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بغداد - الصباح الجديد:
حــذر خبــراء، أمس األربعــاء، من 
الســعي لفــرض هيمنــة دواوين 
العراقي،  القضــاء  علــى  األوقاف 
مبينــن أن متريــر قانــون احملكمة 
احلالية  بصيغته  العليــا  االحتادية 
ســوف يؤدي إلى ضياع العديد من 
حقوق املــرأة، فيما دعــوا مجلس 
النواب إلى إيقاف مناقشة املسودة 
وإعــادة صياغتها بالتنســيق مع 
اجلهات ذات العالقة للخروج بقانون 
الدســتورية  التجارب  مــع  يتفق 

املتطورة.
أن  الشــريف،  اخلبيــر محمد  قال 
“كتالً سياسية في مجلس النواب 
مستمرة في سعيها لتمرير قانون 
احملكمــة االحتادية بصيغته احلالية 
برغــم حالــة الغضب الشــعبي 
وحتذيرات اخملتصن من إقحام رجال 

الدين في امللف القضائي”.
وأضاف الشريف، أن “دواوين األوقاف 
ســتكون لها وفقاً لهــذا القانون 
الكلمة األولى في احملكمة؛ كونها 
من سترشح أربعة أعضاء يزاحمون 

القضاة على اتخاذ القرارات”.
وأشار، إلى أن “الغريب في املشروع 
الديــن يكون  أن ترشــيح رجــال 
مــن خالل دواوين األوقــاف من دون 

التشاور بشأن األسماء مع اجلهات 
ذات العالقة”.

“التوزيع سيكون  أن  وبن الشريف، 
املذهبية  احملاصصــة  لنظام  وفقاً 
أيضــاً، حيــث ســيعطى للوقف 
الشيعي عضوين، ومثلهما للوقف 
احدهما  يكــون  أن  الســني على 
بالتنســيق مع إقليم كردســتان 

لكي يشغله رجل دين كردي”.
الوحيد  "احلــل  ان  إلــى  ومضــى 
الراهنة هو  االزمــة  للخروج مــن 
ايقاف مناقشــة القانــون، والبدء 
بصياغتــه مرة أخرى بالتنســيق 
مع اجلهات ذات العالقة وعدم ترك 
القضاء أســيراً بيد السياســين 

واملؤسسات الدينية".
القانون  أستاذة  ذكرت  جانبها،  من 
الدســتوري مهــا الواســطي، إن 
حافظت  العليا  االحتادية  "احملكمة 
على العديد من املكاســب للمرأة 
األحوال  قانــون  املثبتــة مبوجــب 

الشخصية".
"احملكمة  أن  الواســطي،  وأضافت 
املــرأة في  ثبتــت دســتورية حق 
التعويض عن طالقها التعســفي، 
املؤجل  مهرها  اســتيفاء  وكذلك 

بالذهب".
تتمة ص2

خبراء قانونيون: نظام البالد مهدد بسيطرة دواوين األوقاف 
عليه والبرلمان مطالب بعدم تمرير قانون المحكمة االتحادية

جلسة سابقة جمللس النواب
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بغداد - الصباح الجديد:

أكــد رئيــس اجلمهوريــة برهم 
صالــح ان العالقات بــن العراق 
كبيرة  اشواطاً  قطعت  والكويت 
الى االمــام بفضل حكمة ورغبة 
لتجاوز  البلديــن  القيادتــن في 

مخلفات املاضي.
وأشــار صالــح، فــي جلســة 
املباحثات الرســمية التي عقدت 
الســالم  االربعاء في قصر  امس 
ببغــداد، مع أمير دولــة الكويت 
صبــاح األحمد اجلابــر الصباح، 
الرغبة اجلادة  البــالد  ان لدى  الى 
لبناء عالقات متطورة مع جيرانه 
تخدم  مبــا  الكويت  مــع  خاصة 
املصالح املشــتركة للشــعبن 

الشقيقن.
وكان وصل أميــر الكويت صباح 
األحمــد اجلابــر الصبــاح امس 

زيارة  االربعــاء الى بغــداد فــي 
رســمية يبحث خاللها العالقات 
الثنائية بن البلدين وأبرز القضايا 
واملســتجدات علــى الســاحة 

اإلقليمية.
 وفيما تأتي هــذه الزيارة في ظل 
املتســارعة  والتطورات  التوترات 
غير املســبوقة التي تشــهدها 

التي  املنطقة، الســيما األعمال 
اإلمدادات  اســتهدفت ســالمة 
النفطيــة، عبر تخريــب وضرب 
والتجارية  النفطيــة  الســفن 

اإلقليمية  امليــاه  فــي  املدنيــة 
لإلمارات وبحر عمان، قالت وكالة 
االنباء الكويتية ) كونا (،  ان "زیارة 
أمیر البالد الشیخ صباح االحمد 
تأتي في  لبغــداد  الصباح،  اجلابر 
املتمیزة  االخویة  العالقــات  اطار 

بین البلدین الشقیقین".
اخلارجیة  وزیــر  نائــب  ان  وأوردت 
صرح  اجلــاراهلل،  خالد  الكويتية 
لها بــان " زیارة ســموه تنطوي 
حیویة  ودالالت  مهمة  ابعاد  على 
االمیر  بينهــا حرص ســمو  من 
في االهتمــام والرعایة للعالقات 
االخویة وسعي سموه لتطویرها 

وتعزیزها في اجملاالت كافة" 
اجلار اهلل أشــار أيضا الى " حرص 
ســموه على دعم ومتكین العراق 
من جتاوز تداعیــات ما تعرض له 
من اعمال ارهابیة وجهود سموه 

الهادفة العادة االعمار".
وأكد ان "الزیارة ســتمثل فرصة 

لبحث الوزراء مــع نظرائهم في 
اجلانــب العراقــي ســبل تعزیز 
البلدین  بیــن  التعــاون  وتطویر 
الشــقیقین وحســم امللفــات 

العالقة بینهما".
وقــال ان "ممــا یضاعــف اهمیة 
الزیارة انها تأتي في ظروف دقیقة 
وحرجــة متر بهــا املنطقة والتي 
فیها  التصعید  باستمرار  تتمثل 
االمر الذي یؤكد اهمیة التنسیق 
العراق  في  االشقاء  والتشاور مع 
ومتكین  الظــروف  هــذه  لتجاوز 
عن  بعیدا  النــأي  مــن  املنطقة 

التوتر والصدام".
مصدر  كشــف  الســياق،  وفي 
مسؤول امس، ان العراق والكويت 
ســيوقعان عدة اتفاقيات تخص 
املالحة وترســيم احلدود واحلقول 
املشتركة، فيما اشار الى ان ملف 

الديون قضائي وال ميكن بحثه.
تتمة ص2

تقريـر

الشيخ صباح األحمد الجابر: الكويت تؤمن بشكل 
راسخ بأهمية ان ينعم العراق باألمن واالستقرار

في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة..

المالحة وترسيم الحدود والحقول المشتركة..اتفاقيات يحتمل توقيعها بين البلدين

بغداد - الصباح الجديد:
كلفــت قيادة العمليات املشــتركة 
االستخبارية  االجهزة  االربعاء،  امس 
لتنفيذ بيــان رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي بتشخيص اجلهات التي تقف 
خلف إطــالق الصواريــخ والقذائف 
العســكرية  املواقع  على عدد مــن 

واملدنية في بغداد واحملافظات".
وقالت القيادة في بيان تلقت "الصباح 
اجلديــد" نســخة منــه: "تنفيــذا 
ملاجاء في بيــان القائد العام للقوات 
املســلحة ، كلفت جميــع االجهزة 
املعلومــات  بجمــع  االســتخبارية 
تقف خلف  التي  اجلهات  وتشخيص 

إطالق الصواريخ والقذائف على عدد 
من املواقع العســكرية واملدنية في 

بغداد واحملافظات".
واضافت القيــادة في بيانها ان "ذلك 
جاء بهــدف اتخاذ القــوات االمنية 
امنيا  ضدهــا  الرادعــة  االجــراءات 
وقانونيا"، مشــيرة الــى ان "القوات 

لن تسمح  بكل تشكيالتها  االمنية 
بالعبــث بأمــن العــراق والتزاماته، 
وســتضرب بيد من حديــد كل من 
تسول له نفسه ارباك االمن واشاعه 
اخلوف والقلق وتنفيذ اجندة تتعارض 

مع مصالح العراق الوطنية".
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
قــال قيادي فــي اتالف النصــر، بان 
رئيــس الوزراء عادل عبــد املهدي لم 
يرد اجلميل "للنصر وللحكمة"، فيما 

قام بتوزيع وزاراتهما على الكتل.
واضاف حســن البهادلي في تصريح 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد امس، 

ان" موضوع احملاصصة كان من االجدر 
بتشــكيل  ســاهمت  التي  بالكتل 
حكومة عبد املهــدي ان تكون أكثر 
بعداً عنها التي لألسف توارثناها في 

الدورات السابقة".
وأضــاف ان "املعارضــة لــم تــأت 
إلســقاط احلكومــات بــل لتقييم 

أدائها وستكون مرآة عاكسة لعمل 
احلكومات"، مبينــا ان" تيار احلكمة 
يستأثروا  لم  النصر  وائتالف  الوطني 
املهدي  عبــد  وفوضــوا  باملناصــب 
بتشكيل احلكومة الوزارية؛ لكنه لم 
يرد اجلميل لهمــا حيث وزع املناصب 

كحصص للكتل". 

وتســاءل البهادلي" مــا الفائدة من 
وجود حكومــة ووزارات من دون تقومي 
أدائها؟"، مبيناً" كان على عبد املهدي 
اختيــار شــخصيات وفــق معايير 
مهنيــة؛ لكنها اخــذت وفق معايير 

سياسية من قبل الكتل".
تتمة ص2

تكليف االجهزة االستخبارية بجمع 
المعلومات عن مطلقي الصواريخ والقذائف 

ائتالفنا وتيار الحكمة فوضا عبد المهدي
 تشكيل الحكومة لكنه وزع وزاراتهما للكتل

نائب من النصر: بعد سقوط عدد منها على المواقع العسكرية والمدنية 

أوبك تثبت اجتماعها مطلع تموز المقبل 
8لبحث سياسة اإلنتاج »الصباح الجديد« تكشف اسماء مرشحي 

2األحزاب لشغل المناصب الوزارية

بغداد - الصباح الجديد:
اإلصالح  حتالــف  رئيــس  علــق 
واإلعمــار زعيــم تيــار احلكمة 
احلكيم،  عمار  الســيد  الوطني، 
على تبني التيــار خليار املعارضة 

السياسية.
وقال الســيد عمــار احلكيم في 
تغريــدة له علــى تويتــر امس 
بحــرص،  "لنراقــب  األربعــاء: 
ونشــخص بشــجاعة، ونتابــع 
وننتقد  بحزم،  ونحاســب  بعزم، 
االعوجاج  لتقــومي  مبوضوعيــة، 
وتصويب املســارات، ولنكن عن 
املواطــن وصوته الصــادح باحلق 
"لذا  وأضاف  باحلقوق".  واملطالب 
كانــت املعارضــة السياســية 
الدســتورية الوطنيــة البنــاءة 

خيارنا".
وأعلن تيار احلكمة الوطني، األحد 
إستثنائي  اجتماع  عقب  املاضي، 
ملكتبه السياســي تبنــي خيار 
الدستورية  السياسية  املعارضة 
الوطنية البّناءة، وااللتزام الكامل 
يقتضيه،  وما  التياري  اخليار  بهذا 
وما يستلزُمُه من دورٍ وحراٍك وأداٍء 

ومواقَف على الصعيد الوطني.
فيما ابلــغ رئيس الكتلة احلكمة 
النيابية فالح الســاري رئاســة 
مجلس النواب، فــي وثيقة، قرار 
املعارضة  الــى  بالتحول  الكتلة 
ذلك  اعتماد  راجياً  السياســية، 
قانونيــاً والتعاطي مــع الكتلة 
على هذا األســاس داخل مجلس 

النواب.

بغداد - الصباح الجديد:
للدراســات  البيــان  مركــز  اكد 
والتخطيــط، امس االربعاء، تراجع 
عدد مــن اجلامعــات العراقية في 
لعام  للجامعــات   QS تصنيــف 
خروج  الــى  اشــار  فيمــا   ،2020

بعضها من التصنيف.
وذكــر بيــان للمركــز تســلمت 
انه  منه  نسخة  اجلديد"  "الصباح 
"أعلن عن تصنيف QS لعام 2020 
وأظهــرت النتائج خــروج جامعة 
تراجعت  التصنيف، فيما  بابل من 
701 بعد  املركز  إلى  جامعة بغداد 

أن كانت في املركز 651 لعام 2019.
الكوفــة  "جامعــة  ان  وأضــاف 
تراجعــت إلــى املركــز 801 بعد 
أن كانــت فــي املركــز 701 لعام 
اجلامعة  حافظــت  فيمــا   ،2019
لهذا  مركزها  على  املســتنصرية 
العام باملركــز 801، ولم تدخل أية 
جامعة أخــرى مــن ١٠٠ جامعة 

التصنيف".
وتوقــع املركــز خروج تــام لبقية 
اجلامعــات من هــذا التصنيف إذا 
اســتمرت القيادات اجلامعية على 

نفس املنوال".

الحكيم: المعارضة 
السياسية الدستورية 
الوطنية البناءة خيارنا 

مركز البيان للدراسات يحذر: 
الجامعات العراقية مهددة 

 QS بالخروج من تصنيف

بابل خرجت منه وبغداد والكوفة تراجعتا فيه

تحذيرات من سطوة رجال الدين واالضرار بغير المسلمين وضياع حقوق المرأة..

بغداد - وعد الشمري:
اتهمــت قائمــة ســائرون، أمس 
الوزراء  رئيس مجلــس  األربعــاء، 
عادل عبــد املهدي بتعطيل تقدمي 
املرشحن للوزارات الشاغرة، الفتة 

إلى أن قائمة األسماء جاهزة منذ 
أكثر من شــهر، مبينــة أن تأخير 
اخلوف  نتيجة  جاء  امللف  حســم 
من عــدم قبول املرشــحن داخل 

مجلس النواب. 

وقال النائب بدر الزيادي في حديث 
إلى "الصبــاح اجلديد"، إن "ملف 
الكابينة الوزاريــة قد تأخر كثيراً 
بنحو رّســخ فكرة لدى الشــارع 
احلقائب  بعــض  بــأن  العراقــي 

ستبقى تدار بالوكالة حلن انتهاء 
الدورية االنتخابية".

وأضــاف الزيــادي، أن "نواب اغلب 
ظهــروا  السياســية  الكتــل 
فــي وســائل اإلعالم ومــن خالل 

تواجدهــم في جلســات البرملان 
وطلبوا مــن رئيس مجلس الوزراء 
عــادل عبد املهدي باإلســراع في 

إرسال األسماء".
وأشــار، إلى أن "عبد املهدي ميتنع 

عــن تقدمي األســماء بحجة عدم 
وجود توافق بن الكتل السياسية 
علــى بعــض احلقائب الســيما 

األمنية منها".
تتمة ص2

قالت إن "رئيس الحكومة يتخوف من رفضهم في مجلس النّواب"

سائرون تتهم عبد المهدي بتعطيل تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة بعد تسلمه اسماءهم

اثناء احملاورات

أكد عضو مجلــس النواب عن 
بغــداد آراس حبيــب كــرمي، ان 
أولى  بدأت  السياســية  الكتل 
اخلطوات اجلدية في االستجابة 

لتوجيهات املرجعية الدينية.
وقــال حبيــب: “بعــد خطاب 
الشــريفة  الدينية  املرجعيــة 
وما تضمنه مــن توبيخ صريح 
للطبقــة السياســية بــدأت 
األولى  اخلطوات  والكتل  القوى 
الوزارية  الكابينة  إكمــال  نحو 
الدولــة  إدارة  ملــف  وإنهــاء 

بالوكالة”.
التأخير مبرراً  وأضاف: “لم يكن 
علــى أي صعيد مــن الصعد. 
فهو مخالف للسياقات واألطر 
الدستورية والقانونية بل وحتى 

ما الزمت به القوى السياسية 
نفســها حــن صوتــت على 
ومايتطلبه  احلكومي  البرنامج 
مــن التزامامتتبادلة بينها وبن 

رئيس الوزراء”.
وتابع: “كمــا أن املرجعية كانت 
قد عبرت سابقاً عن عدم رضاها 
عما يجــري في البلــد وقالت 
بصريح العبــارة أن صوتها قد 
بح. كانت تلك إشــارة أكثر من 
بشــأن  اجلاد  للتحرك  كافيــة 
تصفير كل امللفات واملشــاكل 
بــل والتحدياتالتي تواجه البلد 
وتواجهنــا جميعــاً بوصفنــا 
ممثلن  للمســؤولية  تصدينــا 
لهذا الشعب ال ممثلن ملصاحلنا 

وإمتيازاتنا”.

النائب آراس حبيب: الكتل السياسية 
تبدأ أولى الخطوات الجدية في 
االستجابة لتوجيهات المرجعية

احلكيم

األلوان تدون منطق االحاسيس
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خبراء قانونيون: نظام البالد مهدد 
بسيطرة دواوين األوقاف عليه والبرملان 

مطالب بعدم مترير قانون احملكمة 
االحتادية

وأشارت، إلى أن "مشــروع قانون احملكمة 
االحتاديــة العليــا لــه اثار ســلبية غير 
منظورة كونه ســوف يسهم في وصول 
فقهاء الشــريعة إلى منصــة القضاء، 
وهناك مخاوف حقيقيــة من إلغاء تلك 
احلقــوق التي حصلت عليها املرأة مبوجب 
قانون األحوال الشخصية النافذ من قبل 

هؤالء الفقهاء".
مناقشة  "إيقاف  إلى  الواســطي  ودعت 
املشروع، والســعي إلى تعديل مسودته 
مبا يتفق مع التجارب الدولية قبل املضي 

في إقراره".
وشددت الواســطي، على أن "بقاء هيئة 
العليا مشكلة من قضاة فقط  احملكمة 
هو الســبيل الوحيــد للمحافظة على 
حقوق املــرأة وعدم ضياع ما اكتســبته 

طيلة السنوات املاضية".
يشار إلى ان مجلس النواب كان قد أنهى 
في وقت ســابق القراءة األولى ملشــروع 
قانون احملكمة االحتاديــة العليا في وقت 
ســابق، بالتزامن مع اعتراضات شــديدة 
أوردتها جهات حقوقية ومدنية لتخوفها 

من زج رجال الدين في القضاء.
السابق جوزيف  النائب  السياق، حذر  في 
صليوا، امس االربعاء، من تشــريع قانون 
احملكمــة االحتادية، بضم رجــال دين بني 

اعضاء احملكمة.
وقــال صليوا في تصريــح اطلعت عليه 
الصباح اجلديد، إن "برملان الدورة السابقة، 

وقف بالضــد من ضم فقهاء شــريعة 
ودين، ضمــن اعضاء احملكمــة االحتادية، 
لكن لألسف الشديد في الدورة البرملانية 
احلاليــة، ليــس هناك شــخوص ميثلون 
املدنية بقــوة، كما كنا ســابقا"، مبينا 
باملكونات غير  أن"هذا االجراء له اضــرار 

مسلمة في العراق".
واضــاف أن "هذه املســاعي مــا هي اال 
محــاوالت جلعل العراق، )كوبي بيســت( 
على غرار النظام االســامي فــي ايران، 

وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا".
النائــب الســابق أن "تطبيق هذا  وتابع 
النظام ســيؤدي الى وضع العراقيني في 
ســجن كبير يتحكــم به رجــال الدين، 
حسب امزجتهم"، داعيا "اعضاء مجلس 
النواب بالوقــوف بالضد من هذا القانون 

بشكل صارم".
قد  اللندنية،  العــرب  صحيفــة  وكانت 
نشرت في وقت ســابق من اليوم االربعاء 
)19 حزيران 2019(، تقريرا بعنوان "فقهاء 
في أعلى محكمــة عراقية ميتلكون حق 

النقض ألي قرار يخالف الشريعة".
إســامية  أحــزاب  أن  التقريــر،  وذكــر 
شيعية وســنية، لديها متثيل في البرملان 
العراقــي، تدفع إلى تســمية رجال دين 
بصفــة "فقهــاء"، أعضاء أساســيني 
الرئيسية  القضائية  التشــكيلة  ضمن 
للمحكمــة االحتادية العليــا، في تطور 

يحدث ألول مرة في العراق.
"الفقهاء"،  هــؤالء  أن  التقريــر،  واضاف 
سيكون بإمكانهم التصويت على جميع 
القــرارات القضائية الصادرة عن احملكمة 
االحتادية بعد أن ســاواهم مشروع قانون 

جديــد مطروح علــى البرملــان العراقي 
بالقضاة في ســابقة وصفت باخلطيرة، 
وهو ما يتيح لهــم التحكم في طبيعة 
القرارات وحجب أو دعم أي منها، انطاقا 

من دوافع دينية.
قولهم  مراقبني  عــن  الصحيفة  ونقلت 
ان " الصيغة التي يراد اســتحداثها في 
العراق مســتوردة خصيصا مــن إيران، إذ 
يعمل بها “مجلس تشــخيص مصلحة 
النظــام” املســؤول عن تعيني املرشــد 
في  املطلقة  الصاحيات  األعلى، صاحب 

احلكم، جتسيدا لنظام “الولي الفقيه”"

سائرون تتهم عبد املهدي بتعطيل 
تقدمي مرشحي الوزارات الشاغرة بعد 

تسلمه اسماءهم
وأكد الزيــادي، أن »األحزاب السياســية 
املســؤولة عن إكمال الكابينة الوزارية ال 
ميكن لها أن تتوافق على مرشــح معني 
بشــكل تام وهذا ظهر واضحاً من خال 

األشهر املاضية«.
وأورد، أن »رئيس مجلس الوزراء كان األجدر 
النواب  ويحمل  إرسال األسماء مبكراً  به 
مسؤولية متريرها أو رفضها وعدم اخلوض 
بحجج أن توافقاً لم يحصل لغاية اآلن«.

واســتطرد الزيــادي، أن »الضغوط جاءت 
علــى عبــد املهــدي من خــال خطبة 
الدينية وكذلك رســالة زعيم  املرجعية 
التيار الصدري مقتدى الصدر قبل يومني، 
وأجبرته على قطع وعد بأنه سوف يسلم 

األسماء خال أسبوعني«.
وأوضح الزيادي، أن »األســماء التي بحوزة 
عبــد املهــدي للــوزارات الشــاغرة هي 

نفســها التي كانت موجودة قبل شهر 
رمضان وسيقوم بارســالها إلى مجلس 

النواب للتصويت عليها«.
ومضى الزيادي، إلــى أن »الضوابط التي 
مت وضعهــا الختيار املرشــحني ما زالت 
التي جرى االتفــاق عليها بني  نفســها 
قائمتي سائرون والفتح عندما مت تسمية 

عبد املهدي لرئاسة احلكومة«.
من جانبه، ذكر النائب اآلخر عن ســائرون 
رائد فهمــي في تصريح إلــى »الصباح 
اجلديــد«، أن »تأخيــر تقــدمي مرشــحي 
الوزارات الشــاغرة جاء نتيجة اخلوف من 

عدم متريرهم«.
وأضاف فهمي أن »عبد املهدي يبحث عن 
املرشحني  على  السياسية  الكتل  توافق 

قبل أن يعرضهم رسمياً للتصويت«.
وزاد، أن »التوافق لــم يحصل لغاية اآلن، 
يقابلــه اســتعداد أبدته جميــع القوى 
السياســية بأن إشــغال الوزارات وعدم 

إدارتها بالوكالة«.
وأوضــح فهمــي، أن »األمور يبــدو أنها 
ســتذهب باجتــاه أن يقدم عبــد املهدي 
مرشحيه ويترك جمللس النواب اخليار كون 

الكتل لم تتوصل إلى أسماء معينة«.
ويــرى، أن »بقاء الوزارات شــاغرة أمر غير 
مقبول، وهنــاك إصرار علــى اجناز امللف 

بأسرع وقت ممكن«.
وخلص فهمي، بالقول إن »مجلس النواب 
هو من ســيقول كلمة الفصل بالنسبة 
للمرشــحني بعد أن يقــدم عبد املهدي 

املرشحني الذين يراهم مناسبني«.
يشــار إلى أن اجتماعات تعقد حالياً بني 
قادة الكتل السياســية مــن أجل اجناز 

امللف بأســرع وقت ممكن وتقدمي أســماء 
املرشــحني لــكل مــن وزارات الداخلية 

والدفاع والعدل والتربية.

تكليف االجهزة االستخبارية بجمع 
املعلومات عن مطلقي الصواريخ 

والقذائف
يذكر ان االيام القليلة املاضية شــهدت 
الى  والبكــر  التاجي  قاعدتــي  تعــرض 
قصف بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، 
ادت الى احلاق اضــرار مادية دون وقوع اية 
خسائر بشرية، كما تعرض مقر القصور 
الرئاســية في اجلانب االيسر من املوصل 
امس الى ســقوط صاروخ كاتيوشا ادى 
الى احلاق اضــرار مادية، فيمــا تعرضت 
شــركة نفطية فجر امــس الى قصف 
بصاروخ كاتيوشا اسفرت عن اصابة ثاثة 

عمال من الشركة. 

ائتالفنا وتيار احلكمة فوضا عبد 
املهدي تشكيل احلكومة لكنه وزع 

وزاراتهما للكتل
وتابــع »هنــاك كتــل قدمــت قوائــم 
لاســتحواذ على الدرجــات اخلاصة، في 
حني انــه مت االتفاق مســبقا على تقدمي 
مرشــحني من خارج األحزاب وفق معايير 

النزاهة واملهنية«.
واختتــم بالقــول« الى االن لــم تكتمل 
الكابينــة الوزارية واللجان فــي البرملان 
بالتالي أصبح لدينا خرقاً في املؤسستني 
التنفيذيــة والتشــريعية، والذهاب الى 
مؤسسات  وبناء  اخلاصة  الدرجات  اختيار 
سيصنع فجوة ما بني الوزارات والدرجات 

اخلاصة«

الشيخ صباح األحمد اجلابر: الكويت 
تؤمن بشكل راسخ بأهمية ان ينعم 

العراق باألمن واالستقرار
وقال املصدر ان »امير الكويت وصل على 
رأس وفد كويتي رفيع املستوى يضم وزراء 
ومستشــارين تلبية لدعوة رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي الذي زار الكويت الشهر 

املاضي«. 
وأضاف أّن »الزيارة ســتكون مبثابة نقطة 
حتّول فــي العاقات بني البلديــن وإنهاء 
تفاهمات سابقة على ملفات وقضايا بني 
العراق والكويت، إضافة إلى اخلروج برؤية 
موّحــدة حول األزمة احلاليــة والتصعيد 
في منطقة اخلليج العربي«، مشــيرا الى 
انه »من املقــرر توقيع اتفاقيــات تعاون 
املاحة  تتركز علــى  تفاهــم،  ومذكرات 
والبرية  املائية  احلدود  وترســيم  البحرية 
وملــف خور عبــد اهلل وحقــول النفط 
والتعاون  التجــاري  والتبادل  املشــتركة 

األمني بني البلدين«. 
العراقيــة  الديــون  »ملــف  أن  وأكــد 
املســتحقة لصالح الكويت يعتبر ملفاً 
قضائياً ال سياســياً، ضمن اخلسائر التي 
حلقــت بالكويت جــراء الغــزو العراقي 
عام 1990 لألفــراد واملواطنني الكويتيني، 
والعراق يتفهم هذا األمر، وال ميكن بحثه 
إال مبقدار تســريع إغاقه بالكامل لطي 

هذه الصفحة نهائياً«. 
وحول ما إذا كان احلديث في بغداد من أن 
أمير الكويت ســينقل رســالة سعودية 
للعراق بعــد التوتر األخير بــني البلدين 

على خلفية رفض بغداد بيان مؤمتر مكة 
الطارئ، قال املصدر إن »هذا غير صحيح، 
والزيــارة ســتركز علــى إنهــاء امللفات 
اخلافية واالتفاق على الدخول مبحور واحد 

نحو دفع املنطقة للتهدئة«.
وزيارة امير الكويت هــذه الى الباد، هي 
الثانية منذ توليه احلكم، اذ كانت االولى 
خال مشــاركته في قمة بغــداد 2012 
والتــي مثلت ايضا في حينهــا اول زيارة 

المير كويتي للعراق منذ في 2 اب 1990.
واثناء احملادثات أورد رئيس اجلمهورية برهم 
صالح على املستوى اإلقليمي، ان »العراق 
ينظــر الى طبيعــة األزمــة احلالية في 
املنطقة مبنظار واسع ويسعى الى حتقيق 
توافق اقليمي شــامل على قاعدة احلوار 

واجليرة احلسنة بني الدول«. 
بدوره أشــار أمير دولة الكويت الى حرص 
بــاده على دعم ومتكني العــراق من جتاوز 
تداعيــات ما تعرض له من اعمال ارهابية 
ان »الزيارة متثل  واعادة اعماره،« معتبــرا 
فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون 
العالقة  امللفــات  وحســم  البلدين  بني 
بينهمــا، وانهــا تأتي تتويجــا للعاقات 
الوطيدة، مشــدداً على أن الكويت تؤمن 
بشــكل راســخ بأهمية ان ينعم العراق 

باالمن واالستقرار«.
كما جرى بحث اخر التطورات السياسية 
فــي املنطقــة ومحــاوالت تهدئتها مبا 
يصب في صالح اســتقرارها، فضاً عن 
مســاهمة الكويت في عمليــات اعمار 
البلدين وســبل  العــراق، والعاقات بني 
االرتقاء بها إلى ما يلِبي طموح الشعبني 

الشقيقني.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح
أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية 
بهجوم مســلح  مدني  مبقتل  األربعاء، 
غرب بغداد، فيما عثرت قوة أمنية على 
بالرصاص جنوبي  رمياً  جثة رجل قضى 

العاصمة.
إن »مســلحني مجهولني  املصدر  وقال 
أطلقوا نيران أســلحتهم الكامتة باجتاه 
مدني في أثناء مــروره ضمن قضاء أبو 
غريب، ما أســفر عن مقتله في احلال« ، 
مضيفا أن »قوة أمنية عثرت على جثة 
رجل مجهــول الهوية مرميــة باحدى 
الســاحات الفارغة فــي منطقة عرب 

جبور التابعة للدورة«.
ديالى – ضربة جوية 

االمني  اإلعام  اعلن مصدر في خليــة 
اثنني،  ارهابيــني  االربعــاء، مقتل  امس 
وتدميــر وكر لهــم بضربــة جوية في 

محافظة ديالى.
وذكر املصــدر ان طيــران اجليش وخال 
اســنادهم لقطعــات قيــادة عمليات 

ديالــى، متكنوا من قتــل إرهابيني إثنني 
يستقان عجلة في قرية اخمليسة ضمن 
محافظة ديالــى، مضيفا ان » القصف 

اسفر ايضاً عن تدمير وكر لارهابيني«.
كركوك – عملية امنية 

كشــف مصدر امنــي في الشــرطة 
االحتادية امس االربعاء عن القاء القبض 
امنية في احدى  ارهابي بعمليــة  على 

قرى محافظة كركوك.
وذكــر املصدر ان« فــوج مغاوير الفرقة 
وبعد  االحتادية،  للشرطة  التابعة  اآللية 
ورود معلومات من مصادرنا اخلاصة تفيد 
بوجود أحد اإلرهابيــني في احدى القرى 
الريــاض في محافظة  بناحية  احمليطة 
كركوك متكن بالتنســيق مع شــعبة 
القبض  القاء  الفرقة من  اســتخبارات 
على االرهابي« ، مشــيرا الى« تسليمه 

إلى اجلهات اخملتصة اصوليا«.
بابل – اعتقال ارهابي 

أعلن مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة بابل امس االربعاء عن اعتقال 

متهم باإلرهاب في سيطرة الشهداء.
وذكر املصــدر ان »مفــارز تابعة لقيادة 
شــرطة بابل في ســيطرة الشــهداء 
)اآلثار سابقاً( باإلشــتراك والتعاون مع 
الوطني  األمــن  وجهاز  اإلســتخبارات 
ومفارز أمن األفــراد متكنت من إعتقال 
متهم مطلوب علــى وفق املادة الرابعة 
من قانــون مكافحة اإلرهــاب، على إثر 
إجــراء عملية التفتيــش الدقيق داخل 

السيطرة«.
صالح الدين – ضبط اعتدة 

اكد مصدر امني في شــرطة محافظة 
صاح الدين امس االربعاء ان مفارز قسم 
شــرطة الشــرقاط متكنت من العثور 
على كدس لاعتدة بناء على معلومات 
التي كان  الدور  اســتخبارية في احدى 

عناصر داعش االرهابية يستغلونها.
الكــدس ضم خمس  ان  وبني املصــدر 
رمانــات يدوية وثمانــي رمانات صوتية، 
مشــيرا الى ان املفرزة قامت برفع املواد 

وتامينها.

االنبار – ضبط اسلحة 
أعلن مصدر امني فــي جهاز مكافحة 
استهداف مخبأ  األربعاء،  امس  اإلرهاب 
لألسلحة واملتفجرات لتنظيم »داعش« 
في صحراء محافظة االنبار. وذكر املصدر 
انه »اســتمراراً لعمليات تتبع وماحقة 
العناصــر االرهابية في صحــراء االنبار 
نفذ فــوج مكافحة االرهــاب --االنبار 
قيادة العمليــات اخلاصة االولى، عملية 
معلومات  على  بناًء  اســتباقية  نوعية 
احد  اســتهدفت  دقيقة  اســتخبارية 
مخابئ األســلحة واملتفجرات لتنظيم 
داعــش االرهابي« ، مضيفا أن »العملية 
على  الكاملة  الســيطرة  عــن  أثمرت 

محتويات اخملبأ وتفجير كل محتوياته.
نينوى – صاروخ كاتيوشا 

اعلن مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االربعاء أن صاروخا نوع كاتيوشــا 
ســقط في اجلانب االيســر من مدينة 

املوصل.
وقال املصدر  ان »صاروخا نوع كاتيوشــا 

ســقط مســاء يوم امس على مجمع 
القصور الرئاسية في اجلانب االيسر من 
مدينة املوصل« ، مضيفا انه »لم تعرف 
حجم اخلســائر البشــرية واملادية التي 

سببها سقوط الصاروخ«.
البصرة – اعتقال مطلوبني 

افاد مصــدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة البصرة امس االربعاء من إلقاء 
املتهمني بقضايا  القبض على عدد من 
جنائيــة ومخالفات قانونيــة متنوعة 

بينهم مطلوب بقضايا االرهاب. 
ان قواتهــا وخال حملة  ولفت املصدر 
امنيــة ألقــت القبض علــى عدد من 
املتهمــني وبينهم مطلــوب على وفق 
املــادة الرابعــة مــن قانــون مكافحة 
االرهاب، مشيرة إلى ان املتهمني احيلوا 
إلى اجلهات اخملتصة لغرض اســتكمال 
مؤكدة  بحقهم،  القانونيــة  اإلجراءات 
تأتي ضمــن حمات تفتيش  ان احلملة 
مستمرة بغية بسط االمن واالستقرار 

في احملافظة . 

هجوم مسلح في قضاء ابو غريب غربي بغداد * تدمير وكر ارهابي بضربة جوية في محافظة ديالى 
استهداف مخبأ لألسلحة لـ«داعش« في صحراء االنبار * سقوط صاروخ كاتيوشا في الجانب االيسر للموصل 
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الصباح الجديد - عباس كاريزي:

فيما كشــفت مصادر سياســية 
مطلعة للصباح اجلديد عن اسماء 
املناصب  لشغل  االحزاب  مرشحي 
الوزارية في حكومة االقليم املقبلة 
برئاســة مســرور بارزانــي، دخلت 
العاقــة بــني احلــزب الدميقراطي 
واالحتــاد الوطني اكبــر حزبني في 
االقليــم، منعطفــا خطيرا عقب 
تصريحات ادلــى بها عضو املكتب 
محمود  الوطني  لاحتاد  السياسي 
ســنكاوي وصف فيها رئيس احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني مسعود 

بارزاني بانه يؤوي خونة ومطلوبني.
السياســي  املكتب  عضــو  وكان 
لاحتاد الوطني محمود ســنكاوي، 
قال في اجتمــاع حزبي امس االول 
الثاثــاء، ان االحتــاد الوطني تقبل 
الكثيــر مــن التنازالت مــن اجل 
مصلحــة الشــعب وتغاضى عن 
جتــاوزات احلــزب الدميقراطي خال 
الســنوات املاضيــة، مشــيرا الى 
ان ثــورة ايلــول التــي يفتخر بها 
الدميقراطي ليست حكرا عليه وان 
دور  ومناضليه  كردســتان  لشعب 

مهم فيها.
الذيــن  اخلونــة  ان  الــى  واشــار 
كانوا يعــادون الثــورة الكردية في 
ســبعينيات القرن املاضي، هم االن 
معــززون لدى احلــزب الدميقراطي، 
وان االحتــاد الوطنــي اذا لــم يتم 
التجاوب مع مطالبه من قبل احلزب 
الدميقراطــي، فانه ال مانع لديه من 
عــودة نظام االدارتــني الى االقليم، 
وســيقوم بعــزل مناطــق نفوذه 
في  املتوفر  النفط  ببيع  وســيقوم 
ميزانية  علــى  للحصول  مناطقه 
املواطنني  اوضاع  حتسني  من  متكنه 

وتوفير رواتب املوظفني.
واكــد ســنكاوي، ان االحتــاد لــن 
يســكت بعد االن عن سرقة نفط 
شــعب كردســتان من قبل احلزب 
ودور  دوره  وجتاهــل  الدميقراطــي، 
الرئيس مــام جال الذي كان له دور 
الرئيس في  الثــورة الكردية، الفتا 
الــى ان رئيس احلــزب الدميقراطي 

مســعود بارزاني، فشل في التجرد 
مــن انتمائه احلزبــي والقبلي، وانه 
يعد نفسه زعيما كرديا، ألنه صغير 

وغير مؤهل لذلك.
وفي الوقــت الذي كانت اوســاط 
سياســية وشــعبية في االقليم 
تنتظر ان تشــهد نهاية ملسلسل 
تشــكيل حكومة االقليــم، الذي 
يدخــل تأخيــره يومــه 263 اليوم 
اخلميس، جــراء تفاقم اخلافات بني 
الدميقراطي،  واحلزب  الوطني  االحتاد 
املتبادل  والتشنج  التصريحات  ادت 
بني االحتاد والدميقراطي الى القضاء 
تشــكيل  من  االنتهاء  امــل  على 
حكومة االقليم قبل نهاية شــهر 

حزيران احلالي.

الكردســتاني  الدميقراطي  احلــزب 
بيانا  اصدر  بارزاني  مسعود  بزعامة 
رد فيه على تصريحات عضو املكتب 
السياسي والقيادي العسكري في 
الوطني محمود ســنكاوي،  اإلحتاد 
بعد ان وصف االخير بارزاني بـــانه 

اصغر من ان يجاري االحتاد الوطني.

وقال البيان الذي صدر باسم مكتب 
الدميقراطي مســعود  رئيس احلزب 
محمود  »تصريحــات  إن  بارزانــي، 
ســنكاوي كانت في قمة الهبوط 
وال مســتوى لها بحيث ال تستحق 
الــرد، مبينا ان تاريخ وســلوك هذا 

الشخص واضحة ومعلومة«.
وكان االحتاد الوطني، قد اصدر بيانا، 

نأى فيه عن تصريحات ســنكاوي، 
مؤكــدا أن تصريحــات االخير متثل 
رأيه الشــخصي وال عاقة باالحتاد 
الوطنــي، فيمــا اكد قيــادي في 
االحتــاد الوطني ان حزبــه لم يزود 
باسم  رســمياً  الدميقراطي  احلزب 
مرشح ملنصب وزاري وانه متمسك 
اخلاصة  احملادثات  بدء  منذ  بشروطه 
بتشكيل الكابينة اجلديدة حلكومة 
االقليــم ، وهي أن مشــاركته في 
احلكومة مرهونة بتسمية محافظ 
جديــد ملدينة كركوك عــن االحتاد 
الوطني واحلصول على حقيبة وزير 
العدل في احلكومة االحتادية، اضافة 
الى حصته من املناصب في إقليم 

كردستان.

من جهتهم، يعتقد مسؤولون في 
احلزب الدميقراطي، أنه في ظل غياب 
اتفاق مسبق مع بغداد، ال تستطيع 
أصوات األغلبية في قائمة التآخي، 
مبجلــس محافظــة كركــوك، ان 

حتسم تعيني محافظ لكركوك.
ويعــد منصب محافــظ كركوك، 
نقطــة اخلــاف االبرز بــني احلزب 
حيث  الوطني،  واالحتاد  الدميقراطي 
املســألة  أن هذه  الدميقراطي،  يرى 
يجــب أن تتبع تطبيــع أوضاع في 
الى  محافظة كركوك وهــو يدعو 
عــودة قــوات البيشــمركة اليها 
وخروج قوات اجليش العراقي، بينما 
يصر االحتاد الوطني على أن يتزامن 
محافظاً  مرشــحيه  أحــد  تعيني 

خطوات  مــع  بالتزامن  لكركــوك 
تشكيل حكومة االقليم.

وقال عضو اجمللــس القيادي لاحتاد 
الوطنــي اريز عبــد اهلل، إن االحتاد 
لن يشــارك في حكومــة االقليم 
دون موافقــة الدميقراطي على أحد 
لشغل  رشــحها  التي  األســماء، 

منصب محافظ كركوك.
في السياق، حصلت الصباح اجلديد 
على قائمة باسماء االحزاب لشغل 
املناصــب الوزاريــة فــي حكومة 
االقليم املقبلة التي كلف مســرور 

بارزاني بتشكيلها.
وتشــير القائمــة الــى ان كا من 
احلــزب الدميقراطي واالحتاد الوطني 
االشتراكي  واحلزب  التغيير  وحركة 

قاموا بتســمية مرشــحيهم من 
دون االعان عنه رسميا، للمناصب 

الوزارية في حكومة االقليم.
ووفقا ملعلومات شــبه مؤكدة من 
اوســاط متنفذة داخل االحزاب فان 
احلزب الدميقراطي الذي ســيحصل 
على ســبع وزارات وهيئة ورئاســة 
رشــح كل  االقليم  امــن  مجلس 
مــن نزهت حالي لشــغل منصب 
وزيــر الداخليــة ومحمد شــكري 
ملنصب رئيس ديوان مجلس الوزراء، 
واشــتي هورامــي لــوزارة الثروات 
الطبيعيــة، وعبد الســام مدني 
ملنصــب وزير التربية، ونــوزاد هادي 
وزيرا للكهرباء، وريبر احمد لرئاسة 
ونزار عصمت  مجلس امن االقليم، 
وزيرا للصحة، وفرســت احمد وزيرا 
وزيرا  عوني  فرهاد  للعدل، وساسان 

للبلديات.
اما االحتاد الوطني الذي ينتظر موافقة 
مرشــحه  على  الدميقراطي  احلــزب 
لشــغل منصب محافظة كركوك، 
قبيل االعان عن اســماء مرشحيه، 
وزارات في  فانه سيحصل على ست 
حكومة االقليم املقبلة، والذي رشح 
لها كل من مصطفية جاوره ش وزيرا 
للبيشــمركة، و درباز كوسرت رسول 
وزيــرا للتخطيط، وعــزت صابر وزيرا 
املائية، ومحمد حمه  واملوارد  للزراعة 
ســعيد وزيرا للثقافة، وسعدي بيرة 
وبغداد،  االقليم  بــني  للعاقات  وزيرا 
اما حركة التغيير فقد رشــحت كل 
من جال جوهر ملنصــب نائب رئيس 
ســيد  ومصطفى  االقليم،  حكومة 
قــادر نائبا لرئيــس االقليــم، واوات 
شيخ جناب وزيرا للمالية واالقتصاد، 
للتجارة  وزيــرا  وهيمــن شــيخاني 
والصناعة، وكويســتان محمد وزيرة 

للعمل والشؤون االجتماعية.
اما احلزب االشتراكي فقد رشح عبد 
اهلل حاجي محمود لشــغل منصب 
وزير شؤون الشهداء واملؤنفلني، بينما 
ينتظر ان متنح وزارة النقل واملواصات 
يشغلونها  واملســيحيني  للتركمان 
بالتنــاوب ملدة عامني لــكل منهما، 
ويتوقع ان حتصل احلركة االســامية 
على منصب وزارة االوقاف والشــؤون 

الدينية في احلكومة املقبلة.

تصعيد خطير بين االتحاد والديمقراطي على خلفية تصريحات ضد بارزاني

»الصباح الجديد« تكشف اسماء مرشحي األحزاب لشغل المناصب الوزارية

أخي المواطن.. أختي المواطنة..
إن التجاوز على العقارات العائدة للدولة يعّد جرمية 

يعاقب عليها القانون.
وإذا كنت تشــغل أحد تلك العقارات جتاوزاً وتسدد 
))أجر املثل(( فإن ذلك ال يعفيك من املساءلة القانونية 

وال يجعل منك مالكاً او مستأجراً شرعياً للعقار.
وإن تسديدك ألجر املثل واجباً يفرضه القانون بحقك 

وال يعفيك من إخاء العقار أو أي عقوبات أخرى.
وفي حال إخبارك من قبــل أي موظف بعكس ذلك 
فإن عليك مراجعة مكتب املديــر العام لإلباغ عن 

ذلك.
مدير عام عقارات الدولة
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بغداد _ الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  وقعــت 
احدى  الفوالذيــة  للصناعــات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
الكهربــاء  وزارة  مــع  عقــودا 

لتجهيزها مبنتجاتها. 
وبني مدير عام الشركة املهندس 
شركته  أن  جمعة  فائق  محمد 
لتجهيز شــركة  عقودا  أبرمت 
توزيع الشــمال وشــركة توزيع 
الفرات االوسط التابعتني لوزارة 
الكهربــاء بإعمدة نقل الطاقة 
الكهربائيــة مختلفــة األنواع 
واالطوال ، مشيرا الى ان مصنع 
االبراج والكرينات والغلونة التابع 
بعمليات  ســيقوم  للشــركة 
االنتاج لالعمــدة املطلوبة على 
وفق احــدث املواصفات العاملية 
التقييس  لفحوصات  وخاضعة 

والسيطرة النوعية.
وأكد املدير العام سعي الشركة 
لتعزيــز الطاقة الكهربائية في 
كاهل  عن  املعانــاة  ورفع  البالد 
وأن  ســيما  العراقي  املواطــن 
الشــركة العامــة للصناعات 
الشــركات  مــن  الفوالذيــة 
مصانع  متتلك  التــي  العمالقة 
تخصصيــة وتتمتع بأمكانيات 
وانتاجية  تصنيعيــة  وقــدرات 
كبيــرة.  على صعيــد متصل 
سوقت الشركة العامة لكبريت 
املشــراق احدى شــركات وزارة 
الصناعــة واملعــادن منتجاتها 
الفل  بنوعيه  الشــب  مادة  من 
واملكيس ومادة الكبريت الزراعي 
فائــق ومتوســط النعومة الى 

دوائر الدولة واملواطنني.
وافــاد مديــر عــام الشــركة 
املهندس ســعد امني فيصل ان 
شــركته جهزت خالل شهر ايار 
املاضي دائرة ماء بغداد بكميات 
توزعت بواقع )336,760( طنا من 
مادة الشب املكيس و)198,230( 
طنا من مادة الشب الفل فيما 
محافظة  مــاء  مديرية  جهزت 

طنــا   )70( بكميــة  كركــوك 
بغداد  محافظة  مــاء  ومديرية 
بكمية )40( طنــا ومديرية ماء 
 )25( بكمية  كربــالء  محافظة 
طنــا من مادة الشــب املكيس 
الشــركة جهزت  بأن  ، مضيفا 
ايضا الشركة العامة لصناعات 
 )2( بكمية  واجللــود  النســيج 
العامة ملعدات  والشــركة  طن 
 )11( بكمية  والقدرة  االتصاالت 
طنا من مادة الشــب املكيس ، 
الفتا الى جتهيــز مجموعة من 
)3,400( طن  املواطنني بكميــة 
فائق  الزراعي  الكبريت  مادة  من 
النعومــة وكميــة )2( طن من 
الزراعي متوسط  الكبريت  مادة 

النعومة.
متتلك  الشركة  ان  فيصل  واكد 
املعمــل الوحيــد فــي العراق 
النتــاج مــادة الشــب بنوعية 
مطابقة  ومبواصفــات  عاليــة 
ويعمل  العراقية  للمواصفــات 
مبايلبي  عالية  انتاجية  بطاقات 
االحتياج احمللي لهذه املادة ، كما 
ان لديها معمال النتاج الكبريت 
الزراعــي لتلبية حاجة املزارعني 
مــن هــذه املــادة بالكميــات 

واملواصفات املطلوبة.
من جانبها اعلنت هيئة البحث 
التابعة  الصناعــي  والتطويــر 
واملعادن  الصناعــة  وزارة  الــى 
ابن  ابحــاث  عن قيــام مركــز 

باجراء جتارب  التابع لها  البيطار 
رياديــة جتريبية فــي منظومة 
استخالص الزيوت العطرية في 
موقــع ابي غريــب وذلك ضمن 
توجهــات الهيئــة بأســتثمار 
التعاون  افــاق  وفتح  البحــوث 
العلمي واملعرفــي بالتعاون مع 
واملؤسســات  الوزارة  شــركات 
اخلاص.  والقطــاع  احلكوميــة 
واشار مصدر مخول في الهيئة 
الى ان مركز ابحاث ابن البيطار 
اجرى جتارب رياديــة جتريبية في 
منظومــة اســتخالص الزيوت 
العطرية في موقــع ابي غريب 
التشــغيلية  الظروف  لتثبيت 
لتحضير مجموعة من  الريادية 

الزيــوت الطيارة لغرض عرضها 
على اجلهات املســتفيدة وبيان 

امكانية استثمارها ،
 الفتا الى ان مدير املركز املذكور 
اكــد ان هنــاك تنســيقا مع 
للمنتجات  العامــة  الشــركة 
على  مبدئيا  واتفاقــا  الغذائية 
جتهيزهــا بكميــة مــن زيــت 
القرنفــل الدخاله فــي تركيبة 
معاجني االسنان كمنتج جديد 

وكمادة حافظة ومادة مطهرة.
من جانــب اخر لفت املصدر الى 
االدوية  وانتــاج  بحوث  مركز  ان 
عقد  للهيئة  التابــع  البيطرية 
برئاســة  التحضيري  االجتماع 
معــاون مديــر عــام الهيئــة 

وبحضور ممثلي اجلهات املشاركة 
التي  العلمية  الندوة  اقامة  في 
يعتزم املركز اقامتها حول انتاج 
وتسويق االدوية البيطرية حيث 
ومنهاج  اجملتمعون جدول  ناقش 
النــدوة واالتفاق علــى عدد من 

االمور لتسهيل انعقادها ،
 الفتــا الــى أن اجلهــات التي 
ستشــارك في الندوة تشــمل 
للعتبــة  العامــة  االمانــة 
احلســينية املقدســة واالمانة 
العامــة للعتبــة العباســية 
املقدســة وجامعة بغداد ودائرة 
البيطرة في وزارة الزراعة ونقابة 
والقطاع  البيطريــني  االطبــاء 

اخلاص.

» الصناعات الفوالذية » تجهز وزارة الكهرباء 
بمنتجاتها من أعمدة نقل الطاقة 

»المشراق » تسوق الشب والكبريت الزراعي للقطاعين العام والخاص

 يقوم مصنع االبراج 
والكرينات والغلونة 

التابع لشركة 
الصناعات الفوالذية 

بعمليات االنتاج 
لالعمدة المطلوبة 

على وفق احدث 
المواصفات العالمية 
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بحث في جنيف توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب

بغداد _ الصباح الجديد:
بحثـــت هيئــة رعايــة ذوي اإلعاقــة 
واالحتياجات اخلاصة فــي وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية مــع املفوضية 
املفــردات  اإلنســان  حلقــوق  العليــا 
القانونية لالتفاقية الدولية حلقوق ذوي 
اإلعاقة بحضــور النائب الفني لرئيس 
الهيئــة ومدير عام دائــرة التخطيط 
واملتابعة ومدير مكتــب رئيس الهيئة 
ومدير قسم االعالم واالتصال احلكومي 
وممثلني عــن املفوضيــة العليا حلقوق 
اإلنســان. وناقش احلاضــرون االتفاقية 

الدوليــة حلقــوق ذوي اإلعاقة كونهم 
الشركاء الرئيســيني في التوقيع على 
التي متخض عنها والدة  االتفاقية  هذه 
القانــون رقم 38 لســنة 2013 اخلاص 
برعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة 
الذي على أساســه تشــكلت الهيئة 
لتكون املمثل الرســمي لهــذه الفئة 
من اجملتمع. ومت التطــرق ألهمية ادماج 
ذوي االعاقة في اجملتمع والتزام الوزارات 
الصلة  ذات  احلكوميــة  واملؤسســات 
بتطبيقه علــى أرض الواقع فضال عن 
تتواءم  التــي  التحتية  البنــى  مراعاة 

مع احتياجاتهم وتاشــير االحصائيات 
قانون  الدقيقة العداد املستفيدين من 
الهيئــة من ناحيــة التأهيــل املهني 
الصحية  واخلدمات  واجملتمعي  والتربوي 
املقدمــة لهم وتســليط الضوء على 
نســبة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقة 
املستفيدين من إعادة التأهيل الصحي 
والتأهيــل الوظيفــي والتأكيــد على 
إيجاد فرص العمل املناســبة لهم مع 
تسجيل اعدادهم احلقيقية في برامج 
احلماية االجتماعية وايجاد من ميثلهم 
في مجلس النواب واالحزاب السياسية 

واملناصــب احلكومية العليا جتســيداً 
لسياســة الدمــج الفاعــل وحتقيقاً 
للمساواة مع اقرانهم. على صعيد اخر 
التقى وزير العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتور باســم عبد الزمان مدير مركز 
ليو  للتدريــب فبوجنيو  الدولــي  تورين 
على هامش اقامة الدورة الـ)108( ملؤمتر 
العمــل الدولي بجنيــف وبحث معه 
اهمية االسراع في توقيع مذكرة تفاهم 
اقامة  واملركز في مجــال  الــوزارة  بني 
الدورات التدريبيــة التعليمية والعمل 
علــى تفعيلهــا . وشــدد الوزير على 

اهمية اســتمرار اللقاءات بني الطرفني 
من  لالســتفادة  املذكرة  توقيع  لغرض 
خبــرات املركز مبا يســهم فــي اعداد 
مدربني فــي مجاالت عديــدة وخاصة 
في مجال العمــل الالئق وبناء القدرات 
التدريبية.  واملوســوعات  املؤسساتية 
وفي ختام اللقاء قدم عبدالزمان هدية 
تذكارية الى مديــر املركز الدولي الذي 
وجه بدوره دعوة الى الوزير لزيارة املركز 
لالطــالع على اخلدمــات التي يقدمها 
سعيا لتأســيس نقطة اتصال مباشر 

بني عمل املركز والوزارة.

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير النقل املهندس عبد اهلل 
لعيبي مع الســفير الباكستاني 
فــي العــراق تطويــر العالقــات 
الثنائية بــني البلدين املتجذرة في 
التاريخ وهناك العديد من الروابط 
املشــتركة في ظل اجواء إيجابية 
سادتها املودة واالخوة ، مؤكداً عزم 
اجلانبني افتتاح خط مالحي بحري 
الى  الباكســتانيني  الــزوار  لنقل 

العراق بحراً.
النقل تسعى  وزارة  ان  الوزير  وتابع 
لطائرات  جديــد  وجهات  الفتتاح 
اخلطوط اجلوية العراقية في املدن 

الباكســتانية ، لتسهيل عملية 
الى  الباكســتانيني  الزائرين  نقل 
الدينية  املناســبات  خالل  العراق 
لزيارة العتبات املقدسة التي جتمع 
الديني  املســتوى  على  الشعبني 

واالجتماعي .
الســفير  اشــاد  جانبــه  مــن 
الثنائية  بالعالقات  الباكســتاني 
املتينة  بالعالقــات  اياها  واصفــا 
جــداً ، مبيناً رغبــة حكومة بالده 
فتح افاق تعــاون جديدة من خالل 
لتدريب  تخصصية  دورات  تنظيم 
مــالكات وزارة النقــل في مجال 

السكك احلديد.

د. علي يوده الربيعي*

في الثالث عشــر من حزيران اجلاري 
شهد ما أسمته وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي االمتحان التقوميي 
للتخصصات العلمية واالنســانية 
في عموم جامعــات وكليات العراق 
احلكوميــة منها واألهليــة، خلال ال 
اعرف ان صح تســميته )خلال فنيا( 
ولنسلم بانه األقرب لذلك بتضمني 
مــادة )التخطيط اإلعالمــي وإدارة 
املؤسســات في االذاعة والتلفزيون( 
القســام االعالم في عمــوم العراق 
ســؤاال طارئــا ومن مفــردات مادة 
التي  النفســية(  )الدعايــة واحلرب 
يفترض هــي االخرى تكــون ضمن 
التقوميي في الســادس  االمتحــان 
عشر من الشهر ذاته اَي بعد يومني 

من االمتحان االول.
اخللل الفني الذي شــهده االمتحان 
والذي تداركته اجلهات املعنية بعدد 
مــرور ســاعة ونصف مــن انطالق 
االمتحان واحلديث هنا يجب ان يأخذ 
ونصف  ســاعة  انها  االعتبار  بنظر 
حبلى بتشــتت ذهن الطالب وقلقه 
وإرباكــه!، فضال عن حيرة رؤســاء 
االقسام واســاتذه املادة في اإلجراء 
واالمــر هنا يقودنا  لتداركه،  األمثل 
الى تســجيل مالحظات استوجب 
التاســيس  مع  وتوقعها  إدراكهــا 
املركزيــة  لفكــرة  الالموضوعــي 
الوزارة قبل  ابتدأتهــا  التي  العرجاء 
متعددة  وعناوين  باســماء  ســنني 
بعديــد الوزراء الذيــن تعاقبوا على 

ادارة الــوزراء اذ ال جديد في التعليم 
العالــي في العــراق ســوى تغيير 
وعناويــن  بشــخوصها  املناصــب 
غير  الطارئة  واالستحداثات  اللجان 

املدروسة!..

عنوان االمتحان التقوميي
 

أولــى املالحظات: عنــوان االمتحان 
التقوميــي، تقوميي ويشــمل مادتني 
فقط من املواد الدراســية للمرحلة 
التخصصات  فــي جميــع  الرابعة 
العلمية واالنسانية!، الطالب يدرس 
ما ال يقــل عن 40 مادة في ســنني 
ورمبا تصل لبعض  األربعة  دراســته 
 55 كالطب  العلمية  االختصاصات 
او 60 مــادة، وبعد املســيرة احلافلة 
يقتصر  املنهجية  الدراسية  مبوادها 
على مادتــني فقط!، تــرى هل هذا 
العملية  وتقــومي  يتناســب  معيار 
التعليميــة العليــا في العــراق؟!، 
العرجاء  املركزية  االمتحانات  ابتدأنا 
التنافسي وبعدها  بعنوان االمتحان 
بعام دراســي صار عنوانها امتحان 
الرصانة العلمية واليوم وبعد سنة 
اخرى االمتحــان التقوميي، وحصيلة 
االمتحان بعديد عناوينه نسبة جناح 
العلمي  التفــوق  بحكم  ال   ) % 100(
االمتيازات  بحكــم  وإمنــا  للطالب 
منقطعة  غير  والهبــات  املتواصلة 
النظيــر مــن وزارة التعليم العالي 
فمن  النــواب!،  مجلــس  وتدخالت 
خمســة درجات قــرار الــى كيرف 
بعشــرة درجات مرورا بقرار معاجلة 
احلــاالت احلرجــة، وإضافــة درجات 

استثناءات  بحكم  يســتحقون  ملن 
الوطنيــة  وانكســاراتها  املرحلــة 
املتواليــة  باألزمــات  وازدحامهــا 
بالدور  انتهــاءا  وليــس  هندســيا 
الثالــث.. ونتحــدث بعــد ذلك عن 

امتحان تقوميي !!.

مسرحية االمتحانات املركزية
 

وتفرد  جهويــة  الثانية:  املالحظــة 
القرارات املســؤولة عــن االمتحان 
)التقوميــي(،  العناويــن  متعــدد 
فاملالحــظ منذ انطالق مســرحية 
اجلامعات  في  املركزيــة  االمتحانات 
العراقية هــو ان الوزارة تتخذ القرار 
واجلامعــات الرســمية التابعة لها 
تنفذ ذلك مبزاجيتها واجتهادها دون 
العلمي  او حتى االستنئاس  الرجوع 
بــراي اجلامعات والكليــات األهلية، 
فاألخيرة مصــدرا لالمالءات وتنفيذ 
طبيعتهــا!،  كانــت  اَي  القــرارات 
والســبب هو ان اجلامعات والكليات 
لليوم  انطالقتهــا  منــذ  األهليــة 
وهي فــي موقع التخوين والشــك 
والريبــة فهي من وجهة نظر الوزارة 
والغريب  الشهادات(،  لبيع  )دكاكني 
ان الوزارة ال تثق بكل ما يتعلق بهذه 
اجلامعات من جهة، باملقابل اعدادها 
تزدهر ســنويا مبوافقات الوزارة ذاتها 
لدرجــة انها فاقــت احلكومية، ملاذا 
النظرة القاصــرة اذن وانتم اصحاب 
املأذونية بافتتاحها ومباركتها؟ وملاذا 
لبعضها  متنح  العاجلــة  املوافقات 
بنيتها  اكتمــال  عــدم  مــع  حتى 
التحتيــة او مالكاتها التدريســية 

والوظيفية؟!.
وزارة التعليــم العالــي كعادتهــا 
تخول جامعة بغداد ذات التسلسل 
العلمــي فــي التصنيــف العاملي 
تقترح  واألخيرة  التنفيذ  في   )3007(
اختيار  آليــة  وتضع  منهــا  اللجان 
اخلبراء واألسئلة بأخطائها ومنها ما 
شهده امتحان اقسام االعالم األخير 
وطريقة التصحيح حصرا، اال يجدر 
هنــا ان يفهم اجلميــع انه  امتحان 
او حتى تخويني،  إلزامي  او  قســري 

بحكم طبيعته العامة !!.
عام،  احلديث  وهنا  الثالثة:  املالحظة 
العلمي  للتقومي  هل فعال حاجتنــا 
يتطلب هــذا الترقيــع اخملجل؟!، اال 
يفتــرض ان تكون لنا اليات وســبل 
عامليا  الناجحة  للتجــارب  محاكاة 
العالي في  التعليم  لدفع مســيرة 
العراق، جامعة بغداد في التسلسل 
)3007( عامليــا وجامعــة النهريــن 
القبول  وأكثر( عامليــا، وفي  )8 آالف 
والتصنيــف  للطلبــة  الســنوي 
الوطني للجامعات جامعة النهرين 

لها األولوية!!.
اجلامعــات األهلية التــي بات على 
ترفــع  ال  ســنة   30 تأسيســها 
.. والسبب في  للتصنيفات العاملية 

غياهب النظرة القاصرة ليس اال.
فــي  يــدرس  العراقــي  الطالــب 
جامعات اجنبية وبعد انتهاء سنته 
ان  بكتاب  يفاجأ  االولى  التحضيرية 
جامعته غير معترف بها وبأثر رجعي 
وعليه االنقطاع عنها والتســجيل 
بأخرى واألخيرة ترفض استقباله اال 
في حال عاود الدراســة بدءا بكورس 

اللغة !.

القبول في اجلامعات االجنبية 

بقليل  وأكثر   60 اصحاب معــدالت 
او حتــى اقل يقبلون فــي جامعات 
وكليات الطــب األجنبي! ثم تعادل 
شهاداتهم في العراق، اوليس األجدر 
التأنــي باألمر او علــى األقل تقنني 
األجنبية  اجلامعات  في  التســجيل 
ضمن اشــتراطات وزارة التعليم في 

العراق؟.
اساتذه اجلامعات احلكومية ميارسون 
األهلية،  اجلامعــات  فــي  التدريس 
العلمية  توافــق ال بحجة  واألخيرة 
فقط وإمنا للمجامــالت ومبا يضمن 
تســهيل امورهم فــي االمتحانات 
املركزيــة )مبــدأ باملقابــل(، الوزارة 
ترفض بقرار وأمــر اداري صادر منها 
موضوع تدريســهم فــي اجلامعات 
األهليــة ثم تتراجع وتســمح لهم 
منهم!!  مبالغ  اســتيفاء  بشــرط 
علمــا ان البعــض منهــم يقــدم 
محاضراته في اّيام العطل الرسمية 
)يوم السبت(، بعدها تشترط الوزارة 
ان يكون التدريس مســموح به في 
االختصاصــات النــادرة، فتقدم لنا 
النادرة  االختصاصــات  فــي  الئحة 
لتعتبــر دراســة القانــون والفنون 
اجلميلة اختصاصــات نادرة )متخض 
اجلبل عن فار( !! وكليات القانون في 
العراق تخرج سنويا ما ال يقل عن 35 
الف قانوني بكالوريــوس وأكثر من 
400 ماجســتير و85 دكتوراه!!، أين 

الندرة؟.

ليســت  واملعاجلات  والبدائل  احللول 
باملســتحيلة وال باملعقدة لتصويب 
العملية التعليمية العليا في العراق 
العلمية  املشــتركات  في  فالبحث 
وتؤامــة املشــاريع االكادميية حالة 
طبيعية لتأسيس األعراف والتقاليد 

العلمية ومعاييرها الدقيقة..
والكليــات  اجلامعــات  امنحــوا   -
العراقية ان كانت حكومية او أهلية 
خيــار التؤامة مع جامعــات عاملية 
لبناء مناذج صاحلة للتعليم واجعلوا 
التطويري  وإلزامها  مهمة مراقبتها 

لكم.
العالي  التعليم  ميزانيــة  انفقوا   -
في انشــاء مراكز للجودة الشاملة 
في االداء اجلامعــي بضوابط حازمة 
وبشــراكة مؤسســاتية مع كبرى 

اجلامعات واملراكز العلمية.
- اعــادة النظر في إجراءات وضوابط 
ومنهجيتهــا  العليــا  الدراســات 
العلميــة ومــا يصــدر منهــا من 

مخرجات.
والتدريســيني  االســاتذه  إلــزام   -
االنكليزية  باللغة  عاملية  بشهادات 
من خــارج العراق وفــي دول لغتها 
األصليــة االنكليزيــة، فضــال عن 
املؤسســاتي  بالتنســيق  إلزامهم 
بتبــادل  الكليــة  او  للجامعــة 
بتقدمي  التدريسي  لألســتاذ  علمي 
وطنية  جامعــات  فــي  محاضرات 

واقليمية ودولية.

مسابقات ومهرجانات علمية 
تنافسية 

- ادعوا الى مســابقات ومهرجانات 
وابتكار  إلنتــاج  تنافســية  علمية 
لنماذج  والتأسيس  ومعاجلات  حلول 
في  ونظريــات  بحثيــة  واجتاهــات 
االختصاصــات واجعلــوا تقييمها 
والنظــر فيهــا لــذوي االختصاص 

العاملي ملنحها الصفة الشرعية.
- غادروا ثقافة التشــكيك باآلخر او 
احلضاري  والتــراث  باملنجز  التقوقع 
للحضــارات  والثقافــي  العلمــي 
العراقية القدمية او التأفف والضرب 
على األفخــاذ او عض األصابع حللول 
جامعات مثل املوريتانية والسودانية 
العاملي  التصنيف  او غيرها ضمــن 
او فــي مراتــب متقدمــة علينــا، 
مشاريعهم  تؤاموا  ببساطة  النهم 
العلمية مــع جامعات عاملية فكان 
بســيط  االمر  وهذا  الســبق  لهم 

وممكن.
- الغوا عطلة الســبت للجامعات 
ومدوا السنة الدراسية على طولها 
لتبلغ 12 شــهر طاملا ان األســبوع 
العلمي للمحاضــرات يقتصر على 
تقدمي املادة الدراســية في يوم واحد 

من األسبوع .
- تطويــع مشــروع االســتاذ الزائر 
اجلامعــات  الدولــي فــي خدمــة 

والكليات العراقية عموما.
- اكثــر مــن 50 جامعــة وكليــة 
حكوميــة وأكثر من 60 اخرى أهلية 
والعراق يفتقد جمللس قومي او وطني 

للجامعات !!.

*  مدير العالقات فــي كلية االمام 
الكاظم 

العمل والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان تبحثان 
المفردات القانونية لالتفاقية الدولية لحقوق ذوي اإلعاقة

العراق يبحث مع الباكستان افتتاح 
خطوط جوية وبحرية جديدة

االمتحانات التقويمية.. ترف اجرائي ليس اال !!

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير التجــارة الدكتور محمد هاشــم العاني 
في مكتبــه امس االربعاء مع الســفير التركي لدى 
العراق فاحت يلــدز افاق تطوير العالقــات االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري 
بني البلدين. واكد العاني خالل اللقاء رغبة احلكومة 
العراقية في تطوير وتنمية العالقات مع تركيا وعلى 
جميــع االصعدة فضالً عن فتح قنوات اتصال جديدة 
تخدم الشــعبني وان تركيا لها شــأن مميز في العراق 
وخاصة انها من دول اجلــوار املهمة التي تربطها مع 
العراق عالقات تاريخية وجتارية.  من جانبه استعرض 
السفير التركي خالل اللقاء عددا من املواضيع منها 
الضرائــب الكمركية وشــهادة املنشــأ والتقييس 
والسيطرة النوعية. مشيرا الى ان هناك لقاء مرتقب 
في العاصمة بغداد يضم وفد رســمي رفيع املستوى 
برئاسة وزيرة التجارة التركية وبحضور مجموعة من 
رجال االعمال والشــركات التركيــة الرصينة لبحث 
املواضيع التي مت طرحها ومناقشــتها مســبقا في 

جدول االعمال. 

بغداد _ الصباح الجديد:
اســتقدمت وزارة الصحة العراقية فريقا طبيا تركيا 
متخصص باجلراحة البولية في مستشــفى حماية 

األطفال مبدينة الطب ببغداد .
ويجــري الفريق الطبــي التركي عمليــات للجراحة 
البولية في مدينة الطب/مستشفى حماية االطفال 
لغاية ٣٠ حزيران اجلاري برئاســة اجلراح التركي مولود 
كوكماز اختصاص جراحة املسالك البولية لالطفال 
ورئيس قسم جراحة االطفال في مستشفى حماية 
االطفال ومســؤول عن فريــق االســتقدام الطبي 
الدكتور حسن كرمي. وبني الدكتور حسن كرمي كيفية 
اجــراء العمليات في املستشــفى وان زيــارة الفريق 
التركي للمرة الثالثة وتســتمر ملدة اسبوعني حيث 
مت وضــع مخطط لفحــص من ٣٠ الــى ٤٠ مريضا 
واجراء ١٨ عملية جراحيــة . واكد ان هذه العمليات 
فرصة ناجحة لالســتفادة منها من قبل الدراســات 
العليا ومشــاهدة مثل هذة العمليات املعقدة ومن 
الناحية املاليــة وفرت املردود للوزارة القل من النصف 
وهــذة العمليات جتــرى للعمر دون ١٤ ســنة او من 
لدية تشــوهات خلقية وحتى بعــد هذا العمر ميكن 
اجراؤها في مستشفى حماية االطفال.من جانبة بني 
الدكتــور مولود كوكماز اننا في كل زيارة نرى املرضى 
الذيــن مت فحصهم مــن قبل واجــراء العمليات عن 
طريق االستقدام الطبي ومن ثم متابعة املرضى التي 
اجريت لهــم العمليات في الزيارات الســابقة ويتم 
اجراء العمليات في اوقات متاخرة لكون االيام متضي 

بسرعة ومبساعدة املالكات الطبية العراقية.

العراق يبحث تطوير 
العالقات االقتصادية 

والتجارية مع تركيا

استقدام فريق طبي 
تركي الجراء عمليات 

جراحية لالطفال
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
ازدادت فــرص بوريس جونســون املؤيد الشــرس 
لبريكست بتصدر السباق خلالفة رئيسة احلكومة 
البريطانية تيريزا ماي في اجلولة الثالثة من تصويت 
نواب حزب احملافظني امس االربعــاء غداة املناظرة 

التلفزيونية أمام املرشحني األربعة املتبقني.
وحافظ وزير اخلارجية الســابق علــى هدوئه ولم 
تصدر عنه أي زلــة في املناظرة التي أعقبت جولة 
تصويت ثانية جتاوز فيها عدد االصوات الذي حصل 

عليه املنافسني الثالثة االقرب اليه مجتمعني.
وصور نفســه امس االول الثالثاء كسياســي قادر 
على إخراج بريطانيا من االحتــاد األوروبي وبالتالي 
تنفيذ رغبة الناخبني البريطانيني الذي صوتوا في 

استفتاء قبل ثالث سنوات على االنسحاب.
وقال جونســون في برنامج أســئلة وأجوبة على 
»بي بي سي« استمر ســاعة مع الناخبني »يجب 
أن نخرج في 31 تشــرين األول ألنــه بخالف ذلك، 
أخشى من أننا سنواجه خسارة كارثية بالثقة في 

السياسة«.
لكــن لم يرفــع أحد من املرشــحني مبــن فيهم 
جونسون يده عندما سألتهم »بي بي سي« عما إذا 
كانوا »يضمنون« خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 

بحلول 31 تشرين األول.
وسيتقلص عدد املرشحني إلى أربعة عندما يجري 
313 نائبا من حــزب احملافظني في مجلس العموم 

تصويتهم السري امس األربعاء.
ويبدو أن املناظرة الهادئة على نحو مفاجئ لم تغير 
الشعور املتزايد بأن ال شيء مينع جونسون من الفوز 

في هذه املرحلة باستثناء ارتكاب خطأ جسيم.
ووصفــت صحيفــة »ذي غارديان« أداء جونســون 
بأنه »رصني وعقالني«. وكتبــت »واضح أنه ما زال 
متصدراً الســباق، ومــا زال من شــبه املؤكد أنه 

سيكون رئيس الوزراء املقبل«.
وحصل وزيــر اخلارجية جيرميي هانت على 46 صوتا 

مقابل 41 صوتا لوزير البيئة مايكل غوف.
وواصل وزير التنمية الدولية املعتدل روري ستيوارت 
مســعاه رغم قلة حظوظه، ومتكن من مضاعفة 

عدد اصوات قاعدته إلى 37 صوتا.
ومتكن ســاجد جويد بشــق النفس من تأمني 33 
صوتا هــي العتبة الضرورية لالنتقــال إلى اجلولة 

الثالثة.
ومن املقرر ان جتري ، جولتان اليوم اخلميس إذا تطلب 
األمر حتى ال يبقى ســوى اثنني يختار أعضاء احلزب 
أحدهمــا في عملية اقتراع تتــم عبر البريد بينما 
يتوقع أن يتم اإلعالن عن الفائز في األســبوع الذي 

يبدأ في 22 متوز.
ويعتبر ستيوارت مرشحاً مفاجئاً في هذا السباق 
على السلطة. وقد حّل في املرتبة الرابعة في دورة 

تصويت الثالثاء متجاوزاً بأربعة أصوات جاويد.
وحظي ستيوارت بإشادة ألدائه في مناظرة القناة 
الرابعــة األحــد وحلملتــه املكثفة على وســائل 
التواصــل االجتماعي ما أدى إلى زيادة شــعبيته 
في األسابيع األخيرة. وقال ســتيوارت إلذاعة »بي 
بي ســي« امس االول الثالثاء إن »ال مشكلة« لديه 
بأن يُنظر إليه على أنه املرشــح الهادف إلى »منع 
)وصــول( بوريس«، متهًما األخيــر بتقدمي تعهدات 

بشأن بريكست ال ميكنه الوفاء بها.

 متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلنــت األمم املتحدة امــس األربعاء أنه مت 
تسجيل أكثر من 70 مليون الجئ أو مهاجر 
في 2018، وهو رقم قياســي لكنه أقل من 
العدد الفعلي لألشخاص الذين نزحوا من 

ديارهم أو طالبي اللجوء.
ووصفت املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
التابعة لألمم املتحدة في تقرير سنوي حول 
الالجئني عدد 70,8 مليون بأنه »متحفظ«، 
فروا  الذيــن  األشــخاص  ألن  وخصوصــا 
مــن األزمة اخلانقــة في فنزويــال لم يتم 

إحصاؤهم بالكامل.
وفــي نهاية 2017، بلغ عــدد الذين أجبروا 
على النزوح من ديارهم بســبب العنف أو 

االضطهاد 68,5 مليون شخص.
العدد الستمرار  تزايد  املفوضية  ونســبت 
النزوح في إثيوبيا بسبب النزاعات العرقية، 
وفي فنزويال حيث يفر اآلالف كل يوم وسط 
انهيار اقتصادي تســبب فــي نقص املواد 
الغذائية والدواء. وتقــدر األمم املتحدة عدد 
األشخاص الذين فروا من فنزويال منذ مطلع 
2016 بنحو 3,3 مليون شخص. وقال رئيس 

في  للصحافيني  غراندي  فيليبو  املفوضية 
جنيف إن العدد 70,8 مليون يشــمل فقط 
الفنزويليني الذين تقدموا رســميا بطلب 

جلوء  ، نحو نصف مليون شخص.
وفــي اإلجمــال فــإن عــدد النازحني في 
العالم ازداد مبقدار الضعف في الســنوات 
العشــرين املاضية، ويتخطــى حاليا عدد 

سكان تايالند.

النزاعات »ال تنتهي« 
بحسب تعريف منظمة العفو الدولية فإن 

الالجئ هو الشخص الذي يفر من بلده األم 
وال يستطيع العودة إليه أو ال يعود بسبب 

النزاع أو خشية تعرضه لالضطهاد.
ويذكر التقرير 41,3 مليون شــخص نزحوا 
داخــل بلدانهم و25,9 مليــون الجئ و3,5 
مليون طالب جلوء -- هــم الذين ينتظرون 
البت في طلب حصولهم رسميا على وضع 
اللتان  والدولتان  للحمايــة.  بحاجة  الجئ 
لديهما أكبر عدد من النازحني ، فروا داخل 
بلدهم ، هما سوريا التي ترزح حتت نزاع منذ 
2011 وكولومبيــا التي تعصف بها أعمال 

عنف منذ عقــود، وفق مفوضية الالجئني. 
وتشــمل مجموعــة الالجئني، بحســب 
التقريــر، 5,5 مليون فلســطيني يقيمون 
في عدد من الدول وخصوصا لبنان واألردن. 
واحلل األفضل لالجئ هــو العودة إلى دياره 
عندمــا يهدأ الوضع في بلده، لكن غراندي 
لفت إلى أن 20 باملئــة منهم يقيمون في 
املنفى منذ أكثر عقدين. واضاف »صحيح 
أن هنــاك نزاعات جديــدة وأوضاع جديدة 
تنتج الجئني )...لكــن( النزاعات القدمية ال 
يتم حلها« وتابع »متــى كان النزاع األخير 

الذي تذكرون أنه متت تسويته«.

إشادة بأملانيا 
ســعت املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
التابعة لألمم املتحــدة أحيانا إلى التصدي 
لعبارة »أزمــة املهاجرين« وخصوصا ألنها 
ارتبطت مبوجة تدفــق املهاجرين إلى أوروبا 

عبر البحر املتوسط.
وقالت املفوضية إنه فيما الهجرة اجلماعية 
متثل حتديات خطيرة، لكن باإلمكان إدارتها، 
وخصوصــا مــن جانب دول أغنى. وأشــاد 

غرانــدي بأملانيــا الســتقبالها مهاجرين 
وجلهودها نحو »إزالة الغموض« عن الفكرة 
القائلة بأن الهجرة ال ميكن ضبطها »حتى 

عندما تكون األرقام كبيرة جدا«.
وقال غراندي في جنيف قبيل إصدار التقرير 
في برلــني »عادة ال أحب أن أشــيد وانتقد 
لكن أعتقد أن هذه هي احلالة، أود أن أشيد 
بأملانيا ملا فعلته«. ولفت إلى أن املستشارة 
األملانية أنغيال ميركل دفعت »ثمنا باهظا« 
الهجرة، مضيفا  سياسيا النفتاحها على 

أن ذلك أضفى على أفعالها »جرأة أكبر«.

بوريس جونسون يعزز 
موقعه لخالفة ماي بعد 

مناظرة تلفزيونية

70,8 مليون نازح في العالم عام 2018 واألمم المتحدة تصفه الرقم ب » المتحفظ«

الصباح الجديد ـ وكاالت :

اعلــن اجليــش األميركــي امس 
األربعــاء أّن الهجــوم على ناقلة 
النفــط اليابانية فــي بحر عمان 
األســبوع املاضي نــاجت عن لغم 
إيرانية،  بألغــام  بحــري شــبيه 
مشيرا إلى أّنه جمع بصمات من 
بناء »قضية  تتيــح  الناقلة  على 
جنائيــة« ضد »املســؤولني« عن 

الهجوم.
وتعرّضت ناقلــة النفط اليابانية 
املاضي  اخلميس  نروجيــة  وأخرى 
لهجومني فيما كانتا تبحران قرب 
االستراتيجي  املمر  هرمز،  مضيق 
الــذي يعبر منه يوميــا نحو ثلث 
املنقولة  العاملية  النفط  إمدادات 

بحراً.
إيران  األميركية  اإلدارة  واّتهمــت 
بالوقوف خلــف الهجومني، لكّن 

إيران نفت مسؤوليتها.
وقــال الضابــط فــي القيــادة 
البحريــة  للقــوات  الوســطى 
األميركية شان كيدو في لقاء مع 
صحافيني في الفجيرة في شــرق 
»اللغم  املتحدة:  العربية  اإلمارات 
ميكن متييزه ويشبه إلى حّد كبير 
األلغام اإليرانية التي شوهدت في 

عروض عسكرية إيرانية«.
وتابع متحّدثا في منشأة للبحرية 
األميركيــة قرب مينــاء الفجيرة 
املطل على بحــر عمان »التقييم 
هــو أن الهجــوم علــى الناقلة 
كوكــوكا كوريجــوس والضــرر 
الذي أحلق بهــا كان نتيجة ألغام 
بحرية زرعت على الغالف اخلارجي 

للسفينة«.
وذكر الضابط األميركي حســب 
فرانس برس التي نشــرت التقرير، 
أن اللغم الــذي انفجر »كان فوق 
املياه، وال يبدو أن النّية كانت إغراق 
الســفينة«، مشيرا إلى لغم آخر 
ثّبت على هيكلهــا اخلارجي وقد 
أزالته قّوة إيرانية كانت على زورق 
ســريع قبل انفجاره. وهي مقولة 
إليها  أن أشاروا  سبق لألميركيني 
بعدما نشــروا تســجيال مصّورا 
قالوا إنه يظهر قيام إيرانيني بإزالة 

اللغم.

ووقع الهجومان بعد شــهر على 

ســعوديتني  نفط  ناقلتي  تعّرض 
شحن  وســفينة  نروجية  وناقلة 
إماراتيــة لعمليــات »تخريبية«. 
أصابع  آنذاك  واشــنطن  ووجهت 
االتهــام إلى طهــران أيضا التي 

نفت كذلك أي مسؤولية.
الدفــاع اإليراني أمير  وقال وزيــر 
املوجهــة  »التهــم  إن  حامتيــة، 
ضــد القوات املســلحة اإليرانية 
والفيلم الذي نُشــر، كاذبة متاما 

وننفيها بقوة«.

بصمات وقضية جنائية 
وال يزال التوتر بني البلدين يتصاعد 
منــذ أن شــّددت إدارة الرئيــس 
االميركي دونالد ترامب العقوبات 
على قطــاع النفط االيراني بداية 
أيار/مايــو املاضي، بعــد عام من 

انســحاب الواليــات املتحدة من 
االتفاق النووي الذي وّقعته القوى 

الكبرى وإيران.
وأعلــن وزيــر الدفــاع األميركي 
بالوكالة باتريك شــاناهان اإلثنني 
املاضي، أّن بالده قّررت إرسال ألف 
جندي إضافي إلى الشرق األوسط، 
بعد قرار مماثل في أيار/مايو إلرسال 
وقع  على  للمنطقة  1500 جندي 

التوتر مع إيران.
وقــال كيــدو للصحافيني امس 
»جمعنا معلومات بيومترية حتى 
استخدامها  ميكن  اللحظة  هذه 
لبنــاء قضيــة جنائيــة، مبا في 
واألصابع«،  اليديــن  ذلك بصمات 
وذلك من أجل »محاســبة األفراد 
املســؤولني« عن الهجوم. ودخلت 
ناقلة النفــط اليابانية األحد إلى 

السواحل  قبالة  املقرر  مرســاها 
تقييم  يجــري  حيث  اإلماراتيــة 

لألضرار على متنها.
وذكر كيدو أن فريق التحقيق الذي 
تشارك فيه دول حليفة لواشنطن 
املنطقة »متّكــن من معاينة  في 
جســم  على  اللغم  زرع  مــكان 
ال  مغناطيساً  ورصد  الســفينة 
يزال في املكان باإلضافة الى األثر 
الذي تركــه اللغــم البحري في 

املوقع«.
واعتبر أن »الثقــوب الناجمة عن 
مسامير تشير الى كيفية تثبيت 
اللغم«، الفتا إلى أن الفريق متّكن 
أيضا »من رفع شــظايا جنمت عن 
انفجار اللغــم املكون من أملنيوم 
ومن مــواد مركبــة«. ورأى كيدو 
أن »هــذا النــوع مــن الهجمات 

تهديــد حلريــة املالحــة الدولية 
الى  باإلضافة  الدوليــة  املياه  في 
التجــارة«، مضيفا »نعمل  حرية 
مع شــركائنا اإلقليميني لضمان 
حرية املالحــة باإلضافة إلى حرية 
التجــارة، ونحــث كافــة القوى 
والقوانني  باملعايير  االلتــزام  على 

الدولية«.

 آثار الهجوم 
على  األميركــي  اجليــش  وعرض 
مغنطيس  قطعــة  الصحافيني 
قال إنها جزء من لغم، وشــظايا، 
مشــيرا إلــى أّنهــا جمعت من 

السفينة.
وسمح اجليش للمصّورين وبينهم 
مصور وكالة فرانس برس باإلبحار 
على مــن مركب تابــع للبحرية 

األميركيــة من الفجيــرة وصوال 
إلــى الناقلة املتوقفــة على بعد 
14 كلم )40 دقيقة( من الساحل 
اإلماراتــي، مــن دون الصعود إلى 

متنها.
وشــاهد مصّور فرانس برس ثقبا 
على شكل مثّلث بقطر نحو متر 
في هيكل السفينة اخلارجي فوق 
مســتوى املياه، بينما كان طاقم 
الناقلة متواجدا على متنها. كما 
الناقلة النروجية  شــاهد املصور 
»فرونــت ألتيــر« التــي تعّرضت 
لهجوم كذلك اخلميس، في عرض 

البحر وقد بدت عليها آثار حريق. 
في أعقــاب الهجمــات األخيرة، 
دعت الســعودية واإلمــارات إلى 
الطاقــة في  إمــدادات  حمايــة 

املنطقة احليوية.

قال انه جمع معلومات وآثار تمكن من بناء قضية جنائية

األمم المتحدة: اعداد النازحين تتنامى

وضع االقتصاد األميركي اقوى النقاط المحسوبة لصالحه

الجيش األميركي: الناقلة اليابانية في الخليج 
أصيبت بلغم بحري شبيه باأللغام اإليرانية

فريق التحقيق الذي 
تشارك فيه دول حليفة 
لواشنطن في المنطقة 

تمّكن من معاينة 
مكان زرع اللغم على 
جسم السفينة ورصد 
مغناطيسًا ال يزال في 
المكان باإلضافة الى 

األثر الذي تركه اللغم 
البحري في الموقع
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صورة للناقلة اليابانية التقطها مصور فرانس برس اثناء جولة صحفية قرب الفجيرة

ترامب يبدا حملة االنتخابية لوالية ثانية

شؤون عربية ودولية

 متابعة ـ الصباح الجديد :

بدء الرئيــس األميركي دونالد ترامب، 
في الســاعات األولى مــن يوم امس 
إعادة  احمللي،حملة  التوقيت  حســب 
انتخابه في 2020، رســميا وبطريقة 
تشبه كثيراً تلك التي وصل فيها إلى 
2016 من خالل جتمع  الســلطة في 
صاخب عزف فيه علــى وتر القومية 
وأثار اخملاوف من الهجرة غير الشرعية 
بينمــا تعّهــد بالدفاع عــن حقوق 

العمال.
بالفوز مجددا في  وأبدى ترامب ثقته 
انتخابــات 2020 منتقــدا معارضيه 
الدميوقراطيني واصًفا إياهم مبتطرفني 
يساريني مدفوعني »بالكراهية« بينما 

تعّهد بـ«زلزال في صناديق االقتراع«.
وقال أمام نحو 20 ألف شــخص من 
أنصاره في أورالندو بفلوريدا »فعلناها 

مرة وسنفعلها مجددا«.
وأضاف »لهذا أقــف أمامكم الليلة 
إلطــالق حملتي االنتخابية رســمًيا 
ثانيــة كرئيــس للواليــات  لواليــة 

املتحدة«.
الذي  ترامــب  يتضمــن خطاب  ولم 
اســتمر لنحو 80 دقيقــة أي أفكار 
للمستقبل  خطط  أو  جديدة  مهمة 
بينما ارتدى أنصاره في صالة أورالندو 
قبعــات بيســبول حمــراء، هاتفني 
»الواليــات املتحدة األميركية« و«أربع 

سنوات إضافية«.
لكن الرئيــس اجلمهوري أطلق حملة 
إعــادة انتخابــه بتعداد املكاســب 

السياســية التي حتققت في عهده، 
مجــدداً تعهده بتشــييد جدار على 

طول احلدود مع املكسيك.
بتصريحاته  ملــيء  خطــاب  وفــي 
قال  املعتــادة،  ومبالغاته  املتباهيــة 
إنه  تفاصيــل  إعطــاء  دون  ترامــب 
سيشــرف على التوصل إلى عالجات 
للســرطان واإليدز وسيمهد الطريق 

إلرسال رواد فضاء إلى املريخ.
وتركز اجلزء األكبر مــن خطابه على 
الصعوبات التــي يواجهها الناخبون 
املتوســطة  الطبقة  البيــض مــن 
والعاملة الذين كان لهم الفضل في 
الفوز املفاجئ الذي حققه كسياسي 
دون خبرة ســابقة في هذا اجملال على 

هيالري كلينتون في 2016.
وخالل التجّمع، حض ترامب بشــكل 
إصدار صافرات  على  احلشــد  متكرر 
اســتهجان ضــد الصحافيني الذين 
كانوا يغّطون املناسبة مشيراً إلى أن 

كل ما ينشرونه هو »أخبار كاذبة«.
إلى  ذلــك  بعــد  ترامــب  والتفــت 
»باتوا  إنهم  قال  الذين  الدميوقراطيني 
أكثر تطرًفا وأكثر خطورة وتشوًشــا 
مــن أي وقت مضى فــي تاريخ بلدنا 

احلديث«.
وقال »إنهم يريدون تدميركم ويريدون 
تدمير بالدنا كمــا نعرفها«، مضيًفا 

»هذا ليس مقبوال، ولن يحدث«.
وبالرغــم من أن اســتطالعات الرأي 
املبكرة تظهر أن أمام ترامب مواجهة 
صعبة، فإن الرئيس االميركي يخوض 
معركتــه مدعوًمــا بثقــة قاعدته 

اليمينية به.

وتوجــه ترامــب، املتهم شــخصًيا 
بسلســلة مــن اجلرائــم اجلدّية من 
قبــل خصومه، الى احلشــد بالقول 
أنهم شــكلوا مًعا »حركة سياسية 
عظيمة« أجبرت »مؤسسة سياسية 
تشــيح  أن  على  فاســدة«  معطلة 

بوجهها.

اقتصاد وهجرة 
واصطف أنصاره على األرصفة وسط 
أورالندو طوال اليوم حيث انتظروا في 
خيام وعلى مقاعــد ليكونوا أول من 

يصل إلى الصالة.
ميلوني  ديفيــد  مؤيديه  أحــد  وقال 

لوكالــة فرانــس برس »هــذا حدث 
تاريخي، لن نفوته مهما حصل.«

الواليات  أهم  فلوريدا بني  وســتكون 
أن  ميكــن  التــي  أي  »املتأرجحــة« 
اجلمهوريني  بــني  معســكرها  تغّير 
والدميوقراطيــني من انتخابات ألخرى، 
إذ قد متكن ترامب من هزمية املرشــح 
الذي يتــم اختياره بني 23 مرشــًحا 

دميوقراطًيا.
ويعد وضــع االقتصاد األميركي الذي 
قال إنه »موضع حسد العالم« أقوى 

نقطة في صالح ترامب.
لكــن الرئيس أشــار إلــى أن »احللم 
بات في خطر  ذاتــه  األميركي« بحد 

جّراء املهاجرين غير الشرعيني، مصراً 
علــى أن مشــروعه املرتبــط بجدار 

املكسيك سيمضي قدًما.
وقــال إن »الهجــرة الواســعة غير 
الشــرعية تأتي مباليــني العمال من 
أصحاب األجور املنخفضة ملنافســة 
األميركيني األضعــف على الوظائف 
واألجــور والفرص، قاطعــني الطريق 

عليهم لبلوغ احللم األميركي«.
إال أنــه لم يتطــرق إلــى إعالنه في 
وقــت ســابق من اليــوم ذاتــه بأنه 
ســيأمر بترحيل »ماليني األجانب غير 

الشرعيني«.
وأعلن التهديــد املفاجئ في تغريدة 

نشــرها صباًحــا، أعقبتهــا تقارير 
إعالمية تشــير إلــى أن ال فكرة لدى 
املسؤولني في اإلدارة األميركية بشأن 

ما يخطط له الرئيس.
وقبل انطالق التجمع بســاعات، أصر 
الرئيــس علــى أن املســؤولني كانوا 
يؤيدون مشــروعه. وقال للصحافيني 
في البيت األبيض »سيبدأون األسبوع 

املقبل«.
نزاعات وسجاالت 

عامــني مفعمني  مــن  أكثر  وبعــد 
يراهن  األبيض،  البيــت  باألحداث في 
قطــب العقــارات الســابق على أن 
كافًيا من أصحاب  وعدداً  اجلمهوريني 
الياقات الزرق سيدعمونه مجدداً في 

.2020
لكن ال شــك فــي أن حتقيًقا مطوالً 
بشــأن تعامالت ترامــب املبهمة مع 
لالنقسامات  املثير  وأســلوبه  روسيا 

أثرا سلًبا عليه.
وانخــرط ترامب بنزاعات وســجاالت 
ســواء مع أعداء شــخصيني له في 

واشنطن أو دول أجنبية.
التجاريــة مع الصني  وتهدد احلــرب 
التي أشار ترامب في املاضي إلى أنها 
واقع  إلى  بالتحول  ستكون »سهلة« 
جديد قائم على الرســوم اجلمركية 

والتوترات الدائمة.
وفي هذه األثناء، ارتفع منسوب التوتر 
في الشرق األوســط خالل األسابيع 
األخيرة على خلفية سلسلة هجمات 
استهدفت ناقالت نفط واتهمت إيران 
بالوقوف وراءها بينما عززت واشنطن 

انتشارها العسكري في املنطقة.

التوتر، أعلن ترامب امس  وفي خضم 
االول الثالثــاء تعيني وزير اجليش مارك 
اســبر وزيراً للدفــاع بالوكالة مكان 

باتريك شاناهان.
سباق محموم 

وتظهر سلســلة استطالعات تقدم 
الدميوقراطــي جو بايــدن، الذي تركز 
حملته على إعادة البالد إلى ما كانت 
الرئيس الذي شــغل  عليه في عهد 
منصب نائبه باراك أوباما، على ترامب 

بشكل كبير.
وانتقد مرشح دميوقراطي آخر بارز هو 
اليساري بيرني ساندرز خطاب ترامب 

في فلوريدا.
وقــال »يجعلني االســتماع لترامب 
أشــعر وكأنه رجل يعيش في عالم 

مواز ، وبأنه رجل ينبغي هزميته«.
»جامعة  أجرتــه  اســتطالع  وأظهر 
كوينيبياك« ونشرت نتائجه اخلميس 
أن بايدن يتقدم على ترامب بنســبة 
50 مقابــل 41 باملئــة فــي فلوريدا، 
بينما يتقدم ساندرز عليه بنسبة 48 

مقابل 42 باملئة في الوالية.
وال حتمل االستطالعات املبكرة أهمية 
كبيرة وســبق أن فشلت في التكهن 
 .2016 بفوز ترامب على كلينتون في 
لكن ال شــك فــي أنها تشــير إلى 
السباق احملموم الذي ينتظر املرشحني 

في انتخابات 2020.
وصفهــا  مــا  ترامــب  وانتقــد 
باالســتطالعات »الزائفــة« بينمــا 
أشارت تقارير إعالمية أميركية إلى أن 
فريق حملته أقال عدداً من األشخاص 

الذي يجرون استطالعات حلسابهم.

تقرير

ترامب يبدأ حملته االنتخابية لوالية ثانية باثارة الحفيظة القومية والهجوم على الديمقراطيين
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قالت أربعة مصادر إن شركة تويوتا  اليابانية أعرضت 
عن املساعي السعودية لبناء مصنع كبير لسياراتها 
فــي أعقاب محادثات طالت مــن دون الوصول لنتائج 
ملموسة بســبب ارتفاع كلفة العمالة وصغر حجم 
الســوق احمللية وعدم وجود صناعــة محلية ملكونات 

السيارات.
وميثــل التوصل التفاق مــع إحدى شــركات صناعة 
الســيارات الكبــرى بحلــول 2020 إلقامــة مصنع 
للســيارات هدفا رئيسيا في الستراتيجية الصناعية 
الســعودية التي متثل جزءا من برنامج أوســع نطاقا 
لتنويع موارد االقتصاد في أكبــر دول العالم املصدرة 
للنفط. وســيمثل اإلخفاق في حتقيق ذلك انتكاسة 
لألمير محمد بعد أن ألقى تأجيل طرح أسهم شركة 
النفط السعودية العمالقة أرامكو ومقتل الصحفي 
الســعودي جمال خاشــقجي بظالله علــى صورة 
اململكــة. وقال مصدر بقطــاع الصناعة مطلع على 
احملادثات مع تويوتا ”ال أحد سيقول ’ال وحسب‘ ... لكنهم 
عبروا بشــكل مهذب عن عدم اهتمامهــم باألمر“. 
وقالت تويوتا إنها ال تعقب علــى املباحثات الداخلية 
اجلارية وعلى االتصاالت مع احلكومة الســعودية. ولم 
تســتجب وزارة الطاقة والصناعة والثــروة املعدنية 
السعودية ومركز التواصل احلكومي لطلبات للتعليق 
على األمر. وفي إطار اإلجراءات الرامية خللق 1.6 مليون 
فرصة عمل فــي قطاعي التصنيع واللوجيســتيات 
بحلول العــام 2030 يريد األمير محمد أن ميثل احملتوى 
احمللي إنتاج نصف الســيارات واألســلحة املستوردة 
التــي يُتوقع أن متثل ما يصل إلــى مئة مليار دوالر من 
إنفاق الهيئات احلكومية السعودية واملستهلكني في 

اململكة بحلول 2030.

اقتنصت إيرباص وبوينغ صفقات لبيع طائرات بقيمة 
إجمالية 15 مليار دوالر في اليوم الثاني ملعرض باريس 
للطيــران، في الوقــت الذي يتعطش فيه مســؤولو 
املبيعات في شــركتي صناعة الطائرات إلى طلبيات 
بعد تباطؤ النشــاط في شركات طيران كثيرة، ووقف 
تشــغيل طائرة بوينج األكثر مبيعا. وواصلت إيرباص 
تفوقها املبدئي فــي الطلبيات في املعرض، مع توقيع 
صفقة بقيمة 6 مليارات دوالر لبيع 36 طائرة لشركة 
الطيــران الفلبينية ســيبو إير، تتضمــن 10 طائرات 
جديدة بعيدة املدى مــن طراز إيه-321إكس.إل.آر الذي 
دشــنته يوم االثنني. وأبرمت شركة صناعة الطائرات 
األوروبية أيضا صفقة لبيــع 30 طائرة أخرى من طراز 
إيه    -320 نيو لشركة اخلطوط اجلوية السعودية بقيمة 
3.3 مليار دوالر باألســعار املعلنة، بينما غيرت الناقلة 
املاليزية طيران آسيا طلبيات شراء 253 طائرة من طراز 
إيه    -320 نيو لتشــتري بدال منها الطراز األكبر حجما 
إيه-321نيو. ولم يجري اإلفصاح عن التفاصيل املالية 
لصفقة طيران آســيا.             وقالت شركة اخلطوط اجلوية 
الســعودية، التي كانت قد طلبت بالفعل شــراء 35 
طائرة من فئة إيه-320نيو من إيرباص، إن مشــترياتها 
اإلضافية تشــمل 15 طائرة طــراز إيه-321إكس.إل.آر 
ولديها خيار لشراء 35 طائرة إضافية من طراز إيه-320
نيو. في الوقت نفسه، حصلت بوينغ على دفعة كانت 
في أشــد احلاجة إليها بعد بداية ضعيفة في املعرض 
يوم االثنني، مع تعهد شــركة كوريا للطيران بشــراء 
20 طائرة 787 درميالينر من شــركة صناعة الطائرات 

األميركية، بقيمة 6.3 مليار دوالر باألسعار املعلنة.

نقلــت وكالة »رويتــرز« عن مصادر قولها إن شــركة 
النفط احلكومية املاليزية بتروناس وأرامكو السعودية 
بدأتا العمليات في وحدتهما اجلديدة لتكسير النفتا 

والبالغة طاقتها 1.2 مليون طن سنويا.
وذكــرت املصادر: جرى اســتيراد النفتا هذا الشــهر 
خصيصــا لوحدة التكســير التي بــدأت العمل في 
الفترة األخيرة، ولكن لم يتسن التأكد من إطار زمني 
محدد. ولم ترد بتروناس حتى اآلن على طلب بالتعليق.

ووحدة التكســير جزء من املشــروع املشترك لتكرير 
النفط والبتروكيماويات البالغة قيمته 2.7 مليار دوالر، 
والذي يُعرف باسم مشروع التطوير املتكامل للتكرير 
والبتروكيماويات )رابيد(، في بنجيراجن بوالية جوهور في 

جنوب ماليزيا.
مــن  سلســلة  إلــى  النفتــا  الوحــدة  وتكســر 
الهيدروكربونــات، معظمهــا مــن اإليثيلــني الذي 

يُستخدم باألساس في إنتاج اللدائن )البالستيك(.
ويضم مشــروع رابيد أيضا مصفاة تبلغ طاقتها 300 
ألف برميل يوميا فضال عــن خطوط البتروكيماويات 
املتعددة التي ميكنها إنتاج ما إجماليه 7.7 مليون طن 

سنويا من املنتجات البتروكيماوية.

تويوتا

إيرباص وبوينغ

بتروناس وأرامكو

الصباح الجديد ـ وكاالت :

اتفقت منظمة البلدان املصدرة 
تأجيل  علــى  )أوبك(  للبتــرول 
األول  إلــى  املقبل  اجتماعهــا 
من متــوز، يعقبــه اجتماع مع 
حلفائها من خارج املنظمة في 
الثانــي من الشــهر ذاته، وفقا 
للمواعيد اجلديدة التي نشــرت 

على موقع املنظمة.
وحلفاؤهــا  أوبــك  وكانــت 
يخططون في األصل لالجتماع 

يومي 25 و26 حزيران،
 وناقشــوا على مدى الشــهر 
األخيــر حتديــد موعــد جديد 
لبحث  املقبــل  الجتماعهــم 
سياســة إنتاج النفــط، لكن 
التي تترقب ما  أحداث املنطقة 
سيؤول اليه االحتدام األميركي 
اإليرانــي أرجــأت االجتماع الى 
املنتجون  الــذي حــدده  املوعد 

مطلع متوز.
في الســياق، قــال وزير النفط 
اإليرانــي بيجــن زنغنــه أمس 
األربعاء إن أوروبــا ال تتعاون مع 
طهــران لشــراء نفطهــا في 
مواجهــة العقوبات األميركية 
املفروضة علــى قطاع الطاقة 

اإليراني.
لألنباء  فــارس  وكالة  ونقلــت 
عن زنغنه قولــه: ”األوروبيون ال 

يتعاونون لشراء النفط“.
الى ذلك، واصلت أسعار النفط 
مكاســبها للجلســة الثانية 
انتعاش اآلمال  أمس، بدعم من 
اتفاق  إلى  التوصــل  بخصوص 
جتــاري بــني الواليــات املتحدة 
االقتصادي  والتحفيــز  والصني 
احملتمــل مــن البنــك املركزي 

األوروبي.

وتلقت أســواق النفــط دعما 
أيضا من التوترات في الشــرق 
األوســط عقب الهجمات التي 
باملنطقة  ناقالت  اســتهدفت 

األسبوع املاضي.
وارتفــع خام القيــاس العاملي 
برنت فــي العقــود اآلجلة 20 
 62.34 0.3 باملئة إلى  أو  ســنتا 
دوالر للبرميل. وكان اخلام صعد 

اثنني باملئة يوم الثالثاء.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 

األميركي في العقود اآلجلة 20 
 54.10 0.4 باملئة إلى  أو  ســنتا 
 3.8 اخلام  وارتفع  للبرميل.  دوالر 

باملئة في اجللسة املاضية.
وقال الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب في تغريــدة على تويتر: 
جرى البدء في الترتيبات الالزمة 
للقائه مع الرئيس الصيني شي 
قمة مجموعة  بينغ خالل  جني 
العشرين في أوســاكا باليابان 

األسبوع املقبل.

رئيس  قال  نفســه،  الوقت  في 
البنــك املركــزي األوروبي ماريو 
دراجي يــوم الثالثــاء إن البنك 
سييســر السياســة النقدية 
مجددا إذا لم يتسارع التضخم، 
مشــيرا إلــى تغيير فــي اجتاه 
السياسة في الوقت الذي تهدد 
التجاريــة جهوده  فيه احلــرب 

التحفيزية.
وال تــزال التوترات في الشــرق 
األوسط شــديدة بعد الهجوم 

املاضي،  األسبوع  الناقالت  على 
التخاذ  استعداده  ترامب  وأبدى 
إجراء عســكري ملنــع إيران من 
امتــالك قنبلة نووية لكنه ترك 
الباب مفتوحــا أمام ما إذا كان 
القوة  استخدام  على  سيوافق 

حلماية إمدادات نفط اخلليج.
ويترقب املتعاملون في الســوق 
أيضا اجتمــاع منظمة البلدان 
وبعض  )أوبك(  للبترول  املصدرة 
املنتجني خارجهــا ومن بينهم 

روسيا، فيما يعرف باسم حتالف 
إذا كانوا  أوبــك+، لتحديد مــا 
سيمددون العمل باتفاق خفض 
اإلمدادات الذي ينتهي ســريانه 

هذا الشهر.
وقالت مصــادر بأوبــك إن دول 
املنظمة واملنتجني املســتقلني 
يناقشون عقد االجتماعات في 
الفترة بني العاشر والثاني عشر 
من متوز في فيينــا، وهو املوعد 

الذي اقترحته إيران.

النفط يصعد وسط آمال اتفاق التجارة وتحفيز محتمل من المركزي األوروبي

أوبك تثّبت اجتماعها مطلع تموز المقبل لبحث سياسة اإلنتاج

قال وزير النفط 
اإليراني بيجن زنغنه 
أمس األربعاء إن 
أوروبا ال تتعاون 
مع طهران 
لشراء نفطها 
في مواجهة 
العقوبات األميركية 
المفروضة على 
قطاع الطاقة 
اإليراني.

الصباح الجديد ـ وكاالت :

تذبذت أســواق املال واالسهم العاملية 
الرئيــس األميركي دونالد  أزاء تصريح 
ترامــب بقولــه ان فريقيهما )الصني 
سيســتأنفان  املتحــدة(  والواليــات 
محادثــات التجارة بعــد توقف طويل 
اإلعــداد الجتماع خــالل قمة  بهدف 
مجموعة العشــرين التــي تُعقد في 

وقت الحق من الشهر اجلاري.
كما تلقت األســواق الدعــم من أنباء 
االستئناف هذا لتنتعش اآلمال بتهدئة 

التوترات بني اجلانبني. 
واســتقرت أسواق األســهم األوروبية 
أمس األربعاء بعد أن ســجلت أفضل 
نتائج في خمســة أشــهر في اليوم 
السابق بفضل تصريحات قوية لرئيس 
البنــك املركزي األوروبــي ماريو دراجي 
بشــان السياسات أشــارت الحتمال 
العودة لشــراء سندات وخفض أسعار 

الفائدة.
انخفاض  وتســببت كلمة دراجي في 
اليورو مما دفع املؤشــر ســتوكس 600 

األوروبي للصعود نحو اثنني باملئة.
واستقر املؤشر عند مستوى إغالق يوم 
الثالثاء، برغم أن مؤشــر قطاع البنوك 

الشديد التأثر بأســعار الفائدة ارتفع 
0.7 باملئة.

الى ذلك، حوم اليورو قرب أقل مستوى 
فــي أســبوعني مقابل الــدوالر أمس 
انتظار املستثمرين ملعرفة  األربعاء مع 
إذا كان مجلس االحتياطي االحتادي  ما 
ســيقتفي  األميركي(  املركزي  )البنك 
أثر املركزي األوروبي ومييل إلى التيسير 
فيما يخص أســعار الفائدة والتحفيز 

مستقبال.
ودعم التحول في موقف رئيس البنك 
املركــزي األوروبي ماريو دراجي بشــأن 
الثالثــاء احلديث عن  يــوم  التيســير 
موجة عاملية مــن برامج التحفيز من 
جانــب البنوك املركزية، مما أدى لصعود 
األولية،  والسلع  والســندات  األسهم 

لكن حتركات العملة كانت أقل.
ومن املقرر أن يصدر مجلس االحتياطي 
االحتادي بيانه بشان السياسة النقدية، 
يعقبه مؤمتر صحافــي لرئيس اجمللس 

جيروم باول.
ولم يطــرأ تغيــر يذكر علــى اليورو 
فــي  دوالر   1.1195 عنــد  ليســتقر 
التعامــالت املبكرة في لنــدن، بعدما 
هبط ألقل مستوى في أسبوعني عند 
1.1181 دوالر يــوم الثالثــاء بعد كلمة 

دراجي التي متيل للتيسير.

واســتقر مؤشــر الدوالر، الذي يقيس 
أداء العملة األميركية أمام ســلة من 
العمالت املنافســة، عند 97.621 بعد 

أن سجل أعلى مستوى في أسبوعني.

وصعد الني 0.2 باملئــة إلى 108.28 ين 
للدوالر، ما يشــير إلى اســتمرار حذر 

املستثمرين.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اجلنيه 

االســترليني بعد تأكيد تصدر بوريس 
جونسون سباق زعامة حزب احملافظني. 
وفقدت العملــة البريطانية 0.1 باملئة 
في أحدث املعامالت لتصل إلى 1.2547 

دوالر.
الى ذلك، قال البنــك املركزي األوروبي 
الفائــض املعدل في  إن  أمس أيضــاً، 
اليورو  ملنطقة  اجلارية  املعامالت  ميزان 
تراجع إلى 20.9 مليار يورو في نيســان، 
من 24.7 مليار يورو في الشهر السابق، 
وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض 

الفائض التجاري.
ووفقــا لألرقام غيــر املعدلــة، تراجع 
الفائض إلــى 19.2 مليار يورو من 35.1 
مليــار يورو قبل شــهر، بحســب ما 
ذكره البنــك املركزي األوروبي في بيانه 

الشهري الدوري.
الذهب  أسعار  انخفضت  السياق،  في 
أمس، مع ارتفاع األصول العالية اخملاطر 
بفعل آمــال التوصل إلــى حل للنزاع 
التجاري بني الصــني والواليات املتحدة 
وكذلــك تصريحــات البنــك املركزي 
النقدي،  التي متيل للتيســير  األوروبي 
مجلس  قرار  املستثمرون  يترقب  بينما 
االحتياطــي االحتادي )البنــك املركزي 

األميركي( بشأن السياسة النقدية.
وتراجع الذهب فــي املعامالت الفورية 
0.3 باملئة إلــى 1342.60 دوالر لألوقية 
في  الذهب  انخفــض  )األونصة(. كما 
العقود األميركية اآلجلة 0.3 باملئة إلى 

1346.60 دوالر لألوقية.

املشــارك  املدير  اينس  وقال ســتيفن 
لدى إس.بــي.آي إلدارة األصول ”ارتفعت 
أسواق األسهم بسبب تغريدة )الرئيس 
األميركي دونالد( ترامب الليلة املاضية، 
والتي أزاحت قدرا كبيرا من الشــكوك 

من السوق“.
وذكر اينس أن هناك ضبابية شــديدة 
في الســوق، مبا في ذلــك التوترات في 
الشــرق األوســط والتصريحات التي 
النقدي من مجلس  التيسير  إلى  متيل 
الدعم  يقدم  ممــا  االحتادي،  االحتياطي 

للذهب.
وتركز جميع األنظــار حاليا على بيان 
مجلــس االحتياطي االحتــادي )البنك 
املركزي األميركــي( املقرر أن يصدر في 
الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، والذي 
يعقبه مؤمتر صحافــي لرئيس اجمللس 

جيروم باول.
ومــن بني املعــادن النفيســة األخرى، 
تراجعــت الفضــة 0.5 باملئــة فــي 
دوالر   14.93 إلــى  الفورية  املعامــالت 
لألوقية، بينما ارتفع البالتني 0.2 باملئة 

إلى 800.71 دوالر لألوقية.
وزاد البالديــوم 0.8 باملئة إلى 1491.80 
بلــغ أعلــى  أن  دوالر لألوقيــة بعــد 
مســتوياته منذ 27 آذار عند 1496.50 

دوالر في وقت سابق من اجللسة.

تقـرير

تذبذب أسواق المال واألسهم لمزاعم استئناف بكين وواشنطن محادثات التجارة
تراجع فائض ميزان المعامالت الجارية لمنطقة اليورو في نيسان

البنك املركزي االوربي

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكد البنك الدولــي أمس األربعاء 
أن بإمكان خطة »احلزام والطريق« 
الصينية الضخمة تعزيز األوضاع 
معدالت  وخفــض  االقتصاديــة 
البطالة في عشرات الدول النامية 
لكنها حتمل خطر التسبب بأضرار 
بيئية وزيادة الديون والفســاد في 
حال لــم يجري إدخــال تعديالت 

عليها.
وتهــدف اخلطة التي تعد بني أهم 
سياســات الرئيس الصيني شي 
إحياء  إلعــادة  اخلارجية  جينبينغ 
مــا كان يعرف بـ«طريــق احلرير« 
عبر  وإفريقيا  بأوروبا  آســيا  لربط 
استثمارات واســعة في مشاريع 
بالطرقات  تتعلــق  وأخرى  بحرية 

مبئات  بتمويــل  احلديد،  وســكك 
مليــارات الدوالرات مــن املصارف 

الصينية.
لكن معارضي اخلطة التي أطلقت 
منذ ست سنوات يشيرون إلى أن 
هدفها زيادة نفوذ بكني عاملًيا عبر 
صفقات غامضة داعمة لشركات 
الصينيــة بينما ســتثقل كاهل 
الــدول املعنية بالديــون واألضرار 

البيئية. 
وأفــاد تقرير »اقتصاديــات احلزام 
البنك  أعــّده  الــذي  والطريــق« 
الدولي أن لدى املشــروع »القدرة 
على حتســني التجارة واالستثمار 
األجنبــي والظــروف املعيشــية 
بشكل كبير« شرط إجراء الصني 
والدول التي ميــر عبرها إصالحات 

في سياساتها وحتسني الشفافية 
وتوســيع التجارة والتخفيف من 
املرتبطة  وتلــك  البيئية  اخملاطــر 

بالفساد.
وقالــت نائبــة رئيــس مجموعة 
البنك الدولي جيال بازارباسيوغلو 
إنه بينما ستزداد التجارة »بشكل 
كبيــر ولــو كان غيــر متســاٍو« 
الــدول  القتصــادات  بالنســبة 
التــي مير عبرهــا املشــروع، فإن 
هذه »املكاســب احملتملة ستأتي 

مصحوبة مبخاطر كبيرة«.
»احلزام  خطــة  أن  التقرير  وقــّدر 
بنسبة  التجارة  والطريق« ستعزز 
9,7 باملئة بالنسبة  2,8 باملئة إلى 
للدول املشــاركة وما بني 1,7 و6,2 

باملئة بالنسبة للعالم. 

لكن الدراسة توصلت إلى أن نحو 
ربع هذه االقتصادات تعاني أساًسا 
من مستويات دين مرتفعة و«تزداد 
مكامن الضعف متوسطة األمد« 

بالنسبة لبعضها.
وذكــر التقرير أن مشــاريع البنى 
»تنطــوي  الكبيــرة  التحتيــة 
إذ  بطبيعتهــا علــى مخاطــر« 
بإمكانها أن تتســبب بالفســاد 
وبإخفاقات في عمليات االستحواذ 

احلكومية.
ودفع ذلك الواليات املتحدة والهند 
وبعض الدول األوروبية لالرتياب من 
املشروع. وخلص البنك الدولي إلى 
أن أغلبية العقود املرتبطة باملبادرة 
برغم  صينية  لشــركات  ممنوحة 

»محدودية« املعلومات املتوفرة.

وأفــاد التقرير: »ال يُعــرف الكثير 
عــن العمليات التي يتــم اختيار 
الشركات على أساسها«. وأضاف 
دولية  ممارسات  باجتاه  »التحرك  أن 
جيدة علــى غرار إجــراء عمليات 
من  ســيزيد  شــفافة  استحواذ 
احتمال تخصيص مشاريع ضمن 
مبادرة احلزام والطريق للشــركات 
التــي تعــد األكثــر قــدرة على 

تطبيقها«.
وأوصى التقرير بأن تكون املعلومات 
والتكاليف  بالتخطيط  املرتبطة 
وعمليــات  وامليزانيــة  املاليــة 
االســتحواذ املرتبطــة باملبــادرة 
متاحة بشكل أكبر للعامة لتعزيز 
فعالية االســتثمارات الفردية في 
وســتراتيجيات  التحتية  البنــى 

التنمية الوطنية.
وخلص إلى أن »هناك ضرورة ملزيد 
من الشــفافية لتشجيع انخراط 
الشــعبية  الثقة  وبنــاء  اجملتمع 
االســتثمارية«.  القــرارات  فــي 
في  جينبينغ  شــي  الرئيس  وقال 
نيسان »يجب أن يجري كل شيء 
بشفافية وأال نتسامح إطالًقا مع 

الفساد«.
وفي رده على التقرير، قال الناطق 
لو  الصينية  اخلارجية  وزارة  باسم 
كانغ امس إن بكني ستدرس اآلراء 
واملقترحات الواردة فيه »باهتمام«. 
وأضــاف أن الصــني »ســتواصل 
املشــترك  احلوار  مببــادئ  االلتزام 
واالنفتــاح  واملشــاركة  والبّنــاء 

والتسامح والشفافية«.

بغداد ـ الصباح الجديد :
الوزراء، جلســته  عقد مجلس 
االعتيادية برئاسة رئيسه عادل 
عبداملهــدي وناقش، وفقاً لبيان 
صادر عــن املكتب اإلعالمي له، 
العديد من القضايا ومن بينها 
وضوابط  الــوكاالت  موضــوع 
وقرر  باألصالة،  التعيني  ومعايير 
استثنائية خاصة  عقد جلسة 

لهذا املوضوع.
وأصدر اجمللس عددا من القرارات، 

اجمللس  توصيــات  إقــرار  أبرزها 
الوزاري للطاقة بشأن تخصيص 
مبالــغ مالية لشــراء الطاقة 
والغــاز، وتعديل قــرار مجلس 

الوزراء )352 لسنة 2017) 
على  الــوزراء،  مجلــس  ووافق 
تشــكيل جلنــة برئاســة وزير 
وزراء  وعضويــة  التخطيــط 
والصناعة  واإلســكان،  اإلعمار 
كركوك  ومحافــظ  واملعــادن، 
املالية  الرقابــة  ديــوان  ورئيس 

التنســيقية  الهيئة  ورئيــس 
العليا للمحافظات.

وتتولى اللجنة معاجلة موضوع 
محافظــة  مجلــس  انعقــاد 
كركوك لغــرض املصادقة على 
اخلطة االستثمارية للمحافظة 
التوصيات  وتقدمي   2019 لسنة 

إلى مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة 
إلى  اخملصصة  الشهرية  املنحة 

العتبة العباسية املقدسة.

وأقر اجمللــس، محضر االجتماع 
مناقشــة  بشــأن  املنعقــد 
املستمرة  بغداد  أمانة  مشاريع 
واملتوقفــة، وكذلك املشــاريع 
املطلــوب إدراجها ضمن اخلطة 
تنمية  وخطــة  االســتثمارية 

األقاليم.
علــى صعيد آخر، أكــدت وزارة 
عمل  األربعــاء،  أمــس  النفط 
العراقية  النفطية  الشــركات 
واألجنبية في البصرة بشــكل 

طبيعــي، ولم يتأثر بســقوط 
صــاروخ على مخيمــات تابعة 

لشركة احلفر العراقية.
وقــال املتحــدث باســم وزارة 
النفط عاصم جهاد في تصريح 
صحافــي، إن عمل الشــركات 
الوطنيــة واألجنبية لــم يتأثر 

بهذا احلادث.
وأشــار إلى أن الــوزارة حريصة 
على توفير األجواء األمنة لعمل 

الشركات.

وبــنّي أن مســاحة العمل في 
تنحصــر  ال  النفطــي  اجملــال 
على مســاحة ضيقة بل على 

مساحات كبيرة.
وأكد أن الــوزارة فتحت حتقيق 
حول مالبســات احلــادث، داعياً 
وسائل اإلعالم إلى توخي الدقة 
في نقل املعلومات، مشدداً على 
أن الصاروخ ســقط بالقرب من 
شركة  وليست  عراقية  شركة 

أجنبية.

البنك الدولي يدعو لإلصالحات والشفافية إلنجاح مبادرة »الحزام والطريق«

»الوزراء« ُيقر توصيات بتخصيص مبالغ مالية لشراء الطاقة والغاز



تطوير األلحان التراثّية
على إيقاعات الجسد

اإلنسانية ومستقبلها.. هل كل
ما هو موجود سيكون أفضل؟

البوصلة المفقودة
في دراما مسلسل الفندق

الثقافة واالدب يحتفيان بالفنان 
الدكتور عقيل مهدي

االنســان كائن احتفالي، كما الفن أداة هــذا الكائن، مما يجعل املمثلني 
مخلوقــني للتعبير عــن ذلك الكائــن، بوحي من هذا حتركــْت الدراما 
العراقيــة، أخيراً لتأخــذ دورها بعد ركود طويل.  كنا نحن املشــاهدين 
نتملق امــا حقيقيا في ان يكون عام 2019 والدة درامية جديدة، خاصة 
بعد ســيل من إعانات قناة الشــرقية الفضائية وغيرها من القنوات 

التلفزيونية العراقية....

علــى قاعة اجلواهــري في االحتاد العــام لألدباء والكتــاب في العراق 
وبحضور وزير الثقافة والســياحة واآلثار الدكتور عبد االمير احلمداني 
وجمــع ابداعي واعامــي احتفت اجلمعية العراقيــة لدعم الثقافة 
مع ملتقى اخلميس االبداعي التابع لاحتــاد بالفنان واالكادميي املبدع 
الدكتور عقيل مهدي، ادار اجللسة الناقد الفني الدكتور جواد الزيدي 

وحتدث فيها كل من الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب...

موسى الخميسي101011 12سمير خليلجاسم المطير

افتتــح وزير الكنوز الثقافية االيطالية فــي مدينة روما بقصر العروض 
التاريخي معرضا فنيا كبيرا باسم )االنسانية ومستقبلها( شاركت فيه 
اضافة الى عدد من الفنانني االيطاليني واالوروبيني والصينيني واليابانيني 
واالميركيني، مجموعة كبيرة من الشــركات العاملية املعروفة بإنتاجها 
للتكنولوجيا املتقدمة، حيث عرضت كل ما من شــأنه الكشــف عن 

الوسائل واألساليب لتغيير حياة اإلنسان.

زكي ناصيف نبع بحّد ذاته، تأّثر اجلميع بجملته املوسيقّية بنحو أو بنحو 
آخر. هو انعكاس شعبّي لكّل احلالة التراثّية بكّل معنى الكلمة. هو ابن 
ال والعزاء وما ميّثل ذلك الزمن من قَيم، وبالّتالي لن  األرض والعرس واملــوّ
تســتطيع األجيال القادمة أن تأتي بزكي ناصيــف آخر. كان أّول لقائي 
بزكي ناصيف عبر أخي سعيد التي توّلى مهاّم إدارة موقع قلعة بعلبك 

وكان مثله منتمياً إلى احلزب السوري القومي االجتماعي...

 مجلة بدايات
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 20 Jun. 2019 issue )4198اخلميس 20 حزيران 2019 العدد

أحالم يوسف

يذكر الرســام والنحات االســباني بابلو 
بيكاسو ان امه قالت له ذات يوم ان صرت 
جنديا وســوف تصبح جنــراال له صيت 
وعزوة في يوم مــن األيام، وان صرت راهبا 
فستكون لك حظوة ألنك ميكن ان تصبح 
الفاتيــكان يوما ما، لكنه حســب  بابا 

قولــه، اختار بدال مــن كل ذلك ان يكون 
فنانا وأصبح رساما.

اختــار بيكاســو الفــن الن اجلنــراالت 
والرهبــان مناصب ال حتتاج الى حس فني 
وترافة بالتعامل مع احمليط كما هو احلال 
مع الفــن. اختار الفن ألنــه ولد مبوهبة 
عظيمة وجد ان من العدل اســتثمارها 
وليس دفنها بأي منصب، او مهنة أخرى. 
فالكليات العســكرية تخرج عشــرات 

االالف مــن اجلنود الذين ميكن ان يصبحوا 
جنراالت وكذلك احلــال مع الرهبان، لكن 
حتى في الكليات التي تعنى بالفن، فلن 
يصبح كل من درس بهــا فنانا له قيمة، 
اال من تشربت روحه بالفن من اول حلظة 
وقع بصره بها على تفصيلة اثاره شــيء 

ما فيها.
لو أردنــا ان نفهم معنى احلريــة، علينا 
ان نتابــع فنانا وهو يعكف على رســم 

فكرة جديدة ألهمه بها شــيء ما قد ال 
جنده ذا أهميــة، لكنه بروحه وملســاته 
عثر على ذلك الشــيء املهم الذي ال يراه 
سوى من تشــبعت روحه وفكره بالفن. 
الرســام او النحات حينمــا يبدأ بتنفيذ 
فكــرة، يســتحضر كل مفاهيمــه عن 
احلرية واجلمال لينتــج عما قد ينقل به 
الواقع بحريــة مطلقة، لكن بطريقة ما 
جتعله مقبوال، حتى ولــو كان قبحا واملا، 

او صدمة.
اذن فالفــن ليس مجرد نقل إلحســاس، 
وال نقل ملــا ترقبه كل العيــون، بل نقل 
ما تلتقطه الروح قبــل العني. هناك من 
يجد ان الفن واملنطق ال يجتمعان! الفن، 
منطق جديد ال يفهمه اال من درس الفن، 
ومن حبــاه اهلل موهبة ما تصب في تلك 
اخلانة »خانة الفــن واالبداع«، فاملنطق ال 
يتعارض مع كونك تنقل صورة بشــعة 

الناظر، بل  بطريقة جتعلها مقبولة لدى 
العكس، هو بذا يحيل التمعن الى القبح 
القابــع بتفصيلة هنــا او هناك مقبوال، 
وقد تكون تلك طريقة الســتيعاب تلك 
التفاصيل البشعة في احلياة لنتنبه الى 
ضرورة القضاء عليها، هو رســالة، لكن 
من يكتبها يستعيض باللون عن احلرف، 
ليكتب بلون قامت او مشــرق او حتى لون 

الدم.

األلوان تدون منطق االحاسيس

أمين الباشا..
سّيد الفرح واأللوان

12



 

سمير خليل :

على قاعة اجلواهري فــي االحتاد العام 
لألدباء والكتاب في العراق وبحضور وزير 
الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبد 
االمير احلمداني وجمع ابداعي واعالمي 
احتفــت اجلمعيــة العراقيــة لدعم 
الثقافة مــع ملتقى اخلميس االبداعي 
املبدع  واالكادميي  بالفنان  التابع لالحتاد 
الدكتــور عقيل مهدي، ادار اجللســة 
الناقد الفنــي الدكتور جــواد الزيدي 
وحتــدث فيها كل من الدكتور ســعد 
والناقــد عدنان  الصاحب  عبــد  عزيز 
منشد والدكتور رياض موسى سكران 
والدكتور زهير البياتي حيث تناول كل 
منهم جانبا مــن جوانب جتربة عقيل 
مهدي االبداعية، في افتتاح اجللســة 
اســتهل مديرها الدكتور جواد الزيدي 
حديثــه بالقول :جلســة هــذا اليوم 
هي جلســة احتفاء فوق العادة، ألنها 
تقلب اوراق مبدع عراقي تكتمل عنده 
وتتداخل  الظواهر  وتفســر  االشــياء 
االجناس الفنية في جتربته وهي تصب 
في الثقافة االنســانية في خالصاتها 
النهائيــة، فاحملتفى به اســتاذ وفنان 
وانســان ومنظر جمالــي وناقد وممثل 
ومخرج ورئيس قســم وعميد لكلية 
الفنــون اجلميلــة وكان الوزير املقترح 

للثقافة قبل عام من اآلن. 
كل هذا ولكنه يلتحف التواضع عنوانا 
لسلوكه االنســاني اليومي من خالل 
ارتباطه مبشــاغل النــاس وهمومهم 
وقضاياهم ويعد نفســه جزءا منهم 
فــي اللحظة التي يتطلــع فيها الى 
صياغة خطاب متعال يرتقي به وبهم 
الــى مســتوى اجلمال اخلــالق، يتنقل 
بعجلة )البيك آب( العتيقة عندما كان 
عميدا او مع أحــد اصدقائه او الزمالء، 
لم تشغله املهام االدارية عن مواصلة 
والكتابة  والبحــث  واالخراج  التمثيل 
املتواصلة. ال يشــغل نفسه ببهرجة 
ألنه منشــغل  وهيلمانــه  املنصــب 
بالبحث عن اجلديد واملسكوت عنه في 
اروقة املعرفة االنسانية بوصفها عنوانا 
لكينونته واشــتراطات وجوده ســواء 
النص املســرحي  اكان ذلك في حقل 
املؤلف عندما يختلف فيه مع اآلخرين 
بحدود بحثه في الواقعية الشعبية او 
في خطاب السيرة معتمدا على تثوير 
احلادثة والنظر اليها من زاوية مختلفة 

وقــراءة موضوعية معاصــرة ليصنع 
ظاهرة في جتليات النص من خالل هذا 

املسار.
الدكتور ســعد عزيز  املتحدثون  تبعه 
الذي ذكــر: في طلعــة عقيل مهدي 
مــا يغنيك عن اســاطني اخــرى في 
املســرح العراقــي، ســاذهب وانفتح 
علــى ســيرة ذاتيــة لعقيــل مهدي 
وتشــكالتها السياسية واالجتماعية 
التــي كونت عقيــل مهــدي الفنان 
االختصاصات  فــي جميــع  االملعــي 
العراقي  باملســرح  بالواقعية  وسأبدأ 
الن جــذر املســرح العراقي، املســرح 
الواقعي وقد يكــون الطبيعي، تتخذ 
جتربة املســرح العراقي باالنفتاح على 
عديدة،  وتيــارات  اجتاهات  الواقعيــة، 
ومنــذ بواكيــر فرقة املســرح الفني 
وشواغل  الشــعبية  والفرقة  احلديث 
جــالل  وابراهيــم  العانــي  يوســف 
السعدي  وجعفر  احلميد  عبد  وسامي 
وقاســم محمد ومن ثم فاضل خليل 

وعبد الوهاب الدايني وجواد االســدي 
احلاملة  اليســارية  باالفكار  املبشرين 
لنبض الشــارع اليومي بانعكاســات 
واملسرح  بالفن  الســوفيتية  التجربة 
بشــكل خاص حتت مضمون الواقعية 
االشــتراكية ومرجل ساخن للثقافات 
كانت  والــذي  ولواعجهــا  اليوميــة 
مستهل  في  االممية  البروليتاريا  تقوده 

ستينيات القرن املاضي .
ثم تاله الناقد واالعالمي عدنان منشد     
بالقول: عند احلديــث عن جتربة عقيل 
مهــدي هنــاك الكثير من املســائل 
التــي ال ميكن جتميعهــا وانا من خالل 
كتاباتــي عنه في اجملــالت والصحف 
وحتى فــي كتابي االخيرين عن اعماله 
االكادميي  جهــده  وعن  ومســرحياته 
البــارز ألنه في تقديــري ميثل اخلطاب 
املعرفي واجلمالي وهو من اجليل الثالث 
من اخملرجــني في املســرح العراقي اذا 
اعتبرنا اجليل االول يضم ابراهيم جالل 
احلميد  عبد  وسامي  العبودي  وجاسم 

وغيرهــم، امــا اجليل الثانــي فيضم 
محســن العــزاوي وســليم اجلزائري 
وعوني كرومي وقاســم محمد ، اجليل 
مهــدي وصالح  عقيل  ميثلــه  الثالث 
القصب رائد مسرح الصورة في العراق 
والوطن العربــي، وفاضل خليل، هؤالء 
مثلــو اخلطاب املعرفــي واجلمالي في 

  .املسرح العراقي        
رياض موســى ســكران  الدكتور  اما 
فقال: اعمال عقيــل مهدي حتتاج الى 
متلقي مــن طراز رفيع كما يســمى 
التلقــي، متلقي عليم  في نظريــات 
يحمــل هما ثقافيــا وانتمــاء وطنيا 
لهــذا كان ما يقدمه عقيل مهدي من 
عروض مســرحية وشــكل مسرحي 
وصورة مســرحية ليــس تقليديا وامنا 
كان يحمل عمقا فلســفيا، فالصورة 
املســرحية لم تكــن صــورة مجردة 
للمتعة والتســلية والترفيه وامنا كان 
الفلسفي متأتي من ذلك  العمق  هذا 
العمق اجلمالي للنص اجلمالي والرؤية 

التي اســس عليها فضاء  اجلماليــة 
العرض فتجربة عقيــل مهدي تتفرغ 
عن كل التجارب التقليدية او التجارب 
املسرحية في املسرح العراقي بوصفه 
يؤكد على قيم انسانية ووطنية وهذه 
مســرحيات  في  جندها  قلمــا  القيم 
عراقيــة وان كانت حتمل قيما جمالية 
اال ان اجلانــب الوطني كان جانبا مهما 

في جتربة عقيل مهدي املسرحية.
آخر املتحدثني عن الضيف كان الدكتور 
زهير البياتي وقال: مر املسرح العراقي 
مبراحــل خالل ســنوات الســتينيات 
القرن  من  والثمانينيات  والسبعينيات 
الفترة عدد  وبرز خــالل هــذه  املاضي 
مــن اخملرجني والفنانــني املعروفني من 
ضمنهم الراحــل فاضل خليل وصالح 
القصب وعوني كرومي وعقيل مهدي، 
كل واحــد من هؤالء اختط لنفســه 
العمل سواء كان  اســلوبا معينا في 
مخرجــا ام ممثال، عقيــل مهدي عرف 
جديد  مســرح  وهو  الســيرة  مبسرح 

على املســرح العربي وال يشبه جتربة 
عقيل مهدي سوى مخرج فلسطيني 
اســمه راضي شــحاذة، لكنــه كان 
الســيرة من خالل  يعرض مسرحيات 
مسرح الدمى وقدم سيرا لشخصيات 
تاريخية وشعبية مثل عنترة بن شداد 
وكذلك وظف بعض قصص الســيرة 
وقدمهــا كمســرح دمــى لألطفال، 
عقيل مهدي في مسرح السيرة حاول 
سحب الشخصية من واقعها املعاش 
الواقع االفتراضي، هذا  الواقعي الى  او 
الواقع االفتراضي لم يتخل عن احملطات 
املهمة التي مرت بها هذه الشخصية 
بــل ركــز علــى اهم مــا مييــز هذه 
الوردي في علم  الشخصية مثال علي 
االجتماع وجواد ســليم في التشكيل 
ويوسف العاني باملســرح وبدر شاكر 
الســياب في الشــعر إضافة الى انه 
عمل ايضا على ما نطلق عليه بتالقح 
الــرؤى عندما يكتب النــص كمدونة 
ادبية وعندما يخرج هذا النص ويقدمه 
،لكن  للمشــاهد  مســرحي  كعرض 
هذه الرؤى يتماهى معها املشــاهد او 
املتلقي ممــا يجعله يندمج مع العرض 
املســرحي او الفكرة او مــن خالل ما 
يقدم من عروض مســرحية جنح فيها 

عقيل مهدي جناحا كبيرا.
وأعــرب الدكتــور عقيل مهــدي عن 
ســعادته وامتنانــه وقــال: انــه يوم 
اســتثنائي ومميز ان اكون وسط اناس 
يشــتغلون على مستوى أكادميي رفيع 
ورافقونــي فــي الكثير مــن اعمالي 
املسرحية وكتبوا عنها ومنهم من قام 
بدور رئيس باكثر من عرض مســرحي 
مختلف االجتاه واجلو واملوضوع ورافقوني 
في جلنة النقد التي اتشرف برئاستها 
منذ عقــد من الســنني وبالتالي هم 
املوضــوع. قدمت  أدرى بشــعاب هذا 
الكوميديا مسرحيات  على مســتوى 
الســحب والضفادع الريســتوفانيس 
واوديب ملكا لسوفوكليس وابتداء من 
االغريق وانتهاء بجــان انوي وغيره من 
ممثلي احلداثة ولي الشرف انني اقترحت 
هذا االقتــراح فيه نوع مــن التجريب 
والتنظير فيما يسمى مبسرح السيرة 

االفتراضية. 
شــهدت اجللســة مداخالت للدكتور 
حســني علي هــارف والدكتــور جبار 
والدكتور ســامي عبد احلميد  خماط 
والدكتــور صالح القصــب وحتية من 

الفنان كرمي الرسام بأغنية فرد عود.

كل هذا ولكنه 
يلتحف التواضع 
عنوانا لسلوكه 

االنساني اليومي 
من خالل ارتباطه 

بمشاغل الناس 
وهمومهم 

وقضاياهم 
ويعد نفسه 

جزءا منهم في 
اللحظة التي 

يتطلع فيها الى 
صياغة خطاب 
متعال يرتقي 
به وبهم الى 

مستوى الجمال 
الخالق، يتنقل 

بعجلة )البيك آب( 
العتيقة عندما 

كان عميدا او 
مع أحد اصدقائه 

او الزمالء، 
لم تشغله 

المهام االدارية 
عن مواصلة 

التمثيل واالخراج 
والبحث والكتابة 

المتواصلة. 

ال شك ان الكاتب 
حامد المالكي 

يفصح دائما عن 
انسانيته فيما 

يكتب بأدبه 
الدرامي، كما ال 

اشك في قدرة 
المخرج حسن 

حسني على تجسيد 
المشاهد الدرامية 

بمستوى عال. 
الشيء نفسه 

أقوله عن الممثلين 
الرائدين محمود 

أبو العباس وعزيز 
خيون وعن الممثلة 
الطليعية سناء عبد 

الرحمن وجميع 
االخرين المتمكنين 

من تقديم صورة 
االنسان العراقي 

في الزمان الحالي، 
لكن، ال بد أيضًا، من 

تأشير خلل الواقع 
الفني، المائل، 

قليال او كثيرًا، في 
مشاهد المسلسل 
عن مقابلة مظاهر 

الحياة اإلنسانية 
العراقية.

الملف10

الثقافة واالدب يحتفيان بالفنان الدكتور عقيل مهدي

البوصلة المفقودة في دراما مسلسل الفندق
جاسم المطير

االنســان كائن احتفالي، كما الفن أداة 
هذا الكائن، مما يجعل املمثلني مخلوقني 
للتعبيــر عــن ذلك الكائــن، بوحي من 
هــذا حتركــْت الدراما العراقيــة، أخيراً 
لتأخذ دورها بعد ركود طويل.  كنا نحن 
املشــاهدين نتملق امال حقيقيا في ان 
يكــون عــام 2019 والدة درامية جديدة، 
خاصــة بعد ســيل من إعالنــات قناة 
الشرقية الفضائية وغيرها من القنوات 
التلفزيونية العراقية، كلها، كانت تؤكد 
الدرامية  باألعمال  املشــاهدين  طوفان 

العراقية املبهرة!
مألت الثقة قلوب املشاهدين حني أُعلن 
اجلديدة، مســجلة  الدراما  نهــوض  ان 
بأســماء المعة، قديرة، كثيرة، كان من 
بينها السيناريســت النشــيط حامد 
املالكي، الى جانب مخرج نشيط، أيضاً، 
حســن حســني.  الكل توقع مشاهدة 
مسلســل يتميز بقــوة جماعية فنية 
هائلة، تنفذ الى أعماق املشــاهدين ألن 
قائدي العملية الفنية فيها ال ينشدان 
غيــر انتاج عمل فنــي عنوانه )الفندق( 
يرتقــي الى درجــات الفــن التلفزيوني 

اجلديد.
لكن بأسف شــديد، أقول كلمة )لكن(، 
بدأ العرض الدرامي مع بداية اول شــهر 
الصيام رمضان، اكتشــفنا فجأة، منذ 
احللقة األولى، ان اإلعالنات كانت ثقيلة 
في مزاجها، حيث لم تكن ســوى هوس 
مجانــي، فقير فنياً، نشــر دخانه حول 
مجموعة اشخاص عراقيني يعانون، في 
اجملتمع واملسلســل، بؤساً داخلياً مريعاً 
لــكل العراقيني، املراقبــني واملترصدين، 
ألحداث السياســة واجملتمــع، منذ عام 
2003 ومــا قبله وما بعــده حتى اليوم. 
كانــت حــركات املسلســل املتتابعة 
مقذوفــة امــام املشــاهدين بواقعية 
مباشــرة، ومجانية مســتعجلة تغط 
بحبر علــى ورق، بال ضمانــة )فنية( وال 
عنايــة )عقليــة( ألن اجتاهها ومصيرها 
لم يغّير من طفولة الوعي وســذاجته 
والتصاقها باملبالغة اإلعالنية الشديدة.

ميكــن ألي عنصــر مــن عناصــر انتاج 
يعّض شفتيه،  ان  الفندق(  )مسلســل 
نادما او شاكيا، إذا ما قام أحدهم مبقارنة 
سريعة بني مسلســل درامي عراقي او 
أي من تلك املسلســالت   الســورية او 

املصرية.
هناك عدة أخطاء اولها يتعلق باســم 

ان  الواضح  مــن  )الفندق(.  املسلســل 
)مكان( املسلســل لم يكن )فندقاً( بل 
كان )نــزالً(. الفرق شاســع بني الفندق 
والنــزل.  الفندق مكان ســكن مؤقت 
ملســافرين بني املــدن ال يعرف بعضهم 
بعضــا إال باملصادفة، في حني ان )النزل( 
مــكان دائــم ملقيمــني متواصلني في 
مدينــة واحدة، قد تســتحضر املعرفة، 
او الصداقــة، او العالقة بتبادل حكايات 
وبعضها  القلب  يثلــج  بعضها  عديدة 
بعضهم  يعــرف  قــد  االخــر مخيف، 
اغلبهم ورمبــا يعادي أحدهــم اآلخر او 
يصادقــه، يختلف معه او يكــون تابعاً 
له إذا صــادف ان قدم واحــد آلخر عونا 
لصاحبه من نوٍع مــا. ينطبق هذا متاما 
على جميع سكان هذا )النزل( مبا يحمله 

من مظاهر املوت والتفاهة والدعارة. 
 )النــزل( كثيرا ما يكون فــي البتاويني 
او عــالوي احللــة او متفرعــات شــارع 
الرشــيد وغيرهــا هي صــورة من صور 
العيش بالكهوف، العقلية واجلســدية، 
املنعكســة عن حال )الزمــان( العراقي 
املعاصــر. لــم يكن مؤلف املسلســل 
وال مخرجه عارفني، كمــا يبدو، بعادات 
العيــش في )نزل( وقوانينــه.  لذلك لم 
ينفذ املسلســل الــى واقعيــة )زمان(  
حياة الســاكنني الدائميني بهذا )النزل(  
ولم ميتلــكا القوة و البراعة لكشــف 
الصورة الواقعية الصادقة في  األوضاع 
االجتماعية املتدهورة باجملتمع العراقي .

رمبا هنــاك الكثير من الذنوب االخراجية 
من جانــب اخملرج امام املؤلــف، او ذنوب 
تكوينية مــن الكاتب بنظر اخملرج، صراع 
الصواب واخلطأ بــني املمثلني واملنتجني 
لم يكشــف عنها. كان غريبا ان ينتهي 
املسلســل بحلقة رمضانية رقمها 21 
وليس كما املتوقــع 30 حلقة، وأكثر مما 
يشــير الى وجود صراع فردي او جماعي 
بشــأن احداث املسلسل وتطور احداثه 
حني ردت جميع موضوعات املسلســل 
الــى الوهــم واخليــال والــى الطريقة 
الشــبحية في بناء القصص. املهم ان 
مــن الواضح متاما ان تطور املسلســل 
لم يكن قائمــا او منتهيا على التكوين 
النفسي والثقافي، التأليفي واإلخراجي.
ابتعــد املؤلف ابتعــاداً تاما عــن واقع 
احلالــة العراقيــة. ابتعد عــن دور واقع 
العملية السياســية وإدارة الدولة، كأن 
بالصراع  متأثرين  ليسوا  ونزالءه  الفندق 
)الزمان(  اجلاري في هذا  احلاد،  السياسي 
بســبب وجود طبقة سياســية عليا، 
فاســدة ماليــا واداريا واخالقيــاً. كأن 

الفنــدق في بلد ليس فيه سياســيون 
مستعدون ان يســتعيدوا وعيهم على 
خصومهم بقوة اجنبية، كأن ليس فيه 
تدخالت اجنبية وليس فيه قضية كردية 
او تركمانية او قضيــة ازيدية وال يوجد 

فيه إرهاب داعشي.
ال بــد مــن ان أكــون صريحا جــدا مع 
مجموعة العاملني في هذا املسلســل 
فاملديــح ليس وحده مظهــر الفضيلة 
النقدية، لكن الهجــاء، أيضاً، ميكنه ان 
عراقية،  درامية  لكفــاءات  يكون حتذيرا 
كي ال تقــع مســتقبالً، حتــت طائلة 
الســذاجة املريبــة، التــي وقــع فيها 
مع األســف كاتب ومخرج مسلســل 
)الفندق(، بالرغم مــن محاولتهما، في 
بعض األحيان، التحرر من تلك السذاجة 
باالستيقاظ املفاجئ لقول بعض الكالم 

الطيب بني املتحاورين.  
ال شك ان الكاتب حامد املالكي يفصح 
دائما عن انســانيته فيمــا يكتب بأدبه 
الدرامي، كما ال اشــك فــي قدرة اخملرج 
حســن حسني على جتســيد املشاهد 
الدرامية مبســتوى عال. الشيء نفسه 
الرائديــن محمود  املمثلني  عــن  أقوله 
أبو العبــاس وعزيز خيــون وعن املمثلة 
الرحمن وجميع  الطليعية ســناء عبد 
االخريــن املتمكنــني من تقــدمي صورة 
االنســان العراقــي في الزمــان احلالي، 
لكن، ال بد أيضاً، من تأشير خلل الواقع 
الفني، املائل، قليال او كثيراً، في مشاهد 
املسلســل عن مقابلــة مظاهر احلياة 

اإلنسانية العراقية.
لقد فقد املؤلف نفسه وفقد اخملرج فنه 
في عشــرين حلقة حني شــردا بسبب 
تعطلهما الفكري فــي احللقة األخيرة 
من املسلســل حيث ركــزا انتباههما 
على أشــياء جنونية خارجيــة وجنون 
شــبحية داخلية، ليحققا لنفسيهما 
وملسلســلهما نهاية كلية، ال مضمون 
لها وال حركة وال احداث ســوى شريط 
مــن )األخبار( وبعض الوعظ واالرشــاد، 

بعيدا عن اخلوض في نظام األسباب.
لــذا ســتكون مقالتــي هــذه معنية 
بتنــاول االثار الباطلة خــالل 20 حلقة 
من املسلســل. اما احللقــة 21 األخيرة 
فاتركها ملروجيها واربابها في الفضائية، 
التي انتجتها، ألنهــا )حلقة( مخادعة، 
ليــس فيهــا انفتــاح علــى الطموح 
الشــعبي، ليس فيها من عطاء الفنون 
شيء.  امنا فيها  خواطر شخصية ضاع 
الدرامي مبشــهد  العمل  اقوالهــا  بني 
ختامــي ال يضم غير ادب و فن تلفزيوني 

محنطــني ال ميكن بهمــا الدخول الى 
اجملتمع مبســدس الشــقي املســتهتر 
املدعو واثق  وذلك امــر ال ميت الى فنون 
الدرامــا بأية صلــة.  مشــهد احللقة 
األخير ينفر منــه جميع تالميذ النابغة 
الذبياني وارســطو وكولن ولسن ألنهم 
يكرهــون النفاق والتلون والضحك على 
ذقون املشــاهدين.  حصر السيناريست 
حامد املالكــي جل عنايته فــي اقوال 
واهاجي  مبهمة  ومدائح  مبهمة  أخيرة 
لشــخوص مبهمــة، في حــني اعقبه 
مخرج املدائــح واالهاجي، في ان يجعل 
املسلسل الفاشل تراثا تلفزيونيا، بينما 
لم يكن في جوهر مشــاهده غير نفثة 
من نفثات جتربة نفسية– أدبية– درامية 
في زمان عطالة الفن والفنانني بانتحال 
الدراما مبشــهورات تلفزيونية محنطة 
كربيبــٍة من ربيبــات املنفعــة الذاتية 
ولم يكــن هدفها التوعية اإلنســانية 

اجلماعية.
حني تنهي مشــاهدتك ملسلسل 20 او 
21 حلقة تسأل نفسك: هل كان العمل 
التلفزيونــي رائعا؟ او لم تكن ســاعات 

مشاهدته غير إضاعة الوقت؟
في هذا املسلسل عناكب عمالقة توزع 
العراقيني.  املواطنــني  على  ســمومها 
اغلب مخلوقات )النزل( قذرة، ســامة او 
احلياة، منتصبة ضد كل  مسمومة من 
حق وعدل مبا فيهم قائد مركز الشرطة، 
متجســداً بدور العقيد سنان العزاوي.  
نســاء ضائعات يستخف بهن الغضب 
العائلي فيقعــن بورطة، ال تتوقف عند 
حد معني.  رمبا مطبــخ النزل و مكتبه 
اإلداري جنــد فيهما  رجالً مميــزاً و امرأة  
مميــزة، عندهمــا حكايات مــا اغربها،  
او يتممــان طيبة  يســتعيدان فيهــا 
اخالقهما بوقائع متعددة مع الساكنني،  
ليجعــال كل واحد  مــن الضائعني في 
النــزل او من الضائعات يراجع نفســه 
او تراجع نفســها بقوٍل من اقوال الندم 
او األســف كأمنا هذا )النــزل( قصر من 
قصور املرايا، يشــاهد فيه كل انســان 
نفسه على حقيقته وكل واحد منهم 
يعطي لنفســه تفســيرا ميتافيزيقيا 
لألحداث، في مقدمتهم الكاتب واخملرج، 
اللذيــن فرضا على املشــاهد نزعتهما 
امليتافيزيقية واشــاراتها، التي ال تشف 
عن مالمح  التطــور الفكري في القرن 
ازدياد املآسي،  احلادي والعشــرين، حيث 
الفردية واجلماعية،  في حوادث  اإلرهاب 
في الصعيــد العراقي والعربي والعاملي 
املنتشــر بجنونية متعاظمة أساسها 

احلصول على مال اصفر يجري تبييضه 
بوسائل عديدة، لكن تلك احلوادث ما جاء 
شــيء منها في ذاكرة حامد املالكي وال 

في ذاكرة زميله حسن حسني.
 احلال مع مسلسل الفندق ال يتحسس 
طريقه الى القــوة اإلرهابية التي عاثت 
فــي العــراق جرائــم يندى لهــا جبني 
اإلنســانية الن قيم املؤلف واخملرج كانت 
خصوصية  أكثر  وافكارهما  خصوصية 
ال عالقة لها بالواقعيــة العراقية. كأن 
هنــاك مفتاحا بيديهما فقط حلل الغاز 
املسلســل الضائعة بني الهوية الذاتية 
للمؤلف والتقصير االجتماعي للمخرج، 
إذ نشاهد 21 حلقة، متعبة، ضائعة بني 
الواقع والوهم، بــني الوعي والضحالة ، 
خاصة حني يرضخ )صحفي مثقف(  الى 
موجة من الرؤى الشــبحية شبيهاً بأي 
والثقافة،  الرؤى  مواطن عراقي متخلف 
يؤمن بســكنى األرواح  في البيوت، في 
عصــر القرن احلادي و العشــرين، عصر 
التكنولوجيا الثورية في مشاهد ميسك 
فيها كل واحد من الساكنني بــ)موبايل(  
هو العالمــة االرقى فــي التكنولوجيا 

املعاصرة، مما دفع املؤلف واخملرج، ان يجعال 
)الصحفــي العراقي( دمية صغيرة امام 
الشبح الليلي وقد ضيعا بذلك احلقيقة 
والواجــب  في مسلســلهما )الفندق( 
حني يتمزق وجدان املثقف الصحفي عن 

حقيقته وعن واجبه .
يبدو ان كاتب الســيناريو حامد املالكي 
واخملــرج حســن حســني ارادا ان يكونا 
)مؤرخني( أو )مؤرشفني للتاريخ( ألحداث 
عراقيــة واقعيــة، في عصــر الفوضى 
الدميقراطيــة، بعد التغييــر عام 2003 
لكنهمــا مع األســف، لم ميلــكا وعياً 
سياســياً وال وعيا ثقافيا يجعل عملية 
تنفسهما حول مصائب وازمات الشعب 
العراقي ليست عملية مريرة، يكفيهما 
ملعرفــة أســباب غموض احلساســية 
االجتماعيــة اجلديدة وجذورها االصلية.  
قــاال بصــوت مرتفع طيلــة 20 حلقة 
تلفزيونية انهما ظال واقفني على رصيف 
االحــداث، يخافــان الغــوص في جوف 
احلــوض، ظال متفرجني على اســماكه 
ذات الوجــوه اخمليفة، يتصــوران انه من 
خالل عتمة املشــاهد تغــرق منظورات 

جانب من االحتفاء
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افتتــح وزير الكنوز الثقافيــة االيطالية 
التاريخي  في مدينة روما بقصر العروض 
)االنســانية  باســم  فنيا كبيرا  معرضا 
ومســتقبلها( شــاركت فيه اضافة الى 
الفنانــني االيطاليني واالوروبيني  عدد من 
واالميركيــني،  واليابانيــني  والصينيــني 
مجموعة كبيرة من الشــركات العاملية 
املعروفة بإنتاجها للتكنولوجيا املتقدمة، 
حيث عرضت كل ما من شــأنه الكشف 
عن الوســائل واألســاليب لتغيير حياة 

اإلنسان.
بلغ حجم وتســارع تقــدم التكنولوجيا 
في عصرنا نســبة لم يســبق لها مثيل 
في تاريخ االنســانية، في كل يوم هناك 
اكتشــاف علمــي جديد، وهنــاك آالت 
مكتشفة  واساليب  جديدة  وتكنولوجيا 
جديدة في عالــم الفن واالدب تقوم على 
خدمــة اإلنســان. كمــا ان عاملنا خالل 
العقدين األخيرين شــهد تغيرات مذهلة 
واالتصاالت،  املعلومــات  ميدان  في  جرت 
وأصبــح مــن املتعــذر فــي النشــاط 
اإلنســاني املعاصر االستغناء عن أجهزة 
النشاط  بدءا من  املتقدمة،  التكنولوجيا 
السياسي مرورا باإلبداع الثقافي والفني 
وصوال الى املتعة الشخصية. لقد جعل 
هذا التغير الســريع الى حــد ان يطلق 
على انســاننا احلاضر اســم )اإلنســان 
بـ)األكواخ  التكنولوجــي( وعلى بيوتنــا 
التكنولوجيــة(. اما الفنون، فقد تخطت 
الدقة والكمال، لتترك للمتلقي مجاالت 
والتحليل  واملناقشــة  للتأويل  واســعة 
البعيد عن األحكام املطلقة، فقد سعى 
والعالم  الرقمنــة  إلــى  بولوجه  الفــن 
االفتراضي إلــى البحث عن متلقني جدد، 
وجماهيرية أوســع والكثيــر من التحرر 
واملدارس  واالساليب  القيم  واالنفالت من 

التقليدية.
   اال ان منظمي معرض روما فضلوا القول 
اإلنســان،  التكنولوجيا في خدمة  بــان 
فرفعوا شــعار ملعرضهــم يحمل بعض 
الشك واحليرة )االنســانية ومستقبلها( 
على اعتبــار ان كل ما هــو موجود)لرمبا( 

سيكون أفضل في املستقبل.
عالقــة اإلنســان بالتكنولوجيــا تتطور 
بسرعة من حولنا الى حد ان اآلباء واألبناء 
يعيشــون في عوالــم مختلفة، بعكس 
آبائنــا وأجدادنا الذين عاشــوا في عالم 
ال يختلف كثيرا عــن مجتمعات آبائهم 
وأجدادهم، وهذا التقدم في التكنولوجيا 

اســتدعى تغيرات في احلياة االجتماعية 
والعالقــات اإلنســانية، اذ لــكل اختراع 
والنفسية،  االجتماعية  آثاره  تكنولوجي 
كما له آثاره في عملية البناء االجتماعي 
والفردي التي تصاحبهــا عمليات كبيرة 
في إعادة بناء الوعي والســلوك والذائقة 

اجلمالية، والتحكم بالرأي العام.
 املعــرض يواجه مشــكالت جســيمة، 
كمشــكالت البيئــة )التصحــر، إتالف 
الغابات، اضمحــالل طبقة األوزون، تلوث 
املاء والهواء، واالنفجار الســكاني، وقلة 
املواد الغذائية، وتعمق الهوة بني الشمال 
الغنــي واجلنــوب الفقيــر، الــى جانب 
اجلمالية(.  االنســان  ذائقة  في  املتغيرات 
وقد بلغت التغيرات التي أحدثها اإلنسان 
في الطبيعة في زماننا هذا حدا أصبحت 
فيه تهــدد بتدميــر التــوازن الطبيعي 
وانقــراض األنــواع البيولوجيــة، إضافة 
الى ما تســببه احلروب من تخريب واسع 
للموارد الطبيعية، ولعالقة االنسان بارثه 

الفني واحلضاري.
كل املعطيــات واإلحصــاءات واجلــداول 
انه مــن الضروري  والنتائج تؤكــد على 
لبقــاء اإلنســان وتطــوره، خلــق نظام 
اقتصادي سياســي اخالقي عاملي جديد 
وعــادل، يتجه لتحرير العلم نفســه، أي 
التحول من العلم للعسكرة والسيطرة، 
الى علم للشعوب يخلو  والربح األعمى، 
بلد  من الظلم واالســتغالل وســيطرة 
على بلد آخر، يحل فيه التفاهم والتعاون 
وتوظف فيه التكنولوجيا خلدمة األغراض 
اإلنسانية النبيلة، تزدهر به ثقافة االنسان 
ويتســع وعيه ويتطور ذوقه اجلمالي، بعد 
ان بلغت إساءة العلم والتكنولوجيا مدى 
واســعا عامليا، في اجملاالت العسكرية او 

املدنية.
تتكدس في دول الغــرب الصناعي يوميا 
جتــارب ومنجــزات جديــدة فــي ميدان 
مما  اجلديدة،  التكنولوجية  االكتشــافات 
يؤدي الى إشــاعة ثقافــة ووعي جديدين 
في هــذه اجملتمعات، ونتيجــة ملثل هذه 
التحــوالت، تعاظــم دور املعرفة والوعي 
انفجــاري.  نحــو  على  اإلنســان  لــدى 
صاحبتها  التي  املتطــورة  والتكنولوجيا 
ثورة ال مثيل لها فــي تعاظم املعلومات 
اإلنسان  املعقولة، جعلت  احلدود  تخطت 
قادرا علــى احلصول 485 مليار جملة عبر 
شــبكات التلفزيون والكومبيوتر والراديو 
اإلعالم  ووســائل  واملناقشات  والصحف 
األخرى، كذلك انعكس ذلك التطور على 
زيــادة قدرتنا اجلســدية والفكرية وذلك 
من خــالل زيــادة القــدرات العقلية في 

محاربة ما يحيطنا مــن ظواهر مرضية 
تتعلق بوجودنا وعالقاتنا وأفكارنا وعاداتنا 
الى جانب صحتنا اجلسدية  االجتماعية، 
والفكريــة وإدامة أعمارنا، كما انها قادرة 
على احلفاظ على موروثنا الفني والثقافي، 
الذي تتنازعه السرقات واالهمال واالندثار 
والتخريب املتعمد، ومن جانب آخر أحدثت 
اهتزازات وتداعي في أفكار وعادات الناس.

دخلــت التكنولوجيــا كل مرافق احلياة 
البشرية، ففي الطب يحصل الكومبيوتر 
باملريض،  اخلاصــة  املعلومات  كل  علــى 
ويقــوم الريبوت الذي عرضــت منه مناذج 
متنوعة ومتطورة بالعديد من العمليات 
اجلراحيــة واملكتبيــة واملنزليــة، وتقوم 
املنظومــة الكومبيوتريــة فــي مصانع 
واعادة  الســيارات  بتفسيخ  الســيارات 
تركيبها ضمن برمجــة محددة، كما هو 
اإلنتاجية  العمليات  العديد من  احلال مع 

االخرى. 
امــا في الفن، فــان كل الدعوات ترى في 
الفن توثيقــا أو أداة توثيقية ال غير، فقد 

وجلنا فعال زمن الرقمنــة والفن الرقمي، 
فكل العروض الفنية الي تتوزع في صاالت 
الفيديو  الكبير، مقاطــع  املعــرض  هذا 
احلاســوبية  والبرامج  املدمجة  واألقراص 
واملركبات الشكلية، تتسم بطابع احلداثة 
وتعكس طموح عاٍل في البحث عن بدائل 

االشتغال اجلمالي.
التكنولوجيا ســالح فوق العادة بإمكانه 
اكتشــاف ما يحيط البشرية من عوالم 
أخرى يحملها هــذا الفضاء الكبير الذي 
ستتحول فيه أرضنا الى » قرية صغيرة« 
تنتقل فيها الســلطة من املؤسســات 
السياســية التقليدية الى مؤسســات 
أســمى  واإلعالم تســودها  املعلومــات 
أشكال الدميقراطية باملقارنة مع األوضاع 
احلالية التي تعيشها بعض اجملتمعات في 

اسيا وافريقيا. 
املشــرفون على اجلناح اإليطالي وكذلك 
الفرنسي والياباني يؤكدون على ان إنسان 
املســتقبل القريب جدا سوف لن يحتاج 
الكتــاب او اجمللة او اللوحة التشــكيلية 

التي يحملها إطــار، لتعلق على اجلدران 
في املستقبل، وان املعلمني سوف يغيرون 
أســاليبهم الن املكائــن ســتأخذ على 
وان  التعليم،  تدريجيا مهمــة  عاتقهــا 
الكومبيوترات تنقل املعلومات بســرعة 
وتكون قــادرة علــى تخزيــن معلومات 
أكثــر من املخ البشــري، اذ ميكــن حيازة 
املعلومات عــن طريق ضغط أزرار الذاكرة 
الكمبيوترية لتعكسها في ثوان معدودة 

على الشاشة.
اال ان هذا الســالح الذي يبشر به معرض 
مدينة روما ال يشــير الــى  ان احتكارات 
التكنولوجيا املتقدمة وصناعة املعلومات 
غير اخلاضعة للرقابة ميكن ان تســتغلها 
إجرامية  مؤسســات ومنظمات وجهات 
توظفها من اجل أغراضها الســيئة كما 
هو احلال مــع عصابات املافيا، للحد الذي 
ســتدفع البشــر الى ارتــكاب حماقات 
من حيث ال يدرون، كما ان اإلنســان الذي 
يركض نحو مســتقبل افضل سيصاب 
بالعزلــة مــن دون االعتماد علــى قرينه 
االنسان ليكون كما وصفته إحدى اجملالت 
اإليطالية بأنه )ال يســتطيع العيش من 
دون مشــاهدة التلفزيون( إنسان معزول 
املتطورة،  الكومبيوتــرات  حتيطه  يتمتع 
ويتلذذ  الوثيــرة  أريكته  يســترخي على 
بتنــاول البطاطس املقليــة، ويعاني من 
انفصام بني الروح واجلسد، حامال أمراض 
نفســية جديــدة، وليس له ايــة عالقة 
بدور العروض الســينمائية او جاليريهات 
العروض الفنية التي بدأت منذ ســنوات 
بغلق ابوابها بعد التقلص الشديد بعدد 

زوارها ومقتني االعمال الفنية.
 بالرغم مــن ان البشــر يتصرفون وكأن 
كوكــب األرض هــو الكــون كلــه، وان 
االنســان جنح في غزو الفضــاء اخلارجي 
ابتداء من منتصف القرن العشــرين، اال 
ان معلوماتنا عــن الفضاء اخلارجي تظل 
ضئيلــة جدا أقــرب الى الصفــر، ومبا ان 
التكنولوجيا احلديثة تبشــر باكتشافات 
جديدة تصــب في خدمة االنســان، فان 
املنظمني للمعرض حرصــوا في أجنحة 
بتقدمي  املعــرض  داخــل صاالت  متعددة 
كشوفات جديدة جملموعات شمسية من 
اجملمــوع الذي يقدر مباليــني الكواكب لم 
يعرفها االنســان بعد ولم تطأها قدماه 
حلد االن، فهناك مجرات وليســت مجرة 

واحدة. 
والتكنولوجيا تقول بأنه سيكون بإمكان 
االنســان ما بــني2020 – 2030 الصعود 
اخلارجــي لتحقيق  الفضاء  الــى  بحرية 
زيارات سهلة لعدد غير قليل من األجرام 

الفضائيــة األخــرى أبرزهــا الكوكــب 
األحمر)املريــخ(،  ولــم يعــد األمر حكرا 
على األميركيني العاملني في هذا امليدان 
العلمــي والتقني الواســع، فاليابانيون 
واألوربيــون والــروس والصينيون ســوف 
ينطلقون الى املريخ في موعد قريب، وما 
على آبــاء اليوم وأوالدهم اال االســتعداد 
الى عدة  للسفر، حاملني معهم، إضافة 
السفر، حوائج إلكترونية جديدة للمتعة 
الشــخصية، معروضــة أمامهم نوعية 
املالبــس التــي سيلبســونها واألجهزة 
والعدسات واملعدات والتجهيزات التقنية 
صنعــت في كل مــن الواليــات املتحدة 
الدول األوربية  واليابان وعدد من  وإيطاليا 
األخرى، إضافة الى ان املشــاهد بإمكانه 
رؤية مناذج بالســتيكية ملركبات الفضاء 
اجلديدة التي صممهــا األملان واألميركان 
واليابانيون واإليطاليون، وبرامج شــاملة 
لعمليــة االكتشــاف التــي اســهمت 
بها ثــالث دول أوربية هي أملانيا وفرنســا 

وايطاليا. 
ومعرض مستقبل البشــرية يقدم أكبر 
قدر من املعلومات تتيح إلنسان املستقبل 
ان يعيش بنحو أفضل، اال ان هذا املعرض 
يطرح ســؤاال مهما، كيف ســيتصرف 
االنســان مبا لديه مــن معلومات، وكيف 
يتالءم بني ما سيعرفه وما يعيشه، وهل 
ستكون التكنولوجيا في خدمة االنسان 

او في تدميره؟
مــا بعــد احلداثة مــن اجل مســتقبل 
الهوس  بظاهــرة  ينعكــس  البشــرية، 
السائرة بســرعة فائقة في الفنون التي 
تعكسها بكل وضوح الصاالت اخملصصة 
في هذا املعــرض. لقد هيمنت »املّركبات 
لتستشــرف  الفنية«  الرقمية  البصرية 
آفاق املســتقبل، فهي تفتح التأويل أمام 
يســعى  قــراءات متصادمة، حيث  عدة 
والقفز عن  التخطــي  الــى  كل عمــل 
الواقــع. لهذا يبحث كل فنان لنفســه 
وجتاوزات  ومتنوعة  أشــكال متغايرة  عن 
متعددة والمتناهية. وهذا ما أدركه اغلب 
من يعمل فــي حقل الفنــون، إذ زامنوا 
التغيرات الكبرى في بلدانهم وفي العالم 
برلــني وظهور القطبية  انهيار جدار  من 
فبات  احلرة،  والسوق  الواحدة  الرأسمالية 
الفنــان ملزما بالبحث عن آليات تعبيرية 
جديدة وتســويقية للعمــل، خاصة وقد 
صارت التنافســية مبتعــدة على ما هو 
سياسي وبات الفنان غير ملزم باالنخراط 
بات ملتزما  السياسي واحلزبي وغيره، بل 
بهوس احلداثة الفنية وبكيفية تسويقها 

في عمله.
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اإلنسانية ومستقبلها.. هل كل ما هو موجود سيكون أفضل؟

البوصلة المفقودة في دراما مسلسل الفندق

املشاهدين مبأســاة متفاقمة.  السؤال 
هنا موجه اليهما: هــل أردمتا تأكيد ان 
املثقــف العراقي والصحفــي العراقي 
بالضعــف  متميزتــان  شــخصيتان 
والتوجــع والرغبة في إبقــاء الصدمة 

واالزمة في بالدنا؟
ال ادري ملاذا ظال ينظران الى السياســة 
االجتماع  علــم  الى  وينظــران  مبيوعة 
بنقصــان وعــي، لم يستشــيرا عالم 
)مثقــف( فــي السياســة وال عالــم 
)مثقف( في علم االجتماع، لم يرغبا ان 
يغطس مسلسلهما مبغامرة سياسية 
ولــم يرغبــا البحــث عــن الكينونة 
في  العائشة  املسوخ  حول  االجتماعية 
هذا )النــزل(، حتى املثقــف الصحفي 
كرمي نعمان انتصــب ضد مهنته و ضد 
وعي ذاتــه، ألنه لم ميارس الصحافة في 
فترة من اهم فترات ازدهار حرية التعبير 
في العــراق وهي احلريــة الغاضبة بعد 
عــام 2003 جعل أمــور حياته متوقفة 
عند حدود جدران )النزل(  مستســلما 
لوحش اسمه )املســكونية( أي ان روح 
امرأة اغتصبوا حقها بهذا اخلان )النزل(  

ما زالت تســكن فيه برغم موتها منذ 
سنني طويلة، وهي حالة اجتماعية من 
اكثر حاالت اجملتمع العراقي جهالً ال احد 
يعرف ملاذا تطارد هــذه )الروح ( وظيفة 
مديــر إدارة اخلان. ظلــت وقائع خيالية 
تهاجــم الصحفي حتت القفل واملفتاح 

بال معنى.
حاول اخملرج ورمبا السيناريست من قبل، 
ان يجعل من بعض مشــاهد املسلسل 
منظــار مــرح واضحــاك، لكــن يظل 
املرض االثير لكليهما، اختراع املشــاهد 
الكئيبة لبعض املمثلني. جنحا في ذلك 
مــن خالل ارهاق عزيز خيون بالســعادة 
والبهجــة والتألــق بلوٍن مشــرٍق، في 
حني جعــل   اجلهاز العصبي للصحفي 
بدرجات  متوتــراً  العباس  أبــو  محمود 
جتــاوزت احلــدود الطبيعية–العقليــة، 
محــوالً بدنــه وعواطفه وافــكاره الى 
استعمال العصابية والكآبة بوصفهما 
نبوغــاً صحفيــاً وعبقريــة صحفية.  
اغلــب املمثلني كانت وجوههم متميزة 
بالتواءات ال متحوها البســمات، رمبا أراد 
السيناريســت ان يجعل من شخصية 

ابن هتلــر صورة مثيرة لالندهاش املزيف 
وسط هذا املسلسل، غير ان الشخصية 
بكاملها لم تكــن طبيعية، خاصة وان 
شــخصية هتلر منبوذة في املانيا وفي 
العالــم اجمع، لم يكــن اختراع منزلة 
هذا الكائن حتقــق أي حيوية او طموح 
ألنها شــخصية مفتعلة، مثلما كانت 
مفتعلــة ســيطرة روح الوضوح واملرح 
من خالل التعبير عن ذلك مبظاهر شرب 
املزيد من العرق، التي تلبس الشــاربني 

شخصية الوجود والنبوغ.
مــن  يجعــل  ان  السيناريســت  أراد 
شــخصية )اينــاس طالــب( صحفية 
نشــيطة، خالل مشــهد جوالها، مرة 
واحــدة، في ســاحة التحريــر ببغداد 
وسرقة كاميرتها الصحفية املتجسدة 
باملوبايــل لتصويــر بعض املتســولني، 
لكنه لم مينحهــا أي قوة حقيقية غير 
تقدمي صور مثالية ال تنفــذ الى أعماق 
املشــاهد  الن  االعتياديني  املشــاهدين 
املفتعلــة ال متثــل اليقظــة الروحية 
)الصحفيــة( أو )الثقافية(.  منحها ولع 
احلديث مبفــردات ثقافية  راقية، بينما ال 

متلك قــدرات عمليــة  مثالية.  جعلها 
موضع الشــفقة من املشــاهدين.  اما 
قوة ومجــد الصحافة فــال موقف بارز 
لهما. كانت قــادرة على تبادل النظرات 
واالقوال املرحة مع )كــرمي نعمان( مدير 
اخلان، الذي تنظر اليه اعلى من نظراتها 
الى روحها، او رمبــا أرادها اخملرج ان تكون 
مدام بوفاري في هذا املسلســل، لكن 
السيدة ايناس طالب لم تكن قد تلقت 
تدريبــا متثيليــاً   مناســبا، من مخرج 
املسلسل، كي تســتطيع ان تستعيد 
قدراتها التمثيلية السابقة. مع األسف 
ان ايناس طالب لم تلتمع بدور مناسب 
لها، رمبا لم يســعفها احلظ في التورد 

بهذا املسلسل.
فــي هذا اخلــان يعيــش مجموعة من 
الشــباب والشابات في مكان واحد، في 
الزمان نفسه، في بيئة مغايرة لطبيعة 
اجملتمع العراقي. أحدهم اســمه )واثق( 
يقــوم بــدوره املمثل ذو الفقــار خضر 
يعيــش مديرا لهذه البيئة املشــحونة 
باملنافسة واجلشع اعتماداً على امتالكه 
مسدســا اوتوماتيكياً وحيــداً، يقابله 
رجل مسالم اســمه كرمي نعمان يقوم 
بتمثيل دوره الفنان محمود أبو العباس، 
ومتعباً  جداً  طيبا  السيناريست  جعله 
جداً، مثلمــا جعل الشــاب واثق مدير 
انتاج مسرحية الشر في هذا املسلسل  
أراد ان يكون كرمي نعمان مديرا ملسرحية 
اخليــر في هذا املسلســل ،  لكن جعل 
مندهشني  حاجبهما،  يقطبان  املديرين 
من كل شيء يجري في اخلان،  مما يجعل 
كل واحــد منهما قــادراً على االنحالل 

امام ما يرى من أفعال و كلمات.
 اغلــب رجال اخلان يعملــون في اجلرمية 
واغلب النســاء قريبات من أداء الدعارة. 
جميعهم بعيــدون عن طاقم البوليس 
ومواجهاته، التي ال تتــم اال في احلدود 
الدنيا من الذكاء واملوهبة البوليسيتني، 
من فوق نياشــني ضبــاط املركز تندفع 
الرشــوة لتغطية كل خيال وجدال، رمبا 
اختلق السيناريســت هنا مركز شرطة 
ليــس واقعياً، إذ ال يوجد مركز شــرطة 
بغــدادي فيه عقيد ومقــدم بآن واحد، 
كمــا ال يوجد أي عقيد يقوم بنفســه 
بفتــح اقفــال املوقف ليطلق ســراح 
واملوقوفات على هواه من دون  املوقوفني 
االعتمــاد على شــرطي مبنصب عريف 
او رئيس عرفــاء، بالرغم من ان اوراقهم 
واوراقهــن التحقيقيــة معروضة امام 
قاضــي التحقيق، هذا خطــأ ثانوي من 
ضمن  األخطــاء الثانوية الكثيرة. يبدو 

بكل  يقتبسان  واخملرج  السيناريست  ان 
مشــهد من مشــاهد املسلسل نزعة 

خارقة للوعي والنظر.
قضيت وقتــا طويال خالل 20 حلقة من 
املسلسل ملراقبة تطور عصابة اخملدرات 
الساكنة في هذا النزل ومنها يتم توزيع 
ان يظهر قصة  دون  كبســولتها مــن 
واحدة توضح كيفية التوزيع وال أسلوبه 
ولم نشــاهد املســتهلكني تصويريا او 
واقعيــا. ما أحزنني حقــاً ان هذا النوع 
من جتارة اخملدرات لم يجد ما يســتحقه 
مــن عناية ابداع املؤلف. جتــارة اخملدرات 
بكل مكان من امكنة العالم هي جتارة 
فاتنــة ومربحــة، ذات عالقة مباشــرة 
بأحزاب سياسية ودول وسياسات مرددة 
ونابضة بالتهدمي االقتصادي وبالتخريب 
األيديولوجي ولها بيوت كثيرة في االفاق 

واألرواح.
عصابة من خمسة اشخاص يقتل اثنان 
منها ويظل ثالثة، أحد الثالثة يســيطر 
على اخلان دافعــا احداثها الى امام ألنه 
ميلك مسدساً واحداً كأنه الوحيد الذي 

يسير باخلان على وفق هواه.
 قوة مسدس واحد تستطيع أن تسيطر 
على كل املســافات في اخلان بطابقيه 
املتموجني بالفساد واجلرمية. لم يسجل 
املسلسل بكاتبه ومخرجه أي قدرة على 
ينقذ  االحداث مبسدس مضاد  تسلسل 
اآلخرين من غيبوبة العيش واحلركة في 
اخلان، حيث حُتطم قوة املسدس الفردية 
كل نوع من احاسيس الفرح اجلماعي او 

القوة اجلماعية.
ممزقــة  كلمــات  يحمــل  كان  احلــوار 
علــى نحوت مــن كلمات قاموســية 
املسلســل  لتخليص  الكاتب  صنعها 
مــن ســيرورته املتحجــرة. يأتــي هذا 
أفــكار مجموعة  الكالم محموال على 
يجتمعون  حني  هتلر+كــرمي(  )نعيم+ابن 
لشراب العرق.  او تأتي األفكار في بعض 
يكتبها  روايــة  من مشــروع  صفحات 
صحفي ال يعمل فــي الصحافة او في 
بوستات الصحفية اريج، التي ال تعمل 
هي األخرى في الصحافة، امنا يكشــف 
لنا كاتب املسلسل انها من هواة كتابة 
الوميض النــادر على الفيس بوك، بهذا 
يصبــح عدد اجملموعات في املسلســل 

خمساً:
اجملموعة األولى حتمل أفكارا عادلة تضم 
)كرمي + نعيم+ ابن هتلر( وهي مجموعة 
عزميتهــا األولى واألخيرة، شــرب العرق 
العالي ينطلق في جلساتها  والضحك 

حوار ال تعرف جديته من سخريته.

اجملموعة الثانيــة تتكون من: )الطباخة 
ماري+الصحفيــة اريج+الصحفي كرمي(.  
حتــاول هذه اجملموعة ان جتد طريقها الى 
الفــرح عن طريق انضمــام احدى بنات 
اخلــان الى هذه اجملموعــة، حيث تولدت 
لــدى اجملموعة هواية اجلــوال في بعض 

األحيان في منتزه الزوراء. 
اجملموعــة الثالثة تضــم عصابة جتارة 
اخملــدرات متكونة من ثالثة اشــخاص 
رئيسهم ميلك مسدساً. بينما اجملموعة 
الرابعــة تضــم مجموعة من نســاء 
وأطفال يعيشون في قلق وعدم استقرار 
على حافة وقائع اجلرمية والدعارة وفكرة 
جديــدة داعية الــى التجارة بالبشــر.  
كل نظرة الى هذه اجملموعة يكتشــف 

املشاهد غرابة وشذوذا .
في اجملموعة اخملتلطة اخلامسة، يتناقش 
العباس وسنان  أبو  املتناقشون محمود 
وماري مبســتوى جعلهم  ودنيــا  واريج 
املؤلــف كأنهــم من خريجــي جامعة 
هارفــرد او أراد املؤلــف ان يظهــر امام 
املشاهدين مبظهر العالم التجريبي في 
قسم تطور التاريخ العاملي املعاصر. في 
احلقيقة كان اجلــدل منخفضا الى حد 
كبيــر حيث قيلت معلومــات تبادلوها 
تبادال خاطئــا كان املفترض على املؤلف 
معلوماتياً  يتكيفا تكيفــاً  ان  واخملــرج 

متواضعاً.
خالصة القول ان ُمشــاهد مسلســل 
الفندق كان مشوشــا، ال مييز بني الواقع 
واخليال، الن املؤلف واخملــرج قد انتقصا 
تكن متوقعة  لم  احاسيسه بســرعة 
منهما، فظل مرهقا امام شهوة النجاح 
املادي والشــهرة الفنية من دون حتقيق 
أحالم املشاركة واملســاهمة في إيجاد 
احللــول الفكرية لفك ازمــة من أزمات 
العــراق املعاصر. كما ســيظل املؤلف 
في اتعس فترات حــاالت ابداعه ُمتهماً 
باســتعارة فكرة املسلســل عن رواية 
السيدة ملياء رشيد املقيمة في هولندا 
. مطلوب موقف أخالقي لتوضيح االمر 
الفاصل للتمييز بني اخلير والشر اللذين 
االكتراث  امامه بعدم  الوقوف  ينبغي  ال 

والالمباالة.
أملــي ان يتلقى السيناريســت حامد 
ومالحظاتهم  النــاس  نقــد  املالكــي 
بشأن )الفندق( ليكون كاتبا فريدا، كما 
يتوقع جميع من يراه قادرا على اقتحام 
الدراما التلفزيونية مبا هو حقاً جزء من 
إمكانيــات علمية حقيقية في التعبير 

الفني.
 انا واثق من قوته الدرامية اخلالقة .

امللصق الدعائي للمسلسل

خالصة القول 
ان مُشاهد 
مسلسل الفندق 
كان مشوشا، 
ال يميز بين 
الواقع والخيال، 
الن المؤلف 
والمخرج قد 
انتقصا احاسيسه 
بسرعة لم تكن 
متوقعة منهما، 
فظل مرهقا 
امام شهوة 
النجاح المادي 
والشهرة الفنية 
من دون تحقيق 
أحالم المشاركة 
والمساهمة 
في إيجاد الحلول 
الفكرية لفك 
ازمة من أزمات 
العراق المعاصر. 
كما سيظل 
المؤلف في 
اتعس فترات 
حاالت ابداعه 
مُتهمًا باستعارة 
فكرة المسلسل 
عن رواية السيدة 
لمياء رشيد 
المقيمة في 
هولندا . 

من تكنو لوجيا املعرض
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فواز طرابلسي

في اخلامس من شــباط / فبراير 2019 
غادرنا الفنان أمني الباشــا، أحد كبار 
تشــكيلّيي العصــر الذهبــّي للفّن 
بلبنان في ســتينّيات القــرن املاضي 

وسبعينّياته.
أمــني، املولود فــي العــام ١٩٣٢، بدأ 
بالرسم باكراً وهو يرافق خاله الرّسام 
واملوســيقّي. غــادر مبنحٍة لدراســة 
الرســم في باريس بعــد تخرجه من 
األكادميّيــة اللبنانّية للفنون اجلميلة. 

تنّقل بعدها بني إيطاليا وإسبانيا، بلد 
زوجته آجنلينا، قبل أن يعود ليســتقّر 

في لبنان.
أنتــج وعــرض أعماله خــال نصف 
قرن من العــام ١٩٥٩ إلى العام ٢٠٠٩ 
العربّية  الــدول  في لبنان وعــدد من 
واألوروبّية. حاز على عّدة جوائز. مارََس 
التدريس. وأّلف كتباً وكتب مسرحّية. 
عنوان مســرحّيته  مــن  الرغم  على 
»املنتحــر«، لــم تكن املآســي له وال 
احلروب، مــع أّنه غادر فــي منحٍة إلى 
إيطاليا حيث أنتج مجّلداً عن يومّيات 

احلرب.

كنت شــاهداً ذات مّرٍة عندما فقدْت 
لوحاتُــه البهجــة واللــون. كان ذلك 
خال حصار اجليش اإلسرائيلّي لبيروت 
صيف العام ١٩٨٢. زرته في مرســمه 
مقابل اجلامعــة األميركّية يوم األحد 
في ٢٢ آب / أغســطس، وهذا ما دّونته 
في يومّياتي: »كان أمني مستغرقاً في 
مائّياته عن الطبيعــة عندما دهمْته 
احلــرب. َقتمْت ألوانُه، وهو ســّيد من 
اســتخدم الضــوء والنور. تكّســرْت 
خطوطــه. وطائره األســطوري زاهي 
األلوان صار أشبه بُغراب، وانقلب على 

ظهره«.

الباشا إنســاٌن منذور للفرح. ال  أمني 
يوحي بذلك. ليــس ضحوكا وال كثير 
االبتســام. لكّنه لعوب له فّنه اخلاّص 
في الدعابة والســخرية. يعيد ترتيب 
ينّظم  يشاغب.  هواه.  األشياء حسب 
وقد  واإلنسان.  الطبيعة  على  املقالب 
الرصاص  بالقلم  الطرق:  بكّل  رســم 
رســم  والزيتّيات.  واملائّيــات  واحلبــر 
الوجوه، الزهور، القلــوب، الثمار، املاء، 

األفق، الشمس، البحر والطيور.
يبقى أّن أســلوبه املمّيــز يتجّلى في 
املائّيــات. وهو املعّلم في هــذا النَّوع! 
وحدها مائّياُت أمني الباشا تريك النور 

يتألأل بني خضرة الطبيعة.
ثاثّيٌة ال تفــارق أعمالــه: وجه امرأة 
وشمس وطير. دوماً الطير: »يحّط على 
املائّية أو الزيتّية ويحشر نفسه عفوّياً 
فيها«، كان يحلو له أن يقول، ويضيف 
»لســت أســتطيع أن أقول ما الذي 
ميّثله الطير، أشــعر فقط أّنه يجب أن 
يكون هنا«. يحّط الطير أينما كان في 
رسومه: على يد، نادراً على غصن، على 
ذراع امــرأة عارية، أو علــى ظهر رجل 
يسعى إلى حبيبته، أو جتده يرفرف بني 
رجــل وامرأة متقابلــني، أو واقفاً على 
رأس هــذا او ذاك. ال رمزّية في األمر وال 

الباشا  أمني  ليســت طيور  استعارة. 
َحمامات سام. وال هي مَيام بيروت. إّنها 
طيورٌ وحسب. كائنات طبيعّية هّشة 
جميلة تزقزق وتشحذ مناقيدها على 
كّل ماّدٍة صلدة وترفرف وتبني أعشاشا 
وتِبيض وحتُرس ِصغارها وتزّقهم األكل 
وتعّلمهم الطيران. وتطير با ســابق 

إنذارٍ وحتّط على القلب.
الباشــا دون بيــروت. وبيروته  ال أمني 
األزرقان: بحرها والسماء. يحمل دفاتره 
أن يستجلس  إلى  املدينة  ويتجّول في 
في مقهى ويرســم. يقول إّنه تتلمذ 
في مقاهي بيروت قبــل أن يدرس في 

الشــعبّية  املقاهي  ارتاد  األكادميّيات. 
العتيقــة - »قهوة القــزاز« و»مقهى 
فلســطني« - قدر ما جالــس زماءه 
األدباء والفّنانني في مقهى »ال پاليت« 
العصــرّي. وهــذا قبــل انتقاله إلى 

مقاهي شارع احلمرا والروشة.
أمني الباشــا فّنان املدينة. لكن على 
طريقتــه اخلاّصــة. الطبيعــة عنده 
تخييل وتزيني. أمني الباشا يّزين املدينة 
بالريف وبالِشــعر، ولو ُسِئل ألضاف... 
وباملوســيقى أيضاً. أمني الباشا فّناٌن 
يجّمل األشياء. يرى إلى الفّن على أّنه 

ُصنعة تزيد احلياة بهجة وجماالً.

زكي ناصيف نبع بحّد ذاتــه، تأّثر اجلميع 
بجملته املوسيقّية بنحو أو بنحو آخر. هو 
انعكاس شعبّي لكّل احلالة التراثّية بكّل 
معنــى الكلمة. هو ابــن األرض والعرس 
واملــّوال والعزاء وما ميّثــل ذلك الزمن من 
قَيــم، وبالّتالــي لن تســتطيع األجيال 

القادمة أن تأتي بزكي ناصيف آخر.
كان أّول لقائــي بزكــي ناصيف عبر أخي 
سعيد التي توّلى مهاّم إدارة موقع قلعة 
إلى احلزب  بعلبــك وكان مثله منتميــاً 
وأذكر  القومــي االجتماعــي.  الســوري 
الليالي اللبنانّية األولى في بعلبك العام 
١٩٥٧ عندما تطّوعت مع حوالى ١٢ شاباً 
من أبنــاء املنطقة وأعضــاء احلزب بنحو 
غير رســمي، لتوزيع أوراق تذكر أســماء 
األغنيات التــي حّلنها زكي كــي يتعّرف 
الناس إلى أعماله، وقد كّونت جزءاً كبيراً 
من البرنامج. أســعدت زكي هذه املبادرة 

وقّربتني إليه.
 تفرغُت للعمل الفّني بعد احلصول على 
بطولة لبنان والــدول العربّية في رياضة 
القفــز العالي، واشــتركت مــع الفرقة 
رحباني(  )األخويــن  اللبنانّية  الشــعبّية 
إلى أن قمت بتأسيس فرقة كركا. رّحب 
زكــي بدعوتي للتعــاون الفّني خصوصاً 
بعدما اُســُتبعد عن املهرجانات رغم أّنه 
رائد العمــل الفلكلورّي في لبنان، وكانت 
فرصة مناســبة له ليعود مجّدداً بزخم 
إلى العمل الفلكلوري الذي أحّبه وشغف 

به.
مــن عملنا  األولى  الســنوات  تخّللــت 
املشترك بعض التباينات في وجهة النظر 
بشأن منهجّية العمل التي كنت أسعى 
األولى  بالدرجة  الرقــص  ومحورها  إليها 
ومن ثّم املوســيقى والغناء، إلى أن أخذت 
األمور مداها الّرحب في العمل الثالث وهو 
»طلقة النْور«. فكنــت أرغب أن أتخّطى 
ذاتي في كّل عمل وأبحث عن آفاق جديدة 
املوسيقي.  والتوزيع  واألحلان  املواضيع  في 
أصبح زكــي أكثــر حماســًة وانفتاحاً 
للتجديد في تعامله مع الفلكلور، وعاش 
حالة فنّية متجــّددة ألّن الفّن جتربة. كان 
هــو بحاجة إلى َمن يســتطيع احتضان 
هذه التجربة ولوضعهــا على نار حامية 
بحيث يصبــح مبقدوره أن يشــهد على 

تنفيذ أعماله وتطّورها.
تبّنى زكي مشــروع كركا وكان هّمه أن 
ينجح هذا املشــروع ويكمل مســيرته، 
وخال ١٨ ســنة من العمل املشترك لم 
يطلب مّني أّي بدل مــاّدّي برغم صعوبة 

وضعه املاّدي. قال لي أنا سأعمل واملطلوب 
منك فقط النجاح. وال بد من اإلشارة إلى 
أّن زكي كان هو مسؤوالً عن حالة كركا، 
وكان أحد دعائم جناحها. وتلك املراحل هي 
من أسعد احملّطات في حياتي، وقد تكّللت 
بوجود زكي الداعــم ألعمالي. في العام 
٢٠٠٠، تغّير أســلوب فرقة كركا ولغتها 
الفّنّية، وانتقلنا إلــى مرحلة جديدة من 

العمل الفّني.
 زرُت زكي في املستشــفى قبل أســبوع 
من رحيله. شــعرت بأّن هــذا اللقاء قد 
لــه »عالعمّيم  األخيــر، فرقصت  يكون 
عالعمام« أمام ســريره، وقّبلت يديه. لم 
تفــارق الضحكة وجهه ولــم يتكلم إاّل 
دعاًء بالتوفيق. ال أنســى هذه اللحظات. 
لوال هذا اإلنسان قد ال يكون كركا مثلما 

كان وأصبح اآلن.
كنا نعمل معاً بنحو مكّثف خال جميع 
العمل، يتخّللها »خناقات«  إعداد  مراحل 
الفّني.  املُنَشــد في اجلمــال  إيجاد  نحو 
الفرح بواسطة  يفّتش زكي عموماً على 
الفــّن، وكان يُحّب حضور عروض االفتتاح 

فيغمره شــعور عارم بالســعادة لنجاح 
العمل. كما كانت له مكانة خاّصة عند 

أعضاء الفرقة كّلهم.
 

يرى اخلطوات قبل املوسيقى
نبدأ التحضيرات بشــرح القّصة وتطّور 
خطــوط الفكــرة الرئيســة للعــرض. 
كنت أدرس الســيناريو وأخّصص احلاالت 
الشــعبّية والتراثّية فيــه لزكي وأعطي 
بقّية الفقرات مللّحنني آخرين، كلٌّ حسب 
مجاله، ممّا أوجد منافســة فنّية إيجابّية 
لصالح العمل. وكنت أزّود زكي مبجموعة 
من األحلان التراثّيــة التي حصلت عليها 
عبر رحــات ميدانّية، وقد أّسســت إلى 
جانب الفرقة مركز أبحــاث تراثّياً يهدف 
إلــى جمع العــادات والتقاليــد، واألزياء 
واألحلان من جميع أنحــاء الّدول العربّية. 
تشــعر بأّن زكي عرف ماهّية هذه األحلان 
فور سماعها، فهو كاإلسفنج في تفاعله 

مع املوسيقى.
يقيــم زكي فــي اســتديو التدريب في 
املرحلــة التالية، فيرى خطــوات الرقص 

قبــل أن يبــدأ بالعمل على املوســيقى، 
ويــدّون ماحظته حــول كّل حركة، فهو 
يكتــب خصيصــاً للرقص. هنــا تتفّتح 
أفكاره، ويترجم ثيمات األحلان التراثّية بناًء 
علــى جمل ايقاعّية توائــم إيقاع حركة 
اجلسد وســرعتها. كنت أنطلق دائماً في 
نقاشــاتي معه في تفاصيــل كّل كلمة 
أو فكرة من منظور الرقص، ويســتلهم 
فتأتي  واإليقاع ويستكمله،  الطاقة  مّني 
املوســيقى متزاوجــة حركّيــاً، وبصرّياً، 
وسمعّياً. وعندما »يفّقش« في أصابيعه 

أعرف أّنه أجنز فقرة موسيقّية جميلة.

كان يعّدل باألحلــان التراثّية أحياناً ويقوم 
بتوزيعها وينظــم كام جديد لها أحياناً 
أخــرى بالتوازي مع الســيناريو وتصميم 
خطــوات الرقــص، كمــا كان يشــارك 
مبقطوعات من تلحينــه. وقد دخلت في 
نقاش صاخب مــع زكي بخصوص اآلالت 
املوســيقّية كان حصيلته أن استبعدنا 
آلة األكورديون التي أحّبها، وآلة الدربّكة، 
وهــي ذات أصــل تركي، واســتبدلنا بها 

والدفوف  البدو  يســتعمله  الذي  الطبل 
اإليرانّية.

زكي كان مغرمــاً بصوته، وفي كّل عمل 
كنت أتشّوق الختيار أغنية أو أكثر يؤّديها 
بصوتــه. أرى الفرح يغمر قلبه وأشــعر 
بإحساسه بالشموخ عندما أراقبه خال 
غنائــه. وقد ألّح زكي منــذ العمل األّول 
بالغناء.  الفرقة  على أن يشــارك أعضاء 
وقبل املباشرة في تسجيل املوسيقى مع 
مهندس الصــوت فريد أبو اخلير، تتصاعد 
النقاشات من جديد ألّنني أُصّر على حذف 
املقاطــع التي ال تخــدم الرقص. كذلك 
كان األمر مع توفيق الباشــا ومارســيل 
خليفــة. ال أعرف متاماً ملاذا تعشــق األذن 
التــرداد، بينما ترفضه العــني. فاألغنية 
تزداد حاوة كّلما نســتعيدها، في الوقت 
الذي يؤّدي التكرار في حركات الرقص إلى 
الرتابة وامللل. أســعى دائماً إلى أن تدخل 
العني إلى األذن، وأن متشــي أمامها وليس 

العكس.
  

* نشرت هذه املقالة في مجلة بدايات

أمين الباشا.. سّيد الفرح واأللوان

تطوير األلحان التراثّية على إيقاعات الجسد
شهادة عبد الحليم كركال

الملف

ملصق حفلة »الليالي اللبنانية«، مهرجان بعلبك )١٩٧٤(أسطوانة »اليوم، بكرا مبارح«، التعاون األول بني كركال وزكي ناصيف)١٩٧٢(
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يتوقــف الفنان أحيانا أمام مشــاهد معينة 
فــي الطبيعــة، أو األمكنة التــي يعبرها، أو 
االنعطاف نحو مرحلة أخرى، ليســجلها في 
ذاكرته أو على ســطح أوراقه العــذراء نوعا 
من املاحظــات الذاتية، حيــث اخلبرة والولع 
بالتفاصيــل غير املألوفة هــي التي تردد هذا 
النوع من املاحظات، التي قد تتحول فيما بعد 
الى مصادر خصبة إلجناز وصياغة أعمال فنية 
تؤرشــف تاريخيا ملرحلة كشف جديد، وتعبر 
عن وجه مغاير ألنســاق العمل التشــكيلي 
غير التقليــدي، مضافا اليها املعرفة واألدراك 
ملكونــات املوضوع، اذ يكون الفنــان قادرا من 
نفسه لبناء واعادة بناء األفكار . وكماحظة 
تســجل على املشهد التشــكيلي العراقي 
بعد الرقم 2003، لم يكن مبستوى ما نطمح، 
أو مبســتوى الرؤيــة واحملاكاة لهــذا التغيير، 
والضربــة الهائلة كما حتدثنــا بعض كتابات 
الظواهر  التشــكيلي. فــي جتســيد  النقد 
واحلاالت اإلنسانية التي تبرز في حلظات متردها، 
وتشــكل مع مكونات اللوحة، وحدة الســرد 
التشكيلي في فتحه اجلديد. لينجز لنا أعماال 
غاية باإلتقان، من خال معرفة وأفق فضاءات 
الواقعي بعد  احلرية وقد طرحت مشــروعها 
التغيير. وكان من املفترض أن يدخل مخيلتنا 
وال يغادرها، ألنه ميثل قلقنا فيما نريد ونسعى 
ونحلم. وبالرغم من أتســاع مشاريع املعارض 
الفنيــة، وطروحــات الفنان العراقــي، التي 
طالعتنا على هامش مشروع فعاليات بغداد 
عاصمــة الثقافة العربيــة 2013، اال أنه ظل 
حبيس التجربة، من دون اخلــروج عن املألوف، 
ومن دون أن ينتصر حللمنا ولطفولتنا املفقودة 
وذكرياتنا املوجعات. ويقينا ندرك أن الكثير من 
الفنانني ظلــوا يعملون بصمت في منجزهم 
اإلبداعي، بعيدا عــن األضواء وقاعات العرض، 
تاركني للزمن والظــروف األخرى فرصة اقامة 
معرض شخصي طال انتظاره. لكن ما تابعنا 
بعضه ال ميثل جتربة التشــكيل فــي العراق 
وعمقــه التاريخي. وأزعــم أن هذه املاحظة 
ناقشها الوسط التشكيلي بشكل مسموع؟
 ورمبا نقترح أن تشــكل جلنــة ال جتامل على 
حساب منهج الفكر السليم لقيم التشكيل 
العراقــي وهــي تتفحص اللوحة وشــكلها 
وقيمها. ألنها بالنتيجة ستدخل في أرشيف 

الثقافة للمقبل من األيام.
 يقينــا مرة أخرى، أن الفنان التشــكيلي من 
شــأنه أن يخلق مناخــات، أو لديه ظاهرة قد 
تــؤدي الى رؤيــة مغايرة أبتغــاء الوصول الى 
)فضاءات( رمبا تستحقها الذاكرة والوعي في 
أرتباطها احلداثوي مع التطــور الفكري الذي 
يعيش أجواءه فــي ظل مناخــات احلرية في 

مشهدها اليومي.

لوحة للثقافة العربية

فهد الصكر

أمني الباشا في مرسمه
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ترجمة صالح سرميني

في عــام 2004 صدر كتاٌب جماعيٌّ 
والفنــون  »الســينما،  بعنــوان 
التشــكيلية«، جمــع الدراســات 
التي نُوقشــت خالل ندوة موّسعة 
انعقــدت عــام 2011 فــي املركز 
الثقافي اجلامعي ملدينة »سوريسي 
الُبعد  وعاجلــت  السال«/فرنســا، 
التشــكيلّي للصــورة، واجلمالــّي 
السينمائي بشكٍل عام من منظورٍ 
متعدد التخصصــات، دون أّي تفّردٍ 

أسلوبّي، أو زمنّي. 
في الواقع، ميكن النظر إلى مسألة 
تشكيلية الصورة السينمائية من 
الفن،  ونقاد  السينما،  قبل منظري 
االجتماع،  وعلمــاء  والفالســفة، 
ومؤرخي الفــن، بقدر ما هو مرجح، 
عالقات  دمــج  خــاّص،  وبشــكٍل 
الســينما مــع الرســم، وكذلك 
للتعبير  األخــرى  األشــكال  مــع 
التصوير  )الفيديو،  املُعاصــر  املرئّي 

الفوتوغرافي، التلفزيون، اإلعالن(.
الصورة السوداء/الشاشة السوداء/
األفالم  في  متاماً  السوداء  اللقطات 
بداياتها،  منذ  الســينما  تســكن 
األســود مكانًة  اللون  يحتّل  حيث 

خاصة في املنظومة السينمائية: 
ظالم صالة العرض، اللون األســود 

للشريط السينمائي؟  
كيان، ومشكلة تشكيلية، مسألة 

تشكيلية، وشكلية؟
اســتخدام،  يتنّوع  الســينما  في 
وتأثيــرات اللقطة الســوداء، كما 
يتضــح من بعــض األمثلــة التي 
»لور  الباحثــة  مداخلــة  أثارتهــا 
بيرغاال« في تلك الندوة حتت عنوان 

» الصورة السوداء«.
بطيء  بإيقاٍع  مونتاجاً  اخملرج  )اختار 
نســبياَ يخدم الســرد من ناحيٍة، 
والتشــويق من ناحيٍة أخرى، واحدة 
مــن الســمات الرئيســية ـ التي 
جندها في فيلم Incassable ، 2001ـ  
ألســلوب »م. نايت شياماالن« هي 
اســتخدام التالشــي التدريجــي 
يتّم  األســود، حيــث  إلى  الطويل 
فصــل كّل مشــهٍد عــن اآلخــر 
تستغرق  لقطة ســوداء  بواسطة 

عدة ثواني.
وفــي 20 يوليو من عام 2004، كتب 
امُللل النفســي »أوليفييه دوفيل« 

عن فيلم »فهرنهايت 11/9«:
)دعونــا نعود إلى البناء الشــكلّي 
لهذا الفيلم، إنه يرتكز على قصف 
بقايا صور، وخطاباٍت، وإطارات صور 

متفجرة، وتدخالٍت صوتية دائمة. 
ويقطع هــذا التدفق اســتراحتّي 
والصوتي،  البصري،  مفصليتّي بي 
لقطة سوداء بدون صور، متاماً كما 
فــي أفالم »غي ديبــور«، مصحوبة 
بضجــٍة هائلــة، ثّم أزيــز مخيف 

لطائراٍت تضرب البرجي التوأمي. 
هنا، يُعاد كّل متفرج إلى عجزه عن 
التصــّور، والتخيل، إلى مخبئه في 
شبكاٍت من التجسيدات – خاصًة، 
وأنه في تلك اللحظة لم تنسب أّي 

منظمة الهجوم لنفسها ـ. 
في عام 2018، ومــن أجل احلصول 
على شــهادة الدكتوراة من إحدى 
ناقــش  الفرنســية،  اجلامعــات 
الباحث »لي ـ شــي كو« أطروحًة 
)اللون األسود مبثابة اختراع  بعنوان 
منظومة(،  شكٌل،  مادٌة،  للسينما: 
وبفضل إحدى املنصات املُتخصصة 
ميكن  اجلامعيــة،  األبحاث  بنشــر 

التعّرف على محتواها:
)علــى النقيض من الضــوء، ومع 
ذلك، ال ينفصل اللون األســود عن 
الســينما، ما هو اللون األسود في 
العتمة  أو  للظّل،  السينما؟ شكٌل 
في الصورة، وهو موجود أيضاً على 
هذا النحو، لوٌن أسود بدون جتسيد، 

وبحقيقته املادية املُتفرّدة.
هــذا اللون األســود هــو قبل كّل 
شيٍء شــرٌط تقنّي، نُخبئه، ولكنه 
يلعب دوراً حاسماً في إنتاج األوهام 
البصريــة، وخلق اخليــال، كما أنه 
موجود طوال سياقات ُصنع الصورة 

السينمائية.
يلعب اللون األســود مــع الضوء، 
ويشــترط الرؤية، والال رؤية، وبهذا 
املعنى، يكتشف السينما، ويقترح 
وبالتالي،  لفهمهــا،  أخرى  طريقًة 

طريقة عملها.
اجلانب  اوالً  الباحث  أطروحة  تعالج 
املادي لصورة شــريط السيليلويد: 
التعتيــم الكيميائــي الضوئــي، 

واألفــكار التي يقترحها كســياق 
تشــكيل، وانحالل الصــورة، ومن 
ثّم يتطرق من خالل اللون األســود 
الشكلي، أداة بالغية، وميكانيكية، 
إلى التأثيــرات الناجتة عنه، عندما 
الصــورة،  في  كشــكٍل  يتدخــل 
وللصــورة، وبــي الصــور، وأخيراً، 
وفضاء  الشاشة،  غزت  كمنظومٍة 
العرض، سوف يكشف اللون األسود 
عن دوره في منظومة العرض املرئّي: 

بناء ممّر إلى الوهم، والكشف.
يتوّســع كّل فصــٍل مــن فصول 
األطروحة في مسيرة، هي باآلن ذاته، 
تاريخية، تقنية، وجمالية، وســوف 
نالحظ، وبشكٍل خاّص في املاوالت 
الفنية، والتجريبيــة، بأن االهتمام 
بالكشف  يســمح  األسود  باللون 
عن خصائص الوسيط السينمائي، 

أو حتى إعادة اكتشــاف السينما، 
وتُعتبــر هذه األطروحــة عن اللون 
األســود مبثابة بحٍث عــن طبيعة 
الســينما، طبيعة حتــاول صناعة 
األفالم محوها، حيث يجعلنا اللون 
األسود نرى، ولكن بشكٍل مختلف(.
اللون األسود في السينما هو مبثابة 
عالمــة ترقيم، وممر مــن مكاٍن إلى 
آخر، وفي معظم األحيان، من وقت 

إلى آخر. 
إن اللون األســود هــو عبارة عن ممر 
يســبقه غالباً تعتيم نحو السواد 
الكامــل، أّي اختفــاء صــورة في 
الظــالم، حيــث ميكــن أن يتبعها 
انفتاح من األســود، أّي والدة صورة 

في الظالم. 
هذا بالضبط ما يحدث بانتظام بي 
كّل لقطة مستمرة من فيلم »ورود 

شنغهاي« للمخرج الصيني »شياو 
شي هو« حيث متّ تصميم اللقطة 

كجزيرة. 
كلمــا زاد طول األســود، كلما زاد 
القطع اخلاطف، في بعض األحيان، 
يكتسب اللون األسود حالة الصورة 
كمفردة  تشــغيلها  يتّم  نفسها، 
مرئي،  غيــر  العــرض  منفصلــة: 

والصوت يصبح صورة.

اللون واالستعارة

يلعب السواد إذاً دوراً سردياً، ورمزياً، 
الثاني من  في أحد مشــاهد اجلزء 
فيلــم  KIll bIll للمخرج »كونتان 
تارانتينو« نشــاهد »أومــا ترومان« 
مدفونــًة حيُة في تابــوت، يحدث 
احتجازها، وإطالق ســراحها خالل 

مشــهد يتكّون من شاشٍة سوداء 
اجملارف  الصــوت مبفرده مــع  تاركاً 
تغطي التابوت، وحشرجة أنفاسها 
متوســلة، قريبة من النزاع األخير، 
في هذا املشهد، ال يشاهد املتفرج 
اللحظات، وهو  تلك  السواد في  إالّ 
باآلن ذاته واقعّي ـ املتفرج في نفس 
احلالة التي تعيشها الشخصية ـ، 
ومجازّي ـ إنه تنظيٌم مرتٌب للمرور 
علــى »أوما  إذاً  املــوت، يجب  نحو 
ترومان« أن تنجح في إضاءة بطارية 
صغيــرة، صالــة العــرض، وتخرج 
التــراب، إنها متثــل من جديد  من 
بتســارع، وفي زمن حقيقي تقريباً 
فترة الغياب الطويلة عن الوعّي في 
بداية اجلزء األول من الفيلم، عندما 
تخرج من التراب متّ تصويرها كميتة 
حيــة : من اخلارج تنبثــق يدها من 

األرض على طريقة أفالم الرعب.

اللون والتجريد

كمــا ميكــن اعتبــار اســتخدام 
الشاشة الســوداء مبثابة غزٍل مع 
الدالالت، ألنه إذا لم نعتبر األســود 

لوناً، فإنه ال يقّل تصويرية.
لـ«عبــاس   )FIve( فيلــم  فــي 
اخلامسة  القصيدة  كياروستامي«، 
هي انعكاس القمــر في بركة ماء، 
عندما تعبر الغيــوم أمام القمر، ال 
يوجد أّي شــيء: احلقل فارغ، أسود، 
في بعــض األحيان يعود القمر بعد 
فترة طويلة، فقط يكشف الصوت 
عن احلــدث، أصــوات حيوانات غير 
أو  الريح،  ومتغيرة، حفيف  محددة، 
العاصفة، املستمرة، تشرخ حلظات 

الظلمة بخيط برق مفاجئ.
من خالل اظهــار أقّل قــدر ممكن، 
يهرب »كياروستامي« من الواقعية، 
ألن فضاء العرض واسع إلى اقصاه، 

ويغطي كّل اإلمكانيات.
 ،)abc aFrIca( مســبقاً في فيلمه
وخــالل عاصفــة، ينقطــع التيار 
الكهربائــي، ويتــرك 10 دقائق من 

الظالم تالمس حدود التجريد.

اللقطة السوداء، وصمت الصورة

وعندمــا تهرب اللقطة الســوداء 

من املعنى، فألنهــا تخلق فضائها 
في  موســيقياً،  فضــاًء  اخلــاص، 
 Éloge( »فيلم »جــان لوك جــودار
يوظف  احلّب(  de l›amour/احتفــاء 

الصمت،  كما  الســوداء  اللقطات 
التي تسكت الصورة،  في اللحظة 
بينمــا يســتمر الصــوت، وهكذا 
أيضاً تســتخدم »مارغريت دوراس« 
اللقطات السوداء في أفالمها، كما 
)l›Homme atlantIque/الرجل  فــي 
يبقى  ال  خاّص،  بشكٍل  األطلنطي( 
الشاشــة،  الصوت في ســواد  إالّ 
الصوت الذي يوجه املمثل العشيق، 
ما يخلق لقطــة بحّد ذاتها، فضاء 
عرض حيث يصبح الفيلم، والصالة 
كياناً واحداً، »يان أندريا« ميشي مرة 
إظهار  وال ميكــن  ومرتي،  واحــدة، 
الطريقة،  بنفس  الثانيــة  التجربة 
كمــا ال ميكن للحــّب أن يُعاش من 

جديد.
اللقطة الســوداء هي، بــاآلن ذاته، 
مجال الرؤية، وعكســه، يان أندريا/

دوراس، إنها هنا بالنســبة للفيلم 
 KIll bIll كما في اجلــزء الثاني من
)أومــا ترومان من طرف، وما تراه من 
طرف آخر(، وخــارج الفيلم )ما هو 
على الشاشة، والصالة الغارقة في 

ظالم دامس(.
والســواد عندما ال يكــون قطعاً، 
وخاطفــاً، هــو عنف يتعــرض له 
التجســيد الذي يغيب لزمن بعض 
إنه  بكاملــه،  فيلمــاً  أو  الصــور، 
»مونتييرو«  يقدمه  الذي  االستفزاز 
عندمــا عكس اللقطــات: الفيلم 
بكامله في السواد، بينما اللحظات 
األفالم  فــي  اخلاطفــة  الســوداء 
التقليديــة مجســدة عــن طريق 
blancHe- حكاية  طبيعية،  مناظر 

neIge لـ«جــواو ســيزار مونتييرو« 

لم يعد باإلمكان ســردها، لم يتبَق 
املنزوعة  احلوارات اخلاصة  منها غير 

من املمثلي.
الصور،  فــي مواجهــة مزايــدات 
الســينمائيي  على  األفضــل  من 
السوداء،  باللقطات  قليالً  التفكير 
وفضاءاتها املدودة التي ترتب موت 
الســينما نفســها، موٌت مؤقت، 
وذلك ألنه حدود انبعاث الســينما 

من جديد.

اللقطات السوداء في السينما
تقرير

يســتطيع املتتبع  لألفالم العراقية سوءا الروائية 
او الوثائقية التي انتجت بعد 2003 ، أن يؤشر عدم 
توفــر العديد من هذه االفالم على ســيناريو جيد 
ميكن ان يكون عنصرا فاعــال في جناح هذا الفيلم 
او ذاك، وتاتي اهمية الســيناريو السينمائي كونه 
العمود الفقري لكل فيلم سينمائي وهو بالتاكيد 
يختلف كثيرا عن السيناريو الذي يكتب للتلفزيون، 
وهو امر مبــا ال يعيه الكثير من كتاب الســيناريو 
عندنا، فالســينما بســبب خصوصيتها املتفردة، 
تختلف كثيرا عن تقنيات العرض التلفزيوني، لذك 
الســيناريو للسينما  فمسألة استسهال كتابة 
رمبا يســبب  وقوع مخرج العمل فــي الكثير من 
املطبات اثناء تصويره للفيلم ، فكاتب الســيناريو 
يتصور املشــاهد وكذلك عملية تقطيع اللقطات 
وحجومهــا ، ومن ثم يباشــر بكتابة الســيناريو 
وفقــا لهذا التصور وهو امر ليس بالكافي، فكتاب 
الســيناريو العامليي ينفذون السيناريو على الورق 
اللقطات ويجري مناقشــتة كل  صورا بحجــوم 
ذلك مع صانــع العمل ورمبا يتــم التعديل كذلك 
على الورق ، اضافة الى تواجد كاتب السيناريو في 
مواقع التصوير منذ البداية وحتى النهاية ، فموقع 
العمل رمبا يفرض تغييرا في السينانريو التنفيذي، 
يتطلــب اطالع كاتب الســيناريو عليــه ، وليس 
موافقة مخــرج الفيلم فقط ، مشــلكة كتابة 
السيناريو ليســت مشلكة الســينما العراقية 
فقط بل ان الســينما العربية تعانــي منها منذ 
عقود ايضا ، واملتابع لألفالم العربية ميكن ان يالحظ 
افتقار هذه االفالم او عدم توفرها على سيناريوهات 
جيدة ، رغم ان العديد من السيناريوهات ماخوذ ة 
من اعمال ادبية ، يفترض ان توفر لكاتب السيناريو 
اخليال الواســع في كتابة املشاهد وحتديد حجوم 
اللقطات ، ولكن العديد من السياريوهات املأخوذة 
مــن اعمال ادبية لم تكن موفقة الى حد كبير في 
ذلك .ورمبا يعود ذلك الى استســهال عملية كتابة 
الســيناريو ، والى العامل التجاري واملنافسة بي 
الشــركات املنتجة التي تبتغي الربح اوال ولو على 
حســاب جودة الفيلم مســتخدمي العديد من 
االســاليب التي رمبا يعتقدون انها ميكن ان تغطي 

ضعف العمل الفني في هذا اجلانب او ذاك . 
لذلك فالعديد مــن املتابعي للفن الســينمائي 
يرون ضــرورة اقامة ورش ســينمائية متخخصة 
بكتابة السيناريو السينمائي، وان يكون املاضرين 
فيها اساتذة متخصصي حتى لو كانوا من خارج 
العــراق، وحث املشــاركي في هذه الــورش على 
مقارنة ما يكتبــون بالعديد من الســيناريوهات 
العاملية التي تعتبر امنوذجا في كتابة الســيناريو، 
امال في ان يكون لدينا كتاب سيناريو يستطعيون 
ان يســهموا في نهضة الســينما العراقية التي 

يدعو اليها اجلميع. 

كاظم مرشد السلوم

السيناريو السينمائي 

 

فيلم يقول اشــياء عديدة ومشاكل 
ســبق وان طرحــت فــي العديد من 
االفالم السينمائية، لكن سالي بورتر 
تعاجلها بطريقتها االنيقة، مستثمرة 
كل ادوات التعبير السينمائي، مراهنة 
على حرفيتها الكبيرة في هذا اجملال . 

خادمة تتحدث عــن النظافة التي ال 
االســتمرار في محاربة  رغم  تتحقق 
االوســاخ ، تتحــدث عــن كل ذلــك 
للكاميرا ، متخذة اوضاع عدة ، اشارة 
الى عدم امكانيــة نظافة العالم من 
االدران التــي يحتوي ، مــن هنا يكون 
املدخــل للحكاية ، حكايــة االغتراب 
الداخلــي لطبيبة في علــم االحياء 
، بســبب بــرود العالقة مــع زوجها ، 
واغتــراب رجل شــرقي وطبيب جراح 
هرب من بلده بســبب احلرب االهلية 

ليعمل طباخا في عاصمة الضباب .
الطبيبة أمريكيــة من اصل ايرلندي، 
لتوظيف  اضطــر  لبناني  والطبيــب 
براعته في اســتخدام مبضع اجلراحة 
في تقطيع اللحــم في املطعم الذي 

يعمل فيه. 
هاجس االغتــراب يجمع االثنان، لتبدأ 
بينهما قصة حب، يفترض ان ال تكون 
بســبب الفارق الكبير فــي الثقافات 

التي ينتمون اليها .
اجلنس هو الذي يوحد الناس والتصاق 
االجســاد يلغــي كل احلواجــز التي 

وضعتها الثقافات واحلدود 
، لكن هذا االلتصــاق ال ميكن ان يدوم 

ابدا .
نعــم ملاذا؟ هذا هو الســؤال، الثيمة، 
هــل نعم لتالقح الثقافــات، هل هي 
نعم للتمرد على االختالفات، هل نعم 
للنتائج التي تنتهــي اليها العالقات 

التي تتحدى االختالف؟
بــارع،  التوفــر علــى مديــر تصوير 
ومصورين ينفذون ما يطلبه امر مهم، 
ولكن االهــم هي الرؤى التــي تتوفر 
العمل، هنا اســتطاعت  لدى مخرج 
ســالي بورتر من ان تفيد من كل كادر 
العمل املســاهم في صناعة الفيلم 
، كل شيء محســوب بدقة متناهية 
املراد  والدالالت  االشــارات  ليرســل   ،
ايصالها للمتلقي .  من خالل حجوم 
اللقطات املعبر عن كل شيء واالضاءة 
اللون  يرســل  بدقة، لكي  املســوبة 
دالالته، فاجلســد العربي بلونه املميز 
والتصاقه باجلســد االنثوي االيرلندي 
البــض، والتســاؤل عــن امكانيــة 
توحدهما علــى االقل من خالل قصة 

حب بي االثني. 
لعب احلــوار دورا هاما في ربط احداث 

الفيلم، ومت وضعه بعناية فائقة، حيث 
العديد من جوانبــه حوارا  كان فــي 
فلسفيا خالصا ، خصوصا احلوار حول 
قيمــة االرقام من 1 الى 4 واهمية كل 
رقم منها لألثنــي ، فال اهمية للرقم 
واحــد بدون بقيــة االرقــام ، واالثني 
ميكن ان يؤســس لثنائيــة على كافة 
املشاركة  تعني  والثالثة  املســتويات 
او الشــراكة واالربعة هو الذي يصنع 
التــوازن رمبا فــي مختلــف الصعد 

واجملاالت احلياتية . 
املوسيقية التصويرية تكاد ال حتسها 
او تنتبه اليها بســبب انســيابيتها 
العالية والتوافق الهرموني مع احداث 
حتف  التي  الدراماتيكية  والتطــورات 

بها مشاهد الفيلم العديدة .
في مشهد رســم بدقة عالية ، ورمبا 
ال تتوفــر عليه الكثير من االفالم التي 
  yes « تشــتغل على نفس ثيمة فيلم
» واقصد هنا بناء مشــهد رومانسي 

ايحائية  وبطريقــة  تفاصيلــه  بكل 
عالية ، يتوفر على كل التفاصيل التي 
حتدث بي عاشقي  في الفراش ، لكنها 
هنــا تعتمد احلوار فــي كل ذلك ، واي 
حوار ، حوار يسقط احلواجز بي االثني 
واقصــد احلواجز التــي تفرض اخلجل 
حتى بــي الزوجي احيانــا ، مفردات 
ســوقية ، يتلذذ االثنان بها ، وملسات 

ومداعبة توصل االثني الى الذروة . 
ان توظيف احلوار بهذه الطريقة، يغني 

عــن الكثير من املشــاهد واللقطات 
التي تؤدي نفس الــدور ، وبذلك ميكن 
ان تختزل الكثير من الوقت ، مع عدم 
اغفال الهدف االســاس وهو الوصول 
التصاعدي ضمن  الدرامي  الفعل  الى 

النسق االرسطي . 
التمثيــل بدا وكانه جزءا من حقيقية 
» ســيمون  االبطــال  فيهــا  متاهــا 
ابيخريان فرنســي » من اصل لبناني 
، واملمثلة األمريكيــة جوان الي » مع 
الشخصيات التي يؤدون بشكل مؤثر 
، فارق العمــر كان واضحا ، ولكن لم 
يكن يبــدو ان هناك اســتغالل لهذا 
العالم ، ولم تكن هناك ايحائيات بان 
يصغرها  شــاب  عن  تبحث  الطبيبة 
بسني ، بل احلاجة االنسانية هي التي 
املتكافئة  غيــر  العالقة  لتلك  دفعت 
بســبب الفارق الكبير فــي الثقافات 
، والنظرة االخيــرة للغرب الى العرب 
واتهامهــم  باإلرهاب  نتيجة االحداث 
التي حصلت ابتــدأ من احداث احلادي 
االرهابية  واالعمال  عشر من سبتمبر 
التي نفذها املتطرفون في العديد من 

املدن االوربية . 
والعالقة بي االثني ارادت ان تؤكد عدم 
اميان اجلميــع او تبنيهم لهذه النظرة، 
رغم قســاوة املوقف الذي تعرض له 
الطبيب اللبناني مــن اهانة واضحة 
من احــد العاملي معــه في مطبخ 
وانحياز  فيــه،  يعمل  الــذي  املطعم 
صاحب العمل الى جانب العامل االخر 
، كدليــل على تبني االفكار التي يروج 

لها في اجملتمع الغربي 
هــذا املوقف غيــر كثير من مســار 
العالقــة بي االثنــي ، الطبيب يعود 
لبلده ، وهي ال ميكن ان تستمر حياتها 
بشكل طبيعي بدونه ، فتقرر السفر 
الى بلدها ايرلنــدا حيث عمتها على 
وشك املوت ، بعد ذلك تسافر الى كوبا 
وتدعوه للمجــيء اليها ، وحي يصل 
يحاوالن قدر املســتطاع االســتمتاع 

بحياتها .
اخلادمة هي الرابط بي االحداث ، دائمة 
التي  االشــياء  نظافة  احلديث علــى 

ترسخ الوسخ فيها ، وأولها العقل .
وتقــول » الوســخ ال يزول بــل يغير 
وبعضها  حترق،  االشياء  بعض  مكانه، 
يدفن ، لكن االشــياء التي حترق تنفث 
الدخان والســموم ، وتلك التي تدفن 

تتفسخ ملوثة االرض » 
. «   yes « اخيرا ملن نقول كلمة

تقبل  ملــدى  يتبع  بالتأكيــد  القــرار 
املشــاهد لفكــرة الفيلم التــي اراد 
طرحها، وعلى ضوء ذلك ميكن ان يقول 

yes     ملن يشاء  .

فلم  »yes«.. لسالي بورتر
محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم

امللصق الدعائي للفيلم
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ريودي جانيرو ـ وكاالت:

فشــل املنتخب البرازيلي في حسم 
تأهله إلى الدور ربع النهائي من كوبا 
الســلبي  بالتعادل  واكتفى  أميركا، 
مع ضيفه الفنزويلــي ضمن اجلولة 
الثانية من دور اجملموعات، فجر أمس، 

األربعاء، مبدينة سلفادور.
وشهدت املباراة جدال حتكيميا كبيرا، 
حيث ألغى احلكم التشــيلي خوليو 
جونزاليــس 3 أهداف للسيليســاو، 
البرازيليني. مــن  اعتــراض  وســط 
وهذا هــو التعادل الثانــي في تاريخ 
مواجهات البرازيل وفنزويال بالبطولة، 
مقابل 6 انتصارات للســامبا، بينما 
لم ينجح فريق العنابي الالتيني في 

الفوز بأي مباراة.
وتصــدر منتخب البرازيــل اجملموعة 
األولــى برصيد 4 نقــاط بعد انتهاء 
مباريات اجلولة، بفارق األهداف فقط 
عن منتخــب بيرو، الــذي تغلب في 
3-1.واحتل  بوليفيا  على  سابق  وقت 
منتخب فنزويال املركز الثالث برصيد 
نقطتني، فيما تذيل منتخب بوليفيا 
اجملموعة بــال رصيد.ويلتقي منتخب 
اجلولة  فــي  بيرو  نظيــره  البرازيــل 
الثالثة، فيمــا يلعب منتخبا فنزويال 
السبت  لوجه مساء  وجها  وبوليفيا 

املقبل.
»تيتي«،  باتشي  ليوناردو  أدينور  وعلَّق 
املديــر الفنــي ملنتخــب البرازيــل، 
على تعادل فريقه بــدون أهداف مع 
فنزويال،وقــال تيتي، فــي تصريحات 
ســبورت«  »جلوبو  شــبكة  أبرزتها 
البرازيليــة: »ليس لدي أي شــكوى 
بشــأن تقنية الفيديو«، وذلك عقب 

إلغــاء 3 أهداف لراقصي الســامبا، 
خالل املباراة.

وأضــاف: »كانــت قــرارات تقنيــة 
وخالل  املباراة،  في  الفيديو صحيحة 
هــذه املواقف يجب علــى الفريق أن 
يظهر بشــكل ناضج بداًل من إلقاء 
»حتقيق  الفنيني«.وتابع:  علــى  اللوم 
املباراة؟.. اإلعادة أظهرت  العدالة في 

ولذلك  كانوا متســللني،  أنَّ العبينا 
ليس لدي ما أشــتكي بشأنه فيما 
قيــام  التحكيم«.وحــول  يخــص 
جماهير البرازيــل بإطالق الصافرات 
واالســتهجان من أداء الفريق، صرح 
»إذا كنت في موقف اجلماهير  تيتي: 
فسأقوم بنفس األمر، فهم يريدون أن 

نحرز أهداًفا وأنا أمتنى نفس األمر«.

وأوضــح مــدرب البرازيــل بأنه غير 
سعيد بعدم حتويل اللمسات األخيرة 
أمام املرمى إلى أهداف، مشــيرًا إلى 
أن حارس فنزويال تصدى لكرة واحدة 
فقط من ريتشارليسون في الشوط 
يؤثر  إنه  نيمــار؟  »غياب  األول.وأردف: 
علــى أي فريق، ألنــه ضمن أفضل 3 
أن يتعافى  وأريده  العالم،  العبني في 

القدرات  منلك  ولكننــا  اإلصابة،  من 
للعــب ومتريرالكرة حتــى في حالة 

غياب جنم سان جيرمان«.
واستطرد: »دخلو فرناندينيو؟ إنه كان 
مبثابة محطة أخرى لبناء اللعب، كما 
أنَّ كاســيميرو، حصل على إنذار في 
من  إيفرتون؟  أم  »نيريس  املباراة«.وأمت: 
املهم أن يكون لديك بانتظام العبون 

شباب في الفريق، لكن عندما انضم 
لنا جنــم أياكس قدم مــردودًا أفضل 

كما أنه حتسن مع الوقت«.
منتخب  مــدرب  اعتبر  جانبــه،  من 
فنزويــال، رافائيل دوداميــل، التعادل 
السلبي أمام البرازيل، في ثاني جوالت 
اجملموعة األولى ببطولة كوبا أميركا 
تاريخية«،في  »نتيجــة  مبثابة   ،2019
الفيديو  بفاعلية حكم  احتفى  حني 
املســاعد )فار(، الذي ألغى 3 أهداف 
لصاحبــة األرض.وفي مؤمتر صحفي 
عقب انتهــاء املباراة، قــال دوداميل 

»فليحيا الفار، مرحبا بالفار«.
وأكد املدرب الفنزويلي أنه »ســعيد 
وراٍض وفخور«، ألن فريقه »قدم عمال 
»تاريخية«.وأبرز  نتيجة  وحقق  رائعا« 
أن هذا األمر »لــه أهمية كبيرة ألنه 
يتعلــق بالتعادل أمــام البرازيل في 
البرازيل«، مضيفا »يجب االســتمرار 
على هذا النحو من أجل التأهل لربع 

نهائي كوبا أميركا«.
ومــع ذلــك، حــذر دوداميــل من أن 
»العامــل األهــم في كل هــذا هو 
إياها  التــي منحتنا  احتواء الفرحة، 
هــذه النتيجــة، يجب االســتمتاع 
بالتأكيد ألن هذا أمر حتقق بعد جهد 
كبير، لكــن من أجل أن يصبح لذلك 

قيمة يجب أن نتأهل«.
وعن تدخل حكم الفيديو املســاعد، 
أقر بأن فريقه »بشــكل ما استفاد« 
مــن قــرارات هــذه التقنيــة، لكن 
ليس مبعنى حصوله على شــيء ال 
القرارات. صحة  مؤكدا  يســتحقه، 
وحــول اخلصم القــادم لفنزويال في 
احترام  أكد »ضــرورة  اجملموعات،  دور 
منافــس مثل بوليفيــا، والعمل من 

أجل حتقيق الفوز«.

لقطة من مباراة البرازيل وفنزويال

مفكرة اليوم
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تيتي يبرئ التحكيم.. و دوداميل يحيي تقنية الفيديو

فنزويال تحرج البرازيل في مباراة األهداف الملغية بكوبا أميركا
أثينا ـ وكاالت:

اليوناني في حســابه  أوملبياكــوس  أعلــن 
الرســمي على اإلنترنت ، أول أمس، عن ضم 
املهاجــم اجلزائــري العربي هالل ســوداني.. 
وانضم العربي هالل سوداني إلى أوملبياكوس 
قادماً من نوتنغهام فورســت بعد موســم 
احتل بــه فريقــه املركز التاســع في دوري 

الدرجة األولى اإلجنليزي.
يتم اإلفصاح عن تفاصيــل صفقة صاحب 
الـــ31 عاماً والذي غاب عن فريقه الســابق 
لفتــرة طويلــة بســبب اإلصابــة.. واحتل 
أوملبياكوس الــذي يضم في صفوفه املصري 
كوكا والتونســي ياسني مرياح، املركز الثاني 

في املوسم الفائت خلف باوك.

جدة ـ وكاالت:
أعلن أهلي جدة الســعودي، أول أمس، تعيني 
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدربا جديدا 

للفريق ملدة موسمني.
ودرب إيفانكوفيتــش، هانوفر األملاني ودينامو 
زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خالل مسيرته، 
كما عمل في السعودية حني قاد االتفاق في 
موسم 2011-2012، وكانت محطته األخيرة 
2015.وأنهى  اإليراني منذ  بيرســبوليس  مع 
أهلي جدة، املوسم املنصرم، في املركز الرابع 
بالدوري الســعودي للمحترفني، وســيواجه 
غرميه الهالل فــي ثمن نهائــي دوري أبطال 

آسيا.

سوداني ينضم رسميًا 
إلى أولمبياكوس

الكرواتي إيفانكوفيتش 
مدربًا ألهلي جدة
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برغم إرتفاع العائدات الناجمة عن عقود الرعاية وحقوق البث التلفزيوني

المكافآت في البطوالت القارية: سخاء في أوروبا وتواضع في إفريقيا وآسيا وأميركا
العواصم ـ وكاالت:

تختلف قيمة اجلوائز واحلوافز املالية التي 
ترصدهــا االحتادات القاريــة للمنتخبات 
املشــاركة في بطوالتها من قارة ألخرى 
حتــى وإن كانت في منحنــى تصاعدي 
من دورة ألخرى في ظــل إرتفاع العائدات 
الناجمة عن عقــود الرعاية وحقوق البث 

التلفزيوني.
ويظهر االختالف وجود فارق شاســع بني 
األوروبي  االحتاد  التي يخصصهــا  احلوافز 
للمنتخبات املشاركة في بطولة كأس أمم 
أوروبا خاصة للبطل والوصيف ، و بني تلك 
التي ينالها البطــل والوصيف في بقية 
البطــوالت القارية األخرى مثل إفريقيا أو 

آسيا أو أميركا اجلنوبية .
فقد رصد االحتاد األوروبــي )يويفا( حوافز 
األربعة  للمنتخبــات  ضخمــة  ماليــة 
والعشــرين، التي ستخوض غمار بطولة 
كأس أمم أوروبــا عــام 2020 ، حيث بلغت 
قيمتهــا اإلجمالية نحو 371  مليون يورو 
، أي بزيــادة ما نســبته %23 عــن حوافز 
البطولة في عام 2016 التي جرت وقائعها 

في فرنسا.
هذا وســينال بطل أوروبا القادم مكافأة 
مالية كبيــرة تصل قيمتها مــا يقارب 

مــن 34 مليــون يــورو، و ذلك فــي حال 
ســجل العالمة الكاملة في مباريات دور 
اجملموعات وحتــى النهائي ، حيث مت رصد 
مكافــأة الفوز بنحــو 1.5 مليــون يورو، 
وللتعادل 750 الف يورو ، مع حصول كافة 
املنتخبــات على 9.25 ماليــني يورو نظير 

تأهلها للنهائيات.
وبغــض النظر عن نتائجهمــا في األدوار 
الســابقة ، فإن البطــل يحصل على 10 
ماليني يورو ، اما الوصيف فســوف ينال 7 

ماليني يورو.
كمــا رصد االحتــاد القــاري حوافز هامة 
ملسابقة دوري األمم األوروبية في نسختها 
األولى ، حيث رصد للبطــل 10.5 ماليني 
يورو ، وللوصيــف 9 ماليني يورو ، في حني 
حصل صاحب املركز الثالث على 8 ماليني 
يــورو ، و الرابع على 7 ماليني يورو، على ان 
يضاف لهذه احلوافز ما قيمته 4.5 ماليني 
يورو نظير بلوغ املنتخبات للمربع الذهبي 

في البطولة.
من جانبه، رصد االحتــاد اإلفريقي )كاف( 
حوافز مالية ضعيفة للمنتخبات األربعة 
والعشــرين التي ســتخوض منافسات 
بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام مبصر 
في الفترة من 21 حزيران اجلاري وحتى 19 

من شهر متوز املقبل .
في  منتخب مشــارك  وســيحصل كل 
البطولــة على حافز مالــي قيمته 500 
الف يورو نظير تأهلــه للنهائيات أي اقل 
من بطولة كأس أمم أوروبــا بنحو ثمانية 

ماليني يورو .
وفي وقت سيحصل فيه بطل أوروبا على 
10 ماليني يــورو ، حتى لو لــم يحقق أي 
انتصار طيلة مشــواره، فإن بطل إفريقيا 
لن يحصل ســوى على مكافــأة قدرها 
4 ماليــني يــورو حتى لو حقــق العالمة 

الكاملة أي اقل بستة ماليني يورو.
و استفاد منتخب الكاميرون من مكافأة 
مالية قيمتها نحــو 3 ماليني يورو ، نظير 
تتويجه بلقب نســخة العام 2017 ، في 
حني وصيفه منتخب مصــر نال مكافاة 
قدرها مليونا يــورو ، فيما حصل منتخبا 
بوركينافاســو و غانا علــى مكافأة تبلغ 
مليــون يورو ، بعــد إكتفائهما بالوصول 
إلــى دور األربعــة ، وهي نفــس القيمة 
للمنتخبات  اإلفريقي  االحتاد  التي رصدها 

األربعة التي ستصل لهذا الدور.
في حني، رصــد االحتاد اآلســيوي )إي إف 
سي( جوائز مالية لبطولة كأس أمم آسيا 
التــي جرت وقائعها فــي اإلمارات مطلع 

عــام 2019، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 13 
مليون يورو .

وبرغم ان رئيس االحتاد اآلسيوي البحريني 
ســلمان بن إبراهيم وصفها باألكبر في 
تاريخ البطولة ، إال انها ال ترتقي إلى قيمة 
احلوافــز املرصودة في قــارة أوروبا ، حيث 
باتت متقاربة مــع حوافز االحتاد اإلفريقي 
رغم الفارق الشاســع بــني القارتني من 

حيث املوارد املالية.
وحصل كل منتخب شــارك في البطولة 
اآلســيوية على مكافأة قدرها 170 الف 
يــورو فقط ، اما املنتخبــات األربعة التي 
تأهلــت للدور قبل النهائــي فقد حصل 
كل منها على 900 الف يورو.. واســتفاد 
منتخــب قطر املتــوج بلقــب البطولة 
باحلصول على مكافأة بلغت قيمتها 4.5 
ماليني يورو ، بينما نــال وصيف منتخب 

اليابان نحو 2.6 مليون يورو.
امــا إحتاد أميــركا اجلنوبيــة )كومنيبول( 
التي خصصها  املالية  اعلن قيمة اجلوائز 
لبطولة كوبا اميــركا لعام 2019 ، والتي 
حتتضنهــا البرازيل خــالل الفترة من 14 
من شــهر حزيران اجلاري وحتى 7 من متوز 
املقبل، حيث عرفــت قيمتها هي األخرى 

زيادة مقارنة بالدورات السابقة. جانب من مباراة سابقة في بطولة أمم أوروبا

كأس كوبا أميركا

أوروجواي ـ اليابان 
3:30 مساًء

القاهرة ـ وكاالت:
املنظمــة  اللجنــة  كشــفت 
لبطولة أمم أفريقيــا لكرة القدم، 
التــي تنطلــق يوم غــٍد اجلمعة 
املضيف  املصري  املنتخــب  بلقاء 
للبطولة اما زمبابوي في الساعة 
مدرج  تخصيص  عن  11 مســاًء، 
في  اخلاصة  االحتياجــات  لــذوي 

كافة مالعب البطولة.
وذكرت اللجنة املنظمة للبطولة 
عبــر صفحتها الرســمية مبوقع 
"تويتر"،  االجتماعــي  التواصــل 
أن هنــاك مــدرج خــاص لــذوي 
االحتياجــات اخلاصــة فــي كل 
املالعب التي تســتضيف مباريات 
البطولــة.. وأضافــت أن اللجنة 

وفرت وســائل نقــل خاصة لهم 
داخل االســتادات وبعض اخلدمات 
في دورات املياه ومساحات خاصة 

في أماكن انتظار السيارات.
وتستضيف مصر نهائيات بطولة 
األمم األفريقية في نســختها رقم 
32، والتي تنطلــق يوم 21 حزيران 
اجلــاري، وتســتمر حتــى 19 متوز 

ألول  منتخًبا   24 املقبل، مبشاركة 
مرة في تاريخها.

فيلعب  مباريات،   3 السبت  وجترى 
جمهورية الكوجنو امام أوغندا في 
الساعة اخلامســة والربع مساء، 
في  وبوروندي  نيجيريــا  ويلتقــي 
الساعة 8 مساء، ثم يلعب غينيا 
ومدغشقر في الساعة 11 مساء.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
عززت النجمة البرازيلية مارتا، رقمها 
القياســي في عــدد األهــداف التي 
أحرزتهــا على مدار مشــاركاتها مع 
منتخب بالدها في كأس العالم لكرة 
الهدف  بتسجيلها  للسيدات،  القدم 

الـ 17 لها في املونديال.
لعدد  القياسي  بالرقم  مارتا  وانفردت 

األهــداف املســجلة على مســتوى 
الرجال والسيدات في كؤوس العالم، 
األملاني  املهاجــم  إجنــاز  متخطيــة 
السابق ميروسالف كلوزه الذي سجل 
16 هدفــا خالل مســيرته في كأس 

العالم للرجال.
وجــاء الهدف الســابع عشــر ملارتا، 
خالل مبــاراة املنتخــب البرازيلي مع 

الثالثة  اجلولة  فــي  اإليطالي  ضيفه 
الثالثة ملونديال  من مباريات اجملموعة 
وأحرزت مارتا،  البرازيل..  السيدات في 
3 أهــداف في نســخة 2003 لكأس 
7 أهــداف في  العالم، ثم ســجلت 
نســخة 2007، و4 أهداف في نسخة 
2011، وهدف واحد في نسخة 2015، 

وهدفني في النسخة احلالي.

ثاني  كريســتياني  البرازيلية  وتعــد 
أكثــر الالعبــات تســجيال لألهداف 
فــي كأس العالم من بــني الالعبات 
وحتتل  هدفــا..   11 برصيــد  احلاليات 
األملانية بريجيت برنز، واألمريكية ابي 
وامباتش، املركز الثاني في قائمة أعلى 
الالعبات تسجيال لألهداف برصيد 14 

هدفا لكل منهما، قبل االعتزال.

تخصيص مدرج لذوي االحتياجات الخاصة ببطولة أمم أفريقيا

مارتا تحطم إنجاز كلوزه في المونديال

مصر تالقي زمبابوي في لقاء االفتتاح غدًا



القاهرة ـ حسن عيال*

تصاعــدت وتيرة اســتعدادات 
املنتخب العراقي لتنس الطاولة 
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة 
الذي  التدريبي  معســكره  في 
يقيمه فــي العاصمة املصرية 
القاهــرة تاهبا ملشــاركته في 
للفترة  الدولية  مصــر  بطولة 
من السادس والعشرين ولغاية 
الشهر  من  والعشرين  التاسع 
اجلــاري وخــاض علــى هامش 
املعســكر أول أمــس وحــدة 
نظيره  مع  مشــتركة  تدريبية 
مشــكورا  لبى  الذي  الكويتي 
دعوة الوفد العراقي لزيارة مقر 
إقامته في فندق اللؤلؤة في حي 
مشتركا  مرانا  واجرائه  املعادي 
في القاعة التي مت تخصيصها 
للمنتخب  التدريبية  للوحدات 

العراقي.
وشهد املران املشترك منافسات 
الفردي والفرقــي وكانت اغلب 
نتائجهــا لصالــح منتخبنــا 
الذي افصح عن تصاعد قدرات 
يشاركون  الذين سوف  العبيه  
فــي منافســات بطولة مصر 
)زينب حســن وجنلة  الدوليــة 
عماد ومنتظر فاروق وعلي عبد 

األمير وعادل خالد( والذين نالوا 
إعجاب مدرب املنتخب الكويتي 

احمد فاروق مصري اجلنســية 
حيث أكد  في تصريح خص به 

موفد االحتاد العراقي للصحافة 
العراق  العبــي  بان  الرياضيــة 

يتمتعون مبواهب تســتطيع أن 
تنال التفوق في اية منافســة 

وبامكانهــم ان يصلــوا إلــى 
االلقاب العاملية لو توفرت لهم 
أساليب االعداد املثالية ومت الزج 
بهم فــي البطــوالت املتعددة 
الكتســاب اخلبرة والتعود على 
أجــواء الســباقات التي يرتفع 

فيها مستوى املشاركني.
وأضــاف فــاروق الــذي يقــود 
لــذوي  الكويتــي  املنتخــب 
االحتياجــات اخلاصــة  منــذ 
يعسكر  والذي  ســنوات  ثمان 
حاليــا في القاهرة اســتعدادا 
للمشــاركة فــي منافســات 
بطولــة مصــر الدوليــة بأنه 
زيادة  ألجل  شباب  بالعبني  قدم 
عدد الالعبني املمارســني لهذه 
يعاني في  الفعاليــات حيــث 
الكويت من انحســار اعدادهم  
وانه يامل بــان يكون له رصيد 
من األوسمة بالرغم من اشتداد 
املنافسة مع فرق لها باع طويل 
العراقي  للمنتخب  يتوقع  وانه 

احلصول على نتائج متقدمة.
املنتخب  وفــد  هذا وســيقوم 
العراقي برد الزيــارة ملقر إقامة 
وفــد املنتخــب الكويتي اليوم 

اخلميس.

العراقــي  االحتــاد  موفــد   *
للصحافة الرياضية

في فعالية تنس الطاولة لذوي االحتياجات الخاصة

منتخبنا يعلن أستعداده لمنافسات بطولة مصر الدولية
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دخول مباراة الكالسيكو 
المؤجلة مجانًا

ملعب كربالء 
جاهز لغرب آسيا

العبان في بطولة تونس 
الدولية للمواي تاي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد رياض ان الدخول 
ملباراة الــزوراء والقــوة اجلوية يوم االحــد املقبل 
سيكون مجاناً.يذكر ان املباراة مؤجلة من االسبوع 

الـ16 ملنافسات الدوري املمتاز بكرة القدم.
وكان احلكــم الدولي علي صبــاح، قرر في 15 من 
آذار املاضي تأجيل مباراة الكالســيكو بني الزوراء 
والقوة اجلوية ألســباب تنظيمية بعد اســتقبال 
ملعب الشــعب الدولــي جلماهير تفــوق طاقته 

االستيعابية.
ويتسع ملعب الشعب الدولي إلى 35 ألف متفرج 
لكن عدد اجلماهير التــي دخلت امللعب وصل إلى 
مايقــارب 80 الــف متفرج مما دفــع اجلماهير إلى 

التدافع والنزول إلى مضمار امللعب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت اعمال الصيانة في ملعب كربالء الدولي، 
املقرر  استعداداً الستضافة بطولة غربي آسيا 
اقامتهــا في العــراق خالل شــهر آب املقبل.. 
وتأخرت اعمال صيانة امللعب، بســبب مباريات 
الزوراء في دوري ابطال آسيا، حيث كان من املقرر 
ان تبــدأ عملية زرع العشــب الصيفي مطلع 

شهر نيسان املاضي.
ومن املقرر ان تســتمر عمليــات الصيانة حتى 
منتصف شهر متوز املقبل، ليكون جاهزاً بعدها 
الحتضــان البطولــة القارية علــى ارض بالد 

الرافدين.
وسينطلق احلدث الكروي الكبير في غربي آسيا 
اعتباراً من 2 آب املقبل حتى 14 منه، مبشــاركة 
تســعة منتخبات حتى اآلن وهي العراق )البلد 
املضيف(، الســعودية، األردن، فلسطني، لبنان، 

سوريا، اليمن، الكويت والبحرين.
وسيتم توزيع الفرق املتنافسة على مجموعتني 
وفقاً لنظام القرعــة املوّجهة بحيث يتم وضع 
الفرق التي تقع في نفس اجملموعة في تصفيات 
االحتاد اآلســيوي ضمن مجموعات مختلفة في 

الدور األول من بطولة احتاد غربي آسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يســتعد بطــل لعبة املــواي تاي، اكرم حســني، 
خلوض منافســات بطولة النخبــة العربية، التي 
تســتضيفها تونس خالل شــهر متوز املقبل.وقال 
بواقع وحدتني  اليومية  حســني »اواصل تدريباتي 
في اليــوم الواحد منذ ما يقارب شــهر واحد من 
االن، حيث اســعى للوصول الى اجلاهزية القصوى 
للمشــاركة في بطولة النخبة ب تونس الشــهر 

املقبل«.
واوضــح أن »العراق سيشــارك بالعبــني، انا من 
بغداد وزميلي ســجاد جواد كاظم مــن البصرة، 
حيث ســتنطلق البطولة بعد 21 يوماً من االن«.
واضــاف أن »التخصيصــات املالية للمشــاركة 
في هذه البطولــة معدومة، خاصــة بعد خالف 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية ووزارة الشباب 
والرياضــة، لكني احــاول االســتعداد للبطولة 

باالمكانات املوجودة«.
وبني حسني، أنه »بســبب االزمة املالية لن امتكن 
من املشاركة في بطولة العالم املقرر اقامتها في 

تايلند خالل شهر متوز املقبل«.

كرة الطاولة في مشاركة سابقة

A المجموعة

اليابان

B المجموعة C المجموعة
البرازيل

فنزويال
بوليفيا

بيرو

األرجنتين

الباراجواي
كولومبيا

قطر تشيلي

األوروجواي

اإلكوادور

بغداد ـ الصباح الجديد:
اآلســيوي  االحتاد  تصنيف  وضع 
الوطني  منتخبنــا  القدم  لكرة 
في املســتوى الثانــي إلى جانب 
سوريا،  أوزبكســتان،  منتخبات 
عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، 
األردن. ضمن القرعة التي ستقام 
يــوم 17 متوز املقبــل، وهي قرعة 
التصفيات اآلســيوية املشتركة 
لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 
2023، في مقر االحتاد اآلســيوي 
املاليزية  بالعاصمة  القدم،  لكرة 

كواالملبور.
املنتخبــات  تصنيــف  وجــرى 
باالعتماد  القرعة،  في  املشاركة 
علــى التصنيف األخيــر الصادر 
عــن االحتاد الدولــي لكرة القدم 
وذلك   ،2019 حزيــران   14 بتاريخ 
فــي أعقاب ختــام الــدور األول 
تأهلت  التصفيات، حيــث  مــن 

منتخبــات بنجالديش وكمبوديا 
وجــوام وماليزيــا ومنغوليا إلى 
الدور الثاني، وال زال القرار معلقاً 
بخصــوص املبــاراة بــني ماكاو 

وسريالنكا.
 40 الثاني  الــدور  في  ويشــارك 
منتخبــاً ســيتم توزيعها على 
ثمانــي مجموعات، بحيث تضم 
منتخبــات   5 مجموعــة  كل 
تتنافس بنظام الــدوري اجملزأ من 
مرحلتني، وتقام منافســات هذا 
الــدور خالل الفترة مــن 5 أيلول 

2019 ولغاية 9 حزيران 2020.
اخلمسة:  املســتويات  منتخبات 
اليابان،  إيــران،  األول:  املســتوى 
كوريا اجلنوبية، أســتراليا، قطر، 

اإلمارات، السعودية، الصني.
في حني تكون املســتوى الثالث 
البحرين،  الهند،  : فلسطني،  من 
كوريا  طاجيكســتان،  تايالنــد، 

تايبيــه،  الصــني  الشــمالية، 
الفلبني.

تركمانســتان،  الرابع:  املســتوى 
اليمــن،  ميامنــار، هــوجن كــوجن، 
الكويت،  املالديف،  أفغانســتان، 
ماليزيــا.. اما املســتوى اخلامس: 
نيبال،  ســنغافورة،  إندونيســيا، 
منغوليا،  بنجــالدش،  كمبوديــا، 

جوام، ماكاو أو سريالنكا.
ويتأهــل صاحب املركــز األول في 
كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات 
حاصلة على املركز الثاني )اجملموع 
12 فريق( إلى نهائيات كأس آسيا 
2023، والدور النهائي من تصفيات 

كأس العالم 2022 في قطر.
وتنتقل املنتخبــات الـ24 التالية 
للمنافسة في املرحلة التالية من 
تصفيات كأس آسيا، على املقاعد 
املتبقية في نهائيات كأس آســيا 

2023 في الصني.

»الوطني« في المستوى الثاني.. 
والقرعة المزدوجة في 17 المقبل

إعالم الشباب والرياضة:
قال وزير الشباب والرياضة الدكتور 
احمــد ريــاض، اليوم الثالثــاء، ان 
خدمة الرياضة عــن قناعة ويقني 
من خالل اقامة األنشطة واملبادرات 
اخملتلفة دون ان تكلف كاهل الدولة 
التقدير، مقدما شكره  تســتحق 
جلميــع العاملــني فــي املديريات 
واملنتديــات الذين يبذلــون جهودا 
كبيرة في مجاالت متعددة من اجل 
االجتهــاد والوصول الــى ما يلبي 

تطلعات الشباب العراقي.
جــاء ذالك خــالل حضــوره حفل 
دائــرة  اقامتــه  الــذي  التكــرمي 
التنســيق واملتابعــة بالتعاون مع 
دائــرة العالقات والتعــاون الدولي 
املتميزة  واملنتديــات  للمديريــات 
2018، على قاعة االحتفاالت  لعام 
املركزيــة بحضور املــالك املتقدم 
واملنتديات  املديريات  ومدراء  للوزارة 

الفائزة وموظفي الوزارة.
وبــني ريــاض انتم من ســينهض 
االبداع  نحــو  العراقي  بالشــباب 
والتطور من اجل ان ينتفض شبابنا 
ليوصل رسالة احملبة والسالم  ورفع 
اســم العراق عاليا فــي املنصات 
العربية والعاملية، داعيا الى توسيع 
باستهداف  امليداني  العمل  قاعدة 
الشــباب في كافة اجملاالت و وطرح 
االفكار اجلديدة فــي مجال تنمية 

قدرات الشباب.
استمارة  التنسيق  دائرة  واعتمدت 
خاصة في الية التقييم للمديريات 
واملنتديات حيــث حصلت مديرية 
شــباب ورياضة واسط على املركز 
االول ومديريــة شــباب ورياضــة 
بغداد - الرصافة على املركز الثاني 
ومديرية شباب ورياضة ذي قار على 
املركز الثالث فــي حني نال منتدى 
حي النصــر بفي غــداد الرصافة 

على املركــز االول علــى الصعيد 
املنتديات ومنتدى شــباب احلي من 
واسط ثانيا ومنتدى سوق الشيوخ 
من ذي قار حل ثالثا، وحقق منتدى 
االول  املركز  الشطرة  وفنون  ثقافة 
للمنتديــات الثقافيــة ومنتــدى 
ثقافــة الناصريــة ثانيــا ومنتدى 
ثقافــة احلســينية ثالثــا، وعلى 
صعيد منتديــات الرعاية العلمية 
نال املركــز االول منتــدى الرعاية 
العلمية بغداد – الرصافة، ومنتدى 
رعاية واسط ثانيا ومنتدى رعاية ذي 
قار ثالثا وعن املنتديات النسوية فاز 
منتدى الناصرية النســوي باملركز 
مديرية  في  النسوي  ومنتدى  االول 
شــباب ورياضــة الديوانيــة ثانيا 
ومنتــدى االمني النســوي ملديرية 
ختام  وفي  ثالثــا..  الرصافة  بغداد 
احلفل وزع الســيد الوزيــر الدروع 

والشهادات بني املكرمني.

الشباب والرياضة« تكرم مديريات الشباب 
والمنتديات المتميزة لعام 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:
نادي ضمك الســعودي،  اكد رئيس 
صالــح أبو نخاع، انــه تبقت بعض 
الــزوراء، من  نادي  مــع  التفاهمات 
اجل اكمال التعاقد مع هدافه عالء 

عباس.
وقال أبو نخاع في تصريح لصحيفة 
الرياضيــة الســعودية، إن "ضمك 
حتصــل على موافقة عــالء عباس، 
لكــن الصفقــة لم تتم بشــكل 

رسمي حتى اآلن حيث متبقي بعض 
التفاهمات مع ناديه الزوراء".

اوضحت الصحيفة نقالً عن مصادر 
"املفاوضات  أن  ضمــك،  نــادي  في 
انحصرت بــني الناديني حول صيغة 

االنتقال، حيــث يريد ضمك الالعب 
بصفة نهائية، فيما متســك الزوراء 
بالالعب ويعرض انتقاله على سبيل 
اإلعارة". وتألق عالء عباس- 21 عاما- 
بشــكل الفت في دور اجملموعات من 

دوري أبطال آســيا، حيث ســجل 6 
أهداف فــي 6 مباريــات لعبها مع 
النوارس. وفي حال متت الصفقة فإن 
عباس يعد املهاجم العراقي خامس 
الالعبــني االجانب في حــال اكمال 

التعاقد معــه بعد الرباعي، املغربي 
زكريا حــدراف، املهاجــم، واجلزائري 
شمس الدين رحماني، حارس املرمى، 
املدافع،  فيليبي،  جورجي  والبرازيلي 

والسنغالي بابكر سار.

عالء عباس في طريقه إلى ضمك السعودي



أيام بعيد األب،  العالم قبل  احتفل 
ذلك الرجل الــذي ل يغفو قلبه إّل 

بعد أن تغفو جميع القلوب..
كما يقول أحد الفالسفة !

ُهناك من يجــد أن األم متثل احلنان، 
فيما ميثل األب األمان، وإذا كان األمر 
كذلك فما أعظم ذلك لنا ولآلخرين. 
تعود بــي الذاكرة الــى ذلك الزمن 
الذي كنا فيه أطفالً صغاراً ل نعرف 
من احلياة  شيئاً سوى اللعب واملرح 
البسيطة،  واللُّعب  احللويات  وشراء 
وعندمــا كنت أطلب أنــا أو إخوتي 
-رحمها  أمي  من  اليومي  مصروفنا 
اهلل- كانــت تقــول لنــا جملتها 
الفلوس  أخذ  روح  املعتادة:  اليومية 

من "جيب أبوك" !
، وهــذا األمــر يتكرر كلمــا كانت 
أمي ترســلنا الى الدكان القريب أو 
أو سلعة ما..  السوق لشراء حاجة 
حتتاجهــا للمطبخ أو للغســيل.. 
فتقول: روح أخذ الفلوس من "جيب 

أبوك" !
وهكــذا احلــال عندمــا كان يأتينا 
ضيــوف على غير موعــد كالعادة، 
أو عندمــا يقف متســول أو فقير 
أو عطايا  عند الباب يَنشــد مــالً 
قليلة تدفع باليا كثيرة.. تقول أمي: 
روح أخذ فلوس مــن "جيب أبوك" 

وانطيه ..!
وهنــا املقصود فــي كل مرة ليس 
سيارة  "Jeep" املعروفة عاملياً، وإمنا 
املقصود  بالـ "جيب" هو ذلك الَشّق 
املفتــوح في ثــوب ومّتصل بكيس 
صغير داخل الثوب، يُستخدم حلمل 
البطاقة الشخصية واألوراق املالية 

والقطع املعدنية على حد سواء!
ما هذا "البنك" الذي ل يزيد حجمه 
على بضع ســنتيمترات ُمربعة ،أو 
بــكل هذه  يَفيض   .. ُمســتطيلة 
األموال واخليرات والســخاء ، نَغرف 
منه ما نشــاء من دراهــم ودنانير 

َمعدودات على مدار 
الساعة ..!

ماهذا البنك أو املصرف الذي مَينُحك 
األمــوال من دون مطالبتك بورقة أو 

كفالة ضامنة  أو وكالة من كاتب 
العدل الصباحي أو املسائي أو ورقة 
تعهد باســتردادها أو إرجاعها عن 

الطلب..!
ماهــذا البنك الــذي يدعى "جيب 
أبوك" الذي ل يشــبهه حتى حامت 
الطائي في كرمه .. ول مزاد العملة 
الصعبة للبنك املركزي أو غيره من 

املصارف !
"جيب أبــوك" هذه العبــارة التي 
لصقت بذاكرتنا من دون أن نســأل 
من أيــن مصدر أموال هــذا البنك 
الصغيــر الذي كان يضــم كل ما 
ميلكه أبي من ثــروة، وهو الذي لم 
يعرف اّدخار قليل أو كثير في بنك أو 
مصرف أو قاصة حديدية، بداعي أن  

محتواه ينفد قبل نهاية الشهر!
لم نســأل يومــاً أيــن كان يذهب 
"أبونا" صبــاح كل يــوم ول يعود 
إل في الســاعة الثالثة أو الرابعة 
عصراً متعباً منهــوك القوى، وقد 
تغّيــر لون وجه وزاد ســمرًة بفعل 
العمــل والوقوف طويالً حتت لهيب 
الشمس احلارقة، التي كانت ترسم 

لوحة سريالية من إفرازات 
التعــرق.. وخارطــة 

متشابكة معقدة 
من الرســوم على 
ومالبس  قميصه 

أمي  جتتهد  العمل، 
على أزالتها عن طريق 

الغسل مبسحوق التايد 
!..

نركض نحوه وهو عائد 
من عملــه، نردد عبارتنا 

"اهلل  يــوم  كل  املعتادة 
يبتسم  يابه"  يســاعدك 

من  يحمله  مــا  برغم كل 
"هله  ويجيب  وهمــوم  تعب 

باباتي" !
هكذ أصبحــت حياته اجلديدة 
بعــد أن تغيــرت ودارت األيــام 
دورتهــا وجــاءت الريــاح مبا ل 
تشتهي الســفن، وانقلب حاله 

وحالنا من عيش رغيد وترف وبيت 

ومضيف وســيارة الـــ "لند روفر" 
احلديثــة في ذلك الزمن وســائقه 
اخلــاص وأحدث البــدلت والعطور 

الرجالية.. الى حال أسوأ!
لم يتردد هذا الرجل في العمل من 
أجلنا في مشــاريع وأعمال شاقة 
لم يعتد عليها سابقاً، كانت تأخذ 
من قوته ونضارته وصحته الشيء 

الكثير!
لم يشــُك يوماً، برغــم مصاعب 
احلياة وهمومهــا وصعوباتها، كان 
يواجه كل ذلك بصبر وصمت وحلم 
وحكمة وأبتســامة ، كان مؤشــر 
"الســكائر" التي يحرق بها رئتيه 
طواعية.. يتصاعــد يوماً بعد آخر، 
ينفث دخان سيكارته، وكأنه يرمي 
بها ويطرد أطناناً من الهموم وتعب 

األيام والسنني..! 
أبنائه  لم يحتمل مشــهد مصير 
وهم يســاقون جميعــاً الى حرب 
املصير،  مجهولة  طاحنة  مجنونة 
فنال منه املــرض اللعني، ليغمض 
إغماضته األخيرة .. مع أول صاروخ 

أُطلق على مدينتنا اجلميلة !

 •  ضوء
الى  اشتقت 
أب لن يرجع 
ولن  أبــداً.. 
مثله  يأتي 

أحد..!

أبي.. فوق النجوم!!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

مبقدور هذه املفردة الكثر رواجاً وشــعبية )الفرهدة( 
تقدمي خدمــات اركيولوجية ومعرفية ل مثيل لها، ل 
لســكان هذا الوطن املنكوب بساللتها وحسب بل 
لكل املهتمني باحواله الغرائبية من مختلف المصار 
والبلدان. قد تبدو للوهلة الولى مجرد مفردة شعبية 
بريئــة وعابرة، لكننــا ومع قليل مــن اجلدية واجلهد 
والهتمام، ســنجد انفســنا أمام كــم غير محدود 
من املعطيــات التاريخية والجتماعية والنفســية، 
أمام منظومــة واســعة وعميقة مــن املعتقدات 
والســلوكيات وطالســم الالشــعور، التــي حتكم 
قبضتها بثقة واقتدار على خيارات من اســتوطنت 
حطام عقولهــم وضمائرهم. وهي اليــوم وبالرغم 
من ادوارها "الشــريرة" وشراهتها في قضم "اليابس 
والخضر"؛ بوســعها تقدمي العون لنا بفهم جوانب 
اساسية من غرائبية املشــهد الراهن، وعلل الكثير 
من حالة الستعصاء املزمنة التي ترافقنا زمن احلرب 

أو السلم.
لنجرب الســتعانة بها في وعي ما يجري حالياً مع 
ادارة الســيد عــادل عبداملهدي، وعجــزه عن اكمال 
تشكيلته احلكومية ومعاجلة ملف )الدرجات اخلاصة( 
والتي تذكرنا "ادارتها بالوكالة" بدستور النظام املباد 
املؤقت والذي اســتمر أطول من الدساتير الدائمة. ل 
يحتاج املتابع لكثير من اجلهــد والذكاء كي يتعرف 
على الســباب التي تقــف خلف كل هــذا العجز 
والفشــل في التعاطي مع مثل هذه امللفات الشد 
فتكاً في حياة الدولة واجملتمع، ل ســيما وهي تتكرر 
مــع كل فزعة ودورة انتخابية جتــرى، حيث يتم فيها 
ما جعلناه عنواناً ملقالنا هذا أي )دمقرطة الفرهدة(. 
عندما يجتمع الشــتيتان )الفرهــدة والدميقراطية( 
تظهر على ســطح الحــداث ظواهر وحــالت من 
املسخ السياسي والعقائدي والجتماعي، حتتاج الى 
الكثير مما نفتقده اليوم لوعيها وتشخيصها بشكل 
دقيق. لقد ابتكرت الطبقة السياسية التي تلقفت 
مقاليد امــور "الغنيمة الزلية" ربيــع العام 2003؛ 
شــكال من أشــكال النظام السياسي ميكن تخيله 
على صورة هرم قاعدته ســالح الدمار الشامل الذي 
عجزت عــن الوصول اليه فــرق التفتيش الدولية أي 
"الفرهدة"، وهي اليوم وكما أشــرت قد مت تخصيبها 
مع هذا الوافد اليتيم والغريب والفاقد للحول والقوة 
"الدميقراطية" لينتج لنا احد أســوأ وأخطر املسوخ 

السياسية في التاريخ احلديث.
ليس من قبيل الصدفة أن يتبوأ العراق صدارة الدول 
واجملتمعات الكثر فشــال وفســادا بني بلدان العالم، 
بالرغــم من مرور أكثر مــن 16 عاماً  على ما يفترض 
انها مرحلــة للعدالــة والتــوازن الدميقراطي. انها 
"دمقرطة الفرهدة أو فرهــدة الدميقراطية" هي من 
سوف تعصف مبا تبقى للعراقيني من آمال وتطلعات 
مشــروعة للعيش كباقي المم التي اكرمتها األقدار 
بالدميقراطيــة البعيدة عــن كل ما لــه صلة بارث 
الفرهدة من لصوصية وشراهة وقيم دونية وعدوانية. 
ان اصرار كتل اخلراب الدميقراطي؛ على اعادة تقسيم 
اســالب الدرجات اخلاصة على اساس معايير اخلراب 
هــذه، والــذي يفضي الــى اعادة تســليم املفاصل 
احليوية ملا تبقى من مؤسســات الدولة، جليل جديد 
من قوارضهم السياســية الشابة، يعني الستعداد 
لســتقبال جيل جديــد من الكــوارث والهوال. ومما 
يثير احلــزن واللم ان املعطيات جميعها تشــير الى 
ان "اولي المر احلاليني" لن يحيدوا عن هذا الســبيل 
والتــي تفرضه عليهــم "ثوابتهــم" اجلليلة والتي 
يخفق قلبها ويسيل لعابها لـ "آليات الدميقراطية" 
وتتربص سيوفها ورصاصها ومتفجراتها لفلسفتها 

وغاياتها املارقة...

ومضــة

عندما تتمقرط الفرهدة

برغــم مــرور أكثــر من 
شــهر على بــث احللقة 
األولى من برنامج املقالب 
الذي  الشالل"،  في  "رامز 
النجمة  فيها  استضاف 
املصريــة، فيفــي عبده، 
ظهــرت  األخيــرة  أن  إل 
البث  عبر خاصية  مؤخرا 
املباشــر عبر حســابها 
"إنســتغرام"،  علــى 
العديــد  علــى  لتــرد 
مــن النتقــادات التــي 
الراقصة  وقالت  طالتها. 
الفيديو،  فــي  املصريــة 
التــي  النتقــادات  إن 
ظهورها  بعد  سمعتها، 
مــن دون حاجبيها، وذلك 
بعد تعــرض وجهها إلى 

املــاء، فأذاب مســاحيق 
التجميــل جميعها من 
قمت  انا  وجههــا:  على 
بإزالــة حاجبــي، ألنــي 
ارســمهما  ان  أفضــل 
حســبما اريد، ول أفضل 
او  الوشــم  اســتعمال 
التاتو لرسمها، ألني حرة 
الذي  بالشكل  برسمها 

ارغب.

الســعودية  الفنانة  رّدت 
وعــد، علــى جمهورهــا 
حســابيها  خــالل  مــن 
"سنابشــات"  علــى 
بشــأن  و"إنســتغرام"، 
اختــالف لــون بشــرتها 
والدتها  عن  "الســمراء"، 
البيضاء،  البشرة  صاحبة 
تســاؤل  أثار  الــذي  األمر 
خــالل  مــن  املتابعــني 
وعد  وقالت  التعليقــات. 
في الفيديــو الذي ظهرت 
فيــه لتوضــح جلمهورها 
بنحو ساخر قصة السمار 
لن  العنصرية  والبيــاض، 
تنتهــي ابــدا.. يســألون 
وانت  بيضاء  والدتك  كيف 
ســمراء؟ ل أدري هل تكون 

امي اشترتني مثال؟ والدي 
صاحب بشــرة سوداء وانا 

افخر به.
توضيح  وعــد،  وحاولــت 
ســبب عدم نشرها صورًا 
قائلة:  والدهــا  مــع  لها 
"أبويا منذ زمــن بعيد ما 
عندي صــور معه، مع إنه 
مدير وفي وزارة اإلعالم، وأنا 
مش معه عشان نتصور".

املصــري  الفنــان  عّبــر 
أحمــد عز عن ســعادته 
بردود الفعــل اجلماهيرية 
"املمــر"  فيلــم  جتــاه 
خــالل مداخلــة هاتفية 
برنامــج "واحد من  مــع 
النــاس". وقال: أنا وجميع 
بالفعل  تدربنــا  الزمــالء 
وأصبحنا  التصويــر،  قبل 
ولم  األدوار،  تلــك  نعيش 
نشعر أننا نقوم بالتمثيل 
اهلل  إلى  يعــود  والفضل 
بالكامل،  العمــل  وفريق 
وبراعتهــم فــي تقــدمي 
أدوارهم". وأضاف عز: "كنا 
هذه  لتقدمينــا  ســعداء 

امللحمــة الوطنية، وتلك 
الفرصة ل تأتي في العمر 
ســوى مرة أو مرتني، وفي 
شــعرنا  التصوير  نهاية 
وعشــقنا  حلبنا  باحلــزن 
وإحساسنا  العمل  لهذا 
برغم  الكبيــر  الوطنــي 

اإلرهاق الشديد".

فيفي عبده

احمد عز

وعد

أخبــارهــــــــــم
سمير خليل

بالرغــم مــن أن أول فيلم عرض في 
العــراق كان فــي عــام 1909 ال ان 
العراقية  للسينما  احلقيقية  البداية 
كانــت بأول انتاج ســينمائي عراقي 
في فيلم ابن الشــرق وهو من إخراج 
إبراهيــم حلمي عــام 1946، اما اول 
فيلم عراقي ملون فكان فيلم نبوخذ 
نصر إخراج كامل العزاوي عام 1962، 
والفيلــم الول مــن انتــاج القطاع 
احلكومي العام كان فيلم اجلابي عام 
1968 الذي كتب قصته والســيناريو 
واحلوار والخراج الفنان الراحل جعفر 
علي لدى تأسيس مصلحة السينما 

واملسرح في العراق.
 وفي خضم التاريخ الطويل لم يكن 
للســينما الطالبية في العراق ثقل 
كبير كمــا هو احلال عنــد مثيالتها 
ألننا  والعالــم،  العربي  الوطــن  في 
والى هذا اليوم ل منتلك مدرســة او 
معهدا او كلية تدرس السينما بنحو 
خاص، ولم تتجاوز السينما الطالبية 
حاجز الفرع او القســم في الكليات 
واملعاهد الفنية فــي العراق، وبرغم 
ال  املدرسني في هذه القسام  جهود 
انهــا قدمت عددا قليال من اســماء 

سينمائية وتلفازية مؤثرة.
ويحســب للرائد الراحل جعفر علي 
محاولته اجلادة لن يكون للســينما 
الطالبية مكانة كبيرة في الوســط 
العراقي، فأســس قســم  البداعي 
الســينما فــي أكادمييــة الفنــون 
1976 وأصبح رئيساً  اجلميلة ســنة 
للقســم، واســتدعى أبرز األساتذة 
العرب ليدرســوا فــي الفرع ومنهم 
توفيق صالح،  الشهير  املصري  اخملرج 

وهاشم النحاس، واميل بحري.
وعلــى الرغــم مــن كل اإلمكانات 
املتواضعــة، ال ان هنــاك من ينتج 
ويطور، كما نعرف من الدكتور ضياء 
القيسي مدير معهد الفنون اجلميلة 
للبنني القســم الصباحي الذي كان 
متفائال بنتاجات طالب معهده برغم 
املعاناة وقال: نحن ســعداء مبا يقدم 
طالبنا خالل سنوات دراستهم برغم 
قلة امكانياتنا وقلة الوسائل املعينة 

لعملنا في تطويــر طاقات ومواهب 
الطلبة الراغبني بدراســة السينما، 
وبرغــم هــذا قدمنــا 15 فيلما من 
القصيرة  بني  تتراوح  الطلبة  نتاجات 
والطويلة وثائقية وكوميدية او روائية 

وبإشراف اساتذتهم "
اما الستاذ فالح حسن رئيس قسم 
الســينما في نفس املعهد فذكر ان: 
باإلمكانيــات، نحن  يرتبط  التطــور 
ل منلــك اي دعم مــن اي جهة، وكما 
تعلمــون فإننــا نتبــع وزارة التربية، 
وهي ذات امكانــات محدودة، وبرغم 
اننا منتلك حماســا كبيــرا كمعهد 
ورؤى  افكارا  منت  وطالب،  ومدرســني 
إلنتاج افالم روائية، او وثائقية لغرض 
التنافــس فــي املهرجانــات، لكننا 
نصطدم مبعوقات كثيرة فنحن نفتقر 
لألمــوال، ل منلك امكانــات  اإلنتاج، 
الطالب ينفق من جيبه اخلاص، إلنتاج 

فيلمــه يضطر لتأجيــر املعدات من 
خارج املعهد، ل منتلك اجهزة حديثة، 
او كاميــرات حديثة، لدينا ســتوديو 
ولكنه غير مجهــز، لدينا 117 طالبا 
لكننا  باملعهد  الســينما  في قسم 
اذا متكنــا من اعداد خمســة طالب 

متميزين فنحن بوضع ممتاز.
الســتاذ حيــدر كاظــم العامــري 
التدريسي في معهد الفنون اجلميلة 
يقول:  الصباحــي  القســم  للبنات 
الزمــة تتكرر كل عــام ول جند احلل. 
باختصــار، نحن نفتقــر لإلمكانات، 
الدولة بعيدة عن موضوع متويل، حتى 
التي هي املؤشــر  هــذه املهرجانات 
لعملنــا كل ســنة، فإننــا نقيمها 
الفولــدرات،  طبــع  ذاتية،  بجهــود 
والهدايــا، والضيافــة، نحن ل منتلك 
صالــة لعرض الفالم فــي معهدنا، 
املهرجان  لذلك نحتار كل عام مبكان 

السنوي، ونضطر لالستعانة بأماكن 
اخرى قد تكون غير مالئمة.

اما الفنانة روشــن حســني معاونة 
املعهد فتقول" طالباتنا في قســم 
الســينما يعانني من املصاعب التي 
تواجههــن، هــن بحاجــة للتصوير 
امليداني ما يعني اخلروج خارج اسوار 
املعهــد واحتمــال ان تكــون مواقع 
مرافقة  فيتوجب  آمنة  غير  التصوير 
فرد من عوائلهن او احد الســاتذة ، 
ومن املعوقات الخرى حاجة طالباتنا 
لالســتعانة بالعنصــر الذكوري في 
البنني  ملعاهد  نلجــأ  فاحيانا  الفالم 
وبالعكس رمبا يحتاج طالب السينما 
باحدى  لالستعانة  البنني  معهد  في 
املعوقات  احــدى  وهــذه  طالباتنــا 
ايضا ،لذلك مســاهمة ودعم الهل 
لطالبات قسم السينمـــا مهـــم 

جـدا ".

الصباح الجديد - وكاالت:
ميكن أن تكشــف وسائل التواصل 
الجتماعي عنــك أكثر مما تعتقد، 
فعلى ســبيل املثال، قــد يتمكن 
فيــس بوك مــن معرفــة حالتك 
الصحية، وذلك على وفق دراســة 

جديدة.
التي  اجلديــدة،  الدراســة  وذكرت 
أن  إن"،  إن  نشرتها شبكة "ســي 
الباحثــني متكنوا مــن التنبؤ بـ21 

نوعا من احلالت الطبية، تتراوح بني 
اجللد، من خالل  احلمل واضطرابات 
األشــخاص  تعريف  ملفات  حتليل 

على فيس بوك
حالة  حتديثات  أن  الدراسة  ووجدت 
فيس بــوك كانت "فعالــة بنحو 
خاص في التنبؤ مبرض الســكري، 
وأمراض الصحــة العقلية، مبا في 

ذلك القلق والكتئاب والذهان".
"تنعكس  الدراســة:  وأوضحــت 

وحالتهم  املستخدمني  شخصية 
العقلية وســلوكياتهم الصحية 
على حســابات وســائل التواصل 
بهـــم،  اخلاصـــة  الجتماعـــي 
وكلهـــا ذات تأثيـــر هائـل علـى 

الصحـة".
ربط  الدراســة عن طريق  وأجريت 
اإللكترونية  الطبيــة  الســجالت 
للمرضــى الذيــن وافقــوا علــى 
املشــاركة في الدراســة بوسائل 

التواصل الجتماعي اخلاصة بهم.
واشــتملت الدراسة على حتديثات 
949 ألف و530 حالــة فيس بوك، 
و999 مشاركا، كانت مشاركاتهم 

أطول من 500 كلمة.
لكن هل هي اكتشــاف ودراســة، 
ام ان التجســس علــى احملادثــات 
اخلاصة هي ما يكشــف لهم عن 
لكل  والنفســية  الصحية  احلالة 

شخـص؟

فيس بوك يتنبأ بحالتك الصحية

السينما الطالبية.. احالم كبيرة وواقع فقير

السينما الطالبية

نشــرت الفنانــة، 
طافش،  نســرين 
مطولً  منشــورًا 
علَّقــت فيه على 
القبالت  مشــاهد 
التمثيــل،  فــي 
عنهــا،  ُمدافعــًة 
ت  ستشــهد ا و
في  احلب  بقبــالت 
األبيــض  أفــالم 
التي  واألسود، 

جمعــت 
الزمن  جنوم 
جلميــل  ا
سعاد  أمثال، 
حسني، ورشدي 
أباظة، ومشــاهد القبل في 
األفــالم العاملية، التي حققت 
الفيلم  جناًحــا كبيــرًا مثــل 

الشهير "تيتانك". 
وعّبــرت طافش في منشــور لها 
عبر حســابها في "إنســتغرام"، 

قائلًة، "قبلة احلب جميلة طاملا غايتها 
جميلة ســواء في التمثيل او احلقيقة 
او حتــى على البســاط األحمر "الريد 
كاربت"، متثياًل. هذا رأيي فقط، لســت 
مضطرة إلقنــاع أحــد او أطالب أحد 

بتبينه.
 واختتمت نســرين املنشــور بقولها، 
"يتوجــُب على األهــل أن يخافوا على 
أبنائهم من مشــاهد العنــف والدم، 

وليسًّ مشاهد احلب والُقبالت".
 وأغلقت الفنانة خانة التعليقات، جتنًبا 
ألي تعليقاٍت سلبية. جاء هذا املنشور 
بعد اجلــدل الكبير، الــذي رافق عرض 
مسلســل "جن"، أول مسلسل عربي 
– أردنــي من إنتاج شــركة نتفليكس 
العامليــة، والذي واجــه هجوًما كبيرًا 
بســبب مشــاهد القبالت والشتائم 

التي تضمنها. 
علــى صعيد آخــر تســتعد طافش، 
إلطالق ألبوٍم غنائــي جديد، اذ أصدرت 
مؤخــرًا ثالث أغــان من األلبــوم، وهي 
وسهالً  و"اهالً  فرحونا"،  نفرح  "عايزين 

باألحباب"، و"مو صدق حبك".

نسرين طافش
 تدافع عن "جن"

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
بريطانيــة  محكمــة  قضــت 
بالســجن ملدة 14 شــهرا، على 
األموال  بعــض  ســرق  رجــل، 
من بنــك مســتعمال "ثمرة 
موز" كســالح. حيث حاول 
ســرقة  فونديرل  لورنــس 
فرع مــن "بنك باركليز" في 
قام  ان  بعد  بإجنلترا،  دورست 
كيس  في  مــوز  ثمرة  بوضع 
بالســتيكي برتقالي اللون، 

وتظاهر بأنها سالح.
وحســب مجلــة "نيوزويك" 
األميركية، قــال فونديرل وهو 
يصعد إلى موظفة مسؤولة 
األمــوال:  صــراف  عــن 

"هذه بندقية، أعطنــي املال". وهرب 
فونديرديل، 50 عاما، بعدما سرق نحو 
1.378 دولرا، لكنه سلم نفسه بعد 

ذلك بوقت قصير.
وفي جلسة استماع في بورمنوث، أقر 

الرجل بتهم السرقة و"امتالك سالح 
زائف"، وفقا لشــرطة دورست،  ناري 

فيما مت احلكم عليه مؤخرا.
وقال احملقــق كونســتابل أندي هيل 
املذنب ســلم  أن  برغم  للصحفيني: 
نفســه بعد هذا احلــادث مبدة وجيزة 
ومت اســترداد النقود، فإنه كان حادثا 
ألمني  بالنســبة  للغايــة  مزعجــا 

الصندوق املعني.
وليســت هــذه املــرة األولــى التي 
تســتعمل فيها الفاكهــة بارتكاب 
عملية سطو، ففي شــهر مايو أيار 
املاضي احتجز رجل إسرائيلي بنكني 
في بئر الســبع، ومعه ثمرة أفوكادو 
مطليــة باللون األســود زعــم أنها 

قنبلة يدوية.

الموز سالح لسرقة مصرف
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