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الصباح الجديد - متابعة:
دونالد  األميركي  الرئيــس  يدير 
ترامب في أواخر سبتمبر اجلاري 
جلسة جمللس األمن الدولي حول 
واشــنطن  تتهمها  التي  إيران 
بزعزعة االســتقرار في الشرق 

األوسط.
ومن املقرر أن تعقد هذه اجللسة 
التي ســتكون على مســتوى 
رؤساء الدول واحلكومات في 26 
اجلمعية  سبتمبر خالل أسبوع 
العامة الســنوية األم املتحدة، 
بحســب ما أوضحت ســفيرة 
الواليــات املتحدة لدى املنظمة 

األممية، نيكي هايلي الثالثاء.
وتابعــت هايلــي فــي مؤمتــر 
األربعاء  امــس  نقلته  صحفي 
وكالة االنباء الفرنسية وتابعته 
الصبــاح اجلديــد، أن ترامــب 
بيومني  قبلها  أيضا  ســيترأس 
حول  األمن  جمللس  آخر  اجتماعا 

تهريب اخملدرات في العالم.
وردا على ســؤال عن مشاركة 
الرئيس اإليراني حســن روحاني 

فــي االجتمــاع املقــرر في 26 
ذلك  إن  هايلي  أجابت  سبتمبر، 

سيكون "من حقه".
أن يلقــي روحاني  ومن املقــرر 

كلمة أمــام اجلمعية العام في 
مداخالت  بعــد  ســبتمبر   25
لنظيريه األمريكي أوالفرنسي.

وقالــت هايلي "مــن الصعب 

العثور على مــكان في العالم 
حيث ال تخوض إيران نزاعاً. يجب 
على إيــران أن تفهم أن العالم 
"املزعزعة  أنشــطتها  يراقب" 

لالستقرار" في العالم.
منصبه  ترامــب  توّلــي  ومنذ 
مطلع عــام 2017 باتت طهران 
لواشــنطن.  اللــدود  العــدّو 
فالواليات املتحــدة تتهم إيران 
بالســعي الى حيازة الســالح 
بتطويرهــا  وتنــدد  النــووي 
ونفوذها  البالســتية  لقدراتها 
األوسط  الشــرق  في  املتنامي 
خصوصــا في ســوريا واليمن 

والتي تعتبره سلبيا.
ومضت هايلي تقول "هناك قلق 
"اذا  إيران"، مضيفة  إزاء  متزايد 
نظرمت الــى الدعم املتزايد الذي 
والتجارب  لالرهاب  إيران  تقدمه 
البالســتية التــي تقــوم بها 
ومبيعات األسلحة إلى احلوثيني 
انتهاكات  كلهــا  اليمــن  في 
لقرارات مجلس األمن الدولي".

وتابعت هايلي "كّلها تهديدات 
للمنطقة ال بد لالسرة الدولية 

أن تتباحث بشأنها".
وكانــت روســيا احتّجت خالل 
اجتمــاع صباح الثالثــاء حول 

برنامج عمــل الواليات املتحدة 
خالل شهر سبتمبر على عقد 

االجتماع حول إيران.
شــددت موســكو على أن أي 
اجتمــاع فــي مجلــس األمن 
الدولي حول إيران يجب أن يكون 
في إطار القــرار الذي كّرس في 
الدولي  االتفــاق   2015 العــام 
املوقــع مع طهــران لضمان أن 
نشــاطاتها النووية ســتكون 

لغايات مدنية فقط.
وأّكد نائب السفير الروسي لدى 
األمم املتحدة دميتري بوليانسكي 
أن أي اجتمــاع حول إيران يجب 
انسحاب  تداعيات  يشــمل  أن 
الواليات املتحدة من هذا االتفاق 

الدولي.
وكان انسحاب الواليات املتحدة 
من االتفاق بقرار من ترامب أثار 
انقســاما عميقا بني واشنطن 
وســدد  االوروبيني  وحلفائهــا 
ضربة ميكن أن تكون قاضية إلى 

االتفاق مع طهران.
تتمة ص3

تقريـر

ترامب يدير جلسة لمجلس األمن تخص إيران في أواخر أيلول

ترامب في اجتماع جمللس األمن "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي،  املركــزي  البنــك  أعلن 
أمس األربعاء، تعزيز احتياطه من 
الذهب بـ6.5 طن ليصبح رصيده 

اإلجمالي من الذهب 96 طنا.
وذكــر البنك في بيــان صحافي، 
ان "تعزيــز احتيــاط الذهب يأتي 
إدارة  ذلك فــي إطــار سياســة 
ينتهجها  التــي  االحتياطيــات 

األصــول  تنويــع  فــي  البنــك 
االستثمارية".

في الســياق، تراجعــت مبيعات 
البنك املركزي العراقي من العملة 
األجنبية، أمس األربعاء، إلى 169.4 
مليون دوالر، فــي مقابل مبيعات 
قيمتهــا 176.09 مليون دوالر يوم 

الثالثاء، بنحو 6.69 مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في بيان، أن سعر 

لكل  دينــاراً   1190 بلــغ  الصرف 
دوالر، في املزاد املنعقد مبشــاركة 
فقط  واحدة  وشركة  31 مصرفاً، 

للتحويل املالي.
ونــوه البنك بأن تلك املبيعات هي 
نتائج مزاد غــداً )اليوم( اخلميس ، 
موضحــاً أن إجمالي البيع الكلي 

بلغ 199.5 مليون دوالر.
لتعزيز  املبيعة  املبالغ  وبلغ حجم 

 168.4 اخلارج  في  املصارف  أرصدة 
مليون دوالر، في حني ُقدر إجمالي 
النقــد املبيع بنحــو 31.1 مليون 

دوالر.
وأوضح املركزي، في البيان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلســابات املصارف 
 1190 اخلــارج يكون بســعر  في 
ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه.

المركزي العراقي يعّزز احتياطيه من الذهب بـ 6.5 طن
169.4 مليون دوالر مبيعاته للعملة األجنبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــت بعثة األمم املتحدة ملســاعدة 
األربعاء،  امــس  )يونامــي(  العــراق 
احلكومة العراقيــة إلى بذل قصارى 
ملطالــب  لالســتجابة  جهدهــا 
البصرة  فــي  املشــروعة  املواطنني 
"على وجه الســرعة"، فيما طالبت 
الزعماء السياسيني ومجلس النواب 
إلى االتفاق ســريعاً على تشــكيل 

حكومة "وطنية داعمة لإلصالح".
وقالــت البعثــة في بيــان تلقت " 

إن  منه،  اجلديد"نســخة  الصبــاح 
"املمثــل اخلاص لألمــني العام لألمم 
املتحدة في العراق يان كوبيش يعرب 
عن قلقه الشــديد إزاء وقوع ضحايا 
في أثنــاء احتجاجــات عنيفة على 
نقص اخلدمات العامــة احليوية في 

محافظة البصرة".
إلى  يدعو  "كوبيــش  أن  وأضافــت، 
على  الســلطات  ويحث  التهدئــة 
جتنب استعمال القوة غير املتناسبة 
وتوفير  املتظاهريــن  والقاتلة ضــد 

احلمايــة الالزمــة ألهــل البصــرة 
وضمان حقوق اإلنســان في ســياق 
حماية القانــون والنظام والتحقيق 
مــع أولئك املســؤولني عــن اندالع 
أعمال عنــف"، مبينــًة أن كوبيش 
"يدعــو حكومــة العــراق إلى بذل 
ملطالب  لالستجابة  جهدها  قصارى 
املواطنني املشــروعة بتوفيــر املياه 
على  الكهرباء  وإمــدادات  النظيفة 

وجه السرعة".
وتابعــت، أن "كوبيش يحث الزعماء 

السياسيني ومجلس النواب املنتخب 
بواجباتهم  االضطــالع  على  حديثاً 
والتصرف مبسؤولية وبدون تأخير، مبا 
في ذلك اتخاذ كافة اخلطوات الالزمة 
لالتفاق سريعاً على تشكيل حكومة 
جديــدة وطنية وداعمة لإلصالح من 
وفاعلية  بسرعة  االستجابة  شأنها 
الحتياجات املواطنــني القائمة منذ 
فتــرة طويلــة وحتقيــق مطالبهم 

األساسية من املاء والكهرباء.
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يونامي تحث على االستجابة السريعة لمطالب البصرة

بغداد - وعد الشمري:
اإلصــالح  حتالــف  كشــف 
واإلعمــار، أمــس األربعاء، عن 
اتفــاق أطرافه على عدم طرح 
مجلس  رئيس  ملنصب  مرشح 
الكتلة  الــوزراء حلني حســم 
وتســجيلها  عــدداً  األكثــر 
رســمياً، في حــني أورد اخلبير 
القانوني طارق حرب ان حسم 
ملف الكتلة االكبر بيد رئيس 
الســن  رئيس  وان  اجلمهورية، 
فــي مجلس النــواب يتحمل 

اخلالف عليها.
وفيما لفــت حرب في تصريح 
تناقلته مواقــع إخبارية عدة، 
الــى ان بيع وشــراء املناصب 
الدورات  والذمم حدث فــي كل 
النيابيــة ولكنه بــرز في هذه 
حتالــف  اســتبعد  الــدورة، 
اإلصالح توصل القوائم الفائزة 
في االنتخابات إلى حلول خالل 
مــدة تأجيل جلســة مجلس 
النواب، فيما افــاد بأن اغلبها 
يعول على االنسحابات بينها.

وقال عضو الوفــد التفاوضي 
الزيدي  لتيار احلكمة عبد اهلل 
واالعمار  االصــالح  "حتالف  أن 
اتفــق على عدم طرح اســم 

الــوزراء حلني  رئاســة  ملنصب 
االتفــاق على الكتلــة االكثر 
عــدداً وتســجيلها رســمياً 
بأنهــا اخملولة بتقدمي مرشــح 

احلكومة".
حديث  فــي  الزيدي  واضــاف 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، أن 
"هــذا االجراء جــاء العتبارات 
عديدة اهمهــا تالفي حصول 
انشــقاقات داخــل التحالف 
واصــرار من لــم يحصل على 
واالنضمام  االنسحاب  منصب 

إلى كتلة اخرى".
النصر  "قائمة  أن  إلى  وأشــار 
اعلنــت فــي وقت ســابق أن 
مرشحها ملنصب رئيس الوزراء 
هو حيدر العبــادي، وذلك قبل 
أما  تشــكيل حتالف االصالح، 
والوطنية  واحلكمة  ســائرون 
فلــم يعلنوا عن مرشــحهم 

لغاية االن".
ولفت الزيدي إلــى أن "الكتل 
النصــاب  كســر  تعمــدت 
للجلستني السابقتني السباب 
عدم  مقدمتها  فــي  معروفة 
ملنصب  مرشــح  على  االتفاق 
رئيس مجلس النواب ونائبيه".
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خبير قانوني: دورات البرلمان اتسمت ببيع وشراء الذمم 
وأولى بالنّواب المنسحبين الى كتل أخرى ان يستقيلوا

اإلصالح: لن نقدم مرشح الحكومة لحين حسم "الكتلة األكبر" رسميًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
االقتصادية  الشــؤون  جلنة  أعلنت 
الوزارية برئاســة وزيــر التخطيط 
ســلمان اجلميلي خروج العراق من 
املنطقة الرمادية ومنطقة املتابعة 
ضمــن تصنيف منظمــة العمل 
املالــي الدولية املعنيــة مبكافحة 
االرهاب،  ومتويــل  االموال  غســيل 
اتخذها  التــي  االجــراءات  بفضل 

البنك املركزي  في هذا الشأن.
جاء ذلك خالل اجللســة )21( التي 
عقدتها جلنة الشــؤون االقتصادية 
وزير  اعضائهــا،  بحضور  الوزاريــة 
الزراعة  ووزيــر  واملعادن  الصناعــة 
العراقي  املركــزي  البنك  ومحافظ 
لالستثمار  الوطنية  الهيأة  ورئيس 

ووكالء وزارات النفــط والتخطيط 
واملستشــار  والتجــارة  واملاليــة 
كما  الــوزراء،  لرئيس  االقتصــادي 
ضيفت اللجنة عــددا من املديرين 
العامــني فــي وزارات التخطيــط 

والتجارة والصناعة. 
ودعت اللجنة خالل بيان صدر عنها 
أمس االربعاء إلــى اتخاذ االجراءات 
استقرار  على  للمحافظة  الالزمة  
ســعر الصرف واحلد من الفروقات 
في الســعر ومحاســبة املصارف 
التي تخالف ضوابط العمل املتبعة 

من قبل البنك املركزي العراقي.
وثمنــت دور البنــك املركــزي في 
احملافظة على ســعر الصرف ورفع 

قيمة الدينار العراقي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت جلنــة الرقابــة املالية 
فــي  التخصيصــات  ومتابعــة 
مجلــس محافظة البصــرة ان، 
ديوان  مبنــى  الــذي طال  احلريق 
احملافظة "أتلف جميع الوائق التي 

تدين فاسدين".
وأفادت اللجنة بــأن احلريق "طال 
دائرة  التخطيط فضال عن  قسم 
الشــؤون املالية بالكامل وقسم 
باالضافة  بالكامــل  الهندســة 
الى القســم القانوني فضال عن 
باحلسابات  خاصة  اوليات  احتراق 
التشــغيلية وجميــع اخملاطبات 
خالل  املذكورة  لالقسام  املوجهة 

الفترة االخيرة".

ولفتت الى "إخالء ديوان احملافظة 
املتبقية ما يؤشــر  وثائقه  حالياً 
الفترة  خــالل  اعمالــه  توقــف 
القادمة" مضيفة "كما احترقت 
نسبة ليست بالقليلة من وثائق 
وأرشيفها، فيما  املهمة  احملافظة 

جتددت النيران صباحاً".
ونوهــت الى ان "الفتــرة املقبلة 
ونتيجة إخــالء احملافظة لوثائقها 
ملصالــح  تعطيــالً  ستشــهد 
اصدار  بعد  خصوصــًا  املواطنني 
قرارات احتادية تستثني محافظة 
البصرة من قرار إيقاف املشــاريع 
وإســتئناف العمــل باملشــاريع 
املتوقفة واحالة مشاريع جديدة".
تتمة ص3

بغداد- الصباح الجديد
احلدودية،  املنافــذ  هيئــة  أعلنت 
األربعــاء، عن تشــكيل جلنة من 
هيئــة املنافذ والكمــارك واخللية 
احلدودي  املنفذ  في  االســتخبارية 
من اجل فحــص االدوية واحلد من 

حاالت الفساد في استيرادها.
وذكر بيان للهيئــة تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه امس أن “رئيس 
هيئــة املنافــذ احلدوديــة كاظم 
العقابــي ترأس االجتمــاع اخلاص 
األدوية  بالســيطرة على حركــة 
فــي القطــاع اخلــاص”، مبينا أن 
“االجتمــاع مكمل لعــدة لقاءات 

ســابقة ويأتــي تنفيــذا لألمــر 
الديواني بالرقم )147( والذي يضم 
في عضويته ممثلي وزارات “الصحة 
فضال  والداخلية”  والدفاع  واملالية 

عن نقابة الصيادلة”.
“اجملتمعــني  أن  البيــان،  وأضــاف 
األدوية  تدفق  متابعة  آلية  تباحثوا 
وجهتها  إلى  وصولها  والتأكد من 
املعتمدة والتأكيد على ان تتم الية 
الكشــف والفحــص عنها داخل 
احلــرم الكمركي بوجــود ممثل عن 
على سرية  واحلفاظ  الصحة  وزارة 

حاويات االدوية..
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العراق خارج منطقة التصنيف 
الدولي الرمادية لغسيل األموال

مجلس البصرة: حريق ديوان البصرة 
أتلف وثائق تدين فاسدين

لجنة ثالثية للحد من استشراء 
فساد استيراد األدوية

البصرةـ  الصباح الجديد:
أعلنت هيئــة النزاهة أمس 
محاولة  إحباط  عن  األربعاء، 
شــاحنات   105 لتهريــب 
محملة باخلشــب من ميناء 
أم قصر الشمالي، مبينة ان 
إلى  هذه الشــاحنات عائدٍة 

إحدى الشركات األهليَّة.
التحقيقات  دائــرة  وقالــت 
بالهيئــة فــي بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة 
ان "مــالكات مديريَّة  منــه 
البصرة  فــي  الهيئة  حتقيق 
مبوجب  ضبٍط  عمليَّة  ذت  نفَّ
رٍة قضائيٍة في ميناء أمِّ  ُمذكَّ
، أسفرت عن  الشماليِّ قصر 
لٍة  ضبط 105 شاحناٍت ُمحمَّ
مبادَّة اخلشب عائدٍة إلى إحدى 
كانت  األهليَّــة  الشــركات 

ًة للتهريب". ُمعدَّ
واضافــت ان "التحقيقــات 

أجرتهــا  التــي  األوليَّــة 
إلى  قادت  ـة  املديريَـّ مالكات 
وجــود تالعــٍب وتهــرٍُّب في 
الگمرگية  الرســوم  دفــع 
للبضاعة"، مشــيرا الى انه 
"متَّ تشــخيص تخفيض غير 
نني،  ُمســوٍَّغ من قبــل اخمُلمِّ
ز علــى األوليَّات  إذ متَّ التحــرُّ
بالشــاحنات  املُتعلِّقــة 
الگمرگيَّــة  والتصريحــات 
ومفاحتة  بالبضاعة،  ة  اخلاصَّ
املنطقة  گمــارك  ـة  مديريَـّ
اجلنوبيَّة، لغرض الوقوف على 

اخلروقات احلاصلة".
انه "متَّ تنظيم محضر  وتابع 
ضبــٍط أصولــيٍّ باملبــرزات 
على  وعرضها  املضبوطــة، 
أصدر  الذي  التحقيق  قاضي 
بحقِّ  قبٍض  ــرات  ُمذكَّ بدوره 

رين". املُقصِّ
تتمة ص3

إحباط محاولة لتهريب
105 شاحنات محملة
بالخشب من أم قصر

جانب من اجللسة االفتتاحية جمللس النواب

بغداد - الصباح الجديد:
اتهم القيادي في تيار احلكمة 
الوطني علي اجلوراني، االربعاء، 
االســبق  البصرة  محافظ  ان 
ورئيس  الصمــد  عبــد  خلف 
املالكي  نوري  الســابق  الوزراء 
بالوقوف وراء ايقاف مشــاريع 

االســتراتيجية  امليــاه  حتلية 
بالبصرة. 

وقال اجلوراني فــي بيان تلقت 
الصباح اجلديد، نســخة منه 
الوزراء السابق نوري  ان "رئيس 
البصرة  ومحافــظ  املالكــي 
االســبق خلف عبــد الصمد، 

مشــروع  توقف  وراء  يقفــان 
الذي كلف  الفــاو  حتلية مياه 
خزينة الدولة 89 مليون دوالر"، 
مبينــا ان "ذلك جــاء نتيجة 
تواطؤهما مع الشركة املنفذة 
السلف  تســتلم  كانت  التي 
التشــغيلية من عبد الصمد 

بدون ان تقدم نســب اجناز في 
العمل".

النزاهة  هيئة  اجلوراني  وطالب 
بـ"حتريــك ملفــات الفســاد 
الســبعة التي ادين بها خلف 
مقدمتها  وفــي  الصمد  عبد 
مشــروع حتلية ميــاه الفاو"، 

فــي  "مايجــري  ان  معتبــرا 
هذا  ايقــاف  ســببه  البصرة 
املشروع االستراتيجي الذي لو 
اكتمــل كان ان يجنب البصرة 
الكارثة االنسانية التي متر بها 

في الوقت احلالي".
البصرة  وتشــهد محافظــة 

منذ اشــهر تظاهرات غاضبة 
تطالب بتوفيــر اخلدمات وفي 
مقدمتها املاء الصالح للشرب 
والكهرباء، وتطورت الى تدخل 
القــوات االمنية، مــا ادى الى 
مقتل عــدد مــن املتظاهرين 

واصابة اخرين.

قيادي بالحكمة: المالكي وعبد الصمد أهدرا 89 مليون دوالر بمشروع تحلية الفاو
طالب النزاهة بتحريك الملف الخاص به

»رائحة حرب« تضيء أيام مهرجان القاهرة المسرحي التجريبي 



الصبــاح  ـ  الســليمانية 
الجديد ـ عباس كاريزي:

الدميقراطــي  احلــزب  رفــض 
حركة  مطالبــة  الكردســتاني 
التغييــر احــدى أكبــر احــزاب 
كردســتان،  اقليم  في  املعارضة 
برملان  انتخابات  بتأجيل  رســمياً 
كردســتان وعــدم اجرائهــا في 
موعدهــا احملدد فــي الثالثني من 

شهر ايلول اجلاري.
وقــال مصدر قريب مــن اجتماع 
الثالثــاء  االول  امــس  عقــده 
احلزب  مــن  املســتوى  رفيع  وفد 
برئاسة  الكردستاني  الدميقراطي 
نيجيرفان بارزانــي زار مقر حركة 
الســليمانية  مبحافظة  التغيير 
العالقات  الثالثاء بهــدف تطبيع 
تدهورت عقب  التــي  احلزبني  بني 
انتخابات مجلس النواب العراقي، 
والتنسيق بشــأن الية املشاركة 
ان حركة  في احلكومة اجلديــدة، 
انتخابات  التغيير طالبت بتأجيل 
برملان كردستان، االمر الذي رفضه 

احلزب الدميقراطي.
واضاف املصــدر للصباح اجلديد، 
ان االجتمــاع الذي اســتمر زهاء 
ســاعتني لم يتوصــل الى نتائج 
حركة  لفشــل  نظرا  ايجابيــة، 
الدميقراطي  احلزب  باقناع  التغيير 
االنتخابات،  تأجيل  باملوافقة على 
باملوافقة  الدميقراطــي  واكتفى 
البدء بحمالت  على تأجيل موعد 
اســبوع  ملدة  االنتخابية  الدعاية 
عن موعدها الســابق احملدد 3 من 

ايلول اجلاري.  
التغيير  ان حركة  واضاف املصدر، 
ســتتخذ قرارهــا النهائــي في 
اجتماع اجمللــس الوطني املرتقب 
يصل  قد  والذي  املقبل  الســبت 
الى حــد االعالن عــن مقاطعة 
االنتخابــات على غرار حتالف نحو 
الدميقراطيــة والعدالــة بزعامة 
برهم صالح، الذي اعلن مقاطعته 
النتخابات برملان كردســتان، نظرا 
لوجود مالحظات جدية لديه على 
ســجالت الناخبني، الــذي تقول 
منظمــات مختصة بان نســبة 
فيه متهد حلصول بعض  التالعب 
 30 قرابة  علــى  املتنفذة  اجلهات 
مقعدا في برملــان االقليم، اذا ما 
اعتمدت النسخة االخيرة املعدلة 

لسجالت ناخبي االقليم.  
بدوره قال عضــو اجمللس الوطني 
في حركة التغيير اراس حسن  ان 

بداية جيدة بهدف  االجتماع كان 
مشتركة  تفاهمات  الى  التوصل 
حول عدد من القضايا، مشيرا الى 
ان حركة التغييــر طالبت احلزب 
مقترحها  بتأييــد  الدميقراطــي 
لتأجيل انتخابات برملان كردستان 
نظــرا لوجود عراقيــل ومعوقات 
كثيرة تعترض اجــراء االنتخابات 

في موعدها احملدد.
واضاف حســن، ان حركة التغيير 
مدفوعة بعدد من العوامل تدعو 
موعد  الى  االنتخابات  تأجيل  الى 
الحق، الفتا الى ان انخفاض نسبة 
انتخابات  في  املواطنني  مشاركة 
مجلس النواب العراقي، واحتمال 
ان تستمر هذه النسبة في التدني 
ما من شــأنه ان يضــع مجمل 
العملية في حكم اجملهول، احدى 
اهــم العوامــل والعراقيل التي 
تعترض اجــراء االنتخابات، فضالً 
تنقية  املفوضية من  عن فشــل 

وحتديث سجالت الناخبني.
وكان شــورش حاجــي املتحدث 
باسم حركة التغيير قد قال خالل 
رئيس  مع  عقــده  مؤمتر صحفي 
نيجيرفان  الدميقراطي  احلزب  وفد 

بارزانــي، إن االجتماع بني الوفدين 
تناول ثــالث نقاط رئيســة، هي 
واملباحثات  اجلانبني،  بني  العالقات 
التــي يجريها الكرد فــي بغداد 
االحتادية،  احلكومــة  لتشــكيل 

وانتخابات برملان كردستان.
وأوضح حاجــي أن »في ما يتعلق 
بالعالقات الثنائية، أكدنا على أن 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
رئيســان  التغيير طرفان  وحركة 
فــي إقليم كردســتان، ويجب أن 
تتفــق آراؤهمــا حــول املصالح 
الوطنيــة والقومية الكردية، وأن 

يكون بيننا عمل مشترك«.
وأضاف حاجي امــا في ما يتعلق 
بانتخابــات برملان كردســتان، ان 
التغيير » أبلغت احلزب الدميقراطي 
أجواء  بأن هناك أســباباً جتعــل 
االنتخابات في إقليم كردســتان 
غيــر صحيــة، نظــرا لتنامــي 
االســتياء الشــعبي، من التزوير 
والتالعــب الذي رافــق انتخابات 
مجلــس النــواب العراقــي في 
االقليم، وتدني نســبة مشاركة 
ان تتدنى  املواطنني فيها وتوقــع 
هــذه النســبة بنحــو اكثر في 

االنتخابات املقبلة.
من جانبه أعلن املتحدث باســم 
احلزب الدميقراطي الكردســتاني، 
محمود محمد ان حزبه مستعد 
لتعزيز النقاط املشــتركة، ومنح 
املزيــد من الوقت لتجــاوز نقاط 
االختــالف مــن خــالل املزيد من 

التواصل.
زيــارة وفــد احلــزب الدميقراطي 
التغيير،  حركة  إلى  الكردستاني 
هي األخيرة ضمن سلسلة زيارات 
خــالل األيــام األخيــرة لألحزاب 
لبحث  الكردســتانية،  والقــوى 
األوضــاع الراهنــة والتوصل إلى 
العملية  في  مشــتركة  مواقف 

السياسية العراقية.
الكاتبــة  وجهــت  بدورهــا 
والصحفيــة الناشــطة املدنية 
نيــاز عبد اهلل انتقادات شــديدة 
اللهجة الى حركة التغيير، مبينة 
االنتخابات  بتأجيل  مطالبتها  ان 
مواجهة  فــي  فشــلها  يعكس 
الدميقراطــي  احلــزب  سياســة 
ابتعادها  ويظهر  الوطني،  واالحتاد 
عن الشعارات واملبادئ التي كانت 

تطالب بها سابقاً.

واضافــت عبد اهلل فــي تصريح 
للصباح اجلديــد، ان اعالن حركة 
التغييــر رســميا عن ســعيها 
لتأجيل االنتخابات، يكشــف عن 
واحزاب  التغيير  حركة  بني  متاهي 
السلطة في االقليم، ويشير الى 
اخفاقها في مواجهة سياســة 

هذين احلزبني. 
واشــارت الــى ان تــرأس حركة 
التغيير لألحزاب املطالبة بتأجيل 
االنتخابات في االقليم ان موقفها 
املنافي للقيم الدميقراطية يشبه 
الى حد كبيــر خيانة جتديد والية 
الســابق مسعود  االقليم  رئيس 
بارزانــي فــي 30 مــن حزيــران 
القانون  عــن  بعيدا   2013 عــام 

والدستور. 
وتابعت عبــد اهلل ان هذه اخلطة 
من قبل حركــة التغيير عدا عن 
انها ستضع السلم اجملتمعي في 
االقليم حتت اخلطر، فأنها ستؤدي 
الى تأجيل االنتخابات الى سنوات 
التداول  الحقــة، ومتنــع بذلــك 

السلمي للسلطة. 
االنتخابات  مفوضيــة  وكانــت 
كردستان،  اقليم  في  واالستفتاء 

قــد قررت فــي وقــت متأخر من 
مســاء امس االول الثالثاء تأجيل 
موعد انطــالق احلمالت الدعائية 
النتخابات برملان كردســتان من 3 

الى 11 من شهر ايلول اجلاري. 
العضــو  انتقــد  جانبــه  مــن 
القيــادي في احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني دلشــاد شــهاب، 
بتأجيل  طالبــت  التي  االحــزاب 
كردســتان،  برملــان  انتخابــات 
مضيفــا انها متعطشــة لبقاء 
هذه احلكومة التي وصفتها تلك 

االحزاب بالفاسدة والدكتاتورية.
وقال شهاب في حوار مع »صوت 
اميــركا« ان االحزاب التي طالبت 
بتأجيل انتخابات اقليم كردستان 
كانــت تطالــب بحــل حكومة 
االقليــم وتصفهــا بالفاســدة 
تطالــب  واالن  والدكتاتوريــة، 
بتأجيل االنتخابات بأســرع وقت 

ممكن.
واوضــح ان هذه االحــزاب اذا ما 
اصرت علــى تأجيــل االنتخابات 
فعليها تقدمي مشــروع من خالل 
كتلها في برملان كردستان لتمديد 

عمل البرملان، وحكومة االقليم.

متابعة الصباح الجديد:

ناقــش متخصصــون ميثلــون وزارات 
الرقابة  وديــوان  واملالية  التخطيــط 
للتنســيق  العليا  والهيئة  واملاليــة 
بــني احملافظــات وعدد مــن احملافظني 
وممثلي احلكومات احمللية وبالتعاون مع 
مشــروع تكامل املمول مــن الوكالة 
الدوليــة للتنميــة اليات التنســيق 
واملوازنات بني  احمللية  باإليرادات  اخلاصة 

احلكومات احمللية واحلكومة االحتادية .
وجرى خالل الورشة  عقدت مؤخرا في 
اربيل مناقشة  التحديات التي تواجه  
احلكومة االحتاديــة واحلكومات احمللية  
املتعلقة بتنظيم وتأطير العالقة  بني 
جميع اجلهات الفنية ذات االختصاص 
مبوضوع االيــرادات  احملليــة واملوازنات  
والبحث عن  احللول العملية  املناسبة  
بهدف توحيد الرؤى  وتنســيق اجلهود  
وحتقيق عالقة تكاملية بني احملافظات 
من جهــة  وبينهــا وبــني احلكومة 
االحتادية من جهة اخرى لتأسيس  اطار 
تنســيقي يأخذ بنظــر االعتبار تبادل 
اخلبــرات  واملعلومات الفنية  بطريقة 
سهلة وشفافة من شأنها مساعدة 
بالقوانني   االلتــزام  علــى   احملافظات 

والتشــريعات والعمل مــع احلكومة 
االحتاديــة على ايجــاد  افضل احللول 
وتذليــل العقبات  التــي يواجهونها  
فيما يخص االيرادات  احمللية واملوازنات .

وأكد املشاركون على االهمية القصوى  
ملوضوع االيرادات احمللية واملوازنات الذي 
يتطلب مســتوى عال من التنســيق  
وتطوير القدرات احملليــة وتعزيز نظام 
الالمركزيــة االداريــة من خــالل نقل 
احملافظات  إلــى  املالية  الصالحيــات 
.. مشــددين في الوقت نفســه على 
ضــرورة تالفي املشــاكل والصدامات 
التي قد حتدث بــني احلكومة االحتادية 
التعارض  نتيجــة   احمللية  واحلكومات 
او  للتعليمات  العملــي  التطبيق  في 
التفســير اخلاطئ ملفاهيــم االهداف 
، وصوال للقضــاء على   االساســية  
اي ازدواج او  تداخــل فــي الصالحيات 
بني اجلانبــني .. داعني إلى  العمل على 
وضع  اسس ومعايير  محددة  للبنية 
التنظيميــة للدوائر االداريــة واملالية  
في احملافظــات وإعداد وثيقة مرجعية  
شــاملة  لهذه الدوائــر لتعزيز دورها  
واضح   مؤشر  اعطاء  في  ومساعدتها 
عن واقع  تطوير االداء املؤسسي وحتديد 
االجراءات التصويبية  لتطوير مهامها 
بنحو يتناســب واملهام الكبيرة التي 

تؤديها.
إلــى ذلك ذكر رئيس مشــروع تكامل 
املمول من الوكالــة الدولية للتنمية 
جون ليســتر ان املشــروع يهدف إلى 
اطالق برنامج  لتحســني  مســتوى 
االداء  وحتقيــق احلكم الرشــيد  في 
العــراق ، مبينا ان العمل بــدأ  بهذا 
املشــروع  منتصــف العــام املاضي 

ويستمر ملدة  5 سنوات ،منها سنتان 
اساسية وثالث ســنوات  اختيارية  .. 
كاشفا عن كلفة املشروع تبلغ  اكثر 
من  160 مليــون دوالر وينفذ من قبل  
املكتــب الرئيس في بغــداد  ومكاتب 
اقليمية في  البصرة واربيل  ويشــمل 
في مرحلتــه االولى محافظات )بغداد 
– البصــرة – اربيــل – بابــل – االنبار – 

نينوى( ، مبينا ان املشــروع يهدف إلى 
تعزيــز قدرات احلكومــة العراقية في 
للمواطنني  اخلدمــات  افضــل  تقدمي 
وحتســني االدارة املاليــة ، فضــال عن  
تعزيز املراقبة  واملســائلة  في مجال 
تقدمي اخلدمات  بهــدف احملافظة على 
تلك اخلدمات واالستجابة  الحتياجات 
تعزيــز  علــى  والعمــل  املواطنــني 

لتحقيق  وسيلة  بوصفها  الالمركزية 
افضل اخلدمات ، مضيفا ، كما يهدف 
املشــروع إلى مســاعدة العراق  في 
تلبيــة متطلبات  االصــالح  اخلاصة 
بصندوق النقد الدولي  وقروض البنك 
.. ويعمل املشروع  الدولي املستقبلية 
الوطنية   ايضا علــى تعزيز اجلهــود  
إلعادة اعمار املناطق  احملررة  ومساعدة 
احلكومــات احمللية  فــي احلصول على  
املــوارد الضرورية لتحســني اخلدمات 
في احملافظات. مــن جانبه اكد رئيس 
الهيئة العليا للتنسيق بني احملافظات 
، ان الهيئة  الدكتور طورهان املفتــي 
تبذل جهودا كبيرة ملساعدة احلكومات 
احمللية فــي اداء مهامهــا الالمركزية 
بعد نقل صالحيات ســبع وزارات إلى 
احملافظــات ، وهذا االمر يتطلب تطوير 
وتدريب املالكات العاملة الســيما في 
اجلانــب املالــي واإلداري ، موضحا انه 
مازال امامنا الكثير من العمل واجلهود 
احلكم  وحتقيق  الالمركزية  لترســيخ 

الرشيد في البالد .
فيما اشــار محافظ واســط إلى ان 
احملافظة جنحت فــي حتقيق املزيد من 
االيــرادات املالية خــالل العام املاضي 
بعد ان عملت على االستفادة من نقل 
الصالحيات وحتسني مستوى اخلدمات 

البلدية املقدمة  للمواطنني االمر الذي 
اسهم في زيادة حجم االيرادات لتصل 
إلى 21 مليار دينار خالل عام 2017 بعد 
ان كانت 7 مليارات عام 2016 ، متوقعا 
ان يرتفع حجم االيرادات إلى 96 مليار 
دينار  خالل العام احلالي .. مشددا على 
وجوب عــدم اخللط بني االجراءات التي 
تتخذها احلكومة احمللية وتلك املتخذة 

من قبل احلكومة االحتادية .
كما اســتعرض مدير عام التخطيط 
االقليمي واحمللــي في وزارة التخطيط 
الدكتــور محمد محســن ســيد ما 
تقوم به الوزارة فــي اطار دعم جهود 
احلكومات احمللية في تعزيز الالمركزية 
ومتكينها من حتقيــق افضل االيرادات 
 ، اخلدمات  مســتوى  حتســني  مقابل 
فيما اشارت مدير عام دائرة املوازنة في 
وزارة املالية طيف ســامي إلى اهمية 
الفصل بني الصالحيات وفك التداخل 
بني احلكومات احمللية والوزارات االحتادية 
خصوصــا تلك التي نقلــت مهامها 
إلى احملافظات .. مشــددة على تطوير 
القدرات لإلدارات احمللية في اجملال املالي 
بهدف متكينها مــن اداء عملها بنحو 
صحيــح ، وهذا االمــر يتطلب اقامة 
املزيد من الــدورات وورش العمل لهذا 

الكوادر وبنحو مستمر .

شؤون عراقية

حركة التغيير تدرس مقاطعة انتخابات برلمان كردستان
جوبه طلبها بالتأجيل بانتقادات ورفض من قبل الحزب الديمقراطي  

د. علي شمخي 

اجلديدة  السياســية  املنظومة  تتعامل  لم 
في العراق مع مشــاكل العراقيني بواقعية 
ولم تؤطر رؤاهــا وافكارها جتاه احللول لهذه 
املشــاكل  بصدقية  وحني يبرر رئيس الوزراء 
حيدر العبادي واعضــاء حكومته مايحصل 
في البصرة من تدهور على كل املســتويات 
بانه من موروثات النظام الســابق او يحاول 
رمي تبعات مســؤولية االخفاق والفشــل 
على الســنوات املنصرمة فانــه هنا يدين 
نفسه ويدين فريقه احلكومي من حيث يدري 
او اليــدري فاملنظومة السياســية احلاكمة 
تعلم والعراقيون جميعا يعلمون  بان الدولة 
العراقيــة ومنذ دخول البــالد في مغامرات 
احلــروب ومرورا بســنوات احلصــار العجاف 
تعرضت الى االهمال وماعاد النظام السابق 
قادرا على االيفــاء بااللتزامات واحلقوق التي 
كان الشعب العراقي يتطلع اليها واملتمثلة 
الكرمي وتوفير ابســط مستلزمات  بالعيش 
اخلدمــات وان البنى التحتية فــي العراقية 
قد اصابهــا التدمير واخلراب وان كل مافعله 
النظام الســابق هو حمــالت اعمار واصالح 
املشاريع الستراتيجية التي متكنه من البقاء 
من دون التفكيــر بتطويرها او توســيعها 
نظرا للعقوبــات الدوليــة املفروضة عليه 
انذاك اال ان هذا الواقع املتردي اســتحال الى 
فاجعة وكارثة من خالل االهمال والتهميش 
والفســاد الكبير الذي مارســته احلكومات 
السابقة جتاه ملف االعمار والبناء في العراق 
وخالفــا ملا هو متوقع لم يفعل املســؤولون 
في العراق ال في الســلطة التشــريعية وال 
في السلطة التنفيذية اية خطط او افكار 
او اقتراحــات جرى احلديث عنهــا والتبجح 
بالقدرة على اجنازها ســواء اكانت تلك التي 
متخضت عن املؤمترات الدولية العمار العراق 
او تلك التي متخضت عن اجتماعات اجلمعية 
الوطنية او مجلس احلكم او مجلس النواب 
او مجلس الوزراء فيما بعد وبقيت جل هذه 
اخلطط واملشــاريع حبر علــى ورق في وقت 
تفاقمت فيه مشاكل العراقيني في الشمال 
معاناة مدن  وتضاعفت  واجلنوب  والوســط 
كبيرة مثل البصرة جنوب العراق وترتب على 
هذا االهمــال والتهميــش تصاعد موجات 
احلكومي  االداء  علــى  والســخط  الغضب 
السياسية على  االحزاب  وانشغال  الفاشل 
مدى خمسة عشــر عاما  مبصاحلها اخلاصة 
وبرزت في العراق حتديــات اكبر متثلت بزيادة 
كبيرة فــي اعداد الســكان وحاجتهم الى 
املزيد من اخلدمات ولــم تعد البنى التحتية 
تتسع او تكفي لتلبية التوسع في االنتشار 
السكاني على االرض وفي كل هذه التحديات 
لم تقدم احلكومات العراقية املتعاقبة سوى 
حلــوال ترقيعية اســتهدفت جتميل عناوين 
احزابها الســلطوية مــن دون االلتفات الي 
اثار بيئيــة او صحية ناجمة عن القصور في 
اداء الوزارات العراقيــة عامة ووزارة الصحة 
والبيئة واالعمار واالسكان والتربية والتعليم 
خاصة حيث كابــد ويكابد ماليني العراقيني 
من اجل حصــول ابنائهم علــى حقوقهم 
مثلمــا يحصل فــي كل دول العالم وميكن 
القول ان هذه احللــول الترقيعية التي دابت 
على تقدميهــا احلكومة االحتادية واحلكومات 
احمللية هي ترجمة حقيقية ملرحلة الفشــل 
واالخفاق وبالتالي فــان حركة االحتجاجات 
والتظاهــرات التي يشــهدها العراق هي رد 
فعــل حقيقي وصادق لهــذه احللول ورفض 
حملاوالت االلتفــاف والكذب بعد ان ادرك ابناء 
الشعب العراقي بان مايسمعه ومايقراه عن 
االجنــازات هو مجرد وهم وان ماســطر على 

الورق اليتطابق مع مايعيشه على االرض .

الترقيع ليس حال !

لتأسيس  اطار تنسيقي لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية 

العراق والتنمية الدولية يبحثان اليات تنفيذ مشروع تحسين االداء في المحافظات

تقـرير

برملان االقليم

شورش حاجي: 
االجتماع بين 
الوفدين تناول 
ثالث نقاط رئيسة، 
هي العالقات بين 
الجانبين، والمباحثات 
التي يجريها الكرد 
في بغداد لتشكيل 
الحكومة االتحادية، 
وانتخابات برلمان 
كردستان

اخلميس 6 ايلول 2018 العدد )4012(

Thu. 6 Sep. 2018 issue )4012( 2

بغداد ـ الصباح الجديد:
امير  للــوزارة  الفني  الوكيل  اكد 
وزارة  دور  البياتي بتعاظــم  خضر 
االتصاالت في مشــروع احلوكمة 
انحاء  جميع  ليغطي  االلكترونية 
العراق حيث مت تشغيله في ناحية 
املوصل  مدينــة  ضمن  الكيــارة 
والتي سيتم تشــغيل منظومة 
احلكومــة اإللكترونية فيها خالل 

االيام املقبلة .
ويعد احد املشــاريع املهمة التي 
تبنتها االمانة العامة جمللس الوزراء 
بشــكل مباشــر ، واخذ املشروع 
بعــدا حقيقيــا باالعتمــاد على 
البنى التحتية لــوزارة االتصاالت 
وقد شــمل كل مؤسسات ودوائر 
الدولة والهيئات و القطاع اخلاص 

ايضا .

االتصــاالت  وزارة  وضــع  حيــث 
موضعهــا  فــي  وتشــكيالتها 
الصحيح ملا قامت به من واجبات 
وتوســعة للبنــى التحتيــة مبا 
االساسية  احلاجه  وحجم  يتالئم 
مؤسســة  لــكل  واحلقيقيــة 
مناسبة  وباسعار  عالية  وبكفاءة 
باالضافة الى جتاوز الروتني والدقة 

وسرعة اجناز املعامالت . 

الصباح الجديد - متابعة:
إغالق  الفرنسية  الســلطات  قررت  
املدرســة العراقيــة فــي  باريس ، 

وابلغت السفارة العراقية بالقرار .
وذكــرت وزارة  اخلارجية الفرنســية 
في مذكرة  موجهة  الى الســفارة 
العراقية في باريس ،  انها« تطلب من 
الســفارة العراقية  تزويدها بقائمة 
الطلبة  الســماء  الفرنسية  باللغة 

العراقيني بشــكل يسمح الكادميية 
باريس ابالغ ذويهم بقرار غلق املدرسة 
وضرورة اعادة تسجيلهم في النظام 
 ، الفرنســي  الوطنــي  التعليمــي 
باســتثناء الطــالب مــن حاملــي 
اجلنسية العراقية حيث يتوجب على 
الوزارة  الســفارة ابالغهم«. وطلبت 
من  السفارة ارســال مذكرة العالم 
السلطات الفرنســية رسميا بقرار 

الغلق والتماس السلطات الفرنسية 
اخملتصة لفتح مدرسة عراقية بوضع 
دبلوماســي ، مخصصــة حصريــا 
واوضحت   .« العراقيــني  للمواطنني 
الضروري  » اصبح مــن  انــه  الوزارة 
اتخــاذ قرار بشــان اغالق املدرســة 
واعالم اهالي الطلبة لكي يستعدوا 
من اجل ادمــاج اوالدهم في النظام 

التعليمي الفرنسي.

الوكيل الفني لوزارة االتصاالت: مشروع 
الحوكمة االلكترونية يشمل كل انحاء العراق

فرنسا تغلق المدرسة 
العراقية في باريس

خالل احللقة النقاشية



بغداد ـ الصباح الجديد:
والنشــر  للطباعة  الــوارث"  "دار  أعلنت 
التابعــة للعتبة احلســينية االنتهاء من 
 2019 لعــام  الدراســية  املناهج  طباعة 

اخلاصة بوزارة التربية.
وقال مسؤول قســم االنتاج في املطبعة 
موفــق محمد ان "املــاكات العاملة في 
املطبعة انهت طباعة املناهج الدراســية 
اخلاصة بــوزارة التربية العراقية" ، واضاف 
"بلــغ عدد الكتب التــي طبعت 5 مايني 
واملتوســطة  االبتدائية  ملرحلتــي  كتاب 
وبعناويــن مختلفة" باســتعمال مكائن 
وطابعات ذات جودة عالية وتقنيات حديثة 
تعطــي للكتاب ســمة جماليــة وألوان 

حقيقية".
ومركز الــوارث للطباعة والنشــر التابع 
للعتبة احلســينية هو احد املراكز املهمة 
في العراق والوطن العربــي ملا تتوفر فيه 
من مكائن وطابعات ذات مناشــئ يابانية 
واملانيــة جعلها تنفرد عــن نظيراتها في 

املنطقة, بحسب مختصني.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت دائرة اإلصاح العراقية التابعة لوزارة 
العدل، امس االربعاء، عن موقفها الشهري 
اخلاص بعدد املطلق ســراحهم لشــهر أب 

املاضي.
وقال اعام الوزارة في بيان ورد للصباح اجلديد 
ان العدد الكلي للمفرج عنهم من ســجون 
الوزارة خال الشــهر املاضي بلغ )473( نزياً 
من ســجون الوزارة في بغــداد واحملافظات 
بينهم )72( مشموالً بالعفو العام، و)52( من 
النســاء و)421( من الرجال مت االفراج عنهم 

بعد انتهاء فترات محكوميتهم.
وأكــد ان دائــرة االصاح قطعت اشــواطاً 
كبيرة فــي مجال عمليات اطاق الســراح 
مــع تطبيقها نظام االرشــفة االلكترونية 
والذي يتيــح امكانية حتديد النزالء املنتهية 
بحســم  ويســاهم  القضائية  احكامهم 
ملفاتهــم وفقــاً للمــدة القانونية احملددة 

إلطاق السراح.
يذكــر ان عــدد املطلق ســراحهم بقانون 
العفو العام قد بلغ )7946( نزياً منذ شــهر 

11/2016 ولغاية 1/9/2018.

"دار الوارث" تطبع
5 ماليين كتاب من

مناهج التربية

وزارة العدل تفرج
عن مئات النزالء

خبير قانوني: دورات البرملان اتسمت 
ببيع وشراء الذمم وأولى بالنّواب 

املنسحبني الى كتل أخرى ان يستقيلوا
وبني أن "رئيس الســن وبعــد لقائه مع 
ممثلــي الكتل واملستشــارين القانونيني 
اتفقوا على حل وعّدوه مخرجاً دســتورياً 
وهــو ابقــاء اجللســة متواصلــة وغير 

منقطعة ملدة اسبوعني".
وأوضح الزيــدي ان "تيــار احلكمة ليس 
مــع التأجيل وكنا نأمل بانهاء اجللســة 
االولى بجميع متعلقاتها وعدم متديدها 
كون الشارع واملرجعية مع التعجيل في 

تشكيل احلكومة".
وال يســتطيع أن يؤكد "دســتورية قرار 
متديد اجللســة مــن عدمها كــون االمر 
من اختصــاص القانونيــني في مجلس 
النواب وبامكان الطعن فيه لدى احملكمة 

االحتادية العليا".
لكن الزيدي يستبعد "اتفاق الكتل خال 
هــذه املدة على الية الختيار الرئاســات، 
أن احللول  التجارب السابقة توضح  كون 
تخرج فــي اليــوم والســاعات االخيرة 

عشية اجللسة".
وزاد القيــادي في احلكمــة أن "القوائم 
مفوضيــة  لــدى  رســمياً  املســجلة 
االنتخابات تظهــر ان الكتل املؤتلفة في 
حتالفنا يصل عددها إلى 181 نائباً، بخاف 
الكتــل في حتالف البناء فــأن املنضوين 

اليها 144 نائباً فقط".
ويواصــل أن "الكتل تنتظــر خال مدة 
التأجيــل انســحاب قوائم مــن حتالف 
إلى االخر عســى أن نشكل  وانضمامه 

الكتلة النيابية االكثر عدداً".
ويســتغرب الزيــدي أن "قســماً مــن 
انتخابية  املرشــحني يدخلون في قوائم 
ويفــوزون باصوات زعمائهــم ويتحولون 
إلى كتل اخرى لقاء وعــود أو اموال كما 

سمعنا عنه من البعض".
وخلص الزيدي إلــى أن "املعطيات تفيد 
املقبلة ستشــهد معارضة  املرحلة  بأن 
قويــة بالتزامــن مع مطالبات الشــارع 
بتوفير اخلدمات، لكننا بحاجة إلى رئيس 
وزراء قوي ال يفكر بوالية ثانية لكي ينفذ 
برنامجه بغض النظر عن مواقف الكتلة 

منه".
مــن جانبه، يؤكــد النائب عن ســائرون 
رائد فهمــي في تصريح إلــى "الصباح 
اجلديد"، أن "تفســير احملكمــة االحتادية 
العليا ينطبق حرفياً على حتالف االصاح 
واالعمار كــون احلكم يتحدث عن حتالف 

قائمتني أو اكثر خال اجللسة االولى".
وأضاف فهمي أن "اجلميــع بات يتحدث 
علناً عن وجود قوائم تعطي امواالً لنواب 
من أجل ترك كتلهم واالنضمام إلى اخرى 

وهذا ميثل ضرباً للعملية السياسية".
ولفت إلى أن "املفاوضــات مع التحالف 
الكردســتاني مســتمرة برغم أنهم لم 
يتخــذوا مواقف باالنضمــام إلى كتلة 

معينة".
حتالــف  "اي  أن  فهمــي  ويسترســل 
ســواء االصــاح أو البناء ال يســتطيع 
أن يعلــن موافقته علــى ورقة التحالف 
ألنها  حالياً  تام  بشــكل  الكردســتاني 
حتتاج إلى وقفة ألن فيها نقاط حتتاج إلى 

مطابقتها مع الدستور".
ومن جانبــه قال اخلبيــر القانوني طارق 
حــرب امــس االربعاء ان "حســم ملف 
الكتلة االكبــر بيد رئيس اجلمهورية، وان 
رئيس الســن في مجلس النواب يتحمل 

اخلاف عليها".
وذكــر حــرب ان "رئيس الســن يتحمل 
مشــكلة اخلاف على تشــكيل الكتلة 
األكبــر ومســؤولية االخفاق فــي ادارة 
اجللسة االولى وعدم حتديد هذه الكتلة"، 
الفتا الــى ان "رئيس الســن لــم يكن 
األولى وكان عليه  في اجللسة  دميقراطياً 
عــرض طلب تشــكيل الكتلــة االكبر 

للتصويت في مجلس النواب".
وتابع "كان على رئيس الســن عدم إثارة 
القضايــا اخلافيــة في الكتلــة األكبر 
واجللسة األولى ال تعني يوماً واحداً وميكن 
متديدها أليام، حيث من الازم على رئيس 
مجلس النواب ) السن ( عدم إثارة اخلاف 
وان يبــدأ بفتح الترشــيحات لرئاســة 
البرملان الذي يجــب احلصول على نصف 
زائد واحد وهو 165 نائباً وتأجيل القضايا 

اخلافية".
واشــار الى ان "رئيس اجلمهورية هو من 
مرشحها  ويختار  األكبر  الكتلة  يحسم 
وتكليفه بتشكيل احلكومة ويجب جتاوز 
يتحمل  الصغيرة فشــارعنا ال  القضايا 
النقاشات وان الدســتور يقول ان كتلة 
األكبر  النيابية  الكتلــة  هي  التوقيعات 
76 من الدســتور واملقصود  وفق املــادة 
بهذه الكتلة هي االســاس فــي معيار 

حتديد ذلك". 

وتابع حرب ان "رؤساء كتل وقعوا وال غبار 
عليها ومقبولة في تشكل هذه الكتلة 
النواب املوقعني بذلك على  التزام  ويجب 
االقل بعد انعقاد اجللسة ورئيس القائمة 
هو من يتولى التوقيع عنهم" مشيرا الى 
ان "جلســة البرملان املقبلــة في يوم 15 
أيلول سيحســم كل شي في الرئاسات 
الثــاث والكتلة األكبر وكان على النواب 
يقدموا  ان  أخــرى  املنســحبني لكتــل 
اســتقاالتهم من مجلس النواب ويعود 
احلق الصل الكتلة وليس االنتقال لكتلة 

أخرى".
واضــاف ان "هناك اعتبار لرئيس القائمة 
السياســية وال يجــوز التصــرف بدون 
موافقته، وال يوجد شــيء اســمه نائب 
مســتقل وهو منضوي في كتلة نيابية 
معينة ويكون مستقا واقعا عندما يفوز 
مبفرده فــي االنتخابات" الفتا الى ان "بيع 
وشــراء املناصب والــذمم حدثت في كل 
الدورات النيابية ولكنهــا برزت في هذه 

الدورة".
وأســتدرك اخلبيــر القانونــي بالقول ان 
النواب لديها عقوبات  "رئاســة مجلس 
ونصح وارشاد وتنبيه" مبينا ان "املادة 54 
من الدســتور في دعوة رئيس اجلمهورية 
النعقــاد مجلس النواب علــى ان يتولى 
انتخــاب رئيس مجلس النــواب ونائبيه 
وتبقــى اجللســة األولى حلــني اكتمال 
التصويــت على انتخــاب رئيس مجلس 
النواب ونائبيه وتبقى مفتوحة حتى لـ 15 
يوماً"، واكد ان "انسحاب الكتل الكردية 

من اجللسة االولى خرق دستوري".

وكان رئيس الســن جمللس النواب محمد 
علي زيني قد اعلن ابقاء اجللســة االولى 
جمللــس النــواب مفتوحة حتــى 17 من 
الشــهر احلالي، فيما أكد عدم امتاكه 
صاحيــة مخاطبــة احملكمــة االحتادية 
العليا بِشأن تفسير الكتلة االكثر عدداً.

مجلس البصرة: حريق ديوان البصرة 
أتلف وثائق تدين فاسدين

وكان حريــق طال مســاء أمــس ديوان 
محافظة البصرة بعد تظاهرات شعبية 
غاضبة جراء ســوء اخلدمات وتلوث مياه 

الشرب وأزمة الطاقة الكهربائية.

جلنة ثالثية للحد من استشراء فساد 
استيراد األدوية

علــى ان ال تتم اختراقها من قبل ضعاف 
النفــوس لتمرير أجنــدة تتعلق بتهريب 

اخملدرات واألدوية غير املرخصة”.
واوضح البيان أنه “مت االتفاق على تشكيل 
جلنة مــن هيئة املنافــذ احلدودية وهيئة 
الكمارك واخللية االستخبارية في املنفذ 
احلدودي ملتابعة هــذه االجراءات وأحكام 
الســيطرة كذلك في املطــارات لنفس 
الغرض وكذلك احلد من حاالت الفســاد 
في استيرادها وان تلعب نقابة الصيادلة 
دورا فاعــا في هذا اجملــال للحفاظ على 
ســامة اجملتمع من هــذه اآلفة اخلطيرة 

التي تهدد صحة املواطن العراق.

يونامي حتث على االستجابة السريعة 
ملطالب البصرة

، وحتقيــق الهدف األطــول أجا واملتمثل 
بخلق فرص العمل واحلياة الكرمية".

وأشــارت بعثــة األمم املتحدة ملســاعدة 
العراق، إلى أن "االســتقرار طويل األجل 
وحتسني األداء االقتصادي أمران متازمان، 
ومعاجلة هــذه التحديات تقع على عاتق 
الزعماء السياسيني الذين عليهم توحيد 
الكلمــة والعمل معاً مــن أجل حتقيق 

املصلحة الوطنية".
وتشــهد محافظة البصرة منذ اشــهر 
تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير اخلدمات 
للشــرب  الصالح  املاء  وفي مقدمتهــا 
القوات  تدخل  الــى  وتطورت  والكهرباء، 
االمنيــة ، مــا ادى الى مقتــل عدد من 

املتظاهرين واصابة اخرين.
العبادي اسفه  الوزراء حيدر  رئيس  وابدى 
عن ما حصل، وامــر بالتحقيق عن "من 
يحاول االيقاع" بــني املتظاهرين والقوات 

االمنية. 

ترامب يدير جلسة جمللس األمن تخص 
إيران في أواخر أيلول

الرئاســة  بــأن تفضي  هناك مخــاوف 
في  الدولي  األمــن  جمللــس  األمريكيــة 
ســبتمبر الى إثارة اجلدل حول مســائل 
عدة مع الشــركاء الـ14 لواشنطن في 

مجلس االمن.
عاوة على إيران فإن نقطة اخلاف األولى 
تدور حول قــرار أمريكي بعقد جلســة 
األربعاء حــول أعمال العنف الدامية في 
نيكاراجوا. ونددت روسيا والصني وبوليفيا 
بالقرار إذ اعتبرت أن الوضع في نيكاراجوا 

ال يشكل تهديدا لامن الدولي.
ورفضــت هــذه الــدول االنضمــام إلى 
اإلجماع الســائد عادة في مطلع الشهر 
مــن أجل املوافقــة على جــدول أعمال 

رئاسة مجلس األمن الدولي.
وحســمت هايلــي املســألة قائلــة إن 
اإلجمــاع ينــدرج في إطار "املمارســة" 
وليس "إلزاميا"، مؤكدة انعقاد االجتماع 

عند الساعة 14,00 )بتوقيت جرينتش(.
جمللس  األمريكية  الرئاســة  دعــت  كما 
األمن الدولي الى جلســة اجلمعة حول 
الوضــع فــي محافظة إدلب الســورية 
وســط مخاوف من هجــوم على نطاق 
واســع لقوات النظام من أجل استعادة 
السيطرة عليها بدعم من روسيا العضو 

الدائم في مجلس األمن الدولي.
ومن املتوقع أن تعارض موســكو مجددا 
واشــنطن وحلفائهــا األوروبيــني خال 

االجتماع.
كمــا أعلنــت هايلي اجتماعــا آخر في 
العاشــر من ســبتمبر حــول "فنزويا 
والفســاد" والذي من املفتــرض أن يثير 
املعارضة نفسها كتلك حول نيكاراجوا.

إحباط محاولة لتهريب 105 شاحنات 
محملة باخلشب من أم قصر

وكانــت مديريَّة التحقيقــات في هيئة 
نت فــي منتصف أيار  النزاهــة قــد متكَّ
املاضي من إحباط محاولة لتهريب 1614 
طناً من املواد الكيمياويــة كانت ُمعدًة 
أم قصر الشــمالي،  للتهريب في ميناء 

بدون موافقاٍت أمنيٍة. 

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

أمني مطلع في  كشــف مصدر 
محافظة نينــوى عن ترحيل عدد 
من عائات تنظيم داعش اإلرهابي 
جنوبي  خــاص"  "مخيــم  الــى 
املوصــل، في حني دعا ناشــطون 
موصليون الى توسيع تنفيذ هذه 
اإلجراءات لتشــمل كل العائات 
املشــكوك مبيولها، مــن أجل أن 
بالســام  نينوى  تنعم محافظة 

واالستقرار.
وقــال املصــدر في حديــث الى 
"الصبــاح اجلديــد"، والذي طلب 
عدم الكشف عن هويته النه غير 
مخول بالتصريــح، انه "مت ترحيل 
عدد مــن عائــات تنظيم داعش 
االرهابــي من بعض قــرى جنوبي 
املوصل، الى مخيم معد خصيصا 
لهم مبنطقة اجلزيرة )جنوب غرب 

املوصل(".
واضــاف ان "العائــات التــي مت 
عددها  االجــراء  بهذا  شــمولها 
محــدود، لكنها عائــات لديهم 
ابناء قتلــى او معتقلني او هاربني 

ومتوارين عن االنظار".
مبينا ان "هذا االجــراء كان قد مت 
اباغ بعــض عائات داعش به، في 
حال ان كان لهم اي نشــاط معادٍ 
مناطق  فــي  واالســتقرار  لامن 
جنوبي املوصــل ومبحيط مناطق 

سكناهم".
وكان مجهولــون قــد قاموا بزرع 
عبوة ناســفة فــي محيط قرية 
القيارة  لناحيــة  التابعــة  جنمة 
اسفرت  املوصل(  جنوب  كلم   60(
اضرار ماديــة بعجلة  احلــاق  عن 

عسكرية.
علــى الصعيــد نفســه ، قــال 
الناشــط املوصلي ملحم سعيد 
اجلبــوري لـ "الصبــاح اجلديد" ان 
"بعض مناطق جنوبي املوصل هي 
نينوى،  حملافظة  الرخــوة  اخلاصرة 
بســبب ســيطرة تنظيم داعش 

ســبقت  لفترات  بعضهــا  على 
ســيطرته على مدينــة املوصل، 
بل ان بعض تلــك املناطق كانت 
خارجــة عن ســلطة اي حكومة 
عرقية منذ عــام 2003، ولم يتم 
فرض القانون فيها الى نهاية عام 

."2016
ابناء تلك  واضــاف "الكثير مــن 
املناطــق تورطــوا باالنضمام الى 
مجاميــع مســلحة وارهابيــة، 
وبعضهــم تورط باعمــال القتل 
والذبح ولــم يعد بامكانه العودة 
املنطقة  الن  الطبيعيــة  للحياة 
حتكمها قوانني عشائرية، وبالتالي 
التمســك  الى  هــؤالء  اضطــر 

تدافع  كي  االرهابية  بالتنظيمات 
عليهم بعدما تبرأت عشــائرهم 

منهم".
ولفــت اجلبــوري الــى ان "بعض 
باالستقرار  شعروا  داعش  عائات 
ولم يتم مضايقتهم الن ابناءهم 
قتلــوا او هربــوا او مت اعتقالهم، 
وحاولــت بعــض هــذه العائات 
االرهابية،  للممارســات  العــودة 
من قبيل ارســال مبالــغ نقدية 
البنائهم اخملتفــني، او ايصال ارزاق 
من  للمختبئني  وغيرهــا  جافــة 
عناصر داعش مبحــاذاة نهر دجلة 

في الكهوف واحلوائج وغيرها".
عــادا ان "ترحيل هذه العائات لم 

يتم بشــكل فجائي، بل سبق ان 
مت اباغهم بــه في حال ماحظة 
اي نشــاط مريــب مــن قبلهم، 
وبالتالي هو عقاب يســتحقونه، 
االستقرار  تدعيم  في  وسيسهم 
االمنــي مبناطق جنوبــي املوصل، 
ايضا كي يكونــوا عبرة ملن يفكر 
بالعبث بالوضع االمني مستقبا 

من بقايا فلول داعش االرهابي".
ودعــا اجلبــوري الــى "التوســع 
بتطبيــق هــذه االجــراءات ضد 
عائات داعش ممن يثبت عليها اي 
نشاط تخريبي أو ارهابي او يدعم 
النظر  التنظيــم، الن غض  بقايا 
عن افعالها سيدفع هذه العائات 

الى التخطيــط لتنفيذ عمليات 
ارهابية أكثر خطورة".

مبينا ان "املئات من شــباب هذه 
املناطــق منخرطــون باالجهــزة 
الشــعبي،  واحلشــد  االمنيــة 
بســبب  ضحايا  قدموا  واغلبهم 
مت  او  داعــش،  تنظيــم  اجــرام 
تفجيــر منازلهم من قبل عناصر 
التنظيم، وبالتالي فانهم يعلمون 
جيــدا بالعناصــر االرهابية ومبن 
حتتمي ومــن يأويها ويقــدم لها 

الدعم واالسناد".
الى  اجلبــوري  الناشــط  ولفــت 
ضــرورة ان "يكون اخمليم الذي يتم 
نقــل عائــات داعــش اليه حتت 

الرقابــة املشــددة وخاصــة من 
جهة التواصل باملوبايل واالنترنت، 
وان يكــون الدخــول واخلروج من 
اخلدمات  توفير  مع  اخمليم مشددا، 
والقــاء  لقاطنيــه،  الصحيــة 
من  وتوعوية  تثقيفية  محاضرات 
قبل اخصائيني بشــكل مستمر 
تســتهدف النســاء والشــباب 
بشــكل خاص، من اجل حتييدهم 
وتبيــان مخاطــر االرهــاب على 
مناطقهــم وحياتهم وعلى حياة 
داعش  تنظيم  النــاس، الن  عامة 
حاول بكل الطــرق زرع مفاهيمه 
الشــباب  بعقــول  التكفيريــة 

واالطفال".

مصدر: تم ترحيل 
عدد من عائالت 
تنظيم داعش 
االرهابي من 
بعض قرى جنوبي 
الموصل، الى مخيم 
معد خصيصا لهم 
بمنطقة الجزيرة 
)جنوب غرب 
الموصل(

مطالبات بتوسيع تنفيذ اإلجراء

ترحيل عدد من عائالت داعش
الى "مخّيم خاص" جنوبي الموصل

بغداد – انفجار ناسفة 
الشــرطة  في  امني  افاد مصــدر 
العراقيــة امس االربعــاء بأن ثاثة 
مدنيــني اصيبــوا بانفجــار عبوة 
الركاب  لنقل  باص  داخل  ناســفة 

وسط بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة كانت 
موضوعة داخل عجلة نوع كيا تقل 
ركابــا بالقرب من مــرآب النهضة 
يوم  انفجرت صباح  بغداد  وســط 
امس ما اســفر عن اصابة إمرأتني 
ورجل بجروح مختلفة"، مضيفا ان 
قوة امنية وصلت الى مكان احلادث 
مستشــفى  الى  املصابني  ونقلت 

قريب لتلقي العاج".

كركوك – هجوم مسلح 
اكــد مصــدر أمني مســؤول في 
شــرطة محافظــة كركوك امس 

األربعــاء ان تنظيــم داعش شــن 
هجوما على القوات العراقية قرب 

قرية جنوب محافظة كركوك.
وقال املصدر ان عناصر من التنظيم 
العراقية  القوات  هاجموا  املتشدد 
قرب قرية "مّا عبــد اهلل" جنوب 
كركــوك ، مضيفا ان اشــتباكات 
مســلحة اندلعــت بــني اجلانبني 
دون  من  لعدة ســاعات  واستمرت 

اعطاء  مزيد من التفاصيل.

بابل – تفيكيك عصابة 
اجرام  مكافحة  مكتب  مدير  اعلن 
محافظــة بابــل امــس االربعاء، 
تفكيك عصابة للنصب واالحتيال 
فــي احملافظــة، مبينــة ان هــذه 
العصابة تستحوذ على مصوغات 

ذهبية ومواد منزلية.
وقال مدير املكتب املقدم حيدر  ان 
"مفارز املكافحة وبعد استحصال 

أمر قضائــي حول املتهمني متكنت 
من وضع كمني محكم الى عصابة 
في اثناء تنفيذهــا عملية احتيال 
على  الستحواذ  مزورة  اوراق  بتقدمي 
مصوغات ذهبية ومواد منزلية من 
داخل  استهاكية  تعاونية  شركة 
مدينة احللة"، مبينا انه "مت اعتقال 
احد افرادها فورا" ، الفتا الى ضبط 
عدد من الكتب الرسمية والهويات 

واملستمسكات املزورة بحوزته. 

واسط – محاولة تهريب 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظة واســط امس االربعاء ان 
مفرزة مكافحة اخملدرات في منفذ 
واسط  مبحافظة  احلدودي  زرباطية 
ادخــال مواد  احبطــت محاولــة 
مخدرة كانت بحوزة مسافر عراقي 

قادم من ايران.
زافاد املصــدر ان "مفرزة مكافحة 

اخملدرات في منفذ زرباطية احلدودي، 
ادخــال مواد  احبطــت محاولــة 
مخدرة كانت بحوزة مسافر عراقي، 
ومت اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه 
واحالتــه الــى شــعبة مكافحة 

مخدرات بدرة".

صالح الدين – اعتقال ارهابي 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
امس  الديــن  صــاح  محافظــة 
االربعاء ان قوة أمنية القت القبض 
على متهم باالرهاب في احملافظة .

وذكر املصدر ان "مفارز جهاز األمن 
الوطني في محافظة صاح الدين 
اســتخبارية  وبناًء على معلومات 
دقيقة ألقــت القبض على أرهابي 
صادرة بحقه مذكــرة وفق أحكام 
املادة }٤/١{ خال تواجده في ناحية 
يثرب" ، مضيفا انه "جرى تســليم 
املطلــوب الى اجلهــات القضائية 

اخملتصة التخاذ اإلجراءات القانونية 
املطلوبة.

ذي قار – ممارسة امنية 
نفذت األجهزة األمنية في محافظة 
ذي قار  امس االربعاء ممارسة أمنية 
واســعة فــي قضاء ســيد دخيل 
للقضاء  املطلوبني  ماحقة  بهدف 
وتضمنت التفتيش عن األســلحة 
غيــر املرخصــة واملــواد املمنوعة 

 لفرض األمن واالستقرار.
األمنية  املمارســة  في  واشــترك 
وقــوة  اخلاصــة  املهمــات  فــوج 
املرتبطة بقائد الشــرطة  الواجب 
 وســرية ســوات وفــوج الطوارئ 
الثاني  الطــوارئ  وفوج  الســادس 
وقســم مكافحة اإلجــرام في ذي 
قــار باإلضافة إلى عناصر  قســم 
شــرطة القضاء واألجهزة األمنية 
األخرى الساندة والفنية ، وأسفرت 

العمليــة عن إلقــاء القبض على 
املادة  أحكام  وفــق  اثنني  مطلوبني 
406 من قانــون العقوبات العراقي 
رقم 111  لسنة 1969 املعدل وعدد 
من املشــتبه بهم وضبط قطعة 
ساح نوع كاشنكوف مع عتادها .

نينوى – عمليات دهم 
ذكــر مصــدر امني في شــرطة 
محافظة نينوى امــس االربعاء ان 
قوة من احلشــد الشــعبي نفذت 
باالشــتراك مــع قوة مــن اجليش 
وانفاق  ملغــارات  مداهمة  عمليات 
يســتعملها الدواعــش لتنفيــذ 
مدينـــة  غربـــي  عملياتهـــم 

املوصـل.
وذكــر املصدر ان "قوة من اللواء ٤٤ 
في احلشد الشعبي وبالتنسيق مع 
باجليش   20 الفرقة  األمنية  القوات 
العراقــي أجــرت اليــوم عمليات 

وقرى  اجلزيرة  مناطــق  في  تفتيش 
اجلحش{  وعني  والدحله  }الصجمة 
غرب املوصل" ، مضيفا ان "القوتني 
داهمتا مغارات وانفاقا يستعملها 
في  عملياتهم  لتنفيــذ  الدواعش 
هــذه املناطق واغاقهــا بالكامل 

ومنع استغالها مجدداً". 

البصرة – اعتقال متهمني 
اعلــن مصــدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظــة البصرة امس 
االربعاء ان ســيطرة امنية متكنت 
مــن إلقاء القبض علــى متهمني 
اثنني ضبط بحوزتهم مادة مخدرة 

وسط املدينة.
وفي ســياق متصل افاد املصدر ان 
االجهــزة االمنية القــت بعملية 
دهم القبــض على متهم مطلوب 
ومت  واالحتيال  بالنصــب  قضائيــا 

اتخاذ االجراءات القانونيه بحقه .

انفجار عبوة داخل حافلة قرب مرأب النهضة وسط بغداد * هجوم إرهابي مسلح قرب قرية مال عبداهلل جنوبي كركوك 
ممارسة أمنية لمالحقة المطلوبين في مناطق ذي قار * عمليات مداهمة لمغارات الدواعش غربي الموصل
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

بحث وفد من الشــركة العامة 
تشــكيالت  إحدى  لإلتصــاالت 
وزارة اإلتصــاالت العراقيــة في 
العاصمة األردنية عمان املسودة 
الكابل  مشروع  إلعالن  النهائية 
الضوئي للمنــازل ) FTTH ( في 
واملمول من  محافظــة بغــداد 
تخصيصــات القــرض الياباني 
تلبية للدعــوة املقدمة من قبل 
نيبون  اإلستشــارية  الشــركة 

. ) N.K ( كويا
االجتماع  خــالل  جــرى  كمــا 
وعقد  االعالن  مســودتي  إعداد 
التســويق وعليه سيتم توجيه 
املؤهلة  الشركات  الى  الدعوات 
وذات اإلختصــاص فــي املرحلة 
األولــى بغيــة البدء بتســويق 
املشــروع لتقــدمي خدماته الى 
جميــع املشــتركني مــن أجل 
بإســتكمال  واإلســراع  املضي 
لشركة  اإلستراتيجية  املشاريع 
االتصــاالت والتــي تعمل على 
من  جديــدة  مرحلة  تأســيس 
االتصاالت  قطاعي  في  اخلدمات 
واألنترنــت علــى وفــق أحدث 

التقنيات العاملية .
ورأس الوفــد الدكتــور ناظــم 
لفتــه خشــجوري مديــر عام 
في  وضم  اإلتصــاالت  شــركة 
الشؤون  أقسام  مدراء  عضويته 
الشــبكات  و  والبداالت  الفنية 
والتخطيــط ومعاونــة مديــر 
قســم األنظمــة واملعلوماتية 
في الشركة ، فيما قامت الفرق 
التابعة  والفنيــة  الهندســية 
ملديرية إتصاالت الرصافة بإصالح 
الكابل النحاسي حرف W سعة 
1200 مشترك املغذي حمللة 710 
ضمن الرقعة اجلغرافية ملنطقة 
زيونــة في جانــب الرصافة من 

العاصمة بغداد .
علــى صعيــد متصل شــارك 

الوكيل الفني االقدم للوزارة امير 
خضر البياتي في الورشــة التي 
العامة  السالم  شركة  اقامتها 
احدى تشكيالت وزارة االتصاالت 
في مقــر وزارة الكهرباء الرامية 
املباني  ادارة  مبشــروع  للتعريف 

الذكية .
عن  شــرحا  الندوة  وتضمنــت 
الكهرباء  اســتهالك  ترشــيد 
لالبنية  ادارة  برنامــج  من خالل 
يتحكم في الطاقة الكهربائية 
االســتهالك  حجم  ويخفــض 
بنســب جيدة اضافة للتحكم 
مبصادر اخرى منها املياه والوقود 
لشرح مضمون واهمية الورشة 

بها  املواطن  تعريــف  وضــرورة 
وامكانيــة االســتعمال االمثل 
هذه  ضمن  الكهربائية  للطاقة 

التقنية . 
من جانب أخــر متكنت املالكات 
مديرية  في  والفنية  الهندسية 
إتصاالت البصــرة وبالتعاون مع 
شركة حلم املستقبل الشريك 
العامــة  الرســمي للشــركة 
وتأهيل  إصــالح  من  لإلتصاالت 
اخلط الضوئي من كابينه 8 الى 
األعمــدة ) ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ 
اخلطوط  تلك  تعرضــت  ( حيث 
البناء  أعمــال  بســبب  للضرر 
العشــوائي في منطقة القبلة 

انتهاء األعمــال اعيدت  وبعــد 
املقطوعــة  اخلدمــات  جميــع 
واملؤسســات  للمواطنــني 

احلكومية . 
الــى ذلك ترأس مديــر إتصاالت 
صــالح الديــن املهنــدس رعد 
موسعا  اجتماعا  موسى  عكلة 
الفنية في  مع مدراء األقســام 
املديريــة والتطــرق ايضــا إلى 
عدد مــن املواضيــع املهمة في 
مجال اإلستثمار ومناقشة آلية 
تفعيل املنحة اليابانية ومشروع 
DSL في الضلوعيه وقضاء الدور 
والبدالــة الالســلكية والعمل 
ســامراء  في  تشــغيلها  على 

وإمكانيــة حتويلهــا الى قضاء 
تكريت ، كما أكــد عكلة على 
إعداد خطة عمل تخص الدائرة 
لســنة ٢٠١٩ وحــث اجملتمعون 
علــى إقامــة دورات تطويريــة 
فيمــا طالب  املديريــة  داخــل 
بضرورة االلتزام بالدوام الرسمي 
البصمــة  نظــام  وتشــغيل 

االكتروني .
الفرق  من جانــب أخر متكنــت 
الهندســية والفنية بشــعبة 
إتصاالت  مديرية  في  التراســل 
البصــرة مــن صيانــة عارضة 
الكابل الضوئي على مسار ) زبير 
- مطار البصــرة الدولي ( وبعد 

انتهاء األعمــال امليدانية وإعادة 
جميع اخلدمات إلى املطار .

من ناحية أخرى كسبت مديرية 
إتصاالت واســط دعوى قضائية 
في مرحلة البداءة واالســتئناف 
والصادرة مــن محكمة الكوت 
واملقامةضــد وزارة املاليــة من 
خــالل الشــعبة القانونية في 
املديرية بخصوص العقار املرقم 
375/175 الســراي مقر املديرية 
مربعا  متــرا   4150 ومبســاحة 
الشركة  بإســم  سجل  وحيث 
العامه لالتصاالت ومن دون بدل 
مادي وأصبح العقار من األمالك 

التابعة لوزارة اإلتصاالت . 

 ) FTTH ( االتصاالت تبحث في عّمان إعالن تسويق مشروع القرض الياباني
شاركت في ندوة التعريف بمشروع إدارة المباني الذكية 

أعدت الشركة  
مسودتي اإلعالن 

وعقد التسويق 
لتوجيه الدعوات الى 
الشركات المؤهلة 

وذات االختصاص 
في المرحلة األولى 
بغية البدء بتسويق 

المشروع لتقديم 
خدماته الى جميع 

المشتركين

جانب من الندوة
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»اإلعمار« تباشر بصيانة 
وإكساء شارع مطار الموصل 

»الشعبية« تبحث التعاون 
مع المجلس العربي 
للتخصصات الصحية 

»النسيج« تجّهز األسمدة 
الجنوبية بخمسة ماليين 

كيس بالستيكي 

بغداد - الصباح الجديد:
والبلديــات  واالســكان  االعمــار  وزارة  باشــرت 
العامة بصيانة وأكساء شارع مطار  واالشــغال 

املوصل في محافظة نينوى.
وذكــر املركز االعالمــي للــوزارة ان مديرية بلدية 
املوصــل التابعة ملديرية البلديــات العامة أحدى 
تشكيالت الوزارة باشرت أعمالها بصيانة وتأهيل 
شــارع مطار املوصــل الذي يربط مركــز املدينة 
امتــداداً إلى مفرق ناحية حمام العليل حيث يعد 
من أهم الشوارع الرئيسة واملداخل احليوية ملدينة 
املوصل ضمــن خطة البلدية الرامية لتحســني 
واقع اخلدمات خالل النصف الثاني من عام 2018.

وأضاف املركز االعالمي أن أعمال الصيانة تشمل 
قشط طبقة اإلســفلت القدمي ومعاجلة الروطان 
بطول  التبليــط  ملرحلة  وصــوالً  والتخســفات 
أجمالي )5( كم أمتــداداً من تقاطع الغزالني إلى 
مفرق حمام العليل , مشيرا الى ان مديرية بلدية 
املوصل أعــدت خطة خدميــة متكاملة لتأهيل 
وصيانة وتبليط شوارع أمين املوصل التي تعرضت 

ألعمال التخريب. 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث مدير عام دائرة العيادات الطبية الشــعبية 
الدكتور شــاكر احمد احلاج في مكتبه مع مدير 
املكتب التنفيذي للمجلس العربي لالختصاصات 

الصحية الدكتور طارق خير اهلل.
واكد املدير العام على ضرورة توفير أدوية األمراض 
املزمنــة في العيــادات الطبية الشــعبية خالل 
األشهر اخلمســة املقبلة  ، داعيا الى صرف أدوية 
األمراض املزمنة لشهر أيلول 2018 أبتداًء من يوم 
األحد املقبل وجلميع مديريــات العيادات الطبية 
الشــعبية فــي احملافظــات والعيــادات الطبية 
الشعبية واالستشــارية والصيدلية املركزية قي 

بغداد وفق جدول اعد لهذا الغرض.
وأشــار إلى إننا نوجه رسالة اطمئنان للمواطنني 
الكــرام املصابني باألمراض املزمنــة ) كالضغط 
والسكري ( بتوفر أدوية األنسولني بجميع أنواعه ) 
الصافي ، اخلابط ، اخمللوط ( وبخزين حالي يكفيهم 
للخمســة اشــهر املقبلة وكذلك عدد من أدوية 
أمراض الضغط والصرع واألمراض املزمنة األخرى .

وأوضح هناك إجراءات ستتخذ خالل األيام املقبلة 
متمثلة بتفعيل دور اللجنة املتخصصة بشــراء 
األدوية املنقذة للحياة اســتجابًة لتوصية خلية 
األزمة الوزاريــة وهذا ما ســنعمل عليه خدمًة 

للصالح العام. 

بغداد - الصباح الجديد:
جهــزت الشــركة العامة لصناعات النســيج 
واجللود احــدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
الشــركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية في 
البصرة بكمية )5( ماليني كيس على وفق العقد 

املبرم بني الطرفني.
وذكــر مدير عام الشــركة املهنــدس احمد جنم 
الكعبي ان الشــركة جهزت كمية مليون و250 
الف كيــس وفي طور تســليم بقيــة الكمية 
املتعاقد عليهــا والبالغة ثالثة ماليني و750 الف 
كيس واملنتجة في معمل اكياس السدة بأحدث 
اخلطوط االنتاجية وافضــل املواصفات العاملية ، 
مشيرا الى ان الشركة متتلك ثالثة معامل كبيرة 
البالســتيكية في  بانتاج االكياس  ومتخصصة 
السدة ومركز مدينة احللة ومدينة بغداد بطاقة 
انتاجية تصل الى )94( مليون كيس سنويا لوجبة 

عمل واحدة.
ودعا املدير العام شــركات وزارة الصناعة االخرى 
وجميع املؤسســات واجلهات احلكومية والقطاع 
اخلــاص من املطاحــن ومعامل الســكر القتناء 
منتــج االكيــاس البالســتيكية الــذي تنفرد 
بانتاجه على وفق املواصفات العاملية  الشــركة 
وبتكنولوجيــا حديثة ولديها االمكانية لتغطية 

احلاجة احمللية. 
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بغداد - الصباح الجديد:

شــاركت وزارة الصناعــة واملعادن 
في ورشــة العمل املوسومة التي 
اقيمــت برعايــة  مركــز بحــوث 
في  املســتهلك  وحماية  الســوق 
التاثير  )مدى  بعنوان  بغداد  جامعة 
علــى   UPVC النابيــب  الســلبي 
صحــة املســتهلك( وبالتعاون مع 
هيئة البحــث والتطوير الصناعي  
للصناعــات  العامــة  والشــركة 

االنشائية التابعتني للوزارة.
الدكتور  الورشــة  جلسات  وترأس 
احمد يونس معاون مدير عام هيئة 
البحث والتطويــر الصناعي والتي 
طرح خاللها مدى التاثير الســلبي 
املســتهلك  UPVC على صحة  لـ 
وتأثيرهــا على مياه الشــرب التي 
تنقل من خالل تلك االنابيب وميكن 
ان تستعمل للماء البارد سواء كان 
الشــرب  مياه  او  الصحي  للصرف 

الباردة بصورة اقــل ضررا اذ ان هذه 
املــادة تصبــح خطرة فــي حالة 
الى  يؤدي  احلــرارة مما  ارتفاع درجات 
االصابة بالعديد من االمراض ومنها 
اللسرطان وبذلك تكون ناقلة الينا 
اضرارهــا عن طريق مياه الشــرب 

واضرار هذه املادة خطيرة جدا.
  وبني يونس خــالل كلمته ان هذه 
لبيان مدى خطورة  اقيمت  الورشة 
هذه املــادة على االنســان وضرورة 
اســتبدالها مبواد اخــرى ليس لها 
تاثير على الصحة العامة كما هو 
معمول به في دول العالم املتقدمة 
مشــيرا الــى ان وزارة الصناعــة 
واملعادن و اجلهات الرقابية والصحية 
ذات العالقة في احلد من املشكالت 
والبيئية  الصحيــة واالقتصاديــة 
النابيــب UPVC ودور الوزارة واملراكز 
البحثية في الهيئة ووسائل االعالم 
ومنظمات اجملتمع املدني في توعية 
املترتبة  االخطار  املســتهلك حول 
من الغش التجاري والصناعي لهذه 

االنابيب.
الشــركة  من جانبه قال مديرعام 
املهندس  االنشــائية  للصناعــات 

صالــح عبــد الهادي يوســف, ان 
فكرة اقامة هذه الورشــة لتطوير 
منتجاتهــا الســيما الصناعــات 

البالســتيكية التــي جــاءت بعد 
والبحــوث   الدراســات  اجــراء 
املســتفيضة مــن قبــل مالكات 

الشركة املتخصصة في هذا اجملال 
االنابيب  ان صناعــة  اثبتــت  التي 
 ))PVC البالســتيكية مــن مــادة
التــي تنتج في مصانع الشــركة 
لها تاثيــرات ســلبية على صحة 
صعوبة  بسبب  والبيئة  املستهلك 
وان اســتعمال  املادة  التدوير لهذه 
مــادة البولــي اثلني فــي صناعة 
االنابيب بــدال عنها لتقليل االضرار 
الناجمة عند اســتعمالها ،  مبينا 
ان هذه الورشــه ايضا تزيد الوعي 
املســتفيدة  للجهات  واالطمئنان 
فــي دوائــر الدولة والســيما دائرة 
امانة بغداد االكثر اســتعماال لها 
الصاحلة  امليــاة  مد شــبكات  في 
الصـرف  شبكــات  وحتى  للشرب 

الصحـي.
هذا وقد متخض عن الورشــة عدد 
مــن التوصيــات واملقترحات منها 
اعــداد دورات تطبيقيــة ملنتجــي 
االنابيــب البالســتيكية من مادة 
بانابيب صديقة  PVC  واستبدالها 

للبيئة, والتعريف باملزايا واملواصفة 
الصديقــة  لالنابيــب  االيجابيــة 
لتقنني  تشــريعات  للبيئة,واصدار 
انابيــب PVC( (  وكافــة املواد التي 
تدخــل فــي تصنيفهــا وتقليص 
اجلهــات  قبــل  مــن  اســتيرادها 
احلكوميــة, وتوعيــة املســتهلك 
العراقــي بضــرورة احلفــاظ على 
ومن  العامــة  والصحــة  البيئــة 
ضمنها تفضيل استعمال االنابيب 
الصديقــة للبيئــة , ومنح اجازات  
وتشــجيع املعامل التي تستعمل 
للبيئة  الصديقــة   PVC(( بدائــل 
وزيادة عددها ,اعداد دراسات وبحوث 
مستفيضة حول االضرار الصحية 
 )PVC( واالقتصادية والبيئة النابيب
من قبل اجلامعات واملراكز البحثية 
 ، االخــرى  واالكادمييــة  واجلهــات 
الفحوصـــات  اجــراء  وكـــذلك 
الطبيـــة الدوريـة للعامليـن فـي 
 ( البالستيكيـة  االنابيـــب  انتـاج 

 .)PVC

تقرير

الصناعة تشارك في ورشة التاثير السلبي النابيب UPVC على الصحة 

بغداد - الصباح الجديد:
لتصنيع  العامة  الشركة  اعلنت 
احلبــوب فــي وزارة التجــارة عن 
بأجراء  الرقابيــة  جلانهــا  قيــام 
جــوالت تفتيشــية وتدقيقيــة 
العاملة في  مكثفة للمطاحــن 
عموم احملافظــات ملتابعة عملها 
انتــاج وتوزيع  واالشــراف علــى 

الطحني.
جاسم  الشــركة  مديرعام  وقال 
العامــري ان جلانا مشــتركة من 
فروع الشــركة في واســط وذي 
قار والديوانية اجــرت عدة زيارات 

للمطاحــن احلكوميــة واالهلية 
وعمل  االنتــاج  مراحل  ملتابعــة 
منظومــات الترطيب والتنظيف 
املســتعملة  وامليــاه  والغربلــة 
على  االشراف  وكذلك  بالترطيب 
جتــارب اخلبازة املوقعيــة والتأكد 
من اوزان اكياس الطحني وسحب 
منــاذج للحبوب املســتعملة في 
االنتاج والطحــني املنتج الغراض 

الفحص اخملتبري .
واشــار مدير عــام الشــركة ان 
اللجان الفنية في مطحنة ديالى 
احلكومية انهــت اعمال الصيانة 

املطحنة  ومعدات  ملكائن  الدورية 
اســتعدادا للمباشــرة بطحــن 
لطحني  املقــررة  احلصة  وانتــاج 
التموينية وضمن خطة  البطاقة 

الشركة في االنتاج والتوزيع .
وفي الســياق ذاته انهت الشركة 
جتهيز الوكالء املشمولني باملناقلة 
والتســريع في مطحنــة الدورة 
احلكومية بكمية )16( الف كيس 
على  جــاري  العمل  وان  طحــني 
احملولة  الكميــات  كامــل  جتهيز 
مــن قطوعات مطحنــة املقداد 
املتأخــرة والتي متت مناقلتها الى 

بغداد  فــي  احلكومية  املطاحــن 
واحملافظــات القريبــة ، الفتا الى 
في  احلكومية  املطاحــن  تكليف 
في  والتاجي  والرصافــة  الــدورة 
بغداد واملتنبي في واســط وديالى 
والســماوة النتاج الكمية احملولة 
وحتديــد فتــرة زمنيــة للتجهيز 
وتقليص التفاوت بني املناطق في 

توزيع احلصص املقررة . 
مــن جانبهــا اعلنت الشــركة 
وزارة  العامة لتجارة احلبــوب في 
املالكات  التجارة عــن اســتمرار 
الفنية فــي محافظة بابل جتهيز 

املطاحن االهلية باخللطات املقررة 
من احلنطة  .

وقــال مدير عام الشــركة نعيم 
املكصوصــي ان الكميــة اجملهزة 
بلغــت) 9376  ( طنــا مــن اصل 
)23211( طنــا لدعــم مفــردات 
مضيفا   ، التموينيــة  البطاقــة 
كذلك عن مناقلة حنطة محلية 
مســوقة مــن مركزي تســويق 
املدحتية واملشــروع التابع للفرع 
الى فــرع كربــالء حيــث بلغت 
الكمية احملولة) 8411( طنا لتعزيز 

اخلزين االستراتيجي باحملافظة .

مــن جانب اخر اشــار البيــان الى  
مواصلــة فــرع النجف االشــرف 
الرز  مبادة  احملافظــة  بتجهيز وكالء 
احمللي بعد تصنيعه في مجرشــة 
ابو صخير احلكومية في احملافظة ، 
اذ بلغت  الكمية االجمالية املقررة 
)4757،774 ( طنــا امــا اجمالــي 
اجملهــز فقد بلــغ )4534،000 ( طنا 
وان نســبة التجهيــز بلغت 95%، 
الفتا الى اســتئناف عمل اجملرشه 
املتبقي  الشلب  لتصنيع محصول 
في ســايلو ابو صخير والذي تقدر 

كميته بـ ) 1000( طن. 

جوالت تفتيشية للمطاحن لإلشراف على إنتاج الطحين

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  اطلقــت 
االجتماعية امــس االربعاء البرنامج 
على  املبنــي  للتدريــب  التجريبــي 
الكفــاءة )CBT( املقــرر تنفيذه في 
ست محافظات، وذلك ضمن مشروع 
اصــالح التعليم والتدريــب التقني 
واملهني فــي العراق املمول من االحتاد 
االوروبي.  وقال املتحدث باســم وزارة 
العمل عمار منعم ان الوزارة ستنظم 
االربعاء مبناسبة  يوم امس  احتفالية 
اطالق البرنامج الذي سينفذ كتجربة 
اولى فــي العراق فــي ثمانية مراكز 

للتدريب املهني في ست محافظات 
وهي )بغــداد، والبصرة، واربيل، وبابل، 

وكربالء، والنجف(. 
ان وزارة العمــل اكملــت  واوضــح 
للمهن  التدريبيــة  املناهــج  تطوير 
املطلوبــة في ســوق العمل املعنية 
بنظام التدريــب املبني على الكفاءة 
متهيدا لتطبيقها جتريبيا في ثمانية 
مراكــز تدريبيــة فــي محافظــات 
املركــز واالقليــم. وبــني منعــم ان 
البرنامــج التجريبي الذي يأتي ضمن 
ستراتيجية التدريب والتعليم املهني 
والتقنــي في العــراق )2023-2014( 

سيستمر ملدة ســتة اشهر، مشيرا 
الى ان املشروع تضمن تدريب مالكات 
فنية على تصميم املناهج على وفق 
منهجية التدريب املبني على الكفاءة 
بتسلسلها املنطقي من خالل اعداد 
معايير الكفاءة واعداد املنهج املبني 
على الكفاءة واعداد املواد التعليمية 
املبنيــة على الكفــاءة، وذلك ضمن 
االعمال الثالثة التي مت اختيارها وفقا 
للمهن  املعياري  العربــي  للتصنيف 
وهي: صيانة اجهزة التكييف املنزلية 
والتأسيســات الكهربائيــة املنزلية 

وكوافير السيدات. 

بغداد - الصباح الجديد:
تفقد وزير النقــل الكابنت كاظم 
احلمامي محطــة قطار  فنجــان 
مع جمع  والتقى  املركزيــة  بغداد 
غفيــر مــن املســافرين الكــرام 
املتوجهني إلى البصرة عبر قطارات 
سيادته:  واستمع  احلديد  السكك 
املســافرين  ومقترحات  آراء  الــى 
ورصيف  احلجــز  صــاالت  داخــل 
املسافرين، فيما وجه إدارة السكك 
مبضاعفة  قصارى اجلهود من أجل 
وسائل  افضل  وتوفير  املســافرين 
واألمــان خالل  والســرعة  الراحة 

الســكك  تقدمها  التي  الرحالت 
عبر قطاراتها احلديثة  »

 وتابــع  احلمامــي قولــه« وجوب 
املســافرين  بخدمات  االهتمــام  
وكذلك ادامة استمرار الرحالت الى 
مدينة الفلوجــة عبر اجور تذكرة 
مدعومــة للمواطنني في رحالتها 
اليومية عبــر قطاراتها الصاعدة 
والنازلــة ، واوعز وزيــر النقل الى 
شركة  بتســيير قطار الى مدينة 
ســامراء وفتح  خط بغداد بيجي 
، ملا لهذا اخلــط من اهمية خاصة 

بنقل املشتقات النفطية .  

وزير  اعلــن  متصل  صعيــد  على 
النقل عن تنســيق مشــترك بني 
شركتي املوانئ العراقية والسكك 
احلديد لتوســيع خطوط السكك 
داخل ارصفة ميناء ام قصر اجلنوبي 
واجــري  كشــفا فنيا مشــتركا 
من قبــل ممثلي املوانــئ العراقية 
والســكك احلديد لغــرض حتميل 
شاحنات الســكك االختصاصية 
واملواد االخرى  الفــل  مبادة احلنطة 
علــى الرصيف رقم ٣ بواســطة 
االختصاصية  احلبوب  شــافطات 

.) Rencozi(

العمل تطلق البرنامج التجريبي 
للتدريب الفني والمهني في 6 محافظات

وزير النقل يتفقد المحطة العالمية 
ويوجة بتوفير أفضل الخدمات للمسافرين 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوقفت أجهــزة األمن املصريــة متطرفاً 
قــرب الســفارة األميركية في وســط 
القاهرة، كان يعتزم تنفيذ »عمل عدائي« 

مستخدماً مواد كيماوية متفجرة.
وقال مصدر أمني إن اخلدمات األمنية في 
أوقفت  بوليفار«  ميدان »سيمون  محيط 
شخصاً يُدعى عبداهلل أمين عبدالسميع 
)٢٤ سنة( يُقيم في حي الوراق في اجليزة 
)جنوب العاصمة(، بعد اشــتعال حقيبة 
كان يحملهــا على ظهــره وفيها قارورة 
قابلة  كيماويــة  مواد  بالســتيك حتتوي 

لالشتعال. 
وأوضح أن التحقيق األولي للموقوف أشار 
إلى أنه »يعتنــق بعض األفكار املتطرفة، 
وكان يعتزم اســتخدام احلقيبة في عمل 
عدائي«. ولــم يُخلف احلريق أي تلفيات أو 

أي إصابات للمواطنني في املنطقة.
وجاء في بيــان أصدرته قالت الســفارة 
األميركيــة: »نحــن على علــم بواقعة 
حدثت في شــارع ســيمون بوليفار في 
»جتنب  رعاياها  مــن  وطلبت  القاهــرة«. 
املنطقة ومراقبة وســائل اإلعالم احمللية 
للحصول على املســتجدات، وعدم اجمليء 
إلى الســفارة فــي هذا الوقــت«. وبعد 
ســاعات أكدت أن الشــرطة انتهت من 
حتقيقاتها في مكان احلادث، واســتأنفت 

السفارة أعمالها العادية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقت اسرائيل مجددا امس األربعاء معبر 
إيريز الوحيد اخملصص لألفراد مع قطاع غزة 
العبور،  وذلك غداة صدامات قــرب نقطة 
بحســب ما أعلن اجليش االسرائيلي امس 
األربعــاء. وتابع اجليش أن املعبر ســيظل 
مغلقا حتى إصالح األضــرار الناجمة عن 
توضيحات حول  إعطــاء  دون  املواجهــات 
الوقت الذي ســيتطلبه ذلك، على أن يتم 

السماح فقط بعبور احلاالت االنسانية.
ومعبــر إيريز أو بيــت حانون هــو الوحيد 
اخملصــص النتقــال األفــراد بــني القطاع 

الفلسطيني وإسرائيل.

إحباط هجوم قرب 
السفارة األميركية

 في القاهرة

اسرائيل تغلق معبر 
إيريز مع قطاع غزة 

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعــد ســاعات من حتذيــر املوفد 
اخلــاص لألمم املتحدة إلى ســوريا 
دي ميستورا من حصول  ستافان 
»حمام دم« في إدلب، شنت طائرات 
الثالثاء  االول  امس  روسية  حربية 
الواقعة  احملافظــة  علــى  غارات 
شمال غرب ســوريا »بعد توقف 
استمر 22 يوما وطال مناطق عدة 
في جنوب وجنوب غرب احملافظة«. 
وأســفر القصف عــن مقتل 13 
مدنيا بينهم ستة أطفال وإصابة 
عشرة آخرين بجروح، وفق املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
شنت طائرات حربية روسية  امس 
االول الثالثــاء غــارات على إدلب 
)شــمال غرب سوريا( »بعد توقف 
استمر 22 يوما وطال مناطق عدة 
في جنوب وجنوب غرب احملافظة«، 
السوري حلقوق  املرصد  أعلن  كما 

اإلنسان.
وأســفر القصف عــن مقتل 13 
مدنيا بينهم ستة أطفال وإصابة 
عشرة آخرين بجروح، وفق املرصد 
الذي أشار إلى أن األطفال ينتمون 
إلى عائلة واحدة، وقتلوا في غارة 

على مدينة جسر الشغور.
إعالن  بعد  الروسية  الغارات  وأتت 
الســوري  اجليــش  أن  موســكو 
»يستعد حلل« مشكلة »اإلرهاب« 
في احملافظة الواقعة في شــمال 
غرب سوريا، كما تأتي قبل أيام من 
وأنقرة  قمة بني موسكو وطهران 

مــن املفترض أن حتدد مســتقبل 
هذه احملافظة التي تعد آخر معقل 
بارز لـ«هيئة حترير الشام« )جبهة 

النصرة سابقا(.
املوفد اخلاص  وقد أعلن وقد أعلن 

لألمم املتحدة ستافان دي ميستورا 
عن خشــيته من حصول »حمام 

دم« فيها.
الســيطرة  اســتعادتها  وبعــد 
علــى كامل دمشــق ومحيطها 

العام  الســوري خالل  اجلنوب  ثم 
احلالــي، وضعــت قــوات النظام 
نصــب أعينها محافظــة إدلب، 
وبدأت منذ أكثر من شهر بإرسال 
األخرى  تلو  العسكرية  التعزيزات 

متهيدا  اجلبهــة  خطــوط  إلــى 
لعملية وشيكة. وقد حذر الرئيس 
دمشــق  ترامب  دونالد  األميركي 
من شن هجوم في إدلب، وقال إن 
على الرئيس »بشــار األسد أن ال 

محافظة  متهور  بشكل  يهاجم 
إدلب«، مضيفا: »سيرتكب الروس 
جسيما  إنسانيا  خطأ  واإليرانيون 
إذا ما شــاركوا في هذه املأســاة 

اإلنسانية احملتملة«.

بعد توقف استمر 22 يوما وطال مناطق عدة

غارات روسية على إدلب ودي ميستورا يحذر من وقوع »حمام دم«

قتلى وجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

وأسفر القصف 
عن مقتل 13 مدنيا 
بينهم ستة أطفال 

وإصابة عشرة 
آخرين بجروح، وفق 
المرصد الذي أشار 

إلى أن األطفال 
ينتمون إلى عائلة 

واحدة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

وصل وزيــر اخلارجيــة األميركي مايك 
بومبيو إلى إســالم أبــاد امس  األربعاء 
للقاء رئيس الــوزراء اجلديد عمران خان 
وحيــث أعرب عن أمله بـ«طي صفحة« 

اخلالف مع باكستان.
وتأتي تصريحات بومبيو التصاحلية جتاه 
إسالم أباد بعد أيام من تأكيد واشنطن 
أنها تنوي إلغاء مســاعدات عسكرية 

لباكستان بقيمة 300 مليون دوالر.
وتعــد الزيــارة هي األولى ملديــر وكالة 
إيه(  املركزية )ســي آي  االســتخبارات 
السابق منذ توليه منصب وزير اخلارجية 
إلى الدولة التــي يحمل دعمها أهمية 

في ملف النزاع في أفغانستان.
وقال بومبيو »احملطة األولى -- باكستان. 
هناك قائد جديد فيهــا فأردت الذهاب 
إليها في بداية فترة توليه في محاولة 

إلعادة ضبط العالقة بني البلدين«.
وأضــاف بومبيــو الذي يرافقــه رئيس 
أركان اجليــوش األميركية جــو دانفورد 
»هناك الكثير من التحديات بني بلدينا 
بكل تأكيد لكننــا نأمل بأن جند أرضية 
مشــتركة مع القيادة اجلديــدة والبدء 
بالعمل علــى حل بعض مشــكالتنا 

معا«.
إسالم  األميركيون  املســؤولون  ويتهم 
أبــاد بتجاهــل أو حتــى التعــاون مع 
مجموعــات على غرار حركــة طالبان 
األفغانية وشبكة حقاني اللتان تشنان 
هجمات في أفغانســتان مــن مالذات 

آمنة على احلدود بني البلدين. ويشــتبه 
البيت األبيض بأن وكالة االســتخبارات 
الباكســتانية وغيرهــا مــن الهيئات 
العســكرية فــي باكســتان لطاملــا 
ســاهمت في متويل وتســليح طالبان 
النفوذ  وملواجهــة  عقائدية  ألســباب 

الهندي في أفغانستان.
ويعتقد كذلك أن شن باكستان حملة 
ســيكون  املتطرفة  احلركة  ضد  أمنية 
له دور محوري فــي تقرير نتيجة احلرب 

املشتعلة منذ سنوات في أفغانستان.
ويأمل بومبيو الذي وصل  امس االربعاء 
بأن يــؤدي انتخــاب خان، الــذي تعهد 
بالسعي إلى عالقات أفضل مع الواليات 

املتحدة، الى قلب املعادلة.
وقال »أنظــروا، أعتقد أن هناك حكومة 
جديدة هذه املرة، وآمــل أن نتمكن من 
تقدم.  وحتقيــق  املاضي  صفحــة  طي 

هناك توقعات حقيقية«.

»هدف مشترك« 
وأضــاف »أنا على أمل بأننا ســنتمكن 
إقناعهم بتقدمي هذه املســاعدة«،  من 
مضيفا أنه اتفق مع خان خالل محادثاته 
معه على أن السالم في أفغانستان هو 

»هدف مشترك«.
وأكــد إمكانية إعــادة تقــدمي الدعم 

العسكري في ظل الظروف املناسبة.
وقــال »كنا نقــدم هذه املــوارد عندما 
كان األمر منطقيا بالنســبة للواليات 
املتحدة عندما يحــدث ذلك مجددا، أنا 
واثق من أننا ســنقدم إلــى الرئيس ما 

يبرر ذلك«. وأشار إلى أنه سيلتقي خالل 
النافذ  زيارته إلى باكستان قائد اجليش 
اجلنرال قمر جاويد باجوا ووزير اخلارجية 

شاه محمود قريشي.
األخيرة  بومبيــو  تصريحات  وتشــكل 
الدولة  حتوال في لهجة واشنطن حيال 
املســلمة املسلحة نووياً في ظل رئيس 
وزرائها اجلديد، وهو العب كريكت سابق 
وصل إلى الســلطة في متوز وسط قلق 
بشــأن إمكانيــة مواصلته سياســة 

التسامح مع اجملموعات اإلرهابية.
املتحــدة حتدثت عن  الواليــات  وكانت 
التي ســبقت  العملية  فــي  »عيوب« 
االنتخابات في باكســتان لكنها أكدت 
مع ذلك استعداها للعمل مع احلكومة 

اجلديدة.
وأكد بومبيو كذلك أن مندوب واشنطن 
السابق لدى كابول وبغداد واألمم املتحدة 
قيــادة جهود  خليلزاد ســيتولى  زملاي 

السالم في أفغانستان.
إلى  الســفير خليلزاد  وقال »سينضم 
فريــق وزارة اخلارجيــة ملســاعدتنا في 
جهــود املصاحلــة وســيصبح بالتالي 
وزارة اخلارجية  القيادية في  الشخصية 

لهذا الهدف«.
وتوجه بومبيو إلى الســفارة األميركية 
لدى وصوله ضمن موكب شمل حوالي 

20 مركبة وقوات من الشرطة.
وســيغادر الحقــا إلــى الهنــد حيث 
سينضم إليه وزير الدفاع جيم ماتيس 
بالدفاع  تتعلق  ملناقشة مســائل عدة 

والتجارة مع نظيريهما هناك.

بومبيو في باكستان
لـ«طي صفحة« الخالف

بعد أيام من إلغاء مساعدات عسكرية لها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 
نحو 340 آخرين بجروح جراء اإلعصار 
"جيبي" الذي اجتاح جزءا كبيرا من 
األرخبيل وخلف أضرارا جسيمة وال 
سيما في مطار كانساي مبقاطعة 

أوساكا اليابانية.
االول  امس  اإلعصار "جيبــي"  وبدأ 
األرخبيــل من  باجتيــاح  الثالثــاء 
ساحله الغربي بسرعة رياح وصلت 
إلى 216 كيلومترا في الســاعة مع 

أمطار غزيرة.

واقتلــع اإلعصــار أســقف املنازل 
وشاحنات  سيارات  وقلب  واألشجار 
ودفع ســفينة شــحن زنتها 2591 
طنا كانت راسية في خليج أوساكا 
وجعلهــا تصطدم بجســر بحري 
يؤدي إلــى مطار كانســاي الدولي 

املبني على جزيرة اصطناعية.
وأدى اصطدام الســفينة باجلســر 
املؤدي إلى املطار إلى تضرر اجلســر، 
كما أن املياه غمرت أقساما عديدة 
مــن املطار مما دفع الســلطات إلى 
السلطات  سّيرت  واألربعاء  إغالقه. 

الذين  املسافرين  نقل  توّلت  عّبارات 
احتجزوا في املطار وعددهم حوالى 
ثالثة آالف إلى مطــار كوبي الواقع 
إلى الغرب منه كي يتابعوا رحالتهم 

من هناك.
وبعدما ألغيت نحو 800 رحلة جوية 

اإلعصار،  الثالثاء بسبب  االول  امس 
أنها  الطيــران  شــركات  أعلنــت 

ستلغي األربعاء 160 رحلة أخرى.
أما سكك احلديد التي عّلقت حركة 
قطاراتها الثالثــاء، فعاودت عملها 
بصورة شبه اعتيادية اليوم األربعاء.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

سابقة  نفطیة  اتفاقیة  دخلت 
بني العــراق وإيران حیز التنفیذ، 
تقضــي بتصدیــر كمیات من 
من  املستخرج  العراقي  النفط 
كركوك  محافظة  فــي  حقول 

الى ایران.
فی  ونقلت مصادر عن مسؤول 
شركة نفط الشمال، التي تعد 
أحدى أضخم شــركات النفط 
العراقیــة التابعــة للحكومة 
تأكیده  بغــداد،  فــي  االحتادیة 
إیران  اتفاقیة سابقة مع  دخول 
تقضي بنقل نحو ســتین ألف 
برمیــل من النفــط یومیا إلى 

إیران حیز التنفیذ.
يأتي ذلك بعد أكثر من شــهر 
علــى إعالن إیرانــي عراقي عن 
العراق  تصدیــر  علــى  االتفاق 
لكمیات مــن نفطه من حقول 
كركوك بــرا إلى إیران عن طریق 
إقلیم كردســتان عبر صهاریج 

وناقالت كبیرة.
النفطي في  واوضح املســؤول 
تصریحات صحافية، ان »طهران 
الكمیــات  بإعــادة  ســتقوم 
خالل  من  العراق  إلى  نفســها 
محافظة البصــرة في اجلنوب، 
في اطار اتفاق مقایضة یسمح 
حقــول  باســتخدام  لبغــداد 
كركوك شــبه املعطلة بسبب 
االحتادیة  احلكومة  بین  اخلالفات 
واحلكومــة الكردیــة احمللیــة، 
الذي  النفــط  أنبــوب  وإیقاف 
یصدر نفــط كركوك إلى میناء 

جیهان التركي«.

ويصــدر العــراق نفطــه اخلام 
املنتــج في احلقول الوســطى 
البصرة،  واجلنوبية عبــر موانئ 
لتضاف كميــة 60 ألف برميل 
يومياً منتجــة في كركوك الى 

صادراته عبر هذا املنفذ.
اشــارت  الذي  املســؤول  واكد 
انــه طلب عدم  الى  الوكالــة 

ذكــر اســمه، »إن عملیة نقل 
النفط اخلام من حقول كركوك 
دخلــت حیز التنفیــذ بعد حل 
التي متر  النقل  مشــكلة طرق 
بها شــحنات النفط«، مضیفا 
»ان عملیــة التصدیر هذه هي 
نفط  مــن  محدودة  لكمیــات 
حقول  إنتاج  یبلــغ  إذ  كركوك، 

كركــوك مجتمعــة نحو 480 
ألف برمیل یومیا«.

من جانبــه، قال اخلبیر النفطي 
العراقي عباس علي الشــمري، 
»إن حقــول النفط فی كركوك 
شــبه مشلولة، بســبب عدم 
وجود منافذ تصدیریة بعد تضرر 
اخلط العراقــي التركي الواصل 

الدین  عبر صــالح  من كركوك 
ونینوي وصوالً إلى میناء جیهان 
التركي، جراء استهداف تنظیم 
داعش اإلرهابي له خالل االعوام 
احتالله ملدن مرور  التي سبقت 
األنبوب، واملشكالت مع أربیل«. 

ومن شــأن هذه اخلطــوة تعزیز 
االقتصادیة  والروابط  العالقات 

یعود  مبــا  بغــداد وطهران  بین 
والفائــدة علــى كال  بالنفــع 
وان  خصوصــا  الطرفیــن، 
العقوبات االقتصادیة االمیركیة 
التي شــرعت بتنفیذهــا ادارة 
الرئیــس دونالــد ترامــب على 
املاضي،  ایران مطلع شــهر اب 

انعكست سلبا على العراق.

تنفيذ اتفاقية بين بغداد وطهران لتصدير 60 ألف برميل يوميًا 

نفط كركوك.. عبر إيران إلى موانئ البصرة

يصدر العراق 
نفطه الخام 

المنتج في الحقول 
الوسطى والجنوبية 
عبر موانئ البصرة، 

لتضاف كمية 60 
ألف برميل يوميًا 

منتجة في كركوك 
الى صادراته عبر 

هذا المنفذ
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ضرب زلــزال مالي جديــد إيران، 
الريال  إذ هبــط  األربعــاء،  أمس 
اإليراني ملستوى قياسي عند نحو 
ريال للدوالر، وذلك بعد  146 ألف 
األمر  السريع،  االنهيار  من  يومني 
الــذي يعكس مــدى األزمة التي 

وصلت إليها البالد.
وقالت مواقــع إلكترونية معنية 
بأســعار الصرف، أمس، إن الريال 
اإليراني واصل هبوطه ليســجل 
مســتوى قياسيا منخفضا عند 
ريــال للدوالر، مع  146 ألف  نحو 
في  االقتصادية  األوضــاع  تدهور 

إيران.

وذكــر موقع »بونباســت.كوم«، 
في  الصرف  أســعار  يرصد  الذي 
»جرى  الرســمية:  غير  الســوق 
عرض الــدوالر بســعر 146 ألفا 
و500 ريــال، مقارنة مع نحو 138 

ألف ريال، الثالثاء«.
فقد  »بازار360.كوم«  موقــع  أما 
أشار إلى أن سعر الريال بلغ 146 
الدوالر،  ألفــا و500 في مقابــل 
بينما كشف موقع إلكتروني آخر 
أن ســعر العملة اإليرانية وصل 

إلى 144 ألف.
وصــل،  اإليرانــي  الريــال  وكان 
الثالثــاء، إلى 138 ألفا في مقابل 
الدوالر األميركي، بعد أن كان قد 

مت تبادلــه، بعد ظهــر االثنني في 
السوق احلرة، بواقع دوالر واحد في 

مقابل 130 ألف ريال.
تقلبــات  العملــة  وشــهدت 
ألشهر بســبب ضعف االقتصاد 
والصعوبات املالية التي تواجهها 
البنوك احملليــة والطلب الكثيف 
اإليرانيني، وسط  من  الدوالر  على 
تدهور الوضــع االقتصادي وإعادة 
فرض الواليــات املتحدة عقوبات 

على طهران.
ويخشــى اإليرانيــون انكمــاش 
صادرات البالد من النفط وســلع 
أخرى، نتيجة النسحاب واشنطن 
مــن االتفــاق النــووي املبرم في 

2015، وإعــادة فــرض عقوبــات 
أميركية على طهران.

وتشــهد البــالد منــذ أشــهر 
علــى  شــعبية  احتجاجــات 
أدخلت  التي  النظام  سياســات 
البالد في أزمات اقتصادية خانقة، 
حاول األمن قمعها، إال أن ذلك لم 

يحل دون استمرار املظاهرات.
غضب  الحتــواء  محاولة  وفــي 
الشــارع، وجه املرشــد خامنئي 
احلكومــة للعمل »ليل نهار« من 
أجل حل املشــكالت االقتصادية 
في الوقت الذي يزيد فيه البرملان 
الرئيس حســن  على  الضغــط 

روحاني.

ونقــل التلفزيون الرســمي عن 
خامنئــي قولــه خــالل اجتماع 
مــع روحاني وحكومتــه األربعاء 
املاضــي، »نحتاج إلــى أن نكون 
أقويــاء في امليــدان االقتصادي.. 
على املســؤولني أن يعملوا بجد 

ليل نهار حلل املشكالت«.
وكان نــواب فــي البرملــان عزلوا 
أيام   3 واملالية قبل  وزير االقتصاد 
بعدمــا حملوه املســؤولية عن 
انهيار العملة احمللية الريال وزيادة 
معــدالت البطالــة. وكانوا قبل 

أسابيع أقالوا وزير العمل.
وإلــى جانب إجــراء لعــزل وزير 
التعليــم، وقــع 70 نائبــا على 

مذكــرة تهــدف إلى عــزل وزير 
الصناعة والتعدين والتجارة.

ومعــدل البطالة الرســمي في 
إيران 12 باملئة، ويصل بني الشبان 
إلى 25 باملئة في بلد 60 باملئة من 
سكانه البالغ عددهم 80 مليون 
نسمة دون ســن الثالثني. وخسر 
الريال أكثر مــن ثلثي قيمته في 

عام.
وقد يكون األســوأ في الطريق، إذ 
إنهم  أميركيون  قال مســؤولون 
يسعون إلى خفض صادرات إيران 
النفطيــة إلى الصفــر، مع بدء 
جولة جديدة مــن العقوبات في 

نوفمبر املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــررت اللجنــة االقتصادية جمللس 
الوزراء، امس األربعاء، انطالق العمل 
باملشــروع الوطني إلنتاج »الطحني 
الصفر« في العــراق، في حني دعت 
املطلوبة  االجــراءات  اتخــاذ  إلــى 

للمحافظة على اســتقرار ســعر 
صــرف الــدوالر بالنســبة للدينار 
الســعر.  الفروقات في  واحلد مــن 
وقالت اللجنة فــي بيان لها تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد«  »الصبــاح 
إنه »تقرر تطبيق املشــروع الوطني 

إلنتــاج الطحــني الصفــر وحصر 
االســتيراد باالعتماد املســتندي«، 
القطاعية في  أن »اجلهــات  مبينة 
وزارتي التجــارة والصحة وعمليات 
املراقبــة واملتابعة ســتتولى ذلك، 
في حني تكــون الشــركة العامة 

لتجــارة احلبوب فــي وزارة التجارة 
هي املعنيــة بتطبيــق املواصفات 
والفحــص للحنطة املســتوردة او 
املنتجــة محليا املســتخدمة في 
وأضافت  الصفــر«.  الطحني  انتاج 
اللجنة في بيانها: »مت منح اجلهات 

القطاعيــة حق اســتيراد احلنطة 
لغير املالكــني للمطاحن، كما أنها 
لــم تشــترط أن تكــون املطحنة 
مملوكة للمســتورد، والتأكيد على 
أن يتولى أصحاب املطاحن إنشــاء 
ســايلوات خلــزن احلبــوب«. كمــا 

اتخذت اللجنة عــددا من القرارات 
والتوصيات االخرى بشــان القضايا 
املعروضة على جدول االعمال، حتديد 
املنتجــات املصنعــة محليا ومنع 
اســتيراد مثيالتها، وإجراءات اخرى 

بشأن التعرفة اجلمركية وغيرها. 

انهيار الريال اإليراني.. وسط خشية انكماش الصادرات 

انطالق العمل بالمشروع الوطني إلنتاج »الطحين الصفر« في العراق

الصباح الجديد ـ وكاالت:

البلدان  ملنظمــة  العــام  األمــني  قال 
املصدرة للبترول )أوبك( محمد باركيندو 
أمــس األربعــاء إن اســتهالك النفط 
العاملي ســيصل إلى 100 مليون برميل 
يوميــا في وقت الحق هــذا العام، وهو 
وقت ”أقرب كثيــرا“ مما كان متوقعا من 

قبل.
خارجها  املنتجني  وبعــض  أوبك  وبدأت 
بقيادة روسيا العام املاضي العمل على 
خفض اإلنتاج بواقــع 1.8 مليون برميل 
يوميــا لتقليــص املعروض في ســوق 
النفط وتعزيز األسعار التي هبطت في 
2016 ألدنــى مســتوياتها في أكثر من 

عشر سنوات.
منتج  أكبر  والسعودية،  روسيا  وحتدثت 
في أوبك، عن احلاجة لزيادة إنتاج النفط 
تدريجيــا بعــد حتقق هــدف تصريف 
مخزونات النفط الزائدة وتوازن الســوق 

إلى حد كبير.
وقــال باركينــدو فــي مؤمتــر للنفط 
والكهرباء في كيب تاون بجنوب أفريقيا 
االستهالك  حد  إلى  العالم  ”ســيصل 
البالــغ 100 مليــون برميــل يوميا في 
وقت الحق هذا العــام، وهو وقت أقرب 
كثيرا مما كنا نتوقعــه جميعا. لذا فإن 
العوامل الباعثة على االســتقرار التي 
تهيــئ الظروف املســاعدة على جذب 

االستثمارات ضرورية“.
وأضاف أن الثقة بــدأت تعود في قطاع 
النفــط وأن أوبك تبحث ســبل إضفاء 
املزيد من الطابع املؤسســي على إعالن 
إنتاج النفط بني أوبك  تعاون بخصوص 

وعدد من املنتجني املستقلني.
وتابع ”في املستقبل، ستكون األولوية... 
لضمان اســتدامة االســتقرار ونشــر 
الثقة في القطاع وحتفيز مناخ يساعد 

على عودة االستثمارات“.
الى ذلك، قال ليونيد فيدون نائب رئيس 
لوك أويل الروســية أمــس األربعاء إن 
التعاون بني روســيا ومنظمــة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( يجب أن يستمر 
ويتضمــن اجتماعــات دورية مــع وزير 
الطاقــة الســعودي حيــث أن الرياض 

عضو مهم في املنظمة.
وأضاف فيــدون أن لــوك أويل تخطط 
لزيادة إنتــاج النفط واحــدا باملئة في 
عام 2018 مقارنة مع مســتويات العام 

املاضي.
وكان فيــدون من بني أوائل املســؤولني 
الروســي  النفط  بقطاع  التنفيذيــني 
الذيــن دعمــوا علنــا اتفاقــا خلفض 
اإلنتاج تقوده روســيا واململكة العربية 

السعودية.
من ناحيتها أكد الكويت، اســتهدافها 
الوصول لطاقة إنتاجية قدرها 200 ألف 
برميل مــن النفط اخلفيــف يوميا في 

أكتوبر تشرين األول.

وقــال عمــاد ســلطان نائــب الرئيس 
التنفيــذي للتخطيــط والتجارية في 
شــركة نفــط الكويت إن »الشــركة 
صدرت خمسة ماليني برميل من النفط 
اخلفيــف املمتاز منذ متــوز املاضي، عاداً 
هذه اخلطوة انطالقــة جديدة تاريخية 

للصناعة النفطية في دولة الكويت«.
وأعلنــت الكويت في متــوز تصدير أول 
شــحنة من اخلام اخلفيــف املمتاز في 

تاريخها.
وقال سلطان إن شــركة نفط الكويت 
ســوف تبدأ تشغيل مشــروع النفط 

كانون  فــي  اجلنوبية  بالرتقة  الثقيــل 
الثاني املقبل.

وأوضح إن إنتاج النفط الثقيل ســيبدأ 
في أيــار املقبل وســيصل إلى 60 ألف 
برميل يوميا في نهاية عام 2019، مبينا 
أن الشــركة انتهت حتــى اآلن من 86 

في املئة من عمليات اإلنشــاء ملشروع 
منشــأة إنتاج النفط الثقيل في حقل 
جنوب الرتقة إذ استكملت وجهزت 930 
بئرا في هذا احلقل استعدادا للتشغيل.
الثقيل  النفــط  ومن اخملطــط تصدير 
إلى األســواق العاملية في البداية، ومن 
ثم إرســاله إلى مصفاة الزور الكويتية 
عند االنتهاء من إنشائها من أجل إنتاج 
الكبريت احملبذ لتشغيل  القليل  الوقود 

محطات الكهرباء في الكويت.
وقــال ســلطان إن الشــركة تعتــزم 
توقيع عقــد احلفر البحــري في كانون 
األول املقبل، وهي عملية ســتكون أول 
عمليات حلفــر آبار استكشــافية في 

البحر في تاريخ الكويت.
ومن املقرر أن تنتهي الكويت من ترسية 
مناقصــة احلفر البحري على شــركة 
واحدة مــن بني ثالث شــركات أجنبية 

متنافسة.
وقال إن »الشركة استكملت العمليات 
االستكشافي  املسح  ملشروع  امليدانية 
الزلزالي الثالثي األبعاد في جون الكويت 
واملناطــق احمليطــة به، وأن مســاحة 
املنطقة التي مت مســحها بلغت ألفني 
و600 كيلومتــر مربع بدءا من شــمال 
حقل برقان في منطقة جنوب وشــرق 
الكويــت وصــوال إلى حقــل بحرة في 

شمال الكويت.
من جهة أخرى، قال ســلطان إن إنتاج 
الشــركة احلالي من الغاز احلر بلغ 450 

مليون قدم مكعبة يوميا وسيصل إلى 
500 مليون خالل شهر.

وأوضح أن الشــركة تطمــح بعد ذلك 
لرفع الطاقــة اإلنتاجية إلى مليار قدم 
مكعبة من الغــاز غير املصاحب، وذلك 
من خــالل إقامة أربع منشــآت جديدة 

إلنتاج الغاز.
وأضاف أن الشــركة ســتواصل خالل 
العام املالــي احلالي، الذي بــدأ في أول 
بناء  نيســان، تنفيذ مشاريع تشــمل 
مراكز جتميع للنفط اخلام في شــمال 

وغرب وجنوب شرق الكويت.
كما تشــمل هذه املشــاريع أيضا بناء 
وحــدات إلنتاج النفــط اخلفيف والغاز 
اجلوراســي وبناء مرافــق ملعاجلة وحقن 
امليــاه إضافة إلى إنشــاء أنابيب لنقل 
النفط اخلام والوقود ومحطات كهربائية 
فرعية لتغطية حاجة الشركة املتزايدة 

من الطاقة.
وقــال إن عمليــات حفر اآلبــار ازدادت 
في الفترة املاضيــة ملواكبة متطلبات 

الشركة لرفع الطاقة اإلنتاجية.
وقــال إن هــذه الزيادة واكبهــا تنفيذ 
أنواع  مشــاريع ســتراتيجية كتطوير 
اخلامــات النفطية اجلديــدة وزيادة في 

عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وتوقع حفر مــا يقارب من 600 إلى 700 
بئر ســنويا بينما كانت الشــركة في 
املاضــي القريب تقوم بحفر ما بني 300 

إلى 400 بئر سنويا.

دعوات الستمرار التعاون بين روسيا وأوبك

توقعات بوصول الطلب النفطي العالمي إلى 100 مليون برميل يوميًا

تقـرير

موانئ البصرة

لندن ـ رويترز:
انخفضت األســهم األوروبية عند الفتح أمس 
األربعــاء، إذ أدى اســتمرار التوتــرات التجارية 
ومخاوف بشأن عمالت أسواق ناشئة إلى تراجع 
اإلقبــال على األصــول احملفوفــة باخملاطر لدى 

املستثمرين.
ونزل املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.4 باملئة مع 
تفشي اخلســائر في قطاعات الصناعة ومراكز 

التداول.
الشــركات  إعالنات  مــن  وأحدثــت مجموعة 
تقلبات شديدة ال سيما سهم شركة بيوميريو 

الفرنسية.
وكان سهم شــركة صناعة األدوية الفرنسية 
األفضل أداء على املؤشــر إذ قفز 8.3 باملئة بعد 
نتائج أعمال قوية ورفع الشركة توقعاتها لعام 

.2018
وفــي نفس القطاع نزل ســهم باير ثالثة باملئة 
بعد اإلعالن عن زيادة مخيبة للتوقعات بنسبة 

3.9 باملئة في األرباح الفصلية األساسية.
وتراجــع ســهم ماتــش الســويدية لصناعة 
السيجار والنشوق 5.2 باملئة بعدما باع مستثمر 

مؤسسي حصة 4.3 مليون سهم بخصم.

القاهرة ـ رويترز:
قــال البنك املركــزي املصري أمــس األربعاء إن 
صافي االحتياطيــات األجنبية في البالد زاد إلى 
44.419 مليــار دوالر في نهايــة آب، من 44.315 

مليار دوالر في متوز 2018.
وترتفــع االحتياطيات منذ أبرمــت مصر اتفاقا 
على برنامج قرض بقيمــة 12 مليار دوالر مدته 
ثالث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، 
في إطار جهود رامية جلذب مســتثمرين أجانب 

وإنعاش االقتصاد.

بنجالورو ـ رويترز:
ارتفعت أســعار الذهب أمس األربعاء بدعم من 
شراء فني وســط مخاوف بشأن التضخم في 
األسواق الناشئة، لكن املكاسب كانت محدودة 
مع ارتفاع الدوالر على نطاق واسع بفعل اخملاوف 

من الصراعات التجارية الدولية.
وارتفع الذهــب 0.2 باملئة في املعامالت الفورية 
إلــى 1193.24 دوالر لألوقيــة )األونصــة(. وفي 
اجللســة الســابقة، بلغ الذهب 1189.20 دوالر 
لألوقيــة، وهو أقل مســتوى له فــي أكثر من 

أسبوع.
ولم يســجل املعــدن األصفر تغيــرا يذكر في 
العقود األميركية اآلجلة ليستقر عند 1198.40 

دوالر لألوقية.
وبشكل عام تعزز مخاوف التضخم الذهب الذي 
ينظر إليه على أنه مالذ آمن في مواجهة ارتفاع 

األسعار.
وتعرضت أســهم األســواق الناشئة وعمالتها 
لضغوط جراء مخــاوف متعلقة بالتضخم في 
تركيا وبعد أن أظهــرت بيانات أن جنوب أفريقيا 

دخلت في كساد خالل الربع الثاني.
وقد تدخل رســوم جمركية أميركية على سلع 
صينية إضافيــة بقيمة 200 مليــار دوالر حيز 
التنفيذ بعد مهلة محــددة لتلقي التعليقات 

العامة تنتهي يوم اخلميس.
وارتفع مؤشــر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األميركية في مقابل ســلة عمــالت، 0.2 باملئة 

إلى 95.617 .

التوترات التجارية 
تهبط باألسهم 

األوروبية

ارتفاع احتياطي
مصر األجنبي

1193 دوالرًا 
ألوقية الذهب 
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تاريخ األوبريت الغنائي
وعالقته باألوبرا

الخطاب الجمالي في رسوم 
التشكيلية شفاء هادي

»رائحة حرب« تضيء أيام مهرجان أسوأ األفالم في عقد األلفية
القاهرة المسرحي التجريبي  األفالم املدرجة أدناه يستشــهد بها العديد مــن النقاد في عدة 

مصادر موثوقة بأنها بني أسوأ األفالم على اإلطالق. ومن أمثلة هذه 
املصادر ميتاكريتيك، قائمة روجر إيبرت ألسوء األفالم، دليل ليونارد 
مالتني الســينمائي، موقع الطماطم الفاســدة، مسرح العلوم 

الغامضة 3000، وجوائز التوتة الذهبية، وراتزي.
وكانت القائمة تضم أسوأ األفالم على مدار عقود ابتداء من عقد 
اخلمســينيات، ولكننا اخترنا ان نحصرها بعقد االلفية ابتداء من 

يواصل املســرحي املبــدع الدكتور مثــال غازي ألقــه بالكتابة 
املسرحية، ومد وشائج التالقح واملشــاركات مع املسرح العربي، 
حيث يشد الرحال صوب العاصمة املصرية القاهرة مع مسرحيته 
»رائحــة حرب« التي ســتضيئ ايام مهرجان القاهرة املســرحي 

التجريبي في دورته )25( .

10101112

لقد تعددت الرؤى واملفاهيم التي تشير الى االمومة والطفولة 
وماهيتهــا ودالالتها وعالقاتها بالعمــل الفني، ولهذا فان ما 
تعاجله الفنانة )شــفاء هادي( في رصدها ملوضوعة انسانية 
متثل امــرأة تضع طفال في حجرها، مــن اولويات التعبير عن 

االيحاءات التي تلتحم ومرموزات الصورة.

األوبريت هو نوع من املســرحيات الغنائية كان محبوباً في الفترة بني 
أواسط القرن التاسع عشــر حتى العشرينيات من القرن العشرين 
امليالدي. تطور األوبريت من األوبرا الهزلية الفرنســية ولكنه يختلف 
عنها في أنــه يحتوي على حوار كالمي بدالً من احلوار الغنائي، وعلى 

أغاني بدالً من أحلان.







204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 



































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED 





204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 



































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز
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المرأة الباكية لبابلو 
بيكاسو.. النساء آالت 

من المعاناة
12

أحالم يوسف
يقال ان الفن بالنسبة للفنان بالفطرة يقبع 
حتت قليل من العشب، اما بالنسبة للشخص 
االعتيادي فيختفي حتت جبل، فالفن أساسه 
املوهبة التي تولد مع الطفل وتنهض مع اول 

صرخة، إيذانا لدخوله الى عاملنا.
هنــاك من يجد ان الفن غير مجد بالنســبة 
ملن يســعى للعيش الكرمي، ويستشــهدون 
بذلــك بفنانني مــن الزمن اجلميل، عاشــوا 
حياة مبهجة وغنيــة، وماتوا معدمني، حتى 
من رفقــة وصحبة تعينهم علــى ازماتهم 
الصحيــة واالجتماعية، وبالفعــل يجب ان 
ال يكون الفن مصدر العيــش، فان حتول لدى 
فنان ما الى وسيلة للكسب املادي، فستكون 
بداية لرضوخه امام العــوز، والقبول بأداء اي 

عمل يعرض عليه، وان كان ال يتناسب ومبادئه 
وافكاره، وقد نتلمس ذلك في أدوار بعض كبار 

الفنانني التي كانت دون املستوى.
منذ عدة ســنني فهم العديد مــن الفنانني 
لعبة الفن واالقتصــاد، وقاموا بتأمني مصدر 
رزق لهــم بعيدا عــن أجور االعمــال الفنية 
التي يقدمونها، سواء بافتتاح أسواق »سوبر 
ماركــت« او محــل جتاري يختــص باألزياء او 
العطور وغيرها، وأحيانا يظل الفنان يدور في 
فلكه فينشئ شركة انتاج خاصة له، وبذلك 
فهو يتحكــم بنوعية األدوار التي يريد القيام 

بها، الى جانب توفير مورد مادي.
الفن هو حترر االنسان الفنان، في اثناء ساعات 
أدائه للــون معني من الفنــون، ليصور مذاق 
احلرية لآلخرين، او املشــاهد، احلرية بتجسيد 
ادوار قــد تكــون متناقضة مع شــخصيته 

احلقيقيــة، واحلرية بإطــالق صرخة قد يعجز 
عنها الكثير منا.

فالفن يرتبــط ارتباطا وثيقــا بحرية املمثل 
والكاتب واخملرج، فاذا ما قيد أحدا منهم، أُشر 
على احدى زوايا العمــل بعالمة »اكس«، قد 
يجد البعــض ان حرية الفــن يجب ان تكون 
محــدودة، لكن الى أي مــدى؟ وعلى أي خط 
ترســم تلك احلدود؟ ففي العراق على سبيل 
املثال وقبــل عام 2003 حتديــدا كانت هناك 
خطوط حمــر كثيرة امام الفنــان، املواضيع 
كانت محدودة، وحذرة لدرجــة انها غالبا ما 
كانت تنافي حقيقة الواقــع املعاش. وان لم 
يكن املوضــوع يحاكي الواقع بكل تفاصيله، 
ممســوخة،  صــور  مجموعــة  فســيصبح 
مغشوشــة، ال متت للحقيقــة بصلة، وذلك 
ما ينفر املشــاهد منها. فعليه ان يشير الى 

الواقــع، بكل ميزاته وعيوبــه، لكن بطريقة 
مضاف اليها مســحة جمــال فنية، فنحن 
كمشاهدين، في أشد املواقف قسوة وأكثرها 
دراماتيكيــة، ننتبه الى عبقريــة أداء املمثل، 
والى عبقرية أدوات اخملرج، والســيناريو، وحتى 

اإلضاءة واختيار موقع التصوير.
وصــف الرســام اإليطالــي الشــهير بابلو 
بيكاسو الفن مبقولته: الفن ميسح عن الروح 
غبار احلياة اليومية، فنحن اليوم نبحث عمن 
يخرجنا مــن واقعنا املطوق بألف ازمة وأزمة، 
لكن شــرط ان ال يخدعنا بواقع كاذب مزيف، 
واول تلك اخملارج هــو التلفزيون بعد ان صارت 
الفضائيات بعدد املشاهدين »وصف مبالغ به 

بالطبع«. 
هنــاك بعض املشــاهدين فضلــوا متابعة 
املسلســالت التركيــة والهنديــة، وحينما 

الفضائيات يلجأ  يعجز عن متابعتها علــى 
الكثير الى موقع اليوتيوب، لدرجة ان العديد 
تعلم بعــض املفردات التركيــة بفضل تلك 
املسلسالت، التي غالبا ما حتكي قصة عشق 
ووله، من دون القضايا احلساسة التي تصيب 
املشاهد بالتوتر، او قد تستفز أفكاره، وهذا ما 
ال يريده العديد، بسبب زحمة املشكالت التي 

يعاني منها.
البعــض االخر صار يبحث عن اغان ســاذجة 
ال حتوي أي فكــرة او مضمون، لكنها ملحنة 
بطريقة جتعل القدم تسمعها وترقص معها 
قبــل االذن، التي ميكن ان يكــون صاحبها قد 
صمها عن ســماع مثل تلك االحلــان، لكنه 
بالفعــل يبحث عمن يراقصه، فينســى مع 
حركات جســمه وتعبــه فيما بعــد همه 

اليومي.

الفن وسيلة للتحرر من شعور األلم، وعبودية 
احلزن، وفوضى الواقع، وقد يكون ذلك السبب 
في االختالف اجلذري بني اعمال االمس واليوم، 
حيث كانت األولى هادئة، رومانسية، حتى في 
أفالم العصابات، هناك قصة حب جميلة جتبر 
املشاهد على التفاعل معها، وغالبا ما تكون 
النهايات ســعيدة، على العكس من اعمال 
اليوم اذ بتنا نتحســر على مشــاهدة فيلم 
رومانسي لدرجة ان نصدقه، ونصدق املشاعر 
التي ترجمها الكاتب بكلمات يرددها املمثلون 
من بعده، فالفن هو انعكاس للواقع حتى وان 
حاولنا االلتفاف علــى حقيقته، لكن هناك 
من اجاد هــذا االلتفاف فصور قبــح الواقع 
باحترافيــة عالية وهناك مــن اخفق، فالفن 
موهبة، والدراســة االكادميية كل ما تفعله 

صقل تلك املوهبة.

الفن بين العشب.. ينتظر من يستفزه

غرنيكا.. لبابلو بيكاسو



ساحة المعركة 
األرض باإلنجليزية: 

 Battlefield 2001
Earth مقتبس 

من النصف األول 
من رواية لـ. رون 

هوبارد باالسم 
نفسه، من بطولة 

جون ترافولتا 
، وباري بيبر، 

وفورست ويتيكر. 
وقد تقرر إنتاج 

تتمة تغطي 
النصف الثاني 

من الكتاب، لكن 
استياء النقاد حول 

العالم، وضعف 
النجاح على شباك 

التذاكر وإفالس 
شركة فرانتشايز، 

قد أنهى هذ 
المشروع. ووجهت 

انتقادات للفيلم 
بسبب نصه السيء، 
والتمثيل المرتجل، 

واإلفراط في 
استعمال الزوايا 

المائلة والحوارات 
المتكررة، تأثير 

العلمولوجيا على 
قصته، والعديد من 

التناقضات. 

 ليس بالضرورة 
ان يكون هناك 
تقارب اسلوبي 

بيني وبين اي كاتب 
عربي، فلكل كاتب 
شخصيته وبصمته 
واسلوبه، ولكن ما 
يميز العراق تحديدا، 

كتاب المسرح، 
وانا اعد نفسي 
امتدادا ألجيال 

سبقتني، واكن 
لهم كل االحترام 

ومنهم االستاذ 
عادل كاظم، وفالح 

شاكر، وخزعل 
الماجدي، ومحيي 

الدين زنكنة. 
تعلمت من هؤالء 

قوة وصياغة 
الجملة المسرحية، 
والعناية بالحكاية، 

والتي تعد اساس 
كل نص، إضافة 

الى أني اعتمد أكثر 
من اسلوب ولون 

وطريقة كتابة في 
طرحي لنصوصي، 

فكل حكاية البد 
لها من صياغة 

محددة ».

بغداد - الصباح الجديد:
األفــام املدرجة أدناه يستشــهد بها 
النقاد في عــدة مصادر  العديد مــن 
موثوقــة بأنها بني أســوأ األفام على 
اإلطــاق. ومــن أمثلة هــذه املصادر 
ميتاكريتيك، قائمة روجر إيبرت ألسوء 
األفام، دليل ليونارد مالتني السينمائي، 
موقع الطماطم الفاســدة، مســرح 
العلوم الغامضة 3000، وجوائز التوتة 

الذهبية، وراتزي.
وكانت القائمة تضم أسوأ األفام على 
مدار عقود ابتداء من عقد اخلمسينيات، 
ولكننــا اخترنــا ان نحصرهــا بعقد 

االلفية ابتداء من العام 2000.
باإلجنليزية:  األرض  املعركــة  ســاحة 
Battlefield Earth 2001 مقتبــس من 
النصف األول مــن رواية لـ. رون هوبارد 
باالســم نفســه، من بطولــة جون 
ترافولتا ، وباري بيبر، وفورست ويتيكر. 

وقد تقرر إنتــاج تتمة تغطي النصف 
اســتياء  لكن  الكتــاب،  مــن  الثاني 
النجاح  العالــم، وضعف  النقاد حول 
على شــباك التذاكر وإفاس شــركة 
فرانتشــايز، قــد أنهى هذ املشــروع. 
ووجهــت انتقــادات للفيلم بســبب 
نصــه الســيء، والتمثيــل املرجتــل، 
املائلة  الزوايا  واإلفراط في اســتعمال 
واحلوارات املتكــررة، تأثير العلمولوجيا 
على قصتــه، والعديد من التناقضات. 
إنهاء  إلى  فرانتشايز  شركة  واضطرت 
وجودهــا بعد أن تبني أنهــا قد بالغت 
عن طريق االحتيال في ميزانية الفيلم 
البالغة 31 مليون دوالر. حصل الفيلم 
على نســبة %2 في موقع الطماطم 
الفاســدة، وأدرج في قائمة أسوء 100 

فيلم في العقد 
فريدي غوت فينغــرد باإلجنليزية 2001 
كوميدي  Freddy Got Fingeredفيلم 
من كتابة وإخــراج وبطولة توم غرين، 
ويعتمــد علــى الفكاهــة املقرفــة، 
والنكــت الصادمة )مبــا فيها لقطات 
ميــارس فيها البهيمية( مبا يشــبه ما 
عرض في برنامج توم غرين. يؤدي غرين 
دور عاطــل عمره 28 عامــا، يحلم أن 
يصبح رســام كرتون، تلقى تقييمات 
الناقد  وذكر  ساحقة،  بأغلبية  سلبية 
بول كلينتون من CNN معلنا أنه »بكل 
بساطة أسوأ فيلم صدر من االستديو 
هات الكبــرى في تاريخ هوليوود«. وفي 
تقييم جلريدة واشــنطن بوست: »إنه 
شــاهد على اإلفاس اإلبداعي املطلق 
لصناعــة الســينما فــي هوليوود«. 
ووضعه روجر ايبرت ضمن قائمة األفام 
التي يكرههــا ولم يعطــه أي جنمة. 
راتزي في  الفيلم لثماني جوائز  ترشح 
عــام 2001، وفاز بجوائز أســوأ فيلم 
على  وثنائي  وســيناريو  ومخرج  وممثل 

الشاشة. 
باليستيك: إكس ضد سيفر باإلجنليزية

 Ballistic: Ecks vs. Sever  2002
بطولــة أنطونيو بانديراس، ولوســي 
ليــو بــدور عميلني ســريني يجابهان 
بعضهما. وصف النقاد الفيلم بشتى 
األوصاف »فيلــم للبلهاء«، و«مملة إلى 

درجة مذهلــة«، و«إجناز جيد في الغباء 
معنــى جديد  و«يعطــي  والبــادة«، 
لكلمة غير متماســك«، و«سيء على 
كل مستوى«. كتب ستيفن هنتر من 
صحيفة واشنطن بوست.« »بإمكانك 
تشغيل هذا الفيلم باإلعادة، وسيظل 
با معنى«. ووصف روجر إيبرت الفيلم 
باملؤثرات  مثقــل  وهو  »فوضــى،  بانه 
اخلاصــة واالنفجــارات، وهــو يفتقد 
االســتمرارية والتعقل والتماســك«، 
ومن بني ثغــرات النص الواضحة التي 
التحقيقات  أن مكتب  النقاد  الحظها 
الفيدرالــي – )وهــي منظمــة تعمل 
داخل الواليــات املتحدة( – تعمل داخل 
فانكوفر في كندا. إضافة إلى فشــله 
بــني النقاد فقد فشــل على شــباك 

التذاكر، فلم يجمع ســوى 20 مليون 
دوالر من ميزانيتــه البالغة 70 مليون 
دوالر. وشــملته جريــدة بيزنــس تاميز 
الدولية على قائمتها ألســوء خمسة 

أفام هوليودية على اإلطاق. 
Gigli 2003من  باإلجنليزيــة  جيغلــي 
إخراج مارتن بريســت وبطولة جنيفر 
لوبيــز وبن أفليــك. فــي األصل كان 
الفيلم عبارة عن كوميديا ســوداء من 
دون حبكة فرعية رومانســية. وطالب 
املنتجون بإعادة كتابة السيناريو طوال 
مدة التصوير، على أمل االستفادة من 
عاقة لوبيز وأفليك التي كانت تتصدر 
اجملات. تكلف هــذا الفيلم 54 مليون 
دوالر لكــن حقق ســتة مايــني دوالر 
فقط، ما جعله أحد أكبر الســقطات 

في شباك التذاكر. أعطت مجلة تاميز 
الفيلم درجة صفر ما جعلها أقل درجة 

يحصل غليها فيلم في تاريخ اجمللة. 
 2004 باإلجنليزيــة  القطــة  املــرأة 
Catwoman  مستندا على شخصية 
دي سي كوميكس وبطولة هالي بيري، 
وشخصية الفيلم ال حتمل الكثير من 
فلديها  بامتان:  شــخصية  مع  الشبه 
قوى خارقة عكــس القصص املصورة، 
وتقفز بني األســطح بكعب طويل. ومت 
اســتبدال بدلتها املطاطية ببنطلون 
على شــكل  وقناع  وصدريــة،  جلدي 
قبعة. وقــد علق الناقــد راي ذا فيلم 
غــاي أن الفيلــم »ذريعــة لرؤية هذه 
الشــخصية في ثياب مغريــة«. وأتى 
الفيلم بعد عدة ســيناريوهات أعدها 

28 كاتبــا مختلفــا، برغــم أن أربعة 
فقط وضعت أسماؤهم على الفيلم. 
وحصل علــى نســبة %9 على موقع 
الطماطم الفاسدة. فاز الفيلم أربعة 
جوائز راتزي ألسوأ فيلم وممثلة ومخرج 

)بيتوف( وسيناريو. 
وحيدا فــي الظــام باإلجنليزية 2005 
Alone in the Dark مبني على سلسلة 
من ألعاب الفيديو بنفس االسم التي 
أنتجتها شركة إنفوجرامز  من إخراج 
أوفي بول، وانتقد هذا الفيلم من قبل 
النقاد بشــتى اجملات ومواقع اإلنترنت 
لعدة أســباب، مثل ســوء السيناريو 
وتقييم اإلنتاج، واللقطات الســريعة 
لتوضيح احملتوى الدموي، وعدم عاقته 
وقال  الســيء.  والتمثيــل  باللعبــة، 

أحد النقاد »بناء ســيء، ومتثيل سيء 
ومشــاهد متت خياطتها ببعضها من 
دون أي عناية، وال يصل حتى ملســتوى 
األفــام املصــدرة إلــى الفيديو«.وقد 
تلقى الفيلم على نسبة ٪1 في موقع 
الطماطم الفاسدة، وأدرج ضمن أسوأ 
100 فيلم عرضت في السنوات العشر 

املاضية.  
 Ram Gopal رام غوبال فارما كــي آغ
Varma Ki Aag  2007 أو النــار لــرام 
غوبال فارما، نســخة جديدة من أحد 
أجنح أفام بوليوود، شــوالي، وســمي 
على اســم مخرجــه رام غوبال فارما. 
وتلقــى الفيلــم انتقــادا عامليا، مثل 
الناقــد راجيف ماســاند الذي أعطاه 
صفر من خمســة. وقالــت صحيفة 
تاميــز اوف انديا أن فيلم آغ »دمر أعظم 
فيلم فــي بوليــوود« ومنحته جريدة 
هندوســتان تاميز »جائزة أســوأ فيلم 
قائمة  فــي  أوال  اإلطاق«.وجاء  علــى 
FHM India عن أســوأ 57 فيلما على 
اإلطاق. أما أميتاب باتشان، الذي ظهر 
الفيلم األصلي وعاد في النسخة  في 
اجلديدة، اعترف الحقــا أن هذا الفيلم 

كان »غلطة«.
 Jack and Jillجاك وجيل باإلجنليزيــة
2011 فيلم كوميدي مــن بطولة آدم 
ســاندلر بدور جاك، وهــو مدير جتاري 
تــزوره أخته التوأم جيــل )يلعب دورها 
ســاندلر أيضا(، خال عطلــة االعياد. 
وذكرت مجلة صالون ان الفيلم »تلقى 
تقييمات أسوأ من أي فيلم آخر قبله« 
عند إصداره. رامني سيتودي من ذا ديلي 
بيســت وبيتر ترافرز منرولينج ستون 
قيما الفيلم بوصفه »أسوأ فيلم على 
اإلطاق.«  ووصفه موقع ريد ليتر ميديا 
بأنه »فظيع لدرجة أنه توقف عن كونه 
فيلما« بعد مدة ســاعة والحقا دعاه 
بأنه »أسوأ شــيء في العالم«. مايك 
الطماطم  موقــع  من  ماكغراناغــان 
الفاسدة يقول »هوارد البطة، جيغلي، 
فتيات اإلســتعراض، من جاستني إلى 
كيلي. ما املشــترك بينهم؟ جميعها 
تعد أســوأ األفــام التــي قامت بها 
املشــترك  وما  كبيرة.  اســتوديوهات 
بينهم أيضا؟ جميعها أفضل من جاك 

وجيل. 
 Movie 432013 فيلم 43 باإلجنليزيــة
من إنتاج بيتر فارلي الذي شــارك في 
اإلخــراج، وهو فيلــم كوميدي يتكون 
من عدة مقاطع قصيرة يديرها مخرج 
مختلف مــع مجموعة مــن النجوم 
املعروفني مثل ريتشــارد جير، ودينيس 
كويد، وهيو جاكمان، وكيت وينسلت، 
وهالي بيري، وناعومي واتس. وقد وصف 
الفيلــم بأنه أحد أســوأ األفام على 
اإلطاق من قبــل عدة مقيمني. وأعرب 
ريتشارد روبر من شيكاغو صن تاميز عن 
كراهيته للفيلــم ووصفه بأنه »عدمي 
الفيلم  عدائي«.أدخل  بشــكل  الذوق 
في قائمة مجلة MRQE عن أسوأ 50 
فيلما على اإلطاق. وله حاليا نســبة 
٪4 علــى موقع الطماطم الفاســدة 

باعتماد 75 تقييم.

سمير خليل 

يواصل املســرحي املبــدع الدكتور 
مثال غازي ألقه بالكتابة املسرحية، 
ومد وشائج التاقح واملشاركات مع 
املســرح العربي، حيث يشد الرحال 
القاهرة  املصريــة  العاصمة  صوب 
مع مســرحيته »رائحة حرب« التي 
القاهرة  مهرجــان  ايام  ســتضيئ 

املسرحي التجريبي في دورته )25( .
»رائحــة حرب« تأليف مثــال غازي، 
ويخرجها اخملرج املبدع عماد محمد، 
من انتاج دائرة الســينما واملســرح 
ضمــن اعمــال الفرقــة الوطنية 
مرة  ألول  العراق  وستمثل  للتمثيل، 
فعالياته  تنطلق  الذي  املهرجان  في 
في العاشر من الشهر اجلاري، وهي 
مــن بطولــة الفنــان الكبير عبد 
القديرة  البصري، والفنانة  الســتار 
بشــرى إســماعيل، والفنان املتألق 
الى امير  إبراهيم، إضافــة  يحيــى 
احســان. )الصباح اجلديــد( حاورت 
الفنــان الدكتــور مثال غــازي عن 
حتدث  التي  ومســرحيته  مسرحه، 
عــن موضوعهــا قائــا: » تتحدث 
املســرحية عن عائلــة مكونة من 
اجلــد واجلــدة واحلفيد، ميثــل اجلد 
واسقاطاته  مابساته  بكل  املاضي 
االجتماعية والسياســية فهو ميثل 
الرجعيــة والســلفية، امــا اجلدة 
فتمثــل احلياة، بينمــا ميثل احلفيد 
يتجاوز  والعمل  املشوش،  املستقبل 
احلكايــة التقليديــة فــي بنائــه، 
ويشكل في الوقت ذاته وثيقة ادانة 

حقيقية للحرب بكل تبعاتها.
وتابع: النص ميتاز بالتكثيف العالي، 
وباغة اجلملة طاغية. اختزال كبير 

التقنية  العــرض  ويعتمد  بالصور، 
املمثل  الى ممكنات  إضافة  الرقمية، 
الكبير  اخملرج  اعتمد  لذلك  العالية، 
والتي  التقنية،  هــذه  عماد محمد 
تعد ســمة الزمة في اعماله، ومن 
هنــا مت اختيــار مســرحية رائحة 
حرب للمشــاركة في هذا املهرجان 
كعينة بحث إلدانــة احلرب، إضافة 
الى عمل من ســوريا ولبنان، حيث 
تســاوقت فكرة املسرحية مع احملور 
النقــدي الذي يعنــي فكريا ونقديا 
مبفهوم )املسرح حتت اصوات املدافع 

والقنابل.

وهل هناك تقارب بني ما تكتب وما 
يكتب املسرحيون العرب؟ والى اي 

حد؟
 ليــس بالضــرورة ان يكــون هناك 
تقارب اســلوبي بيني وبني اي كاتب 
عربــي، فلــكل كاتب شــخصيته 
وبصمته واســلوبه، ولكــن ما مييز 
املســرح،  كتاب  حتديــدا،  العــراق 
وانــا اعد نفســي امتــدادا ألجيال 
ســبقتني، واكن لهم كل االحترام 
ومنهم االستاذ عادل كاظم، وفاح 
شــاكر، وخزعل املاجــدي، ومحيي 
الدين زنكنة. تعلمت من هؤالء قوة 
وصياغة اجلملة املسرحية، والعناية 
باحلكايــة، والتي تعد اســاس كل 
نــص، إضافة الى أنــي اعتمد أكثر 
من اسلوب ولون وطريقة كتابة في 
طرحي لنصوصي، فكل حكاية البد 

لها من صياغة محددة ».
العبث مثا  وأضاف: »عندما اعتمد 
املفخمة،  بالطريقــة  اكتب  ال  فانا 
والصياغة والعناية الكبيرة باملعنى، 
وكذلك حني اعتمد فكرة مقتبسة 
عن مســرحية عاملية، لذلك ارى ان 

قالبها، وهذا االسلوب  لكل حكاية 
أجد نفسي به، ولعلي اختنق عندما 
أوضــع في زجاجة ضيقة اســمها 
املناهج،  املنهج، فانــا كتبــت كل 
والتعبيرية،  والكاسيكية،  العبث، 
وهذا مــا يجعلني اجــد في النص 

متنفسي في هذه احلياة.

. * هل عرضت مسرحيات لك خارج 
اطار دائرة السينما واملسرح؟

 »رمبا اسهمت مسرحياتي في اغلب 
املهرجانات املسرحية على مستوى 
الوطــن العربي، من دون اســتثناء، 
الدوليــة،  املهرجانــات  وكذلــك 
ومسرحياتي لم تكن حبيسة اسوار 
املســرح الوطني، او دائرة السينما 
واملســرح، فقد عرضت في العديد 
من املهرجانات العربية مثل مهرجان 
الهيئة العربية للمسرح، ومهرجان 
التجريبــي،  للمســرح  القاهــرة 
ومهرجان املسرح العربي، ومهرجان 
دمشــق املســرحي، كمــا عرضت 
واليابان،  املانيــا،  في  مســرحياتي 
إضافة الى ان هناك اتفاقا قريبا مع 
للتفاوض بشأن عرض  عربي  مخرج 
احدى مســرحياتي املنشــورة على 
مواقع التواصــل االجتماعي، ولكن 
انا ال اميل لعرض مسرحياتي بعيدا 
عني، وبعيدا عن احلاضنة احلقيقية 
لبيئة احلدث الرئيســة. مسرحياتي 
خشبات  على  احلقيقي  نبضها  جتد 
احلاضنة  العراق،  العراقي.  املســرح 
االم التي نســعد ونفرح حني ننجح 
في عرضها داخــل الوطن وال بديل 

لذلك.«
هل جتد ان مسرحنا العراقي يعيش 
ازمــة حقيقيــة ؟ وهل تنســحب 
املسرحية  الكتابة  االزمة على  هذه 

والنقد املســرحي ؟ كيف السبيل 
الى اخلروج من هذه االزمة؟ »ليست 
هناك ازمة مبعنى االزمة، فاملســرح 
ال ميكــن ان يعيش في ظل الفوضى 
واالهمال والتهميش، املسرح حرية، 
االمة وشــرفها،  وهو ميثــل ضمير 
املســرح  الفتة  تعمل حتت  وعندما 
العراقي، البــد ان تكون قويا وصلدا 
كاحلجر كي تستمر وتقاوم الظروف 
على  اعتادوا  فمسرحيونا  الصعبة، 
واإلهمال،  والتقشف،  احلرب،  حاالت 
انهــم  اال  والتســييس، واألدجلــة، 
كانوا دائما يتمــردون على القاعدة، 
كي يثبتوا انهم أقويــاء، واآلن بعد 
هذه املتغيــرات الهائلة وهذا اخملاض 
العســير الذي ما زلنا نعيشه، جند 
ان املسرح العراقي حي. لقد عودتنا 
األنظمة الشــمولية الســابقة ان 
نعتمــد اعتمادا كليا على احلكومة 
املركزية، وهــذه املعادلة خاطئة، اذ 
البد ان يجد الفن متنفســه خارج 
تلك الوصاية املقيتــة، وهذا ال يتم 
برأيــي اال بوجود قانــون نخلق فيه 
بيئــة جديدة للتمويــل الفني، كي 

يجد املسرح متنفسه احلقيقي ». 
مثــال غازي الــذي اغنى املســرح 
العراقــي مبؤلفاتــه الرصينة، لديه 
مؤلفات مطبوعة هي مســرحيات 
)ما ال يأتي(، و)الظام(، و)دم يوسف( 
عن دار الشؤون الثقافية في بغداد، 
ومســرحية )عبد اهلل بن الزبير( في 
املتحدة،  العربية  باإلمارات  الشارقة 
ومســرحية )التخمة( عــن الهيئة 

املصرية العامة للكتاب.
شــغل مناصب إدارية عدة، وحصل 
على جوائــز عديدة اهمهــا جائزة 
الشــارقة لإلبداع العربــي، وجائزة 

محمود تيمور في مصر.

أسوأ األفالم في عقد األلفية

»رائحة حرب« تضيء أيام مهرجان القاهرة المسرحي التجريبي 

الملف 10

فريدي غوت فينغرد باإلنجليزية Freddy Got Fingered 2001 فيلم كوميدي من 
كتابة وإخراج وبطولة توم غرين، ويعتمد على الفكاهة المقرفة، والنكت 

الصادمة )بما فيها لقطات يمارس فيها البهيمية( بما يشبه ما عرض في 
برنامج توم غرين. يؤدي غرين دور عاطل عمره 28 عاما، يحلم أن يصبح رسام 
كرتون، تلقى تقييمات سلبية بأغلبية ساحقة، وذكر الناقد بول كلينتون من 
CNN معلنا أنه »بكل بساطة أسوأ فيلم صدر من االستديو هات الكبرى في 

تاريخ هوليوود«.
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من مسرحية »رائحة حرب«

امللصق الدعائي للفيلم



يستعمل الصينيون 
أحيانًا مصطلح 
»أحفاد التنين« 
كدليٍل على الهوية 
العرقية، وكذلك 
فهذا المصطلح 
يمثل اتجاهًا ظهر 
في عام 1970 
عندما شرعت 
الجنسيات اآلسيوية 
في البحث عن رموز 
حيوانية لتمّثل 
كل قومية وبلد، 
فاستخدم المغول 
الذئب، واستعمل 
التيبتيون القرد 
فيما اختار الصينيون 
التنين رمزًا لهم، 
وأصبحوا أحفاد 
التنين.

وفي يومنا الحالي 
فإن التنين ورسومه 
تستخدم غالبًا 
ألغراض الزينة 
واالحتفاالت فقط، 
ومن المحرمات 
تشويه رسم التنين 
أو االستهزاء به.

بغداد - الصباح الجديد:

التنني الصيني هو كائن أســطوري في 
يتم  الصيني.  والفلكلــور  األســاطير 
تصوير التنانني دائًما في الفن الصيني 
في شكل كائنات طويلة أفعوانية ذات 
قشــور بأربعة أرجل. وفي مصطلحات 
يــن ويانــغ )yin and yang(، التنني هو 
يانغ الذي يتمم يــن فنغهوانغ )»طائر 

الفونيكس الصيني«.
دوان  أو  التنــني  قــوارب  ومهرجــان 
وبالصينية أحد األعيــاد أو املهرجانات 
الكبيرة التقليدية في الصني وُمعظم 
دول شــرق آســيا، وَيُصــادف حســب 
اخلامس  اليوم  الصيني  القمري  التقومي 
من الشــهر اخلامس ِمن كل سنة في 

التقومي الَقمري.
وترمــز التنانــني الصينيــة قدميًا إلى 
وخصوًصا  املبّشرة،  والقوة  الســلطان 
التحكم فــي املياه واألمطار واألعاصير 
والفيضانــات. ويرمز التنــني أيًضا إلى 
السلطان والقوة واحلظ الطيب. واعتاد 
إمبراطور الصني استخدام التنني بهذا 
املعنى ليرمز إلى سلطاته اإلمبراطورية 

وقوته البالغة.
وتتــم مقارنــة األشــخاص املتميزين 
والنابهني بالتنني في حني يضاهون بني 
األشــخاص املفلســني بكائنات أخرى 
محتقرة منهــا الديــدان. وهناك عدد 
ال بأس به من األمثــال والكنايات تذكر 
التنني ومنها على سبيل املثال: وتعني 
انــه يتمنى أن يصبح ابنــه تنيًنا« ، أي 

يصبح مثل التنني.
وورد ذكر التنني في الكثير من القصص 
واألساطير في ثقافات الشعوب بجميع 
أنحاء العالم. ولــه أجنحة وفي بعض 
األســاطير ال ميلك أجنحــة، ويقال في 
بعض األســاطير بأنه ينفــث النار من 
فمه. وأكثر التنانني شــهرًة هو التنني 
األوروبي، املســتمد قصته من شــتى 
والتنني  األوروبية،  الشــعبية  القصص 

الشرقي، مثل التنني الصيني.
ويعــد التنني من الوحــوش التي أُلفت 
وصنعت  واألســاطير  القصــص  عنه 
التماثيل له، ويوجد في مناطق اجلنوب 
الصيني من يؤمن بوجــود التنانني في 

معتقداتهم الدينية.
لقد قيل في األساطير القدمية أن التنني 
كان رمــز القوة فهــو كان يتمتع بقوة 
ال حــدود لها، وجلده صلــب قادر على 
التحليق بســرعة بينمــا زمجرته تثير 
الرعب، وقد كان يلقب أبطال الكونغ فو 

في الصني بالتنانني.
ومع أن التنانــني ظهرت في العديد من 
األساطير في أرجاء العالم، فقد تباينت 
القصــص عن الوحــوش التي جمعت 
حتت تســمية التنني. كمــا تصور في 
بعــض األحيان أن لها عيونــا كبيرة أو 
تراقب الكنز بعنايــة كبيرة، وهو أصل 
تسميتها دراغون باإلجنليزية أي »الرؤية 
بوضوح« . بعض األساطير تصورها مع 
صف مــن الزعانف الظهريــة. ويكون 
التنني األوروبي في أكثر األحيان مجنًحا، 
في حني أن صورة التنني الشرقي تشبه 
الثعابني الكبيرة. وميكن أن يكون للتنني 
عدد متغير من الســيقان تتفاوت من 

العدم إلى األربع أو أكثر من ذلك عندما 
يتعلق األمــر بقصــص األدب األوروبي 

املبكر.
الروحية  أهميته  غالبــا  للتنني  ويكون 
الكبرى في شتى األديان والثقافات في 
أنحاء العالــم. فتوجد قصص التنانني 
في العديــد من الثقافات اآلســيوية، 
وفي بعــض الثقافات ماتزال تعده ممثال 
للقوى األساســية للطبيعــة والدين 
والكون. كما تربطه مع احلكمة، وكثيرا 
ما يقــال أنه أكثر حكمة من البشــر، 
وطول العمر. ويقال عنهم عادة بأنهم 
ميتلكون شــكال مــن أشــكال القوى 
الســحرية أو القوى اخلارقة للطبيعة، 
وغالبا ما ترتبط باآلبار واألمطار واألنهار. 
وفي بعــض الثقافات، تكــون التنانني 

قادرة على الكالم مثل اإلنسان.
والشــرقية  الصينية  للتنانــني  ميكن 
عموما أن تتخذ شــكل اإلنسان، وعادة 
مــا تكون خيــرة، في حــني أن التنانني 
األوروبيــة تكون عادة حاقــدة وإن كان 
هناك بعــض االســتثناءات )تنني ويلز 
األحمــر هو أحــد تلك االســتثناءات(. 
التنانني الشرقية احلاقدة  وتوجد بعض 
كما في األساطير الفارسية، والروسية 

مثال.
وللتنني شــعبية خاصة فــي الصني، 
فالتنــني ذو اخملالب اخلمســة كان رمزا 
ألباطرة الصني مع طائــر العنقاء رمزا 

لإلمبراطورة الصينية. وأزياء التنني التي 
يرتديها ويحركها العديد من الناس هي 

أمر شائع في املهرجانات الصينية.
الشــعبية  األســاطير  ما حتمل  دائماً 
حقائق وخفايا خلفها، وتكون وســيلًة 
إليصــال عبــرة مــا من خــالل قصة 
مشوقة جتذب األذهان واألسماع، فتصل 
املعلومة عبر حكاية حتمل في طياتها 
الكثير من اخليال واأللوان، وعند البعض 
قد تكون حكايًة مقدسة، وتصبح رمزاً 
وأيقونــًة ال تفارق الثقافة الشــعبية 
والفولكلــور الثقافي للبلــد.. وكذلك 

الصني.. وتنينها األسطوري.
التنانــني  عــن  نتحخــدث  وعندمــا 
واالســاطير الصينية البد لنــا من ان 
املتحركة  الرســوم  نعرج علــى فيلم 
موالن  الذي أنتجته شركة والت ديزني 
سنة 1998، وكان مؤسسا على أساس 
أســطورة صينية عن فتاة باســم هوا 
والثالثون  الســادس  الفيلم هو  موالن. 

من أفالم ديزني.
وتدور أحداث الفيلــم عن الفتاة موالن 
التــي تذهب إلى اجليــش الصيني بدالً 
عــن والدها الذي ال يســتطيع الذهاب 
لكبر ســنه، فتتنكر علــى هيئة رجل، 
ويرافقهــا في رحلتها تنني أســطوري 
صغير احلجم وصرصور، وعندما تذهب 
إلى اجليش لم يشك أحد بأنها فتاة، بل 
وعندما بدأت احلرب أنقذت قائد اجليش، 

ولكنها ُجرحت في أثناء املعركة فعرف 
اجلنود أنها فتــاة وكان عقابها اإلعدام، 
إال أن قائد اجليش عفــا عنها إلنقاذها 
حياتــه. وبعــد ذلك عندمــا تكون في 
طريقها للرجوع إلى بيت والدها تعرف 
أن املتطرفــني ســيهاجمون العاصمة 
في أثنــاء االحتفال بالعيــد الصيني، 
الســتماعها لهــم وهــم يخططون 
للهجوم، وفي يوم العيد عندما حتاول أن 
تنذر اجليش الــذي يتواجد في االحتفال 
فــي العاصمــة، ال أحد يصغــي لها، 
يبدأ  أنهــم يتجاهلونهــا، وعندما  بل 
الهجوم تعيــد االتفاق معهم وينقذون 
اإلمبراطــور الذي كان مســتهدفاً من 
االعتداء، وبها ترجع ثقة القائد بل وثقة 

كل اجلنود في موالن. 
الشــعبية  الثقافة  التنــني في  ويرمز 
الصينية إلى اخلير واحلظ اجليد والقوة، 
كمــا أنه يعد املســيطر الذي يتحكم 
باملــاء والعوامــل اجلويــة كاألعاصير 
واألمطــار والفيضانــات، ولذلــك فإن 
إمبراطور الصني كان يســتعمل التنني 

كرمٍز للقوة والسلطة.
تاريخيــاً كان التنــني في عهد أســرة 
»تشــو« رمزاً إلمبراطور الصني، وقد مت 
التقســيم االجتماعي  استعماله في 
لطبقات اجملتمع الصيني، فقد مت تعيني 
التنني ذو اخلمســة مخالب ليكون رمزاً 
لإلمبراطور، والرباعــي اخملالب كان ميّثل 

الثالثة  اخملالب  وذو  والنبالء،  اإلقطاعيني 
كان رمــز الوزراء، بعد ذلــك وفي عهد 
أســرة »تشــني« بقي خماسي اخملالب 
يرمــز لإلمبراطور فيما أصبــح رباعيا 
وثالثي اخملالب رمــزاً للعوام، ومع وصول 
أسرة »تشينغ« إلى احلكم أصبح التنني 

يوضع على أعالم اإلمبراطورية.
وجرت العــادة فــي البالد األخــرى أن 
يُســتعمل التنني ويرمز به إلى الصني، 
لكــن اســتعمال التنني كرمــٍز لألمة 
الصينيــة ليس شــائعاً فــي الصني 
نفسها، بل هو رمٌز ثقافّي ال أكثر، وألن 
يّتســم  األوروبية  الثقافة  التنني فــي 
بنزعاٍت عدوانية وميوٍل عنيفة وحربية، 
فــإن احلكومة الصينيــة دوماً تتجنب 
اســتخدامه فــي األمور واملناســبات 

الرسمية مع البلدان األخرى.
مصطلح  أحياناً  الصينيون  ويستعمل 
»أحفــاد التنني« كدليٍل علــى الهوية 
العرقيــة، وكذلك فهذا املصطلح ميثل 
اجتاهاً ظهر في عام 1970 عندما شرعت 
اجلنســيات اآلســيوية في البحث عن 
رموز حيوانيــة لتمّثل كل قومية وبلد، 
فاســتخدم املغول الذئب، واســتعمل 
التيبتيون القــرد فيما اختار الصينيون 
التنني رمزاً لهم، وأصبحوا أحفاد التنني.

وفي يومنا احلالي فإن التنني ورســومه 
الزينــة  ألغــراض  غالبــاً  تســتخدم 
واالحتفاالت فقط، ومن احملرمات تشويه 

رسم التنني أو االستهزاء به.
أما أصــل التنني ووجوده فــي الثقافة 
موجوٌد  الصيني  التنــني  فإن  الصينية 
منــذ آالف الســنني، ويعــود ذلك إلى 
اكتشــاف متثال منحــوت للتنني الذي 
يلتف حول نفســه في أحــد ثقافات 
الصني »يانغشــاو«، إذ يعود تاريخ وجود 
هذا التمثال إلى األلفية اخلامسة قبل 
امليالد، وكذلك في ثقافة »هونغشــان« 

نحو 2900 قبل امليالد.
وقد لعب التنني امللتف على نفسه دوراً 
مهمــاً في الثقافــة الصينية املبكرة، 
حيث يتشــابه شــكل الكلمــة التي 
تعني »تنــني« في الكتابة الصينية مع 
شكل التنني املنحوت، وحتكي الصينية 
القدمية بــأن عظاماً لتنــني كانت قد 
اكُتشــفت فــي القدمي، وقــد مت توثيق 
ذلــك بالكتابة في املصــادر الصينية، 
وكذلك فقد ذُكر بأن الصينيني القرويني 
احتفظوا بهذه العظام واســتعملوها 
ويُقال  األدوية،  ألغراض طبية ولصناعة 
بــأن بعض هذه العظــام مازالت حتى 
اليــوم موجودًة في قرى وســِط الصني 

ومازال احملليون يستعملونها للدواء.
وفي الرســوم الشــرقية للتنني تظهر 
لؤلؤة مشــتعلة حتت ذقن التنني وترمز 
اللؤلــؤة إلى احلــظ والرخــاء والثروة، 
وكذلك فإننا أحياناً نرى التنني مرسوماً 
مــع جناحــني صغيرين علــى جوانب 
جسمه، لكن معظمها ال ميلك أجنحة 
والتحكم  الطيــران  علــى  وقدرتهــا 
باألمطــار واملنــاخ داخلية مــن الروح 

وليست مرتبطًة بقدرة بدنية.
التنني ميلك قوًى  بأن  وتروي األســاطير 
خارقًة للطبيعية ال تُعّد، فهو قادرٌ على 
إخفاء نفســه على هيئــة »دودة قز«، 
ولديــه القدرة على أن يكــون أكبر من 
نراه، وهو قادرٌ على التخفي بني الغيوم 
وفي املاء، وميكنه تغيير شكله وحجمه 
ولونه ليتالءم مع احمليط حوله ويختفي.

تروي  للصــني،  اجملــاورة  البلــدان  وفي 
احلكايات الشعبية بأن التنني ميلك قوى 
األبراج الصينية الـ11 األخرى، من خالل 
الثور، ومخالب  وقرون  الفأر،  شــعيرات 
وأســنان النمر، وبطن األرنب، وجســد 
األفعــى، وأرجل احلصــان، وحلية املاعز، 
وخفة دم القــرد، وعرف الديــك، وآذان 

كلب، وأنف اخلنزير.
التنني متجهاً لألســفل  ويُعد رســم 
يجلب احلظ السيء، وأن على الشخص 
أن يحصــل على أي شــيء يرمز للتنني 
كوشم أو قالدة، جللب احلظ اجليد وجتنب 
ســوء الطالع، ومن منطلق القوة التي 
يحملها التنني فإن كثيراً من املنظمات 
املافيا استعملته  الســرية ومنظمات 

كرمٍز لها.
ويبقى التنني بالنســبة الينا اسطورة 
البريئة،  طفولتنــا  حيــث  الى  تأخذنا 
اخلالية من املسؤوليات، واملليئة باألحالم 
واخلرافات، التي نتحاور خاللها مع جني 
مصباح عالء الديــن لتحقيق امنياتنا، 
وجواهر الســندباد التــي يعثر عليها 
في أي نهــر او وادي، ورحلته املشــوقة 
يصادفهم  الذين  واالقــزام  والعمالقة 
وكذلك التنانني التي تنفث النار أحيانا 
دفاعا عن احلق وفــي أحيان أخرى دفاعا 

عن الشر.

التنين الصيني عنصر الخير.. واألوروبي شرير

 ذهبت بقرائها نحو 
صوفية ملهمة 
لجمال المنحنين 
الشكالني والتقني 
للتعريف بالسمة 
الجمالية في 
محاكاة افالطونية، 
ذات معايير أخالقية، 
تؤمن بأن الفرد 
عالم قائم بذاته، 
قادر على ابتكار اي 
شىء من ذاته من 
خالل الرسم، نفترض 
ان الجميل في 
شكله البسيط ذي 
االنسجام والوحدة، 
مما يؤكد ان عملية 
االبداع هنا، الهام 
نابع من النشوة 
الفنية الالشعورية، 
تتمثل بثراء 
الموضوع الوجداني 
غير المحدود في 
العملية االدراكية 
الحسية التي 
نستقبلها شكال 
ومضمونا، ويتصل 
اتصاال مباشرا 
بالمتلقي ليكون 
مستقبال فاعال بعد 
تلقيه فك شفرة 
القراءة للخطاب 
الجمالي.

11 الملف 

تروي األساطير بأن التنين يملك قوىً خارقًة للطبيعية ال تُعدّ، فهو قادرٌ على 
إخفاء نفسه على هيئة »دودة قز«، ولديه القدرة على أن يكون أكبر من نراه، 
وهو قادرٌ على التخفي بين الغيوم وفي الماء، ويمكنه تغيير شكله وحجمه 

ولونه ليتالءم مع المحيط حوله ويختفي. 
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لقد تعددت الــرؤى واملفاهيم التي 
الــى االمومــة والطفولة  تشــير 
وعالقاتهــا  ودالالتهــا  وماهيتهــا 
بالعمل الفني، ولهذا فان ما تعاجله 
رصدها  في  هادي(  )شــفاء  الفنانة 
ملوضوعة انســانية متثل امرأة تضع 
طفــال في حجرهــا، مــن اولويات 
التعبير عــن االيحاءات التي تلتحم 

ومرموزات الصورة.
متكنت من تصوير وجتســيد عملية 
اخللــق الفنــي وســماته الكامنة 
بواقعية اركلوجيــة، وفقا حملموالت 
اســتنادها لالنفعاالت االنســانية  
بهذا االجتــاه، وبقدر يــوازي ارتباط 
امليدان احلياتي  جتربتها اجلمالية في 
واالخالقــي مــن خــالل اللوحة، اذ 
ان ذلــك جله ينضــوي حتت مظلة 
الداللــة النفســية، وهــو الــذي 
يفصــح عــن العالقة بــني الفنان 
واملوضوع، ويعد مظهرا من مظاهر 
( في منذجة  )شــفاء  استحكامات 
صفة  ظهــور  وبالتالي  رســومها، 
للتأثير في  االقــرب  وجدانية هــي 
املتابعة، حيث الوجدان مدار ملثارات 
تؤلف نظمــا اتصالية، تفصح عن 
السلوكية، حتى ليصبح  شفراتها 
ضرورة اشعاع لعملية اخللق الفني، 
والدور  االلتزام  فضال عن مســتوى 

الغائــي فــي اخلطاب، كمــا يعول 
بايجابية  الوجداني  على االنفعــال 
متظهرات الــرؤى املثالية في هكذا 

موضوع.
 ذهبت بقرائها نحو صوفية ملهمة 
والتقني  الشكالني  املنحنني  جلمال 
اجلمالية في  بالســمة  للتعريــف 
محــاكاة افالطونيــة، ذات معايير 
أخالقية، تؤمن بأن الفرد عالم قائم 
بذاته، قــادر على ابتكار اي شــىء 
من ذاته من خالل الرســم، نفترض 
البســيط  في شــكله  اجلميل  ان 
ذي االنســجام والوحــدة، مما يؤكد 
ان عمليــة االبداع هنــا، الهام نابع 
من النشــوة الفنية الالشــعورية، 
الوجداني  املوضــوع  بثــراء  تتمثل 
االدراكية  العملية  احملدود فــي  غير 
التي نســتقبلها شكال  احلســية 
ومضمونا، ويتصل اتصاال مباشــرا 
باملتلقي ليكون مستقبال فاعال بعد 
للخطاب  القراءة  شفرة  فك  تلقيه 

اجلمالي.
عليــه ان االفق اجلمالي يســتدعي 
متلقيا ســبق ان متكن مــن ادواته 
كناقد شكالني على مستوى احلس 
النقدي، يرغب فــي التنفس الذاتي 
فــي التحليــل الذي ال يكــون فيه 
مســتمعا او مشاهدا كسوال، وامنا 
على قدر من الوصــول الى الذائقة 

اجلمالية.
عرفت )شفاء هادي( بتنوع منتجها 

احلاضرة  القيم  باعتمادهــا  الفني، 
تهيء  الفنــي، فهي  االنغماس  في 
كما  القيم  لتأرخــة  وتنفذ  وحتضر 
اسلفت، وتشــاطر ذاتها  في سبل 
التعبير وخطواته، ألنها ترى ان اجليل 
عليــه ان ينهل من رواده، ويســعى 
الى التطور في اســلوبية واجتاهية 
حضوره،  بفئة  وتؤثــر  االنتباه  حتول 
نعــم ان احلاالت واملســتويات التي 
تؤكد لغة الصورة شكال ومضمونا 
لديهــا، تعنــي توجيه الــى اعادة 
التطوير وبسبل اختالفية ال تشترط 
االستنســاخ والتقليد، وفي الوقت 
نفســه جتري التجربة الفنية على 
مبعنى  متلقيها،  لدى  الرؤية  حاسة 
انها تفتــح امامه ابعادا لم تقتصر 
علــى ما تقــوم بتنفيــذه الفنانة 
)هادي(، وامنا ورود اســتعالء التقنية 
ايذان  الشكلية، وكالهما  وجنسنة 
فــي مقترباتها تتحــدد في عناصر 

اللوحة.
 وهنــا يراودنا الشــك فــي ان زوايا 
التقنية قد جتد اجتاها او مســتوى 
اكثر تعبيرا واالنعــكاس الى داخل 
العنصر الفني، بحيث تغدو اللونية 
واحدة من تراتبية التراتب في اللون 
او امللمســية في امللمس على مثال 
اكثر  التخيالت  وتبدو  ايضاحا،  اكثر 
اقترابا وهنا تظهر افاق املتخيل من 
الصورة وفقا ملفاهيمها الفنية، وهو 
مــا ابدعت به فــي التأثير بنا نحن، 

فدفعت بسجال يتضح جليا حينما 
تركت بعــض من التزيني على اللون 
بنقطة، او خط، او ما شابه، وكأنها 
انطلقــت لتــؤدي شــمولية اكثر 
توفيقا في مســاحة الفكر، واجرت 
جتريدا ينافس التجريد الفلســفي، 
وهذا ال يخفى حينما نقابل معاصرة 
اللــون او امللمس لديهــا، كونهما 
االكثر بروزا واتســاقا، حيث التركيز 
زيــادة في اســتمرار الصــورة بعد 
تسليط الضوء عليها، انها انكفأت 
في  وتركته  اجلمالــي  وراء خطابها 
هواء طلق بعد ان تركت ما اتصفت 
به سؤاال متاحا لنا، هو هل سأكون 
جزءا من نســيج فني مميز او متفرد 
؟ وبرغــم وضوح املعنــى في عديد 
لوحاتهــا، متكنت من اخفاء العديد 
من ظهوريتها في اســلوب واقعي، 
التحكم  وتركــت ملتلقيها حريــة 
فــي دالالت رقــة االثر لفرشــاتها، 
واخيرا تعزى مفاهيــم التعبير في 
نصوصها اجلماليــة واخلطابية الى 
ان الفعل ينتظر ردة الفعل فوهبت 
واجتهت  العارفة  الــذات  اثار تطوير 
الفني  العنصــر  ترجمة  لتصبــح 
اجناز  يعادل  ابســتمولوجيا  عنصرا 
تقنية الصــورة وتقنية العني حتى 
اغرقت الوجدان باخملاطبة وســاقته 

نحو التفكير . 
* الناقــد د . حــازم الســعيدي... 

مصري اجلنسية

التجربة الفنية على حاسة الرؤية

الخطاب الجمالي في رسوم التشكيلية شفاء هادي

أحد أعمال شفاء هادي

جانب من مهرجان قوارب التنني



الملف 12

الصباح الجديد- وكاالت:

املســرحيات  من  نــوع  هو  األوبريــت 
الغنائية كان محبوبــاً في الفترة بني 
أواســط القرن التاســع عشــر حتى 
العشــرينيات مــن القرن العشــرين 
امليــادي. تطــور األوبريت مــن األوبرا 
الهزلية الفرنســية ولكنــه يختلف 
عنها في أنه يحتوي على حوار كامي 
بدالً مــن احلوار الغنائــي، وعلى أغاني 
بدالً من أحلان. وغالباً ما تكون مقدمة 
األوبريت خليطــاً من أغان منتزعة من 
مؤلفاً مستقاً  العرض وليست شيئاً 

كما هو احلال في األوبرا.
األوبرا فهي شــكل من أشــكال  اما 
املســرح حيث تعرض الدرامــا كلًيا أو 
بشكل رئيسي باملوسيقى والغناء، وقد 
نشأت في إيطاليا عام 1600. وهي جزء 

من املوسيقى الغربية الكاسيكية. 
في أي أداء أوبرالي، تُعرض عدة عناصر 
مــن عناصر املســرح الكامــي مثل 
التمثيل، املشــاهد واألزيــاء، والرقص 
بعًضا من األحيان. عادة ما تكون عروض 
األوبرا في دار أوبرا مصحوبًة بأوركسترا 

أو فرقة موسيقية أصغر قلياً.
ويعّرف أحمــد بيومي فــي القاموس 
التالي:  بالشكل  »األوبرا«  املوســيقي 
األوبرا عمل مســرحي غنائي، ومؤّلف 
درامــي غنائي متكامــل يعتمد على 
بالغناء  احلوار  يؤدى  والغناء،  املوسيقى 
اخملتلفــة،  ومجموعاتــه  بطبقاتــه 
وعادات  وذوق  تتفق  وأحلانها  موضوعها 

العصر التي كتبت فيه
الغــرض من األوبريــت الترفيه وإدخال 
الســرور علــى النفوس وليــس إثارة 
العواطــف القويــة أو الكشــف عن 
قضايا مهمة أو مناقشة قضية ذهنية 
أو جدليــة. وفي كثير مــن األوبريتات 
جنــد أن عقــدة القصة إمــا عاطفية 

رومانســية أو ســاخرة. وفي معظم 
احلاالت تتضمن نوعاً من االرتباك حول 
تنتهي  غيــر مقصودة، كمــا  أخطاء 
بنهاية سعيدة كثيراً ما تعكس شيئاً 

من املغزى األخاقي.
أحلاناً  األوبريت  املوســيقى في  وتُظهر 
مباشرة من غير تعقيدات حلنية، وفيها 
إيقاع قوي. وهناك األوبريت الذي يحتوي 
علــى رقصات وغيرها مــن التي تقوم 
على أســاس رقصة الفالس والكورال 

»الغناء اجلماعي«.
ازدهرت عدة مدارس قومية خال الفترة 
واستقبلت  األوبريت  فيها  انتشر  التي 

بلهفة شــديدة. وازدهر هذا النوع في 
فرنســا، وكانت أجمل األوبريتات التي 
كتبــت هي تلــك التي ألفهــا »جاك 
Jacques Offenbach« وهو  أوفنبــاك 
مؤلف موسيقى فرنسي، أملاني املولد. 
ومن بني مؤلفاته »أورفيس في العالم 
 »Orpheus in the Underworld األرضي
عام 1858م و«البيل هيلني« عام 1864م 
عــام   »La Perichle و«البيريشــول 

1868م.
في العالم العربي انتشــر فن األوبريت 
نقاً عن أوروبا ولكن مبزيد من التعريب 
ليائــم الفكر الشــرقي واملتلقي في 

الشــرق. وقد بدأ هذا اللون من املسرح 
الغنائي في مصــر في الثلث األول من 
القرن العشرين امليادي على يد امللحن 
داود حســني، ثم سرعان ما انتقل إلى 
بلدان عربية أخرى مثل لبنان وســوريا 
وكان هنــاك تأثير كبير لزيــارة الفرق 
للبلدان  املصرية  الغنائية  املســرحية 
العربية. وقد كان التونســي أشرف بن 
عبد اهلل أول تونســي يبــدع في هذا 

الفن الراقي.
املســرحية  الفنون  واحد من  األوبريت 
تختلف من حيث املضمون والشــكل 
األوبرا. فاألوبريــت يقدم حوارا  عن فن 

الغنائي. الهدف  كاميا بدال عن احلوار 
منه الترفيه والسخرية من املواقف، وال 
إثارة العواطف القوية أو تقدمي  يقصد 
قضايا حيوية. مقدمته تعكس األغاني 
املقدمــة فــي العرض وليســت أغان 

مستقلة كما هو احلال مع فن األوبرا.
وهنا البد لنا ان نذكر بعضا من أشهر 
املوسيقيني  ألشهر  العاملية  االوبريتات 

نذكر منها:

  ،»Die Fledermaus« اوبريت اخلفاش
من تلحني يوهان شتراوس .

وتبدأ قصة األوبريت بدعابة ســمجة، 

حدثت قبل مشــهد االفتتــاح بثاثة 
أعوام. فبعد حفــل راقص تنكري، ترك 
ليعود  أينشتاين،  فالك صديقه  دكتور 
إلى املنزل عبر املدينة، وهو ثما وحيدا، 
يرتدي زي اخلفاش. كتب يوهان شتراوس 
االبــن األوبريــت الكوميك مــن ثاثة 
فصول مستخدما ليبريتو التي كتبها 
واعتمد  جينيه،  وريتشارد  هافنر،  كارل 
النص على مســرحية هزلية فرنسية 
هي »ليلة رأس الســنة« كتبها هنري 

ميلهاك، ولودفتش هالفي. 
وهذا ثالث أوبريت لشتراوس بعد علي 
بابا واألربعني حرامي، وكرنڤال في روما 

الذي  كتبه في ستة أسابيع ليس إال، 
وعرض اول مرة على مســرح أن دير فني 
بفيينــا، في اخلامس مــن أبريل 1874. 
وقيل أن شــتراوس كتب هذا األوبريت 
ليســلب أذهــان الفيناويــني، حتى ال 
يفكــرون فــي كارثة بورصــة االثنني 
األســود عام 1873. وســرعان ما دخل 
العمل في برامج احلفات املوســيقية 
الدوليــة، وبحلــول 1890 كان يعامل 
كأنه أوبــرا وأنتج في أكبــر دور األوبرا 

العاملية. 
وأيضا اوبريت األرملة الطروب باألملانية: 
Die lustige Witwe من تأليف املؤلف 
فرانتس  اجملري  النمســاوي  املوسيقي 
ليهــار. اشــترك فــي كتابــة قصة 
األوبريــت كل من فيكتــور ليون، وليو 
شــتاين، اللذين اقتبســا فكرتها من 
مســرحية كوميدية عنوانها »امللحق 
الدبلوماســي« التي كتبهــا الكاتب 
الفرنســي هنري ميلهاك سنة 1861. 
ُعرض األوبريت للمرة األولى في مدينة 
فيينا في الثاثني من شهر كانون االول 
ديســمبر 1905، وكان أول عمل لليهار 
يحقق جناًحــا ضخًما، حتــى أنه كان 
أشــهر أوبريت على اإلطاق في زمنه. 
وقد اقتبس من هــذا األوبريت عدد من 

األفام بلغات شتى.
امــا اوبريــت »اورفيــس فــي العالم 
فتحكي  أوفنبــاك  جلــاك  األرضــي« 
قصة أورفيوس وهو كاتب وموســيقي 
إســطوري أغريقي، ونبي فــي الديانة 
امليثولوجيا  وفــي  القدمية  اليونانيــة 
اإلغريقية، وجــرى تأليف عدة قصص 
عن حياته، وقيل أنــه ألف عدة أغاني 
ألجــل زوجته ليــورودس مــن العالم 
الســفلي اإلغريقي. نزل إلــى العالم 
السفلي عالم املوتى، ليستعيد زوجته 
فســحر عقول اآللهة بروعه إنشــاده 
لكنه فشــل في تنفيذ رغبات االلهة 

ففقد زوجته إلى األبد.

بغداد - الصباح الجديد:

الدمى املتحركة عبارة عن مجسمات 
صناعيــة يتحكــم فــي حركاتهــا 
شخص، إما بيده أو بخيوط أو أساك 

أو عصي.
ومتثل الدمية شخصا أو حيوانا أو نباتا 
أو شيئا من األشــياء. وتتقمص أدوارا 
في مســرحيات تعرف باسم عروض 
العرائس. ويســمى الشــخص الذي 
يقوم بتحريــك الدمى محرك الدمى. 
يصنع كثيــر من األطفــال دمى من 
املواد الرخيصة كالقماش واخلشــب، 
أو من أشياء كعلب األلبان الفارغة أو 
اخلرق البالية. ويقومون كذلك بتأليف 
يحركونها،  ثــم  العرائــس  عــروض 
ويعملــون على تغييــر أصواتهم مع 

تغيير الشخصيات. 

أو رف كتب  وميكن استعمال منضدة 
كمنصة لعرض العرائس. كما ميكن أن 
يعمل محرك الدمى من وراء غطاء أو 
شرشف، يشده بعرض اجلزء السفلي 
من فتحة باب. ويتوارى خلفه فا يرى 
املشاهدون غير الدمى املتحركة التي 

تظهر باجلزء األعلى من فتحة الباب.
أنواع رئيســة من الدمى  يوجد ثاثة 

املتحركة هي
• الدمى املتحركة باليد

باخليــوط  املتحركــة  الدمــى   •
»املاريونيتات«

• الدمى املتحركة بالعصي. ويشتمل 
كثير من العــروض على أكثر من نوع 

من أنواع الدمى املتحركة.
العروض  في هذه  األساســي  البطل 
وليس  العرائــس،  هــي  املســرحية 
شــخصيات بشــرية، كما يوجد في 

بقية أنواع املسرحيات. 
اهتم اإلنســان بالدمــى منذ عصور 

مــا قبل التاريــخ، حيث وجــدت آثار 
متثــل الدمى في باد مــا بني النهرين 
يعــود تاريخها إلى األلف الســادس 
قبل امليــاد، وما زال املنقبون بني اآلثار 
يعثرون على دمى صغيرة متثل شــتى 
احليوانات، كما عثر في مصر على دمى 

ذات أذرع وأرجل متحركة.
يقال أن البداية احلديثة ملسرح الدمى 
ترجع إلى مســرح خيال الظل، والذي 
كان أول مــن قام بتشــخيصه رجل 
عراقي، رحل إلى مصر في أعقاب الغزو 
املغولي، ويدعى ابــن دانيال املوصلي، 
الذي غادر مصر شــاباً سنة 665 هـ 
وعمره 19 ربيعــاً، وكان قد ذاق املرارة 
الغزاة،  املغول  احتــال  نتيجة  واأللم 
مما أورثه مقدرة كبيرة على السخرية 
والتهكم مــع الدعابــة. وكانت من 
أهم مسرحياته: طيف اخليال، واملتيم 

والصانع اليتيم، وعجيب وغريب.
أمــا طريقــة أداء هذه املســرحيات 

فقد كانت على بســاطتها غاية في 
واإلبداع، فمثــًا كانت تصنع  الذكاء 
الشــخصية من اجللد والورق املقوى، 
وتكون على شكل عرائس وأشخاص، 
وتوضع خلف ستار أبيض، ومن خلفها 
النماذج  تلك  فينعكس ظل  مصباح. 
من  املشاهدون  ليراها  الســتار،  على 
الوقت نفســه  األخــرى، وفي  اجلهة 
التمثيليــة خلف  يختفــي مقــدم 
اللعب  وحتــرك  الظام،  في  الســتار 
بالعصا واخليوط وتردد بعض العبارات 

التي تنطبق على احلركة. 
تلبس  التي  الدمية  الدمى،  أنواع  ومن 
باليد كالقفاز وحتركها األصابع، وهذه 
تظهر من فوق الســتار وليســت من 

خلفه.
فــي عالم الدمــى املتحركة تختلف 
للدور   ً أصوات املمثلني وتتميــز وفقا 
الــذي تؤديــه، لذلك يقــوم محركو 
أو  حناجرهم  مــن  بالتكلم  الدمــى 

أو  رفيعاً،  أنوفهم، فيبــدو صوتهــم 
عريضاً. وذلك حتى يتم اجتذاب سمع 

املشاهد أكثر. 
ظهــر مســرح العرائــس قدميا عند 
)الفراعنــة(،  القدامــى  املصريــني 
والصينيــني، واليابانيــني ) مســرح 
بونراكو(، وباد ما بني النهرين وتركيا. 
بيــد أن اليابانيني تفننــوا فيه حتى 
أصبح مســرح العرائس إحدى أدوات 
األوائل  من  فهــم  والتلقني،  التعليم 
الذين أتقنوا هذا النوع من املســرح، 
حيث يتهافت عليــه الصغار والكبار 

من دون استثناء. 
الناس مســرح  الغرب، لم يعرف  في 
الطفــل، إال بعد أن تعرفوا مســرح 
العرائــس واملاريونيت. فكان الاعبون 
ينتقلون باللعبــة ويتجولون بها من 
مــكان إلى مكان آخــر، ومن منطقة 
إلى منطقة أخرى، وكانوا يرتادون املدن 
والقرى النائية إلسعاد الصغار والكبار 

على حــد ســواء. ومــازال االهتمام 
باملاريونيت في الغرب ســاري املفعول 

إلى يومنا هذا.
أمــا إذا انتقلنا إلى العالــم العربي 
واإلســامي في العصور الوســطى، 
فلم يظهر مســرح الدمى والعرائس 
والكراكيز إال في القرن الرابع عشــر 
امليادي في تركيا والعراق. وانتقل بعد 
ذلك إلى الشــام ومصر وبقية الدول 

العربية واإلسامية. 
عمر محمد  العراقــي  الباحث  يقول 
الطالــب- انــه امتــداد للقــره قوز 
لوجود تشــابه كبير بني عرائسهما، 
مــع االختــاف املوجــود بينهما من 
حيث التوجيه واإلحســاس بالشكل 
الشعبي. ونوع النصوص املستخدمة 
فيهما. ومن خــال كل قصة تظهر 
أحــداث مضحكة وتقليديــة مثيرة 

للضحك.
عــروض  وفــي 

العرائس يختبئ »اخملرج« حتت  مسرح 
طاولة ويحرك الّدمى باخليوط املمدودة 
من أسفلها التي حتمل الدمى، أما عن 
مواكبة فن العرائــس لتطور العصر 
احلديث فستبدل اخملرج الطاولة بلوح 
خشبي يقف خلفه، ويُدخل يديه في 
الدمى ويحركهــا بأصابعه فوق لوح 
اخلشب، ويتكلم عن لسانها بأصوات 
متعددة حيث يضع فــي فمه جهازاً 

يُغير الصوت.
باألطفال  كبير  بنحو  ارتبطت  الدمى 
واالعمــال املوجهة إليهــم لكن قد 
يكون مسلســل اســتعراض الدمى 
والبلطة  كيرمت  الضفــدع  والبطل 
بيغي اشــهر دمى فــي العالم ولم 
يكن موجها لألطفــال حتديدا، لذلك 
فقد تابعه اجلهور بشــتى االعمار ملا 
حمله من أفكـار ومواقـف كوميدية 

جميلة.

بغداد - الصباح الجديد:

زيتية مرســومة علــى قماش  لوحة 
كتاني من قبل الفنان اإلســباني بابلو 
بيكاسو في فرنســا عام 1937م. كان 
اللوحة،  بيكاسو مفتونا مبوضوع هذه 
إذ قــام بإعــادة النظر فــي الصياغة 
الشــكلية للموضوع عــدة مرات في 

ذلك العام. 
كانت هذه اللوحــة، اللوحة النهائية 
والتي  وديناميكيــة،  زخرفــًة  واألكثر 
نتجــت عن سلســلة مــن التجارب 

الفنية.
كانت دورا مار عشــيقة بيكاسو منذ 
عام 1936م وحتي عام 1944 م. وخال 
عاقتهما، قام بيكاسو برسم لوحات 
لها في عدد من املظاهر، كان بعضها 
والبعض  رقيق،  االخر  والبعض  واقعي، 

اآلخر يجسد التعذيب أو التهديد.
يصف بيكاســو اللوحة فيقول:« إنها 
كانــت املــرأة الباكية بالنســبة لي، 
فلقد قمت برســمها لعدة ســنوات 
في أشــكال التعذيب، وليس من خال 
الســادية، وليس من خال الســعادة 
أيضــاً، كانت مجــرد رؤيــة مطيعة 
تفرض نفســها علّي، لقد كانت متثل 
الواقع العميق، ولــم تكن متثل الواقع 

السطحي«.
»لقد كانت دورا، بالنسبة لي، هي املرأة 
الباكية دائماً.. وقد كان ذلك مهماً، ألن 

النساء عبارة عن آالت من املعاناة.
الباكية في معرض  لقد كانت املــرأة 
تيت، آخر لوحة في سلسلة رسومات 
بيكاســيو التي جتســد املوضوع. وقد 
املعرض  من  النســخ  إحدى  ُســرقت 

الوطنــي بفيكتوريــا فــي ملبــورن 
بإســتراليا فــي اب أغســطس عام 
1986م، وعثر عليها في خزانة محطة 
ســكة حديديــة الحقاً فــي ملبورن 
في الشــهر  نفســه. ومتثلت مطالب 

السارقون في زيادة متويل الفنون.

يقول د محســن عطيه الوجه املؤرق 
في لوحة« املرأة الباكية »)1937( التي 
بيكاسو«)1973-1881(  »بابلو  رسمها 
واألزرق  األخضر  بألوان متصارعة مــن 
احلزين، ومن املامح املتكســرة يسمح 
لصــوت الصــراخ املكتوم بــأن يدوي، 

وللوهــن املمزق بأن يحــس. وتعكس 
التــي تهبط  املنحنيــات واخلطــوط 
وتصعد في كل االجتاهات قوة االندفاع 
اإلبداعي، واملقــدرة الفنية على حتويل 
حالــة االنهيار العصبــي الذي عانت 
منه« دورا مار«، بسبب تدهور عاقتها 

مع« بيكاسو »إلى عاقات جمالية. 
ويضيف: تتضمن اللوحة حياً من أجل 
زيادة عــدد زوايا الرؤيــة . وفى الصورة 
النظر  على  الفنــان  »دأب  التكعيبية 
من خال نقط متعــددة بحيث يفتت 
صورة الشــيء إلى أجزاء، ثم يتخذ من 
أحد هذه األجزاء مركزاً لألجزاء األخرى، 
بحيث تظهر وكأنها انعكاسات للجزء 
»بيكاســو«  باســتطاعة  كان  األول. 
حتويل احملســوس إلى مجــرد، والعبور 
خياليــاً عبــر الزمن »كما اســتخدم 
واألنوف من  والعينني  اجلســم  أطراف 
أجل التعبير عن شتى الرغبات اخلفية، 
ووضح تأثير احلركة املتجمدة في صور 
بدت  التي  وبخاصة  املرسومة،  الوجوه 

أسيرة.«
ويتابع: أما اختفــاء أجزاء من موضوع 
الرســم عن مجال الرؤيــة فإن غيابه 
يعد جانبــاً من وجوده اجملازي، في حالة 
إذا ما ربطت العناصر بعضها ببعض. 
النفســية  الضغوط  تطــورت  ولقد 
عند »بيكاســو« وحتولــت إلى تقنية 
ذات طابــع غريب، وكانــت عني الفنان 
تعمل بفسيولوجية مختلفة، وتفسر 
الوجوه  وبــدت  بطريقــة مختلفــة. 
توحي بأقنعة السحر، واتخذت األنوثة 
طابعها الــذي يتنافى مع الرقة، فهي 
قلقة وجتسد أشواقاً بدائية وانفعاالت 
وخياالت، كينبوع ال ينضب للمشــاعر 
الغامضــة، حتى حتولــت إلى حقيقة 

روحية واكتســبت قوة سحرية. وقد 
كان للرمز في األساطير وقت أن كانت 
بذاتها، تنطلق  نفس اإلنسان مفعمة 
منهــا وتعود، ميل »نحــو التعبير عن 
الغامض الذي تعانيه النفس، وال تعيه 

.«
وكتــب يقول: قد تكــون الصورة التي 
رســمها »بيكاســو« لـ«دورا مار« في 
الباكية« هــي الصورة  لوحة »املــرأة 
املترسخة عنها في ال شعوره. وتتحدى 
لألنوثة  السلبى  التمثيل  اللوحة  هذه 
كنوع من الهجوم على الرموز البصرية 

لصناعة اجلمال، حينما ترســم 
املرأة »بوصفهــا قالبا منطياً، 

أو موضوعاً لتحديق الرجل 
التقاليد  إطــار  في  فيه 
للفنــون  البصريــة 
الرفيعة، وإمنا رســمت 
صوريــة  كفكــرة 
ملعاييــر  مناقضــة 
الظاهــري  اجلمــال 
للمرأة، ومعادية ملبدأ 
أسطورة  في  اإلغراء 
وترفــض  اجلمــال، 
تقييدهــا في صورة 
كاذبة مثالية لشيء 

جامد. 

تاريخ األوبريت الغنائي وعالقته باألوبرا
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القصيرة، وأعتقــد أن للقصة القصيرة 
دورا فــي إثراء مفرداتي والســيطرة على 
األنســاق الســردية داخل الرواية، عالم 
القصة القصيرة عالــم جميل وصعب، 
وتكمن حالوتــه من الصعوبة ملا للقصة 
القصيرة من مرتكــزات البد من اإللتزام 
بها، أّما في الرواية فتكون املساحة أوسع 
في إيصال ما يريــد الكاتب إيصاله. س/ 

حني تكتب هل الناقد يكون نصب عينك 
ام مهمتك ايصال ثيمة العمل للمتلقي؟ 
وهل للنقد تاثير على مســيرتك االدبية؟ 
بكل تأكيد عندما أكتب ال أكتب للناقد، 
ألنني لو كتبُت للناقد سأواجه صعوبات 
كبيــرة في التماهي مع أحــداث الرواية، 
ومن هذا اجلانب التفكير في القيود وردود 
األفعال عوامــل إحباط ال تخدم الكاتب. 
س/ هل ما تشهده الساحة الثقافية من 
كم كبير من الكتاب حالة صحية؟ ام هو 
ترف زمني لفترة معينة؟ أنا مع هذا الكم 
الهائل من الكتاب، بعد اإلحتالل االمريكي 
للعراق عام 2003 وحلد اآلن صدرت املئات 
من الروايــات، علماً ان الســاحة األدبية 
العراقيــة لم تشــهد مثل هــذا الكم 
الكبير من املؤلفات في الرواية العراقية، 
إن لــم أكن مخطئــاً في العــدد ،فقد 
صدرت اكثر من 800 رواية ،اقول أن الزمن 
كفيل بغربلة تلــك النتاجات ،وال مكان 
إال للصحيح. س/ مــن املالحظ ان االدب 
العراقــي بدأ يســتعيد عافيته وحصل 
الروائيني علــى جوائز عاملية  العديد من 
مثل احمد الســعداوي، هــل باعتقادك 
ان الســبب هو الظرف ما بعــد )2003( 
ومعاناة املواطن ام العزلة التي كانت بها 
الثقافة العراقية قبل هذا العام اي )عام 
2003(؟ عوامل كثير ة ســاهمت في بروز 
الرواية العراقية، وتصدرها املشهد األدبي 
العربي، منها إفرازات احلروب والويالت التي 
مير بها الفــرد العراقي، والكاتب العراقي 
بعد 2003 وجد تلك الفســحة الصغيرة 
من احلرية جعلته يكتب بإبداع واضح، ولو 
توفرت للكاتب العراقي الدعاية املناسبة 
والتوزيع املنصف لتصدر املشهد الروائي 

العربــي بل العاملي، ويقع أللوم على وزارة 
الكبير جتاه االديب،  الثقافة بتقصيرهــا 
أمــا اإلعالم فهــو اآلخر أغمــض عينيه 
عن األديب وتركه فــي آخر القافلة، نحن 
نحتاج إلى ثورة ثقافية وادبية جتعل األديب 
العراقي يحتل مكان يليــق به . س/ هل 
ننتظر والدة لرواية جديدة ام هناك عسر 
للكتابة؟ بعد صدور روايتي )الرقص على 
إيقاع الغياب ( امتتع بفســحة من الوقت 
ملعرفة ردود األفعال حولها ومدى تأثيرها 
أم إيجاباً، والتفكير  على املتلقي ســلباً 
في كتابة رواية أخــرى وارد، ولكن ال أريد 
أن أســتعجل األمور والتروي في كتابتها 
ليكــون النتــاج رواية جديــرة بالنجاح 
املطلوب . س/ هل لك مشاركات داخلية 
وخارجيــة وهــل حصلت علــى جوائز؟ 
الشــخصية  االربعة  ملؤلفاتــي  إضافة 
التي ابتــدأت مبجموعة قصصية )العزف 
على وتــر الفجيعة( و )خطوات ثقيلة ( و 
)الركض فــي فراغ ( و )رواية )الرقص على 
إيقاع الغياب (. ولي مســاهمة في كتاب 
)33 ايقونة عراقية ( مع عشــرة ساردين 
عراقيني وكتاب قصصــي )هزيز الفجر ( 
وكتاب صدر في مصر وكتاب آخر قصصي 
صدر في اليمن ..وقد حصلت على الكثير 
من اجلوائز ومنها جائزة افضل كاتب عربي 
في جنس القصة القصيرة عن مؤسسة 
)لوتس العربية لإلبداع ( عام 2017. ونلت 
العديد من شهادات التقدير العربية في 
التي تعنى  االلكترونية  الصحف واجملالت 
والقصيرة جدا. س/  القصيــرة  بالقصة 
اخيرا ماهي امالك وطموحاتك؟ طموحي 
ان أخــدم األدب العراقي ألكون نبراســاً 

يضيء جوانب احلياة في أرجاء املعمورة .

بشر لطيفون وفيه ارادات ومعالم جميلة 
بدأت اعيد اكتشــاف املــكان وبدأت ابني 

عالقات مع البشر ومشت احلياة حلد اآلن«.
كثيرون من محبي العــراق حتدوا الصعاب 
وفلول االحتــالل واحلاقدين من بثور البعث، 
حتــدوا االرهاب الذي ُصــِدر للعراق ليدعم 
االحتالل وليــزرع الفنت والقتــل، ليضطر 
اجلهلة للترحم على قائد احلروب العبثية.. 
كثيــرون ممن تركوا فســحة األمن واالمان 
ببناء  ليساهموا  وعادوا  االنســان  واحترام 
العراق واالنســان مبا تبقى لهــم من ايام. 
هادي ابو فرات حلــم بنقابة للعمال ترفع 
الضيم عنهــم، قتلوه في بيته فقد كانوا 
يراقبونه حتى سنحت فرصة وجوده لوحده 
فدخلت الضبــاع الضالة وقتلوه بدم بارد.. 
ونبيل علي الشــاب اجلميــل الذي عاصر 
احلروب والدمار واحلصار. وخرج تهريبا ألوربا 
ليدرس وينعم بجو خال من الرعب واخلوف، 

لكنه ترك كل ذلك وعاد ليقتل بعد اشهر 
..فقد تكالبت قطعان االرهاب ضد كل من 
عاد للعراق وضد مــن لم يخرج اصال..ضد 
كل من يحلــم بالبناء واخلير ألبناء العراق.. 
انتقاما لفقدانهم من يسرق مال الشعب 
ليمن عليهم ببضــع دوالرات.. ومنهم من 
كان يستغل غرور القائد املضرة ليمرر جتارة 
املوت عبر مخططــات نفذها املقبور لهم 
بكل حرص ليفيدهــم ويدمر العراق وطنا 

وشعبا. 
هناك املئات بــل االالف من الذين ســاروا 
مبوكب الشــهادة بصمــت ودون ضجيج. 
كامل شياع كان منوذجا للسالم.. لم يكن 
ساعيا لنفوذ وال ملنصب..وليس لديه خالف 
مع اي حزبي او سياسي..وال من الذين عادوا 
مبشاريع ايديوجلية سلطوية..مشروعه كان 
ثقافيا تنويريا إلنقاذ االنســان العراقي من 
وحل احلروب والتجهيل والتخلف. فقد كان 

كامل يصارع مع كوكبة من انبل العراقيني 
من أجل عراق معافى، سليم ومتقدم. عراق 
تزدهر فيه املعرفة والفنون والســلوكيات 
التــي تتماهى مع ما وصل إليه اإلنســان 
من رفعة وتطــور وعمق في فهمه للعالم 
واحليــاة والذات معاً. وهــو الذي كتب بعد 
بالوطن،  املنفى  ابدل  ان  عودته »ســأجرب 
ابدل متاهة باخرى، ال تهمني التســميات 
ألن األمر يتعلق باملعنى.. ماحدث في العراق 
حدد اختياراتي ومصيري ولئن وقفت بعيدا 
عن زمن الوطن اجملنون ..االن تكفيني اعادة 
االكتشاف ماذا بقي من ايقونة الوطن التي 

رسمها شعور الفقدان«. 
لــم متهلــه غربــان الظالم فهــي تعمل 
جاهدة لتثبيت اجلهل واشاعة الظالم. لذا 
خططــت لقتل كل مصبــاح واطفاء كل 
شــمعة. لكن ســيبقى كامل وغيره من 
مشاعل الفكر والنور مضيئة بفكرها الى 
االرهاب  البعــث وعصابات  ولقطاء  االبد.. 
ومرتزقة القتل من عرب وامريكان وغيرهم 
مــن احلاقدين، ســيموتون كل يــوم وكل 

ساعة. 
قدمت األمسية الكاتبة واإلعالمية سلوى 
اجلّراح وحضرهــا جمع غفير من العراقيني 
والعرب والبريطانيني. وصدر عن األمســية 
نداء من احلاضرين الــى احلكومة العراقية 
إلعادة بحث جرميــة إغتيال الفقيد وتقدمي 
القتلة ومن وراءهم الى احملاكمة. ثم عزف 
الفنان احمد مختار على العود مقاطع من 

موسيقى احبها كامل شياع.
واختتمت االمســية بعمل فنــي للفنان 
فيصــل لعيبي بعنــون )الالفتــة االخيرة 
لكامل شــياع( وهي عبارة عــن مزيج من 
الوان متداخلة، الــوان تدعو لألمل والفرح 
الذي عاد كامل شياع للعراق من اجل زرعه 
في كل شارع وعلى كل شفاه.. مصحوبة 
مبوسيقى كان الفقيد يحبها.. فكانت كما 
لو انها مررت علــى احلضور ليحملوها من 
بعده ليكملوا املشوار..مشوار االمل واحلب 

والسالم. 

*بيت من قصيدة للشــاعر فوزي كرمي عن 
كامل شياع

عامر عبود الشيخ علي

املعموري  عــادل  القاص  لروايــات  القارئ 
وقصصــه القصيرة، يجد نفســه بطال 
لتلك الروايات، النها جتسد حياة االفراد في 
مجتمع عانى هول احلروب واحلصار واالرهاب 
متعاقبة،  زمنيــة  فترات  فــي  وتداعياته 
واســتطاع القاص ان يعكس بيئته التي 
وابطاله،  شــخوصه  منهــا  اســتوحى 
ليرســم لنا لوحة جميلة اســتطاع من 
خاللها بلغة بسيطة وثيمة غير معقدة، 
ان تكــون اعماله فســحة ثقافية وادبية 
لتجعــل القارئ يعود الى ماض ينهل منه 
ما يســتطيع من االم ومعاناة خللق حاضر 
ومســتقبل جديد خال من تلــك الصور. 
وفي مكان اخر اهتــم املعموري باحلبكات 
االجتماعيــة وامراضها، الناجتة عن الفقر 
واحلرمــان والكبــت العاطفي فــي بيئة 
معلولة، ومن هــذه البيئة نبدأ حوارنا مع 
القاص عــادل املعمــوري. س/ هل للبيئة 
تأثير على صورك الروائيــة؟ البيئة تلعب 
دوراً رئيســياً في كتابــات الروائي ..منها 
يســتقي موضوعاته ومنهــا يولج دائرة 
اإلبداع، والكاتب يتأثر من بيئته حتماً. س/ 
هناك انسيابية وتناغم وصور شعرية بني 
مفردات كتاباتك القصصية هل للشــعر 
تأثير عليك؟ التناغم الشعري في املفردات 
داخــل العملية الســردية شــيء مهم 
جدا، لتكون الصورة أو املشــهد قريباً من 
املتلقي. الشــعرية ليس بالشيء السهل 
وهــذا يعتمد على امكانيــة الكاتب في 
إثراء املشهد السردي. س/ بداياتك القصة 
القصيرة ام الروايــة؟ بداياتي في القصة 

ابتسام يوسف الطاهر
رأيتك بني الزحام

تقابل سحنة قاتلك املتخفي وراء اللثام
رضيا مبتسما ووفيا بوعدك*

قبل أيام مــرت ذكرى رحيل الكاتب املناضل 
كامــل شــياع.. ومثــل كل العراقيني في 
الوطن وفي املنافي احتفــل العراقيون في 
لندن بذكرى احد رموز االمل والعمل بصمت 
من اجل عراق نتمناه، يسوده السلم واالمان 
ويسعى اجلميع لتضميد جراحه والنهوض 
به لينعم باالســتقرار واالزدهــار. من اجل 
االجيــال القادمة واالجيــال التي لم تر غير 

احلروب واحلصار والدمار.
نظمت األمسية االستذكارية من قبل كل 
من عائلة الشهيد واملقهى الثقافي العراقي 
في لندن والنقابة الوطنية للصحفيني في 
العــراق، مع مجموعة مــن مبدعي العراق 
وأصدقــاء الراحل، من أجل إعادة الســؤال 
الذي ظل بدون جواب: من قتل كامل؟ ووضع 
قضيته امام محكمة التاريخ الذي سيصدر 
حكمه العادل فيها حتماً ويكشف القتلة 
ويعري مدبري اجلرمية ومن يقف وراءها. فقد 
مرت 10 سنوات على إغتيال الكاتب املثقف 
واملناضل كامل شــياع، واالســئلة مازالت 

تكبر وتتوالد دون جواب شاف.. 
القيــت العديد مــن الكلمــات والقصائد 
في االمســية، من قبل شــقيق الشهيد 
فيصل عبد اهلل والســينمائي علي رفيق، 
زهيــر اجلزائري، فــوزي كرمي، عــواد ناصر، د. 
والبروفسورة لورا ُملفي،  حتسني الشيخلي 
فاضل الســلطاني وكرمي عبد. وُعرَِض فيلم 
وثائقي عن املغدور، حتدث فيه عن مشروعه 
ومفهومه عن العودة والعمل خلدمة وطنه 
في خضم الصراعــات الدامية بني مافيات 
السياســة والدين في العراق. »انا اعتقد أن 
العيــش في العراق بالنســبة ملن عاش في 
اخلارج وعاد اليه حتى لفترة قصيرة. اعتقد 
ان هذه قد وفرت له فرصة إلعادة توازن الذات 
ولكسر الصور الوهمية التي غالبا ما تكون 
زاهية عن الوطن. ثم سرعان ما كشف لي 
وجهــه اآلخر وهو وجه عــادي طبيعي فيه 
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عادل المعموري والرقص على ايقاعات قصصه

كامل شياع األمل الحاضر ابدا

استطاع القاص ان يعكس 
بيئته التي استوحى منها 
شخوصه وابطاله، ليرسم 

لنا لوحة جميلة استطاع 
من خاللها بلغة بسيطة 

وثيمة غير معقدة، ان 
تكون اعماله فسحة ثقافية 

وادبية لتجعل القارئ يعود 
الى ماض ينهل منه ما 

يستطيع من االم ومعاناة 
لخلق حاضر ومستقبل جديد 

خال من تلك الصور

غالف الكتاب
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صــرح ذات مرة، صموئيــل بتلر، وهو يصف 
القصة القصيرة جدا، أنهــا )تقول الكثير 
فــي القليل مــن الكلمــات(، وميكنني من 
هذه الرؤيا الدخــول الى عوالم القصاصني 
الشباب وهم يختزلون الكثير من التفاصيل 
ألجناز قصصهم القصيرة جدا، وكذلك األمر 
في منجزهم في تدوين ما يريدون أشــاعته 
كتجريب في هــذا العالم اجلميل، الذي قد 
يتسع الى رؤيا متكاملة في تكوين وجودها 
كعمل قصصي كبير، أو مسرحية بتكامل 
فصولها، ورمبــا تتكثف ومتتزج فيها احلكايا 
املدافة بشــفافية املفردة وبوعي يجد له أو 

لها عالقة سريعة مع املتلقي.
 وكما قال الناقد علوان السلمان » اقتناص 
اللحظــة مع اعتمــاد املزاوجــة بني احللم 

واليقظة لبناء تشــكيل مشهدي، يعتمد 
االختزال فــي االمتداد الزمني وحتويل مجال 
السرد من الصورية إلى احلسية املشحونة 
باإليحــاء بدال مــن الوصفيــة والتقريرية 
اململة ».  فالقص يسجل حلظته وتتمحور 
اليومي الصادم في  الراهن  اشتغاالته على 
مفترقــات درب جند أنفســنا قبالته فجأة، 
ولذا نعتمد التكثيــف الدال بلغة تعبيرية 
من شأنها تفعيل مفردات القص مبا مينحه 
تتضمن  الوجود كصــورة قصصية  فرصة 
واقعا ومفتتحا رمبا يكون له التأثير السردي 

اجلديد واملغاير . 
الثقافية  ومن خالل متابعتــي للصفحات 
التــي تعج بها قصص الشــباب، أجد متثل 
محاوالت لبلــوغ التكامل القصصي، وهي 

فرصة مينحها لهم محــرر الصفحة إميانا 
منــه بنضوج التجربــة القصصية لهؤالء 
الشــباب، مع مالحظات الدعــم بالقراءة 
نصحا وتوجيها، وهذا ايضــا نتعرف عليه 
من خالل القــراءات وهي تقترب من منصة 
األحتاد العــام لألدباء والكتاب فــي العراق، 
لنصفق لنجاح التجربة في القص العراقي 
للشــباب، وهو يحدد أدواته املعرفية بجدية 
العارف مبهام مستقبله، بعد جتارب قاسية 
جــاءت بعد العــام 2003 ، وكنــا نتوجس 
منه طمــس املعارف اجلديــدة حللم القص 
في مشــهد الوعي، لكن الواقــع يقول ان 
السرد العراقي تربع على عرش االدب بدليل 
مشــاركاته التي يشيد بها العرب والعالم 

عبر جوائز في مهرجانات عاملية.

في القص العراقي

حذام يوسف الطاهر

نزار عثمان

 اضطراب املاضي
أطلق  املاضي"  "اضطــراب  عنوان  حتت 
متحف سرســق معرضه الــذي تبلور 
بتنظيم من  وثائقــي  ثقافــي  بإطــار 
القيمتني رشــا الســلطي وكريستني 
خوري، وركز علــى البحوث التي أجريت 
حــول املعرض الدولي للفــن الذي كان 
محوره األساس فلسطني وقد أقيم في 
جامعة بيروت العربيــة عام 1978. أدى 
بحــث القيمتني إلى العثــور على عدة 
هوامش تاريخية للمتاحف "في املنفى"، 
وهي معارض تزامنت مع معرض 1978، 
ســلفادور  مقاومة  متحف  بينها  ومن 
ألليندي، وفنانني ضد الفصل العنصري، 
وفن الشعب في نيكاراغوا. متثل املعرض 
بعروض عدة تراوحت بــني الفيديو آرت 
واملواد األرشــيفية واألفــالم واملقابالت 
هذا،  إلى  باإلضافة  والوثائق.  والنصوص 
فقد استضاف متحف سرسق معرضا 
للفنــان اللبنانــي عبد القــادري حتت 
عنوان "قصة شجرة الكاوتشوك"، ركز 
فيه الفنان من خالل الرســم والنحت 
والفيديو على البيوت املهجورة، وسبب 
هجرانها، عبر رصد الدوافع واآلليات التي 
أدت إلــى مثل هذا، مســتحضرا احلرب 
التهجير.  بارز ملثل هذا  األهلية كعنوان 
أما شــجرة الكاوتشــوك، فقد كانت 
محورا أساســا في ذاكــرة أهل بيروت، 
بحســب ما ذهب إليه الفنان، إذ ابتدأت 
زراعتها في ثالثينيات القرن العشــرين، 
وباتت تشكل جزءا من املشهد اليومي 
لــدى ســكان العاصمــة، فالربط بني 
الشــجرة والبيوت املهجورة هو ربط مبا 
هو ثابت ومستمر مهما تبدلت الظروف 
وتغيــرت املعطيات، ألنهمــا ثابتان في 

ذاكرة من عايشهما.

 فن البورتريه
أما غاليــري أيام - بيــروت، فقد عرض 
للفنــان الســوري مطيــع مــراد حتت 
عنــوان "عتبات"، ويتميز مــراد بعمله 
علــى التجريــد الهندســي، من خالل 
املعادالت  يغلــب عليها طابــع  أعمال 
البصري واإليقــاع اللوني واخلطوط، في 
متــازج واضح بني األلوان احلــارة والباردة 
واملتضاربة واملتناقضة في فضاء اللوحة 
بتخريج يقربها إلى اجملسمات املشغولة 
بتقنيــة األبعــاد الثالثية، مــع كونها 
ثنائية األبعاد، وبطريقة تذكرنا بأشكال 
املصفوفات على أجهزة احلاســوب، وقد 
كان هذا ديدن الفنــان مراد منذ بداياته 
األولى، ما زال العمــل عليها قائما في 

تطور مطرد.
 وفي غاليري صالح بركات الذي تأسس 
أجيال  لغاليــري  كامتداد   ،2016 عــام 
افتتح معــرض جماعي حتت  البيروتي، 
عنوان "فن البورتريه"، عرض فيه لنخبة 
من الفنانــني املتعاونني مــع الغاليري 
ولعــدد آخر ممن قد اقتنى الغاليري لهم 
أعماال من أمثال: أمين بعلبكي، ومحمد 

بعلبكي،  وأســامة  بعلبكي،  ســعيد 
وعبــد الرحمن قطنانــي وغيرهم. هذا 
وقد أطلق غاليري صالح بركات معرضا 
للفنان اللبناني أســامة بعلبكي حتت 
عنوان "ضوء ضــد التيار"، ألعمال ابتدأ 

تأريخ إجنازها من عام 2010 إلى اليوم.

الفضاء وشكل املدينة
هذا وقد شــهد غاليري تانيت معرضا 
مراد،  كيفورك  الســوري  للتشــكيلي 
حتت عنــوان "الفضــاء في مــا بني"، 
للتوليف بني اخلط  الفنان  ســعى فيه 
والنقوش  واملنمنمات  العربية  والزخرفة 
األرمنية، مبزج ملحوظ بني ما هو تعبيري 
العناصر  إليهما بعض  وجتريدي مضاف 
املســتقاة مالمحهــا مــن الطبيعة، 
في أعمال تتبلور فيهــا الكتل اللونية 
وتزدان بخطوط ســريعة تتشكل فيما 
بينها بطريقة تقرب من مالمح حياكة 
مستويات  لتتشكل  الشرقي،  السجاد 
لونيــة مختلفة إمنا متآلفــة. هذا مع 
حضور عمل جتهيزي أطلق عليه الفنان 
اســم "طبقات مــن الذاكــرة" يظهر 
املدينة معلقة بحبال إلى سقف قاعة 

العرض.
 أما غاليــري ليتيتيا، الذي افتتح أبوابه 
هذا العــام، فقــد اســتضاف الفنان 
البريطانــي ناثانيال راكــو، حتت عنوان 
"شــكل املدينة"، وقد شــمل املعرض 
أعمــاال جتهيزية مبعظمهــا مع وجود 
الفنان  زيتية ومنحوتــات، وركز  لوحات 
على الطوب، واحلديد املسلح في املدن، 
وأعمال البنــاء والضجيج والتلوث، وما 
يصاحبها من برود وتبلد املشــاعر أمام 
الكتل اإلسمنتية الشاهقة، بتفاصيل 
تختصــر حركية املدن التــي ال ينتهي 
الهدم والبناء فيها، في توثيق بارز للقلق 

وانعدام االنتماء.
 في النهايــة يرصد من خالل هذا العام 
واألعوام القليلة املاضية غياب، أو على 
األقل حضــور خفيف، للمزادات الفنية، 
وقد كانــت تقوم على عاتــق عدد من 
الغاليريات في بيروت في بدايات العقد 
الثاني من هذا القرن، ففي حني باتت مدن 
خليجية محطة لــدور املزادات العاملية 
ككريستيز وسوثبي وغيرهما، تراجعت 
بيروت في هذا اإلطار، بعد أن كانت تشق 
طريقها بدأب نحو استقطاب عدد من 
تلك الدور. جتدر اإلشــارة هنا إلى تراجع 
الفن الواقعي، وغيــاب الهايبر رياليزم، 
أو الواقعيــة املفرطة، التــي انطلقت 
من ســتينيات القرن املاضي، ففي حني 
تلمع هذه املدرسة في العواصم الفنية 
الكبــرى ال جند لهــا أثــرا أو تقبال في 
الغاليريات اللبنانية. هذا وإن شــهدت 
العاصمــة بيروت معارض اســتعادية 
عدة في السنوات القليلة املاضية، فقد 
خفــت هذه املعارض هــذا العام، ولعل 
املقبل مــن األيام يجلب لنــا خبرا عن 

معارض استعادية جديدة.

*موقع ضفة ثانية

*معارض بيروت 2018
تعدد رؤى وتمازج منطلقات
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شبلي مّلط:

8. العلم واخليارات الصعبة 
في قضية االجهاض

لقد طغت معضلــة أخالقية كبيرة 
على الســاحة العامة فــي أميركا 
منذ أن كرســت احملكمة العليا حق 
املرأة في وضع حــد حلبلها في القرار 
 Roe v. Wade الشــهير رو ضد ويد
وشــأنه شأن   .1973 الصادر ســنة 
الشــائكة  الكبيرة  اخلالف  مواضيع 
، فــإن االجهاض موضــوع نزاع يأخذ 
مجــراه بدايــة مــن العنــوان الذي 
اليه  الطرفني ليشير  يختاره كل من 
.فمن جهة احملافظني يقف أشخاص 
pro- ) يرون أنفســهم ) حماه احلياة
lifers ، يجاهــرون برفضهــم ) قتل 
روح حية بريئــة ( ميثلها اجلنني . وفي 
pro- )مواجهتهم يقف ) حماة اخليار

أنهم  ، يدعون  الليبراليــون   choicer
أبطــال ) حق املرأة على جســدها( ، 
مبــا يحمل هذا احلق من االســتعانة 
بالطب النهاء حبل غير مرغوب فيه. 
فبالنســبة ) حلماة احلياة ( ، يشكل 
االجهاض جرمية قتل ضحيتها أنسان 
حي يرزق .وبالنســبة )حلمــاة اخليار( 
، فــإن منع الدولة املرأة من إســقاط 
حبلهــا يعني أن الدولــة تتدخل في 
حرية املرأة االساسية وفي خيارها في 

أن تكون أماً.
ولم يهــدأ الصخب منــذ ذاك احلني 
، وقد ســجل النقــاش مواقف مميزة 
النصــار الطرفني . فحتى بالنســبة 
)الليبراليــني( وفــي غياب  لبعــض 

أساس لتفســير محدد في الدستور 
أو تفصيــل كاف بهــذا اخلصوص ، 
أخطــأت احملكمــة عندمــا تدخلت 
في قضية كان مــن االفضل تركها 
لالغلبيــة املنتخبــة فــي كل والية 
على حدة، أو كما جاء في مالحظات 
شهيرة عن ) التهويل بخطر الذئب ( 
، اعتبرت احملكمة ) أن التحديد نفسه 

هو مبثابة املنطق (
 The court mistook its definition
for a syllogism   ملــا أقرت مبحورية 
مســألة )أمكانية العيش ( وحددتها 
بالنقطــة الفاصلــة ) التــي ميكن 
للجنني أن يعيش عندها خارج الرحم 
( . وبهــذا التاريــخ الفاصل ، حددته 
احملكمــة بثالث أشــهر كحد أقصى 
لتدخــل احلكومة دســتورياً في قرار 
املرأة أنهاء حبلها مبساعدة الطبيب ، 
أي بتجرمي االجهاض ، وضعت احملكمة 
نفســها امام حجة انســيابية غير 
وافية في قضيــة مبثل هذه االهمية 
االجتماعيــة  واالبعــاد  االخالقيــة 
املصيريــة التــي تنحــدر منها في 

اجملتمع االميركي املعاصر .
ولقــد تعمقت املعضلة مبــا جاء به 
الوقت من أسئلة صعبة على طرفي 
نقيــض :فالليبراليــون ال ميكنهــم 
إنكار التقدم الطبي الذي يردم الهوة 
يومــاً تلو اليوم بني احلبــل وإمكانية 
االنابيــب وغيرها  فــي  اجلنني  عيش 
مــن التقنيات املســتحدثة .والعدل 
املطلق مستحيل طاملا أن التغيير مع 
الزمن وارد كلمــاً جعل العلم إمكان 
عيش اجلنني أقــرب الى احلبل . فمنذ 

خمســني عاماً كان الطفل اجلنيني 
. امــا االن  للمــوت احملتم  معرضــاً 
فالطفل املولود بعد أربعة أو خمسة 
أشهر من احلبل يتمتع بفرص العيش 
الطبيعي مثله مثــل الطفل املولود 
بعد أكتمال تكوينه في الرحم خالل 
تســعه أشــهر . واذا كانت االجنازات 
العلميــة في هذا اجملال أمراً عظيماً ، 
غير أن معضلة الفاصل الزمني الذي 
اقرته احملكمة العليا مبداً دســتورياً 
كل  عند  وتتعقــد  تتعمق  راســخاً 
أكتشاف جديد ، وقد جعل العلم من 
املبدأ الذي وضعتــه احملكمة مطلقاً 
لالجهاض مبداً غيــر مقنع في ظل 

االكتشافات التقنية املتتالية .
فــي املقابل البــد مــن التذكير أن 
قليلني في التيــار اجلمهوري احملافظ 
من الذيــن يرفضــون االجهاض في 
املبدأ مســتعدون للمطالبة بتجرمي 
بيع وأســتعمال الوسائل الصناعية 
املعتمــدة ملنــع احلمــل . واذا كانت 
احلبــوب املانعة للحمل متثل خطيئة 
جسيمة في االوساط الدينية ، فهذا 
ال يحمل هــذه االخيرة على املطالبة 
بتدخل احلكومــة ملنع بيعها . وحتى 
امللتزمني بشدة  بالنسبة لالشخاص 
بعقيدتهم الكاثوليكية وبامتثالهم 
للرعاية الفاتيكانية ، تدخل الوسائل 
املانعة للحمــل في حيز اخلصوصية 
في  احلكومي  التدخل  خارج  املطلقة 
أو حرية بيعها بالنسبة  استعمالها 
الى املواطنة الفرد. وفي هذه النظرة 
عميقة  عقائــد  بني  التضــارب  الى 
لها، من  اجتماعية مغايرة  وممارسات 

الصعب التواصل الى العدل املطلق ، 
وقد تخطى اجملتمع الفرائض الدينية 
الطارمة فــي اكثر من مجــال ، قد 
يكــون من أوضح االمثــال على ذلك 
جتاهله غضب اهلل ضد ممارسات أونان 
اجلنســية في العهد القدمي .والعلم 
نفســه فتح نوافذ جديدة على هذه 
القضية االساســية ، هي من صلب 
اخلصوصيــة التــي تتنــاول االبعاد 

االخالقية في حياتنا العامة.
ففي املقام االول ، لقد طاول الصراع 
والعلــم موضوع  الطبيعيــة  بــني 
االجهاض من جوانــب غير مرتقبة . 
فقد أدى التفشي الكارثي ملرض االيدز 
الى حمالت واسعة الستعمال الواقي 
واالدويــة املعطلــة للســائل املنوي 
حلماية الرجال والنساء على السواء، 
والتخفيف من أخطــار عدوى الوباء 
ثابتة  اخلبيث .وصحة هــذه احلمالت 
للمأل ال جدل فيها ، حتى في توزيعها 
الواسع واجملاني للواقي كتدبير فعال 
ضد انتشار االيدز واالمراض اجلنسية 
االخرى ، فال تواجــه هذه احلمالت اي 
رد فعل يذكر على املستوى االخالقي 
او السياســي في ساحة الرأي العام 

االميركي.
وأدى تقدم الطــب العلمي الى إعادة 
رســم خارطة اجلدل العــام . فبعد 
أكتشــاف حبة اليوم التالي للحمل 
املايفبرســتون day after pill وحبة 
 RU-  – ب  املعروفــة   mifepristone
486 ، والتي أتت الى الواليات املتحدة 
من فرنســا ، فإن انهــاء احلمل غدا 
في متنــاول املرأة بالســهولة ذاتها 

التــي صارت عليه احلبــوب املعهودة 
الوقائية االخرى، وال أحد  والوســائل 
يحاول جعل توزيع هذه احلبوب املانعة 
للحبل انتهاكاً للقانون. فمهما كان 
اجلــدل الالهوتي حــول موانع احلمل 
، فإن هــذا اجلــدل باق خــارج اجملال 
القانونــي التجرميــي وال احد يقترح 
إدراج اســتعمالها في عداد اجلنايات 

املعاقب عليها بالغرامة أو احلبس .
 ، RU- 486 ومع حية اليــوم التالي او
أصبح أنهاء احلمل عملية سهلة جدا 
بالنسبة للمرأة من الناحية الطبية 
. فالتقنية املتوفرة للنســاء الختبار 
احلبــل pregnancy test  جتعل املرأة 
قادرة على أنهائه بســهولة ، إن عن 
طريــق حبة اليوم التالي أو عن طريق 
ومشــتقاتها   RU- 486 الى  اللجوء 
االميركيــة. وقــد ضاقــت الفتــرة 
الزمنية قبل أن يتحول االجهاض من 
الطبيب  بها  يقــوم  عملية جراحية 
الى مســألة شخصية تتمكن منها 
املــرأة لوحدها، مما يجعــل إمكانية 
تدخل الدولة لتحرمي هذه الوســائل 
شــبة مســتحيلة في املســتقبل 
املنظــور . أما الذين ال يزالون يحاربون 
هــذه احلبوب ، فصــار رفضهم يزداد 
وهناً وعجــزاً فيما تتحول صورة هذا 
الرفض كل يوم الى ما يشبه احملاوالت 
البائسة لرفض بيع االدوية املشتملة 
على مواد سامة ، أو اخملدرات التي تباع 
بالصيدلية بناء على وصفة يضعها 

الطبيب حسب االصول .
ومع تقــدم العلم ، يتحول االجهاض 
قانونياً الى ) سخافة مميزة ( من حيث 

التطبيــق . فاحلــد الفاصل بني خيار 
املرأة أستعمال مانع للحمل ، وأيقاف 
احلبل في اليوم التالي واالجهاض بعد 
 ، RU- 486 أيام أو أســابيع عن طريق
هذا احلــد أصبح غامضــاً مع تقدم 
العلــم ، فيما أنصهــر احلمل ومنع 
بوتقة الهوتية  واالجهاض في  احلمل 

وأخالقية وقانونية مشتركة عملياً.
هــذا ال ينهــي اجلــدل ، ولكنه يغير 
أطــره . فبعد ثالثة عقــود من صدور 
قرار Roe v.Wade ، جتعل حبة اليوم 
التالي وال RU- 486 احلق الدســتوري 
في أنهاء احلمل حقاً يكتنفه الضباب 
، فيما غــدت املعركة جترمي االجهاض 
غوغائية وخيالية ، اال أذا جنح ) حماة 
احلياة( في التظاهر أمام كل صيدلية 
وعيادة ، أو حتى أمام ) الغرف الزوجية 
( الشهيرة ، كما يتظاهرون اليوم أمام 
مستوصفات االجهاض . ونظراً لهذه 
فرضها  التــي  البســيطة  احلقيقة 
، انتقلت احلاجة الى  التقدم العلمي 
ومنورة  وموزونة  حكيمة  سياســية 
البد من أن تدعم احلق في أســتعمال 

 RU- 486 حبة اليوم التالي والـ
)mifepristone( لالجهاض .هذا يعني 
عملياً أن جناح السياســة املرسومة 
في هــذا احلقل هي تلــك التي تؤدي 
الى تراجع نســبة االجهاض اجلراحي 
بشــكل ملموس ، جتاوباً وتفاعالً مع 
حمالت عامة جتعل النســاء احلوامل 
اللواتي ال يشــأن متابعة الطريق الى 
تواريخ  جتاهل  علــى  قادرات  االمومة 

قرار Roe v.Wade االستنسابية.
وطاملا أن العدو حتول الى ســراباً ، قد 

يغلب الظن أن املشكلة ماضية الى 
الزوال . هذا االستنتاج ليس صحيحاً 
، الن موقفــاً أخالقياً ال يــزال ضرورياً 
اذا صار االجهاض أصعب جترمياً  حتى 
فــي القانون ، وقد جعلة الطب أقرب 
الــى االنتحار من حيــث ان االنتحار ، 
كان وال يــزال ، قراراً أنســانياً مربكاً 
لكنه فعل   ، ومســتهجناً  ومؤسفاً 
غيــر قابل للتجــرمي قانونيــاً . وهذا 
مايحمل تناول االرباك االخالقي املالزم 
لالجهاض علــى االنتقال الى مقاربة 
اطــار مختلف  ترتســم في  وقائية 
متاماً ، فتحاول استباق االمور بدالً من 

معاجلتها بعد حدوثها.
كيف ميكن التعاطي مع التراث الذي 
خلفــه قــرار Roe v.Wade في ظل 
؟ سيبقى  اجلذرية  الطبية  التطورات 
اجلواب شائكاً ، لكن احلقائق الطبية 
اجلديدة نقلت اجلدل الى آفاق مختلفة 
.فالعلــم يخدم احليــاة ويصون احلق 
فيهــا ، لذلك جتدر متابعــة التركيز 
االجهاض  مــع قضية  التعاطي  في 
علــى مايجعــل أيه عمليــة النهاء 
احلمل عمليــة غير طبيعية ، مربكة 
ومؤســفة . فاحلياة وأنهاء احلياة من 
القضايا الهامة التي ال ميكن جتاهلها 
بحجة تغير االحــوال العلمية ، ذلك 
أن االخــالق ال يتضــاءل دورهــا أمام 
التقدم العلمي بل هي تنمو وتترسخ 
في ضوئــه .وبناء على ذلــك ، على 
اجلنني  أعتبارها  تثبت  أن  االنســانية 
روحــاً ، فعلية أم ممكنــة ، فتعتبره 
طفالً قابالً لالعتبار الشامل والكامل 

كإنسان حي.

يتناول كتاب "الديمقراطية في أميركا" للباحث والخبير شبلي مّلط، ظاهرة مهمة للغاية على الصعيد العلمي وعلى الصعيد السياسي، 
أال وهي تشريح العملية الديمقراطية، وتشريح النظام الديمقراطي، ولعل أفضل طريقة إلنجاز هذا الهدف المهم في عالمنا وفي 
بلدنا الباحث بلهفة عن انموذجه الديمقراطي أنه يرتكز على دراسة حالة عيانية مهمة وهي حالة الديمقراطية في الواليات المتحدة.
ومن القضايا المهمة في هذا الكتاب ارتكازه الى واحدة من أهم المرجعيات في الدراسات الديمقراطية أليكسس  دي توتكيفل 

الذي يعدّ أهم المراجع المتاحة لدراسة هذه التجربة.
وكذلك تكمن أهمية الكتاب في أنه يشير الى التحوالت الجديدة في العالم الراهن وهي تحوالت البد من وضعها في إطارها التاريخي 
واإلنساني.وهو أيضا يرسم الطريق لمجتمع بل عنف، ومجتمع يرتكز على التعاون والتفاهم اإلقليمي المرتكز على نشر قيم المساواة، 

ومحاربة الفقر، ونبذ االستغلل االقتصادي للشعوب.
كما أنه يتيح للقارئ إدراك إمكانية خلق نظام عالمي واسع من دون أوهام التسلط اإلمبريالي أو الدكتاتوريات األيديلوجية، ويعلي 

بشكل كبير دور العدالة والقضاء في تنظيم التوازن االجتماعي وتعزيز القيم الحضارية واالنتصار للعدل والحياة.
تنشر "الصباح الجديد" حلقات من هذا الكتاب كإسهام في تعميق الجدل والمعرفة وتوسيع دائرة العلم بالمناهج والمراجع الضرورية 

للعملية الديمقراطية بنحو عام وفي العراق بنحو خاص.

الديمقراطية في أميركا
الحلقة 10

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س: بافتراض هــذه االزدواجية اليس 
من احملتمل ان تكون احداها قد زينت 
لــه املقاومــة حتى النفــس األخير 

واألخرى حثه على االستسالم؟
مما نقل عن الساعات األخيرة ملقاومته 
في وزارة الدفاع وما جرى خاللها من 
مفاوضات اســتنادا الى عدة روايات 
ومصادر قــد وجدتها كلها تتفق في 
نقطة واحدة وهو اهتمامه باحملافظة 
على حياته فحسب وبأمل قوي جدا 
بان اســريه لن يهدروا دمه وهو اميان 
غريب جدا يخرج عن كل معقول عند 
موازنة الظــروف واالعتبارات اما في 
جانب منه فضل االستســالم على 
االنتحار وزين له التشــبث باضعف  
االمل فيصعب حتديــده عند من  ال 
يكــون قريبا منه ســاعتئذ وكل ما 
ميكنني قولــه في هــذا الصدد  ان 
تلك االزدواجية التي جرت الويل على 
البالد كانت  تزداد وضوح فيه باطراد 
وتفاقم حتى بدأ الدكتاتور بني هاتني 
الشــخصيتني عاجزا عن ضبطها او 
اخفائها مبا فيه الكفاية وســأضرب 
لك هذا املثل ولعله يكفي القناعك 
بوجهة نظري في 31 مــا اذار 1961 
تأجيل تنفيذ  اعلن فيــه  بيانا  القى 
حكــم اإلعدام بحــق اجلماعة التي 
ادينت مبحاولة اغتياله وقد سمعته 
املاليــني مثلــي ونشــرته الصحف 
احمللية كلها في اليوم التالي وهذا ما 

قاله نصا وارجو االنتباه بدقة:
" اننــي ال حظت قد صــدر في هذا 
اليوم امر  بتنفيذ حكم االعداد حتى 
املوت في الساعة الرابعة من صباح 
هذا اليوم أي بعد ساعتني وربع تقريبا 
ساعتني وخمسة عشر دقيقة وانني 

أقول واذا جاء اجلهم ال يتأخرون 
أنا  )كذا(  واليتقدمون  )كذا( ســاعة 
أعطــف على جميع ابناء الشــعب 
وجدت ان هــذا اليوم هو أخر يوم من 
ايام العيــد  وهذا  اليــوم هو اليوم 
الــذي يلي العيد وهو يــوم اخلميس 
وهذا اليوم هو ليلــة اجلمعة وااليام 
لدينــا مقدســه ولذلك قــررت في 
هذه اللحظــة أن أأمتر بأمر الباري عز 
وجل وانــي قررت تأجيل تنفيذ حكم 

االعدام حتى اشعار آخر"
تتبني من العبارة االولى استحكامه 
املاضي  املفرد مــن  الغائــب  صيغة 
لفعل )صدر( اعني ان األمر بالتنفيذ 
أصدره شخص غير )قاسم( وهذا هو 
الشــخص رقم واحد الذي كان كما 
رأينا مييــل عادة الى الشــده واحلزم 
والقسوة أحياناً ثم اليلبث الشخص 
رقم اثنــان العطــوف الرحيم يبدو 
املتكلم لفعل  الضمير  باستخدامه 
)قــررت( والنكتــه أن كال االمريــن 
صدرا منه بتوقيعه ليبدو قاسم به 
الذي  الرحيم  الغفور  االنســان  ذلك 
اوقف عملية شــائنه اقــدم عليها 
ذلك االنســان االخر القاســي الذي 
يستطيع بتوقيع صغير واحد ارسال 

أي قدر يريد من االرواح الى االبدية

هذا هو )قاسم( الذي أراه مبنظاري 
معركته في كوردستان 

س:اود قبــل انتقالــي الــى احلديث 
عن نوري الســعيد- وهو محور هذه 
احللقة –أن اعود بكم برهة الى احلوار 
الكرمي  الذي خصص لعبد  الســابق 
قاسم فقد ســأل بعض القراء جالء 
غموض فقــرة وردت فيه عرضاً حول 
مشــاركته في املعارك التي خاضها 
اجليــش العراقي في كردســتان في 
أثناء ثــورة العام 1945 تتعلق بحادث 
معــني فاقتضابها حمــل بعضهم 
املزيد  وطلــب  االستفســار  علــى 
وســيكون من املفيد أن نتزود ببعض 

التفاصيل عنها.
القــى علي بعــض  القــراء االكارم 
واالصدقاء الســؤال عينه ورغبوا في 
تفصيــل للحكاية مما أذكــر أن أبناء 
عمومتي وهــو الدكتور )عبد الباقي 
سليمان( الذي خدم عدة سنوات في 
اجليش وارتبط بصالت زمالة مع كثير 
من ضباطه استعرض معي في اولى 
االيــام التي اعقبت ثــورة متوز )وبناء 
الذين  الضباط  أسماء  سؤالي(  على 
دفعتهم الثورة الى مراكز املسؤولية 
ممن لم يكن لي ســابق معرفة بهم 
أيام خدمتي انا وفي مقدمتهم عبد 
الكرمي قاسم بطبيعة احلال فروى لي 
هــذا : قال انه ))اي قريبــي( كان آمر 
أو طبيبــاً أول لوحده امليدان الطبية 
امللحقة باللواء الثالث بأمرة العقيد 
الركن حســيب الربيعــي  وهو احد 
لواءين جردتهما الســلطة مبواجهة 

الثورة البارزانية في عام 1945 ومقره 
في شقالوه وكان عبد الكرمي قاسم  
يشــغل منصب مقدم اللواء وبرتبة 
رائد  ركن يرى في اغلب االحيان وهو 
بصحبه أحد رؤســاء اجليش واسمه 
)اســعد شــيتنه( وانه كان يتنسم 
منه اخباراً  خاصة تتعلق  بتحركات 
)العصاة( وانه افاد منه عمليه جريئة 
قام بها واحتــل جبل  نواخني عندما 
اكد له )شيتنه( هذا أن مال مصطفى 
سحب رباياه من ذلك اجلبل والقصة 
دوائر  فــي  اشــتهرت  والتي  برمتها 
اجليش وباتت موضــع تندر ورمبا مدار 
حســد من بعضهم عي ان منصب 
مقدم اللواء كان منصباً ادارياً الميلك 
صاحبه وحده قتالية فجاء قاســم 
ليــالً الى آمــره ومبوافقتــه آمر هذا 
جمع بعض جنود الشغل والطباخني 
وخــدم املقر وقادهم لتســلق اجلبل 
واحتاللــه وان حركته هــذه خلقت 
نفره بيت آمــره وبني آمر اللواء الرابع 
العقيــد الركن رفيق عــارف )رئيس 
اركان اجليش حتى الرابع عشــر من 
متــوز ( الذي كان هــذا املرتفع املؤدي 
الى فتح طريق ميركه ســور ضمن 
واجبات هذا األخير وان قاسماً بعمله 
لنفسه  كبيرة  مشــكلة  خلق  هذا 
لوال  الى مضاعفات  كانت ســتؤدي 

التزام آمر له 
هــذا هــو مجمــل احلكايــة كما 
سمعتها وقد أسرعت الى تسجيلها 
لكنني لم اهتم بها كثيراً رغم ثقتي 
التامة بصدق قريبي وبعده عن اخليال 

أو اختــراع  الروايات ولــم اعمد الى 
االستشــهاد بها اي في اية مناسبة 
النهــا منفردة ال ســند تواتر لها ثم 
مرت ســنوات تزيد عن ثالثني ألتفاجأ 
بها مفصله مــع ذيول لها ونصوص 
برقيات عنها في كتاب )موسوعة 14 
متوز( ملؤلفــه العميد )خليل ابراهيم 
حســني( الذي عرف بني اقرانه بلقب 
)خليــل رويتر( رمبا لشــدة شــغفه 
املعلومات  وتدويــن  الوثائق  بجمــع 
االســتخبارات  في  وظيفته  بحكم 
وتلك هي قصه )قاسم(  ومأثرته في 
احلرب األهليــة الكردية للعام 1945 
وأخيراً عليــك ان تعلم بأن ماحتدثت 
به عن هــن وفي احللقة الســابقة  
اليتضمن حكماً  عاماً على اســلوب 
السياســية ملشــكالت  معاجلتــه 
العراق اخلارجية والداخلية وهو مما ال 
يتسع له مجال محدود كهذا احلوار 

س:قد يكون للقراء فائدة لو اجملتم 
رأيكم باختصار وايجاز 

مــع ماذكرت احــل )قاســم( توازناً 
يحمد عليه بني الشرق والغرب وأبى 
بعناد واصــرار أن يزج العراق في اتون 
احلرب الباردة املســتعر طــوال فترة 
الشديدة من  الضغوط  رغم  حكمه 
القوميني واليســار وتلــك مأثرة لم 
يقدرهــا مؤرخوه  ومؤرخو عهده حق 
العناية احلرية  التقدير ولم يولوهــا 
بهــا يتناولونها بالتحليــل ورمبا عاد 
هذا التــوازن حلد ما الى تلك املنازعة 

االزدواجية في طبعه
امــا علــى الصعيــد الداخلي فقد 

منيت سياسته بإخفاق وسجلت له 
االخطاء  التي تســجل ألي دكتاتور 
انية  أو حاكم مستبد مطيع حلوافز 
وانعكاسات  خاصه بحلول مفاجئة 
عاطفية غير مدروسة اليتم التوصل 
اليهــا بتأن وترو وكثيراً  ما كان يتبني 
ومبحاولة  فيهــا  خطــأه  قليل  بعد 
اصالح هذا اخلطأ تــراه يرتكب خطأ 
آخــر  وكان يحس فــي احيان كثيرة 
بهذا العجــز الفكري فيحاول خداع 
نفســه واالخريــن بالتأكيــد فــي 
مناســبة أو في غير مناســبة بأنه 
يخطط ويــدرس مســبقاً  قبل أن 
يتخذ قــراراً وهنــاك دالئل ال حتصى 
على ما أقول ال يتســع املقام ألثبات 
بعضها وما علــى القارئ اال أن يعود 
بالذاكــرة الى حلظاتــه األخيرة فقد 
تبني انه لم يكن قط متهيئا النقالب 
وال مخططاً الحتمــال قيام انقالب 
نظيــر النقالبه حني ســبق له قبل 
اسبوعني فقط أن ظهر على شاشة 
التلفزيون ليطمئن الشعب العراقي  
بأن نظامه ثابــت اكيد التقوى عليه 
مؤامــرة "اننا قســمنا بغــداد  الى 
قطاعات عســكرية متأهبة في اي 
حلظه للقضاء علــى ايه حركة تنال 

من احلرية الشعب !!"
وجهــل قاســم بطبائع الشــعب 
العراقي )على االقل( وبشــكل يرثى 
له  فرأى أن يحكمه ويتولى مقدراته  
بعقليــة آمر فوج مشــاة تألف من 
جنــود مســتجدين  ال عهــد لهم 
الصارمة ومن  العســكرية  بالنظم 

والنزاعات  واالطوار  املشارب  مختلف 
وبثقــة  واجلنســيات  والطوائــف 
القــادر على  واملتمرس  العســكري 
جعل هذا اخلليط بزمن قصير وحدة 
امراً  لقائدها  تعصي  ال  متجانســة 

وتطيع  أي ايعاز  يصدر منه 
مــن ناحية اخرى انا ال أســتطيع أن 
أغزو )لقاســم( ســوء نيه مثلما ال 
يســعني قط الشــك فــي نزاهته 
وتعففــه وزهده مبتــاع الدنيا ميزته  
عن بقيه احلــكام الذين عقبوه لكن 
أي دخل لهــذه الصفات في البراعة 

والدهاء واحلنكة السياسية؟
كان شــيئاً طبيعياً أن يتحلى زعماء 
القوم واحلكام والساســة مبثل هذه 
الصفــات في بــالد اخرى فــال تعد 
فيهم ميزة عــادة او فضيلة اال انها 
الشديد ستبقى ظاهرة  االسف  مع 
غيــر طبيعيــة في معظــم حكام 
وساســة بلدان الشرق األوسط وقد 
جعل بعضهم ثــروات البالد وخزينة 
الدولــة ملكاً جالالً لهــم يغترفون 
منها ما يشــاؤون دون محاســب أو 
الدكتاتور  القول كان  رقيب مبختصر 
وباستعراض سير  باملقارنة   ) )قاسم 
جاء يعده افضلهم جميعاً وارحمهم 

بالناس. 

*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيد 
والكتاب  طيــب وســعيد يحيــى 
مــن منشــورات دار أراس للطباعة 
والنشر، منشورات اجلمل، الطبعة 

األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 43
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مدريد ـ وكاالت:
أعرب نــادي أتلتيكــو مدريد عن 
استيائه من غياب جنِمه الفرنسي 
أنطــوان غريزمــان عــن القائمة 
للفــوز  للمرشــحني  النهائيــة 
بجائزة »الفيفا« ألفضل العب في 

العالم.
وأظهر النادي اإلســباني استيائه 
اســتياءه عبر تغريــدة مقتضبة 
عبر حســابِه الرسمي على موقع 
قال  »تويتر«  االجتماعي  التواصل 

فيها: »بدون كلمات« واضعاً صورة 
لالعب الفرنسي مع كافة األلقاب 
التي أحرزهــا هذا العام خصوصا 
العالــم والــدوري األوروبي  كأس 

وكأس السوبر األوروبية.
الفيفــا قد أعلــن قائمَته  وكان 
النهائيــة للمرشــحني الثالثــة 
والتي   ،»The Best« بجائزة  للفوز 
لــوكا مودريتش  الكرواتي  ضمت 
والبرتغالــي كريســتيانو رونالدو 

واملصري محمد صالح.
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مدريد ـ وكاالت:

دشن نادي برشلونة حملة الدفاع 
عــن لقبه فــي بطولــة الدوري 
اإلســباني بأفضل طريقة ممكنة 
بعدما حقق ثالثة انتصارات خالل 
اجلوالت الثالث األولى من املوسم 

الرياضي اجلديد )2019-2018(.
ولــم يكتِف برشــلونة بتحقيق 
الفوز فقط ، ولكن تعداه ذلك إلى 
سيناريو  في  منافسيه  إكتساح 
اإلسبانية،  اجلماهير  لدى  مألوف 
وهو ما يعكس القوة الهجومية 
الكبيرة التــي يتمتع بها الفريق 
الكتالوني بفضل تواجد املهاجم 

األرجنتيني ليونيل ميسي.
بتصدر  برشــلونة  يكتــِف  ولم 
واجهة اجلوالت الثالث في بطولة 
تعداه  ، ولكن  الدوري اإلســباني 
ليكون املتصدر األفضل هجومياً 
اخلمســة  األوروبية  الدوريات  في 
االنتصــارات  بفضــل  الكبــرى 
الكاســحة التي حققها خاصة 
نادي  علــى  األخيــر  فــوزه  بعد 
مقابل  اهداف  بثمانية  هويسكا 
هدفني في اجلولة الثالثة من عمر 

املسابقة.
ولقيــت هذه اإلنطالقــة القوية 
إشــادة وثناء من الصحف احمللية 
وعلى رأســها صحيفة »ماركا« 
التي نشرت تقريراً يكشف تفوق 
برشــلونة على بقية األندية في 
الدوريات  وبقية  اإلسباني  الدوري 
الكبــرى فــي القــارة األوروبية 
على مســتوى املعدل التهديفي 
املســجل حتــى اآلن ، والذي بلغ 
اربعة اهداف في كل مباراة بعدما 

أحرز 12 هدفاً في ثالث مباريات.
وتفوق برشــلونة بفــارق هدفني 
علــى غرميه ريــال مدريــد الذي 
يتقاســم معه صــدارة الترتيب 
العــام للبطولــة ، حيث اكتفى 
املدريديون بتســجيل 10 اهداف 
مبعــدل ثالثة اهداف فــي املباراة 

الواحدة.
وال يتفــوق على برشــلونة قارياً 
ســوى نادي باريس سان جيرمان 
متصدر الترتيــب العام لبطولة 
حقق  الــذي  الفرنســي  الدوري 
في  الكاملة  العالمــة  اآلخر  هو 
اجلوالت األربع مســجالً 13 هدفاً 

أي بفارق هدف واحد عن برشلونة 
، بعدما خاض الفريق الباريســي 
مبــاراة إضافيــة عــن الفريــق 
، غير ان األخير يتفوق  الكتالوني 
فــي املعــدل التهديفــي بفارق 

يقترب من هدف.
على  برشــلونة  يتفــوق  كمــا 

مانشستر ســيتي  حامل لقب 
الدوري اإلنكليــزي املمتاز ، والذي 
ســجل 11 هدفاً في اربع جوالت 
مبعدل لم يصل إلى ثالثة اهداف.

ويتفــوق برشــلونة كذلك عدداً 
ومعــدالً علــى نادي ساســولو 
الــدوري  في  تهديفــاً  األعلــى 

االيطالــي، بعد مرور ثالث جوالت 
، حيث سجل  من عمر املسابقة 
8 أهداف مبتوســط يقــارب من 
هدفني ونصف الهدف في املباراة 

الواحدة.
أيضاً  وأخيراً فقد تفوق برشلونة 
على نــادي بايرن ميونيخ متصدر 
الترتيــب العــام لبطولة الدوري 
األملانــي بعــد جولتني ســجل 
البافاري ســتة  الفريق  خاللهما 
اهــداف مبعدل ثالثــة أهداف في 

كل مباراة.
حقق إرنســتو فالفيــردي، املدير 
ظاهرة  برشــلونة،  لفريق  الفني 
غائبة عن النادي الكتالوني، منذ 
60 عاًما، وذلك بعد مرور 3 جوالت 

من بطولة الدوري اإلسباني.
وأوضحــت صحيفــة »مونــدو 
ديبورتيفو« أن برشلونة أحرز حتى 
اآلن فــي بطولة الدوري 12 هدًفا، 
وهو ســجل تهديفي لم يحدث 
في النادي الكتالوني منذ موسم 

.1958/1957
وذكرت أن في موسم 1958/1957 
سجل برشــلونة 14 هدًفا، ومنذ 
ذلك احلني لم يتفوق البرسا على 
ولكن  التهديفي،  الســجل  هذا 
يعد املوسم اجلاري هو األقرب له.

برشــلونة، لم  أن  إلى  وأشــارت 
يحقــق هذا الرقم، مــع املدربني 
اإلسبانيني بيب جوارديوال ولويس 
إنريكي.ونوهــت أن املدرب األقرب 
املوسم،  التهديفي هذا  للسجل 
كان األرجنتيني تاتا مارتينو، املدير 
الفني األســبق للبلوجرانا، حيث 
11 هدًفا في  سجل الفريق معه 
أول 3 جوالت، وذلك في موســم 

.2014/2013

فالفيردي يحقق ظاهرة غائبة منذ 60 عامًا

برشلونة يدشن موسمه بأعلى معدل
 تهديفي في الدوريات األوروبية الكبرى

العبو برشلونة

غريزمان

أمستردام ـ وكاالت:
واصل الالعبــون املغاربة ســيطرتهم على 
اجلوائــز الفردية في هولنــدا، بتتويج حكيم 
أياكس أمســتردام بجائزة احلذاء  زياش، جنم 
الذهبي ألفضل العب في املوســم املنصرم، 
والتــي مينحهــا احتــاد الكــرة الهولنــدي، 

بالشراكة مع صحيفة تلجراف.
 وكانــت اجلائزة مــن نصيــب املغربي كرمي 
األحمدي، املوســم املنصرم، بعدما قاد ناديه 
فينــورد للتتويج باللقب احمللــي. وأكد زياش 
بعد تتويجه، أنه ســعيد مبواصلة اللعب مع 
أياكس، بعدمــا كان قريبا من االنتقال لروما 
اإليطالــي، وأنه يطمح لتحقيــق املزيد من 

اإلجنازات مع ناديه.
وحضر زيــاش احلفــل رفقة والدتــه، وعند 
حصولــه على الكلمــة، قال: »أمــي.. هذه 
اجلائزة لك، أنت من تســتحقينها، متنحيني 

القوة واحلماس«.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نــادي آينتراخت فرانكفورت األملاني، أنه 
سيقيم معسكره الشتوي في والية فلوريدا 
فلوريدا  في  فرانكفورت  األمريكية.ويعسكر 
بني يومــي الثامــن و13 كانون ثــان املقبل، 

استعدادا للدور الثاني من البوندسليجا.
يخــوض  األمريكــي،  املعســكر  وخــالل 
فرانكفــورت 3 مباريــات ودية أمــام أياكس 
باولو  الهولندي، وفالمينجو وساو  أمستردام 

البرازيليني.

أبو ظبي ـ وكاالت:
 جنح الفريق األول لكرة اليد رجال بنادي سموحة 
املصري في حصد لقب بطولة محمد بن خالد 
القاسمي للعبة، برغم خسارته أمام مواطنه 

األهلي، في مباراة حتديد البطل، أول أمس.
 وخسر سموحة أمام األهلي، بنتيجة -24 25، 
خالل منافسات البطولة بنسختها السابعة، 
والتي أقيمت مــن 29 آب وحتى 5 أيلول اجلاري، 

باإلمارات.
 وبرغم هذه اخلســارة، في إطار اجلولة األخيرة 
لتحديــد الفائــز بالبطولــة، إال أن الفريــق 
الســكندري اســتطاع حصد اللقــب بفارق 
األهداف..  وكانت نتيجة الشــوط األول انتهت 

أيضا لصالح األهلي بنتيجة 12-14.
 وكان األهلي يحتاج للفوز على ســموحة في 
هذه املباراة، بفارق 3 أهداف، للتتويج باللقب، إال 
أن النتيجة النهائية مكّنت الفريق السكندري 

من حتقيق البطولة.
وعقب انتهــاء البطولــة، جاء ترتيــب الفرق 
املشــاركة كاآلتي، ســموحة فى املركز األول، 
بفارق األهداف عن مواطنه األهلي، ليحل ثانًيا، 
ثــم الشــارقة اإلماراتي ثالًثا، والــذي احتضن 
منافســات البطولة على صالتة املغطاة، ثم 
األهلي البحريني رابًعا، و أخيرا الهدى السعودي 

خامًسا.
 يذكــر أن األهلي، هو حامل لقــب هذه الدورة 
املوســم املاضي، بعدما فاز علــى فريق اجملمع 
النهائية، بنتيجة  املباراة  البترولي اجلزائري، في 

.21-27

حكيم زياش األفضل 
في هولندا

فرانكفورت يعسكر 
في فلوريدا

سموحة يحصد 
بطولة القاسمي لليد 
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عمان ـ وكاالت:
لكرة  األردني  املنتخــب  يضيف 
القــدم، نظيــره اللبناني اليوم 
امللك  اخلميــس، علــى ســتاد 
عبــداهلل الثاني بالقويســمة، 
في مبــاراة ودية تأتــي في اطار 
حتضيراتهمــا للمشــاركة في 
باإلمارات. نهائيات كأس آســيا 

ويتطلــع املنتخبــان للخــروج 
املواجهة،  هذه  من  فنية  بفوائد 
ومعاينــة جاهزيتهمــا، قبل 4 
شهور من انطالق نهائيات آسيا.

األردنــي  املنتخــب  ويســعى 
األرض  بعاملــي  املتســلح 
واجلمهور، إلى حتقيق فوز يعزز من 
ويستعيد  لديه،  املعنوية  احلالة 

املزيد من ثقة اجلماهير األردنية.
األردنــي  املنتخــب  وخــاض 
طيلــة األيام املاضيــة تدريبات 
الفني  املديــر  بقيــادة  مكثفة 
جمال أبــو عابد ارتكــزت على 
رفــع احلالة البدنيــة واجلهوزية 
الفنيــة، وتطبيق بعض اخلطط 
يســعى  التــي  التكتيكيــة 

النتهاجها فــي املباراة.وأكد أبو 
عابد خــالل حديثه مع الالعبني 
على أهميــة لقاء لبنان وضرورة 
تســجيل نتيجة إيجابية تؤكد 

املستوى املتصاعد للمنتخب.
وأضاف: "عمليــة اختيار قائمة 
املنتخب تتضمن بشكل رئيسي 
ما يقدمه الالعــب خالل متثيله 
للنشامى، ما يفرض على اجلميع 
الظهور بأفضل مســتوى ممكن، 
للبقــاء على مقربة مــن دائرة 

خيارات اجلهاز الفني مستقبالً.

العواصم ـ وكاالت:
ســيخوض العني بطــل اإلمارات 
االفتتاحية  املباراة  األرض  وصاحب 
لكأس العالم لألندية لكرة القدم 
أمام ولنغتــون النيوزيلندي في 12 

كانون األول املقبل.
وســحبت قرعة املســابقة التي 
ســتقام في أبوظبــي والعني في 
وأســفرت  اجلاري  العــام  نهايــة 
املباراة  الفائز مــن  عن مواجهــة 

االفتتاحية مع بطل أفريقيا.
وسيتحدد بطل أفريقيا في تشرين 
الثاني لكن البطولة تضم خمسة 
فــرق عربية هي الــوداد البيضاوي 
واألهلي  اللقــب  حامــل  املغربي 
املصري والترجي التونسي والنجم 
الساحلي التونسي ووفاق سطيف 
دور  قرعــة  وســحبت  اجلزائــري. 

الثمانية لدوري األبطال، اول امس.
فــي املباراة األخرى بالــدور الثاني، 

15 كانون  إقامتــه فــي  واملقــرر 
مع  آســيا  بطل  ســيلعب  األول، 
وادي احلجارة املكســيكي.وأقيمت 
مباريات الذهاب فــي دور الثمانية 
بــدوري أبطال آســيا وفاز الســد 
القطــري والدحيــل القطري، في 
حــني تقــام مباريات اإليــاب بعد 
أســبوعني، وســط آمــال بتأهل 
الفريقني العربيــني إلى الدور قبل 

النهائي.

لندن ـ وكاالت:
أن  صحفيــة،  تقاريــر  كشــفت 
املســئولني عــن بطولــة الدوري 
يســتعدون  املمتــاز،  اإلجنليــزي 
وذلك  الفيديــو،  تقنية  لتطبيــق 
بعد استخدامها في بطولة كأس 
العالم، والعديد من البطوالت في 

قارة أوروبا.

»ســكاي  شــبكة  وأوضحــت 
سبورتس«، أنه سيتم جتربة تقنية 
الفيديو، في 15 مباراة من املوسم 
اجلــاري، للدوري اإلجنليــزي املمتاز، 
متهيــًدا الســتخدامها بشــكل 

رسمي في املوسم املقبل.
الشركة املسئولة  أن  إلى  وأشارت 
عن استخدامها، تبحث عن أفضل 

طريقــة لتنفيذ تقنيــة الفيديو، 
حتى يتم اســتخدامها بالطريقة 

املثالية في املوسم املقبل.
ونوهت أنه ســيتم اســتخدامها 
عقب فترة التوقف الدولي، وحتديًدا 
في 15 أيلول اجلــاري، ملعرفة مدى 
قدرتها على التعامل مع القرارات، 

التي حتدث في املباريات.

البريمييرليج يستعد
 لتطبيق تقنية الفيديو

العين يالقي ولنغتون في افتتاح
 كأس العالم لالندية

غياب غريزمان عن القائمة األردن ولبنان يختبران قدراتهما وديا
النهائية ُيغضب أتلتيكو



أبو ظبيـ  الصباح الجديد:
الالعــب العراقــي محمد مازن 
محتــرف نادي النصــر اإلماراتي 
لفريق 15 سنة، كانت بدايته مع 
نادي الوصل حتت إشــراف املدرب 
املواطن حســن عبــد الرحمن 
العبدولي الذى ساهم في رسم 

صورته اإلبداعية األولى.
 ثــم انتقــل إلى نــادي احلمرية 
وعلى ضوء ما قدم من مستويات 
عميد  النصــر  نادي  اســتدعاه 
في  للعب  اإلماراتيــة  األنديــة 
املدرب  إشــراف  حتــت  صفوفه 
املــدرب  ويســاعده  الكرواتــي 
املواطــن الكابنت نبيــل في أول 
اختبار له هذا املوســم ســجل 
هــدف وصنع هدف فــي املباراة 
األولى له مع نــادي النصر أمام 

نــادي شــباب أهلي دبــي علماً 
أنه شــقيق الالعــب علي مازن 

محترف نادي النصر السابق. 
اجلالية  مــدرب  يثمــن جهــود 
الكابنت علي البصراوي ويشــكر 
مدرب نادي الوصل نعمت عباس 
الذي فتح له باب االحتراف مثل 
إبراهيم  ما فتح األبواب لغيــره 
حســن علــي بن حســن علي 
حكمت  وعلي  الدولــي  الالعب 
وجــواد حكمــت جنلــي مدرب 
املنتخــب حكمت جــواد وعلى 
الزوراء  نادي  رزاق بن مشرف  كرمي 
وعلى مازن وعبــد اهلل الرفاعي 
عمار حبيــب وغيره من الالعبن 
املوعود  يأمل العبنــا  الشــباب 
أم ميثــل منتخبات العــراق في 

املستقبل.

الجزائرـ ساجد سليم*  

عقــد في فندق قصــر املنصور 
املؤمتر الفنــي للبطولة العربية 
بالدراجــات في اجلزائــر مبدينة 
رئيــس  بحضــور  مســتغامن 
فيصل  الشــيخ  العربي  االحتاد 
عبداهلل  والدكتور  القاســمي 
ســويدان ومبروك قــروع رئيس 
االحتاد اجلزائري للدراجات وحضور 
كافة ممثلي املنتخبات املشاركة 
وعددها 13 دولة هي اجلزائر وقطر 
والعراق وتونس  واالمارات  ومصر 
وليبيــا والكويــت والســودان 
واالردن وفلسطن ولبنان واليمن 
وفــي بداية املؤمتــر القى رئيس 
االحتاد العربــي كلمة قال فيها 
اوال شــكرا لكــم وحلضوركم 
ومشاركتكم في هذه البطولة 
يطيــب لي مبناســبة احتضان 
اجلزائــر هذه البطولــة العربية 
للطريق لفئة الكبار والشــباب 
والية  في  والنســاء  والناشئن 
مســتغامن واتقــدم بالشــكر 
والتقدير لســعادة رئيس االحتاد 
اجلزائري مبروك قروع وزمالئه في 
االحتاد ملا بذلوه من جهود حثيثه 
مــن اجل اجنــاح هــذا العرس 
العربــي كما رحب القاســمي 
املشــاركة  الوفــود  بجميــع 
وحثهم على تقــدمي جهد اكبر 
من الســابق لكوننــا مطالبن 
لعبة  بتطوير  الدولي  االحتاد  من 
الدراجات العربية بعد ان اعترف 
يعتبر  وهذا  العربية  بالبطوالت 

اجناز للدراجة العربية.
كما اشاد القاسمي باملشاركة 
العراقيــة الواســعة باربعــة 
االربعــة  منتخبــات للفئــات 
ووصفها بانها مشــاركة رائعة 
االحتاد  فــي  لالخوان  وحتســب 
واعتقد  للدراجــات  العراقــي 
انهــم حريصــون كل احلــرص 

على تطويــر اللعبة واملنتخبات 
العراقية بالدراجات لها تاريخها 
التوفيق  امتنى  لذلك  وبطوالتها 
بهذه  العراقيــة  للمنتخبــات 
املنتخبات  وايضــا  املشــاركة 
اهلل  من  التوفيق  ويبقى  االخرى 
.وفي ختام كلمتة قجم شكره 
اجلزيــل لالحتــاد اجلزائــري على 

دعمهــم البطولة لوجســتيا 
وتوفير االجواء املناســبة جلميع 
الدكتور  قام  .وبعدها  املنتخبات 
بشــرح  احلوســني  عبــداهلل 
مفصل عن الطريق وانسيابيته 
الســباقات  انطــالق  وموعــد 
توزيع  ثــم  ومــن  ومواعيدهــا 
االرقام على املنتخبات املشاركة 

وكذالك شــرح مفصل جلميع 
حكام البطولــة ومن ضمنهم 
احلكــم الدولــي العراقي فؤاد 

حمد.
وقــال رئيــس الوفــد العراقي 
الدكتــور ميــري عبــد زيد عن 
وحتضيرات  وتنظيمها  البطولة 
منتخباتنــا: ان املشــاركة في 

مثل هكــذا بطولة اعتقد انها 
املنتخبات  لكون  للغاية  مهمة 
وفيها  قوية  جميعها  املشاركة 
ومشــاركتنا  محترفن  العبن 
فيها مهمة وعــن التحضيرات 
قال حتضيراتنا جيدة جدا حيث 
معســكرات  منتخباتنا  دخلت 
في الشــمال والفرات االوسط 
وبغداد وكانت الفترة جيدة جدا 
وقدمنا جلميع الالعبن واملدربن 
كل شيئ من اجل احراز اوسمة 
ورفع العلــم العراقي في هكذا 
البطولة  ان  واضــاف:  بطوالت. 
انها  اعتقــد  احلالية  العربيــة 
بطولة جيدة تنظيمبا والطريق 
يخــدم املنتخبات وان شــاهلل 
سنحقق نتيجة ايجابية ترضي 

الشارع الرياضي العراقي.
اما وضعت جلنة املســابقات في 
االحتاد العربي منهاجها للبطولة 
العربية كما يلي ســباقات اليوم 
للفرقــي ضــد  االول ســيكون 
الســاعة لفئة الشــباب لقطع 
50كــم اما الســباق  مســافة 
الثاني للنســاء ايضا فرقي ضد 
40كم  الســاعة لقطع مسافة 
.اما ســباقات اليــوم الثاني هو 
الفرقي ضد الساعة للمتقدمن 
ثم  ومن  60كم  لقطع مســافة 
مسافة  لقطع  الشــباب  سباق 
الســباقات  هذه  وبعــد  25كم 
ســتحدد جلنة املسابقات موعد 

للمنتخبات االخرى.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

انعقاد المؤتمر الفني للبطولة العربية بالدراجات
فرقي الشباب ضد الساعة لمسافة 50 كم يفتتح السباقات

مشاركة مرتقبة للدراجات
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إعالم الشباب والرياضة

افتتــح وزير الشــباب والرياضة عبد 
احلســن عبطان، أول أمــس، بطولة 
االلعاب الرياضية الفردية التي ترعاها 
وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع 
اللجنة االوملبيــة العراقية واالحتادات 
الشــعب  قاعة  وعلــى  املشــاركة 
املغلقة لاللعاب الرياضية مبشــاركة 
٥٩ ناديــا، وبحضــور وزير الشــباب 
والرياضة عبد احلسن عبطان ورئيس 
االوملبية رعد حمودي ورؤساء  اللجنة 
ورياضين واعضاء  االحتادات املشاركة 

الهيئات العامة واالندية الرياضية. 
وقــال عبطــان في كلمــة له خالل 
حفل االفتتاح ان هــذه البطولة هي 
االكثر تنظيما وليست هي البطولة 
االولى التي تقيمها الــوزارة ولكنها 
االكبر والوزارة دأبت على رعاية ودعم 
انشطتها  باقامة  الرياضية  االحتادات 
احمللية ومشاركاتها اخلارجية لالرتقاء 
بواقــع الرياضة العراقيــة وان اقامة 
بطولــة االلعاب الرياضيــة الفردية 
تأتي في اطار حرص الوزارة على دعم 

الرياضة ومبختلف االلعاب والفعاليات 
واالهتمام بالقاعــدة وصقل املواهب 
الى  بشكل ممنهج ومدروس للوصول 

الهدف املنشود.
ان  والرياضة  الشــباب  وزيــر  واكــد 
مشــاركة ٥٩ ناديا يعــد امرا مقبوال 
اوســع  مبشــاركة  نطمح  ولكننــا 
واشمل جتمع كافة االحتادات واالندية 
الرياضيــة، وهــذا يعود الــى ان عدد 
من االندية لم جتــري انتخاباتها وفق 
قانــون ١٨ ولــم حتصل علــى اجازة 
تأسيس وهذا مايتعارض مع القوانن 
النافذة وان ديوان الرقابة املالية ودوائر 
املفتــش العام التســمح بدفع منح 
لالندية التي لم حتصل على الصبغة 
الى  مادفع  وهــذا  بعملها  القانونية 
اســتبعاد عدد من االنديــة التي كنا 
نطمح الى مشاركتها في هذا احملفل 

الرياضي الكبير واملهم.
واشاد عبطان بتعاون اللجنة االوملبية 
احتاد  الســيما  الرياضية  واالحتــادات 
الســلة والطائرة فــي توفير الدعم 
اللوجســتي للبطولة وكافة رؤساء 
االنديــة والرياضين واحلــكام ودوائر 
الــوزارة التي ســاهمت باجنــاح هذا 

احلفل واالعالم الذي كان والزال مواكبا 
لالحداث الرياضية املهمة.

وافتتــح احلفــل في ترديد القســم 
الســابقة  البطلة  الرياضي للعداءة 

في الســاحة وامليدان ميساء حسن 
على املشــاركن الذي دعت فيه الى 

بتطبيق  مصحوبا  النظيــف  اللعب 
والذي  النافــذة  الرياضية  القوانــن 
بدوره يجعــل من هذه البطولة مثاال 
للتميز والتنظيــم اجليد الذي يخلق 

االبداع. 
واشار مدير عام دائرة التربية البدنية 
والرياضــة الدكتور عــالء عبد القادر 
فــي كلمتــه خــالل االحتفالية ان 
الوزارة قررت ان تكــون هذه البطولة 
سنويا وبشــكل اكبر واشمل، مبينا 
ان الرياضة فــي العراق عانت الظلم 
والتهميــش وان رياضة كــرة القدم 
ســرقت رياضة االلعاب الفردية على 
الرغم مــن انها رياضة االجناز، مقدما 
شكره البطال جاكارتا الذين حصدوا 
االوســمة امللونة للبلد والذين رفعوا 
راية البلد عاليا ولهم منا كل الدعم 

واالسناد لتحقيق املزيد من االجنازات.
وقال رئيس احتاد اجلودو سمير املوسوي 
ان الوزارة خططت بشــكل ســليم 
وصحيح فــي اقامة هــذه البطولة 
وانهــا ســتكون الداعم الرئيســي 
وحتقيق  االوســمة  في حصد  للعبة 

االجناز. 
ومن جهتــه عبر رئيس احتــاد العاب 

القوى الدكتور طالب فيصل ان اقامة 
البطوالت املكثفة من شأنه ان يعود 
بالنفع علــى منتخباتنا الوطنية في 
ان  متوقعا  اخلارجيــة،  مشــاركاتها 
تشــهد البطولة ظهــور الكثير من 
الطاقات واملواهب القادرة على متثيل 
العاب القوى في املشاركات اخلارجية. 
وقررت وزارة الشــباب والرياضة منح 
جوائــز قيمة للفائزيــن الثالث حيث 
االول على  الفائز  الفريق  ســيحصل 
مبلغ ١٠ مليــون دينار عراقي على ان 
ينال صاحــب املركز الثانــي مبلغ ٧ 
مليــون في حن ســيحصل صاحب 
املركــز الثالــث على ه مليــون دينار 
عراقي فضال عن جائــزة افضل احتاد 

وقدرها ٣ مليون دينار.
اســتعراض  االفتتاح  وشــهد حفل 
للفرق املشاركة في املصارعة واجلودو 
واالثقــال واملصارعة والعــاب القوى 
عقبها اســتعراض مميز للعبة اجلودو 
ثم اســتعراض في لعبــة املصارعة 
النسوية، على ان تستأنف املنافسات 
ايام  لثالثة  والتــي تســتمر  يوم غد 
في  الرياضية  املوهبــة  قاعات  وعلى 

مقر الوزارة صباحا ومساء.

تخصيص جوائز كبيرة ألصحاب المراكز الثالثة في بطولة األلعاب الفردية

عبطان يؤكد حرص الوزارة على دعم رياضة اإلنجاز 

تقرير

عبطان

حواء.. مشاركة 
آسيوية دون الطموح

مشــاركة غير موفقة لالعباتنا اللواتي اختتمن 
مؤخراً في بطولة اسياد آسيا، اذ كنا نأمل ومنني 
الروح بفوز رياضي نســوي ولو بنحو نسبي اال ان 
النتائج جاءت غير مرضية، تساؤالت كثيرة تنتظر 
االجابة ترى ملاذا هذا املستوى الرياضي الضعيف؟.

برغم من املشاركة لكن لم حتقق هذه املشاركة 
الشيء الذي نطمح له كنا نأمل ان يرفرف العلم 
العراقي بأيدي بناته الرياضيــات اللواتي عقدت 
اآلمال عليهن هنا يأتي التســاؤل ماهو دور وزارة 
الرياضة والشــباب واالحتادات الرياضية؟ مؤسف 
جدا ًفي هكذا بطولة على مســتوى قارة نكون 
بهذا املستوى الضعيف، كنت امتنى ان يكون لـ« 
حــواء » النجاح االكبر لكوننا نحتاج هنا لفوزها 
لتثبت للعالــم ان الرياضة النســوية العراقية 

موجودة.
ان املرأة العراقية برعت وابدعت في شتى اجملاالت 
اال اجملال الرياضــي كان فوزها وحضورها ضعيفاً، 
وهنا يأتي الســؤال كيف نعالــج هذا الضعف؟ 
وماهي اخلطط املســتقبلية؟ وهل سيكون حلواء 
حضور قوي في البطوالت املقبلة ؟ اسئلة كثيرة 
وردت في ذهنــي وانا اقرأ خبر اختتــام البطولة 

وهذه النتائج غير املرضية.
وقد اختتمــت في ملعــب غيلورا بونــغ كارنو 
منافسات دورة االلعاب االسيوية الثامنة عشرة 
التي اقيمت في العاصمة االندونيســية جاكارتا 
ومدينة باملبيانغ عاصمة جنوب سومطرة، خالل 
املدة من الثامن عشر من شهر آب املاضي وحتى 
الثاني من ايلول اجلاري حتت شــعار )طاقة آسيا(، 
مبشــاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية من 
45 دولة آسيوية تنافسوا في 40 رياضة تضمنت 

465 مسابقة.
واحتــل العراق فــي ختام منافســات آســياد 
اندونيسيا، الترتيب الـ 27 برصيد ذهبية وفضيتن 
من بن 37 دولة جنحت في وضع اسمها في جدول 

االوسمة امللونة.

بغداد ـ إعالم األولمبية
طالــب رئيس احتــاد اجلوجيســتو والكوراش، 
الدكتور مخلص حسن، اللجنة االوملبية بحل 
القضايــا املتعلقــة باالنديــة الرياضية التي 
ستمثل الهيئة العامة في انتخابات االحتادات 

الرياضية.
وقال حســن: ان احتــادات الكاراتيه والووشــو 
كونفــو تطالــب اللجنة االوملبيــة بحل تلك 
االشكالية العقيمة. مؤكدا: ان بعض االندية 
الرياضية، ومنها الشــرطة والشباب وغيرها، 
اصبحــت متنح ممثليها فــي انتخابات احتاداتنا 
الرياضيــة كتب متثيل ، النعرف مع من نتعامل 
في نهاية االمور مع هذا او ذاك، واجلميع يدعي 
انه املمثل الشرعي لهذا النادي، وهذا سيسبب 

ارباكا للعملية االنتخابية.
وثمن رئيــس احتاد اجلوجيســتو والكوراش دور 
اللجنــة االوملبية بحلها جلنــة نقابة احملامن 
العراقين التي كانت مكلفة باالشــراف على 
قرار  ان  الرياضيــة. مؤكدا:  االحتادات  انتخابات 
االوملبية بحل اللجنة املشرفة كان قرارا صائبا 
كون االحتادات الرياضية لها استقاللية خاصة، 

ولن تسمح بالتدخل في عملها.

مخلص حسن يدعو لحل 
قضايا األندية الرياضية 

زينب الحسني
فضفضة نسوة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
خــاض املنتخــب الوطنــي بكرة 
القــدم، أولى حصصــه التدريبية 
فــي أربيل، حتــت إشــراف املدرب 
الســلوفيني كاتانيتــش، حتضيرا 
ملواجهــة الكويــت الودية.وقــال 
في  كوركيس،  باسل  اإلداري،  املدير 
املنتخب  إن  صحفيــة،  تصريحات 
أجرى مرانه األول بحضور 13 العبا 
في أربيــل.. وأوضــح أن التدريبات 
متواصلة حتى السابع من الشهر 
إلى  املنتخب  اجلاري، حيث سيغادر 

الكويت، بعد اكتمال صفوفه.
من جهة أخرى، أضاف احتاد الكرة، 
املدرب أحمد خلف للجهاز الفني، 
بعد إعالن عدم وجــود جنل املدرب 

السلوفيني، أوسكار، ضمن اجلهاز 
ســيعمل  وأنه  الرســمي،  الفني 
اللياقة  ملدرب  كمســاعد  طوعيا 

البدنية.
من جانب اخر، عقد مدرب األوملبي 
بكرة القدم، عبد الغني شهد، أول 
أمس، اجتماعا مع جلنة املنتخبات، 

حتضيرا لالستحقاقات املقبلة.
وقال شهد ، إن االجتماع كان جيدا، 
أبرزها طلب  نقاط عديــدة  وتناول 
ضم محلل فني للجهاز التدريبي، 
والتعاقــد مــع مــدرب اللياقــة 
البدنية اإلسباني جونزالوا بدالً من 

استعارته بن فترة وأخرى.
وأضــاف "قررنــا خــالل االجتماع 
الذي عقــد في مقر احتــاد الكرة، 

تعين سالم علي، منسقا لشؤون 
الالعبــن املغتربــن، وســيذهب 
خالل الفتــرة املقبلة ألوروبا إلجراء 
الالعبن  ومشــاهدة  االختبــارات 

العراقين".
وأوضح أنه مت االتفــاق على إقامة 
معسكر تدريبي للمنتخب يوم 30 
من الشهر احلالي في بغداد، الختيار 
الدوري، ومعســكر خارجي  العبي 
يقام في الثامن من الشهر املقبل، 
قبل إقامة معسكر داخلي يوم 23 
من نفس الشهر.ونوه بأن املعسكر 
ثم  مباراتــان،  ســتتخلله  األخير 
بالتزامن  خارجي  مبعسكر  الدخول 
مع أيام الفيفا لبطولة كأس آسيا، 

وإجراء 3 مباريات ودية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق العــب نادي عفــك الرياضي 
ثائر موجد املركــز الثاني و امليدالية 
بزمن  متر  بفعاليــة5000  الفضية 
قدره 16:22 د حيث جــاء ثانياً بعد 
الالعب محمد حبانية خالل بطولة 
وزارة  أقامتها  التــي  الكبرى  اجلائزة 
مع  بالتعــاون  والرياضة  الشــباب 
اللجنة األوملبية العراقية و االحتادات 
أبرز  من  نخبة  الرياضية مبشــاركة 

العدائن و الرياضين في العراق .
نــادي عفك  أن  بالذكر  من اجلديــر 
شــارك بالعديــد مــن الفعاليات 
اخملتلفة منها رمي القرص و املطرقة 

و فعاليات الوثب العالي و فعاليات 
متــر   5000  /800  /400 الركــض 

باإلضافــة إلى فعاليــات احلواجز و 
التتابع.

ايمان كاظم*
متكن نادي الديوانيــة من الفوز 
علــى نــادي احلســن بهدفن 
نظيفن في املبــاراة التي جرت 
ضمن  الكــرخ  ملعــب  علــى 
اســتعدادات الناديــن لبطولة 
الدوري املمتاز التي ستنطلق في 

الرابع عشر من الشهر اجلاري.
لعب الفريقن  املباراة برمت عالي 
من اجل التنافــس بن الالعبن 
حلجز اماكنهم في التشــكيلة 
االساسية انحصر اللعب وسط 
امليدان وهجمات خجولة من كال 
االول  الشوط  لينتهي  الفريقن 

بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني اجرى مدربي 
الفريقــن علي هاشــم وعادل 
عجر تغييرات عدة وزج اكثر من 
العب وهجمــة من هنا وهجمة 
 60 الدقيقة  من هناك وحانــت 
وكــرة عرضية داخــل منطقة 
املهاجم  رأس  الى  تصل  احلسن 
فــالح عبــد الكــرمي يضعهــا 
علــى مين حارس نادي احلســن 
معلناً تســجيل الهــدف االول 
للديوانية بعدها ارتفع رمت املباراة 
الالعبن  بن  اخلشــونة  وازدادت 
وحانــت الدقيقة 75 وقطع كرة 

للديوانية  امللعــب  وســط  من 
وانطالقة رائعة بالكرة وعرضية 
منوذجيــة امــام املرمــى اخلالي 
لتصل الــى اقدام انــور مهدي 
اخلالــي مــن الرقابــة ليودعها 
الشباك ليسجل الهدف الثاني 
ان  الضيــوف  وكاد  للديوانيــة 
يزيدوا من غلة اهدافهم في كرة 
لسعيد محســن لكنها خارج 
املباراة  لتنتهي  الثالث  اخلشبات 
بفوز الديوانية على نادي احلسن 

بهدفن نظيفن.

* إعالم نادي الديوانية

الديوانية يفوز على نادي الحسين وديًاموجد يحرز فضية قوى الجائزة الكبرى 

الوطني يخوض أول تدريباته 
تحت قيادة كاتانيتش

محمد مازن.. محترف النصر الطامح 
بتمثيل منتخبات أسود الرافدين

شهد يقدم منهاج إعداد األولمبي لتصفيات طوكيو 

محمد مازن

سباقات ألعاب القوى



ليســت  "التفاهة"  نظــام 
اجلملة أو العبارة أو الشــعار 
العبد  أنــا  اخترتــه  الــذي 
به  أصــف  لكي  املســكني 
أو  احلكماحلالــي  نظــام 
املتعاقبة  السابقة  األنظمة 
والقرون  العقــود  على مدى 
"نظــام  وإمنــا  املاضيــة، 
 )Mediocratie التفاهــة")
عنوان  هــو  نقصــده  الذي 
الفيلســوف  أطلقه  كتاب 
أالن  املعاصــر  الكنــدي 
الكتابالــذي  هــذا  دونــو، 
ولم  وأقامها  الدنيا  شــغل 
في  طرحه  منــذ  يقعدهــا 
املكتبــات والــى يومنا هذا، 
باهتمــام  حظــي  حيــث 
فــي  املفكرينواملهتمــني 
واالقتصاد  السياسة  شؤون 
واجملتمع والفلسفة والثقافة 
اهلل  أرض  فــي  وغيرهــم.. 

الواسعة.
نظــام التفاهــة.. فتح باب 
الكثير من  النقــاش علــى 
واخلفايــا  األمــور  بواطــن 
واإلشــكاليات  والقضايــا 
نعيشــهاونتعايش  التــي 
معها في السراء أو الضراء.. 
ومــا الــذي فعلــه ويفعله 
"التافهــون" بنــا ومبصائرنا 
 . . تنــا مجتمعا و منا حال بأ و
ولهــذا يقــول دونــو "ربح 
وســيطروا  احلرب،  التافهون 
على عاملنا وباتوا يحكمونه"، 
ومناألسباب التي يعزو "دونو" 
مفهوم  تغيــر  إليهــا  ذلك 
يقول  اجملتمعات.  في  العمل 
"إن »املهنة« صارت»وظيفة«، 
يتعامل معها  صار شاغلها 
كوسيلة للبقاء ال غير، ميكن 
أن تعمل عشر ساعات يومياً 
على وضعقطعة في سيارة، 
إصالح عطل  ال جتيــد  وأنت 
بسيط في ســيارتك، ميكن 
أن تنتج غــذاًء ال تقدر على 
شرائه، أوتبيع كتباً ومجالت 

وأنت ال تقرأ منها سطراً"!

وعــن تأثير أنظمــة احلكم 
"التفاهــة"  دعــم  فــي 
يضــرب "دونــو" مثــالً أنه 
التكنوقراط  جــاء  عندمــا 
فــي بريطانيــا إلياحلكــم، 
استبدلوا السياسة مبفهوم 
»احلوكمة«، واستبدلوا اإلرادة 
الشعبية مبفهوم »املقبولية 
بكلمة  اجملتمعية«،واملواطن 
النهاية  فــي  »الشــريك«، 
صار الشــأن العــام تقنية 
»إدارة«، ال منظومــة قيــم 
عليا،   ومبادئومفاهيم  وُمثل 
وصارت الدولة مجرد شركة!

أمــا كيف ميكــن مواجهة 
نظام التافهني..؟ يقول دونو: 
"ما مــن وصفة ســحرية، 
اإلرهــاب  علــى  فاحلــرب 
أدتخدمة لنظــام التافهني، 
تستسلم  الشعوب  جعلت 
أو  مجموعــات،  إلرادات 
كأنهم  ألشــخاص،  حتــى 
بدل  عنايةفوقية،  ميلكــون 
أن تكون تلــك احلرب فرصة 
قرارها،  الشعوب  لتستعيد 
تخديرية«  »ثــورة  خطر  إنه 
حكم  غرضهاتركيز  جديدة، 

التفاهة."
إن  نقول  ونحن 
أصابت نظرية 
أو  "دونــو" 
أخطأت يبقى 

على  الواقــع 
الذي  هــو  األرض 
نفســه  يفرض 

عليطبيعــة 
اجملتمعات !

وأنــا أحتــدث مــع 
العمل  فــي  زميلي 
النظرية  هــذه  عن 

طلــب  العصريــة 
منــي بــدوره تعريفاً لـ 
"التفاهة" فقلت له:إنها 
جديدة  "مفردة"  ليست 
أجتهد  حتى  مبتكرة،  أو 

أنــا في تفســيرها بل إن 
يردد  تعرف  كما  مجتمعنا 

هذهاملفردة كلما رصد حالة 
أو تصرفاً سلبياً من شخص 
التفاهة  أو  يتصف باحلمــق 
الشــخصية  ضعــف  أو 
شــَكد  "هذا  فيقولومنثــال 

تافه"!
أما أنا فأجد أن من التفاهة.. 
أو قضية  أن تنتقد موضوعاً 
ما.. وأنت جتهل حقائق األمور 
أولياتاملوضــوع،  متتلــك  وال 
كذلك فــإن من التفاهة" أن 
تــردد كالببغــاء.. الكلمات 
من  اآلخــرون  يرددها  التــي 
نفســكعناء  تكلف  أن  دون 
والتأكد  مراجعة فحواهــا.. 

من صحتها أو عدمها !
ومــن "التفاهة".. أن تتحول 
االعالم  وســائل  من  الكثير 
االجتماعــي   والتواصــل 
لالبتــزاز  وســائل  الــى 
لتســقيط  ا و لتشهير ا و

والقذف والذم !

• ضوء
الــى  "التافهــون"  قفــز 
الســطح، فهرب "احلاملون" 

منه !

نظام التفاهة!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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اعتــادت املغنية العاملية 
أن  شــيرزينجر  نيكــول 
تتميز  بإطــالالت  تظهر 
بالبساطة الشديدة، وهو 
أيقونة  دائما  يجعلها  ما 
تستوحى منها املراهقات 

إطالالتهن.
عدســات  والتقطــت 
"الباباراتــزي"  مصــوري 
أمس عــدة صور لعضوة 
 X" جلنة حتكيــم برنامج
مــن  البالغــة   "Factor

العمــر 40 عامــا، خالل 
لوس  مطار  في  تواجدها 
أجنليس بالواليات املتحدة 

األميركية.

العراقية  الفنانــة  أثارت 
موجة  حســون  شــذى 
والتعليقات  اجلــدل  من 
الساخرة، بسبب صورتها 
األخيــرة التي نشــرتها 
عبر إنســتغرام، إذ قررت 
إلــى  العــودة  حســون 
املدارس مع بقية الطلبة، 
لكــن علــى طريقتهــا 

اخلاصة. 
صورة  حســون  ونشرت 
بإطاللة  فيهــا  تظهــر 
ُطــالب املــدارس ُمرتدية 
اللون  أبيــض  قميصــا 
تنورة  مــع  جــًدا،  ضيق 
كاروهات قصيرة، وجوارب 
ُمخططة طويلة، وكتبت 
إلى  "العــودة  ُمعلقــة 

املدارس".
وتفاعل عدد من متابعي 
العراقيــة،  الفنانــة 

منهم  البعــض  فتغزل 
وســخر  بإطاللتهــا، 
هذه  من  اآلخــر  البعض 
الصورة، عادين أنها حتاول 
لفت األنظار إليها بشتى 
الطرق، وتعرضت حسون 
مؤخــرًا ملوقــف محرج، 
فيديــو  نشــرها  بعــد 
وتســتمع  بســيارتها 
إلحــدى أغانــي الفنانة 
وعملت  أديــل،  العاملية 
الصفحة  الســم  "تاغ" 
بداًل  "عديلة"،  الساخرة 

يتســاءل الكثيــرون عن 
بيبر  جاســتني  عالقــة 
بعدما  بالدوين  وهايلــي 
دخلت في إطار من التوتر 
وأشــار موقع "جوسيب 
كــوب" أن كل مــا يتردد 
شــائعات  إال  هــو  مــا 
وأن  كاذبــة،  وادعــاءات 
الثنائــي عالقتهما على 
ما يــرام، وهو مــا يظهر 
بوضوح على احلســابات 
لهايلــي  الشــخصية 
وأصبحــت  بالدويــن، 
الشائعة تتجدد كل مدة.

بعد  الشــائعة  بــدأت   
 National" موقع  نشــر 
يشير  تقريرا   "Enquirer
هايلي  عالقــة  أن  إلــى 
متأزمة،  اآلن  وجاســتني 

وفى حالة توتر دائمة.

نيكول شيرزينجر

جاستين بيبر

شذى حسون

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

في جتربة علمية قام بها بعض علماء 
الغرب، وضع ضفدع في مياه ساخنة 
مباشــرة  منها  الضفدع  فقفز  جدا، 
واســتطاع القفز من اإلناء في الوقت 
املناســب، ثــم أعيــدت التجربة بأن 
وضعوا الضفدع في وعاء قاموا مبلئه 
مباء بارد، ومت اشــعال النار حتته، بنحو 
تدريجي، وبدأت حــرارة املاء تزداد لكن 
يزل داخل  ببطء شديد، والضفدع لم 

االناء.
لوحظ في تلك االثناء ان الضفدع كان 
مع كل زيــادة بدرجة حرارة املاء يعادل 
حرارة جسمه ليتكيف معها، وتكون 
معقولة بالنســبة اليه لبقائه فيها، 
إلى أن وصلت امليــاه لدرجة الغليان، 
والضفــدع لم يــزل فيها، ســاكنا، 
لــم يحاول قــط التحــرك او الهرب 
منها، حتــى مات. وبرغم أن اإلناء كان 
مفتوحا، لكنه لم يحاول القفز حتي 

في حالة غليان املاء.
الضفــدع  أن  العلمــاء  واســتنتج 
معادلة  فــي  طاقته  كل  اســتعمل 
درجــة حرارتــه وتأقلمه علــى املناخ 
الذي حوله، على الرغم من صعوبته، 
ان يكيف جسمه مع  لكنه استطاع 
تلك الصعوبة املتمثلة بشدة احلرارة، 
إلــى أن وصل احلــال به الــى فقدان 
كل طاقتــه، فلم يســتطع ان يظل 
يســتطع  ولم  متأقلما  متماســكا 
القفز بعد ان خارت قواه، فهو لم يختر 
الوقت املناســب للهرب بغاية التعود 
والتأقلم حتى أصبح عاجزا متاما، فما 

الذي قتل الضفدع ؟؟؟
الكثيرون منا ســيقول املاء املغلي هو 
الذي قتله، لكن احلقيقة أن الذي قتله، 
عــدم قدرته على اتخاذ قــرار بالقفز 
خارجا في التوقيت املناسب، و إصراره 
على أقلمه نفسه إلى حد فقد فيها 

الطاقة املطلوبة إلنقاذ حياته.
يجــب علينا جميعا ان نعلم شــيئا 

واحدا، اننا محتاجون الى التكيف مع 
ظــروف احلياة واحمليــط، لكننا نحتاج 
اكثــر الى نعرف حدود هــذا التأقلم، 
فهناك مثل يقول كل ما زاد عن حده 
انقلب ضده، فعلينــا ان نعرف احلدود 
ونقف عندها لنقول كفى، ونســعى 
للخــالص وإنقــاذ انفســنا بالوقت 
املناســب وقبل ان يفوت أوان التراجع 

او اخلالص.
يجب ان نعرف الوقت املناســب لقرار 
القفز خارج دائرة احمليط والوجهة التي 

سنقفز اليها. 
يقــول الباحــث االجتماعي حســن 
اجلبوري ان االنســان وعلى مر القرون 

تأقلم جســمه مــع عدة  املاضيــة 
وارتفاع  البــرودة  بيئيــة،  متغيــرات 
درجات احلرارة، فالبشر الذين يتنقلون 
باســتمرار بني الدول ودائمي الســفر  
يتأقلمون بشكل طبيعي مع بيئاتهم 
اجلديدة من خالل زيادة تطوير في عدد 
خاليا كرات الدم احلمراء لزيادة القدرة 
على حتمل األكسجني من الدم، وذلك 
للتعويــض عن انخفاض مســتويات 
تناول األوكســجني. وتلــك املتغيرات 
من السهل التأقلم معها، لكن هناك 
متغيرات وبيئات غير مالئمة للعيش، 
وتؤثر بنحو ســلبي كبير على احلالة 
النفسية واجلسدية ملن يعيش داخلها، 

فهل ميكن ان يتكيف اجلسم والعقل 
معها؟ ال هناك بيئات ان استطاع احد 
ما التكيــف والتأقلم معها فاعلمي 
بالفعل وقع مبصيدة االمراض من  انه 

دون ان يعي.
اذن فكلنا لدينــا القدرة على التأقلم 
مع احمليط، لكن هناك فرق من شخص 
الى شــخص اخر وقــدرة حتمل أيضا 
الى شــخص  من شــخص  تختلف 
اخــر، وطبيعة بيئــة وطبيعة احلالة 
املراد التأقلم معها. فــان عرفنا تلك 
الفروقات ميكن ان نســاعد أنفســنا 
على حتديد الوقت املناســب والوجهة 

املناسبة لتكون خالصنا ومنقذنا.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت شركة مرسيديس األملانية عن 
تعمل  التي  اجلديدة  الرياضية  سيارتها 
جديد،  ترويجي  فيديــو  في  بالكهرباء، 
نهاية  التي ســتنزل األسواق  للسيارة 

األسبوع.
ولم تكشــف مرســيديس الشــكل 
النهائي لسيارة "إي كيو سي" اجلديدة 
في الفيديو، ولكنهــا أظهرت لقطات 

"مبهرة" من داخل السيارة، كما أنهت 
الفيديو بصورة لهيكل السيارة باللون 

األسود.
"إكســبريس"  صحيفة  موقــع  وقال 
أن "إي كيو ســي" ســتصبح منافسا 
رئيسا لسيارة "تيســال موديل إكس" 
تأتي باحلجم نفسه  والتي  الكهربائية، 

تقريبا.
وصممت مرســيديس بطارية السيارة 

الكهربائيــة فــي أرضيــة املركبة، مما 
سيتيح مساحة كبيرة داخل السيارة.

ومن ناحية أخرى، أكدت شركة "بي أم 
الكهربائية  أن سيارتها  األملانية  دبليو" 
مــن الفئــة الرياضيــة "آي أكس 3" 
طرحت للبيع، على الرغم من أن موعد 
نزولها لألسواق سيكون في عام 2020.

وبدأت "بــي أم دبليــو" باحلصول على 
طلبات شراء أولية لسيارتها "آي أكس 

3" فــي النرويــج، التي تعــد عاصمة 
السيارات الكهربائية في أوروبا.

وتنضم ســيارتي "إي كيو سي" و"آي 
أكس 3" لعدد من الســيارات الرياضية 
الكهربائية، التي تعمل عليها شركات 
الســيارات مثل جاغــوار وأودي، والتي 
ستدخل سوق السيارات الكهربائية في 
"لزعزعة"  في محاولة  املقبلة،  األعوام 

عرش سيارة تيسال الكهربائية.

 "BMW"سيارات كهربائية من  مرسيديس" و"

حين يكون التأقلم مرًا..نفقد الدفاع عن الحياة

حني يكون التأقلم مراً

جمال جصاني

على خطى الدورات االنتخابية الســابقة واملنتسبني لنادي 
برملانهــا االحتادي العتيد؛ ســارع القادمــون اجلدد للمحفل 
التشريعي والرقابي االول في البلد، الى طلب الغوث من حالل 
املشــكالت الوطني واملعني اجملرب في شتى حاالت االضطرار 
وفي شــتى احلقول والتخصصات والكتل واالصطفافات؛ أي 
احملكمة االحتادية العليا، تلك املؤسســة التي أهدتنا املعنى 
اجلديد ملا يعــرف بـ )الكتلة األكبر)، وهو مفهوم ينســجم 
متاماً وحاجات التشــرذم على أســاس "الهويــات القاتلة" 
املهيمنة علــى جتاذبات وتوجهــات املشــهد الراهن. مثل 
هذا الســلوك للطبقة السياســية وحيتانها وممثليها، في 
التعاطي مع ما يفترض انها من واجباتهم ومســؤولياتهم 
السياسية والتشــريعية والرقابية، وحتويله عند كل مفترق 
طرق صغيرا كان أم كبيرا الى احملكمة االحتادية؛ يعكس واقع 
عجزهم وضعفهم في مواجهة ما تنطعوا للتصدي له من 
مســؤوليات جتاه الوطن والناس، أي العمل السياسي مبعناه 
الذي مارســه الرعيل االول من الوطنيــني العراقيني الذين 
كرســوا كل مواهبهم وإمكاناتهم من أجل خدمة الشأن 
العام. ال حدود للســيرة واالمثلة السيئة التي رافقت تلقف 
هذه الطبقة السياســية من شــتى الرطانات والهلوسات 
والعناويــن، ملقاليد أمور هــذا الوطن املنكــوب، وهم عبر 
خطــوة برملانهم اجلديد هذه )إحالة أمر حتديد الكتلة األكبر 
اليهــا مجدداً) يؤكدون للمتشــائمني منا صحة ما توقعوه 
من ســيناريوهات للعراق في السنوات االربع املقبلة. هكذا 
أوكلت املهمة األساسية للنشاط السياسي واصطفافاته 
الى القضاة، كما حصل عندما نشــب اخلــالف حول عمل 
القضاة  انخرط  مفوضيتهم املســتقلة لالنتخابات، حيث 
مبهنة إضافيــة )إجراء العد اليدوي لنتائج االنتخابات) وعلى 
أمــل نهوضهــم بواجبات ومهــن اخرى مع هــذه القافلة 
اجلديدة من املتطفلني على ســنام السلطات، ال سيما وان 
عدد القضاة لدينا ال يتناسب وحجم األضابير وامللفات التي 
تنتظــر طويال دورها بني ردهاته ودهاليزه املكتظة باملراجعني 

واليائسني والبائسني من الفاو لزاخو.
ان هذا التمــدد والتورم الظاهري لســلطة القضاء وبنحو 
خاص احملكمة االحتادية العليا، ال يشير ابداً الى فاعلية هذه 
السلطة ونفوذ مؤسساتها وعافية هيئاتها القضائية، ومن 
يتابــع دور أهم هيئاته )االدعاء العــام) منذ حلظة "التغيير" 
الى يومنــا هذا، يدرك ان هذه املؤسســات احليوية، لم تكن 
مبنــأى عما يحصل في البلد مــن غرائب وعجائب يعجز عن 
فك طالســمها صاحب "روح القوانني" مونتسكيو بجالل 
قدره وشــأنه في مجال القوانني والتشــريعات والدساتير. 
يفترض بســدنة القضاء واحملكمة االحتادية العليا التوقف 
كثيرا عند هــذا التقليد الضار الذي متارســه هذه القبائل 
السياســية، كي ال تتــورط أكثر في مثل هذه املمارســات 
واحلذلقات التي أحلقت أفدح األضرار بحاضر ومستقبل البلد 
وجتربته الفتية، حيث مبقدور املواقف الشــجاعة واملسؤولة 
للمتصديــن ألمــر الســلطة القضائية، تقدمي يــد العون 
لبلدهم ومجتمعهم في تقومي مســار التطورات بعيدا عن 
شــراهة قوارض املنعطفات التاريخية وتطلعاتهم املتنافرة 
ومصالــح العراقيني جميعاً. اننا اليوم وبعد باكورة القرارات 
االنهزامية التي اتخذها مجلس النواب اجلديد، وبعد ترحيله 
أمر أهــم نتيجة تتمخض عنها االنتخابــات عادة عند األمم 
التي وصلت لســن التكليف احلضاري، حتديــد أمر الكتلة 
األكبر الى احملكمة االحتادية، ومد أجل اجللسة املفتوحة الى 
الســابع عشر من الشهر اجلاري، أي بعد اسبوعني من تاريخ 
انعقادها، وغير ذلك من التداعيات واملواقف التي تؤكد ومبا ال 
يقبل الشك بأن القافلة اجلديدة من عيال البرملان لم يصلوا 
لسن التكليف الدميقراطي بعد، وهم بأمس احلاجة للرعاية 
والوصاية األبوية التي تسدد خطاهم وأصواتهم على دروب 

اخليبات اخلالدة..!

ومضــة

عيال المحكمة االتحادية..!

الصباح الجديد - وكاالت:
أكد اخملرج ديجي كاروسو، الذي أخرج 
 The" سلســلة  من  الثالث  اجلزء 
Return of Xander Cage" عن 
الهندية  النجمة  مشــاركة 
الرابع  باجلزء  بادكون،  ديبكا 

من الفيلم.
وذلك عبر سؤال اخملرج 

ديجي كاروســو، الذي قــال "نعم" عن 
"كاروســو"،  ويقوم  ديبكا،  مشــاركة 
بالعودة مرة أخرى إلخراج اجلزء الرابع من 
السلســلة، وتتعاون عدد من شركات 
اإلنتاج فــي اجلزء اجلديــد، ومن بينهم 
 H"و  ،"One Race Films" شــركة 

Collective"، إلى جانب فان ديزل.
يذكــر أنه جــرى طرح اجلــزء األول من 

السلسلة الشهيرة عام 2002 وحملت 
اســم "xXx"، ومت طــرح اجلــزء الثاني 
 xXx: State of the" والذي حمل اســم
Union" عــام 2005، أما اجلــزء الثالث 
فطــرح جتارياً عام 2017، وحمل اســم 
"xXx: Return of Xander Cage" ومن 
املقرر البدء فــي تصوير اجلزء الرابع في 

شهر كانون االول ديسمبر املقبل.

ديبكا بادكون بطلة
"The Return of Xander Cage " لـ 

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن موقــع "CNBS" عن موعد 
إطالق هاتف سامســونغ اجلديد 
من فئــة "غاالكســي x" والذي 
مختلف  جديد  بأمنوذج  سيكون 

عما سبقه.
وأعلــن املديــر التنفيذي لقســم 
سامسونغ  شــركة  في  الهواتف 
كو،  دجــني  دونــغ  الكوريــة، 
هاتف  إطــالق  موعــد  عن 
فئة  اجلديد من  سامسونغ 
والــذي   "X "غاالكســي 
جديد،  بتصميم  سيكون 
مع  له  مقابلة  في  وذلك 

املوقع.
حتدث دونغ دجني كو عن 
عرض االمنــوذج اجلديد 
من الهاتف في شــهر 
نوفمبر /تشرين الثاني 

من هذا العام، وســيكون العرض في 
مدينة سان فرنسيسكو األميركية.

وســيتميز التصميــم اجلديــد لهذا 
النوع من هواتف سامسونغ، بخاصية 

الطي.
وشــرح املدير التنفيذي بــأن الهاتف 
ســيتميز باخلواص وامليزات نفســها 

التــي وجدت في الهواتف الســابقة، 
إضافــة إلمكانية مشــاهدة مقاطع 
الفيديو، ولكــن بطريقة مختلفة عن 
غيره من الهواتف. وذكر بأن العديد من 
رغبة  أظهرت  والدراسات  اإلحصائيات 
الهواتف،  الكثيرين من مســتخدمي 

باستعمال الهواتف القابلة للطي.

الصباح الجديد - وكاالت:
جديدة  دراســة  أوضحت 
مــن  باحثــون  أجراهــا 
جامعــة "ســانت أندرو" 
إنــاث  أن  األســكتلندية، 

القردة ال يثقن بذكورهن.
ورأى الباحثــون مــن خالل 
عندما  أنه حتى  دراستهم، 
يُظهــر الذكــور أســاليب 
متفوقــة، فــي البحــث عن 

الطعام مثال، فإن اإلناث ال تســير على 
نهجهم.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، 
البروفيسور  الدراسة  على  املشرف  قال 
وينت، "ميكن تفســير هذه املســألة بأن 
ما يهم إناث القردة، احلفاظ على روابط 
وثيقة مــع اإلنــاث األخريــات اللواتي 
يقضــني حياتهن كلها فــي اجملموعة 
نفســها"، وأضاف: "رمبا يكن أقل ميالً 
الدراسة، تفضل  الذكور" وبحسب  إلى 

اإلناث البقاء في مجموعة واحدة طوال 
حياتهن، فــي حني علــى العكس من 
ذلك غالبا ما ينتشــر القرود الذكور في 
مجموعــات أخرى، مما يعنــي أن اإلناث 
أكثر ثقة في جنسهن في احلصول على 

املعرفة في شؤون احلياة واملعيشة.
وعلى النقيــض من ذلك، فــإن القرود 
الذكور يكونون ســعيدين بالتعلم من 
أي جنس يبدو أنه أكثر فعالية في حالة 

معينة، وذلك على ذمة الدراسة.

أنثى القرد ال تثق بشريكها

"سامسونغ" تطلق الشهر 
المقبل هاتفها القابل للطي
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