإن البيئة احلالية توفر فرصا لتسريع 

بعض تلك االصالحات«.
ووصلت اســعار النفط إلى نحو 75 
دوالر للبرميــل مقارنــة بـــ 30 دوالر 

مطلع 2016.
وتوقــع الصنــدوق أن يبلــغ معدل 
النمو االجمالي في منطقة الشــرق 
تضم  التي  افريقيا،  وشمال  األوسط 
جميع الــدول العربية وإيران، 3.2 في 
املئة هــذا العام، مقارنــة بـ 2.2 في 

املئة فقط في 2017.
االقتصادية  التدابير  إلى  أزعور  وأشار 
عجز  خلفض  الهادفــة  الســعودية 
موازنة مســتمر، واحلد مــن اعتماد 

االقتصــاد علــى النفــط، ال تــزال 
السياسة الصائبة.

وتابع أن »الستراتيجية احلالية املبنية 
على التوصــل ملوازنة متوازنة بحلول 

2023 هي الصائبة«.
وبرغــم توقعات اقتصاديــة أفضل، 
توقع صندوق النقــد الدولي أن يبلغ 
عجز املاليــة الكلــي التراكمي في 
املنطقة 294 مليــار دوالر في الفترة 

.2022-2018
الدين  يبلغ استهالك  أن  املتوقع  ومن 
احلكومي التراكمي 71 مليار دوالر في 

نفس الفترة الزمنية.
وذكر تقرير صنــدوق النقد الدولي أن 
»التراكم الســريع للديــن في كثير 
منها )دول منطقة الشــرق االوسط 
وشــمال افريقيــا( يعد مــن بواعث 
القلــق، إذ ارتفــع مســتوى الديــن 
مبتوسط 10 نقاط مئوية من إجمالي 
الناجت احمللــي كل عام مــن 2013، إذ 
قامت البلدان بتمويــل عجز املوازنة 

العام الكبير«.
»ارتفاعا وشــيكا  أن  التقرير  واضاف 
ارتفاع  إلى  الفائدة ســيؤدي  ألسعار 
ســيعقد  مــا  االقتــراض،  كلفــة 

املشكلة«.
وقــال الصنــدوق إن اقتصــاد الدول 
املستوردة للنفط سيحقق منواً قدره 
6.2 في املئة سنوياً، جملرد االبقاء على 
معدل البطالــة احلالي البالغ 10 في 

املئة.
وأكــد ازعور ان دول منطقة الشــرق 
بحاجة  افريقيا  وشــمال  االوســط 
25 مليون وظيفــة جديدة في  خللق 
املقبلة، محذرا في  السنوات اخلمس 
نفس الوقت من العواقب الســلبية 

للبطالة وارتفاع مستويات الدين.
وأوضح أن »معدل الدين في املنطقة 
للدول املســتوردة للنفــط يفوق 80 
في املئة« مــن الناجت احمللي االجمالي، 
مؤكدا أن هــذا الرقم »يتخطى احلد 

املقبول«.

تقـرير
طالب بإلغاء دعم الطاقة وإصالح أنظمة التقاعد والضمان االجتماعي

صندوق النقد للدول العربية: أزمة دين تلوح باألفق

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملة األجنبية، مبزاد أمس األربعاء، إلى 145.05 
مليون دوالر، في مقابــل 137.29 مليون دوالر مبزاد 

الثالثاء، بزيادة 7.76 مليون دوالر.
وقرر مجلس الوزارء تعطيل العمل بالبالد، الثالثاء، 

مبناسبة عيد العمال العاملي.
وأوضح املركــزي، في بيان، أن ســعر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 

33 مصرفاً، وشركتني للتحويل املالي.
ونوه البنك بأن تلك املبيعات هي نتائج املزاد املقرر 
غداً )اليوم( اخلميس ، موضحــاً أن إجمالي البيع 

الكلي بلغ نحو 164.45 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف 
في اخلــارج 143.97 مليون دوالر، فــي حني ُقدرت 

كميات البيع النقدي بـ 1.08 مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في البيــان، أن بيع املبالغ احملولة 
حلســابات املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190 
دينــاراً لــكل دوالر، أما البيع النقدي فســيكون 

بالسعر نفسه.

بروكسل ـ رويترز:
قال مكتب إحصاءات االحتاد األوروبي يوروســتات في 
تقديرات أولية إن النمــو االقتصادي مبنطقة اليورو 
التي تضم 19 دولة تباطأ كما كان متوقعا في بداية 

العام اجلاري.
وقــال يوروســتات أمس األربعــاء إن النــاجت احمللي 
اإلجمالي ملنطقة اليورو زاد 0.4 باملئة في الربع األول 
باملقارنة مع الربع األخير من 2017 في حني بلغ النمو 

2.5 باملئة على أساس سنوي.
ويتماشــى هذا مع توقعات االقتصاديني، لكنه يقل 
عن معدل النمو الفصلي البالغ 0.7 باملئة املسجل 

في األرباع الثالثة السابقة.
وانخفضت بيانــات املعنويــات االقتصادية في آذار 
لكنها ظلت من دون تغير في نيســان بصفة عامة، 
مما قاد احملللني ليتوقعــوا أن اقتصاد منطقة اليورو 
سيتراجع إلى مســتويات منو تظل جيدة عند نحو 

اثنني باملئة على أساس سنوي في األرباع القادمة.
لكن من املستبعد أن يرتفع النمو إلى املعدل البالغ 

2.5 باملئة املسجل في 2017.
وتراجعت الثقة ألسباب من بينها اخملاوف بشأن حرب 
جتارية مع الواليات املتحــدة، والتي يظل من احملتمل 
اشتعالها إذا فرضت واشــنطن رسوما على واردات 
الصلب واأللومنيوم من االحتــاد األوروبي. ومن املقرر 

صدور قرار في هذا الشأن بحلول األول من حزيران.
وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن معدل البطالة 
في منطقة اليورو ظل مســتقرا فــي آذار عند 8.5 

باملئة.

لندن ـ رويترز:
عزز الدوالر مكاســبه أمس األربعاء بعدما سجل 
أعلى مستوى في ثالثة أشهر ونصف الشهر في 
اجللسة الســابقة مع تأهب املستثمرين إلعالن 
نتيجة اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميركي( إذ قد يرسم صناع السياسات 

مسار توقعات أسعار الفائدة.
وبرغم أن األســواق املاليــة ال تتوقع أي تغيير في 
السياســة النقدية األميركية لكن املستثمرين 
ســينتظرون أي تعليقات تأخذ في االعتبار تأثير 
قوة الدوالر وزيادة العوائد على السياسة النقدية 
إذ من املرجح أن يؤدي أي مؤشر على زيادة احلذر إلى 

توقف صعود الدوالر.
وفي مقابل ســلة عمالت صعد الدوالر متجاوزا 
متوســطه املتحرك فــي 200 يــوم الثالثاء وهو 
مســتوى لم يتجاوزه منذ أيار 2017 ويدفع بعض 
مســتثمري املؤسســات الكبار إلعــادة تقييم 

مراكزهم في الدوالر.
وأمس األربعاء انخفض مؤشــر الدوالر 0.2 باملئة 
إلى 92.242 بعدما ســجل أعلى مســتوى منذ 
العاشر من كانون الثاني عند 92.57 في اجللسة 

السابقة.
ومتاسك اجلنيه االســترليني بعدما انخفض إلى 
أقل من 1.36 دوالر في اجللسة السابقة إذ خفض 
املســتثمرون مرهاناتهم على رفع سعر الفائدة 

األسبوع املقبل.

»المركزي«: مبيعات العملة 
ترتفع 8 ماليين دوالر

تباطؤ نمو 
منطقة اليورو

الدوالر يعزز مكاسبه 
األسبوعية

متابعة الصباح الجديد:
أظهــرت بيانــات وزارة الطاقة 
الروسية، أمس األربعاء، أن إنتاج 
البــالد من النفط اقترب من 11 
مليون برميل يوميا في نيسان، 
مــن دون تغيير عــن آذار عندما 
ســجل أعلى مســتوى في 11 
شــهرا، لكنه يتجــاوز الهدف 
احملدد في اتفــاق خفض اإلنتاج 
املبــرم مــع منظمــة البلدان 

املصدرة للبترول )أوبك(.
وتنتــج روســيا حاليــاً 10.97 
مليــون برميل يوميــا، بعد أن 
اتفقت على اخلفض مبقدار 300 
ألف برميل يوميا من مســتوى 
11.247 مليــون برميــل يوميا 
املسجل في تشرين األول 2016، 
وهو شهر األساس الذي تستند 

إليه التخفيضــات في االتفاق 
املوقع مع أوبك ومنتجني آخرين.
ويسري هذا االتفاق حتى نهاية 
العام. ومن املقرر أن جتتمع أوبك 
من  خارجها  املنتجــني  وبعض 
بينهم روســيا فــي فيينا في 

حزيران ملراجعة االتفاق.
وقــال وزيــر الطاقة الروســي 
ألكســندر نوفاك إنه قد يجري 
مشــتركة  منظمة  تأســيس 
للتعــاون بني أوبــك واملنتجني 
سريان  انتهاء  عقب  املستقلني 
في  النفط  تخفيضــات  اتفاق 

نهاية العام.
وبلغ إجمالي إنتاج روســيا في 
نيســان 44.878 مليون طن في 
في  طن  مليــون   46.39 مقابل 

آذار.
أكبــر  روســنفت،  إنتــاج  وزاد 
املدرجة،  الشــركات  بني  منتج 

0.1 باملئة عــن آذار بينما ارتفع 
إنتاج غازبروم نفط، األسرع منوا 

الروسية،  بني شــركات النفط 
بنســبة 0.9 باملئة. لكن تراجع 
حجما  األصغر  الشركات  إنتاج 
أثر  بدد  باملئة   0.9 مبا إجماليــه 

هذه الزيادات.
النفــط  صــادرات  وارتفعــت 
األنابيب  عبر  املنقولة  الروسية 
مليون   4.367 إلى  نيســان  في 
 4.163 مع  مقارنة  يوميا  برميل 

مليون برميل يوميا في آذار.
وبلغ إنتاج الغاز 61.86 مليار متر 
مكعــب في الشــهر املاضي، أو 
2.06 مليار متر مكعب يوميا، في 
مقابــل 65.68 مليار متر مكعب 

في آذار.
الشــأن  يوميا  برميل  مليون  في 
ذاته، اكد املوقــع اإلخباري لوزارة 
النفط اإليرانية )شانا( أن صادرات 

إيران من النفط بلغت 2.6 مليون 
برميــل يوميا في نيســان، وهو 
مســتوى قياسي جديد منذ رفع 
احلظــر الدولي عن طهــران في 

كانون الثاني 2016.
النفط  أن شــركة  وذكر »شانا« 
أيضا  صدرت  اإليرانيــة  الوطنية 
200 ألــف برميــل يوميــا مــن 
الطبيعي في  الغــاز  مكثفــات 
نيسان، مضيفا أن الصني والهند 
اشــتريا أكثر من نصف صادرات 
النفــط اإليرانيــة في الشــهر 

املاضي.
وكان وزير النفــط اإليراني بيجن 
زنكنة اكد في نيسان أن إجمالي 
صادرات ايران من اخلام واملكثفات 
بلغ 2.5 مليــون برميل يوميا في 

آذار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
إقليم  حكومة  رئيس  كشــف 
كردستان »نيجيرفان البارزاني«، 
أمس األربعاء، عن جهود إلقامة 
إيران،  مع  جتارية حــرة  منطقة 
في حني أشــار إلى أن احلوارات 

بني بغداد وأربيل أســهمت في 
حل بعض املشــكالت املتعلقة 

باملعابر احلدودية.
البارزاني في كلمته خالل  وقال 
مؤمتــر التنميــة االقتصاديــة 
وإيران،  كردســتان  إقليــم  بني 

مــع  مســتمرة  »اجلهــود  إن 
احلكومــة العراقيــة إلقامــة 
منطقــة جتارية حــرة مع إيران 
احلدودي«،  برويزخــان  معبر  في 
واملستثمرين  »الشركات  داعيا 
اإليرانيني والعراقيني إلى توسيع 

نشاطاتهم«.
احلكومة  بني  املشكالت  وبشأن 
اإلقليم،  وحكومــة  االحتاديــة 
أشــار البارزاني إلى أن »احلوارات 
وإقليم  االحتادية  احلكومــة  بني 
التوصل  عن  أسفرت  كردستان 

إلى حل بعض مشكالت املعابر 
الدســتور«، مشــيرا  إطار  في 
حلل  مســتمر  العمل  أن  الــى 

املشكالت املتبقية.
وانطلقت، أمس األربعاء، أعمال 
مؤمتر التنميــة االقتصادية بني 

إقليم كردستان وإيران مبشاركة 
وزير التجارة والصناعة العراقي 
ووزير التجارة اإليراني ومسؤولني 
بهدف  كردســتان  إقليــم  من 
االقتصادية  العالقات  مناقشة 

بني اجلانبني.

كردستان تعتزم إقامة منطقة تجارية حرة مع إيران 

استقرار إنتاج روسيا النفطي عند 11 مليون برميل يوميًا
مستوى قياسي جديد لصادرات الخام اإليراني في نيسان 
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وذلــك مبيلهــا نحــو التكثيــف واالختزال 
على مســتويني: اولهما مســتوى اجلملة..

وقصر  املقطعي  املســتوى  علــى  وثانيهما 
اجلملة الســردية..فكانت نصوصها موحية 
باضمارها..محتشــدة الداللــة بحذفهــا..

والتي شكلت)اول اغنية عشق رددتها ذاكرة( 
املنتج واسهمت دار شهريار/دار الرافدين في 
على  وانتشارها/2017..الشتغالها  نشــرها 
وثقافيا  اجتماعيا وسياسيا  ثيمات متفاوتة 
والذات  الــذات  معانــاة  ونفســيا..باعتماد 
اجلمعــي اآلخر التي شــكلت بؤرتها لتعري 
املســكوت عنه..مع عناية باالستهالل الذي 
يشــكل جوهر احلكاية مع ضربــة مباغتة 
مســتفزة لذاكرة املستهلك)املتلقي( خامتة 

النص..
  )فــي احدى اجلمع شاكســوه حــني ابدلوا 
حــذاءه اجلديد واملســتورد بنعــل قدمي..اخذ 
االمر بنوع مــن الالمباالة..وفي جمعة اخرى 
عادوا الكرة وابدلوا حــذاءه بنعل اكثر تهرؤا 
مصحوبا بورقة صغيرة كتب عليها)هذا من 

فضل منطقتي(..وســط هــذا وذاك وصوت 
من هنــا وصوت من هناك متت تهدئة املوقف 
وشيخ اجلامع يصر على حضوره الداء الصالة 
رغم كل شيء..في جمعة اخرى ابقى مرافقه 
يراقب من يريد ســرقة احلذاء وفي اللحظات 
االخيرة من اخلطبة والصالة جاء احدهم وقال 
للمرافق ان السيد النائب يريدك.. وحني ذهب 
وعلــم انه لم يطلبه عاد الــى مكانه لكنه 
لم يجد حذاء الســيد النائــب بل وجد فردة 
نعل وورقة مكتوب عليها)نعتذر لوجود فردة 
واحــدة فقط( في هذه املرة ســخط النائب 
وبانت مالمح العصبية على محياه وقرر في 
نفســه عدم الصالة في اجلامع مرة اخرى الن 
االمر يبدو متعمدا..لكنه عاد بعد جمعتني او 
ثالث ملناسبة اجلمعة االولى من شهر رمضان 
وقبل ان يدخــل الى اجلامع اوصــى مرافقه 
والسائق مبراقبة من يفعل ذلك.. يومها حتدث 
بعد صــالة اجلمعة عن نعمة اهلل وكيف مّن 
عليه بهــذه النعمة الكبيرة..انتهت اخلطبة 
وانتهــت الصالة وخطواته نحــو باب اخلروج 
حذرة خوفا من تكرار االمر..لكنه ابتسم حني 
وجد احلذاء فــي مكانه..خرج من اجلامع وهو 
يصافح املصلــني ويقول)هذا ايضا من فضل 
ربي انه اوقف هؤالء السراق( سار هو والسائق 
ومرافقه باجتاه  الســيارة..وقف وهو مذهول 
مما رآه حيث وجد الســيارة مــن غير اطارات 
وهي واقفة علــى اربع طابوقات كبيرة وورقة 
معلقة على ماســحة الزجاج االمامية قرأ 

فيها)هذا من فضل ربي( ص89 ـ 90..
  فالنص يصور الذات وصراعها مع كينونتها 
والواقع من خالل ايصال رســائل مشــفرة 
باالنتقادات الكاريكاتورية الساخرة الطافحة 
بالواقعيــة الدرامية.. املعبــرة عن مجتمع 
يضج بالتناقضات..وتدين سياسة االستالب 
وتزييف القيم االنســانية بلغــة متوهجة 
والفاظ ايحائية بعيدة عن التقعر..مع اعتماد 
التكثيف واالختزال واالقتصاد في اللغة مع 
ضربة اسلوبية مفاجئة..اضافة الى اتسامه 
مبجموعة من اخلاصيات كاخلاصية االيحائية 
وخاصيــة االدهــاش الناجتــة مــن االضمار 
واحلذف والتخييل واملفارقة..فضال عن مميزاته 
اجلماليــة املتمثلة فــي التركيــب اللغوي 
للتدليل  الفعلية  اجلملة  واعتماد محموالت 
على احلركية والتوتر الدرامي واثراء وتســريع 
االيقاع السردي بشكل دينامي حيوي..اضافة 
الــى مميزاته الدالليــة الناجتة مــن املفارقة 

واالنزياح املنطقي وانقالب القيم مبوازينها..
)بعــد ان لوح بيــده توقفت ســيارة الكيا..

صعد رجل في العقد اخلامس يرتدي السواد..
عالمــات احلــزن باديــة عليه..ليكمل حزنه 
بالســيارة حيث كان املذيــاع يبث محاضرة 
دينية عن عاشــوراء..بعد ما يقرب من مائة 
متر..شــاب في بداية العقــد الثاني يرتدي 
جينــزا ضيقا وتي شــيرتا ملونــا باالحمر..
وتسريحة الشــعر حديثة..لوح بيده..توقف 
الســائق ليصعد..مــا ان حــط قدمــه في 
الســيارة حتى رن هاتفه النقــال واذا صوت 
فيروز)سألتك حبيبي لوين رايحني(..رد بهدوء 
مع ضحكة تشــي ان الطرف االخر حبيبته..
الرجل اخلمســيني ينادى على الشاب الذي 
صعد في مقدمة الســيارة بجانب السائق 
واصل موالنا..ســيد.. موالنــا.. واصل..انتبه 

الشاب..التفت وابتسامة تعلو محياه ملوحا 
باصابــع يده االربعــة شــكرا..وهو يهمس 

ويبتسم هاتفيا..(  ص109..
  فالقاص يســجل الواقع بصــورة املتخيل 
ســاردا حكاياته بآليات ترقى في نتاجه الى 
مصاف هواجس مسكونة مبا يدور حولها..مع 
اختزال احلدث وانزياح الواقع وكل ما يتســق 
مع ايقاع احلياة.. ليقدم نصا متجاوزاالكتابة 
التشخيص  بلغة  التقريرية مستعينا عنها 
االســتعاري واجملاز املؤنسن واالنزياح البالغي 
وخطاب الترميز التجريدي بتوظيف االلفاظ 
والدوال  الســيميائية  واالشارية  العالماتية 
املوحيــة املكتظــة بالدالالت..فضــال عــن 
توظيفه تقانــات فنية كالتضمني والتلميح 

ولغة اجلســد االشــارية احلافلــة باملعاني 
الرمزية التي تتوارى خلف احلضور املادي وفق 
ميكانزميات لغوية تبث الروح في ثنايا النص 
املعبأ بالدهشة.. املركز على املعاني باعتماد 
الرمز الذي يقبل التأويل ويســهم في نبش 
للمستهلك)القاريء(..كونه  الفكرية  اخلزانة 
نص دائم التخلق لقابليته على التحرك في 
الزمكانية بسبب طاقته الدينامية الفاعلة..
)ذات ليلة مقمــرة وبعد نهاية حرب الثماني 
سنني العجاف حيث مازال الناس يستذكرون 
موتاهم في ذكراهم الســنوية..وبعد نهاية 
احداهــن وفــي طريــق عودتي الــى البيت 
ونوال..عاكستها  الطريق  جمعني  ان  صادف 
صامتة..عاودت  احمللة..ظلــت  طريقــة  على 
املعاكســة..ردت ببعــض العنــف معجون 
بابتســامة ماكرة..تبادلنــا اطــراف حديث 
لقاء..وجرى  اتفاق على  مجامل..وحدث شبه 
ذلك والتقينا ولهونا ببعضنا بشــتى الطرق 
والطرائق..لم يكن املــكان بعيدا عن احمللة..
حيث عدنــا بعد انتصــاف النهار..دخل كل 
منا في زقاقــه..كان بيتهم فــي اول الزقاق 
وبيتنا في وســط الزقاق الــذي يليه..وعلى 
بعــد خطوات مــن دارنا دوى صــوت اطالقة 
نارية واحدة..دخلت البيت..دقائق وعال صياح..
مصدره  الى  مستفسرا..هرعوا  اجلميع  خرج 
وانا معهم..وقف الكل مذهوال امام بشاعة 
املنظر..االبن يقــف بجوار جده..وخالته تنوح 
املمزقة..ليســرق  اختها  وهي جتمع اشــالء 
نظري وشم كبير كنت قد عملته على زندها 

االيسر صباح اليوم(  ص146 ـ ص147..
فالقــاص يركز علــى العناصر الشــعورية 
والنفســية اخلالقة جلدلية)الذات واملوضوع( 
ليخلــق نص الرؤيــا في اطــاره البنيوي مع 
جتاوز املألوف واالنطــالق في فضاء الطبيعة 
وصــوال الــى اللحظــة املولــدة للوظيفة 
اجلمالية املتمثلة في االدهاشــية املفاجئة..
ليكون خطابه محققا لوظيفته االنفعالية 
باســتخدام الطاقــات احلســية والصوتية 
والعقليــة عبر بناء يفجر اللغة باســتثمار 
خصائصهــا بوصفهــا مادة بنائيــة لصور 
ايحائية تتكــىء على االيجاز واثــارة اخليال 

بتوظيف اجملاز املعبر عن حلظة التوهج..
  مما سبق نستشف ان القاص انتج نصوصا 
متيزت مبعاييرها الكمية والكيفية والداللية.. 
القص  ومقصديــة متثلت جــل مقومــات 
القصيــر جــدا واســتجمعت كل مكونات 
الفعــل الســردي وخصائصه االدهاشــية 

والفنية واجلمالية..   

علوان السلمان

 ـ )القصة القصيرة جدا نهاية لرواية( محمد 
خضير

 
...لقد شــهد النص الســردي حتوالت بنيوية 
مقترنــة والتحــوالت احلضاريــة.. كونه نص 
متمرد على الثبات والنوع انطالقا من احلكائية 
وانتهاء بالقص القصير جدا الذي تعود نشأته 
الى بداية النصف الثاني من القرن العشرين..

اذ حركــة التجريب ملغايرة املألوف والســعي 
فقدمت  الشــتغاالته..  حديثة  آليات  البتكار 
نصا منطلقا من ذروة احلدث وتوهجه يحققه 
وعي املنتج)القاص(.. فيتجاوز الواقع وتقلباته 
صوب مطلقه..فكانت نوعا سرديا يتفق وروح 
العصر ومتطلباته من سرعة وتركيز وتكثيف 
في الشــخصيات واالحــداث والزمان واملكان 
وايحاء وترميز باعتماد الكم الكلمي الضروري 
لبنــاء النــص..اذ انها تدور حــول حدث ينمو 
متصاعدا بسرعة في اجتاه واحد ضمن حبكة 
مركزة صوب النهاية متجاوزا للذروة البنائية 
النهــا تتمحور فــي نهايتها حيــث الضربة 
االسلوبية االدهاشية املفاجئة وحلظة التنوير 
الذهنــي واالضافة اخلالقة الناجتــة من توفر 
الفكرة في تتابع جمالــي مطرد وهي حاملة 
للشــعرية التــي تعكس احلالة الشــعورية 

املنبثقة من دواخل النص وروحه...
  لقــد برز القص القصير جــدا بعدد محدود 
من الكتاب آنذاك ضمــن مجاميع قصصية 
كمــا فعــل احمد خلــف  فــي مجموعته 
مهجــورة(..اذ  شــوارع  في  القصصية)نزهة 
ضمنها خمس قصص قصيرة جدا..ونشــرت 
بثينة الناصري في مجموعتها)حدوة حصان(

قصــة اســمتها)قصة قصيرة جدا( ونشــر 
حبيب الراوي خمس قصص قصيرة جدا ضمن 
النتاج  توالى  ...ثم  الليلي(  مجموعته)القطار 
القصصي القصير جدا ضمنا واستقالال كان 
آخره اجملموعة القصصية)روشــيرو(..)البقعة 
امللتوية في جغرافيا املتاهات( على حد تعبير 
منتجها القاص حســني رشــيد بقصصها 
القصيــرة جــدا التــي توزعت علــى اربعة 
محــاور معنونة)تعال الريــك( و)متعن بذلك(

و)حتدث معك( ثالثيات و)تخيل ذلك(مشــاهد 
قصصيــة.. وقدانتظمــت حتــت كل عنوان 
مجموعة مــن العنوانات التي تفرد كل منها 
بفضاء ســردي قائم بذاتــه كنتيجة حتمية 
للعوملة والعصر الذي وســم بعصر السرعة 

األدوية بيد واألخرى علــى خاصرته التي لم 
يشــفى جرحها بعد، ورأس لفــه بعصابة 
جف الدم عليها ..بدأ عليه انه كارها سلوك 
هذا الطريــق جازعا من ترابــه لكن! هناك 
من ينتظره، بطون خاوية عســى أن تشــبع 
بقدومه، ووجوه اتعبهــا االنتظار رغم قصر 
مدة ســفره، فمنذ خروجه من الدار ونزوله 

من احلافلة لم يستغرق أسبوعني. 
أخذ يدنن بجزع أغنية جالت في خاطره واذا 
بشــفاهه تردد )رديت(غنــى بدايتها وأخذت 

الدموع تتســاقط على خده االســمر الذي 
غطته حليته غير املشذبة، انتبه إلى نفسه: 
ماذا فعلت؟ ماذا جنيــت؟ رجع بذاكرته إلى 
أســبوعني مضت .. حني عرض جزء من حلم 
جســده للبيع وكيف ساومه املشتري على 
السعر كأنه ســلعة قدمية ...تذكر تفاصيل 
كأنها  بــكل محتوياتها  العمليــات  غرفة 
أربعة  ..تركوه في املستشــفى  كوكب آخر 
أيام دون ســؤال حتى خرج من تلقاء نفسه 
،حامال كيس األدويــة والنقود التي لم تلبث 

معه ســوى مســافة طريق املستشــفى 
،ليضرب على رأسه وتسرق منه، ثم يعاد مرة 

اخرى إليه .
أحس بالعطــش، نظر أمامه ،بــدأت بيوت 
القرية تلوح باألفق مبعثرة هنا وهناك، بيوت 
اســتوطنها الفقر واملرض وأصبح جزء من 

معاملها ..لم تستطع قدماه حمله.
بدأ يترنح ميينا وشــماال قبل أن يسقط على 
األرض ويسيل خيط الدم من خاصرته ليعلن 

نهاية املشوار.

محمد عواد

بني ألم ممزوج مبرارة التجربة وانكســار الروح ، 
دفع نفسه بكل ما تبقى له من قوة ليترجل 
مــن احلافلة التي لــم يدفع أجرتهــا، ليبدأ 
بالتهام الطريق الذي أخذ منه كثيرا متوجها 
)بســاطيل( اتعبتهما  بقدمني  قريتــه،  إلى 

اجليش وحروبه ومســحاة األرض التي تركت 
بهما شــقوق لن تندمل ابدا، ماسكا كيس 

منتصــَف الطريــِق، على مقربــٍة من كلٍب 
أسود.

2
نورٌ ينهمُر على شجٍر.

شخٌص عرفتُه وأحببُته.
حينما يتناهى إلى مسامعنا تاريَخ زفافِه

وسننَي تنقالتِِه
ينـزلُق مَن الَنعِش إلى األسفِل

إكليــٌل المٌع مــن الغــارِ وإبــٌر معتمٌة من 
الصنوبرِ.

3
كاتدرائية:

 أرى أناساً ساغبني، واهنني
رؤوُسهم متدّليٌة

علــى ركِبهم. لكنَّ األجراَس تُقــرُع على أّيِة 
حاٍل

متأرجحًة، مرسلًة عبرَ احلقوِل املزروعة
خضرًة وأمواَج صوٍت بأوراٍق طويلٍة.

4
ثّمَة ُجرٌح في اجلذِع

َموِضع الُغصِن املُنتزَع،
حيث اندفعت ريٌح إلى اخلارِج،

تعلو وتَنتفخ،
. تعصُف على كلِّ كائٍن حيٍّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصدر روبرت بــالي )1926( أكثــرَ من أربعني 
مجموعــًة شــعريًة  أشــهرها مجموعتُه 
املبكرة )الصمُت في احلقوِل الثلجية - 1962( 

، )مجُد الصبــاح - 1969( ، )هذِه الشــجرُة 
ستمكُث هنا ألَف عام - 1979( )يؤوب الرجل 
ذو املعطِف األســود - 1981( ، )عشق النساِء 
في عاملني - 1985(. كتَب بســوية عالية في 
النقِد والفلسفِة والسياسة وترجَم العديَد 
من األعمــال الشــعرية األمريكية اجلنوبية 
واألوربية. بعد رحلة الى بــالد ذويه، النرويج، 
اكتشف عدداً من الشعراء الذين لم يكونوا 
معروفني فــي الواليات املتحــدة، وخصوصاً 
لشعراء السويد مثل الشاعر غونار إيكيلوف 
، وهاري مارتينســون وتومــاس ترانس ترومر  
لذي تربطُه به َصداقــٌة حميمٌة ويعرف عنه 
االهتمام بـ »الشرق« ذي الصبغة الصوفية. 
كشفت له رحلته النرويجية، للغرابة، عالم 
»الشرق« الشعري من خالل أعالم مثل جالل 
الدين الرومي، وكبير، وحافظ، وترجم بعضها 
للشــعر  لإلنكليزية فــي مجلة خصصها 

املترجم أصدراها في أميركا .
يُعتبر روبرت بالي من أصفى الغدران الشعرية 
األمريكية و أكثرها تالحماً مع الطبيعة. فقد 
سعى بالي من خالل حتديثه للشعر األمريكي 
إلى انتشاله من اجلفاف األكادميي مرتقياً به 
إلى الصفاء والنضارٍة،  فيه تتصالح مدارس 
شــعرية مختلفة، متناغمًة فــي تيارٍ أدبي 
جديد يدمــج بني تقنياٍت أوروبيــٍة ومهاراٍت 
أمريكية التينية وروحانية مشــرقانّية. كما 
يعد هذا الشاعر، املتوج بعدد كبير من اجلوائز 
الشــعرية واألدبية، أحــد رواد قصيدة النثر 

االميركية.

روبرت بالي
كاميران حرسان

 
وحده في الغاباِت ليالً

يشبُه اجلسُد شجرة البتوال في نوفمبر،
شاخصًة قبالة القمرِ،

مَتَْتدُّ عبرَ السماواِت الباردِة
فعنَد األشجارِ هنا ليَس ثمَة طموٌح

أجساٌد ُمَبلَّلٌَة، أوراٌق، ال شيَء سوى جذوٍع عاريٍة
متسّلقٍة كألهبٍة باردٍة.

             2            

ها هو ذا آخُر جتواٍل لي بنَي األشجارِ
عنَد الفجر َِعليَّ العودُة إلى احلقوِل املسّورِة

إلى األرِض املطيعِة
فاألشجارُ ستسمق طواَل الشتاِء.

 3         
مبهٌج أن تتجّوَل في الغابِة العارية

األوراُق الثقيلُة ال حتجُب شعاَع القمرِ
هي في األسفِل هناَك على األرِض الرطبِة

تفوُح منها الرائحُة تلَك
التي يعشُقها القطا.

اكتئاب
فجأًة في العاصفِة ضوٌء يُرى، ثلٌج

يتهافُت من كلِّ اجلِّهاِت، كُندِف
وَسٍن, وأنا نفسي

في طريقي إلى مخزِن املُؤنة املعتِم,

اختزال الحكي وانزياح المعنى 
في)روشيرو( 

غالف اجملموعة القصصية

لقد برز القص القصير 
جدا بعدد محدود من 

الكتاب آنذاك ضمن 
مجاميع قصصية 

كما فعل احمد 
خلف  في مجموعته 
القصصية)نزهة في 

شوارع مهجورة(

مشوار

إياَك أن يموَت قبَلَك.. الحمد المال*الرجُل ذو المعطِف األسوِد

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

 
صدرت حديثاً عن منشورات املتوسط – إيطاليا، 
مجموعة شــعرية جديدة للشاعر السعودي 
أحمد املاّل، حملت عنوان "إياَك أن ميوَت قبلََك". 
وعنــد العتبة األولى للكتاب جند أنفســنا في 
حديقٍة مهجــورٍة ينتصب في آخرهــا "متثاُل 
الشــاعرِ" مواجهاً العالم والناس بصدرٍ أعزل 
إال من القصائد التــي تبدو لوهلٍة أنَّها متاحة، 
وقبل أن يتفرَّقوا، تراهم يصوِّبون سهامهم نحو 
قة أو  التمثال، وال يهم إن كانت اإلصابات ُمحقَّ
خاطئة؛ طاملا أن هذا البيان الشــعري سيمتدُّ 
ظالًّ عالياً يطاوُل كلَّ شيء يقع بني يدي الشاعر.

يكتب أحمد املال في قصيدة "جملة صلبة":
ًة  أريُدهــا قصيــدًة ُمَدبَّبًة ُمحَكَمًة وَمحُشــوَّ

بالَبارُود
مثلما أكتُب عن الثَّورِ واحمِلْرَاث

والفالِح والِبْذرة
والزَّهرِ والثَّمر

حتَت مطٍر يصبُّ كلَّ صباح،
في جملٍة صلبة.

بهــذه القســوة، ينحُت املــال صخــرَ اللغة، 
ــاٍت محترٍف، صنعته  ُمتوارياً خلف ضرباِت نحَّ
تستدعي وجود فراٍغ شاسع حول كتلة الكائن 
ة في البحث  قيد التشــكل. مبتكراً طرقــاً عدَّ
عن الكلمــات، الهاربة واخملتبئة خلف أشــياء 
العالم. يُهدي الشاعر جلَّ نصوص الكتاِب إلى 
أصدقائه، مطــارداً أطيافهم كأقمــارٍ في بئر، 

متعثِّراً بالليل، يختبر األلم والغضب والطيران 
في الغرفــة وحيداً، محاوالً جتاوز "موٍت طائش" 

برصِد املزيد من االحتماالت.

سأموُت بَشْعٍر طويٍل
وحليٍة َكثٍَّة بيضاء
في مغارٍة عالية،

فال حاجًة إلى َكَفن
أو قبر،

سأموُت على هيئِة قفزة
من قطارٍ سريع،
أو طلقٍة صائبة

أكوُن فيها املَقذوَف واملُهَمل،
سأموُت ُمتشبِّثاً بَحبٍل َمعقود

وأصعُد مع إشارة املالك

يتخّطى الشــاعر عبر قصائــده، حاجز اخلوف 
املتأصل فينا، يفتح باب الشك والتساؤل على 
مصراعيه، متمسكاً بوحشيِة احللم وما مينحه 
التــوق الدائــم للحرية من مســاحاٍت للَّعب، 
واحليــِل الصغيــرة التي نقتحم بهــا الظالم 
والعتمة، نداري بهــا األلم ونفضح العالم من 

حولنا باقتراف املزيد من الشعر.
"إياك أن ميوَت قبلََك" للشاعر السعودي أحمد 
املال، مجموعة شعرية جديدة، صدرت في 128 
صفحة من القطع الوســط، ضمن سلســلة 
براءات التي تصدرها الدار وتنتصر فيها للشعر، 
والقصــة القصيرة والنصــوص، احتفاًء بهذه 

األجناس األدبية.
 1961 *أحمد املاّل: شــاعر ســعودي، مواليد 
باألحســاء. أصــدر شــعراً: ظــل يتقصــف 
1995. خفيف ومائل كنســيان 1997. سهم 
يهمس باســمي 2005. متارين الوحش 2011. 
كتبتنا البنات 2013. الهــواء طويل وقصيرة 
2014. عالمــة فارقة 2014. ما أجمل أخطائي 
2016 والتــي ترجمــت بالعنــوان ذاتــه إلى 
اإلنكليزية في 2017. ســاهم في إعداد كتاب 
وأنطولوجيا  الســعودي،  الشــعر  مختارات 
الشــعر احلديث، باإلضافة إلى كتابته لعدة 
ســيناريوهات ومســرحيات. واإلشراف على 
إدارة عدد من املؤسسات واجلمعيات واألقسام 
الثقافية، وله مقاالت رأي صحفية منتظمة. 
شــارك في عدة مهرجانات شــعرية محلية 
ودولية. حتصــل على جائزة محمــد الثبيتي 

الشعرية 2016
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بغداد ـ كريمة الركابي*
ورياضة  شــباب  مديرية  أقامــت 
مدينة الصدر مهرجان فتاة املدينة 
املبدعــة وللســنة الثانيــة على 
التوالي بعــد النجاح الذي حققه 
في العام املاضي والذي خلق فرص 
الفتيات  بني  والتنافــس  للتحفيز 

البراز واكتشاف وتنمية مواهبهن
اليوم اخلميس  ومت تنفيذه صبــاح 
على مسرح منتدى شباب القدس 
استهل احلفل بقراءة اي من الذكر 
احلكيــم بعدهــا عزف النشــيد 
الوطني وقراءة الفاحتة ترحما على 
شــهدائنا االبرار ثــم كانت ملدير 
اجلزائــري كلمة  املديرية حســام 
واللجنة  احلضور  الســادة  شاكرا 
املنفذة للبرنامج جلهودهم احلثيثة 
والذاتيــة بعــد ان امضــوا اربعة 
اشــهر متواصله في الترويج عن 
البرنامج من خالل زيارة املدارس في 
مدينة الصدر وشرح االليه الدارات 
املــدارس وقــد مت تنفيــذه بعد ان 
كانت هنالك جلان متخصصه في 
مجاالت الشعر والقصه القصيرة 
واخلطابه وتــالوة القران والتصوير 
واالعمال اليدوية والرسم ومت اختيار 
عن كل موهبة طالبة واحدة بعد 
ان خاضن االختبار ومت تكرميهم في 

احلفل بهدايا وشــهادات تقديرية 
وقد فازت باملركز االول ومثلت فتاة 
مدينة الصدر في االبداع املشاركة 
اعدادية  من  جاسم  محمد  اسراء 
االزور عــن موهبه  بنــت  خولــة 
القصــة القصيــرة فيمــا فازت 
باملركز الثانــي الطالبة كوثر حامت 
عن موهبة اخلطابــة من اعدادية 
الثالث  باملركز  وحلت  الصدر  امنة 
عن موهبة الرسم سما باسم من 
حضر  للمتميزات  البتــول  ثانوية 
اعضــاء مجلس محافظة  احلفل 
بغداد الست اميان الشيخ والست 
رحيم ومدير مستشفى  جسومه 
االمام علي الدكتور جواد املوسوي 

ممثال  البصيصي  ثائــر  والدكتــور 
واعضاء  العتبــة احلســينية  عن 
اجمللــس البلــدي لقاطــع مدينة 
الصــدر واعضــاء جلــان التقييم 
االوليه واعضــاء اللجنة النهائية 
والتــي متثلــت بالدكتور حســن 
الســوداني ممثل املفتش العام في 
والدكتورة  والرياضة  الشباب  وزارة 
تغريد الطائــي من كلية االعالم و 
زهرة الســاعدي وسوالف سعدي 
املتخصصــة في مجــال التنمية 
البشــرية وقد تراس اللجنة مدير 

املديرية حسام اجلزائري.

* إعالم شباب الصدر
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العراق يطلب تنظيم 
بطولة غرب آسيا

9 العبين يمثلون 
الجودو في لبنان

»سلة الكراسي«
 إلى دورة اآلسياد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى االحتاد املركزي لكرة القدم رســميا، رغبته في 
استضافة بطولة غربي آسيا للمنتخبات الوطنية 
في املدينــة الرياضية بالبصــرة..  وقال عضو احتاد 
الكرة، كامل زغير، في تصريحات صحفية إن االحتاد 
املركزي رد بخطاب رسمي إلى احتاد غربي آسيا، يعلن 
من خالله رغبته واستعداده التام الستقبال بطولة 
غرب آســيا في ملعب املدينــة الرياضية بالبصرة 

واملقرر إقماتها في شهر تشرين األول املقبل.
 وأضاف أن احتاد غربي آســيا، كان قد أرسل خطابا 
رســميا لالحتاد العراقي، للتعرف على مدى رغبته 
في تنظيم البطولة. وتابع: »مت الرد بشــكل رسمي 
بالقبول وننتظر الرد الرسمي من احتاد غربي آسيا«..  
وأشــار إلى أن البطولة تعد فرصــة طيبة لتأكيد 
جدارة العراق برفع احلظــر عنها وصوال إلى الهدف 

األسمى وهو رفع احلظر الكلي عن مالعب العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
من املقرر ان يشارك منتخبنا الوطني للجودو لفئتي 
الناشئني والشباب بـ 9 العبني في نزاالت آسيا التي 
تضيفها العاصمة اللبنانية بيروت ابتداًء من يوم 9 
ايار اجلاري.. وبحســب مدرب فئة الناشئني، موسى 
حسن، فإن وفد املنتخب، الذي سيرأسه رئيس احتاد 
اللعبة، سمير املوسوي، سيشارك بـ 9 العبني وفقاً 
لألزمة املالية. مبينا: انه سيقود منتخب الناشئني، 
احمد عبد العظيم، ويضــم الوفد 4 العبني، فيما 
يضم وفد الشــباب 5 العبني بقيــادة املدرب ظافر 
األشــيقر. موضحا: ان الوفد ســيغادر بغداد يوم 8 

اجلاري.
واكد: ان التدريبات متواصلة في قاعة التايكواندو 
باملدينة الشــبابية، بعد ان اقام املنتخب معسكراً 
تدريبياً في محافظة كربالء اســتمر ملدة أســبوع، 
شــهد اجراء تدريبات مشــتركة ولقاءات ودية مع 
العبي أندية محافظة كربالء، أسفرت عن اكتساب 

االحتكاك والفائدة الفنية لكال اجلانبني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعرب رئيس احتاد كرة الســلة على الكراســي خالد 
رشك عن ســعادته بتأهل منتخبنا الوطني الى دورة 
االســياد في العاصمة االندونيسية جكارتا بعد فوزه 
على املنتخب الســعودي في املباراة النهائية بنتيجة 
)43/64( في نهائي بطولة غرب آسيا التي اختتمت في 

االردن.
واضاف رشك: نحن في سعادة كبيرة ومنتخبنا يحرز 
لقــب بطولة غرب آٍيا لكرة الســلة على الكراســي 
املتحركــة واملؤهلــة الى دورة االســياد عــن جدارة 
واستحقاق مبشــاركة ســتة منتخبات عربية وهي 
الســعودة والكويت واالمارات والبحرين واالردن اضافة 

الى العراق.
واشار رشــك الى ان هذه البطولة تقام للمرة االولى 
علــى صعيد منطقة غرب آســيا املؤهلة الى بطولة 
االســياد في جكارتا خالل شهر تشرين االول املقبل ال 
سيما وانها كانت باشراف االحتادات الدولي واالسيوي 
وغرب اســيا . وارى بــان البطولة كانــت فاحتة خير 
لالســتحقاقات املقبلة من حيــث االداء الفني املميز 

لالعبينا والذي تكلل بالفوز جميع مباريات البطولة.
واوضح رشــك ان املدرب االيراني عباس خاكي قد ترك 
بصمة واضحة مــن خالل االرتقاء باملســتوى الفني 
لالعبني اضافة الى اننــي وجدت املنتخب بافضل اداء 
مــن خالل خبرتــه الفنية ومهنيتــه الكبيرة اضافة 
الى خبرته املعهودة وشــكل ذلك نوعية وقوة اضافة 
ملنتخبنا استعداداً لالستحقاقات املقبلة ومنها دورة 

االسياد.

إعالم الشباب والرياضة

والرياضة عبد  الشــباب  وزير  أكد 
احلســني عبطــان، أول أمــس أن 
االنتصارات التي حتققت في ملف 
رفع احلظر عن الكرة العراقية جاء 
مبساندة جميع األطراف، وأن الوزارة 
وبجهود موظفيها من مهندسني 
املنفــذة  والشــركات  وعاملــني 
للمشاريع حتقق املزيد من اإلجنازات 
من خالل افتتاح املالعب والقاعات 

الرياضية.
جاء ذلك خالل افتتاح السيد الوزير 
ملعــب الكفل األوملبــي ١٠ آالف 
متفــرج بحضور أعضــاء مجلس 
النــّواب ومجلــس محافظة بابل 
والــكادر املتقدم في الــوزارة ورواد 
بينهم  ومن  العراقية  الكرة  وجنوم 
يونــس محمود  الســابق  النجم 

واجلماهير الرياضية.
وقــال عبطان ان العــراق فيه من 
على  القادرة  واخلبــرات  الكفاءات 
الشــباب  وزارة  وان  البلــد،  اعمار 
جناحات  يوميا  تســجل  والرياضة 
جديدة، ولن نقف عند حدود افتتاح 
ملعب او قاعة بل سنواصل افتتاح 
الرياضيــة الكبيرة، ويوم  الصروح 
ملعب  ســنفتتح  املقبل  السبت 
النجــف الدولــي ٣٠ الف متفرج 
وبعدهــا بايــام ســتفتتح قاعة 
متفرج   ١٠٠٠ املغلقة سعة  احللة 
وســيكون افتتــاح ملعب الكوت 
االوملبي سعة ٢٠ الف متفرج خالل 
ايام عيــد الفطر املبارك فضال عن 
تواصل االعمال وبوتيرة متصاعدة 

فــي مالعــب امليناء والســماوة 
الديــن والديوانيــة وبابل  وصالح 
والزوراء وعمو بابا وبغداد، باالضافة 
الى املباشــرة خالل االيام القادمة 

مبلعب احلبيبية.
االحتفال  كعكــة  عبطان  وقطع 
مقدما شــكره لكل من ســاهم 
باجناز هــذا الصرح الرياضي املهم 
وموظفي  محليــة  حكومات  من 
الوزارة والشــركة املنفــذه ودوائر 

البلدية والقــوات االمنية واالعالم 
املهني احلر الذي نقل وينقل الصور 

بكل مهنية وحيادية .
وتخللت االحتفالية، اوبريت غنائي 
فلكوري تغنــى بحب الوطن وقدم 
السنبلة من  روضة  اطفال  بعدها 
قضاء الكفل مقطوعات واناشيد 
غنائية جميلة اعقبها حفل غنائي 
للفنان حكيم الذي اطرب احلضور 
وفنية  ورياضيــة  باغانــي وطنية 

احلاضرين  معهــا  تفاعل  متنوعة 
واجلماهير الرياضية، اعقبها مباراة 
التي  والقاســم  الكفل  فريقــي 
البداية  بتحريك كــرة  انطلقــت 
من قبل كابــن املنتخب العراقي 

السابق يونس محمود.
من جانب اخر، باشر منتخب جنوم 
اولى وحداته  العراق بكرة القــدم 
اخلامسة  الســاعة  في  التدربيبة 
والنصف من عصــر أمس االربعاء 

على ملعب املرحوم علي حســني 
شــهاب فــي املدينة الشــبابية 
ملالقاة  استعدادا  بشارع فلسطني 
النجف  محافظة  جنــوم  منتخب 
االشــرف فــي احتفاليــة افتتاح 
الســبت  الفرات  ملعب جوهــرة 

املقبل.
وقال مديــر الفريق الالعب الدولي 
السابق ســمير كاظم ان الوحدة 
التدربية ســتكون بقيــادة املدرب 

املســاعد خلف كرمي بعد التحاق 
بالكادر  احمد  هــادي  االول  املدرب 
مدرب  من  يتالــف  الذي  التدريبي 
حراس املرمى ابراهيم سالم، فيما 
اداريا  مت تسمية بسام رؤوف مديرا 

وعادل القريشي منسقا اعالميا.
واضــاف كاظــم انه متــت دعوة 
معظم جنــوم املنتخــب الوطني 
بكرة القدم الســابقني واجلاهزين 
املباراة  فــي  للمشــاركة  بدنيــا 
جنوم  منتخب  ومقابلة  االفتتاحية 
محافظة النجف االشــرف الذين 
مثلوا املنتخبات الوطنية، مناشدا 
مباراة  حلضــور  الرياضي  اجلمهور 
االفتتــاح واملشــاركة فــي تعزيز 
ملف رفع احلظر الكلي عن املالعب 

العراقية.
العراق  جنــوم  تشــكيلة  وتالفت 
ناصر  النجف من ســعد  ملبــاراة 
وعامر عبد الوهاب حلراسة املرمى، 
وباســم  محمود  حيدر  والالعبني 
عباس ومظفر جبــار وعماد عودة 
وخالد محمــد صبار وماهر حبيب 
وجبار هاشم واحمد كاظم وعلي 
واســماعيل  هادي  وحمــزة  زغير 
محمد واحمد عبــد اجلبار وعدنان 
وليث حسني  محمد وسعد قيس 
القادر  وشاكر محمود وحيدر عبد 
وعباس  وهيب  وعلي  كاظم  وبهاء 
عبيد ومظهر خلف ونشــأت اكرم 
وســامر ســعيد وصبــاح جعير 
وهيثم كاظم ورزاق فرحان ويونس 
واحمد  طــالع  وناصر  علــي  عبد 
خضير واحمد صالح وعالء كاظم 
عمران  وجعفــر  دحــام  واحمــد 

وصاحب عباس ويونس محمود.

»الشباب الرياضة« تفتتح ملعب الكفل بحضور رسمي وجماهيري
»نجوم العراق« يباشر تحضيراته لمباراة »جوهرة الفرات«

جانب من افتتاح ملعب الكفل

املشاركون في املهرجان
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العواصم ـ وكاالت:

ليونيل  األرجنتينــي  املهاجــم  جنــح 
نادي برشلونة اإلسباني  ميسي هداف 
ترتيب هدافي  الى صــدارة  العودة  في 
الدوريــات األوروبية واالقتــراب من نيل 
جائزة »احلذاء الذهبي« للمرة اخلامسة 

في تاريخه .
وبعد أســابيع قليلة مــن تراجعه في 
ســلم الترتيب ، عاد ميســي مجدداً 
واســتخدم ســالح الثالثية في مباراة 
واحــدة (هاتريك( في العودة بســرعة 
إلــى الصــدارة ، حيث ســجل ثالثية 
في شــباك ديبورتيفــو الكورونيا في 
اجلولة اخلامســة والثالثني من بطولة 
الدوري اإلســباني ، والتي انتهت بفوز 
هدفني  مقابل  أهداف  بأربعة  برشلونة 
، والتي عرفت تتويج الكتالونيني بلقب 

»الليغا« و استعادة »البرغوث« لصدارة 
»احلذاء الذهبي«.

وبفضل هذا »الهاتريك« ، جنح ميسي 
فــي تعزيــز صدارتــه لترتيــب جائزة 
»البيتشيتشي« كأفضل هداف للدوري 
اإلســباني برصيد 32 هدفــاً ، مبتعداً 
بفــارق 8 اهداف عن غرميــه البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو هداف ريال مدريد 

الذي أحرز 24 هدفاً.
وعاد ميســي ليتفوق علــى املهاجم 
املصــري محمد صــالح هــداف نادي 
ليفربول و الدوري اإلنكليزي املمتاز في 
صدارة هدافي »القارة العجوز« ، بعدما 
رفع األرجنتينــي غلته إلى 64 نقطة ، 
بينما جتمد رصيد محمد صالح عند 62 
نقطة من 31 هدفاً، وهو ما قد يجعل 
على  بالندم  يشعر  املصري  »الفرعون« 
إهــداره اإلنفراد التام بحارس ســتوك 
ســيتي في مبــاراة فريقــه األخيرة ، 

خاصة ان ميسي ميتلك فرصة من أربع 
مباريــات ، بينما صالح ال ميلك ســوى 
مبارتــني فقط قبل نهاية منافســات 

البطولة .
»الهاتريك« متكن ميسي  وبفضل هذا 
من رفع حظوظه فــي التتويج بجائزة 
في  هداف  كأفضــل  الذهبي«  »احلذاء 
القــارة األوروبية للمرة اخلامســة في 
 2010 مشواره بعدما ناٍل اجلائزة أعوام 
و 2012 و 2013 و 2017 ، بينمــا يحتاج 
ناديي  إلى هز شــباك  محمد صــالح 
تشيلســي و برينغتون في اخر جولتني 
من بطولة الــدوري املمتاز ، إذا ما رغب 
في احلفــاظ علــى آماله فــي الفوز 
بالثنائية (العب العام و احلذاء الذهبي( 
اختبارات  بينمــا يخــوض ميســي   ،
اســهل ستســاعده في احلفاظ على 
، وذلك  صدارة ســلم ترتيب الهدافني 
عند يواجــه أندية ريــال مدريد و ريال 

سوســيداد و ليفانتي ، باإلضافة إلى 
مواجهة فياريــال املؤجلة ، وجميعها 
فرق تصنف كأكبــر ضحايا للمهاجم 

األرجنتيني .
ونظريــاً علــى الــورق ، فــإن حظوظ 
هداف الدوري اإليطالي الدولي تشــيرو 
اميوبيلي هــداف نادي التســيو ال تزال 
قائمة في منافســة ميســي وصالح 
على لقب هــداف أوروبا ، وذلك بالنظر 
إلى فارق الست نقاط الذي يفصله عن 

»البرغوث« األرجنتيني.
وكان إميوبيلــي قد جتمــد رصيده عند 
58 نقطة من 29 هدفاً ، بعدما فشــل 
هو اآلخر في هز شباك تورينو رغم فوز 
التســيو بهدف دون رد ، حيث لم يعد 
امامه ســوى ثالث مباريــات لتحقيق 
حلمه بإرتــداء أول حذاء ذهبي في حال 
جنح في التســجيل في شباك اتالنتا و 

كروتوني وأخيراً ضد إنتر ميالن .

اقترب من نيل جائزة »الحذاء الذهبي« للمرة الخامسة في تأريخه

»الهاتريك« ُيعيد ميسي إلى صدارة ترتيب هدافي الدوريات األوروبية

تقرير

ميسي في مباراة سابقة
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مفكرة اليوم

سالزبورغ ـ مارسيليا
أتليتكو مدريد ـ أرسنال

الدوري األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أسند احتاد الكرة ملدرب املنتخب 
واملدير  قاســم  باسم  الوطني 
اإلداري باســل كوركيس مهمة 
متثيــل العــراق بحفــل قرعة 
للمنتخبــات  آســيا  بطولــة 
التي  تســحب في  الوطنيــة 
الســاعة اخلامســة من عصر 
يوم غــٍد اجلمعة  بفندق ارماني 
ببرج خليفة فــي دولة اإلمارات 
 24 املتحدة مبشــاركة  العربية 

منتخبا ميثلون القارة الصفراء.
وكان االحتــاد اآلســيوي للعبة 
قــد اعلن تصنيــف املنتخبات 

املشــاركة فــي البطولة التي 
للمدة  االمــارات  ســتضيفها 
الثاني  من اخلامس من كانــون 
لغاية االول من شباط من العام 
املقبل حيث قســم املنتخبات 
مستويات  اربعة  الى  املشاركة 
األول:  املســتوى  وكالتالــي: 
اإلمارات، إيران، أستراليا، اليابان، 
الســعودية..  اجلنوبية،  كوريــا 
و املســتوى الثانــي: الصــني، 
العراق،  أوزبكســتان،  ســوريا، 
الثالث:  واملستوى  تايالند،  قطر، 
قرغيزســتان، لبنان، فلسطني، 
ُعمان، الهند، فيتنام.. واملستوى 

الشــمالية،  كوريــا  الرابــع: 
الفلبني، البحرين، األردن، اليمن، 

تركمانستان.
ســيتم  معــروف،  هو  وكمــا 
اختيــار منتخب مــن كل وعاء 
للمســتويات األربعــة خــالل 
بني  توزيعها  يتم  القرعة،  إجراء 
ست مجموعات كل مجموعة 
تضم أربعــة منتخبات، ويتأهل 
والثاني  األول  املركزيــن  صاحبا 
في كل مجموعــة، إضافة إلى 
احتلت  منتخبات  أربعة  أفضل 
املركــز الثالث إلى دور الـ16 من 

البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
مباريات  اخلميس،  اليوم  تستكمل 
اجلولة 25 مــن دوري الكرة املمتاز، 
األولى  في  مباريات،  خمس  بإقامة 
يلتقــي زاخو بضيفــه  امليناء في 
ملعب دالل االوملبــي مبدينة زاخو، 
في حني ستشــهد اجلولــة ديربيا 
نفطيا بني النفــط ونفط  اجلنوب 
الصناعــة، فيما يحل  في ملعب 
الكهربــاء ضيفا على الســماوة 

فــي ملعــب الســماوة، في حني 
 سيكون الزوراء املتصدر ضيفا على 
الديوانية في ملعب عفك االوملبي، 
واخــر لقاءات اخلميس  ســتجمع 
الشرطة بفريق احلسني في ملعب 

الشعب الدولي. 
اجلولــة تختتــم يوم غــٍد باقامة 
ثالث مباريات االولــى جتمع احلدود 
وضيفه  نفط الوســط في ملعب 
التاجي، فيما يستقبل الصناعات 

ميســان،  نفط  فريق  الكهربائية 
وختام  املباريات سيكون بني الطلبة 
وكربالء في ملعب الشعب الدولي. 

 يشــار ان جمع املباريات ســتقام 
في الســاعة الرابعــة والنصف، 
وفريق  الشرطة  مباراة  باســتثناء 
الساعة  في  ستقام  احلسني  التي 
السابعة مســاًء، ومباراة الطلبة 
وكربــالء التي تقام في الســاعة 

اخلامسة عصرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للكرة  املركــزي  االحتــاد  جــدد 
الطائــرة الســاعة الرابعة من 
عصــر يوم غٍد موعــداً النطالق 
الثانــي  التجمــع  مباريــات 
ملنافســات املربع الذهبي لدوري 
غاز  فــرق  مبشــاركة  النخبــة 

والبيشمركة  والشرطة  اجلنوب 
ايام،   3 والبحري، وتســتمر ملدة 

وذلك في قاعة الشعب.
وكانــت مباريــات التجمع االول 
ملنافســات املربــع الذهبــي قد 
الزبيــر  قاعــة  فــي  انطلقــت 
االحد  يــوم  البصرة،  مبحافظــة 

فريق  فوز  عن  واســفرت  املاضي، 
غاز اجلنوب علــى فريقي البحري 
والبيشــمركة ليحافــظ علــى 
صدارته الئحة الدوري، كما تغلب 
فريق الشــرطة هــو االخر على 
والبحري  البيشــمركة  فريقــي 

ليتقدم الى املركز الثاني.

مدريد ـ وكاالت:
مارسيلو،  البرازيلي  الالعب  ظهر 
بشــكل جيد، واستطاع صناعة 
الهدف األول، لفريقه ريال مدريد، 
في شــباك بايــرن ميونــخ، أول 
أمس، في إياب نصف نهائي دوري 
األبطال، خالل املباراة التي انتهت 

بالتعادل 2-2.
»مــاركا«،  صحيفــة  ونقلــت 

تصريحات مارسيلو، عقب انتهاء 
املبــاراة، حيث علــق على اجلدل 
أن  الذي حــدث، بعد  التحكيمي 
طالب الضيوف، باحتساب ضربة 

جزاء، عقب ملس الكرة بيده.
وقال مارسيلو »الكرة ملست يدي، 
وسأكون كاذبا لو قلت شيئا غير 
ذلك.. أنا ال أحتدث عن احلكام، لقد 
فشــلوا في عــدة مواجهات لنا، 

لقــد كانت لقطــة صعبة، كان 
حكم  أمام  الالعبني  بعض  هناك 

املباراة«.
بالوصول  ســعيد  »أنــا  وتابــع 
للنهائي مــرة أخرى، كانت مباراة 
صعبــة، ولكني ســعيد لكيلور 
نافاس وكرمي بنزميا، نحن نستحق 
الوصول للنهائي، بعد عبور مباراة 

صعبة«.

اليوم.. 5 مباريات في دوري الكرة الممتازقاسم وكوركيس يمثالن الوطني بقرعة القارة

»شباب الصدر« تنّفذ مهرجان
غدًا.. بدء التجمع الثاني للمربع  فتاة المدينة المبدعة

الذهبي لدوري الطائرة

مارسيلو يرفض الكذب حول
 لمسة اليد أمام البايرن



برامجنا ودغل الحوار

جمال جصاني

لــم مير وقت طويل على زوال النظام املباد ربيع العام 2003 
حتى امتأل األثير بعدد كبير من الفضائيات واإلذاعات احمللية 
كبديل عما كان سائداً من إعالم شمولي زمن الدكتاتورية. 
وبسبب من االغتراب واالنقطاع الطويل عن التواصل عما 
يحيــط بنا، فقد تضرر هذا اجملال احليوي )اإلعالم( بشــكل 
كبيــر، وهذا ما حصدناه مع غيالن تلــك احلرية والتعددية 
التي منحتنــا إياها األقــدار العابــرة للمحيطات، حيث 
صارت غالبية تلك املؤسسات نهباً حلواسم وحيتان حقبة 
"الفتح الدميقراطي املبني". لقد انعكس كل ذلك بشــكل 
سافر في برامج تلك الفضائيات وبنحو خاص في )البرامج 
احلوارية( التي حصدت االهتمام األوسع بني بقية البرامج. 
لكن السؤال هو؛ ما الذي حققته غالبيتها، وهل انتصرت 

حقاً ملغزى ووظيفة احلوار املعرفية والقيمية واإلعالمية..؟
بال شــك فأن اإلجابة التفصيلية واملوثقة عن هذا السؤال 
وغيــره الكثير، هو مــن تخصص هذا الكــم الهائل من 
اجلامعات ومراكز البحوث والدراسات، لكن جتربتنا الطويلة 
معهــم زمن النظــام املباد وبعــده، تدعونا لعــدم إهدار 
الوقت بانتظار مثل تلك النشــاطات واالهتمامات، املثيرة 
لوجع الرأس، واملصدعة ملناخات السكينة واإلطمئنان في 
ردهاتها وقاعاتها الراكــدة. بعيدا عن املتابعة التفصيلية 
التي أشــرنا اليها، مبقدورنا التعرف علــى أحد أهم أركان 
احلوار، أال وهو طرح األسئلة التي تفضي الى حصول املتلقي 
على املعلومة واملعرفة التي تســاعده في تلمس طريقه 
وسط كل هذه العتمة والغيبوبة التي يتخبط وسطها، ال 
تسخير تلك البرامج خلدمة أجواء التشرذم بشتى أشكاله 
الطائفيــة واإلثنية واملناطقيــة واالجتماعية. ومن خالل 
تقصي مجريات األحداث ودور هذه البرامج، جندها غير بريئة 
عما حصدنــاه من محن وكوارث، فمن خالل اقتفاء الكثير 
منها ألمنوذج برنامج )الرأي اآلخر( في قناة اجلزيرة القطرية، 
شاركت وبشــكل ممنهج في قطع سبيل وصول املعلومة 
واملعرفة املتوازنة للمتلقي، وروجت ألشــباه احلقائق ودغل 
املعلومــات الضروريتان لدميومة مشــاعر الكراهية وعدم 
الثقة بني سكان الوطن من شــتى الرطانات واألزياء. ومن 
املؤســف أن مثل هــذه األدوار ما زالت حتظى بالقســط 
األكبر من التمويل واالهتمام، كما أنها لم تواجه بنشــاط 
مضاد من قبل ما يفترض أنها )برامج( تضع نصب عينيها 
مســؤولية إيصال املعلومة واملعرفة الضروريتان للمتلقي 
في مواجهة كل هذه السيول احمللية واإلقليمية والدولية، 
من اخلطابات الدمياغوجية والشعبوية والتضليلية، والتي 
ازدادت ضراوة وخبثاً مع بدء العد التنازلي إلجراء االنتخابات. 
ومن األهمية مبكان اإلشارة الى الدور الذي لعبه الكثيرون 
ممن تنطــع ألداء مهمة مايســترو احلوار، أي احملــاور، فقد 
ســاعدت مناخات ومعايير هذا الزمان؛ على تسلل الكثير 
من أشباه اإلعالميني لهذا املوقع املهم، وقد أحلق ذلك ضررا 
فادحــاً بعقل وذائقة املتلقي، حيــث الكثير منهم يفتقد 
ألبســط ذخيرة ثقافية ومعرفية تؤهله إلجراء ال احلوارات 
مع القيادات السياسية والثقافية وحسب بل يفشل في 
اللقاءات املباشــرة مع عامة الناس، وهــذا ما لم يحصل 
إال في مضاربنا املنكوبة باألمية والشــعوذة واللصوصية 
واحملســوبية. من دون وجود محاور مثقــف باملعنى الدقيق 
لهذه املفردة، وتقترن ملكاته هذه بروح الشجاعة واملهنية 
واملسؤولية في إدارة احلوار؛ ال ميكن لهذه البرامج حتقيق ما 
وجدت من أجله، بوصفها فلتراً ال يســمح مبرور األكاذيب 
ودغل احلقائق، كما يحصــل بهمة الكثير من املتحذلقني 
واملتواطئــني فــي صناعة وإعــداد وتقدمي هــذا النوع من 

احلوارات مدفوعة الثمن...!      

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

البصرة - سعدي السند:
العراقية  الفردوس  أقامت جمعية 
تشاورية  جلسة  البصرة،  ومقرها 
مشــروعها  ومناقشــة  لطــرح 
اجلديد عن مبادرات السالم لتعزيز 
التماسك االجتماعي في البصرة، 
في  الثقافة  قصــر  قاعــة  وعلى 
البصــرة التابع لدائــرة العالقات 

الثقافية العامة.
رئيسة جمعية الفردوس العراقية 
ان  اجلديــد(:  لـ)الصبــاح  قالــت 
هــذه اجللســة تعد واحــدة من 
نقاشية  وحلقات  جلســات  عدة 
وندوات أقيمــت بدعم من برنامج 
مواجهة  على  والقدرة  االستجابة 
األزمات في العراق، التابع لبرنامج 
 )ICRRP ( األمم املتحــدة األمنائــي

وبتمويل من حكومة اليابان.
وتابعــت: أقيمت اجللســة اليوم 
بالتعــاون والتنســيق مــع قصر 
الثقافــة بالبصــرة، وقد حضرها 
عدد من األخوة من النازحني، ورجال 
الدين، وشيوخ العشائر، مع ممثلني 

عن عدد من دوائر الدولة واملنظمات 
املعنية بقضايا النازحني.

 أدار اجللســة األديب واثــق غازي، 
الــذي أشــار الــى أهميــة هذه 
الضوء  تسلط  كونها  اجللســات، 
على التحديات التي تواجه اجملتمع 
واحللــول  واالحتياجــات،  احمللــي، 
املطلوبــة في ما يخــص أهمية 
ورعاية  االجتماعــي،  التماســك 
النازحني، والتعاون الثر بني اجلميع، 
لتكــون هذه املوضوعــات موضع 

اهتمام ومتابعة اجلميع .
مدير املشــروع فــي اجلمعية أياد 
الناصــر أوضــح للحاضريــن في 
اجللســة، بأن هذا املشروع  يهدف 
الــى ان يكون مبادرة من شــأنها 
أن تســهم فــي تفعيــل ودمج 
النازحــني، واجملتمعــات املضيفة، 
بطريقة جتعلهم شــركاء فعالني 
في بناء وتعزيز التضامن اجملتمعي، 
والتماسك االجتماعي في البصرة 
مــن خــالل البرامج واألنشــطة 
الى  يســعى  كما  االجتماعيــة، 

حتديد األحتياجات والتحديات التي 
تواجه اجملتمــع املضيف والنازحني 
فــي البصرة من خالل األنشــطة 
التوعية  وجلســات  االجتماعية، 
التي مــن شــأنها تخفيف حدة 
عن مشــاعر  الناجمة  التوتــرات 
االســتبعاد للمضــي قدمــا في 

وتقاليد  ثقافة  مجتمع جديد، مع 
على  النهج  هذا  وسيساعد  عدة، 
في  االجتماعي  التماســك  تعزيز 
املشروع  ســيعالج  كما  البصرة، 
التحديــات واحلاجــة اجملتمعيــة 
للمــكان املضيــف، مــع احلــوار 
املتواصــل مع املســؤولني، ووضع 

التقييم املطلوب لذلك، واحلصول 
على حلول ممكنة جللســات احلوار  
اجملتمعي، وســيتواصل املشــروع 
القدرات من خالل مجموعة  لبناء 
مــن ورش العمل بشــأن مواضيع 
انشــطة  تخــص املشــروع، مع 
للشــباب واإلحداث، وفعاليات عن 
املضيف  مع  النــازح  اجملتمع  دمج 

وغيرها الكثير .
اجلوراني  عبــاس  الكاتب  والقــى 
محاضــرة بعنــوان ) التماســك 
اجملتمعــي وأهميتــه فــي بنــاء 
ان  الى  فيهــا  اكــد  اجملتمعــات( 
يتم  عملية  االجتماعي  التماسك 
من خاللها تعزيز مبــدأ املواطنة، 
وتقليص عدم املســاواة، وردم هوة 
التفــاوت االجتماعي واالقتصادي، 
النعــرات  اثــارة  واألبتعــاد عــن 
الطائفية والقوميــة والدينية، اذ 
كلمــا كان اجملتمع يتمتع بعالقات 
وروابــط أفضل بني افــراده، كلما 
ارتقــى حلياة افضل مبؤسســاته 
لسن  تســعى  التي  االجتماعية، 

تشــريعات مالئمــة، اذ ان الهدف 
من التماســك االجتماعي، ايجاد 
نظام مبني علــى العدالة، ووضع 
ضوابــط على النمــو االقتصادي 
وغيــره، مؤكــدا اننا فــي العراق 
التماسك  الى  بحاجة ماسة جدا 

االجتماعي ألسباب عديدة .
وبينت فاطمة البهادلي ان اجللسة 
خرجــت بتوصيات مهمة تعزز من 
روحية التماســك األجتماعي في 
بالطفل  األهتمام  ومنها  البصرة، 
واحتياجاتــه، وحتســني طريقــة 
عيــش النازحني، وحل اشــكاالت 
االنتخابية  البطاقة  على  احلصول 
للنازحــني، وضرورة قيــام اجملالس 
البلديــة مبصادقة تأييد الســكن 
الــذي يطلبــه النازح، مــع منح 
اجازة الســوق للنازحني على وفق 
الضوابــط، وكذلــك التصاريــح 
األمنية، والطلــب من اجلهات ذات 
العالقة بتسهيل وتيسير التعامل 
بالســيطرات عند  النازحني  مــع 

مداخل البصرة.

مشروع لتعزيز التماسك االجتماعي في البصرة تتبناه "الفردوس العراقية"

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصباح الجديد - وكاالت:
انضمت مسرحية من عالم "هاري بوتر" إلى املسرحية 
الدراميــة عن مرض اإليدز )إجنلــز إن أميركا( في عرض 
جديــد لها لتهيمــن على ترشــيحات جوائــز توني 

املسرحية. 
ورشــحت جليندا جاكسون، ودنزل واشنطن في فئتي 
التمثيــل، في حني نالت مســرحيتا )مــني جيرلز(، و 
)سبوجن بوب سكوير بانتس: ذا ميوزيكال(، أكبر عدد من 
الترشــيحات، باثني عشر ترشيحا لكل منهما، بينها 

الترشيح ألفضل مسرحية موسيقية.
ونالت مســرحية )هاري بوتر أند ذا كيرســد تشايلد(، 
وهي عمل جديد يتناول قصة الســاحر هاري بوتر وقد 
كبر في السن، وعالقته املضطربة بابنه املراهق، عشرة 
ترشيحات بينها أفضل مسرحية، وأفضل ممثل للنجم 

جاميي باركر.
ونالت املســرحية املؤلفة من جزأين وتزيد مدة عرضها 
على خمس ساعات، إشــادة كبيرة عندما عرضت في 
بــرودواي، بعد أن حصلت على عدد قياســي من جوائز 

أوليفييه في لندن العام املاضي.
ونالت مســرحية أخرى مؤلفة من جزأين هي )إجنلز إن 
أميركا( 11ترشيحا بينها أفضل إعادة لعمل مسرحي، 
وأفضل ممثل ألنــدرو جارفيلد، وأفضل ظهور شــرفي 
لناثان لني في دور روي كوهــن احملافظ الذي يخفي أنه 

مثلي.

هاري بوتر على رأس المرشحين 
لجوائز توني المسرحية

رئيسة "الفردوس العراقية" مع مراسل الصباح اجلديد في البصرة
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