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بغداد- وعد الشمري:
أكد تيار احلكمــة املعارض، أمس 
االربعــاء، أن العديــد ممــن جرى 
تثبيتهــم بدرجة مديــر عام في 
مؤسســات الدولة غير مستوف 
للشــروط القانونيــة، محمــاً 
ذلك،  مســؤولية  الوزراء  مجلس 
فيمــا أتهــم احزابا سياســية 
بالسعي للســيطرة على جميع 
مرشحني  وفرض  الدولة  مفاصل 
للمناصب اخلاصــة بحجة أنهم 

مستقلون.
الدهلكي،  التيار عاء  وقال عضو 
الدرجــات اخلاصة كان  إن "ملف 
يعرقل اداء العديد من مؤسسات 
الدولة لسنوات طويلة، بعد أن مت 
منح العديــد منها بالوكالة إلى 

اشخاص ال يستحقونها".
فــي حديث  الدهلكي،  واضــاف 
إلى "الصبــاح اجلديد"، أن "رئيس 
مجلس الــوزراء عادل عبد املهدي 
قد وعدنــا خيراً عندما مت تكليفه 
مبهمتــه، وتعهد بحســم امللف 
على  زمني محدد  خال ســقف 
وفق االطر الصحيحة وبعيداً عن 

احملاصصة الطائفية أو احلزبية".
وأشار، إلى أن "الكتل السياسية 

الدرجات  الية حسم  بأن  تفاجأت 
اخلاصة فاشــلة وغير مجدية وال 
تنســجم مع الطموح الذي كنا 
نســعى له، وهو ما اثار استغربنا 
بــأن احملاصصــة قد عــادت مرة 

اخرى".
وبني الدهلكي، أن "االلية اعتمدت 
على ترشــيح كل وزيــر للمدراء 
العامــني املوجودين في وزارته ممن 
يشغلون مناصبهم بالوكالة إلى 
االمانة العامة جمللس الوزراء بغية 

تثبيتهم".
وأوضــح، أن "املعاييــر احلقيقية 
التــي يجب االعتمــاد عليها لم 
تعتمد حيث لــم يتم النظر إلى 
السيرة الذاتية لشخص املرشح، 
امنا جاء تقدمي اســمه جملرد كونه 

يشغل املنصب وكالة".
وأســتطرد القيــادي املعارض، أن 
"اجلهــة التي تتولــى تثبيت من 
هــم بدرجة مدير عــام عليها أن 
تدقق التــدرج الوظيفي واخلبرات 
الســابقة والبحوث املقدمة في 
مجــال العمل وليــس االكتفاء 
املرشح شهادة جامعية  بامتاك 

أولية معترف بها".
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الحكمة: الدرجات الخاصة ما زالت بالمحاصصة ومجلس 
الوزراء ثّبت مدراء عامين ال يستوفون الشروط القانونية

عادل عبد املهدي مع الوزراء

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
تيار احلكمة  النائب عــن  حذر 
من  األربعــاء،  اجلابري،  ســتار 
وجود “شبه اجماع” بني الكتل 
السياســية على “تســويف” 
عن  احلصانــة  رفــع  قضيــة 
الذي  النــواب  مجلس  اعضاء 
وردت بحقهــم أوامر قضائية، 

فيما توقــع صدور قوائم اخرى 
احلصانة  لرفع  جدد  نواب  بحق 

عنهم.
اجلابــري فــي تصريح  وقــال 
لـــه إن “هناك شــبه إجماع 
من قبــل الكتل السياســية 
بتســويف رفع احلصانة وهذا 
مؤشــر خطير ضد املؤسسة 

التشريعية”.
النواب  مــن  “عددا  أن  مبينــا 
الذين صدرت بحقهـــم رفـع 
احلصانـــة يعملـــون لـــدى 
سياسيـة  وأحـــزاب  كتـــل 
أمـام  ميثلـون  الصعـــب  ومن 

القضـاء”.
ودعا اجلابــري الكتل إلى “رفع 

الغطاء السياســي عن الذين 
قبــل  مــن  أســماهم  وردت 
يأخذ  وان  العراقــي  القضــاء 
مجلــس النــواب دوره برفــع 
متوقعا  عنهــم”،  احلصانــة 
“صدور قوائم أخرى تتعلق برفع 
احلصانة عن نـــواب آخريـــن 

بتهـم متعـددة”.

الصباح الجديد - وكاالت: 
ووتش  رايتس  ذكرت منظمة هيومن 
امس االربعــاء، ان آالف األطفال في 
الباد يُشــتبه بانتماء أهاليهم إلى 
تنظيم داعش، محرومون من حقهم 

في احلصول على التعليم.
وقالــت املنظمــة في تقرير نشــر 
على موقعها الرســمي ان األطفال 
الذيــن ولدوا أو عاشــوا في مناطق 

خاضعة لســيطرة داعش بني 2014 
املدنية  الوثائق  إلى  يفتقرون  و2017، 
العراقية  احلكومــة  تطلبهــا  التي 
ويصعب  املــدارس  في  للتســجيل 

حصولهم عليها . 
وثيقة صادرة  فأن  املنظمة  وبحسب 
في أيلول 2018 ووقعها مســؤولون 
كبار في وزارة التربية ايدت مناقشة 
يبدو أنها تسمح بتسجيل األطفال 

املدنية  الوثائق  إلــى  الذين يفتقرون 
في املدارس ، لكن املسؤولني يُعلِمون 
اإلغاثة،  ومجموعات  املدارس  ُمديري 
التي تقدم خدمــات الدعم من أجل 
التعليــم أن األطفال غيــر احلاملني 
للوثائــق مــا يزالــون ممنوعــني من 

التسجيل في املدارس احلكومية . 
األوسط  الشرق  وقالت مديرة قسم 
وشمال أفريقيا باإلنابة في املنظمة 

ملــى فقيه "حرمــان األطفــال من 
حقهــم فــي التعليم بســبب أمر 
قــد يكــون أهاليهم ارتكبــوه ، هو 
شــكل مضلــل، على نحــو صارخ 
إذ يقّوض أي  من العقاب اجلماعــي، 
جهود حكوميــة محتملة ملكافحة 
الفكر املتطرف عن طريق دفع هؤالء 

األطفال إلى هامش اجملتمع .
تتمة ص2

نائب: هناك "شبه اجماع" على تسويف
 رفع الحصانة عن برلمانيين مطلوبين للقضاء

أبواب المدارس مغلقة أمام العديد من األطفال
 في العراق بسبب الوثائق المدنية

رايتس ووتش تثير قضية إنسانية نجمت عن جرائم داعش:توقع صدور قوائم جديدة.. 

العراق يبحث استثمار الشركات السعودية 
6لمشروعات الغاز والبتروكيماويات تجارة االعضاء البشرية تنتعش في االقليم 

2ومافيات تستدرج االحداث بمبالغ مالية
بغداد - الصباح الجديد:

وجــه وزير الداخلية ياســني طاهر 
باعفاء  االربعــاء،  امس  الياســري 
رائد  الفريق  قائد الشرطة االحتادية 
وتكليف  شاكر جودت من منصبه 
اللواء الركن جعفر البطاط لتسيير 
املنصب بدال منه. وذكر مصدر امني 

الياسري  ياســني  الداخلية  وزير  ان 
اصــدر امراً بأعفاء قائد الشــرطة 
االحتادية الفريق رائد شاكر جودت ، 
مشيرا الى ان الياسري كلف اللواء 
الركن جعفر البطاط لتسيير أمور 
منصب قائد الشرطة االحتادية بدال 

من الفريق رائد شاكر جودت.

بغداد - الصباح الجديد : 
النيابية،  أكدت اللجنة القانونية 
األربعاء، عــدم إمكانية احلكومة 
حسم ملف الدرجات اخلاصة في 
شهر تشرين األول املقبل ، مبينة 
ان احلكومة ســتلجأ الى تسوية 
سياسية في متديد الفترة احملددة.

حســني  اللجنة  عضــو  وقــال 
اطلعت  تصريــح  في  العقابــي 
عليــه الصباح اجلديــد امس، ان 
"احلكومــة وخال ســنة كاملة 
لم تفلح في حسم اي وجبة من 
الدرجــات اخلاصة ومــا قدمته ال 

يرتقي الى مستوى املسؤولية".
واضاف العقابي ان "امام احلكومة 
شــهر واحــد من انقضــاء فترة 
التمديد اخلاصة بحسم الدرجات 
الـ400   تتجــاوز  والتــي  اخلاصة 

درجة وهذا غير ممكن اطاقا".
وأوضــح العقابــي ان "الصــراع 
املناصب وضعف  السياسي على 
احلكومــة في التصــرف مبفردها 
داخل  وحسمها  االســماء  تقدمي 
البرملــان ســيجرها فــي نهاية 
املطاف الى الغاء املهلة ومتديدها 

باتفاقية سياسية جديدة".

اعفاء قائد الشرطة االتحادية 
من منصبه وتكليف البطاط 

بتسيير مهام المنصب

بغداد - الصباح الجديد:
الغضبان  ثامر  النفط  وزير  كشف 
فــي مؤمتر صحافي مشــترك مع 
وزير الطاقــة التركي فــاحت دومناز 
امس، عن مشروع ستراتيجي ينوي 
البلدان تنفيذه في مجال الطاقة.

وأعلن الغضبان عزم العراق وتركيا 
اخلام  النفط  مد خط جديد لضخ 
من احلقول العراقية في محافظة 

كركوك إلى احلدود التركية.
وكان وزيــر النفط الغضبان حتدث 
في أيار املاضي، عن خطة ملد أنبوب 
جديد لضــخ النفط مــن حقول 
محافظــة كركــوك إلــى تركيا، 

وذلك باملوازاة مع أنبوب "كركوك - 
جيهان" املوجود.

ويأتي ذلك في إطار مساعي أنقرة 
لزيــادة مشــترياتها مــن النفط 
األميركي  القــرار  بعد  العراقــي، 
إنهاء اإلعفاءات املمنوحة جملموعة 
دول منهــا تركيا لشــراء النفط 

اإليراني.
يشــار إلى أن وزير الطاقة التركي 
وصل، أمــس األربعاء، إلــى بغداد 
لبحــث العاقــات الثنائيــة بني 
البلدين. وقبــل لقائه بوزير النفط 
إلتقى الوزير التركي برئيس الوزراء 

عادل عبد املهدي.

بغداد وأنقرة تبحثان مد أنبوب 
نفط جديد مواز لكركوك - جهان 

عبر األراضي التركية

القانونية النيابية: الحكومة ستمدد 
مهلة حسم الدرجات الخاصة لضيق الوقت

بغداد - الصباح الجديد:
افــاد النائب عن كتلة ســائرون 
عــاء الربيعــي بوجود أســماء 
لشــخصيات سياسية متنفذة 
وقفــت مــع شــركات الهاتف 
النقال "زين وآسيا سيل وكورك" 
وكانت شــركاء لهذه الشركات 
التي قامت "بتوقيع عقود مقابل 

رشى" حسب قوله.
وأوضح الربيعــي في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، ان 
الشركات جميعها وحتديداً  تلك 
شــركة كورك في ذمتها مبالغ 
املايني  مئــات  الى  تصل  طائلة 
كان مــن املفتــرض ان تســدد 

للحكومة العراقية.
وكشف ان تلك الشركات تتعمد 
السرقة من املواطن نتيجة فشل 
مبتابعتها  العاقــة  ذات  اجلهات 
ومراقبــة عملها وغــض النظر 
عن تــردي خدمتها التي كان من 
للمواطن  تقدمهــا  ان  املفترض 
العراقــي ســواء فــي خدمــة 

االتصال او في خدمة االنترنت.
وأكد الربيعــي ان هنالك بعض 
الــوزارت اضافة لهيئــة االعام 
بخاف  تعاملــت  واالتصــاالت 
التي  الشركات  مع هذه  القانون 
للحكومة  بذمتها  ما  تسدد  لم 
العراقية ومت إطفاء بعض الديون 

بطرق ملتوية .
وحــذر مــن أن جلنــة اإلعام 
واالتصاالت، تعمل على كشف 
أســماء جميع من يقف خلف 
اذا ما عرقلت  تلك الشــركات 
الفســاد  ملفات  فتح  عملية 
املتعلقة بشــركات زين وآسيا 
التي تســدد ضرائب  وكــورك 
في كردســتان ومتتنع عن دفع 
بذمتها  املتعلقة  املستحقات 
بتواطئ  االحتاديــة  للحكومة 
متنفذة  قبل شــخصيات  من 
كبيرة  ماليــة  مبالغ  مقابــل 
وســط صمت مطبق من قبل 
هيئة االعام واالتصاالت وهيئة 

النزاهة.

برلماني: سياسيون نافذون 
يتقاضون "رشى" وراء عدم فتح 
ملف شركات الهاتف النقال.. 

اتهم احزابًا تهيمن على الحكومة بفرض مرشحيها للمناصب 

بغداد - الصباح الجديد:
حذر خبراء في الشأن الدستوري، 
مــن حتايل كتل  االربعــاء،  امس 
غير  املكونــات  على  سياســية 
املســلمة )االقليات( مبنح ممثليها 
في  القانــون  فقهــاء  مقاعــد 

الفتني  العليا،  االحتاديــة  احملكمة 
إلى أن املشــروع املعــروض حالياً 
امام مجلس النــواب ال مينحهم 
حق التصويت، مشــددين على أن 
في  الدين  لرجال  الغلبة ستكون 

اصدار القرارات واالحكام.

وقال اخلبير محمد الشــريف، إن 
"الكتل السياســية الراغبة في 
العراقي  القضاء  الهيمنة علــى 
طرحــت مقترحاً مثيــراً للجدل، 
ملا اعتبرتــه محاولة للوصول إلى 
صيغــة نهائية لقانــون احملكمة 

االحتادية العليا".
"املقترح  أن  الشــريف،  واضــاف 
يتضمن منح ممثلي املســيحيني 
والصابئة املندائيني مقاعد فقهاء 
االحتادية  احملكمــة  فــي  القانون 
العليــا بحجــة ارضائهــم بعد 

شعور هذه املكونات باإلقصاء".
وأشار، إلى أن "هذا املقترح خطير 
للغايــة، ويشــكل حتايــاً على 
املسلمة"، موضحاً  املكونات غير 
أن "دور فقهاء القانون وفقاً حملضر 
املؤرخة  النواب  مجلس  جلســة 

)30/ 6/ 2019(، سيكون استشارياً 
وليس لهم حق التصويت، بخاف 
فقهــاء الشــريعة االســامية 
الذين سوف يتم تفضيلهم على 

القضاة".
تتمة ص2

كتل سياسية تتحايل بمنح االقليات مقاعد في المحكمة االتحادية ال تمنحها حق التصويت 
مع استمرار السعي لهيمنة االحزاب االسالمية على القضاء

ملحق "       " 

قراءة في البنية المعمارية للفيلم السينمائي
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السينما في تأثيراتها العديدة

مهرجان الجونة السينمائي، يكشف تفاصيل دورته الثالثة

االخراج المتميز وعوامل االستمرار

العراق يخسر دعوى قضائية دامت عشر سنوات
 في محكمة أميركية وال تعليق من محاميه وسفارته

تضمنت تعويضا قدره 140 مليون دوالر

بغداد - الصباح الجديد: 

خســرت البــاد دعــوى قضائية 
أقيمت ضدها في الواليات املتحدة، 
قبل عشــر ســنوات واســتمرت 
حتى حكم قــاض أميركي مؤخرا 
يبلغ  بتعويض  املشــتكي  لصالح 
140 مليــون، دوالر، فيما لم يعلق 
محاموها او السفارة العراقية في 

اميركا على احلكم.  
اوك  واي  "شــركة  وفــازت 
للتكنولوجيا " التي قتل رئيســها 
التنفيــذي في العــراق في ظروف 
غامضة عام 2004 بحكم تعويضي 
قدره 140 مليــون دوالر ضد العراق 
السترداد نفقات مقاولة عسكرية 

"لم تتسلمها" .
وذكرت صحيفــة "غلوب أند ميل” 
االمريكيــة في تقريــر، أن "حكم 
رئيس  المبيــرث  رويــس  القاضي 

واشــنطن  في  اجلزائية  احملكمــة 
89 مليون  بالتعويض مببلــغ  صدر 
الــى اتعاب احملاماة  دوالر باالضافة 
والفوائــد في املعركــة القانونية 
التي دامت عشر سنوات بني شركة 
ومقرهــا  للتكنولوجيــا  أوك  واي 

بنسلفانيا وجمهورية العراق".
وأضافت الشــركة:" أن رئيســها 
في  قتل  ديل ســتوفيل  التنفيذي 
العراق في شــهر كانون االول من 
عام 2004 بعد أن شكا أن شركته 
لم تتســلم مبلغ 20 مليون دوالر 
كانت مســتحقة لها نظير جتديد 
الغزو  العراقي بعد  دبابات للجيش 

عام 2003".
وتابــع أن " جماعيــة ارهابية في 
اعلنت مســؤوليتها في  العــراق 
لكن  حينها عن مقتل ســتوفيل 
الشهود الذي شهدوا في احملاكمة 
ادعوا أن ســتوفيل ُقتــل بالفعل 

لتجنب دفع االموال الى شركته".

من جانبــه قال محامي شــركة 
واي اوك للتكنولوجيا ألن فوســتر 
إن " القضيــة صعبــة ألن العراق 

فعل كل ما بوسعه فعله ملدة 10 
سنوات لتأخير االضطرار إلى شرح 

تصرفاتهم".

"العراق  أن  الــى  التقرير  واشــار 
قــدم دفاعات مت رفضهــا جميًعا 
في حكم مــن 107 صفحات من 

قاضي احملكمة اجلزائية األمريكية 
رويس المبيرث، وكتب في حكمه 
أن األموال التي كان من املفترض 
أن تذهب إلــى واي أوك لم تدفع 

أبًدا".
وكان اجلنرال الســابق في اجليش 
ديفيد بترايــوس ، أحد القادة في 
جهود إعــادة إعمار العــراق ، قد 
شهد  في إفادة في العام املاضي 
بأن ستوفيل كان جزًءا رئيسًيا من 
اجلهود املبذولة ملســاعدة اجليش 
العراقي على الوقوف مجددا قائا 
إن "ســتوفيل رافقــه عدة مرات 
على منت طائرات الهليكوبتر في 

العراق".
لــم يقم احملامون  آخر  من جانب 
الذين مثلوا العراق في احملكمة وال 
الســفارة العراقية في واشنطن 
الهاتفية  املكاملــات  علــى  بالرد 
اإللكتروني لطلب  البريد  ورسائل 

التعليق على احلكم"

القضاء االميركي



شؤون عراقية

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

احتاج الى توصيف هذا التشــظي في وجدان 
الشاشات  ومهرجي  واملعلقني  الكتاب  بعض 
امللونة الذين احترفوا االســاءة الى مشــاعر 
اشقائنا الكرد، فلم اجد إال موصوف السقوط 
املريع في بالوعــة الكراهية القومية، ونكران 
حق الكرد في احلياة اآلمنــة، والعيش الكرمي، 
وذلك بخلط قيم الشراكة بالوطن مع جتاذبات 
السياســة واخلالفات، لتصبح مفردة »الكرد« 
عندهم  منبوذة حال اي عــدّو أو محتل، وقد 
بلغ االمر بهؤالء حتى الى التشفي في ما نُشر 
مؤخرا من صور مروعة عن مقبرة الســماوة 
اجلماعية، لضحايــا كرد، وهــي تقترح على 
االنسانية ان تدس نفسها في العار، وحتضنا، 
نحن االحيــاء من ابناء العــراق، أن ننبري الى 
التبرؤ من السفاح الذي دفن النساء واالطفال 
احياء في هذه البــوادي، وان نعتذر للكرد عن 

جرمية ارتكبت باسمنا، شئنا ام لم نشأ. 
يؤســفني القول ان كتاب »شــفاء الغليل« 
هــؤالء عرٌب  )واالســف تعبيــر ملطف هنا( 
وان بعضهم يقــول  »لنا الوســط واجلنوب 
ولكم الشــمال.. مــع الســالمة« والذي ال 
يقول ذلك يســتخدم قطع غيار شــوفينية 
»طائفية«عتيقة لصناعة ابشع لغة وثقافة 
لتجريح قيم وشــواهد املصاهــرة التاريخية 
بني شــعبني شــيدا تاريــخ العــراق احلديث 
وصنعــا هويتــه الوطنية والثقافيــة، كبلد 
متعدد القوميات والثقافات والعقائد واالديان، 
واحســب ان وســائل اعالم محليــة عديدة 
انخرطت فــي صناعة الضغائــن ضد الكرد، 
االمر الذي حترمه املعاهدات والوثائق واملدونات 
الدوليــة، وكان لزاما ان تالحقها هيئة االعالم 
واالتصال املوكولة لها، دستوريا، مهمة تأشير 

ومالحقة اعالم الكراهية من كل االلوان. 
هذا ليــس دفاعا عن الكرد، قــدر ما هو دفاٌع 
عن ثقافــة االخــاء القومي التي يدنســها 
الشوفينيون.. وتشوهها املزايدات السياسية. 

مانديلال: 
بالنســبة  التحليــل  نظريــات  »اســهل 

للعاجزين هي نظرية املؤامرة«. 

رأيي في قضية
االخاء القومي
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السليمانية - عباس كاريزي:

ينتعــش بــازار املتاجــرة باالعضــاء 
البشــرية في اقليم كردســتان عبر 
النازحني  الشــباب  تستغل  عصابات 
والعاطلني عن العمل وتغريهم مببالغ 
مالية او توفير تأشيرات سفر الى دول 

اوروبية.
وفــي احدث بيان لهــا اعلنت مديرية 
شــرطة محافظة السليمانية امس 
االربعاء عن القبض على عصابة تتاجر 

باألعضاء البشرية.
وقــال املتحــدث باســم الشــرطة 
ســركوت احمد، ان شرطة مكافحة 
اجلرمية في السليمانية القت القبض 
3 متهمني يشــكلون عصابة  علــى 
للمتاجــرة باألعضاء البشــرية، الفتا 
الــى ان اثنني من افــراد العصابة من 

القومية العربية.
واضاف احمد، ان العصابة تتاجر ببيع 
وشراء الكلى، مشــيرا الى ان اعضاء 
العصابة مت ايداعهم في السجن بأمر 

من قاضي التحقيق.
رئيس هيئة حقوق االنسان في اقليم 
كردســتان الدكتور ضياء بطرس، أكد 
ان الهيئــة الحظت بروز هذه الظاهرة 
منذ عام 2014 وتناميها خالل لسنوات 
الالحقة، ما دفعها الى مناشدة برملان 
وحكومــة االقليــم العتمــاد قانون 
 )28( رقم  بالبشــر  اإلجتــار  مكافحة 
لسنة 2012 الذي اقره مجلس النواب 
العراقي، او تشــريع قانون مرادف له، 

ملنع بروز وتنامي هذه الظاهرة.
واوضح في تصريــح للصباح اجلديد، 
ان اعتمــاد هذا القانون فــي االقليم 
بالبشــر،  اإلجتار  جرائم  ملكافحة  جاء 
واحلد منها ومعاجلــة آثارها ومعاقبة 
مرتكبيهــا لكونها تشــكل خطورة 
بالغة على الفرد واجملتمع، ومتثل إهانة 

لكرامة اإلنسان.
واشــار بطرس، الــى ان ظهور بعض 
احلاالت في كالر وخانقني احملســوبتني 
على االقليم وتبرع بعض االشــخاص 
القادمني مــن مناطق  النازحــني  من 
اتخاذ  الى  بالهيئة  خارج االقليم، دفع 
إجراءات رادعة ومفاحتة وزارة الداخلية 
والعدل والصحة بالتصدي لهذا االمر.
وبني انه وبعد ذلك تشــكلت جلنة من 
والداخلية  الصحــة  وزارة  في  اعضاء 

باعتماد  قامــت  والعمــل،  والعــدل 
مجموعة من الضوابط لتنظيم تبرع 
البشرية ومنع  االشــخاص باألعضاء 

املتاجرة بها بنحو غير قانوني.
واشــار الى انه برغم وجــود اجراءات 
املعنية  اجلهــات  قبــل  صارمة مــن 
بحكومــة االقليــم للحد مــن هذه 
احلاالت، اال ان بيع االعضاء البشرية ما 
زال موجودا فــي االقليم، وانه ما زالت 
بعض احلاالت تســجل هنا وهناك، اال 
انهــا ما زالت فردية ولــم تتحول الى 
ظاهرة، نظرا لوجود رقابة دقيقة على 
عيادات االطباء واملستشفيات االهلية. 
الفتا الــى ان تنامي هذه احلاالت ناجم 
عن عسر احلال لدى بعض االشخاص، 
يجعلهم يلجــأون الى بيع اعضائهم 
البشــرية للحصول على مبلغ مالي 
مقابــل ذلــك.      وينص قانــون وزارة 
الصحة في إقليم كردســتان على أن 

يتمتع مانحو الكلية بشروط صحية 
العملية  لهم  جترى  لكي  واجتماعية، 
التابعة  الكلــى  زراعــة  مراكــز  في 
حلكومة االقليم، ومنها أن ال يقل عمر 
املانح عــن 18 عاماً، وأن يكون برفقته 
املتبرع  الشخص  واســرة  أقاربه  أحد 
له، وأن تكون العملية طوعية من دون 
مقابل مادي، وإذا ما اكتشفت اللجنة 
التابعــة لوزارة الصحة التي تشــرف 
املانح  إن  الكلــى،  على عمليات منح 
طلب مقابل منح كليته مبلغاً مالياً 

فإنها سترفض العملية برمتها.
الشباب  بإغراء  عرب  وســطاء  ويقوم 
من النازحني من وســط وغربي البالد 
لبيع اعضائهم البشرية مقابل مبالغ 
مالية، تبدأ من 5 وتصل الى 15 مليون 

دينار للكلية.
ويقــول محمد ســتار وهو نــازح من 
غربي البالد يسكن في مخيم باريكة 

جنوب شــرقي محافظة السليمانية 
للصباح اجلديد، ان الوسطاء استغلوا 
الوضع غير املســتقر في مدن وسط 
ببيع كالهم  الكثيرين  واقنعوا  العراق 
مقابل مبلــغ من املــال، وإن معظم 
الذين يبيعون كالهم هم من النازحني 

واملشردين بسبب احلرب ضد داعش.
وتابــع، قد يصل ســعر بيــع الكلية 
الواحدة من قبل الوســطاء بني )20-

25( مليــون دينار يذهــب اجلزء األكبر 
منه إلى الوســطاء فيما يتسلم بائع 

الكلية اجلزء القليل.
وقال ســركوت أحمد املتحدث باسم 
تضم  التــي  الســليمانية  شــرطة 
»ألقينا  النازحني  اآلالف من  عشــرات 
القبض على الكثير من جّتار الكلية في 
املدة الســابقة، » وهم دائما يبتكرون 
ســبل ووســائل جديدة للتنصل من 

الشرطة واملسؤولية القانونية.

مــن جانبه كشــف مكتــب حقوق 
االنســان في منطقة كرميــان، عن 
تسجيله )31( حالة بيع كلية في كالر 

وخانقني مبحافظة ديالى.
باألعضاء  تتاجــر  عصابــة  وكانــت 
البشــرية في أربيل، قد اســتدرجت 
قاصرا دون سن الثامنة عشرة، بداعي 
اصدرت  ان  بعــد  وقامت  الســياحة، 
له هويــات مزورة باســتئصال إحدى 
كليتيه فــي مستشــفى أهلي دون 

علمه او موافقة ذويه.
وتقــول والــدة الضحيــة ام محمد 
األجهزة  فــي  يعملون  أشــخاصاً  إن 
واألمنيــة متواطئون مع  احلكوميــة 
العصابــة التي تقوم ببيــع األعضاء 

البشرية باستخدام هويات مزورة.
واضافت ان ابنها استدرج مع أصدقاء 
له إلــى أربيل في أيار مــن هذا العام 
إلى املستشفى  وادخلوه  للســياحة، 

بحجــة إجــراء بعــض الفحوصات، 
وهناك اســتأصلوا كليتــه في اليوم 
العملية  إجــراء  بعد  ليعــود  التالي، 

بيومني إلى البيت«.
وحســب والدة الشــاب، فــإن الذين 
فعلــوا ذلك هم عصابة مــن 20 إلى 
25 عضواً تتاجر باألعضاء البشــرية، 
وكلهم من الكــرد يعملون في أربيل 
ودهــوك والســليمانية، ونظــرا الن 
يحتاج  اجلسد  من  عضو  اســتئصال 
الى اســتحصال املوافقــة األصولية 
فانه  حكوميــة،  دائرة   12 وموافقــة 
اإلدارية  هناك أشــخاص في األجهزة 
واألمنية متواطئون مع تلك العصابة 
ملفات  وينظمون  أمورها  ويســهلون 
لهــا في األجهــزة احلكومية، وان كل 
عضو في العصابة يحمل خمســاً أو 
ســت هويات مزورة، ويستخدمون كل 

واحدة منها في محافظة«.

تغري البعض بتأشيرات سفر الى دول اوروبية

تجارة االعضاء البشرية تنتعش في االقليم
 ومافيات تستدرج االحداث بمبالغ مالية

جتارة االعضاء البشرية

قال المتحدث باسم 
الشرطة سركوت 
احمد، ان شرطة 
مكافحة الجريمة 
في السليمانية 
القت القبض على 3 
متهمين يشكلون 
عصابة للمتاجرة 
باألعضاء البشرية، 
الفتا الى ان اثنين من 
افراد العصابة من 
القومية العربية

احلكمة: الدرجات اخلاصة ما زالت 
باحملاصصة ومجلس الوزراء ثّبت 

مدراء عامني ال يستوفون الشروط 
القانونية

وكشــف، أن »مــن بني املرشــحني 
للتثبــت بدرجة مديــر عام لم متض 
على خدمته الفعلية املدة القانونية 
املطلوبة وهي 10 سنوات، امنا أقل من 
ذلك بكثير، وهذا خرق واضح للقانون 

ينبغي الوقوف عنده«.
وخلص الدهلكي، إلى أن »الســؤال 
املطروح هو كيف مرت اســماء جرى 
تثبيتها بدرجة مدير عام على رئيس 
العامة جمللس  االمانــة  الوزراء وجلنة 
الــوزراء والوزير املعني، الســيما وأن 
العديد منها غير مستوف للشروط 

القانونية املطلوبة«.
من جانبه، ذكــر النائب عن احلكمة 
ستار جبار، في تصريح إلى »الصباح 
اخلاصة ما  »الدرجــات  إن  اجلديــد«، 
زالت خاضعة للمحاصصة وهذا من 
املؤشرات اخلطيرة التي تسجل على 

احلكومة احلالية«.
واضــاف جبار، أن »هذا امللف يبدو لي 
لم يحســم لغاية االن والتفاهم ما 
زال مســتمراً بني الكتل السياسية 

من أجل تقاسمها«.
إلــى ان »جميع االســماء  ولفــت، 

املرشــحة لغرض تثبيتها سواء في 
مجلس النــواب أو مجلــس الوزراء 
معروفة  ألحــزاب سياســية  تابعة 

للجميع وتتبنى التصويت عليها«
وزاد جبار، أن »اجلميع يناى بنفســه 
عن املرشــحني للمناصــب اخلاصة، 
لكن احلقيقية خالف ذلك التي تؤكد 
أن احزابــاً سياســية مهيمنة على 
احلكومة هي من تســعى للسيطرة 

على جميع مفاصل الدولة«.
يشــار إلى أن مجلس النواب كان قد 
اجرى تعديالً على قانون املوازنة للعام 
االخيرة  املهلة  جعــل  بهدف  احلالي 
اخلاصة  والدرجات  املناصب  حلســم 
تنتهي في الرابع والعشرين من شهر 

تشرين االول املقبل.

كتل سياسية تتحايل مبنح 
االقليات مقاعد في احملكمة 

االحتادية ال متنحها حق التصويت 
وبني الشريف، أن »دور خبراء القانون 
ســيكون أضافة إلى أنه استشاري، 
فأنــه محصــور في القضايــا التي 
تتعلــق مببــادئ حقــوق االنســان 
والدميقراطيــة، كما أن عددهم اثنان 
اربعــة اعضاء من  فقط في مقابل 

رجال الدين«.
وأســتطرد، أن »الغلبــة ســتكون 

وهم  االسالمية  الشــريعة  لفقهاء 
من رجال الدين املرشحني من الوقفني 
الذين لهم حق  السني والشــيعي، 
التصويــت في احملكمة، وأن اي حكم 
ال يصدر اال مبوافقة ثالثة ارباعهم اذا 

كان يتعلق بالشريعة االسالمية«.
التوجه  »ذلــك  أن  الشــريف،  وأكد 
يعكس تكريســاً لإلقصــاء الديني، 
والعرقي الذي أوجده مشــروع قانون 

احملكمة االحتادية العليا«.
ويرى، أن »حســم اجلدل بهذا الشأن 
هــو التطبيق الســليم للمادة )92( 
بفقرتيها من الدســتور، وهو االبقاء 
على الهيئة بطبيعتها القضائية أي 

من القضاة حصراً«.
»احترام  علــى  الشــريف،  وشــدد 
خصوصية استقالل احملكمة االحتادية 
التدخــل في مهامها،  وعدم  العليا 
وجعل اخلبــراء والفقهاء ضمن دائرة 
مستشارين يقدمون تقارير فنية غير 
ملزمة للقضاة، ومن جميع شــرائح 
اجملتمع العراقي، طبقاً ملا تسري عليه 

االعراف القضائية«.
وأورد، أن »القانــون الــذي تعمل به 
احملكمة في الوقــت احلالي يتفق مع 
املرحلة  متطلبات  ويلبي  الدســتور 
احلالية، لكن حجة الكتل السياسية 
بضــرورة وجــود قانون جديــد تأتي 

للهيمنة على القضاء«.
ومضــى الشــريف، إلى »اســتمرار 
سعي هذه الكتل للتكفل بترشيح 
جميــع اعضــاء احملكمــة االحتادية 
العليا ســواء من القضــاة أو خبراء 
الدين(  )رجال  االســالمية  الشريعة 
اجلميع  ليكــون  القانون  فقهــاء  أو 
هو  كما  السياســية،  لألحزاب  تابع 
إلى  املستقلة«.انتهى  الهيئات  حال 
السيرة الذاتية لشخص املرشح، امنا 
جاء تقدمي اســمه جملرد كونه يشغل 

املنصب وكالة«.
من جانبــه، ذكر اخلبير االخر ياســر 
اخلفاجي أن »الكتل ما زالت مستمرة 
في مساعيها للهيمنة على القضاء 
من خــالل قانون احملكمــة االحتادية 

العليا«.
أن »تصاعد حدة  واضاف اخلفاجــي، 
الرفض من مختلف شــرائح اجملتمع 
العراقي يعكس خطورة هذا القانون 
بالتزامن مع اصرار الكتل للقفز على 

ارادة املواطن العراقي«.
وشدد على أن »حسم اجلدل احلاصل 
يكــون بإعادة املشــروع إلى احملكمة 
االحتاديــة العليــا مرة اخــرى بغية 
صياغتــه مبا يتفــق مع الدســتور 
ويحفظ هيبة واستقالل القضاء في 

العراق«.

يشــار إلى أن مجلس النــواب كان 
قــد انهى القراءتني االولــى والثانية 
ملشروع قانون احملكمة االحتادية العليا 
وســط رفض وامتعاض ازاء املسودة 

املعروضة.

أبواب املدارس مغلقة أمام العديد 
من األطفال في العراق بسبب 

الوثائق املدنية
وقال عامــل إغاثة يُنســق برنامجا 
تعليميا فــي نينوى وثالثــة مديري 
مدارس هناك لـ هيومن رايتس ووتش 
إن مسؤولي الوزارة أخبروهم أنه برغم 
قرار أيلول 2018، واعتبارا من 1 كانون 
الذهاب  2019، ميكن للتالميذ  الثاني 
إلى املدرسة فقط إذا تعهد أهاليهم 
احمللية  العامة  املديرية  في  شخصيا 
للتربية فــي محافظتهم باحلصول 
على وثائق الطفل املدنية قبل نهاية 
العام الدراسي أو خالل 30 يوما بعد 

هذا التعهد .
ابتدائية  مدير مدرســة  قــال  فيما 
مجــاورة خمليــم للعائــالت النازحة، 
على بعد 30 كيلومترا جنوب شــرق 
املوصل  إن الــوزارة أصدرت تعليمات 
لم  الذين  التالميــذ  بطرد  للمدارس 

يلتزم أهاليهم بتعهدهم .
ويعيــش علــى األقــل 1,080 طفل 

في ســن الدراســة في اخمليم اجملاور 
للمدرسة، حسبما قالت إدارة اخمليم 
لـ هيومــن رايتس ووتــش، لكن 50 
فقط من هؤالء األطفال الذين لديهم 
جميعا وثائق صاحلة مســجلني في 

املدرسة. 
واضاف مدير املدرسة إنه كان يسمح 
منــذ 2018، جلميــع األطفــال في 
اخمليم بالتسجيل، لكن بعد تسلمه 
التعليمــات اجلديدة للــوزارة توقف 
100 طفــل على األقــل عن احلضور 
إلى املدرســة ، وتابــع ان أهاليهم ال 
الذهاب  تكلفة  حتمل  يســتطيعون 
إلى املوصــل لتقدمي التعهد، أو أنهم 
غيــر مقتنعني بجــدوى ذلك ألنهم 
من  يتمكنــوا  لــن  أنهم  يعرفــون 
احلصول على الوثائق املدنية لهم في 

غضون 30 يوما .
فيما قالــت فتاة )13 عامــا( كانت 
أُجبرت  إنهــا  في الصف الســادس 
على التوقــف عن احلضور في كانون 
الثاني، النها ال متلك والدتها شهادة 
وفــاة الوالد الذي وفقــا لألم انضم 
إلى داعش وتوفي وبالتالي ال ميكنها 
صاحلة  هوية  بطاقــة  على  احلصول 
البنتهــا، حيث اكدت الفتــاة أود أن 
اتعلم وأريد أن أســتمر في الدراسة 
وأن أصبح معلمة، ولكن ال أعرف إذا 

كانوا سيسمحون لي بذلك .
وتفتقــر العديــد من األســر التي 
عاشت حتت سيطرة داعش بني 2014 
و2017، إلى وثيقة مدنية أو أكثر التي 
تطلب املدارس مــن األهالي تقدميها 

لتسجيل هؤالء األطفال.
وقابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 
20 أســرة التي ما يزال أطفالها غير 
قادرين على التســجيل في املدرسة 
لهذا الســبب بعد قرار أيلول 2018، 
ولــم تتمكن من حتديد أي أســرة ال 
متلك وثائق واســتطاعت تســجيل 

أطفالها في املدرسة. 
وخالل ســيطرة داعش على مناطق 
في العراق وسوريا كان التنظيم عادة 
مــا يصادر الوثائق املدنيــة العراقية 
وأصدر وثائقه اخلاصة والتي ال تعترف 

بها احلكومة العراقية. 
كما واجهت األسر التي ُولد أطفالها 
فــي مستشــفيات يديرهــا داعش 
صعوبات في احلصول على شهادات 
الالحقة  الوثائــق  وجميــع  امليــالد 
ألطفالهم، خاصة إذا كان الزوج ميتا 
أو مفقــودا أو معتقــال حيث تطلب 
احلكومة العراقي من النساء شهادة 
الوفاة أو الطالق صاحلة إلصدار وثائق 
لهن وألطفالهن والتي ال تتوفر عليها 

معظم النساء في هذه الوضعية.
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الملف األمني

بغداد – سطو مسلح 
ذكــر مصــدر أمنــي في الشــرطة 
العراقية امس االربعاء ان مســلحني 
مجهولني قاموا بسرقة مبالغ مالية 
ومصوغات ذهبية من منزل شــمالي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر ان مســلحني مجهولني 
أقدموا مســاء يوم امــس االول على 
ســرقة مبالغ مالية تقّدر بخمســة 
ماليــني دينار ومصوغــات ذهبية من 
منزل ضمن منطقة الشعب شمالي 
بغــداد ، مضيفا ان املســلحني الذوا 
فيما  مجهولــة،  جهة  إلــى  بالفرار 
فتحت القوات األمنية حتقيقاً باحلادث 

.

ديالى – قذائف هاون 

افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس االربعــاء بأن قذائف هاون 
ســقطت على قرية مياح في اطراف 

املقدادية .
وقال املصدر ان خمــس قذائف هاون 
ســقطت على قرية مياح في اطراف 
الى  ادى  ديالى، ما  املقدادية مبحافظة 
احلاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر 
بشرية ، مضيفا ان القوات االمنية في 
املقدادية جتري عمليات بحث وتفتيش 

عن مصادر القذائف .

كركوك – تدمير وكر ارهابي 
اكد الناطــق باســم وزارة الداخلية 
اللواء سعد معن امس االربعاء ان قوة 
أمنيــة دمرت وكــراً لعصابات داعش 

االرهابية في محافظة كركوك .
وقال اللواء معن ان مفارز استخبارات 

ضمن  العاملة  االحتاديــة  الشــرطة 
وزارة  فــي  االســتخبارات  وكالــة 
الداخليــة ومن خــالل متابعة عمل 
تدمر وكر  اإلرهابية  داعــش  عصابات 
في وادي حشيشة مبحافظة كركوك 
في اثناء تفتيــش املنطقة ، مضيفا 
ان املفارز أعاله ضبطت كدساً للعتاد 
في قريــة النوافلة مبحافظة كركوك 
أيضاً احتوى على جلكانني C4 وثالثة 
منســاوي،  وصاروخ  تفجير  مســاطر 
وقــد مت اتــالف املواد من قبــل اجلهد 

الهندسي.

بابل – اعتقال مطلوب 
كشف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة بابل امس االربعاء عن متكن 
مفارز فوج الطــوارئ الرابع وبالتعاون 
مع االستخبارات وجهاز االمن الوطني 

ومفارز امن االفــراد من إلقاء القبض 
على متهم مطلوب على وفق املادة 4 
ارهاب حاول التسلل الى احملافظة من 
اجلهة الشــمالية عبر سيطرة الـ 77 

بناحية االسكندرية.
واضــاف املصــدر انــه بعــد تدقيق 
ومقاطعة معلومات مستمســكاته 
املوجودة  البيانات  قاعدة  مع  الثبوتية 
أن  الــى  السيطرة«.مشــيرة  فــي 
املتهم مت تســليمه الى جهة الطلب 
القانونية  االجراءات  باقي  الستكمال 

املطلوبة بحقه.

صالح الدين – انفجار لغم 
أعلن مصدر في وزارة الصحة والبيئة 
االربعــاء  إصابة أحــد مالكات  امس 
دائرة شــؤون األلغام في أثناء ممارسته 
بانفجــار لغم في  املســح  عمليات 

محافظة صالح الدين.
وذكر املصــدر ان احد مــالكات دائرة 
شــؤون األلغام أُصيــب بانفجار لغم 
ارضــي في أثنــاء ممارســته عمليات 

املسح في احملافظة.

االنبار – اعتقال ارهابيني 
أعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة األنبار امــس األربعاء إلقاء 
القبض على أربعة مطلوبني على وفق 

املادة »4 إرهاب« في مدينة الرمادي.
وقال املصــدر إن قوة مشــتركة من 
تشكيالت شرطة األنبار واستخبارات 
مكافحة اإلرهــاب نفذت أوامر قبض 
صــادرة مــن القضــاء فــي مناطق 
وألقت  الرمــادي  قضاء  في  مختلفة 
القبض على ٤ متهمني مطلوبني على 
وفق املادة ٤ إرهاب ، مضيفا أن القوات 

األمنية في األنبار تنفذ عمليات دهم 
وتفتيش في عدد من مناطق احملافظة، 
القبض  عن  العمليات  تلك  وتســفر 

على مطلوبني للقضاء.

نينوى – اعتقال ارهابي 
الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  كشف 
اللواء ســعد معن امــس االربعاء ان 
قوة أمنية القــت القبض على خبير 
برامجيات عصابــات داعش االرهابية 

في احملافظة .
وقال الناطق اللواء معن خالل عملية 
املستمرة  املتابعة  وبعد  نوعية  أمنية 
متكنت  املتوفرة،  للمعلومات  وتقاطع 
ارهاب  ومكافحة  استخبارات  مديرية 
محافظة نينوى من القاء القبض على 
ما يسمى معاون األمير اإلداري واملالي 
لديوان اجلند امللقب ابو املعتصم وهو 

أيضاً خبير برامجيات عصابات داعش 
اإلرهابية .

البصرة – اعتقال مروج مخدرات 
اعلن مصدر امني في مديرية شــرطة 
االربعاء،  امــس  البصــرة  محافظــة 
القبض على اخطر مروجي املواد اخملدرة 

في منطقة القبلة وسط احملافظة.
وذكر املصدر إن مفارز قســم شــؤون 
اخملدرات واملؤثــرات العقلية متكنت من 
إلقاء القبض على أخطر مروجي املواد 
اخملدرة وســط البصرة وضبط بحوزته 
مواد مخدرة تقدر بـــ ٥٠٠ غرام تقريبا 
وكميــة من احلبــوب اخملــدرة وإحالته 
للقضاء ، داعيا إلى التعاون مع األجهزة 
األمنية وتقــدمي املعلومــات التي من 
املطلوبني  القبض على  إلقاء  شــأنها 

وجتار اخملدرات . 

سطو مسلح في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد * سقوط قذائف هاون على قرية مياح شرقي ديالى 
    تدمير وكر لعصابات داعش ارهابية في كركوك * اعتقال 4 مطلوبين ارهابيين في مدينة الرمادي 
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بغداد _ الصباح الجديد :

تــرأس وزير التخطيــط الدكتور 
نــوري صباح الدليمــي اجتماعاً 
واإلدارة  العمليات  لغرفة  موسعاً 
التنفيذية للتعداد العام للسكان 
واملســاكن، بحضور رئيس اجلهاز 
واملديريــن  لإلحصــاء  املركــزي 
االحصاء  دوائر  ومديــري  العامني 

في املركز وجميع احملافظات.
واستعرض االجتماع جهود تنفيذ 
التعداد العام في توقيتاته احملددة 
واألجهزة  البشــرية  واإلمكانات 
اإلدارة  هيأتهــا  التــي  الذكيــة 
التنفيذية للتعداد العام للسكان 
واملســاكن، وابرز التحديات التي 
ميكــن ان تواجه الفــرق العاملة، 

والسبل الكفيلة بتذليلها.
الدليمي  نوري  الدكتور  أكد  فيما 
ان هذا التعداد ســيوفر البيانات 
واإلحصــاءات اخلاصــة بالتنمية 
وتقدمي  واالجتماعية  االقتصادية 
افضل اخلدمــات للمواطنني، من 
دون اي قيود او مخرجات اخرى غير 
ثقته بجميع  عن  التنمية، معرباً 
اجلهــود الســاعية نحــو توفير 
الظروف املناســبة إلجناز التعداد 

في عموم العراق.
اكــد احلضــور  مــن جهتهــم 
لتنفيذ  الكامــل  اســتعدادهم 
التعداد العام للســكان في ضوء 
خطة العمل التي اقرتها الهيئة 
العليا للتعداد وحسب توقيتاتها 
الزمنية، مشــيدين فــي الوقت 
نفسه بجهود وزير التخطيط في 
املناســبة  الظروف  جميع  توفير 

لتنفيذ التعداد. 
على صعيد متصل ِعقَد في قاعة 
ديــوان وزارة التخطيط االجتماع 
األول لقطــاع اإلعــام والنشــر 
األمم  صندوق  مستشــار  بحضور 
الدكتور مهدي  املتحدة للسكان 

العاق.
وَهــدَف االجتمــاع إلــى تعريف 
التابعة  اللجان  وأعضاء  رؤســاء 

مبهامهم  والنشر  اإلعام  لقطاع 
املاحظات  وطــرح  وواجباتهــم 
واملعلومــات التــي من شــأنها 
إعامية  خطــة  إلعداد  التهيئة 

خاصة بالتعداد.
اإلعام  قطاع  مدير  وأســتعرض 
والنشــر عبد الزهــرة الهنداوي 
اإلعام  قطــاع  ومهام  واجبــات 
كل حســب اختصاصُه وأكد بأن 
اإلعام هو القدم الثانية للتعداد 
اإلعام في  إلى أهمية  في إشارة 
عملية جناح هذا املشروع الوطني 

الكبير.
من جانبه ابــدى الدكتور مهدي 

العــاق توجيهاته عــن التعداد 
، مشــيرا إلى إن التعــداد العام 
عملية سهلة  أصبح  للســكان 
التعداد  مــن  بكثيــر  وأســهل 
التواصل  مواقع  لوجود  الســابق 
االجتماعــي وكذلك اســتعمال 
التابلت في عملية جمع البيانات 
بعــد أن كانــت في الســنوات 
القدمية متأل عن طريق االستمارات 
وإن التعــداد ليس فقــط تعدادا 
ســكانيا وبيانات قيديــة مثلما 
كانت في السابق تقوم بها دائرة 
النفــوس ، اذ أصبح لــه أهداف 
خصائص  إلــى  وصوال  تنمويــة 

السكان ،
 وحتــوَل التعــداد مــن العملية 

الورقية إلى استعمال التابلت .
التدرج  ضــرورة  العــاق  وأكــد 
اإلعامي فــي مرحلة التعداد مع 
موافقة  علــى  احلصول  ضــرورة 
الــوزارات ودوائــر الدولة بتفعيل 
جميــع طاقاتها لغــرض تنفيذ 

التعداد. 
من جانبه شــدد الســيد سمير 
العــام  املديــر  هــادي  خضيــر 
أهمية  على  للتعــداد  التنفيذي 
يرى  ال  التعــداد  كــون  اإلعــام 
النجــاح إال بوجود إعــام فاعل 

ومؤثر وحتليــل اخملاطر التي تواجه 
عمليــة التعــداد، مســتعرضا 
ميزانية التعداد املقدمة من قبل 
املاليــة وكذلك مناقشــة  وزارة 
املطلوبة  املســتلزمات  جميــع 
من قبل اللجــان لغرض توفيرها، 
وقــدم مقترحا بــأن تكون هناك 
خطة تسمى خطة عمل اللجان 
وتتضمن خطة عدد من األشــهر 
مع ذكر التوقيتات والتكلفة وكل 
بهذا  بتقدمي كشــف  تقوم  جلنة 

املقترح.
اجلهاز  رئيــس  أثنــى  ذلــك  الى 
املركزي لإلحصــاء الدكتور ضياء 

عواد كاظم علــى دور اإلعام في 
عملية التعداد ، مؤكدا أيضا بان 
املواطنني لديهم الرغبة في إجراء 
التعداد مع وجوب العمل من اجل 
توصيل رســالة التعــداد إليهم 
التعداد  معوقــات  ومواجهــة   ،
وإيصال رســالة إلــى العالم بأن 
العراق بلد آمن ومستقر من خال 

إجراء عملية التعداد السكاني .
وأضاف ان قطاع اإلعام والنشــر 
يقع على عاتقه مهمة توثيق كل 
خطوات التعــداد وضرورة تعريف 
املواطنني إلى أين وصل عن طريق 

اإلعام.

وزير التخطيط يستعرض جهود تنفيذ
 التعداد العام في توقيتاته المحددة

بحث ابرز التحديات التي يمكن ان تواجه الفرق العاملة

 يوفر التعداد 
البيانات 

واإلحصاءات 
الخاصة بالتنمية 

االقتصادية 
واالجتماعية 

وتقديم افضل 
الخدمات للمواطنين 
من دون اي قيود او 
مخرجات اخرى غير 

التنمية
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مجلس الصدر منتدى 
االدباء يعقد جلسته 

الشهرية المعتادة

الشواني يؤكد على وضع 
خطة عمل تتناسب مع 
الوضع الحالي للقاصرين

بناء حوض عائم بطاقة 
)8( االف طن في خور 

الزبير

بغداد _ الصباح الجديد :
ألتقــى رجال العلــم والفكــر واألدب والثقافة 
العلماء  الصــدر واحــة  واالعام فــي مجلس 

ومنتدى األدباء الذي عقد مساء الثاثاء 
وتضمن منهاج اجللسة مشاركة لألديب أصيل 
املؤيد بعنــوان ) الثبات في احملن والســامة من 

الفنت (
وقصيدتان للشــاعر األديب السيد هادي الصدر 
وللشــاعر األديب عدنــان احللي مبناســبة عيد 
الغدير املبارك وبحثاً للخبير االستراتيجي ضياء 

الوكيل بعنوان )املنطقة الى أين ( .
كما تضمن منهاج اجللسة حديثا لراعي اجمللس 
ســماحة العامة الســيد حســني الصدر عن 
التحديات  ملواجهــة  الوطنية  الوحــدة  أهمية 

الكبرى احمليطة بالوطن احلبيب .
هذا وقد مت في نهاية اجللسة توزيع هدية مجلس 

الصدر على املشاركني.

بغداد _ الصباح الجديد :
اكــد وزير العدل فــاروق امني الشــواني خال 
ترؤسه اجللســة االولى لرعاية القاصرين على 
وضع خطة عمل تتناســب مــع  الوضع احلالي 

للقاصرين .
وقال اعــام الوزارة ان الوزيــر بحث مع اعضاء 
اجمللــس عدد مــن املقترحات  اخلاصــة بتطوير 
عمــل دائرة رعايــة القاصرين مــن اجل تقدمي 
افضل اخلدمــات لهذه  الشــريحة املهمة من 
اجملتمع ومنها مناقشة موضوع استثمار قطع 
القاصرين  امــوال  العائــدة  لصندوق  االراضي 
بغية اســتثمارهابالصورة املطلوبة حيث قام 
مجلس رعاية القاصرين باعان البناية كفرصة 
 اســتثمارية على وفق قانون بيع وايجار أموال 

الدولة .
واضــاف اعام الوزارة كما مت مناقشــة مقترح 
اخلاصة مبعاجلة  الرعاية  االجتماعيــة  قســم 
القاصريــن غيــر املتمكنني ماديــا واملصابني 
بامراض  مســتعصية على نفقة الدولة خارج 
العراق وبالتنسيق مع وزارة الصحة حيث اوصى 
 اجمللس مبخاطبة وزارة الصحة بشأن معاجلتهم 
وعلى نفقة الدولــة بعد عرضهم امام  اللجان 

الطبية اخملتصة . 
ولفت الى ان اجمللس ناقش ايضا املقترح املعروض 
بدراسة انشاء  مطبعة لوزارة العدل عن طريق 
االستثمار من احلســاب املستقل حيث اوصى 
اجمللــس  باعداد اجلدوى االقتصادية له بشــكل 
تفصيلي اخذين بنظر االعتبار دراسة التجارب 
 السابقة للوزارات احلكومية االخرى والتنسيق 

املسبق مع وزارات الدولة االخرى . 

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة النقل فتــح عطاءات بناء حوض 
عائم بطاقة )8( االف طن للمرحلة الثانية من 

تأهيل ميناء خور الزبير .
واوضحت الشركة العامة ملوانئ العراق إحدى 
تشــكيات وزارة النقل مت تقدمي عطاءات بناء 
احلوض العائم إلى قسم املسافن والصناعات 
البحريــة ضمن إعــادة تأهيل قطــاع املوانئ 

للمرحلة الثانية مليناء خور الزبير .  
وبينت الشــركة لقد مت تقــدمي عطاءات من 
الشركات احلاضرة بشــكل رسمي قبل  قبل 
غلق تسلم العروض حيث بلغت أربع شركات 
محليــة ودولية بحضور مديــر هيئة القرض 
الياباني ورئيــس جلنة فتح العطــاءات لبناء 
احلوض العائم وممثلني عن الشركات املتقدمة 
ليتــم بعد ذلــك اختيار العطــاء الذي يكون 

مستوفيا شروط املناقصة كافة .
يذكــر أن مشــاريع هيئــة القــرض الياباني 
للمرحلتني األولى والثانية واملمولة من الوكالة 
اليابانية للتعــاون الدولي )جايكا( قد تصدرت 
املوانئ فيها الشركات العراقية في استعمال 
القرض الياباني بصورة جيدة حيث أعطت من 
خالها إجنازات كبيرة ملشاريع عماقة لها االثر 

الواضح على أرض الواقع .
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بغداد _ الصباح الجديد :

توزيع  عام شــركة  مدير  كشــف 
املهنــدس  النفطيــة  املنتجــات 
إنتاجية  كاظم مسير ياســني بأن 
أســطول هيئة النقل في الشركة 
للمشــتقات النفطية بلغت أكثر 
277 مليــون )م3 .كــم( خال  من 
النصف األول من العام احلالي والتي 
شــاحنات  خال  من  حتقيقهــا  مت 
الهيئــة وأســطولها الناقل داخل 

محافظات الباد.
واكــد املديــر العــام أن حصــص 
احملافظات من املشــتقات النفطية 
بواســطة  نقلهــا  يتــم  والتــي 

الشاحنات يتم عبر محاور وخطوط  
للنقل تقــوم بتوزيع الكميات التي 
يتم نقلها الــى جميع محافظات 
العراق على وفق آلية وخطة معدة 
لهــذا الغــرض من قبــل اجلهات 
اخملتصة فــي الشــركة ، الفتا في 
الوقت ذاته ان عملية نقل املنتجات 
النفطيــة على وفق هذا الســياق 
التي  البيضــاء  املنتجات  يشــمل 
تشــمل )البنزيــن والنفط االبيض 
املنتجات  الغــاز( وكذلــك  وزيــت 
الســوداء التي تشمل )ديزل . نفط 
خام . خليــط . نفثــا( إضافًة الى 
منتجات أخــرى ) وقــود الطائرات 
)R.T( ، الزيــوت . الهيدروليك . غاز 

معبأ وغاز سائل فل ( .

هيئة  تبذلهــا  التي  اجلهــود  وعن 
النقل التي تعد أكبر هيئات شركة 
الهيئة صبيح  مدير  أوضح  التوزيع 
عبد اهلل غــام أن جميع ماكاتها 
املنتشــرة في األقســام والشعب 
واملعامل التابعــة لها تبذل الكثير 
مــن اجلهــود املتواصلة مــن أجل 
تســهيل عملية توزيــع املنتجات 
وانسيابية من  النفطية بكل يسر 
خال خبرتها في عمل الشــركة ، 
مبيناً ان ذلــك يتم على وفق خطة 
منتظمة يومية وشــهرية وكذلك 

سنوية .
واضاف املدير العــام أن ما حققته 
هيئة النقــل من إنتاجيــة كبيرة 
خال النصــف األول من هذا العام 

يلخص العمــل املتواصل والدؤوب 
النهاية  والتي تنسب في  ملاكاتها 
لعمــل شــركة توزيــع املنتجات 

النفطية . 
  يذكــر ان هيئــة النقــل التابعة 
أســطوالً  التوزيع تضم  لشــركة 
مختلفة  أنواعــاً  يشــمل  ضخماً 
ألغراض  املهيــأة  الشــاحنات  من 
النفطية  وايصال املشــتقات  نقل 
الى أماكن متعــددة كما تعد من 
كبريــات الهيئــات التــي يتم من 
خالها تنظيم وتسيير العديد من 
األعمــال التي تعنى مبجــال توزيع 
تلك املنتجات فضــًا  عن تعزيزها 
بأنواع  وأخرى  فترة  بني  لألســطول 

جديدة من الناقات النفطية .

تقرير

انتاجية أسطول هيئة النقل في شركة توزيع المنتجات النفطية بلغت 277 مليون م3

بغداد _ الصباح الجديد :
تفقد وزير املــوارد املائية د . جمال 
العادلي اعمال اســتصاح اراضي 
مشروع كفل - شنافية في ناحية 
النجــف  العباســية مبحافظــة 
االشــرف التــي تنفــذ مــن قبل 
شركتي العراق والفاو ملشاريع الري 

والبزل .
وتضمن العمل تنفيذ قناة مبطنة 
أيســر نهر الفرات بطول 21 كيلو 
مترا وبتصريف 46 مترا مكعبا في 
الثانية خلدمة مساحة 67 الف دومن 
من االراضي الزراعية ضمن املشروع 
، وكذلك تنفيــذ قناة مبطنة أمين 
12 كيلو مترا  الفرات بطــول  نهر 
36 متــرا مكعبا في  وبتصريــف 
زراعية  مســاحة  تخــدم  الثانية 
مقدارها 32 الــف دومن اضافة الى 

تنفيذ شــبكة من املبازل احلديثة 
لتقليل ملوحــة التربة مع تبطني 
القنوات لتقليل الهدر والضائعات 

املائية.
العاملني في  الوزير بجهود  واشاد  
املشــروع واوعز ببــذل املزيد الجناز 
العمل في هذه املرحلة من املشروع 
نهاية العــام احلالي ، والتقى خال 
الزيارة بعدد من الوجهاء واملزارعني 
ومقترحاتهم  ارائهم  الى  واستمع 
االجراءات  باتخاذ  واوعز  وطلباتهم 
املطلوبــة واحللول املناســبة لها 
مبا يســهم في النهــوض بالواقع 

االروائي والزراعي في املنطقة .  
كمــا تفقــد الوزير موقع ســدة 
الفيضانية  الثرثار  وقناة  ســامراء 
واطلع علــى االعمال التي تنفذها 
والهندســية  الفنيــة  املــاكات 

لتشــكيات الوزارة في توســعة 
القناة الفيضانية وازالة الترسبات 
من منطقة مؤخر ناظم ســامراء 
- الثرثــار بهدف توســعة مقطع 
اكبر تصاريف  امرار  القناة لضمان 
املوســم  خال  ممكنة  فيضانيــة 

الشتوي املقبل. 
واثنى الوزير علــى اجلهود املتميزة 
الهندسي  اجلهد  قبل  املبذولة من 
للوزارة العامل في املشروع بالرغم 
مــن الظــروف الصعبــة احمليطة 
بالعمل وحثهم على بذل املزيد من 
اجل اجناز العمــل في الوقت احملدد 
، كما اثنــى على جهــود القوات 
االمنية ملا تقدمه من دعم واسناد 
ملــاكات الوزارة وتهيئــة الظروف 
املوكلة  املهمة  لتنفيذ  املناســبة 

اليهم .

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنت هيئة النزاهــة امس االربعاء، 
باالســتياء  متهمــني  ضبــط  عن 
على أرض تعــود ملكيتهــا للدولة 
في محافظة بابل ، مشــيرة الى أن 
املتهمني بعد ان استوليا على االرض 
كقطٍع  وبيعهــا  بتقســيمها  قاما 

سكنيٍة للمواطنني، فضاً عن إنشاء 
واوضحت  السيارات.  لغسل  محطة 
الهيئــة ان مكتــب حتقيــق الهيئة 
في محافظة بابــل متكن من ضبط 
متهمني باالســتياء على أرض تعود 
ملكيتها للدولة، ُمبيِّنة أن االستياء 
مت بتواطؤ مع عدد من موظفي بلدية 

احللــة ، مضيفة أن فريــق عمٍل من 
مكتب حتقيق بابل انتقل إلى العقار 
من  ــاحني  مسَّ برفقة  عليه  املتجاوز 
ومديريَّتي  العقاري  التســجيل  دائرة 
احللة،  وبلدية  العمرانــيِّ  التخطيط 
ن من  واملتابعــة، متكَّ البحــث  وبعد 
ضبــط املتهمــني باالســتياء على 

العقار وأن األرض تقع في موقع متميز 
وتعــود ملكيَّتها  احللة  مبركز مدينة 
 3( قرابة  وتبلغ مســاحتها  للبلدية، 
رُ قيمتها بأكثر  دوامن و800 متر(، وتُقدَّ
من مليــار دينار .وأضافت أن املتهمني 
اللذين اســتوليا على األرض بتواطٍؤ 
مع عــدد من موظفــي البلدية قاما 

بأعمال احلفر واحلــدل والدفن وفرش 
األرض مبادة الســبيس ومد شــبكة 
أنابيب مــاء، لغرض إنشــاء مجمع 
املتهمــنِي  أن  ، موضحــة  ســكني 
األرض،  على  استيائهما  بعد  باشرا، 
سكنيٍة  كقطٍع  وبيعها  بتقسيمها 
للمواطنني، فضاً عن إنشاء محطة 

لغسل السيارات . وأكدت الدائرة أنه، 
وعرضه   ، كشــفٍ محضر  تنظيم  متَّ 
في  املضبوطــني  املتهمــني  رفقــة 
رة  َذت مبوجب ُمذكَّ العمليَّة التــي نُفِّ
قضائيَّة علــى قاضي التحقيق الذي 
توقيفهمــا اســتناداً ألحكام  قــرَّر 

القرار)154 لسنة 2001(.

بغداد _ الصباح الجديد :
أحدى  العامة  ديالى  شركة  تواصل 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
كهرباء  توزيــع  شــركتي  جتهيــز 
بغداد والوســط بدفعة جديدة من 
محوالت التوزيع مختلفة السعات .
املهندس  الشركة  عام  مدير  واعلن 
عبد الرسول محمد عارف عن جتهيز 
الشــركة العامة لتوزيــع كهرباء 
الوســط بدفعة جديدة بلغت )34( 
محولة توزيع ســعة )33/630( كي 
في اي والشــركة العامــة لتوزيع 
كهرباء بغــداد بكميات بلغت )97( 
محولة توزيع ســعة )11/400( كي 
 )11/250( في اي و)8( محولة سعة 
كي فــي اي ، مؤكدا بأن الشــركة 
التزاماتهــا  بتنفيــذ  مســتمرة 
التعاقديــة مــع جميع شــركات 
واجلهات  الكهرباء  وزارة  ومديريــات 

األخرى .
من جهة أخــرى ذكر املديــر العام 

أن الشــركة أقامــت خال شــهر 
)14( دورة تدريبية في  متوز املاضــي 
واالدارية  االنتاجية  اجملاالت  مختلف 
والعلميــة  واملاليــة  والقانونيــة 
)62( منتســبا من شتى  مبشاركة 
العلمية  واملستويات  االختصاصات 
والفنيــة ، الفتــا الى اشــراك )9( 
منتســبني مــن حملة شــهادات 
)6( دورات  املعاهــد والكليات فــي 
اخــرى اقيمت فــي وزارة الصناعة 
وعدد من الوزارات والدوائر احلكومية 
االخرى ومبختلــف اجملاالت العلمية 

والفنية.
وقعــت  متصــل  صعيــد  علــى 
شــركة الفرات العامة للصناعات 
الكيمياوية واملبيدات احدى شركات 
مع  عقدا  واملعــادن  الصناعة  وزارة 
الطاقة  العامة إلنتــاج  الشــركة 
الكهربائيــة / املنطقة الوســطى 
لتجهيــز محطة كهرباء واســط 
احلراريــة بـ )3280( طنــا من منتج 

حامض الكبريتيك املركز.
وافاد مدير عام الشــركة املهندس 
ان  علي قاســم كاظم الشــمري 
توقيع هــذا العقد الــذي يعد من 
الستمرار  تأكيدا  يأتي  العقود  اكبر 
التعاون بني شــركة الفرات العامة 
والشــركة العامة إلنتــاج الطاقة 
الوسطى  املنطقة  في  الكهربائية 
ان الشــركة تولي اهمية  ، مؤكدا 
اولوياتها جتهيز  فــي  وتضع  كبيرة 
الكهربائية  الطاقة  أنتاج  محطات 
املــادة  هــذه  مــن  باحتياجاتهــا 
واســط  كهرباء  محطة  وباالخص 
اكبــر محطة  تعد  التي  احلراريــة 
لتزويد الطاقة الكهربائية في الباد 
ومبايضمن توفير الطاقة الكهربائية 
للمواطنني ، مشــيرا إلى أن العقد 
سينفذ على مدى عام كامل وعلى 
الشركة  وبصهاريج  دفعات  شكل 
املتخصصة بنقل املواد الكيمياوية 

وباملواصفات املطلوبة.

العادلي يطلع على عمليات استصالح 
اراضي مشروع كفل شنافية

النزاهة تضبط متهمين باالستيالء على أرض عائدة للدولة في بابل

ديالى تجهز كهرباء بغداد والوسط
 بدفعات جديدة من محوالت التوزيع

جانب من اجتماع وزير التخطيط عن التعداد السكاني

خالل النصف االول من العام الحالي

بعد تفقده موقع سدة سامراء وقناة الثرثار الفيضانية
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
وافقــت واشــنطن على بيــع اليابان صواريــخ مضادة 
للصواريخ الباليستية، في صفقة تبلغ قيمتها 3.3 مليار 
دوالر، في أعقاب سلســلة جتارب باليستية جديدة قامت 

بها كوريا الشمالية.
واشــنطن توافق على صفقة ضخمة لصواريخ مضادة 
للصواريخ لليابان سيئول تشــتبه في إطالق بيونغ يانغ 

لصاروخني بلغا ارتفاعا غير مسبوق
وأعلنت وزارة الدفــاع األمريكية )البنتاغــون( أن اليابان 
ستشــتري ما يصل إلى 73 صاروخا من طراز »إس إم 3-« 
من صناعة شــركة »رايثيــون«، وهي مخصصة لإلطالق 
من أنظمة محمولة على منت ســفن العتراض صواريخ 

باليستية قادمة.
وتأتي الصفقة في الوقت الذي توســع كوريا الشمالية 
قدراتها الصاروخية الهجوميــة، إذ أثبتت خالل العامني 
املاضيني قدرتها على إطالق صواريخ باليستية متوسطة 
وطويلــة املدى، ميكنها حمل رؤوس نووية، قادرة على بلوغ 

أراضي اليابان والواليات املتحدة.
وأجــرت بيونغ يانغ هذا الشــهر 7 جتــارب على صواريخ 
باليســتية جديــدة قصيرة املدى، حلق أحدها مســافة 
كافيــة للوصــول إلى اليابــان، احلليف اآلســيوي األبرز 

للواليات املتحدة.
كذلك وافق البنتاغون على مبيعات أســلحة جديدة إلى 
اجملر وكوريا اجلنوبية وليتوانيا والدمنارك، في صفقات تبلغ 

قيمتها اإلجمالية 943 مليون دوالر.
وستشتري اجملر صواريخ جو-جو متوسطة املدى، من إنتاج 

شركة »رايثيون« املتعاقدة مع وزارة الدفاع األمريكية.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
قال مســؤول دفاعي أمريكي لرويتــرز إن الصني رفضت 
طلبا بزيارة سفينة حربية أمريكية مليناء تشينغداو خالل 
األيام األخيرة، وذلك في وقت يشهد توترا في العالقات بني 

أكبر اقتصادين في العالم.
وهذه املــرة الثانية على األقل التــي ترفض فيها الصني 
طلبا من الواليــات املتحدة هذا الشــهر بعدما رفضت 
طلبها بزيارة ســفينتني حربيتني لهوجن كوجن، مع تفاقم 

األزمة السياسية في املستعمرة البريطانية السابقة.
وقال املســؤول الدفاعي، الذي حتدث امــس االول الثالثاء 
شــريطة عدم نشر اســمه، إنه كان من املفترض أن تزور 
املدمرة البحريــة امليناء يوم األحد لكــن الصني رفضت 

الطلب قبل ذلك.
وأضاف أن الســفن احلربية األمريكية تزور الصني من حني 
آلخــر وكانت أحدث زيارة في 2017. وكانت آخر ســفينة 
حربية أمريكية تزور ميناء تشينغداو هي املدمرة بنفولد 

عام 2016.
وردا على سؤال بشأن سبب رفض الطلب األمريكي، قال 
املسؤول الدفاعي إن هذا السؤال يجب توجيهه إلى بكني.

وقال جينغ شوانغ املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية 
فــي إفادة صحفية يومية في بكني إنــه ليس على دراية 

باملوقف وأحال األسئلة إلى اجليش.
وأضرت احلرب التجارية بني االقتصادين األكبر في العالم 
بالنمــو العاملي وأثارت مخاوف باألســواق مــن أن ينزلق 

االقتصاد العاملي إلى الركود.
لكن الرئيــس األمريكي دونالد ترامــب أنعش اآلمال يوم 
االثنني بشــأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قد يسهم في 

تهدئة حرب الرسوم اجلمركية بني البلدين.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
بدأت امس األربعاء احملاكمة الرئيســية لرئيس 
الوزراء املاليزي السابق جنيب عبد الرزاق في اطار 
الفضيحة املرتبطة باختالس أموال من صندوق 
االســتثمار »1 ام دي بــي« مع عــرض االدعاء 
اتهامــات بنقــل اموال ضخمة الى حســابه 
الشــخصي. ويتهم جنيب عبد الرزاق واملقربون 
منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي 

ان يســتخدم لتنمية  الــذي يفترض  املاليزي 
ماليزيا اقتصاديا لتمويل نفقات من قطع فنية 
الى عقارات. وهــي احملاكمة الثانية في ماليزيا 
في اطار اختالس مليارات الدوالرات من صندوق 
الثروة الســيادية املاليزي »1 ام دي بي« مما ادى 
الى فتح حتقيقات قضائية وساهم في سقوط 
بالفساد.  املتهم  السابق  املاليزي  الوزراء  رئيس 
وقال املدعي الرئيســي غوبال ســري رام امام 

احملكمة العليا في كواالملبور لدى بدء احملاكمة 
ان رئيــس الوزراء اخمللوع لعب »دورا محوريا« في 
نهب االموال و«هدفه االثراء الذاتي«. واملسؤول 
الذي كان ايضــا وزيرا للمال كان صاحب القرار 
الوحيد للصنوق و«مــارس نفوذه على مجلس 
ادارته للقيام ببعض التعامالت غير الطبيعية 

بوتيرة متسارعة«.
وأضــاف املدعي ان رجل االعمال املاليزي لو ثاك 

جو الفار العقل املدبر لهــذه القضية ورئيس 
الــوزراء »تصرفا معا فــي كل املراحل املهمة« 
للفضيحة. وتابــع ان جنيب عبد الرزاق »تصرف 
بطريقة تتيــح له االفالت من القضاء في هذه 
القضية«. وفي هذه احملاكمة ستوجه الى عبد 
الــرزاق 21 تهمة بتبييض االمــوال وأربع تهم 
باستغالل النفوذ. وهو متهم باحلصول بصورة 
غير مشــروعة على 540 مليون دوالر بني 2011 

و2014. ويتم التحقيق ايضا في هذا امللف في 
الواليات املتحــدة واوروبا في حني انها لطخت 
ســمعة بنك غولدمــان ســاكس األميركي 
لالشــتباه بأنه ســاهم في عمليات اختالس 
مفترضة. وقالــت وزارة العــدل االميركية ان 
رئيس الــوزراء املاليزي الســابق واملقربني منه 
اختلسوا 4,5 مليار دوالر من الصندوق السيادي.

واشنطن توافق على صفقة 
ضخمة لتزويد اليابان بصواريخ 

مضادة للصواريخ البالستية

الصين ترفض استقبال 
سفينة حربية أمريكية 

وسط توتر األجواء

بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق بتهمة اختالس ونقل أموال ضخمة

متابعة ـ الصباح الجديد :

يســتعد الســودان لإلعــالن عــن 
بعد  األولــى  احلكومــة  تشــكيلة 
ســقوط الرئيــس عمــر البشــير 
البالد ملــدة ثالثني عاما،  الذي حكم 
وســتكون أمام حتديات كبرى تتعلق 
بإنعاش اقتصاد منهار وإنهاء نزاعات 

داخلية.
ويأتي ذلك بعد أسبوع على تنصيب 
بعد  الذي تشكل  الســيادي  اجمللس 
أشــهر من حركــة احتجاجية غير 
مســبوقة ونتيجة مفاوضات شاقة 
أوقعت  توتــرات واضطرابــات  وبعد 

العديد من القتلى واجلرحى.
ومبوجب برنامــج زمني اتفقت عليه 
أطــراف االتفــاق التاريخــي املوقع 
واحلركة  العســكري  اجمللــس  بــني 
االحتجاجية في 17 آب حول االنتقال 
في الســودان بعد ثالثــة عقود من 
احلكم العســكري، واعلن تشكيلة 

احلكومة امس األربعاء.
ويفتــرض أن يختــار رئيــس الوزراء 
الذي ســماه  عبــد اهلل حمــدوك 
اجمللس الســيادي في 21 آب ، أعضاء 
حكومته من األسماء التي اقترحتها 
قــوى احلريــة والتغييــر، رأس حربة 

احلركة االحتجاجية.
وقال حمدوك »تســلمت امس االول 
الثالثاء أســماء املرشحني املقترحني 
من قوى احلريــة والتغيير«، موضحا 
أن لديــه 49 اســما ل14 وزارة. وأكد 

متسكه »بتمثيل عادل للنساء«.
ويقود اجمللس الســيادي عســكري، 
ويتــوزع أعضاؤه بني ســتة مدنيني 
وخمســة عســكريني، ويفترض أن 
يحكــم لثــالث ســنوات ونيف في 
مرحلة انتقالية يفترض أن تؤدي الى 

سلطة مدنية منتخبة.
وأكد حمدوك الســبت إنه سيختار 
للحكومة أعضاء مــن التكنوقراط 
»نريد  وقــال  حســب »كفاءاتهم«. 
فريقــا متجانســا على مســتوى 

التحديات«.
من  احلكومة  تتألــف  أن  ويفتــرض 
عشرين عضوا على األكثر يختارهم 

حمدوك، باســتثناء وزيري الداخلية 
ســيعينهما  اللذيــن  والدفــاع 

العسكريون في اجمللس السيادي.
»سالم دائم« 

عثمان  الســوداني  احمللــل  ويقــول 
رئيــس حتريــر صحيفة  امليرغنــي، 
»احلكومة  إن  املســتقلة،  »التيــار« 

ستتمتع بدعم شعبي كبير«.
تركز  أن  أن على احلكومــة  ويضيف 
اتفاقات سالم مع  التوصل إلى  على 
اجملموعــات املتمردة في املناطق التي 
التي  تلك  وخصوصا  نزاعات،  تشهد 

رفضت االتفاق االنتقالي.
ويتضمن هذا االتفاق املوقع من قوى 

احلرية والتغيير واجمللس العســكري 
الــذي تولى الســلطة بعــد إقالة 
البشــير وتوقيفــه في 11 نيســان 
للمرحلــة  العريضــة  اخلطــوط   ،
االنتقاليــة ويؤكد ضــرورة التوصل 
إلى ســالم مع املتمردين خالل ستة 
أشــهر. وقاتلت مجموعات متمردة 
وخصوصا  مهمشة  واليات  في  عدة 
دارفور والنيــل األزرق وجنوب كردفان، 

قوات عمر البشير لسنوات.
وقتل مئات اآلالف من األشخاص في 
النزاعات الثالثة ونزح ماليني. وما زال 
مئات اآلالف من هؤالء يعيشــون في 
نزاع دارفور  مخيمات. وتراجعت حدة 

املتمردين  2003 لكن  اندلع في  الذي 
ما زالوا ناشطني في مناطق أخرى.

تفاؤل حذر 
التحــدي اآلخــر الذي ســتواجهه 
احلكومــة هو االقتصاد الــذي انهار 
منذ انفصال اجلنوب في 2011 ما أّدى 
إلى حرمان الشــمال من ثالثة أرباع 

احتياطاته النفطية.
وأدى عقدان من العقوبات األميركية 
بسبب انتهاكات حلقوق اإلنسان التي 
رفعت فــي 2017 إلى تفاقم الوضع، 
ويواجه البلد تضخما متزايدا ونقصا 
حادا في املواد األساسية وكذلك في 

القطع األجنبي.
الســبب  االقتصادي  الوضــع  وكان 
الرئيسي لبدء التظاهرات في كانون 
2018 بعد قــرار احلكومة رفع  األول 

أسعار اخلبز ثالثة أضعاف.
إلى  بســرعة  التظاهرات  وحتولــت 
حركة احتجاج ضد البشــير. وخالل 
األشــهر الثمانية لهذه التظاهرات 
قتــل أكثر مــن 250 شــخصا في 
القوة،  واســتخدام  قمــع  عمليات 
حسب جلنة األطباء املركزية القريبة 

من احملتجني.
األجنبيــة  االســتثمارات  وبقيــت 
السودان على  إبقاء  ضعيفة بسبب 

املتهمة  للــدول  الســوداء  الالئحة 
بدعــم اإلرهاب. لكــن حمدوك قال 
إن مناقشــات جتري مع مســؤولني 

أميركيني ملعاجلة الوضع.
وقال محمد أمني )32 عاما( املوظف 
في شركة خاصة »إنني أكثر تفاؤال 
منذ أن قال رئيس الوزراء إنه سيختار 
وأضاف  كفاءاتهم«.  حســب  وزراءه 
»ســيتم امتحانهم عندما يعاجلون 

هذه التحديات«.
ورأى املزارع محمــد بابكر )65 عاما( 
أن إنعاش االقتصاد سيكون مرتبطا 
بقدرة احلكومة على االســتفادة من 

موارد البالد وخصوصا الزراعة.

بعد أسبوع على تنصيب المجلس السيادي الذي تشكل بعد أشهر

رئيس وزراء السودان يتسلم أسماء مرشحي اول حكومة 
بعد سقوط البشير والبالد تترقب تشكيلها

قال رئيس الوزراء: 
تسلمت امس 
االول الثالثاء 

أسماء المرشحين 
المقترحين من قوى 

الحرية والتغيير، 
موضحا أن لديه 49 

اسما ل14 وزارة. 
وأكد تمسكه 

بتمثيل عادل للنساء
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لندن ـ رويترز:
تراجعت األســهم األوروبية في التعامالت املبكرة 
أمس األربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا اخلسائر، 
مع تنامي اخملــاوف من أن تكون االقتصادات الكبرى 

على شفا الركود.
600 لألسهم األوروبية  وانخفض املؤشر ستوكس 
0.47 باملئة بحلول 0715 بتوقيت جرينتش، وسجل 
املؤشر األملاني داكس الذي يتأثر بالتجارة انخفاضا 

بنسبة 0.54 باملئة.
وكان أكبر اخلاســرين على املؤشر داكس هم ساب 
الرقائق  لصناعة  تكنولوجيز  وإنفنيون  للبرمجيات 
وشركة واير كارد للمدفوعات، إذ نزلت أسهم تلك 

الشركات بنسب تراحت بني 0.9 و1.2 باملئة.
وصعد ســهم بي.بي 1.1 باملئة ليعطي أكبر دعم 
للمؤشــر الرئيس، بعد أن اتفقت شــركة النفط 
العمالقة على بيع أصولها في أالســكا مقابل 5.6 
مليار لشركة هيلكورب إنرجي ذات امللكية اخلاصة.

طوكيو ـ رويترز:
سجل املؤشر نيكي القياســي مكاسب طفيفة 
األربعــاء بفضــل مشــتريات االســهم  أمــس 
الدفاعية مثل شــركات االتصاالت وتلك املرتبطة 
باملستهلكني، لكن اخملاوف بشأن العالقات الصينية 

األميركية كبحت املكاسب.
وصعد املؤشــر نيكــي القياســي 0.15 في املئة 
إلــى 20487.22 نقطة، إذ لقي بعــض الدعم من 
صعــود العقود اآلجلة لألســهم األميركية لكنه 
ال يزال قريبا من أقل مســتوى في ســبعة أشهر 
الذي المســه في وقت ســابق من الشهر والبالغ 

20110.76 نقطة.
وارتفع املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.11 في املئة 

إلى 1491.31 نقطة.
ويسود القلق األسواق املالية جراء محادثات التجارة 
املســتمرة منذ فترة طويلة بــني الواليات املتحدة 
والصني وتنامي الشــكوك في إبرام اجلانبني اتفاقا 

جتاريا على األمد القريب.
وقفز سهم شــركة االتصاالت إن.تي.تي 2.6 باملئة 
بينما زاد ســهما شــركتي الهاتف احملمول كيه.
دي.دي.آي 2.5 باملئة ودوكومو 1.9 باملئة. وفقد سهم 
شــركة مســتحضرات التجميل شيســيدو 2.1 

باملئة.
وســجل مؤشــر شــركات صناعــة اآلالت، أحد 
القطاعــات األكثر تأثر باحلــرب التجارية الصينية 
األميركية، أســوأ أداء بني القطاعــات بنزوله 0.8 

باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار النفــط، أمس األربعــاء، ليصل 
برميل برنت الــى 60.10 دوالراً للبرميل وصعد اخلام 
األميركــي 1.3 باملئــة بعدما أظهــر تقرير معهد 
الواليات  البترول األميركي انخفــاض اخملزونات في 
املتحدة، أكبر مســتهلك للخام في العالم، بوتيرة 
أكبر من املتوقعة لتنحسر اخملاوف املرتبطة بالنمو 
االقتصــادي جراء احلــرب التجارية بني واشــنطن 

وبكني.
وزاد خام القياس العاملي برنــت في العقود اآلجلة 
59 ســنتا أو ما يعادل واحدا باملئة إلى 60.10 دوالر 

للبرميل.
وصعد خام غرب تكســاس الوسيط األميركي في 
العقود اآلجلة 70 سنتا أو 1.3 باملئة إلى 55.63 دوالر 

للبرميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول األميركي انخفاضا 
حــادا خملزونات اخلام في الواليات املتحدة األســبوع 
املاضي مع تراجع الواردات، إذ هبطت اخملزونات 11.1 
مليون برميل مقارنة مع توقعات احملللني النخفاض 

قدره نحو مليوني برميل.
ومــن املقرر أن تصدر احلكومــة األميركية تقريرها 
األســبوعي، وإذا أكــدت األرقام الرســمية بيانات 
معهد البتــرول فســيكون ذلك أكبــر انخفاض 

أسبوعي للمخزونات في تسعة أسابيع.
غير أن اخملاوف املرتبطة بالنمو العاملي وسط احلرب 
التجارية املســتعرة بني الواليات املتحدة والصني، 
أكبــر مســتهلكني للخام في العالم، ســتكبح 

املكاسب على األرجح.

تراجع األسهم األوروبية

مكاسب طفيفة 
لمؤشر السوق الياباني

60.10 دوالرًا لبرميل 
»برنت« العالمي

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أمس  اليابانيــة،  احلكومــة  رفعــت 
األربعاء، كوريــا اجلنوبية من “القائمة 
“املوثوق  التجاريني  للشركاء  البيضاء” 
بهم”، في خطوة من شــأنها أن تزيد 
من تفاقم الصدع فــي العالقات بني 

البلدين.
يوم  القرار  اليابانية  احلكومة  واتخذت 
2 آب اجلاري، وأصدرت عقبه مشــروع 
قانون منقح مــن املقرر أن يدخل حيز 

التنفيذ أمس األربعاء.
اجلنوبية  الكورية  احلكومــة  وطالبت 
اليابان بإلغاء القرار في عدة مناسبات، 
غيــر أن اليابان لم تســتجب ألي من 

مطالب كوريا اجلنوبية.
وحاول رئيس الــوزراء الكوري اجلنوبي 
“لي ناك- ون” يوم الثالثاء إقناع اليابان 
برفــع قرارها، قائال إن فــي املقابل قد 
تعيــد احلكومــة الكوريــة اجلنوبية 
النظر في إنهــاء اتفاقية األمن العام 
اليابان،  مع  العســكرية  للمعلومات 

بيــد أن اليابان لــم تقبــل االقتراح 
الكوري هذا.

وأصبحت كوريــا اجلنوبية التي جرت 
إضافتهــا إلــى “القائمــة البيضاء” 
اليابانية في عام 2004، أول دولة جتري 

إزالتها منها.
يشــار إلى أن رفــع كوريا مــن هذه 
القائمة سيســمح لطوكيو بتقييد 
صادراتهــا إلى ســيئول علــى نطاق 
واســع، إذ ســيتوجب على املصدرين 
اليابانيني احلصول على تراخيص لكل 
حالة تصدير على حدة ملئات من املواد 
الصناعية ذات األغراض املزدوجة والتي 
ميكن استخدامها في إنتاج األسلحة.
اإلجراء  إن  اليابانيــة  احلكومة  وقالت 
إلــى تطبيــق نظام  املعنــي يهدف 
مراقبــة أكثــر كفاءة علــى صادرات 
البالد، وليست هناك نية للتأثير على 

العالقة بني البلدين.
اجلنوبية،  الكوريــة  احلكومــة  ولكن 
وحتى وســائل اإلعالم اليابانية، عدته 
لقرارات  واضحــة  انتقامية  خطــوة 
احملكمــة العليا لكوريــا اجلنوبية في 
الشركات  تطالب  التي  املاضي،  العام 

العمل  ضحايــا  بتعويض  اليابانيــة 
احلكم  خــالل  الكوريــني  القســري 
اجلزيرة  لشبه  الياباني  االســتعماري 
إلى   1910 الفترة مــن  الكورية فــي 

 .1945
وكانــت اليابــان توصلت الــى اتفاق 
جتاري مــع الواليات املتحدة بخصوص 

التعرفة اجلمركية بني البلدين.
وقالــت صحيفة »نيكــي« التجارية 
اليابانيــة إن الواليات املتحدة واليابان 
توصلتا إلــى اإلطار العام التفاق جتاري 
للتعريفات  املتحدة  الواليات  إبقاء  مع 
اجلمركيــة على الســيارات اليابانية 
ولكن مع خفــض طوكيو للتعريفات 
على حلوم األبقــار واخلنازير الواردة من 

الواليات املتحدة.
وأضافت الصحيفة أن املمثل التجاري 
األميركي، روبرت اليتزر، ووزير االقتصاد 
اليابانــي، توشيميتســو موتيجــي، 
توصــال لالتفاق في واشــنطن خالل 
األميركي  الرئيــس  بني  عقد  اجتماع 
دونالد ترامب ورئيس الــوزراء الياباني 
شــينزو آبي على هامش اجتماع قمة 
مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا.

ويأتي هــذا التقرير بعــد فترة وجيزة 
من إبــالغ موتيجــي الصحافيني في 
واشــنطن إنه واليتــزر حققا »تقدما 
كبيرا« في محادثاتهما، وذلك بحسب 

ما نقلت وكالة »رويترز«.
وانطلقت الســبت املاضــي في بلدة 
قمة  فرنســا  غرب  جنــوب  بياريتس 
مجموعة الســبع مبشــاركة رؤساء 
دول وحكومــات فرنســا والواليــات 
املتحــدة وبريطانيــا وأملانيــا وكندا 
وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول 

وحكومات عدد من الدول.
وناقش قادة اجملموعة، على مدى ثالثة 
أيام، جملة مــن القضايا واملوضوعات 
في مقدمتها امللــف النووي اإليراني، 
من  بريطانيا  وخروج  التجارية،  واحلرب 
االحتــاد األوروبي )بريكســت(، واألزمة 
الســاحل  في  واألمــن  األوكرانيــة، 
فــي ســورية  والوضــع  اإلفريقــي، 
والقضايا  الرقميــة  والتكنولوجيــا 
املناخية واملساواة بني اجلنسني إضافة 
ملوضــوع جديد ُطــرح مؤخــرا على 
الطاولة وهو احلرائق في غابة األمازون 

وكيفية مكافحتها.

تقـرير

اليابان تشطب كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين
تطّبق نظام مراقبة »أكثر كفاءة« على صادراتها

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكــد  متصــل،  صعيــد  علــى 
مســؤول عراقــي رفيــع طــرح 
مجال  فــي  اســتثمارات  قائمة 
أمام  والغــاز  البتروكيمياويــات 

املستثمرين السعوديني.
وقــال املســؤول فــي تصريــح 
صحافــي، إن »نقاشــات جتــري 
مع شــركة ســابك للصناعات 
أرامكــو  وشــركة  األساســية 
السعودية لالستثمار في مشروع 
وتطوير  للبتروكيماويات  نبــراس 
حقل عــكاس للغاز الــذي يبلغ 
إنتاجه اليومــي 300 مليون قدم 

مكعبة يومياً«.
وفي السياق نفسه، أكد املسؤول 
املباحثــات مع  العراقــي ســير 
مجال  فــي  الســعودية  أرامكو 
تطويــر حقــول استكشــافية 
للغــاز، منها حقل عــكاس في 
غرب العــراق والذي يتوقع أن يبلغ 
إنتاجــه 300 مليون قدم مكعبة 

قياسية يومياً.
وكان وكيــل وزارة النفــط حامد 
ملتقى  هامــش  على  الزوبعــي 
الصادرات  تنميــة  هيئة  نظمته 
التجارية  والبعثــة  الســعودية 
أكــد  العراقيــة،   – الســعودية 
التنســيق مع شــركة ســابك 
نبراس  مشــروع  في  للمشاركة 
يتراوح  الــذي  للبتروكيماويــات 
حجم االســتثمار فيــه ما بني 6 
إلى 8 مليارات دوالر، مضيًفا أنهم 
ملسوا من شركة سابك االهتمام 
بهذا االستثمار، وقال إن اخلطوات 
تتســارع في هــذا اجملــال وذلك 
بعد زيارة فريق شــركة ســابك 
إلى العراق مؤخرا. وشــدد وكيل 
وزارة النفــط على »أهمية دخول 
املشروع  هذا  في  سابك كشريك 

جانب  إلى  العراقية  احلكومة  مع 
شركة شل للبتروكيماويات«.

وتابع الزوبعي حديثه بشأن جذب 
االســتثمارات الســعودية بــأن 
االستكشاف  حتت  حقوال  »هناك 
وسيكون االستثمار متاحا بنظام 
الكامل«،  االستثمار  أو  الشراكة 
مبينــا أن »حجــم االحتياطــي 
العراقي من الغاز يبلغ 132 تريليون 
قدم مكعبة قياســية، منها 30 
في املائة وهي حقــول الغاز غير 
لالستثمار«.  مطروحة  املصاحب 
وأوضــح أن »اجمللس التنســيقي 

الســعودي العراقي أخذ خطوات 
مهمة في مجال تطوير العالقات 
الســعودية العراقية، ومن أبرزها 
اخلطــوات املتخــذة فــي مجال 
االستثمارات خصوصا في مجال 

النفط والغاز«.
وبني الزوبعي إن »العمل جار لطرح 
اســتثمارات في مجــال النفط 
والغاز في العراق أمام الشــركات 
في  االستثمار  ومنها  السعودية، 
مجال تطوير حقول الغاز، وكذلك 
االســتثمار في استكشاف الغاز 

غرب العراق«.

وطمأن املســتثمرين السعوديني 
الذي ينوون الدخول إلى الســواق 
العراقيــة فــي مجال الغــاز أو 
األمني  الوضع  بشــأن  الصناعة، 
والبيئة األمنية، كما أشار إلى أن 
هناك تنســيقا أمنيا مع القوات 
األمنيــة من أجل تأمــني حقول 

الغاز.
في الســياق، اكد اخلبير النفطي 
حمــزة اجلواهري، أمــس االربعاء، 
ان العــراق يحصل على نحو 50% 
مــن الغاز الــذي ينتجه في حني 
املنتج االخــر يحرق في اجلو، الفتاً 

الى ان هــذا الوقود اكثر من امانا 
للسيارات من البنزين.

وقال اجلواهــري، ان “العراق ميتلك 
ثالثة ماليني قدم مكعب قياسي، 
واملســتثمر من هــذا الغاز عبارة 
عن 50 باملئة فقــط، في حني ان 
النسبة املتبقية االخرى حترق في 

اجلو”.
واضاف ان “الغاز املستثمر بعضه 
حلو اليحتاج الى معاجلة ســوى 
عزل املاء، وهنــاك غاز اخر يحتاج 
وهذا  واملاء،  للكبريت  الى معاجلة 
ما تفعله شــركة شل املتعاقدة 

مع شــركة غاز البصــرة”، مبينا 
ان “العــراق لديه في طــور البناء 
اربعة معامل ملعاجلة الغاز، إذ من 
الغاز  تعالــج جميع  ان  املفترض 
وبالنتيجة  العــراق،  الذي ميتلكه 

حتقيق االكتفاء الذاتي”.
اشار اجلواهري إلى أن “الغاز احلالي 
يســتخدم كوقــود للســيارات 
وهناك غاز فائض منه يصدر الى 
خارج البــالد، إذ بامــكان العراق 
توفيره جلميع السيارات املوجودة، 
وبســعر اقل من وقود الغاز واكثر 

امان”.

العراق يبحث استثمار الشركات السعودية لمشروعات الغاز والبتروكيماويات
خبير نفطي: البالد تستثمر 50 % من غازها فقط

نقاشات تجري 
مع شركة سابك 
للصناعات األساسية 
وشركة أرامكو 
السعودية لالستثمار 
في مشروع نبراس 
للبتروكيماويات 
وتطوير حقل عكاس 
للغاز الذي يبلغ إنتاجه 
اليومي 300 مليون 
قدم مكعبة يوميًا

الصباح الجديد ـ وكاالت :
املصري  الــوزراء  مجلــس  وافق 
خالل اجتماعه األسبوعي، أمس 
األربعاء، على مشــروعات قوانني 
بشأن اتفاقيات التزام بترولية لـ 
17 اتفاقيــة للبحث عن البترول 

والغاز واستغاللهما.
وتنص االتفاقيات على الترخيص 
لوزيــر البترول والثــروة املعدنية 
املصرية  الهيئة  مع  التعاقد  في 
والشــركة  للبتــرول،  العامــة 
للغــازات  القابضــة  املصريــة 
الطبيعية، وشركة جنوب الوادي 
وعدد  للبترول،  القابضة  املصرية 
للبحث  األجنبية،  الشركات  من 
عن البترول. كما تنص االتفاقيات 

على منح الترخيص للوزير لطرح 
االســتثمارية  والفرص  املزايدات 
فــي هــذا القطاع، مبا يســهم 
في وضــع مصر علــى اخلريطة 
العاملية، ويشــجع االستثمارات 

اخلارجية في هذا القطاع املهم.
ويشــتعل الصــراع بــني مصر 
وقبرص واليونان من جهة وتركيا 
من جهــة أخــرى على ثــروات 
البحر املتوسط، إذ اتهمت مصر 
الســلطات التركيــة »مبواصلة 
اتخاذ إجــراءات أحادية« تزيد من 
حــدة التوتر فــي البحر األبيض 
إرسال  خلفية  على  املتوســط، 
أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل 
شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.

وتنفذ تركيــا، منذ 4 أيار املاضي، 
أعمال تنقيب عــن الغاز، »بإذن« 
قبرص  شــمال  جمهورية  مــن 
التركية، فــي منطقة من مياه 
البحر األبيض املتوســط، تعتبر 
االقتصادية  املنطقــة  من  جزءا 
قبــرص  بجمهوريــة  اخلاصــة 

املعترف بها دوليا.
انتقادات  اخلطــوة  وأثارت هــذه 
شــديدة مــن قبــل جمهورية 
قبرص واليونــان واالحتاد األوروبي 
مصر،  وكذلك  املتحدة  والواليات 
إال أن تركيا أكــدت مرارا عزمها 
مواصلــة هــذه األنشــطة بل 
وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى 

املنطقة.

مصر: 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت مديرية زراعة ذي قار أمس 
االربعاء، ان يصل انتاج احملافظة من 
التمور في املوســم احلالي الى 70 

الف طن.
وقــال مدير زراعة ذي قار فرج ناهي 
فــي تصريــح صحفي، انــه »مع 
استمرار عمليات جني التمور، فان 
التقديــرات االولية تشــير الى ان 
يصل مجمل االنتاج في املوســم 

احلالي الى 70 الف طن«.
وبني ان »مديرية الزراعة ســجلت 
هــذا العام مليــون نخلة منتجة 
على مساحة 42 دومنا في احملافظة، 
يتركز اغلبها في بســاتني ســوق 

الشيوخ والعكيكة والناصرية«.

واوضــح ان »ابرز انــواع التمور في 
والشــويثي  اخلضراوي  قار هي  ذي 
واالستعمران اضافة الى اخلستاوي 

واملكتوم والبرمي والزهدي«.
على صعيد ذي صلة، حققت وزارة، 
الزراعــة االكتفــاء الذاتي لـ50% 
من االحتيــاج احمللي للدجاج احلي، 
مبينــة ان هناك دواجــن في طور 
اإلنتاج ســتغطي احلاجــة احمللية 
للبــالد بنســبة %100 خالل مدة 

قصيرة.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد 
النايــف، إن “مشــاريع املفاقــس 
اآلونة األخيرة  التي فتحت خــالل 
زيادة  في  كبير  بشــكل  أسهمت 
احلي  الدجــاج  احمللي من  اإلنتــاج 

وتغطية حاجة السوق”.
ان “املشاريع احمللية تغطي  وأضاف 
حاليــا %50 مــن احلاجــة احمللية 
للدجــاج احلــي”، مشــيرا الى ان 
طور  في  جديدة  مشــاريع  “هناك 
اإلنتــاج وأخرى فتحت سيشــرع 
احمللية  لألســواق  بالنزول  إنتاجها 

خالل مدة وجيزة”.
وأكد ان “تلك املشــاريع ستغطي 
الدجاج  العراق احملليــة من  حاجة 
الى  %100”، الفتا  بنســبة  احلــي 
الزراعة  لــوزارة  املقبلة  “اخلطة  ان 
قطع  من  الســوق  حاجة  تغطية 
الدجاج املعلب ليجري بعدها منع 
االســتيراد بعد حتقيــق االكتفاء 

الذاتي”.

ذي قار تتوقع انتاج 70 ألف  طن من التمور 
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مهرجان الجونة السينمائي، يكشف 
تفاصيل دورته الثالثة

الفيلم القصير مكاٌن لإلبداع
بحّد ذاته

قراءة في البنية المعمارية
للفيلم السينمائي

ندوات ونقاشات في ماهية السينما 
في مهرجان دهوك السينمائي

يعد النص احد املرتكزات األساســية التي يقــوم عليها الفيلم 
الســينمائي، إذ ال ميكــن أن تصور فيلماً متماســكاً من دون نص 
مؤثــر يوظفه صانع الفيلم من خالل أدارته الســينمائية لإليحاء 
بالــدالالت املراد إيصالها للمتلقي. وتزخر احلياة االجتماعية بأنواع 

مختلفة من النصوص وفي مجاالت مختلفة كاألدب...

تقام على هامش العروض الســينمائية العاملية واحمللية التي متتد 
طيلــة أيام انعقاد مهرجــان دهوك الســينمائي الدولي كما هو 
معتاد في كل عام مجموعة مــن الفعاليات اإلعالمية والنقدية، 
من مؤمتــرات صحفية وورش عمل وجلســات حوارية نقدية. وقد 

اكتفى املهرجان في هذه النسخة بتقدمي احللقات النقاشية...

ماري كلوزييه101011 11 كوثر جبارةكاظم مرشد السلوم 

 Pantin في Côté court جاكي إيفرار« مؤّســس، ومدير مهرجان«
)مدينة ُمحاذية لباريس(، في هذا احلوار الذي أجرته معه الصحفية 
الفرنســية »ماري كلوزييه«، يعود بذاكرته إلى أصل تأسيس هذا 
املهرجان امُلصص لألفالم القصيرة، كما يُخبرنا عن قوة هذا النوع، 
وكذلك نشأة املشروع في قلب الصالة التي يُديرها »سينما 104«..

أقيم ظهر يوم اإلثنني 26 أغســطس)آب(، مبدينــة القاهرة، املؤمتر 
الصحفي اخلاص باإلعالن عن تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان 
اجلونــة الســينمائي، املقرر إقامتهــا في الفترة مــن 19 إلى 27 

سبتمبر )أيلول( املقبل مبدينة اجلونة على ساحل البحر األحمر.
حضر املؤمتر املهندس جنيب ساويرس مؤسس املهرجان...

الصباح الجديد
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 29 Aug. 2019 issue )4242اخلميس 29 آب 2019 العدد

المحرر

1895 والسينما تلعب  منذ اختراعها عام 
دورا مهمــا في تبادل الثقافات بني شــتى 
شــعوب العالم ، وأســتطاعت من خالل 
العديد مــن أفالمها من أن تؤثر في الكثير 
من الثقافات، ورمبا اسهمت كذلك في نقل 
الكثيــر من االفكار والرؤى بني الشــعوب، 
حتى انها اســهمت في تطور ومنو الكثير 
من احلركات السياســية وروجت ألفكارها، 
خصوصا في فترة تنامي املد اليســاري في 
تبنت السينما  أذ  املاضي،  القرن  ستينيات 
الترويج لهذه االفكار وكذلك دعم هذا املد 
الفكري، ولعل أفالما مثل »« الفراشــة » 
، و«« اضرابات الطلبــة« »« وزد »« » احلرية 
هــذه الكلمة احللــوة »««« الكلب »«خير 
معبر عــن تللك املرحلة والتي شــاهدها 

اجلمهور العراقي وتقبلها بشغف ، كذلك 
اسهمت السينما في التعرف على العادات 
االجتماعية للكثير من الشعوب، من حيث 
الســلوك والعادات األزيــاء وكذلك عمران 
املدن، حتــى ان الســينما املصرية ولفترة 
طويلــة مــن بداياتها كانــت حتاكي منط 
والفرنســي،  واالجنليزي  االميركي  العيش 
ولــم يتوقف هــذا التقليد حتــى ظهور 
مخرجــي الواقعية املصرية مثل صالح ابو 
...... وقد  سيف، ويوسف شاهني، وغيرهم 
باملشاهد  حتديدا  املصرية  الســينما  أثرت 
العربــي لذلك قــد الجتد مواطنــا عربيا 
اليفهــم اللهجة املصريــة الدارجة وبات 
على اطالع بعادات وتقاليد الشعب املصري 
بشتى شرائحه، كذلك نقلت تاريخ العديد 
من الشــخصيات التاريخية السياســية 

والدينية والثقافية ووثقته ....

ولعــل االهتمــام واالقبــال االكبــر على 
الســينما كان فــي فتــرة االربعينيــات 
واخلمســينيات من القــرن املاضي ، وهي 
الفترة التي ســبقت اختــراع اجلهاز املؤثر 
مســتقبال في حياة الناس والذي دخل كل 
البيوت »« التلفزيون »« وماشكله من تأثير 
مباشر على السينما، برغم ان الكثير من 
الدول لــم تتأثر بهذا االختراع الذي وصلها 
بعــد فترة ليســت بالقصيرة مــن تاريخ 

أختراعه......
ان التطــور التقني الهائل الذي أســتمر 
لعقــود عدة على جهاز التلفــاز رمبا افقد 
السينما الكثير من بريقها ولم تعد حتظى 
بذلك االهتمــام الكبير الذي كان اجلمهور 
يوليه اليها، و كذلك فأن ظهور الستااليت 
واالنتشــار الهائل للقنوات الفضائية قد 
اسهم كثيرا في تراجع عدد رواد دور العرض 

ان  نســتطيع  ظاهرة  وهي  الســينمائي، 
العالم، وكذلك  نلمسها في جميع انحاء 
الشبكة  الســتخدام  الواسع  االنتشــار 
العنكبوتية االنترنت وإمكانية مشــاهدة 
كم هائل من األفالم عليهــا، ولكن برغم 
ذلك فــأن االفــالم الســينمائية ال ميكن 
االستغناء عنها حتى في التلفزيون وهناك 
العديــد من القنــوات التــي تخصصت 
الروائية  الســينمائية  االفــالم  في عرض 
املتلفة ســواء العربيــة أو األجنبية على 
مــدار الســاعة، كذلــك تخصص بعض 
القنوات بعــرض االفــالم الوثائقية ايضا 
والتي توثق لثقافات الشــعوب واالبداعات 
االنســانية املتلفــة والتــي اصبــح لها 
جمهورها الواســع وتصرف الجلها الكثير 
من االمــوال وبعضها رمبــا ينتج ألغراض 
سياســية ودعائية، ورمبا توزع في مناطق 

معينــة لغــرض عرضها كوســيلة تأثير 
على الشــريحة التي تسكن هذه املناطق 
املنتجة  ودافع وتوجه اجلهة  رأي  وحســب 
لهــا،  تصوير الواقع وتوثيقــه  وهو مامييز 
أو التســجيلية عن  الســينما الوثائقية 
االفالم الروائية ، لذلك فان املشــاهد يأتي 
بقناعة مســبقة ان هــذه االفالم تتحدث 
عن واقعة حقيقيــة ال وجود لتدخل مؤثر 
فيها مثلما هو حاصل في االفالم الروائية 
، كذلــك فأن التلفزيون املدفــوع الثمن أو 
»«بي تي في »«يعتمد في بثه على االفالم 
الســينمائية وخصوصــا احلديثــة منها 
بسبب خاصية الدفع املسبق التي ميتاز بها 
وحرصه على ارضاء املشــتركني في خدمة 
املشاهدة التي يقدمها .. اذا ميكن القول ان 
التراجع هو في اقبال املشــاهدين على دور 
العرض وليس التراجع في مشاهدة االفالم 

السينمائية، وبالتالي فأن اجلانب املهم في 
اتصال جماهيرية  السينما كونها وسيلة 
ظل قائما واملاليني في مختلف بقاع االرض 
مازالوا يشــاهدون افالما ســينمائية من 
البيئة  وافكار  ثقافات  مناشيء عدة حتمل 
واملــكان الذي انتجهــا، وبالتالــي بقيت 
اهميتها كوسيلة اتصال جماهيرية قائمة 
وال ميكن اغفالها، فالتلفزيون متعدد املهام 
فهو يعرض االخبار والبرامج السياســية 
والثقافية ، والتي تهم املشاهد اينما كان 
بالتأكيــد خصوصا وان العالم وبســبب 
التطــور التقني الهائــل اصبح كما يقال 
قرية صغيرة بل اصبــح بيتا واحدا، ومازال 
لألفالم الســينمائية ذاك السحر والبريق 
الذي يغري مبشــاهدتها ومتابعتها والتأثر 
مبا تطرحه من أفــكار ورؤى وما تنقله من 

ثقافات ......

السينما في تأثيراتها العديدة

االخراج المتميز 
وعوامل االستمرار 
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يقدم المهرجان 
في هذه النسخة 

ست حلقات 
نقاشية تتعلق 

موضوعاتها 
ببرنامج هذا 

العام وثيمه 
المُعلن عنه، 

والقضايا الراهنة 
المتعلقة بصناعة 

السينما ونقدها 
عامة والسينما 

الكردية على 
وجه الخصوص، 

وتستضيف هذه 
الجلسات العديد 

من األسماء 
البارزة في صناعة 

السينما والنقد 
السينمائي، من 

كردستان والعراق 
والعالم، وسيعلن 

عن أسمائهم 
في حينها. وتبدأ 

الجلسات في اليوم 
الذي يلي االفتتاح 

أي من العاشر حتى 
الخامس عشر 

من شهر أيلول 
المقبل في قاعة 

المؤتمرات في 
جامعة دهوك

يقول مارسيل 
مارتن ان مولد 

السينما كفن يؤرخ 
باليوم الذي فكر 

فيه المخرجون 
في تحريك آلة 
التصوير خالل 

المشهد نفسه 
اذ انه تم بذلك 

اختراع التعبيرات في 
احجام المناظر.

فحركة الكاميرا 
قد اسهمت في 

اغناء المعنى 
الداللي لصورة، 

وهناك ثالثة انواع 
لحركة الكاميرا 

مثل الترافلنج 
والتي هي عبارة 

عن تحرك الكاميرا 
بينما تظل الزاوية 

بين خط محور 
العدسة واتجاه 

سير الكاميرا ثابتة 
ولها عدة معان 

ودالالت تصب في 
صالح العمل الفني 

. وكذلك حركة 
البانوراما التي هي 

عبارة عن حركة 
دائرية من الكاميرا 

حول محورها 
العمودي أو االفقي 

من دون نقل االلة 
من مكانها، 

ونبرر هذه الحركة 
ضرورة تتبع شخص 

او عربة في حالة 
حركة
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يعد النص احد املرتكزات األساســية 
الفيلم السينمائي،  التي يقوم عليها 
إذ ال ميكن أن تصور فيلماً متماســكاً 
من دون نص مؤثر يوظفه صانع الفيلم 
من خالل أدارته الســينمائية لإليحاء 

بالدالالت املراد إيصالها للمتلقي.
وتزخــر احليــاة االجتماعيــة بأنــواع 
مختلفة من النصــوص وفي مجاالت 
والسياســة  كاألدب  مختلفــة 

والفلسفة واإلعالم والقانون.
ولــكل واحد منهــا دور مميز في حتريك 
التفاعــل االجتماعي كمــا ان له دوراً 
واضحاً ومميزاً في تنظيم جانب ما من 

أنشطة احلياة االجتماعية.
والنص ليــس مجرد تدويــن للحفظ 
والتسجيل ولكنه ميثل سلطة توجيه 
وتقنني وتشــريع، فالنــص األدبي يؤثر 
فــي أجيال األدبــاء والشــبان، ويكون 
التشــريعات،  احد مصادر اإللهام في 
والنصــوص التاريخية تعبــر عن روح 
األمــة، وتكشــف عن مســارها في 
التاريخ، وكذلــك النصوص القانونية 
هي أساس الدولة ودعامة مؤسساتها، 
والنصوص الدينية ســلطة تصدر عن 
الوصي وطاعة األنبياء، تعطي شرعية 
للســلطان ضد معارضيه كما تشرع 

للثورة ضد السلطان. 
وقد انتبهت الســينما ألهمية النص 
واستطاع صانعها األفالم التعامل مع 
النص بطريقة متنحه أهمية أخرى غير 
كونه نص مكتــوب، كونها حتوله إلى 
نــص مرئي متحرك بعيــداً عن اخليال 
الذي تركه في ذهن القارئ أو املستمع 
للنص أذ أن النص هنا يتعامل مع متلق 
يرى ويســمع وكذلك يقرأ ألن الفيلم 
صار يعتمد بينه تركيبة ما زالت تقوم 
على اســتدراج الفنــون األخرى داخل 
بنيتها، وهو نقل للواقع الذي يشتمل 

على هذه الفنون . 
املتلقي بوصفه  إلــى  الفيلم   ويوجه 
أي الفلم نصا قائمــاً  بذاته، وهو نص 
ميثل وحده خطاب من حيث هو مفعل 
، فعلــي تشــغيل مركب  مــن رموز 
،اذن النص الفلمي  اللغة السينمائية 
يتوفــر على خطاب ذي قصدية  فاعلة 
تؤثــر على املشــاهد ,وال يظهر النص 
الفيلمــي إال عبر تصويــره وعرضه ، 
حيث يعــد العرض هو الوجود الفعلي 
واحلقيقي لــه . محتوياً مجموعة من 
الصــور والكلمات واألصــوات تتصل 
الصور  بينها ضمن سياق، وهذه  فيما 
والكلمــات واألصوات ميكــن أن تكون 

قضية أو حكاية. 
يتكــون النــص الفلمي مــن عناصر 
الديكور،  الكاميــرا،  حركــة  الصورة، 
اإلضاءة، وكذلــك عناصر الصوت مثل 
السمعية،  واملؤثرات  واملوسيقى  احلوار 
منظومة  ضمن  وتتكون  تتضافر  التي 
توصل للمتلقي شــيئا مــا من خالل 

النص الفيلمي.
ويعتمد فهم وتفســير هــذا الفيلم 
)النــص( من قبل املتلقــي على درجة 
تلقيــه واســتيعابه للعالقــات التي 
إلى دالالت  الفيلــم وإحالتها  طرحها 
مقصــودة ويعتمد هذا االســتيعاب 
والتلقي على خبرة املشــاهد وثقافته 
وقيمه وعــادات مجتمعه، وبهذا يعد 
الفيلمي كصوره هو في نهاية  النص 
العالمات  الشــفرات  املطاف مجــال 
– املنتجــة للرســائل التــي يتلقاها 
الفيلــم، على وفق  املتفرج من صانع 
سياق منطقي يكسب هذه الشفرات 

قيمتها.
كما قلنا فأن عناصر الصورة والصوت 
هــي التي تشــكل النــص الفيلمي 

وتكسبه أهمية، فعناصر مثل:
-1اإلضاءة: فن أفــادت منه الكثير من 
النصــوص مثــل اللوحة الشــكلية 
دالالت  إليصال  الفوتوغرافية  والصورة 
مدنية ونفسية وجمالية للنص املرئي 
فيها وهــي كما نعــرف نصوص غير 

متحركة
أمــا في النص الفيلمــي فأن اإلضاءة 

تلعب دوراً مهماً في بنية هذا النص إذ 
يجعلنا أحيانا نصل إلى مفهوم معني 
عن املكان الذي يشــتغل النص عليه 
قبل الدخول في تشــعباته وهي هنا 
تلعب دور التهيئة النفسية للمشاهد 

او ملتلقي النص .
الديكور  - املالبس والديكور: يشكل   2
أحد العناصــر املهمة للنص الفيلمي 
كونه هذا النص هــو نص مرئي وهذا 
ما مييــزه عن بقية النصــوص األدبية 
فالنص  وغيرها.  والقانونيــة  والفنية 
املرئي يجب أن يتوفر على جميع عناصر 
الصورة التي تعرض للمتلقي، ويحاول 
صانع العمل أن يجعــل الديكور يوفر 
للمتلقــي قناعة بحقيقــة املكان، أو 
مبا يحيله الديكور من رمزية ذات داللة 
ســينمائية يدركها املتلقــي بصورة 
أضفاء  وأيضا يســهم في  مباشــرة 
جماليــة علــى مــكان احلدث.كذلك 
املالبس متثل منــاذج وطنية وتعبر  فان 
عن منــاذج اجتماعيــة يتناولها النص 
الفيلمي وينبغي للمالبس املستعملة 
في السينما » امينة للواقع الى اقصى 

حد .
3 - الدور التعبيري للكاميرا

يقول مارسيل مارتن ان مولد السينما 
كفن يــؤرخ باليــوم الذي فكــر فيه 
اخملرجون فــي حتريك آلة التصوير خالل 
املشهد نفســه اذ انه مت بذلك اختراع 

التعبيرات في احجام املناظر.
الكاميرا قد اســهمت في  فحركــة 
وهناك  الداللــي لصورة،  املعنى  اغناء 
ثالثــة انــواع حلركــة الكاميــرا مثل 
الترافلنج والتي هــي عبارة عن حترك 
الكاميرا بينما تظــل الزاوية بني خط 
الكاميرا  واجتاه ســير  العدسة  محور 
ثابتة ولها عدة معان ودالالت تصب في 
صالح العمل الفنــي . وكذلك حركة 
البانورامــا التي هي عبــارة عن حركة 
دائريــة مــن الكاميرا حــول محورها 
العمــودي أو االفقي من دون نقل االلة 
من مكانها، ونبــرر هذه احلركة ضرورة 
تتبع شخص او عربة في حالة حركة، 
وحركــة الكرين التي هــي مزيج غير 
محدد من حركة الترافلنج والبانوراما 
الرافعة.  االلــة  بألة تشــبه  وتنفــذ 
واضافة الى حركات الكاميرا تشــكل 
املقاســات اخملتلفة للقطــات اهمية 
كبيــرة للصورة الســينمائية ، ولكل 
داللتهاالتي ميكن لصانع  لقطة منها 
الفيلم من خاللها ايصال ما يريده من 
معاني للمشاهد ، كذلك فان تشكيل 
املالك يســهم فــي تقــدمي مضمون 

الصورة بشــكل ذي معنى ففي فيلم 
»االرض« ليوســف شاهني وفي لقطة 
كلوس لوجه الفالح ابو سويلم وهو ميأل 
املالك تنســاب دمعة من عينه لتصل 
الى شــاربه الذي حلقته الشرطة في 
املعتقــل ، وهــذا املــالك يوضح مدى 
الفالح  التي تعرض لهــا هذا  االهانة 
واملتمثلة بحلق شــاربه الذي هو دليل 

الرجولة االقوى في مجتمعه .
وكذلك فــان اجملرى الصوتــي بأكمله 
وليس احلوار فقــط هي احد املرتكزات 
الفيلمي  النص  بنية  في  األساســية 
واحلوار في النص الفيلمي ليس مجرد 
كالم نثــري أو محادثة وإمنا هو تكثيف 
وتلخيص فني  للكالم االعتيادي ألجل 
تغذية القصة املروية على الشاشــة 
فاحلوار الدرامي ليس حديثاً مســجالً 
علــى صورة منقولة لــه متاماً للكالم 
االعتيــادي بل انه الكالم احلقيقي بعد 
االختيــار والترتيــب والتحرير إلغراض 
درامية،ويعتمد احلوار في توصل األفكار 
واملعلومات املوجودة عند الشخصيات 
إلى املتلقي ، لــذا يتحتم على كاتب 
العمل على  الفيلمي  النص  احلوار في 
اختيــار املفردات املناســبة واالقتصاد 
فيهــا وعــدم املبالغــة واألطناب في 
اللغة املســتعملة ، وهو حوار يختلف 
اإلذاعية  والنصــوص  احلــوارات  عــن 

والتلفزيونية.
ويقســم اجملــرى الصوتي إلــى أربعة 

أقسام هي:
1 - احلوار

2 - املوسيقى
3 - املؤثرات الصوتية

4 - الصمت
و ميكن القول أن الصــوت في الفيلم 
السينمائي ميكن أن يصبح أكثر أدبية 
من النص األدبي نفســه نظراً لوجود 
الصــورة ووجود من يســتطيع إلقاء 
النص األدبي بلغــة النص ودالالته إلى 

حدودها القصوى.

املونتاج والبناء الفلمي :-
يســهم املونتــاج مســاهمه فاعلة 
الروائي  للفيلم  املعماري  البناء  تكوين 
مونتاجيه،  وحدة  اصغر  اللقطة  وتعد 
حيــث ان كل االنتــاج الفلمــي يبدأ 
اللقطات  مجمــوع  ويؤلف  باللقطة، 
مشهدا، ليكون مجموع هذه املشاهد 
هو  التتابعــات  ومجموعــة  تتابعــا 
السيناريو.لذلك فان القطة تعد اصغر 
وحدة بنائيــة، واللقطة نص اذا كانت 
مكتفية حلظــة اكتمالها حالها حال 

االدبية  االعمــال  نص  وجمــل  حروف 
االساســي  احلامل  اللقطــة هي  اذن 
للمعاني في لغة الســينما وكل هذا 
اللقطة  اعتبــار  في  الصعوبــة  يبني 
وحدة بنائية للعرض السينمائي برغم 

انه البديل عنها علميا.
وكمــا قلنا فــان مجمــوع اللقطات 
السيناريو  والتتابعات هي  واملشــاهد 
فأن كل هذا يتم عبر بناء مونتاجي، هو 
فيزيائيا ربط شــريحة فلمية )لقطة 
واحد( مــع أخرى، ويقــوم املونتاج في 
اثناء هذه العملية بازالة الزمان واملكان 
غير الضروريــني حيث ان املونتاج يربط 
لقطة بأخرى ومشهدا بأخر عن طريق 
ارتباط األفكار وبرغم البســاطة التي 
قد تبــدو من خاللها عمليــة املونتاج 
الفيلمــي لكنها احلجر األســاس في 
بنية الفيلم ويشــير تيري رامزي احد 
الســينمائي  للفيلم  األوائــل  النقاد 
إلى املونتاج علــى انه »البناء اللغوي« 

للسينما ، ولغة القواعد فيه . 
لذلك فأننا ال نستطيع أن ننجز فيلماً 
ســينمائياً ذا بنيــة عميقة وواضحة 
مــن دون املونتاج النه ســيكون فيلما 
تســجيليا ساذجا يشــبه الى حد ما 
االفالم البســيطة االولى الكتشــاف 
الســينما مثــل افالم االخــوة لومير 
،كــون املونتاج هو احد البنى العميقة 
لذلــك فهــو   ، الفيلمــي  للعــرض 
يلعب دوراً خالقاً فــي البناء الفيلمي 
وتسلسل املشــاهد وترتبها مبا يتالءم 
ورؤية صانع الفيلم ، وان حذفه و تغيره 
يؤدي حتماً إلــى تغيير جميع مفردات 
وعناصر الفيلم السينمائي وقد تطور 
املونتــاج مع تطور الفن الســينمائي 
التالية  1900والعقــود  العــام  منــذ 
ليكون احد مظاهــر البنية العميقة 
للعــرق الفيلمــي حيث بــدأ صانعو 
األفــالم بالتقطيــع ضمن املشــاهد 
إضافة إلى القطع ضمن مشهد وأخر. 
وكان جريفث وازينشــتاين رائدين في 
هــذا اجملال. ويعد املونتــاج نهج جديد 
اكتشف من قبل الفن السابع ليكون 
الفيلمي  للعــرض  البنائية  الركيــزة 
الذي  النهائي  املعماري وشكله  وبناؤه 

يصل للمتلقي

العالقة بني النص املكتوب والنص 
الفيلمي: 

   يحمــل كل مــن النــص الفيلمي 
وســمات  املكتوب خصوصية  والنص 
محددة متيز أحدهمــا عن األخر. ولكن 
يقــوم صانع الفيلم يخلق مســافات 

واصلة بينهما وأواصر جتسير ومقاربة 
واقعية ومحتملة لهذين الوســيطني 
التعبيريــن واللذيــن يشــكالن أبنية 
خاصــة لــكل منهمــا، ولكنــه أي 
صانــع الفيلــم يتمكن فــي النهاية 
من جمعهمــا في خطــاب واحد هو 
الفيلم السينمائي. العالقة بني هذين 
الوسيطني ميكن تتبعهما إلى طفولة 

السينما تقريباً.
فمع البداية األولى للسينما استعمل 
العديد من اخملرجــني النصوص األدبية 
التي  األفــالم  مــن  للعديد  أساســا 

صنعوها.
وكان هنــاك تأثير متبــادل بني االثنني 
العديــد من  –أن  ويقــول – كريفــث 
الواقــع مأخوذاً من  جتديداته كان في 

صفحات ويكنز.
ويقول أزنشتاين ان روايات ديكنز قدمت 
لكريفــث عدداً مــن التقنيات بضمن 
ذلك ما يقابــل االختفــاء التدريجي، 
والتداخل، وتكويــن الصورة والتجزئة 
اخلاصة  والعدســات  لقطــات  الــى 

بالتحوير وأهمها جميعاً مبدأ
املونتــاج املتوازي، حتى أن ابزتشــتاين 
حول الفصل احلادي والعشرين من رواية 
اوليفر تويست إلى نص تنفيذي ليدل 
على أحاســيس ديكنز الســينمائية، 
نفهم من هذا ان البدايات األولى لفن 
التوليــف او املونتاج كان له ما يعادله 
في النــص األدبي املكتــوب، وبالتالي 
كان هــذا مما أتــاح خملرجــني رواد مثل 
كريفث وازينشتاين خلق تقسيماتهم 
على  وخصوص  املتجددة  السينمائية 
مســتوى املونتاج الذي اسهم بشكل 
فاعل فيما بعد يدعم قوة االيقاع في 
النص الفيلمي وجــذب انتباه املتلقي 
مــن خالله اعتمــادا على الشــفرات 

الداللية التي بثها النص الفلمي.
والســينما أو النــص الفيلمــي غير 
قابل للنقل املباشــر للنص األدبي إال 
أذا أخضعتــه إلى حتوالت فعلية، أي ان 
نقطع النص األدبــي أو بتره، إن أمكن، 
والطبيعي  املنطقــي  الطريــق  هــو 
املــالزم لهــذه الوســيلة العبقريــة 
التي هــي السينما.وبســبب اختالف 
الروائي والزمــن الفيلمي ميكن  الزمن 
االختزال  آليات  يتوفر على  ان  للمخرج 
والتأثيث بواسطة حتليل الزمن الروائي 
الفيلمي الذي يقسمه »جيرار  والزمن 

جينيت« إلى أربعة أقسام وهي :-
1 - احلذف: الذي يرمز فــي الرواية إلى 

القطع، الزمن الغائب.
2 - اخلالصــة: وهي تشــير إلى الزمن 

متعلق  ألنــه  ونكثفه  نحذفــه  الذي 
بالزمن السريع.

3 - الوقــف: وهو عكس اخلالصة حيث 
يتم تطوير الزمن واغنــاؤه وجعله مير 

بشكل بطيء.
4 - املشهد: يحيل املشهد الى املرجع 
احلسي للزمن الواقعي عند القارئ وهو 

ما يسمى بالزمن احلاضر.
وترى جان مــاري كلبرك أن أعادة حكي 
أكثر  ثانيــة ســيجعلها  رواية مــرة 
جمــاالً ومتعة، ألنها ســتصبح رواية 
أخــرى مختلفــة وإعــادة احلكي عبر 
الوسيط السينمائي يعتمد في لغته 
على الدال االيقوني والدال اللســاني 
تفكيك  املوســيقي، من خالل  والدال 
بواســطة  توزيعه  وإعادة  األول  النص 
لغة جديدة هي لغــة الصورة. وبهذا 
نكون أمام نص جديد ذي أشكال دالة 
الذي  الفيلمي  بالنص  جديدة متمثلة 
هــو عبارة عن فضاء وســائطي مولد 
لتبادليه جوهرية تضع السينما مكان 
الروايــة أذن نســتطيع أن نخلص إلى 
القول أن املادة األدبية املكتوبة ســواء 
كانت نصــاً روائياً أو شــعرياً، يتحول 
بتناوله مــن قبل الســينما إلى نص 
أخر ال عالقــة له بالنص األصلي، ليس 
وكذلك  الوسيط  وذلك الختالف  دائماً 
الختالف عناصر النص اجلديد الفيلمي 

وأدواته.
لــذا فأن النص الفيلــم هو نص قائم 
بذاته، معتمداً علــى أدواته وله لغته 
اخلاصــة التي تتوفر علــى العديد من 
الدالالت التي تصل للمتلقي، هو كأي 
نص آخــر خاضع للتأويــل والتفكيك 
والتحليــل الذي يقصد دراســته من 
خالل إخضــاع كل عنصر من عناصره 
إلى دراسة حتليلية تسعى لكشف ما 

وراء الصورة التي هي وسيطه
التعبيري والتي جعلته نصاً متميزاً عن 
واملسموعة  املقروءة  األخرى  النصوص 

وله بنيته املعمارية اخلاصة به. 
برغم انه كبنية قد يشترك مع نصوص 
أخرى في مكونات بنيته املعمارية وان 
تكن ليست بالشراكة التي تصل حد 

التقارب. 
فاحلوار مثالً هو إحــدى عناصر البنية 
املســرحي والروائي، كذلــك فهو في 
النص الفيلمي يشكل عنصر رئيسي 

وفاعالً في بنية هذا النص.
كذلــك فأن النــص الفيلمــي يقدم 
للمتلقي خبرة فنية مشــابهة ألدراك 

اإلنسان للواقع عبر حواسه.
وقــد كان هنــاك اعتــراض على كون 
الفيلم نصــاً خصوصــاً فيما يتعلق 
باملصطلح حيث أن أســتعمال كلمة 
نــص كان يرتبط في البــدء لإلعمال 
األدبية قبل ان ينســحب على األعمال 

الفيلمية وغيرها من األعمال الفنية 
الفيلمي  النــص  فاعلية  فــأن  أخيرا 
الصورة  بنائيــة  تقودنــا نحو فهــم 
كمرتكز اساسي في التعبير الفيلمي 
كنــص، عندها يصبــح النص نظاما 
واحمللل،  للمشــاهد  بالنســبة  نابضا 
ونظاما يطوع الشــفرات في تشكيل 
خــاص يدفعها الطالق رســالتها في 
ســياق حدد منطه مســبقا، ان النص 
أكثر بكثيــر من مجــرد مجموعة او 
طاقم، انه بالنســبة للمحلل الناجح 
واملشــاهد الناجــح نظــام منطقي 
لعدد مفترض من الشفرات ميكنها ان 

تضفي قيمة على الرساالت.

املصادر :- 
1 - محمد االخضرا لصبيحي، مدخل 

الى علم النص 
2 -   عالء عبد العزيز، الفلم بني اللغة 

والنص . 
3 - جاك امون  حتليل االفالم.

4 - مارسيل مارتن، اللغة السينمائية.
كريفتــش، صناعــة  - ســتيوارت   5

املسرحية.
6 - لــوي دي جانيتي، فهم الســينما، 

ترجمة جعفر علي. 
7 - حمادي كيروم، االقتباس من احملكي 

الروائي الى احملكي الفلمي. 

النص الفلمي واالشتغال السينمائي

قراءة في البنية المعمارية للفيلم السينمائي

ندوات ونقاشات في ماهية السينما في مهرجان دهوك السينمائي
مفهوم الهوية السينمائية  
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 كوثر جبارة
العــروض  هامــش  علــى  تقــام 
الســينمائية العاملية واحمللية التي 
مهرجان  انعقــاد  أيــام  طيلة  متتد 
دهوك الســينمائي الدولي كما هو 
معتــاد في كل عــام مجموعة من 
والنقدية،  اإلعالميــة  الفعاليــات 
عمل  وورش  مؤمترات صحفيــة  من 
وجلسات حوارية نقدية. وقد اكتفى 
املهرجان في هذه النســخة بتقدمي 
واجللســات  النقاشــية  احللقــات 
النقدية التي تتطرق إلى العديد من 
القضايا التــي يطرحها املهرجان أو 

تطرحها أفالمه املشاركة فيه، عالوة 
على ما يلحق كل فيلم أو مجموعة 
أفالم من لقــاءات مع مالك الفيلم 
أو صّناعه ليناقشــهم اجلمهور في 
ما يتعلق بالفيلــم. ومجموعة من 
املؤمترات الصحفية اخلاصة بعدد من 
األفالم املهمة والبارزة املشاركة في 
املهرجان، في حني تغيب ورش العمل 
كانت  التي  الســينمائية  الفنيــة 
حاضــرة في الدورات الســابقة من 
املهرجان بسبب قلة اإلمكانات، غير 
أن من اخملطط له أن تعود في الدورات 
الالحقة والسيما الورشات املوجهة 

الســينمائيني  من  اجلديد  للجيــل 
الشباب.

النســخة  هذه  في  املهرجان  يقدم 
ســت حلقــات نقاشــية تتعلــق 
العام  هــذا  ببرنامج  موضوعاتهــا 
وثيمــه املُعلــن عنــه، والقضايــا 
السينما  املتعلقة بصناعة  الراهنة 
ونقدهــا عامة والســينما الكردية 
وتســتضيف  اخلصوص،  وجه  على 
هذه اجللســات العديد من األسماء 
والنقد  السينما  صناعة  في  البارزة 
الســينمائي، من كردستان والعراق 
أسمائهم  عن  وســيعلن  والعالم، 

في حينها. وتبدأ اجللسات في اليوم 
الــذي يلي االفتتاح أي من العاشــر 
حتى اخلامس عشــر من شهر أيلول 
املقبل في قاعة املؤمترات في جامعة 

دهوك، وفقا للجدول التالي:
الثالثاء 10 أيلول: مفهوم الســينما 

العربية وكيف يتم التعريف بها.
األربعــاء 11 أيلول: نقاد الســينما 
الكرديــة، وماهــي شــروط النقد 
السينمائي، ودور النقاد السينمائيني 

في تطوير السينما الكردية. 
اخلميس 12 أيلول: اإلنتاج املشــترك 
واحلكومة  إقليــم كوردســتان  بني 

اإلمكانات  )املركزيــة(  الفيدراليــة 
والصعوبات.

اجلمعــة 13 أيلــول: واقــع ســوق 
الســينما الكورديــة احمللي، وكيف 

ننشئ سوقا للسينما الكردية؟
الســبت 14 أيلول: تدريس السينما 
وكيفية  كردســتان،  إقليــم  فــي 
التغلب على الفجــوة بني النظرية 

والتطبيق.
األحد 15 أيلول: دور املوســيقى في 
إدماج  وكيفية  الكردية،  الســينما 
املوســيقى الكردية في الســينما 

الكردية.  



حاورته - ماري كلوزييه

»جاكــي إيفــرار« مؤّســس، ومدير 
 Pantin فــي Côté court مهرجــان
)مدينــة ُمحاذية لباريــس(، في هذا 
احلوار الذي أجرتــه معه الصحفية 
الفرنســية »مــاري كلوزييه«، يعود 
بذاكرتــه إلــى أصل تأســيس هذا 
القصيرة،  لألفالم  امُلصص  املهرجان 
كمــا يُخبرنا عــن قوة هــذا النوع، 
وكذلــك نشــأة املشــروع في قلب 

الصالة التي يُديرها »سينما 104«.

• هــل ميكن أن تخبرنــا عن حياتَك 
املهنية؟

ـ أنا شغوٌف بالسينما منذ طفولتي 
املُبكرة، في شــبابي كنُت أذهب إلى 
الســينما مرتني تقريباً، في البداية 
لقد  نفسها،  الصاالت  أعشق  كنُت 
كانت أمكنٌة أشــعر فيها بالراحة، 
أهميًة  أكثــر  األفالم  ثّم أصبحــت 
من املكان نفســه، فــي مرحلٍة من 
السينماتك  إلى  أذهب  بدأت  حياتي، 
الفرنسية، وأشاهد فيلمني، أو ثالثة 
أفالم يومياً، كان ذلك هو أســاس ما 

أصبحت عليه اليوم.
في أحد األيام، ُعــرض علّي أن أتولى 
برمجــة ســينما La Lucarne في 
كريتــاّي )مدينة ُمحاذيــة لباريس(، 
وفعلُت ذلك ملدة ثالث سنواٍت تقريباً، 
وقادتنــي تلــك اخلبرة إلــى التقدم 
بطلــٍب إلدارة صالة أخــرى، وهكذا 
أصبحت ما يُسّمى عادًة »املُشغل«!

في يناير من عــام 1987، وصلت إلى 
Pantin )مدينــة ُمحاذيــة لباريس( 
حيــث توليت إدارة »ســينما 104«، 
ومن ثّم أّسســت املهرجان في عام 

.1992

• ملاذا مهرجاٌن للفيلم القصير؟
ـ تعــود احلكايــة إلى الفتــرة التي 

شــاركت فــي برمجــة اللقــاءات 
)احدى   Épinayفــي الســينمائية 
مدن الضواحي الباريســية( بجانب 
»لوســيه فيجو« ابنة »جان فيجو«، 
ولألســف، اســتمر هــذا املهرجان 
خمسة عشر دورة فقط، وتوقف في 

عام 1989.
في ذلــك الوقــت، لم يعــّد هناك 
في  القصيــرة  لألفــالم  مهرجــاٌن 
ضواحــي باريــس، كانت »لوســيه 
فيجو« تعرف بأننــي قمُت ببرمجة 
الكثير من األفالم القصيرة في صالة  
Cine 104، ألنني أحببت هذا الشكل 
احلــّر، الفيلــم القصير هــو مكاٌن 
لإلبداع بحّد ذاته، وهو ليس بالضرورة 
ممراً نحــو الفيلم الطويل، من ناحيٍة 

أخرى، يحتوي هذا الشكل على قيودٍ 
مالية أقّل من حالة الفيلم الروائي، 
التمويل،  ال يوجد ضغــوط عوائــد 
وهذا يخلــق وجهات نظــر جديدة، 
ومن  احلركــة،  فّن  الســينما  تبقى 
املثير لالهتمام إيجــاد حرية معينة 
باإلضافة  القصيــر،  الفيلم  بفضل 
إلى ذلــك، اليوم، يأتــي العديد من 
الشــباب  والفيديو  األفالم،  صانعي 
من دراساٍت في مجال الفن، ويسمح 
لهم بإعادة زيارة الســينما بطريقٍة 
مختلفــة باملقارنة مع الشــغوفني 

بالسينما األنقياء، والصعبني.
ومــع هــذه االســتمرارية، أكملُت 
مسيرتي في تطوير املهرجان املوجود 
اليــوم منذ ثمانية، وعشــرين عاماً 

وعلــى الرغم من مــرور عامني على 
مغادرتي صالــة Cine 104، إالّ أنني 

أواصل تنظيم املهرجان هناك.

• كنَت قد قرأَت في دورٍة سابقة من 
املهرجان ســيناريو »فجوة روالند« 
جلان ماري، وآرنو الريو، ماذا ميكن أن 

يقدم هذا التمرين للمؤلف؟
ـ بالفعل، نحن ننظم قراءاٍت من ِقبل 
ممثلني من أجل الســماح للمؤلفني 
التعــّرف على وجهة نظــر خارجية 
حول مشــروعاتهم، ويتّم تفســير 
هذه القراءات من قبل املمثلني الذين 

يعملون وحدهم على النّص. 
يتعّرف الســينمائيون على النغمة، 
وهذا  املمثل،  أعطــاه  الذي  واإليقاع 

يســمح لهــم بإعــادة اكتشــاف 
الســيناريو من زاويٍة أخــرى، ولكن 
املُعقد  التمرين  أوقفنا هذا  لألسف، 
في تنفيذه، إنه مثير لالهتمام فقط 
إذا وجدنا سيناريوهات جيدة، وممثلني 
جيدين، كان هناك خمسة مشاريع 
في اجللســة الواحدة، لذا كان علينا 
العثور عليها، وإيجاد ممثل يوافق على 

منح وقته، وخبرته.
التلفزيونية  القنــاة  أصبحــت  ثم 
الفرنســية  France 2 شــريكاً في 
املهرجان، كانت الفكرة دعم مشاريع 
ناشــئة من خالل املناقشــة، اليوم 
يجب أن يكون النقاش بني مشــروع 
واحد، ومشروعني من أجل اخلبرة مع 

بقاء املؤلف شاباً. 

تلقينا أكثر من ثالثمائة مشروع، ومتّ 
اختيار ســبعة فقــط، وعلى الرغم 
من وجــود فائز واحد فــي النهاية، 
أشــعر بأن أفالم كل تلك املناقشات 

تستحق الفوز.

• مــا هــي طموحاتك/تطلعاتــك 
للدورات املستقبلية؟

ـ ما يُســعدني هنــاك جمهور في 
الصــاالت، ولكن أيضاً فــي اخلارج، 
الوقت مهٌم، حيث أعتبر الكافتيريا 
بشكٍل ما الصالة الرابعة، إنها تتيح 

للجميع اللقاء، ومناقشة األفالم.
اجلمهور شــاٌب،  أخرى،  ناحيــٍة  من 
ونحــن نعلم اليوم بأّن كبار الســّن 
هم الذين بشــكٍل خــاّص يذهبون 
إلى دور الســينما، إن حقيقة تواجد 
قوى شابة في املهرجان أمٌر ملموس 
للغايــة، آمل حًقــا أن يظل الوضع 
هكذا، وأن نتمكن من توفير الفرص 

للسينمائيني الشباب.
أخيراً، ســوف نصل قريباً إلى الدورة 
الثالثــني، وأخطــط لالحتفال بهذه 
أجد  أن  آمــل  املناســبة، بعد ذلك، 
شــخصاً يحّل مكاني، ويواصل هذا 

املهرجان.

هل لديــَك أّي نصيحة للمخرجني 
الشباب؟

- في أحد األيام، ُســئلت »ماذا علي 
أن أفعل كي يتــّم اختيار فيلمي؟«، 
يجب أن ال نسأل هذا السؤال، يجب 
أن يكون الفيلــم رغبة قوية، وليس 
استجابة لطلب، العديد من األفالم 
جيد،  والســيناريو  جيدة،  القصيرة 
واملمثلــني، واملونتــاج أيضــاً، ولكن 

ينقص السينما في كل هذا.
جتسد السينما املتعة، وهي ما يجب 
إنها  للجمهور،  ونقترحه  نقدمه،  أن 
أشــياء كثيرة تؤدي إلى إيجاد شكل 
صانعي  أنصــح  للحكاية،  محــدد 
األفــالم بإجناز أفالمهــم بقلوبهم، 

وشجاعتهم.

تحدثت الفنانة 
بشرى عن 
دور اإلعالم 
في مساندة 
المهرجان، 
ووجهت الشكر 
للعاملين بمدينة 
الجونة، والذي 
يظهر مدى 
حبهم للسينما، 
وتعاونهم 
الشديد مع إدارة 
المهرجان، مشيرة 
إلى أنه »ال تستطيع 
إدارة المهرجان 
إعالن القائمة 
النهائية لضيوف 
المهرجان، ألنه 
يظل التفاوض مع 
الجهات المسؤولة 
آلخر لحظة، خاصة 
وأن أغلبية النجوم 
الذين يتم دعوتهم 
مرتبطون بمواعيد 
تصوير هؤالء 
النجوم، مثل النجم 
العالمي رامي 
مالك الذي يتم 
دعوته منذ الدورة 
األولى، ولكن 
لألسف في كل 
مرة يكون مرتبطًا 
بتصوير«

 أنا شغوفٌ 
بالسينما منذ 
طفولتي المُبكرة، 
في شبابي كنتُ 
أذهب إلى السينما 
مرتين تقريبًا، في 
البداية كنتُ أعشق 
الصاالت نفسها، 
لقد كانت أمكنٌة 
أشعر فيها بالراحة، 
ثمّ أصبحت األفالم 
أكثر أهميًة من 
المكان نفسه، 
في مرحلةٍ من 
حياتي، بدأت أذهب 
إلى السينماتك 
الفرنسية، وأشاهد 
فيلمين، أو ثالثة 
أفالم يوميًا، كان 
ذلك هو أساس ما 
أصبحت عليه اليوم.
في أحد األيام، 
عُرض عليّ أن 
أتولى برمجة 
 La Lucarne سينما
في كريتايّ 
)مدينة مُحاذية 
لباريس(، وفعلتُ 
ذلك لمدة ثالث 
سنواتٍ تقريبًا، 
وقادتني تلك 
الخبرة إلى التقدم 
بطلٍب إلدارة صالة 
أخرى، وهكذا 
أصبحت ما يُسمّى 
عادًة »المُشغل«!
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الفيلم القصير مكاٌن لإلبداع بحّد ذاته
حوار مع جاكي إيفرار-  مدير مهرجان األفالم القصيرة في سين سان دوني )بانتان(
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أقيم ظهر يوم اإلثنني 26 أغسطس)آب(، 
مبدينة القاهرة، املؤمتر الصحفي اخلاص 
باإلعالن عــن تفاصيل الــدورة الثالثة 
من مهرجان اجلونة الســينمائي، املقرر 
إقامتهــا فــي الفترة مــن 19 إلى 27 
اجلونة  املقبل مبدينة  )أيلول(  ســبتمبر 

على ساحل البحر األحمر.
املؤمتر املهندس جنيب ســاويرس  حضر 
واملهندس سميح  املهرجان،  مؤســس 
اجلونة،  مدينــة  مؤســس  ســاويرس 
والراعي الرسمي للمهرجان، واملهندس 
التنفيــذي  الرئيــس  خالــد بشــارة، 
والعضو املنتدب لشــركة أوراســكوم 
للتنمية، والســيد عمرو منسي املدير 
التنفيذي للمهرجان، والفنانة بشــرى 
رزة مدير العمليات للشــركة املنظمة 
للمهرجان، والســيد انتشال التميمي 
رمســيس  أمير  واملرج  املهرجان،  مدير 
والفنانة  للمهرجــان،  الفنــي  املديــر 
التونســية درة زروق، واملــرج املصــري 
والسيناريست  املؤلف  يسري نصراهلل، 
املصري الكبير بشــير الديــك، واملرج 
والسيناريست خالد عبد  مروان حامد، 
اجلليل رئيس املركز القومي للســينما، 
وهيئة الرقابــة على املصنفات الفنية. 

وقدمت احلفل الفنانة إجني املقدم.
للمهرجان  الصحفــي  املؤمتــر  انطلق 
بعرض فيلــم قصير عن أهم الضيوف، 
شــهدتها  التي  الفنية  والفعاليــات 

الدورات املاضية.
ووجهــت الفنانة إجني املقدم ســؤاالً 
للمهندس جنيب ســاويرس عن أحالمه 

فــي مهرجان اجلونة. وأجاب ســاويرس 
قائــالً: »املهرجان ولد ناجحــاً منذ أول 
دورة، ربنــا وضع يده فيــه، وأنا بصفتي 
عاشــق للســينما، أحضــر أغلبيــة 
كيف  وأســمع  العاملية،  املهرجانــات 
يتحدثون عن املهرجان، كأنه يقدم منذ 

سنوات عديدة«.
وطلب ســاويرس من اإلعالميني أن »ال 
يركــزوا مجهودهم فقط علــى الريد 
كاربت، ألن هنــاك فعاليات ذات أهمية 

كبيرة«.

وأشار ســاويرس إلى أن شعار املهرجان 
»سينما من أجل اإلنسانية« هو شعار 
دائــم، وغير مرتبط بــدورة محددة، ألن 
الســينما أفضــل وعــاء للتأثير على 
املشــاعر اإلنســانية، فهــي تغير من 
اإلنســان. وأضاف: »جائزة ســينما من 
أجل اإلنسانية القت اهتماما كبيرا من 
إدارة املهرجــان، ألن الفيلم الذي يحرك 
الوجدان أهم من نوعية األفالم األخرى«.

الثقافة  وأضاف: عندما عرضــت وزيرة 
اجلونة إلقامة  تبنــي  الدامي  إيناس عبد 

مهرجان للموســيقى، بدأنا نفكر في 
األمــر، وبنــاء قاعة كبــرى للمؤمترات، 
تكون مقــرًا أيضاً ملهرجان الســينما، 
والتي سوف تكون مستعدة الستقبال 
ضيــوف املهرجــان ابتداء مــن الدورة 

الرابعة.
من جهتها حتدثت الفنانة بشرى عن دور 
ووجهت  املهرجان،  في مساندة  اإلعالم 
الشــكر للعاملني مبدينة اجلونة، والذي 
يظهر مدى حبهم للسينما، وتعاونهم 
الشديد مع إدارة املهرجان، مشيرة إلى 

أنه »ال تســتطيع إدارة املهرجان إعالن 
املهرجان،  لضيــوف  النهائية  القائمة 
ألنه يظل التفاوض مع اجلهات املسؤولة 
آلخر حلظــة، خاصة وأن أغلبية النجوم 
الذين يتم دعوتهــم مرتبطون مبواعيد 
تصويــر هــؤالء النجوم، مثــل النجم 
العاملي رامي مالك الذي يتم دعوته منذ 
الدورة األولى، ولكن لألسف في كل مرة 

يكون مرتبطاً بتصوير«.
النجاح األكبــر ألي مهرجان  وأضافت: 
هو فعالياته التــي يقدمها، فال تكمن 

أهميــة املهرجان في الفســاتني التي 
يتم ارتداؤها، مثلما قال املهندس جنيب 
ساويرس، وتلك الفعاليات هي األساس 
التي يقــوم عليها املهرجان، مشــيرة 
إلــى أن هذا العام ســوف يتم تكرمي 3 
شخصيات، سوف يتم اإلعالن عن اثنني 
الكوميدي  النجم  أولهم  منهم حاليا، 
محمد هنيدي، رائد مدرسة الكوميديا 
جليله من الشباب، والتكرمي لدينا ليس 
مرتبطــا بعمــر معــني، فالغرض من 
التكرمي هو أن نقول لهذا الفنان شكرا.

أما االســم الثاني من املكرمني فأعلن 
عنه انتشــال التميمي مدير املهرجان 
وقال: االســم الثانــي لدينا هو املرجة 
الفلســطينية مــي املصــري، نحــن 
املنطقة  فــي  دولــي موجود  مهرجان 
العربية، وتعتمد هويته على التوازن بني 
والدولية،  والعربيــة،  املصرية،  اجلوانب 
مشيرا إلى أن استمرار املهرجان للعام 
الثالث لــم يكن النجاح فيه صدفة، أو 
عــن طريق احلظ، بــل نتيجة تخطيط 
وحتضيــر، حيث إن نصــف األفالم التي 
مت ضمها إلى قائمــة املهرجان لم يتم 
اآلن، وشــاركت في عدد  عرضها حتى 

كبير من املهرجانات العاملية.
وحتــدث التميمي عن منصــة اجلونة، 
وقال »نحن نبحث عن إقامة مشــاريع 
تشــبه املدينة، فنحن اســتقبلنا هذا 
العــام  133 مشــروعا، قمنــا باختيار 
92 مشــروعا في مرحلة التطوير، و41 
فيلماً في مرحلة بعد اإلنتاج، هذا الكم 
من املشــاريع يعكس اهتمــام صناع 

السينما باملشاركة في املهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي، يكشف تفاصيل دورته الثالثة
نجيب ساويرس: المهرجان ولد ناجحًا.. وربنا وضع يده معنا * سميح ساويرس: لم أكن أتوقع نجاح مدينة الجونة لتصبح بهذا الشكل

خالد بشارة: المهرجان و المدينة كل ال يتجزأ  * عمرو منسي: لم نكن نستطيع االستمرار لوال الجهات الداعمة لنا 

بشرى: حضور النجوم العالميين مرتبط بمواعيد تصويرهم * انتشال التميمي: نحن نبحث عن إقامة مشاريع تشبه المدينة

من حيــاة الفقر والعوز الى العاملية، 
ليصبــح أحــد أبرز وأفضــل فناني 
 " الســينمائية  البوســترات  رسم 

األفيشات" 
الذي يعيش  الفتى اجلزائري  لم يكن 
في احــد االحياء الفقيــرة في بلدة 
عني تادلس، يحلم بــان يصبح يوما 
احد ابرز فناني رسم بوسترات االفالم 
العاملية  خصوصــا   ، الســينمائية 
منها، لكن االصرار واملوهبة والرغبة 
واملثابــرة ، اوصلوه الى طريق النجاح 
للتعامل مع كبرى شركات  والتألق، 
انتــاج االفــالم العاملية ، وليشــيد 

مبقدرته كبار جنوم السينما.
يقول الفنان شمسو ، منذ طفولتي 
وانا مولــع بفن الرســم ، ولم أكن 
اضيع أي وقت فــي تنمية موهبتي 
هذه، حتــى انها أثرت على اهتمامي 
بدروســي املدرســية االخــرى التي 
يفترض ان أهتم بها، وبسبب حالتي 
املادية ، اضطررت الى ترك الدراســة 
والتوجه الى الرســم واتخاذه مهنة 
اعتــاش منها ، وكنــت كلما مررت 
السينمائي  العرض  امام صاالت  من 
االفــالم  بوســترات  تســتهويني   ،
 ، فيها  تعــرض  التي  الســينمائية 

خصوصا تلك التي فيها وجوه جنوم 
ســينمائيني أحبهم . فقررت ان أبدأ 
برسم مثل هذا البوســترات ، التي 
واعجاب  اهتمــام  بعد  نالت فيمــا 
االخرين بها، فقمت بإنشــاء ورشة 
وشــجعني  البيت،  داخل  للرســم 
ودعمني في ذلك أهلي ، الذين فرحوا 
باني وجدت ضالتي التي استطيع من 
خاللها ان أسير في درب احلياة، وبرغم 
عدم اني لم اتلَق دراســة أكادميية ، 
اال اني اشــتغلت على بحوث عديدة 
الفنية  امكانياتي  تطوير  في سبيل 
، وكذلك عملــت على االطالع على 

جميع املدارس الفنية العاملية .
ومن ثم جاء االشتغال األهم بالعمل 
على رسم بوسترات االفالم العاملية 
، والهوليوديــة، الذي جعلني اتعرف 
على الكثير من جنوم السينما أمثال

 Harrion page- Jimmy gourad-
   Stuart yee

ومن اهم البوسترات التي صممتها 
 Garra و Honor و ..The News هــي
Mortal و Bucks of America و افالم 

اخري .
، سوف  من بني أعمالي املستقبلية 
ابــدأ قريبا في مشــروع مع املرجة 

 Gabrielaو الشــهيرة  االرجنتينية 
بتصميم  كلفتني  التي   Tagliavini
ملصقان لفيلميهــا اجلديدين االول 
بطولــة   The Devil May Care
 Mike Tyson Antonio Banderas و 
 DA و الثانــي فيلم وثائقــي بعنوان
VINCI AND ME الفلمــان من انتاج 

شركة نيتفليكس االميركية
وعمــل حالياً على كتاب للشــريط 
املرســوم بطولة العديــد من جنوم 
هوليــوود وعرب  أمثال بــراد تورنيتو 
و فابيــو ابراهيم و مايك تايســون و 

حسان مرابط و كثيرين.

الفنان التشكيلي الجزائري شمسو بالعربي 
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الصباح الجديد

نعــت الســينما العراقية رحيــل املنتج 
والناقــد الســينمائي جنيب عيــاد مدير 
توفي  الذي  الســينمائي  قرطاج  مهرجان 
صبيحة يــوم اجلمعــة 16 أب احلالي، وقد 
وقف اجلمهور الســينمائي العراقي الذي 
حضر الى املسرح الوطني مبناسبة افتتاح 
أيام السينما العراقية ، دقيقة حداد وقراءة 

صورة الفاحتة على روح الفقيد .
الفقيــد مــن مواليد 13 ديســمبر 1953 
،أســتاذ في األدب الفرنســي ، وناقد فني 
، أثبت براعة يشــار لهــا بالبنان من خالل 
ترأســه لنــوادي الســينما التونســية ، 
االطفال  الدولــي ألفالم  املهرجان  وكذلك 
والشباب ، ومديرا تنفيذيا ملهرجان قرطاج 
السينمائي، وأثار رحيله ردود افعال عديدة 
على مواقــع التواصــل االجتماعي، التي 
امتألت بعبارات األسى واحلزن، كونه يشكل 
العربية  عالمة مضيئة في دعم السينما 

عموما والتونسية خصوصا.
الفقيــد كان قد زار بغــداد العام املاضي 
وأطلــع على خطــوات تطوير الســينما 

العراقية، واســهم فــي االحتفال بها في 
الــدورة االخيــرة ملهرجان قرطــاج، حيث 
عرضت العديد من االفالم العراقية، حيث 
القى كلمــة داعمة للســينما العراقية 
مؤكدا على ضرورة التعاون بني البلدين في 

هذا اجملال.
وقــد نعــت العديــد مــن املهرجانــات 

رحيــل جنيب عياد  العربية  الســينمائية 
ومهرجان  السينمائي،  القاهرة  كمهرجان 
مهرجان  وكذلك  العربية،  للسينما  ملمو 

األقصر، وشرم السيخ للفلم األسيوي.
العربية  الســينما  تكــون  عيــاد  برحيل 
والتونســية قد فقدت أســمل مهما في 

عالم الفن السابع.

متابعة ـ الصباح الجديد:

يطلق مركز الســينما العربية فرعــاً جديداً 
من جوائز النقاد لألفالم العربية يحمل اســم 
جوائز النقــاد العرب لألفــالم األوروبية ويُقام 
 European Film بالشــراكة مــع مؤسســة
Promotion، وهي املبــادرة التي متنح جوائزها 
وتتكــون جلنة  وُصنَّاعها  األوروبيــة  لألفــالم 
التحكيــم اخلاصة به من 30 مــن أبرز النقاد 
العرب يشــاهدون أفضل األفالم األوروبية التي 
 European Film أعضاء  املؤسسات  ترشحها 
Promotion، وســوف يتم تقــدمي اجلوائز خالل 
الدولي  القاهرة السينمائي  فعاليات مهرجان 

في نوفمبر - تشرين الثاني املقبل.
 European وتقول سونيا هاينن املدير اإلداري في
لكون  بالســعادة  »أشــعر   Film Promotion
أول تعاون لنا مع مركز الســينما العربية في 
مهرجان كان السينمائي عبر لقاءات املنتجني 
 Producers on the Move العرب في مبــادرة
قد نتج عنه مبادرة جوائز النقاد العرب لألفالم 
األوروبية، إنه من الرائع أن نخطو أولى خطواتنا 
نحــو الترويج لألفــالم األوروبية فــي العالم 

العربي«.

ماهر دياب وعالء كركوتي الشريكان املؤسسان 
في مركز الســينما العربية يقوالن عن املبادرة 
»منذ تأســيس مركز الســينما العربية، كان 
لدينا هدف مرتبط بحركة النقد الســينمائي 
في العالــم العربي، وتســليط الضوء عليه 
بشــكل أكثر فعالية، وهو ما بــدأ مع إطالق 
جوائز النقاد لألفــالم العربية ثم جائزة اإلجناز 
النقدي التي نكرم من خاللهــا النقاد العرب 
واألجانب املؤثرين في السينما العربية، وجوائز 
األوروبيةخطوة جديدة  لألفــالم  العرب  النقاد 

نحو هذا الهدف«.
شــبكة   )European Film Promotion )EFP
37 مؤسسة  دولية للترويج السينمائي جتمع 

مــن 37 دولــة أوروبية، كل واحــدة منها متثل 
صناعتها الوطنيــة ومواهبها في اخلارج. حتت 
مظلــة EFP، جتتمع هذه املؤسســات بهدف 
في  املتنوعة  األوروبيــة  للســينما  الترويــج 
الرئيسة خارج  الســينما  وأسواق  مهرجانات 
أوروبا بشــكل خــاص. وتأتــي EFP بدعم من 
برنامــج Creative Europe - MEDIA التابــع 

لالحتاد األوروبي وبأعضائه من املؤسسات.
ويدعــم مكتب هامبــورغ كل مــن مفوض 
احلكومــة األملانية االحتادية لشــؤون الثقافة 
شــليزفيغ  هامبــورغ  وصنــدوق  واإلعــالم، 
الثقافة  ووزارة  السينمائي  للدعم  هولشتاين 

في هامبورغ.عن مركز السينما العربية:
مركز السينما العربية يحتفل هذا العام مبرور 
 MAD 5 سنوات على تأسيسه من خالل شركة
Solutions، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة 
في أمســتردام وترّوج للسينما العربية، حيث 
يوفر مركز الســينما العربية لصناع السينما 
نافذة احترافية للتواصل مع صناعة  العربية، 
الســينما في أنحــاء العالم، عبــر عدد من 
الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات 
األعمال مع ممثلي الشــركات واملؤسسات في 
اخلارجي  التوزيــع  املشــترك،  اإلنتاج  مجاالت 

وغيرها.

 
كوثر جبارة

دهــوك  مهرجــان  يســترجع 
الدولــي فــي دورته  الســينمائي 
احلاليــة العديد من كالســيكيات 
تاريخ  يرجع  التي  العربية  السينما 
إنتاجهــا إلى خمســينيات القرن 
املاضي، فضال عن العديد من األفالم 
توزعت  اإلنتــاج،  حديثة  العربيــة 
األفالم العربية املنتقاة لالشــتراك 
في هذه النســخة مــن املهرجان 
علــى مــدى يقترب من ســبعني 
ســنة، ولــم تقتصر علــى صنف 
واحد، وإمنا شــملت األفالم الروائية 
بنوعيها الطويــل والقصير، فضال 
عــن األفالم الوثائقيــة، ولم حتصر 
هذه األفالم فــي دولة عربية واحدة 
الدول  وإمنا غطت املشاركات أغلب 
العربية، معززة في مضامينها قيم 
التســامح والتعايش التي اختيرت 
لتكون ثيما خاصا للدورة السابعة 

من هذا املهرجان.
العربية  الكالســيكية  األفالم  من 

التــي اختيــرت لالشــتراك فــي 
نســخة هذا العام مــن املهرجان 
 )1957 أين؟  )إلــى  اللبناني  الفيلم 
للمخرج جورج نصــر الذي يحكي 
قصة رجــل يهاجر خارج لبنان ملدة 
عشــرين عاما ليعود بعدها فيجد 
نفســه منكرا في بلده، ويجد ابنه 
املأساة من  يخطط للهجرة فتعاد 
جديد! والفيلم باألبيض واألســود، 
السيناريو جالل  كتابة  في  اشترك 
الشرقاوي مع جورج نصر، وهو من 
متثيل نزهة يونس، شــكيب خوري، 

منير نادر، وهيام يونس.
املصرية  الســينما  عبقري  يحضر 
)يوســف  الراحــل  وأســطورتها 
شــاهني( في هذا املهرجان بفيلمه 
)اســكندرية ليــه؟ 1979( الــذي 
هــو الفيلــم األول من سلســلة 
أفــالم صنعها وأخرجها شــاهني 
وتبعه  الذاتيــة،  ســيرته  تعكس 
بعد ذلك بأفالمــه األخرى )حدوتة 
مصرية، اســكندرية كمان وكمان، 
واســكندرية نيويــورك(، ومتيز هذا 
الفيلم بأنــه لم يقتصر على حياة 

مخرجه، وإمنا عرض لطبيعة احلياة 
في االســكندرية في فتــرة احلرب 
الثانية من خالل الشــاب  العاملية 
احلالــم  احملــب للســينما )يحيى 
شــكري( الذي يعيش مقسما بني 
هوليوود  إلــى  تأخذه  التي  أحالمه 
وبني واقعه أبان احلرب والسيما وهو 
ابن عائلة من الطبقة الوســطى، 
متســائال عن معان جديدة للحياة 
وســط أهوال احلــرب وآالمها، وقد 
حاز هذا الفيلم علــى جائزة الدب 
الفضي فــي مهرجــان برلني عام 

.1979
للمرأة حصة فــي مهرجان دهوك 
الســينمائي، بوصفهــا صانعــة 
للسينما فضال عن كونها موضوعا 
للعديــد مــن األفالم، أمــا كونها 
العديد  صانعة فقد جتسد باختيار 
من األفالم خملرجات أناث من شــتى 
أنحاء الوطن العربي كمصر ولبنان 
وتونس، إذ اختير من كالســيكيات 
الســينما التونســية أول فيلــم 
إخراج مخرجة  تونســي من  روائي 
أنثى للعــرض في املهرجــان، وهو 

فيلــم )فاطمــة 1975( للمخرجة 
التونسية ســلمى بكار، وهو فيلم 
وثائقي باأللوان يعرض طبيعة حياة 
النساء في تونس بني العامني 1930 
و 1975، ويُذكر أن هذا الفيلم قررت 
بعد  منعه  التونســية  احلكومــة 

عرضه ملرة واحدة فقط.
وباالنتقال إلى ســينما بالد الشام، 
فإن سوريا ســيمثلها فيلم اخملرج 
)الليل  الرائد محمد ملص  واملمثل 
1992( الــذي يعــرض فيــه ملص 
ســيرته الذاتية وتفاصيل مجتمع 
كان عاش طفولته بــني أبنائه في 
املدينــة التــي عاش وتربــى فيها، 
وصــارت ركنا جوهريــا من وجدانه 
عما  مأخوذ  والفيلم  الشــخصي، 
التي كتبها  الذاتية  السيرة  يشبه 
روايــة حملت  في  ملــص  محمد 
كانت  مدينة  عن  )مذكرات  اســم 
تعيش قبل احلــرب(، وهو من إنتاج 
املؤسســة العامة للســينما في 
ســوريا ومن متثيل صبــاح جزائري، 
فارس احللو، عمـر ملـص ، والراحل 

رفيق سبيعي.

السينما العراقية تنعى نجيب عياد 
مدير مهرجان قرطاج السينمائي

أفالم ومواهب وروح أوروبا تنتقل إلى العالم العربي
European Film Promotion ومركز السينما العربية 

يطلقان جوائز النقاد العرب لألفالم األوروبية

يوسف شاهين ونادين لبكي يجتمعان في دهوك

د صالح الصحن
 

الفنية  االعمــال  بعــض  تقتــرن 
بأصحابهــا وتظــل لصيقة بهم ، 
بفعل ما سجلته من اثر فني الفت 
وأســلوب  الفنية  معاجلاتها  فــي 
بنائها شــكال ومضمونًا ، وجميل 
االمر،  عندما تتــاح الفرص الثرية 
واملشــجعة  املناســبة  والظروف 
هذه  وتختلــف  وتتعــدد  ،تتكــرر 
االعمال كمنجزات فنية لصاحبها 
الذي يســتطيع ان  يبث فيها روح  
االبــداع واالختــالف في الشــكل 
واملعاجلــة واملضمــون ، وهــذا ما 
يســاعدنا ويحفزنــا للبحــث عن 
مالمــح اُســلوبيه  معينة كرابط 
واتســاق بني هذه االعمال املتعددة 
لهــذا اخملــرج او ذاك، وهنالك افالم 
،افالم اصبحت  اقترنت بصناعهــا 
عالمــة ابداعية تدرس في مختلف 
جامعات العالم ، ال ننســى فيلم 
املواطن كني الرســون ويلز  والعراب 
لكوبوال وذهب مــع الريح لفيكتور 
فيلمنج  ورجل املطــر و البرتقالة 
امليكانيكية وحرب النجوم واملريض 
اإلنكليزي وســائق الدراجة  واجلدار 
والعائــد واحلبل وســايكو  واخلتم 
السابع و8 ونص والصحراء احلمراء 
وانقــاذ اجلنــدي رايــان والغريــزة 
االساســية  واجلاذبيــة وإلقــارىء 
والساعات والرجل الشجاع  وافتار، 
ومئات بل االف االفالم التي اقترنت 
ضوء  نقطة  وشــكلت  مبخرجيها 
ومبعاجلة  وحرفيا  معرفيا  سينمائيا 
التي  إخراجيــة فائقــة اخلبــرة و 
اصبحت هويــة لصانعيها،  وليس 
على وجه املقارنة مع املستوى احمللي 
ابدا بقدر ما يتعلق االمر باكتساب 

اخلبــرة املثلى مــن االخرين رموزها 
ان  وفرسانها، حيث معروف كونيا  
أنظمة اشــتغال االفــالم ونظرية 
اإلنتاجية  وفلســفتها  الســينما 
في العالــم وتســخير ادق وأعلى 
االختصاصات   املتعددة  اإلمكانيات 
مــن فكر وجمــال لها حيــز كبير 
مــن االهتمام والدعــم والصناعة  
املتقدمــة ومبا جعلها  ان تصل الى 
والذي  والتطور  الرقي  مراحل  اعلى 
جنده على ابعد وابعد مســافة مع 
ما يجري لدينا من  مؤشــر محدود،  
وِفي هــذا اإلطار احمللي ، لم  نقصد 
االســاتذة االفاضل الكبــار الذين 
حققوا للسينما صفحات ابداعية 
معروفة بعدد من أفالمهم ، وهناك 
محــاوالت فيلم واحد فــي بدايات 
)فوزي  منهــا  العراقية  الســينما 
اجلنابــي مــن اجل الوطــن ١٩٦١  
كامل العبلــي يد القدر ١٩٦٣ عبد 
اجلبار العبيدي مع الفجر ١٩٦٤ عبد 
الظالم ١٩٧٠  السراج طريق  الكرمي 
حســن اجلنابي وجهان في الصوره 
اجلنابــي  ١٩٨٩ محمــد يوســف 

الباحثون١٩٧٩.
وهنــاك محــاوالت عربيــة اخرى  
)أمثــال إبراهيم عــز الدين ظهور 
اإلســالم 1951 ومحســن ســابو 
1952 وحامد ســعيد احلب  بومبة 
 ) الكثيــر  2000   وغيرهــم  األول 
اما عامليا فنتذكــر فيلم كليو من 
الســاعة اخلامســة الى السابعة  
فارادا  انييس  الفرنسية  للمخرجة 
التي اســتخدمت الزمن الطبيعي 
وهو الوحيد من نوعه الذي اشتهر 
اكثر من افالمها والذي اصبح مثاال 
الزمن الطبيعي في السينما(ولكن  
،جند ان مثل هذه احلاالت واإلمكانات 
التي  يحرم منها بعض الشــباب 
اخملرجني هنا محليا  او يفتقر اليها 

لثمة اســباب، وجتعله في مراوحة 
والتطلعات  واملعانــاة  الهموم  من 
التي ترســم لــه احيانا مســافة 
تنفيذ   محاولــة  عن  جــدا  بعيدة 
جتربة اخــرى قد تضيف الى منجزه 
االول رقمــا اضافيــا إيجابيا ، االمر 
الذي ميكن وصفه مبا يشــبه ) عدم 
سقي احلقل ( ، فاخملرج السينمائي  
بأمــس احلاجة الــى اهتمام ودعم 
والــى  اإلحاطــة مبنظومــة عمل 
ومؤسسات  ودولة  مجتمع  وثقافة 
تعشــق كثيرا أهمية الســينما ، 
واخملرجني الشــباب بالذات  بحاجة 
الى سقي منجزاتهم االبداعية كي 
تنظر يانعة  ، كي تشع ، كي تتعدد، 
وتــزداد وتتنوع ، وتختلــف ومبا يزيد 
من الرصيد االبداعي لهم ، وبعض 
شباب  الســينما اليوم  لدينا في 
البالد هــم اكثر ما يعانون من هذه 
وبقاءهم على حافة فيلم  املسالة 
واحد ، علــى الرغم مــن احملاوالت 
اإلضافيــة التــي اجنزهــا البعض 
لتعزيز الرصيد االنتاجي له ، فهناك 
واحد(  بـ)فيلم  اسمه  اقترن  شباب 
دون ان يعمــل فيلــم ثــان او ثالث 
ويســتمر  ،رغم ان هذا الفيلم قد 
يعد من الطراز املثيــر واملهم ومن 
في  اجلوائز  وحصد  التفوق  اصحاب 
مهرجانات عربيــة ودولية مرموقة 
،  او قــد يكون غير ذلــك ، وهذا مما 
يشــكل له وعليه تســاؤال طويال 
بحاجــة الى اجابــة ، وللبحث في 
أوصلت  التي  واألسباب  االحتماالت 
هذه احلالة الى هذا املســتوى جند 
ان هناك الكثير من التوقعات التي 
حتلل ملاذا تتكرر لدينا حالة الفيلم 

الواحد ، ومنها : 
 قد يكون هذا اخملــرج طالبا ، وان 
فيلمه هو اطروحــة تخرج ، وهذه 
متطلبــات البد منهــا كتحصيل 

حاصــل كما يقال إلنهاء  الســنة 
الدراســية املرحلة االخيــرة ، وقد 
يكون غير طالب وتسنت له فرصة 
عمــل فيلــم واحــد دون ان تتكرر  
ألســباب تتعلــق به او خــارج عن 

ارادته.
 قــد يكون انتــاج هــذا الفيلم 
فكرة وســيناريو  وإخراجاً قد جرى 
بتكليف  او  االخريــن    مبســاعدة 

مكاتب انتاج أعدت لهذا الغرض .
 قد يحتمل ان يكون صانع الفيلم 
الواحد قد نفد ما لديه من مواهب 
وقدرات ، واكتفى بهذا الفيلم ولَم 
يعد قادرا على االســتمرار . : قد ال 
يعشق السينما اصال وغير موهوب. 
 قد ال تســمح لــه  اإلمكانيات 
به  احمليطــة  والظــروف  الالزمــة 

للتواصل واالستمرار 
 قد يجــد إعاقات كثيــرة بفعل 

سوء االدارة وعدم تكافؤ الفرص 
 قد وجد خيارا آخرا وفرصة عمل 
اخرى يعتقدها هي االفضل وتخلى 

عن  هواية االفالم. 
 هناك من اصابه الغرور بفعل فوز 
فيلمــه الواحد  ، ولن يقبل بفرصة 
اقل من مستوى فيلمه االول وظل 

في طور الفيلم الواحد.
 قــد يفتقر الى اجلــرأة في تكرار 

التجربة بفيلم ثان . 
 قد ال جند في املؤسســات الفنية 
اخملتصــة ، من يســال عن صاحب 
الفيلــم  الواحــد املميــز املتفوق 
واملســاندة  الدعم  لــه  تقدم  كي 
فيلم  لعمل  والتشجيع  واالهتمام 

اخر وآخر  . 
 ليس هناك ســياقات عمل ادارية 
تالحــق هؤالء  و مهنيــة معروفة 
التواصل  فرصة  ومتنحهم  الشباب 
والتجديــد وإبــرام عقــود العمل 

واإلنتاج السينمائي . 

االخراج المتميز وعوامل االستمرار

نادين لبكييوسف شاهني 
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بغداد ـ فالح الناصر:
لرعاية  الوطنــي  املركــز  ينظــم 
يوم  باملصارعة  الرياضيــة  املوهبة 
الســبت املقبل بطولة بغداد لفئة 
البراعم حتت 10 سنوات، وقال مدير 
املركز الوطني للمصارعة الدكتور، 
علي ســلمان الطرفي، ان البطولة 
الشــباب  وزير  برعايــة  ســتكون 
رياض،  احمــد  الدكتور  والرياضــة 
موضحا ان البطولة تعد األولى من 
نوعها والهدف من اقامتها تنشيط 
الالعبني الصغار  اللعبة من  قاعدة 
فرصة  ومنحهم  امكاناتهم  ودعم 
البســاط  الثبــات حضورهم فوق 

بشكل رسمي.
البطولة حتت  واضــاف: ســنقيم 
شــعار "دعوهم على البساط"، اذا 
يشــكل دعم الالعبــني املوهوبني 
برياضة املصارعة التي حتتاج الدعم 
بشــكل متواصل من جانب اقامة 
البطوالت التنشــيطية والرسمية 
واملعســكرات التدريبيــة من أجل 
احلصول على طاقــات مؤثرة ميكن 

لهــا حتقيــق التفوق فــي احملافل 
اخلارجية.

وقــال ان املركــز الوطنــي لرعاية 
املوهبة الرياضية في دائرة شــؤون 
الشباب  وزارة  واحملافظات/  االقاليم 
والرياضــة، يفتح ابوابه امام جميع 
الراغبــة  واملؤسســات  األنديــة 
باملشــاركة في بطولة بغداد لفئة 

البراعم دعمــا لتفعيل هذه الفئة 
جانب  إلــى  منافســاتها،  واقامة 
انــب ابواب القاعــة مفتوحة امام 
جميع األندية الجــراء لقاءات ودية 
او تدريبات مشــتركة مــع العبي 
املركز الوطنــي باملصارعة الن هذه 
اخلطوات ترتقي مبعــدل االمكانات 
الفنية للمصارعني املوهوبني وايضا 

تسهم في دعم األندية.
من جانبه، قال عضو املالك التدريبي 
قاسم  باملصارعة،  الوطني  للمركز 
حنــون، ان فــرق املركــز الوطنــي 
لرعايــة املوهبــة الرياضيــة أ وب 
ومنتدى الســالم ومنتــدى الصدر 
ونادي اجلنســية سيشــاركون في 
الساعة  التي سيقام في  البطولة 
3 من يوم بعد غد الســبت عملية 
وزن الالعبــني فيها، علــى ان تبدأ 
4، موضحا ان  النزاالت في الساعة 
البطولة تقام وفقاً للقانون الدولي 
"حرة فقط" لالعبني أوزان "25 و28 
و31 و34 و37 و41 و44 و48 و52 و60 

كغم".

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
حدد االحتاد املركزي لكرة اليد تاريخ 
األول من شهر تشرين االول املقبل  
موعــدا النطــالق  الــدوري املمتاز 
للموســم 2020-2019 .. علــى ان 
يكون اخــر موعد الســتالم كتب 
مشاركة األندية من قبل االحتاد  هو 
2019-9-5 وفــي حال عدم ارســال 
كتاب املشــاركة ســيحرم الفريق 
من املشــاركة في الدوري وتطبيق 
اللوائح اخلاصة  .، وســيحدد االحتاد 
املركزي لكــرة اليد موعد االجتماع 

الفني مع ممثلي األندية بعد ارسال 
كتب املشــاركة من قبــل األندية 
.. ومن املعلوم أن أندية)  الشــرطة 
واجليــش والكرخ وكربــالء و ديالى 
والفتوة  والســليمانية  واملســيب 
البصرة  وبلدية  والكــوت  والنجف 
( قد شــاركت في الــدوري املمتاز 

للموسم املاضي.
ومــن جانب آخر حــدد احتاد اللعبة 
لكــرة اليد يــوم 15 أيلــول املقبل 
موعدا النطالق دوري الدرجة األولى 
والذي سيكون على شكل جتمعات 

أن  ..على  املشاركة  األندية  وحسب 
اخر موعد الســتالم طلبات  يكون 
املشاركة من قبل االحتاد هو 2019-

. 2-9
وكانت أندية) رزكاري والعلم وصالح 
والعزيزية  واالزدهار  والشباب  الدين 
والرفاعــي  والشــطرة  والنصــر 
والناصرية والفرات ودجلة وامليمونة 
والزبيــر ( قد شــاركت فــي دوري 

الدرجة األولى للموسم املاضي. 

* املنسق اإلعالمي الحتاد اللعبة

بغداد ـ منى خضير*
برعاية رئيس ديوان الوقف الشيعي 
السيد عالء املوسوي، انطلقت أولى 
مباريات بطولــة الصداقة الكورية 
التــي ينظمها الديوان، مبشــاركة 
ثمانية فرق من األندية الرياضية في 

املؤسسات والوزارات احلكومية .
واكــد حيدر، محمد عبــد اهلل ، إن 
»البطولة التي جتري فعالياتها على 
)عليه  الكاظم  اإلمام  ملعب كلية 
بالتعاون  أقيمت  ببغداد  الســالم( 
مع شعبة النشاطات الرياضية في 

الوزارية حيث  الفرق  وأندية  الكلية 
أثمرت عن انطالق أولــى مبارياتها 
يــوم األحــد، التي جمعــت فريق 
الديــوان بنجوم خماســي العراق، 
مبينا ان »االبطولــة الكروية التي 
يقيمها الديوان حتمل رسائل مهمة، 
منها تشــجيع احلركــة الرياضية 
احتضان  عــن  فضال  والشــبابية، 

املواهب الرياضية وتطويرها«.
وأضــاف عبــد اهلل،  أن »الوقــف 
الرياضي  اجلانــب  يولي  الشــيعي 
أهميــة كبيرة ملا له مــن مردودات 

ايجابية مهمة ويتجلى ذلك بشكل 
الديوان  تأســيس  خالل  من  واضح 
مؤخرا لنــادي الظفر الرياضي الذي 
سيتم إنشــاءه ليكون من األندية 
املتكاملــة واملهمة في الســاحة 
مدير  العراقية«.وقــدم  الرياضيــة 
عام الدائرة اإلدارية واملالية بالديوان 
التي  اجلهود  وتقديره جلميع  شكره 
ســاهمت فــي تنظيــم البطولة 

وتوفير مستلزمات جناحها.

* إعالم الوقف

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن نادي أربيــل الرياضي، عن 
في  محترف  العــب  مع  تعاقده 
الدوري القبرصــي، لتمثيله في 

املوسم الكروي املقبل.

للنادي  االعالمي  املنســق  وقال 
ريبني رمــزي ان »الهيئة االدارية 
للنــادي تعاقــدت مــع العــب 
القدم،  لكــرة  االوملبي  املنتخب 
احملترف فــي الدوري القبرصي عز 

الدين عبد الــرزاق، لتمثيل نادي 
اربيل في املوســم املقبل 2019-

2020«.يشــار الى ان نادي أربيل 
الرياضي تعاقد مؤخراً مع العبني 
محترفني من تونس والكاميرون.

إعالم البارالمبية:
عن قســم اإلعالم في اللجنة 
العراقية  الوطنية  الباراملبيــة 
صــدر العدد اجلديــد )31 ( من 
املتخصصة  باراملبيــاد  مجلة 
بشــؤون رياضــة املعاقني في 

العراق.
اجمللــة  حتريــر  رئيــس  وقــال 
هشــام الســلمان ان العــدد 
تضمن تســليط االضواء على 
للباراملبية  اجلديدة  املشــاركة 

في دورة العاب غربي آسيا التي 
املقبل  في  ستفتتح االسبةع 
االردن، مشــيرا الــى ان العدد 
تضمن ايضا تقارير وحوارات مع 
الباراملبية  فــي  الرياضيني  ابرز 
تقريــر مهم حول  الى  اضافة 
الالعب الدولي الســابق يونس 
محمــود، في حني جــاء املقال 
حــول  للمجلــة  اإلفتتاحــي 
الرافدين  اسود  منتخب  مدرب 

كاتانيتش .
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تأهل منتخبنا الشبابي بكرة القدم 
إلى املبــاراة النهائية لبطولة غربي 
آســيا بنســختها األولــى اجلارية 
أحداثهــا في فلســطني بعد فوزه 
بفارق  األردنــي  امس علــى نظيره 
 2/4 الترجيحيــة  اجلــزاء  ركالت 
بعد التعــادل في الوقــت األصلي 
بهــدف لــكل منهما، وســيلعب 
منتخبنا الشــبابي املباراة النهائي 
في الســاعة الســابعة والنصف 
من مســاء يوم غٍد اجلمعــة امام 
الفائز مــن مباراة امس بني اإلمارات 

وفلسطني.
وسبق للمنتخب الشبابي ان خسر 
امام اإلمارات باربعة اهداف لهدفني، 
قبــل ان يفوز على البحرين بهدفني 
مقابل هدف واحــد.. وتأهل وصيفا 
لإلمــارات عــن اجملموعــة الثانية.. 
في حني بلــغ دور نصــف النهائي 
منتخبــي األردن وفلســطني عــن 

اجملموعة األولى.
املدرب  الشــبابي  املنتخب  ويقــود 
قحطان جثير، يساعده مؤيد جودي 
وخالد محمــد صبار واحمد جمعة 
البدنية وحسني جبار  للياقة  مدربا 

مدربا حلراس املرمى.
في حني يواصل منتخب الناشــئني 
إيران، حيث  التدريبي في  معسكره 
خسر منتخبنا الوطني بكرة القدم 
للناشئني، امام مستضيفه االيراني 
بهدفــني دون مقابــل، فــي اللقاء 
الودي الذي جرى بينهما في مدينة 
في  الودية  املبــاراة  همدان.وتأتــي 

العراقي  منتخبنا  استعدادات  اطار 
للناشئني لتصفيات كاس اسيا.

ومــن املقــرر ان يخــوض منتخب 
الناشــئني مباراة وديــة ثانية امام 
منتخب ايران اليوم اخلميس املوافق 

29 من الشــهر اجلاري قبل الدخول 
في تصفيات كاس اســيا املقرر ان 
تقام في قرغيزستان في شهر ايلول 

املقبل.
واوقعــت قرعــة تصفيــات كاس 

للناشئني،  العراقي  اســيا متخبنا 
قرغيزســتان  منتخبات  جانب  الى 
واالمــارات ولبنان، علــى ان تنطلق 
التصفيــات فــي الثامــن عشــر 
من شــهر ايلول املقبــل مبواجهة 

منتخــب االمــارات، وتختتــم في 
الثاني والعشرين من الشهر نفسه 

مبواجهة اصحاب االرض.
من جانب اخر، أقيــم، أمس، املؤمتر 
الفنــي لقرعــة الــدوري املمتــاز 

والــذي   ،٢٠١٩-٢٠٢٠ للموســم 
احتضنته قاعــة املؤمترات في مقر 
املؤمتر  وقائــع  الكــرة، وحضر  احتاد 
املمتاز،  الــدوري  أندية  جميع ممثلي 

فضال عن رجال الصحافة واإلعالم.
واكد رئيس جلنة املســابقات، علي 
جبار: ان انطالق الدوري سيكون في 
الثامن عشر من الشهر املقبل، وال 
التأجيل مبباريات  او  مجال للتغيير  
املواســم  عكس  املقبل  املوســم 
املاضية التــي جاملنا فيها االندية 
كثيرا، وحتملنا ماحتملنا من عواقب 
جميع  على  جبــار:  وخيمة.واوضح 
االنديــة االلتــزام مبواعيــد حضور 
الالعبــني الى املنتخبــات الوطنية 
بحســب اللوائح، ومن يتخلف عن 

احلضور سيعاقب الفريق والالعب .
واضاف جبار:  القرعة شهدت غياب 
فريقــي الطلبة والنجف بســبب 
عليهم  املقدمة  والشكوى  الديوان 
من قبل الالعبني واملدربني، وأمامهم 
ثالثة اّيام فقط ليسددوا مبا بذمتهم 
بغية ان يشاركوا في الدوري املمتاز، 
لذلك سيكون حرفا )س - ص( بدال 
من اسماء الناديني قي قرعة الدوري، 
وفي حال اكمالهم االمور املتعلقة 
بأنديتهــم فســتجري قرعــة بني 

الطرفني ) س – ص(. 
وأســفرت اجلولة االولــى عن تباري 
كل من :اربيــل- نفط اجلنوب، وس- 
الكهرباء، وامليناء- زاخو، والقاســم 
– النفط، ونفط الوسط- الديوانية، 
ونفط   ، اجلويــة  القــوة  وبغــداد- 
ميســان- ص، والشــرطة- احلدود، 
 – والســماوة  الصناعات،  والكرخ- 

الزوراء.

الشباب إلى نهائي غربي آسيا
 والناشئة يالقي إيران في بروفة ثانية

الجوية يواجه دوري الكرة الممتاز في 18 أيلول 
السالمية الكويتي

أول وسام ذهبي 
للريشة الطائرة عربيا

فوز كبير لشركة نفط 
الوسط بدوري الصاالت

الفروسية يشارك في 
الدورة العسكرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال املدرب املســاعد للقــوة اجلوية، لؤي صالح، 
أن فريقه يستهدف الفوز أمام الساملية، مساء 
اليوم اخلميس ، على ملعب كربالء، في ذهاب دور 
الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس لألندية 
األبطال.علــى ان يتواجه الفريقان فــي املباراة 
املقبلة التي ســتجرى يوم 24 أيلول املقبل في 

ملعب ثامر بالكويت.
وقــال صالح في تصريحــات صحفية »برغم أن 
األندية العراقية تعاني مــن ضيق وقت اإلعداد 
بعد انتهاء املوسم املاضي في وقت متأخر، لكننا 
عازمون على تخطي عقبة الساملية«.وأوضح أن 
معســكر الفريق في بيــروت، كان فرصة طيبة 
الختبار الفريق مــن خالل خوض 3 وديات والدفع 

بالعناصر اجلديدة لزيادة التجانس بني الالعبني.
يشار إلى فريق القوة اجلوية تأهل لبطولة كأس 
محمد الســادس لألندية األبطال، بعد حصوله 

على وصافة الدوري املمتاز في املوسم املنصرم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 حصــل منتخبنــا الوطني لفئة الناشــئني 
بالريشة الطائرة املشارك في البطولة العربية 

املقامة حاليا في االردن على اول وسام ذهبي .
وقال عضــو االحتاد املركزي رئيس احتاد واســط 
محمــد املياحــي ان :« الالعبني يوســف علي 
ويوســف مفيد متكنا صباح اليــوم االثنني من 
احراز اول ذهبيه للعراق في منافســات الزوجي 
حتت ســن /17/ عاما ، بعــد فوزهم على زوجي 
منتخــب مصــر بنتيجة شــوطني لالشــيء 

٢١/١٢و٢١/١١نقطة ».
واضاف :« ان البطولة العربية احلالية شــهدت 
مشاركة منتخبات مصر واجلزائر والعراق واالردن 
والبحرين ولبنان وليبيا والســعودية ، وقد قدم 
منتخبنا حلد االن مســتوى فنيا جيدا برغم انه 
لم يدخل اي معســكر اســتعدادي للبطولة 

بسبب االمور املالية التي يعاني منها االحتاد ».

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق شركة نفط الوســط فوزأً كبيراً 
قوامــه ثمانية أهداف مقابــل هدفني لفريق 
شــركة وزارة التجــارة فــي بطولــة العراق 
للشــركات بكرة الصاالت اجلارية احداثها في 
الرياضي.. وسجل محمد  نادي الشباب  قاعة 
جاســم )6 أهداف( وإســالم علي )2(.. ويقف 

محمد جاسم هدافاً برصيد 8 أهداف.
ويأتي الفوز فــي ضوء ما قدمــه الفريق من 
مســتوى فني متميز قدمه الالعبني باشراف 
مالكه التدريبــي املؤلف من عبــد الرزاق ابو 
الهيل ومســاعديه احمد عبــد اهلل ومثنى 
كاظم ومــدرب حراس املرمــى عدنان خليل، 
ومدير الفريق غامن ســهر، في حني يلقى فريق 
شركة نفط الوســط بكرة الصاالت الدعم 
الكبيــر واملتابعــة امليدانية مــن مدير عام 

الشركة جالل احمد محمود.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن االحتاد العراقــي املركزي للفروســية، 
مشــاركة املنتخب الوطني للعبة في الدورة 
العراقي  االحتاد  رئيس  االولى.وقال  العسكرية 
املركزي للفروســية حيدر اجلميلي ان »االحتاد 
ســيبدأ اعتباراً من 15 من شهر ايلول املقبل 

املباشرة بنشاطات الفروسية«.
وأوضح اجلميلــي ان »العراق سيشــارك في 
الدورة العسكرية األولى اللتقاط االوتاد، التي 
من املقرر ان تنطلق في األردن، يوم السابع من 
شهر تشــرين االول املقبل«.ونوه الى انه »من 
املقرر ان يشــارك خمسة فرسان عراقيني في 

البطولة املذكورة«.

الشباب يتغلب على األردن ويبلغ نهائي غربي آسيا األولى

علي سلمان الطرفي

غالف اجمللة

السبت.. المركز الوطني للمصارعة 
ينظم بطولة بغداد للبراعم

اليد يطلق منافسات األندية
 الممتازة في 1 تشرين األول 

الوقف الشيعي يقيم منافسات الصداقة الكروية 

أربيل يضم القبرصي عبد الرزاق

صدور العدد 31 من مجلة بارالمبياد



بعد عقــود مــن الزمــن على انتشــار 
قصــص "الفارس املقّنــع" و"الوطواط " 
و"زورو" و "دراكــوال" وغيرهم الكثير من 
الشــخصيات احلقيقيــة واخليالية، كثر 
احلديث خالل الفتــرة القريبة املاضية عن 
املتخفي"   "املسؤول  أو  املتخفي"  "الرجل 
الذي ظهر فجأة  في أحد مستشــفياتنا 
العتيدة "من دون مقدمات وال.. إحم وال .. 

دستور" !
"املديــر املتخفــي" الــذي أصبــح بطالً 
وجنمــاً كوميدياً تتــداول مواقع التواصل 
االجتماعي صوره وفديوهاته بشكل كبير، 
لم يشأ هذا املدير أو املسؤول أن يقلد أحداً 
من مشــاهير التخفي، إمنا اختار طريقة 
وأســلوباً جديداً متّثل في ارتداء دشداشة 
الظلماء  الليلــة  البياض فــي  ناصعــة 
التــي يُفتقد فيها البــدر، وأخفى وجهه 
باليشماغ األحمر، كما لو أنه خرج للصيد 
أو للمشــاركة في رقصة اجلوبي، بل ذهب 
الكثير ممّن شــاهدوه مــن متابعي ورواد 
"الفيســبوك" الى التعليــق أو االعتقاد 
بإنه يقوم بتمثيل برنامج الكاميرا اخلفية، 
بينما ذهب البعض الى اقتراح "التخفي" 
بشخصية ومالبس أبو القاسم الطنبوري 

أو جحا أو شيبوب!
هذا املشــهد أو املوقف ذّكرنــي ببرنامج 

"املديــر املتخفــي" الــذي كنــت 
أحــرص وأواظب علــى متابعته 
القنوات  إحدى  من على شاشة 
الفضائيــة العامليــة، ويبدو أن 

هيئة "املسؤول" املتخفي قادتني 
الــى التفكيــر بإيجــاد مقارنة بني 
"التخفــي" عندنا من قبل  طريقة 
بعض املســؤولني، وبني اآلخرين ممّن 
ينتهجون هذه الطريقة أو االسلوب 

في الكواكب األخرى!
العاملي  التلفزيوني  البرنامــج  يعتمد 

»املدير املتخّفي«  على مشــاركة املدير 
الشــركة.. كممثــل متخٍف  رئيــس  أو 
بهيئــة عامل أو موظــف، أو بائع، بعد أن 
يقوم بتغيير مالمح وجهه أو شــكله أو 
هيئته بطريقة احترافية ال تثير الشــك 
عنــد اآلخريــن، ويصعب فيهــا التعّرف 

عليه، وال يغطي وجهــه في وضح النهار 
مثل صاحبنا بيشماغ أحمر.. كأنه قاطع 

طريق!
 بطــل النســخة األجنبيــة ينخرط في 
العمل في فروع الشــركة، بهدف االّطالع 
على ما يجري هناك عن قرب واكتشاف ما 
ال يعرفه من أخطاء وســلبيات وإيجابيات 
ومالحظات عامة، فضــاًل عن اقترابه من 
احلاالت اإلنسانية للعاملني، ومن التقييم 
احلقيقي ألدائهــم والدور الذي يقومون به 

في العمل.
هذا البرنامــج  ينفرد بطريقــة مبتكرة 
وممتعــة في معاجلــة مواضيــع وقضايا  
وحضارية  وإنســانية  واجتماعية  مهنية 
للمشــاهدين  وتقدميها  ودعائية،  وجتارية 
في وجبة أو ســلة واحدة باالعتماد على 

األبطال احلقيقني وليس على املمثلني!
وبعد كل ذلك نتساءل.. هل حتتاج الدوائر 
اخلدمية الى مســؤول متخٍف ليكتشف 
املشــكالت والعلل واألمراض املستوطنة 
في نفــوس وعقول بعــض "املرضى" ممّن 
وجــدوا الفرصــة ليأتــوا علــى األخضر 

واليابس! 

           • ضوء
ويتباكون مع  للذئاب،  يهتفون  

احلمالن..!

عاصم جهاد

المدير المتخفي! 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

من فشــل الى فشــل آخر ومن خيبة الى خيبة أشد 
منها، تنتقــل قاطرة هذه املضارب املســكونة بكل 
مقومــات العجز والفســاد واالنحطــاط، من دون ان 
تظهــر عليهــا ادنى مؤشــرات لتحول مــا عن هذا 
النحس العضــال، والذي لم يكف عن مرافقتها منذ 
أكثر من الف عام وعام. كل هذا البؤس ويصر ســدنة 
هــذه البلدان املنحوســة على أولويــة احلفاظ على 
"ثوابت االمة" ومواجهة كل من تســول له نفســه 
بـ "البــدع" واالنحــراف واملروق عنهــا، للتحول بعد 
سلســلة متواصلة من انظمة العبودية والقهر؛ الى 
أكبر وأكثر بيئة طاردة ألفضل ما جتود به تضاريســها 
من مواهب علمية وادارية وسياسية بني سالالت بني 
آدم في العصــر احلديث. وفي العراق الذي يتصدر منذ 
عقود قائمة الدول األكثر فشــال وفســادا في تقارير 
املنظمات االمميــة املتخصصة، حتتضن املنافي وبلدان 
الشــتات طوابيــر ال تنتهي من ضحايــا تلك البيئة 
والشروط القاهرة واملتنافرة وابسط متطلبات العيش 
احلر والكــرمي. برغم ما مثلته حلظة زوال النظام املباد، 
من انعطافة حاسمة في تاريخنا احلديث، ال سيما في 
مجال اخلالص من مثل تلك البيئة والشروط واملناخات 
الال انسانية التي عاشها العراقيون من شتى الرطانات 
والهلوســات واالزياء، اال ان تطورات وتداعيات ما بعد 
"التغيير" حملت الينا هموماً وفزعات واهتمامات لم 
تقل فتكاً وهمجية عما عرفناه زمن ذلك اخمللوق الذي 

انتشل مذعوراً من جحره األخير.
يتوهم غيــر القليــل من جهابــذة حقبــة الفتح 
الدميقراطي املبني، انهم وعبر ضخامة ملفات الفساد 
التي يدبجونها، سيتمكنون من ارعاب حيتان االجرام 
والفساد واالنتصار عليهم في نهاية املطاف. من دون 
أن يلتفتوا الى حقيقة انهم قد وجدوا في مواقعهم 
الرقابية والتنفيذية هذه، مــن خالل موافقة وتزكية 
املكاتب االستشــارية اخلاصة بتلك اآلفات املهيمنة 
علــى تفاصيــل احلياة في تلــك البيئــة الراكدة. ال 
يحتاج االمر الى الكثير من اجلهد واملعونات اخلارجية، 
كي نكتشــف هشاشــة وبؤس مثل تلك الفزعات 
الفاشوشــية، فمن خالل التعرف علــى نوع القيم 
واالفكار احملركة للكتل املتنفذة في املشــهد الراهن 
وما متخضت عنــه الدورة االنتخابيــة االخيرة، نصل 
الى ما اشرنا اليه، فالضحالة الفكرية واالغتراب عن 
همــوم وحتديات العصر هو ما يشــتركون به جميعاً 
مــن دون اســتثناء. ومن االهمية مبكان االشــارة الى 
ان كل ذلك يســتند الى اســاس مكني من الضحالة 
والبؤس القيمي والوجداني والذي بسط هيمنته على 
قطاعات واســعة من اجملتمع الســباب تطرقنا اليها 

مرارا وتكرارا...
هناك الكثيــر من قصص النجــاح والتفوق لقوافل 
العراقيني الذين أجبرتهم شــروط احلياة في وطنهم 
االم، لتركه الى حيث دول اللجوء واملنافي، وما ســيرة 
الراحلة الكبيــرة زها حديد اال مثال بارز على ذلك من 
وسط عشرات االلوف من املالكات العلمية واالدارية، 
والتي ال أمل برجوعها الى وطن طوبت قدراته وثرواته 
وعقول شــعوبه ومقاليد اموره الى ضدهم النوعي 
من حطام البشــر واشباه املتعلمني من الذين ارتضوا 
النفسهم أن يكونوا ذيوالً لقوارض اجملتمعات والدول. 
اختم مقالي هذا بقصة روتها لنا شقيقة زوجتي في 
وطنها اجلديد الســويد؛ وهي عن طبيب عراقي يعمل 
يوم الثالثاء فقط في احدى مستشفياتها، ذلك اليوم 
الذي تشهد فيه تلك املستشفى ازدحاماً ال مثيل له 
في باقي االيــام، حيث يحرص املراجعون واغلبهم من 
ســكان البالد االصليني على فرصة الكشف عليهم 

من قبل ذلك الطبيب العراقي املهاجر...

ومضــة

بيئة طاردة

التركي  املمثــل  شــارك 
الشــهير جان يامان بطل 
املبكر  الطائر  مسلســل 
جمهوره فرحة فوزه بلقب 
أفضل وجه تلفزيوني لعام 
 TVsTop Leanding 2019
Man بعــد ان انحصــرت 
املنافسة بينه وبني الفائز 
اربــع مــرات باللقب جنم 
 Supernatural مسلسل 
األميركي  واخملــرج  املمثل 
جنســن أكليــس. وعلق 
الرســمية  صفحته  في 
التواصل  أحد مواقع  على 
البداية  فــي  االجتماعي: 
أشــكر كل من صّوت لي، 

لم نخســر هذه اجلائزة " 
مرفقاً اجلملة بعلم تركيا، 
أي أن مــا يقصــده هو أن 
اللقب  تركيا لم تخســر 

وذلك ألنه ميثلها.
وهــذه املرة األولــى التي 
يفوز فيها جنم تركي بهذه 

املسابقة.

انتقــد النجــم التركي 
بعض  تاتليتوغ  كيفانش 
يســعون  الذين  املمثلني 
أجرهــم  لرفــع  دائمــا 

واملبالغة فيه.
وقــال كيفانــش إلحدى 
وسائل االعالم التركية ان 
بعض املمثلــني يوافقون 
ان  مقابل  نــص  اي  على 
يكــون أجرهــم مرتفع، 
املمثلني  ان  الى  مشــيرا 
ال  تركيــا  فــي  الكبــار 
نفسها  املبالغ  يتقاضون 
التي يتقاضونها املمثلني 
انهــم  اال  الشــباب، 
متثيلي  أدائهم  يقّدمــون 
رائع ولهــم تاريخ حافل. 

وسأله الصحفي عما ان 
كان يقصد زميله النجم 
أكيوريك  أجنــني  التركي 
الــذي طلب مــن اجلهة 
املنتجة ملسلسله اجلديد 
"ابنة السفير" رفع أجره. 
فقال كيفانش انه يقصد 
وال يستثني  املمثلني  كل 

أحدا.

كارول  الفنانــة  ردت 
ســؤال  على  ســماحة 
إحــدى  لهــا  وجهتــه 
ســر  عــن  املتابعــات 
متسكها باألغاني املنفردة 
وابتعادهــا عــن طــرح 
أنها  خصوصاً  ألبومــات 
فكتبت  أّول.  صف  فنانة 
على أحد مواقع التواصل 
بحترم  قائلة:  االجتماعي 
شو  بس  ومحبتك!  رأيك 
نفع الهيبة، إذا على أرض 
الواقع بعد ســت شهور 
من إصدار أي ألبوم )ناجح 
بتحس  ناجــح(:  مش  أو 
أو  األغاني صــارت قدمية 
فــي أغانــي انظلمت أو 

احترقت.

التعليق بعد  وجاء هــذا 
أغنيتهــا  كارول  طــرح 
"بتآمن  بعنــوان  اجلديدة 
تعاونــت  بالصدفــة" 
مــن خاللها مــع الفنان 
وســتكون  خوري  مروان 
أغنيــة فيلمهــا اجلديد 
واملقــرر  "بالصدفــة" 
طرحه الشهر املقبل في 

دور العرض السينمائية.

جان يامان

كارول سماحة

كيفانش تاتليتوغ

أخبــارهــــــــــم

كوثر جبارة
تعرض في النســخة السابعة ملهرجان 
دهوك الســينمائي - من 9 إلى 16 ايلول 
– املقبــل، مجموعة متنوعة من األفالم 
القصيرة الوثائقية والروائية املتميزة من 
خمس قارات، ســبق لها أن عرضت في 
مهرجانات سينمائية مرموقة في شتى 
أنحاء العالم خالل الســنتني األخيرتني، 
وحــازت على عدة جوائــز عاملية، ضمن 

برنامج األفالم العاملية خارج املسابقة. 
وفي عرض جملموعة من تلك األفالم، جند 
ان الفيلم الروائي األوكراني القصير )آنا( 
للمخرج ديكل برينســون، يروي قصة أم 
عازبة في أواســط عمرها تعيش داخل 
شقة مهدمة في قرية صناعية شرقي 
التي مزقتها احلرب، وتعمل في  أوكرانيا 
بحياة  وحتلم  اللحــوم،  لتجهيز  مصنع 
أفضل لنفســها والبنتهــا البالغة من 
العمر 16 عاما، وبعد يأسها من التغيير، 
يغريها إعالن عــن حفل منظم للرجال 
األجانب الذين يقومون بجولة في البالد 
بحثا عن احلب، فتقرر املشاركة في هذا 
ابنتها، وهناك تكتشــفان  احلدث مــع 
سوية ســخطهما على الوضع، وتواجه 
األم حقيقة تقدمها بالعمر، وعن رغبة 
فتتخليان  احلقيقية،  األميركيني  الرجال 

عن حلمهما بحياة أفضل. 
شــارك هذا الفيلم في الــدورة الثانية 
والسبعني من مهرجان كان السينمائي 
الدولي. ومن مهرجان كان الســينمائي 
 (HIEU( فيلــم  يعــرض  أيضــا   ،2019
ريتشــارد  للمخرج  القصير  الفيتنامي 
فان املقيم في سان فرانسيسكو، وتقوم 
فكرته األساســية علــى العطاء، بعد 
حرب فيتنام، إذ تتلقى أســرة فيتنامية 
بطريرك  مــن  زيــارة مفاجئة  أميركية 
مفقود منذ زمن طويل بعد فشــله في 

احلصول على الثراء بنحو سريع.
عــرض أيضــا الفيلم الوثائقــي )بناية 
بوجينا  البلغارية  للمخرجة  الشجعان( 
بانايوتوفا الــذي تقع أحداثه في صوفيا 
في يوم 13 يونيو 2014. كعادته كل يوم 
يعود إيفــان إلى املبنى الــذي ُطرد منه 
ليطعم جيجي وسارة، كلبتان شاردتان، 

لكن فــي صبــاح ذلك اليــوم تختفي 
فيحــاول إيفان البحث عنهما بيأس في 

شوارع العاصمة البلغارية.
ومن األفــالم الوثائقيــة القصيرة التي 
سبق لها الترشح في بعض املهرجانات 
املهمة والفوز بجوائــز فيها فيلم )في 
املا بــني( الوثائقي التجريبــي للمخرج 
الكوسوفي سمير كاراهودا، تقع أحداثه 
في ريف كوسوفو، حيث يتم بناء منازل 
متطابقــة ألفراد األســرة مــن األخوة 
واألبناء الذين يعملون في اخلارج للتعبير 
عــن املســاواة والوحــدة، لكنها تبقى 
بانتظارهم أن يعودوا ذات يوم لالستقرار 

في وطنهم األصلي. 
الــدب الذهبي  رشــح الفيلم جلائــزة 
ألفضل فيلم قصيــر في مهرجان برلني 
الســينمائي الدولي2019، كما رشــح 
للجائــزة نفســها في مهرجــان أفالم 

حقوق اإلنسان الدولي لألفالم الوثائقية 
جائزة  علــى  وحصــل   ،2019 الدولــي 
فيلينوس  في مهرجان  القصيرة  األفالم 

السينمائي الدولي 2019.
للمخرج  )هديــة(  األندنوســي  الفيلم 
أديتيــا أحمد الذي يروي قصة إيســفي 
التي جتبر على ارتــداء احلجاب لتتمكن 
من العيش في منزل نيتا، وعندما يحني 
نيتا حتاول إيســفي  موعد عيــد مولد 
إعــداد أفضل هدية لنيتــا في غرفتها، 
ومن خالل هذه التفصيالت يحاول اخملرج 
كشــف التعقيدات والنزاعات الثقافية 
عندما تصطدم اآلراء التقليدية لألسرة 

باحلب احلديث. 
حاز هــذا الفيلم على جائــزة أفضل 
فيلم قصيــر في مهرجــان البندقية 
الســينمائي الدولي عام 2019، وجائزة 
أفضل مخرج من جنوب شــرق آســيا 

وجائــزة جلنة التحكيم للشــباب في 
مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي 

عام 2018.
من األفــالم القصيــرة األخــرى التي 
السينما  قســم  في  للعرض  اختيرت 
العاملية الفيلم الكنــدي )اخوان( ملرمي 
جوبور. حاز هذا الفيلم مســبقا على 
ثالث عشــرة جائزة منها جائزة يوسف 
شــاهني ألفضل فيلم روائي قصير في 
مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 
عام2018، واجلائزة الذهبية في مهرجان 
سان فرانسيسكو ألفضل فيلم روائي 
قصير عــام 2019، وأفضل فيلم كندي 
السينمائي  تورنتو  في مهرجان  قصير 
2018، كما رشح خلمس جوائز  الدولي 
منهــا جائزة أفضل فيلــم قصير في 
الســينمائي  ســتوكهولم  مهرجان 

الدولي عام 2018.

الصباح الجديد - وكاالت:
أصــدرت شــركة "ناي" حتذيرا بشــأن 
أنشــطة املطرب املصري عمــرو دياب، 
مشــيرة إلــى أن ذلك يشــمل جميع 
أعماله الفنية مبــا فيها احلفالت، التي 

يقيمها في مصر.
وقالت الشــركة، على "فيــس بوك": 

"حتذر شــركة نــاي فور ميديــا املمثل 
احلصري داخل جمهورية مصر العربية، 
التعاقد على أعمال الفنان عمرو دياب، 
سواء حفالت زفاف أو حفالت جماهيرية 

أو أي أعمال تخصه".
وتابعت "أي شــخص يقوم باالدعاء بأن 
له احلق في التوقيــع على أي اتفاقيات 

لن يتــم االعتداد بهــا"، مضيفة "لن 
يعتد بأية اتفاقات تخص الفنان املصري 

إال عن طريق شركة ناي فور ميديا".
يأتي حتذير الشــركة، بعد أيام من طرح 
أغنيتــه اجلديدة "يوم تالت"، التي القت 
تباينا في اآلراء بشأن كلماتها، اذ يواجه 
املطرب املصري، عمرو دياب، اآلن اتهامات 

بسرقة أحلانها، اذ وجد بعض رواد مواقع 
التواصل االجتماعي، وجود تشــابه في 
تــالت" عمرو  بــني اغنية "يوم  اللحن 
دياب، وأغنية "علــي املزيكا"، للمطرب 
املصري، أحمد جمال، التي طرحها في 
عام 2017، خاصــة وأن كلتا األغنيتني 

من أحلان املوسيقار عزيز الشافعي.

"ناي" تحذر من حفالت عمرو دياب!

أفالم قصيرة من قارات خمس
 في مهرجان دهوك السينمائي

امللصق الدعائي للفيلم

الصباح الجديد - وكاالت:
على  القائمــون  دخل 
ال  "البعــض  فيلــم 
للمــأذون"  يذهــب 
فــي مفاوضــات مع 
النجمــة نيللي كرمي 
البطولة  دور  لتقدمي 
عبــد  كــرمي  أمــام 
العزيز، وينتظر صناع 
نيللي  قــرار  الفيلم 
موافقتها  إبــداء  بعد  النهائي 
مبدئي،  بنحو  املشــاركة  على 

خاصة بعد جناحها الكبير مع كرمي 
عبد العزيز في فيلم "الفيل األزرق" 

بجزئيه األول والثاني.  
 ويعتمد فيلــم "البعض ال يذهب 
للمــأذون" علــى وجــود أكثر من 
بطلة أمام كرمي عبــد العزيز، ويتم 
االســتقرار علــى فريــق العمــل 
بالكامل الشــهر املقبل، استعداداً 
النطــالق التصويــر مطلع شــهر 
ويشارك في  املقبل،  أيلول  سبتمبر 
بطولة العمل كل من بيومي فؤاد، 
الكدواني  وماجد  حميدة،  ومحمود 

أمين  وتأليف  اجلندي  أحمد  للمخرج 
وتار. 

  يشار إلى أن نيللي كرمي يعرض لها 
حالياً فيلم " الفيل االزرق 2" للنجم 
كــرمي عبــد العزيز محققــا جناحا 
كبيرا منذ عرضه فــي دور العرض 
السينمائي، ووصلت ايراداته الى 88 
مليون جنيه مصــري، بعد 32 يوما 
من عرضه، وشارك في بطولته هند 
صبــري، وإياد نصار، وشــيرين رضا، 
وآخرون، تأليف أحمــد مراد، إخراج 
مروان حامد، إنتاج سينرجي فيلمز.

مفاوضات مع نيللي كريم لتشارك 
في "البعض ال يذهب للمأذون"

الصباح الجديد - وكاالت:
مكســيكية،  فتاة  تعرضــت 
حلــادث قد يصيبهــا بالعجز 
عن احلركة ملدة ثالث سنوات، 
خالل  ســاقيها،  انكسار  إثر 
ممارستها "اليوغا" على حافة 
الطابق  في  منزلها،  شــرفة 

السادس.
"ميــرور"  صحيفــة  وقالــت 
ســقطت  الفتاة  إن  البريطانية، 
من شــرفة منزلها، فــي الطابق 
لكسر  وتعرضت  السادس، 
كال  فــي 
 ، قيها سا

مشــيرة إلــى أنها لن تســتطيع 
املشي ملدة ثالث سنوات.

الفتــاة  إن  الصحيفــة  وتقــول 
املكســيكية، التي تدعى ألكســا 

تيرازاس، 23 عاما، كانت محظوظة، 
ألنها بقيت على قيد احلياة، مشيرة 
إلى أنها خضعت لعمليات جراحية 

إلنقاذها استمرت 11 ساعة.

ونشــرت الصحيفة، صورة للفتاة، 
ترصــد حلظة قيامهــا بأحد متارين 
"اليوغا" على حافة شرفة منزلها، 
الذي سقطت منها في وقت الحق.

وبحســب الصحيفة، فــإن عائلة 
الفتــاة نشــرت اســتغاثات على 
وســائل التواصل االجتماعي عقب 
احلادث، وطالبــت بالدعاء لها، ألنها 

كانت في حالة حرجة.
الفتاة املكســيكية،  ويقول جيران 
إنهــم كانــوا يشــاهدونها تقوم 
بتمارين خطيرة على حافة شــرفة 
منزلها باســتمرار، خالل ممارستها 

"اليوغا".

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد أن اشتد الصراع بني ناديي برشلونة 
وريال مدريد على ضم نيمار دا ســيلفا 
من باريس ســان جرمان، فاجئ النجم 
مصحوبة  بتغريدة  اجلميــع  البرازيلي 
"تويتر" معلنا مشاركته  بفيديو على 

في مسلسل إسباني.
وظهر نيمار مرتديا الزي األحمر وقناع 

الفنان اإلســباني الســريالي، سيلفادور 
دالي، اخلاص باملسلسل اإلسباني "ال كاسا 
ديل بابيــل" والتي تعنــي بالعربية "بيت 
الورق". وكتــب النجم البرازيلي )27 عاما( 
في تغريدة: "لقد متكنت من حتقيق حلمي 
أن أكون جزءا من مسلسلي املفضل، واآلن 

ميكنني مشاركة ذلك معكم".
ويتمتع املسلســل اإلسباني "ال كاسا 

ديل بابيل" بأرقام قياسية في املشاهدة، 
اذ تخطــى عدد متابعيه الـــ34 مليون 
مشــاهد في جميع أنحــاء العالم في 
األيام الســبع، التي تلــت العرض األول 

للجزء الثالث.
يذكــر أن نيمار قــد غاب عــن الثالث 
مباريات، التي لعبها فريقه باريس سان 

جرمان بالدوري الفرنسي.

نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل

بسبب "اليوغا".. فتاة تصاب بالعجز ثالث سنوات
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