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بغداد - وعد الشمري:
واالعمار،  االصالح  حتالف  اســتبعد 
امكانية حســم  االربعــاء،  امــس 
الــوزارات املتبقيــة خالل جلســة 
مجلس النواب املقرر انعقادها اليوم، 
مبيناً أن اخلالف ما زال مســتمراً بني 
ممثلــي املكونــني الســني والكردي 
حول وزارتــي العدل والتربية، مؤكداً 
أن رئيس مجلس الــوزراء عادل عبد 
املهــدي ابلــغ القوى السياســية 
بضرورة اتفاقها على مرشــح جديد 
لوزارة الداخلية لقاء تخليه عن فالح 

الفياض.
التحالف عبد  فــي  القيــادي  وقال 
اهلل الزيدي، إن "حوارات اجريت منذ 
مطلع االســبوع اجلــاري مع حتالف 
البناء والقوى الكردستانية من أجل 

املضي بتمرير الوزارات املتبقية".
واضــاف الزيــدي، في حديــث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "احلــوارات 
فشلت بأن يتم مترير جميع االسماء، 
ومت االتفــاق على عــرض ما حصل 
توافق بصدده، وهي كانت اربع وزارات 

فقط".
وأشــار، إلى أن "قناعتنــا كانت في 
الســابق بأننا نصــوت على جميع 
الــوزارات املتبقية، لكــن الضغوط 
التجزئة  على  اجبرتنا  السياســية 

وهو خيار لم نكن بصدده".

أن "يحصل توافق  الزيدي،  واستبعد 
على االسماء املتبقية خالل جلسة 
اليوم اخلميس الســيما مع استمرار 

اخلالفات على الوزارات االمنية".
وأوضح الزيدي، ان "وزارة التربية كان 
املفترض متريرها مــع املتفق عليها، 
لكننا تفاجأنــا بوجود خالف عليها 
بني ممثلي املكون السني في حتالفي 

االصالح والبناء".
وبني، أن "حتالــف االصالح ترك اخليار 
لنوابــه بأنه يصوت على مرشــحة 
التربية صبا الطائي كل وفق قناعته، 

ومن ثم فشلت في التصويت".
املقبلة  "اجلولــة  أن  الزيــدي،  وأكد 
ستشــهد التصويت علــى جميع 
املتبقية مبــا فيها االمنية،  الوزارات 
وهناك اتفاق على هذا الشــيء بني 

الكتل".
ويواصل، أن "اخلالف على وزارة العدل 
ما زال مســتمراً بني القوى الكردية، 
فاحلزب الدميقراطي الكردستاني، يرى 
أن جميع احلصــص الوزارية له كون 
االحتاد الوطني الكردســتاني حصل 
علــى منصــب رئيــس اجلمهورية، 
وبرغــم اتفاق الطرفــني على تقدمي 
شخصية مستقلة للوزارة لكنهما 
لــم يتفقا حول اجلهــة التي تتولى 

الترشيح".
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عبد المهدي يشترط اتفاق الكتل
على مرشح جديد لقاء تخليه عن الفياض
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اتلفت الهيئة العامة للكمارك 
املنطقــة  كمــرك  مديريــة   -
الوسطى، أكثر من 6 االف قرص 
و6 كيلوغرامات من مواد مخدرة 
متنوعة مت ضبطها في 20 دعوى 
وزارة  مــع  بالتعاون  قضائيــة، 
متابعة  جلنة  وبإشراف  الصحة 
واملؤثرات  اخملدرات  وإتالف  فحص 

العقلية.
وأوضحــت الهيئــة فــي بيان 
اجلديــد"  "الصبــاح  تلقــت 
اإلتالف  "عملية  ان  منه  نسخة 
متــت للدعاوى التي اكتســبت 
الدرجــة القطعيــة مــن قبل 

احملاكم اخلاصــة لغاية اخلامس 
من تشــرين الثاني املاضي وجاء 
ذلك ضمن اســتراتيجية تنفيذ 

أحكام القانون والقضاء".
وأضافت "عملية اإلتالف اشرفت 
عليها جلنة خاصة برئاسة ممثل 
عن مجلــس القضــاء األعلى، 
االمانة  عــن  ممثلني  وعضويــة 
والهيئة  الــوزراء  جمللس  العامة 
العامــة للكمــارك ومديريــة 
مكافحة اخملدرات ومعهد الطب 
العدلــي وشــرطة الكمارك" ، 
ولفتــت الــى ان "العملية متت 
باحملرقــة اخلاصــة بدائرة الطب 
العدلي التابعة لوزارة الصحة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــرأس وزير االعمار واالســكان 
والبلديــات واالشــغال العامة 
بنَكني ريكاني اجتماعا موسعاً 
في مقر الوزارة مع خبراء برنامج 
للمســتوطنات  املتحــدة  االمم 
اطــار  لعــرض  البشــرية، 
التخطيــط االولي ألعادة اعمار 
مدينــة املوصل فــي محافظة 

نينوى.
وجرى خالل االجتماع استعراض 
التخطيــط االولي ألعادة اعمار 
عرض  عبــر  املوصــل  مدينــة 

وتقييم  احملافظة  عــن  تعريفي 
املشــاريع  مــن  احتياجاتهــا 
وما  التحتية  والبنــى  اخلدمية 
يتوفر من جهود االعمار لتحديد 

الفجوة التي ينبغي تداركها.
واكد الوزير احلاجة الى تشكيل 
كافة  يضــم  موحد  مجلــس 
اجلهات املعنية بعملية تخطيط 
اعــادة اعمــار مدينــة املوصل 
للتنســيق بينــه ووكاالت االمم 
املتحدة وصياغة رؤية رســمية 

ألعادة االعمار واالنتعاش.
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بغداد - الصباح الجديد:
حلفر  عقــدا  النفط  وزارة  وقعــت 
فــي حقل  بئــرا نفطية  أربعــني 
البالد،  جنوبــي  العمالق  مجنــون 

تتواله شركة شلمبرجر الدولية.
وأورد بيــان للــوزارة تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه ان هذا العقد 

يستهدف تعزيز انتاج احلقل.
وأضاف البيان ان نائب رئيس الوزراء 
ثامر  النفط  وزير  الطاقة  لشــؤون 
الوزارة على  غضبان:" اكد حــرص 
املضي في تنفيذ خططها لتطوير 
باجلهد  النفطــي  مجنــون  حقل 
مراســم  حضوره  خــالل  الوطني 

توقيع عقديــن، االول حلفر 40 بئرا 
نفطيا في احلقل بني شــركة نفط 
البصرة وشركة شلمبرجر ، والثاني 
توقيع عقد تنفيذ املســح الزلزالي 
باالبعاد الثالثــة والبعدين للحقل 
بني شــركة نفط البصرة وشركة 
االستكشافات النفطية ". وأضاف 
البيان ان " الغضبان قال في كلمة 
له على هامش مراسم التوقيع ان 
"حقل مجنون من احلقول العمالقة 
كبيرة  انتاجية  امكانيات  المتالكه 
وان توقيــع العقدين يأتي للنهوض 

مبعدالت االنتاج في احلقل.
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إتالف كميات كبيرة من 
المخدرات ضبطت في 20 دعوى

تخطيط أولي ألعادة
اعمار الموصل

"النفط".. حفر 40 بئرا نفطية في 
مجنون واحكام ادارته بالجهد الوطني

عادل عبد املهدي "ارشيف"

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
شهدت املدارس احلكومية امس 
األربعاء، إضراباً عاماً عن الدوام، 
تعبيراً عــن رفضهم للمناهج 
وتدنــي مســتوى  الدراســية 

التعليم واخلدمات في املدارس.
وبحســب شــهود عيــان فان 
املدارس  طالب  من  كبيرا  "عددا 
االبتدائيــة واملتوســطة فــي 
بغــداد اســتجابوا لالضــراب 
ولم يتوجهــوا صباح امس الى 
مدارســهم إحتجاجــاً علــى 

صعوبة املناهج وتغييرها".
وكان معلمــون وطــالب فــي 
العــراق، دعــوا طــالب املراحل 
الدراســية االبتدائية والثانوية 
الى اإلضراب عــن الدوام ألمس 
اخلميــس،  واليــوم  األربعــاء 
الواقع  بتحســني  للمطالبــة 
التعليمي في املدارس احلكومية 
أولياء  ناشــدوا  البالد، كما  في 

األمور دعم مشــاركة أوالدهم 
في اإلضراب.

أحد  وهو  الربيعي،  وقال حسني 
منســقي اإلضراب، إن "الدعوة 
جاءت بعد فشل جميع املبادرات 
التربية،  التي طرحت على وزارة 

وعلى شــخصيات سياســية 
ســنوات"،  طيلة  وحكوميــة 
مؤكداً أن "اإلضراب سيســتمر 
ليومني فقط، وهو إنذار للجهات 
لتباشــر بحلــول  احلكوميــة 
وإال  التعليم،  لتحسني  واقعية 

ويتسع،  سيتجدد  اإلضراب  فإن 
لكننــا لن نخرج عن ســلمية 

احتجاجاتنا".
أعلــن منظمو  وحســب مــا 
تتلخص  فإن األسباب  اإلضراب، 
فــي انهيار العمليــة التربوية، 

الدراســية  املناهــج  وتغييــر 
مبناهــج أعلــى من مســتوى 
الطالب، من دون أن يجري تدريب 
البنية  وانهيار  عليها،  املعلمني 
التحتية للمــدارس، فضال عن 
مبســتوى  باالرتقاء  مطالبتهم 
وتوفير  واملــادي،  املهني  املعلم 
األمن لــه، والتحقق من عملية 
تغييــر املناهج الســنوية وما 
يشوبها من فساد وإهدار للمال 

العام.
وهو  العبوســي،  ســعد  وقال 
مــدرس رياضيــات فــي إحدى 
أهم  إن "من  بغــداد،  مــدارس 
األخطــاء التــي نعانــي منها 
عــدم إحلاقنا بــدورات تدريبية 
على املناهــج اجلديدة التي يتم 
تغييرهــا، باإلضافــة إلى أن ما 
نحتاجــه ليس تغييــر املناهج 

وإمنا توفير بنية حتتية".
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تقريـر

الفساد وراء تغيير المناهج سنويا..

إضراب عام في المدارس الحكومية احتجاجا على تردي التعليم

الصباح الجديد - متابعة:
احتل العــراق املراتــب األخيرة في 
االقتصاديــة  املشــاركة  حقــول 
واملســاواة بــني اجلنســني علــى 
مســتوى العالم، فيما حصل على 
مراتب جيدة فــي مجالي الصحة 

والسياسية.
 أورد هذا، التقرير الصادر عن املنتدى 
االقتصــادي العاملــي لهــذا العام 

.2018

وبحســب التقرير:" احتــل العراق 
املركز الســابع واألربعني بعد املئة 
من أصل مئة وتســع وأربعني دولة، 
القائمة مــن حيث  فيمــا تذيــل 
املشــاركة االقتصادية بعد حلوله 
فــي املركز التاســع واألربعني بعد 

املئة واألخير".
وعلى صعيد الصحة، أضاف التقري 
ان "العراق احتل مركزا جيدا بعدما 
جاء في املرتبة السادسة والسبعني 

عامليا، فيما جاء في املرتبة التسعني 
في محور املشاركة السياسية ".

وفصــل التقريــر تفاصيــل نتائج 
املسح الذي اســتند عليه املنتدى 
وفــي هذه  العاملــي،  االقتصــادي 
التفاصيل يتضح ان العراق شــغل 
العلمي"،  "التحصيل  صعيد  على 
 0.829 وبواقــع  عاملياً   136 املركــز 

نقطة.
وفــي محور الصحــة والبقاء فقد 

حلت البالد في مركز "جيد"، حيث 
احتــل املرتبة الـ76 عامليــاً وبواقع 

0.975 نقطة.
اما في "املشــاركة السياســية"، 
فقد متكن العراق من احلصول على 

املرتبة 90 وبواقع 0.135 نقطة.
ويخلص هذا التقرير املسحي لدول 
العالم الى ان الفجوة بني اجلنسني 
على مســتوى اقتصــاد املنطقة، 
سيســتغرق ردمها 153 عاما، على 

الرغم من التقدم املستمر إقليمياً، 
مبعدل التغيير احلالي.

العاملــي،  االقتصــادي  واملنتــدى 
منظمة دولية غير ربحية مستقلة 
منوطة بتطويــر العالم عن طريق 
تشــجيع االعمــال والسياســات 
القادة  وكل  العلميــة  والنواحــى 
اجملتمعيــني مــن اجــل تشــكيل 
العاملية، وايضا األجندات اإلقليمية 

والصناعية.

منتدى االقتصاد: العراق في المراتب األخيرة
بـ"المساواة والمشاركة االقتصادية"

االصالح واالعمار يستبعد حسم الوزارات المتبقية اليوم..

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت هيئة النزاهة، امس االربعاء، 
في  املتلكئة  املشــاريع  كلفة  أن 
محافظة بابل بلغت أكثر من 750 
مليار دينار، كاشــفة أن عدد هذه 
ُفِتَحت  مشــروعاً   262 املشاريع، 
قضايا جزائية في 160 منها، فيما 
أشــارت إلــى أن املبالغ اخملصصة 
 200 جتــاوزت  البلديات  ملشــاريع 

مليار دينار.

وأفصحت هيئة النزاهة في تقرير 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقــت 
ئة في  منه، إن " املشــاريع املُتلكِّ
ن أحد  محافظــة بابل التــي متكَّ
فرقهــا مــن رصدهــا وتوثيقها 
بالتعاون مع مكتب حتقيق الهيئة 
في احملافظة، تبلغ )262( مشروعاً، 
بكلفــة إجماليــة وصلــت إلى 

)756,934,835,422( مليار دينار".
وكشــفت الهيئة فــي التقريٍر:" 

متَّ فتــح قضايا جزائيَّــٍة في 160 
مشــروعاً منها، وصلت مبالغها 
إلى  أكثر من )511,000,000,000( 
مليــار دينار، فيما لــم يجر فتح 
102 مشــروع  في  قضايا جزائية 
متلكئ حتى اآلن، وجتاوزت مبالغها 
دينار"،   مليار   )245,000,000,000(
الفتاً إلــى أن " أكثر من %21 من 
إجمالــي املشــاريع املتلكئة في 
احملافظة )56 مشروعاً ( لم  تتجاوز  

نسب إجنازها 1%" .
وأوضح التقرير أن "الكلف األعلى 
للمشــاريع املتلكئــة  كانت من 
نصيب مديرية البلديات، إذ جتاوزت 
دينار  مليــار   )202,000,000,000(
إلنشــاء معامــل اســفلت وفرز 
وتدوير النفايات وتأهيل وإكســاء 
ومتنزهات  حدائق  وإنشاء  شوارع 
ومالعب خماسية" ، وفي مشاريع 
الكهربــاء، تخطــت الكلــف:" 

مليــار   )101,000,000,000(
لتجهيز وفحــص وتنفيذ  دينــارٍ 
الكهربائية  الشــبكة  وتشغيل 
وإيصال التيار إلى عددٍ من األحياء 
السكنيَّة والقرى، مع فكِّ اختناق 
محوالت وتنفيذ محطاٍت متنقلٍة 
"، وفيمــا يتعلق باملــاء واجملاري:" 
مليار   )90,000,000,000( قرابــة  
دينــارٍ؛ لتأهيل وتنفيذ مشــاريع 
مدِّ شــبكات ماٍء ومجاري، فضالً 

العديد من  وتشــغيل  عن جتهيز 
مجمعات املاء بسعاٍت مختلفٍة".  
 " أنَّ   إلــى  التقريــر  وأشــار 
تخصيصات التربيــة بلغت أكثر 
من )73,000,000,000( مليار دينار؛ 
ورياض  املــدارس  من  عــددٍ  لبناء 
األطفال وهدم مدارس قدمية وبناء 
مركز فحص  وبناء  أخرى مكانها، 

االمتحانات العامة.
تتمة ص3
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بغداد - الصباح الجديد:
اصــدر حــزب املؤمتــر الوطني 
على  إصــرار  مذكرة  العراقــي 
احلصار  الصمــود ضد  مواصلة 
االقتصــادي اجلائر بحــق امينه 
وأوردت  حبيــب،  اراس  العــام 
األميركيــة  اإلدارة  ان  املذكــرة 
فشلت في استهدافها للمؤمتر 
وامينه العــام، واورت:" لم يكن 
األمريكية  اإلدارة  حســبان  في 
عند إســتهدافها للمؤتــــمر 
وأمينه  العراقــّي  الوطنـــــّي 
اإلســتهداف  ريــاح  إن  العــام 
نواياهم  تشتهي  ال  مبا  ستجري 
، فــكان من املقــرر إنهــاء أي 
وجــود سياســي وإجتماعــي 
لهــذه الظاهــرة السياســية 
وحتيــيدها عن التأثير في عموم 
إن  إال   ، املشـــهدالعراقـــــي 
العكــس قد جرى وما يــزال، اذ 
العـــليا  املفــــوضية  أعلنت 
فــــــوز  لإلنتخابات  املستقلة 
الوطنّي  الـــعام للمؤمتر  األمني 
الـعراقّي في اإلنتخابات النيابية 
األخيرة ، بعدما حـــــــاز على 
ثقة أكثر من ستة األف مواطـن 
في العاصمة بغداد ، ليتم بعدها 
تقييم  جلنة  ضمـــــن  إختياره 
البرلــــمان  األداء احلكومي في 
، ليبدأ الشــــــــروع  العراقي 
بأداء مهـــمة التمثيل احلقيقي 
واإلصــــالح  النـــاخبني  إلرادة 
قبة  داخــل  مــن  التشــريعي 

البرملان".
مؤسسات  إستمرت  وأضافت:" 
املــــؤمتر الوطنّي العراقّي بأداء 
التنـــــظيمية  مهـــــامها 
واإلعالمية بكل كفاءة وفـاعلية 

علــى الرغــم مــن الظــروف 
اإلســـــتثنائية التي يعايشها 
أشهر   منذ ســـــــبعة  احلزب 
، ليتوســع العمل احلــــــزبي 
مــــكتب  إفتتاح  ليتم  مؤخراً 
والعـــيادة  املواطنني  شـــؤون 
القـــــانونية وعــــــدد مــن 
تعـــنى  التي  املؤســــــسات 
والتـــــــواصل  اخلدمة  بتقدمي 

مع املواطنني".
اســتهدافها  ان  الــى  وانتهت 

األمام  املؤمتــر نحَو  دفع بُخطى 
مفيدة بأن" العقوبات اجلـــائرة 
بحــق املؤمتر الوطنــّي العراقّي 
دافعاً  العام مثلت  وأمــــــينه 
األداء  املــــــزيد مـــــن  نحـو 
والتمســك باملبــادىء والــرؤى 
يتبناها  التي  اخلالصة  الوطنية 
يســتمر  فـــــــيما   ، احلــزب 
اخلـــنوع  إرادات  بوجه  الصمود 
السابع  للشــهر  واإلستسالم 

على التوالي "...

سبعة أشهر على فرض الحصار
اإلقتصادي الجائر بحق األمين العام 

للمؤتمر الوطنّي العراقّي

جانب من االضراب

حوار مع التشكيلية عادلة فاضل اإلبراهيمي

حوار مع عازف القانون المغترب سهاد نجم عبد اهلل



شؤون عراقية

الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

 
وصف حــراك اجليل اجلديد احلوارات 
الدميقراطي  اجلاريــة بــن احلــزب 
واالحتــاد الوطني وحركــة التغيير 
املقبلة  االقليم  حكومة  لتشكيل 
الستقطاع  محموم  ســعي  بانها 
جزء من كعكة االمتيازات واملناصب 

في اقليم كردستان.
وطالــب رئيس كتلة حــراك اجليل 
اجلديد في برملان كردستان الدكتور 
كاظــم فــاروق االحــزاب والقوى 
السياســية بعدم املشــاركة في 
والبقاء  املقبلــة،  االقليم  حكومة 
في خانة املعارضة، عادا مشــاركة 
االطــراف فــي حكومــة االقليم 
الشــرعية  اضفاء  مبثابة  املقبلــة 
التي  احلالية،  الســلطة  بقاء  على 
قال انها حكم عائلي فاشــل غير 

شفاف مبدد لقوت الشعب.
واضاف فاروق الــذي يتمتلك كتله 
برملان كردســتان  في  ثمان مقاعد 
فــي حديــث للصباح اجلديــد، ان 
االطراف  بن  اجلارية  احلوارات  جميع 
صراع  كونها  التعدوا  السياســية 
املناصب  على  للحصــول  وتنافس 
واالمتيــازات، ولم تتطرق املباحثات 
الــى البرنامــج واملنهــاج الوزاري 
ان  املقبلة، مــا يعني  للحكومــة 
واملواطن مغيب والتأخذ  الشــعب 
معاناتــه  املتحــاورة  االطــراف 

ومشاكله بعن االعتبار.
وتوقع فــاروق، ان ال تكون حكومة 
مــن  افضــل  املقبلــة  االقليــم 
االقليم  بالنتيجة  وتقود  سابقتها، 
والفســاد  الفشــل  الى مزيد من 
والقبلي،  العائلــي  احلكم  وتثبيت 
مطالبا القوى واالحزاب السياسية 
بعدم املشــاركة فيها، وتشــكيل 
كيان معارض قوى في برملان االقليم 
واحملســوبية  للفســاد  يتصــدي 
والتجــاوز على القانــون يبقى في 

خانة الشعب يصون مصاحله.
وكانت كتلة حراك اجليل اجلديد في 
شكوى  قدمت  قد  كردستان  برملان 
لبرملان  املؤقت  الرئيس  قانونية ضد 
كردســتان علــى خلفيــة ابقائه 
جلسة البرملان مفتوحة دون اختيار 
النظام  ونائبيه، كمــا ينص  رئيس 

الداخلي.

واضاف كاظم فاروق، ان الشــكوى 
التي قدمها حراك اجليل اجلديد ضد 
الرئيــس املؤقت لبرملان كردســتان 
لــدى احملكمة االداريــة جاءت على 
خلفية جتاوزه على القانون والنظام 

الداخلي لبرملان كردستان.
واشار الى ان حراك اجليل اجلديد قدم 
الى الهيئــة القضائية للمحكمة 
االدلــة التــي تثبت جتــاوز الرئيس 
املؤقت علــى للمادتن 11 - 14 من 

النظام الداخلي لبرملان كردستان.
وينص النظام الداخلي وقانون رقم 
48 لبرملــان كردســتان الصادر عام 
1992 لبرملان كردســتان، ان يتراس 
اكبر االعضاء ســنا اجللسة االولى 
من الفصل الترشــيعي االول، وان 
يفتح باب الترشــيح امام االعضاء 
الراغبــن باحلصــول على منصب 

رئيس البرملان ونائبيه.
وكانت احملكمــة االدارية قد نظرت 

امــس االربعاء في الشــكوى التي 
قدمهــا حــرك اجليــل اجلديد ضد 
الرئيــس املؤقت لبرملان كردســتان 
ريفنك هروري، وامرت بتاجيل النظر 

في الدعوى الى االسبوع املقبل. 
اجلاريــة  املباحثــات  اطــار  وفــي 
املقبلة  االقليم  حكومة  لتشكيل 
عقد الوفــدان التفاوضيان للحزب 
وحركة  الكردســتاني  الدميقراطي 
التغييــر اجتماعــاً صبــاح امس 
األربعاء، وأصدرا بياناً مشــتركاً في 
فيه على  أكــدا  االجتماع  نهايــة 
صياغــة برنامــج مشــترك إلدارة 

اإلقليم.
وجــاء في البيــان الــذي حصلت 
الصباح اجلديد على نســخة منه، 
أن اجلانبن »اجتمعا للتباحث حول 
برملان  انتخابــات  بعــد  ما  مرحلة 
إقليم كردســتان والية تشــكيل 
الكابينــة احلكوميــة التاســعة 

إلقليم كردستان.
وأضــاف البيــان، أن الطرفن أكدا 
على اســتمرار املمباحثات لتحديد 
التالقي الكثيرة بن اجلانبن،  نقاط 
الكابينــة  ببرنامــج  واملتعلقــة 
احلكوميــة والهادفة إلى حتســن 
األحــوال املعيشــية للمواطنــن 
جميع  في  جذرية  إصالحات  وإجراء 

اجملاالت.
كما أشــار البيان إلى أن االجتماع 
»أكد على صياغة برنامج مشترك 
في ما يتعلق مبجاالت الشــفافية 
احلكوميــة  املؤسســات  وتعزيــز 
وحتسن إدارة اخلدمات وإدارة العالقة 
بن إقليم كردستان وبغداد واجملتمع 
الدولــي، كما مت التأكيــد على أن 
تكون املســؤوليات املشتركة وفق 
آليــة مالئمــة تثق بهــا األطراف 
املشــاركة في احلكومة، أساســاً 

لصياغة البرنامج )احلكومي(«.

الوطنــي  االحتــاد  قــال  بــدوره 
اخليــارات  كل  ان  الكردســتاني 
املباحثات  اطار  امامه في  مفتوحة 
اجلارية بينه وبن احلزب الدميقراطي 
في  املقبلة  احلكومــة  لتشــكيل 
االقليم، مبــا فيها الركون الى خانة 
املعارضــة، وذلــك عقــب اجتماع 
عقــده الوفد التفاوضــي للحزب 
الدميقراطــي الذي اســتهل جولة 
جديــدة مــن مباحثات تشــكيل 
االحتاد  مع  املقبلة  االقليم  حكومة 
مبحافظة  التغيير  وحركة  الوطني 

السليمانية امس االول الثالثاء.
وقال عضو في اجمللس القيادي لالحتاد 
الوطني في حديث للصباح اجلديد، 
ان االجتمــاع هو االول من نوعه في 
اطار توزيــع املناصب احلكومية بن 
احلزبن، وان املباحثات ستستمر بن 
نتائج  الى  التوصــل  بغية  اجلانبن 

مقبلولة من الطرفن. 

وتابــع ان االحتاد يطالــب مبناصب 
االقليم  حكومــة  رئيــس  نائــب 
ورئيس البرملــان ونائب رئيس اقليم 
كردســتان، وهو ما قال انه يعتبره 
يقع ضمن اســتحقاقه االنتخابي 
واجلغرافــي في حكومــة االقليم، 
قائالً انه من الصعوبة التراجع عن 

تلك املطالب. 
القيادي لالحتاد  اجمللــس  ان  واضاف 
احدث  فــي  ســيبحث  الوطنــي 
لشغل  مرشحيه  تسمية  اجتماع 
املناصب التي ستؤول الى االحتاد في 
رئاسة االقليم والبرملان واحلكومة.  
القيــادي مطالبة حركة  واعتبــر 
رئيس  نائــب  مبناصــب  التغييــر 
حكومــة االقليــم ونائــب رئيس 
عقبة  وزارين،  ومنصبــن  االقليم 
امام توصل االحتاد والدميقراطي الى 
االحتاد  ملطالبة  نظــرا  قريب  اتفاق 

وحركة التغيير بذات املناصب.

حراك الجيل الجديد: المشاركة في حكومة
 اإلقليم إضفاء الشرعية لسلطة العائلة

رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت لبرلمان كردستان 

برملان كردستان 

ان جميع الحوارات 
الجارية بين االطراف 
السياسية التعدوا 
كونها صراع وتنافس 
للحصول على المناصب 
واالمتيازات، ولم تتطرق 
المباحثات الى البرنامج 
والمنهاج الوزاري 
للحكومة المقبلة
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ثمة مؤشــرات تؤكد بقاء نهج التعاطي 
السياســي مع األزمات في العراق من دون 
التفكير بتغيير أسس هذا النهج ولم تعد 
األصوات التي تنــادي باإلصالح قادرة على 
تغيير املســارات وحدها وقد بات الشعب 
العراقي ينظر الى هذه االصوات والدعوات 
انها تكرار لشعارات فارغة  باإلصالح على 
لم يجِن منها الشعب العراقي شيئا فيما 
يلوذ بها أصحاب هــذه الدعوات من أجل 

تلميع صورهم امام الرأي العام.
 فقد أدرك هذا الشعب ان الوقت ينفذ ولم 
يعد هناك متسع لتقدمي األفكار والنظريات 
بشــأن اإلصالح وان جميــع البرامج التي 
جرى تســويقها في احلمالت االنتخابية او 
تلك التي يطلقها رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي وزعماء سياســيون آخرون لم تعد 
حتمل بشــائر اخلير وان البشرى احلقيقية 
تتمثل بقــدرة دعاة اإلصــالح على تنفيذ 
برامجهم بشجاعة وصدق من خالل تقدمي 
أمثلة حيــة تتوضح فيهــا معالم الزهد 
باملناصب واإليثار والتضحية في  ســبيل 
واألنزه  أمام األكفأ  اآلخرين وفســح اجملال 
الشعب  بواقعية عن مشكالت  والتحدث 
التي  القريبــة  او  اآلنيــة  وإيجاد احللــول 
تختصر معاناة املالين والقبول مبشــاريع 
الوطنية  املصلحة  تنشد  مادامت  غيرهم 
والنزول  الغرف واجلــدران املغلقة  ومغادرة 
إلى الشــارع للتعرف بشكل مباشر على 

ماتعانيه شرائح اجملتمع.
 ولالســف كل مــا مت ذكره في الســطور 
الســابقة مايزال بعيد املنــال حيث يصر 
واللهو   املهاترات  زعماء أحزاب على اجترار 
باملناكفات وعــدم االهتمام مبــا ميكن ان 
ينعكــس عليه تأزمي األوضاع السياســية 
وتأخير تشــكيل احلكومــة على مصالح 
الناس وتســود مشــاعر االحباط واليأس 
في أوســاط عديدة من الشعب بحيث لم 
يعد أحد يصدق ايــة وعود يطلقها رئيس 
الوزراء او ممثلو األحزاب في احلكومة بعد ان 
اوغل بعض السياسين كثيرا في تعقيد 
املشــهد السياسي بشــكل ابعد كثيرا 
مرافــئ االمل عن عيون الشــعب وانتظار 

التغيير املنشود.
 وميكن القول أن مشــكلة العــراق اليوم 
تتعدى قضية اإلصــالح إلى ماهو أعظم 
ونعنــي بهــا فقــدان اإلرادة فــي العمل 
باإلصالح قبــل االدعاء  باالنتمــاء إليه او 
إطالق الدعوات ورفع الشعارات للمطالبة 
بــه ولرمبا لــم يعد ممكنــا ان يتحقق هذا 
اإلصــالح بوجــود الشــخوص والعناوين 
وايقن  العراقــي  الشــعب  التــي جربها 
اســتحالة تقدمي اخلير منها في ظل هذه 
او  التــي صنعوها  السياســية  الفوضى 
شــاركوا في إنتاجها وســتكون اخلطوة 
األولى في التغيير واإلصالح في اســتبدال 
الوجوه املكررة واملتعبة التي اتسم أداؤها 
بالضعــف واجلــدب وماتــزال  تصر على 
البقاء في املشــهد السياسي مستفيدة 
من الفوضى وتشــتت الطاقات والتدخل 
اإلقليمي الذي يصل في مراحل إلى مرتبة 
التهديد والتلويح مبعاقبة أحزاب وكيانات 
اية  وشخوص وحرمانها من املشاركة في 

مناصب حكومية أو تشريعية .

ابعد من اإلصالح..!!

د. علي شمخي 
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تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزيــر  بحــث 
عبد  باســم  الدكتور  االجتماعيــة 
الزمــان مع وفد من االحتــاد االوروبي 
التعاون املشــترك لتنفيذ برامج من 
والتشجيع  البطالة  من  احلد  شأنها 
حقيقية  عمــل  فرص  ايجــاد  على 

دائمية. 
وقال عبــد الزمان خــالل لقائه وفد 
االحتــاد ان العراق ميــر مبرحلة مهمة 
يأمل في حتقيق االستقرار االقتصادي 
البحث عــن وظائف خللق  من خالل 
فــرص عمــل )مســتدامة( دائمية 
وإيجاد فرص عمل في القطاع اخلاص 
بعد توفير الدعــم له مضيفا يجب 
تقســيم اخلطط طويلــة وقصيرة 
باهمية  التفكير  الــى  اضافة  األمد 
الضمان  صنــدوق  أموال  اســتثمار 
االجتماعــي في انشــاء مشــاريع 
اســتثمارية مدرة للدخــل تزيد من 
تشغيل  الى  اضافة  الصندوق  أموال 
نسبة من العاطلن عن العمل لعدة 
ســنوات ولهذه األســباب مت انطالق 
عمليات تفتيش العمل للشــركات 
االســتثمارية العاملة فــي البصرة 
إلحصــاء عــدد العمالــة االجنبية 
وتنفيــذ تطبيــق قانــون العمــل 
الوطنية في هذه  العمالة  بتشغيل 

الشــركات بعد تأهيلهم بإدخالهم 
في دورات تخصصية تالئم عمل هذه 
من  جديدة  مرحلة  وبدء  الشــركات 

البناء والتقدم .
واعرب الوزير عن امله في ان يسهم 
في اســتقرار االوضــاع االقتصادية 
وتقليــل نســب البطالــة وخاصة 
احملافظــات اجلنوبيــة ، مضيفــا ان 
الدعم  تقــدمي  الى  بحاجــة  العراق 
من قبــل االحتــاد االوروبــي والدول 
واملنظمات لتحقيق االستقرار واجناح 
املشاريع التي تعمل عليها احلكومة 
لتوفير ضمانــات للمواطنن حتد من 

البطالة .
بــدوره قال وفــد االحتــاد االوروبي ان 
الهدف من اللقاء مناقشــة برنامج 
التعــاون القادم بن العــراق واالحتاد 
وعبرو   ٢٠١٩-٢٠٢٠ لألعــوام  االوربي 
عن شــكرهم وتقديريهم لشخص 
الوزير لهذا اللقــاء ملا له من أهمية 
في تبادل اآلراء واألفــكار في أهمية 
الى  حتتاج  التــي  القطاعات  معرفة 
تشــغيل  في  للمســاهمة  الدعم 

نسبة من العاطلن عن العمل . 
علــى صعيد متصل تــرأس الوكيل 
والشــؤون  العمل  لــوزارة  االقــدم 
االجتماعيــة نائب رئيس هيئة رعاية 
الطفولة اجتماعاً مشتركاً بن ممثلي 
الهيئة ومنظمة يونيسيف ملراجعة 
خطة التعاون املشتركة واستعراض 

اهــم اخلطــوات املطلوبــة لتنفيذ 
برنامج التعاون املشــترك املوقع بن 
املنظمة والوزارة للمدة 2016ـ 2019، 
كما جرى عرض للبرامج والنشاطات 
التي مت تنفيذها من قبل يونيســيف 
الذي  العــراق  في  الطفل  كقانــون 
التعاون  بدعمه ضمن خطــة  تقوم 
املشتركة للســنوات 2018 ـ 2019. 
ومت بحث املراجعة القانونية للقوانن 
بالطفولة  اخملتصة  النافذة  العراقية 
مشــروع  مســودة  العداد  متهيــداً 
دولي  القانــون وعرضه علــى خبير 
مختص بهذا الشــأن بالتنسيق مع  
اللجنة املشــكلة في الــوزارة، اذ مت 

االتفاق على اكمال مشــروع القانون 
واالســتمرار   2019 عــام  نهاية  في 
في دعــم ومتابعة اخلطة التنفيذية 
لوثيقة سياسة حماية الطفل التي 
صادقت عليها االمانة العامة جمللس 
الوزراء وبدا الشروع في تنفيذها في 
منتصــف حزيران املاضــي من قبل 

الوزارات واجلهات املعنية االخرى. 
اعداد  بصدد  انهــم  اجملتمعون  واكد 
تقريــر عما مت تنفيذه من نشــاطات 
ضمــن البرامــج للخطــة املعنية 
بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية 
البشرية في وزارة التخطيط متهيدا 
لرفعهــا الــى مجلس الــوزراء بعد 

مصادقة وزير العمــل عليها. وجرى 
ايضــا بحث موضوع  تقــدمي الدعم 
النفســي واالجتماعــي لالطفــال 
النازحــن والالجئــن البالغ عددهم 
تدريب  الى  180,331 طفالً، مشيرين 
75 مــن الباحثن االجتماعين لوزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعية و37 
املدني، وكذلك  من منظمات اجملتمع 
للجنة  الدعــم  تقــدمي  مناقشــة 
التي  واالبالغ  للرصد  العليا  الوطنية 
العمــل ملتابعة  وزير  برئاســة  هي  
االطفال  تطــول  التي  االنتهــاكات 
اثناء النزاعات املســلحة. وفي نهاية 
االجتمــاع مت االتفاق على مناقشــة 

اخلطــة املقترحة املقدمــة من قبل 
بعثة االمم املتحدة ملســاعدة العراق 
)اليونامي( ووضــع مالحظات عليها 
وعقد اجتماع مــع اليونامي لغرض 
عليها  للمصادقــة  ســعيا  بحثها 
بهــدف إخــراج العراق مــن  قائمة 
الــدول املنتهكــة حلقــوق الطفل، 
مناقشــة  االتفاق على  عــن  فضال 
مشاريع وبرامج دائرة اصالح االحداث 
املضمنة فــي خطة التعاون لالعوام 
2018ـ  2019 مــع وزارة العــدل بعد 

احلاق الدائرة آنفاً بالوزارة.
علــى صعيد اخــر تســتمر احلملة 
الشــركات  علــى  التفتيشــية 
االســتثمارية العاملة فــي البصرة 
بزيارة مدينة  الــوزارة  اطلقتها  التي 
دنبرة  وشــركات  البرجسية  الطاقة 
للحلــول االمنيــة، و)اج دي ايل انتر 
نشــونال( للنقل النفطــي الواقعة 
قرب بير/ 20 في البرجسية، فضال عن 
شركة كامرون النفطية الواقعة في 
الرميلة الشمالية و)انتوب اويل( غرب 
القرنة/2 و)بيكر هويز( لتقدمي خدمات 
االبار، وكذلك شــركات قمة السالم 
للخدمــات النفطية، و)شــلمبرجر( 
الصينية  و)دانشــنك(  الفرنســية، 
لالصالح، وكذلك اويل تك تكنولوجيا 
النفــط واخلدمــات و)بتروفــاك( في 
الرميلة الشــمالية و)كريت وول( في 
زيارة  متــت  فيما  اجلنوبية.  الرميلــة 

للحلول  سليوشــن(  )وير  شــركات 
النفطية واخلريف للبترول في الرميلة 
الشمالية و)ايكولوج( في غرب القرنة 
فضال عــن االمكــو وام اس كي واي 
بي سيوجي ســي سي واي بي بي ام 
)بي  االمنية، وشركة  وتعز  التونسية 
جي بي( )النفط الوطنية(، والصينية 
لالستثمار وذهب البصرة الواقعة في 
الغازي  الســيبة  وحقل  البراضعية، 
وشــركة )جنــرال الكتــرك( وكانت 
االجتماعية  والشــؤون  العمل  وزارة 
في  تفتيشــية  اطلقــت حملة  قد 
الشــركات  تســتهدف  البصــرة 
النفطية املتعاقــدة مع وزارة النفط 
لغــرض إنفاذ قانــون العمل رقم ٣٧ 
لســنه ٢٠١٥، الذي سيتم على اثره 
تدقيــق بيانــات العاملــن االجانب 
والتأكد  النفطيــة  الشــركات  في 
من وضعهــم القانوني إللــزام تلك 
الشركات بتشغيل العمالة الوطنية 
حســب النســبة احملــددة مبوجــب 
التعليمــات البالغــة %50. علما ان 
الشركات  جميع  ستشــمل  احلملة 
القطاعات،  شــتى  فــي  العاملــة 
وان الــوزارة ســتفرض عقوبات على 
اخملالفــن لتنفيذ قانــون وتعليمات 
ولن  الوطنيــة  العمالــة  تشــغيل 
بالعمل  االجنبية  للعمالة  تســمح 
داخــل العراق دون احلصول على اجازة 

العمل من الوزارة.

تناولت سياسة حماية الطفل مع اليونيسيف 

العمل تبحث برامج مشتركة للحد من البطالة مع وفد لالتحاد االوربي

الدكتور باسم عبد الزمان مع وفد من االحتاد االوروبي

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت قيادة قوات الشرطة االحتادية، 
امس االربعاء، عن رفع اربع سيطرات 
وســط  مغلق  وفتح شــارع  امنية 

العاصمة بغداد.
وذكر بيان إلعالم قيادة قوات الشرطة 
اجلديد"  الصباح   " تلقــت  االحتادية، 
نســخة منــه، ان "أربع ســيطرات 
من ضمن قاطع عمليات الشــرطة 
االحتادية مت رفعهــا اضافة الى فتح 

شارعن وســط بغداد كانا مغلقن 
بسبب الظروف االمنية السابقة".

انه "مت رفع ســيطرة  البيان  وأضاف 
البلديات  منطقــة  فــي  املضمــار 
وســيطرة احلمــزة ورفع ســيطرة 
معارض النهضة ضمن قاطع اللواء 
الثاني فــوج طوارئ بغــداد، كما مت 
فتح ســيطرة االمانــة ضمن قاطع 
الفوج االول اللواء 15" ، مشــيرا الى 
ان "الشرطة االحتادية فتحت طريقاً 

من الكــرادة باجتاه شــارع ابو نؤاس 
ووضع عارضة شــوكية في شــارع 
مستشــفى الراهبــات مبحلة ٩٠١ 

زقاق ١١".
وكانت الشــرطة االحتاديــة اعلنت 
أمس الثالثاء، عن رفع سيطرة ملعب 
الشــعب ورفع مرابطة سيد ادريس 
وفتح الشــارع باجتــاه املرقد ضمن 
كرادة داخل، وفتــح ثالثة طرق أخرى 
ضمن كرادة داخل باجتاه كرادة خارج.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلن مســاعد ســكرتير مجلس 
األمن الروسي لشؤون األمن الدولي 
امس  فينيديكتــوف،  الكســندر 
األربعاء، أن جزء من مسلحي سوريا 
والعراق انتقلــوا بعد هزميتهم إلى 
للجماعات  جيوبا  أفريقيا وشكلوا 
اإلرهابيــة، لتنظيمــي القاعــدة 

وداعش و«بوكو حرام«.
وقــال فينيديكتــوف »دعونا نأخذ 

تقف  التــي  اإلرهــاب،  مشــكلة 
الدول  بوجــه  اليوم  حاد  بشــكل 
األفريقيــة، كونــه بعــد هزميــة 
ســوريا  في  املســلحة  اجلماعات 
والعراق، مت رصد جزء من املسلحن 

مبنطقة الساحل واجلنوب«.
وأضاف »نتيجة لذلك، نشأت على 
أراضي واســعة جيوب حتــت راية 
التي  حرام،  وبوكو  والقاعدة  داعش 

أعلنت والءها لداعش«.

وبدأت األزمة الســورية في 2011، 
وأعلن فــي نهاية عــام 2017 عن 
تنظيــم »داعش«  النصــر علــى 
اإلرهابــي في ســوريا والعراق، وما 
زال هناك بعض املناطق في سوريا 
تطهــر من املســلحن بدعما من 
القوات اجلوية الروسية، وفي الوقت 
احلالي يتم العمل على التســوية 
السياســية وإعادة إعمار ســوريا 

وعودة الالجئن.

رفع 4 سيطرات وفتح شارع 
مغلق وسط بغداد 

مسلحو داعش يفرون الى افريقيا بعد 
هزيمتهم في العراق وسوريا 
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أمطار وثلوج تشهدها البالد 
في اليومين المقبلين

العراق محطة ترانزيت 
مهمة في المنطقة 

التعليم تشارك في برنامج 
تصنيفات الجامعات العربية 

وزارة التربية تحتفي باليوم 
العالمي للغة العربية

عبد املهدي يشترط اتفاق الكتل
على مرشح جديد لقاء تخليه 

عن الفياض
أن "حســم موضوع  الزيدي،  ويرى 
وزارة العدل يكــون باتفاق االحزاب 
الكردية الرئيسة وهي الدميقراطي، 
واالحتاد، والتغيير على شــخصية 

مستقلة".
النائــب عن  مــن جانبــه، ذكــر 
التحالــف، عــاء الربيعــي فــي 
تصريح إلى "الصبــاح اجلديد"، أن 
اتفقت على  السياســية  "الكتل 
تأجيل ثاثــة وزارات وهي الداخلية 
اخرى  جولة  إلــى  والعدل  والدفاع 
بسبب عدم وصول إلى توافق على 

مرشحيها".
واضاف، ان " قــوى حتالف االصاح 
على  معترضــة  كانت  واالعمــار 
فالــح  الداخليــة  وزارة  مرشــح 

الفياض".
ودعــا الربيعــي، "رئيــس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي إلى ضرورة 
االلتزام باالتفاق املبرم بشأن اختيار 

الوزارات".
وشــدد، علــى أن "قــوى االصاح 
ملتزمــة بنجــاح حكومــة عبد 
املهدي، والدليــل أن اغلبها كانت 
قــد تنازلــت عــن االســتحقاق 
االنتخابي، ومنحه احلرّية في اختيار 
من يراه مناسباً، شريطة أن يكون 

من التكنوقراط".
وأورد النائب عن االصاح، أن "رفضنا 
إلى  ينتمــون  كونهم  ملرشــحني 
احزاب جاء وفق معايير الدميقراطية 
أن يقدم بدالً  البنــاء  وعلى حتالف 

عنهم اخرين مستقلني".
ويجزم الربيعي، بــأن "الفياض لن 

مير لــوزارة الداخلية الســيما وأن 
ألربعة  اســتمر  عليه  االعتــراض 
جلســات نيابية كانت مخصصة 
للتصويت له، وعلى عبد املهدي ان 

يعالج املوضوع".
وكشــف، عن "عدد من الرســائل 
اوصلناها رســيماً إلى عبد املهدي 
من أجل استبدال الفياض واجلواب 
يأتي منه بوجــوب أن تتفق الكتل 

السياسية على ذلك".
وحــذر الربيعــي، من "اســتمرار 
اخلافــات على الــوزارات املتبقية 
بنحو يشــغل مجلس النواب عن 

واجباته التشريعية والرقابية".
وكان مجلــس النــواب قــد منح 
أمس االول الثقة ملرشــحي وزارات 
والتعليم  والتخطيــط  الثقافــة 
العالــي، فيما مت رفض مرشــحي 
وزارات  اما  والهجرة،  التربية  وزارتي 
الداخلية والدفاع والعدل فلم يتم 
االتفاق على اسم محدد لها لغاية 

االن.
 

262 مشروعا متلكئا في بابل 
تكبد الدولة 757 مليار دينار

 )68,000,000,000( إلــى  إضافــة 
مليــار دينــارٍ لديــوان ومجلــس 
احملافظة، وقرابة )60,000,000,000( 
مليــار دينــارٍ لألمن،  مــن بينها 
دينــارٍ  مليــار   )18,378,000,000)
لتجهيز ونصب وتشــغيل ســت 
رات، ونصب  عجاٍت لكشف املُتفجِّ
كاميــرات املراقبة األمنية في أحد 
 )7,170,000,000( بــــ  األقضيــة 

مليار دينار".
يُذَكُر أنَّ هيــأة النزاهة أعلنت عن 
مجمــل املشــاريع املتلكئــة في 

احملافظات الشماليَّة واجلنوبيَّة التي 
رُِصَدت من فرقها التحقيقيَّة، التي 
اجلزائيَّة  القضايا  تصنيــف  تتولى 
يَّتهــا، واســتكمال  حســب أهمِّ
التحقيــق والتحرِّي في املشــاريع 
ئــة، وُكلَِّف املديرون العامون  املتلكِّ
في الهيأة بإدارة أعمال هذه الفرق.

تخطيط أولي
ألعادة اعمار املوصل

وبــني الوزيــر ان اطــار التخطيط 
االولي ألعادة اعمار املوصل يتضمن 
جزئــني االول مخصــص ألعمــار 
املدينــة القدميــة، واجلــزء الثاني 
للموصل الكبرى.. وهذا يجب ان ال 
االقليمي  السياق  عن  مبعزل  يكون 
والوطني ، مشــيرا الــى ان هناك 
تعاونا وتنســيقا مع اليونســكو 
الــوزارة العادة  فيما يخص جهود 
اعمــار املدينة القدمية كونها جزءا 

من التراث العاملي .

"النفط".. حفر 40 بئرا نفطية 
في مجنون واحكام ادارته 

باجلهد الوطني
فضا عــن احــكام االدارة الفنية 
للحقــل باجلهد الوطنــي بعد ان 
انسحبت شركة شــل من تنفيذ 
 ، احلقــل"  لتطويــر  التزاماتهــا 
موضحا ان "حفر 40 بئرا ستعظم 
معــدالت االنتاج فــي احلقل التي 
املالية  االيــرادات  بدورها ســتوفر 

االضافية خلزينة الدولة" .
واضــاف ان "تنفيــذ املســوحات 
الزلزاليــة حلقل مجنــون من قبل 
النفطية  شركة االستكشــافات 
باســلوب االبعاد الثاثة ســيؤمن 

املعلومات الدقيقة لشــركة نفط 
البصرة وســيمكنها من النهوض 
بواقــع االنتــاج في احلقــل وزيادة 
واســتخاص  االنتاجية  الطاقات 
التقنيــات  بافضــل  النفــط 
والتكنولوجيــا احلديثــة بجهــد 

وطني خالص ".
مــن جهته قال مدير عام شــركة 
االستكشــافات النفطية نشوان 
محمــد نــوري ان "العقــد املوقع 
مع شــركة نفــط البصــرة يعد 
من العقود الكبيــرة التي تنفذها 
الشــركة بإمكانياتهــا الوطنية، 
وسيتم تنفيذ املسوحات بأسلوب 
االبعاد الثاثــة والبعدين لنتمكن 
من احلصول على معلومات دقيقة 
التركيبيــة  الصــورة  لتوضيــح 
للحقــل وحتديد امتــدادات الرقع 
النفطية"، مشــيرا الــى ان "مدة 
ان  19 شهرا، مؤكدا  العقد  تنفيذ 
والفنية  احلقلية  االمكانــات  توفر 
واخملتبريــة لدى الشــركة مكنها 
من تنفيذ العديــد من العقود مع 

شركات التراخيص في العراق".
ان حقل مجنون، من احلقول  يذكر 
العراق  فــي  العماقة  النفطيــة 
وتبلــغ الطاقة االنتاجيــة احلالية 
فيــه اكثر مــن 240 الــف برميل 
باليوم ، واعلنــت وزارة النفط عن 
تطوير احلقــل باجلهد الوطني بعد 
ان انسحبت شــركة شل العاملية 
من تنفيذ عقد تطوير احلقل الذي 
فازت به ضمن جــوالت التراخيص 

البترولية.

إضراب عام في املدارس 
احلكومية احتجاجا على تردي 

التعليم
إلى عدة  وأضاف "العــراق بحاجة 
آالف من املــدارس، فهناك مدارس 
طينية فــي نواح وقــرى مختلف 
احملافظــات، وهناك مــدارس عبارة 
عن كرفانــات، ومئات املدارس التي 
تهالكــت أبنيتها، وعــدد الطاب 
في الصف الواحد يصل أحياناً إلى 
80 طالبــاً، أي مــا يزيد عن ضعف 

استيعاب الصف".
وقالت نور أحمد، وهي معلمة في 
إحدى مــدارس محافظــة ديالى، 
"كنت مــن بني املعلمــات الاتي 
التربية  لــوزارة  شــكاوى  رفعــن 
يحتاجه  ما  بتوفيــر  فيها  نطالب 
واملعلم على حد ســواء،  الطالب 
وهــو توســيع املــدارس أو بنــاء 
أخرى جديــدة"، مبينة أن صفوف 
مدرســتها مخصصة الستيعاب 
الطاب يصل  25 طالبا، لكن عدد 
إلى خمســني أحياناً وهو ما يربك 

العملية التعليمية"..
وتابعــت: "املقاعــد غيــر كافية، 
وأغلبهــا غير صالــح، وكثير من 
الطــاب يفترشــون األرض، بل إن 
املدرســة  لترميم  تبرعوا  األهالي 
بعد  للطــاب  املقاعــد  وتوفيــر 
أن ذهبــت مناشــداتنا للجهــات 

املسؤولة أدراج الرياح".
إلى مواقع  اإلضراب  دعوة  وانتقلت 
خال  من  االجتماعــي  التواصــل 
وســم خاص هو #   لن_أرســل_
أبنائي_إلى_املدرســة_يومي_

األربعاء_واخلميــس، وعبر عراقيون 
من خاله عن غضبهم من الواقع 

التعليمي.
وأكــد أوليــاء أمور أنهــم يؤيدون 

املدرســي  الــدوام  عن  اإلضــراب 
إليصال غضــب الطاب وأهاليهم 

إلى اجلهات احلكومية. 
وقال فريــد عبد الرحمن، إنه برغم 
جامعية،  شــهادة  يحمــل  كونه 
لكنــه يعجــز أحياناً في شــرح 
مواضيع املنهج الدراسي لطفليه، 
"املعلمــون اليــوم مغلوبون على 
أمرهم، فهم يعانون من مشــاكل 
متنعهــم مــن إيصــال املعلومة 
للطالب بالشكل الصحيح، فليس 
مــن املعقــول أن يطالــب املعلم 
بنســبة جناح عالية وهــو يعمل 
داخل صف مزدحم بالطاب، وليس 
معقــوالً أن يتدنى مرتــب املعلم 
لدرجة جتبــره على إعطاء حصص 
وليس  املال،  مقابل  في  خصوصية 
معقوال أن تتغير املناهج باستمرار 

وال يجري تدريب املعلمني".
وفي السياق، قارن محمد واثق، وهو 
طالب في الصف الثاني متوسط، 
يــدرس في  بــني حالــه كطالب 
مدرســة حكومية، وحال صديقه 

الذي يدرس في مدرسة خاصة.
وقال "صديقي حيــدر ال يعاني ما 
أعانيه، وأستعني به لفهم الدروس 
وحل الواجبات"، مبيناً أن "املدارس 
مزود  والصــف  نظيفة،  اخلاصــة 
باخلدمات ووسائل التعليم، ويتراوح 
عدد الطاب في الصف بني 18 إلى 

23 فقط".
العراق ظهور  2003، شــهد  وبعد 
عدد كبير من املدارس اخلاصة، حيث 
استغل مستثمرون تراجع التعليم 
لتأسيس مدارس تعتمد  احلكومي 
اجلودة، لكن الدراسة فيها مكلفة 

ألصحاب الدخل احملدود.

تتمات ص1

بغداد - الصباح الجديد:

اكــد الدكتور محمد هاشــم 
العاني وزير التجارة على اهمية 
عــودة الشــركات الهندية الى 
عمليات  في  واالســهام  العراق 
االعمار التي تشــهدها مناطق 
الباد خاصة وانها متتلك تاريخا 
جيــدا في التعامل مــع العراق 
في  كبيــرة  جناحات  وحققــت 

مشاريع البنى التحتية.
واشــار الوزير خال لقائه سفير 
الهند في بغداد ومجموعة من 
رجال االعمال في غرفة الصناعة 
الهندية التــي ينتمي لها اكثر 
من 280 الف شــركة ومسهم 
ومتثل قطاعات غذائية وصناعية 
متعددة الى وجــود آمال كبيرة 
الهندية  الشركات  عمل  لعودة 
فــي العــراق فضا عــن زيادة 
بني  التجارية  التبادالت  وتفعيل 
البلدين خاصة في مجال تعاون 
القطاع اخلاص في البلدين الذي 
يحتاج موائمة لتسهيل احلركة 
التجارية وهناك رغبة مشتركة 
لفتح افاق جديدة من العاقات 

في شتى اجملاالت.
على  العراق  العاني حرص  واكد 
مع  عاقاته  وتفعيــل  تطويــر 
الهند ملــا متتلكه من امكانيات 
الصناعات  هائلة في مجــاالت 
التحتية  البنى  واعادة  الغذائية 
الصحة  مجــاالت  عــن  فضا 
البســيطة  والكلف  والطــب 
قياسا مبا يحصل في دول العالم 

االخرى .
 مــن جهته اكد ســفير الهند 
رغبة بــاده في تطوير العاقات 
االقتصاديــة والتجاريــة وزيادة 
التجاريــة  التبــادالت  حجــم 
االمنية  االوضاع  بعد اســتقرار 
متنع  التــي  املبــررات  وانتهــاء 
من  واملســتثمرين  الشــركات 

ورفع  اعمالهم  ملمارسة  العودة 
الى  التجاري  التبادل  مســتوى 
اعلى مســتوياته ليكون العراق 
البلــد االول في تعامات التجار 

والشركات .
واشار الســفير الهندي الى ان 
مســؤولية  تتحمل  الســفارة 
الصــورة  نقــل  فــي  كبيــرة 
العراق  في  يحصل  ملا  احلقيقية 
من استقرار ونهضة في جميع 
التي  الضبابيــة  ورفع  اجملــاالت 
بشــكل  الوضع  تصــور  كانت 
التواجــد  اليحتمــل  ســلبي 
وال التنســيق العــادة اعمــال 

الشــركات في مناطــق العراق 
اســتثمارية  مشــاريع  واقامة 
اخلاص  القطاع  مع  وشــراكات 

العراقي.  
وكان عــدد من رجــال االعمال 
ومســتثمرين ومالكي شركات 
اكدوا  قــد  معروفــة  هنديــة 
رغبتهم في التعامل مع العراق 
بشــكل مباشــر والدخول في 
مشــاريع لقطاعــات مختلفة 
فضا عن امكانية جتهيز العراق 
والصناعية  الزراعية  باملنتجات 
من دون وسيط لتقليل النفقات 
كذلك االشــارة الــى العاقات 

تربط  كانــت  التي  التاريخيــة 
العــراق بالهند وهــي من أقدم 
الدول  مســتوى  على  العاقات 

اآلسيوية.
علــى صعيد اخر اعلنــت وزارة 
التجارة عن قيام دائرة التخطيط 
واملتابعه عن الغــاء ١٣٢ وكالة 
شــهر  خال  وطحني  غذائيــة 
ايلول املاضي بسبب مخالفتهم 

للضوابط والتعليمات .
ابتهال  الدائرة  عــام  وقال مدير 
هاشم صابط  ان الدائرة وخال 
الشــهر ذاته قامــت بتدوير ٤٤ 
وكالــة واســتحداث ٤ وكاالت 

فضــا تســجيل ٢٣٥٨٢ طفل 
حديث الوالدة وتســجيل جديد 
٤٧٠٧٥ فــرد فضــا عــن نقل 
٩٨٠٠٤ فــرد مــن القادمني الى 
فروع التمويــن و٩٥٩٧٩ فرد من 
التموين  فــروع  مــن  املنقولني 
اجنــاز ٢٤٦٨٩ معاملة  كذلــك 
شــطر في البطاقه التموينية 
الدائــرة كذلــك  ان  ، مشــيرا 
فردا   ٢١٩٦٧ بشــطب  قامــت 
من البطاقة التموينية بســبب 
الوفاة او السفر او اسباب اخرى.

وبهذا الصدد شددت الدائرة على 
الدوائر احلكومية وغير احلكومية 

العاقــه واملواطنــني كافة  ذات 
السفر  االباغ عن حاالت  بضرورة 
شطبهم  لها  ليتسنى  الوفاة  او 
التموينية حســب  البطاقة  من 
املعمول  والتعليمات  الضوابــط 
بها فــي الــوزارة ، ولفتت الى ان 
الدائرة شددت كذلك على وكاء 
بضرورة  كافــة  الغذائية  املــواد 
االلتزام بالتسعيرة الرسمية التي 
حددتهــا الوزارة وهــي ٥٠٠ دينار 
عن كل فرد لقاء تســلم مفردات 
التموينية محذرة من  البطاقــة 
توجيه عقوبات للمخالفني تصل 

الى الغاء الوكالة .

اكد حرص العراق 
على تطوير وتفعيل 
عالقاته مع الهند لما 
تمتلكه من امكانيات 
هائلة في مجاالت 
الصناعات الغذائية 
واعادة البنى التحتية 
فضال عن مجاالت 
الصحة والطب 
والكلف البسيطة 
قياسا بما يحصل في 
دول العالم االخرى

وزير التجارة يدعو الى عودة الشركات الهندية لالستثمار 
الغاء 132 وكالة غذائية وطحين لمخالفة الضوابط

الملف األمني

بغداد – تفكيك عبوة 
ذكر مصدر امني في قيادة قوات الشرطة 
االحتاديــة امــس االربعاء ابطــال عبوة 
ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة في 
احد الشوارع القريبة من مستشفى ابن 

النفيس وسط العاصمة بغداد.
وقال املصدر ان فريقا من اجلهد الهندسي 
التابــع للشــرطة االحتادية وفــي اثناء 
التفتيش اليومي للشوارع عثر على عبوة 
ناســفة محلية الصنع كانت موضوعة 
في الفــرع املؤدي الى مستشــفى ابن 
النفيس في بغداد"، مضيفا ان "الفريق 
ورفعها  العبوة  ابطال مفعول  متكن من 
وبجهود مشــتركه مع مفارز منظومة 

صقر بغداد".

ديالى – عملية دهم 
كشــف مصدر امني في قيادة شرطة 

محافظــة ديالى امس االربعــاء ان قوة 
أمنية مشــتركة مع قوة مــن الفرقة 
اخلامســة ملداهمة وتفتيش قرى خضر 
الزراعية  واملناطق  شــريح  ومحمد  كاو 
احمليطة بها في ناحية العظيم شــمال 

شرق احملافظة.
ولفت املصدر الى ان العملية تهدف الى 
داعش  لعناصر  أألرهابية  اخلايا  ماحقة 
ومنعهم من أيجاد ماذات أمنة لهم في 

هذه املناطق.

بابل – ضبط مسدسات وذخيرة 
ليست حية

أعلن الناطق باســم قيادة شرطة بابل 
امس االربعاء أن القوات االمنية التابعة 
الى قســم شــرطة احملاويــل ضبطت 
مسدسات صوتية داخل عجلة مشتبه 
اجراء عمليــات وقائية ضمن  بها خال 

القضاء شمالي احملافظة. 

وأفاد الناطق الرســمي باســم القيادة 
العقيد احلقوقي عادل العناوي احلسيني، 
إن "قوة أمنية من شرطة قسم احملاويل 
مدعومة مبفــاز من مكافحة املتفجرات 
عثــرت علــى مسدســات صوتية عدد 
(5( فضــا عن  اطاقــات غير حية نحو 
(100( ، اضافة الى كمية من املشروبات 
نــوع باص  الكحوليــة  داخــل عجلة 
اجراء  اصولي خــال  بشــكل  ضبطت 
ممارســة وقائية  ضمن القضاء وحسب 
اخلاصة  املوضوعــة  االمنيــة  اخلطــط 

باإلنذار املبكر".  

صالح الدين – عملية دهم 
اعلــن مصــدر امني في هيئة احلشــد 
الشــعبي امس االربعاء عن اجراء اللواء 
313 عمليــة دهم ومســح للفرحاتية 

وزورة السعلوة والعنك غربي سامراء.
وذكر املصدر ان "قوة الطوارئ واالســناد 

للواء  التابعة  والهندسة  واالستخبارات 
313 نفذت عملية دهم ومســح ملناطق 
الفرحاتية وزورة السلعوة والعنك غربي 
ســامراء" ، مضيفا ان "العملية نفذت 
بناًء على معلومات اســتخباراتية تفيد 
بوجــود بعض األوكار ضمــن العمليات 
االســتباقية التي قام بها اللواء ملنع أي 

تسلل ولتدمير املضافات .

االنبار – اعتقال مطلوب 
أعلن مركز اإلعام األمني امس األربعاء، 
القبــض على مطلــوب والعثور على 7 

عبوات ناسفة في االنبار.
وقــال املركــز إن "القــوات األمنية في 
قيادة عمليات االنبار القت القبض على 

مطلوب ضمن قاطع املسؤولية".
مضيفــا انها "عثــرت علــى ٧ عبوات 
ناسفة ٥ منها موصولة وهي عبارة عن 
جليكانات سعة ٢٠ لتر واثنان منها عبارة 

عن لوحات حديدية محلية الصنع، وقد 
مت التعامل مع املــواد املضبوطة أصوليا 

في منطقة السويب".

كربالء – اعتقال متهمني 
اكد مصــدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة كرباء امس االربعاء ان مفارز 
قسم شــرطة البلدة وضمن العمليات 
االســتباقية متكنت من إلقــاء القبض 
املتهمــني واملطلوبني  على عــدد مــن 
الى القضــاء العراقــي بجرائم جنائية 

مختلفة.

النجف – عملية استباقية 
افاد مصدر امني في اللواء الثاني، في 
احلشد الشعبي امس االربعاء انه نفذ 
عملية أســتباقية في بادية محافظة 

النجف.
وذكر املصــدر ان "قوة مشــتركة من 

اللــواء الثاني في احلشــد الشــعبي 
وقيادة شــرطة النجف نفــذا عملية 
أمنية أســتباقية مــن محورين االول 
من ناحية القادسية ومنطقة العراية 
بعمق 25 كــم باجتاة ناحية شــبجة 
والثانية من اخلندق االمني باجتاة البادية 
الغربيــة " ، مضيفا ان "العملية تأتي 
حتســباً الي تهديد امني قد يهدد أمن 

محافظة النجف ".

نينوى – استشهاد ثالثة 
استهدفهم ارهابيون

كشــف مركــز اإلعــام األمني امس 
االربعــاء عــن مقتل ثاثــة مواطنني 
باطــاق نار مــن قبــل "ارهابيني" في 

املوصل.
وقال املركــز إن "القــوات األمنية في 
مدينــة املوصل جتــري عملية تفتيش 
بحثا عن عناصــر ارهابية أقدمت على 

إطاق النار في قرية العبور على طريق 
موصــل - الســحاجي غربــي مدينة 
املوصــل" ، مضيفا ان اطاق النار "أدى 
الى استشــهاد ٣ مواطنني"، من دون 

ذكر املزيد من التفاصيل.

البصرة – انفجار عبوة  
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
بأن مجهولني  األربعــاء،  البصرة امس 
فجروا عبوة علــى دار تقع في منطقة 
ضمن مركز احملافظة، وتسبب االنفجار 

بأضرار مادية.
وقال املصدر إن "مجهولني فجروا عبوة 
صوتية محلية الصنع على دار سكنية 
تقع قرب جامع اإلمام موسى الكاظم 
)ع( في حي احلســني )احليانية("، مبيناً 
أن "االنفجار تســبب بأضرار مادية في 
ولم يســفر عن خسائر  الدار،  واجهة 

بشرية". 

ابطال عبوة قرب مستشفى ابن النفيس وسط بغداد * القوات االمنية تعثر على 7 عبوات ناسفة في االنبار
قوة مشتركة تنفذ عملية استباقية اتجاه البادية الغربية * مقتل ثالثة مواطنين باطالق نار وسط الموصل 

بغداد - الصباح الجديد:
تشير التوقعات اجلوية في الباد إلى احتمالية 
هطول أمطــار وثلوج في شــمال الباد خال 

اليومني املقبلني.
وذكر املتنبئ اجلوي صــادق عطيه، في صفحته 
على فيس بــوك امس االربعــاء ان "املنخفض 
اجلوي اجلبهــوي متواجد االن علــى غرب تركيا 
وجبهته الباردة تامس ســواحل الشــام فيما 
جبهته الدافئة على الشام واملنطقة على غرب 

تركيا".
وأوضــح املتنبــئ اجلــوي ان "هــذا املنخفض 
سيســبب امطارا وثلوجا تتركــز على مناطق 
باد الشــام وكذلك امطارا على شمال العراق 
مع بعض الثلوج علــى املرتفعات وامطارا على 

املنطقة الوسطى من الباد".
الغربية واجلنوبية  املنطقتني  ان "فرص  مضيفا 
تكاد تكــون ضعيفة خال الليــل ونهار اليوم 
اخلميــس وغــد اجلمعــة". مؤكــدا ان "الباد 
ستشهد انخفاضا حادا بدرجات احلرارة يوم غد 

اجلمعة وتزداد بعد يوم غد السبت".

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير النقــل املهندس عبد اهلل لعيبي مع 
القائم باالعمال القطرية حســني علي فضاله 
والوفد املرافــق له افاق التعاون املشــترك بني 

اجلانبني.
وقال لعيبي مت خــال اللقاء بحث تبادل اخلبرات 
مبوضــوع الربط الســككي االقليمي من خال 
االســتثمار  ، وان يكون العراق محطة ترانزيت 
وتابع   ، واحلاويــات  والبضائع  لنقل املســافرين 
كذلك تطرقنا لدراســة امكانية فتح مكاتب 
بحرية عراقية فــي املوانئ القطرية مبيناء حمد 
، مؤكدا رغبــة وزارة النقل بارســال وفد رفيع 
املســتوى بالقريب العاجل لاطاع على امللف 

البحري في دولة قطر  

بغداد - الصباح الجديد:
شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
في برنامج حتسني تصنيفات اجلامعات العربية 
ضمن اطر التصنيفــات العاملية في العاصمة 

األردنية عمان.
وقــال وكيــل وزارة التعليم العالــي والبحث 
العلمي لشــؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد 
قاسم محمد خال مشاركته في جلسة أعمال 
البرنامج، إن وزارة التعليم حريصة على تطبيق 
معاييــر موضوعيــة ومهنية لارتقــاء مبراتب 
اجملــات العلمية العراقية ضمــن التصنيفات 

العاملية الرصينة.
وأضــاف وكيل الــوزارة أن العــراق، أول البلدان 
العربية من حيث عدد اجملات العلمية الداخلة 
في مستوعب معرفة e- Marefa ، فيما شهدت 
اجللسة حضور املستشار الثقافي العراقي في 
األردن الدكتور حيدر كامل وشخصيات أكادميية 

عراقية وعربية.

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية وزير التربية وحتت شــعار )لُغتنا العربيُة 
.. نهضُة اجليل وبناءُه( اقامــت املديرية العامة 
للمناهج وبالتعاون مع املديرية العامة للتربية 
الرياضية والنشــاط املدرســي احتفاال مركزياً 

مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية ..
وقال املكتب اإلعامي ان اللغة العربية هي لغة 
القرآن الكــرمي وهي اللغة التــي حافظ عليها 
اسافنا واجدادنا من خال الكتب والقصائد وما 
تركته من ارث ثقافي في مجاالت اللغة العربية 
كافة من نحو وشــعر وأدب وقصــة ، مضيفاً 
على ذلــك ان الهدف من اقامة هذه االحتفالية 
هو حلماية اللغــة  واحلفاظ عليها لكي نضمن 
اســتمراريتها ، أذ بدونها لن يكون لنا اي وجود 
ألنها وجود كيان ديني وقومي وانساني ، وتضمن 
احلفل ايضاً تقدمي اوبريت لطلبة املدارس ورياض 
األطفــال مع عزف على البيانو ومت اختتام احلفل 
بتوزيع الشهادات التقديرية على املساهمني في 

تلك النشاطات .

وزير التجارة خالل لقائه سفير الهند في بغداد
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اكثر من (500) حالة 
والدة في المحمودية 
العام الشهر الماضي

اكمال  خط لتصريف 
مياه االمطار في المنصور

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت دائرة صحة بغداد عن تســجيل (500) 
حالة والدة خالل شــهر تشرين الثاني من العام 
احلالي فــي مستشــفى الشــهيد احملمودية 
العام من خالل اإلحصائيــات املقدمة من قبل 
ادارة املستشــفى . ذكر ذلك مدير مستشفى 
احملموديــة العام الدكتور اســماعيل حســن 
الطائــي ان عــدد الوالدات اجريــت في صاالت 
الــوالدة في املستشــفى بلغــت (500) حالة 
والدة توزعــت بــني (435) والدة طبيعية توزعت 
بني (244) طفال مــن الذكور و (256) طفلة من 
االنــاث و بلغت الــوالدات القيصرية (65) والدة 
قيصرية توزعت بني (28) ذكور و (37) من االناث 
، مؤكدا ان هذا معدل الوالدات في املستشفى 
في تزايد نتيجة جودة اخلدمات الطبية و حتديث 
املعلومــات و تطوير مهارات العاملني من خالل 
برامــج التدريــب والتطوير  واحملاضــرات التي 
ينفذها املستشــفى ملالكاته مما يعزز الكفاءة 
وحتســني اخلدمات بالطرق احلديثة لدى جميع 
املالكات اضافة الى تطبيق برامج تعزيز الصحة 
و متابعة النساء احلوامل من املراجعات و ضمن 
جداول ومواعيد منتظمة من اجل الوصول الى 
مرحلــة والدة امينة مــن دون مضاعفات لالم 

ووالدة طفل سليم.

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغداد عن اكمال اعمال انشــاء 
خط لتصريف مياه االمطار ضمن قاطع بلدية 

املنصور .
وذكرت مديرية العالقــات واالعالم ان «مالكات 
قسم اجملاري بدائرة بلدية املنصور اجنزت اعمال 
انشــاء خط لتصريــف مياه االمطــار بطول 
(1500) م وبعمق من (1الــى5)م وانبوب بقطر 
ً من احملالت منها احمللة  (500)ملم ويخدم عــددا

.» (619)
واضافت ان «مالكات القســم اكملت اعمال 
مد األنابيــب بالكامل واعمــال الدفن واحلدل 
والتســوية وصب مســار االنبــوب وان اخلط 
ســيخدم عددا من احملالت مبنطقة الوشــاش 
الســيما التي كانت تعاني بعض الطفوح في 

اثناء هطول األمطار».

بغداد _ الصباح الجديد:

بحث مدير عام دائرة صحة ديالى الدكتور 
علي حســني التميمي مع وفد منظمة 
هاندي كاب انترناشيونال الدولية الواقع 
التعاون بني  الصحي في ديالى وســبل 
جميع اجلهات لألرتقاء مبستويات اخلدمة 
الطبية املقدمة للمواطنني وخاصة في 

مجال تأهيل العوق .
وقال التميمي انه اســتقبل مبكتبه في 
الدائــرة وفد من منظمــة هاندي كاب 
انترناشيونال الدولية ، حيث تناول اللقاء 
الواقــع الصحي في مناطــق احملافظة 
وسبل تفعيل أســس التعاون املشترك 
لألرتقــاء مبســتويات اخلدمــة الطبية 

املقدمــة للمواطنني فيما مت مناقشــة 
امكانيــة فتــح مركز تأهيــل املعاقني 
والعــالج الطبيعي ليســتقبل حاالت 
العوق التي خلفتها احلــروب وبني مدير 
عام صحة ديالى ، ان اللقاء ناقش جملة 
من املوضوعات التي من شــأنها تفعيل 
لتحســني  املشــترك  والعمل  التعاون 

الواقع الصحي في احملافظة .
على صعيــد متصل أعلنت دائرة صحة 
ميسان عن نصب وتشغيل جهاز تفتيت 
احلصى بالليزر في مستشــفى الصدر 
التعليمــي مجهز من قبــل محافظة 
ميســان وضمن مشــروع البتــرو دوالر 
، يعمــل على عــالج حصيــات احلالب 
واملثانــة وتفتيتها في جلســة واحدة 
حيث ستعمل هذه اخلدمة على اضافة 

نوعية في تقــدمي اخلدمات الصحية في 
احملافظــة. واوضح مدير عام دائرة صحة 
ميســان الدكتور علــي محمود العالق 
ان ذلك يتــم بالتنســيق والتعاون مع 
وزارة الصحــة والبيئة فــي رفد الدائرة 
باألجهزة الطبية احلديثة لتقدمي أفضل 
والعالجيــة البناء  الطبيــة  اخلدمــات 
محافظتنا العزيــزة .  الى ذلك عقدت 
مديرية العيادات الطبية الشــعبية في 
البصــرة اجتماعاً موســعاً للمعاونني 
احملافظة  لعيادات  واإلحصائيني  اإلداريني 
ومناقشــة  اإلحصائي  العمل  لتنظيم 

أهم املشكالت واملعوقات .
وبــني مدير عام دائرة العيــادات الطبية 
الشــعبية الدكتــور حازم عبــد الرزاق 
اجلميلــي ان مديرية العيــادات الطبية 

الشــعبية في البصرة عقدت اجتماعا 
عياداتها  العمل في  لتنظيم  موســعا 
ومناقشــة أهم املشــكالت واملعوقات 
وإيجاد احللول لها . وأوضح انه مت التأكيد 
على االلتزام بجميع التعليمات الصادرة 
بطاقة  فتــح  بخصــوص  دائرتنا  مــن 
األمراض املزمنة أو نقلها أو اســتبدالها 
( بدل ضائع) ومناقشــة أهم املشكالت 
التــي تواجه عياداتهم فــي أثناء جتهيز 
لــكل عيادة  املقررة  األدوية واحلصــص 
فضــال عن تقــدمي املقترحــات ورفعها 

للدائرة إليجاد احلل املناسب لها .
وذكــر املديــر العــام أن االجتماع عقد 
بحضــور مدير املديرية واملعــاون اإلداري 
واإلحصائــي واملبرمج ومدخلي البيانات 

لبطاقات األمراض املزمنة .  

تقرير

صحة ديالى و منظمة دولية تبحثان دعم المؤسسات التمريضية
نصب جهاز حديث لتفتيت الحصى بالليزر في مستشفى الصدر

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة للصناعات 
التعدينية التابعة لوزارة الصناعة 
منتجات  جتهيــز  عــن  واملعــادن 
لصالــح  املتنوعــة  مصانعهــا 
القطاعــني العام واخلــاص  خالل 

شهر تشرين الثاني املاضي .
وقــال مدير عــام الشــركة علي 
حســني علوان ان الشركة جهزت 
منتجــات مصانعهــا فــي الثغر 
للجهات  والراتنجات  ســينا  وابن 
العام  القطاعني  في  املســتفيدة 
واخلاص وحسب الطلب اذ مت جتهيز 
كمية (762) طنــا من مادة الكات 
باك وهــو منتج اســفلتي بثالثة 
املذيب  اعتمادا على نســبة  انواع 
العضــوي ويســتعمل الغــراض 
الرش عند تبليط الطرق للطبقات 
وحســب  والعلويــة  الســفلية 
املواصفات املطلوبة وجتهيز كمية 
(3544) طنــا من مــادة برامي كوت 
بانواعــه وجتهيز كميــة (16440) 
م2 من اللباد البوليمري وهو عبارة 
عن لفائف عازلــة للرطوبة بابعاد 
واســماك مختلفة تصنع حسب 
القياســية  واملواصفات  احلاجــة 
العراقيــة , مضيفاً بأن الشــركة 
جهــزت ايضــا (350) م3 من مادة 
احملاليــل امللحية التي تســتخرج 
وبكثافات  البصرة  مملحة  ارض  من 
اصالح  في  وتســتعمل  مختلفة 
واخماد االبار النفطية وفي معامل 
الثلج فضال عن جتهيز (56) م3 من 
ويستخرج  املسال  النتروجني  مادة 
من الهواء النقي حيث يتم فصل 
النتروجني  وعــزل  الهواء  مكونات 
عن بقيــة املكونــات وحتويله الى 
حرارته  درجــة  بتخفيض  ســائل 
لتصل الى (186) درجة حتت الصفر 
ويستعمل في عدة مجاالت منها 

والطبية  والزراعيــة  الصناعيــة 
وكذلك يستعمل الغراض البحوث 
العلمية ، مشــيرا الى ان القيمة 
 (768) بلغت  للمبيعات  االجمالية 
مليــون دينار .    علــى صعيد اخر 
اعلنت الشــركة العامة للفحص 
والتأهيل الهندسي احدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن عدد من 
االعمال واالنشــطة التي تنفذها 

لدعم قطاعي النفط والكهرباء.
وبني مدير عام الشــركة املهندس 
عصام كاظم جبارة ان الشــركة 
ومن خالل قسم الصيانة والورشة 
الهندســية اجنزت اعمال تصليح 

محولــة نــوع (Best) ســعة (63 
ام في أي ) حملطــة كهرباء الدبس 
الغازية وهــي في املراحل النهائية 
لتنفيــذ اعمال الربــط والتغذية 
والتشــغيل ، مضيفا بان الشركة 
اجنــزت كذلــك االعمــال االولية 
للميزان اجلسري (120) طنا لصالح 
وفق  علــى  الصينيــة  مصفــى 
العقد املبرم مع شــركة مصافي 
 (90) الشــمال ومبدة زمنية بلغت 
يومــا والعمل متواصــل الغراض 
، مشيرا في  والتشــغيل  النصب 
ســياق اخر الــى قيام الشــركة 
(70) كرفانا  بتنفيذ اعمال تصنيع 

(3×12) متر لصالح شــركة نفط 
الشمال. ولفت جبارة الى ان قسم 
في  الهندسية  والورشة  الصيانة 
الشركة يعد من االقسام الداعمة 
متخصصا  مالكا  وميتلك  واملهمة 
ممن  والفنيــني  املهندســني  مــن 
القدرة على تقدمي خدمات  لديهم 
التصنيــع والتأهيــل لشــركات 

القطاعني العام واخلاص
. كمــا شــاركت وزارة الصناعــة 
والعادن في ندوة جلنة الطاقة التي 
الوزراء  رئيس  نائب  بحضور  عقدت 
ووزير  النفط  ووزير  الطاقة  لشؤون 
الصناعة  وزارة  ووكيــل  الكهرباء 

واملعــادن  الفني عــادل كرمي كاك 
الفنية  الدائرة  عــام  ومدير  احمد 
ادريس مهدي  ومدير  السيد ناصر 
عام االســمنت العراقية املهندس 
حسني محســن عبيد  وعدد من 
اعضاء جلنــة الطاقة في مجلس 
الــوزراء وعدد من الــوكالء واملدراء 

العامني من عدة  وزارات 
وقــال الناطــق الرســمي للوزارة 
الســيد عبــد الواحد الشــمري 
ان الــوزارة اســتعرضت خططها 
لعام   واالســتثمارية  التشغيلية 
2019  واهــم اجنازاتها في االعوام 
املاضية مؤكدا على اهمية التعاون 

املشــترك بني الــوزارة والــوزارات 
األخــرى وقــد مت مناقشــة خطة 
وزارة الكهربــاء وبهــدف إعطــاء 
املالحظــات الضرورية حول اخلطة 
املنجزة  الكهربائية  الطاقة  لزيادة 
للمواطنــني ب(4000) ميــكاواط 
علــى جتــاوز جميــع  والتأكيــد 
التحديــات والعمل بــروح الفريق 
الواحد للخروج بنتائج تخدم البالد 
مؤكدا استعداد الوزارة في التعاون 
كانت  القطاعات سواء  مع جميع 
خاصــة او حكومية من خالل بذل 
اجلهــود من اجل الدعــم  الكامل 

والتعاون املشترك.

نصب وتشغيل ميزان جسري لصالح وزارتي الكهرباء والنفط

التعدينية تعلن تجهيز منتجاتها 
المتنوعة لصالح القطاعين العام والخاص

 جهزت شركة 
الصناعات التعدينية 
منتجات مصانعها 

في الثغر وابن 
سينا والراتنجات 

للجهات المستفيدة 
في القطاعين 

العام والخاص اذ 
تم تجهيز كمية 

(762) طنا من المنتج 
االسفلتي بثالثة انواع

 جعفر هاشم السراي 
الهندسية  الفاو  شركة  اقامت 
وزارة  تشــكيالت  احدى  العامة 
والبلديات  واالســكان  االعمــار 
واالشغال العامة احتفاال مركزيا 
مبناســبة حصول الشركة على 

شهادة االيزو .
حســن  دارا  االحتفال  وحضــر 
رشــيد وكيل الوزارة ومدير عام 
الشــركة ومعاون املديــر العام 
ورؤســاء االقسام والشعب وفي 
بداية االحتفــال وقف احلاضرون 
ارواح  الفاحتة على  لقراءة سورة 

شهداء العراق .
بعدها القى  وكيل الوزارة كلمة 
اكد فيها على ضــرورة اهتمام 
جميع شــركات الوزارة بتطبيق 
ومراعــاة  اجلــودة  ادارة  نظــام 
والتقنيات  الدوليــة  املواصفات 
تنفيذ مشــاريعها  في  احلديثة 
عمار  املهنــدس  القــى  بعدها 
ابراهيم جاســم مدير شــعبة 
العام  املدير  كلمــة  اجلودة  ادارة 
الشركة  حصول  على  بها  اشار 

على شهادة املواصفة الدولية 
(iso 9001 : 2015) من قبل جهة 
املنح شركة (فكسل) وهي احدى 
الشركات املانحة املعتمدة دوليا 
العاملية  اجلــودة  ادارة  النظمــة 
بعد اجرائهــا عمليات التدقيق 
الشركة  وشــعب  اقسام  على 
الشــركة  واكــد على حــرص 
الشــديد على تطبيق االنظمة 

واملواصفــات الدولية في تنفيذ 
مشــاريعها كونها من املشاريع 
واملتخصصة  والرائــدة  الكبيرة 
البناء واالنشــاءات  في مجــال 
دروع  توزيــع  االحتفال  وتخلــل 
وشــهادات تقديريــة ثــم قام 
الوكيــل بزيارة املعــرض الدائم 
للشــركة واطلع على االجنازات 
الكبيــرة التــي حققتها خالل 

مســيرتها واســهاماتها فــي 
عملية البناء والتنمية وقد ابدى 
االجنازات  بهــذه  الكبير  اعجابه 
مالحظاته  تســجيل  خالل  من 
وانطباعاتــه في ســجل زيارات 
الكبير  بالدور  اشاد  وقد  املعرض 
الذي تضطلع به ادارة الشــركة 
املزيد  للشركة  ومتنى  والعاملون 

من التقدم والتطور واالزدهار

الفاو الهندسية : تحتفل بحصولها على شهادة 
(iso 9001 : 2015) المواصفة الدولية

جانب من اعمال النصب «ارشيف»

واسط _ الصباح الجديد:
أصدر محافظ واســط، الدكتور محمد 
جميل املياحي مجموعــة من القرارات 
الصحة  تتعلق بقطــاع  التــي  املهمة 
والتي تهدف فــي احملصلة النهائية الى 
النهوض بهــذا القطاع احليوي واالرتقاء 

مبستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وجاء صــدور تلك القــرارات بعد اللقاء 
املوسع الذي عقد في دائرة صحة واسط 
واالقســام  مع مــدراء املستشــفيات 
بحضور، النائب االول للمحافظ املهندس 
عادل الزركاني ومدير عام صحة واسط، 

الدكتور جبار الياسري .
وتضمنت هذه القرارات تخصيص مبلغ 
ملياريــن و500 مليون دينار من احملافظة 
الى قطــاع الصحة، يخصص لشــراء 
االدوية الضروريــة وصيانة املباني ودعم 
وفتح  االولية  الصحية  الرعاية  قســم 
ردهات الطــوارئ في املراكــز الصحية 
في النواحي وإحالة ملف التنظيف في 
مستشــفى الزهراء العام ومستشفى 
ويعلن  خاصــة  الى شــركات  الكرامة 
عن ذلك عن طريق احملافظة وتشــكيل 
جلنة حتقيق خاصــة لتقييم إدارة وعمل 
واحلي  والكرامة  الزهراء  مستشــفيات 
ومستشفى البتول وإعادة تقييم جميع 
مدراء املستشفيات واالقسام وتشكيل 
جلنة لتقييم عمل مدير قسم التفتيش 
فــي دائرة صحة واســط واســتكمال 
العمــل فــي املستشــفيات املتوقفة 

وخاصة املستشــفى التركــي والعمل 
على حمايــة االطباء مــن أي اعتداءات 
نظام  وتفعيل  العمــل  في  ومضايقات 
البصمة على جميع العاملني في قطاع 
الصحة وتوجيه االطبــاء كافة االلتزام 

بالدوام وعدم تركه 
كما تضمنــت التعليمات ايضا التوجه 
الــى العيــادات اخلاصة على حســاب 
واملراكز  املستشــفيات  فــي  العمــل 
الصحيــة والغــاء الرســوم التي يتم 

أخذها مــن املواطنني عند اســتعمال 
سيارات االســعاف الفوري وفتح مراكز 
فورية يشــترك فيها كل من ( االسعاف 
الفوري والدفــاع املدني واملرور والنجدة ) 
في املناطق اخلارجيــة التي تتكرر فيها 

احلوادث .
من جانب اخر التقــى احملافظ مدير عام 
شــركة نفط الوســط املهندس جالل 
احملافظ  احمد محمود بحضــور معاون 
لشــؤون اخلدمات املهندس نبيل شمه 

ومدير هيئة نفط واسط املهندس أحمد 
عبدالرضا.

ومت خالل اللقاء مناقشة الواقع اإلنتاجي 
حلقلي االحدب وبدرة وحث الشركة على 
اســتقطاب أكبر عدد من املهندســني 
والفنيني من أبناء احملافظة وتوفير فرص 
عمل لهــم ، اضافة الى دور الشــركة 
واســهاماتها فــي دعــم احملافظة في 
باجلانب  مايتعلق  اخملتلفة سيما  اجملاالت 

اخلدمي  

ناقش الواقع اإلنتاجي للنفط في المحافظة 

محافظ واسط يدعو للنهوض بقطاع
 الصحة  و الخدمات المقدمة للمواطنين 
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تبادل السجناء 
اليمنيين يشمل 

قرابة 16 ألفا

قلق أوروبي من 
ترامب وروسيا 
والصين وإيران

الصباح الجديد _ وكاالت :
قال مســؤول باللجنة الدولية للصليب األحمر 
يوم األربعاء إن الطرفني املتحاربني في اليمن تبادال 
قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اســم ألشخاص 
يعتقد أنهــم معتقلون في إطار اتفــاق لتبادل 

سجناء جرى التوقيع عليه األسبوع املاضي.
وقــال فابريزيو كاربوني املديــر اإلقليمي ملنطقة 
الشــرق األوســط في اللجنة الدولية للصليب 
األحمر إنه في غضون 40 يوما على توقيع االتفاق 
في 11 ديسمبر كانون األول سيكون أمام اللجنة 
الدولية للصليب األحمر عشــرة أيام ملقابلة من 

يتم اإلفراج عنهم وترتيب نقلهم.
وتابع أنه من املتوقع أن تتضمن القوائم أســماء 
أشــخاص معتقلني خارج اليمن وبعض األجانب 

احملتجزين في البالد

الصباح الجديد _ وكاالت :
قالت صحيفة نيويورك تاميز إن متسللني اخترقوا 
شبكة االتصاالت الدبلوماســية لالحتاد األوروبي 
لســنوات وحملوا برقيات تكشف عن القلق من 
ترامب وصعوبات  دونالــد  الرئيس األميركي  إدارة 
في التعامل مع روسيا والصني وخطر أن تستأنف 
إيران برنامجها النووي. وحصلت الصحيفة على 
أكثر من 1100 برقية من شركة األمن (أريا 1) بعد 
أن اكتشفت واقعة التسلل. وقالت الصحيفة إن 
احملققني في (أريا 1) يعتقدون أن املتسللني يعملون 
لصالح اجليش الصيني (جيش التحرير الشعبي).
ووفقا للتقرير الذي نشــر فــي وقت متأخر امس 
االول الثالثاء حتتوي البرقيات على مذكرات بفحوى 
احملادثات مع زعماء من الســعودية وإسرائيل ودول 
أخــرى مت تبادلها بني دول االحتاد. وقالت الصحيفة 
إنه في إحــدى البرقيــات يصف دبلوماســيون 
أوروبيون اجتماعا بني الرئيــس األمريكي ونظيره 
الروسي فالدميير بوتني في فنلندا باعتباره «ناجحا 

(على األقل بالنسبة لبوتني)».
تبت بعــد االجتماع الذي  ونقلت برقيــة أخرى كُ
جري يوم 16 متوز تقريرا مفصال وحتليال للمحادثات 
بني مسؤولني أوروبيني والرئيس الصيني شي جني 
بينــغ الذي نُقل عنه مقارنتــه بني «تنمر» ترامب 
على الصــني و»مباراة مالكمة حــرة ال حتكمها 
أي قواعد». وفي برقية ثالثة بتاريخ الســابع من 
آذار توصي كارولني فيســيني نائبــة رئيس بعثة 
االحتاد لدى واشنطن الدبلوماسيني التجاريني في 
التكتل بأن يصفوا واشــنطن بأنها “أهم شريك 
لنا” رغم حتدي ترامب في «مجاالت نختلف فيها 
مع الواليات املتحدة (مثل املناخ والتجارة واالتفاق 

النووي اإليراني)».
وذكر التقرير أن املتسللني اخترقوا أيضا شبكات 
األمم املتحــدة واحتــاد العمال األميركــي ومؤمتر 
املنظمــات الصناعية ووزارات الشــؤون اخلارجية 

واملالية في العالم.

متابعة _ الصباح الجديد:

صادقــت احلكومــة اليابانية على 
لتعزيز  خمســية  دفاعيــة  خطة 
من  تتضّ العســكرية  ترســانتها 
للمرة  طائــرات،  بحاملتَي  التــزوّد 
العاملية  احلــرب  انتهاء  منذ  األولى 
الثانية، وشــراء مقاتالت «شــبح» 

وصواريخ بعيدة املدى.
وتبرّر طوكيو هــذه املقاربة بتنامي 
احلضــور العســكري الصيني في 
وتنشر  روســيا.  ونهوض  املنطقة، 
ً من السفن واملقاتالت،  الصني مزيدا
لتنفيذ دوريات في املياه قرب اليابان. 
وقالــت ناطقــة باســم اخلارجية 
الصينية إن اليابــان «تعزف اللحن 
القــدمي ذاته» وتدلــي «بتصريحات 
رعنــاء» عن النشــاطات الدفاعية 
لبكني. وأضافت: «ما تفعله اليابان 
العالقات  حتســني  إلــى  يقــود  ال 
الصينيــة - اليابانيــة، وال يدعــم 
املنطقة  لســالم  األشمل  الصورة 
واســتقرارها. الصني تبدي استياءً 

مت احتجاجات  قوياً ومعارضة، وقدّ
قوية لليابان».

ووَرَدَ في اخلطة أن «الواليات املتحدة 
تبقى أقــوى دولة في العالم، ولكن 
يظهر على الســطح منافســون 
إقليميون، وندرك أهمية املنافســة 
الصني  االســتراتيجية مــع مــن 
النظام  تتحديان  ألنهما  وروســيا، 
اإلقليمــي». وأضافــت أن الواليات 
وكوريا  الصــني  وبعدها  املتحــدة 
الشمالية وروسيا، هي أكثر البلدان 
ً في أحدث تخطيط عسكري  تأثيرا

لليابان.
من   45 شــراء  طوكيــو  وتعتــزم 
مقاتــالت «أف35-» الشــبح مــن 
شــركة «لوكهيد مارتــن»، بنحو 
4 باليــني دوالر، إضافــة إلى طلبية 
قائمة لشــراء 42 مقاتلة. وتشمل 
اخلطة 18 مقاتلة من طراز «أف35- 
بي» تعمل بنظــام اإلقالع القصير 
والهبوط العمودي، لنشــرها على 
اليابانيــة الواقعة عند طرف  اجلزر 
بحــر الصني الشــرقي. وهذه اجلزر 
جزء من سلســلة متتــد متجاوزة 

الى  الفيليبني، وتشير  تايوان وحتى 
الصيني  العســكري  النفوذ  حدود 
شــرق بحر الصني اجلنوبي املتنازع 
عليــه. وذكرت اخلطــة أن حاملتَي 
و»كاجــا»  «إزومــو»  املروحيــات 
الن  التابعتــني للبحريــة، ســتُعدّ
بحيث تصبحان مالئمتني لعمليات 
مقاتالت «أف35- بي». لكن مسؤوالً 
في وزارة الدفاع اليابانية شدد على 
أن حاملتَــي الطائرات لــن متتلكا 
قدرات تقليديــة، مبا أن املقاتالت لن 

تبقى رابضة على متنها.
ورصدت احلكومــة اليابانية موازنة 
للخطة التي ســتغطي السنوات 
اخلمــس املقبلة، حتــى آذار 2024، 
قدرها 27470 بليــون ين (نحو 215 
بليون يورو)، وتتضمن إجراءات لألمن 

اإللكتروني واملراقبة الفضائية.
ويعتبــر فريق عمل رئيــس الوزراء 
الياباني شينزو آبي أن من الضروري 
أن متتلك بالده وسائل أكثر فاعلية، 
ً الى التهديد الصيني «املقلق  نظرا
د النشــاطات  ً»، املتمثّل في متدّ جدا
البحرية واجلوية لبكني في آســيا، 

وكذلك التهديد الكوري الشمالي.
احلكومة  باســم  الناطــق  وقــال 
ســوغا:  يوشــيهيدي  اليابانيــة 
اً  كمّ الضرورية،  الوسائل  ن  «سنؤمّ
بيئة ســريعة  مع  للتعامل  ونوعاً، 
ه  التوجّ هــذا  أن  واعتبر  التغيّــر». 
يندرج ضمن إطار الدستور السلمي 
للبالد، الذي تنصّ مادته التاســعة 
على مبدأ رفض خوض احلروب. لكن 
املعارضــة تعتبر أن هــذه املبادرات 
احلكومية تبعد البــالد أكثر فأكثر 
مــن مبدأ اقتصار ترســانتها على 

الدفاع عن النفس.
فــي املقابــل، تؤكــد احلكومة أن 
الياباني في  العســكري  احلضــور 
املنطقة، من أوكيناوا (أقصى جنوب 
«ضئيالً  يبقى  تايــوان،  إلى  اليابان) 
ً»، ورفضــت االعتقاد بأن حتويل  جدا
البالد  سيعطي  حربيتني  سفينتني 
كاملة».  «بقدرات  طائرات  حاملتَي 
ولفتت الى أن الهدف «إعطاء مزيد 
للجيش  التشــغيلية»  املرونة  من 
التهديد  مواجهــة  فــي  الياباني، 

الصيني.

تقرير

خطة يابانية دفاعية لشراء حاملتي طائرات ومقاتالت «شبح» لمواجهة الصين
للمرة األولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

السالح البحري اكثر ما حتتاجه اليابان

متابعة _ الصباح الجديد :

وزراء خارجيــة ضامنــي  أعلــن 
اســتانة في بيان مشترك أنهم 
عمل  بدايــة  «تيســير»  قــرروا 
اللجنة الدســتورية وإقرار قواعد 
عملها وفق قرارات مجلس األمن 
إلى  األممي  املبعــوث  وتوجهــات 

سورية.
الروسي  اخلارجية  وزير  وكشــف 
بيــان  ســيرغي الفــروف، فــي 
مقتضــب امس أنــه مت التوصل 
إلــى «توافق على دعــم البلدان 
الثالثة لعقد اجللســة األولى في 
بداية العــام املقبل» على أن تبدأ 
سورية  تقودها  سياسية  عملية 
والســوريون وفق عملية آستانة 
وسيادة  وحدة  وضمان  وسوتشي 

سورية.
وجاء البيان عقب اجتماع الفروف 
مولود  تركيا  خارجيــة  وزيري  مع 
جاويش أوغلو، وإيران محمد جواد 
ظريــف في جنيف مــع املبعوث 
األممي إلى ســورية ســتيفان دي 
ميستورا الذي من املقرر أن يقدم 
مجلس  إلــى  األخيرة  احاطتــه 
ً إذ قــال: «ال يزال هناك  األمن غدا
املزيد من العمل املاراثوني لضمان 

إيجاد جلنة متوازنة»
وفي حني شدد املبعوث األميركي 
إلى ســورية جيمــس جيفري أن 
بالده متمسكة مبحاربة «داعش» 
ومنــع امكانية عودتــه، وتنفيذ 
القــرار 2254، وربط املســاهمة 
في إعــادة إعمار ســورية بتغير 
«جوهري» في النظام، أكد جيفري 
التخلص  إلى  بالده ال تهــدف  أن 
األسد،  بشــار  النظام  رئيس  من 
كما ال تســعى إلى انهاء النفوذ 
املتنامي  اإليراني  الديبلوماســي 
في ســورية بــل اخــراج قواتها 
االجتماع  وقبيل  وميليشــياتها. 
أن  اإليرانية  اخلارجية  وزارة  أعلنت 
البلدان الثالثة اتفقت على قائمة 
ممثلي اجملتمــع املدني في اللجنة 

الدستورية السورية.
وذكرت فــي بيان أنــه مت التوافق 
على القائمة االثنني املاضي، ولدى 
وصوله إلى مقر األمم املتحدة في 
جنيــف حلضور االجتمــاع أعرب 
ظريــف عــن أمله فــي التوصل 

إلى اتفاق. واســتبق وزير خارجية 
النظــام الســوري وليــد املعلم 
االجتمــاع، وقال فــي تصريحات 
االثنني  حكومية  إعالم  لوســائل 
املاضــي إن «من املبكــر احلديث» 
عــن بدء عمــل جلنة دســتورية، 
عازياً «تأخر تشــكيل اللجنة أنه 
الدول  ناجم عن محاولة عدد من 
الغربية التدخل فيها إضافة إلى 
العقبات التي وضعتها تركيا في 

طريق تشكيلها».
ومعلوم أن مؤمتر احلوار الســوري 
في سوتشــي بداية العام احلالي 
قرر تشكيل جلنة دستورية لصوغ 
دستور جديد، وينص االتفاق على 
جلنة تضم 50 مرشحاً يسميهم 
املعارضة،  و50 تسميهم  النظام، 
إضافة إلــى قائمة اصطلح على 
املدني  اجملتمــع  ثلث  تســميتها 
ويسميها دي ميستورا بالتنسيق 

مع ضامني آستانة.
ووافق النظام بعد ضغوط روسية 

على تســمية مرشــحيه، لكنه 
أصر علــى أن مرجعيــة اللجنة 
يجب ان تكون سورية، وأن دور االمم 
 ً املتحــدة يجب ان يكون ميســرا
وليس موجهاً الــى عمل اللجنة 
ما تســبب في تأخير تشكيلها. 
وكانت واشــنطن لوحــت بإلغاء 
مســار آســتانة في حــال عدم 
اللجنة  إلى تشــكيل  التوصــل 
الدســتورية قبل انتهاء والية دي 
ميستورا. وغداة تصريحات أوضح 
فيها املبعوث األميركي إلى سورية 
جيمس جيفري أنّ بالده ال تسعى 
إلى «التخلّــص» من رأس النظام 
املقابل  ار األســد، لكنّها في  بشّ
ل إعادة إعمار هذا البلد إذا  لن متــوّ
لم يتغيّر نظامــه «جوهرياً»، قال 
السوري  االئتالف  باســم  الناطق 
املعارض أنس العبدة إنه «ال جديد 
املوقف  في حديث جيفــري فهو 
 ،«2011 ذاته منذ بداية الثورة في 
ً إلى أنه «ليســت هناك  مشــيرا

استراتيجية جديدة وعلى أحسن 
األحــوال هناك عملية تنشــيط 
للــدور األميركــي فــي القضية 
الســورية ولكــن لم نســمع أو 
 ً استراتيجياً جديدا توجهاً  نلحظ 

ملقاربة الوضع في سورية».
«أهداف  أن  إلــى  العبــدة  ولفت 
واشــنطن ثالثة هي: انهاء داعش 
ما  فــي  أما  وحتقــق معظمــه. 
يخــص الهدفــني اآلخريــن هما 
والعملية  اإليرانية،  القوات  اخراج 
املعتمدة  اآلليات  فإن  السياسية، 
لديهم آليات ناعمة تستلزم وقتاً 

.«ً وصبرا
 وخلــص إلــى أن «النتائــج غير 

مضمونة وفق هذه اآلليات».
وكان جيفري قــال إن على نظام 
األســد يجــب أن يوافــق علــى 
ق  يحقّ لــم  إنّــه  إذ  «تســوية»، 
سنوات  ســبع  بعد  اً  تامّ  ً انتصارا
مــن احلرب فــي ظلّ وجــود 100 
ألف مســلّح مناهــض لنظامه 

وزاد في  الســورية،  األراضي  على 
كلمة مبؤمتر فــي مركز «أتالنتيك 
واشنطن  في  لألبحاث  كاونسل» 
«نريــد أن نــرى نظامــاً مختلفاً 
ال  «أنــا  مســتدركاً:  جوهريــاً»، 
ث عــن تغيير النظام. نحن ال  أحتدّ
نحاول التخلّص من األسد»، لكن 
املســؤول األميركي شدد على أن 
البلــدان الغربية لن تشــارك في 
ل  إعــادة اإلعمار إذا لم يتمّ التوصّ
إلى حلّ سياســي يقبله اجلميع 
تغيير في ســلوك  ويترافق مــع 
النظــام «لتجنّــب فتــح الباب 
أمام أهوال جديدة في الســنوات 

املقبلة».
إلى ذلــك، قال الرئيس الروســي 
فالدمييــر بوتــني إن الوضــع في 
تدريجياً، لكن  بدأ يستقر  سورية 
زالوا يحاولون  العصابات ما  رجال 
العودة، فيما أشــاد وزيــر الدفاع 
الروسي ســيرغي شويغو مبسار 
آســتانة، وزاد: «املرحلــة األهــم 

احلوار  تنظيم  النزاع هي  لتسوية 
آستانة  ومفاوضات  السياســي. 

اعطته دفعة التسارع. 
كما عقد بنجاح في كانون الثاني 
في مدينة سوتشــي مؤمتر احلوار 
الوطني السوري الذي شهد بداية 

لتشكيل اللجنة الدستورية. 
وهكــذا، يتــم إنشــاء الظروف 
السياسية للحفاظ على سالمة 
أنه  وأكد  الدولة فــي ســورية»، 
«اكتمل انسحاب اجلزء األساسي 
من القوات الروســية املشــاركة 
اإلرهاب في  في عملية محاربــة 
ســورية، بعد حتريــر 96 في املئة 
من أراضــي البالد من التنظيمات 
اإلرهابية»، وقــال إن العدد الباقي 
يكفــي للقيام وتنفيــذ املهمات 
القررة، كما أشار إلى أن «طلعات 
ســالح اجلو الروسي تراجعت من 
100 الى 110 طلعــات في اليوم 
حتى 2 الى 4 طلعات في األسبوع، 

أغلبها استطالعية».

وفق مجلس األمن وتوجهات المبعوث األممي إلى سوريا

ضامنو «آستانة» يتفقون على قواعد تيّسر
 مهمة اللجنة الدستورية

شدد المبعوث األميركي 
إلى سوريا جيمس 

جيفري أن بالده 
متمسكة بمحاربة 

«داعش» ومنع امكانية 
عودته، وتنفيذ القرار 

2254، وربط االسهام 
في إعادة إعمار سورية 

بتغيير «جوهري» في 
النظام، أكد جيفري 

أن بالده ال تهدف إلى 
التخلص من رئيس 
النظام بشار األسد

اجتماع الضامنني

الصباح الجديد _ وكاالت: 
أمــر الرئيــس األميركــي دونالد 
«قيادة  بتأســيس  امــس  ترامب 
عســكرية للفضاء»، وهي هيكل 
وزارة  داخــل  جديــد  تنظيمــي 
له  ســتكون  (البنتاغون)،  الدفاع 
العمليات  على  كاملة  ســيطرة 
والقيادة  الفضائية.  العســكرية 
اجلديدة منفصلة عن هدف ترامب 
للجيش،  جديــد  فرع  بتأســيس 
ى «قوة الفضاء»، ولكن ميكن  يُسمّ

أن تكون خطوة في ذلك االجتاه.
هها ترامب الى  ووَرَدَ في مذكرة وجّ
وزير الدفاع جيمس ماتيس: «أوعز 
بتأســيس قيادة الواليات املتحدة 
قتالية  قيــادة  لتكون  الفضائية، 
موحــدة فاعلة، مبا يتماشــى مع 

قوانني الواليات املتحدة».
ومن مركــز كينيدي الفضائي في 
كاب كانافيرال فــي فلوريدا، قال 

نائب الرئيس مايك بنس إن القيادة 
للفضــاء  اجلديــدة  األميركيــة 
القدرات الفضائية في  ســتضمّ 
وزاد:  العســكرية،  الفــروع  كل 
ر مفهــوم العمليــات  «ســيطوّ
ــن  الفضائيــة فــي شــكل ميكّ
تنا في  مقاتلينا من الدفاع عن أمّ
حقبة جديدة». وكان ترامب أعلن 
في حزيران املاضــي أنه يرغب في 
تأســيس «قوة فضائية» ستكون 
ً في القوات املسلحة،  فرعاً جديدا
إلى جانب قــوات البحرية واملارينز 
. وشدد على  واجليش وســالح اجلوّ
أن هــذه اخلطوة ضرورية للتصدي 
وتأكيد  الفضــاء،  فــي  للثغرات 
الهيمنة األميركية في هذا اجملال.

على صعيد آخــر، أعلنت املدعية 
العامة في نيويورك باربرا أندروود أن 
ترامب وافق على إغالق مؤسسته 
اخليرية اخلاصة «مؤسسة ترامب»، 

غير  بانتهاج «ســلوك  املتهمــة 
قانونــي فــي شــكل متواصل». 
وقالت إن املؤسسة ستُحلّ وتوزّع 
مؤسسات  على  املتبقية  أصولها 
خيريــة أخــرى. وأضافــت: «هذا 
انتصــار مهــم حلكــم القانون، 
يوضــح أن هناك مجموعة واحدة 
من القوانني تنطبق على اجلميع».

جاء ذلك بعد ســاعات على اتهام 
التكنولوجيا  شــركات  الرئيــس 
و»تويتر»  بــوك»  «فيس  العمالقة 
و»غوغــل» بالتحيّــز الــى احلزب 
الدميوقراطي. وكتب على «تويتر»: 
«فيس بوك، تويتر وغوغل متحيّزة 

إلى الدميوقراطيني.
للســخرية. جعلت  أمــر مثيــر 
ً على الناس  مــن األصعب كثيــرا
االنضمام إلى حملة ترامب، وأزالت 
أســماء كثيرة وأبطأت في شكل 

كبير مستوى الزيادة وسرعتها».

ترامب يؤّسس «قيادة عسكرية للفضاء» رئيسان سابقان يتنافسان في جولة إعادة
 انتخابات الرئاسة في مدغشقر

الصباح الجديد _ وكاالت: 
يتنافس رئيس ســابق ملدغشقر وغرميه 
الذي أطاح به من الســلطة في انقالب 
عــام 2009 في جولة إعــادة بانتخابات 

الرئاسة امس األربعاء.
وحصــل الرئيســان الســابقان مارك 
رافالومانانا وأندريه راجولينا على 35.35 
باملئة و39.23 باملئــة على التوالي خالل 
اجلولــة األولى التي أجريت في تشــرين 

الثاني.
وتأمل مدغشــقر فــي أن جتــري ثاني 
االضطرابات  منــذ  ســلمية  انتخابات 
التي شهدتها عام 2009 عندما أطاحت 
بالرئيس  راجولينــا  قادها  احتجاجــات 
رافالومانانا فيما وصفه االحتاد األفريقي 
وغيره من املنظمات الدولية بأنه انقالب.
وبدأ التصويت في جولة اإلعادة في وقت 
مبكر صباح امس  األربعاء ومن املتوقع 
أن تصــدر النتائج األوليــة قبل نهاية 

العام اجلاري.
وقالــت حاجة حســينة وهــي طالبة 
تبلــغ من العمر 21 عاما «آمل أن يحقق 
الرئيس القــادم للجمهوريــة التنمية 
للبــالد ويجلــب األمن وييســر تعليم 

األطفال».
ورافالومانانا  راجولينــا  من  كل  وتعهد 
بطي صفحة املاضي وقــاال أثناء اإلدالء 
بصوتيهما في العاصمة تناناريف إنهما 

سيتقبالن نتيجة االنتخابات.
وقــال راجولينا «رغم أنه موســم ممطر 
فقد سطعت الشــمس اليوم. آمل أن 

تشرق الشمس على مدغشقر».
وأضاف «في حال حدث تزوير لالنتخابات، 
فهذا لن يكون من جانبنا، أنا دميقراطي 

وإذا خسرت سأتقبل القرار».
وقال رافالومانانا إنه واثق من قدرته على 
إحداث تغيير في البالد. وأضاف “بالطبع، 

ســأتقبل النتائج. لكن وبوضوح يجب 
احترام قواعد اللعبة».

أكزافييــه  بنــي  اجلنــرال  وقــال 
فــي  الدفــاع  وزيــر  راســولوفونيرينا 
مدغشقر أنه مت نشــر اجلنود في أنحاء 

اجلزيرة لتوفير األمن أثناء االنتخابات.
وقال “ما يقرب مــن 20 ألف عنصر من 
قــوات الدفاع واألمن نُشــروا في أنحاء 
البــالد.. 900 فــي العاصمــة لضمان 
أبناء  “أدعو  وأضــاف  االنتخابات”.  تأمني 
مدغشــقر للدفاع عــن اختيارهم، وأال 
يقومون  وأنصارهما  املرشــحني  يتركوا 
باملهمــة، تعالــوا وصوتوا ثــم قدموا 

املساعدة وراقبوا فرز األصوات”.
وكان الرئيــس املنتهيــة واليتــه هيري 
راجاونارميامبيانينا يأمل في الفوز بوالية 
ثانية من خالل انتخابات نوفمبر تشرين 
الثاني لكنه جاء في املركز الثالث بفارق 

كبير وخرج من السباق.



 الكوالج يصنع من المبعثرات
تشكيال يحاكي الموسيقى

حوار مع التشكيلية
عادلة فاضل اإلبراهيمي

حوار مع عازف القانون المغترب
سهاد نجم عبد اهلل

هتشكوك.. مخرج أفالم الرعب 
والنهايات الملتوية

منذ العام 1990 تنقل الفنان سهاد جنم عبد اهلل بني املؤسسات الفنية 
العراقية، فقام بتدريس املوســيقى في معهد الدراســات املوسيقية 
ومعهد الفنون اجلميلة ومدرسة املوسيقى والباليه. اول أستاذ يفتتح 
فرعا آللة القانون بقسم املوسيقى لكلية الفنون اجلميلة في بغداد، 
وظل مدرسا في هذا القسم حتى عام 2002 حني بدأت رحلة الغربة..

حينمــا نتحدث عن أفالم الرعب ال ميكن لنا ان نســهو عن ذكر اخملرج 
العاملي الشهير هتشكوك، اشهر من قدم أفالم الرعب، وقد تكون تلك 

الفئة الوحيدة من األفالم التي قدمها للسينما العاملية.
الســير ألفريد جوزيف هتشــكوك، منتج ومخرج أفالم إجنليزي، كان 

رائداً في العديد من التقنيات والتشويق واإلثارة نفسية في األفالم.

88910

في العزلة يتيه األنســان في دروب ومجاهل نسيان مرتفع ضجيجا، 
وتســقط تفاصيله في قاع يســدل الســتار عن احملطة التي توقف 
عندها أثرا، رمبا حادث ما. وتبدأ أوراقه الزائدة تنسلخ من على شجرة 
العمر واحدة تتلو واحدة، وفي احلب يصبح هاجس االستمرار نقيض 

العزلة والنسيان..

التصوير الســينمائي، أو الســينماتوغرافي، فن وعلم تصوير الصور 
املتحركة عن طريق تســجيل األضواء، أو أنواع أخرى من اإلشــعاعات 
الكهروكغناطسيسة، بواسطة أجهزة استشعار رقمية أو كيميائية 
بواسطة مواد متحسسة للضوء.  عادة تستعمل عدسة القطة تركز 

الضوء بشكل ترددي دوري على سطح متحسس للضوء..
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

Thu. 20 Dec. 2018 issue (4079)اخلميس 20 كانون األول 2018 العدد

أحالم يوسف

قــد ينحصــر مفهــوم الفــن أكادمييا 
بالتشكيل واملســرح والسينما وغيرها، 
لكني أرى ان الفن ينضوي حتت رايات عدة، 
واعمال كثيرة، مثل النجارة واحلدادة، فان 
لم يكن صاحب هذه احلرفة فنانا، ملا اتقن 
عمله بالنحو املطلــوب ولن ينتج عمال 

استثنائيا، او مميزا.

كورت  والقــاص  الروائي  الكاتــب  يقول 
فونيجت: احتم بالفــن، أنا ال أمزح على 
اإلطــالق، الفن ليس وســيلة لكســب 
العيش فقط، بل إنُه الطريقة اإلنسانية 
جلعل احلياة أكثر احتماال، ُقم مبمارســة 
الفن، من دون أن تهتم إن ُكنت تقوم بذلك 
بشــكل جيد أو سيء، الفن هو الطريقة 
الصحيحة جلعل روحك تنمو وتزدهر، من 
أجل السماء، ُقم بالغناء وأنت تستحم، 
أرقص وأنت تســتمع الى املوسيقى في 

الراديو، احــك حكايات وقصصا لألخرين، 
أكتــب قصيدة إلى صديــق لك، حتى لو 
كانت ســيئة جداً، حاول أن ُتارس الفن 
قدر اســتطاعتك، فســوف حتصل على 
أبدعت  أنك  ُمكافأة مجزية. جــدا، وهي 

شيئا ما.
 روح الفنان، حارســنا الشــخصي الذي 
يرافقنا أينما حللنــا وفي كل وقت واوان 
من دون اجر، ومن دون توجس او ريبة منه 
او به، يحميك من شــر نفسك، ومن شر 

أي فكرة مشــوهة قد تخطر على بالك 
يوما لســبب او لســبب اخر، قد تكون 
بدافع االنتقــام او الثأر، لننطلق، فهناك 
مســاحات كبيرة في احليــاة لم نصلها 

بعد.
باســتطاعة أي منا، ان يلعب دور الفنان، 
مــع العائلــة، االطفال، ميكــن ان نلعب 
دور الــراوي، او املمثــل، ونحــن تقــص 
عليهم حكاياتنا األســطورية واخليالية، 
تكتشف  ونحن  متعتنا  بقدر  فنمتعهم 

جوانــب من ذاتنا وشــخصيتنا، لم نكن 
لنعرفها لوال مساحة احلرية التي وهبها 
لنا الطفل، والفن الذي يقبع داخل روحنا.
الكثير منا يعشق الغناء، لكنه يحذر من 
ممارســة هوايته تلك، قــد يجد ان صوته 
لكن..  للســخرية،  ويدعو  مبالئــم  ليس 
هل ســلبنا حق أحــد ان أطلقنا اجنحة 
حنجرتنــا لتتنقــل بحرية بني بســاتني 
وازاهير الفكر والــروح؟ ابدا، نحن نخاف 
أحيانا من كذبــة اختلقها الوهم، علينا 

ان نواجهه ونتحرر منه. 
نحتاج جميعنا الى شــجاعة ترافق روح 
الفنان التي نسعى اليها، الشجاعة هي 
ما يســاعدنا على حتقيــق ذواتنا، وتأخذ 
بيدنا لنطلق العنان خمليلتنا، فترقى بنا الى 
مديات رائعة، كنا جنهلها بســبب خوفنا 
من اكتشــاف اجملهول، لنجمح بأحالمنا، 
فتكاد تكون احلالــة الوحيدة التي منتلك 
فيهــا حريتنا مــن دون قلــق. الفن روح 

شجاعة، ورمبا يكون هذا تعريفها االروع.

الفن مساحة الحرية التي يهبها لنا حتى.. الطفل

البورتريه املعاصر

يوسف الخليفة: وطني جميل
يحتضن اطيب شعب...  ص10



غادرت العراق 
عام 2002 بعد 
ان تلقيت دعوة 

للتدريس في 
المعهد االعالي 
للموسيقى في 

جامعة صفاقس 
التونسية، 

ومكثت 
في تونس 

لغاية العام 
2011 عملت 
خاللها في 

»الكونستوار« 
المعهد الوطني 

للموسيقى 
في مدينة 

صفاقس، وفي 
»كونستوار« 

المعهد الوطني 
للموسيقى 
في سوسة، 
والمهدية. 

وبعد الخريف 
العربي وليس 
الربيع العربي، 

اضطررت لتقديم 
استقالتي 

ومغادرة تونس 
بعدما تعرضت 

لمضايقات 
شخصية، 

فشددت الرحال 
صوب بلجيكا.

أخرج هيتشكوك 
أكثر من خمسين 
فيلما في حياته 

المهنية التي 
امتدت ستة عقود. 
وينظر له في كثير 

من األحيان على 
أنه أعظم مخرج 

بريطاني. جاء في 
المرتبة األولى 

في استطالع 
لنقاد السينما 
عملته مجلة 

دايلي تيليغراف 
البريطانية في 

عام 2007، والتي 
قالت: مما ال شك 
فيه أعظم مخرج 

خرج من هذه الجزر، 
هيتشكوك فعل 

أكثر من أي مخرج 
آخر ليصقل السينما 

الحديثة، والتي 
ستكون مختلفة 

تماما بدونه. 

الملف 8

حاوره ـ سمير خليل:

 منذ العام 1990 تنقل الفنان ســهاد 
جنم عبد اهلل بني املؤسســات الفنية 
العراقية، فقام بتدريس املوسيقى في 
معهد الدراســات املوسيقية ومعهد 
الفنون اجلميلة ومدرســة املوسيقى 

والباليه.
القانون  اول أســتاذ يفتتح فرعا آللة 
بقســم املوســيقى لكليــة الفنون 
اجلميلة في بغداد، وظل مدرســا في 
هذا القسم حتى عام 2002 حني بدأت 

رحلة الغربة.
بتأسيس مدرسة  للفنان سهاد حلم 
كبيــرة تعنــى باملوســيقى العربية 
والعراقية واحلفاظ عليها، العتقاده ان 
املدرسة املوسيقية العربية اليوم على 
شفا حفرة االنقراض بسبب التهجني 

الذي تسلل اليها من املدارس األخرى.
عن بداية عالقته باملوسيقى وعشقه 
آللــة القانون يقــول: انا مــن عائلة 
فنيــة والدي الفنــان امللحن جنم عبد 
اهلل الــذي برز في اغنيــة الطفل في 
ســبعينيات القرن املاضــي، وكنا في 
بغداد  إلذاعة  التابعــة  االطفال  فرقة 
التي ضمت اسماء كبيرة تخرجت من 
وهيثم  محسن،  كمهند  الفرقة  هذه 
يوسف، ووحيد علي، وقبلهم بلقيس 
فالح، وعالء ســعد رحمه اهلل. وبرغم 
انني فتحت عينــي على آلة العود، اال 
القانون خالفا  آلــة  انني قررت اختيار 
لتوقعات والدي، والذي تفاجأ باختياري 

آلة اخرى مع كورال فرقة األطفال.
املوسيقية  الفرقة  برفقة  وتابع: كنت 
بقيــادة الفنان حســن الشــكرجي. 
شغفت بآلة القانون التي كان يداعب 
اوتارها، فترسخت في مخيلتي، وقررت 
اختيارها رفيقة ابداعي، ألنني أجد ان 
لها هيبة خاصة، وعندما قررت دراسة 
هذه اآللة اكتشــفت انهــا من اهم 
اآلالت في املوســيقى العربية، بل هي 

اآللة االوسع في املساحة الصوتية.

 كيف جتد حال املوسيقى في العراق؟
-لألســف انا على تواصل مع اساتذة 
املوســيقى فــي العــراق، او ما تبقى 
منهم، يعانون كثيــرا من التهميش. 
املستوى الثقافي في العراق بنحو عام 
تضعضع كثيرا، ال توجد مؤسسات او 
جهات عليا حتتضن هذا العنصر املهم 
من الثقافة اإلنســانية، موســيقانا 
تأثرت بذلك كثيرا، امتنى بألم ان يكون 
العراق  فــي  املوســيقيني  بعون  اهلل 
في ظل هــذا االهمال وعــدم الدعم 

العراقيــة  املوســيقى  والتشــجيع، 
تعيش حالة حزن كبير.

* ملاذا قررت الرحيل بعيدا عن بلدك ؟ 
وكيف استطعت العمل في الغربة؟ 
برغــم أنك حتتــرف آلة موســيقية 

صعبة؟ 
-غــادرت العــراق عــام 2002 بعد ان 
املعهد  للتدريس فــي  تلقيت دعــوة 
االعالــي للموســيقى فــي جامعة 
صفاقس التونسية، ومكثت في تونس 
لغايــة العــام 2011 عملــت خاللها 
في »الكونســتوار« املعهــد الوطني 
صفاقس،  مدينــة  في  للموســيقى 
الوطني  املعهــد  »كونســتوار«  وفي 
للموســيقى في سوســة، واملهدية. 
الربيع  العربي وليــس  وبعد اخلريــف 
العربي، اضطررت لتقدمي اســتقالتي 
ومغــادرة تونــس بعدمــا تعرضــت 
الرحال  ملضايقات شخصية، فشددت 

صوب بلجيكا.
وتابع: في بلجيكا افتتحت مدرســة 
عربية لتعليم العزف على آلة القانون 
في املركــز الثقافي العربي في مدينة 
مســتويات  بتدريس  وقمــت  ليــج، 
متقدمة جدا، وعملــت بجد لتعليم 
اآللة.  هــذه  العــزف على  االطفــال 
اطفال يعزفــون االحلان العراقية وهم 
ال يتحدثون العربية وال يفقهون شيئا 

عن املوسيقى العراقية.
 وأضاف: ألول مرة اطفال بعمر الست 
الى العشــر ســنوات يعزفــون عزفا 

جماعيــا ألغانــي )فراكهــم بجاني( 
بأرقى  و)علــى شــواطي دجلة مــر( 
اجلمــال على آلــة القانــون، ووصلت 
بهــم للمشــاركة في برنامــج )آرب 
غوت تالينت( املعروف املوسم املاضي. 
ولدي هذا املوسم مشاركة مع احدى 

تلميذاتي ». 
السيدة  يابانية،  يضيف: هناك سيدة 
يوكو تلميذة عنــده، تدرس عن طريق 
االغنيتني  اليــوم  وتعزف  االنترنيــت، 
نفســها ويضيــف: بإمــكان اجلميع 
االغاني  يعزفــون  طلبتي  مشــاهدة 
العراقيــة فــي اليوتيوب. انــا اعمل 
باسلوب منهجي خاص اتفرد به، ومن 
القلة القليلة التي تقوم بتدريس آلة 
القانــون بالوطن العربــي ان لم أكن 
الوحيد، واذا وجد غيــري فمن النوادر، 
فعادة ما تبدأ املدارس املوسيقية بعمر 
تسع أو عشر سنوات، اما انا فأبدأ من 

عمر ست سنوات.

*وعن عالقته ببلده قال سهاد:
- احاكــي العــراق بلغة املوســيقى، 
بعد ان اسســت في بلجيــكا فرقة 
موســيقية تضــم طالبا من شــتى 
جنســيات العالم، وجعلتهم يعزفون 
معي احلانا عراقية، فعزفنا معا مقدمة 
مقــام االورفة مــن التــراث العراقي، 
للموسيقار  شروق  موسيقى  وكذلك 
جميل بشير، عدا مؤلفاتي املوسيقية 
اينما  بلدي  موســيقى  أقدم  اخلاصة. 
حللت، وهــي حاضرة معي خالل ادائي 

لنمــاذج التراث املوســيقي العراقي. 
العراق حاضر معنــا اينما نكون، نعتز 
به حتى وان تغربنا عنه وحصلنا على 
جنســيات بلدان اخرى، مازلنا نحافظ 

على جنسيتنا العراقية االصيلة.
. *هل من تشابه بني الواقع املوسيقي 
فــي العراق والدول التــي عملت بها؟ 
»اليوجد تشــابه، كل الــدول العربية 
وتشــجع  تهتــم  برغــم صعابهــا 
املهرجانات  خــالل  مــن  املوســيقى 
واملســابقات. مؤخرا تلقيت دعوة من 
املغرب وحتديدا مــن جامعة افنان في 
مدينة سال الرباط إلقامة ورشة للعزف 
بتدريس عدد  القانون، وقمت  آلة  على 
بوصفي  هناك  وكرمــت  الطالب،  من 
أحد االساتذة الكفوئني في هذه اآللة، 
كل الدول العربية تهتم باملوسيقى اال 

العراق مع األسف.

* وما مشــاريعك املقبلــة وهل في 
مخططاتك زيارة العراق؟ 

لدي دعوات للمشاركة في مهرجانات 
دولية، هناك دعوة في غرناطة بإسبانيا 
للمشاركة مع  املقبل  الشــهر  خالل 
فرقة موســيقية تضــم خليطا من 
عازفني اسبان وعرب احدهم من سوريا، 
وانا كعازف قانون، نعزف خاللها مناذج 
العربي  التراث املوسيقي وموروثنا  من 
األصيــل، اضافة لعروضــي مع فرقة 
البلجيكيــة،  »ريفجســفورريجس« 
املبدعني،  والتي تضم مجموعــة من 
خليــط جميل من جنســيات التبت، 

وأفغانستان، 
والباكســتان، 
 ، يا ر ســو و
 ، بلجيــكا و
للعراق،  اضافــة 
خاللها  من  نقدم 

التراث  مــن  مناذج 
لبلداننا،  املوسيقي 
القرص  وانتجــت 

االول الــذي لم اشــارك فيــه، لكني 
سأشــارك في الثاني، والذي سيصدر 
املقبل، عزفت فيه  خالل شهر شباط 

موسيقى عراقية. 
ويتابــع: مؤخرا تلقيت دعــوة من دار 
االوبــرا الكويتيــة الفتتاح مدرســة 
موســيقية لألطفال، مدرسة كبيرة 
معتــرف بها من دار االوبرا تضم فريقا 
تدريسيا متميزا من دولة الكويت«. 
وبالنسبة لزيارة العراق، امتنى ان 
اكون في بلــدي العراق بأقرب 
فرصة، وان اقدم كونســرتو 
)ماســتر كالس( واقيم دورة 
لتعليــم آلــة القانــون ان 
توفــرت االجواء املناســبة، 
وباعتقــادي ان هــذه الدورة 
ستفيد طلبة املوسيقى في 
العراق، لألسف هناك ضعف 
فيما يخص مســتوى آلة 
واملفروض  القانون، 

تهيئــة 

ء  ا جو ال ا
ســبة  ملنا ا
تدعم  التــي 
ذ  ســتا ال ا
على  والتلميذ 
اماس  اقامــة 
ســيقية  مو
داخل العراق 

وخارجه.

الصباح الجديد - متابعة:

حينما نتحــدث عن أفالم الرعب ال ميكن 
لنا ان نســهو عــن ذكر اخملــرج العاملي 
الشهير هتشكوك، اشهر من قدم أفالم 
الرعب، وقد تكون تلك الفئة الوحيدة من 

األفالم التي قدمها للسينما العاملية.
السير ألفريد جوزيف هتشكوك، منتج 
ومخــرج أفــالم إجنليــزي، كان رائداً في 
العديد من التقنيات والتشــويق واإلثارة 
نفســية في األفــالم، بعــد جناحه في 
البريطانية في كٍل من األفالم  السينما 
الصامتةK واألفــالم الصوتية في وقت 
مبكر ُعرف بكونه أفضل مخرج إجنليزي 
انتقــل إلى هوليود عــام 1939، وأصبح 

مواطنا أميركياً في عام 1955 .
خالل حياته املهنية التي امتدت أكثر من 
نصف قرن، أســس هتشكوك لنفسه 
أسلوبا إخراجيا معروفا ومميزا. وكان من 
الرائدين في استعمال الكاميرا للتحرك 
بطريقة حتاكي نظرات الشــخصية في 
الفيلم، مجبراً املشاهدين على االنخراط 

في شكل من أشكال التلصص. 
قام بتأطير اللقطة لزيادة القلق واخلوف 
أو التعاطف، وأستعمل طريقة مبتكرة 
فــي مونتاج الفيلــم. قصصه تتضمن 
غالبــاً أشــخاصا هاربني مــن العدالة 

برفقة شخصيات نسائية. 
تنتهي  هتشــكوك  أفالم  مــن  العديد 
نهاية ملتويــة، وحبكات مثيرة تتضمن 
تصويرا للعنف والقتل واجلرمية، والعديد 

من األســرار، مع ذلك، تستعمل كشرك 
أو وســيلة تخدم موضوعــات الفيلم، 
التــي بهــا  النفســية  واالمتحانــات 

الشخصية. 
تقتبس أفالم هيتشــكوك أيضاً العديد 
من محــاور التحليل النفســي. أصبح 
ألفريد هيتشكوك رمزاً ثقافياً من خالل 
الشخصي في مشاهد صغيرة  تواجده 
من أفالمه اخلاصــة واملقابالت ومقاطع 
التي  التلفزيون  وبرامج  القصيرة  األفالم 

يقدمها.
أخرج هيتشــكوك أكثر من خمســني 
فيلمــا في حياته املهنيــة التي امتدت 
ســتة عقــود. وينظر له فــي كثير من 
األحيان على أنه أعظم مخرج بريطاني. 
جاء في املرتبة األولى في استطالع لنقاد 
تيليغراف  دايلي  السينما عملته مجلة 
البريطانية في عــام 2007، والتي قالت: 
مما ال شــك فيه أعظم مخرج خرج من 
هذه اجلزر، هيتشكوك فعل أكثر من أي 
احلديثة،  الســينما  آخر ليصقل  مخرج 

والتي ستكون مختلفة متاما بدونه. 
بأنه اخملرج  MovieMaker وصفته  مجلة 
األكثــر تأثيرا على اإلطــالق، ويعد على 
نطــاق واســع كواحد من أهــم فناني 

السينما.
هيتشــكوك  أفالم  تتميز شــخصيات 
أحياناً بالصراع فــي عالقات أبطاله مع 
أمهاتهم. ففي فيلم الشمال والشمال 
الغربــي )1959 م( كان روجــر ثورنهيل 
)لعب هذا الــدور كاري غرانت( رجالً بريئاً 
ســخرته أمه ليصبح قاتــالً، ثم تابعت 

ذلك بعده. 
أما في فيلم الطيور )1963 م( فقد وجد 
رجال بريئا -والذي ناضل لتحرير نفســه 
من أمه امللتصقة به )جيســيكا تاندي( 
- معرضاً للهجوم من قبل طيور شريرة. 
كما عانــى القاتل في فيلــم الهيجان 

)1972 م( من كراهيته للنســاء ما عدا 
والدته أدوليزز. 

ومــن األمثلــة على اضطــراب عالقات 
األبطال مع األمهات أيضاً، كره الشــرير 
برونو في فيلم )غرباء على قطار( لوالده 
مع احلفــاظ على عالقــة وثيقة للغاية 

بوالدته )مثلت الدور ماريون لورن(. وأيضاً 
صراع سيباستيان )كلود راينز( في فيلم 
)سيئ الســمعة( مع والدته التي كانت 
تشــك فــي عروســه إليكياهوبيرمان 
-شــكاً في محله - )لعبت الدور إنغريد 
بيرغمان( . وأيضاً مشكالت نورمان بيتس 

مع والدته في فيلم )النفسية ).
مييل هيتشــكوك إلى أن تّتصف بطالته 
باجلمــال واللطف وأن يُكّن شــقراوات، 
اللواتــي يكن لطيفــات فــي البداية، 
ولكن عندما يتّم استفزاز عاطفتهن أو 
أكثر  باخلطر تكون استجابتهن  يشعرن 
حساســية أو وحشية أو حتى إجرامية، 
فقد كن الشــقراوات في فيلم )النزيل 

)lodger( هّن الضحايا األكثر شهرة.
 وفــي فيلــم )خطــوة( كانــت بطلة 
كارول،  مادلني  الشــقراء  هيتشــكوك 
مقيدة باألصفــاد. وفي فيلــم )مارني( 
كانت الشخصية الرئيسة )بطولة تيبي 
هيدرين( لصة. وفي فيلم )للقبض على 
لــص( عرضت فرانســي )غريس كيلي( 
املســاعدة على رجل اعتقدت أنه لص. 
أما في فيلــم )النافذة اخللفية( عّرضت 
ليزا )غريــس كيلي مرًة أخــرى( حياتها 

للخطر باقتحامها شقة الرس ثورفالد.
 Psychowhere املثال األكثر شــهرًة في 
جانيت لــي حيث أدت دور الشــخصية 
سيئة احلظ التي تسرق 40،000 ثم تُقتل 
على يــد مختل عقلي منعــزل. وكانت 
آخر جنمة شــقراء لهيتشــكوك باربارا 
هاريس )بعد مضي ســنوات على فيلم 
داني وابنتهــا كلود جيد توباز( حيث أدت 

دور مختلة نفســية واهمة حتولت إلى 
جاسوســة هاوية، وفــي فيلمه األخير 
)مؤامرة األســرة( لعبت كارين بالك دور 
الدور ألنها  التي ناســبها  أملاس  مهربة 
ارتدت شعراً مستعارا أشقرا طويال في 
عدة مشــاهد، ثم ازداد عدم رضاها عن 

سيرها في العمل.
في ذروة جنــاح هتشــكوك، ُطلب منه 
أيضا تقدمي مجموعة من الكتب املرفقة 
باسمه وكانت هذه السلسلة عبارة عن 
مجموعــة من القصــص القصيرة من 
قبل ُكتاب القصة القصيرة الشعبيني، 
التشــويق  على  بالتركيز  امتــازت  وقد 

وأفالم الرعب بشكل أساسي. 
وشــملت هــذه العناويــن: مختــارات 
ألفريد هتشــكوك، وألفريد هتشكوك 
يقــدم قصصا ميكــن قراءتهــا وحيداً، 
ألفريد هتشــكوك،  الوحش  ومتحــف 
وحكايات ألفريد هتشكوك خارق الرعب 
والتشــويق، واملتحدث الســاحر ألفريد 
هتشكوك في اإلثارة، وألفريد هتشكوك 
هتشكوك  وألفريد  الساحرات،  مشروب 
هتشــكوك  والفريد  الشــبح،  معرض 
عشــرات من اجلــالد، وقصــص ألفريد 
هتشكوك ليســت للعصبيني، وألفريد 

هتشكوك البيت املسكون. 
لم يُشارك هتشكوك في القراءة بشكل 
فعلي أو املراجعة أو التحرير أو حتى في 
اختيار القصص القصيرة: بل في الواقع، 
كانت له مقدمات غير مكتملة أي شبه 
مكتوبة. وكان ســبب مشــاركته في 

املشروع هو إعارة أسمه وجمع النقود.

احاكي وطني بالموسيقى واعلم طلبتي تراثنا األصيل
عازف القانون المغترب سهاد نجم عبد اهلل:

هتشكوك.. مخرج أفالم الرعب والنهايات الملتوية

أكثر أفالم هوليوود نجاحًا لعام 2018

هتشكوك

اخلميس 20 كانون األول 2018 العدد

متابعة ـ الصباح الجديد:
شهد العام 2018 انتاج عدد كبير من 
األفالم املميزة التــي حطمت العديد 
مستوى  على  القياســية  األرقام  من 
اإلقبال اجلماهيري وإيراداتها بشــباك 

التذاكر.
وجمع موقع IMBD اخملتص بإحصائيات 
األفالم السينمائية في قائمة، األفالم 

العشرة األعلى حتقيقا لإليرادات خالل 
عام 2018:

في املركز األول جاء فيلم "بالك بانثر" 
للنجم "تشــادويك بوزميــان" وحقق 
بشباك التذاكر داخل الواليات املتحدة 

فقط 700.06 مليون دوالر.
الفيلم من توزيع ديزنــي وإخراج راين 
كوغلر وبطولة تشــادويك بوســمان 

و لوبيتا  ومايكل بــكاري جونســون، 
نيونقو.

وفــي املركــز الثانــي، جــاء فيلــم 
 ،AVENGERS : INFINTY WAR
الذي حقــق إيرادات بشــباك التذاكر 
داخــل أميــركا وصلــت لـــ 678.82 
مليون دوالر. من إخراج االخوان روسو، 
وتأليف كريستوفر ماركوس وستيفن 

مكفيلــي، وبطولــة عــدد كبير من 
املمثلني مــن ضمنهم روبــرت داوني 
جونيــر وكريس هيمســوورث ومارك 

رافالو. 
واســتولى على املركــز الثالث، فيلم 
 INCREDIBLES الرســوم املتحركــة
2 الذي حقق إيرادات بشــباك التذاكر 
داخل أميركا وصلت لـ 608.58 مليون 

دوالر. وهو فيلم رسوم متحركة ثالثي 
األبعاد من إنتاج بيكســار، ومن توزيع 

أفالم والت ديزني.  
 Jurassic World: فيلــم  احتل  فيما 
Fallen Kingdom للنجم كريس برات، 
املركز الرابع والذي حقق إيرادات وصلت 
لـــ 416.77 مليــون دوالر. فيلم خيال 
علمي ومغامرة صــدرَ عام 2018. من 

وتأليف  بايونا،  أنطونيــو  خوان  إخراج 
ديريك كونولي وكولن تريفورو. 

 DEADPOOL وحاز املركز اخلامس فيلم
في جزئه الثاني للنجم رايان راينولدز، 
 318.49 لـ  إيرادات وصلت  والذي حقق 
مليون دوالر. فيلم بطل خارق أميركي، 
مبنــي علــى شــخصية ديدبول من 

مارفل كومكس. 

 سهاد جنم عبد اهلل مع طالبه



شغفي بالتراث 
منذ نعومة 
أظفاري وقد 
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وفن وحواري 
»تشبه الى حد ما 
بعض شواخص 
بغداد، وهذا 
التراث بشواخصه  
العالمة البارزة 
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الجنوب، وهذه 
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صارت لدي هدف 
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التجاري الذي 
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أي مكان أخر، 
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المزركشة حكاية 
في أعمالي لون 
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بل صارت مصدرا 
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مرة عن طريق 
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قطارات متحركة. 
وعلى الرغم 
من أنها عرفت 
تسويقيًا باسم 
تصوير »بانوراما«

9 الملف 

حاورها ـ فهد الصَكر:

في العزلة يتيه األنســان في دروب 
ومجاهل نســيان مرتفع ضجيجا، 
وتســقط تفاصيله في قاع يسدل 
الســتار عــن احملطة التــي توقف 

عندها أثرا، رمبا حادث ما.
وتبدأ أوراقه الزائدة تنسلخ من على 
شــجرة العمر واحــدة تتلو واحدة، 
وفي احلب يصبح هاجس االستمرار 
نقيض العزلة والنســيان، ليصبح 
طاقة مضافــة باحليوات وهي تدفع 
الى احلضور كشــاخص حضاري ال 
ميكن نسيانه أو التخلي عنه حتما.

بل أزعم أن هذه احلياة وهذا التوقد، 
توقظ حيوات كانت غافية في قاع 
كائــن واســتحضرتها قوته لبلوغ 

وجتاوز احملنة استمرارا.
تلك لذائذ هواجس أدركتها وملستها 
في فضــاءات حــوار اقتحمت فيه 
شــجاعة امرأة حتــدت كارثة احملنة 
لتقف علــى بوابات ضفتها األخرى 
وتعلــن عــن حضورها مــرة اخرى 
وتقول تلكم هي ورقة محنتي وقد 

مزقتها الى األبد.
أن محيطها بكل متفصالته  وأزعم 
كان ســببا فــي بقاء جــذوة احلب 
ومعانيه وجماليته يقظا في قلبها، 
لتدخل مرابعهــا الفنية من جديد 
مبعنى اإلنســانة. الفنانة الصبورة 
املتحديــة محنــة كادت أن تــودي 

بحياتها.
ويقني الصبر منحها قدرة التحمل 
والعبــور الى ضفة احلــب واجلمال 

واللون.
عادلة  الرائــدة  التشــكيلية  أنها 
فاضــل اإلبراهيمــي، مقتربــا من 
محطاتها وهواجسها في حوار، رمبا 
هو األول الذي تكشــف فيه ما لم 
تقله في سابقات حوارية نشرت في 

صحف ومجالت محلية وعربية:

*كيــف كان التحدي فــي ظروف 
ندرك هالة النسيان وقد أصبحت 

مظلة على اجلميع؟
- لــم أنتِم الــى واحات النســيان 
والضعف واالنزواء أبدا، منذ الوهلة 
أفــق األمل  األولــى للصدمة كان 
شكل هاالت من اإلشعاع في قلبي، 
وكان لون احلب مــاردا، قويا صمدت 

عواصفــي وعواطفــي باجتاه جبال 
عنوانا  التحــدي  فصــار  الضعف، 
رئيســا فــي كل تفاصيــل إيامي، 
داهمني  انتصارا  باملقدمة  وشعرت 

وأنصهر معي حد التوحد.

*وكان معرضك الشخصي األخير 
» حياة، فن، حتدي » تعبيرا عن كل 

هذه الهواجس وقوة احلضور؟
- هو واحة تأكيد معناي، ومحاكاة 
واقع أذهلني املؤلم فيه، وصار نقطة 
االرتكاز للتعبير عن انتمائي للحظة 
التغييــر وإيجاد مخرجات للتواصل 
مع املشهد الذي شهد حضوري فنا 
ودرســا، ولذا ضم املعرض محطات 
مــن ســيرتي الفنية، وصــوال الى 
حلظات احملنــة والتحدي مع لوحات 
الصراع اللوني التي جســدت فيها 
انتصــاري على العزلة والنســيان، 
الضعف  ويقني وجودي حية أسابق 

مبا أحمل من قوة لــون وفكر وبيان 
أدواتي املعرفية وقد حافظت عليها 
بكل أبعادها، وأزعم هي في داخلي 

كوليد ال أريد له أن يغادرني.

*في أعمالك متســع من االنتماء 
ملوضــوع التراث ســيما وأنت من 
مدينة متتلك مشــتركا في التراث 

مع العاصمة بغداد؟
نعومة  منــذ  بالتــراث  -شــغفي 
أظفاري وقد عشــت فــي البصرة 
»تراث وفن وحواري »تشــبه الى حد 
ما بعض شــواخص بغــداد، وهذا 
البارزة  العالمة  بشواخصه   التراث 
املوضوعة  وهــذه  اجلنوب،  في مدن 
صارت لدي هدف واحتجاج على ما 
التراثية  املواقــع  من  الكثير  أصاب 
للعبث االســتثماري التجاري الذي 
أسقط عنها هويتها األصيلة، وهي 
رسائل لكل مهتم بالتراث في صورة 

الشناشيل سواء في البصرة أو أي 
مكان أخر، فكانت القباب املزركشة 
حكاية في أعمالي لون ومعمار، وال 
تخلو منها أبــدا، بل صارت مصدرا 
لبحثي الدائم عنها ، فنا ودرســا ، 
وكان لها أن تتطــور كتجربة عند 
انتقالي الى بغداد لتنضج وتتفاعل 
مع احلكايات الكبيرة وهي تنتشــر 

كالشعر في مالذات بغداد.

الرؤى  فــي ماهية  اختالف  *هناك 
الفنية في تناول موضوعة التراث، 
مــن أي زاوية تتفرد التشــكيلية 

عادلة عن األخرين؟ 
-جيلنا نشــأ وهو ميلك املوهبة في 
تخصص صــار هدفه فــي الدرس 
األكادميــي ويطلــع علــى جتــارب 
األخريــن، وتكون قراءاتــه ذات وعي 
أزعم أنــه يختلف ومغاير عن جتارب 
من ســبقوه، ولذا صار فعلنا ورؤانا 

األخرين، وكانت  نوعا عــن  تختلف 
اإلحاطــة مبفاهيم  جتربتــي هــي 
التراث الشعبي برؤى حداثوية كما 
عبر عنهــا الكثير مــن النقاد ممن 
تناولــوا جتربتي الفنيــة، وهي ذات 
فعل تطوري ميتلك عنصر التجريب 
باســتمرار، ولذا هي تنســجم الى 
حد ما مــع احلــارة البغدادية بكل 

حميميتها.

*كيف تنظرين الى التراث العراقي 
وهــو العالمــة الفارقــة في كل 

مدنه؟
-أراه وقد شدني التراث العراقي بثراء 
وهو  األصيلة،  روحيته  ودفق  معناه، 
العراقية  املفــردات  بتفاصيل  زاخر 
التقليدية  والشناشــيل  واألهلــة 
واملرموزات والوجوه السومرية، كما 
التي تســتعملها  التراثية  احللــي 
املــرأة، أنظر الــى املــرأة العراقية 

كمحور تدور وتنضج بل وأبني عليه 
وهو  التشــكيلية،  أعمالي  غالبية 
باختصــار قصيدتــي اللونية التي 

أتغنى بها في فرشاتي.

*مــرة قالــت عادلة »مــا أزال هنا، 
وفنــي مــا يــزال يزهو« الــى ماذا 

تبوحني بذلك املعنى قوة؟
-ألننــي وقفت عند مفتــرق طريق، 
والنســيان،  العزلة  الى  يؤدي  واحد 
والتحدي،  البقــاء  يــؤدي  واآلخــر 
لذا أختــرت الثانــي ألنتصر وبيدي 
فرشــاتي التي تلون طريقي اجلميل 
الــذي أخترتــه بوعــي وروح حتدي 
أعجاب  مثار  وكان  وايقاع حضــور، 
من البعيد قبــل القريب، وهم غير 
مصدقني هذا التحدي في زمن صار 
قاحال منــه، ووجدت أننــي أخترت 
الــدرب الصح ألســتمر في فضاء 
الفن والتشــكيل واللون، ولم تغب 
عني حيوات البحث عن املغاير فيما 
أختــاره من أعمال تدلــل على هذا 

التحدي.

*أشــعر أن األســلوب االنطباعي 
لدى  مشــتركة  حالــة  يشــكل 
الكثير مــن الفنانني، كيف تتخذ 

الفنانة عادلة بعدها املغاير؟
والفهــم  الوعــي  يكمــن  -هنــا 
االنطباعيــة، وكيفية  للمدرســة 
توظيفها بشكل مختلف عن األخر، 
وحتى في طبيعــة اللون وتدرجاته 
هناك رســائل نفسية أحتكم فيها 
ألثارة املتلقي وأبقيه بجانبي حتما، 
ولكل فنان أسلوبه الذي يدونه من 
خــالل اللوحة فــي متنها احلكائي 
االنطباعية،  املدرســة  لتفاصيــل 
اختالفا في  ولذلــك جتــد هنــاك 

»الفيكرات« واأللوان.

* كيف تنظرين الى ملحمة نصب 
احلرية جلواد سليم؟

-هــو حلم مؤجل لقــادم نحلم به 
ونتمناه، ونريد أن يكون له متاثل في 
مخيلة الشــعراء واألدباء والفنانني 
مللحمــة دونت صــورة العراقي في 
حتديه وبطولته وانتصاره، باعدا عنه 
كل تلك االنكســارات واخلســارات 
اليومية، هو نوع اخللود الشــاخص 
كمعلم من عجائب الدنيا في لغة 

النحت احلديث.

الصباح الجديد - متابعات:

أو  الســينمائي،  التصويــر 
الســينماتوغرافي، فــن وعلم تصوير 
الصــور املتحركة عن طريق تســجيل 
األضواء، أو أنواع أخرى من اإلشــعاعات 
بواســطة  الكهروكغناطسيســة، 
أجهزة استشــعار رقمية أو كيميائية 

بواسطة مواد متحسسة للضوء. 
عادة تســتعمل عدســة القطة تركز 
الضوء بشكل ترددي دوري على سطح 
متحســس للضــوء داخــل الكاميرا، 
لتشــكل صورا متعددة في ما يسمى 

شريط الفيلم.
تقوم  الرقمية،  املتحسسات  حالة  في 
كهربائية  شــحنات  بنقل  العدســة 
إلى كل بكســل التي تقوم بحفظها 
لإلستعمال  فيديو  في ملف  الكترونيا 

املستقبلي. 
كثيرة  تطبيقات  السينمائي  للتصوير 
في احلقــول العلميــة واألدبية وعالم 
األعمال ونشــاطات الترفيــه واإلعالم 

واملناهج.
مت حتريك الكاميــرا ألول مرة عن طريق 
حملها على عربة متحركة، وصور أول 
فيلم بهذه الطريقة بواســطة املصور 
لوميير من املنصة اخللفية لقطار كان 
يغــادر مدينة القدس فــي عام 1896، 
وبعام 1898 كان هناك عدد من األفالم 
التــي صورت على قطــارات متحركة. 
وعلى الرغم من أنها عرفت تســويقياً 
باســم تصوير »بانوراما«، إال أن األفالم 
التي صورت من مقدمة القطارات يشار 

إليها عادًة باسم »جوالت وهمية«.
عام 1897 امتلك روبرت ويليام باول أول 
رأس كاميــرا دوارة حقيقيــة صممت 
لوضعهــا على حامل ثالثــي القوائم 
وذلك حتى يكون مبقدوره مالحقة مرور 
موكــب امللكة فيكتوريا فــي اليوبيل 
واحدة  لقطــة  وتصويره في  املاســي 
متواصلة، من دون انقطاع. وهذا اجلهاز 
الكاميــرا على محــور عمودي،  يضع 

بحيث ميكــن حتريكها بشــكل دائري 
بواسطة وصلة لولبية متصلة مبقبض 
ذراع مدور، وقــد عرضها باول للبيع في 
مــزاد علني في الســنة التالية. ويتم 
أخذ اللقطــات باســتعمال رأس يدار 
عمودياً وأفقياً يعرف باسم »البانوراما« 
أو املنظر الشــامل في فهرس تصوير 
الفيلم خــالل العقــد األول من فترة 

صناعة السينما.
انتهجته  الــذي  القياســي  النمــط 
اســتوديوهات األفالم في البدايات كان 
مستمداً من االســتوديو الذي أسسه 
جورج ميلييس في عــام 1897، والذي 
كان له ســقف زجاجــي وثالثة جدران 
زجاجيــة مت تشــييدها بعــد امنــوذج 

مازالت  التي  الكبيرة  االســتوديوهات 
تســتعمل للتصويــر الفوتوغرافــي. 
وقد زودت بطبقــة رقيقة من القماش 
أسفل  التمدد  من  لتمكينها  القطني 
الســقف لتنشــر األشــعة املباشرة 
وهذا  املشمسة.  األيام  في  للشــمس 
الضوء الشــامل اخلفيف الذي ينتجه 
هذا التنسيق يكون بال ظالل حقيقية، 
وهو الذي يوجد أيضاً طبيعياً في األيام 
امللبدة بالغيوم كما أنه أصبح أســاس 
إضاءة الفيلم في استوديوهات األفالم 

للعقد التالي.
اإلضــاءة ضروريــة خللق وضــوٍح عاٍل 
للصورة في إطار فيلــم، أو على هدف 
رقمي )سي ســي دي، الخ(. يتجاوز فن 

السينمائي  التصوير  علم  في  اإلضاءة 
اإليضاح أو العرض األساسي إلى جوهر 

اجلزء البصري للقصة. 
الســينمائية  الصــور  تعــرض 
نسبياً،  ثابتة  بســرعة  للمشــاهدين 
وفي قاعة الســينما تكــون مبعدل 24 
التلفزيون  الثانية، وفي نظام  إطارًا في 
األميركــي )NTSC( تكون 30 إطارًا في 
الثانية )بالتحديد 29.97(، أما في نظام 
التلفزيون األوروبي )PAL( تكون 25 إطارًا 
في الثانية، حيث أن سرعة العرض هذه 

ال تتغير. 
وعلى كل حال فإن تغير الســرعة في 
الصــورة امللتقطة مــن املمكن إدخال 
تأثيرات مختلفــة عليها، مع العلم أن 

تسجيل الصورة ســواء كان سريعاً أو 
بطيئاً سيعرض بسرعة ثابتة. 

وعلــى النقيض مــن هذا، فإنــه إذا مت 
التقاط صورة بســرعة، لتعرض فيما 
بعد، فإن تأثيــر الصورة يتباطأ إلى حد 
كبيــر )حركة بطيئــة( إذا كان املصور 
في  يغوص  شخصاً  يصور  السينمائي 
بركة سباحة عند سرعة 96 إطارا في 
الثانية، وتكون تلك اللقطة معادة في 
24 لقطة في إطار في الثانية الواحدة، 
فإن العرض ســوف يستغرق اربع مرات 
طاملا أنــه احلدث الفعلــي. أما احلركة 
البطيئة جداً فتلتقط عدة آالف لقطة 
في الثانية، ميكن أن تعرض أشــياء غير 
مرئية للعني البشــرية مثــل انطالق 

الرصاص فــي اجلو، والهــزات األرضية 
املنتقلة من خالل الوســائط، وميكن أن 
تكون عن طريق تقنية سينمائية اخرى. 
التالعب  في األفــالم احلركيــة يعــد 
بالزمان واملــكان عامالً مســاعداً في 
أدوات ســرد القصص، وحتريــر الفيلم 
يلعب دوراً أقوى بكثير في هذا التالعب، 
ولكن اختيار معدل اإلطار في التصوير 
الفوتوغرافي للعمل األصلي، هو أيضاً 
عامل مساعد في تغيير الوقت، فعلى 
ســبيل املثال مت تصوير شارلي شابلن 
احلديث في »ســرعة صامتة«  العصر 
)18 إطارا في الثانية(، ولكنه عرض في 
»سرعة الصوت« )24 إطارا في الثانية(، 
ممــا يجعل أحداث املســرحية الهزلية 

تبدو بشكل أكثر اضطراباً.
عملية  الســرعة،  »تخفيف«  إبطــاء 
تســتعمل في التأثيرات السينمائية، 
إطار  باســتمرار  يتغير فيهــا  حيــث 
معدل التقــاط الصور فــي الكاميرا، 
فعلى ســبيل املثال في دورة العشــر 
ثوان مــن االلتقاط، يضبط معدل إطار 
االلتقاط من 60 إطــارا لكل ثانية إلى 
24 إطارا لــكل ثانية. وعندما تعاد مرة 
أخرى باملعدل نفســه إلطــار الفيلم 
االعتيــادي )24 إطارا لكل ثانية( يحدث 
هذا التأثير املميز من التالعب بالوقت. 
الباب  مثالً عندما يقوم شخص بفتح 
وميشــي في الطريق ســيظهر وكأنه 
بدأ بحركــة بطيئة، ولكــن بعد ثوان 
قليلة وفي اللقطة نفســها سيظهر 
طبيعية.  بســرعة  يتحــرك  وكأنــه 
وعكــس عملية اإلبطاء هــو ما حدث 
فــي فيلــم )The Matrix( حينما دخل 
)نيــو( للماتريكس ألول مــرة ليلتقي 
بالعــراف عند خروجه من املســتودع، 
قامت الكاميــرا بالتقريب وظهر )نيو( 
وكأنه يتحرك بســرعة طبيعية، ومن 
ثم اســتمرت الكاميــرا بالتركيز على 
وجهه حتــى بــدا وكأن الوقت يتباطأ 
وهذا يعطي املشــاهد فكرة مسبقة 
عن التالعب بالوقت الذي يحدث الحقاً 

في الفيلم.

التشكيلية عادلة فاضل اإلبراهيمي لـ » الصباح الجديد »: 

نصب الحرية حلم مؤجل لقادم نحلم به
ونريد أن يكون له تماثل للواقع

التصوير السينمائي بدأ محمواًل على عربة ليصل الى االستشعار الرقمي
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أحالم يوسف

ركب علــى ظهر عنقــاء وطارت به 
فوق أعالي الغيوم، فكان متوجســا 
مرتابــا لكنه ســعيد ومتحمس ملا 
سيشــاهده برحلتــه تلــك، اخملرج 
العراقي احلائز على جائزة البافتا عن 
فئة أفالم االنيميشن يوسف اخلليفة 
القادم من مدينة الضباب ليخط اول 
معالــم الوضوح في زيارتــه األولى 

لبغداد.
التقيناه كي نتعرف من خالله ليس 
فقط علــى اخر مشــاريعه الفنية 
واالخراجيــة حتديدا، بل لنتعرف على 
بغداد من خالل عيون شــاب عراقي 
ولد خارج بلده األم، وجاء بزيارة للمرة 

األولى ونتأمل ان ال تكون األخيرة.
تخرج الفنان يوسف اخلليفة بدرجة 
الوطنية  االكادميية  من  املاجســتير 
البريطانية  والتلفزيــون  للســينما 
عام 2012، وسبق أن عمل عدة أفالم 
متحركة قصيــرة عرضت على قناة 
بي بي ســي ومهرجانات سينمائية 

دولية.
وشــارك فيلمــه األخيــر )النوم مع 
الســمك( فــي عــدة مهرجانــات 
ســينمائية دوليــة معنيــة بأفالم 
األمنيشــن، منهــا مهرجــان ادنبرة 
ومهرجان  فــي ســكوتالند  العاملي 
الذي يعد واحدا من   2013 ســيؤول 
العالم،  في  اهم خمسة مهرجانات 
ومهرجان )ســن امنا( في اســبينيو 
البرتغال وفي مهرجان ســينما  في 

الطلبة في بواتييه في فرنسا.

حدثنــا بداية عن فيلــم النوم مع 
الســمك الفائــز بجائــزة البافتا، 

كيف تبلورت فكرة قصته؟
كنا جنتمع انا وكاتبة القصة ســارة 

وولنر ونتحدث ونتبادل األفكار بشأن 
قصة معينة وقد تولدت لدينا فكرة 
الكتابة عن موضــوع الوحدة، حيث 
يعاني الكثير منا من اإلحساس هذا، 
اليها، ملراجعة  اننا أحيانا نحتاج  مع 
أنفســنا او رمبا لصقل فكرة ما تدور 
في خلدنا، فنحتاج الى خلوة لترتيب 
تلك الفكرة. لكن لم يكن لدي تصور 
ان تكون القصة عن بطلة تعشــق 
الســمك، وحتب فيما بعد رجال جتد 

فيه شبها من األسماك.
بائعــة  القصــة،  بطلــة  تعيــش 
»الســمك« وحيدة، أنيسها الوحيد 
زبائنها.  الســمك، تقع بغرام احدى 
تبــدو عليــه مالمح ســمك  رجل 

الســلمون املرقــط. فتبقــى حائرة 
ما بن اعجابه بــه وبن تخوفها من 
االختــالط بالنــاس، وابتعادهــا عن 

الوحدة التي اختارتها طواعية.
التي  املوســيقى  عن  اخلليفة  حتدث 
الفيلم بوصفهــا مكملة  رافقــت 
بســلمها  فتجســد  للمشــهد، 
بالوحشة،  اإلحســاس  املوســيقي 
والعزلــة، »أردنا ان يكون كل شــيء 

مكمال لبعضه«.

هل كنت تتوقع فوز الفيلم بالبافتا 
عندما بدأمت بالتحضيرات له؟

ال ابدا، الن املشاركة لوحدها مبهرجان 
عاملي كانــت مبنزلة حلم، لكن احللم 

جمــح معنا وفــاز الفيلــم بجائزة 
األكادمييــة البريطانيــة للســينما 
وفنون التلفزيون )BAFTA( في مجال 

األفالم القصيرة املتحركة.

الفــوز بجائــزة البافتا مســؤولية 
كبيرة هل من مشاريع مستقبلية؟

أفكــر بقصــة فيلــم لكــن ليس 
امنــا قصة يجســدها  انيميشــن، 
ابطــال حقيقيون. هنــاك اكثر من 
فكرة، واكثر من قصة، لكن حلد االن 
ابدأ  لم تتبلور حكايــة معينة، كي 
وكنت  لها،  والتجهيــز  بالتخطيط 
انتظر زيارتــي للعراق كي تتولد لدي 
أفــكار لقصــص أخرى، قــد تكون 

مــن الواقع العراقي ، فما ســمعته 
القصص،  بعشرات  يوحي  وشاهدته 
العــراق، ميكن  هنــاك زخــم فــي 
القصص  عشرات  يكتب  ان  للكاتب 
الكوميدية واملأســاوية، والفانتازية، 
هناك تنــوع واختــالف وزوايا عديدة 
باألحداث  زاخــرة  العراقية،  باحليــاة 
واجلمــال وااللــم واملتناقضات التي 

اجدها جميلة بزوايا عديدة منها.

ما الصورة التي كنت تخيلتها عن 
العراق وبغداد وما نســبة احلقيقة 

فيها والزيف؟
قبل ان آتي الــى العراق كنت خائفا، 
لكن متشوقا، وقد تكون زيارتي هذه 

نوعا من مواجهة اخلوف، لكني وجدت 
ان االعالم لألســف لم ينقل الصورة 
متكاملة، كنت اســمع عــن اخبار 
والقتــل واالغتياالت خاصة  اخلطف 
بعــد ان انتهت مرحلــة التفجيرات 
الى غير عودة بــاذن اهلل، لكني هنا 
وجدت شعبا طيبا وعاطفيا الى حد 
كبير، عرفت هنــا ان الوطن ال يعني 
سياســة وحكومة ونشــرات اخبار، 
بل يعنــي عائلة، محبــة، أصدقاء، 
حميمية بالعالقــات، هنا وجدت ما 
يكملني، كنت ابحث منذ سنن عما 
ينقصني، لم اكــن اعلم ما هو، الى 
ان وجدته في العراق، اهلي، محبتهم 

وشوقهم وعاطفتهم.

هل هناك أماكن معينة كنت تنوي 
زيارتها قبل مجيئك ؟

نعم كان في خطتــي زيارة املتحف 
العراقي ونصب احلرية وشارع املتنبي 
فــي جنوبي  واالهوار  بابــل  ومدينة 
العراق، واالهــوار على وجه التحديد 
وركوب  لرؤيتها  كنت متحمسا جدا 
القــارب املســمى باملشــحوف، اما 
ما اســتطعت زيارتــه بالفعل فهو 
اذهلني  الــذي  العراقــي  املتحــف 
ان  بحجمه ومعروضاتــه، كان بودي 
او في األقل  اقضي يومــي داخلــه، 
زيارتــه مرارا، لكــن الوقت قصير وال 
يرحم، زرت شــارع املتنبي، وادهشني 
التآلــف بــن رواده علــى كثرتهم، 
وعدد  واملتنوعة  الكبيــرة  والعناوين 
املكتبات، شــارع املتنبي اظنه فريدا 
عامليا، زرت سوق السراي املكمل لروح 
شــارع املتنبي، نصب احلرية، وجدته 
صرحــا عظيما مبدلوالتــه وحجمه، 
كنت اشاهده بالصور ولم اكن اظنه 
زيارتها  اجلت  االهــوار  احلجم.  بهذا 
الى ســفرتي املقبلــة، ألني علمت 
هناك  التواجد  يتطلــب  املوضوع  ان 
اكثر مــن يوم، وانا كل مــا لدي اقل 
من أسبوعن، اما بابل فلم يقدر لي 
زيارتها، ألننا اســتأجرنا سيارة هيأنا 
كل مــا تتطلبه مثل تلــك الرحلة، 
وتعطلت السيارة قبل ان تنطلق بنا.

ما هو حلمك الشخصي والعام؟
حلمي الشــخصي ان اخــرج فيلما 
بأبطــال حقيقين واشــارك به في 
ازور العراق قريبا،  مهرجان عاملي، وان 
ويكــون معافى اكثــر، حلمي العام 
الســالم لكل العالم ان ال نســمع 
عن جــوع او حــرب او قتــل في اي 
مكان على الكــرة األرضية.. كوكبنا 
جميل واحلياة جميلة شرط ان نعرف 

قيمتهما.
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متابعة ـ الصباح الجديد:

الفــن مثــل العلــم والتكنلوجيا، 
يتغير بتغير العصــور، وتتنوع مزاياه 
واشكاله حسب الزمن وحسب رؤية 
الفنان وطبيعة اشــتغاالته. ونشأت 
مدارس عدة في التشكيل وأيضا في 
املساحة  بزيادة  اســهم  املوسيقى، 
التي ميكن ان يشتغل عليها الفنان، 
ومنها فن الكوالج الذي انتشــر في 
القرن العشرين، وبرع به فنانون عدة.

والكــوالج، تكنيك فنــي يقوم على 
جتميع أشكال متنوعة لتكوين عمل 

فني جديد.
 إن اســتعمال هذه التقنية كان له 
تأثيره اجلذري بن أوســاط الرسومات 
الزيتية في القرن العشرين كنوع من 
الفن التجريــدي، أي التطويري اجلاد. 
وقد متت تســميته من قبل الفنانن 
جورج براك الفرنسي، وبابلو بيكاسو 
اإلسباني في بدايات القرن العشرين.

عمل الكــوالج الفني قــد يتضمن 
أجزاء  األشــرطة،  اجلرائد،  قصاصات 

يدوياً،  املصنوعــة  امللــون  الورق  من 
ونســبة من األعمال الفنية األخرى 
إلى  ومــا  الفوتوغرافيــة  والصــور 
ذلك. حيث يتــم جتميع هذه القطع 
والقصاصات وتلصق على قطعة من 

الورق أو القماش.

نشأته
نشأ الكوالج أو فن لصق القصاصات 
في الصن، عندمــا اخترع الورق في 
القرن الثانــي قبل امليالد تقريباً. ومع 
الكــوالج ظل  ذلك فإن اســتعمال 
محدودا حتى القرن العاشر للميالد، 
اليابان  فــي  اخلطاطــون  بــدأ  حن 
باستعمال مجموعة من القصاصات 
من الــورق ليكتبوا على ســطحها 
إنتاجهم من الشــعر. وارتبط ميالد 
وتطور فــن الكــوالج احلديث مبيالد 
موجــة جديــدة في الفنــون أطلق 

عليها احلداثة.
أما فــي أوروبا، فقد ظهــرت تقنية 
الكــوالج فــي القــرون الوســطى 
خــالل القرن الثالث عشــر للميالد، 
 Gothic الكاتدرائيــة  بــدأت  عندما 

لوحــات  باســتعمال   Cathedrals
تصنع مــن أوراق األشــجار املذهبة، 
املعادن  وبعــض  الكرمية  واألحجــار 
الدينية.  اللوحــات  فــي  الثمينــة 
وفي القرن التاســع عشــر للميالد 
اســتعملت طــرق الكــوالج أيضا 
بن أوســاط هواة األعمــال اليدوية 
للتذكارات مثل استعمالهم لها في 

تزين البومات الصور والكتب.
واشــتق مفهوم الكوالج من اللفظ 
 Georgesاخترعــه والــذي   collar
 Pablo Picasso وبيكاســو Braque
فــي بداية القرن العشــرين للميالد 
عندما أصبح الكوالج جزء مهما من 

الفن احلديث.

املونتاج الفوتوغرافي
املونتاج الفوتوغرافي نوع من أنواع فن 
الكوالج. يعتمد علــى تكوين صورة 
جديدة مــن مجموعة مــن الصور، 
أو مــن أجزاء الصــور الفوتوغرافية. 
في  التكنيك  هذا  استعمال  وانتشر 
الصحف واجملــالت. وأصبح في أيامنا 
أســهل وأكثر انتشــارا باستعمال 

في  متخصصة  كمبيوتــر  برامــج 
تركيب الصور. أبرزها فوتوشوب.

الكوالج في الرسومات
 Pablo Picasso كان الفنان بيكاسو
أول من اســتعمل تقنيــة الكوالج 
في الرســومات الزيتية، حيث ألصق 
قطعــة القمــاش "املشــمع" في 
كرســي على قطعة قماش في عام 
1912. أما فنانو "الســريالية" وهي 
احــد مذاهب الفــن واألدب للتعبير 
عــن العقل الباطن بصــوره يعوزها 
الترابط، فقد استعملوا القصاصات 
أو الكوالج بشــكل أكثر توســع، و 
Cubomania طريقة سرياليه كانت 
عبارة عن قصاصات صنعت بواسطة 
قص صــورة إلى مربعــات، ثم جتمع 
بطريقة مدروسة أو عشوائية. أما إن 
تقنية Inemage فهي اســم أطلقه 
René Passerson فــي الغالب على 

أحد األساليب السريالية.
هناك طريقة مشابهة تقريباً أو مماثلة 
أطلق عليها ريتشارد جينوفيس اسم 
أساساً  مستوحاة   etrécissements

مــن الفنان مارســيل مارين كما أن 
جينوفيس قدم لنا تقنية أخرى وهي 
إضافة طبقات مــن الصور بطريقة 
النســبية في  نوع من احلركة  فيها 
زوايا اللوحة األصليــة، ثم إزالة جزء 
من طبقة الصورة العلوية لتكشف 
لنــا عن الصــور التي حتتهــا أطلق 

.excavationعليها
أمــا بينولوبــي روســمونت فقــد 
ابتكــر عــدة طــرق أخــرى منهــا 
 .landscapade و   prehensilhouette
وبالتالي كان الكوالج هو امنوذج الفن 
في القرن العشــرين، لكن لم يدراك 

ذلك في ذلك الوقت.

أسلوب لوحة الكوالج
ذكر محســن عطيــة فــي كتابه 
"التفســير الداللي للفــن" أنه في 
املرحلة التكعيبية أحدث بيكاســو 
بإســلوب الكوالج صدمــة. واألوراق 
املقصوصة حولــت الصور إلى أخرى 
فيها  وحلــت  معناها،  مــن  أفرغت 
معــاٍن أخــرى. والصدمــة يحدثها 
االنتقال املفاجئ من املعنى الشــائع 

الذي بدأ منه الفنــان، واملعنى اآلخر 
املتزامن معه، حيث ينتقل املشــاهد 
عبر نقطة بن عالم وآخر عبر وسيط 

حسي.
أيضــاً هنــاك تقنيــة " قصاصات 
القماش"، وهي عبارة عن لصق عدة 
رقع مــن القماش املطبوع بشــكل 
واجهــة قطعة قماش  متفرق على 
البريطاني  الفنان  برع  وقد  أساسية. 
John Walker بهــذه التقنيــة في 
رســوماته في أواخر الســبعينيات، 
ولكــن قصاصــات القمــاش كانت 
 mixed أساســاً جزءاً مكمالً ألعمال
media للفنــان جــان فرانــك خالل 
كراسنر  لي  الفنانة  أما  الستينيات. 
الناقــدة الذاتية الشــديدة، فكانت 
تقطــع لوحاتهــا إلى أجــزاء فقط 

لتصنع منها لوحة جديدة.
عندما يتجاور شــكالن منفصالن أو 
مجلوبان من نوعيتن مختلفتن من 
املواد في لوحة الكوالج على مسطح 
العمل الفني، مثلما في لوحة "آالت 
وخضــرة" 1996 للفنــان محســن 
عطية، ينتج الواقع األشد قوة الذي 

هو العمل الفني "مــا فوق الواقع". 
وذلك يعنى أن الفنان قد اتبع منطق 
الكارثة في التعامــل مع االنتقاالت 
الشكلية. فقد جتاوز منطق التغيرات 
التدريجية الهادئة، ألن عملية القص 
واللصق تشــبه فعل الزلــزال الذي 
يحدث تغييراً غير معروف مســبقاً، 
بل يحدث صدعاً على سطح العمل 
الفنــي، وينتج صيغتــن، إحداهما 
فوق األخرى، ويبدأ عمل االســتعارة، 
بالتشــبيهات،  الفنــان  "فيوحــي 

ويجعل األشياء اجلامدة مؤنسنة".

الكوالج في املوسيقى
املوســيقى ال تعــد مــن الفنــون 
البصرية، لكن هنــاك ما يعرف بفن 
الكوالج املوسيقي. يعتمد على مزج 
متعددة  موسيقية  أعمال  من  أجزاء 
لتكوين عمل فني جديد. وقد انتشر 
هذا الفن في النصف الثاني من القرن 
امكانيات  لتطور  نتيجة  العشــرين 
الضوئي. كما  التسجيل  تكنولوجيا 
أكثر  اإللكترونية من  املوســيقى  أن 

مناذج هذا األسلوب.

 الكوالج يصنع من المبعثرات تشكيال يحاكي الموسيقى 

يوسف الخليفة: وطني جميل يحتضن اطيب شعب

احدى اعمال فن الكوالج

مشهد من الفيلم احلائز على جائزة يوسف اخلليفة



11 اخلميس 20 كانون االول 2018 العدد )4079(اعالن

Thu 20 Dec 2018 issue )4079(



علوان السلمان

وموجوداتــه  مقترباتــه  بــكل  االبــداع 
املعرفية  واســاليبه  اجلمالية  ومقاييسه 
والواقع..كاشفا  لذاتها  واعية  ذهنية  نتاج 
عن مكنون الوجد وهجا يعلن عن رغبة في 
معرفة احلياة مبكوناتها ومتناقضاتها التي 

متنح معنى للوجود...
 والنص الشــعري هو انشغال بإشكاليات 
الواقع من جهــة ومقاربته مع اليومي من 
جهة أخرى مشّكال عالقة تفاعلية ما بني 
داللية  واملوضوعي، عبــر منظومة  الذاتي 
وصوتية لتحقيق املتعة اجلمالية املنبثقة 
الفكرية  النص..واملنفعــة  ثنايــا  بني  من 
التي  التســاؤالت  املتحققــة من خــالل 

يصنعها املنتج)الشاعر(بفعل وجداني...
وباســتحضار اجملموعة الشعرية )تأوهات 
في زمــن النرجس( التي نســجت عواملها 
منتجهــا  انامــل  املقطعيــة  النصيــة 
الشــاعر مصطفــى بو غازي واســهمت 
دار املاهر للطباعة والنشــر في نشــرها 
..كونها تكشف عن قوة  وانتشارها/2018 
العاطفي والوجدانــي والوطني   التدفــق 
بتكثيف الرؤية وايجاز العبارة باســتخدام 
اجملاز واالستعارة وكثافة العبارة املؤدي الى 
النفري  الذي يجرنــا ملقولة  عمق املعنى.. 
الصوفــي )كلمــا ضاقت العبارة اتســع 

املعنى(.. لتشــكيل خطــاب اتصالي يثير 
االنفعاالت ويســتفز الذاكرة املستهلكة، 
الى املستوى  التفســيري  ويغادر املستوى 
التأويلي..مــع توظيــف تقنيــة الســرد 
االســلوبية  املفارقة  وعامــل  الشــعري 
االدهاشــية املفاجئة، ابتــداء من العنوان 
الذي يحمــل دالالت فنية رامــزة تلخص 
الشــعرية، فضال عن  للرؤية  العام  االطار 
اسهامه في اســتبصار بنية النص وفك 
شفراته باخلوض في مكنوناته..كونه بنية 

صغرى تنسجم والعوالم النصية...
وأراك...

متسي جليدا على الشفاه
في وهج احتراقنا

تولد من الرماد دجاال
لتصبح فينا

 ظل إله
يحاصرنا في الصمت

على الطرقات 
في كتاب الطفل ،  ودمية البنت

على الشرفة إذا تنفسنا
نراه

فالنص يقترب من احلكائية بتدفق وجداني 
ينبثق من مركز دائرة الوعي الشعري الذي 
املوحية..مع  ودالالته  الصورية  تؤطر عوامله 
اضفاء دينامية حركيــة من خالل جدلية 
املتناقضات التي شكلت عنصرا من عناصر 
الصورة الشــعرية التي تستمد شعريتها 

مــن الذاكــرة الذاتيــة واملوضوعية عبر 
توليفة جتمع ما بني الواقعي والتخييلي..

كانت أحالمنا
تناغي الصبح مع زقزقة األطيار

حبلى مبواسم خصب
مطرزة بألوان العشق.. وبواكير األشعار

كنا نصنع من احلب زوارق
تبحر في شرايني الوطن

وأمنيات تصارع حلظات الوهن
كان هو اخلبز والفيء والسحاب

وأغنية الروضة
لوح السبورة والكتاب

كنا نراه جميال.. أجمل من األمهات
الشاعر هنا يستقطب اللحظة الشعرية 
فيضفي عليها وصفا امتاز بدقته وقدرته 
ونبش  املســتهلك)املتلقي(  على استفزاز 
خزانته الفكرية من اجل استنطاق النص 
الذي  الدرامي  البناء  التي اعتمدت  وعوامله 
تتجاوز فيــه الصورة احلــوار..اذ ان فاعلية 
الصورة تقوم على مدركات عقلية تكشف 
عن وعي شعري يقوم على وحدة موضوعية 
امتازت بســالمة ايقاعها املنبعث من بني 
املوحية..فضال عن تكثيف  االلفــاظ  ثنايا 
الصور وشــحنها بإيحاءات نابضة باحلياة 
باعتماد لغــة دالة..مركزة بجمل قصيرة..

موجزة..مختزلة للوجود بوحدة منسجمة 
ومنسقة عضويا وموضوعيا..

ـ البحر الذي في عينيك

يبتلع قارب السؤال
ينشر الواحه..أضلعي

ـ سئل البحر عن عمقه
ما بلغ ساق انثى

مد املعنى
يعتمــد الشــاعر رؤية شــعرية محددة 
مبنطق جمالي يتواصل مبشــهدية ترتقي 
من احملســوس الى الذهني بجمل موجزة..

الشعرية  لصورها  خالقة  العبارة  مكثفة 
النابضــة باحلركــة والتوهــج الوجداني 
والتفاعل احلركي، فضال عــن انها حافلة 
على  املعتمــدة  الصوريــة  بخصوبتهــا 
مســتويني من اخلطاب الشــعري: اولهما 
مستوى اخلطاب احلياتي.. وثانيهما مستوى 
اخلطاب الفني املتخفي وراء االلفاظ الرامزة 
التي تستدعي املســتهلك الستنطاقها، 
اضافــة الى قيامهــا على تقانــات فنية 
الصامت(  )النص  كالتنقيط  واســلوبية، 
الــدال علــى احملــذوف والذي يســتدعي 
املستهلك مللء فراغاته، واالختزال اجلملي 

مع ضربة اسلوبية إدهاشية مفاجئة،
  وبذلك قدم الشاعر بو غازي نصوصا تنم 
عن قدرة بنائية تبعث الدهشة واجلمال مع 
اللفظة  بتوظيف  والتجــدد  اجلدة  اضفاء 
الشعري  الفعل  التي جتســد  الشــعرية 
وهي تقوم على بعدين اساســيني: البعد 
املمتزجان  الوطنــي  والبعــد  العاطفــي 

عضويا بوحدة موضوعية.

ثقافة12 اخلميس 20 كانون األول 2018 العدد )4079(

Thu. 20 Dec. 2018 issue )4079(

دراسة

ترجمات

غالف النصوص الشعرية

)تأوهات في زمن النرجس( والتدفق
 العاطفي والوطني

فــي خضم التحــوالت التي حصلت فــي عراقنا، 
وطالت جميــع الصعد والبنى وزلزلــت عدداً من 
املفاهيــم والقناعــات، كيف ميكننــا النظر إلى 
املثقف كذات فاعلة – في الــدور احلضاري متمماً 
لعمليــة التعالق اجلوهري ما بينــه وبني مجريات 
شــؤون الثقافة وأعمال الفكر، يسبق نظرنا هذا 
أن ثمة شــروطاً موضوعيــة داخليــة وخارجية، 
استناداً إلى بعض الطروحات التي ترى أن املبدع هو 
حصيلة ضغوطات الداخل واخلارج، هذه الشــروط 
التي تأخذ بنظر االعتبــار )الزمن( كقوة مؤثرة في 
تنمية اخلطاب الثقافي وجعله حاضراً كأثر إبداعي 
راســخ من جهة وفي مواجهة ساخنة وحاسمة 
ضد كل محاوالت االستالب واالندثار من جهة ثانية 
بغية تأســيس قيم عضوية جادة ترسخ الثقافة 
كـــ )كليانية( وجوديــة لها مفاعيلهــا احلاضرة 
أبداً ظاهــراً وباطناً ومبا يؤمن حداثتها املســتمرة 
وصيرورتهــا املتجددة لتحوالت الفكر اإلنســاني 
ومساره التنويري، شــروط موضوعية تكون مبثابة 
محــركات بحٍث الكتشــاف مناطق أعمــق غوراً 
وفاءات أكثر اتساعاً لهضم حتوالت العالم وقفزاته 
احلضارية، وبالتالي جتد الذات املثقفة مناخاً تتنافذ 
فيه عملية اخللق اإلبداعي عبر توجهاتها الساعية 

الكتشاف دائم إلى ما هو بحاجة إلى كشف. 
* ترى أين يكون املثقف / املبدع العراقي اآلن وهو في 

محنته املعاصرة؟ 
- هل هو في مفترق طرق وعليه ال بد من اختيار؟ 

- هــل هو في حالــه تراجع خلــف الصفوف التي 
تصدرت املشــهد العراقي اآلن، سياســياً وحزبياً 

وفئوياً وطائفياً؟ 
- هل الظروف الراهنة واختالالتها جعلته في نفس 
النفق املظلــم الذي كان يعاني ويالته من تهميش 
وقمع ومصادرة للحريات بفعل ضواغط املؤسسات 

الشمولية؟ 
- هل ســيبقى في حالة انتظار دائم وهو يخوض 
معركة بقاءه الشرسة مع األزمنة املريرة، بانتظار 
الذي يأتــي وال يأتي من نهــارات محملة بأكاليل 

الغار؟ 
ولكن ما هي ضمانات الصمود األســطوري لديه، 
الصمود الذي يحــول املواجهة العزالء إلى انبعاث 
جديد، والذي يجعل من مســاحة النــزال الدامي 
احلاضر بقوة، مســتقبالً وروضاً عاطراً أو سفر امن 
خلود مبتكراً من انتظــاره أل )غودوي( أفقاً مفعم 
باحلرية واخلالص ترى، هــل يبدأ ويعد العدة للعمل 
بقوته الدافعة، نحو البحث عن خصوصية املوقف 
)أثبــات الوجود كقدرة فاعلة(، ومن ثم اكتســاب 
الهوية اإلبداعية التي تعمل عملها كشراع يدفعه 
وسط اخلضم املتهالك للمشهد الواقعي، وصوالً 

ملالمسة التخوم إليصال صوته. 
هل عليــه أن يجدد موقفــه )النضالــي( عبر ما 
يشــهده وما شــهده من حتديات، وما رافقها من 
حتوالت أيديولوجيــة وعقائدية، ليس أولها مفهوم 
االلتزام والاللتزام وليس انتهاء باالنتماء الطائفي؟ 

إذ كيف له أن يدجن حياة تشــهد انتصاره في آخر 
املطــاف .. وأن يكون كقيمة عليا، ربيباً لكلكامش 
في رحلته األسطورية بحثاً عن جند أو عشبة خلود، 
كمســعى للتعبير عن قيمة احلياة وجدواها، وهي 
كمعطى إلهي البد من استثماره، مؤكداً قدسية 
املنجز الذي يســعى إليه والذي يكــون األدب أحد 

وجوهه الناصعة.
فلمــاذا إذا ظالل الهزمية تطــارده، وتقتحم خلوته 
الشــكوك، وها هي أظافر )خمبابا( تنوش النوافذ، 
وتســتبيح الطرقــات بحثاً عن ضحيــة، وها هي 
عواصف الزمن الصعــب جتدد هبوبها وتضعه في 
مواجهة ساخنة، ورمبا غير متكافئة بني قطبني .. 

- احللم وقدرة االبتكار .
- ومشهد الرماد الذي يستطيل ليفترش مساحة 

أكثر تناسياً وأبعد جتهيالً .. 
العراقي  الثقافــي  قراءة لهذا يطالعنا املشــهد 
والــذي تتداخل فيــه صياغته هموم شــتى على 
وفــق آليات القاعدة واالســتثناء، أبرزته مرحلة ما 
بعــد االحتالل، وكأنه نوع مــن الالإدارية الواضحة 
مبرزة بشــكل أوضح لدى املؤسســات الرسمية 
في طبيعة تعاملها مع املثقــف / املبدع العراقي 
يتصدر بواباتها املســؤولون أنفســهم وأصحاب 
القرار وحتى اآلن تبرز نتائــج هذا التهميش، فهل 
يندرج هذا ضمن وعي مبرمج ومصالح ضيقة؟ أم 
هو اإلهمال والفوضى في إدارة مؤسســات الدولة، 

وبالتأكيد املؤسسات الثقافية جزء منها؟ 

إن مؤشــر احلراك الثقافي في بلدنا يؤشر عزلة من 
نوع ما يشــهدها املثقف / املبــدع ، ذلك ال يعني 
بالطبع ما نريده هو تبعية املثقف / املبدع بخطاب 
املؤسســات الرســمية وجعلــه موظفــاً يعمل 
باشــتراطاتها، وفي نفس الوقــت ال نريده مثلما 
تطلــق األدبيات األخرى ؛ مثقف األبــراج العاجية، 
وإمنا هــو ذات تصنع حريتها، بامتالكه مجســات 
التحســس ملا يدور حوله، عبــر قراءاته الفاحصة 
والدقيقة ملفاصل مهمــة للوقائع واألحداث، ومن 
ثم إعادة إنتاجها نصياً بلغة تكتب تاريخها اخلاص 
املنتمي لدوائر الفن والفكر اإلنسانيني، هذه العزلة 
أرجأت مشــاريع عدة ، رغم احلضــور األدبي لعدد 
مــن املبدعــني العراقيني الذين حصــدوا عدد من 
اجلوائز في املســابقات األدبيــة العربية، لكن هذا 
يصب في خانة اجلهد الفــردي واحلراك الذي أتاحه 
اجلانب االتصالي عبر اإلنترنت للمشاركة في هذه 
املزاح واحملاصصات  املســابقات، خالف هذا نلحظ 
والعالقات غير نظيفة في إرســال الوفود الثقافية 
للمشاركة في مهرجانات واألسابيع الثقافية التي 
تقام فــي بعض العواصم العربيــة، والتي ال متثل 
اجلانب املشــرق من اإلبداع العراقي، كل هذا وغيره 
يشكل نكوصاً مفروضاً على املثقف أو املبدع الذي 
غايته إيصال نتاجه إلــى اآلخر ملا يحمل من صيغ 
محدثة في قاموســه اللغوي ، وفــي موقفه من 
احلياة، ذلك أن الرغبة فــي اجتراح محركات بحث 
تســاعد في إدامة احلوار اإلنساني والذي من شأنه 

بعــث روح الطمأنينة ملثقفنــا ومبدعنا ويزرع في 
دواخله حب احلياة التي يريد . 

بعد ما مضى عليه الكثيــر – بل حتى اللحظة – 
وهو يصارع كوابيسه على ليل الفوانيس الكابية، 
وجعله احلال املعاش يكفر بآليات املناهج النقدية 
احلديثــة التي ولــدت وترعرعت بــني أروقة الدرس 
األكادميي العاملــي املتجدد بــرؤاه الطاعن بأناقته 
الباذخة؟؟ والتي جتعل من الكاتب العراقي – حتديداً 
– ككيان يتحسس عمق البون الشاسع في احلياة 
وإرادة اخللق، وهو الذي بني يديه نصوص مغمســة 

بالدم، وكتابات تشبعت بلغة املوت والدخان. 
وصار الزماً أن يكون )نوح( عصره، يشهد طوفانا آثر 
طوفان، ويطفأ حريقاً أثر حريق، متتد يده الراعشــة 
لتلملم حافات اليابســة كي يبقي عشبة خلوده 
املؤجلــة، وأصابعه الوجلة جتمع مــا تناثر من رقم 
حضــارة هــذه األرض – أرض الســواد – والتي لم 
تســتطع مدامعه من إطفاء ألسنة اللهب القادة 

إليها. 
إن حلم املثقف / املبدع هو ))إمكان يظل في حاجة 
إلى التحقق، وكون من الوعود التي تظل في حاجة 
إلى اإلجناز، ودعوة دائمة إلــى الفعل اخلالق الفعل 
الذي ينتقل بهذا الوطن من مستوى الضرورة إلى 
مســتوى احلرية ومن الظالم إلى االســتنارة ومن 
التخلــف إلى التقدم(( اســتنادا إلى كالم الكاتب 

جابر عصفور.

المثقف العراقي.. أسئلة الراهن الثقافي 

نصير الشيخ 

ترجمة فروغ فرخزاد
محمد األمين الكرخي

غزو احلديقة
ذلك الغراب الذي حّلق فوقنا

وتوّغل في أفكار مضطربة لغيمة شريدة
صوته الذي كمثل رمح قصير يخترق األفق

سوف يحمل خبرنا الى املدينة
كّلهم يعلمون
كّلهم يعلمون

أننا ، أنا وأنت ، قد رأينا احلديقة
من تلك الكّوة الباردة الكئيبة

ومن ذلك الغصن املترنح القصي
قطفنا التفاح.
اجلميع خائفون

اجلميع خائفون، لكننا، أنا وانت
التحقنا بالقنديل واملاء واملرآة

ولم نخف.
ليس احلديث هنا عن اقتران هش السمني

وال عن عناق وريقات بالية في كراس
احلديث امنا عن خصلة شعري احملظوظة

وشقائق قبلتك احلارقة
وحميمية جسدينا، املتحايلة

وألق عرينا
الشبيه بحراشف األسماك في املياه

احلديث هنا عن حياة فضية لنغمة
ترددها نافورة صغيرة وقت السحر

ذات ليلة،
في تلك الغابة املزدانة باخلضرة

سألنا األرانب البرية
في ذلك البحر املتالطم الهائج

سألنا أألصداف املألى باللؤلؤ
في ذلك اجلبل الغريب املتسّيد

سألنا العقبان اليافعة
ماذا يتعني علينا أن نفعل؟

كّلهم يعلمون
كّلهم يعلمون

أننا عثرنــا على الطريق نحو حلم العتقاوات 
الصامت البارد

لقد عثرنا على احلقيقة في احلديقة
في النظرة املتواضعة لزهرة مجهولة

واخللود في حلظة أبدية
حني تتمعن شمسان ببعضهما اآلخر

ليس احلديث عن همس مخيف في الظلمة
احلديث امنا عن النهار والنوافذ املشرعة

والهواء الطازج
واملدفــأة التي حتتــرق فيها األشــياء عدمية 

القيمة
واألرض املثمرة مبحصول آخر

احلديث امنا عن الوالدة والتسامي والغرور
عن أيدينا العاشقة

وقد شّيدت على مدى الليالي
جسرا من رسائل العطر والضوء والنسيم

هيا الى املرج
هيا الى املرج الشاسع

نادني من خلف عبير أزهار األكاسيا
كمثل غزال ينادي أنثاه

الستائر مثقلة ببغض خفي
واحلمائم البريئة

من علو أبراجها البيضاء
حتّدق في األرض

الدمية اآللية
أكثر من كل هذا ـ آه أكثر من كل هذا

ميكن أن نلوذ بالصمت
*

بنظرة جامدة كنظرة املوتى
ميكن للمرء أن يحدق لساعات طويلة

في دخان سيجارة
في شكل فنجان القهوة

في وردة ذابلة على السجادة
في خط وهمي على اجلدار

ميكن إزاحة الستارة بقبضة متيبسة
وتأمل املطر الغزير في الزقاق

أو النظر إلى طفل واقف حتت الطاق
وفي يده طائراته الورقية امللونة

أو تأمل عربة اخلضار اخلاوية
وهي تغادر الساحة بسرعة وصخب.

ميكن للمرء أن يثبت في مكانه
جوار ستار

، إمنا أعمى إمنا أَصمَّ
مبقدوره أن يصرخ بصوت كاذب

مدعيا احلب
ميكن لألنثى أن تكون شيئا جميال وسليما

بني ساعدين مفتولني لرجل ما.
ميكن تلويث براءة احلب

بجسد يشبه مائدة بالستيكية
بثديني ناهدين صلدين

في سرير رجل ثمل، مجنون، مشرد.
ميكن بذكاء ماكر

احتقار كل لغز محير
ميكن لِلَْمرِْء أن يحــل لوحده جدول الكلمات 

املتقاطعة
أو أن يبهج القلب بإجابة َغْيرِ ُمْجِديٍَة

مكونة من خمسة حروف أو أضف لها حرفا
مبقدور املرء أن يركع طوال حياته

برأس مطاطىء في ضريح بارد
أو رؤية اهلل في قبر مجهول

والعثور علــى اإلميان في قطعة نقدية عدمية 
القيمة

أن يتفســخ فــي حجرات  املرء  مبســتطاع 
املسجد

َكقارئ هرم
مبقدور املرء أن يحصل على نتائج متشابهة

مثــل الصفر فــي عمليات الطــرح واجلمع 
والضرب

ميكنــه َغاِضًبا، أن يعتبر عينــك زرا باهتا في 
حذاء مهترىء

مبستطاع املرء أيضا أن يجف في حفرة ذاته.
بوسع املرء أن يخفي ، َخَجال،

اجلمال في قعر الصندوق
كصورة قدمية مضحكة

أن يضع في اإلطار الفارغ للنهار
صورة رجل متهم أو خاسر أو مشنوق

مبقدوره أن يغطي ثقوب اجلدار باألقنعة
أن ميزجها برسوم أكثر إثارة للسخرية.

مبيسور املرء أن يكون مثل دمى آلية
أن ينظر إلى عامله بعينني زجاجيتني

البقاَء في علبة مغلقة
أو بني الشبكة والقشور

بجسد معبأ بالقش
ومع مصافحة كل يد خشنة

أن يصيح دون مبرر
سعيُد جدا بلقائك

محبوبي
محبوبي

بجسده العاري السمج
واقف على ساقيه القويتني

مثلما املوت
اخلطوط املضطربة املائلة

تالحق قامته الشامخة
ببنيته

كأن
محبوبي

كأنه ينتمي لألجيال املنسية
كأن تتاريا في بؤبؤ عينيه

يتربص بفارس مجهول
وفي وميض أسنانه، الطري

ثمة بربري ينساق إلى دم الفريسة الدافئ
محبوبي

مثل الطبيعة
ذو مفهوم حتمي وصريح

وبانتصــاره علّي، يصادق علــى قانون القدرة 
السليم

حر بعنفوان هو
مثل غريزة سليمة

في قلب جزيرة مهجورة
يزيل بخرق مستلة من خيمة ليلى

غبار الشارع عن حذائه
محبوبي مثل إله

في معبد في النيبال
كأنه وحيد منذ بدء اخلليقة

رجل من القرون املاضية
دليل ساطع على مبدأ اجلمال

مثل رائحة الطفولة
يوقظ على الدوام الذكريات البريئة

ومثل أغنية شعبية بهيجة
يفيض بالقوة والتعري

بإخالص يحب ذرات احلياة
وذرات التراب

واألحزان الناصعة للبشرية
بإخالص يحب
منسما قرويا

شجرة،
علبة آيس كرمي
وحبل الغسيل.

محبوبي
إنسان بسيط

في مملكة الغرائب املشؤومة
خبأته بني بتالت نهدّي

كآخر دليل على ديانة مدهشة. 

ثالث قصائد
اصدار

صــدرت الطبعة الثانية من رواية )وشــم 
ناصع البياض( للروائي علي لفته ســعيد 
عن دار الفؤاد املصريــة والتي كانت بنحو 
171 صفحة من القطع املتوسط.. والرواية 
تتحدث عن سبعة أخوة اضطرتهم ظروف 
احلرب في زمن النظام السابق الى االختباء 

عن العالم.
يذكــر ان الروائي أصدر ســت روايات وأربع 
مجاميع قصصية وثالث مجاميع شعرية 

ومسرحية واحدة وكتاب نقدي واحد.

صدرت عن دار الورشــة الثقافية للنشــر 
والتوزيع اجملموعة القصصية ليلة شهرزاد 
األخيرة للشــاعر والقاص حسن املوسوي 

وحتتوي اجملموعة على 18 قصة.
الكاتب املوسوي صدرت له ثالث مجموعات 
شــعرية قصائــد هاربــة وخلف أســوار 
العام  الطني ودموع الغيث، عضــو االحتاد 
األدبــاء والكتاب في العــراق، وعضو احتاد 

الصحفيني العراقيني.

صدور الطبعة الثانية 
من رواية وشم ناصع 

البياض لعلي لفته

ليلة شهرزاد 
األخيرة.. جديد 

الشاعر حسن الموسوي
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أسماء الغول

لم أحمل أوهاماً كثيرة بأن »الربيع 
العربي«، قبل ســبعة أعــوام، قام 
من أجل حقوق النســاء وحتريرهن، 
أن  توقعنا  وكثيرين غيــري،  لكني، 
أي تغيير سياســي جــذري تقوده 
مطالب الشــعوب، مــن املفترض 
أن يؤثر بنحو ايجابــي على حقوق 

اإلنسان ووضع املرأة.
حني ننظــر اليوم، مــع نهاية عام 
2018، إلى تلك اللحظة في 2011، 
نرى كثباناً من خيبــات األمل. فما 
حدث من ثورات مضادة قلبت احلرية 
والعدالة االجتماعية إلى حالة من 
تســلم  لم  والصراعات،  الفوضى 
منها املرأة العربية، فتوجهت إليها 

سهام االنتقاد واالنتقاص.
أشــعر أن مجتمعاتنا تبنت توجهاً 
ملعاقبة املرأة، فإذا ما قالت رأيها في 
العالقات اإلنسانية، كما حدث مع 
املذيعة املصرية رضوى الشــربيني 
حني شــجعت على الطالق في آب 
املاضي، تعرضت لتقريع وســخرية 
قاســيني واالتهام بأنهــا »معقدة 
وكارهة للرجال«، أما إذا ما حصلت 
علــى حقوقهــا، تفجــرت موجة 
تونس  ضربت  كالتي  عارمة  تكفير 
حني طرحت مسودة قانون املساواة 

في امليراث.
وإذا ارتدت فستاناً جريئاً، فالتهديد 
بالقضــاء يغــدو خطــوة واقعية 
اتخذها كثٌر ضــد املمثلة املصرية 
رانيا يوســف بســبب فســتانها 

ختام  حفــل  في 
ن  جـــــا مهر

ة  هـــر لقا ا

شاركت  وإن  السينمائي. 
املــرأة فــي االنتخابات 
وانتقدت  السياسية، 
القائــم،  الوضــع 
تصفيتهــا  يتــم 
بالرصــاص كابنة 
بلدهــا احلقوقية 
أو  العلي،  سعاد 
كما  علناً  تُقتل 
فعل شـــــاب 
ســوري حــني 
طلــق  أ

فخر  بكل  شقيقته  على  الرصاص 
أمام الكاميرا.

من الســهل مالحظة العالقة بني 
وأفول  العربية  املــرأة  تدهور أحوال 
األمل بالتغيير. ولــم تكن هيئتها 
وجســدها خارج املعادلــة، أو كما 
تقول سيمون دي بوفوار »املرأة كما 
الرجل هي جسمها. بيد أن جسمها 
هو شيء آخر غيرها«، أي أنه ال ميكن 
النظر إلى جســد املــرأة مبعزل عن 
مفهوم اجلسد السياسي، وارتباطه 

بالبيئة الثقافية واالجتماعية.
وعلى الرغم من الهزة التي أحدثتها 
للتعبير  أداة  اجلســد  كــون  فكرة 

البوعزيزي  أحرق  حني  السياســي، 
جسمه ردا على ظلم حكومي في 
 ،2010 عام  األول  كانون  ديســمبر/ 
وتبعه مئــات ألوف املواطنني الذين 
باتوا فــي ميادين العالــم العربي 
بكيانهم  ويعتصمــون  يتظاهرون 
إلى  النظرة  اجلســدي، لم تتغيــر 

جسد املرأة، بل بقي من احملرمات.
وصلت اليــوم هذه النظرة لتترجم 
إلــى احتقار أيــة امــرأة ال ترتدي 
والتقاليد  الشــريعة  يناســب  ما 
أشــد  تنالها  حيث  االجتماعيــة، 
الشتائم واألوصاف رداً على صورها 
االجتماعي،  التواصل  وســائل  في 

أو تعليقاً علــى أخبارها في املواقع 
الفنية أو خالل احلياة اليومية.

هذا التدهور لم يحــدث فجأة، بل 
تدرج منذ حوادث التحرش اجلماعي 
في مصر، وحــاالت االغتصاب التي 
محليات  لنســاء  ليبيا  في  حدثت 
الصورة  وأجنبيات. وال ميكن نسيان 
األول  ديســمبر/كانون  في  الفارقة 
اجليش  مــن  لعســاكر   2011 عام 
املصري يســحلون فتاة انكشــف 
نصفهــا العلــوي إال مــن صدرية 
زرقاء، في صدمة للمجتمع بنسائه 
ورجاله، وكأن املــرأة تتم معاقبتها 
على مشــاركتها في ثورات الربيع 

العربي.
ووقــع كل ذلك في ســياق ترهيب 
استمر سبعة أعوام كي تعود املرأة 
إلى البيت، وترســخت معه معايير 
حول النســاء ومالبسهن. ولم يعد 
أحــد يتذكر أنها بقيت 18 يوماً في 
ميدان التحرير حني اختفت فروقات 
بني  واجلنسانية  الفردية  األجســاد 
الهدف  وأصبــح  واإلناث،  الذكــور 
الشــارع حتى  في  البقــاء  واحدا؛ 

إسقاط النظام.
لذلك ال ميكــن إال اعتبار ما يحدث 
مــن خروج بعض النســاء عن هذا 
النمط املتوقع، سوى شجاعة وحتٍد 

للنفاق. وكانــت البداية في يوليو/ 
متــوز من عــام 2011 حــني رفعت 
دعوى  إبراهيم  ســميرة  الناشطة 
العســكري  اجمللس  ضــد  انتهاك 
الشــهيرة  القضية  فــي  املصري 
ومواجهة  العذريــة«،  بـ«كشــف 
في  للتحرش  املصريات  الناشطات 
 2012 ميدان التحرير خــالل عامي 
اإلعالم،  باحلديث عنــه عبر  و2013 
وفضح مرتكبيه من دون اخلوف من 

وصمة العار.
هؤالء النسوة احملليات يثرن حفيظة 
اجملتمــع التــي وصلت اليــوم إلى 
أقصاها، فتتم مهاِجمتهن بقسوة.
والتبرير احلاضر دوماً حني يتم انتقاد 
النســاء، باخلوف على قيم اجملتمع 
هنا  فتتضح  اجلديــدة،  واألجيــال 
فكرة اخلــوف من اجلســد األنثوي، 
بوصفــه مصــدراً للفتنــة، وهي 
فكرة متتــد عميقاً فــي القصص 
التاريخية باعتبار املرأة السبب وراء 
آالم البشــرية حني أغوت آدم بأكل 
التفاحة والســقوط من اجلنة إلى 

األرض.
وإلــى التاريخ أيضاً يرجع مصطلح 
باألحــرى  أو  النســاء،  كراهيــة 
تعود ســلوكياته، وهو ما يســمى 
باليونانيــة »امليســوجينية«. ومن 
املهــم أن نعــرف أنــه قــادم من 
 Gynophobia الالتينــي  املصطلح 

أي اخلوف من النساء.
ويبدو أننا اليوم نعاصر هذه النزعة 
النســاء  كراهية  بــني  جتمع  التي 
واخلوف منهن، حتى في بالد املغرب 
العربــي التي طاملــا كانت تعيش 
فيها املرأة ظروفاً أكثر حترراً من بقية 
لنجد حملة »كن  األوسط،  الشرق 
رجالً«، التي انطلقت في يوليو/ متوز، 
تدعو الرجــال إلى مراقبة زوجاتهم 
وبناتهم قبل خروجهن إلى الشارع، 
ومنعهن من ارتداء لباس السباحة، 

في إغفال إلرادة املرأة وعقلها.
هــذا كله يأخذني إلــى وقت ليس 
ببعيد حني مضى الشــباب العربي 
املكبــوت  هــذا  وكان  للتغييــر، 
اجملتمعــي أحــد دوافعــه، لكن ما 
يحدث اليوم يخلق تســاؤال كبيراً؛ 
وكيف  العربي«؟  »الربيع  قام  ألهذا 

حدثت هذه الردة؟

أســماء الغول كاتبة فلسطينية 
مقيمة في فرنسا

BBC نشر املقال في موقع*
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الصباح الجديد - وكاالت:
برأيه  متمسك  زوج  العنيد،  الزوج 
دائمــا، ال حتاولي ابــدا ان تفرضي 
رأيــك عليه، او ان تظهــري له ان 
قوية ســلبا، فكل  شــخصيتك 
وال  بالفشل،  ستنتهي  محاوالتك 
تتخيلي انك تستطيعني مواجهة 
العنــاد بالعناد، فســينتصر في 
النهايــة، وســتكون محاولتــك 
اشبه مبن يحاول حتريك اجلبل بيده 

الفارغة.
هذا الصنف مــن الرجال ال يعرف 
ويرى  النظام  اليأس يعشق  كلمة 
رأيه دائمــا صوابــا، ويحتاج عند 
معاملته لقليل من الذكاء والفن.

احتفظي بإنوثتــك معه، فالرجل 
العنيــد ال يــرى أي انوثــة باملرأة 
العنيــدة، ال تخرجــي عن نظامه 
وتعليماتــه، وعبــري عن حبك له 
حتاولي  وال  وبأفــكاره  فيه  وثقتك 
اجلدال معــه او النقاش احلاد، ألنه 
سيتمســك أكثــر برأيــه مهما 

حـدث.
ولتفــادي ذلــك، يجــب ان يكون 
اســلوبك معــه هادئــا وحديثك 
عبارة  كلماتــك  وتكون  مقنعــا، 
رأي،  رأي وليس فــرض  ابــداء  عن 
والفرق شاســع، وان كنت تريدين 
ان يغيــر رأيــه في موضــوع ما، 
فاســتعملي معه اسلوب االقناع 

واحذري  اجلــدال  وليس  املنطقي، 
من االستخفاف برأيه او الشكوى 
منه، واتركي له دائما حق االختيار 

وال تضعيه امام االمر الواقع.
ال ننصحك ابــدا بتفتيش مالبس 
او هاتف زوجك فهــذا دليل على 
الراقية  املرأة  بنفسك  ثقتك  عدم 
يجب ان تكون واثقه من نفســها 
وجمالها وشخصيتها، وهذا النوع 
من الرجال يعاني من نقص يجعله 
يحتاج ان يشــعر بأن النســاء ما 

زالت تريده بالرغم من انه تزوج.
ولذلك يســعى إلــى البحث عن 
النقص  ذلك  لتعويــض  االخريات 
وهنــا يجب ان تكونــي واثقة من 

نفســك وتعوضي ذلــك النقص 
له عن طريق االهتمام بنفســك، 
وتغييــرك  ومنزلــك  ومظهــرك 
إلسلوبك معه، وابتعدي عن كل ما 
ال يحبه وافعلي ما يحبه. تعاملي 
معــه مثل ايــام مــدة اخلطوبة، 
له  باحتياجك  يشــعر  اجعليــه 
عنه  وأســألي  ورقتك  وبإنوثتــك 
دومــا. اتصلي به وهــو في مكان 
العمل لتخبريه انك حتبينه )وليس 

لتعطيه قائمه طلبات(.
اشغلي عقلك وتفكيرك بكيفية 
احلفــاظ عليــه وعلى ســعادته، 
كيف  يعــرف  الســعيد  فالرجل 

يسعد زوجته.

اتيكيت التعامل مع الزوج العنيد

هؤالء النسوة المحليات يثرن حفيظة المجتمع التي وصلت اليوم إلى أقصاها، فتتم 
مهاِجمتهن بقسوة والتبرير الحاضر دومًا حين يتم انتقاد النساء، بالخوف على قيم 

المجتمع واألجيال الجديدة، فتتضح هنا فكرة الخوف من الجسد األنثوي، بوصفه مصدرًا 
للفتنة، وهي فكرة تمتد عميقًا في القصص التاريخية باعتبار المرأة السبب وراء آالم 

البشرية حين أغوت آدم بأكل التفاحة والسقوط من الجنة إلى األرض

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت النجمة العاملية سيلني 
ديون، أنها دخلت في شراكة مع 
 "Nununu" العالمــة التجــارة
خط  إلنشــاء  األطفال  ملالبس 
إنتــاج مالبــس محايد 
تطلق  للجنســني، 
اســم  عليــه 

."Célinununu"
اجملموعة  وتضم 
أكثر من 70 
قطعة 

مالبــس، مبــا فــي ذلــك األحذية، 
األكمام  ذات  والقمصان  والسترات، 
الضيقــة  والبناطيــل  الطويلــة، 

"ليغينغ".
وتبــدأ القياســات لألطفــال منذ 
الــوالدة حتى ســن الـــ14، وتأتي 
مطبوعات  مجموعــة  في  املالبس 
متنوعــة وجريئة، وأشــكال جنوم، 
وكذلك احلروف األبجدية، وأشــكال 
هندســية، لكن شــكل اجلمجمة 

كان الشائع بني اجملموعة.
وقالــت ديون فــي حديثهــا ملوقع 
فكرة  عن  األميركــي،   Refinery29
اجملموعــة، والى أي مــدى تعتقدها 
مؤثرة على طبيعة الطفل وجنسه. 
انها تعرضــت الى بعض االنتقادات 
لكن  اجملموعــة،  علــى  الســلبية 
باملقابــل تلقت الكثير مــن الردود 
اإليجابيــة، وتقــول: "نحصل على 
الكثير مــن التعليقات الرائعة من 
األشــخاص الذين يفهمون أنني ال 
أحــاول إخبار اآلبــاء بكيفية تربية 
أبنائهــم، لكن علــى كل اآلباء أن 
يفعلوا ما يشــعرون أنه مناسب 
فقط  نعرض  وألطفالهم..  لهم 
اختيارات أخرى ونخبرهم أنكم 
لســتم في حاجة إلــى اتباع 

الصور النمطية".

سيلين ديون تطلق
 خط أزياء لألطفال

الصباح الجديد - وكاالت:
يصعــب علــى االهــل غالبــاً إقناع 
أطفالهم بتنــاول أطعمة جديدة قد 
تكون فــي غاية األهميــة لهم. ثمة 
طرق معينة ميكــن التعامل فيها مع 
الطفل لتحقيــق هذا الهدف. حاولي 

ولن تفشلي.
كوني مثــاالً جيداً له بتناول األطعمة 
الصحية أمامه، وال تعّلقي سلباً على 

األطعمة التي ال تعجبك.
تكون معدة األطفال صغيرة لذلك من 
األفضل إعطاؤهم وجبات أساســية 
بينها  وجبات صغيــرة  مــع  صغيرة، 
Snacks بدالً من إعطائه ثالث وجبات 
كبيرة احلجم. يجب عدم وضع كميات 

كبيرة من الطعام في طبق الطفل.

الذي حتدديه  بالروتــني  األطفال  يلتزم 
لهــم. لذا حاولــي تنظيــم مواعيد 
وجبات طفلك وإن كنت متّلني من هذا 
الروتني. قّدمي له الطبق نفسه مرات 
عدة في األســبوع مع بعض التعديل 
ما أن تالحظي أن طبقاً معيناً أعجبه.
ال تعطــه الكثير من الســوائل قبل 
الوجبة مباشرًة حتى ال يشعر بالشبع 

ويرفض تناول طعامه.
يأكل األطفال أكثر عندما يشــعرون 
بأنهم مفيدون أو يقدمون املســاعدة. 
أطلبي من طفلك مســاعدتك بوضع 
املائــدة إذا كان بعمر يســمح بذلك، 
أو أطلبــي منه اســتدعاء بقية أفراد 

العائلة أو غسل اخلضر.
لكل نــوع من األطعمة بديل فإذا كان 

طفلك يكره تنــاول اخلضر قدمي له 
احلليب  تنــاول  رفض  وإذا  الفاكهــة. 
أما  اللنب)الزبادي(.  أو  قدمي له اجلــنب 
إذا كان يكره مضغ اللحم، فما عليك 
إال أن تقدمي له الدجاج أو السمك أو 

احلبوب أو اللحم املفروم.
ال تهملي املشكالت التي يعانيها وتؤثر 
كمشــكالت  األكل  على  قدرته  على 
األسنان والبلعوم وانسداد األنف وألم 

املعدة.
تابعي تقدمي األطعمة اجلديدة له حتى 
إذا رفضهــا في البدايــة ألنه يحتاج 
إلــى رؤيتها مــرات عدة حتــى يعتاد 
لــه. وال تطلبي  وتبدو مألوفة  عليها 
من طفلك االســتعجال إذا كان يحب 

األكل ببطء

الصباح الجديد - وكاالت:
العشــرين،  القرن  أربعينيــات  في 
باية  اجلزائرية  الفنانة  اســتطاعت 
محيــي الدين، وهي فتــاة صغيرة 
عمرها 17 عاما، جــذب انتباه كبار 

الفنانني في العالم.
ففي هذه الســن قدمت رسومات 
باهرة األلوان، تخلو من الرجال ومتتلئ 

بالنساء والطبيعة واحليوانات. 
في مرحلة املراهقة، تبنتها مارغريت 
بنهورا، وهي مثقفة فرنســية ثرية 
كانــت متزوجة من قــاض جزائري، 
وذلك بعد أن لفــت نظرها النزعة 

الفنية لدى الصغيرة باية.

وظهرت هــذه النزعة لدى الطفلة 
مــن خــالل تشــكيل التماثيــل 
وشــخصيات  حليوانات  الصغيــرة 
بأدوات  بنهورا  فأمدتها  من خيالها، 
باية ترسم وهي في  الرسم. وبدأت 

الثالثة عشرة من عمرها.
وفي عــام 1947، عندما كانت باية 
في الســابعة عشــر مــن العمر، 
اكتشــفها تاجر فن فرنسي، يُدعى 
إميي ميغث، ورائد السريالية، أندريه 
بريتون، الذي عرض رسومات باية في 
الســريالي  للفن  »ميغث«  معرض 
لوحاتهــا  ولفتــت  باريــس.  فــي 
الكبيرين بيكاســو  الفنانني  انتباه 

وماتيس بسبب مكونات رسوماتها 
»النقاء«  وكذلــك  »الطفوليــة«، 
وتســليطها  وعفويتها  بألوانهــا 
الضوء علــى الطبيعة مبا فيها من 
زهور وطيور وأسماك وإبرازها بألوان 

زاهية.
وبني عامي 1948 و1952، عملت باية 
إلى جانب بيكاسو، الذي قال عنها 
إنها كانت مصدر إلهام سلســلة 
حملت  التي   1954 عام  رســوماته 

اسم »نساء اجلزائر«.
توفيت باية محي الدين في التاسع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني 1998 في 

اجلزائر.

علمي طفلك تناول اكالت جديدة

باية الجزائرية ملهمة بيكاسو 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة،  الشــباب  وزيــر  وعد 
الدكتور احمد العبيدي، بتذليل 
أمام مشــاركة  العقبــات  كل 
اخلــاص  األوملبيــاد  منتخبــات 
األلعــاب  دورة  فــي  العراقــي 
دولة  فــي  املزمعــة  العامليــة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة في 

شهر آذار القادم.
 وأكد العبيدي، خالل استقباله 
وفد األوملبياد العراقي، برئاســة 
رئيس االحتاد، سعد عبد ياسني: 
ان اجلهود التي تبذل من أســرة 
األوملبياد اخلــاص، وحرصها على 
الظهــور بإيجابيــة كبيرة في 
يدفعنا  الدولية،  االستحقاقات 
لتقــدمي املســاندة لهــا، طاملا 
كانت الغاية إعالء شأن الرياضة 

العراقية دوليا.
وأشــار وزير الشــباب والرياضة 
سيشــهد  القــادم  ان  إلــى: 
تقدمي كل الرعايــة لنجوم هذه 

الشريحة الرياضية املهمة.
األوملبياد  رئيس  أشاد  من جانبه، 
اخلاص، سعد عبد ياسني، برؤية 
بدعم  اخلاصة  العبيــدي  الوزير 
منتخبات احتاده. مبينا: ان تقدمي 
درع األوملبياد اخلاص العراقي لوزير 

الشــباب والرياضة يأتي عرفانا 
من اســرة االحتاد لدعم الدكتور 
احمد العبيدي ألبطال االوملبياد، 
ورغبته في تعبيد طريق النجاح 
أمام مسيرتهم في دورة االلعاب 

العاملية القادمة.

بغداد ـ فالح الناصر:

العبة منتخبنا الشبابي للمبارزة 
آيات  الباراملبيــة،  فــي اللجنــة 
موســى، مواليد، 11 آيــار 1996، 
طالبة في املرحلة الثالثة/ قسم 
القانون/ كلية املستقبل اجلامعة/ 
في محافظة بابل، بدأت مسيرتها 
مع رياضة الســيوف ضمن نادي 
احللة منــذ العــام 2010 عندما 
مثلت النادي فــي بطولة األندية 
البصرة  محافظــة  في  واقيمت 
باشــراف مدربها مثنى حســني 
الصدفة  عن طريق  اختارها  الذي 
لدخول عالم الرياضة، ففي أحدى 
لتلقي  للمستشفى  مراجعاتها 
بتر  الطــرف بعد  وتثبيت  العالج 
ســاقها اليســرى عام 2009 أثر 
تفاقــم مرض الســكري، فوجه 
لها الدعوة لالنخراط في تدريبات 

الفريق برياضة املبارزة.
تســتذكر آيات، ذلك املوقف، في 
اجلديد«،  »الصبــاح  لـــ  حديثها 
بقولهــا:  لم اكن اعرف شــيئاً 
عــن املبــارزة، واحلقيقــة توفرت 
لي ظروف عدة لكــي اقدم على 
املوافقة على طلب املدرب، فدعم 
والتحقت  كبيــرا،  كان  والــداي 
بالتدريبــات وحققــت جناحاً في 
احرازي  عنــد  مشــاركاتي  اولى 
كانت  حيــث  الفضي،  الوســام 
بطولة شــباب األندية وضيفتها 
محافظة البصرة، ثم زاد اندفاعي 
عندما حصلت على دعوة لتمثيل 
املنتخــب والبــدء برحلــة اثبات 
الوجــود فــي التدريب باشــراف 
املدرب رحيــم فالح فــي بغداد، 
شقيقي  استشهاد  عزماً  وزادني 
في حادث تفجير إرهابي في بابل 

يوم 30 أيلول عام 2011.
التدريبات  تؤدي  انها  إلى  واشارت 
املــدرب رحيــم فالح  باشــراف 
بطولة  في  للمشــاركة  حتضيراً 
اإلمارات الدوليــة املقررة ان تقام 
في إمارة الشــارقة شهر شباط 
من العام املقبل 2019، حيث تؤدي 
التدريبات بســالحس الشــيش 
تسجيل  بهدف  املبارزة  وســيف 
مشاركتها  بعد  اضافية  جناحات 
 2014 بولندا  األولى في بطولــة 

وأحرزت فيها الوسام البرونزي.
آيات  الشــابة،  املبــارزة  تضيف 

موسى، فتقول: وجدت كل الدعم 
واملســاندة ايضــا مــن زميلتي 
التي  الذهبية صفا علي  البطلة 
تسكن محافظة بابل ايضا، وهي 
العبة متألقة جداً برياضة املبارزة 
الباراملبية وحققت  اللجنــة  في 
العديد مــن األلقاب بينها بطلة 
العالم في بولندا، هي تشجعني 
وشــكلنا ثنائيــاً حريصــا على 
التدريبات  في  الفعالة  املشاركة 
تفوقنا  التي  احملليــة  والبطوالت 
حصلت  ثم  واضح،  بشكل  فيها 
على دعم من جميع اجلوانب من 

واحتاد  الباراملبية  اللجنة  رئاســة 
بقيادة  الكراســي  املبــارزة على 
الســابقة  والنجمة  حميد  علي 
وفاء  االحتاد،  نالت عضويــة  التي 
واملــدرب رحيــم فالح،  جــذول، 
وجنوم املنتخب املتقدمني، ســحر 
العابدين  وزين  صالح وعمار هادي 
غيالن وعلي ســعدي وحيدر علي 
كانوا  الالعبــني  وجميــع  ناصر، 
متعاونني واصبحنا اســرة واحدة 
تســعى إلى حتقيــق النجاحات 
في البطــوالت اخلارجيــة، حيث 
املتقدمني من فرض  متكن زمالئي 

املتقددمة  املواقع  وبلغوا  احلضور 
وتأهلــوا إلى الباراملبيــاد بجدارة 
اخرها النســخة الســابقة في 
ريودي جانيرو عندما تأهل الثالثي 
عمار هادي وحيدر علي ناصر وزين 

العابدين غيالن.
تعلــن، آيــات، التحــدي وتقول: 
اإلعاقة هــي إعاقة الفكر وليس 
اجلســد، فالطمــوح لــن يقف 
عنــد نقطــة معينــة، أهدافي 
إليها  الوصول  الى  التي أســعى 
واكمال  دراســياً  التفوق  كثيرةن 
الدراسات العليا، حيث يشجعها 

زمالئها فــي الكلية على املضي 
في مســيرة التحدي، وهذا يعزز 
معنوياتها ويدفعها نحو االفضل 
فوق  النجاح  درجات  ارفع  بكسب 

مقاعد الدراسة.
ورياضيــا فــأن هدفهــا الوقوف 
والفوز  التتويــج  منصــات  فوق 
وهو  والباراملياد،  العالــم  بذهبي 
االهلية  في ضوء  حلم مشــروع 
الكبيرة التي تتميز بها منتخبات 
يشــهد  حيث  الباراملبية،  مبارزة 
العراق تفوقاً كبيراً على الصعيد 
العربي واملنافســة تبــدو فقط 
من العبــات الكويت، امــا قاريا، 
فلنــا حصة كبيرة مــن األلقاب 
بعــد التألــق لالعبينــا برغــم 
قــوة منتخبــات القــارة ) إيران 
والصني وكازاخســتان(، اما على 
اثبتت  فقــد  العاملي،  الصعيــد 
وكانت  جدارتها،  العراقية  املبارزة 
منافســة حقيقــة لالعبي دول 
فرنسا وهولندا وبريطانيا وروسيا 
وهنغاريا  وبيالروســيا  وأميــركا 
ودول أخــرى لها ثقلها في رياضة 
الذين  اإلعاقــة  ملتحدي  املبــارزة 
من  العديد  فــي  تفوقهم  أكدوا 

االستحقاقات اخلارجية.
الوطني  منتخبنا  تشــجع  آيات، 
بكــرة القدم وتتمنــى ان يحقق 
النجــاح في مشــاركته املقبلة 
 ،2019 أمم آســيا  ضمن بطولــة 
الكابنت جنم  والعبهــا املفضــل 
املنتخب الســابق يونس محمود، 
ومن األندية العاملية تقول انها من 
محبي فريق ريال مدري اإلسباني.. 
تختتم انها من مواليد برج الثور، 
بطموحاتها  دومــا  يبلغها  الذي 
والســعي  إرادتها،  وقوة  الكبيرة 
الدائــم للحصول علــى التفوق 

وبلوغ النجاحات.

طالبة القانون تطمح بنيل الشهادات العليا

آيـات موسـى: مبـارزة البارالمبيـة 
مؤهلـة لكسـب المزيـد مـن الكـؤوس    
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المسابقات تطلق دور 
الـ 16 لكأس العراق

ثاني جوالت دوري 
الرديف تبدأ األحد

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت جلنة املسابقات باحتاد الكرة انها حددت مواعيد  
مباريات ذهاب واياب دور الـ 16 لبطولة الكاس مستثمرة 
التوقف الذي سيجمد مسابقة الدوري بسبب مشاركة 

املنتخب في بطولة اسيا.
وقال مدير اللجنة شهاب احمد ان مباريات الذهاب للدور 
16 لبطولة الكاس ســتنطلق يومي 30 و31 من الشهر 
اجلاري باقامة سبع فقط بعد ان موافق االحتاد على طلب 
نــادي النجف بعدم خــوض مباراته امــام القوة اجلوية 
لعســر حاله املادي مع ضمان عدم تعرضه لعقوبات ما 

يعني تاهل اجلوية الى الدور املقبل مبكرا.
اللقاءات الســبعة التي ســتجري ستســتهل مبباراة 
فريقي نفط اجلنوب مع نفط ميسان في ملعب االول يوم 
االحد املوافق للثالثني من الشــهر اجلاري ، فيما ستجري 
في اليوم الذي يليه ســت اخرى  حيث سيواجه الكرخ 
فريق الطلبة في ملعب الكرخ، والديوانية يضيف فريق 
احلدود في ملعبه، وفريق الكهرباء يلتقي الشــرطة في 
ملعب الكهرباء، والنفط يشد الرحال ملواجهة السماوة 
في ملعبه، ونفط الوســط يضيف أمانة بغداد، والزوراء 

يالعب اربيل في ملعب الزوراء.
واشــار احمد الــى ان  مباريات اإلياب ســتنطلق يومي 
اخلامس والسادس من شهر كانون الثاني املقبل ، مبينا 
ان مباريات دور الـ 8 ستجري يومي العاشر واحلادي عشر 
من الشــهر املقبل. اما مباريات اإلياب فســتكون يوم 

اخلامس والسادس عشر من الشهر ذاته.
وتابع  ان جميع املباريات ستنطلق عند الساعة الواحدة 
والنصف ظهرا ، وفي حال التعادل في املباراتني، الذهاب 

واإلياب، يصار الى ركالت اجلزاء الترجيحية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت جلنة املســابقات في احتاد كــرة القدم الدور 
الثاني من دوري الرديف، يوم االحد املقبل.يشــار الى 
ان الدوري قد انطلق في األســبوع املاضي مبشاركة 
ســبعة فرق،  حيث ســيلتقي في الكالســيكو  
املصغر فريق القوة واجلوية والزوراء في ملعب االول 
، والطلبة يواجه النجدة في ملعب الطلبة، وامانة 
بغــداد يضيف فريق الفتح في ملعبه، ويبقى فريق 
احلســني باالنتظار.. علما ان املباريات ســتقام يوم 

االحد املقبل عند الساعة الثانية ظهرا.

مع وفد املبارزة في بطولة بولندا آيات موسى

العبيدي مع العبي األوملبياد اخلاص

العواصم - وكاالت:

أســفرت قرعة دور الســتة عشر 
ملســابقة دوري أبطال أوروبا والتي 
السويســرية  نيون  مبدينة  اقيمت 
مقر االحتاد االوروبي لكرة القدم عن 
»القارة  كبــار  بني  نارية  مواجهات 

العجوز .
اجملموعــات  متصــدرو  ويحظــى 
الثماني في دور اجملموعات بأفضلية 
األول،  املســتوى  فــي  تصنيفهم 
بينما تصنف األندية الثمانية التي 
حلت في املراكز الثانية جملموعاتها 

في املستوى الثاني خالل القرعة.
ويكشف ارشيف املسابقة القارية 
ان افضليــة التتويــج  بـ«صاحبة 
األذنني«  كانت ملتصدري اجملموعات 
على حساب اصحاب املراكز الثانية 
العمل  األوروبــي  االحتــاد  بدأ  منذ 
للمجموعات خالل  احلالي  بالنظام 
نسخة موسم )2003-2004( حيث 
الستة  دور  املتأهلة  األندية  تخوض 
عشــر )بخــروج املغلــوب( بعدما 
كانت سابقاً توزع على مجموعات 

جديدة.
و على مدار خمس عشــرة دورة لم 
ينجح ســوى 5 أبطــال حلوا في 
املركز الثاني فــي التتويج باللقب 
القــاري، بينما احتكــر املتصدرون 
بقية األلقاب اإلحد عشر ، مما يوضح 
اهميــة تصدر اجملموعــة ، إضافة 

الى كون صــدارة اجملموعة تعكس 
للمنافسة على  جاهزية اصحابها 

لقب البطولة.
ويعتبر نادي بورتو البرتغالي بقيادة 
مورينيو  جوزيــه  املــدرب  مواطنه 
دور اجملموعات يفوز  أول وصيف في 
 2004 األوروبي في عــام  باللقــب 
بعدمــا حل ثانيــاً فــي اجملموعة 
السادســة خلــف ريــال مدريــد 
اإلســباني ، لكنه جنح في الوصول 
موناكو  وأكتســح  النهائــي  إلى 

الفرنسي بثالثة اهداف نظيفة .
ومن الالفت للنظــر في إجناز بورتو 
إنــه جاء بعدما انهــى مجموعته 
وصيفــاً، وأظهر تفوقــاً في اإلدوار 
بداية  املتصدرين  اإلقصائية علــى 
بنادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
الذي تصدر اجملموعة اخلامسة  في 
دور الستة عشــر ثم اوملبيك ليون 
الفرنســي الذي تصــدر اجملموعة 
األولى فــي دور الثمانيــة ثم على 
الــذي تصــدر اجملموعة  موناكــو 
الثالثــة فــي املبــاراة النهائيــة، 
ليبقــى نادي ديبورتيفــو الكورونيا 
اإلسباني منافســـه الوحيـد فـي 
دور النصـــف النهائـــي قـد حـل 

وصيفـاً ملوناكـو.
وفي املوســم املوالي )2005-2004( 
ذات  اإلنكليزي  ليفربــول  نادي  كرر 
اإلجناز بفــوزه باللقب األوروبي رغم 
اجملموعات  دور  فــي  وصيفاً  حلوله 
موناكو  خلــف  ثانياً  جــاء  بعدما 

الفرنســي فــي ترتيــب اجملموعة 
األولى.

إلى  طريقه  فــي  »الليفــر«  وجنح 

منصــة التتويــج بتجــاوز اربعة 
بايــر  بنــادي  بدايــة  متصدريــن 
بيوفنتوس  مروراً  األملاني  ليفركوزن 

اإليطالــي وتشيلســي اإلنكليزي 
وأخيــراً بحامــل اللقــب ميــالن 

اإليطالي في النهائي املثير .

وكان ليفركوزن قد تصدر اجملموعة 
يوفنتوس  تصــدر  بينما  الثانيــة، 
اجملموعــة الثالثــة، فيمــا تصدر 
، اما  تشيلســي اجملموعة الثامنة 

ميالن فتصدر اجملموعة السادسة.
عاد   )2010-2009( موســم  وفــي 
مورينيو  جوزيه  البرتغالــي  املدرب 
بلقب  للتتويج  آخــر  ناديــاً  ليقود 
دوري أبطــال أوروبا ممثالً بإنتر ميالن 
اإليطالــي كوصيــف للمجموعة 
السادســة التــي تصدرها حامل 

اللقب برشلونة.
لتحقيق  النهائي  إلى  طريقه  وفي 
إنتر  ، متكن  التاريخية  إجناز الثالثية 
ميالن في التفوق على تشيلســي 
)متصدر اجملموعــة الرابعة( في دور 
الستة عشــر  ، ثم على برشلونة 
)الذي تصدر مجموعته(  في الدور 

النصف النهائي .
وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال 
أوروبا في موســمني متتاليني رغم 
انه انهــى دور اجملموعات في املركز 
الثانــي فــي مجموعتــه ، حيث 
-2016( موســم  في  األولى  جاءت 

لبروسيا  2017( عندما حل وصيفاً 
دورمتوند األملاني في ترتيب اجملموعة 
السادســة ، فيما كانــت الثانية 
خــالل  املوســم املاضــي )2017-

2018( عندما جاء وصيفاً لتوتنهام 
ترتيب  فــي  اإلنكليزي  هوتســبير 

اجملموعة الثامنة واألخيرة.
وقبل بورتــو و إنتر ميالن و ليفربول 

و ريــال مدريد ، كان ناديا بروســيا 
مانشســتر  و  األملانــي  دورمتونــد 
أيضاً  قــد جنحا  اإلنكليزي  يونايتد 
في إعتالء منصــة التتويج بعدما 
احتال املركز الثانــي بالنظام األول 
للمنافسة، والذي كان يعتمد على 
للمجموعات،  املتصدريــن  تأهــل 

ومعهما فريقان من املركز الثاني.
وجنح »الشــياطني احلمر« و«أسود 
دور  جتــاوز  فــي  الفيســتيفال« 
أفضل  حققا  كونهمــا  اجملموعات 
مركز ثاٍن بني اجملموعات ، فدورمتوند 
تــوج بالبطولة عــام 1997 بعدما 
حل خلــف املتصدر اتلتيكو مدريد 
اإلســباني في اجملموعــة الثانية ، 
بينما نال مانشستر يونايتد اللقب 
في عام 1999 بعدمــا جاء وصيفاً 
لبايرن ميونيخ األملاني في اجملموعة 
الرابعــة ، حيــث شــهد النهائي 
بينهما إثــارة كبيرة مت حســمها 
في الوقــت بدل الضائــع لصالح 

اإلنكليز.
اجلدير ذكره بأن ليفربول وصيف بطل 
املوســم املاضي يعتبر اقوى مرشح 
للمنافســة علــى اللقــب األوروبي 
خالل النسخة احلالية من بني االندية 
الثمانية التي جتــاوزت دور اجملموعات 
في املركز الثانــي إلى جانب اتلتيكو 
مدريد وبدرجة اقل مانشستر يونايتد 
، بينما بقية األندية ال تشكل تهديداً 
كبيراً على املتصدريــن ألنها تفتقد 

للخبرة والتجربة.

أربعة أندية كسرت القاعدة وحققت اللقب

التاريخ ينحاز لمتصدري المجموعات في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

تقرير

العبو برشلونة يتبادلون التهنئة »أرشيف«

العبيدي يتعهد بدعم المشاركة
 في دورة األلعاب العالمية

بغداد ـ إعالم األولمبية:
حدد االحتاد العراقــي املركزي للكرة 
الطائــرة يــوم اخلامس من شــهر 
موعدا النطالق  املقبل  الثاني  كانون 
منافســات التجمع الثانــي لدوري 
اللعبــة املمتــاز ، على ان تســتمر 
املنافسات لغاية العاشر من الشهر 

نفسه.
وقال رئيس احتاد اللعبة، مناف فاضل: 
ان التجمع الثاني للمجموعة االولى 
اندية غاز اجلنــوب والصناعة  يضم 
والقــوة اجلويــة ونفــط ميســان 
والغراف والقاســم والثــورة، وتقام 
منافساته في العاصمة بغداد، فيما 
مباريات  اربيل  محافظة  تستضيف 
الثانية،  للمجموعة  الثاني  التجمع 
والتي تتألــف من اندية الشــرطة 
واربيل والبيشمركة وارارات واحلبانية 
وبلد وقرة قــوش. مؤكدا في الوقت  
نفســه: ان اربعــة انديــة من كل 
مجموعة ســتتأهل الى املنافسات 
الدوري  بنظام  والتي ستقام  املقبلة 

من مرحلتــني ذهابا وايابا وصوال الى 
حتديد االندية التي ســتتأهل خلوض 

مباريات املربع الذهبي فيما بعد.
واضاف فاضــل: ان فريق غاز اجلنوب 
انهــى التجمــع االول فــي صدارة 
اجملموعــة االولى التــي اقيمت في 
محافظة البصرة بعد ان حقق ستة 
انتصارات ، تاله فريق نفط ميســان 
باملركز الثاني، بعد ان فاز في خمس 
مباريات وخسر مباراة واحدة، واحتل 
فريــق الصناعة املركــز الثالث بعد 
وتعرض  انتصارات  اربعة  ان ســجل 
الرابع  املركــز  خلســارتني، وجاء في 
فريق القوة اجلوية، بعد ان احرز ثالثة 
انتصارات وخســر في ثالث مباريات، 
وتاله في املركز اخلامس فريق الغراف 
الــذي ســجل انتصاريــن، وتعرض 
ألربع خســارات، ومن ثــم جاء فريق 
القاسم في املركز السادس بانتصار 
واحد وخمس خسارات، واحتل فريق 
الثورة املركز السابع واالخـير بسـت 

هزائـم.

5 المقبل بدء التجمع
 الثاني لمنافسات الطائرة 



ال أدري هــل هو القــدر أم احلظ 
الســعيد أم هو .. من "حســن 
الصدف" .. أن أجد نفســي واقفاً 
وجهاً لوجه أمام الســيد مهاتير 
محمد رئيس وزراء ماليزيا األسبق 
العاملية  الشخصيات  أهم  وأحد 
املرموقــة املؤثرة في مجتمعاتها 
التي طاملا قــرأت عنها وأعجبت 
بســيرتها الغنيــة وبإجنازاتهــا 
العظيمة التي لن يجد املرء إال أن 

يقف لها احتراماً وإجالالً. 
وبعيداً عّمــا دار بيننا من أطراف 
احلديث .. فإن من ال يعرف مهاتير 
أن يقرأ ســيرة  محمــد عليــه 
الدولة  ورجل  "السياســي"  هذا 
والقائد املثالي الذي ال يقل أهمية 
أو نيلســن  أو شــأناً عن غاندي 
مانديــال وغيرهم مــن العظماء 
الذين رســموا لبلدانهم خارطة 
إرثاً غنياً  طريق تاركني خلفهــم 
خالداً ودروســاً وعبر تتعلم منها 

الشعوب وتقتدي بها األمم.
مهاتيــر محمــد الــذي تــرأس 
حكومة بالده ملدة 22 عاما وتنازل 
عنها بإرادته  وهو في قمة مجده 
وعطائــه عــام 2003 عمل منذ 
تســلمه السلطة في عام 1981 
بجــد وإخالص للنهــوض بواقع 
بلده الذي كان يعاني من مشاكل 
وأزمات وتخلف وارتفاع في نسبة 
البطالة   وتفشــي ظاهرة  الفقر 

وتدني مستوى دخل الفرد .
 بدأ "مهاتيــر محمد" باخلطوات 
االقتصــادي  لإلصــالح  االولــى 
تشــجيع  من خالل  واالجتماعي 
واخلصخصــة  االســتثمار 
الســوق  اقتصاد  وتطبيق قاعدة 
بالواقع  النهــوض  عــن  فضــالً 
والســياحي  والصناعي  الزراعي 
والعلمــي وغيرها مــن قطاعات 
من  وذلــك  االخــرى..  التنميــة 
خــالل وضــع اخلطــط و احللول 
الناجعــة واملعاجلات اجلذرية وفق 
ناضجة  واقعيــة  رؤيــة عصرية 

باالســتفادة مــن جتــارب الدول 
إنكلترا  وخصوصــاً  املتقدمــة 
اخلطوات  وبفضــل هذه  وأملانيا.. 
ارتفاعاً  تشــهد  ماليزيــا  بدأت 
ملحوظــاً فــي نســبة النمــو 
االقتصــادي وارتفعــت معدالت 
5 مليارات دوالر  صادرات بالده من 

الى نحو 520 مليار دوالر سنوياً .
الصناعيــة  القطاعــات  أمــا 
وأصبحت  ســريعاً  ازدهرت  فقد 
تشــكل  املاليزيــة  الشــركات 
منافســاً قويــاً للــدول الرائدة 
في هــذا اجملال.. بحيــث  اقتربت 
" ماليزيــا " لتكــون إحدى أكبر 
العالم. الصناعية فــي  الــدول 
كذلك قــرر "مهاتيــر محمد " 
واالقتراض من  االســتدانة  وقف 
اخلارج .. و متكن من تســديد ديون 
بــالده ، وبهدف انصراف الطاقات 
العلميــة والكفــاءات الوطنية 
لدعم الشــركات االســتثمارية 
والتوظيــف فيها .. اتخــذ قراراً 
جريئاً يتمثــل بإيقاف التعيينات 

في قطاعــات الدولة ، اهتم 
وخصــص  بالتعليــم 

املوازنة  من  باملئة   25
لدعم هــذا القطاع 
وبفضل ذلــك ارتفع 
عــدد اجلامعــات من 

 80 الــى  جامعــات   5
جامعــة  في أنحاء البالد 
وُصنفــت مؤخراً من بني 
أفضل مئتي جامعة في 

العالــم.. تضاعــف دخل 
الفرد 7 مــرات وانخفضت 
 3 الــى  نســبة البطالــة 

نســبة  وانخفضت  باملئــة 
يعيشــيون  الذين  الســكان 

حتت مســتوى خــط الفقر الى 
5 باملئة بعــد أن كانت 52 باملئة 
من نســبة الســكان... ماليزيا 
اســتطاع  األعراق  متعــدد  بلد 
" مهاتيــر " بفضــل حكمتــه 
وكياســته مــن توحيدهم حتت 

الوطن ويقــول "مهاتير"  مظلة 
بصدد ذلك: )على الرغم من تعدد 
والديانات  واللغات  األعراق  وتنوع 
اتفقنا  أننا  إال  املاليزي  للمجتمع 
جميعــا على تنحيــة كل تلك 
واالختالفــات جانبــاً  اخلالفــات 
واالهتمام ببنــاء الدولة واجملتمع 

والعمل على تتطوره وتقدمه ".
وهنا أتساءل .. كم من سياسيينا 
قد قرأ ســيرة هذا السياســي 
واملوظــف التنفيــذي الذي نقل 
بالده الى مصاف الدول املتقدمة ، 
وكم سياسياً تأثر بإجنازاته وتعلم 
منها .. وأراد أن يسير على خطاه 
.. وهل هناك بعد اليوم من يتجرأ 
من سياســينا علــى فتح فمه 
.. ويواصــل  اإلســهال الكالمي 
التصريحات  جراء  أصابهم  الذي 
العشوائية ...  وهو يطالع إجنازات 

هذا الرجل !

ضوء
اصمــت .. ودع عملك .. يتكلم 

نيابة عنك !

أنا ... ومهاتير  !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Thu. 20 Dec . 2018 issue (4079( اخلميس 20 كانون األول 2018 العدد ASSABAH ALJADEED

 سمير خليل 
حتت شــعار )ونحن نبتكر الفكرة) اقام 
معهد الفنون اجلميلة للبنات في بغداد 
– الدراسة الصباحية، املهرجان السنوي 
االول ملدرســات ومدرسي املعهد، وعلى 

مدى يومني.
املســرح  املهرجان بني  تنوعت فقــرات 
والتشكيل واخلط والزخرفة والفوتوغراف 
الشاعر  واملوسيقى.  والشعر  والسينما 
عمر الســراي املدرس فــي املعهد وأحد 

املشاركني في هذا املهرجان قال:
 -اليــوم االول شــهد افتتــاح معرض 
الفنون التشــكيلية والتصميم واخلط 
والزخرفــة والفوتوغراف فــي قاعة زها 
)اعالن  بروموشــون  تاله  باملعهد،  حديد 
دعائي) عن قســم الفنون الســمعية 
واملرئية ثم فيلــم )وتريات جواهرية) من 
اعــداد فريق عمل جماعي من اســاتذة 
السراي، إضافة  املعهد، ســيناريو عمر 
ملســرحية )عزلة معلنة) وهي من اعداد 

واخراج الدكتور جبار محيبس.
وتابع: اليوم الثانــي تزامن مع االحتفال 
العربية. شــهد  للغة  العاملــي  باليوم 
كلمــات وقصائــد، وقدمت انــا فيلما 
بعنوان )موت -re-موت) كتابة السيناريو 
واالخــراج لــي، والتمثيل حملمــد فارس، 
وماهــر عبــد الكاظم، وعــال ثائر. كما 
شهدت قاعة املســرح باملعهد قصائد 
ممســرحة بعنوان )ميزو بوتاميا) تولفت 
من قصائد الشعراء بدر شاكر السياب، 
ودنيا ميخائيل،  البياتــي،  الوهاب  وعبد 
وهي من اعداد واخراج االســتاذ الفنان 
يوســف هاشــم، ومتثيله أيضا، مبعية 
الطالبة نور طالب، والتقنيات لألســتاذ 

الفنان حيدر العامري.
الفنانة التشــكيلية روشــن حســني 
الفنية  للشــؤون  املعهد  مديرة  معاون 
قالت: تولدت لدينا فكرة اقامة املهرجان 
اقامته  الســنة، وســنعمل على  هذه 
ســنويا. حرصنا ان نقيمــه في الفصل 
الدراســي االول قبــل امتحانات نصف 
ســيكون  الثاني  الفصل  الن  الســنة، 
باملعارض واملهرجانات السنوية  مزدحما 

لألقســام التي يضمها املعهد واخلاصة 
بنتاجات الطالبات.

 وأضافت: عملنا بجد ألكثر من شــهر، 
تعــاون جميع االقســام من االســاتذة 
وحتــى الطالبات باالعتمــاد ذاتيا على 
وزارة  امكانياتنــا، مع مســاعدة مــن 
التربية مشكورة بإدامة الكهرباء، وانارة 
قاعة زهــا حديد التي احتضنت املعرض 
التشــكيلي. االعمال التشكيلية التي 
عرضــت خــالل املهرجــان تنوعت بني 
احلديــث والقدمي من نتاجات االســاتذة 
واالســتاذات الذين يشكلون ركنا مهما 

في املشهد االبداعي العراقي.
وشارك الفنان حيدر العامري التدريسي 

في قســم الفنون السمعية والبصرية 
متنوعة  فوتوغرافيــة  صــورة  بـــ)18) 
املوضوعــات، إضافة لفيلــم قصير عن 

القسم. وقال:
-يأتي املهرجان مبناسبة ذكرى انتصارات 
شعبنا العظيم على داعش وهو رسالة 
الى كل العالم تؤكد ان العراق كان وما 
يزال وســيبقى منارا للفكــر والثقافة 

والفنون.
مسك ختام املهرجان جاء على اوتار عود 
وحنجرة الفنان وسام جبار، التدريسي 
في قسم املوســيقى باملعهد، اذ قدم 
وصالت نغميــة جميلة من خالل عزف 
منفــرد )صولو) على العــود، مع أغان 

عراقية وعربية مميزة مبشاركة احلضور، 
وحتدث عــن مشــاركته باملهرجان: انا 
بطبعي مجد بعملي الفني، وأســعى 
للتجديد دائما، ولي في ارشيفي الفني 
الشخصي ثالثة اقراص )سي دي) اثنان 
منها عــزف ارجتاالت على آلــة العود، 
والثالث عــزف على آلة )اجلمبش) وهي 
آلة تركية تشبه البزق، لكنها تختلف 
عنها كونها مدورة الشــكل. التدريس 
برغم كونه وســيلة لزرع بذور املواهب، 
اال انــه يأخــذ كثيرا من جــرف وقتي 
واهتمامي، وما يتطلب من جهد فكري 
ونفســي وعضلي، لكنه يبقى وسيلة 

للعيش. 

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتــح املليارديــر ورجــل األعمال 
األميركي، إيلون موســك، أول نفق 
سريع حتت األرض بالقرب من مدينة 

لوس أجنليس األميركية.
وصلــت تكلفة النفــق الذي ميكن 
الســير فيه بسرعة 240 كيلومترا 

في الساعة، لـ10 ماليني دوالر.
وخالل عرض االفتتاح قال موســك: 

بعجالت  الســيارات  جتهيز  سيتم 
جانبية قابلة للطي، كما ســيتم 
فتحهــا وإغالقها حســب احلاجة. 
لالختبار  "تســال"  سيارة  ووضعت 

على هذا الطريق.
وأضــاف: من خالل الســرعة التي 
مينحها النفــق، فإنه ميكن التجول 
عبر املدينــة مبدة زمنيــة قصيرة، 
إضافة الى أنه سيكون هناك أنفاق 

أخرى.
يذكر بأن موســك أســس شركة 
"Boring Company" في نهاية عام 
2016، الشــركة التي تولت أعمال 

البناء.
وال يســتبعد موســك إمكانيــة 
االنتقــال للمرحلة الثانية من هذه 
األنفاق وبنائها في كل من تكساس 

وسان فرنسيسكو.

افتتاح أسرع نفق بالعالم

ظهر النجم األميركي، 
البالغ  نيــرو  دي  روبرت 
مــن العمــر 75 عاما، 
على قنــاة "س إن إن"، 
حيث ُســئل عن سبب 
للرئيــس  مهاجمتــه 
ترامب، مجيبا: أعرف أي 
نوع من األشخاص هذا 
نيويوركي  هــو  الرجل، 
مقابلته،  في  أرغب  لن 
اصبــح  ان  فكيــف 
الذي  الســبب  رئيسا. 
أرغب في  يجعلنــي ال 
نوع هذا  مقابلته هــو 

الشخص.
نعلم  كمــا  وأضــاف: 
يوجد  ال  اآلن،  جميعــا 

أمر  إنه  جديد،  شــيء 
مخز لكننا سنتجاوزه، 
ســيكون مثل كابوس 
تتذكــره، انا ســأكون 
خمس  بعد  مدربي  مع 
سنوات من اآلن، وأتذكر 
كل تلك األشياء، ومدى 
الفظاعــة التي كانت 

عليها.

شــارك كل مــن النجم 
ديــب  جونــي  الكبيــر 
في  شان  جاكي  والنجم 
ختــام فعاليات مهرجان 
الســينمائي   Hainan
الدولي بالصني، في دورته 

اجلديدة لعام 2018.
وكان من ضمن احلاضرين 
باحلفــل اخلتامــي ايضا 
جوليــت  النجمــة 
الفرنســية  والنجمــة 
الســابقة  واملرشــحة 

هوبير،  إيزابيل  لألوسكار 
كمــا حضــر مجموعة 
الســينما  جنوم  أبرز  من 

الصينية.

روبرت دي نيرو

جوني ديب

أخبــارهــــــــــم

"ونحن نبتكر الفكرة" روعة
 المهرجان لمعهد وحالوة االنجاز

جانب من املهرجان

جمال جصاني

بــكل تأكيد حلمي هــذا ال يتجرأ علــى االقتراب مما 
داعب عقل وضمير اســطورة النضال من اجل احلرية 
ومواجهة التمييز العنصري مارتن لوثر كينغ صاحب 
العبارة املشهورة "لدي حلم". فأنا وغالبية احملكومني 
في العيش والوجود على تضاريس هذا الوطن املبتلى 
بحيوية القوافــل املنحدرة اليه من مغــارات القرن 
السابع الهجري؛ أجبرتنا االوضاع وقسوة األقدار على 
خفض سقف احالمنا الى مستويات، تتناسب وحجم 
الهزائــم والتنازالت الهائلة التــي عرفها العراقيون 
في العقود اخلمســة األخيرة )ثالثة عقود ونصف مع 
النظام املباد وعقد ونصف مع شيوخ وقراصنة حقبة 
الفتــح الدميقراطي املبني). قد يبــدو حلمي فنطازياً 
وبعيد متاماً عن الواقع، النعدام اية فرصة كي يتحول 
الــى واقع، لكنه يبقى حلماً مشــروعاً في مثل هذه 
االوضاع الغرائبية التي مير بها البلد، مع انعدام أدنى 
مؤشــر على وجود إمكانية للتغييــر االيجابي على 
املدى املنظور، ال سيما وان الدورات االنتخابية برهنت 
ومبا ال يقبل الشــك علــى ديناميكيتهــا باالنحدار 
بنا الى أطوار ال يدرك أعماقها حتى الراســخون في 
علوم الصناديق وملحقاتها من املفوضيات واملدونات 

والتشريعات.
مع فنطازية هذا احللم وتنافره واحلقوق االساســية 
التي متحنها الدميقراطية ملؤسســاتها، وعلى رأسها 
الســلطة التشــريعية والرقابية االولــى )البرملان)، 
إال انه )أي احللم) مترع باحلــرص واالنتماء الى الغاية 
االساســية التي وجدت من اجلها هــذه املنظومة 
احلداثوية والراقيــة )النظــام الدميقراطي) ألال وهي 
انتشــال اجملتمعات من نظم وعقائد وسرديات الذل 
والعبودية والتشرذم واالنحطاط، الى حيث النهوض 

والتقدم واالزدهار. 
حلمي متواضع جداً هذه املرة، وهو مسكون ال باخلالص 
من هذه الطبقة السياســية الفاشــلة، بل بنوع من 
ترشــيد العمل معها، ما دمنا عاجزين عن صنع بدائل 
عنها وســيقتصر على مطلب واحد وهو؛ نزع ســالح 
التشــريع وإصدار القوانني منها، وليمارسوا بعد ذلك 
كل ما يخطر ببالهم من فرهدة للحقوق واملسؤوليات 
واالمتيازات، عســى ان  يخفف ذلك قليال من الفواتير 
عن كاهــل األجيال املقبلة. حلمــي ان حتجب مهمة 
التشريع وسن القوانني في هذه املرحلة الغرائبية التي 
مير بها العراق، عن مجالس النواب والهيئات املشابهة 
واملرتبطة بها، ويحول أمرها عند الضرورة الى الهيئات 
االممية املعنية مبثل هذه امللفات والقضايا، حتى يقضي 

اهلل أمرا كان مفعوال.
وقبل ان يجهد البعض انفسهم لوضعي في خانة العداء 
للدميقراطية واسســها املعروفة، فاننــي أوفر لهم مثل 
هذا املشوار، واقر بصحة مثل تلك االتهامات، فانني افارق 
الدميقراطية عند هذا املنعطف عمــاًل بالعبارة املعروفة 
"امنــا االعمــال بالنيات"، ونيتي تســتند الــى ما أعرفه 
شخصيا وما يعرفه الكثير من العراقيني واملراقبني للشأن 
العراقي، عن طبيعة بضائع طبقة سياســية أدهشــت 
العالــم كله باجادتهــا لتقنية ترســيخ هيمنتها على 
هذا البلد املنكوب مع كل فشــل جتترحه على تضاريسه 
املمتدة من الفاو لزاخو. لم يعد لدينا ادنى شــك من نوع 
بضائع هذه القوافل والقبائل السياســية واحلزبية، ومن 
شتى الرطانات والهلوسات والعناوين والواجهات واالزياء، 
وهــم جميعاً ومن دون اســتثناء؛ لن يســمحوا مبرور أية 
مشاريع قوانني أو تشريعات، تستشعر فيها مجساتهم 
شــيئاً من املروق صوب احلداثة والتقدم ونصرة املشــروع 
الوطني واحلضاري، وهم جميعاً كما أشــرنا مراراً وتكراراً 
قد تورطوا مع هذه "الدميقراطية" وملحقاتها ألســباب 
نعرفها جميعاً، لذلك لم يبق أمامنا إال كسرة احللم هذه 

عسى أن جننب االجيال املقبلة ما هو أعظم..

ومضــة

لدي حلم
تســلمت " الصباح اجلديد" بطاقة تهنئة 
من رئيس املصرف العراقي للتجارة مبناسبة 

رأس السنة وحلول العام امليالدي اجلديد.
ودعا رئيس املصرف وكالة فيصل الهيمص 
هلل عز وجل أن يكون عام خير وبركة وحافل 
بالعطــاء وأن يكون إســتمراراً ملــا بذل في 
الســنني املنصرمة من عمل خالق وما أثمر 
من نتائج وإجنازات وجناحات مشرفة للجريدة 

والعاملني فيها .
بدوره يتقدم رئيس التحرير ومنتسبو اجلريدة 
االلتفاتة  واالمتنان لهذه  الشــكر  بخالص 
الكرمية من لدن رئيــس املصرف ، وتدعو له 
وللعاملني في املصــرف باملوفقية والنجاح  

في عملهم خلدمة العراق اجلديد.

تهنئة

الصباح الجديد - وكاالت:
The Post-" لصحيفة  مادة  انتشــرت 
مخصصــة  األميركيــة،   "Journal
التواصل  جلوليا روبرتس، في شــبكات 
التعليقات  مئات  االجتماعي، وجمعت 

بسبب خطأ في عنوان املقال.
وذكــرت صحيفــة ذي صن، أن ســر 
االنتشــار غير االعتيادي للمقال عن 
جنمة هوليوود، يكمن بأمر بســيط، 
أن كاتبــي املقــال ارتكبــوا خطأ 

مطبعيا حساسا.
وكانــت قــد صــدرت مقابلــة 
 "The Post-Journal" صحيفة 
مع املمثلة روبرتس بعنوان مثير 
لالهتمام: "جوليا روبرتس تعتقد 
أن حياتهــا وثقوبهــا أصبحت 

أفضل مع التقدم في السن".
لكن هــذه الكلمــات والتعابير 
ليســت اســتعراضا ذاتيــا غريبا 

لنجمــة تبلغ مــن العمر 51 عامــا، بل خطأ 
ارتكبه معد املادة الصحفيــة، إذ كتب كلمة 

."roles" بدال عن كلمة أدوار "holes" ثقوب
والحــظ هــذا اخلطــأ املطبعــي املضحــك 
مستعملو تويتر، حيث كتبت صاحبة حساب 

"@eadavisus" قائلة:
"من الصعب تصديق وجــود مثل هذا العنوان 
في صحيفتنا احمللية.. ستسعد جوليا روبرتس 
عندما تعرف أن ثقوبها تتحسن مع التقدم في 

العمر".
ومــن املثير لالهتمــام أن الناشــرين الحظوا 
أيضا اخلطأ املطبعي، لكنهــم لم يروا ضرورة 
في ســحب الصحيفة من األسواق، وبدال من 
ذلك نشــروا توضيحا صغيرا عن كيفية قراءة 

العنوان بنحو صحيح.
الكثير مــن مســتعملي تويتر على  وضحك 
عنــوان املقالة ودونــوا ذلك فــي تعليقاتهم، 
التي زادت من شــهرة املقال، وكذلك من نسب 

القراءة له. 

مقال عن جوليا روبرتس 
يشتهر بسبب خطأ مطبعي

وسام صابر
فيلم )127) يحكي قصة متســلق اجلبال )آرون 
رالستون) ومعاناته في اثناء احدى مغامراته، 

بتسلق اجلبال.
حوصر رالســتون بني جبلني، فبينما يتخذ 
طريقــه نزوال من اجلبل وفي أثناء مروره في 
واد ضيق، سقطت فوقه صخرة تزن أكثر 
من 360 كغم، وفي محاولة منه لصدها، 

هوت الصخرة على ذراعه اليمنى.
ظل رالستون حبيســا في ذلك املكان ملدة 
خمسة أيام من دون طعام وشراب فقد كانت 

حقيبته خالية اال من سكني صغيرة.
 الفيلم يســلط الضــوء على القوة 
الكامنة بداخل كل منا، قوة التحمل، 
وقــوة مجابهة اخلطر، قــوة ال نعرف 
اال في ساعات الشدة، ساعة  مداها 
مواجهــة اخلطــر. قد نكــره حياتنا 
بلحظة ما، وقــد نتمنى املوت في 
تلك اللحظة، لكننا عند مواجهته، 
بفرصة  لنحظى  وسنقاتل  سنصارع 

النجاة.

 مغامرة آرون شالستون تثبت مبا ال يقبل الشك 
بأن االنســان قادر على فعل املســتحيل، وغير 
املتوقع. قادر على حتمــل املصاعب ومواجهتها 
بقوة قد تفاجأ هو نفســه بها. قادر على حتمل 
اجلوع والعطش والتعب في ســبيل احلياة. أنه 
صراع من أجل البقاء، صراع لصالح االنسان لو 

انه آمن بنفسه وقدرته وقاتل بثقة. 
يقرر متســلق اجلبال ان يعيش، فاتخذ أصعب 
قرار وأكثرهــا ايالما، ان يقطع يــده، وبالفعل 
أقدم على ذلك، بواســطة الســكني املوجودة 
في حقيبته، ليســتطيع انقاذ نفسه من موت 

محتم.
املمثل )جيمس فرانكو) قــدم أداء رائعا، طوال 
مدة عرض الفيلم لم نشعر باململل، وتعاطفنا 
معــه ومع معاناتــه بالقوة نفســها منذ اول 

حلظة الى اخرها.
 اخملــرج )داني بويــل) حول قصــة البطل )آرون 
رالستون) الى مغامرة شيقة وممتعة، مع االخذ 
باالعتبار املشاهد التي حرص على ان تكون جزءا 
من روعــة الفيلم لطبيعة اجلبال وجمالها، انه 

فيلم يستحق املشاهدة.
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