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طالب في كلمة إثر انتهاء رئاسته بمراجعته وتعديله

معصوم :كل أزماتنا السياسية الحالية
وإعاقة عمل الدولة ومؤسساتها جذرها الدستور

بغداد  -الصباح الجديد:
حمــل فــؤاد معصــوم رئيــس
ّ
اجلمهورية الــذي انتهى أمس ليال
توليه منصب الرئاسة ،الدستورن
إعاقة عمل الدولة ومؤسســاتها
بنحو ســليم ،واصفا كل االزمات
السياســية في العراق بان جذرها
دستوري او قانوني.
وكان وجــه معصــوم كلمة الى
الشــعب ،اثر انتهاء توليه رئاسة
اجلمهورية وتســليمها الى خلفه
الدكتور برهم صالح ،الذي باشــر
منصبه صباح امــس ،خلص فيها
مســيرته على ســدة الرئاســة
طيلة اربع ســنوات ،جاء فيها ":إ َن
الل السنوات
ُمار َ َ
س َة صالحياتناِ ،خ ِ
االربــع املاضيــة ،وبعيــدا عن اي
جيَ ،ك َ
ش َف ِت جملة من
ت َدخُ ِل خار ِ ْ
رات ال ُدســتوري َ ْة كانت سببا
ال َث ْغ ِ
في عرقلــة واعاقة عمــل الدولة
ومؤسســاتها بشــكل ســليم.
لذلك نــرى ان الدســتور باعتباره
القانون األساسي واألعلى ،بحاجة
ماســة الى املراجعــة والتعديل
بهدف التطويــر ومعاجلة الثغرات
والنواقــص ومواكبــة التطورات
القانونية العاملية فضال عن ضرورة
ان يكون ضامنــا لإلجماع الوطني
الكامــل والفعلي حولــه ومعبرا
عن لــزوم قدرته اآلنيــة واحليوية

برهم صالح يتسلم رئاسة اجلمهورية من سلفه فؤاد معصوم
علــى معاجلــة االزمــات الطارئة
واملنعطفات اخلطرة.
ويسعدني ان اغتنم هذه الفرصة
للتأكيد مجددا ،ان صيغة دستورنا

العراقــي الــذي كتب فــي وقت
عصيــب تتميز بالتقــدم واملتانة
بشــكل عام .بيــد ان كل البلدان
الدميقراطيــة حتــى االكثر تقدما

احتاجــت الــى ســنوات طويلة
حتى تصــل الى دســاتير ضامنة
للدميقراطيــة احلقيقيــة ،ومــن
هنا ضرورة التطويــر املتواصل بل

الدائم لدســتورنا ايضا ،وال نتردد
فــي القــول هنــا ان كل أزماتنا
السياسية احلالية هي أساسا ذات
جذر دســتوري او قانوني ،فاقمها

غياب جلنة التعديالت الدســتورية
عن الوجــود دون ان تنجز مهامها،
ووجود تفسيرات متباينة حول هذه
املادة الدســتورية أو تلك ما سمح
بالتدخــل فــي اســاءة توظيفها
احيانا.
واحلال بدون احترام اجلهات الرقابية
التفسيرية للدستور وبدون اإلجماع
على دستور وطني شامل تستمر
األزمات في العملية السياســية
االمر يســتوجب عاجــا خطوات
رصينة ودستورية ألزالة كل مواطن
الضعف في الدستور السيما في
اهم املــواد املثيرة للخالفات و إزالة
اللبس في الصياغات وجتنب اللغة
الفضفاضة التي ميكن تفســيرها
بأشكال شــتى او حسب الرغبات
بينما ينبغي ان يكون هناك تفسير
واضح وثابت يصد تدخالت ورغبات
الكتل او السلطات اخملتلفة.
وعلــى العموم إننــا جميعا لدينا
مالحظــات على الدســتور ،لكنه
اآلن هــو الضامــن الوحيد حلماية
بالدنا وشــعبنا ومستقبلهما من
االخطار .وإننا من موقعنا ومبوجب
مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل
قوة على أهمية االلتزام بالدستور
نصا وروحا كأساس ألية مواقف او
اجراءات..
نص الكلمة ص2

خبراء :انتخاب صالح وتكليف عبد المهدي حدثا ضمن المواقيت الدستورية

بغداد  -وعد الشمري:
أكــد خبــراء قانونيــون ،أمس
األربعــاء ،أن انتخــاب رئيــس
اجلمهورية برهم صالح وتكليف
عــادل عبــد املهدي بتشــكيل
احلكومــة املقبلة قد جرى ضمن

املواقيــت الدســتورية ،الفتني
إلــى النظــام الداخلــي اجلديد
للحكومة يلزم وجود نائب واحد
لرئيس مجلــس الوزراء ،في حني
أشــاروا إلى ان الدستور أعطى
فرصة للمكلف بأال يقدم كامل

طاقم وزارته وتأجيل إسناد قسم
من احلقائب إلى مدة محددة.
وقــال اخلبيــر القانونــي حيدر
الصوفــي إن "صالحيــات رئيس
اجلمهورية بدأت رســميا ً حلظة
ترديــده القســم فــي مجلس

مطالب بملف المفقودين وإنصاف ضحايا داعش
وإعادة الموظفين والمنتسبين المفصولين

النواب وبحضــور رئيس احملكمة
االحتاديــة العليا وهــو ما حصل
ليلة أمس األول".
واضــاف الصوفــي أن "تكليف
برهم صالــح لعادل عبد املهدي
فــي تشــكيل احلكومة حصل
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بغداد  -الصباح الجديد:
هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي
حيــدر العبــادي ،رئيس الــوزراء
املكلف عادل عبد املهدي ،مبناسبة
تكليفــه بتشــكيل احلكومــة
العراقية اجلديدة.
وجاء فــي بيان صدر عــن املكتب
اإلعالمــي لرئيس الــوزراء وتلقت
الصباح اجلديد نسخة منه امس:
"أهنئكــم مبناســبة تكليفكم

aتقريـر

بتشكيل احلكومة اجلديدة متمنيا
لكــم النجــاح في تشــكيلها
واختيــار من هو األصلح لشــغل
املناصب احلكومية لتقدمي أفضل
اخلدمات للمواطنني سائال العلي
القدير ،أن يأخــذ بأيديكم ملا فيه
عز العراق وشــعبه وحفظ امنه
ورفاهه".
وبدوره دعا عبد املهدي ,في رسالة
جوابية امس األربعاء ,رئيس الوزراء
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بغداد  -الصباح الجديد:
حث رئيــس التحالــف الوطني،
الســيد عمــار احلكيــم ،الكتل
السياســية علــى التعــاون مع
رئيس الوزراء املكلــف عادل عبد
املهدي في تشكيل حكومة قوية
ومنسجمة.
ونقل بيــان ملكتبه تلقت الصباح
اجلديد "نســخة منه عن السيد
ُ
"نبــارك
عمــار احلكيــم قولــه

جلناب عادل عبــد املهدي تكليف ُه
ِ
بتشــكيل احلكومــة العراقية،
ِ
متمنــن مــن العلــي القدير أ ْن
يوفق ُه في مهمت ِه اجلسيمة التي
تتطلب رؤي ًة موضوعي ًة شــامل ًة
ُ
ُ
تدعيــم اإليجابيات
على
تعمــل
ِ
وتشــخيص ومعاجل ِة السلبيات
ِ
أمن
وحتقيق
ِ
تطلعات الشعب من ٍ
ِ
وخدمات وتنمي ٍة واســتثمار على
ٍ
علمي رصني
حكومي
برنامج
وفق
ٍّ
ّ
ِ
ٍ

ّ
يعمق الخالفات بينهما
انتخاب برهم صالح رئيسا

مبنى رئاسة اإلقليم
املتقــدم فــي االحتــاد الوطني
ســرتيب جوهــر فــي تصريح

للصباح اجلديد اخلبر ،اشار الى ان
قوات الزيرفاني املكلفة بحماية

مبنى رئاســة االقليم ،اعترضت
املوظفني احملســوبني على االحتاد

بغارة روسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالــت صحيفــة ديلــي ميل
البريطانيــة ،إن االبــن األصغر
لزعيم عصابات داعش اإلرهابية
أبو بكر البغدادي قتل خالل غارة
جوية روسية.
ونقلــت الصحيفة فــي تقرير
نشــرته أمــس األربعــاء ،عن
قائد عســكري عراقي قوله ان
االبــن االصغر للبغــدادي لقى
حتفه فــي مخبئه خالل الغارة
الروســية ،التي نفــذت في 22
ايلول املنصرم ،دون أن يعطي أي
تفصيالت حول اسمه أو سنه.
ويأتــي ذلك بعد أشــهر قليلة

من مقتل حذيفــة البدري وهو
ابن آخر للبغدادي في سوريا،في
متوز املاضي ،خــال القتال ضد
قوات النظام والقوات الروسية
مبحطة للكهربــاء في حمص
بسوريا.
يذكر أن أبوبكــر البغدادي ،األب
خلمسة أبناء ،وهو املطلوب األول
في العالم ،جنا على مر السنوات
األخيرة من عــدة ضربات جوية
وأصيب مــرة على األقل بجروح،
ووردت أنبــاء مــرارا ً عــن مقتل
البغــدادي أو إصابتــه ،غير أن
اخلبراء ما زالــوا يحذرون من أنه
يتقن فن التخفي.

استثمار "جزيرة السندباد"
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت هيئة الســياحة أمس
األربعــاء ،عــن توقيعهــا عقد
اســتثمار "جزيــرة الســندباد
السياحية" بالبصرة بكلفة 64
مليون دوالر.
وقالــت الهيئة فــي بيان تلقت
"الصبــاح اجلديــد" نســخة
منه ،إنها " و ّقعــت أمس عقد
اســتثمار جزيــرة الســندباد
الســياحية بالبصرة مبســاحة
 52دومنا ً مع ائتالف ثالث شركات
منها شركتني محليتني واألخرى
لبنانيــة" ،موضح ًة أن "القيمة
األولية للمشروع تبلغ  64مليون

دوالر"  ،وأن "املشــروع يعــد من
املشــاريع االســتراتيجية التي
ســوف تضع محافظة البصرة
علــى خارطــة الســياحة في
العراق واملنطقة".
يذكر أن "جزيرة السندباد" التي
حتيط بهــا مياه شــط العرب،
كانت تضم العديد من املنشآت
الســياحية والترفيهيــة ،إال
أنها حتولت إلى معســكر خالل
الثمانينيات من القرن املاضي ،
ثم أعيد تأهيلها جزئيا ً منتصف
التســعينيات ،وفــي عام 2003
تعرضت منشــآتها إلى النهب
والتخريب.

الوطنــي ومنعتهــم من دخول
املبنــى ملمارســة مهامهــم
الوظيفية.
واضاف ان من بني املوظفني مدير
عام ومستشــار وموظفني من
حصة االحتــاد الوطني ،مبينا ان
قوات الزيرفاني ابلغوهم بان قرار
منعهم من الدخــول جاء بعد
تلقي اوامر من جهات عليا.
جاء ذلك على خلفية خســارة
مرشــح احلزب الدميقراطي امام
منافســه برهــم صالــح بعد
املنافسة الشديدة التي حدثت
بــن االحتــاد الوطنــي واحلزب
الدميقراطي حصول على منصب
رئيــس اجلمهورية ،الــذي كان
الطرفان يقوالن بانه استحقاقه
االنتخابي.
بدورها ذكرت مصادر سياســية
مطلعة للصباح اجلديد ان رئيس
احلزب الدميقراطي الكردستاني
مســعود بارزانــي هــدد بعدم

تضطل ُع بــه كابين ٌة مهني ٌة قوية
منسجمة".
يتســم
وأضاف "يحدونا األمل أ ْن
َ
عه ُد عبد املهــدي بطفر ٍة نوعي ٍة
احلكومــي لثقتنا العالي ِة
باألداء
ّ
ِ
ُ
ميتلك مــن خبــر ٍة ودراي ٍة
به ملــا
وعالقــات
اقتصاديــة واســعة
ٍ
متوازنة محليــا ً وإقليميا ً ودوليا،
ِّ
بالكتل السياســي ِة
نهيب
كما
ُ
التعاون معه لتشــكيل احلكومة

ضم َّن املدة الدســتورية والعمل
على مســاند ِة احلكومة القادمة
تشريعيا ً وتنفيذيا".
وكان مجلس النــواب ،قد أنتخب
الثالثاء ،برهم أحمد صالح رئيسا
للجمهورية ،خلفا لفؤاد معصوم.
وكلــف صالــح املرشــح عادل
عبد املهدي لتشــكيل احلكومة
لتشــكيل وعرضها على البرملان
للمصادقة عليها.

سفير االتحاد األوروبي من البصرة:

الديمقراطي الكردستاني يمنع موظفي االتحاد من دخول مبنى رئاسة اإلقليم
السليمانية  -عباس كاريزي:
أدى اخلــاف حــول منصــب
رئيــس اجلمهوريــة وانتخــاب
مرشــح االحتاد الوطنــي برهم
صالــح للمنصب ،الــى تعميق
األزمــة وحدة التوتــر بني احلزب
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد
الوطني.
وبينما توقعــت مصادر مطلعة
ان يكــون رد احلــزب الدميقراطي
بزعامــة مســعود بارزانــي
ســريعا على ما عده جتاوزا على
اســتحقاقه االنتخابي ،وفشل
مرشحه فؤاد حسني من الظفر
مبنصب رئيس اجلمهورية ،منعت
قــوات مــن الزيرفانــي التابعة
للحــزب الدميقراطــي امــس
االربعاء املوظفني احملسوبني على
االحتاد الوطني ،من الدخول الى
مبنى رئاســة اقليم كردستان
في اربيل.
وبينمــا اكد الصحفــي الكادر

مقتل ابن البغدادي

لتشكيل حكومة قوية

نحتاج دعمكم ومشورتكم لتعزيز أمن البالد
ســنوات املاضية بكل صعوباتها
وجناحاتها واعيا ثقل املســؤولية
والتي ســأحتاج فيهــا يقينا الى
دعمكم ومشورتكم “.
واضاف ان ” التعاون سيكون الجناز
املهام ملا فيــه تعزيز امــن البالد
وتوفيــر اخلدمات واحليــاة الكرمية
لشعبنا املضحي الشجاع ووفاءا
ألرواح شهدائنا ومن اهلل التوفيق”.
تتمة ص3

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مســؤول إماراتــي ،إن بالده
وغيرها مــن دول مجلس التعاون
اخلليجي بدأت محادثات مع العراق
للربط الكهربائي مع شبكته.
ونقلــت رويتــرز عن وكيــل وزارة
الطاقة والصناعة اإلماراتية مطر
النيادي ان "هيئة الربط الكهربائي
لــدول مجلس التعــاون اخلليجي
تدرس مــع الســلطات العراقية
ربطا كهربائيــا مبحافظة البصرة
جنوبي العراق".
ويعانــى العــراق ومحافظاتــه
اجلنوبيــة مــن انقطاعــات في

الكهرباء منذ ســنوات مع تدهور
اخلدمات العامة.
وذكر النيادي على هامش مؤمتر في
مدينة مراكش املغربية أن مجلس
التعاون اخلليجي قد يصدر فائضه
من الكهرباء  ،وأن "مجلس التعاون
اخلليجــي ينتــج  100ميغــاواط
سنويا ،ال يُســتهلك منها إال 30
باملئة في فصل الشتاء".
وأشــار إلى أن "مجلــس التعاون
اخلليجــي يــدرس أيضــا ربطــا
كهربائيــا مــع منطقــة القرن
األفريقي وشبه اجلزيرة الهندية"،
دون اخلوض في تفاصيل.

الحكيم يحث على التعاون مع عبد المهدي

العبادي يهنيء عبد المهدي واألخير:
املنتهية واليته حيدر العبادي إلى
مساندته في تشــكيل احلكومة
املقبلــة الجنــاز املهــام اخلدمية
واألمنية.
وقــال عبــد املهدي في رســالة
وجهها الى العبادي” أشــكركم
جزيل الشــكر علــى تهنئتكم
املعبرة داعيــا العلــي القدير ان
يوفقنــا ملواصلة املســيرة التي
حتملتم عبىء قيادتها خالل االربع

في الثالث من الشهر املقبل".
وبــن الصوفــي أن "احلكومــة
احلالية برئاســة حيــدر العبادي
متارس صالحياتها الكاملة طيلة
مدة التكليف..
تتمة ص3

كاتانيتش يعلن قائمته وبعثة األسود
تغادر إلى السعودية ..االثنين

لتزويد العراق بالكهرباء

بكلفة  64مليون دوالر

مهلة تشكيل الحكومة تنتهي في الثالث من الشهر المقبل ..ونائب واحد لرئيس الوزراء
وفق املادة  /76أوال ً من الدســتور
بوصفه مرشح الكتلة النيابية
االكثر عدداً".
وأشار إلى أن "عبد املهدي امامه
مهلة  30يوما ً لتشكيل طاقمه
الوزاري بــدأت منذ امس وتنتهي

محادثات خليجية

التعامل مع رئيــس اجلمهورية
برهم صالح ،بعد ان اعتبر فوزه
مبنزلــة هزميــة كبيــرة للحزب
الدميقراطي.
واضافت املصادر ،ان رفض االحتاد
الوطني الكردســتاني ســحب
مرشــحه او التنــازل ملرشــح
احلزب الدميقراطي الذي خســر
الســباق نحــو قصر الســام،
خلفت استياء واسعا لدى احلزب
الدميقراطــي الذي هــدد بعدم
التعامل مع رئيــس اجلمهورية
والعودة الى نظام االدارتني ،فضالً
عن اقصاء االحتــاد الوطني من
املشــاركة في حكومة االقليم
املقبلة.
وكان رئيس احلــزب الدميقراطي
الكردستاني مسعود بارزاني قد
اعلــن في بيان رفضــه لعملية
اختيار رئيــس جمهورية العراق
وفقا لآلليات احلالية.
تفصيالت ص2

العراق يعاني من مشكلة

في إدارة موارده االقتصادية
بغداد ـ الصباح الجديد:
عد ســفير االحتــاد األوروبي في
ّ
العراق رامــون بليكوا خالل زيارته
محافظة البصــرة أمس األربعاء،
أن العراق ال يعاني من مشــكلة
فــي توفــر املــوارد ،وإمنــا يواجه
مشكلة حقيقة في إدارة املوارد،
في حني أعلنــت احلكومة احمللية
عن مناقشة عدد من املشاريع مع
السفير.
وقال الســفير بليكوا في حديث
لعدد من الصحفيني ،عقب لقاء
مع النائــب األول حملافظ البصرة
محمد التميمــي إن "الهدف من
زيارة وفــد االحتاد األوروبي للبصرة
هــو التأكيد علــى الدعم الذي
أعلنه االحتاد للعــراق" ،مبينا ً أن
"هذا الدعم ع ّبــرت عنه املمثلة
العليــا للسياســة اخلارجيــة
األوروبيــة فيديريــكا موغيريني
عندمــا أعلنت عن تقــدمي 400

مليــون يــورو لدعــم قطاعات
اقتصادية وخدميــة واجتماعية
في العراق".
ولفت السفير ،إلى أن "املشكلة
في العراق ليست في توفر املوارد،
ولكن توجد مشكلة حقيقية في
إدارة املوارد" ،مضيفا ً أن "البصرة
تشارك بجزء كبير من ثروة العراق،
وقدمت الدماء والتضحيات ،وهي
تســتحق أن تعوض وتأخذ دورها
الكامــل ،ونحــن هنا ملســاعدة
احلكومــة املركزيــة واحلكومــة
احمللية من أجل تطوير االقتصاد".
من جانبه ،قال النائب األول حملافظ
البصرة محمد طاهــر التميمي
إن "عــدة أمور متت مناقشــتها
مع الســفير ،من أهمها مشاريع
تبناهــا أو مولها االحتــاد األوربي،
ومنها مشروع لتدريب العاطلني
عن العمل".
تتمة ص3
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شؤون عراقية

معصوم في انتهاء مهامه:
كل أزماتنا السياسية الحالية جذرها الدستور
بغداد  -الصباح الجديد:
وجه رئيس اجلمهوريــة فؤاد معصوم،
ّ
األربعاء ،كلمة إلى الشــعب العراقي
مبناســبة انتهــاء مهامه الرســمية
كرئيس للجمهورية.
وقــال معصــوم فــي نــص كلمته:
مبناســبة انتهاء مهامنا الرســمية
رئيســا للجمهورية ،أعرب عن أصدق
مشاعر الشــكر والتقدير لكافة أبناء
شــعبنا العزيز علــى كل ما منحوني
إياه من ثقة ودعم كانا ســندا لي في
النهوض مبسؤولياتي الدستورية خالل
الســنوات األربع املنصرمــة كرئيس
للدولــة ورمــز لوحدة الوطــن وممثل
لســيادة البالد ،ومكلف بالسهر على
ضمان االلتــزام الكامل بالدســتور،
واحملافظــة علــى اســتقالل العراق،
وسيادته ،ووحدته ،وســامة أراضيه،
وفقا ً ألحكام الدستور.
وإذ يحل موعد اختتام األمد الدستوري
الكامل ملسؤوليتي هذه والتي كا َن لي
َ
الم َمقالي ِدها وحتمل أعباء
شرَ ُف ْ
اســ ِت ِ
أمانتهــا بعد أن أوكلت لــي طوال ما
َوات أربع مضت ،أشعر
سن ْ
ينيف على َ
بارتيــاح وفخــر وضميــر مطمئن ،ملا
ٍ
حققته من جناح في قيــادة بلدي الى
بر األمان بعد متكينه مــن اجتياز كل
تلك األخطار التــي كانت محدقة به،
وأميا إحداق ،عند اســتالمنا املسؤولية
فــي مرحلة هي بال ريــب أصعب ورمبا
أخطر فتــرة في تاريــخ بالدنا املعاصر
حيــث كان قد ســبقها متكن تنظيم
داعــش اإلرهابــي مــن احتــال عدة
محافظات عراقية وال سيما ثاني أكبر
محافظــات البالد نينــوى وعاصمتها
املوصل واقتراب مجرميه من العاصمة
ص ْع َب ْة ،وفي
بغداد في ُظــروف دَقي َق ًة وَ َ
ِظ ِّل انهيار خطير في أســعار النفط
عامليا أدى إلى خفض عائداتنا منه إلى
الربع تقريبا ،وبالتزامن مع ان ْ ِقسامات
َعميقــة وإخفاقات مؤســفة نتيجة
حداثــة جتربتنــا الدميقراطيــة وحتى
هشاشــة بعض أسســها بســبب
جتــذر نظــام احملاصصة واســتفحال
وبــاء الفســاد واســتمرار مســاوئ
التركة الثقيلــة املوروثة عن األنظمة
الدكتاتورية البائدة على كافة الصعد.
و ُمنــ ُذ  24متــوز  2014ولِغايَــ ِة ال َيو ْم،
لــت مــن
موقــع مســؤولياتنا
َع ِم ُ
ِ
الدستورية بفعالية وقوة ،لكن بتجرد
ودأب صامــت،
واجهَ ِة وتذليل
علــى ُم َ
ٍ
الص
بر وإِرادَة ثابتة،
عــاب ب ِ َو ْعي َ
َ
كل ِ
وص ٍ
وَلَ ْم أتردد قيد أمنلة في الوفاء بواجباتي
في حماية الدســتور ورعاية مصالح
العراقيني كافــة من كل املكونات دون
متييز كما في تعزيز املواجهة الوطنية
ص َف ْت ببلدنا
ْمات واألخطار أَلتي َع َ
لألَز ِ
ومنطقتنا.
فطــوال أربع ســنوات من رئاســتنا
للجمهوريــة ،وعلى كل مســتوياتها
ومجاالتها ،لم يخطر علــى بالنا أبدا
أن نكون ممثال ملكون أو طائفة أو حزب،
بل رئيسا لكل العراق ،ومدافعا صادقا

تقـرير

ال يسعني وأنا أغادر
مسؤولياتي الرئاسية،
إال أن أؤكد من جديد
دعوتي التي لم ّ
أكل منها
يوم ًا ،الى لزوم التمسك
بالدستور ،وإعالء مبادئ
وحقوق المواطنة ،وانجاز
المصالحة المجتمعية
حوار جاد
عبر إرساء
ٍ
ومستدامْ وتسامحي في
الجوهر بين كل أبناء
الشعب وليس بين القادة
السياسيين وحسب

فؤاد معصوم
وأمينــا عن تطلعات شــعبنا العادلة
باحلرية واحلياة الكرمية ،وعن تنوع بالدنا
الفكــري والثقافي واحلضــاري ،وعن
عودتها إلى مكانها الالئق بني األمم.
وال يســعني وأنا أغادر مســؤولياتي
الرئاسية ،إال أن أؤكد من جديد دَ ْع َوتي
التــي لــم ّ
أكل منها يومــاً ،الى لزوم
التمســك بالدســتور ،وإعالء مبادئ
وحقــوق املواطنــة ،واجنــاز املصاحلة
اجملتمعيــة عبــر إرســاء ِحــوارٍ جاد
س َت َدا ْم وتســامحي في اجلوهر بني
و ُم ْ
كل أبناء الشــعب وليس بــن القادة
السياسيني وحسب ،يَكو ُن وَح َد ُه إلى
جانب قوة اإلرادة والوطنية والتمسك
بالقيــم اإلنســانية ،صمــام األمان
الضامن حلَ ِّل أصعب املشــاكل وتذليل
العقبات ،وللسير قدما باالتكال على
اهلل ،والثقة بالشــعب نحــو حماية
العراق املستقل املوحد ،وضمان فعلي
حلقوق كل العراقيني فيــه بدون متييز
وفي مقدمتها حقــوق املرأة التي نص
عليها الدستور.
وبداهة لم تكن مهامنا سهلة االجناز
علــى الدوام ،بيــد أَننا لــم نترك ألي
مــن الصعوبــات واملشــاكل املوروثة
أو الطارئــة أَن ي ُ َ
ش ِّ
ــك َل َع َق َبــ ًة كأداء
أمام تطلعاتنــا وتوجهاتنا .ولقد كنا
مؤكدين وداعمني لضمان حق املواطنني
بالتظاهر واالجتماع والتعبير السلمي
عن مشــاعرهم ومطالبهم بتحسني
شروط حياتهم االقتصادية واخلدمية
أو رفضهم مظاهر الفســاد واإلحباط
وقدمنا توصيــات عملية ملعاجلة ذلك
أحيانــا كما حصــل بشــأن أحداث

محافظة البصرة مؤخرا البصرة فيما
جلأنا إلى إيقاف بعض التشريعات التي
متس احلريات واحلقوق الدستورية.
وكمــا أَن وَح َدت َنــا الوط ِن َيــ ْةَ ،تت ُ
َــل
األَولَ ِويَــة ،فإننــا بذلنــا كل جهد من
أجل تقريب وجهات النظر والوساطة
حلــل أي مشــكالت أو خالفــات بني
الدول الشــقيقة وغيرهــا ،مدفوعني
بعامل الصداقة والعالقات التاريخية
واملصالــح املشــتركة والفهــم
االستراتيجي الواثق.
ونحــن نفخــر أيضــا بتأسيســنا
وتكريسنا لسياسة كسب األصدقاء،
منطلقــن من احلرص علــى أن تكون
عالقاتنا مــع اجلميع جيدة وأن ال ننظر
إلى هــذه الدولة أو تلــك بعيون دولة
أخرى ،ال ســيما ونحن غيــر ُمنعزلني
حيطنــا اإلقليمــي والدولــي
َعــن ُم ِ
ُ
والسياســية
غرافية
جل
ا
وتعقيداتــه
ِ
وال ِدينية ومدركني بأن كافة املشكالت
والنزاعات ميكن حلها ســلميا ً وباحلوار
املتبادل.
لقد اعتبرنا على الــدوام ‘ن أي خرق أو
جتاوز على الدســتور هــو اعتداء على
أسس إرادتنا املشــتركة ،كما سعينا
بأنــاة وصبر وإصــرار إلــى جمع كل
الطاقات الوطنية والدولية الصديقة
لتلبيــة متطلبــات الســنوات األربع
املاضية وتركــزت على دحــر اإلرهاب
وعودة النازحني وإعــادة اإلعمار وتعزيز
الوحدة الوطنية وإعالء مكانة العراق
الدولية ونشــر االســتقرار اإلقليمي
وتطوير النظــام الدميقراطي االحتادي
الدســتوري الــذي يتطلــع لــه كل

املواطنني.
ولقــد عملنا بعزم وإصــرار على منح
أولوية قصوى إلجناز املســؤوليات التي
نصــت عليها املادة  73من الدســتور
اخلاصة بصالحيــات رئيس اجلمهورية
وجتســدت انعكاســاتها في عدد من
املكاسب الكبرى لعل ابرزها:
 عملنا املتواصــل بل اليومي لتوحيدكلمــة العراقيــن ومتتــن عالقــات
التفاهــم والتكامــل بني الرئاســات
الثــاث والســلطة القضائيــة عبر
مبادرتنا بتنظيــم اجتماعات دورية او
منتظمة لذلك مركزيــن على اولوية
تطبيق بنود الدستور وحقوق املواطنني
ووحــدة املوقــف الوطنــي حــول اي
احداث تســتجد في اجملاالت الوطنية
واالقليمية والدولية.
 ســعينا الــى حل اي مشــاكل بنياحلكومــة االحتادية وحكومــة اقليم
كردســتان وتقريــب وجهــات النظر
بينهما وكذلك بني اطــراف العملية
السياسية وممثلي املكونات العراقية،
واشراكها في مزيد من احلوار الوطني
حلل اي خالفات او مشــاكل عالقة او
طارئة.
 بذلنا جهودا متواصلة من اجل تعزيزاملمارســات الدميقراطية فــي حياتنا
السياســية كان مــن ابــرز نتائجها
تعجيل املصادقــة على قانون االحزاب
السياســية من جهة وتقــدمي قانون
جديد لالنتخابات وكان كفيال بضمان
عدالة االنتخابــات وحريتها ونزاهتها
لوال ان مجلس النواب اغفل بشــكل
ال دســتوري مناقشــته للتصويــت

عليه ،كما اغفل تشريع قانون رئاسة
اجلمهورية الذي بغيابه تظل الرئاسة
تعانــي مشــاكل كثيرة في ممارســة
عملها الدستوري.
 عملنــا بــدأب ومثابرة على حشــدالدعم الدولي لبالدنا من اجل القضاء
على االرهاب كما كنا الســباقني في
الدعوة الــى مؤمتر دولي العمار العراق،
وجمعنا كل امكانياتنا من اجل ايصال
صوت العــراق الى احملافــل االقليمية
والدولية دفاعا عن مصاحلنا وحقوقنا
الوطنية ومنها حقوقنا املائية املتجاوز
عليها من قبل بعض دول اجلوار وكذلك
النجاح بحشــد دعــم اجملتمع الدولي
إلدراج ملــف األهــوار واملناطق األثرية
العراقيــة ضمــن الئحة اليونســكو
للتراث العاملي.
 اولينا اهتماما خاصا لدعم القطاعاتالشــبابية والنســوية والنقابيــة
والرياضية والصحفيــة والتعليمية،
وكذلك لدعم االقتصاد الوطني بشتى
الســبل ومنها مصادقتنا على قوانني
اساســية من بينها قانـــون شركة
النفــط الوطنية العراقيــة و»قانون
هيئة الطاقة الذرية العراقية» و»قانون
العمل «وقانون «هيأة املنافذ احلدودية»
الى جانــب دعم القطاع اخلاص وتوفير
التشــريعات واملناخــات واحلمايــة
القانونية لإلستثمارات األجنبية.
كما عملنــا بفاعلية مــن اجل دعم
السلطة القضائية وتعزيز استقاللية
وحصانــة القضــاء مبصادقتنــا على
تشــريعات مهمــة في هذا الشــأن
ال ســيما «قانــون مجلــس القضاء

األعلــى» و»قانــون مجلــس الدولة»
و»قانــون املعهد القضائــي» وقانون
«العفو العام» و»قانون جهاز مكافحة
االرهاب»و»قانون هيأة احلشد الشعبي»
وقانون تخليد تضحيات شهداء احلرب
ضد عصابات داعش اإلرهابية وتسريع
اجنــاز معامالتهم والعنايــة الفائقة
بجرحاهم ،دون اغفــال املصادقة على
املراســيم اخلاصة باعــدام املتهمني
بجرائــم وحشــية او جرائــم رهابية
ومنهــا كافة أحكام اإلعــدام اخلاصة
بجرمية سبايكر.
الل السنوات
إ َن ُمار َ َ
ســ َة صالحياتناِ ،خ ِ
االربــع املاضية ،وبعيدا عــن اي ت َدخُ ِل
جيَ ،ك َ
رات
شــ َف ِت جملة من ال َث ْغ ِ
خار ِ ْ
ال ُدســتوري َ ْة كانت ســببا في عرقلة
واعاقة عمــل الدولة ومؤسســاتها
بشكل ســليم .لذلك نرى ان الدستور
باعتباره القانون األساســي واألعلى،
بحاجة ماسة الى املراجعة والتعديل
بهــدف التطويــر ومعاجلــة الثغرات
والنواقــص ومواكبــة التطــورات
القانونية العاملية فضال عن ضرورة ان
يكون ضامنا لإلجماع الوطني الكامل
والفعلي حوله ومعبرا عن لزوم قدرته
اآلنية واحليوية علــى معاجلة االزمات
الطارئة واملنعطفات اخلطرة.
ويســعدني ان اغتنم هــذه الفرصة
للتأكيــد مجددا ،ان صيغة دســتورنا
العراقي الذي كتــب في وقت عصيب
تتميــز بالتقدم واملتانة بشــكل عام.
بيد ان كل البلــدان الدميقراطية حتى
االكثــر تقدما احتاجت الى ســنوات
طويلة حتى تصل الى دساتير ضامنة

للدميقراطية احلقيقية ،ومن هنا ضرورة
التطوير املتواصل بل الدائم لدستورنا
ايضا ،وال نتردد في القــول هنا ان كل
أزماتنا السياسية احلالية هي أساسا
ذات جذر دســتوري او قانوني ،فاقمها
غياب جلنة التعديالت الدســتورية عن
الوجود دون ان تنجــز مهامها ،ووجود
تفســيرات متباينة حول هــذه املادة
الدســتورية أو تلك ما سمح بالتدخل
في اساءة توظيفها احيانا.
واحلال بــدون احترام اجلهــات الرقابية
التفسيرية للدســتور وبدون اإلجماع
على دســتور وطني شــامل تستمر
األزمات في العملية السياسية االمر
يســتوجب عاجــا خطــوات رصينة
ودســتورية ألزالة كل مواطن الضعف
في الدســتور الســيما في اهم املواد
املثيــرة للخالفات و إزالــة اللبس في
الصياغات وجتنــب اللغة الفضفاضة
التي ميكن تفســيرها بأشكال شتى
او حســب الرغبات بينمــا ينبغي ان
يكون هناك تفسير واضح وثابت يصد
تدخالت ورغبات الكتل او الســلطات
اخملتلفة.
وعلــى العمــوم إننــا جميعــا لدينا
مالحظات على الدســتور ،لكنه اآلن
هــو الضامــن الوحيد حلمايــة بالدنا
وشعبنا ومســتقبلهما من االخطار.
وإننا من موقعنا ومبوجب مســؤوليتنا
الدســتورية نؤكــد وبكل قــوة على
أهمية االلتزام بالدســتور نصا وروحا
كأساس ألية مواقف او اجراءات ..وايضا
كوســيلة فعالة وعادلــة حلل كافة
املشاكل كما نؤكد على ضرورة احترام
نص وروح الدســتور فــي العالقة بني
السلطات الثالث ،وفي اصدار القوانني
والتشــريعات وكذلك في تنفيذها مبا
فيه ضمــان صون احلياة الدســتورية
وحماية حقوق االنسان واحترام مكانة
وحقوق املــرأة واملكونات كافة وكل ما
من شأنه تطوير املمارسة الدميقراطية
وحماية وحدة العراق وسيادته.
وختاما واذ اغادر مسؤولياتي الرئاسية،
أشعر بغبطة وانا ارى بلدي يتقدم بعزم
وطيد نحو اقامة دولة احلقوق واملواطنة
وكلي ث ِ َق ْة ،ب ِ َو ِعي وقدرة شــعبنا على
جتاوز كل الصعــاب التي تواجهه وبان
العراق ســائر نحو اســترجاع مكانته
الالئقة والتاريخية للمشاركة احليوية
في احالل السلم واالزدهار والتقدم في
املنطقة والعالم.
ناســ َب ْة،
س ُ
كما ال ي َ َ
ــعني في هذ ِه امل ُ َ
إِال أَن أَحيــي اولئك الذيــ َن وقفوا الى
جانبي و َع ِملوا معي وحتملوا الضغوط
َــاء وَ َط ٍن
والتضحيــات مــن اجــل ِبِن ِ
دميقراطي ت َ َع ُددِ ْي.
كمــا احيي واهنــئ الرئيــس اجلديد
الدكتــور برهم صالح علــى انتخابه
لهذه املسؤولية متمنيا له كل النجاح
في اجناز مهامه الكبيرة.
ن
َعهــدي لَ ُكــم ،أَننــي ســأظل بَــ َ
ــم ،مواصال خدمة شــعبي
ُ
صفو ِف ُك ْ
وبلديُ ،مت َ
َطلِّعا ً َم َع ُكم إِلى ما يجعل
العراق فــي َم
صاف ال ُدوَ ِل الدميقراطية
ِ
املستقرة واملزدهرة وامل ُ َت َق ِد َم ْة.
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انتخاب برهم صالح رئيسًا للجمهورية
ّ
يعمق الخالفات بين االتحاد والديمقراطي
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أدى اخلــاف حــول منصــب رئيس
اجلمهورية وانتخاب مرشــح االحتاد
الوطني برهم صالح للمنصب ،الى
تعميق األزمة وحدة التوتر بني احلزب
الدميقراطــي الكردســتاني واالحتاد
الوطني.
وبينما توقعت مصــادر مطلعة أن
يكون رد احلــزب الدميقراطي بزعامة
مسعود بارزاني سريعا على ما عده
جتاوزا على اســتحقاقه االنتخابي،
وفشــل مرشــحه فؤاد حسني من
الظفــر مبنصب رئيــس اجلمهورية،
منعت قوات مــن الزيرفاني التابعة
للحزب الدميقراطي أمــس األربعاء
املوظفــن احملســوبني علــى االحتاد
الوطنــي ،مــن الدخول الــى مبنى
رئاسة إقليم كردستان في أربيل.
وبينما اكد الصحفي الكادر املتقدم
فــي االحتاد الوطني ســرتيب جوهر
فــي تصريح للصبــاح اجلديد اخلبر،
اشار الى ان قوات الزيرفاني املكلفة
بحمايــة مبنــى رئاســة االقليم،
اعترضت املوظفني احملســوبني على
االحتاد الوطني ومنعتهم من دخول
املبنى ملمارسة مهامهم الوظيفية.
واضــاف ان من بــن املوظفني مدير
عام ومستشار وموظفني من حصة
االحتــاد الوطنــي ،مبينــا ان قوات
الزيرفاني ابلغوهم بان قرار منعهم
من الدخول جاء بعد تلقي اوامر من
جهات عليا.
جاء ذلك على خلفية خسارة مرشح

احلــزب الدميقراطي امام منافســه
برهم صالح بعد املنافسة الشديدة
التــي حدثت بــن االحتــاد الوطني
واحلــزب الدميقراطــي حصول على
منصب رئيس اجلمهورية ،الذي كان
الطرفــان يقوالن بانه اســتحقاقه
االنتخابي.
بدورهــا ذكــرت مصادر سياســية
مطلعــة للصباح اجلديــد ان رئيس
احلــزب الدميقراطي الكردســتاني
مسعود بارزاني هدد بعدم التعامل
مع رئيس اجلمهوريــة برهم صالح،
بعد ان اعتبر فوزه مبنزلة هزمية كبيرة
للحزب الدميقراطي.
واضافــت املصادر ،ان رفــض االحتاد
الوطنــي الكردســتاني ســحب
مرشــحه او التنازل ملرشــح احلزب
الدميقراطي الذي خسر السباق نحو
قصر السالم ،خلفت استياء واسعا
لــدى احلزب الدميقراطــي الذي هدد
بعدم التعامل مع رئيس اجلمهورية
والعودة الى نظام االدارتني ،فضال ً عن
اقصاء االحتاد الوطني من املشاركة
في حكومة االقليم املقبلة.
وكان رئيــس احلــزب الدميقراطــي
الكردســتاني مســعود بارزاني قد
اعلن في بيان رفضه لعملية اختيار
رئيس جمهورية العراق وفقا لآلليات
احلالية.
واضاف بارزانــي »،ان ما جرى الختيار
رئيــس جمهورية العــراق مخالف
لألعراف املتبعة فــي انتخاب رئيس
اجلمهوريــة في الدورات الســابقة،
فكان ينبغي أن يتم اختيار مرشــح
كردي مــن أكبر كتلة أو أن حتســم
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الكتل الكردية األمر».
واردف «اآللية املتبعة حاليا ً ليســت
مقبولة على اإلطالق ،وســيكون لنا
موقفنا منه قريباً».
وتوقعت املصــادر ،ان يخلف انتخاب
برهم صالــح رئيســا للجمهورية
تأثيرا ســلبيا على تشكيل حكومة
االقليم املقبلة.
وقالت املصادر ان احلزب الدميقراطي

ســيعمل خــال املرحلــة املقبلة
على اقصاء االحتــاد الوطني ومنعه
من املشــاركة في حكومة االقليم
املقبلــة ،مســتندا علــى النتائج
الكبيرة التــي حققها في انتخابات
برملان كردســتان ،والذي تقول احزاب
املعارضة بانه حصل عليها عبر تزوير
 200الف صوت.
يشــار الى ان النتائــج االولية غير

الرســمية النتخابات برملــان اقليم
كردســتان تشــير الى فــوز احلزب
الدميقراطــي الكردســتاني ،بقرابة
اربعني باملئة من اصــوات الناخبني،
تاله االحتاد الوطنــي بحصوله على
 21%من اصوات املقترعني ،ثم حركة
التغيير ب  13%وحراك اجليل اجلديد
بحصوله على .8%
وكان مرشــح االحتــاد الوطنــي

الكردســتاني الدكتور برهم صالح
قد حصل علــى  219صوتا من اصل
 300حضروا جلسة مجلس النواب،
اخملصصة الختيار رئيس اجلمهورية.
ولــد الدكتور برهم أحمد صالح في
مدينة الســليمانية في كردستان
العــراق عــام  ،1960انضــم نهاية
العــام  1976الــى صفــوف االحتاد
الوطني الكردســتاني ،اعتقل العام
 1979مــن قبــل النظــام البعثي
مرتني بتهمــة االنخراط في صفوف
احلركة الوطنية الكردية ،أمضى 43
يوما في معتقــات األمن في هيئة
التحقيق اخلاصة في كركوك ولقي
أنواع التعذيب داخل السجن.
أنهى دراســته االعدادية ،فور اطالق
ســراحه ،بتفوق وحصل على املرتبة
االولى في كردســتان والثالثة على
مســتوى العراق بعد حصوله على
معدل ( ،)96.5%غادر العراق متوجها
الى بريطانيا اثر اســتمرار املالحقة
االمنية.
أصبح منذ بداية الثمانينيات عضوا
في تنظيمــات أوروبا لالحتاد الوطني
الكردستاني ومسؤوال عن العالقات
اخلارجيــة لالحتــاد فــي العاصمة
البريطانية -لندن.
الى جانب نضاله السياسي عكف
على امتام دراسته اجلامعية فحصل
علــى البكالوريوس في الهندســة
املدنيــة واالنشــاءات العــام 1983
من جامعة كارديف فــي بريطانيا،
وشــهادة الدكتوراه فــي االحصاء
وتطبيقــات الكومبيوتر في مجال
الهندســة العام  1987من جامعة

ليفربول في بريطانيا ،عمل مهندسا
استشــاريا الحــدى الشــركات
االوروبية.
انتخــب عضوا ً فــي قيــادة االحتاد
الوطني الكردســتاني في أول مؤمتر
للحــزب عــام  ،1992وكلف مبهمة
إدارة مكتــب عالقات االحتاد الوطني
في الواليات املتحدة االميركية.
أصبح ممثــا ألول حكومة في إقليم
كردســتان ،التي متخضــت عن أول
انتخابات برملانية في كردستان العام
 ،1992ومسؤوال للعالقات اخلارجية
في العاصمة االميركية -واشنطن.
تولى منصــب رئيس حكومة اقليم
كردســتان العراق للفترة من كانون
الثانــي  2001وحتى منتصف العام
 2004بتكليــف مــن قيــادة االحتاد
الوطني الكردستاني.
بعد ســقوط النظام البعثي أصبح
نائبا لرئيــس الوزراء فــي احلكومة
العراقية املؤقتة في النصف الثاني
من العام  2004ووزيرا للتخطيط في
احلكومة االنتقالية في العام 2005
ونائبــا لرئيس الــوزراء في احلكومة
العراقية املنتخبة (حكومة السيد
نوري املالكي) ،وتولى امللف االقتصادي
كرئيس للجنة االقتصادية.
أطلق كممثل عن احلكومة العراقية
مبــادرة العهد الدولــي ،والتي هي
ميثــاق لاللتزامــات املتبادلــة بني
العــراق واجملتمع الدولي ملســاعدة
العراق في االيفاء بالتزاماته في بناء
عــراق دميقراطي احتــادي مزدهر آمن
مع نفســه ومع محيطه االقليمي
والدولي.

شؤون عراقية
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مطالب بملف المفقودين وإنصاف ضحايا داعش
وإعادة الموظفين والمنتسبين المفصولين
نينوى ـ خدر خالت:
يــرى ناشــطون موصليــون
أن األســماء التــي ستشــغل
املناصب الرئاسية في احلكومة
العراقية اجلديدة ليســت بذات
أهمية قياســا مبعاناة ســكان
محافظة نينــوى عموما الذين
لديهــم جملــة مــن املطالب
تنتظــر من يهتــم بها ويحقق
بعضهــا في األقل في ســبيل
النهوض مبحافظــة نينوى كي
تأخــذ مكانتها الطبيعية على
مستوى العراق.
يقول الناشط املدني واحلقوقي
اياد حســن احليالي في حديث
الى "الصباح اجلديد" إن "أهالي
املوصل يتابعون باهتمام مسألة
تشــكيل احلكومــة العراقية
اجلديدة والصراعــات التي تدور
حــول املناصب في الرئاســات
الثــاث ،لكن هــذا االمر ليس
باملهم بالنسبة ألغلبية اهالي
املوصل ونينوى عموما".
واضافت "اهالــي نينوى يريدون
حكومة قويــة تبــدأ بعملية
االعمار بشكل حقيقي وتقدم
اخلدمات مــن املــاء والكهرباء
وتبليــط الشــوارع واعمــار
املؤسسات واجلســور واملدارس
وتدعم القطاع اخلــاص العادة
الصناعــات مــن اجــل توفير
عشرات االلوف من فرص العمل
وحتجيم البطالة املتفشية في
عموم نينوى ،وان حتارب الفساد
واملفســدين وتدفع تعويضات
للمتضررين".
واشــار احليالي الى ان "هنالك
ملفات كثيــرة تنتظر احلكومة
اجلديــدة املقبلــة ،وينبغــي
االهتمــام مبحافظــة نينــوى
وباملوصل خصوصا ألنها االكثر
تضــررا ودمارا مــن بقية املدن

أهالي الموصل يتابعون
باهتمام مسألة تشكيل
الحكومة العراقية
الجديدة والصراعات
التي تدور حول
المناصب في الرئاسات
الثالث ،لكن هذا االمر
ليس بالمهم بالنسبة
ألغلبية اهالي الموصل
ونينوى عموما

والداخلية الذيــن عددهم يربو
عن الثالثة عشر الف منتسب،
بعضهــم اعيــد لوظيفتــه
وبعضهــم انتســبوا حلشــود
عشــائرية لكــن غالبيتهم ما
زالوا عاطلني عن العمل".
ولفــت احليالــي الى مســألة
"ضــرورة التدقيــق االمني في
اثناء تدقيق ملفات من ســيتم
اعادتهم لوظائفهم وفي الوقت
نفســه ينبغي التســريع من
عملية التدقيق االمني".
اما الناشــطة املوصلية ميس
مروان ،عضو احــدى املنظمات
املدنية التي تهتم بشؤون املرأة
فترى انــه "ينبغــي باحلكومة
املقبلة ان تولــي املناطق احملررة

في من قبضة داعش في عموم
البالد اهتماما خاصا ،ومن ضمن
تلك املناطق محافظة نينوى".
واضافت "من غير الالئق ان تكون
ثاني مدينة في العراق تعاني من
ظواهر ال ميكن مشــاهدتها اال
في بلدان فقيرة ،حيث الفوضى
فــي املرور ،والنفايــات باتت من
املشاهد املألوفة في كل مكان،
واالزدحامات تشعرك انه ال يوجد
اي قانون او سلطة في الشارع".
ودعت مــروان الــى "االهتمام
بشريحة املرأة ،خاصة املتضررات
ممن فقــدن بعــض ذويهــن او
ابناءهن فــي اثناء حقبة داعش
املظلة او فــي اثنــاء عمليات
التحرير ،والبد من تعزيز مكانة

املرأة املوصلية في اجملتمع ألنها
ركن اســاس من هــذا اجملتمع
العريق ،وعلى احلكومة املقبلة
ان تقــدم مشــاريع حقيقيــة
لتحقيق هذه املطالب التي هي
حقوق اساسا".
فيما يرى فارس علــي العزاوي،
املوظــف فــي احدى شــعب
مديريــة زراعة نينــوى انه "اذا
كانت احلكومة العراقية املقبلة
تريد مساعدة محافظة نينوى
عليها ان تدعم القطاع الزراعي
والفالحني بشــكل جدي ،حيث
ان نينوى التي كانت ســلة خبز
العــراق وتوفر القمــح واخلضار
الغلب االســواق العراقية باتت
اســواقها متتلــئ بالفواكــه

واخلضــار املســتوردة مــن دول
اجلوار ،وهذا امر غريب فعال".
وتابع "وينبغي االهتمام مبسألة
التصحــر فــي مناطــق غربي
نينــوى ،حيث ان الرمــال تبتلع
اراض يومــا بعد يــوم اخر ،ومن
االهميــة مبكان وضــع اخلطط
بالتعــاون مع منظمــات دولية
مختصة اليقاف هذا التصحر،
وجلب االعشاب والنباتات التي
تســاعد في تثبيــت التربة في
خطوة اولية ثــم البدء بعملية
زراعــة اشــجار وشــجيرات
موســمية لزيادة املســاحات
اخلضراء للقضــاء على عملية
التصحــر التي يبدو انها ال تنال
اهتمام احد".

التعليم ترفض مطالبات تمرير االستثناءات والدور الثالث والتحميل
بغداد  -الصباح الجديد:

أنتقــد وزارة التعليــم العالي
والبحــث العلمــي ،املطالبات
بتمريــر االســتثناءات والــدور
الثالث والتحميل.

وذكــر بيــان للــوزارة تلقت "
الصباح اجلديد " نســخة منه
"تأكيدا ً على السياقات الثابتة
فــي وزارة التعليــم العالــي
والبحث العلمي في بلورة رؤيتها

وقرارتهــا العلمية جنــدد التزام
جامعاتنا ومؤسساتنا األكادميية
مبعايير الترصــن العلمي وعدم
تعاطيها مــع ايــة حالة تخل
بنسق العملية التعليمية".

وأنتقدت الوزارة "أصواتا تطالب
بتمريــر اســتثناءات تعــارض
قــرارات املؤسســات املعنيــة
وســلطتها العلميــة وال تضع
باحلســبان محددات الفصل بني

السلطات".
وأشــارت الى إن "قرارات الوزارة
برفض الــدور الثالــث وظاهرة
التحميــل والســقف الزمني
املفتوح إلعــادة املرقنة قيودهم

قائمة كونهــا تنطلق من تقدير
مصلحة التعليــم العالي في
العراق الذي بات منافسا وحاضرا
في احملافل الدولية والتصنيفات
العاملية".

تتمات ص1
خبراء :انتخاب صالح
وتكليف عبد املهدي حدثا
ضمن املواقيت الدستورية
وال ينقص من مهامها شــيء
وأن مجلس الــوزراء احلالي إلى
حني ترديد منح املكلف وطاقمه
الــوزاري والثقة مــن مجلس
النواب وادائهم اليمني ،يواصل
اجتماعاتــه وال يوجد ما يعوق
عمله".
ونفــى "وجود مانــع قانوني أو
دســتوري من أن انتخاب رئيس
اجلمهورية وتكليفه للمرشــح
بتشــكيل احلكومة فــي يوم
واحد ،على أعتبار أن الدســتور
ينص علــى أن التكليف يكون
خــال  15يوما ً تبــدأ من تاريخ
انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة
وترديده اليمني".
كما اكــد الصوفي "عدم وجود
مانع دســتوري من تبوء عضو
مجلس النــواب احلالي منصبا ً

في احلكومة شــريطة تخليه
عن مقعده النيابي وذلك وفقا ً
للدســتور ،ومــا اكــدت عليه
احملكمــة االحتاديــة العليا في
حكم صدر عنها مؤخراً".
ولكنه افــاد بان "التوجه احلالي
يأتــي نحــو اســناد املناصب
الوزاريــة إلــى مرشــحني من
التكنوقــراط ســواء كانوا في
مجلس النواب أو خارجه".
واســتطرد اخلبيــر القانونــي
أن "النظــام الداخلــي جمللس
الوزراء الذي صــدر مؤخرا ً ينص
على وجود نائــب واحد لرئيس
احلكومة".
وخلــص الصوفــي بالقول إن
"انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة
وتكليف مرشح الكتلة االكبر
لرئاسة مجلس الوزراء قد جرى
في املواقيت الدستورية احملددة".
من جانبه ،ذكر اخلبير القانوني
محمد علي أن "الدستور اعطى

بغداد ـ الصباح الجديد:
قامت شعبة الرقابة الصحية في قطاع احملمودية
للرعاية الصحية باغالق ( )20محال لبيع وتصفية
املياه ( ) ROمخالفة للشروط الصحية في قضاء
احملمودية  -ناحية اليوســفية ( القصر االوسط )
من خالل حملة رقابية قامت بها مالكات شعبة
الرقابة الصحية.
وقال مدير شــعبة الرقابة الصحيــة في قطاع
احملموديــة للرعاية الصحية معــاون وقائي ليث
خضير ســليمان ان شــعبية الرقابــة الصحية
قامت بإجراء حملة صحية مشتركة مع مديرية
األمــن الوطني -الشــعبة االقتصاديــة والقوة
املاسكة لألرض وبإشــراف مدير قطاع احملمودية
الدكتــور ســعود عبــد اهلل محمد علــى احملال
العامة في ناحية اليوســفية ( القصر األوسط )
اغلق خاللها  20محال حســب املادة  ٩٦من قانون
الصحة العامة املرقم  ٨٩لسنة .١٩٨١
واضاف ســليمان ان احلملة ما تزال مســتمرة و
ضمن اخلطــة املوضوعة وهي ان تشــمل جميع
نواحــي ومناطق قضــاء احملموديــة والتي تكون
من ضمن مســؤوليات قطــاع احملمودية  ،اضافة
الى متابعة مــدى التزام أصحاب احملــال العامة
بالشــروط الصحيــة ومتابعــة موقفهــم من
االجازات الصحية.

التربية ُتشارك في

جانب من مدينة املوصل

العراقية التي حتررت من سيطرة
تنظيم داعش االرهابي".
مبينــا ان "مــا يشــغل اكثر
املوصليــن حاليا هو مســائل
مثــل ملــف املفقوديــن مــن
املدنيــن والعســكريني الذين
اختطفتهم عصابات داعش في
اثناء ســيطرتها على املدينة او
الذين فقدوا فــي اثناء عمليات
التحرير ،وينبغي انصاف اولئك
الضحايــا وذويهــم بشــكل
الئــق ،كمــا ان مســألة اعادة
املوظفني املفصولني لدوائرهم
هــي مســألة ال تقــا اهمية
عــن اي موضوع آخر والشــيء
نفسه بالنســبة للمفصولني
من منتســبي وزارتــي الدفاع

اغالق ( )20محال لبيع
وتصفية المياه ()RO
في قضاء المحمودية

لرئيــس اجلمهوريــة تكليــف
مرشح اخر في حال فشل عبد
املهدي في اعداد طاقمه الوزاري
خالل شهر من تكليفه".
وأضــاف علي فــي حديث إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "املرشــح
البديل يكــون من الكتلة ذاتها
التي قدمت عبد املهدي".
ونوه إلى أن "هــذه االفتراضات
قد تكــون بعيدة عــن الواقع
فاجلميع اليوم متعاون مع عبد
املهدي في اجناح مهمته بتقدمي
طاقمه الوزاري".
وبــن علــي ان "مهمــة عبد
املهــدي احلالية تنطــوي على
شقني ،األول هو تقدمي الطاقم
الوزاري والثاني هو تقدمي برنامج
حكومتــه ويجــب التصويت
عليهما كالهما".
واســتطرد اخلبيــر القانوني أن
"الدســتور ال يلــزم تقدمي عبد
املهدي طاقمه الــوزاري كامالً،

فيمكن له تأخير بعض االسماء
واســناد حقائبهــا بالوكالــة
إلــى اخرين خالل مــدة زمنية
محددة".
اما بخصوص تعيني نواب رئيس
اجلمهورية ،أوضح أن "الدستور
الــزم وجــود نائــب لرئيــس
اجلمهورية أو اكثر لكن القانون
حدد بــأن ال يتخطــى عددهم
ثالثة نواب".
ومضى علــي إلــى ان "رئيس
اجلمهورية هو من يختار نائبا له
أو اكثر ،ويعرضهم على مجلس
النــواب مــن اجــل املصادقة
بالتصويت وترديد القسم".
يشــار إلى ان الدورة االنتخابية
الســابقة كان فيها ثالثة نواب
لرئيس اجلمهورية ،فيما مت الغاء
مناصــب نواب رئيــس مجلس
الوزراء.
العبادي يهنيء عبد املهدي

واألخير :نحتاج دعمكم
ومشورتكم لتعزيز أمن البالد
يشــار الى ان رئيس اجلمهورية
برهــم صالح قــد كلف امس
عادل عبــد املهدي بتشــكيل
الوزارة .
وكان الرئيس العراقي املنتخب
برهــم صالح ،كلــف في وقت
متأخــر امــس األول وبعد رفع
جلســة البرملان التــي انتخب
فيهــا ،عــادل عبــد املهــدي،
بتشكيل حكومة جديدة.
ووفقا للدســتور بات لدى عبد
املهــدي  30يومــا لتشــكيل
حكومة جديدة ،وعرضها على
البرملــان العراقــي للموافقة
عليها.
وفاز مرشــح االحتــاد الوطني
الكردســتاني برهــم صالــح،
برئاســة جمهورية العراق ،بعد
حصوله على  219صوتا مقابل
 22صوتا ملنافسه فؤاد حسني،

وأعلــن رئيس مجلــس النواب
العراقــي ،محمد احللبوســي،
فوز صالح ،بينما كان هناك 24
صوتا باطــا و 7أصوات فارغة"،
خالل اجلولة الثانيــة النتخاب
رئيس اجلمهورية العراقية.
العراق يعاني من مشكلة في
إدارة موارده االقتصادية
موضحا ً أن "احلكومة احمللية في
البصرة ترحب بــأي مبادرة من
االحتاد األوربي لدعم احملافظة".
يشــار الى أن االحتاد األوربي بادر
بتمويــل العديد مــن البرامج
واملشاريع في محافظة البصرة
خالل األعوام السابقة ،وأكثرها
عبارة عن خدمات استشــارية
واعداد دراسات وتطوير مهارات،
بحيــث لــم ينعكــس هــذا
الدعم بشــكل ملموس على
األوضاع اخلدميــة واالقتصادية
واإلنسانية في احملافظة.

اجتماعات استراتيجية

االتحاد األوروبي تجاه العراق
بغداد ـ الصباح الجديد:
شــاركت وزارة التربية في اعمــال جلنة تنفيذ
اســتراتيجية االحتاد األوروبي اجلديد جتاه العراق ،
املنعقدة في مبنــى وزارة اخلارجية  ،بهدف طرح
أهم املشــكالت التــي تعترض ســير العملية
التربويــة والتعليمية في البــاد وايجاد احللول
املناسبة لها من خالل التعاون الدولي .
ونقل املكتب اإلعالمي للوزير عن قيام مدير عام
الدراســة التركمانية بتمثيل وزارة التربية في
أولى اجتماعــات اللجنة التي انطلقت اعمالها
ومبشــاركة واســعة من قبل بقية الوزارات مع
ممثــل عن رئيس الوزراء حيث مت اســتعراض عدة
محاور تخــص اجلانب التربوي امام احلضور وكان
من أهمها معاجلة مشــكلة الطلبة املهجرين
والنازحــن والتحديــات التي تواجــه عودتهم
الى مقاعد الدراســة  ،الفتا ً بأن اجلانب األوروبي
مازال ملتزما ً بكونه شــريكا ً رئيســا ً يعمل مع
العراق من اجل إعادة بناء املؤسسات احلكومية
ومنهــا التربوية فــي املناطق احملــررة من دنس
داعــش اإلرهابي  ،الفتا الى وجود سلســلة من
االجتماعات ستعقد خالل الفترة املقبلة بغية
الوصول الى اتفاقيات تخدم التعليم في البالد .

المحكمة االتحادية تنتخب
ثالثة خبراء في دعوى

نفطية ضد إقليم كردستان
بغداد  -الصباح الجديد:
قررت احملكمة االحتادية العليا انتخاب ثالثة خبراء
لتقدمي تقريــر بخصوص دعــوى الطعن بعدم
دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من
االراضيه وتصديره مباشرة ،فيما أجلت املرافعة
الى السادس من الشهر املقبل.
وقــال املتحــدث الرســمي للمحكمــة إياس
الســاموك في بيــان تلقت وكالــة كل العراق
[أين] نســخة منه ،إن "احملكمة االحتادية العليا
عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت احملمود
وحضور القضــاة االعضاء كافــة ،ونظرت في
دعوى وزير النفط /اضافة لوظيفته ،بطلب الزام
املدعي عليه وزير الثــروات الطبيعية في اقليم
كردســتان /اضافة لوظيفتــه ،بتنفيذ ما جاء
بأحكام الدســتور والقوانني النافذة ذات الصلة
وتســليم كامل االنتــاج النفطــي املنتج في
االقليم إلى وزارة النفط االحتادية".
وأضاف ،أن "اجللســة شــهدت حضــور جميع
األطراف وهم وكالء املدعي وزير النفط االحتادي،
ووكيل املدعــى عليه وزير الثروات الطبيعية في
اإلقليم ،ووكالء األشخاص الثالثة رئيس مجلس
الــوزراء االحتــادي ،ووزير املالية االحتــادي ،ورئيس
مجلس الوزراء في اقليم كردســتان /إضافة إلى
وظائفهم".

الملف األمني

مقتل  4إرهابيين وتدمير ملغمتين في جبال حمرين * مقتل  3أشخاص ّ
جراء نزاع عشائري جنوبي الكوت

اعتقال "إرهابي خطر" يلقب بـ "أبو الخيل" باألنبار * تدمير نفق ومضافتين لداعش بضربات جوية في نينوى
بغداد – اعتقال ارهابي
ذكر مصــدر امنــي في الشــرطة
العراقيــة امــس االربعــاء ان قــوة
أمنيــة ،القت القبض علــى ارهابي
في عصابــات داعش غربي العاصمة
بغداد .
وذكر املصدر انه بجهد اســتخباري
متميز وســرعة في تنفيــذ الواجب
متكنت القــوات األمنية فــي قيادة
عمليات بغــداد من القــاء القبض
على أمر مفرزة فــي عصابات داعش
اإلرهابية في منطقة كميرة (البيارق)
ضمن قاطع شــمال غــرب بغداد" ،
مضيفــا ان االرهابــي كان "بحوزته
ثالث بنادق كالشنكوف".

العراق الفريق رائد شاكر جودت امس
األربعاء عن مقتــل أربعة "إرهابيني"
وتدمير عجلتــن ملغمتني بعملية
امنية في سلســلة جبــال حمرين
املمتدة بني ثالث محافظات كركوك
وديالى وصالح الدين.
وقال الفريق جودت ان "قوة مشتركة
من الفرقة اآللية ولواء املدفعية ولواء
املغاويــر  6الفرقة  6بإســناد مفارز
الطائرات املسيرة ومعاجلة املتفجرات
تنفــذ اهدافا مهمة في سلســلة
جبال حمرين" ،مضيفا ان تلك القوة
متكنــت من قتــل  4ارهابيني وتدمير
عجلتــن ملغمتــن و  4مضافــات
إضافــة الــى تفتيــش  12قرية في
منطقة اذربان".

ديالى – عملية امنية
أعلن قائــد الشــرطة االحتادية في

كركوك – انفجار عبوة
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة

محافظــة كركوك امــس االربعاء،
بأن عبوة ناســفة انفجرت في شارع
القدس وسط احملافظة.
وقال املصدر ان "عبوة ناســفة كانت
موضوعــة قرب منزل ســكني يعود
لطبيــب بيطري في شــارع القدس
وســط كركوك انفجرت صباح يوم
امس بشكل مسيطر عليه من قبل
قوة امنيــة دون احلاق اية اضرار مادية
او بشرية"  ،مضيفا ان "القوة فتحت
حتقيقا ملعرفة اجلهة التي قامت بزرع
العبوة".
بابل – اعتقال مطلوب
اعلــن مصدر امني مديرية شــرطة
محافظة بابل امس االربعاء عن متكن
القــوات االمنية مــن القبض على
متهم باإلرهاب ،فــي نقطة تفتيش
شمالي احملافظة.

وبينت املديرية ان قوة من فوج طوارئ
شــرطة بابل الرابع  ،متكنت بعد ورود
معلومات استخبارية دقيقة وبكمني
محكم من القاء القبض على متهم
مطلــوب على وفــق املــادة الرابعة
من قانــون مكافحة االرهــاب ،لدى
محاولته الدخــول الى احملافظة عبر
سيطرة  44شــمالي بابل ،وأضاف ان
القوة احالت املتهم للجهات املعنية
من اجل اكمال التحقيق معه.
واسط – نزاع مسلح
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة
محافظة واسط امس االربعاء ،مبقتل
ثالثة أشخاص من عائلة واحدة جراء
نزاع عشــائري مسلح جنوبي مدينة
الكوت مركز احملافظة.
وقال املصدر إن "نزاعا عشائريا اندلع
في ناحية شيخ سعد جنوبي الكوت،

تطور الى اســتعمال االســلحة ما
اســفر عن مقتل ثالثة اشخاص من
عائلة وحدة"  ،مضيفا أن "النزاع جتدد
بني العشيرتني بعد أن توقف قبل أكثر
من سنتني ،حيث قتل فيه شخصان
انذاك" ،مشــيرا الى أن "املوضوع لم
يحل بعد بني العشــيرتني حتى اآلن
برغم توقف النزاع املسلح بينهما"
صالح الدين – عملية دهم
اعلــن مصــدر امنــي في احلشــد
الشعبي امس االربعاء عن تنفيذ قوة
من اللواء  43باحلشد وبالتنسيق مع
القوات االمنية ،عملية دهم وتفتيش
فــي منطقتي تــل الذهب وســيد
محمد لتأمينهما جنوب تكريت.
وذكــر املصدر ان "قوة مــن اللواء 43
باحلشــد الشــعبي وبالتنسيق مع
القــوات االمنية نفــذا عملية دهم

وتفتيش فــي منطقة تــل الذهب
ملنــع اي حترك لداعــش ضمن قاطع
املسؤولية وضريح السيد محمد (ع)
.
االنبار – اعتقال ارهابي
اكد مصدر في مديرية االستخبارات
العســكرية امس األربعــاء ،بأن قوة
امنيــة القت القبض علــى "ارهابي
خطر" يلقــب بـ"ابو اخليــل" واثنني
مــن معاونيــه بكمــن محكم في
محافظة االنبار.
وقــال املصــدر إن "مفــارز مديرية
االستخبارات العسكرية في الفرقة
االولى نفذت عمليــة نوعية متكنت
خاللها من اســتدراج احد االرهابيني
اخلطرين وامللقــب (ابو اخليل)" ،مبينا
أن املفــارز "طاردتهم فــي الصحراء
شــمال طريق الكيلو  160في االنبار

والقــت القبــض عليهــم واحراق
عجلتهــم واصابتهــم اصابــات
مباشــرة" ،مضيفا ان "االرهابي كان
يشــغل منصب املسؤول العسكري
في جنوب الرطبة باالنبار واملســؤول
عن زرع العبوات على الطريق السريع
والتي اســتهدفت قطعاتنا االمنية
وعجالت املواطنني االبرياء فيه".
نينوى – ضربات جوية
كشــف مركز االعــام االمني امس
االربعاء عن تدميــر نفق ومضافتني
تابعتني لـ"االرهابيني" بضربات جوية
لطيران اجليش في محافظة نينوى.
وقال الناطق باســم مركــز اإلعالم
األمنــي العميــد يحيى رســول إن
"طيــران اجليــش دمــر مضافتــن
لالرهابيــن ونفــق بني تلــول الباج
واحلضر".
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حلقات نقاشية تابعتها «الصباح الجديد» في عدد من كليات جامعة البصرة

بدء التسجيل في ثانويتي

دراسات تخدم صاالت العمليات وكفاءة النباتات

التحدي للبنين والبنات
التابعتين لنينوى

نينوى  -الصباح الجديد:
افتتحت وزارة التربية ثانويتي التحدي للبنني
والبنات في محافظة نينوى ومبالك تدريسي
من حملة الشهادات العليا .
واكد املكتــب اإلعالمي للوزير ان تســجيل
الطلبة مســتمر في ثانوية التحدي للبنني
في حي الضباط مبنى ثانوية ايشــق وثانوية
التحدي للبنات في حي املالية مبنى الكلية
التربوية املفتوحة .
ودعت الوزارة عن طريــق مديريتها في نينوى
الطلبة الراغبني بالدراســة في هذه املدارس
التقدمي للتســجيل لدى ادارات املدارس وعلى
ان يكــون املتقدم قد اجتــاز املعدل العام 80
 ، %فما اعلى في الصف الســادس االبتدائي
والثالث املتوســط  ،مشيرا الى أن كل ثانوية
تضم  100مقعد للصف االول املتوسط و50
مقعدا للرابع االعــدادي و 25للرابع االعدادي
للفرع االدبي .

ندوة عن استعمال

األصناف المحسنة

للرز في جامعة ميسان
ميسان  -الصباح الجديد:
نظمت كلية الزراعة في جامعة ميســان ندوة
عن اســتعمال األصناف احملسنة للرز املتحملة
للملوحــة ذات اإلنتاجيــة العاليــة والنوعية
اجليدة ،مبشاركة باحثني ومختصني.
وتضمنــت الندوة القــاء محاضــرة للدكتور
ضرغام صبيح بــن فيها أهمية نبــات اﻷزوال
كســماد أخضــر ومصدر بديل عن األســمدة
النيتروجينيــة التجاريــة وإمكانيــة تطبيق
استعمال نبات اﻷزوال مع زراعة الرز في العراق،
فضالً عــن كيفية زراعة هذيــن احملصولني في
محافظة ميسان.
وبينت الندوة ،اهمية زراعة الرز واملناطق املنتجة
له واألصناف املزروعة للرز عامليا وفي العراق ودور
األصناف املتحملة للملوحة في زيادة اإلنتاجية
 ،وأوصــت النــدوة بضــرورة توفير األســمدة
الكيمياوية لزراعة الشلب وزيادة احلصة املائية
للمحافظة واســتحصال املوافقات بتوســيع
مساحة زراعة الرز وتســلم محصول الشلب
من قبل سايلو العمارة.

استمرار تجهيز

المواطنين بالسكر والزيت
ضمن مفردات التموينية

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية
في وزارة التجارة باســتمرارها بتسلم وجتهيز
مفردات البطاقة التموينية للمواطنني.
واوضح مدير عام الشــركة املهندس قاســم
حمود ان فرع بابل تســلم كميــة (  ) 465طنا
من الســكر وكميــة ( )422طنا مــن الزيت ،
حيث مت جتهيز مادتي الســكر بكمية ( )3917
طنا بنســبة جتهيز  94%وزيت الطعام بكمية
( )1720طنــا وبنســبة جتهيــز  ، 91%مضيفا
كذلك قيام فرع الشركة في محافظة ذي قار
بتســلم مادة السكر بكمية( )540طنا اضافة
الى تســلم فرع الديوانيــة كمية ( )1160طنا
من الســكر وفي ديالى مت تسلم مادة السكر
بكميــة ( )450طنا أما في محافظة واســط
فقد تســلمت مادة السكر بكمية ( )440طنا
وفرع النجف االشــرف تسلم كمية ( ) 13809
اطنان سكر وفرع ميسان تسلم كمية ()2472
طنا من السكر .

المائية وتأثيرات الكبريت الزراعي

البصرة  -سعدي السند:
شــهدت قاعات عدد من كليات
جامعــة البصــرة خــال األيام
القليلــة املاضيــة أقامــة عدد
مــن احللقــات النقاشــية وفي
موضوعــات مهمــة تناولــت
أختصاصــات الكليات في ضوء
املنهــج الدراســي وبحضــور
أكادميي وطالبي .
«الصباح اجلديــد» تابعت عددا
من هذه احللقات  ،فقد ناقشــت
كلية العلــوم بحثا بعنوان (عزل
عاثيات من مياه الصرف الصحي
لهــا القــدرة علــى التخلص
مــن البكتيريا امللوثــة لصاالت
العمليات اجلراحية).
وأوضحــت الباحثــة معاد ناصر
شــاكر إن الدراســة تهدف إلى
عــزل وتشــخيص عاثيات حيث
جمعت  500عينة من بيئة ثالثة
مستشفيات جراحية في مدينة
البصرة وتضمنــت عينات بيئة
إضافة إلى العينات الســريرية
توزعــت علــى مستشــفيات
البصــرة ثــم نقلــت العينات
الــى اخملتبر إلجراء التشــخيص
اجملهري واملظهري والكيموحيوي
والتشــخيص اجلزيئي  ،وأظهرت
النتائج بينات مهمــة وفروقات
تنعكس على العمل الطبي في
املستشفيات.
تأثير عنصر السيلينيوم في
حتسني حتمل ملوحة مياه الري
لصنفني من الباميا
وناقشت كلية الزراعة بجامعة
البصــرة بحثــا بعنــوان (تأثير
عنصر الســيلينيوم في حتسني
حتمل ملوحة مياه الري لصنفني
من نباتــات الباميا فــي البيوت
البالســتيكية للباحثــة نادية
ناصر حامد العبداهلل.
وتضمن البحث دراســة حتسني
التحمــل امللحــي لصنفني من
نبات الباميــا مبعاملته بعنصر
الســيلينيوم متضمنــة تأثير
ثالثة عوامــل وهي اســتجابة
صنفــن مــن نبــات الباميــا
(اخلنيصري والبتــرا) املروية مبياه

ناقشت كلية العلوم
بحثا بعنوان (عزل
عاثيات من مياه
الصرف الصحي لها
القدرة على التخلص
من البكتيريا الملوثة
لصاالت العمليات
الجراحية)

الباحثة ايناس عوني

ذات مستويات ملحية مختلفة
( RO،2،4،8ديســمنز.م-1NaCl
) ،واملعاملــة اخلارجيــة بعنصر
السيلينيوم (صفر10،20،ملغم.
ً
لتــر)-1Na2SeO4
والــرش على
اجملمــوع اخلضــري مبعــدل ثالث
رشات ،األولى بعد أسبوعني من
اإلنبات والثانية والثالثة يفصلها
ثالثة أسابيع بني الرشة واألخرى
 ،وقــد أظهــرت النتائــج تأثير
العوامل الثالثة املدروسة معنويا ً
في معظم الصفات املدروســة
ولِكال موسمي الزراعة.
مناقشة كفاءة نوعني من
النباتات املائية الغاطسة
في إزالة عنصري النيكل
والرصاص
ونظمــت كلية العلــوم حلقة
نقاشــية عن كفاءة نوعني من
النباتات املائية الغاطســة في

إزالة عنصري النيكل والرصاص
ومعاجلة امليــاه العادمة للباحثة
ايناس عوني مهدي.
وناقشــت الباحثــة ايناس قدرة
نباتي الشمبالن Ceratophyllum
 demersumوالشــويجة Najas
 marinaعلــى ازالــة عنصــري
النيــكل والرصــاص بتجــارب
مختبرية منفــردة وجتارب خلط
العنصرين فضال عن إجراء جتارب
تطبيقيــة مختبريــة الختبــار
كفاءة النباتني في حتســن املياه
العادمــة اخلارجة مــن محطة
تصفية مجاري حمدان موضحة
ان النتائــج أشــارت إلــى قدرة
النباتني علــى إزالــة ومراكمة
العنصريــن أعاله بكفــاءة إزالة
مختلفة وكان نبات الشــمبالن
األكفأ في إزالة عنصري النيكل
والرصــاص مقارنــة مــع نبات
الشــويجة في التجارب املفردة

الباحثة معاد ناصر

الباحثة دعاء محمد

وجتارب اخللــط  ،كما بينت نتائج
التجــارب التطبيقيــة ايضا ً ان
نبات الشــمبالن كان االكفأ في
معاجلة وحتســن نوعيــة املياه
العادمة.

في زيادة جاهزيــة احلديد والزنك
واملنغنيــز في الترب الكلســية
والنحــاس بزيــادة مســتويات
الكبريت وذلك عن طريق خفض
درجة تفاعل التربة .

تأثير مستويات الكبريت
الزراعي في جاهزية بعض
العناصر الصغرى في التربة
املتملحة
وناقشت كلية الزراعة بجامعة
البصرة البحث املوســوم ( تأثير
مســتويات الكبريت الزراعي في
جاهزية بعض العناصر الصغرى
فــي التربة املتملحــة) للباحثة
دعاء محمد قاسم.
وبينت الباحثــة إن لنوعية املياه
املســتعملة للري تأثيــرا على
ملوحــة التربة وكذلــك إضافة
الكبريت مع البكتريا املؤكسدة
للكبريــت يلعــب دورا معنويــا

تأثير رش السماد النانوي
املتكامل في منو الذرة الصفراء
وناقشــت كلية الزراعــة بحثا
بعنوان (تأثير رش السماد النانوي
املتكامل في منو وحاصل تراكيب
وراثية من الــذرة) للباحثة أنهار
محمود جعاز.
وتضمنت الرسالة ،جتربة ن ُ ِف َذت
خالل املوسم اخلريفي لعام 2017
باســتعمال ثالثة تراكيب وراثية
للذرة الصفراء CadizوSagunto
و  )Abcaroوالــرش بأربعة تراكيز
ســماد نانوي (صفــر و  6و 12و
18غم لتر.)-1
وأظهــرت النتائج زيــادة تركيز

السماد النانوي في محلول الرش
أدى إلى زيادة فــي صفات النمو
ومكونــي احلاصل(عــدد احلبوب
بالعرنوص ووزن  300حبة )  ،كما
بلغت نســبة الزيادة في حاصل
احلبــوب  63,61%وفــي بروتــن
احلبوب  12,16%عند مقارنة أعلى
تركيز من الســماد النانوي (18
غم لتــر )-1مبعاملة عدم إضافة
الســماد وظهر تفوق التركيب
الوراثــي  Saguntoمســجال
أعلــى عــدد حبوبــا بالعرنوص
(574,23حبة عرنوص )-1وحاصل
حبوب)6,16طــن ه(-1ونســبة
وحاصل بروتني ( 11,65%و 0,729
طــن ه ،)-1وكان التداخل معنويا ً
إذ ســجل الرش بالتركيز 18غم
لتر -1للتركيب الوراثي Sagunto
أعلى متوســط حلاصلي احلبوب
والبروتــن بلغــا 7,99طــن ه-1
و 0,995طن ه -1على التتابع.

في احتفالية حضرها الهميم

الدائرة الهندسية تعلن المباشرة بأعمال معالجة وتدعيم مئذنة الخلفاء

منى خضير عباس
اقامت دائرة الشــؤون الهندسية
احتفــاال مبناســبة االعــان عن
املباشــرة باعمال معاجلة وتدعيم
مئذنة اخللفاء التــي تعرضت في
االونة االخيــرة الى حالــة ميالن
استدعى تدخل جميع املؤسسات
ذات العالقة للعمــل على ايقافه
للمحافظــة علــى هــذا املعلم
التاريخــي الكبير فــي العاصمة
بغداد .
وقد حظيت هــذه احلالة باهتمام
خــاص من رئيــس الديــوان الذي
اوعــز للدائرة الهندســية للعمل
على معاجلتها بالســرعة املمكنة
وبالفعل قــام مدير عــام الدائرة
الهندسية املهندس صباح احملالوي

بزيارات ميدانية للموقع الكثر من
مرة وشكل فريق عمل متخصص
لوضع احللول املناســبة وكان على
تواصل دائم مــع الدكتور الهميم
لتزويده بكل املستجدات في وضع
املئذنة .
وقد قام احملــاوي باجــراء لقاءات
وحــوارات وزيــارات مكوكيــة مع
حميع اجلهــات ذات العالقة لوقف
هذا التداعي اخلطير لوضع املئذنة .
وقد القى احملالوي كلمة مهمة في
هــذه االحتفالية اكــد فيها على
النقاط التالية التواصل الدائم مع
منظمة اليونســكو خلبرتهم في
هذا اجملال وقيام الدائرة الهندسية
باجــراء فحوصات حتريــات التربة
والفحصات اجليــو فيزيائية ودعوة

الهميم يحضر احتفاال مبناسبة االعالن عن معاجلة مئذنة اخللفاء في بغداد
املكاتــب االستشــارية بالتعاون
والتنســيق مع اجلامعات العراقية
ومبساندة وزير التعليم العالي

ولــم نحصل مــن هــذه املكاتب
االستشارية على دراسات عميقة
تعالج املشكلة املطروحة.

وابدى د  .حيدر مكيه اســتعداده
تقدمي الدراســة املطلوبة ملعاجلة
امليالن مجانا وفعال قدمت الدراسة
اعتمــادا على الفحوصــات التي
اجريت من قبلنــا وكذلك املعاينة
امليدانيــة ومت احتســاب الكلفة
املطلوبة لتنفيذ هذه الدراسة ومت
رفع الدراســة الى األمانة العامة
جمللس الوزراء معززة بالصور واالرقام
وكانت االستجابة سريعة جدا ومت
تخصيص املبلغ املطلوب .
وقد اوعز رئيــس الديوان الى احدى
الشركات املتخصصه ملثل هكذا
اعمال بعد ان مت االعالن عن املشروع
خلمس مرات في اشــهر الصحف
وكذلــك املواقــع االليكترونيــة ،
وأشــار احملــاوي في كلمتــه الى

ان الشــركة املنفــذة ســتعمل
على انشــاء جدارين خراســانيني
مســلحني حول محيــط املئذنة
لقطع حركة املاء وتدعيم خارجي
مؤقت باســتعمال الياف الكاربون
تثبت على وســائد مطاطية وزرع
خطــوط املايكروبايل حول املئذنة
مع تثبيت هيــكل حديدي مؤقت
غربي املئذنة والقيام باعمال احلقن
وغيرها من االعمال .
وفي ختــام كلمته  ،اكــد احملالوي
" اننــا لــن ندخر جهــدا من اجل
احملافظة على هذا املعلم التاريخي
الكبير  .بعدها اعتلى رئيس الديوان
املئذنة مشــددا على انه على ثقة
تامة باملــاكات العاملــة بايقاف
حالة امليالن باسرع وقت ممكن .

تقرير

العراق يبحث مع اليابان آفاق التعاون الصناعي المشترك
بغداد  -الصباح الجديد:
بحــث وزيــر الصناعــة واملعــادن
املهندس محمد شــياع السوداني
مع الســفير الياباني لــدى العراق
ناوفومي هاشــيموتو افاق التعاون
الصناعي املشترك وسبل تطويرها
ومناقشة امكانية دخول الشركات
اليابانيــة الى العــراق والعمل مع
شــركات الوزارة من اجل اعادة بناء
القاعدة الصناعية في العراق.
واكــد الوزير على ضــرورة االنفتاح
على الشركات االجنبية وذلك لكون
العراق مقبل على مرحلة جديدة من
البناء واالعمار خصوصا وان الوضع
االقتصــادي كان واحــدا مــن اهم
التحديات التــي واجهت احلكومة
العراقية خالل احلــرب على االرهاب
اضافــة الى ارتفاع نســب البطالة
وضرورة االستعانة باخلبرات الدولية
لألرتقــاء بالواقــع الصناعي احمللي
من خالل ايجــاد شــراكات فاعلة
مع شــركات عامليــة رصينة على
وفق القوانــن والتعليمات النافذة
لغرض تطوير الصناعــة العراقية

وخلق صناعات منافســة تســهم
في انعاش االقتصــاد العراقي بعد
حتقيق االســتقرار االمنــي  ،مجددا
حرص الــوزارة على التعاون والعمل
املشــترك مــع جميع الشــركات
العاملية الرصينة والسيما الشركات
اليابانيــة التــي تتمتــع بالقــدرة
واالمكانيــة فــي اجملــال الصناعي
ناهيــك عــن العالقــات التاريخية
املهمــة التي تربــط البلدين حيث
سبق لليابان وان قامت بأعادة تأهيل
مصانع االسمدة اجلنوبية من خالل
القرض الياباني البالغ (  )18مليار ين
موضحا بأن هناك الكثير من امللفات
االستثمارية املطروحة من قبل وزارة
الصناعة واملعادن وفي جميع اجملاالت
الصناعية تتوجه مــن خاللها الى
ابرام عقود للشــراكة واالســتثمار
من اجل تطوير مصانعها املنتشرة
في جميع محافظات العراق او فتح
خطــوط انتاجية جديــدة واقامة
مشــاريع واعــدة تســهم في دفع
عجلة البنــاء واالعمار داخل العراق
الفتا الى حاجــة محافظة البصرة
الــى نصــب محطــات لتصفية
وحتلية امليــاه كونها ملعاجلة ملوحة

املهندس محمد شياع السوداني مع السفير الياباني

املياه التــي تعاني منهــا احملافظة
مبديــا اســتعداد الــوزارة لتقدمي
جميع التســهيالت املطلوبة بهذا
اخلصوص.
من جانبه بني السفير الياباني رغبة

احلكومة اليابانية بالتعاون والعمل
املشــترك مــع العراق فــي جميع
اجملــاالت والصناعية منها على وجه
اخلصوص واستعدادها الدائم لنقل
خبراتها التكنولوجيه الى شركات

وزارة الصناعــة واملعادن وفي جميع
اجملاالت مبا يسهم في تعزيز العالقات
الثنائيــة وحتقيق املصالــح العليا
للشــعبني الصديقــن معربا عن
امله بأن تقدم احلكومة التسهيالت

املطلوبة لعمل الشركات اليابانية
في العراق.
على صعيــد متصل اعلنــت وزارة
الصناعة عن صدور قرارات حكومية
جديــدة حلماية عدد مــن املنتجات
احمللية خــال اجللســة االعتيادية
جمللس الوزراء.
وقال مدير مركــز اإلعالم والعالقات
العامة في الوزارة عبدالواحد علوان
الشــمري أن مجلس الــوزراء وافق
على تعديــل قرار مجلــس الوزراء
رقــم ( )132لســنة  2017بشــأن
حمايــة منتج حديدالتســليح من
( 16إلى  )32ملم بإقرار توصية دائرة
التطوير والتنظيــم الصناعي في
وزارة الصناعة اســتنادا إلى أحكام
املــادة (/14ثانيا) من قانــون حماية
املنتجات العراقية رقم ( )11لســنة
 2010املعدل بفرض رســم كمركي
إضافي بنســبة  10%ليصبح 20%
من قيمــة منتج حديد التســليح
من ( 16الى  )32ملم املســتورد الى
العــراق من الدول واملناشــئ كافة
ملدة اربع ســنوات ومن دون تخفيض
مع مراقبة السوق احمللية خالل مدة
تطبيق الرسوم الكمركية االضافية

.
واضاف الشــمري أن اجمللــس وافق
أيضــا علــى إقــرار توصيــة دائرة
التطوير والتنظيــم الصناعي في
وزارة الصناعة بفرض رسم كمركي
إضافي بنســبة ( )27%مــن قيمة
منتج حاوية النفايات البالستيكية
ســعة ( )120لتــرا املســتوردة إلى
العــراق من الدول واملناشــئ كافة
ملدة أربع ســنوات ومن دون تخفيض
مع مراقبة السوق احمللية خالل مدة
تطبيق الرسوم الكمركية اإلضافية
وقيام الهيئــة العامــة للكمارك
التابعــة الــى وزارة املالية بتطبيق
الرسم الكمركي اإلضافي للمنتج
املذكــور وأشــعار وزارة الصناعــة
بشــكل دوري عن كمية استيرادات
العــراق مــن املنتــج والرســوم
الكمركية.
وأكــد الشــمري أن وزارة الصناعة
ماضية فــي توفير احلماية املطلوبة
للمنتجــات احملليــة والتصــدي
لسياســة االغراق السلعي للسلع
والبضائــع املســتوردة مــن أجــل
النهوض بقطاع الصناعة العراقي
العام واخلاص واخملتلط.

اقتصاد
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فيما يقترب سعر البرميل من  85دوالرًا

العراقي للتجارة يقرض
 100مليون يورو

اللعيبي :ال مراجعة لمستويات إنتاج أوبك حاليًا

دبي ـ رويترز:
وقــع البنك العراقــي للتجارة اتفــاق قرض مع
كومرتــس بنــك لدعــم الشــركات الصغيرة
واملتوسطة في العراق.
ويستهدف البنك العراقي دعم مشاريع للقطاع
العام واخلاص تصــل قيمتها إلى  100مليون يورو
( 115مليون دوالر) من حيث حجم األعمال.
وسينصب تركيز الشراكة التمويلية على عقود
التصديــر املمنوحة لعمــاء كومرتس بنك في
أملانيا والدول األوروبية األخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير النفط جبار علي حسني
اللعيبــي ،إن أوبــك ال تراجــع
حاليا قراراتها الســابقة بشأن
مستويات إنتاج النفط.
وأشــار جبــار اللعيبــي فــي
تصريحــات صحافيــة ،أمــس
األربعــاء ،بشــان امكانية زيادة
إنتــاج أوبك إثــر زيادة أســعار
النفط ،إلى أنه ســيجري بحث
األمر في تشــرين الثاني املقبل.
وفقا ً لـ»رويترز».
وكان اللعيبــي قــال إن علــى
املنتجــن أال يتأثــروا بضغوط
ضخ مزيــد مــن النفــط ،وإن
القرارات األحادية بشــأن اإلنتاج
قد تنطوي علــى انتهاك التفاق
خفض املعروض بني أوبك والدول
غير األعضاء مبــا قد يفضي إلى
انهياره.
ومع جتــاوز أســعار النفط في
اآلونة األخيرة  80دوالرا للبرميل،
مسجلة أعلى مستوياتها منذ
 ،2014يناقــش بعــض منتجي
اخلام إمكانيــة تخفيف القيود
على خفض اإلنتاج.
وأوضح اللعيبي في بيان وصف
بانه قــوي اللهجة ،إن أســعار
النفط ما زالت بحاجة إلى مزيد
من الدعم واالستقرار ،وإن على
املنتجني عــدم املبالغــة فيما
يتعلق بحاجة ســوق اخلام ملزيد
من اإلمدادات في الوقت احلالي،
وهو ما قــد يُلحق ضــررا بالغا
باألسواق العاملية.
وأضاف أن «هذا رمبا يُفسر بنحو
خاطــئ مــن جانــب املضاربني
واملســتهلكني ،وهو ما قد يؤدي
إلــى هبــوط كبير في أســعار
النفط».
وحــذر اللعيبي مــن أن ذلك رمبا
يعد انتهاكا لالتفاق بطريقة أو
بأخرى ،ورمبا يؤدي إلى انهياره.
على الصعيــد ذاته ،قال الرئيس
الروســي فالدمييــر بوتني أمس

على المنتجين أال
يتأثروا بضغوط ضخ
مزيد من النفط ،وإن
القرارات األحادية
بشأن اإلنتاج قد
تنطوي على انتهاك
التفاق خفض
المعروض بين أوبك
والدول غير األعضاء
بما قد يفضي إلى
انهياره

تراجع التضخم

السنوي في تونس

ارتفاع سعر البرميل الى  58دوالراً

األربعاء إن روسيا ستواصل احلوار
مع منتجــي النفــط العامليني
من أجل احملافظة على اســتقرار
أسواق اخلام.
وأضــاف متحدثا خــال منتدى
أســبوع الطاقة الروســي في
موســكو أن روســيا ســتعزز
مركزهــا فــي أســواق الفحم
اآلسيوية وسط زيادة مطردة في
الطلب العاملي على الفحم.
من جانبه ،كشــف وزير الطاقة
الســعودي خالد الفالح أمس،
عن إن الســعودية زادت إنتاجها
النفطي إلى  10.7مليون برميل
يوميا في تشــرين األول لتلبية
طلب املستهلكني املتنامي.
وأبلــغ الفالــح الصحفيني بأن
ســوق النفط العامليــة تتلقى
إمدادات جيدة حاليا.

اما على مســتوى االسعار ،فقد في ظل منو طلبه علــى الوقود
أعلنــت منظمة أوبــك ،أمس األزرق.
أيضاً ،أن سعر سلة أوبك اليومي وقــال مدفيديف علــى هامش
ســجلت أعلــى مــن  83دوالرا ً مشــاركته في منتدى «أسبوع
الطاقة الروسي» ،املنعقد حاليا
للبرميل الواحد.
وقالــت املنظمة في بيان لها ،إن في موســكو إن «توريدات الغاز
«سعر سلة أوبك من أربعة عشر الروســي إلى أوروبا ستســجل
برميل للخام سجل  83.28دوالرا ً العام اجلاري مســتوى قياســيا
جديدا ،وهذا املستوى قريب من
للبرميل الواحد».
وأضافت املنظمة ،أن «الســعر الكميات املذكــورة في العقود
ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ املبرمــة مــع الــدول األوروبية،
 81.58دوالراً ،وفقا حلسابات أمانة والتي تبلغ نحو  204.5مليار متر
مكعب من الغاز».
أوبك».
عد وتابــع« :ويعني ذلــك أنه لضخ
أوروبيــاً ،وفي الســياق ذاتهّ ،
رئيــس مجلــس إدارة «غازبروم» كميــات غــاز إضافيــة يجب
ألكســندر مدفيديــف ،أمس ،مد أنابيــب غاز جديــدة ،لذلك
أن مشــاريع نقل الغاز «السيل فإن مشــروعي الغاز (الســيل
الشمالي »-2و»السيل التركي» الشــمالي  )2و(السيل التركي)
مهمة وحيويــة لالحتاد األوروبي ،مبثابة شريان حياة ألوروبا لتلبية

منو الطلب على الغاز».
بدوره ،أكد وزير الطاقة الروسي
ألكســندر نوفاك ،أن روســيا ال
تســعى الحتكار ســوق الغاز
األوروبيــة ،مؤكــدا أنــه يجب
أن يكــون خيارا للمســتهلك
األوروبي.
ويدحض نوفاك بذلك االدعاءات
األمريكية بأن أوروبا ســتعتمد
على الغاز الروسي بشكل أكبر،
ويؤكد أن روســيا تسعى لتوفير
إمــدادات مســتقرة مــن الغاز
الطبيعي إلى أوروبا.
وتقوم روسيا بتنفيذ مشروعني
جديديــن للغاز ،األول «الســيل
التركي» ،والذي يهدف ملد أنبوب
غاز من روســيا عبر قــاع البحر
األســود إلى تركيا ،مع إمكانية
مد أنبــوب ثاني عبــر األراضي

التركيــة إلــى أوروبــا ،في حال
احلصول على ضمانات أوروبية.
أما املشروع الثاني فهو «السيل
الشمالي ،»-2ويهدف ملد أنبوب
لضخ الغاز من روســيا عبر قاع
بحر البلطيق إلى أملانيا ،وتشارك
فيه عدة شــركات عاملية منها
«غازبروم» الروســية التي متتلك
 50%منه.
ويلقى «الســيل الشــمالي»-2
معارضــة مــن قبــل الواليات
املتحدة ،التي تســعى لتصدير
الغاز املســال إلى أوروبا ،وهددت
واشــنطن مرارا بفرض عقوبات
على املشــروع التجــاري ،وذلك
في خطوة وصفها اخلبراء بأنها
تهدف للحد من منافسة الغاز
الروســي لألمريكي في أسواق
الطاقة األوروبية.

بحضور ممثلين ووجهاء عن المحافظة

نفط ذي قار وبتروناس الماليزية يحتفلون بافتتاح مدرسة لـ ( )120طالبًا
ذي قار ـ الصباح الجديد:
احتفل ممثلو شركة نفط ذي قار
واحلكومة احملليــة في محافظة
ذي قار وشــركة بتروناس العراق
املشــغل حلقل الغراف النفطي
بفعاليــات افتتاح مدرســة ال
ابراهيم في منطقة الغراف.
وتعــد مدرســة بقيــة العترة
االبتدائية التي تقع في محافظة
ذي قــار ـ قضــاء الرفاعي ضمن
نطاق حقل الغراف النفطي /قرية
آل ابراهيم احد املشــاريع التي مت

أبناء مدينــة الناصرية واحملافظة
عموماً.
اجنز املشروع الذي استغرق اجنازه
مدة ســنة و ٨اشــهر على بناء
ستة صفوف الســتيعاب ألكثر
من  120طالــب ومرافق صحية
وملحقــات ادارة املدرســة مــع
تبليط الساحة بالكونكريت.
وعلى هامش االحتفال قال مدير
عمليــات حقل الغراف الســيد
شــاهريزال جاســماني" :احلمد
هلل ..هذا عهد حقيقي اللتزامنا

اجنازها مؤخرا بالعمل املشــترك
بني شركة بتروناس وشركة نفط
ذي قار وأهالي املنطقة وشــيخ
عشــيرة آل ابراهيم الشيخ عبد
احلسني محمد.
واملشــروع الذي يعــد أحد أهم
املشاريع التي تعكف على اجنازها
شــركة بتروناس فــي منطقة
الغــراف االســتثمارية يدخــل
فــي نطاق تطويــر اجملتمع احمللي
واالســهام في
اجلدي فــي بناء
ّ
مرافق خدمية تأتي بالفائدة على

جميعــا ً فــي شــركة بتروناس
باالرتباط باجملتمــع هنا في حقل
الغراف على أيــة طريقة فضلى
كي نحتفل بوحدة هذه الصداقة
وتعليم قادة املســتقبل هنا في
هذه املدرسة".
حضر االحتفال كل من الســادة
قائممقــام قضاء الرفاعي جمال
مسير ومدير شركة نفط ذي قار
علــي وارد ومدير تربيــة الرفاعي
احمــد خليل والشــيخ محمد
شيخ عشيرة آل ابراهيم.

قانون هجرة ألماني لمعالجة نقص اليد العاملة

تحسين ضوابط حركة األموال من االتحاد األوروبي وإليه
متابعة الصباح الجديد:
اعتمد مجلــس وزراء االقتصاد واملال
لدول االحتاد األوروبي في لكسمبورغ،
الئحة تهدف إلى حتســن الضوابط
اخلاصة باألموال التي تدخل أو تغادر
االحتاد.
ولفت بيــان أوروبي إلــى أن الهدف
يتمثــل في تتبــع وإزالــة التمويل
اإلرهابي ،وغســل األموال والتهرب
الضريبي وغير ذلك من النشــاطات
اإلجرامية.
ووفقا ً للبيــان ،تؤمن اللوائح اجلديدة
األدوات الضرورية لتكون أكثر فاعلية

في معاجلة هذه التهديدات.
وأفــاد وزير املال االحتادي النمســاوي
الرئيس الــدوري للمجلس ،هارتفيغ
لوغر ،بأن «الالئحة ستحسن النظام
القائم للمراقبة على النقد الداخل
واخلارج من االحتــاد األوروبي وبالتالي
فــإن تشــريعات االحتــاد األوروبــي
ستدمج أحدث التطورات في املعايير
الدوليــة ملكافحة غســل األموال
ومتويل اإلرهــاب التي وضعتها فرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية».
في الســياق ،تعافى اليــورو ،أمس
األربعــاء ،بعــد ورود تقاريــر عن أن

إيطاليــا تخطــط لتقليــص عجز
ميزانيتها على مدى السنوات الثالث
املقبلة ،لكن بعض املتعاملني قالوا
إن موجــة الصعــود قد ال تســتمر
طويال.
وتســببت حالــة الضبابيــة التي
تكتنــف ديــون إيطاليــا وخطط
ميزانيتها ومســتقبل عالقاتها مع
أوروبــا في إثارة قلق األســواق خالل
الفتــرة األخيرة وزيــادة التوترات مع
قادة آخرين في منطقة اليورو.
وعانى اليورو نتيجــة لذلك ،وهبط
يوم الثالثاء إلى أدنى مســتوياته في

تقـرير

ستة أســابيع بعدما اقترح مشرع
بارز أن تتبنــى إيطاليا عملة وطنية
لها مــن جديد مما أثــار عمليات بيع
واسعة في السوق.
واستعادت العملة األوروبية املوحدة
بعض عافيتها بعدما قالت صحف
إيطالية إن روما تهدف خلفض العجز
في ميزانيتهــا تدريجيــا إلى اثنني
باملئة من النــاجت احمللي اإلجمالي في
.2021
وارتفع اليــورو  0.3باملئة إلى 1.1578
دوالر ،بعدما نزل إلى  1.1505دوالر يوم
الثالثاء مسجال أدنى مستوياته منذ

 21آب.
وانخفض مؤشر الدوالر ،الذي يقيس
أداء العملــة األمريكية أمام ســلة
من العمالت الرئيســة ،بنسبة 0.2
باملئة إلــى  ،95.313بعدما بلغ أعلى
مستوياته منذ الرابع من أيلول عند
 95.744يوم الثالثاء.
ونــزل الــن والفرنك السويســري،
وكالهمــا من املــاذات اآلمنة ،أمام
عمالت أخــرى مثل اليــورو والدوالر
األمريكي والدوالر األسترالي.
وتراجع اجلنيه االسترليني  0.1باملئة
إلــى  1.2995دوالر أمريكــي بعدما

هبط يوم الثالثاء إلــى  1.2941دوالر
وهو أدنى مســتوى له منذ العاشر
من أيلول ،مع تصاعد اخلالفات حول
خطة رئيســة الــوزراء البريطانية
تيريــزا مــاي بخصوص اخلــروج من
االحتاد األوروبي.
علــى الصعيد ذاتــه ،اتفقت أحزاب
االئتــاف احلاكــم في أملانيــا على
قانون جديد للهجرة جلذب املزيد من
العمالة املاهرة من دول خارج االحتاد
األوروبي ،لشــغل عدد قياســي من
الوظائف الشاغرة وحتقيق االستقرار
في النظام العام ملعاشات التقاعد.

تونس ـ رويترز:
أبلغ مســؤول حكومي رويترز أمــس األربعاء أن
التضخم الســنوي في تونــس انخفض إلى 7.4
باملئة في أيلول من  7.5باملئة في آب.
كان معدل التضخم اســتقر عند  7.5باملئة في
آب من دون تغير عن متوز وبعد أن بلغ  7.8باملئة في
حزيران وهو أعلى مستوى له منذ .1990
يتوقع البنك املركزي أن يبلغ املعدل  7.8باملئة هذا
العام وسبعة باملئة في العام املقبل.
وفي حزيران ،رفــع البنك املركزي ســعر الفائدة
الرئيس  100نقطة أساس إلى  6.75باملئة في ثاني
زيادة خالل ثالثة أشهر وذلك ملعاجلة التضخم.
ودعا صنــدوق النقد الدولي هذا األســبوع ملزيد
من التشــديد النقدي في تونس من أجل احتواء
التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.
وقال الصندوق إن ســعر الفائــدة الرئيس ينبغي
أن يزيد أكثر للحيلولــة دون مزيد من التآكل في
القوة الشرائية للعملة احمللية ولتثبيت توقعات
التضخم.

الذهب يتخطى حاجز
 1200دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجل الذهب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع،
وتخطــى حاجــز  1200دوالر لألوقية ،مع ســعي
املستثمرين للمالذ اآلمن في املعدن ،بعد أن هبطت
أسواق األسهم بســبب تصريحات مشرع إيطالي
ضد اليورو.
وكان الســعر الفوري للذهب مرتفعا  1.3باملئة إلى
 1202.81دوالر لألوقية .ويتجه املعدن إلى تســجيل
أكبر زيادة بالنسبة املئوية في يوم واحد منذ  24آب.
وكانت األسعار قد المست في وقت سابق 1208.23
دوالر لألوقية ،وهو األعلى منذ  21أيلول.
وارتفعت عقود الذهب األميركية اآلجلة للتسليم
في كانــون األول  15.3دوالر ،أو ما يعادل  1.28باملئة،
في التسوية إلى  1207دوالرات لألوقية.
وهبطت أســواق األســهم في أنحــاء العالم في
الوقت الذي تراجعت فيه األصــول األوروبية أيضا،
بعدمــا قال املشــرع اإليطالي كالوديــو بورجي إن
معظم مشكالت البالد ستُحل إذا تخلت عن اليورو
وعادت إلى استعمال عملة وطنية.

«األوراق المالية» تغلق متراجعة
وسط نشاط بالتداوالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشر العام لســوق العراق لألوراق املالية
تعامالت أمــس األربعاء ،متراجعــا ً  ،0.89%عند
مســتوى  522.08نقطة ،خاســرا ً  4.67نقطة،
مقارنة بـمستويات جلسة يوم الثالثاء.
وتأثــر أداء البورصة ،بتراجع  11ســهما ً تقدمها
اخلياطة احلديثة بنســبة  ،7.5%وآســيا ســيل
 ،4.76%وبغداد للمشروبات الغازية .3.43%
في املقابل ارتفع ســهما األمني للتأمني ،3.13%
وإنتاج وتسويق اللحوم .0.44%
وارتفــع حجم التــداوالت إلــى  187.35مليون
سهم ،في مقابل  106.43مليون سهم باجللسة
املاضية ،كما زادت قيمــة التداوالت إلى 117.83
مليون دينــار ،في مقابــل  77.66مليــون دينار
باجللسة السابقة.
وتصدر سهم مصرف املوصل التعامالت حجماً،
من خالل تداول  156مليون سهم ،وتقدم سهم
العراقية النتاج البذور قائمة الســيولة بـ 28.69
مليون دينار.
وكان الســوق اختتم جلسة منتصف األسبوع
بتداول اكثر من  300مليون سهم وبقيمة جتاوزت
الـ 100مليون دينار.

بمالكاتها الوطنية ..وفي غضون ( )6أشهر

ّ
المجمع الوزاري النفطي
شركة المشاريع النفطية تؤهل
بغداد ـ احسان ناجي:
افتتح وزير النفط االستاذ جبارعلي
حســن اللعيبــي مشــروع تأهيل
مجمــع وزارة النفط الــذي نفذته
شــركة املشــاريع النفطية باجلهد
الذاتي.
وثمــن اللعيبي اجلهــود التي بذلت
من قبل مالكات شــركة املشــاريع
النفطية التي نفذت املشروع بالوقت
القياسي.
وحضر حفل افتتاح املشروع السادة
وكيل الوزارة لشــؤون االســتخراج
االســتاذ كــرمي حطــاب ومدير عام
شركة املشــاريع النفطية االستاذ
رعــد رفيــق ياســن وممثلــن عن

تشكيالت الوزارة االخرى.
واثنــى الســيد وزير النفــط على
املشــروع الــذي اجنــز علــى وفــق
املواصفات املدنية احلديثة ،منوها ً بأن
مالكات شركة املشــاريع النفطية
بهذا اخلصوص معروفــة بتنفيذها
املشاريع التي تناط بها النها شركة
مواكبــة للتطورات علــى الصعيد
الفني والهندسي.
بدوره قال رعد رفيق ياسني مدير عام
شــركة املشــاريع النفطية (اجلهة
املنفــذة) ،ان «املشــروع كلفــت به
شــركتنا منتصف العام احلالي ،وان
مدة تنفيذه جاءت بوقت قياسي من
ّ
ثقتنــا بكوادرنا التــي متتلك القدرة
والكفاءة الالزمة الجنــاز مثل هكذا
مشاريع».

وزير النفط يفتتح املشروع

مــن جانبــة ،أكد املهنــدس طالب االساسية وهي طريق مدخل الوزارة
خفيــف عبيــد مدير املشــروع ،ان الرئيس احملاذي لشارع فلسطني».
شــركة املشــاريع النفطية كلفت الى ذلك قال مدير قســم العالقات
من قبل السيد الوزير بأعمال تأهيل واالعــام في الشــركة رائد محمد
مدخــل الــوزارة ابتدا ًء مــن البوابة احليدري ،ان «مالكات الشــركة ممثلة
الرئيســة للمجمع الــوزاري انتها ًء بهيئة مشــاريع بغــداد وبتكليف
مبدخل االســتعالمات املركزية مرورا ً مــن ادارة الركة العليا على مواصلة
بالفعاليــات املتداخلــة في محيط العمل بعد الدوام الرسمي للتعجيل
بأجنــاز املشــروع الذي يعــد واجهة
املشروع.
واضاف «بوشــر بالعمــل في نهاية الــوزارة كونه عمل مدنــي ،وتأهيل
آذار املاضــي ،إذ قمنا بتهيئة الطريق اجملمع الوزاري باملدة الزمنية احملددة».
البديل لدخول الــوزارة وتوفير بديل واضاف ،ان»هيئة مشاريع بغداد التي
تعد تشــكيل جغرافي هو واحد من
آخر لدخــول املوظفني والســيارات
ّ
ورفع االرضيات والســقوف واجلدران خمسة تشــكيالت تابعة للشركة
القدمية ملدخل الــوزارة ،كما تضمن عقدت عزمها على اجناز هذا املشروع
العمل انشــاء كافتريات عدد ( )2في ضمن املواصفــات احلديثة ومبا يليق
مدخل الوزارة اضافــة الى الفعالية مبكانة وزارة النفط».
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محكمة العدل تأمر أميركا

عرقلة وصول المساعدات اإلنسانية

بضمان أال تؤثر العقوبات على

ألغام الحوثيين تفتك بالمدنيين في الحديدة

المساعدات اإلنسانية إليران

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أمــرت محكمــة العــدل الدوليــة الواليات
املتحدة بضمان أال تؤثــر العقوبات ضد إيران
على املساعدات اإلنسانية أو سالمة الطيران
املدني.
وكانت إيران طلبت مــن احملكمة التابعة لألمم
املتحدة أن تأمر واشــنطن بتعليق العقوبات
بشكل مؤقت حلني النظر في الدعوى اإليرانية
بشكل كامل وهو ما قد يستغرق أعواما.
وميثل احلكم الذي أصدره قضاة أعلى محكمة
تابعة لألمم املتحــدة نصرا لطهران التي قالت
إن العقوبــات األميركية التــي فرضتها إدارة
الرئيــس دونالد ترامب منذ مايــو أيار تنتهك
معاهــدة الصداقة املوقعة بــن البلدين عام
 .1955ودفعت جنيفر نيوســتيد املستشارة
القانونيــة بــوزارة اخلارجيــة األميركية أثناء
جلسة استماع شــفهية الشهر املاضي بأن
املعاهدة تستبعد بالتحديد استخدام احملاكم
في فــض املنازعات .وقالت إن مشــكلة إيران
احلقيقيــة ال تتعلق باختصــاص احملكمة بل
بشعورها بخيبة األمل إزاء قرار الرئيس ترامب
االنسحاب من االتفاق النووي املوقع عام 2015
بني إيران والواليات املتحدة وقوى عاملية أخرى.

برلماني كوري جنوبي

يطالب بيونغ يانغ بالكشف
عن عدد صواريخها النووية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالــب برملاني كــوري جنوبي زعيــم كوريا
الشــمالية كيم جونــغ أون ،بتقــدمي بيانات
«دقيقة» عن الترســانة النووية التي متتلكها
بالده ،واإلطار الزمني لنزع السالح النووي من
شبه اجلزيرة الكورية.
وقال النائب عن «حــزب الوطنيني في كوريا»
احملافظ تشــو ون جني ،إنه يجب على الرئيس
كيم تقــدمي كل البيانات عن ترســانة بالده
النووية ،خالل القمــة التي يرجح عقدها في
القريب العاجل بينه وبــن الرئيس األمريكي
دونالد ترامب.
وأضــاف« :إذا ما التقيا ،يجــب على كيم أن
يتحدث بالتفصيل عن عدد األسلحة النووية
التي لديه ومتى يعتزم تفكيكها».
كما لفت إلى ضرورة تشــديد العقوبات على
بيونغ يانغ وقال« :علينــا مواصلة العقوبات
ولكن يجب أن جنعلها أقوى .وإال فإن الشماليني
لن يتخلوا أبدا عن قنابلهم النووية».

مناورة مشتركة بين القوات
الجوية السعودية وطيران
الجيش التونسي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تســتعد القوات اجلويــة امللكية الســعودية
للمشــاركة في مناورة عســكرية مع سالح
طيران اجليش التونســي ،بعدما اكتمل وصول
مجموعات منها إلى تونس .
وأفــادت وكالــة األنباء الســعودية امس االول
الثالثــاء  ،بأن امللحق العســكري في ســفارة
اململكة العربية السعودية لدى تونس العميد
رحب بجميع
الركن خالد بن محمد الســهيانّ ،
املشــاركني لدى وصولهــم ،متمنيا ً أن تعكس
هذه املشــاركة مدى االحترافيــة العالية التي
تتمتع بها القوات املسلحة السعودية.
وأوضــح امللحــق العســكري أن الهــدف من
املناورات «تبادل اخلبرات مع األشــقاء في سالح
طيران اجليش التونسي» ،مشيرا ً إلى أنها «تأتي
ضمن اجلهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع،
لتدريب كل وحدات القوات املسلحة» .وكشف
أن هذه املناورات اجلويــة «تعد األولى التي تنفذ
مع األشــقاء في جمهورية تونــس ،وهي لبنة
ملناورات مشتركة مقبلة».

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :
تغيرت حياة الطفل عماد وشقيقته
علياء بعد مقتــل والدهما بانفجار
لغم أرضي فــي منطقة حيس في
محافظــة احلديــدة غــرب اليمن.
ونــزح الطفالن وهما في الســابعة
والسادســة من العمر مع والدتهما
من منزلهــم في قريــة الدنني إلى
مخيم الوعرة في اخلوخة ،على بعد
 30كيلومترا ً من حيس.
وتقول والدتهما فتحيــة فرتوت إن
«منزل العائلة كان محاطا ً باأللغام
التــي زرعتها ميليشــيات جماعة
احلوثيني «.
وكشــفت فرتــوت أن زوجهــا قتل
نتيجــة انفجار لغم وهو في طريقه
إلى الســوق ،وقالت لوكالة «فرانس
برس»« :قال لنا احلوثيون أخرجوا من
املنزل أو سنطلق عليكم الرصاص».
وزادت« :قلت لهم إلى أين سنذهب،
بعــد مقتل معيل األســرة بانفجار
لغم؟».
ولن تتمكن عائلة فرتوت من العودة
إلــى منزلها حتى لــو حاولت ذلك،
إذ يشــير جمال فرتوت والد فتحية
إلــى أن احلوثيني «زرعــوا األلغام في
كل مــكان وفجروا الطــرق» .وتابع:
«ال يوجــد أي طريق ملنزلنــا إال وزرع
باأللغام».
وكما فتحية وأطفالها ،نزحت مئات
العائالت اليمنية من منازلها نتيجة
األخطار احمليطة بها ،وتقيم اآلن في
«مخيــم الوعرة» الــذي متوله دولة
اإلمارات.
ويتراكض عشــرات من األطفال في
اخمليــم إما ليتجولــوا أو للعب على
األرجوحــة الوحيدة هنــاك ،بينما
يجلس طفل على كرســي متحرك

األلغام األرضية
في اليمن تسببت
«في مقتل مدنيين
وتشويههم،
وإعاقة حياة
آخرين ،ومنع عودة
المدنيين اآلمنين إلى
ديارهم

ورجلــه مضمدة بعــد انفجار لغم
فيه.
وتعتبر املنظمــات الدوليــة زراعة
األلغام األرضية جرمية حرب .وكانت
منظمــة «هيومن رايتــس ووتش»
أعلنــت فــي حزيــران املاضــي أن
األلغام األرضية في اليمن تســببت
«في مقتــل مدنيني وتشــويههم،
وإعاقة حياة آخريــن ،وعرقلة وصول

املساعدات اإلنســانية ،ومنع عودة
املدنيني اآلمنني إلى ديارهم».
وأفــادت املنظمة بأن امليليشــيات
«زرعت مرارا ً وتكــرارا ً ألغاما ً مضادة
لألفراد واملركبــات ،إضافة إلى ألغام
مســتحدثة يدوياً ،أثناء انسحابها
من مناطق عدن وتعز ومأرب ،وأخيرا ً
على طول الساحل الغربي لليمن».
وحــذرت املنظمــة مــن أن األلغام

«ستظل تشــكل تهديدا ً للمدنيني
بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع».
وفي متــوز املاضــي ،أكــد «معهد
واشنطن» أنه على رغم وجود ألغام
أرضية في اليمن منذ عقود بســبب
نزاعــات مختلفــة ،لكــن احلوثيني
يســتخدمونها حاليــا ً «مبعدل عال
يسبب الذهول».
وأطلقت الســعودية التــي تتهم

إيــران بتزويد احلوثيني أســلحة ،في
حزيران املاضي مشروعا ً جديدا ً إلزالة
األلغام فــي اليمن ،لكن املعهد أكد
ّ
تشكل
أن «األلغام األرضية ستظل
حتديا ً هائالً في فترة ما بعد احلرب».
وأفــاد بأن «من الصعــب التحقق»
من األعداد الدقيقــة لأللغام ،لكن
«مســؤوال ً مينيــا ً يعمل فــي مجال
نزعها ،قال إن احلوثيني زرعوا  500ألف

لغم منذ عام  .»2015ويقدم الهالل
األحمر اإلماراتي مســاعدات غذائية
إلى مخيــم الوعرة مــرة كل ثالثة
أسابيع تقريباً ،وفقا ً ملدير العمليات
اإلنسانية لدولة اإلمارات في اليمن
سعيد الكعبي ،الذي أكد لـ «فرانس
بــرس» أن كل خيمــة حتصــل على
حصة غذائية تضم الرز واملعكرونة
واحلبوب والتونة وامللح والسكر.

رتل عسكري تركي جديد يدخل شمال غرب سوريا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
دخل رتل عســكري تركي جديد
امس األربعاء إلى مناطق سيطرة
الفصائــل املعارضة في شــمال
غرب ســوريا ،وفق مراسل وكالة
فرانس برس ،في خطــوة تتزامن
مع بــدء العد العكســي إلقامة
منطقة عازلة في ادلب.
وتضمــن الرتل أكثر مــن أربعني
عربــة معظمهــا ناقــات جند
وشــاحنات وحافــات صغيــرة،
ســلكت طريــق دمشــق حلب
الدولي امس األربعاء ،في طريقها
إلى نقاط مراقبة ســبق لتركيا

أن اقامتهــا فــي محافظة ادلب
ومحيطها.
وأقلت العربات مبعظمها وفق ما
شاهد مراسل فرانس برس ،قوات
تركية قال املرصد السوري حلقوق
االنســان إنها متركــزت في نقاط
مراقبة في منطقة جسر الشغور
في ريف ادلب اجلنوبي الغربي.
وتنشر تركيا قواتها في  12نقطة
مراقبــة فــي إدلــب ومحيطها،
لضمــان االلتــزام باتفاق خفض
التصعيد الناجــم عن محادثات
أســتانا برعاية موسكو وطهران
حليفتي دمشق ،وأنقرة الداعمة

للفصائل.
ولم يصدر مؤخــرا ً أي تعليق من
تركيا بشأن إرسالها تعزيزات الى
ســوريا ،علما ً بأنها املــرة الثانية
التي يدخل فيها رتــل تركي الى
سوريا منذ توصل موسكو وأنقرة
فــي  17من الشــهر املاضي الى
اتفاق حول اقامة منطقة منزوعة
الســاح جنّب ادلــب ومحيطها
هجوما ً واســعا ً لوحت به دمشق
على مدى أسابيع .وينيط االتفاق
بتركيا أن تعمل على أن يســلم
املقاتلــون املعارضون ســاحهم
الثقيــل فــي املنطقــة العازلة

بحلــول  10تشــرين األول وعلى
ضمان انســحاب اجلهاديني متاما ً
منهــا بحلول  15تشــرين األول ،
على أن تتولى قوات تركية وشرطة
روسية االشراف عليها .وتسيطر
هيئة حترير الشام (النصرة سابقاً)
على اجلــزء األكبر من إدلب ،بينما
تتواجد فصائل ينضوي معظمها
فــي إطــار «اجلبهــة الوطنيــة
للتحريــر» فــي بقيــة املناطق.
وتنتشــر قوات النظام في الريف
اجلنوبي الشــرقي .وفيما لم حتدد
هيئــة حترير الشــام موقفها من
االتفاق بعــد ،أعربــت الفصائل

املعارضــة عن خشــيتها من أن
يؤدي تنفيذه الى «قضم» مناطق
سيطرتها لصالح دمشق .وأبدت
اجلبهــة الوطنيــة للتحرير التي
تضــم غالبيــة الفصائــل غير
اجلهادية معارضتها النتشار قوات
روســية في مناطق ســيطرتها.
واعتبر وزير اخلارجية السوري وليد
املعلم في مقابلة مع قناة امليادين
امس األربعاء أن االتفاق الروســي
التركــي يشــكل خطــوة نحو
«حترير» احملافظة ،مرجحا ً أن «تقوم
تركيا بتنفيذ التزاماتها بســبب
معرفتها بالفصائل وصالتها مع

جهاز اخملابرات التركي».
وردا ً على سؤال عن مصير مقاتلي
ادلب ،أوضح املعلم أن من يتحدر
مــن احملافظة «يبقــى فيها بعد
تسوية أوضاعه  ،ومن ليس منها
يعود إلى محافظته ،أما األجانب
،فمــن املنطــق أن يعــودوا إلى
بلدانهم عبر تركيا».
وتشهد ســوريا منذ  2011نزاعا ً
داميــا ً متعدد األطراف ،تســبب
مبقتل أكثر من  360ألف شخص
وبدمار هائل فــي البنى التحتية
ونزوح وتشــريد أكثــر من نصف
السكان داخل البالد وخارجها.

ايران تريد تبديد «سوء التفاهم» مع فرنسا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت إيران امــس االول الثالثاء الى
إجراء محادثات مع باريس إلزالة ما
اعتبرته «ســوء تفاهم» و»خطأ»
بعد اتهام الســلطات الفرنسية
احلكومة اإليرانية باعتداء مت إحباطه
ضــد حركة معارضــة بالقرب من
باريس.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية
االيرانية بهرام قاسمي في مقابلة
مع وكالــة فرانس بــرس «إذا كان
هناك ســوء تفاهم ،حول أمر غير
موجود ،ســواء كان ذلــك مؤامرة
مدبــرة من قبــل آخريــن او خطأ،

تقـرير

ميكننا اجللوس والتحدث عن ذلك».
واتهم مصدر دبلوماســي فرنسي
أيضــا «إدارة العمليات فــي وزارة
االســتخبارات (اإليرانية) بالوقوف
وراء االعتداء» الذي مت إحباطه.
ومنــذ بداية هــذه القضية ،تؤكد
إيران أنها مؤامــرة ضد اجلمهورية
االسالمية ال تستند إلى أي دليل.
كان وزير اخلارجيــة اإليراني محمد
جواد ظريف رأى منذ الثاني من متوز
في هذا امللــف «حيلة» تهدف إلى
إحلاق الضرر باجلمهورية االسالمية
التــي تســعى للحصــول علــى
ضمانات من األوروبيني تسمح لها

مبواصلة تطبيق االتفاق النوي املوقع
في  ،2015بعد انســحاب الواليات
املتحدة منه في أيار املاضي.
وقال قاسمي «عندما يكون أساس
املنطق خاطئا وليس هناك ســوى
ادعاءات ،من غيــر املفيد ومن غير
اجملدي بناء فرضيات أخرى على هذا
التأكيد» .وأضــاف «ال ميكن اتهام
وزارة االســتخبارات أو أي شخص
يعمل حلســابها بالتــورط في أمر
ليس مؤكدا».
ويرى قاســمي في قضية فيلبانت
كمــا في احلرق األخيــر للقنصلية
اإليرانيــة فــي البصــرة بجنــوب

العراق ،دليــا على «مؤامرات» ضد
اجلمهورية االســامية «لتخريب»
عالقاتهــا مــع جاراتهــا أو بعض
شركائها الدبلوماسيني.
وقال «نرى أن بعــض الدوائر ال تروق
لها عالقاتنــا مع األوروبيني وال بقاء
إيران في االتفــاق النووي ومواصلة
تعاونهــا االقتصادي» مــع االحتاد
األوروبي.
وأضاف أن واشنطن «تسعى إلى زرع
الشقاق بني إيران واالحتاد األوروبي أو
حتى بيننا وبني جيراننا».
ودعــا «احلكومة الفرنســية التي
نقيــم معهــا عالقــات مهمــة

ومنــذ أمد طويل فــي كل اجملاالت
وخصوصــا الثقافــة والتعليــم
واالقتصاد وحتى السياســة» ،إلى
«البقاء يقظة وعدم الســماح بأن
تؤثر مناورات خبيثة منذ هذا النوع
على العالقات اجليدة التي تقيمها
إيران مع فرنســا والــدول األوروبية
األخرى».
وقال قاسمي «آمل أن تذهب األمور
باجتاه رفع العالقات ألى مســتوى
السفراء» ،مشيرا إلى «حق» فرنسا
في «اختيار الشــخص الــذي تراه
قــادرا على العمل مع الســلطات
اإليرانية هنا».

من جهة أخــرى ،حتدث قاســمي
عــن الصواريــخ اإليرانيــة غــداة
اســتخدامها ضد أهداف جهادية
في شــرق ســوريا ،بينما ما زالت
فرنســا تعتبــر أن النشــاطات
البالستية للجمهورية االسالمية
تشكل تهديدا.
وقــال «مــن الضــروري التذكيــر
بــأن برنامــج الصواريــخ اإليراني
دفاعــي وليس هجوميا» ،مشــيرا
إلــى أن «النفقــات العســكرية
إليــران باملقارنة مــع جيرانها مثل
الســعودية واإلمــارات العربيــة،
ضئيلة جدا».

حين كانا تلميذين قاصرين قبل  36عامًا

ّ
ّ
المدعية على مرشحه للمحكمة العليا باالعتداء جنسيا عليها
ترامب يسخر من
متابعة ـ الصباح الجديد:
ســخر الرئيس األميركي دونالد ترامب
علنا امــس االول الثالثاء من املرأة التي
تتّهم ّ
مرشحه لعضوية احملكمة العليا
القاضي بريت كافانو باالعتداء عليها
جنسيا ً حني كانا تلميذين قاصرين قبل
 36عاماً ،آخذا ً عليها افتقار شهادتها
أمام مجلس الشيوخ إلى الد ّقة.
وكانــت الباحثة اجلامع ّية كريســتني
بــازي فورد قالــت أمام جلنــة العدل
اخلميس املاضي إنّها واثقة «بنســبة
مئة في املئة» من أ ّن من اعتدى عليها
جنســيا ً هو بريت كافانــو ،األمر الذي
نفــاه القاضــي مؤكدا أمــام اللجنة
نفسها براءته.
جتمــع انتخابي في
خالل
وقــال ترامب
ّ
ســاوثافن بوالية ميسيســيبي «لقد
احتســيت زجاجة بيرة ،لقد احتسيت
زجاجة بيرة ،»...مق ّلدا ً بذلك األســتاذة
اجلامعية.
عدت
وأضاف الرئيس األميركي «كيف
ِ
ّ
ذهبت إلى
أتذكر .كيف
إلى منزلك؟ ال
ِ

املكان؟ ال ّ
أتذكر .قبل كم ســنة حدث
ذك؟ ال أعرف ،ال أعرف ،ال أعرف».
وتابع ترامب روايته االستهزائية جللسة
االستجواب التي خضعت لها األستاذة
اجلامعية أمام جلنة العدل في مجلس
الشيوخ .وقال «في أي حي حدث ذلك؟
ال أعرف .أين يقع املنــزل؟ ال أعرف .في
الطابــق األول أم فــي الطابق األرضي،
أين؟ ال أعرف ،ولكني احتسيت زجاجة
بيــرة ،هذا هــو الشــيء الوحيد الذي
ّ
أتذكره».
وأعرب ترامب عن أسفه ألن «حياة رجل
دمرت»
في حالة يرثى لهــا ،حياة رجل ّ
بسبب هذا االتّهام.
وهي املــرة األولى التــي يهاجم فيها
الرئيس األميركي األســتاذة اجلامعية
بشكل مباشر.
وقال ترامــب إن القاضي كافانو «رجل
مثالــي» ،ودان مطــوال موقف أعضاء
الكونغــرس الدميوقراطيــن الــذي
يتهمهم بعرقلة عمله.
«هجوم دنيء»
دان مايــكل برومويتــش محامــي

كريســتني بالزي فورد ،على الفور على
تويتر الهجوم على موكلته ،معتبرا أنه
«وحشي ودنيء».
وقــال «هل مــن املســتغرب أن فكرة
التحــدث كانت تروعهــا وأن عددا من
ضحايــا اعتــداءات جنســية آخرين
يشــعرون بذلك؟» .وأضاف «انها منوذج
رائع للشجاعة وهو منوذج للجنب».
وكان ترامب حتــدث اجلمعة في البيت
األبيض بلهجة مختلفــة متاما .وقال
إنه وجد شــهادتها «مقنعــة جدا».
وقال «تبدو ســيدة صاحلة» .وروت فورد
األســبوع املاضي أمام جلنة العدل في
مجلس الشيوخ وقائع اعتداء جنسي
تع ّرضت له حني كانت في اخلامســة
عشــرة من العمر وقالــت إ ّن املعتدي
عليها كان بريت كافانو وكان مخمورا ً
يومهــا وكان عمره  17عاماً .ويعود إلى
مجلس الشــيوخ املوافقة على تعيني
قضــاة احملكمــة العليا مــدى احلياة.
واحملكمــة العليــا هي أعلى ســلطة
قضائية في البالد وتبت في أكثر قضايا
اجملتمــع صعوبة مثل حــق اإلجهاض
وضبط األسلحة النارية وزواج املثليني.

ويتمتع اجلمهوريون بأغلبية ضئيلة في
مجلس الشيوخ حيث يشغلون  51من
أصل مئة مقعد .ومعظمهم يدعمون
بال تردد كافانو ،لكن ثالثة منهم عبروا
عن شكوك.
وال ميكــن حتى اآلن التكهــن بنتيجة
التصويــت الذي ســيجرى بعد انتهاء
التحقيــق الــذي يجريــه مكتــب
التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
وكان ترامــب صرح الثالثــاء أن الرجال
باتوا في وضع حساس جدا في الواليات
املتحدة.
وقال فــي البيت األبيــض «إنها فترة
مخيفة فعال للشبان في أميركا ،ميكن
أن تصبح مذنبا بشــىء لست مذنبا
به» .وأضاف «انهــا فترة صعبة فعال»،
مشيرا إلى أن قرينة البراءة يتم جتاوزها
في معظم األحيان.
وحتت ضغط البرملانيني الدميوقراطيني
وقلــة مــن اجلمهوريني ،أمــر الرئيس
األميركــي اجلمعة مكتب التحقيقات
الفدرالــي (اف بــي آي) «بإجراء حتقيق
إضافي»حول بريت كافانو ،غداة شهادة
فورد في مجلس الشيوخ.

أفالم مقتبسة من روايات

حسن حسني :الدراما العراقية

أربعة بيوت للطائفة اليهودية

كل هواة املطالعة ،وبالتحديد ،هواة قراءة الروايات بغض النظر عن
طبيعتها البد ان تابعوا بشــغف األفالم التي أسست على أساس
تلك الروايات ،وقد يكون اشــهر تلــك األفالم فيلم ذهب مع الريح
لكالرك كيبل وفيفيان لي ،بالنســبة الي كان فيلم احلب في زمن
الكوليرا املأخوذ عن رواية ماركيز حلما حتقق لي..

ممثل ومخــرج عراقي أدى بطولة العديد من املسلســات أبرزها (نادية)،
و(رجــال الظل) ،وغيرها .حتــول إلى االخراج التلفزيونــي وجنح فيه أيضا ً
إلــى حد فاق فيه جناحه كممثل ،اذ أن بعــض اعماله ماتزال ذكراها في
اخمليلة كمسلسل ذئاب الليل في جزئه األول .لكن تبقى ادواره في الدراما
التبارح الذاكرة كما في دوره شخصيته املعقدة في مسلسل «نادية» ..

مــا جعلني اقف امام حتفة من البناء البغدادي العريق  ،ان احدهم قال
لي هنا بيت املطــرب ناظم الغزالي ،لكني فوجئــت بأني امام اربعة
بيوت فــي ذات الوقت ميثــل كل منها ،حتفة معماريــة انتصبت في
زقاق الدنكجية احد ازقة بغداد القدمية .اربعة تتشــابه في التصميم
املعماري واملساحة والصحن الداخلي..

عالمية

9-8

تحتاج الى انتفاضة عارمة

9

ملحق يصدر عن مؤسسة

تفتح أبوابها في زقاق الدنكجية

10

سر نجاح مسلسل

نصيبي وقسمتك

جناحا كبيرًا ،وذلك
شــهد اجلزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك» ً
عندمــا بدأ عرضه على قنوات « ،»CBCليرفع راية أن العمل اجليد يفرض
نفســه في أي وقت يتم عرضه خالله .وعد البعض أن العمل لن يُحقق
النجاح مثل اجلزء األ ّول في ظل عدم تقدميه بطله هاني ســامة للجزء
الثاني ،وهو األمر الذي أثبت عكسه..

10

طارق الخزاعي «كريم كومفيك»
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أحالم يوسف

في اجلزء األول من كتاب «قصة حضارة»
يقــدم الفيلســوف ،واملــؤرخ والكاتب
األميركــي وول وايريل ديورانــت للقارئ
حتليله ورؤيته لبداية نشــأة الفنون ،من
خالل عدة نظريات لفالســفة وباحثني،
حيث خلــص الى نظرة خاصــة به ،ذكر
خاللها بأن العزف املوسيقي على اآلالت
نشأ عن الرقص ،مثلما نشأت املسرحية،
ويضيف :العزف املوســيقي -فيما يبدو-
نشأ عن رغبة اإلنسان في توقيع الرقص،
توقيعــا ً له فواصــل حتــدده ،وتصاحبه
أصــوات تقويــه ،وكانــت آالت العــزف

محدودة املــدى واألداء ،ولكنها من حيث
األنواع ال تكاد تقــع حتت احلصر ،صنعها
من قرون احليوانــات وجلودها وأصدافها
وعاجها ،ومن النحاس واخليزران واخلشب.
ثم زخرف اإلنســان هــذه اآلالت باأللوان
والنقوش الدقيقة ،ونشــأ بــن القبائل
منشــدون محترفون ،كما نشــأ بينهم
الراقصون احملترفون.
وميكن لنــا ان نتخيل احلالة ،فلو اتينا الى
ذكر رقصة الهنود احلمــر والتي غالبا ما
ترتكز على الضرب بالقدمني على األرض،
بغــض النظر عــن أصول وغايــات تلك
الرقصــة ،لكن من خــال إيقاع الضرب
فالبد لنا ان نرســم ســلما موســيقيا
متخيــا ،وحلنــا معينا ،يواكــب ويوازي

احلركة.
الفن لم يكن مجرد أداة ترفيهية ،بل أداة
تعبيريــة لعدد من جوانــب احلياة ،ال بل
يدخل بتفاصيل أخرى ،بعيدة عن كل ما
هو متعارف عــن الفنون ،فمنا من يطلق
صفــة الفن على أســلوب شــخص ما
باإلقناع ،او رمبا يقع الوصف على طريقة
التملص من بعض املواقف ،فالفن اذن من
رؤية البعض أسلوبا ،فمثلما هو أسلوب
كتابة ،او تلحني ،فهو أســلوب تعامل او
مبعنى ادق سلوكيات.
لكن ومن بني كل الفنــون اجلميلة التي
تنعش الــروح وتغذيها هنــاك فن احلوار
وفــن احلديث ،الــذي ال يجيــده العديد
منا ،ويتعامل مــع احلديث والتحاور على

انــه طريقة إليصــال فكــرة ،لكن ،هل
يعلــم أصحاب هذا املنطق ان الســبيل
إليصال تلك الفكرة بصورتها السليمة
والصحيحة يتطلب فنا لرســم الطريق
اليهــا ،كي تســري بيســر وعذوبة الى
اســماع االخر ،وبالتالي فحتى ان كانت
عتبــا او لومــا ،يتقبلها الطــرف االخر
برحابة صدر.
الفن تكمن عظمته بسهله املمتنع ،فما
مييز الفنان قدرته على إيصال فنه ألعماق
اجلمهــور بطريقة سلســة ،قد يصيبه
اإلرهــاق واالجهاد ،لكــن الثمن جمهوره
السعيد مبا استطاع ان يقدمه لهم ،وهنا
يجمع بني حبه لفنه واحترامه جلمهوره
وحب األخير واحترامه له ،وهذا اقصى ما

يتمناه كل فنان على وجه البسيطة.
كلنا نبحــث عن ارض خصبــة للحرية،
لكن الفــن يحتاج تلك املســاحة اكثر،
فالفن ابداع ،واالبداع يؤسس على احلرية،
حرية الفكرة ،وحرية طرحها وادائها.
ويعد الفن وســيلة لتحرير النفس من
األنا ،فاحلفاظ علــى التواصل بيننا وبني
من حولنا ،والتراحم فيمــا بيننا يحتاج
الى فن ميتزج مع الذكاء.
كثيرا ما يطرح سؤال عن أهمية الفنون
بأشــكالها املتعارف عليها ،وهنا البد لنا
ان نقف عند الســينما والدراما املصرية،
اذ أصبحت حاراتها واماكنها السياحية
محط جذب للجمهور العربي كافة ،من
خالل تلك االعمال التي يشير فيها املؤلف

بقصــد او من غير قصــد ،الى جماليات
تلك األماكن ،هناك اعمال استطاعت ان
تؤثر باملشاهد ،الى درجة كبيرة ،حتى بات
البعض منا يستعني بذاكرته كي يقتبس
حــوارا او ر ّدا ذكــر على لســان ممثل في
بعض االعمال واخص بالذكر هنا اعمال
الكاتب واالديب أســامة أنور عكاشة ،اذ
حملت اعماله أفــكارا وحوارات عميقة،
وفلسفية.
الفــن ،انا وانــت ،الفن فكــرة ميكن لها
ان تنشــئ جيــا وتهدم جيال ،حســب
طبيعتها ،وطريقة طرحهــا ،لذا فكلنا
نحتاج سبر اغوار الفنون ،بكل تفاصيلها
وتنوعاتهــا ،كي نعــرف ســبيل احلياة
احلقيقي.
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يبحث عن كلكامش

طارق الخزاعي «كريم كومفيك» مسرحي عراقي
نجم إعالنات في التلفزيون السويدي

أهم أعمالي هي
مسرحية ( أنهض
أيها القرمطي هذا
عصرك) من اخراج
الفنان ليث االسدي،
و(النائب العريف
حسين أرخيص) من
أخراج الفنان محسن
العلي ،والتي
استمر عرضها
سنة كاملة،
ومسرحية (الثائر
يونس السبعاوي
) ،وأوبريت (هيلة
والكمر ) الذي صاغ
الحانه الموسيقار
سليم سالم،
وكتب أغانيه
الشعراء الرائعون
ربيع الشمري،
وحسن الخزاعي،
وبشير العبودي،
وقدمت مسرحية
(جدارا تشرق
من جديد) في
العاصمة األردنية
عمان ،ومدينة
بيشيلية في
أيطاليا ،وهناك
عرضت بمهرجان
البحر األبيض
المتوسط ،وفازت
بالمركز
األول

حاوره سمير خليل:
كــرمي كومفيــك ،جنــم اعالنات في
التلفزيون الســويدي ،صــوره حتتل
امكنة مهمة في الشوارع ومحطات
املتــرو ،اينمــا حل وســار يحيط به
املعجبون واملعجبات من كل االعمار،
ويتزاحمون من اجــل التقاط الصور
معــه ،او التوقيع على اوتوغرافاتهم
اخلاصة .هــو طارق اخلزاعــي ،كاتب
ومخــرج وممثــل مســرحي ،اضافة
الى انه محترف فــي رياضة املبارزة،
ويحمل شهادات تدريبية فيها.
غــادر العراق صوب اجملهــول ،لكنه
اســتقر في الســويد ،البلــد الذي
احتضنــه واحتضــن مواهبه ،طارق
عبد الواحد اخلزاعي او كرمي كومفيك
يتناول هنا جتربته.
كيــف طرقت بــاب االعالنات في
بالد الغربة؟ كيــف كانت التجربة
االولى ومن منحك اياها؟ وما ســر
اسم الكومفيك املرافق السمك؟
 « لصديقي الفنــان اخملرج والناقداملسرحي عصمان فارس فضل بذلك،
حيث كنــت أرافقه كنجــم أعالن
تلفزيوني معروف ،ثــم أتت الفرصة
الرائعــة التي متثلت برغبة شــركة
الكومفيك الســويدية بالعثور على
فنان خــاص لها فــي األعالنات ،ومت
اختبار130ممثــا ســويديا
و مها جــر ا
مــن أصــول
متعــد د ة ،

أعالناتي تطرح بنحو جديد في طريقة اإلعالن ،اذ تستند الى نشر المحبة
بين الناس ،ومن دون أطراء وتضخيم لإلعالن ،واخر الثواني نذكر األعالن،
وهي خاصة لشركة تيليا  2المتفرع منها شركة الكومفيك ،وهي
شركة عالمية سويدية لالتصاالت في  120دولة بالعالم ،وباسعار رمزية،
وأحيانا مجانية خالل المناسبات للمشتركين».
الترتيب األول على اجلميع
مع املمثل الســويدي
كرستر أنســتكروم،
وهكــذا مت أختيارنــا
كممثلــي أعالنــات
لشــركة الكومفيــك
بعقد ملده خمس سنوات،
اما اســم كومفيك فيعود
السم الشركة «.

و منهــم
عر ا قيــو ن
و عــر ب ،
و ا ســتمر
ا ال ختبــا ر
ثــة
ثال
أ ســا بيع ،
و ا ستطعت
ان احــرز

«ذهب مع الريح»
فيلم من انتاج عام
 1939مأخوذ عن
رواية «مارغريت
ميتشل» الشهيرة
«ذهب مع الريح»،
من إخراج «فيكتور
فليمنغ»  .فاز
الفيلم بثمان جوائز
أوسكار.

جانب من االعالنات في الشارع السويدي

هل واجهت صعوبات في عملك ؟
» لــم أواجه أي صعوبــة في األداءاألعالنــي أطالقا ،ولكنــي واجهت
صعوبة في عملية اللفظ املوسيقي
للمفردة الســويدية ،وســرعان ما
تغلبــت عليها وفوجئــت بأن الناس
يحبون لكنتي الســويدية املشبعة
بروح عراقية».
اي االعالنات تعمل بها؟ وهل تعبر
اعالناتك حدود السويد؟
» أعالناتــي تطرح بنحــو جديد فيطريقة اإلعالن ،اذ تســتند الى نشر
احملبــة بني النــاس ،ومــن دون أطراء
وتضخيم لإلعالن ،واخر الثواني نذكر
األعالن ،وهي خاصة لشركة تيليا 2

املتفرع منها شركة الكومفيك ،وهي
شركة عاملية سويدية لالتصاالت في
 120دولة بالعالم ،وباســعار رمزية،
وأحيانــا مجانية خالل املناســبات
للمشتركني».
وهــل نفــذت اعالنــات باللغــة
العربيــة؟ او لغــة اخــرى غيــر
السويدية؟
» أعالناتــي باللغــة الســويدية،ولكــن أحيانا تدبلج بلغــات البلدان
التي يوجد فيها فروع للشــركة عبر
بثها من خــال التلفزيــون ،ولذلك
يشــاهدوني مــن خــال لغاتهــم
الوطنية ،وأحيانا أفاجأ بســياح من
الصني أو أملانيا أو فرنســا أو أفريقيا
يــودون التصوير معــي للذكرى حني
ألتقيهم».
كيف هي عالقتك بالناس ؟ وكيف
تقبلوك وانت الغريب عنهم؟
»ال أبالــغ أذا قلت بثقة ،شــعبيتيواسعة بني الشــعب السويدي من
كل األعمار واملــدن مثلما يتجمعون
حول ملــك ،أو جنم عاملي مشــهور،
مدفوعــن باحلب وحــده ،واألعجاب

الكبير ،وهي محبة حصدتها معنويا
وحصدتها شــركات األعــان ماديا
بســبب األرباح التي تتجــاوز أرقاما
قياســية .ويشــهد اخملرج العراقي د
طارق اجلبوري علــى هذه اجلماهيرية
في أثناء صحبته لــي خالل تواجده
بالســويد ،وبالعاصمة ستوكهولم
خــال مهرجــان فنــي واخرين ممن
وفدوا الســويد مثل الدكتور الفنان
حكمت داود جبو ،الذي كان يشــغل
منصبا رفيعا بالسفارة العراقية في
ستوكهولم».
عالقتك بالعراقيني والعرب كيف
هي ؟ وهــل توجد محطــات تلفزة
عربية في السويد ؟
» هــم مصــدر فخــري ومباهاتي،واملشــجعون األوائــل فــي تقــدمي
األفضــل ،الى حد أني اتكلم العربية
في االعالن السويدي ،والذي يبث الى
دول كثيرة في اوروبا وأســيا واميركا
مــع جنوم كبــار ،أكون أنــا األول مع
صديقي املمثل كرستر ،والأخفي أني
أحضر أفراحهم وأعراســهم وأعياد
ميالدهــم وخاصة األطفــال الذين
يحتفظون فــي قلوبهم بحب كبير

لي ،لألســف التوجد محطات تلفزة
عربية بفعل تكلفتها وأجتاه رأس املال
العربي للتجارة ،ونســعى كفنانني
لتأســيس شــركات خاصة لكنها
التلبي الطموح».
غادرت العراق وانت متتلك ســيرة
مســرحية رائعــة ،ولديــك جتارب
مســرحية في العــراق ،هل عملت
باملســرح هنــاك؟ وهــل قدمت او
اسهمت بحركة املسرح السويدي؟
* شكلت عام  2013فرقة مسرحيةشــاركت في عدة أحتفاالت وطنية
وجماهيريــة باللغــة الســويدية
للشــباب واألطفــال ،وقدمنــا
مسرحيات مثل ( األرنب الصغير) مع
املمثلة السويدية كورين نيكتيوس،
ثم مسرحية (شــهريار وشهرزاد) ،و
مسرحية (أحدب بغداد) التي كتبتها
وأخرجتهــا ومثلت فيها مع الفنانني
العراقيني في السويد كاملمثل املبدع
محمد صالح ،وفارس السليم ،ونادية
لويس ،وآية الزبيــدي ،ونور البغدادي.
وقدمت مشــاهد من مســرحية (
كلكامش) مع الفنان فارس السليم
على أثر محاضرة لبروفسور سويدي،

ولألسف أن املســرحيات العربية ال
يحضرها اجلمهور العربي ،في حني أن
املسرحيات السويدية تالقي جمهورا
واسعا من الكبار والشباب واألطفال،
واحلجز ملشــاهدتها يتم قبل أسبوع
وبأسعار مابني اخلمسني واملائة دوالر
للشــخص الواحد ،ويكفي أن أقول
أن بناية املســرح الثقافي السويدي
تتكون من خمسة طوابق وحتوي على
 12قاعة عرض مــع مطاعم ،وغرف
خاصة لعربات األطفال ،ولعب ودمى
لهم ،وغير ذلك من اخلدمات»
وأضاف « :املســرح السويدي مسرح
متقدم حضاريا جدا ،وحلمي أقتحام
منصتــه ،وهذا تطلب منــي قراءات
لنصــوص ســويدية ،ومشــاهدات
مســرحية مع صديقي الناقد البارع
واملتخصــص باملســرح الســويدي
الفنــان العراقي املغتــرب عصمان
فارس أمتدت  18عامــا ألخرج بنص
حضاري وعاملي باللغة السويدية هو
(ســفر اخللود -كلكامش) وسلمته
بيد مديرة املسرح السويدي ( هيلني
سيث ) ،والتي أعجبت به وشكرتني،
لكنهــا أعتذرت عن انتاجه بســبي
تخوف اخملرجني السويديني من اخراج
عمل بهذه الضخامة ،والتي تتطلب
ممثلني ذوي أجســاد رياضية ،وتكلفة
مادية كبيــرة ،لكنهــا طلبت مني
كتابــة نصوص معاصــرة عن حياة
املهاجرين بالســويد ،وما زلت أمتلك
العناد ألقتحام املســرح الســويدي
مثلما أقتحمت القنوات التلفزيونية
السويدية مبوهبتي وطاقتي الفنية» .
حدثنا عن أهم أعمالك املسرحية
بالعراق ؟
« أهم أعمالي هي مسرحية ( أنهض
أيهــا القرمطــي هذا عصــرك) من
اخراج الفنان ليث االسدي ،و(النائب
العريف حســن أرخيص) من أخراج
الفنان محسن العلي ،والتي استمر
عرضها ســنة كاملة ،ومســرحية
(الثائــر يونس الســبعاوي ) ،وأوبريت
(هيلة والكمــر ) الذي صــاغ احلانه
املوسيقار سليم سالم ،وكتب أغانيه
الشــعراء الرائعون ربيع الشــمري،
وحســن اخلزاعي ،وبشــير العبودي،
وقدمــت مســرحية (جدارا تشــرق
من جديد) فــي العاصمــة األردنية
عمان ،ومدينة بيشيلية في أيطاليا،
وهنــاك عرضــت مبهرجــان البحر
األبيض املتوسط ،وفازت باملركز األول،
وقدمتها الفرقة املســرحية امللكية
األردنية ،أما اعمالــي االخرى فهي (
الدم ينطق ياحالج) وكانت من أخراج
الفنان الراحــل الدكتور عبداملطلب
الســنيد ،وبطولــة االســتاذ الرائد
الفنان سامي عبداحلميد ،وريكاردوس
يوسف ،ومنعت من العرض والطبع،
وباملناســبة فأن مســرحية( أنهض
أيهــا القرمطي هذا عصــرك) التي
قدمت عام  1977القي القبض علي
وعلى املمثلني الذين شــاركوا فيها،
ثم قدمنا للمحاكمة مبحكمة الثورة
السيئة الصيت ،ومعنا النقاد جمعة
الالمي ،وحســب اهلل يحيى ،واخملرج
ليث األسدي ،وكان لها ضجة فكرية
وثقافية.
وقامــت شــركة الكومفيك بانتاج
فلم عنها ملــدة دقائق كلف مليوني
كرونة ســويدية تقديرا للفنان طارق
عبدالواحد اخلزاعي».

أفالم مقتبسة مـ
متابعة  -الصباح الجديد:
كل هواة املطالعة ،وبالتحديد ،هواة قراءة
الروايات بغض النظر عن طبيعتها البد ان
تابعوا بشــغف األفالم التي أسست على
أساس تلك الروايات ،وقد يكون اشهر تلك
األفالم فيلم ذهب مع الريح لكالرك كيبل
وفيفيان لي ،بالنسبة الي كان فيلم احلب
في زمن الكوليــرا املأخوذ عن رواية ماركيز
حلما حتقق لي وانا اتابع احداث الفيلم ،مع
الفارق بني متعة املشاهدة ومتعة القراءة.
هنا نعرض عشرة أفالم مقتبسة او مأخوذة
عن روايات عاملية:
Gone with the Wind 1939
"ذهــب مع الريــح" فيلم مــن انتاج عام
 1939مأخوذ عن رواية "مارغريت ميتشل"
الشــهيرة "ذهب مع الريــح" ،من إخراج
"فيكتــور فليمنغ" ومــن بطولة "كالرك
غيبل" و"فيفيان لي" .فــاز الفيلم بثمان
جوائز أوسكار.

تدور قصــة الفيلم ،كما تفعــل الرواية،
بشأن انعكاسات احلرب األهلية األميركية
علــى املزارعني اجلنوبيــن ،وصعود اجملتمع
الصناعي مع فــرض قيم املنتصرين ،حترير
العبيد ،وانهيار اجملتمــع اإلقطاعي .وتأثير
ذلك على األفراد عبر قصص حب متشابكة
محورها البطلة اجلنوبية سكارليت أوهارا
التي ُتــب أحد ورثة اإلقطــاع في اجلنوب
آشلي ويلكس ،والذي ال يُبادلها احلب بدوره،
لتتزوج من تشــارلز هاملتــون أخو زوجة
ويلكس ميالني ،لتبقى بقرب حبيبها .ومن
ثم ظهــور البطل املغامر ريــت بتلر الذي
يحب ســكارليت ،لكنها ال تفطن لذلك
إال في النهايــة ،بعد أن يتركها ،برغم أنها
تزوجته.
The Unbearable Lightness of Being
1988
"كائن ال ُتتمــل ّ
خفته" فيلــم أميركي
أنتج في عــام  ،1988من إخــراج "فيليب

كوفمان" ،الفيلم مقتبس عن رواية حتمل
االسم نفسه للروائي الفرنسي من أصول
تشيكية "ميالن كونديرا".
Salòاو the 120 Days of Sodom 1975
"ســالو ،أو  120يومــا ً من ســدوم" فيلم
فرنسي إيطالي أنتج سنة  ،1975من تأليف
وإخراج "بيير باولو بازوليني" ،مقتبس عن
رواية "أيام ســدوم املائة والعشــرون" من
تأليف الروائي الفرنسي "ماركيز دي ساد".
The Last Temptation of Christ 1988
"اإلغراء األخير للســيد املسيح" هو فيلم
أميركي أنتج سنة  ،1988من إخراج "مارتن
سكورســيزي" ،وهــو مقتبس عــن رواية
"نيكــوس كازانتزاكيس" التي صدرت عام
 1953والتي حتمل نفس االسم .الفيلم من
بطولة "ويليم دافو" و"هارفي كيتل".
أثــار الفيلم جــدال فــي الثمانينيات ألنه

كان يصور العالقة بني الســيد املســيح
وماريا اجملدلية .صور املسيح بطريقة أثارت
استياء الكثير من املسيحيني .منع عرضه
في عدة بــاد أوروبية ،وقدم مخرج الفيلم
في املهرجان للمحاكمة في روما بســبب
الفيلم.
وفي عام  1989ســادت موجة عنيفة من
االنتقادات من قبل أهالي طالب مدرســة
ألباكركــي الثانويــة بعــد أن قــام أحد
املدرسني بعرض الفيلم أمام الطالب .و في
بعض الــدول كتركيا ،واليونان ،واألرجنتني،
واملكســيك ،وتشــيلي ،وجرى منع عرض
الفيلم لعدة سنوات.
Zorba the Greek 1964
"زوربــا اليونانــي" ،فيلم درامــا مت إنتاجه
في الواليات املتحدة واليونان ســنة ،1964
مقتبس عن رواية حتمل االســم نفســه
للكاتــب "نيكــوس كازانتزاكيس ،وحتكي
قصة شــاب في مقتبل العمر ،قرأ الكثير
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المخرج التلفزيوني حسن حسني:

الدراما العراقية تحتاج الى انتفاضة عارمة
خاص  -الصباح الجديد:
ممثل ومخرج عراقي أدى بطولة العديد
من املسلســات أبرزها (نادية) ،و(رجال
الظــل) ،وغيرهــا .حتول إلــى االخراج
التلفزيوني وجنح فيه أيضا ً إلى حد فاق
فيه جناحه كممثل ،اذ أن بعض اعماله
ماتزال ذكراها في اخمليلة كمسلســل
ذئــاب الليل في جزئه األول .لكن تبقى
ادواره فــي الدرامــا التبــارح الذاكرة
كما في دوره شــخصيته املعقدة في
مسلسل «نادية» الذي ذاع صيته نهاية
الثمانينيات ،ودوره في مسلسل «رجال
الظل» حيث مثــل دور مهندس يدرس
في باريــس ،وحتاول أن جتنــده اخملابرات
اإلسرائيلية .كذلك دوره في مسلسل
(مواسم احلب) مع الفنانة شذى سالم
الذي يجسد فيه دور العاشق الولهان.
فــي االخراج أبــدع فــي العديد من
املسلســات التي باتــت متثل عالمة
فــي الدرامــا العراقية ملــا فيها من
عال ورؤية إخراجية
تقنية فنية وحس ٍ
متقدمة كما في أعماله «ذئاب الليل
ج »1و»األمانــي الضالــة» و»عنفوان
االشــياء» و»مواسم احلب» الذي أخرج
ومثل بطولته في آن واحد .
غادر العراق إلى األردن ثم الســعودية
حيث اســتقر هناك بحكم ان زوجته
حتمــل اجلنســية الســعودية وهي
شــقيقة (أخت) اخملرج السعودي عبد
اخلالق الغامن ..لكنه ظل ميارس نشاطه
الفنــي عربياً ،فتارة جنــده مخرجا ً في
ً
ممثــا في الشــام ،أو ممثالً في
األردن ،أو
بغداد.
وانت تتصفح ســيرة الفنــان الكبير
حســن حســني تقف امــام موهبة
عراقيــة فــذة .فنان اضافــت اعماله
الغزيــرة رونقا للفــن العراقي عموما
والدراما التلفازيــة خصوصا ،اضاءات
ابداعيــة توهجت في اعمــال درامية
كثيرة كمخــرج وممثل تكاد تضيق بها
مساحة االوراق اختارها حسن حسني
برؤى الفنان املثقف اجملدد ،اعمال حسن
حســني التي وضعته في دائرة التميز
والرقــي ظلت ومازالت تؤطــر الدراما
العراقية بفيــض الواقعية والرصانة
واجلدية واجلمال.
(الصبــاح اجلديــد) التقت بحســن
حســني للحديــث عن واقــع الدراما
العراقية وجتربته الرائدة في ميدانها.
عن حال الدراما اليوم ،يقول« :لألسف
حالهــا بائس جــدا ،متضي الســنون
والدراما قعيدة تئن وتشكي همومها
لنفســها وجمهورهــا ،ومحبوهــا
يفتقدونهــا ،الدراما حتتــاج الى دعم
واهتمام ورعاية من قبل مؤسســات
الدولة ،ومساهمة شــركات القطاع
اخلاص في تنشيطها ودميومتها ،ولكن،
ال حياة ملن تنادي ،ليســت مؤسسات
الدولــة والقطاع اخلــاص من اهملها
فقــط ،وامنا بعض املنتجــن املنفذين
خذلوها وافسدوا فيها ،ولهذا اصيبت
بالعــوق املوجع ،فاملؤلفــون واملمثلون
والفنيــون واخملرجون موجــودون ،وهم
عطاش لفنهــم ،ولكن املــال ،املُعني
االساسي ليدمومتها قد جف وتوقف
بعــد ان ابتعــدت الدولة عــن عالم
الدرامــا ،الدراما حتتاج الــى انتفاضة
عارمة من املعنيــن بها العادتها الى
احليــاة ،وكذلك حتتــاج الى االخالص و
احلب واملســؤولية والتجديــد لتأخذ
مكانتها واخواتها من الدراما العربية
التي اخذت تتطور وتتقدم «.
* بني مسلســل نادية ومسلسل م.م

احد اعمال حسن حسني السابقة
ما الذي طبع مســيرة الفنان حسن
حسني؟
« مســيرتي فــي التمثيــل واالخراج
نشــطت وتبلــورت منــذ بدايــة
السبعينيات ،فقد قدمت فيها اعماال
درامية مــن االدب العاملي ،وســهرات
درامية ،ومسلسالت من انتاج تلفزيون
العراق وشركة بابل لالنتاج التلفزيوني.
وكانت اعمال تلك احلقبة وما تلتها في
الثمانينيات وحتى بداية التسعينيات
اعماال متميزة حفظتها الذاكرة .اذكر
بعضا منها  :متثيلية الصفعة وحلظات
القوة وحلم ليلة شــتاء وااليام الثالثة
وبائعة البنفســج وتيريــزا واملغنية
والراعي والتي كانت من ابرز املنجزات
الدرامية ،وحققت جناحا وتألقا آنذاك،
وكذلك من املسلســات :الفرج بعد
الشــدة ،وبيــت احلبايــب ،وعنفوان
األشياء ،واالماني الضالة ،وذئاب الليل
اجلزء األول ،ومواسم احلب ،ومتثيال كان :
مسلسل ايلتقي اجلبالن ،وحتت سقف
واحد ،وجذور واغصــان ،والوجه االخر،
وبضاعة عند الطلب ،ونادية «.
وأضاف « :تلك احلقبة كان يسود فيها
روح التفاني واملنافسة الشريفة ،وهما
الســائدان ،ال املــادة والركض خلفها،
كان حبنا للفن واالبداع هو األســاس.
بعد االلفية الثانيــة تراجعت الدراما
الســباب عدة منهــا انهيــار النظام
السياســي ،والفوضى وفقدان االمن،
لكــن اعيدت لهــا هيبتهــا بعد عام
 2006حــن تعافت علــى ايدي بعض
القنــوات الفضائية ونشــاط القناة
اوجه
العراقية ،فأصبــح التنافس في ّ
بني تلك القنوات املنتجة للدراما ،ومن
تلك االعمال التي قدمتها :مسلســل
فوبيا بغــداد ،واخر امللوك ،واعالن حالة
حب ،ورســائل من رجل ميت ،والثانية
بعد الظهر ،ورجال وقضية ،وبقايا حب،
ومسلسل م م ،ثم جاء السبات وما زال
احلال على اشــده حتى االن ،ونحن في
عام .« ٢٠١٨
عن الدعم احلكومــي واخلاص للدراما
والفن بنحو عام حتدث قائال:

« جميــع الفضائيات العراقية اخلاصة
لها اجندات سياسية ومذهبية ،وهذا
يعنــي ان االنتاج ينحصــر فقط عند
القنوات املنتجــة تلك ،والعرض يكون
لها حصرا ،وبهذا تكون ساحة التوزيع
ميتــة ،الن املنجز يعرض لــدى القناة
املنتجة فقط ،امــا القناة االم التابعة
للدولة فقد كان املفروض بها ان تكون
املنقذ الرئيس لإلنتاج والتوزيع .وقتها
نهضــت وقدمت اعمــاال كثيرة منها
اجليد ،والكثير منها ليس باملســتوى
املطلــوب بســبب الفســاد املالــي
واالداري حينهــا ،فالقطــاع اخلاص له
الدور االســاس والفعال لو وجد طريقا
للتســويق ،ولكن كما ذكــرت اغلب
القنــوات لها اجندات ،فــا تعرض اال
ما تنتجه ،والقطاع اخلاص يريد سوقا
له لعــرض بضاعته بغرض الربح فأين
يتجه؟ االن كل شــيء متوقف ،فقط
يحتاج مــن القطاع اخلــاص املغامرة
بأن يتوجه الى الســوق العربي ،وهذا
يتطلــب امواال كثيــرة ،وصبرا طويال،
واناس مخلصني».
* عملت في الدراما العراقية وكذلك
العربية ،ماالفرق بينهما؟
« الفــرق ان الدرامــا العربيــة لديها
ســوق تعــرض منجزها فيــه ،وهذا
الســوق يتطلــب املنافســة الفنية،
واملنافســة حتتاج الى مواكبة التطور
التقنــي واختيــار املواضيــع البعيدة
عن السياســة والصراعات املذهبية،
والتسويق هو سالح التطور والتقدم،
اما ســاحتنا العراقيــة فالدراما تدور
في فلكها حتــت رحمة صراع القنوات
واجنداتهــا ،والقطاع اخلــاص يخاف
املغامرة ،يخاف على ماله ،اما من ناحية
العناصــر الفنية فال يوجد أي اختالف،
فقد عملت مــع العرب والعراقيني في
اخلليج وفي سوريا ولبنان ولم اجد أي
فارق من حيث االبداع ،فاملنافسة كانت
متوازية متوازنة بني املمثلني واملمثالت
والفنيــن ،االختــاف فقــط بفهم
العملية االنتاجية بالنسبة للجهات

املنتجة «.
* كتــاب الدرامــا في العــراق ،كيف
يسهمون في احيائها؟ وما هو دورهم
اليوم؟
«لدينــا كتــاب اكفــاء ،ولكن ضغط
يحجــم خياالتهم
املنتــج عليهــم
ّ
وابداعتهم وامكاناتهــم ،املنتج يريد
عمال غيــر مكلــف ،وســريع اإلجناز،
كذلك يريد ان يطــرح ايدلوجيته ،وقد
يختلف مــع أيدلوجيــة الكاتب ،وقد
يلجأ الكاتــب للموافقة فيكتب وهو
غيــر مقتنــع لكنه يكتــب من اجل
رغيف اخلبز .الكاتب بحاجة الى احلرية،
وعدم تكبيله بقيود تتحكم به وتشل
مــن قلمه وفكره ،فان اردنا من الكتاب
االبحار في عوالم متنوعة من مجاالت
احلياة لطرحها فــي الدراما ،اوال يجب
ان يكــون فهمنا بــان الدراما صناعة،
والصناعــة حتتــاج الى املــال الكثير،
واحلريــة ،اي رفع القيود عــن الكتاب
ليتحرروا ويبدعوا حالهم حال الكتاب
العرب ،وفســح اجملال لهم ان يختاروا
مــن احلياة مــا يرغبون مــن مواضيع
لكتابتها ومعاجلتها مــن دون تكبيل
لتفكيرهم ،يضيع االبداع عند الكاتب
ان حوصر باملمنوعات «.
*لديــك جتارب فــي املســرح العراقي
لكنك انقطعت عنه ،كيف اســتطاع
التلفاز ان يخطفك من املسرح؟
« في نهاية الســتينيات كنت عضوا
في فرقة احتــاد الفنانني املســرحية،
وشــاركت ممثال في بعــض انتاجاتها،
منهــا مســرحية الكــورة ،والبقرة
احللــوب ،وحفــار القبــور ،والبهلوان
احلزين ،وفوانيس ،ومع الفرقة القومية
كنت بطال ملســرحية روميو وجوليت،
وفي اكادميية الفنون اجلميلة شاركت
في مسرحيتي ثورة الزجن ،وگلگامش،
ولكني بعد اجتيازي لدورة املنفذين في
معهد التدريب االذاعــي والتلفزيوني،
واصبحــت بعدهــا منفذا فــي البث
التلفزيوني ،و مزاولتي العمل في قناة
تسعة لتلفزيون العراق ،سحرني عالم

التلفزيون ،فتشــبث بي وتشبثت به
حتى انتقلت عــام  ١٩٧٤مخرجا في
وحدة االنتــاج التلفزيوني فالتصقت
بــه ،بهرني هذا العالــم فاعجبت به،
ووجدت نفســي فيه مخرجــا وأيضا
واصلت التمثيل فقدمت اعماال يشار
لها بالبنان .ســحبني التلفزيون الى
عامله وكنت واحدا مــن املتميزين به،
حتى رأيت نفســي بعيدا عن النشاط
املسرحي قريبا من التلفزيون «.
* الســينما ،اين تقف من اهتمامات
حسن حسني؟
« انا من متابعي الســينما العاملية،
واشــاهدها يوميا ،واغــور باعماقها،
واتابــع تطورهــا ،واتأثر بهــا متمنيا
ان نصل الى مســتواها ولو بنســبة
خمســن باملئة او ثالثني فــي األقل،
وباســتطاعتنا ذلــك لكــن في حال
كانت نوايانا صادقة وأمينة مع جهود
اخمللصــن ممــن تربعوا على كراســي
املســؤولية ،وفي حــال اقتنعوا ان فن
الســينما صناعة كبيرة تقدم املتعة
والفن ،وتوســع اخليال ،وجتســد واقع
وهمــوم اجملتمــع ،وتؤرشــف تاريخنا
احلديــث وتؤشــر الســلبيات ،وتنمي
الذائقة بــكل أنواعهــا .نعم احلاجة
املادية اجبــرت الكثير علــى البحث
واللهاث لتوفير اللقمة لعائلته فقل
اهتمامه بهذا الفن الرفيع .السينما
حتتــاج الــى رعاية الدولــة لتطلق
احلرية والدعم املعنوي لها وخاصة
بناء دور للعرض السينمائي ،وبناء
مدينة ســينمائية ،ومســاهمة
الدولــة ودعمهــا باملــال خاصة
لدائرة السينما واملسرح ،حينها
سينهض القطاع اخلاص عندما
يرى كثرة دور العرض السينمائي،
ومدينــة حتــوي االســتوديوهات
الطبيعيــة واملعــدات الفنيــة،
الســينما كانت مــن طموحاتي
الفنية املهمة الكبيرة ،وان اخوض
في عاملهــا وحاليا قد انتهيت من
كتابة ثالثة ســيناريوهات الفالم

روائية ،ولكن جرت الرياح مبا ال تشتهي
سفني «.
* من خالل مسيرتك الرائعة في مجال
الدراما ،من من املمثلني االقرب لرؤياك،
وتفضل التعامل معهم؟ وهل أسهم
حسن حسني باكتشاف وجوه جديدة؟
« الــكل هو األقــرب ،كل من تعاملت
معهم في اعمالي منذ السبعينيات
وحتــى آخرهــا مسلســل م م كانوا
ملتزمني باحترام الشــخصيات التي
يجســدونها ،ويتبارون فــي التحضير
لهــا وتقدميها بال اســفاف ،وبال تكبر
علــى مســاحة ادوارهم ،حتــى وان
كانت صغيرة .الكل يتمتعون بالعمل
معــي وامتتــع بتفانيهم ،اقــول هذا
التقييم بحقهم بــا مجاملة النهم
يحترمــون مهنتهــم وموهبتهــم،
وعندما يشــاركون املمثلني العرب في
عمل واحد ،تراهم باملســتوى نفسه،
والبعــض من فنانينا اكثــر تألقا ،اما
بالنســبة للوجوه اجلديــدة فلكوني
بعيــدا عــن الوطــن لم تســنح لي
الفرصة بالبحث عن املواهب الشــابة
وتشجيعها لألسف ،لكن في بداياتي
االخراجيــة كان اكتشــافي للفنانة
القديرة ســناء عبد الرحمن ،باسنادي
لها دورين متتالــن في متثيلية اخلياط
وحلم ليلة شتاء ،وقد ابدعت فيهما».
*امنية بنفس حسن حسني ،ماهي؟
* االمانــي كثيرة ،منهــا امنية فنية
هي ان يكون هنــاك عمل مهم وكبير
بأجزاء متعــددة يتناول همــوم اهلنا
العراقيني بجميــع احملافظات ،وربطها
بالعاصمة احلبيبة بغداد ،وربط هموم
املغتربني العراقيني اينما كانوا بالعراق
وباهلهــم واحبتهــم ،بذكرياتهــم
من خالل ســيناريو محكم ،يجســد
مشاعرهم وحبهم بارضهم
ووطنهم وناســهم،
وكذلــك تقــدمي
عمــل كبير عن
تراثنا العراقي
احلديث لنأخذ
منــه ِعبــر
االقدمني».

ـن روايات عالمية
مــن الكتب حتــى كانوا رفاقــه يلقبونه
بـ"دوده" الكتــب ،واصبح لديه كم رهيب
من املعرفة التي تصور أنه ميكنه ان يواجه
العالــم بها ،امــا البطل الثانــي "زوربا"،
محــور الرواية ،فهو رجل في الســتني من
عمــره ،ولكنــه ميلك قلب شــاب ،جامح
مغامر وجرئ ومشبع بخبرات احلياة ،يلتقي
البطــان عندمــا يريد الشــاب أن يفتح
مشــروع جتاري خاص به ،فيصــادف زوربا
وينبهر بشخصيته ،ويشاركه في املشروع،
ولكنــه ال يســتفيد من زوربــا في مجال
العمل ،بل يســتفيد منه في التشرب من
خبرات حياته." .
Fifty Shades of Grey 2015
"خمســون درجة من الرمادي" فيلم إغراء
ورومانســية ودرامــا أميركــي مت إصداره
فــي عام  ،2015مــن إخراج "ســام تايلور
جونسون" ،مقتبس من رواية حتمل االسم
نفســه للكاتبــة "إي .إل .جيمس" التي

صدرت سنة .2011
الفيلم مــن بطولة "داكوتا جونســون"
و"جيمي دورنان" .عــرض الفيلم ألول مرة
في مهرجــان برلني الســينمائي الدولي
اخلامــس والســتني في  11فبرايــر ،2015
وصدر عامليا ً فــي  13فبراير  2015من قبل
يونيفرسل ستوديوز.
على الرغم من االستقبال املتباين من قبل
النقــاد ،حقق الفيلم جنــاح كبير جدا ً في
شباك التذاكر ،جامعا ً أكثر من  266مليون
 $عاملياً .من املقرر إصــدار اجلزء الثاني في
.2017
Fight Club 1999
"نــادي القتال" فيلم صــدر في عام 1999
مقتبس عن رواية "تشــاك بوالنيك" التي
حتمل االســم نفســه ،من إخراج "ديفيد
فينشــر" ،ومن بطولة "براد بيت" ،و"إدوارد
نورتون" ،و"هيلينا بونام كارتر".

Legends of the Fall 1994
"أساطير اخلريف" فيلم دراما أميركي صدر
في عــام  ،1994مقتبس عــن رواية حتمل
االســم نفســه للكاتب األميركي "جيم
هاريســون" صدرت في عام  .1979الفيلم
من بطولــة "براد بيت" و"أنثوني هوبكنز"،
ومن إخراج "إدورد زويك".
Alice in Wonderland 2010
"أليس في بالد العجائــب" فيلم أنتجته
شــركة والت ديزني ،تختلــف قصته عن
القصة األصلية التي حتمل االسم نفسه،
والتــي كتبها الكاتب وعالــم الرياضيات
اإلجنليزي "تشارلز دودجسون" حتت االسم
املســتعار "لويس كارول" فــي عام ،1865
حيث تدور قصة هذا الفيلم ،بعد أعوام من
انتهاء القصة الشهيرة .الفيلم من إخراج
"تيم برتون" ،ومن بطولة "جوني ديب" و"آن
هاثاواي".

Love in the Time of Cholera 2007
"احلب في زمن الكوليرا" فيلم مقتبس عن
رواية األديب الكولومبي "غابرييل غارسيا
ماركيز" التي حتمل االسم نفسه .مت إنتاج
الفيلــم في عــام  ،2007وهو مــن إخراج
"مايك نويل" ،ومن بطولة "خافيير باردم"،
و"جيوفانا ميزوغيورنو" ،و"بنجامني برات".
تروي أحــداث الرواية قصة حب رجل وامرأة
منــذ املراهقــة ،وحتى ما بعــد بلوغهما
الســبعني ،وتصف ما تغيــر حولهما وما
دار من حــروب أهلية في منطقة الكاريبي
وحتى تغيرات التكنولوجيا وتأثيراتها على
نهر مجدولينا فــي الفترة من أواخر القرن
التاسع عشر ،حتى العقود األولى من القرن
العشرين .كما أنها ترصد بدقة األحوال في
هذه املنطقة من العالم من حيث األحوال
االقتصاديــة واألدبيــة والدميوغرافية من
دون التأثير على انتظام األحداث وســيرها
الدقيــق ،مما يضعنــا أمام كاتب ميســك
بأدواته على أحسن ما يكون.

لدينا كتاب اكفاء،
ولكن ضغط
المنتج عليهم
يحجّم خياالتهم
وابداعتهم
وامكاناتهم،
المنتج يريد عمال
غير مكلف ،وسريع
اإلنجاز ،كذلك يريد
ان يطرح ايدلوجيته،
وقد يختلف مع
أيدلوجية الكاتب،
وقد يلجأ الكاتب
للموافقة فيكتب
وهو غير مقتنع
لكنه يكتب من اجل
رغيف الخبز .الكاتب
بحاجة الى الحرية،
وعدم تكبيله
بقيود تتحكم به
وتشل من قلمه
وفكره ،فان اردنا
من الكتاب االبحار
في عوالم متنوعة
من مجاالت الحياة
لطرحها في
الدراما ،اوال يجب ان
يكون فهمنا
بان الدراما
صناعة،
والصناعة
تحتاج الى
المال الكثير،
والحرية

«أليس في بالد
العجائب» فيلم
أنتجته شركة
والت ديزني،
تختلف قصته عن
القصة األصلية
التي تحمل االسم
نفسه
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أربعة بيوت للطائفة اليهودية تفتح أبوابها في زقاق الدنكجية
وداد ابراهيم
ما جعلني اقف امام حتفة من البناء
البغدادي العريــق  ،ان احدهم قال
لي هنــا بيت املطرب ناظم الغزالي،
لكنــي فوجئــت بأني امــام اربعة
بيوت في ذات الوقت ميثل كل منها،
حتفــة معمارية انتصبــت في زقاق
الدنكجية احد ازقة بغداد القدمية.
اربعــة تتشــابه فــي التصميم
املعمــاري واملســاحة والصحــن
الداخلــي ،وكأنك تدخــل في بيت
لتخرج الــى االخر فتكون في وحدة
معماريــة غاية في اجلمــال والدقة
واملهــارة احلرفيــة والبنائيــة ،دون
ان ينســى البنــاء او احلرفي اي من
تفاصيل وعناصــر البيت البغدادي
الذي اتصــف باجلمالية ،مع احلفاظ
على العناصر االجتماعية واملناخية،
حني دخلتها شعرت باني امام عالم
ســاحر وبعيد كل البعد عن صخب
وضوضاء شارع جديد حسن واملتنبي
احمليطة به واحسست ببرودة املكان.
درجة احلــرارة في البيــوت االربعة
اقل بعشــر درجات من احلرارة خارج
البيــت ،وقــد ســكنتها عائــات
عراقية من الطائفة اليهودية ،حتى
اخلمســينيات وبيعت الــى عائلة
البصام ومن ثم «اشــتريتها كلها
بعد ان وجــدت انها وحــدة بنائية
متكاملة» ،هذا حديث د.عبد الوهاب
الراضي مالك هــذا املكان ،واضاف
قائال « :اربعة بيوت متشــابهة لها
املساحة نفسها والتصميم والبناء
نفســه ،وبنيت في الوقت نفســه
يعود بناؤها الى عشــرينيات القرن
املاضي ،وهــي من بيوتــات اليهود
لكن لــم تكن لناظــم الغزالي ،اال
اني اعــرف ان زوجته ســليمة مراد
كانت احد سكنة هذا الزقاق والذي
يســمى الدنكجيــة» ،وكلمــا مير
الوقت اشعر مبتانة البناء وجماليته،

مثال ما مييز البيــوت هو وجود( الباد
كير) وهــو مجرى هوائي يعمل على
تدويــر الهواء لتلطيــف اجلو داخل
البيت وما يؤكــد متانته وجود اطار
حديدي فــي الكثير مــن تفاصيل
البناء لذا لم حتصل فيه اي خطوط
او انخفاظات في البناء ومايتميز به
البناء ســمك اجلدار ،فهو اكثر من
الســمك االعتيادي ما يجعله قويا
وعازال للحرارة والضجيج عن احمليط
اخلارجــي ،هذا الزقاق ســكنه كبار
الشــخصيات في بغداد مــن وزراء
وكتاب ويقال ان سلمية مراد كانت
من ســكان هذا الزقاق «لذا عملت
جاهــدا للحفاظ على هــذا املعلم
التراثي والتاريخي النه ميثل رمزا من

رموز العمارة البغدادية».
د.غادة رزوقي استاذ كلية الهندسة
ورئيــس قســم هندســة العمارة
قالت»:هــذه املنطقــة بالذات من
اقــدم املناطق فــي بغــداد يرجع
تأسيســها الــى بغداد الشــرقة،
حني انتقلت مــن املدينة املدورة الى
شــرق بغداد بالقرب من القشــلة،
لهــا تاريخ يعود الــى الف ميالدي،
لذا مــا موجود فيها هــو تراكمات
تاريخية للنســيج احلضــري ،وهو
يتكون من ازقة فيها منازل متراصة
حتميها بشكل كامل ،فيها الفضاء
او احلــوش وهــذا يتكامل بشــكل
كبير بني اخلصوصيــة املناخية مع
اخلصوصية االجتماعية لكل اجملتمع

بــكل اطيافــه ،مبا فيهــم اليهود
واملسيحيني واملسلمني ،هذه البيوت
االربعة جنــد فيها مالمــح املدينة
القدمية وطراز ينتمي الى عشرينيات
القرن املاضي بعد تأســيس الدولة
العراقيــة املعاصــرة ،نــرى احلوش
بــدأ يغلق من الداخل والشــبابيك
الصغيرة تطــل الى اخلارج وبدال من
الشناشيل جند البالكون وهذا يعني
الطراز االنتقالي مبينا قوة احلرفية
ومهــارة احلرفيــن والبنائيني ،وقد
متكنوا من ربط الطرز لنحصل على
نتائج جميلة.
االربعة بيوت اجــد فيها مدخال او
كما يســمى املزور ،وهي من اجمل
ما جاءت بــه العمــارة البغدادية،

اضافة الى ان من عبقريات العمارة
البغدادية ،هــو متكن املعماريني من
خالل التصميــم احلضري للوحدات
البنائية ان يســتفيد مــن عناصر
الفضــاءات املناخيــة ،فاحلــوش
مبساحة تسمح الشعة الشمس ان
تدخلها ،ما يحدث ان الهواء يسخن
ويصعد الى اعلــى الزقاق الذي هو
ضيق ومحمي من اشــعة الشمس
ويبقى الهواء فيــه اكثر برودة ،ومن
خالل فتحات صغيرة من الزقاق الى
الفناء يدخل الهواء وهو بارد ،هناك
دورة للهواء ،املعماري احملترف استغل
هذه العناصر وفتــح ملقفا هوائيا
وهو (الباد كير) ليصــل الهواء الى
األعلى ،وعبر فتحة باجتاه الريح ينزل

الهواء الى البيت وتســمى حركة
(باســف) اي ان التكوين البنائي هو
من وفر هذه احلالة الصحية لتبريد
البيت ،لــذا هناك فــرق في درجات
تصل الى عشــر درجــات ،واجملتمع
عرف كيف يســتفيد من فضاءات
البيت خالل دورة السنة فيستخدم
في الصيف الســرداب وفي الشتاء
الغرف في الطابق العلوي.
هذه قيــم معمارية قبــل ان تكون
تراثية دروس في التصميم املعماري
والطلبــة فــي كلية الهندســة
يطلعون عليها ويدرســون اسسها
التصميميــة ،وما حــدث ان اهلها
االصليني ســكنوا فــي الضواحي
وتركوا هذه البيوت ،وعندما عملنا

احصائية وجدنا ان نســبة  1%من
هذه البيوت مشــغول ونحن نقول
االشــغال هو افضــل صيانة النها
اذا تركت تكــون معرضة للتماس
الكهربائي ،وقــد حدثت حرائق في
الكثير من البيوت التراثية لذا ندعو
اصحابهــا واخملتصني ان تنظر بعني
االهتمام العــادة التأهيل ،كما ادعو
املستثمرين الســتثمارها لوظائف
سياحية وثقافية او فنية او قاعات
فنية او حوارية .
امني املميز صاحب كتاب (بغداد كما
عرفتها) ســاكن في هذه املنطقة،
بل في هــذا الزقاق وهو وزير االوقاف
في عهــد امللك ،ينحــدر من عائلة
االلوسي من املوصل ،كل هذا الزقاق
عبارة عن بيوتات لكبار شــخصيات
بغــداد وهي منطقة احليــدر خانة،
زقاق الدنكجية ،كانت سليمة مراد
تسكن في هذه املنطقة .
غادة موسى رزوقي استاذ في قسم
هندسة العمارة  »:الى اجلنوب منها
كان موقــع دار اخلالفة العباســية،
قســم من االزقة ترجع الى الفترة
التي ســبقت تأسيس بغداد ،وتعود
الى قرى ومدن صغيرة حتى قبل بناء
عاصمة كبيرة للدولــة ،لكن هذه
املنطقة لها كيان اكبر تأسســت
فيها أسواق ،واســتحدثت وظائف
جديــدة ،وأدخل بعــض املعماريني
تغييــرات وتطــورات وتداخالت بني
التقليدي احمللــي املتكامل ،وبعض
مواد البناء اجلديدة التي دخلت مثال
احلديد الذي لم يكن يســتعمل في
البناء ســابقا باالضافة الى دخول
االفكار الغربية ،وهناك تقنية أخرى
دخلت الى بناء احلمام من خالل اناء
كبير مــن مادة الصفــر ،الذي متتد
منها انابيــب حتت ارض احلمام حتى
يكون احلمام بحرارة عالية وبشكل
طبيعي وصحي في املنظور العلمي
املعاصر من الطاقات التي نســعى
لها اليوم .

سر نجاح مسلسل نصيبي وقسمتك
الصباح الجديد  -وكاالت:
شــهد اجلزء الثاني من مسلســل
جناحا كبيرًا،
«نصيبي وقســمتك»
ً
وذلــك عندما بدأ عرضه على قنوات
« ،»CBCليرفــع راية أن العمل اجليد
يفرض نفســه فــي أي وقــت يتم
عرضه خالله.
وعــد البعض أن العمــل لن يُحقق
النجاح مثل اجلزء األ ّول في ظل عدم
تقدميه بطله هاني ســامة للجزء
الثاني ،وهو األمر الذي أثبت عكسه
عندمــا حققــت أ ّول قصتــن من
اجلزء اجلديد جنــاح تداوله ر ّواد مواقع
التواصل االجتماعي.
وشهد اجلزء الثاني تغ ّيرًا جذريًا في
شكل املسلسل واعتمد على أبطال

ُجدد مع كل قصة ،وتواجدت به تسع
بطــات ،وتقوم كل بطلــه بتمثيل
حكاية من حكايات املسلسل الذي
كتبه عمرو محمود ياسني وأخرجه
مصطفى فكري.
وأثبــت عمــرو محمــود ياســن ،
مبوهبتــه في التأليــف ،وأن القصة
اجليــدة مهمــا كان أبطالها ُتقق
النجاح ســواء على مستوى العمل
أو اجلماهيــر ،و تقــول الناقدة حنان
شومان في حديث لها الحد املواقع
اإلخبارية املصرية :تابعت اجلزء األّ ّول
من املسلســل وبعض حلقات اجلزء
الثاني ،ووجدت أننا أمام مسلســل
جيــد مــن حيــث النص وشــكل
احللقــات املنفصلــة املتصلة التي

جعلت نسبة مشــاهدة املسلسل
ترتفع بسبب عدم اضطرار املشاهد
لالنتظــار ثالثــن حلقــة فيمكنه
متابعــة كل حكايــة بشــكل
منفصل».
وأضافــت شــومان ،أن القالــب
االجتماعــي الكوميــدي الذي تدور
من خالله أحداث املسلســل ،قالب
متعارف عليه منذ مسلســل «هو
وهي» للراحل أحمد ذكي و»حكايات
زوج معاصر» ألشــرف عبد الباقي،
وغيرها من املسلسالت التي ت ُناقش
احلياة االجتماعية بشكل كوميدي
ً
قبول من
خفيف ،ممــا يجعلها تلقى
الناس ألنها ت ُع ّبر عنهم.
وأشــارت شــومان أن النــص الذي

كتبه عمــرو محمود ياســن جيد
ج ًدا وينبيء مبيالد كاتب متميز حيث
جناحا كبيرًا فاق جناحه كممثل
حقق ً
مع الوضع في االعتبار أن مشاركته
كممثــل قليلة نســبية إال أنه إذا
صار على نفس املنوال سوف يصبح
كاتب متميز.
وكان علــى الرغــم مــن إعجابها
باســكربت مسلســل «نصيبــي
عد أول
وقســمتك» منذ البداية وي ُ ّ
عمل لعمرو محمود ياسني ككاتب،
إال أنها تــرى أنــه كان مخطئ في
تصديــه لكتابــة اجلزء الســادس
من «ليالي احللميــة» ،وقالت حنان
شومان أن إعادة تقدمي عمل له تاريخ
مثل «ليالي احللمية» واســتكماله

صعب جــ ًدا ،فإذا كان أســامة أنور
عكاشة الكاتب األصلي للمسلسل
هو الــذي كتبه لــكان حريص ج ًدا
حتــى يصل إلى احلالــة التي كانت
فــي األجــزاء األولى ،وترى شــومان
أن األفضل أال نعيــد إنتاج األعمال
القدميــة ،ألننــا نفقدهــا قيمتها
وبالتالي دعونــا نتركها جان ًبا وننتج
أفكار جديدة.
وقالت حنان شــومان «إن كان لدينا
عدد من الكتاب اجليدين إال أنه قليل
بحجم الدراما الذي ننتجه وبالتالي
ترى أن لدينا فقر في الكتاب ونحتاج
دائما إلى مؤلفني جدد ألن املوجود ال
ً
يكفي».

أشهر لوحات الفنان فنسنت فان جوخ
النســخة الوحيدة التــي أكملها في آرل في
أيلول ســبتمبر 1889م  ،أما النسخة الثانية
فقد رســمها من الذاكرة بينما كان يقضي
فترة نقاهة في مأوى ســان بول دو ماوســول
بالقرب من ســان رميي دي بروفانس بفرنســا،
والنســخة الثالثة رســمها كهدية لوالدته
وأخته ،ولكنها كانت أصغــر ،وكانت ألوانها
باهتة قليــ ًا مع وجود بعــض التغييرات في
الرسومات املوجودة على احلائط وق السرير.

الصباح الجديد  -وكاالت:
بدأ فان جوخ حياته الفنية متأخرًا ومات مبكرًا،
ولكنه على مدى عشر سنوات رسم ما يقرب
من  900لوحة ،وقد كان هذا الفنان الهولندي
املضطرب نفس ًيا ،مغرم ببعض املواضيع ،وقد
كان يعيد رسمها مرارًا وتكرارًا ،مثل زهور دوار
الشمس وأشجار السرو ،وقد حصل فان جوخ
على القليل من التقدير في أثناء حياته ،ولكن
أعماله حال ًيا تباع مباليني الدوالرات .وفيما يلي
بعض من أشهر لوحاته ،وبعض ما احاطه من
ظروف في اثناء رسمها وبعد موته:
آكلو البطاطا (شباط أبريل )1885
آكلو البطاطا ليســت أول أعمــال فان جوخ،
ولكنها أول أعماله املميــزة ،ويبدو أن الفنان
الــذي كان يعلــم نفســه ذات ًيــا ،كان يقلد
رامبرانت عندما اختــار األلوان الداكنة ،ولكن
الظــال واإلضاءة في اللوحــة متثل طابع فان
جوخ الفريد.
وقد كتب فان جوخ في رســالة إلى أخيه ثيو
عن هــذه اللوحة" :لقد أردت فعــاً أن أجعل
الناس يتصورون أن هؤالء الناس الذين يأكلون
البطاطا على ضــوء مصباحهم الصغير ،قد
حفروا األرض بأنفســهم ،بهــذه األيدي التي
يضعونها في الطبق ليحصلوا على البطاطا،
وأنهــم بذلك قــد حصلوا علــى طعامهم
بصدق"
مزهرية بها خمسة عشر زهرة دوار
الشمس (اب أغسطس )1888
كسر فان جوخ النمط املظلم الذي استوحاه

الكرم األحمر في آرل (تشرين الثاني نوفمبر
)1888
رســم فان جوخ اللوحة الوحيدة التي باعها
في أثناء حياته ،وقد رســمها بعد شهرين من
قطع شحمة أذنه خالل أحد األزمات النفسية
الكبيرة التــي تعرض لها ،وقد جمع فان جوخ
في هــذه اللوحة ألوان حقول الكروم النابضة
باحلياة في جنوب فرنسا في أوائل شهر تشرين
الثاني نوفمبر.
من الرســام الهولندي رامبرانت حينما رسم
سلسلة لوحات دوار الشــمس ،وقد بدأ هذه
السلسلة بينما كان يعيش في باريس بلوحة
زهرة دوار الشمس ملقاة على األرض.
وفي عام  ،1888انتقل فان جوخ إلى منزل أصفر
في آرل في جنوب فرنســا ،وبدأ برسم سبعة
لوحــات ما تزال موجودة لزهور دوار الشــمس
فــي املزهريات ،وقام بتطبيــق الطالء األصفر
في طبقات كثيفة في ثالثة من اللوحات ،وقد
ظهر التوسع في ابتكارات القرن التاسع عشر
في كيمياء األلوان في هذه اللوحة ،حيث أنها
شملت ً
ظل جدي ًدا من اللون األصفر وهو اللون
املعروف باسم الكروم.

املقهى الليلي (أيلول سبتمبر )1888
رســم فان جوخ هذه اللوحة فــي أوائل أيلول
سبتمبر عام 1888م ،وقد قال عنها أنها أبشع
أعماله ،وقد اســتحوذت ظــال اللون األحمر
واألخضــر على األجزاء الداخليــة من اللوحة
التي رسمها في آرل بفرنسا ،وقضى فان جوخ
ثالثة ليالي في املقهى ليرســم هذه اللوحة
وكان ينام في اثناء النهار.
رصيف املقهى في أثناء الليل (أيلول
سبتمبر )1888
كتــب فان جوخ ألخيه ثيــو" :غالبا ً ما أعتقد

أن الليــل أكثــر حيوية وألوانه أكثــر ثرا ًء من
النهار" ،وكانــت عالقة فان جــوخ مع الليل
عالقة فلسفية ومستوحاة جزئيا ً من التحدي
التقني املتمثل في خلــق الضوء من الظالم،
كمــا تعكــس املناظــر الطبيعيــة الليلية
التصوف واإلحساس الال محدود.
غرفة النوم (تشرين األول أكتوبر )1888
تعد هذه اللوحة من ضمــن أعمال فان جوخ
األكثر شهرة ،وقد رســمها لغرفته التي كان
يقيم بها في آرل بفرنســا ،وهي تشرح ألوان
الغرفــة بالتفصيل ،وقد رســم ثالثة لوحات
لهذه الغرفة ،ولكن النســخة املعروضة هي

ليلة النجوم (حزيران يونيو )1889
كان فــان جوخ يفضل الرســم فــي الهواء
الطلق ،ولكنه رســم هذه اللوحة من اخليال
والذاكــرة ،فقد كان يحدق في النافذة وأضاف
شــجرة الســرو والكنيســة مــن مخيلته،
وعلى الرغــم من أن فان جوخ رســم العديد
من املشــاهد الليلية خالل حياته ،إال أن هذه
اللوحة أصبحت أشهر أعماله.
حقل القمح وشجرة السرو في هوت جالني
بالقرب من إيجاليريرز (متوز يوليو )1889
كان فان جــوخ يرى أن هــذه اللوحة هي أحد
أفضل أعماله الصيفية ،وقد رسمها في أثناء
إقامته بامللجأ في فرنسا ،حيث كانت أشجار

السرو الشاهقة التي حتيط بامللجأ ،وزهور دوار
الشــمس املوجودة بآرل مهمة جــ ًدا له ،وقد
رسم فان جوخ األشــجار واملناظر الطبيعية
احمليطة بها بألوان ديناميكية.
لوحة بورتريه الطبيب غاشيه (حزيران
يونيو )1890
بعــد أن غادر فان جــوخ امللجــأ ،تلقى عالج
عقلي على يد الدكتور غاشيه ،وقد رسم فان
جوخ صورتني متشــابهتني للطبيب غاشيه
وهو يجلــس متكئًا على يده اليســرى على
غصن من نبات قفاز الثعلــب ،وهو نبات كان
يستعمل في عالج القلب واألمراض النفسية،
وهذه النســخة حتتوي على كتاب أصفر وعدة
تفاصيل أخرى.
بعد قرن من اكتمالها ،بيعت هذه النســخة
من البورتريه إلى جامع لوحــات مقابل 82.5
مليون دوالر (مبا في ذلك رســوم املزاد البالغة
 ،)10٪وقــد شــكك النقاد فــي صحة هذه
اللوحة ،ولكن مت حتليلها باســتعمال األشعة
حتت احلمراء وتبني أن كلتا اللوحتني من أعمال
فان جوخ.
حقل القمح والغربان (متوز يوليو )1890
رســم فان جوخ نحو  80عمال خالل الشهرين
األخيرين من حياتــه ،وال أحد يعرف على وجه
التحديــد أي لوحة هي األخيــرة ،وبالرغم من
ذلــك فإن لوحــة حقل القمح تعــد من أخر
أعماله ،وقــد وصفها البعض بأنها رســالة
انتحار ،حيث قام فان جــوخ بإطالق النار على
نفسه في  27متوز يوليو  1890في أحد احلقول
وتوفــي بســبب مضاعفات هــذا اجلرح بعد
يومــن ،وغال ًبا ما توصف هــذه اللوحة بأنها
أعظم أعمال فان جوخ.
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ّ
مستقبل القاعدة في اليمن الذي تمزقه الحرب
جوناثان فنتون-هارفي
في  18أيلول/سبتمبر اجلاري ،استأنف
التحالف الــذي تقوده الســعودية،
عبر تركيز جهوده العســكرية على
احلديــدة ،هجومه علــى املدينة في
إطار محاولته القضاء على املتمردين
احلوثيــن في اليمن .غيــر أن التدخل
الذي يخوضــه التحالــف منذ ثالث
ســنوات لم يكن عقيما ً وحســب،
فضالً عن تسببه بسقوط ضحايا في
صفوف املدنيني ،بل إن تركيزه الطاغي
منح أيضــا ً تنظيم
علــى احلوثيــن َ
القاعــدة فــي جزيرة العــرب مجاال ً
للتوسع.
ّ
اســتولى تنظيم القاعدة في جزيرة
العــرب ،وهو الفرع األقــوى لتنظيم
القاعــدة ،على جزء كبير من األراضي
اجلنوبية في أعقاب الثورة اليمنية في
وتوســع من جديد
العام  .2011ثم منا
ّ
بعد انطالق احلملة العسكرية بقيادة
السعودية ضد احلوثيني في آذار/مارس
 ،2015وبلــغ أوج قوته في وقت الحق
من ذلك العــام إثر الســيطرة على
املكال ،خامس أكبر مدينة في اليمن،
في أيلول/ســبتمبر .وعلى الرغم من
احلملة التي يشــنّها التحالف الذي
بدعــم أميركي،
تقوده الســعودية،
ٍ
على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
منذ أواخر العام  ،2016والتي أ ّدت إلى
انسحاب التنظيم من املكال ،إال أنه ما
يزال يحتفظ مبوطــئ قدم في اليمن،
ســيما بفضل تركيز التحالف على
احلوثيني في نحو أساسي ،واستعداده
الستخدام تنظيم القاعدة في جزيرة
ضدهم.
العرب حليفا ً ّ
لقــد أقــ ّر القــادة العســكريون
اإلماراتيــون بأن قواتهم اســتوعبت،
في بعض احلاالت ،مقاتلني من تنظيم
القاعدة ،رمبا بهــدف تعزيز حملتهم
ضد احلوثيني ،فيما أشاروا أيضا ً إلى أن
مستعدون للتعاون
مقاتلي القاعدة
ّ
مع التحالف.
يتلقى أبو العباس ،القائد العسكري
مليليشيا سلفية في تعز ،واملدرَج على
قائمة اإلرهاب األميركية على خلفية
روابطه مع تنظيم القاعدة في جزيرة
العرب ،أمواال ً من التحالف ،على وفق
ما يقول معاونه ومقاتلون معه.
أضف إلى ذلك أن املزاعم اإلماراتية عن
حملة ناجحة ضــد تنظيم القاعدة
في جزيرة العرب ،مضلِّلة على األرجح،
نظرا ً إلــى أن املســؤولني اإلماراتيني
زعموا زوراً ،في آب/أغســطس ،2018

أنــه لم يتبقَّ في اليمن ســوى مئتَي
مقاتل تابعني لتنظيــم القاعدة في
جزيرة العرب – وذلك خالفا ً لتقديرات
احلكومــة اليمنية التي أشــارت إلى
جــود  6000إلى  7000مقاتل .ال بل إن
التنظيم يواصل هجماته في اليمن،
منهــا اعتداء اســتهدف ،في  28آب/
أغســطس املاضي ،نقطــة تفتيش
عســكرية فــي محافظة أبــن ،ما
أسفر عن مقتل خمسة جنود مينيني،
ّ
شــكل التنظيم تهديــدا ً محدقا ً
وي ُ
مبحافظات عدن وحلج وإب وحضرموت
جنوب البالد.
عــاو ًة على ذلــك ،شــنّت اإلمارات،
فــي حزيران/يونيــو  ،2018عمليــة
عسكرية للسيطرة على احلديدة من
قبضة احلوثيني ،وال يبــدو أن املعركة
ســتنتهي قريباً ،على وفق ما يُظهره
جتــدد اندفاعة التحالف للســيطرة
ّ
على املدينة .علــى الرغم من أن وزير
زعم أن
اخلارجية اإلماراتي أنور قرقاش َ
قوات بالده ستواصل أيضا ً استهداف
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ،إال
أن تأكيده بــأن احلوثيني يبقون العائق
األكبر أمام التوصل إلى حل سياسي
في اليمنّ ،
يؤشــر إلــى أن التحالف
سيســتمر فــي إعطــاء األولويــة
الستهداف احلوثيني – أوال ً في احلديدة،
ثم على األرجح عبــر خوض معركة
طويلة الســتعادة الســيطرة على
صنعاء.
في الوقــت الراهــنّ ،
يركــز تنظيم
القاعدة فــي جزيرة العــرب بصورة
أكبر على األهــداف الداخلية ،وتعود
أســباب جناحه إلى إنشــاء شبكات
مالية ،وتكييف استراتيجيته بهدف
استقطاب اليمنيني احملرومني ،إضافة
إلى التعــاون مع الفصائــل القبلية
احمللية .ففي حني أن التنظيم ما يزال
يط ّبق أيديولوجية القاعدة السلفية
املتشــددة ،مبا في ذلك فــرض قانون
جزائي إســامي فــي محافظة أبني،
ّ
متقطع على ما ّدة القات اخمل ِّدرة
وحظر
التي تلقى رواجاً ،إال أنه غالبا ً ما عمد
إلى إظهار نفســه بصــورة معتدلة
بغية كسب ثقة اليمنيني ودعمهم.
يكشــف تنظيم القاعدة في جزيرة
العرب عن رغبة في حتقيق االستقرار
في املناطق املفقَرة عبر تأمني اخلدمات
األساســية منها امليــاه والكهرباء
ويؤمن
واحملروقات ،فيما يبســط األمن ّ
شكالً من أشكال احلوكمة.
تســتحوذ هذه املشــاريع على احل ّيز
األكبــر عبــر احلســابات التابعــة

للتنظيــم علــى مواقــع التواصل
االجتماعــي ،باملقارنة مــع املضمون
اآلخــر مثل توصيــف العقوبات التي
تُن َّفذ ،والتي وردت اإلشــارة إليها في
ثالثة في املئة فقط من املنشــورات.
تدعي أن
كذلك ر ّوج التنظيم سردي ًة ّ
احلوثيني والدولة اليمنية املدعومة من
يتحملون مسؤولية إذالل
السعودية
ّ
املدنيني وبؤســهم والظلــم الالحق
ّ
شــكل عامل استقطاب
بهم .وهذا ي ُ
لليمنيني الذين تضررت أرزاقهم ،كما
يدفع بهم إلى حتويل انتباههم بعيدا ً
من صورة التنظيم املتطرفة العنيفة.
املهمشني ،سيما
يرى بعض اليمنيني
ّ
في احملافظــات الداخليــة ،مثل أبني
وشبوة ،ذات الوصول احملدود إلى موارد
الدولــة – يرون إذا ً في تنظيم القاعدة

والدين) في مسعاهما هذا؟!
أقامــت الديانــات الســماوية بنيانها
الفكري والعقائدي على أن اهلل سبحانه
هو اخلالــق واملهيمن واملدبر ،لذلك دعت
لتوحيد الذات اإللهية ،وسعت لتحقيق
سعادة اإلنسان وتهذيب آدميته وتقومي
ســلوكه من خالل الربط بني اإلنســان
وخالقــه وحاجتــه إليه ،وركــزت على
مفهوم العقاب والثواب واحلياة اآلخرة..
ولكن السلطات ،ورجـــال الـدين (كما
قال روجيه غارودي) حـ ّولوا تلك الديانات
السـمحة إلى أصـــوليات وعصبيات،
ّ
وكفروا كل من خالفهــم ،وصار الدين
بالنســبة لهم مجرد هويــة عنصرية
طائفيــة ال تُبعــد أتباعها عــن أتباع
الديانات أو الطوائف األخرى وحســب،
بل جعلت من هذا ال ُبعد ســببا وذريعة
حلــروب طاحنــة؛ فقضوا علــى الروح
احليوية اخلالقة ملبادئ الدين الســامية،
وزرعوا بقراءاتهــم املغلوطة بدال ً منها
الشر واحلقد في كل مكان.
ويزعم البعــض أن «الدين» ليس طريقا ً

إلى اهلل كما يقــول اخلطاب الديني ،بل
أطروحة للتنظيم االجتماعي تكتسب
طابعا ً مقدســا ً يدعي بأنها طريقٌ تؤدي
إلى اهلل ..وبالتالي ال يختلف أي دين عن
القوانني الوضعية ،سوى أن الدين يدعي
نســبتها إلى اهلل ،والقانــون الوضعي
يصرح بأنه بشري! وكالهما يقوم بنفس
الوظيفة ،ويؤدي ذات الغرض االجتماعي
الصرف.
ويقول د« .مصطفــى محمود»« :ليس
تعصب أو حتــزّب ،وتصور أن
متدينا من
ّ
يأت
نبيه هــو النبي الوحيد ،وأن اهلل لم ِ
بغيره ..فإن هــذا التصور هلل هو تصور
طفولي متخلف ،يظن أن اهلل عبارة عن
شــيخ قبيلة ،مثل هذا اإلحســاس هو
عنصرية وليس تدينا».
وطاملا أن جميــع املؤمنني متفقون على
أن الرب واحد ،وأن األديــان هلل ،واألنبياء
مرسلني من عنده ،فإن املنطق الطبيعي
يقــول إن علــى املؤمــن أال يعتقد بأن
اهلل قد هدى الفئة التــي ينتمي إليها
فقــط ،وأضل الفئات األخــرى ،ألن هذا

عناصر من القاعدة في اليمن
في جزيرة العرب عالجا ً ملعاناتهم ،ما
فسر كيف اكتسب التنظيم دعما ً
يُ ّ
وحتى ّ
متك َن من اســتقطاب مجنّدين
مــن الفصائــل القبلية والســكان
احملليني.
في العــام  ،2010كانــت التقديرات
تشــير إلى أن التنظيــم يضم بضع
مئات العناصر فقط ،بيد أن أعدادهم
ســجلت ارتفاعا ً كبيــرا ً لتبلغ 4000
ّ
بحلول العام – 2017و 6000إلى 7000
بحلــول العــام  .2018ميتلك تنظيم
القاعدة فــي جزيرة العــرب حضورا ً
أقوى باملقارنة مع اجملموعات القتالية
األخرى مثل الدولة اإلســامية التي
يُعتقَد أن عديد عناصرها يقتصر على
بضع مئات فقط.
كما أن النفوذ املالــي الذي يتمتع به

التنظيــم يُتيح له اســتغالل حالة
انعدام االستقرار في اليمن.
في العام  ،2015أقدم التنظيم ،على
وفــق ما أُفيد ،على ســرقة نحو مئة
مليون دوالر من فــرع املصرف املركزي
في املكال .وقد استعمل هذه األموال
لتطبيق استراتيجية «روبن هود» من
أجل الفــوز بالدعم الشــعبي ،مثالً
عبر تســديد رواتب األطبــاء وترميم
اجلســور والشــوارع – ما دفع ببعض
اليمنيــن إلى التعبيــر عن دعمهم
لوجــود تنظيم القاعدة فــي جزيرة
العــرب .ويســتمر التنظيــم أيضا ً
في كســب بعض األمــوال عبر نهب
مصارف صغيرة احلجم واإلشراف على
عمليــات تهريب النفــط على طول
اخلط الساحلي الشرقي في اليمن –

والتي أفادت لسخرية القدر من احلظر
الذي تفرضه السعودية على احلوثيني،
والــذي أتــاح لتنظيــم القاعدة في
جزيرة العرب أن يحتكــر الوقود التي
كانت تد ّر نحــو مليون َي دوالر أميركي
في اليوم ،وفقا ً للتقديرات .هذا فضالً
عن ماليني الــدوالرات التي يُعتقَد أن
التنظيم يجنيها مــن الفديات التي
يطلبهــا لإلفراج عــن اخملطوفني في
عمليات تســتهدف عــاد ًة املواطنني
األجانب الذين يجنــي التنظيم ،في
األغلب ،مبالغ طائلــة لقاء إعادتهم
إلى ذويهــم .على ســبيل املثال ،في
 ،2013-2012بذلــت قطر وســلطنة
عمان جهود وســاطة لتسديد مبالغ
وصلــت قيمتها إلى  20.4مليون دوالر
لإلفراج عن أربعة مخطوفني أوروبيني.
كذلــك أفــاد تنظيم القاعــدة في
جزيــرة العرب مــن توطيــد روابطه
مــع القبائل احملليــة التــي تُعارض
أيضا ً احلوثيني ،وتســعى إلى احلصول
علــى احلماية مــن قبــل التنظيم.
خالل احلرب ،أقــام التنظيم حتالفات
مع قبائــل مثل العوالق في شــبوة
والذهب في البيضاء ،والتي يُز َعم أنها
ســاعدت على التخطيط للعمليات
مقابل ضمان أمنها .وقــد تعزّز ذلك
من خــال اجلهــود التكتيكية التي
بذلها التنظيم لبنــاء أواصر عالقات
مــع القبائــل ،إما عن طريــق الزواج
أو التجنيــد ،فيما ترك لهم نســبيا ً
حرية االستمرار في حكم مناطقهم
شــن
كــوكالء عنــه .ناهيك عن أن
ّ
هجمات متعددة ضد احلوثيني اعتبارا ً
مــن العــام  ،2014مثــل االعتداءات
املتكررة على تعز ،ساهم في اكتساب
التنظيم شــعبية في أوســاط هذه
الفصائل القبلية .والسبب وراء ذلك
ليــس فقط أنــه ي ُ َ
نظر إلــى تنظيم
القاعدة في جزيرة العرب بأنه مقاومة
قابلــة للحياة في مواجهة احلوثيني –
الذي يــرى فيهم الســكان احملليون،
سيما في وسط اليمن ،تهديدا ً أمنيا ً
خطيرا ً – إمنا أيضــا ً أن التنظيم يو ّلد
يؤمن دفاعا ً مذهبيا ً في
انطباعا ً بأنه ّ
مواجهة احلوثيني الشــيعة الزيديني
وحلفائهم احملليني.
بغية احتــواء تنظيــم القاعدة في
جزيرة العرب ،عمــدت اإلمارات ،على
وفق ما أُفيد ،إلى تدريب عشرات آالف
اجلنود اليمنيني فــي إطار حملة برية
ضد التنظيم ،وهي تنســب لنفسها
الفضل في طرده من املكال.
سددت
على الرغم من أن هذه اجلهود ّ

ضرب ًة لبعــض روابط التنظيم املالية
التــي كانت تعتمد على الســيطرة
االســتراتيجية على املوانــئ واملراكز
املدنيــة ،إال أنه يبدو هنــاك غلوا ً في
تصوير حجم جنــاح اإلمــارات .فقد
تقص أجرته وكالة «أسوشييتد
أشار
ٍّ
برس» في آب/أغســطس  ،2018إلى
أنه بدال ً مــن إحلاق الهزميــة مبقاتلي
تنظيــم القاعدة في جزيــرة العرب،
عمد البعض في التحالف الذي تقوده
الســعودية إلى إبــرام صفقات مع
التنظيم« ،فدفعوا أمواال ً (للمقاتلني)
كي يغادروا املدن والبلدات األساسية،
وســمحوا آلخرين باالنســحاب مع
ورزم مــن
أســلحتهم
ّ
ومعداتهــم ٍ
األمــوال املنهوبة» .حتــى في املكال،
حصل مقاتلو تنظيــم القاعدة في
جزيرة العرب علــى مالذ آمن ،وكل ما
في األمر أنهم انتقلــوا للتمركز في
مكان آخر .في حني أن هذه الضغوط
أرغمت التنظيم علــى التراجع أكثر
نحو الداخل في محافظات حضرموت
والبيضاء وأبــن ،إال أنه ما يزال يتمتع
بحرية العمل والتحرك ،ما ّ
يؤشر إلى
مصمم على القضاء
أن التحالف غير
ّ
على هؤالء املقاتلني في حني ّ
يركز في
شكل أساسي على طرد احلوثيني.
فيمــا تســتمر الدولــة اليمنية في
ّ
ّ
وتركــز الفصائل املتناحرة
التفكك،
على احلل العســكري بــدال ً من احلل
الديبلوماسي ،غالب الظن أن تنظيم
القاعدة في جزيرة العرب ســيواصل
توســعه واســتغالله لإلحباطــات
ّ
اليمنيــة التي تزداد ســوءا ً بســبب
احلظر الذي يفرضه التحالف وحملة
القصف التي أحلقت أضــرارا ً بالبنى
التحتية للدولة وساهمت في األزمة
اإلنسانية املر ّوعة التي تتخبط فيها
ّ
ظــل تنظيم القاعدة
البالد .في حال
في جزيــرة العرب يُق ِّدم نفســه في
صــورة الفريــق الــذي يســهم في
استتباب الوضع ،وإذا استمر السكان
احملليون في النظر إلى احلوثيني بأنهم
ّ
يشكلون تهديدا ً محدقا ً بهم ،فسوف
تكــون للتنظيم اإلرهابي قاعدة دعم
محتمــل أكبر حجما ً يســتند إليها
للعودة من جديد إلى الساحة.
جوناثــان فنتون-هارفــي باحــث
وصحافــي ّ
يركــز علــى النزاعــات
والشــؤون اإلنســانية في الشــرق
األوسط وشمال أفريقيا.
صدى

عن األديان
عبد الغني سالمة
بالعــودة إلــى الزمن الســحيق ،حني
بدأ اإلنســان مغامرته األولى بتقنيات
حجرية وأفكار بدائية عن الكون واحلياة،
ســنجد أن تقنياته تلــك كانت لتلبية
حاجاته اليومية ،وأفكاره الدينية كانت
اســتجابة لالنفعاالت العاطفية التي
ظلت جتتاحه في عزلته ،أو هي توسالت
لقوى ما ورائية تســمو عليه ،أو إجابات
فطرية عــن أســئلة وجوديــة كلية،
تطــورت ومنت حتى شــكلت فيما بعد
النواة الصلبة للدين ،بنفس املسار الذي
تطور َح َج ُره إلى احلاسوب.
أي أن كل ارتقاء فكري أو مادي ســلكه
فيما بعد إمنا كان تطورا ً ملا بدأه قبل نحو
مليون عام (فراس السواح).
وكما ســعت التكنولوجيا لتســهيل
حياة اإلنســان ،حاولت األديان أن تطفئ
ظمأه األزلي للمعرفة ،وأن متنحه اليقني
والســكينة في واحة من األمان األبدي،
ولكن إلــى أي مــدى جنحتــا (التقانة

االعتقاد ســيجعل من األديــان مجرد
غطاء لالنقســامات اإلثنية والعرقية،
وسيجعل أتباع الديانات تقاتل بعضها
باسم الدين ،ألن كل واحد من أتباع تلك
الديانات سيجزم أنه صاحب احلق .وهذا
ما حصل لألسف مع بني اإلنسان.
الديانات األخرى التي تركزت في وســط
وشرق آسيا ،صبت اهتمامها على الذات
البشرية ،فرأى مؤسســوها أن سعادة
اإلنســان تنبع من داخله ،وحتى ينالها
عليه أن يتخلى عن شــهواته وأنانيته
ويقضي على بذور الشــر فيها ،عندها
سيســتطيع أن يتحد مــع اإلله وينال
الســعادة األبدية ،فاجلنة والنار حسب
هــذه الديانات هي في داخل اإلنســان
وليستا خارجه .ولكن اإلنسان في تلك
البقاع ليس أفضل حاال من غيرها ،فقد
ظلت تلك املبادئ اإلنســانية متعالية
علــى الواقع ،وظــل اإلنســان مغتربا
ومع َّذبا.
شــهد القــرن الســادس قبــل امليالد
اإلرهاصــات األولــى لتلــك الديانات،

وقد مثلــت تلك احلقبة ذروة النشــاط
اإلنســاني الفكري ،وقــد ظهر في تلك
اآلونة «زرادشــت» في إيــران ،وكل من
«كونفوشيوس» و»الوتسي» في الصني،
و»بوذا» في شمال الهند ،و»فيثاغورس»
فــي اليونــان ،ثــم تبعه «ســقراط»
و»أفالطون» ،أما في بالد الشــام وأرض
الرافدين فقد كانت تلك احلقبة مسرحا
لصراعــات البابليــن والفــرس ،والتي
انتهت بجلب املســبيني مــن بابل إلى
القدس.
كل هؤالء املبشــرين واملصلحني وحتى
املدعــن  -باســتثناء اليهودية اجلديدة
ّ
التي جــاءت علــى خلفيــة صراعات
سياســية كبرى – شــقّ وا ألنفسهم
فلسفات دينية وأخالقية ال ترتكز على
وجود إله ،أو أن اإلله فيها ثانوي ،فالبوذية
مثال لم تكن معنية باإلجابة عن سؤال
من خلق الكــون؟ وكيف؟ وركزت عوضا
عن ذلك على تخليص الروح من عالم ال
يحمل إال الشقاء واملعاناة ،ودعت لالحتاد
مــع الطبيعة ..وفي مســعاها تعتمد

على قوة اإلنسان الداخلية وحدها.
والهندوســية  -التــي انشــقت عنها
البوذيــة – تكاد تخلو من قواعد التحرمي
والتحليل والعقاب والثواب ،فهي أقرب
إلى أن تكون فلسفة حياة موجهة نحو
الذات البشرية ،تسعى إلى حتريرها من
أثقــال احلياة واملادة والشــهوات وصوال ً
لالحتاد مع الذات الكونية.
الديانات األخــرى التــي انبثقت عنها
عدت أن التأمل أفضل وســيلة ملعرفة
احلقيقة وتنقية الذات وإحالل الســام
الداخلي في قلب اإلنسان متهيدا ً ملرحلة
االســتنارة ،ورأت أن إطــاق الطاقــات
الروحية والعقلية لإلنســان وتوجيهها
نحو الطريق الصحيح هو الذي يعطيه
شــحنة علويــة متكنــه مــن التوحد
واالنســياب التلقائــي مــع الطبيعة،
فيتقبل عمل الطبيعة كما هو من دون
اعتراض ،حيث عــدت أن الطبيعة هي
التي حترر اإلنسان من أنانيته ،وتسمو به
إلى آفاق روحانية عليا ،وكلما ابتعد عن
الطبيعة ،أو آذاها زاد شقاؤه وابتعد عن

إنسانيته.
إذن؛ فاألديان جميعها املنـزلة واألرضية،
ع ّرفت اإلنســان وغايات وجوده وأسباب
سعادته ،وسعت لتخليصه من الشرور،
ولكن اإلنســان ومنذ الثورة الصناعية
أخذ منحى آخر ،فكما قال «غارودي» :أراد
أن يحل مكان اخلالق ،فانتهى به املطاف
أن حلت اآللة مكانهَ ،حلم هذا اإلنسان
أنه سيتمكن بوساطة املادة وما ّ
شكل
بوســاطتها من اختراعــات أن يصبح
ســيد الطبيعة واملتحكم فيها ،فقاده
جشــعه للتحكم بالشــعوب األخرى
وسحقها ،كان الرجل األبيض بطل هذه
فسمى انتصاره على الشعوب
املغامرة،
ّ
املقهورة تقدما وحضارة!
احلقيقة الثابتة أن الناس دوما مختلفون
فيما بينهــم ..وكل من يعتقد أنه ميثل
مــدع وواهم،
الصــواب حصريا إمنا هو
ٍ
فكل صواب فيه قــدر معني من اخلطأ،
والعكس صحيح.
عن جريدة األيام الفلسطينية

وعود الذكاء االصطناعي ومزالقه
جاك بوغين

نيكوالس فان زيبروك
مثله كمثــل أي اجتاه حتويلــي ،يقدم لنا
صعود الذكاء االصطناعــي فرصا كبرى
ويفرض علينا حتديات خطيرة .لكن أعظم
هــذه اخملاطر جســامة قــد ال تكون تلك
األكثر تداوى في املناقشات.
وفقــا لبحث جديد مــن معهد ماكينزي
العاملي ،ميلــك الذكاء االصطناعي القدرة
على تعزيز اإلنتاجيــة االقتصادية الكلية
بنحــو كبيــر .فحتى مع وضــع تكاليف
االنتقال وتأثيرات املنافســة في احلسبان،
من املمكن أن يضيف الذكاء االصطناعي
نحو  13تريليــون دوالر أميركي إلى الناجت
اإلجمالي بحلول عام  2030وأن يعزز الناجت
احمللي اإلجمالي العاملي بنحو  1.2%سنويا.
وهذا أشــبه ــ أو حتى أكبر من ــ التأثير
االقتصادي الذي خلفتــه التكنولوجيات
ذات األغــراض العامة فــي املاضي ،مثل
الطاقــة البخارية خالل القرن التاســع
عشــر ،والتصنيع في القرن العشــرين،
وتكنولوجيا املعلومات فــي القرن احلادي
والعشرين.
لعل أكثر اخملاوف إثارة للمناقشــة بشأن
الــذكاء االصطناعي هــو احتمال يتمثل
في حلــول اآلالت الذكيــة محل عدد من
الوظائف أكثر من تلك التي تخلقها .لكن
أبحاث معهــد ماكينزي العاملي وجدت أن
تبني الــذكاء االصطناعي قــد ال يخلف

تأثيرا كبيرا على صافي العمالة في األمد
البعيد .ذلك أن االستثمار اإلضافي في هذا
القطاع قد يسهم بنحو  5%في تشغيل
العمالة بحلول عام  ،2030وقد تؤدي الثروة
اإلضافية التي ينشــئها القطاع إلى دفع
الطلب على العمالة إلى االرتفاع ،وتعزيز
تشغيل العمالة بنحو  % 12أخرى.
ولكن برغــم الصورة العامــة اإليجابية،
فإن األخبار ليســت كلهــا طيبة .فبادئ
ذي بدء ،قد يســتغرق األمــر بعض الوقت
قبل أن تصبــح فوائد الذكاء االصطناعي
ــــ وخاصة فيمــا يتصــل باإلنتاجية ــ
محسوســة .والواقع أن أبحــاث معهد
ماكينزي العاملي تشــير إلى أن إســهام
الذكاء االصطناعي فــي النمو رمبا يكون
بحلول عام  2030أعلى بنحو ثالثة أمثال أو
أكثر مقارنة بإسهامه على مدار السنوات
اخلمس املقبلة.
ويتماشــى هــذا مع ما يســمى مفارقة
الكمبيوتر ســولو :حيث تتأخر مكاسب
اإلنتاجيــة عــن التقــدم التكنولوجــي
ــ وهي ظاهــرة ملحوظة خــال الثورة
الرقميــة .ويرجع هذا جزئيــا إلى حقيقة
مفادهــا أن االقتصادات تواجه في البداية
تكاليــف تنفيذيــة وانتقاليــة عاليــة،
والتــي متيل تقديــرات األثــر االقتصادي
للذكاء االصطناعي إلى جتاهلها .وتشــير
محاكاة معهد ماكينــزي العاملي إلى أن
هذه التكاليف ســوف تربو على  80%من
إجمالي املكاســب احملتملــة في خمس

ســنوات ،لكنها سوف تنخفض إلى ثلث
تلك املكاسب بحلول عام .2030
امليزة األكثر إثارة لالنزعاج في ثورة الذكاء
االصطناعي ،أن تقاســم فوائده من غير
احملتمل أن يجري على نحو منصف .وسوف
تعزز «انقســامات الــذكاء االصطناعي»
الناجتة عن ذلك االنقسامات الرقمية التي
تعمل بالفعل على توسيع فجوة التفاوت
االقتصادي وتقويض املنافسة .وقد تنشأ
هذه االنقسامات في ثالثة مجاالت.
سوف ينشأ االنقسام األول على مستوى
الشــركات .ذلــك أن الشــركات املبدعة
الرائدة التي تتبنــى تكنولوجيات الذكاء
االصطناعي بنحو كامل ســتتمكن من
مضاعفــة تدفقاتهــا النقديــة بني اآلن
وعــام  2030ــــ وهي النتيجــة التي من
شــأنها أن تســتتبع في األرجح تشغيل
عدد أكبر كثيرا من العمال .وسوف تسبق
هذه الشــركات نظيراتها غيــر الراغبة
أو غير القادرة على تنفيــذ تكنولوجيات
الــذكاء االصطناعــي باملعدل نفســه.
والواقع أن الشركات التي ال تتبنى الذكاء
االصطناعــي على اإلطالق ،رمبا تشــهد
انخفاضا ينحو  20%في تدفقاتها النقدية
مع خســارتها حلصتها في الســوق ،مما
يفرض عليها من الضغــوط ما يحملها
على االستغناء عن العمال.
يتعلــق االنقســام الثانــي باملهــارات.
فسوف يؤدي انتشار تكنولوجيات الذكاء
االصطناعــي إلــى حتويل الطلــب على

الميزة األكثر إثارة
لالنزعاج في ثورة
الذكاء االصطناعي ،أن
تقاسم فوائده من غير
المحتمل أن يجري على
نحو منصف .وسوف
تعزز «انقسامات
الذكاء االصطناعي»
الناتجة عن ذلك
االنقسامات الرقمية
التي تعمل بالفعل على
توسيع فجوة التفاوت
االقتصادي وتقويض
المنافسة .وقد تنشأ
هذه االنقسامات في
ثالثة مجاالت.

العمل بعيدا عــن املهام املتكــررة التي
ميكــن أداؤهــا آليا أو عن طريــق منصات
خارجية ،ونحو مهام ذات دوافع اجتماعية
أو إدراكية .وتشــير مناذج معهد ماكينزي
العاملــي إلــى أن مالمــح الوظائف التي
تتســم مبهام متكــررة ومعرفــة رقمية
ضئيلة قــد تنخفض من نحــو  40%من
إجمالــي العمالة إلى مــا يقرب من 30%
بحلــول عام  .2030مــن ناحية أخرى ،من
املرجــح أن ترتفع حصــة الوظائف التي
تستلزم القيام بأنشــطة غير متكررة أو
تتطلب مهارات رقمية عالية املستوى من
نحو  40%إلى أكثر من  .50%وقد يســاهم
هذا التحول في زيــادة الفوارق في األجور،
حيث مــن احملتمل أن يتحول نحو  13%من
إجمالي فاتــورة األجور إلــى وظائف غير
متكررة تتطلــب مهــارات رقمية عالية
املســتوى ،مــع ارتفاع الدخــول في مثل
هذه اجملــاالت .ورمبا يعانــي العاملون في
فئات الوظائف املتكررة واملهارات الرقمية
املتدنيــة من ركود أو حتــى انخفاض في
األجور ،مما يساهم في انحدار حصتهم في
فاتورة األجور اإلجمالية من  33%إلى .20%
وقــد بــات االنقســام الثالــث املرتبط
بالــذكاء االصطناعــي ــ بني الــدول ــ
واضحــا بالفعــل ،ويبدو أنــه يتجه نحو
االتســاع .فســوف تتمكن الدول القادرة
على ترســيخ نفســها في ريادة الذكاء
االصطناعي ،وأغلبها في العالَم املتقدم،
من االستحواذ على  20%إلى  25%إضافية

من الفوائد االقتصادية مقارنة باليوم ،في
حني قد حتصل االقتصادات الناشئة على
 5%إلى  15%إضافية فقط.
تتمتع االقتصادات املتقدمة مبزية واضحة
في تبني الذكاء االصطناعي ،ألنها كانت
سابقة في تنفيذ التكنولوجيات الرقمية
الســابقة .وهي أيضا لديهــا حافز قوي
لتبنــي الــذكاء االصطناعــي :انخفاض
منو اإلنتاجية ،والشــيخوخة السكانية،
وتكاليف العمل املرتفعة نسبيا.
علــى النقيض من هذا ،تفتقر العديد من
االقتصادات النامية إلى البنية األساسية
الرقميــة الكافيــة ،وتعانــي من ضعف
اإلبــداع والقدرة االســتثمارية ،فضال عن
قاعــدة املهارات الهزيلــة .أضف إلى هذا
التأثيرات املثبطــة املتمثلة في انخفاض
األجــور واملســافة البعيــدة التــي يلزم
قطعها للحاق باإلنتاجية ،فيتبني لك أنه
من غير املرجح أن تتمكن هذه االقتصادات
من مواكبة االقتصادات املتقدمة في تبني
الذكاء االصطناعي.
الواقع أن نشوء أو اتساع هذه االنقسامات
فــي الــذكاء االصطناعي ليــس حتميا.
فبوســع االقتصادات النامية بنحو خاص
أن تختار اتباع نهج فكري تقدمي يشمل
تعزيز أسســها الرقمية وتشــجيع تبني
الذكاء االصطناعي بقوة .ولضمان تلبية
احتياجات بيئة العمل املتغيرة ،تستطيع
الشــركات أن تضطلع بدور أكثر نشاطا
وفعالية في دعــم تطوير التعليم وتوفير

التعلم املستمر للعمال من ذوي املهارات
املتدنية.
وهذه االنقسامات ،فضال عن ذلك ،ليست
تطــورا ســلبيا بالضرورة .ذلــك أن إعادة
تخصيص املوارد نحو الشــركات األعلى
أداء من شــأنها أن جتعل االقتصادات أكثر
صحــة ،بل ورمبــا تزودها مبزايا تنافســية
جديدة في مواجهة دول أخرى.
ولكن ال ينبغي التهوين من شــأن اخملاطر
التي تفرضها هذه االنقسامات .والبصيرة
واملثابرة من الضرورات األساســية إلجناح
ثورة الذكاء االصطناعي ،ألنها ســتجلب
آالما قصيرة األجل قبل أن تسمح بتحقق
املكاسب الطويلة األجل .وإذا حدثت اآلالم
علــى خلفية من اإلحبــاط في ظل توزيع
غير متكافئ لفوائد الذكاء االصطناعي،
فرمبا تشعل شــرارة ردة فعل عنيفة ضد
التكنولوجيــات التي ميكنها أن تنتج لوال
ذلك دورة حميدة من اإلنتاجية األعلى ،ومنو
األجور ،وتعزيز الطلب على العمالة.
ترجمة :مايسة كامل
جاك بوغــن :مديــر معهــد ماكينزي
العاملي وشــريك كبير في ماكينزي آند
كومباني .نيكوالس فان زيبروك أســتاذ
اإلبــداع ،واســتراتيجية تكنولوجيــا
املعلومات ،واألعمــال الرقمية في كلية
ســولفاي بروكسل ،في جامعة ليبر دي
بروكسل.
بروجيكت
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ثقافة

دراسة

(ما سقط سهوا من ذاكرة الحلم) ..والقدرة
اإليحائية واالنزياحية
لماذا نحتاج الى وزير
للثقافة؟!

عبر متابعتــي للفعاليات الثقافيــة واألدبية التي
تقــام في أكثر من زاوية وركن في بغداد واحملافظات،
وجدت ان الفعاليات الثقافية يقوم بها اشــخاص
مخلصون للثقافة العراقيــة ولألدب بكل صنوفه،
مجرد اشخاص عاديني ليس لديهم نفوذ وال سلطة!
امنا يحركهم حب الوطن واحلياة.
ومــع تعاقــب وزراء الثقافــة العراقيــة ،مبختلف
توجهاتهــم الفكرية والدينية ،اال اننا لم نشــهد
مرحلة ،او موســم كانــت وزارة الثقافة بها (حية
وصاحيــة) ،وحتى عندما دمجت معها الســياحة
فأصبحت وزارة الثقافة والســياحة ،لم تتحرك اال
بضع أمتار عن مقر الــوزارة! ،وعلى الرغم من تعدد
املهرجانــات والفعاليات الثقافية في عموم العراق،
مــن مهرجانات الــى معارض كتب الى جلســات
اســتثنائية تتعلق مبناســبة معينــة ،اال ان وزارة
الثقافة غالبا ما تتحجج بقلة الدعم او ان ميزانية
الــوزارة فقيرة وال تكفــي لكل هــذه املهرجانات
والفعاليات!
قبل ســنوات حتركت دار ومكتبة سطور لصاحبها
األســتاذ الكتبي ســتار علي محســن ،وتنقل هو
وفريقــه التطوعي إلقامة مهرجانــات للقراءة في
بغداد واغلب احملافظــات ،وكانت مهرجانات ناجحة
وموفقــة بكل املقاييــس على الرغــم من تواضع
اإلمكانات املادية ،لكنــه اعتمد على مجموعة من
الشباب من اجلنسني ،مع مشاركة عدد من أصدقائه
للتبرع مبجموعات كبيرة من الكتب ،واســتطاع ان
يقيم تلك املهرجانات ويدميها سنويا ً ويوسع منها،
إضافــة الى معارض الكتب التي شــارك بها داخل
العــراق وخارجه ،وهو مع فريقه ال يشــكلون أكثر
من خمسة اشخاص! ،فهل الوزارة عاجزة حقا عن
إقامة مثل هذه النشــاطات؟ وإذا كانت عاجزة حقا
وليس لديها ميزانية تكفي لكل ما يطلبه املثقف
العراقي فلماذا ال تغلق وتعفي نفســها من اللوم
والعتب اخلشــن في بعض األحيان ،وتكفي امليزانية
شر رواتب موظفيها؟!
في البرملــان العراقي لدينا جلنــة للثقافة وتتفرع
عنها جلان أخــرى لنفس الغرض ،لكن الى اليوم لم
نشهد فعالية واسعة وق ّيمة اقامتها هذه اللجنة
او أشرفت عليها ،او على االقل دعمتها ولو من بعيد،
اللجنة في وادي والقائمني على الفعاليات الثقافية
في واد آخر! ،ومازالت تلك النشــاطات تعتمد على
عالقات القائمني عليها مــع مجالس احملافظات او
عالقاتهــم مع بعض رجال االعمــال الذين يؤمنون
بأهمية الثقافة ونشاطاتها على الساحة العراقية،
وهم قلة قليلة لألسف!.
اليوم وبعد تشــكيل احلكومة هل ســينتخب وزير
الثقافة مــن قبل املثقفني واالدبــاء؟ مثلما طالب
الكثير منهم علــى صفحات التواصل االجتماعي،
او من خــال التظاهرات  ،أم ســيخضع الى مبدأ
احملاصصة الفاشل الذي تعذر عليه وضع الشخص
املناسب في املكان املناسب!.

علوان السلمان
النص الشــعري تشــكيل جمالي
مغامــر قوامــه اللمحــة الفكرية
التــي تكشــف عن حالة نفســية
او اجتماعيــة او معرفيــة يحققها
املنتج(الشــاعر) بتصويــر واقتناص
اللحظة املؤثرة..املتميزة بديناميتها
ودفقهــا اخليالــي بقــدرة لغويــة
مشــحونة اللفــظ بــدالالت غير
مألوفة يعمل الشــاعر على تفجير
قدرتهــا االيحائيــة واالنزياحية من
اجل التحليق في افق احللم الصوري
والكشف عن الوظيفة اجلمالية من
خالل بنية نصيــة تعتمد التكثيف
واالختزال والرمز الذي يسمو بعواملها
ويســهم فــي تعميقهــا ورســم
ابعادها..
و(ما سقط سهوا من ذاكرة احللم)..
نصوص شــعرية تقوم على تقنيات
فنية واســاليب بالغية مبنية على
اســاس الثنائيات الصورية(واقعية
وتخييليــة) فــي تقابل هندســي
دقيــق يشــي باحلداثة الشــعرية
وجتاوز النســق البنائــي بتحالفها
والتحوالت الفكرية والفنية واملؤثرات
اخلارجية للتعبير عن مشهد متفرد
بخصوصيتــه التركيبيــة ووحدته
املوضوعيــة وضربتــه االيقاعيــة
وصوره ولغتــه اليومية..مــع اهداء
ومدخل شكال عتبات نصية مضافة
للمصاحبــات النصيــة املوازيــة
املرتســمة علــى الغالف(العنوان/
نــوع اجلنس/اســم املنتج/اللوحــة
اجلامعــة ـ املانعــة للمنت..الــذي
يعتمد االنزيــاح اللغوي للتعبير عن
املعاني التي تأسســت على ثنائية
احللم والواقــع ابتداء مــن العنوان
العالمــة الســيميائية الدالة على
االســترجاع بفونيماتهــا االيحائية
الستة املشــحونة بدالالت معنوية
عميقة شــكلت حقال دالليا رامزا..
والتي ال تخلو من قصدية تكشــف
عــن بنياتــه الصوتيــة والتركيبية
احملققة للوظائف اجلمالية والداللية
والتأثيريــة بصفتهــا تقليد ثقافي
وفني يســتدعي املتلقــي ليحقق
عالقــة وجدانية مــع املنتج قوامها
التواصل انسانيا..
قلبي لساني
بعصر لست افهمه
قانونه الزيف
منهاج
والبغضاء
ُ
وحق عينيك
لم اقسم سوى بهما
معراج
الن عينيك للمشتاق
ُ
ُمرني
أجئك ولو زحفا بال قدم

ان جن ليل
وهاج
فضوء القلب
ُ
ال تأس ان ُق ّطعت في العشق اوردتي
حالج
فكم قضى في لهيب العشق
ُ
/ص13
فالشاعر في نصه يحاول استنطاق
اللحظــات الشــعورية عبر نســق
لغــوي قــادر علــى توليــد املعاني
من اجل توســيع الفضــاء الداللي
للجملة الشــعرية..مع اســتثمار
بعض التقنيات واالســاليب الفنية
كتقنية االســتذكار وســيميائية
التنقيط(داللة احلذف) التي تشــكل
نصا صامتا تتعطل فيه داللة القول..
فضال عن انها تضفي بعدا تشكيليا
يستدعي املســتهلك مللء بياضاته..
وهناك اســلوب النداء واالستفهام
الباحث عن اجلواب من اجل اتســاع
مديــات النص..وتقانــة التكــرار
االســلوبية التي يوظفها الشــاعر
للتوكيــد واضفاء نبرة موســيقية
مضافة بغية زيادة فاعلية اللغة وجتاوز
املألوف وحتقيــق التواصل بني اطراف
املعادلة االبداعية(املن ِتج(الشــاعر)/
املنتَج(النص) /املستهلك(املتلقي)..
وهويخوض مغامرة شعرية بتوظيف
الطاقــة اللغويــة للكشــف عن
قدرته في شــحن الفاظــه بدالالت
غيــر مألوفة من اجــل التحليق في
افق الصورة الشــعرية املتســامية
عبر بنية تعتمــد التكثيف وااليحاء
باعتماد عمود الشــعر احلداثي الناثر
لتفعيالته املكتظة بالفعل وعناصر
الوجود ..التي متتاز بالتشكيل البالغي
وتوظيف املكون السردي على اساس
جمالي قوامه اللمحة الفكرية التي
تكشــف عن حالة نفسية وحضور
اجتماعي بدقة متناهية في احلس مع
قدرة تصويرية لالشياء من الداخل..
لذا فخطاب الشــاعر خطاب الذات
ومناخاتها للتعويض عن الغربة التي
يحس بها..فكانت رؤيته الشــعرية
تتصل بطبيعة ذاته وتكوينه الفكري
والروحي وظروف حياته والواقع..
مروا..
كأن جفون الليل تسكبهم
في الروح دمعا
راح
وتفشي سرهم ُ
ما آنسوا في صحارى الليل نار دمي
وال أناخوا
وصوت القلب صداح
لو انهم نظروا..
لو انهم وقفوا..
لو انهم سألوا..
لو انهم باحوا
وفتّحوا في دمي
للريح نافذة
وغ ّلقوا قلبهم بالصمت

غالف الكتاب

وارتاحوا
مروا..
وكان الندى الساهي يراقبهم
فكيف يا عطرهم
بالروح قد فاحوا  /ص 46ـ ص47
فالنــص حلظــة جماليــة مكثفة
بذاتها وبوح وجداني يجســد موقفا
باعتماد اســلوب الســرد الشعري
املركــز علــى الفكــرة اخملتزلة في
لغتها بوحــدة موضوعية وتكثيف
جملي مع ســرعة ايقاعيــة وقدرة
ايحائية مكتنزة الطاقة الداللية من
خالل حتشــيد االفكار وفقا لطبيعة
التداعــي الذي يعلن عــن اللحظة
الشــعرية احملققة لفعلها التأثيري
املســتفز للــذات اآلخر(املتلقي) من
خالل عنصر احلركة الــذي يعد احد
معطيات املســتوى احلســي للنص
من خالل ترجمته الحاسيس الشاعر
وانفعاالته بنســج شــعري يحقق
وظيفته من خــال الفكرة والعمل
داخل اللغة وتوظيف الرمز الســمة
االســلوبية التي تسهم في االرتقاء
بشــعرية النص واتســاع مساحة

داللته..
أيها املبتل بالشيب
الذي يحكي انطفاءك
تتدلى..
قاب قوسني..
وال جنم أضاءك
تقتفي انفاس ليل
دس في الرؤيا عماءك
فتراها..
غير ان الشوق
يستعدي دماءك
وتنادي..
الف ريح
تنخر اليوم نداءك
من تنادي؟..
لم يعد في العمر
ما يكفي ارتواءك /ص 34ـ ص35
فالشــاعر يعتمد خطــاب الصورة
بوصفها مشهدا بصريا مرئيا ليحقق
املتعة اجلمالية املنبعثة من بني ثنايا
النص املســتفز للذاكرة مبخاطبتها
الوجــدان وفــق معيــار حداثي له
التزاماتــه املوضوعية مع تركيز على
اخلصائص احلســية البــراز التكوين

يا منية القلب في قلبي الهوى وقرا
مــنذ انـكــــتبت عــلى شــطآنه
وقرا
مدائن غــرقت في مــوجه وقــرى
ان هــاج فيــه اجلوى والشــوق
أوصاال
ممــــزق فـــي الهــوىلمـــيه
أوصاال
ال تقــتــلــــيه فان الــــله
أوصـــــى..ال
أو حتــــرميه نواال من لــــمى
وقــرا 80/
فالشاعر يوظف التراث الشعري بلغة
يومية فيقدم بوحا وجدانيا متساميا
جتلى في عوالم رومانســية شفيفة
مع اكتناز برمزيــة بالغية منطلقة
مــن مرجعيات فكريــة واجتماعية
وثقافية اســهمت في اتساع عوالم
النص عبر صوره املنصهرة في بوتقة
جمله الشعرية الفاعلة في السياق
واملوجهة فــي دالالتها وفــق دوافع
نفســية وبيئية تتفاعــل عناصرها
الفنية والتجربة الذاتية ملا حتمله من
دالالت ســيميائية..اذ يحلق الشاعر
في عوالم االبوذية والزهيري فيخلق
نصوصا تســتفز الذاكــرة وتنبش
خزينهــا املعرفــي باســلوب بالغي
يعتمد االنزيــاح للتعبير عن املعاني
التي قامت على ثنائية احللم والواقع..
وهــذا يذكرنا بالســياب و(اخلطية)
وبسعدي يوسف حني يقول:
كل االغاني انتهت اال اغاني الناس
والصوت لو يشتره ما تشتريه الناس
عمدا نسيت الذي بيني وبني الناس
منهم انا مثلهم والصوت منم عاد
محاوال رســم صوره اجلامعة ما بني
املعنيني احلســي والذهني لتحقيق
العمق التصويري بــكل ابعاده التي
تكشــف عن ذات مأزومة بحوار ذاتي
يكشــف عن كينونتهــا بتوظيف
التعابير البصرية وانســنة االشياء
والطبيعة..

اصدار

متابعات
على قاعة الجواهري

مالمح التصوف اإلسالمي في أدب
نجيب محفوظ

سرد بصري في اتحاد األدباء
فهد الصكر
« ليــس تعبيرا عن األنحيــاز للبصرة ،أن نحتفي
بقصاصــي مدينــة البصرة ،بل تأكيــد على أن
البصرة مدينة حتكي ،مدينة حتلم ،ومثلما للماء
ســردياته الصادقة ،فالبصرة مدينة تروي حكاية
للعابرين ،وهي من أهم املدن التي كتبت وأوجدت
التحديث في القصة العراقية «.
بهــذه الكلمات رحب الناقد علي حســن الفواز
مبجموعة مــن قصاصــي مدينــة البصرة في
جلســة أحتفاء أحتاد األدباء والكتاب في العراق
والتي أقيمت أخيرا على قاعة اجلواهري ،ليديرها
بعد ذلــك القاص باســم القطرانــي وهو أحد
احملتفــى بهم الى جانب الروائيــن « عبد احلليم
مهودر ،نبيل جميل ،ياســن شــامل « ،للحديث
عن جتاربهم األبداعية وقراءة مناذج من كتاباتهم
املتميزة.
وشــكرا القاص باســم القطراني هذه املبادرة
كونها تثري املشهد الثقافي في تبادل الرؤى في
فضاء الســرد الروائي وقال « هل جربت أن تدرب
حروفــك على الطيــران في ســماوات اخرى ،أن
تكتب بلغة سدميية حتى تفهم الكائنات سرك،
أبدا لن حتتاج الى املرايا ،فأنت متشابه مع بعضك
أال تكف عن خطواتك املتعبــة على هذا التراب
العاق ،تردد تراتيلك املقدسة ما قبل احللم ،احللم
الذي سيفسد ما بحوكه الفجر من مكائد.
ليبدأ بعد ذلك الروائي عبد احلليم مهودر باحلديث
عن بعض من ســيرته الذاتية ،وجتربته اإلبداعية
في فضاءات املسرح والسرد القصصي والروائي،
ليقرأ نصه السردي « ظل حكاية «.
وأعترف الروائــي نبيل جميل بأنه بدأ مشــواره
الثقافي شــاعرا فشل في التمســك بحيواته،
لكنه خطى نحو السرد القصصي مبشورة أدباء
البصــرة أمثال محمد خضيــر والراحل محمود
عبد الوهــاب وأخرين ،ليصل الــى كتابة الرواية
متمكنا من أدواتــه املعرفية ،ليقــرأ بعض من

اجلمالي واعادة تشــكيل الواقع من
خالل اشــتغاله على بث شــعرية
املفــردة التي تســتنطق كينونتها
عبر عالقات الــدال واملدلول لتفعيل
االثر احلســي والذهني بلغة ايحائية
منفتحة على قراءات متعددة..اضافة
الــى اعتمــاده مقومات واســاليب
تعبيرية في بناء نصه كآلية الســرد
الشــعري التي اضفت عليه دينامية
حركية..وتوظيــف التراث الشــعري
مبنى ومعنى..
وحيدا عدت ال خال أواني
ألمأل من دما عيني أواني
أوان الغدر هذا ال اواني
بــه اجلاني يصان من الضحية
76/

نصوص روايته األخيرة « رسائل رطبة «.
وايضا حتدث الروائي ياســن شامل عن محطات
من ســيرته األدبية والذاتية في مشوار الثقافة،
ليقــرأ بعد ذلك منــاذج من كتاباته الســردية «
دوامة ،عقوق «.
وأخيــرا حتــدث القطراني عن جتربتــه اإلعالمية
والســردية في مشــهد الثقافــة البصرية من
خالل نص شاعري مرتبط بالسرد اجلنوبي الباذخ
اجلمال ،كما النخيل املتخيل ســومريا حني كان
يزهو بوقفته ذات شجن عراقي مضى.
املداخالت
تناول الناقد علوان الســلمان جتارب احملتفى بهم،
ومؤكــدا فرادة طروحاتهم الســردية ومشــيرا
الى « أن العناية بأوجه اخلطاب الســردي أفضى
الى بروز تيارين رئيســيني في الســردية عموما:
أولهما الســردية الداللية التــي تعني مبضمون
األفعال واملنطق الذي يحكمها ،ثانيهما السردية
اللسانية التي تعني باملظاهر اللغوية للخطاب
وما ينطوي عليه من أساليب ورؤى.
وأشار الناقد بشــير احلاجم الى مقاربة اجرائية
من وحدة موضوعيــة ،وملفتا النظر الى االنتباه
الى التاريخ السياســي الذي شــكل قاســما
مشتركا في كتابات احملتفى بهم ،على أن يخضع

التاريــخ للرواية ال العكس ،ومؤكــدا أن الروائي
مؤرخ مجازي غير حقيقي.
وتساءل الناقد علي الفواز :ما لذي نتخيله ،وكيف
يحكي الناس عن البصرة وقد عاشت حروبا ،من
هنا قال الفواز :ما قرأت للمحتفى بهم ،أن مدينة
البصرة تعاني فوبيا احلرب ،وعالقة الشخصيات
باملكان عالقــة مضطربة بوصفه فعال ســرديا
كونه على عالقــة مع واقع يحمــل الكثير من
اخلسارات واالنكســارات حتت شــارات الفقد «
احلرب ،اجلوع ،املوت « ،لتصبــح الكتابة – الرواية
الوظيفة الهائلة التي متتلك ترميم الفقدانات.
وحتدث الروائي جابر خليفة جابر عن ميزات الرواية
البصرية املوازية الى شقيقاتها في بغداد ،لكنه
أشــار الى أن الرواية البصريــة تفتقر الى النقد
الذي ظل بعيدا عنها ،وأشــار الى جتارب احملتفى
بهم وكيف ولدت في مدينة حتملت اخلســارات
وتناولت الغرائبية مــن قاع مدينة ترتوي من املاء
املالح وهــي على أدمي نفط يرتوي العالم منه الى
حني.
مسك اخلتام
وزع الناقد فاضل ثامر الواح اجلواهري الى احملتفى
بهم وقد أشاعوا قاعة اجلواهري بضياء سردهم
اجلميل ملوحا.

صدر حدي ًثا عــن دار دجلة األردنية
كتــاب نقــدي بعنــوان «مالمــح
التصوف اإلســامي في أدب جنيب
محفــوظ» للباحــث واألكادميــي
األميركي مــن أصل مينــي محمد
علي عزيز ،األستاذ في قسم اللغات
والدراسات الشرقية في جامعة ييل
األميركية.
يقع الكتاب في  280صفحة ،بينما
ً
فصل.
توزعت الدراسة على خمسني
ويتوقع أن يُشكل هذا املنجز النقدي
إضافة جديدة فــي موضوعها إلى
الدراســات التــي كتبت عــن أدب
الروائي العاملي جنيب محفوظ.
في تقدميه للكتاب ،يكتب الشــاعر
والناقد عبد العزيز املقالح« :كثيرون
هم النقاد والدارسون الذين تناولوا

أعمال الروائي الكبير جنيب محفوظ
فــي كتاباتهم اخملتلفــة لكن أح ًدا
منهم لــم يتوقف عنــد ومضاته
الصوفية ،تلك التي تلمع كشذرات
مضيئة بني الســطور في عدد من
أعماله الروائية القصصية.
وهذا مــا تنبه لــه الدكتور محمد
علي عزيز وأفرد له هذا الكتاب باح ًثا
ومنق ًبا عــن كل ومضة تتألأل فيها
عبارة إشراقية أو تعبير روحي ينتمي
إلى عالم التصوف اجلميل».
وفي الفصــل اخلتامي مــن كتابه
النقــدي ،يقــول عزيز« :الــذي يقرأ
اإلشــارات التي تتبعناهــا في هذا
الكتاب من الروايات اخملتلفة ،سيجد
بدون شــك أن لدى األديــب الكبير
جنيب محفوظ مســاحة كبيرة من

في حضرة إبراهيم
رواية لعامر طهبوب
صدرت حديثا عن املؤسســة العربية
للدراســات والنشــر ،للكاتــب عامر
طهبوب رواية «في حضــرة إبراهيم»،
وهي األولى للمؤلف.
تدور أحداث الرواية بني األردن واخلليل إذ
يروي شخصية الرواية «هارون» حكاية
اخلليل لعدد مــن أصدقائه في مزرعة
في ليلة يحتجزهم الثلج فيها ممضون

ليلتهم هناك.
تستلهم الرواية حكاية «طالب» الذي
ينشــأ في خضم التغول االسرائيلي
على املكان واإلنسان الفلسطيني ،اذ
ترصد الرواية حركة الفلسطيني في
اخلليل وتتبع حركته مع املكان كل ذلك
التاريخ الذي تهتم الرواية بأن ال ينسى
أمام كل احملاوالت في هذا الشأن.

التصوف متغلغلة في أعماقه ،ولم
رغما
يظهرها للناس كمــا ظهرت ً
عنه في كتاباته األدبية».
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غدا 3 ..لقاءات في افتتاح الجولة الرابعة لممتاز الكرة

مدربًا في التايكواندو

كاتانيتش يعلن قائمته وبعثة األسود
تغادر إلى السعودية ..االثنين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن املــدرب الســلوفيني
سريتشــكو كاتانيتــش ،قائمة
املنتخــب الوطنــي النهائيــة،
للبطولة الرباعيــة الودية ،التي
ستقام في السعودية ،مبشاركته
مــع البلــد املضيــف والبرازيل
واألرجنتني.ويغادر منتخب العراق
إلى السعودية ،يوم  8تشرين األول
اجلاري ،للمشاركة في البطولة.
وضمت القائمــة  23العبا ،وهم:
«جالل حســن (الــزوراء) ،محمد
حميــد (الشــرطة) ،نــور صبري
(الهجــر الســعودي) ،رعــد فنر
(النفط) ،أحمــد إبراهيم (العربي
القطــري) ،علي فائــز (اخلرطيات
القطــري) ،ربــن ســوالقا (اخلور
القطري)».كمــا ضمــت« :علي
عدنان (أتالنتــا اإليطالي) ،فرانس
بطرس (هوبرو الدمناركي) ،ســعد
عبد األمير وأمجد عطوان ومهدي
كامــل وعــاء مهاوي وحســام
كاظم من (الشــرطة) ،بروا نوري
(بالي يونايتد األندنوســي) ،بشار
رســن (برســبوليس اإليراني)»،
و»أســامة رشيد (ســانتا كالرا
البرتغالــي) ،جســن ميــرام
(كولومبــوس األمريكــي) ،همام
طارق (االستقالل اإليراني) ،أحمد
ياســن (اخلور القطــري) ،محمد
دواود (النفــط) ،مهنــد علــي
(الشرطة) ومازن فياض(النفط)».
من جانــب اخــر ،اعلنــت جلنة

جانب من تدريبات املنتخب الوطني
املســابقات في االحتــاد املركزي
لكرة القدم ،جدول مباريات الدور
الرابع من املرحلــة االولى لدوري
الكرة املمتــاز ،فتنطلق يوم غ ٍد
اجلمعة اجلولة باجراء  3مباريات،
ملعب الشــعب يضيــف لقاء
القمة اجلماهيري بني الشــرطة

والطلبة ،ويلتقي احلدود مع فريق
نفط اجلنوب فــي ملعب التاجي،
في حني يشــهد ملع فرانســوا
حريــري مبــاراة فريقــي أربيــل
والصناعات الكهربائية.
وجترى الســبت 7 ،مباريات ،الزوراء
يالقــي النجف مبلعب الشــعب

الدولي ،واجلوية يحل ضيفا على
الســماوة ،والنفط يالعب أمانة
بغــداد فــي ملعــب الصناعة،
وتقام مباراة الديوانية والكهرباء
في ملعب األول ،ونفط ميســان
يضيف فريق احلســن في ملعب
ميســان الدولــي ،ويلتقــي في

ملعــب النجــف فريقــا نفط
الوسط وامليناء.
من جانب اخر ،كشف املدير الفني
للمنتخــب االوملبــي ,عبدالغني
شــهد ,عن قلة اخليارات املالئمة
فنيــا وقانونيــا لتدعيم صفوف
املنتخــب على الرغم من اجلوالت

العديــدة واملراقبــة املركزة من
املالك التدريبي خملتلف االندية.
واشــار الــى ان اغلــب الالعبني
املوجوديــن فــي الوقــت احلالي
متــت مفاحتتهــم للتوقيع على
تعهــد خطــي علــى ســامة
موقفهم القانونــي لعدم حتمل
اجلهاز الفني ايــة تبعات قانونية
اضافة الى ضــرورة توجيه كتاب
رســمي الى اجلهات اخملتصة من
اجل محاججة ســلطات املطار
في حال اشــتبهت بــاي العب,
وتفادي تكرار ما حدث مؤخرا مع
منتخب الناشــئني.واوضح :جنري
حاليا الوحــدات التدريبية على
ملعب الكرخ على ان نتوجه الى
انطاليــا في الثامن من الشــهر
اجلــاري خلوض معســكر تدريبي
جنري من خالله عددا من املباريات
التجريبية لالطالع على امكانات
الالعبــن علــى ارض الواقــع.
الفتــا الــى ان  11العبــا مغتربا
سيتواجدون في معسكر انطاليا
ملشــاهدة مســتواهم الفنــي
قبل اتخاذ القرار الذي يتناســب
ومســتقبلهم مــع املنتخــب
االوملبي.واختتــم حديثــه قائالً:
االوملبي تلقى عرضا للمشــاركة
فــي بطولــة االمــارات العربية
املتحدة التي ســتقام منتصف
شــهر تشــرين الثانــي املقبل
مبشــاركة منتخبات اوملبية لدول
اليابان وكوريــا اجلنوبية والصني,
حيث ستتم دراسة املوضوع عن
كثب قبل اصدار القرار النهائي.

«الرجال» يخسر أمام التفيا ..و»النساء»
يتعادل مع زامبيا بالشطرنج

«الجوية» يحرز كأس الراحل «عباس
محمود» للنساء بالكرة المصغرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمــت فــي منتــدى شــباب
ورياضــة جميلة ،مباريــات الدورة
التنشــيطية الثانيــة للكــرة
النســوية التــي اقامهــا االحتاد
العراقي لكــرة القــدم املصغرة
(اللجنة التأسيســية) حتت عنوان
بطولــة املرحــوم (الكابنت عباس
محمود)  ،وشــاركت بالبطولة 5
فرق لعبت بطريقة الدوري ملرحلة
واحــدة ،والفرق هــي اندية القوة
اجلوية وغاز الشــمال وبالدي وفتاة
ديالى ،باالضافة لفريق احلدود الذي
لعب باسم الراحل املرحوم عباس
محمود.
وفي املبــاراة اخلتامية تغلب فريق
القــوة اجلويــة على نظيــره غاز
الشــمال بأربعة اهــداف لهدف
لتحرز فتيات اجلوية لقب البطولة،
وحصلت جنمته نادية فاضل على
جائــزة هــداف البطولــة برصيد
 10أهداف ،كما حصلت حارســة
املرمى الفريق نفســه ،نور صباح،
علــى لقــب افضل حارســة في
البطولــة ،وحصدت الالعبة ديرين
محمد من غاز الشمال على لقب
الالعبة االفضــل ،وميس محمد
من فتاة ديالى علــى لقب افضل

العبة ناشــئة في البطولة ،وكان
اجلوية قــد حقق العالمة الكاملة
في طريقــه للنهائي ،حيث تغلب
على فرق بــادي  5-صفر ،و"عباس
محمــود"  8-صفر وفتــاة ديالى
 6صفر علــى التوالي ،فيما جمعغاز الشــمال  7نقــاط من فوزين
على فتاة ديالى  10-صفر و"عباس
محمود" بالنتيجة نفسها ،وتعادل
مع بالدي بهدف لكل منهما.
واقيمت مباريات البطولة األولية،
في ملعــب نادي بــادي الرياضي،
باستثناء املباراة النهائية ،باشراف
اللجنة املصغرة في االحتاد املركزي
لكرة القدم ،مبشاركة  5أندية هي
( القوة اجلوية وبالدي وغاز الشمال
وفتاة ديالى ،واحلــدود الذي يلعب
باسم الراحل "عباس محمود").
وســميت البطولة ،باسم الراحل
املدرب "عباس محمود" الذي كان
يشرف على الفريق النسوي بنادي
احلدود ،تثمينا ً ملا قدمه من جهود
طيلــة توليه مهمتــه ،فقد كان
مدربا ً خلوقــا ً حريصا ً على حتقيق
النجاح.
امني ســر جلنة الكرة املصغرة في
احتاد الكرة املركزي ،جعفر الشيخ،
اوضــح ان البطولة تقــام برعاية

الكابنت محمود شــاكر الذي قام
بتهيئة اجلوائز وامللعب بالتنسيق
مــع إدارة نــادي بالدي مشــكورة،
واشار إلى ان فرق احملافظات تقيم
حاليا فــي فندق (بيــت الرياضة)
مبجمع املدينة الشبابية بدعم وزير
الشــباب والرياضة ،عبد احلسني
عبطان.
واشار الشيخ ،إلى ان البطولة هي
الثانية النســوية للجنة ،وسبق
ان اقامــت جلنته بطولة ملنتخبات
الرجــال حصل فيها علــى املركز
االول فريق محافظة صالح الدين،
وتابع ان هناك اجتماع سيعقد مع
رؤوســاء االحتادات الفرعية لغرض
حتديد مواعيــد اقامــة بطولتي
الدوري العام لفرق الرجال والنساء.
واللجنة املنظمة واملشــرفة على
البطولــة ضمــت هيثــم صالح
واحســان عالء وحيدر خضر ،وادار
مبارياتهــا  6حــكام من اخملتصني
بكرة القدم املصغرة ،وهم :احمد
متيم ومصطفى علي وحسني امير
وبارق مرشد وغســان عبد الكرمي،
باالضافة للحكم الدولي باللعبة
حيدر علي ،واشــرف على احلكام
رئيس جلنــة حكام الكرة املصغرة،
احمد عباس عبدالرحمن.

جورجيا ـ رحيم عودة*
خســر منتخبنا الوطنــي للرجال
اللقــاء الذي جمعــه مع منتخب
جمهورية التفيا ضمن اطار اجلولة
الثامنة ملنافسات االوملبياد العاملي
للشــطرجن فــي مدينــة باتومي
اجلورجية ( – 4صفر) اخلسارة تعود
للفارق الكبير في املســتوى مابني
الفريقــن خصوصــا وان جميــع
العبــي منتخب التفيــا التي تعد
احد جمهوريات االحتاد السوفيتي
السابق الذين لعبوا ضد منتخبنا
هم بدرجة اســتاذ دولي كبير التي
تعد من اعلى مراحــل التدرج في
رياضة الشــطرجن  .مثل منتخبنا
الالعبون (حسني علي حسني و نوح
علي حســن واراز باسم وعبداهلل
محمــد) امــا فريق النســاء فقد

تعادل مــع منتخب زامبيا بنتيجة
( )2 – 2بعــد فــوز الالعبــة ميامة
عاصف عبد اهلل وتعادل شقيقتها
زينب عاصف عبد اهلل ونفس احلال
بالنسبة لالعبة سالي عباس التي
حققت اول تعادل لها في البطولة
بعد سلســلة من االنتصارات في
ستة لقاءات فيما تعرضت الالعبة
صبا جمال الى اخلسارة.
وواصــل حكمنــا الدولــي خالد
اســماعيل ولليــوم الثامن على
التوالي قيادته ملنافسات البطولة
الى جانــب عدد كبيــر من حكام
العالم الذين مت اختيارهم من قبل
االحتاد الدولي للعبة علما ان احلكم
خالد اسماعيل كان قد شارك من
قبل فــي حتكيم اوملبيــاد العالم
الســابق فــي النرويــج وبطولة

العالم للناشــئني فــي االمارات
 2013واليونان  2015وبطولة املدن
االســيوية ورئيســا للجنة حكام
بطولة االنديــة العربية في اليمن
وغيرها من البطوالت االخرى.
وخصصــت اللجنــة املنظمــة
للبطولــة اكثــر مــن  40حافلة
فضــا على العجــات الصغيرة
لنقل الوفــود يوميا ذهابــا وايابا
من الفنادق اخملصصة لهم وحتى
قاعات اللعب في القصر الرياضي
الــذي خصــص فيــه  8منافــذ
للدخــول بالنظــر لكثــرة اعداد
الالعبني واملدربني واإلداريني اضافة
الى الصحفيني واالعالمني.
* موفــد االحتــاد العراقي لإلعالم
الرياضي

حسين عالء يقود سلة الخطوط
في الدوري الممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
تســنم املــدرب الدكتور حســن عــاء مهمة
قيادة فريــق نادي اخلطوط بكرة الســلة حتضيرا
للمشاركة في دوري املوسم اجلديد ،مبينا ان رحلة
االعداد بدأت منذ اســبوع باقامة وحدات تدريبية
منتظمة في قاعة املوهبة الرياضية بكرة السلة
في املدينة الشــبابية ،موضحا انه يشــرف على
تدريب الفريق ،يســاعده احمد حميد ود .محمد
قصي مدربا ً للياقة البدنية.
وتابع ان تشــكيلة فريقه تضــم  11العبا ً حاليا،
بانتظار اكمال اجراءات التعاقد مع العب محترف
من أميركا او صربيا لتدعيم صفوف الفريق سعيا ً
لتحقيــق نتائج ايجابية فــي دوري االضواء بكرة
السلة للموسم اجلديد .2019/2018
واوضح الدكتور ،حسني عالء ،انه اشترك في الدورة
التدريبية الدولية التي اقامها االحتاد املركزي لكرة

حسني عالء
السلة باشراف املدرب قصي حامت ،ومدرب اللياقة
البدنيــة اللبناني امير عيد ،ثم اشــترك في دورة
فئة  Cالتي اقيمت باشراف احملاضر الصربي زوران
مبشاركة  25مدربا ً من شتـى محافظـات العـراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل  27مدربــا ً ممن جنحوا في اختبــارات االحتا الدولي
في الــدورة التدريبيــة الدولية التي اقيمــت في إيران،
على شــهادة املاســتر في تدريب التايكواندو من أصل
 33مشاركا ،وبحســب رئيس جلنة االختبارات في االحتاد
املركزي للتايكواندو ،عادل عنيد ،فان عدد حاملي شهادة
املاســتر في العــراق بلغ  30مدربا ،حيــث كان املتحدث
وزميله ميثم ناصــر ،حصال على الشــهادة منذ العام
 ،2014ثــم حصل الـ  27املتفوقني في دورة إيران الدولية،
ونال املدرب يوسف هيجل شهادة املاستر عندما اشترك
على حسابه في دورة دولية أقيمت في كوريا اجلنوبية.
وقال عنيد ،ان اختبارات اجريت لـ  229مشاركا ً للحصول
على دان دولي  1ـ  5في شتى احملافظات العراقية ،ورفعها
احتــاد اللعبة الدولي على موقعــه بانتظار وصولها إلى
العراق ،واشار إلى ان االختبارات للحصول على  1ـ  5دان
دولني اقيمت باشراف اخلبير الدولي األردني ،لؤي اخلطيب،
الذي قام بجولة مع رئيس جلنة االختبارات إلى محافظات
العراق اجلنوبية والفرات األوســط وبغداد والشــمالية
والغربية.

«الكهرباء» يجدد الثقة
بالمدرب خالد صبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
جددت الهيئة اإلدارية لنــادي الكهرباء ثقتها في املدرب
خالــد محمد صبار ،برغــم نتائج الفريــق املتعثرة في
اجلوالت الثالث األولى من الدوري.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الكهرباء علي األســدي
في تصريحات صحفية «اإلدارة تؤكد متســكها باجلهاز
الفنــي بقيــادة املدرب خالــد محمد صبــار ،لقد حث
الالعبني على بذل جهود كبيرة ونسيان النتائج املاضية».
وأضاف« :الفريق كسب احترام الفرق املنافسة واملتابعني
برغــم أن النتائج لم تتوافق مع األداء املميز لالعبني ،وقد
تكون األخطاء التحكيمية سب ًبا ،لكني أدعو العبينا إلى
االجتهاد من أجل استعادة توازن الفريق».

انشطة منوعة

لمديرية شباب الصدر
بغداد ـ كريمة الركابي*
عقدت مديرية شــباب ورياضة مدينــة الصدر اجتماع
برئاســة مدير املديرية حسام صاحب اجلزائري ،مبسؤولي
الشــعب ،أول امس ،للتباحث حول الية تنفيذ االنشطة
اخلاصة بشهر تشرين االول اجلاري وتشرين الثاني املقبل
وااليعاز الى مســؤولي االنشــطة الى تقدمي خطه مميزة
حول االنشطة التي ستنفذ ليتم دراستها من قبل جلنة
متخصصة برئاسة مدير املديرية ومعاون املدير ومسؤول
شــعبةاملتابعه باالضافة الى التباحث حــول التهيئة
ملهرجان تكرمي املبدعني واملتميزين السنوي الذي تنظمه
املديرية.
فيمــا زارت مديرة قســم متكــن املراة فــي محافظة
بغداد زهورعبــد ناصر ومعاون مدير قســم متكني املراة
في محافظة بغــداد ،ايناس عبداحملســن ،وحنان جواد،
مسؤولة شعبة البحث االجتماعي في محافظة بغداد،
زارت ،مديرية شــباب الصدر واللقاء مبدير املديرية حسام
اجلزائري والتباحث حول كيفيــة االرتقاء بواقع املراة في
مدينة الصدر والسبل الكفيلة لدعمها حضر االجتماع
ايضــا ممثل املفتش العــام في وزارة الشــباب والرياضة
مهدي املوسوي.
* إعالم شباب الصدر

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

األسرة الدولية والدور المنشود
بعد أن أخفقت محاوالت آخر رئيس لالحتاد الســوفياتي
الســابق (ميخائيــل كورباجوف) في إصــاح حال ذلك
النظام السياســي والعقائدي ،عبر ما عرف بسياســة
(البيروسترويكا والغالسنوست) مما أدى في نهاية املطاف
الــى تفتت وزوال قطب االشــتراكية األول فــي العالم،
اســتفردت الواليات املتحدة األميركيــة بعاملنا ليتحول
ســريعا الى عالم أحــادي القطب .لقد توفــرت حينها
ألميركا ولألســرة الدولية فرصة ال تقدر بثمن ،كي يعاد
فيها رسم وصياغة سياســات دولية جديدة ،بعيدة عن
لعنة احلروب واالصطفافات على أساس املصالح الفئوية
الضيقة ،سياســات ترفع عن كاهل البشــرية كل ذلك
اإلرث الطويــل مــن االنتهاكات الفظة حلقــوق وكرامة
بعضنا البعض اآلخر .لقد عززت عدد من خطوات وقرارات
األســرة الدولية متمثلة باجلمعية العامة لألمم املتحدة
ومجلــس أمنها ،في حــل وإطفاء احلرائــق واحلروب التي
نشبت بعد انهيار االحتاد السوفياتي ،بداية التسعينيات
من القــرن املنصرم؛ اآلمال بترقب مثــل تلك االنعطافة
بسلوك األسرة الدولية ،ال سيما وقد ترافق ذلك بتفعيل
دور املؤسســات واحملاكم الدولية ومنها محكمة العدل
الدولية في الهاي .لكن هذا الدور ســرعان ما تراجع أمام
عودة احملاور والتخندقات الدولية اجلديدة ،والتي نشــاهد
آثارهــا املدمرة على الكثير من شــعوب وبلــدان العالم
وبنحو خاص في منطقتنا ،وعلى رأســها العراق وسوريا
واليمن وغير ذلك من البلــدان التي تورطت بهذه احلرائق
املســتعرة منذ أعــوام ،من دون أدنى أمــل بالغوث األممي
املفقود اصالً.
من دون أدنى شــك يعد استمرار مثل هذه احملارق واحلروب،
والتي تبدو في جتلياتها ويافطاتهــا وذرائعها الظاهرية؛
حروبا أهلية تســتمد حماســتها ودميومتهــا من علل
وأساطير وخرافات وموروثات محلية ،إال أنها في النتيجة
النهائية تؤشر على هشاشة والمسؤولية اجملتمع الدولي
ومؤسساته وقواه الفاعلة ،وعلى رأسها الواليات املتحدة
األميركيــة والدول األوربية وروســيا والصني ،وتليها بعد
ذلك الدول التي تذكرت شــعارات الرســائل العقائدية
اخلالدة ،والتي دفعــت املنطقة جلوف هذه احلرائق واحلروب
الهمجية ،والتي جتاوزتها شــعوب وقبائــل كانت حتى
األمس القريب تعيش حياة الغابــات واألدغال .مثل هذه
املعطيات وغيرها تشــير الى تراجع كبير في دور األسرة
الدولية ومنظماتها األممية وعلى رأسها اجلمعية العامة
ومجلس األمــن الدولي ،والذي تورطــت غالبية أعضائه
الدائميني في تلــك اجلرائم واحملارق ،والتــي تنتهك فيها
يوميا ً أبسط حقوق البشر املتضمنة في القرارات الدولية
ودســاتيرها ومدونتها ،والتي صاغتها اإلرادة الدولية بعد
محنة احلربني العامليتني (األولــى والثانية) ومثل محورها
اإلعــان العاملي حلقوق اإلنســان .ما يحصــل حاليا من
ضعف وعجز وهشاشــة وتواطؤ من قبل األسرة الدولية
وقواها الفاعلــة ،يعكس حالة االنحــدار والتقهقر الى
حيث سياســات احملاور واجلبهات الفكريــة والعقائدية
وبالتالي املسارب واخليارات التي أحلقت بالشعوب والبلدان
واألمم أفدح الهزائم واألضرار ،وهــي في نهاية املطاف لن
تخدم ســوى جتار احلروب وسماسرتها من شتى الرطانات
والعناويــن ،من الذين ال أمل بشــفاءهم من تطلعاتهم
العدوانية والشــرهة .لكن األمل في أن تســترد األسرة
الدولية دورها املسؤول واحلكيم واملنسجم مع روح عصر
حولته الثــورات العلمية والقيمية الى قرية؛ ســيبقى
قائما ً رغم أنف الكوارث واخليبات الراهنة .إن مهمة إعادة
بناء مضاربنا املنكوبة بهذيانات الدمار الشامل أصبحت
اليوم مهمة وطنية وأممية ،كي تســترد وضعها كأوطان
قابلة للعيش اآلمن والكرمي..

ASSABAH
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أخبــارهــــــــــم

األحجار الكريمة ..هبة من أمنا األرض
أحالم يوسف
ما بــن اخلرافة واجلد ،نســمع كثيرا
عما يســمى حجــر كــرمي ،واخلرافة
تكمــن بادعاءات البعــض بان هناك
احجارا جتلب الــرزق ،ويطلقون على
بعضها اسم "خرزة" ،او حجر محبة،
وكما يدعــون او يوهمــون االخر بان
من يحمله ســيكون محبوبا من أي
شخص يلتقيه.
األحجــار الكرميــة أو الثمينــة أو
النفيســة أو ال َت َبــر ،أنــواع متعددة
من املعــادن املتبلــورة ،واملركبة من
عنصريــن أو أكثر ،وتتكون أساســا ً
من مادة الســليكا مــع وجود بعض
الشــوائب املعدنيــة ،ويختلف نوع
احلجر الكرمي باختــاف املادة املكونة
إضافة إلى السليكا.
يتحــدث الباحث االثــاري عامر عبد
الرزاق عن االحجار الكرمية في العراق
القدمي ويقول :أهتم ســكان العراق
القدمي باألحجــار الكرميــة وجنيها
وعمل اشــكال متنوعــة لها ،فقد
اســتعملت االحجار الكرمية كأختام
اسطوانية ،أو حلي للنساء ،أو متائم،
أو أشكال حيوانية للزينة واجلمال.
ويتابــع :اختلفت االحجــار الكرمية
وتنوعت ،فمنها العقيــق الذي كان
يســتورد من اليمن ،أو الياقوت الذي
يســتورد من افريقيا ،وكذلك الالزورد
الذي يستورد من أفغانستان ،وكذلك
الزمرد واملــاس واحلجر الصيني .وكان
يســتورد كمواد خام وأحجار كبيرة،
وهنا في بــاد الرافدين يقوم الصانع
العراقــي بعمل االشــكال املتنوعة
وبدقة عالية وحرفية ال مثيل لها.
ان بعــض األحجار الكرمية تتكون في
باطن األرض على أعمــاق مختلفة،
وقد تتحد مــع عناصر أخرى أو تكون

هيربي هانكوك

يســتعد أســطورة اجلاز
العاملــي هيربي هانكوك،
للســفر إلــى الكويت،
إلحياء حفلني موسيقيني
ضخمــن ،على مســرح
مركــز الشــيخ جابــر
الثقافــي يومــي اجلمعة
والســبت  5و 6تشــرين
األول أكتوبر اجلاري.
ومن املقرر أن يبدأ احلفالت
فــي الثامنــة والنصف
مســا ًء ،ويقــدم خاللــه
"هانكــوك" باقــة مــن
أروع معزوفاتــه العاملية
التــي تتنوع مــا بني اجلاز
الكالســيكي واحلديــث،
وموســيقى الفيوجــن،
والفنك.

كاردي بي
األحجار الكرمية

في صورة حرة ،مثــل حجر الياقوت
والزمرد واألملاس الذي يوجد في بعض
األحيان على عمــق  160مترا ً تقريبا،
ويخرج ضمن احلمم البركانية.
وأمــا البعــض اآلخر فتتكــون في
اململكة احليوانية حيث تستخرج من
قاع البحــر ،مثل املرجان واللؤلؤ الذي
كان يعد من أجمــل وأغلى األحجار
الكرميــة فــي املاضي ،ســيما لؤلؤ
اخلليج الذي اكتســب سمعة عاملية
كبيرة .كمــا متنحنا اململكة النباتية
الكهرمــان األصفر اجلميــل .وتباع

احللي املصنوعة من أحد تلك األحجار
بأسعار باهظة.
يقول الصائغ كرمي محســن اجلبوري:
في العــراق اليوم نتعامــل مع تلك
األحجار في صنــع احللي من الذهب
والفضة ،حيث نقــوم بإضافتها الى
بعض احللــي مثل احلجــر الصيني
واالملاس والعقيــق ،فيزيد من جمال
احللي وســعرها أيضــا .وهناك من
يســتعمل بعض تلــك األحجار في
صناعة املســبحة وتكــون باهظة
الثمــن ،وهناك من يســتعملها في

اعمال السحر او غيبيات يوهمون بها
الناس.
وتبقــى األرض األم املصدر األســاس
حلياتنا بــكل تفاصيلها ،املاء والغذاء
وأيضــا اإلكسســوارات والزينة ،اال
تســتحق منا بكرمها هذا ان نكون
منصفــن معهــا ،بحفاظنــا على
البيئة التي يكــون من خالل اكرامنا
للنبات ،واالمتناع عن قطع األشجار،
ورمي اخمللفات باألنهر .نعم تستحق
أكثر ،فحياتنا اليوم مرهونة باحلفاظ
عليها.

"كلمة السر" أو  3000دوالر
الصباح الجديد  -وكاالت:
أثار إجراء قانوني ،غير مســبوق ،جدال
واسعا في اآلونة األخيرة بعدما أضحى
املسافرون إلى نيوزلندا ،الذين يدخلون
البــاد عبر الطائــرات ،مضطرين إلى
الكشف عن أمر له خصوصية كبيرة.
وبحســب ما نقلت "نيويــورك تاميز"
فإنه بــات من حق موظفــي اجلمارك
الذين يجــرون عمليــات تفتيش في
مطــارات نيوزيلنــدا ،أن يطلبــوا من
الشــخص املســافر أن يقدم كلمة

يذكــر أن هيربى هانكوك
واحد مــن أشــهر جنوم
املوسيقى األميركية خالل
القرن العشــرين ،وإحدى
أيقونات موســيقى اجلاز
وامتدت مسيرة هانكوك
نحو  50عا ًما ،وما زال في
أواخر السبعني من عمره
يبهر املاليني حول العالم
مبوسيقاه وأغنياته.

السر اخلاصة بأجهزته اإللكترونية إذا
اقتضت احلاجة.
وإذا رفــض املســافر أن يكشــف
عــن كلمتــه املرورية فإنــه معرض
للمحاكمــة كمــا يواجــه غرامات
باهظة تتجاوز ثالثة آالف دوالر أميركي،
وهذه العقوبة "مبالغ فيها" في نظر
البعض.
وقال املتحدث باســم هيئة اجلمارك
فــي نيوزيلندا ،تيري بــراون ،إن اإلجراء
القانوني اجلديــد يحقق توازنا بني حق

ريانا تتحدث عن أسرار
عالم المكياج

الصباح الجديد  -وكاالت:
أن كنا سنتحدث
عن اجلمــال فيجب
أن تكــون املغنيــة
الشــهيرة ريهانا حاضرة،
حيث تعــد إحــدى أيقونات
اجلمال األسمر ،وهي صاحبة أحد
أشهر العالمات التجارية في عالم
املكياج ،واآلن تكشف ريهانا أسرارها
ونصائحها وحيلهــا اخلاصة في عالم
التجميل بأول فعاليــة لها عن املكياج

فــي دبي حتت مســمى "كالم في اجلمال
والفن مع ريهانا".
وظهــرت املطربة الســمراء الشــهيرة
خالل الفعاليات بفســتان ذهبي ،ومتيزت
مالبســها بخلع خط العنق ،إضافة إلى
تفاصيل حول احلزام الــذي وضع التركيز
على خصرها الصغير.
كما أبرزت جانبها اجلمالــي األنيق أبرزت
أيضــا جانبها الريادي في هذه الفعاليات،
ً
وظهــرت ريهانــا قويــة ومتمكنــة من
تفاصيل عملها في وضع املكياج املنتمي
ملاركتها ،ولم تتمكن من إخفاء شغفها
بتفاصيل عملها واإلعــان عن منتجات
جديدة لها.
واحتفلت ريهانا مؤخرًا بالذكرى السنوية
األولى لعالمتها التجارية وروجت ألحدث
إضافــة إلى خــط املكياج اخلــاص بها
بالتعــاون مع إحــدى شــركات املكياج
الشهيرة.

رقم قياسي لسعر لوحة
الصباح الجديد  -وكاالت:
حققــت لوحــة رســمها
الفنــان الصيني الفرنســي،
زاو وو كي رقما قياســيا ،بعد أن بيعت
مقابل  65مليون دوالر.
ووفقا ملوقــع "أخبار الصــن" ،بيعت
اللوحــة في أحد أكبر املــزادات الفنية
اآلسيوية على اإلطالق ،وأصبحت أغلى
لوحة تباع مبزاد في هونغ كونغ.
وقــال ناطــق باســم اجلهــة املنظمة
للمزاد إن لوحة الفنان التشــكيلي ،زاو

وو كي ،حطمت رقما قياســيا من بني الفنانني
التشكيليني اآلسيويني.
وأضــاف الناطــق أن اللوحة بال تســمية ،ومت
رســمها عام  ،1985ومت طرحها أوال بســعر 45
مليون دوالر ،ثم ارتفع الســعر حتى  65مليون
دوالر ،ولم يتم اإلعالن عن اسم املشتري.
يذكر أن زاو ولد فــي بكني قبل انتقاله للعيش
في باريس بعد احلرب العاملية الثانية ،ويشــتهر
بدمج تقنيات الرســم الصينية الكالسيكية
مــع األســاليب التجريدية في الفــن احلديث
الغربي.

جزء جديد من مالئكة تشارلي
الصباح الجديد  -وكاالت:
بــدأت التحضيرات الفنيــة لتصوير
اجلــزء اجلديــد مــن السلســلة
الهوليوودية الشهيرةCharlie’s" ،
 ،"Angelsومــن املقــرر إطالقــه
بحلول شهر أيلول سبتمبر .2019
وتتمحور قصــة الفيلم املقبل
عــن مجموعــة جديــدة من
الفتيات اللواتي يعملن لصالح
رجل مجهــول الهوية يدعى،

"تشــارلي" ،ميلك منظمة توفر خدمات حماية
أمنية لعمالء مهمني حول العالم.
كما يشــارك النجم العاملي ،دجيمون هونسو،
بدور رئيس في اجلزء املقبل من السلسلة ،والذي
ســيكون من إخراج ،إليزابيــث بانكس ،وكتابة
ديفيد أوبورن.
جدير بالذكــر ان اجلــزء األول مــن "Charlie’s
( "Angelsعــام  ،)2000حقــق أعلــى اإليرادات
الســينمائية في بداية القرن احلادي والعشرين،
إذ حصد قرابة  264مليون دوالر أميركي آنذاك.

اخلصوصية لدى األفراد ،وما يقتضيه
األمن القومي للبالد.
وأضــاف "نحن ال نعرف مــا إذا كانت
ثمة أي دولة أخرى في العالم قد أقرت
تشــريعا مماثال ملعاقبة الناس في حال
رفضوا الكشف عن الكلمات املرورية
اخلاصة بهم".
وانطالقا من هذا األسبوع ،يسري هذا
القانــون على جميع املســافرين في
مطارات نيوزيلندا ،ســواء تعلق األمر
مبواطني البالد أم باألشخاص األجانب.

عادت جنمة الراب الشهيرة
كادري بي للمســرح وألول
مــرة بعد حــادث إلقائها
احلذاء في وجــه النجمة
العاملية نيكي ميناج.
وأبهرت النجمــة البالغة
مــن العمــر  25عا ًمــا
عشــاقها ومحبيهــا
باســتعراضاتها املميــزة
ضمن فعاليــات "Global
"Citizen
Festival
لعــام  2018الــذي أقيم
بـــ ""Central Parkفــي
نيويورك بالواليات املتحدة

األميركية.
يذكر أن كادري بي هاجمت
نيكــي مينــاج وألقــت
حذائها على األخيرة خالل
وجودهمــا في أحد عروض
أسبوع نيويورك للموضة.

جاستين بيبر
ّ
أكد موقع  TMZاألميركي
أن النجم العاملي جاستني
بيبر ،تزوج مــن خطيبته
عارضة األزيــاء األميركية
هايلي بالدوين سرًا من دون
اإلعالن عن ذلك في إحدى
احملاكــم بواليــة نيويورك
األميركية.
وأشــار املوقــع إلــى أن
بيبــر وهايلي لــم يوقعا
على اتفاقيــة زواج ،وهي
االتفاقيــة التــي تضمن
له االحتفــاظ بثروته في
حال حــدوث انفصــال أو
مشــكالت بينهمــا في

املســتقبل تــؤدي إلــى
الطالق.
وأضــاف  TMZأن النجمني
الشــهيرين يجهزان حلفل
زفافهما والذي سيقام في
كندا ،بحضور أفراد العائلة
وأصدقائهما املقربني.

يمضون ..ونضحك !
الصبر مفتــاح الفــرج ...حكمة
كالســيكية أزلية بليغة ..نقرأها
أو نطالعها مكتوبة بخط جميل
في أكثــر من مكان ،قــد حتملها
لوحة خشبية أو ورقية أو زجاجية
معلقــة هنــا أو هنــاك ..أو نراها
مدونــة على جــدران بيوتنا أو في
دكاكــن العطاريــن واحلالقني أو
حــن تقلنا ســيارات النقل العام
الصغيــرة أو الكبيرة أو ســيارات
«التاكســي»  ..وقــد جندها حتتل
موقعا ً على «دشــبول « السيارة،
وقــد حتتل الصــدارة فــي محل
اإلسكافي (القندرجي) طمعا ً في
رزق يأتيه من زبائن يحملون «فردة»
أو «زوج حذاء» تعرض الى انتهاكات
مــن قبل صاحبه بســبب ســوء
اســتعماله أو لتجاوزه املسافات
املقرر قطعها بحسب املواصفات
القياســية عنــد التصنيــع ،أو
لتعرضــه الى اســتعمال مفرط
لألدوات الدميقراطية في التعاطي
مع القضايا املصيرية وهذا ما يؤدي
الى وقوع انتهاكات خطرة من دون
مراعاة لنــداءات منظمة «هيومن
رايتس ووتش» !
كذلك قد جند هذه احلكمة معلقة
في محل (البنجرجي) الذي ينتظر
مزيدا ً من أصحاب الســيارات وهم
يحملون له إطارات سيارات مصابة
أما مبسمار»مزجنر» أو قطعة حديد
تائهة من نيران صديقة ! ومصائب
قوم عند قوم فوائــد ،أو قد جندها
مكتوبة بقطعة طبشــور أو بقايا
حجر أو طابوقــة على جدار زنزانة
سجني...عســى أن يأتيــه الفرج..
بعفو عام يصدر بعد اتفاق الكتل
واألحزاب أو مبســاومة سياسة ..أو
بهرب جماعي !
السيد مظلوم ..موظف حكومي
طيب بسيط ..من طبقة املتفائلني
واملؤمنــن بهــذه احلكمــة ،على
الرغــم مــن الظلم الــذي يلحق
به يومياً ...تراه قانعا ً باملقســوم..
مؤمنــا ً بقــدره الــذي وضعه في
هذا املــكان ،ومع هــذا كان يفقد
أعصابــه في الكثير مــن األحيان
فــور ســماعه خبــر حرمانه من
إيفاد مســتحق أو عندما يُشطب

اســمه مــن مكافأة أو عــاوة أو
ترفيــع ،وفي كل مــرة يكون فيها
على هذه احلــال كان يقترب منه
زميلــه في العمل أبــو محظوظ
هامسا ً في أذنه « :عزيزي مظلوم...
هــدي أعصابــك ..أنــت قدوتنا..
ّ
ومنــك نتعلم الصبــر ..معقولة
أنت رافع شــعار (الصبر ..مفتاح
الفــرج)  ...وأنت ما عندك صبر ..يا
أخي مســامع املثل اللي يكول «
اصبر على احلصــرم تاكله عنب»
؟! هنا يجيبــه املوظف مظلوم :
«يا عنب يا حصرم صارلي ســنني
حصلت حصرم وال
وآني أنتظــر ،ال ّ
عنب ،بينما عيني تشوف هذا وذاك
يع ّبون بســالهم يوميا ً كلشــي
وكالشي»  ..رد عليه أبو محظوظ
« :ميعــود املوظــف احلكومــي..
كلشي يشــوف بالوظيفة وعليه
أن يواجــه املســؤولني ويتعامــل
وياهــم ..بطباعهــم وأمزجتهم
وأخالقياتهم ..بخيرهم وشرهم..
بيهم الطيب واخمللــص املتفاني..
وبيهم أصحــاب العقد واألمراض
النفســية وبيهــم اللعــوب
واالنتهازي ...فللمســؤولني فيما
يعشقون مذاهب ..إذا كان مسؤول
شعبة أو رئيس قسم أو مدير دائرة
أو...أو ..أو ال تنقهر ميعود
ميضون ونبقى» !
أجابــه مظلوم
« :هنــاك مــن
يح ّول دائرته الى
غابة ...وهناك من
يح ّولها الى جنة...
وهناك مــن يح ّولها
الى (سيرك)  ..وهناك
مــن يح ّولهــا الى
مســرح  .أو الى دائرة
أمن وهناك من يح ّولها
الــى (خان جغــان)  ..أو
حتى الى علوة مخضر...
أو "سوق هرج ".
مــن خــال معايشــتك
لشــريحة املوظفني ...هناك
من تســتذكره بألم وحسرة..
ألنك أضعت جــزءا ً من عمرك
فــي رفقتهــم ...وهنــاك من
تفتخر ألنك عملت الى جانبهم

وكنــت تتمنــى أن ميتــد عملك
معهم ســنوات أخرى ..هناك من
تتعلم منهــم الشــيء الكثير،
وهناك من تقاسمت معهم األلم
والفرح والتحدي ..مثلما تقاسمت
معهــم رغيــف خبــز الفطــور
الصباحــي أو لفة الفالفل أو بقايا
قطعة الصمون احلــار مع قدح أو
استكان الشــاي ..هناك من كنت
تُقرضــه عند الضيــق وهناك من
كنت تقتــرض منه عندما تتعرض
الى ضائقة أو عوز مالي ..هناك من
ناضلت معه لتأســيس اجلمعيات
السرية والعلنية لتسليف زمالئك
شهريا ً ملساعدتهم في دفع قسط
شــراء أثاث زواج أو" تخم قنفات"
أو جهاز كهربائي أو قسط سيارة..
هناك من تبكــي لفراقهم وهناك
مــن تبكــي عليهم ..هنــاك من
تشاركهم فرحهم وضحكاتهم،
وهناك من تضحك عليهم ،هناك
من تقــوم «برش» املــاء خلفهم
عنــد مغادرتهم الوظيفــة ..أمالً
في عودتهــم مرة أخــرى ،وهناك
من ترمي خلف ظهورهم «ســبع
حجــارات» ..أو «أطنانا ً من احلجر»
..حتى ال تلتقيهم مجددا ً !
• ضوء
من فقد كرامته
و عفتــه . .
فإنــه يحاول
انتزاعهمــا
من اآلخرين
بأي ثمن !

عاصم جهاد

