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ملحق "       " 
«الوطني« يالعب كينيا وديًا في 

البصرة.. 5 تشرين أول المقبل
الجوية يسعى إلى عبور حاجز الوحدة السوري

زيدان يستهدف إنجازًا تأريخيًا وتحقيق دوري األبطال ثالث مرات متتالية

بغداد - أسامة نجاح
ف��ي  عس��كرية  مص��ادر  كش��فت 
قي��ادة العملي��ات املش��تركة ي��وم ، 
أم��س األربع��اء ، عن وص��ول القوات 
األمنية إلى مشارف أحياء الصناعي 
والشيش��ان التابعة لقض��اء عنه ، 
فيما أشارت إلى إن ، عملية االقتحام 
ستكون قريبة جدا ولكن تأمني حياة 

العائالت ما يؤخرها . 
وقال مصدر عسكري رفيع املستوى 
في قيادة العمليات املشتركة خالل 
حدي��ث خ��اص لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن "الق��وات األمنية وصلت 
الصناع��ي  أحي��اء  مش��ارف  إل��ى 

والشيشان التابعة لقضاء عنه". 
وأضاف املصدر الذي لم يكشف عن 
هويت��ه أن "التقدم تعوق��ه العبوات 
الناس��فة املوج��ودة بكث��رة في كل 

مكان" . 
وكش��ف بان "القطعات العسكرية 
والقوات األمنية واحلش��د الش��عبي 
حتاص��ر مدين��ة عن��ه غرب��ي االنب��ار 
م��ن جمي��ع اجله��ات"، الفت��ا إلى أن 

"االقتحام بات قريباً جدا". 
وأوض��ح املص��در العس��كري أن "ما 
يؤخ��ر عملي��ة دخول عن��ه هو وجود 
النس��اء واألطف��ال وم��ن الض��روري 
تأمني حياتهم لذلك ال ميكن أن يكون 
االقتح��ام بص��ورة مفاج��أة حفاظاً 

على أرواحهم". 
وم��ن جانب��ه ق��ال رئي��س مجل��س 
محافظة االنبار احمد حميد شرقي 
، أم��س األربع��اء، ب��أن الطري��ق نحو 
قض��اء عنه أصبح مؤمن��اً بالكامل، 
مش��يراً إلى أن القوات العس��كرية 

مستعدة القتحام القضاء. 
وق��ال ش��رقي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن��ه "بع��د تأم��ني طري��ق 
االقتح��ام م��ن العبوات ص��وب عنه 
العس��كرية  القطع��ات  أصبح��ت 
جاه��زة القتح��ام املدينة م��ن أربعة 
محاور وبانتظار األوامر العسكرية". 
وتاب��ع أن "طائ��رات اجلي��ش العراقي 
قصفت س��يارة مفخخ��ة في عنه 
وأخ��رى كان��ت متجهة م��ن القائم 
ودمرتهما بالكامل م��ع بداية تقدم 

القوات باجتاه القضاء ".
وم��ن جهت��ه أك��د املتحدث باس��م 
عش��ائر االنب��ار غس��ان العيث��اوي، 
أم��س األربع��اء ، أن مع��ارك غرب��ي 
االنبار ستس��تمر حلني حترير احملافظة 
بالكامل، مشيرا إلى أن معارك حترير 
راوه والقائم س��تنطلق بعد اكتمال 

عنه. 
‘‘الصباح  العيثاوي لصحيف��ة  وقال 
اجلدي��د‘‘ إن" العملي��ات املش��تركة 
وضع��ت خط��ة كاملة الس��تكمال 
حتري��ر غرب��ي االنب��ار بالكام��ل م��ن 

تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي ومس��ك 
األرض م��ن قبل احلش��د العش��ائري 
والقوات األمنية”.  وأضاف أن" معارك 
حتري��ر راوه والقائ��م س��تنطلق بعد 

اس��تكمال معارك حترير قضاء عنه 
وريحان��ة التي انطلقت ي��وم الثالثاء 
املاض��ي ”، مش��يرا إل��ى إن" اخلطط 
اكتمل��ت وهناك حتش��د عس��كري 

النطالق معارك القائم وراوه".
والى ذلك كش��ف مص��در امني في 
احلش��د الش��عبي ، أم��س األربعاء ، 
عن تق��دم القوات األمنية واحلش��د 

الش��عبي ف��ي منطقة عن��ه غربي 
االنبار، وفيما أش��ار إلى إن" احلش��د 

أوكلت إليه املهمة األصعب .
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القّوات المشتركة تقترب من مركز عنه
 وعناصر داعش ينسحبون إلى حي الشيشان 

بعد محاصرته من أربعة محاور

قطعات اجليش العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد القائد العام للقوات املس��لحة، 
حي��در العب��ادي، أم��س االربع��اء، ان 
الق��وات االمنية البطل��ة تدافع عن 
جميع املواطنني، مش��يرا الى ان ذلك 

اثبت من خالل تضحياتها.
وقال العبادي في بيان مقتضب تلقت 
"الصباح اجلديد"، نس��خة منه، ان " 
قواتنا البطلة تدافع عن الوطن وعن 

جميع املواطنني".
واضاف العب��ادي ان" القوات االمنية 

قد اثبتت وطنيتها بتضحياتها ".
وكان القائد العام للقوات املسلحة 

حي��در العبادي وصل، ام��س األربعاء، 
إل��ى مخمور جنوب ش��رقي املوصل، 

لبحث عمليات حترير احلويجة.
وكان رئيس الوزراء حيدر  العبادي قد 
أكد ، ف��ي األول من أم��س، أن تغيير 
احل��دود من ط��رف واحد يفت��ح باب 

الدماء على مصراعيه.
وق��ال العبادي خ��الل لق��اء مع عدد 
من مس��ؤولي املؤسسات االعالمية 
والكت��اب والصحفي��ني، إن "تغيي��ر 
احل��دود من ط��رف واحد يفت��ح باب 

الدماء على مصراعيه".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت أس��عار النف��ط ام��س 
األربع��اء بعدما قال وزي��ر النفط 
أوب��ك  إن  اللعيب��ي  عل��ي  جب��ار 
املنتجني يدرس��ون  وغيره��ا م��ن 
مدة اتفاق خف��ض اإلنتاج أو زيادة 
حج��م الكميات اخملفض��ة للحد 
من تخمة املعروض العاملي بينما 
أظهر تقرير زي��ادة أقل من املتوقع 

في اخملزونات األميركية.
وبحلول الس��اعة السادسة و44 
ارتفع  دقيق��ة بتوقيت جرينت��ش 
خ��ام غ��رب تكس��اس الوس��يط 
 33 األميركي في العق��ود اآلجلة 

س��نتا مب��ا يع��ادل 0.6 باملئ��ة إلى 
49.78 دوالرا للبرميل. 

وزادت العقود اآلجلة خلام برنت 22 
سنتا أو 0.4 باملئة إلى 55.37 دوالرا 
للبرمي��ل. وقال وزي��ر النفط جبار 
اللعيبي خ��الل مؤمتر للطاقة في 
اإلمارات في األول من أمس الثالثاء 
إنه بينما ت��درس أوبك وغيرها من 
املنتج��ني اخلي��ارات املتاح��ة التي 
تش��مل مد اتفاق خف��ض اإلنتاج 
لش��هور أخ��رى فإن من الس��ابق 
ألوان��ه حتدي��د م��ا س��يجري بعد 

انتهاء االتفاق في آذار.
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متابعة الصباح الجديد:
توعد الرئي��س الترك��ي، رجب طيب 
اقلي��م  االربع��اء،  ام��س  أردوغ��ان، 
كردس��تان الع��راق بف��رض عقوبات 
"غي��ر اعتيادي��ة" العتزام��ه إج��راء 

استفتاء على االستقالل.
ونقل��ت وكالة األناض��ول لألنباء عن 
اردوغ��ان قول��ه إن "االس��تفتاء ق��د 
يثي��ر صراع��ات جدي��دة في الش��رق 

األوسط".
وف��ي حديث إل��ى الصحفي��ني أمام 
األم��ن  إن "مجل��س  فندق��ه، ق��ال، 

ال��وزراء  الترك��ي ومجلس  القوم��ي 
سيناقش��ان العقوبات احملتملة على 
ش��مال العراق عند اجتماعهما يوم 

اجلمعة املقبل".
واضاف��ت، انه "فيم��ا يتعلق مبجلس 
األم��ن القومي، س��ننصح احلكومة 
بقرارنا، وفي األثناء، سيجتمع مجلس 
الوزراء ويناقش هذا، س��يجريان معاً 
تقييماً لألمر وسيعرضان موقفهما 
بش��أن نوع العقوبات الذي ميكننا أن 
نفرضه، إن كنا سنفعل ذلك، لكنها 

في هذه احلالة لن تكون عادية".

بعد توّقع العراق بخفض اإلنتاج 
أسعار النفط تشهد ارتفاعًا

تركيا تتوعد كردستان 
بعقوبات "غير اعتيادية"

العبادي من مخمور: قّواتنا البطلة 
تدافع عن جميع المواطنين

اإلصالح قبل االستفتاء واالستفراد
االتحاد األوروبي واليونسكو تدعمان

التعليم ألبناء الالجئين في العراق 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر النقل كاظ��م فنجان 
احلمام��ي، مع وزير النقل الروس��ي 
وكال��ة س��يرجي اليكس��يفيتش 
االتفاقي��ات  تفعي��ل  ارس��توف 
ب��ني  والبري��ة  واجلوي��ة  البحري��ة 

البلدين.
بي��ان  احلمام��ي بحس��ب  واش��ار 
العالم وزارة النقل تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة منه الي��وم أن " 

احلدي��ث ج��رى لتعدي��ل االتفاقية 
البحري��ة املوقعة ب��ني البلدين في 
عام 1974،وتوقيع معاهدة لتطوير 
قطاع الس��كك ودعوة الش��ركات 
الروس��ية لالس��تثمار فيه، فضال 
عن توقيع اتفاقية للنقل اجلوي بني 
البلدين. وأب��دى وزير النقل " رغبة 
الع��راق لتطوي��ر ومتت��ني العالقات 
يخ��دم  مب��ا  الروس��ية  العراقي��ة 

مصالح الشعبني الصديقني".

وق��دم احلمامي "ش��كره وتقديره 
للجان��ب الروس��ي عل��ى حف��اوة 
الش��ركات  داعي��ا  االس��تقبال"، 
الروسية لالس��تثمار في قطاعات 
النق��ل اخملتلف��ة ملا لها م��ن تاريخ 
حاف��ل في العم��ل داخ��ل العراق، 
تطوي��ر  ف��ي  الرغب��ة  موضح��ا" 
قطاع الس��كك وتدريب الطيارين 
العراقيني، وإع��ادة تفعيل خطوط 
النق��ل البحري الروس��ية القدمية 

باجتاه املوانئ العراقية". 
من جانبه عبر الوزير الروس��ي عن 
س��عادته بهذا اللق��اء، مبينا ان" 
م��ا جرى ي��وم األح��د املاض��ي من 
افتتاح خلط الطي��ران اجلوي يعتبر 
مهم��ة ج��دا، قائ��ال: نتطل��ع إلى 
خطوات أخرى. فيما وعد ارستوف 
بتسهيل اإلجراءات امام املسافرين 
العراقي��ني، الفت��ا: أن الوزي��ر األول 

خارج روسيا".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت وزارة التخطيط والتعاون 
االمنائ��ي، أمس االربع��اء، ان عدد 
س��كان بغ��داد بلغ اكث��ر من 8 
مالي��ني نس��مة، مش��يرة ال��ى 
حاج��ة العاصم��ة للكثي��ر من 

اخلدمات.
وق��ال وزي��ر التخطيط س��لمان 
اجلميل��ي عل��ى هام��ش لق��اءه 
عط��وان  بغ��داد  مبحاف��ظ 
تلق��ت  بي��ان  ف��ي  العطوان��ي 
منه  نس��خة  اجلديد"  "الصباح 

ان "العاصمة بغداد متثل اهمية 
خاص��ة وبالتالي يجب ان حتظى 
لكونه��ا  املطل��وب  باالهتم��ام 
تضم اكبر كتلة س��كانية بعد 
ان جت��اوز ع��دد س��انها الثمانية 
ماليني انس��ان، فضال عن كونها 
العاصمة وحتتاج إلى الكثير من 

اخلدمات".
"االزم��ة  ان  اجلميل��ي  واض��اف 
املالي��ة الت��ي تواج��ه البلد منذ 
ثالثة اعوام تس��ببت ف��ي ارباك 
الكثير من املشاريع االمر"، داعيا 

"وزارة التخطيط إلى الطلب من 
احملافظات والوزارات العادة النظر 
ف��ي اولويات املش��اريع والتركيز 
الصبغ��ة  ذات  املش��اريع  عل��ى 
اخلدمية وميكنه��ا ان توفر دعما 

لالقتصاد والتنمية بنحو عام".
وتاب��ع ان "ال��وزارة تب��ذل جهودا 
حثيثة لتس��هيل اجناز املشاريع 

االساسية".
من جانب��ه دعا محاف��ظ بغداد 
وزارة  العطوان��ي  عط��وان 
التخطيط إلى "تقدمي املزيد من 

الدع��م حملافظة بغداد الس��يما 
املش��اريع  تنفي��ذ  مج��ال  ف��ي 
ان  موضح��ا  االساس��ية"، 
"هناك ثالثة مش��اريع للمجاري 
س��يتم الش��روع ف��ي تنفيذها 
بع��د املصادق��ة عليه��ا تت��وزع 
ف��ي اقضية ابو غري��ب والتاجي 
والنه��روان، فضال عن مش��اريع 
اخرى مهمة مدرجة ضمن خطة 
2018 تخص اقضية اخرى ضمن 
ترتبط  التي  االقضية الس��بعة 

مبحافظة بغداد".

العراق يدعـو روسيـا لالستثمار
 في قطاعـي السكـك والموانـئ

"التخطيط" تكشف عن ارتفاع
عدد سكان بغداد إلى 8 ماليين نسمة

بغداد - وعد الشمري:
أمس  كش��ف مصدر حكومي، 
االربعاء، أن مجلس الوزراء اوقف 
املنص��وص  الصالحي��ات  نق��ل 
عليه��ا مبوجب قان��ون مجالس 
احملافظات رقم )21( لسنة 2008 
املعدل، إلى احملافظات احملررة، وعزا 
االجراء إل��ى اس��تمرار االخطار 
االمنية برغم قرب انتهاء معارك 

ضد تنظيم داعش االرهابي.
يأتي ذلك في وقت، وّجه مجلس 
محافظ��ة نينوى انتق��ادات إلى 
احلكومة ج��راء الق��رار، ورأى أال 
مبرر من اتخاذه، مؤكداً استقرار 
االوض��اع االمني��ة ف��ي املناطق 

احملررة.
وقال مصدر حكومي مطلع إلى 
"الصباح اجلدي��د"، إن "مجلس 
ال��وزراء اصدر ق��راراً بإيقاف نقل 
قان��ون  مبوج��ب  الصالحي��ات 
احملافظات غير املنتظمة بإقليم 
إلى احملافظ��ات التي كانت حتت 

سيطرة تنظيم داعش االرهابي 
خالل السنوات املاضية".

"الق��رار  أن  املص��در  واض��اف 
احلكومي ش��مل نينوى واالنبار، 
وص��الح الدين"، مبين��اً ان "تلك 

احملافظات م��ا زال��ت تعاني من 
اخط��ار امني��ة ولم تنت��ه فيها 
بع��د  العس��كرية  العملي��ات 
حت��ى االن". ولف��ت املصدر إلى 
ملت��زم  ال��وزراء  "مجل��س  أن 

إل��ى جميع  بنق��ل الصالحيات 
احملافظات املس��تقرة وهو ماض 
في هذه العملي��ة، لكن الوضع 
في احملافظات التي توصف بأنها 
س��اخنة م��ا زال مضطرباً كما 

أنه��ا تعاني من تراجع في البنى 
التحتية".

وشدد على أن "نقل الصالحيات 
يحت��اج إل��ى ام��ور لوجس��تية 
غي��ر مهيئ��ة بعد ف��ي املناطق 
املستثناة، ومبجرد تهيئة االجواء 

فأن العملية ستبدأ".
إن  بالق��ول  املص��در  وأكم��ل 
"التوج��ه احلكوم��ي يتف��ق مع 
القان��ون، ف��ال يوج��د م��ا مين��ع 
مجل��س الوزراء م��ن التريث في 

ذلك".
م��ن جانبه، اف��اد عضو مجلس 
محافظة نينوى محمد ابراهيم 
"الصب��اح  إل��ى  تصري��ح  ف��ي 
اجلدي��د"، ب��ان "تنظي��م داعش 
االرهاب��ي اندحر ف��ي احملافظات 
الت��ي س��يطر عليه��ا س��ابقاً، 
واالس��تقرار عاد ملدنه��ا وهناك 
رجوع كبير للنازحني كون احلياة 

بدأت تدب هناك".
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مجلس نينوى: ال مبّرر من القرار.. والحكومة أهملت مناشداتنا

خطر "داعش" يعّطل نقل الصالحيات إلى المحافظات المحّررة

متابعة

الكويت تؤكد سعيها لعقد
مؤتمر يدعم إعمار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ل��وزارة  االداري  الوكي��ل  ش��ارك 
النق��ل احم��د ك��رمي عب��د ايوب ، 
ام��س االربعاء ، في اجتماع البنك 
الدول��ي اخلاص ف��ي إعم��ار املدن 
واملناط��ق التي تعرض��ت لألعمال 
االرهابي��ة املنعقد ف��ي العاصمة 
االردني��ة عم��ان، بحض��ور وزي��رة 
ناف��ع"  "آن  واالس��كان  االعم��ار 
ورئيس صن��دوق االعمار للمناطق 
الدكتور  االره��اب  املتض��ررة م��ن 

الهيت��ي ومدي��ر عام  مصطف��ى 
العراق  الش��ركة لس��كك حديد 
املهندس س��الم جب��ر ومحافظي 
وكالء  وبع��ض  ونين��وى  ديال��ى 

الوزارات واملدراء العامني.
وقال ايوب في بيان تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه  ان الوزارة 
كانت مش��اركة من��ذ اللحظات 
االولى ف��ي عمليات دع��م وإغاثة 
املناط��ق وامل��دن الت��ي تعرض��ت 
للعملي��ات االرهابي��ة م��ن خالل 

اس��طولها والذي متك��ن من نقل 
وايواء النازحني الى املناطق اآلمنة 
إليوائهم.واض��اف ان" وزارة النقل 
حصل��ت في ذل��ك االجتماع على 
قرض بقيمة 5 مليون دوالر لدعم 
مشاريعها في تلك احملافظات التي 
تعرض�ت لألعم�ال اإلرهابية، الفتا 
إل��ى ان" املبل�غ ممكن ان يصل الى 
اكثر من 30 مليون دوالر بحس�ب 
نس�ب االجناز لتلك املشاريع التي 

سوف تنفذ.

قرض دولي بقيمة 5 ماليين دوالر لدعم 
مشاريع وزارة النقل بالمناطق المحررة

مجلس محافظة نينوى

تقريـر

السليمانية ـ عباس كاريزي:
وس��ط اج��راءات امنية مش��ددة 
وسياس��ي  ش��عبي  وحتش��يد 
منقط��ع النظي��ر زار رئيس اقليم 
بارزان��ي  مس��عود  كردس��تان 
الت��ي  الس��ليمانية  محافظ��ة 

ل��م يزره��ا من��ذ ث��الث س��نوات 
الع��الن البدء باحلم��الت الدعائية 
لالس��تفتاء املزم��ع اجرائه في 25 

من الشهر احلالي.
فبينم��ا منعت االجه��زة االمنية 
في احملافظة تظاهرة وجتمع نظمه 

انصار حملة كال لالس��تفتاء في 
الوقت الراهن، ل��م تتوقف حركة 
احلاف��الت التي قامت منذ مس��اء 
الثالث��اء بنق��ل االف املواطنني من 
محافظت��ي اربي��ل وده��وك ال��ى 
محافظة السليمانية، للمشاركة 

في التجم��ع الذي نظم��ه انصار 
نعم لالستفتاء، حيث امألت على 
اثره��ا فن��ادق املدينة، واس��تقدم 
احلزب الدميقراطي عربات مصفحة 
واالالف من عناصر الزيرفاني الذين 
اصطف��وا عل��ى جانب��ي الطريق 

الواص��ل بني اربيل والس��ليمانية 
لتأمني احلماية ملوكب بارزاني الذي 
وصل الس��ليمانية في الس��اعة 
العاشرة صباح امس االربعاء وكان 
في اس��تقباله رئي��س اجلمهورية 
فؤاد معص��وم ونائب االمني العام 

الكردس��تاني  الوطن��ي  لالحت��اد 
كوسرت رس��ول والس��يدة هيرو 
ابراهي��م احم��د عقلي��ة الرئيس 
طالباني، وزعم��اء بعض االطراف 

السياسية.
تفصيالت ص2

معصوم يقّدم في السليمانية مبادرة تضمن التوافق بين أربيل وبغداد

بارزاني: لم نحصل لحد األن على بديل أو ضمانات مناسبة لتأجيل االستفتاء

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أكد وكيل وزير اخلارجيَّة الكويتي 
خالد اجلار اهلل سعي بالده لعقد 
ُمؤمتَر لدع��م العراق خ��الل املدة 

املقبلة.
وذكر بيان ل��وزارة اخلارجية تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه 

الي��وم ان " إبراهيم اجلعفرّي وزير 
اخلارجيَّ��ة التقى خال��د اجلار اهلل 
وكي��ل وزير خارجيَّة الكويت على 
هامش االجتم��اع الوزاريِّ جلامعة 
الدول العربيَّة في الدورة العاديَّة 
ال�148 بالقاه��رة، وتناول اجلانبان 
مسار العالقات الثنائيَّة املُتطوِّرة 

دعمه��ا  وُس��ُبل  البلدي��ن،  ب��ني 
للش��عبني  خدم��ة  وتعزيزه��ا 
الش��قيقني، وبحث��ا ع��دداً م��ن 
القضايا ذات االهتمام املُش��ترَك، 
عل��ى  املُس��تجّدات  وُمجَم��ل 

الساحتني اإلقليميَّة، والدوليَّة".
تتمة ص3
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

وس��ط اج��راءات امنية مش��ددة 
وسياس��ي  ش��عبي  وحتش��يد 
منقطع النظي��ر زار رئيس اقليم 
بارزان��ي  مس��عود  كردس��تان 
الت��ي  الس��ليمانية  محافظ��ة 
ل��م يزره��ا من��ذ ث��اث س��نوات 
الع��ان البدء باحلم��ات الدعائية 
لاس��تفتاء املزمع اجرائه في 25 

من الشهر احلالي.
فبينم��ا منعت االجه��زة االمنية 
ف��ي احملافظ��ة تظاه��رة وجتم��ع 
كا  حمل��ة  انص��ار  نظم��ه 
لاس��تفتاء ف��ي الوق��ت الراهن، 
لم تتوقف حرك��ة احلافات التي 
قام��ت منذ مس��اء الثاثاء بنقل 
االف املواطن��ن م��ن محافظت��ي 
ال��ى محافظ��ة  وده��وك  اربي��ل 
ف��ي  للمش��اركة  الس��ليمانية، 
التجمع ال��ذي نظمه انصار نعم 
لاستفتاء، حيث امألت على اثرها 
فن��ادق املدينة، واس��تقدم احلزب 
مصفح��ة  عرب��ات  الدميقراط��ي 
واالالف من عناصر الزيرفاني الذين 
اصطف��وا عل��ى جانب��ي الطريق 
الواص��ل بن اربيل والس��ليمانية 
لتأم��ن احلماي��ة ملوك��ب بارزاني 
الس��ليمانية ف��ي  ال��ذي وص��ل 
امس  العاش��رة صباح  الس��اعة 
اس��تقباله  ف��ي  وكان  االربع��اء 
رئي��س اجلمهورية ف��ؤاد معصوم 
ونائب االمن العام لاحتاد الوطني 
رس��ول  كوس��رت  الكردس��تاني 
والس��يدة هي��رو ابراهي��م احمد 
عقلية الرئي��س طالباني، وزعماء 

بعض االطراف السياسية.
بارزاني القى كلمة وس��ط جتمع 
الرياضي  جماهيري ف��ي امللع��ب 
الرئيس بالس��ليمانية، اكد ثقته 
الس��ليمانية  محافظ��ة  بابن��اء 
وتصويتهم بنعم لاستفتاء في 
25 م��ن الش��هر اجل��اري، الفتا اال 
ان احملافظة ل��ن ترضح ولن تكون 

اس��يرة لاط��راف الذي��ن يروجون 
بكا لاستفتاء.  

واض��اف ان االس��تفتاء ه��و قرار 
السياس��ية  االط��راف  جمي��ع 
وشعب كردستان وليس قرار حزب 
او اثن��ن، وهو جاء نتيجة لاخال 
بالش��راكة من قب��ل بغداد وعدم 
االلتزام بالدس��تور، مبينا ان حتول 
قضية االس��تفتاء ال��ى موضوع 
ف��ي ج��دول  ووضعه��ا  رئيس��ي 
اعمال اجملتمع الدولي واجتماعات 
اجلمعي��ة العام��ة ل��امم املتحدة 
ه��و نتاج الوح��دة الوطنية وارادة 

الشعب ودماء الشهداء.
يك��ون ط��رح  ان  بارزان��ي  ونف��ى 
مس��ألة االس��تفتاء ف��ي الوقت 
الراهن كورقة ضغط تس��تخدم 
ضد بغ��داد واجملتمع الدولي، وتابع 
»لقد قلت م��رارا لبغداد ان نكون 

للمصالح  وفق��ا  جيران��ا جيدين 
املش��تركة افض��ل م��ن نعي��ش 
واخلاف��ات  املش��اكل  ظ��ل  ف��ي 

والصراعات«.
وقال »مع االسف لم نحصل حلد 
االن على بدي��ل او ضمانة افضل 
من االس��تفتاء الذي ه��و قانوني 
واعتيادي وليس جرما نرتكبه الننا 
ش��عب تعرض منذ مئات السنن 
واالضطه��اد، مطمئنا  للمظالم 
ان االس��تفتاء لي��س بالض��د من 
اي طرف او جهة وهو ليس نهاية 
العال��م ونح��ن نظمئ��ن اجلميع 
»ولكن الميكن ان مينعوا شعبا من 

ان يقول رأيه«.
االقليم  بارزاني اس��تعداد  واك��د 
للتف��اوض م��ع بغ��داد واجملتم��ع 
االس��تفتاء  اجراء  الدولي عق��ب 
واضاف » ميكن ان نؤجل االستقال 

لسنة او س��نتن عندها ميكن ان 
ننفصل بالتفاهم االخوي ونكون 

عمقا للعراق ويكونو عمقا لنا«.
مص��ادر  ذك��رت  ذل��ك  ال��ى 
ان  اجلدي��د  للصب��اح  مطلع��ة 
رئي��س اجلمهورية الدكت��ور فؤاد 
معص��وم الذي وص��ل الى مدينة 
السليمانية، صباح امس اإلربعاء 
يحمل معه مش��روعا جديدا حلل 
األزمة القائمة ب��ن بغداد واربيل 
والدف��ع بإجتاه تأجيل اإلس��تفتاء 

الذي يصر عليه مسعود بارزاني.
معص��وم  أن  املص��ادر  واضاف��ت 
ف��ي  وج��وده  س��يتباحث خ��ال 
الس��ليمانية مع مسعود بارزاني 
في مس��ألة إلستفتاء« مضيفا« 
أن املش��روع الذي يحمله الرئيس 
العراق��ي يحظى بدع��م كل من 
املكونن الس��ني والش��يعي في 

الع��راق ويرتق��ى الى مس��توى » 
الت��ي يطال��ب به��ا  الضمان��ة« 

بارزاني.
الى ذلك وتزامناً م��ع زيارة بارزاني 
التغيي��ر واجلماعة  عقدت حركة 
مهم��ا  اجتماع��ا  االس��امية 
مبحافظ��ة الس��ليمانية اعلن��ت 
فيه ان اجراء االس��تفتاء في هذه 
االوض��اع وه��ذه الظروف س��وف 
يعق��د ويضع مس��تقبل االقليم 

امام مخاطرجمة.
واضاف اجلانب��ان في بيان حصلت 
الصب��اح اجلدي��د عل��ى نس��خة 
من��ه » اذا ما مت اجراء االس��تفتاء 
وفقا ملا اعل��ن عنه في محافظة 
كركوك واملناط��ق املتنازع عليها، 
س��يؤدي ذلك الى حص��ول حرب 
ومش��اكل ما سيتسب بخسارة 
تل��ك املناطق، واذا ل��م يتم اجراء 

االس��تفتاء في تلك املناطق فانه 
اقرار منا بالتخلي عنها تلقائياً.

وتابع البيان ان حصول اي اشتباك 
او اقتت��ال ب��ن قوات البيش��ركة 
املرابط��ة  العراقي��ة  والفصائ��ل 
ف��ي تلك املناطق، سيس��هم في 
خلخلة االوضاع االمنية وس��وف 
يزع��زع االم��ن واالس��تقرار الذي 
نعمل منذ س��نوات على تأمينه 

لهم. 
وطالبت حركة التغيير واجلماعة 
االسامية السلطات في االقليم 
الى الرك��ون لرأي ال��دول الكبرى 
واجلتم��ع الدولي املطالبة بتأجيل 
م��ن  واالس��تفادة  االس��تفتاء، 
الفرصة املتاحة ملعاجلة املشاكل 
العالق��ة ب��ن بغ��داد واربي��ل مبا 
يضم��ن املصالح العليا لش��عب 

كردستان. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئ��ة النزاهة، أم��س االربعاء، عن 
تقدميه��ا طعنا بقرار احلك��م الصادر بحق 
املدي��ر الع��ام لش��ركة اخلط��وط اجلوي��ة 
العراقية س��امر كبة، مطالبة بتش��ديده 

لعدم قناعتها بقرار العقوبة.
وقالت الهيئ��ة في بيان تلق��ت، »الصباح 
اجلديد«، نس��خة من��ه، إن »مديرية حتقيق 
بغداد ف��ي الهيئة أف��ادت بتقدميها طعنا 
بق��رار محكمة اجلناي��ات اخملتصة بقضايا 
النزاهة املتضمن احلكم احلضوري باحلبس 

الش��ديد ملدة س��نتن على املدان )س��امر 
ك��رمي عبد علي كبة( املدير العام لش��ركة 
اخلطوط اجلوية العراقية الس��ابق«، مبينة 
أنه��ا »ت��روم م��ن وراء تقدميه��ا الطع��ن 
بقرار احلكم تش��ديده اس��تنادا إلى وقائع 

القضية«.
وكان��ت هيئة النزاهة أعلنت في منتصف 
آب املاضي عن ضبط املدير العام لش��ركة 
اخلط��وط اجلوية العراقية متلبس��ا باجلرم 
املشهود، مش��يرة إلى عرضه على قاضي 
التحقي��ق اخملت��ص بالنظ��ر ف��ي قضاي��ا 

النزاه��ة، بغية اتخاذ اإلج��راءات القانونية 
الازمة.

فيما أص��درت محكمة اجلناي��ات اخملتصة 
بقضاي��ا النزاهة بتاريخ 2017/8/24 حكما 
وجاهيا بحق املدان تضمن احلبس الشديد 
ملدة س��نتن وفق أحكام القرار160/ثانيا/2 
لس��نة 1983 املعدل بالقرار 703 للس��نة 
ذاته��ا عل��ى خلفي��ة إعطاء املدان رش��وة 
إل��ى أح��د املوظف��ن، بغية غل��ق اللجنة 
التحقيقية املؤلفة بحق املدان في مكتب 

املفتش العام بوزارة النقل.

بغداد � الصباح اجلديد: 
طالبت املفوضية العليا حلقوق اإلنس��ان، 
ام��س االربع��اء، األمان��ة العام��ة جملل��س 
الوزراء بالتأكيد عل��ى تفعيل قراره اخلاص 
باعتبار ما تعرضت له األقليات جرمية إبادة 

جماعية.
وق��ال مصدر ف��ي املفوضية ف��ي تصريح 
صحف��ي إن »املفوضي��ة طالب��ت األمانة 
العامة جمللس الوزراء، بالتأكيد على الوزارات 
واجلهات ذات العاقة، بتفعيل قرار مجلس 
ال��وزراء املرق��م )٩٢( لس��نة ٢٠١٤، ال��ذي 

اعتبر م��ا تعرضت له املكون��ات )اإليزيدية 
والتركمانية واملسيحية والشبك(، وبقية 
املكونات األخرى، عل��ى يد عصابات داعش 

اإلرهابية، جرمية إبادة جماعية.
وأضاف أن« املطالبة شملت، حث محافظة 
نينوى ومجلس��ها والوزارات املعنية، على 
اإلسراع بإعادة إعمار املناطق اخلاصة بتلك 
املكون��ات، ومنها قضاء س��نجار املنكوب، 
واإليع��از إلى جل��ان التعويض��ات الفرعية 
في محافظة نين��وى لتعويض املتضررين 

بأسرع وقت«.

»النزاهة« تطعن بقرار الحكم الصادر بحقِّ مدير 
الخطوط الجوية وتطالب بتشديده

مطالبات باعتبار استهداف
 األقليات جريمة إبادة جماعية

بارزاني: لم نحصل لحد اآلن على بديل
أو ضمانات مناسبة لتأجيل االستفتاء

معصوم يّقدم في السليمانية مبادرة تضمن التوافق بين أربيل وبغداد د.علي شمخي 

 منذ سقوط الديكتاتورية في العراق غابت 
مبادرات التأسيس لدولة جديدة تسود فيها 
ثقاف��ة التعاي��ش وثقافة املواطن��ة وبرغم 
ان الدس��تور العراقي فص��ل كثيرا معالم 
هذه الدولة وبرغ��م ان النظام الدميقراطي 
الذي انبثق بع��د 2003 قائم على التعددية 
ويراعي التنوع االثني في الباد اال ان اجلهود 
التي كان يج��ب توظيفها خللق او صنع رأي 
عام يتسق ويتماشى ويتماثل مع الدستور 
وم��ع اآلليات التي وضع��ت لتثبيت النظام 
السياس��ي اجلديد بقيت دون املستوى ولم 
ترت��ِق الى التحديات الكبي��رة التي واجهها 
الع��راق طوال اكث��ر من اربعة عش��ر عاما 
والص��راع  والتناف��س  التن��ازع  ..واس��هم 
الطائفي والقوم��ي واحلزبي كثيرا في افراغ 
النصوص الدس��تورية والقانونية التي اريد 
لها ان تؤس��س دولة املواطنة من محتواها 
فيم��ا زاد االداء الس��يء واالس��تفراد لقوى 
وكيانات سياس��ية ح��ازت عل��ى االغلبية 
في االنتخابات في تش��ويه معالم النظام 
الدميقراط��ي م��ن خ��ال تهميش��ها الية 
فعاليات وجهود كانت تس��تهدف ترسيخ 
مبدأ املش��اركة والوف��اق الوطن��ي ومبوازاة 
ذلك عم��دت زعام��ات واحزاب اخ��رى على 
نقل هذا الصراع السياس��ي في منظومة 
الس��لطة الى الشارع واشاعت في اوساط 
الرأي الع��ام مظاهر التخوي��ف والتحريف 
والتخوين مما ادى الى بروز االنقسام والنفور 
وش��يوع ثقافات الطائفية والعنصرية بن 
اوس��اط الرأي العام وب��ات التناكف وتبادل 
االتهامات بن ممثلي فئات الشعب العراقي 
س��مة بارزة داخ��ل العراق وخارج��ه وغابت 
تدريجيا معالم الوعي الوطني الذي يجمع 
العراقي��ن بش��تى دياناته��م وقومياته��م 
ومذاهبهم واصبح من املألوف ان ينقس��م 
العراقي��ون ف��ي ارائه��م جت��اه اي ملف من 
امللف��ات مهما كانت خط��ورة هذا امللف او 
ارتباطه باملصالح الوطنية العليا للعراقين 
كوط��ن ودولة وتس��بب ه��ذا االنهي��ار في 
التمس��ك بالقيم الوطني��ة وغياب الوعي 
الوطني في خس��ارات فادحة ش��ملت كل 
الطوائ��ف العراقية واظه��رت الوطن امام 
العال��م على انه وطن مم��زق تنحره اخلافات 
واالحت��راب على كل ش��يء وميكن القول ان 
االره��اب الداعش��ي وجد في ه��ذا االنهيار 
باب��ا واس��عا للدخول واحت��ال بعض املدن 
العراقية وفرض هيمنته على سكانها واذا 
كان هناك من مفصل ميكن االفتخار به في 
كل هذه املش��اهد فان مفصل املعركة مع 
االرهاب واالنتصار على داعش هو االس��مى 
بن هذه املشاهد حيث توحد فيه العراقين 
م��ن اجل ط��رد عصابات االره��اب والقضاء 
عليها. الس��ؤال اليوم هو ملاذا يريد البعض 
تكرار مش��اهد االنهيار والفش��ل ويسمح 
لداع��ش وغيرها من التنظيم��ات االرهابية 
بالعودة مج��ددا واضاعة معال��م االنتصار 
في احل��رب على االرهاب من خ��ال التعنت 
واالص��رار على رف��ض كل مح��اوالت ابقاء 

العراق موحدا قويا امام احلضيرة الدولية.؟

وعي وطني

آراس فتاح ومريوان قانع* 
اسوس هردي وخالد سليمان* 

من��ذ إعان ق��رار إجراء اس��تفتاء عام 
لتحديد مس��تقبل إقليم ُكردس��تان 
الع��راق، كان هن��اك س��جاالً س��اخناً 
ب��ن املعارض��ن واملؤيدين للق��رار من 
وال  والطوائ��ف.  اخللفي��ات  جمي��ع 
تخلو الس��جاالت اجلارية من التهديد 
والتخوي��ف السياس��ي ض��د كل من 

يقف موقفاً معارضاً لاستفتاء.
ترى مما تنبع املعارضة لقرار االستفتاء 
هذا، هل تنبع من عدم اإلميان بحق تقرير 
املصي��ر، أو م��ن موقف نق��دي خلطاب 
سياس��ي يحظى ظاهريا باالستقال 
الدميقراطي ويكرس السلطة الفردية 
والهيمن��ة العائلي��ة ف��ي املضم��ون؟ 
ه��ل أنها تنبع من األم��ل بعراق يتمتع 
والعدالة  املواطن��ة واحلري��ة  بحق��وق 
والعي��ش الكرمي، أم من االس��تياء من 
حكم ُكردي ال يرى في تقليد االستبداد 
واحلك��م العائلي واحتكار السياس��ة 

واضطهاد املعارضن عيباً؟
ل��م تعد ش��عارات األح��زاب القومية 
ق��ادرة عل��ى تخدي��ر تل��ك األس��ئلة 
بخطاباتها الرومانسية، وال يستطيع 
تعبي��ر” املوت م��ن أجل االس��تقال“، 
حتريك وحتش��يد الناس كلما اقتضت” 
أسئلة  أنها  السياس��ية“.  املظلومية 
ال جتاري لغة سياس��ية شعبوية حول 
استحالة العيش املشترك في العراق، 
فيما العيش املش��ترك، حتى في أدنى 
مس��توياته السياس��ية، غير موجود 
ف��ي إقليم ُكردس��تان، وذلك بس��بب 
االس��تفراد وسوء االس��تخدام اخمليف 

للسلطة والثروة.
هن��اك أس��باب كثي��رة تدفعن��ا إل��ى 
التوق��ف بعناي��ة أمام دعوة مس��عود 

البرزاني االس��تفتاء. البرزاني نفس��ه 
هو الس��بب األول، ذاك انه رغم انتهاء 
واليته الرئاسية رسمياً منذ ٣٠ يونيو/
حزيران ٢٠١٥ لم يت��رك منصبه. هذا، 
وقد ش��كل جتديد والي��ة أخرى له عام 
٢٠١٣ بناًء على اتفاق بن حزبه واالحتاد 
الوطني الُكردس��تاني، العقبة األولى 
أم��ام التحول الدميقراطي في اإلقليم. 
كما انه اتخذ قرار إغاق أبواب البرملان 
وتعطيل أعماله بتاريخ شهر أكتوبر/

تشرين األول ٢٠١٥.
ارتباطا مبا ذكر، نرى بأن إجراء االستفتاء 
ف��ي موعده املقرر وتأجي��ل االنتخابات 
التش��ريعية والرئاسية املزمع إجراءها 
بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، هو 
لعب��ة أخرى إلطالة وتكريس س��لطة 
البرزاني الش��خصية والعائلية. ونؤيد 
في ه��ذا الصدد املوقف ال��ذي أعلنته 
بعثة االحتاد األوروبي في العراق بتاريخ 
٢٠١٧/٧/24، حيث دعت إلى” التفعيل 
الكام��ل للمؤسس��ات املنتخب��ة في 
إقليم كردستان، ال سيما إعادة تفعيل 
البرمل��ان وإج��راء االنتخابات، كش��رط 
أساسي مسبق لاس��تقرار والتنمية 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
وذلك وفقاً لرؤي��ة برنامج اإلصاح في 

العراق.”
إن األزم��ة االقتصادي��ة اخلانق��ة التي 
تواج��ه اإلقلي��م حي��ث تص��ل الديون 
املترتب��ة على حكومت��ه احمللية إلى30 
مليار دوالر بس��بب سياسة احلكومة 
النفطي��ة اخلاطئ��ة وغير الش��فافة، 
هي عامل آخر م��ن عوامل عدم الثقة 
بجدوى االس��تفتاء والوع��ود القومية 
الهشة.  وميكن القول بان الطريق الذي 
يق��ود برزان��ي إقليم كردس��تان نحوه 
واملفع��م بالديون واألزمات االقتصادية 
املس��تفحلة والصراعات السياس��ية 
الداخلية، سوف لن يختلف عن مصير 

دول��ة جنوب س��ودان إذ تعص��ف بها 
اجملاعة واحلرب األهلي��ة. ترى، هل ميكن 
إلقلي��م ق��د تره��ل اقتصادي��اً مبكراً، 
أصدق��اء  تهدي��دات  أم��ام  املقاوم��ة 
مفترضن أو” جيران أشرار “يتحكمون 
ببن��اه التحية؟ انه س��ؤال جتيب عليه 
وبراغماتي��ة  اقتصادي��ة  عقاني��ة 
سياسية وليست حماسات بهلوانية 
ورومانسية وطنية من شأنها ترك كل 
ما بني منذ عام ١٩٩١ عرضة لألخطار. 
نود التطرق هنا إلى تغييب استقالية 
املؤسس��ة القضائية وجتيي��ر قراراتها 
احلزبية  للمصالح  وفقاً  وتش��ريعاتها 

والس��لطوية، إذ لم يع��د يثق املواطن 
بقدرته��ا على حماي��ة حياته وحماية 
حقوقه. وفي غياب القانون والصحافة 
الفعال،  املدن��ي  واجملتم��ع  املس��تقلة 
أصب��ح العقاب السياس��ي، املاحقة، 
وتضيي��ق احلريات، بش��كل خاص في 
املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرة ح��زب 
البرزاني، س��مة من س��مات السلطة 

في إقليم ُكردستان.
إضاف��ة إل��ى كل ذلك، يفتق��د إقليم 
ُكردستان اليوم إلى قوات” البيشمركة 
“وق��وى أم��ن داخلي��ة موح��دة، وذلك 
بس��بب هيمن��ة احل��زب الدميقراط��ي 

الوطن��ي  واالحت��اد  الُكردس��تاني 
الُكردستاني على القرارات العسكرية 
لصالح حزبيهما. تالياً ميكن القول بان 
قوات البيش��مركة لم تعد قادرة على 
الدف��اع ع��ن الدولة املأمول��ة في حال 
تعرضها إلى اعت��داء خارجي دون توفر 

حماية دولية.
لقد أعلنت الواليات املتحدة األميركية 
إلج��راء  مناس��ب  غي��ر  الوق��ت  ب��أن 
االس��تفتاء وان��ه يج��ب التركيز على 
احلرب ض��د تنظيم “داع��ش” والعمل 
العراقي��ة.  احلكوم��ة  م��ع  املش��ترك 
هذا وق��د كان موقف االحت��اد األوروبي 

مش��ابهاً حيث أدلت بعثته في العراق 
بأن” اإلجراءات التي ال تنجم عن احلوار 
واالتفاق بن حكومة إقليم كردس��تان 
واحلكومة االحتادية، قد تؤدي إلى نتائج 

عكسية“.
أعلنت ج��ارة كردس��تان الش��مالية، 
تركي��ا، معارضته��ا لاس��تفتاء. وفي 
واالعت��راف  االس��تفتاء  إج��راء  ح��ال 
بنتائج��ه، فإن تركيا ت��ود أن ترى كيان 
ش��بيه ب�” دولة “ش��مال قب��رص التي 
ال تعت��رف بها س��وى تركيا وحدها، أي 
أنها تريد مس��تعمرة تركية ثانية في 
الشرق األوسط. وأعلنت إيران في أكثر 
من مناسبة بأنها تقف ضد استقال 
قادته��ا  لغ��ة  تخل��و  وال  ُكردس��تان، 
السياس��يون واألمنيون م��ن التهديد 
املباشر، ناهيك عن رسائل تهديد غير 
مباش��رة تُرس��ل عبر قنوات احلكومة 
العراقي��ة التي تقف ه��ي األخرى في 
موقف رافض لاستفتاء وتعتبره غير 

دستوري.
إن واقع ُكردس��تان احلالي، يس��توجب 
األطي��اف  يجم��ع  وطني��اً  مش��روعاً 
السياس��ية واالجتماعي��ة والديني��ة 
واألثنية املتنوعة، وإصاحاً حقيقياً في 
حقلي السياسة واالقتصاد وحتريرهما 
والس��لطة  احلزبي��ة  الس��طوة  م��ن 
العائلي��ة مع��اً. ويس��تلزم مث��ل هذا 
املش��روع إيج��اد ح��ل ألزمة الرئاس��ة 
حيث ميكن وصفها بالعصب الرئيسي 
لألزمات األخ��رى، وذلك م��ن أجل منع 
إع��ادة إنتاج أي نظ��ام ديكتات��وري، أو 
تس��لطي عائلي وإبع��اد آلي��ات تركز 
الس��لطة بي��د الف��رد. وف��ي الوق��ت 
الذي يش��كل التركيز على اإلستفتاء 
والنتائج التي تترتب عنه، ضربة أخرى 
للدميقراطي��ة وإطالة الوض��ع القائم 
في ُكردستان، نرى بأن إجراء االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية في سّلة إنتخابية 

واحدة، خطوة صحيح��ة نحو تطبيع 
األوضاع.

فيم��ا خ��ص العاق��ة م��ع احلكومة 
االحتادية، ن��رى بأن إع��ادة التفكير في 
النظ��ام السياس��ي احلال��ي أصبحت 
طلب��اً ملح��اً بغي��ة رؤية الض��وء في 
نهاي��ة النف��ق، ذاك أن النظام االحتادي 
بس��بب تركز السلطة بيد أفراد وقوى 
غي��ر مبالي��ة بالقي��م الدميقراطي��ة، 
وحقوق اإلنس��ان، الش��فافية وأسس 
دول��ة القان��ون، لم يجعل م��ن العراق 
أمنوذجاً ناجحاً. نحن نرى بأن إعادة رسم 
النظام السياس��ي احلالي وفق أسس 
كونفدرالي��ة جتم��ع ثاث��ة دول )إقليم 
ُكردس��تان وإقلي��م الوس��ط واجلنوب 
وإقلي��م الغ��رب( في احتاد يس��مى ب�� 
)دول العراق املتحدة( هو حل مناس��ب. 
وق��د تفت��ح أية خط��وة به��ذا االجتاه 
وبرعاية اجملتمع الدول��ي: األمم املتحدة، 
اجلامع��ة العربي��ة، الوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة واالحتاد األورب��ي، أبواب حل 
دائم ملش��كات العراق املتجددة. وفي 
حال رف��ض مثل هذه الرؤية س��يكون 
اإلس��تفتاء حاً بدياً لتحديد ش��كل 
احلكوم��ة  م��ع  األك��راد  ومس��تقبل 

االحتادية.
احت��اد  ش��أن  م��ن  الق��ول،  قص��ارى 
كونفدرالي، إضافة إل��ى إبعاد العنف 
الطائفي والقومي بن األفرقاء، وإيجاد 
احلل��ول للقضاي��ا العالقة م��ن بينها 
املناط��ق املتنازع عليها وفق��اً لآلليات 
التي حددها الدس��تور العراقي، توفير 
عملة وسوق مش��تركة، مع احتفاظ 
كل دول��ة في��ه مبفاتي��ح سياس��اتها 
واخلارجي��ة  والثقافي��ة  االقتصادي��ة 

املستقلة.

*منت��دى فك��رة ه��و مب��ادرة ملعهد 
واشنطن لسياسة الشرق األدنى. 

اإلصالح قبل االستفتاء واالستفراد
تقـرير

معصوم وبارزاني في السليمانيه

نفى بارزاني أن يكون 
طرح مسألة االستفتاء في 
الوقت الراهن كورقة 
ضغط تستخدم ضد 
بغداد والمجتمع الدولي، 
ولقد قلت مرارا لبغداد 
ان نكون جيرانا جيدين 
وفقا للمصالح المشتركة 
أفضل من أن نعيش في 
ظل المشكالت والخالفات 
والصراعات
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بغداد – محاولة اختطاف
ذك��ر مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
بغ��داد ام��س األربعاء، إحب��اط محاولة 
املنفذي��ن  واعتق��ال  فت��اة  الختط��اف 

شمالي العاصمة. 
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "ق��وة من ف��وج طوارئ 
بغداد الراب��ع متكنت، صب��اح يوم امس 
من إحب��اط محاولة الختطاف فتاة من 
سكنة محافظة ديالى بعد استدراجها 
الى منطقة سبع البور شمال بغداد من 
قب��ل اثنني من املتهمني مت إلقاء القبض 

عليهما". 

ديالى – ضربة جوية 
كش��ف قائ��د عملي��ات دجل��ة الفريق 
الرك��ن مزه��ر الع��زاوي ام��س االربعاء، 

عن مقتل اثنني من مس��لحي "داعش" 
أحدهما انتحاري في وادي ثالب ش��مال 

شرق ديالى.
وقال الفري��ق الركن العزاوي  ان "طيران 
اجليش اس��تهدف دراجة ناري��ة يقودها 
اثن��ني م��ن مس��لحي داع��ش أحدهما 
انتح��اري ف��ي وادي ثالب ضم��ن حوض 
حمرين )90كم شمال شرق ب عقوبة( ما 
أدى إلى مقتلهما باحلال وتدمير الدراجة 

النارية" .

كركوك – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االربعاء بأن ق��وة امنية 
اعتقلت منفذ تفجير السيارة امللغمة 

بحي عدن وسط احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان "ق��وات س��وات التابعة 

لقيادة ش��رطة كرك��وك القت القبض 
عل��ى منذ تفجير الس��يارة امللغمة في 
حي عدن وسط كركوك "، مشيراً الى ان 
"عملية االعتقال جرت وسط احملافظة 
بع��د تش��كيل فريق امن��ي متكنت من 

الوصول الى املنفذ".

بابل – عمليات دهم 
أعل��ن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة بابل ام��س االربعاء عن إلقاء 
عدد م��ن املطلوبني للقض��اء وفق مواد 
جنائي��ة ومخالفات متنوع��ة بعمليات 

تفتيش في احملافظة.
وبني املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان أجهزتها األمنية وخالل عملية 
تفتي��ش، متكن��ت من القب��ض على 32 
مطلوبا صادره بحقهم مذكرات قبض 
أصولية م��ن احملاكم اخملتصة، مش��يرة 

إل��ى قيامه��ا بإحالة جمي��ع املتهمني 
للجه��ات اخملتص��ة لغرض اس��تكمال 

اإلجراءات القانونية بحقهم.

صالح الدين – هجوم مسلح 
قال قائد الشرطة االحتادية، الفريق رائد 
ش��اكر جودت امس االربع��اء ان القوات 
األمني��ة تس��تعد القتح��ام الس��احل 
الش��رقاط ش��مالي  لقض��اء  األيس��ر 

محافظة صالح الدين.
وذكر ج��ودت في بيان ل��ه ان "مدفعية 
الش��رطة االحتادية وكتائ��ب الصواريخ 
االهداف  املوجهة استهدفت عش��رات 
املنتخبة ومق��رات الدواعش في اجلانب 
االيس��ر للش��رقاط فيما تستعد قوات 
االلي��ة  بالفرق��ة  املس��نودة  املغاوي��ر 
القتح��ام املدينة في الس��اعات املقبلة 
م��ن ع��دة مح��اور، كاش��فا ان "مئات 

االرهابيني يتحصنون في منطقة تقرب 
مساحتها من 800 كم٢.

االنبار – اشتباكات مسلحة 
اعل��ن مصدر امن��ي في خلي��ة اإلعالم 
احلرب��ي ام��س االربع��اء ع��ن مقتل 22 
"ارهابياً" وتدمير مركز قيادة ل�"داعش" 
ضمن عملية حترير الريحانة شرقي عنة 

مبحافظة االنبار.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "اه��م نتائ��ج عملي��ة حترير 
الريحان��ة وعن��ة، منذ انط��الق عملية 
التحرير ولغاية هذه اللحظة، اس��فرت 
ع��ن قت��ل ٢٢ ارهابيا وتدمي��ر ٤ أكداس 

عتاد واربع عجالت مفخخة".
واضاف املصدر كما مت "تفجير ٤٤٣ عبوة 
ناس��فة و٤٨ قنينة اوكس��جني معدة 
للتفجير وتدمير٦ أوكار ومعمل تفخيخ 

ودراجة ناري��ة ومركز قيادة ومفرزة هاون 
وتطهير طرق ملسافة ٧٥ كم

الديوانية – ممارسة امنية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديوانية امس االربعاء ان مفارز قس��م 
مكافح��ة االج��رام متكنت م��ن ضبط 
عجل��ه نوع بي��ك آب كانت قد س��رقت 

قبل 4 أيام في مركز احملافظة،
ال��ى ذلك نف��ذت مفارز ودوري��ات مراكز 
الش��نافية والس��دير والدغارة وسومر 
واألسرة والتحدي وعفك ممارسة أمنية 
واس��عة وذلك من اج��ل متابعة تنفيذ 
أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء 
بح��ق املطلوب��ني  رك��زت فيه��ا  عل��ى 
نصب الس��يطرات الثابت��ة واملتحركة 
وتفتيش االماكن املش��بوهة القت من 
خاللها القبض على 17 متهم بقضايا 

مختلفة كان من بينها جنائية.

البصرة – اطالق نار 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س األربعاء، بأن ش��اباً قتل 
بنيران مس��لحني مجهول��ني في قضاء 
الزبي��ر، فيما قتل ش��خص آخ��ر خالل 

مشاجرة مسلحة في منطقة أخرى.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "شاباً قتل من جراء تعرضه 
ال��ى اطالق ن��ار من قب��ل مجهولني في 
قضاء الزبير"، مبيناً أن "قوات الشرطة 
فتحت حتقيقاً للوقوف على مالبس��ات 
اجلرمي��ة ومعرفة هوي��ة مرتكبيها ، وأن 
"ش��خصاً آخر قتل بتبادل إلطالق النار 
بس��بب مشاجرة مسلحة في منطقة 
الكندي"، مضيف��اً أن "القوات األمنية 

تدخلت بسرعة وفضت املشاجرة". 

إحباط محاولة اختطاف فتاة بسبع البور شمالي بغداد * مقتل مسلحين انتحاريين في وادي تالب  شرقي ديالى 
اعتقال منّفذ تفجير الملغمة بحي عدن وسط كركوك * تدمير مركز قيادة لـ"داعش" في عنة غربي االنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب محافظ صالح الدين أحمد اجلبوري، 
أم��س االربعاء، عن ص��دور قرار قضائ��ي باطالق 
س��راح احملاف��ظ بعد تبرئت��ه من جمي��ع التهم 

املوجهة اليه. 
وقال مدير املكتب االعالمي اخلاص حملافظ صالح 
الدين عل��ي احلمداني في بيان تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه، "نتقدم بالشكر والعرفان 
لعدال��ة القض��اء العراقي بع��د انصافه قضية 
احملافظ احمد عبداهلل عب��د اجلبوري وتبرئته من 
جمي��ع الته��م الكيدي��ة وإطالق س��راحه وفقاً 
لالثباتات التحقيقية واالدلة التي تثبت برائته". 
واعتبر احلمداني أن "ق��رار االفراج وتبرئة اجلبوري 
يعن��ي عودته محافظ��اً رس��مياً حملافظة صالح 
الدين وفق القانون ومواده الدس��تورية"، مشيرا 
الى أن "القضاء العراقي العادل اثبت قدرته على 
أنصاف املظلومني والتحقيق في جميع القضايا 
الكيدي��ة التي تري��د النيل من الرم��وز الوطنية 
والتي اثبت��ت تواجدها بقوة اجلمهور والش��عب 
وم��ا حققه اجلبوري على الس��احة السياس��ية 

واخلدمية واألمنية واالجتماعية". 
وق��ررت محكمة اس��تئناف الرصاف��ة بصفتها 
التمييزية ، في السادس من اب املاضي، املصادقة 
عل��ى اح��كام ادانة محافظ ص��الح الدين احمد 

عبد اهلل اجلبوري بالسجن بثالث قضايا.
وكش��ف مص��در مطلع، في 20 مت��وز 2017، عن 
ص��دور ثالثة اح��كام بالس��جن بح��ق محافظ 
صالح الدي��ن احمد عبد اهلل اجلب��وري، مبينا ان 
ذلك جاء على خلفي��ة قضايا احالتها محكمة 
حتقيق النزاهة منها قضية االستيالء على اراض 
مملوكة للدولة وتسجيلها بأسم شركة خاصة 

وتقطيعها وبيعها حلسابه اخلاص.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربية، أم��س االربعاء، عدم صدور 
تعليمات أو قرار بشأن وجود دور ثالث لإلمتحانات 
الوزاري��ة العام��ة للمراح��ل املنتهي��ة للس��نة 

الدراسية -2016 2017 "لغاية اآلن". 
وقالت املتحدث باس��م الوزارة س��المة احلس��ن 
ف��ي تصريح صحف��ي، إن "التعليمات واالنظمة 
التربوية تش��ير الى وجود دورين فقط المتحانات 
النهائية للمراحل املنتهية من السادس اعدادي 
والثالث متوسط"، مؤكدة "عدم وجود دور ثالث 

لغاية االن".
واضافت احلس��ن ان "وزارة التربية جهة تنفيذية 
وبالتال��ي فأن اي ق��رار يتم اص��داره من مجلس 
ال��وزراء الذي ه��و من صالحيته بش��أن ذلك يتم 
تنفيذه"، مش��يرة الى أن "اجراء امتحانات الدور 
الثال��ث حتتاج الى اموال اضافي��ة يجب ان تتوفر 

للقيام بذلك".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��دَّ رئيس اجملل��س األعلى وعضو هيئة رئاس��ة 
مجلس النواب همام حم��ودي، أمس األربعاء، أن 
توقيت اجراء اس��تفتاء انفصال إقليم كردستان 
"س��يء للغاي��ة"، مش��يرا الى أن التج��اوز على 

الدستور يعني الذهاب إلى "اجملهول اخمليف".
وذكر بيان ملكتب حمودي تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "حمودي وخالل استقباله وفدا 
برملاني��ا بلجيكيا في مكتبه، رح��ب باملقترحات 
الدولي��ة املؤي��دة لوح��دة الع��راق واملتفق��ة مع 

الدستور والرافضة لتقسيم البالد".
وقال حمودي، بحس��ب البي��ان، إن "التجاوز على 
الدس��تور يعن��ي الذهاب إل��ى اجمله��ول اخمليف، 
وإرادة الشعب العراقي الذي أقر مبواده ال تسمح 

بذلك".
واضاف، إن "توقيت االستفتاء سيء للغاية ونحن 
أح��وج ما نكون فيه إل��ى تركيز اجلهود للخالص 
من بقايا داعش"، مثمناً "االجتاهات الذاهبة نحو 
تعدي��ل املناه��ج التربوية واملوج��ودة لدى بعض 

الدول والتي تسوق للفكر اإلرهابي".
م��ن جانبه أب��دى الوف��د البلجيكي، اس��تعداد 
بالده��م "لتعزيز العالقات مع الع��راق في كافة 
اجمل��االت املتاحة، فضالً عن تفعيل جلان الصداقة 
وتب��ادل اخلب��رات"، معتبرين ذلك "أس��اس متتني 

التعاون الكامل بني البلدين".

إطالق سراح محافظ
 صالح الدين 

"التربية": ال يوجد دور 
ثالث لغاية اآلن

المجلس األعلى يعد 
توقيت االستفتاء 

"سيئًا للغاية" 

الملف األمني

القّوات املشتركة تقترب من 
مركز عنه وعناصر داعش 

ينسحبون إلى حي الشيشان 
وق��ال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن"عملي��ات حتري��ر قضاء 
عن��ه واملناط��ق الغربي��ة حملافظة 
االنب��ار بدأت منذ صب��اح يوم أمس 
القطع��ات  مبش��اركة   ، األربع��اء 
األمنية واحلش��د الش��عبي وسط 
اجناز وتقدم كبير وستحسم قريبا 

جدا".
وأض��اف املص��در الذي ل��م يفصح 
ع��ن أس��مه إن"احلش��د الش��عبي 
أوكلت إليه املهمة األكبر في متثيل 
القطعات البرية مع اإلس��ناد اجلوي 
الرائع الذي قدمه الطيران العراقي. 
وتابع إن" القوات األمنية املشتركة 
س��تواصل حترير مناطق االنبار ولم 
تبدأ باحلويج��ة كون األخيرة بحكم 
احمل��ررة حملاصرته��ا من��ذ ش��هور وال 
يوج��د اي منف��ذ لعصاب��ات داعش 
في الهرب او التس��لل إليها عكس 
املناط��ق احلدودي��ة التي حتت��اج إلى 
ضب��ط ملن��ع تس��لل اإلرهابيني إلى 
البالد مع تقدم اجليش الس��وري في 

الرقة ودير الزور”. 
وأعلن اإلعالم احلربي ، أمس األربعاء ، 
عن مقتل عشرات اإلرهابيني وتدمير 
مركز قي��ادة لداعش الوهابي ضمن 
عملية حترير الريحانة ش��رقي عنه 

مبحافظة االنبار. 
وذكر بيان لإلع��الم احلربي ، حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ على 
نس��خة منه أن" أهم نتائج عملية 
حتري��ر الريحانة وعن��ه ومنذ انطالق 
عملية التحرير ولغاية اآلن أسفرت 
ع��ن قت��ل أثن��ني وعش��رين إرهابياً 
وتدمي��ر أربعة أك��داس للعتاد وأربع 

عجالت مفخخة. 
وأضاف البي��ان أنه مت أيض��اً تفجير 
أكثر من أربعمئة عبوة ناسفة وأكثر 
من أربعني قنينة أوكس��جني معدة 
للتفجي��ر فضالً ع��ن أوكار ومعمل 
تفخي��خ ودراجة ناري��ة ومركز قيادة 
ومفرزة هاون وتطهير طرق ملس��افة 

خمسة وسبعني كيلو متراً.
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وأعل��ن   
الثالثاء  العب��ادي،  املس��لحة، حيدر 
املاضي ، عن انط��الق عمليات حترير 
غرب��ي االنب��ار من س��يطرة تنظيم 

"داعش" اإلرهابي.

خطر "داعش" يعّطل نقل 
الصالحيات إلى احملافظات احملّررة

وأضاف أبراهيم أن "امتناع احلكومة 
ع��ن نقل الصالحيات إلينا امر يثير 
االستغراب، فال يوجد مبرر االن من 

استثنائنا".
ولفت إل��ى أن "محافظاتنا تعاني 
وض��ع خاص��اً، وبالتال��ي حتتاج إلى 
االداري��ة  االج��راءات  ف��ي  تس��ريع 

اخلاصة باعادة البنى التحتية".
"كث��رة  أن  ابراهي��م  وأس��تطرد 
اس��همت في  الروتينية  االجراءات 
تعطي��ل اعمال مجل��س احملافظة 

واحلكومة احمللية".
وي��رى أن "ارتباط امل��دراء باحلكومة 
االحتادية، فتح الباب لوجود شبهات 
فس��اد وذلك لعدم وجود س��لطة 

للحكومة احمللية عليهم".
ويعرب املس��ؤول احمللي عن اس��فه 
كون "هناك العديد من الصالحيات 
الدس��تور  املنص��وص عليه��ا في 
وقان��ون مجال��س احملافظ��ات ل��م 

تتمتع بها حتى االن".

اخملاطب��ات  م��ن  "العدي��د  أن  وزاد 
ارس��لنا بها إلى احلكومة االحتادية 
ومجل��س النواب من أج��ل منحنا 

حقنا في ممارسة الصالحيات".

العبادي من مخمور: قواتنا 
البطلة تدافع عن جميع 

املواطنني
وق��ال العبادي خالل لق��اء مع عدد 
من مسؤولي املؤسسات االعالمية 
والكت��اب والصحفي��ني، إن "تغيير 
احلدود م��ن طرف واح��د يفتح باب 

الدماء على مصراعيه".
تش��ترك  "كردس��تان  ان  واض��اف 
بجمي��ع مفاصل الدول��ة ومع هذا 
املش��اركة  رغم  قراراته��ا  ترف��ض 
الكبيرة له��ا"، مبينا ان "احلكومة 
ايص��ال  االمري��كان  م��ن  طلب��ت 
رس��الة واضحة لالكراد برفضهم 
االستفتاء واوصلوا هذه الرسالة".

بعد توقع العراق بخفض اإلنتاج 
أسعار النفط تشهد ارتفاعاً

وأض��اف أن بعض املنتجني يرون أنه 
ينبغي مد االتف��اق لثالثة أو أربعة 

أشهر أخرى بينما يرى آخرون أن املد 
ينبغي أن يك��ون حتى نهاية 2018 
ويعتقد البع��ض ومنهم اإلكوادور 
والعراق أن هناك حاجة للمزيد من 

اخلفض في اإلنتاج.
وق��ال معهد البت��رول األميركي إن 
مخزون��ات اخل��ام زادت 1.4 ملي��ون 
برمي��ل ف��ي األس��بوع املنتهي 15 
أيل��ول إل��ى 470.3 ملي��ون برمي��ل 
مقابل توقعات لزيادتها 3.5 مليون 
اخل��ام  مخزون��ات  وزادت  برمي��ل. 
بنقط��ة التس��ليم في كاش��ينج 
بوالية أوكالهوم��ا مبقدار 422 ألف 

برميل.
الكويت تؤكد سعيها لعقد 

مؤمتر يدعم إعمار العراق
وأكد اجلعف��رّي أن " العراق حريص 
العالق��ات  أفض��ل  إقام��ة  عل��ى 
م��ع الكوي��ت"، ُموِضح��اً" جلميع 
دول العال��م أن تفخ��ر مب��ا حققته 
القوات األمنيَّة العراق�يَّة مبُختلِف 
ُمكوِّناته��ا م��ن انتص��ارات عل��ى 

عصابات داعش اإلرهابيَّة، 
واض��اف " نأمل أن تق��ف الكويت 
ف��ي دعم وح��دة وس��يادة األراضي 

العراق�يَّة وتسهم في إعادة إعمار 
املدن التي خربتها إرهابيو داعش".

م��ن جهت��ه عبَّ��ر خالد اجل��ار اهلل 
وكي��ل وزي��ر خارجيَّ��ة الكويت عن 
س��عادة ب��الده لالنتص��ارات الت��ي 
حققتها القوات األمنيَّة العراق�يَّة 
ف��ي حربها ض��دَّ عصاب��ات داعش 
اإلرهابيَّة، ُموِضحاً ان " هذا النصر 
يُحَس��ب جلمي��ع بل��دان العالم"، 
ُمضيف��ا" نح��ن نعمل عل��ى قدم 
وس��اق لعقد ُمؤمتَر لدع��م العراق 
خ��الل الفترة املقبلة، ونس��عى أن 
االً للعراق". يكون ُمؤمتَر مانحني فعَّ

قرض دولي بقيمة 5 ماليني 
دوالر لدعم مشاريع وزارة النقل 

باملناطق احملررة
اهتم��ام  هن��اك  ان"  إل��ى  واش��ار 
ومتابع��ة مباش��رة من قب��ل وزير 
النق��ل كاظ��م فنج��ان ملش��اريع 
الوزارة في احملافظات التي تعرضت 
خ��الل  م��ن  االرهابي��ة  لألعم��ال 
تشكيلة جلان عمل مختصة تأخذ 
على عاتقها وضع دراس��ة عملية 

في اعادة إعمارها .

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:
املتح��دة  االمم  منظم��ة  أطلق��ت 
والثقاف��ة  والعل��وم  للتربي��ة 
حص��ول  مش��روع  »اليونس��كو« 
النازح��ني والالجئ��ني ف��ي املناطق 
التي حررتها الق��وات العراقية من 
عصاب��ات » داعش » االرهابية على 
التعلي��م االبتدائ��ي والثان��وي ذي 
اجلودة الش��املة بتمويل من االحتاد 

األوروبي .
ف��رص  املش��روع  ه��ذا  وس��يقدم 
التعلي��م لقراب��ة 100 ال��ف م��ن 
النازح��ني  والش��باب  األطف��ال 
والعائدي��ن م��ن الن��زوح والالجئني 
ف��ي احملافظ��ات املتأث��رة باألزم��ات 
كم��ا س��يعزز ق��درة املؤسس��ات 
احلكومي��ة وغي��ر احلكومي��ة على 
التنفي��ذ الفعال ملش��اريع وبرامج 
التعليم ف��ي حاالت الطوارئ . وقد 
حضر حفل إطالق املش��روع سفير 
االحتاد األوروبي في العراق والسلك 
الدبلوماسي وكبار ممثلي احلكومة 
مبا في ذل��ك وزارة التربية العراقية، 
فضال عن ممثلني عن املنظمات غير 

احلكومية الدولية والوطنية.
وبني األمني الع��ام للجنة الوطنية 
لليونس��كو ف��ي العراق حس��نني 
معل��ة ف��ي كلمت��ه االفتتاحي��ة 
نيابة ع��ن وزير التربي��ة العراقية ، 
ان املش��روع »سيس��اعد النازحني 
والالجئ��ني ف��ي املناط��ق املتأث��رة 
باألزم��ات في ه��ذا البل��د وهو امر 
ضروري لدعم املواطنني في املناطق 
احملررة«. وق��د أكد في ختام كلمته 
عل��ى الت��زام وزارة التربي��ة بدعم 
املشروع حيث قال: »سنعمل على 
تقدمي كل الدع��م الفني املطلوب 

لتنفيذ هذا املشروع«.
م��ن جانب��ه أش��ار س��فير االحتاد 
األوروب��ي باتري��ك س��يمونيت إلى 
الدور احل��رج وامللح الذي س��يؤديه 
التعليم في مستقبل العراق وقال 
انه ال ميكنن��ا أن نغض الطرف عن 
دعم اجليل الصاع��د من دون تأمني 
االستقرار، وعلينا أن نبدأ بالتعليم 
ال��ذي يع��د اهم س��الح ميك��ن أن 

ميتلكه االنسان ». 
س��يمونيت  الس��فير  وأش��اد 
بالدور ال��ذي يؤديه اجملتم��ع املدني 
واملنظم��ات غي��ر احلكومي��ة ف��ي 

الوصول إلى الفئات األكثر ضعفا، 
األوروب��ي  االحت��اد  الت��زام  مؤك��دا 
املؤسس��ات  قدرات  بن��اء  مبواصلة 
احلكومية وغير احلكومية لتحقيق 

االنتعاش والتنمية في العراق.
من جانبها ذكرت لويز اكستهاوزن، 
ف��ي  اليونس��كو  مدي��رة مكت��ب 
العراق باآلث��ار املدمرة لداعش على 
قطاع التربية في العراق، وش��ددت 
على التزام اليونسكو بالعمل مع 
حكومة العراق إلعادة البناء وأقرت 
التي تواجهها  بالتحديات الكبيرة 
املنظم��ة ، قائل��ة ان��ه ال ميكن ألي 
عوائ��ق ان تق��ف أم��ام التعلي��م 
التعلي��م  اس��تعادة  إن  ، مؤك��دة 
مسألة استثمار للقيادة والقدرات 
والشراكات القوية وهذا ما يهدف 
س��يعالج  ال��ذي  املش��روع  إلي��ه 
والطارئ��ة  الفوري��ة  االحتياج��ات 
م��ن خالل حتس��ني ف��رص احلصول 
على التعليم ذي اجل��ودة والتنمية 

املتوس��طة والطويل��ة األج��ل من 
خالل بناء قدرات مكاتب احملافظات 
ومديريات الوزارة إلدارة التعليم في 
س��ياق الطوارئ ومن ث��م االنتقال 
نح��و االنتعاش والتعاف��ي للتربية 

والتعليم«.
من جانبه��ا قامت مديرة البرنامج 
اوزوالد بعرض توضيحي  اليس��ون 
املس��تفيدة  والفئ��ات  للمش��روع 
والش��ركاء موضح��ة ان املش��روع 
س��يدعم خ��الل الس��نوات الثالث 
التعليمي��ة  اخلدم��ات  املقبل��ة 
لألطفال النازحني داخليا والعائدين 
م��ن الن��زوح والالجئ��ني في س��ت 

محافظات. 
وأشارت مديرة البرنامج اوزوالد الى 
أهمية املشروع ألنه سيسهم ببناء 
قدرة احلكومة على تنفيذ التعليم 
في ح��االت الطوارئ، مش��يرة الى 
أن هذه املهارات التي ستكتس��ب 
ستس��هل االنتقال من حال األزمة 

إلى احلالة الطبيعية ، موضحة ان 
الغاية من املشروع هو حتسني فرص 
ونوعيته  التعلي��م  عل��ى  احلصول 
لدى اكبر مجموع��ة من األطفال، 
للبق��اء م��دة اط��ول في امل��دارس، 

وللتعلم بنحو أكثر فاعلية«. 
ال��ى  البرنام��ج  مدي��رة  ولفت��ت 
قب��ل  م��ن  س��ينفذ  املش��روع  ان 
املنظمات غي��ر احلكومية الدولية 
والعراقي��ة وذلك بالتع��اون الوثيق 
مع السلطات التربوية احلكومية. 

 م��ن جانب��ه أش��ار وزي��ر التربي��ة 
اقليم كردس��تان  والتعلي��م ف��ي 
الع��راق الدكت��ور بش��تيوان صادق 
عبد اهلل إلى أن االقليم يستضيف 
آالف النازح��ني والالجئ��ني، والت��ي 
متث��ل حتديا حلكومت��ه ، مضيفا ان 
الالجئ��ني س��يعودون دياره��م في 
املس��تقبل، ولكن هذا ال ينبغي أن 
يكون عائق��ا أمام توفي��ر التعليم 
، معرب��ا ع��ن  املطل��وب  والدع��م 

امتنانه لالحتاد األوروبي واليونسكو 
على دعمهما لهذه العملية.

الى ذلك اوضحت كالريس باستوري 
رئيس��ة مكتب االحتاد األوروبي في 
إقليم كردستان العراق أن املشروع 
إقلي��م  حكوم��ة  ق��درة  س��يثري 
كردس��تان عل��ى تثقي��ف وتعليم 
طالبه��ا من خ��الل جتدي��د املدارس 
وتدريب املعلمني. وأن املش��روع هو 
نتيج��ة لعالقة تعاون طويلة األمد 
بني االحتاد األوروبي وحكومة العراق 

وحكومة إقليم كردستان. 
وأكدت رئيسة املكتب في االقليم 
عل��ى إن »التغيي��ر ف��ي توجه��ات 
خط��ط التعلي��م، تزيد م��ن فرص 
ووصف��ت  مس��تقبال«  العم��ل 
التعلي��م بأنه »أساس��ي للتنمية 
االقتصادي��ة واألمني��ة«، وأن االحتاد 
األوروبي اس��تثمر 50 ملي��ون يورو 
ف��ي التعلي��م ف��ي الع��راق لدعم 

التنمية.

يذك��ر ان أنش��طة املش��روع ه��ذا 
املش��روع امله��م واحليوي يش��مل 
امللتحقني  غير  التالميذ  تس��جيل 
املدرس��ني  وتدري��ب  بامل��دارس 
ومنظم��ات املعلم��ني وتوفير املواد 
التعليمية فضال عن جتديد وتأهيل 
امل��الكات  روات��ب  ودف��ع  امل��دارس 

التدريسية. 
وبينت مديرة املش��روع ان الشركاء 
املنفذين ف��ي اإلقليم هم: جمعية 
اللت��ان  جن��دا  ومنظم��ة  وادي 
س��تعمالن مع الالجئني السوريني، 
العاملية ومنظمة  الرؤية  ومنظمة 
صوت كبار الس��ن س��تعمالن مع 
النازح��ني داخلي��ا ، فيما س��يقوم 
ثالثة شركاء أخرون بدعم النازحني 
والعائدين من النزوح وهم: منظمة 
املعونة العامة في األنبار ومنظمة 
إنق��اذ الطفول��ة ومنظمة املرتقى 
في صالح الدين، ومنظمة ناس في 

حاجة ومنظمة داد في نينوى.

سيعزز المشروع 
قدرة المؤسسات 
الحكومية وغير 
الحكومية على 
التنفيذ الفعال 
لمشاريع وبرامج 
التعليم في حاالت 
الطوارئ لالطفال 
والشباب النازحين 
والعائدين من 
النزوح

مركز ملنظمة اليونسكو 

يوفر فرصًا لقرابة 100 ألف من األطفال والشباب النازحين

االتحاد األوروبي واليونسكو تدعمان
التعليم ألبناء الالجئين في العراق
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 ل الشخصية في الناصرية محكمة األحوا
 17815/2017العدد: 

 /المواطن / عبد خيراهللا محمد إلى
 م/إعالن

( عل�ي عب�د    بناءا على الطلب المق�دم م�ن قب�ل الم�دعو    
طل��ب إص��دار حج��ة وقيموم��ة بحق��ك  خي��راهللا ) والت��ي ي

تق����رر تبليغ����ك بجري����دتين محليت����ين ي����وميتين   علي����ه 
للحضور أمام هذه المحكم�ة أو م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا      

وبخالف��ه بعة أي��ام م��ن الي��وم الت��الي للنش��ر    وخ��الل س�� 
س��وف تق��وم المحكم��ة بإص��دار ص��حة حج��ر وقيموم��ة   

 بحقك وبناءا على الطلب المقدم من المدعو أعاله .
 القاضي
 علي محمد سليم حميدي

استعدادًا إلجراء أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

ج��زءاً  بغ��داد،  أمان��ة  أغلق��ت 
م��ن طري��ق الس��ريع »محم��د 
القاس��م« في منطقة الوزيرية 
بعد حتذيرات متكررة من إنهياره 
بس��بب اإلهمال وعدم الصيانة 

املكررة له.
وقالت أمينة بغداد ، ذكرى علوش 
أش��رفنا عل��ى األعم��ال اجلارية 
إلنش��اء الطرق البديل��ة لطريق 
محمد القاس��م للمرور السريع 
استعداداً الجراء أعمال الصيانة 
املطلوبة عليه للمقطع القريب 
أن   مضيف��ة   ، املالي��ة«  ل��وزارة 
فضاءات من اجملس��ر في الوزيرية 
»س��يتم إغالقه��ا جله��ة واحدة 

خالل مدة الصيانة« .
وكان��ت أمانة بغداد قد باش��رت 
بانش��اء الط��رق البديلة لس��ير 
املركب��ات عل��ى طري��ق محم��د 
الس��ريع  للم��رور  القاس��م 
الصيان��ة  الج��راء  اس��تعدادا 
مديري��ة  وذك��رت   ، وتطوي��ره 
العالقات واالعالم ان امانة بغداد 
باش��رت بالتنس��يق مع مديرية 
امل��رور العامة في انش��اء الطرق 
البديلة لطريق محمد القاس��م 
للم��رور الس��ريع متهي��دا الجراء 
اعمال الصيانة املطلوبة عليه ، 
مضيفة ان امانة بغداد باش��رت 
واستكمال جميع  بتهيئة  ايضا 
املوافق��ات املالية واللوجس��تية 
واختي��ار اجلهة املنف��ذة العمال 
صيان��ة طريق محمد القاس��م 
وال��ذي يع��د م��ن اه��م الط��رق 
ويرب��ط  بغ��داد  ف��ي  الس��ريعة 
العديد م��ن املناطق ف��ي جانب 

الرصافة.
طالب��ت أمان��ة بغ��داد، األمان��ة 
ال��وزراء، بتوجيه  العامة جملل��س 
كاف��ة  واملؤسس��ات  ال��وزارات 
واجله��ات العس��كرية واألمنية، 
ملن��ع م��رور الش��احنات واالرتال 

العس��كرية عبر طري��ق محمد 
القاس��م، وتغيير مس��ارها إلى 

طرق بديلة أخرى.
وقال مصدر ف��ي أمانة بغداد إن 
“مكتب أمني بغداد، طالب األمانة 
ال��وزراء، بتوجيه  العامة جملل��س 
ال��وزارات واجلهات غي��ر املرتبطة 
واألرت��ال  والقطع��ات  ب��وزارة، 
ش��رطة،  )جي��ش،  العس��كرية 
واحلش��د الش��عبي(، ملن��ع مرور 
العسكرية  واألرتال  الش��احنات 
املارة مبدينة بغداد، وتغيير مسار 
حركتها عبر طريق بديل لطريق 

محمد القاسم السريع”.
“املطالبة ش��ملت،  أن  وأض��اف، 
قي��ادة عمليات  التأكي��د عل��ى 

بغداد، بنشر دورياتها من احليش 
والشرطة االحتادية واملرور العامة، 
محم��د  طري��ق  مداخ��ل  عن��د 
القاس��م من اجلزء اجملس��ر، ملنع 
املركب��ات ذات احلموالت الثقيلة 
القادمة من س��احة قرطبة إلى 
تقاطع وزارة املالية، بسبب تفادي 

انهيار اجلسر في أية حلظة”.
وب��ني أن “أمان��ة بغ��داد، اتخذت 
العديد من اإلج��راءات من خالل 
امل��رور  مديري��ة  م��ع  التنس��يق 
العام��ة وقيادة عملي��ات بغداد، 
منها منع مرور املركبات الثقيلة 
على اجلزء اجملسر املذكور، ومت وضع 
عوارض حديدي��ة، التي تعرضت 
إلى األضرار بس��بب عدم االلتزام 

م��ن قبل س��ائقي املركب��ات، ما 
يتطل��ب توف��ر بدائل من��ع مرور 

املركبات الثقيلة والعالية”.
وأش��ار املص��در إل��ى أن “طري��ق 
محمد القاسم للمرور السريع، 
يعتبر من الطرق الرئيسة ملدينة 
بغداد، ولكثرة مرور الش��احنات 
الثقيلة م��ن دون تدقيق، أدى إلى 
حدوث أضرار جس��يمة في اجلزء 
اجملسر الرابط بني ساحة قرطبة 
وتقاط��ع وزارة املالي��ة، وأصب��ح 
معرضاً لالنهي��ار، ومت عرض ذلك 
عل��ى اللجن��ة االقتصادي��ة في 

رئاسة الوزراء”.
يذك��ر ان العراق يعد م��ن البلدان 
حديث��ه العهد نس��بيا في مجال 

إنشاء وتنفيذ وتش��غيل وصيانه 
ان  حي��ث  الس��ريع  امل��رور  ط��رق 
مجموع اطوال طرق املرور السريع 
ف��ي الع��راق قب��ل افتت��اح اجزاء 
طريق املرور الس��ريع رقم \1 تباعا 
1986 – 1990 م��ن  للفت��رة م��ن 
الق��رن املاضي ال تتجاوز عش��رات 
الكيلومت��رات فقط جميعها في 
محافظه بغ��داد العاصمة منها 
طري��ق محم��د القاس��م للمرور 
الس��ريع وطريق عتبه ب��ن غزوان 
السريع وطريق القادسية السريع 
وطري��ق مطار بغداد وطريق صالح 
الدي��ن االيوبي الس��ريع ث��م جاء 
طريق املرور الس��ريع رقم \1 الذي 
يع��د املش��روع األول م��ن نوع��ه 

في القط��ر من حي��ث ربطه دول 
ش��رق البح��ر األبيض املتوس��ط 
ب��دول اخلليج العرب��ي إضافة إلى 
ربطه محافظ��ات القطر الغربية 
ويبل��غ  باجلنوبي��ة  والوس��طى 
طوله 1200 كيلومت��ر تقريبا بدًء 
من احل��دود العراقية – الس��ورية 
والعراقي��ة األردني��ة إل��ى احل��دود 
العراقي��ة الكويتي��ة إضاف��ة إلى 
فرع إلى مرك��ز محافظه البصرة 
وبس��بب ضخام��ة هذا املش��روع 
ال��ذي كان يع��د الع��راق بس��ببه 
أكبر ورش��ه طرق للمرور السريع 
ف��ي العالم فقد قس��م ألغراض 
التنفي��ذ إل��ى عش��رة مق��اوالت 

كبيره منفصلة .

إغالق جزء من الوزيرية من طريق »محمد القاسم« السريع خشية انهياره

تشرف أمانة بغداد 
على األعمال الجارية 

إلنشاء الطرق 
البديلة لطريق محمد 

القاسم للمرور 
السريع استعدادًا 

إلجراء أعمال 
الصيانة المطلوبة 

عليه للمقطع القريب 
لوزارة المالية

عن إقالة المحافظ 
وآلياتها.. )دور مجلس 

النواب أنموذجًا(
خصص املشّرع العراقي طريقني إلقالة احملافظ 
وذل��ك مبوج��ب قان��ون مجالس احملافظ��ات غير 
منتظمة بإقليم رقم )21( لسنة 2008 املعدل، 
األول جرى تطبيقه بحق محافظ االنبار صهيب 
ال��راوي ومن قبله أحمد الذياب��ي وهو من خالل 
مجلس احملافظة، أما الطريق اآلخر فهو موجود 
بحك��م القان��ون ذات��ه ايض��اً لكن عب��ر بوابة 
مجل��س النواب، وقد كانت هن��اك جتربتان على 
ه��ذا الصعيد وهم��ا في اقال��ة محافظ نينوى 
اثيل النجيفي، ومن بعده محافظ كركوك جنم 

الدين كرمي.
بداي��ة، فأن امل��ادة )7/ ثامن��اً( من ه��ذا القانون 
تضمنت أسباب اقالة احملافظ وهي »عدم النزاهة 
أو اس��تغالل املنص��ب الوظيفي، التس��بب في 
هدر املال العام، أو فقدان احد شروط العضوية 
)املنصوص عليها في املادة اخلامسة من القانون 
ذات��ه(، أو اإلهمال أو التقصير املتعمدين في أداء 

الواجب واملسؤولية«.
وقد اعطيت هذه اخليارات من خالل »استجواب 
احملاف��ظ أو اح��د نائبي��ه بن��اًء على طل��ب ثلث 
اعضائ��ه )مجلس احملافظة( وعن��د عدم قناعة 
األغلبية البس��يطة بأجوبة املستجوب يعرض 
للتصوي��ت على اإلقالة في جلس��ة ثانية ويعد 
ُمق��اال مبوافقة األغلبي��ة املطلقة لعدد أعضاء 
اجمللس ويك��ون طل��ب اإلقال��ة أو التوصية بها 
مستندا على احد األسباب احلصرية« املنصوص 
عليها اعاله وذلك اس��تناداً إل��ى املادة )7/ ثامناً( 
البن��د أوالً م��ن قانون احملافظات غي��ر منتظمة 

باقليم.
أم��ا اخليار الثان��ي وهو في املادة نفس��ها، لكن 
ضم��ن البند ثاني��اً، التي تنص عل��ى أن »جمللس 
الن��واب إقالة احملاف��ظ باألغلبي��ة املطلقة بناًء 
على اقت��راح رئيس ال��وزراء لألس��باب املذكورة 

نفسها أعاله«.
وبالتالي فأن صالحية مجلس النواب في االقالة 
ج��اءت بحكم القان��ون وصالحيت��ه منصوص 
عليه��ا كم��ا جاء ف��ي أع��اله، وهي ايض��اً تأتي 
منسجمة مع املادة )2/ ثالثاً( من قانون مجالس 
احملافظ��ات رقم )21( لس��نة 2008، وتنص على 
» تخض��ع اجملالس )مجالس احملافظ��ات( لرقابة 
مجلس النواب«، ومتطابقاً مع الدستور العراقي 
في امل��ادة )61/ ثانياً(، التي تنص على اختصاص 
مجلس الن��واب ف��ي الرقابة اعمال الس��لطة 
التنفيذية، س��واء كانت احتادية أو محلية، وهذا 
جاء متس��قاً وقرار احملكمة االحتادية العليا رقم 
)80/ احتادية/ 2017( الذي حتدث عن رقابة مجلس 
النواب على عمل اإلدارات احمللية، علماً أن قرارات 
احملكمة االحتادية العليا ملزمة وباتة للسلطات 

كافة بحكم املادة )94( من الدستور.
وخالص��ة ما تق��دم، فان مجلس الن��واب يكون 
رقيباً عل��ى عمل مجالس احملافظ��ات التي هي 
باألصل مهمتها الرقابة على عمل احملافظ، فإذا 
وجد مجلس النواب إن مجلس احملافظة قد قصر 
في محاسبة احملافظ فان دوره ينهض مبحاسبة 
مجلس احملافظة وعلى وفق حكم املادة )2/ثالثاً( 
من قان��ون احملافظات غير املنتظمة بإقليم رقم 
)21( لس��نة 2008 املعدل الت��ي جاء فيها اآلتي 
)تخضع اجملال��س لرقابة مجلس الن��واب (، كما 

اشرنا انفاً.

*كاتبة عراقية  

هالة كريم*
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حسين حسن*

استعرضت هيئة املسح اجليولوجي 
العراقي��ة التابعة ل��وزارة الصناعة 
واملعادن انشطتها التخصصية في 
اجلغرافي  واالستكش��اف  التنقيب 
لشتى املعادن واملواد االولية جلميع 

مناطق العراق. 
وق��ال الدكتور صف��اء الدين فخري 
الهيئ��ة  اجملي��د مدي��ر ع��ام  عب��د 
وكال��ًة ف��ي تصريح ملرك��ز االعالم 
والعالق��ات العام��ة في ال��وزارة ان 
هيئة املس��ح اجليولوجي العراقية 
املس��ح  بعملي��ات  تتخص��ص 
والتفصيلي  االقليم��ي  اجليولوجي 
الع��راق  محافظ��ات  جمي��ع  ف��ي 
الث��روات  استكش��اف  لغ��رض 

املعدني��ة والطبيعية واملواد االولية 
التي تدخ��ل في ش��تى الصناعات 

االنشائية .
واضاف مدير عام الهيئة ان طبيعة 
س��ير العم��ل  فيه��ا يك��ون بنحو 
متسلس��ل حي��ث يب��دأ بعمليات 
الفرق احلقلية التي تقوم باملس��ح 
االمنوذجي للصخ��ور والتربة واملياه 
الس��طحية واجلوفية وترسل هذه 
ومختبراتها  الهيئة  الى  املعلومات 
وج��ود  ح��ال  ف��ي  الق��رار  التخ��اذ 
او  معدني��ة  وترس��بات  مؤش��رات 
م��واد اولي��ة للتعامل معه��ا وبدأ 
العمل بالتنقي��ب والتحري لغرض 
حتديد كميات ونوعيات الترس��بات 
املعدنية لتأخذ طريقها الى الهيئة 
للحصول عليه��ا من النماذج التي 
تأخ��ذ بنحو مباش��ر م��ن احلقل او 

احلف��ر  املس��تخلصة ع��ن طري��ق 
اخلاصة ومن ثم ترسل الى اخملتبرات 
لتحدي��د  الهي��أة  ل��دى  املركزي��ة 
تركيبه��ا الكيمي��اوي والفيزي��اوي 
الفيزيائي��ة  وخواصه��ا  واملعدن��ي 
والهندسية الجل االستفادة منها 
في ش��تى الصناع��ات التي تعتمد 
على ما مت استكشافه من ترسبات 
معدني��ة منه��ا صناعة االس��مدة 
والزجاج  والكبري��ت  الفوس��فاتية 

واالسمنت واالمالح واحلراريات .
واش��ار املدير العام ال��ى ان الهيئة 
لديها مكاتب في عدد من احملافظات 
منه��ا النج��ف االش��رف والبصرة 
والس��ماوة وص��الح الدي��ن وديالى 
واالنب��ار ونين��وى تق��وم بتس��هيل 
اج��راءات وطلب��ات املواطن��ني عند 
تعاملهم معها، الفتاًالى ان الهيئة 

متتلك )750( منتس��با اغلبهم من 
املتخصص��ة  الش��هادات  حمل��ة 
في ه��ذا اجملال ، معربا ع��ن امله ان 
يستأنف نش��اط الهيئة مستقبال 
في احملافظات التي كانت تس��يطر 
عليه��ا عصاب��ات داع��ش االرهابي 

حال تأمينها بنحو كامل.
يذك��ر ان هيئة املس��ح اجليولوجي 
العراقية تأسست مطلع ثالثينيات 
القرن املاضي وكانت ضمن مجلس 
االعمار العراقي آنذاك وحتولت  بعد 
ذلك الى مديرية تابعة لوزارة النفط 
املاضي  القرن  منتصف س��تينيات 
بي��د انها احلق��ت ب��وزارة الصناعة 
واملع��ادن واصبحت متول مركزيا من 

الدولة االحتادية. 

*إعالم الصناعة 

تقرير

»المسح الجيولوجي« تستعرض أنشطتها التخصصية في التنقيب واالستكشاف الجغرافي 
لجميع المعادن والمواد األولية في مناطق العراق

جانب من املؤمتر

إعالم الدائرة 
ت��رأس مدير ع��ام دائرة صح��ة بغداد 
/ الك��رخ الدكت��ور جاس��ب لطي��ف 
احلجامي اجتماعا موس��عا ملناقشة 
الطب��ي  اإلس��ناد  خط��ة  مف��ردات 
الس��تقبال ذك��رى أربعيني��ة األم��ام 
احلس��ني ) ع ( وعل��ى قاع��ة الدائ��رة 
وبحضور مدير قسم الصحة العامة 
, الفني��ة  , والتفتي��ش  , العملي��ات 

ومدير شعبة األعالم في الدائرة .
وتضمن االجتماع مواضيع أساس��ية 
ومهمة حول مفردات اخلطة الطبية 
مس��بقا  الدائ��رة  أعدته��ا  والت��ي 
الستقبال ذكرى زيارة أربعينية األمام 

احلسني ) ع ( .
وبني احلجام��ي بحديثه ألعالم الدائرة 
ان الدائ��رة أع��دت وبه��ذه الفاجع��ة 
األليمة خطة طوارئ صحية وملواجهة 
احل��االت الطارئة حيث اتخذت الدائرة 
جميع اإلج��راءات الصحية لذلك ومت 
أيض��ا مناقش��ة مدى تهيئ��ة جميع  
مستشفيات الكرخ وجتهيزها باخلزين 
املناس��ب وجلمي��ع امل��واد الضروري��ة 
لذلك وكذلك مناقشة منح اإلجازات 
االعتيادية حيث متنع خالل مدة الزيارة 

اال في احلاالت الطارئة .
وأش��ار احلجام��ي ال��ى أن االجتم��اع 
تضمن أيض��ا مف��ردات اخلطة بفتح 
رده��ات الط��وارئ في املستش��فيات 
الكرخ كاف��ة وتأم��ني األرزاق والوقود 
املش��مولة  املؤسس��ات  وجلمي��ع 
باإلسناد فضال عن فتح املفارز الطبية 
والتابع��ة للقطاع��ات الصحي��ة في 
الدائ��رة وتهيئتها وتزويده��ا بجميع 
املس��تلزمات الطبي��ة لتقدمي أفضل 

اخلدمات الصحية والعالجية للزوار .
ووج��ه احلجام��ي وخ��الل االجتم��اع 

بضرورة أجراء زيارات ميدانية وجلميع 
املف��ارز الطبي��ة للمعاين��ة واالطالع 
على تق��دمي اخلدمات الطبية للزائرين 
م��ع أجراء تقيي��م مابع��د الزيارة في 
تقدمي اخلدم��ات كافة إلى ال��زوار من 
مواقف األدوية وأعداد الزوار فضال عن 
اخلدمات التوعوية واإلرش��اد الصحي 
واخلدم��ات الصحي��ة املكثف��ة التي 
الصحية  الرقاب��ة  م��الكات  تقدمها 
وفي كافة أقسامها والتابعة للدائرة 
من فحص الطعام والش��راب املقدم 

للزوار . 

 بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزير النفط جبار علي اللعيبي 
تطوي��ر  ال��ى  يه��دف  الع��راق  ان 
الصناعة النفطية من خالل اجلهد 
االس��تثمارات  ومبش��اركة  الوطني 

العاملية الرصينة .
واوضح الوزير ف��ي كلمة له القاها 
في منتدى اسواق الطاقة الذي عقد 
في الفجيرة بدولة االمارات بحضور 
كب��ار الش��خصيات واملهتمني في 

مجال اسواق الطاقة.
وق��ال اللعيب��ي ان الوزارة تس��عى 
لتطوي��ر صناع��ة النف��ط والغ��از 
اخلط��ط   م��ن خ��الل  الع��راق  ف��ي 
االستراتيجية التي وضعتها وتعمل 
عل��ى تنفيذه��ا م��ن خ��الل اجلهد 
الوطن��ي او التعاون مع الش��ركات 
لتأهي��ل وتطوير احلق��ول النفطية 
املنتجة ف��ي البالد ، فضال عن اجراء 
املس��ح اجليولوجي  للكش��ف عن 
املكامن النفطي��ة والغازية اجلديدة 
، وان ال��وزارة تول��ي اهتمام��ا كبيرا 
باالس��تثمار األمثل للغاز املصاحب 
للعملي��ات النفطي��ة وبالصناعات 
البتروكيمائي��ة والنه��وض  بالبنى 

التحتية .
وفي س��ياق متصل قال وزير النفط 
أن العراق  بحاجة الى أس��عار نفط 
ب��ني 55 و60 دوالرا للبرميل من أجل 
الوص��ول إلى وض��ع مال��ي أفضل، 
مش��يرا ال��ى  إن الع��راق ف��ي حوار 
متصل م��ع املنتجني داخ��ل وخارج 
اوبك إليجاد احللول املناسبة ملواجهة 
تخمة املعروض النفطي والتحديات 

التي تواجه السوق النفطية . 
وعن العالق��ة بني احلكومة االحتادية 
وحكوم��ة اقلي��م كردس��تان ق��ال 

اللعيب��ي ان باب احل��وار مفتوح  مع 
اإلخوة في اإلقليم ملناقش��ة جميع 
املشكالت العالقة على وفق مبدأ ان 
الثروة الوطنية ملك جلميع العراقني 
وان احلفاظ عليها وتنميتها هي من 
مس��ؤولية اجلميع وعلين��ا ان نضع 
املصلح��ة الوطنية واحلف��اظ على 

الثروة الوطنية فوق كل اعتبار. 
يذكر بان وزير النفط كان قد التقى 
عددا من الش��يوخ واألم��راء والوزراء 
والش��خصيات على هامش انعقاد 

املؤمتر.  

الحجامي يناقش خطة اإلسناد الطبي 
بذكرى أربعينية اإلمام الحسين

العراق يضع الخطط المطلوبة للنهوض 
بالصناعة النفطية والغازية

 خالد واهم *
أعلن��ت ش��ركة نفط ميس��ان ان 
اجمالي عدد االب��ار التي مت حفرها 
ف��ي حق��ل احللفاية من��ذ انطالق 

عملي��ات التطوي��ر مبوج��ب عقد 
التراخي��ص له��ذا احلق��ل و الذي 
حازت عليه شركة بتروجاينا  وصل 

الى ٢٠٢ بئرا .

مدي��ر عام ش��ركة نفط ميس��ان 
املهندس عدنان نوش��ي س��اجت 
اوض��ح ، ان االب��ار الت��ي مت حفرها 
مؤخ��ر ه��ي كل من حلفاي��ة ) ٢٤ 

ال��ى  مش��يرا   )  ١٨٠ و  و٥٧  و٤١ 
بطريق��ة  حفره��ا  مت  منه��ا   ٣ ان 
احلفر املائل املوج��ه الذي يرفع من 
انتاجي��ة البئر عن احلفر العمودي . 

واضاف ان عمليات التطوير احلالية 
التي يشهدها حقل احللفاية تأتي 
في سياق اجناز املرحلة االخيرة من 
تطوير احلقل الذي يتضمن انش��اء 

مجمع املعاجلة الثالث وربط االبآر 
به.

*إعالم الشركة 

نفط ميسان: عدد اآلبار المحفورة في حقل الحلفاية 202 بئر
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موسكو ــ وكاالت :
كش��ف مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية، عن 
إجالء نحو 100 ألف مواط��ن امس االول الثالثاء ، 
إثر تلقي اتصاالت هاتفي��ة، أبلغ فيها مجهولون 
بخط��ر وق��وع تفجي��رات ف��ي مختل��ف امل��دن 

الروسية.
ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية عن املصدر، أن 
عمليات اإلجالء شملت 152 موقعا في موسكو 
وروس��توف على ال��دون وأس��تراخان وفولغوغراد 

ويكاتيرينبورغ وغيرها من املدن.
يذكر أن قوات األمن في موسكو قامت امس االول 
الثالث��اء، بإجالء مواطنني ف��ي 8 مناطق مختلفة 
بالعاصم��ة الروس��ية، مب��ا ف��ي ذلك م��ن املتجر 
املركزي لألطفال ومركز »غاغارينسكي« التجاري 
ومحطة مترو »كيتاي غورود«. هذا، وتلقت أجهزة 
األمن الروس��ية ف��ي الفترة األخي��رة العديد من 
البالغ��ات الكاذبة م��ن »اإلرهابي��ني الهاتفيني«، 
الذين ه��ددوا بتفجير محطات س��كك حديدية 
ومراك��ز جتارية وجامعات ومدارس وفنادق ومقرات 

إدارية.

صنعاء - أ ب ف:
اتهم التحالف العسكري العربي بقيادة اململكة 
العربية الس��عودية في اليمن امس االول الثالثاء 
احلوثيني باعاقة تفريغ حمولة س��فن جتارية حتمل 
م��واد غذائية ونفطية في مين��اء احلديدة اخلاضع 

لسيطرة املتمردين.
وقال مصدر مسؤول في التحالف لوكالة فرانس 
برس »ورد خللية اإلجالء واألعمال اإلنسانية بقيادة 
التحال��ف تقارير تؤك��د وجود 15 س��فينة جتارية 
حتمل أغذية ومش��تقات نفطية ومصرح لها من 

التحالف«.
واضاف »لم تس��مح لها ميليشيا احلوثي بتفريغ 
حمولتها ف��ي ميناء احلديدة ، في حني س��محت 
امليليشيا )بذلك( لس��فن وصلت بعدها وال حتمل 
مواد ذات أولوية«، متهما املتمردين »بانتهاك كافة 

األعراف واملبادئ«.

إجالء 100 ألف شخص 
في مختلف مدن روسيا 

بسبب »اإلرهاب الهاتفي«

التحالف العربي في اليمن 
يتهم الحوثيين بتأخير 

تفريغ حموالت سفن

متابعة - الصباح الجديد:

تس��عى األمم املتحدة حلش��د الدعم 
الدولي هذا األسبوع من أجل مسعى 
جديد لكس��ر اجلمود السياسي في 
ليبيا ووضع ح��د لالضطرابات التي 
شهدتها البالد بعد انتفاضة 2011.

وم��ن املتوقع أن يح��دد مبعوث األمم 
س��المة  غس��ان  لليبي��ا  املتح��دة 
»خطة حترك« على هامش اجلمعية 
العامة ل��ألمم املتحدة ف��ي نيويورك 
امس األربعاء ستقترح تعديل اتفاق 
س��الم أبرم في 2015 لكنه سرعان 

ما جتمد.
ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني، 
التي تش��كلت مبوجب اتفاق 2015، 
من بس��ط س��يطرتها بالكامل في 
العاصمة طرابل��س تاركة ليبيا في 
صراع ب��ني ثالث حكوم��ات مرتبطة 

بتحالفات مسلحة متنافسة.
اجملل��س  داخ��ل  اخلالف��ات  وبس��بب 
الرئاس��ي املؤلف من تسعة أعضاء 
لم تستطع حكومة الوفاق الوطني 
أن تتص��دى ألزم��ة الس��يولة احلادة 
وإنق��اذ اخلدمات العامة من التداعي 
أو إخضاع الفصائل املسلحة القوية 

لسيطرتها.
ورغم أن إنتاج النفط حتس��ن جزئيا 
ومتكن��ت ق��وات محلي��ة م��ن طرد 
تنظي��م داع��ش م��ن معقل��ه ف��ي 
ش��مال أفريقي��ا ف��ي س��رت العام 
املاضي فإن الفراغ األمني في وسط 
وجنوب البالد مستمر فيما تسيطر 
اجلماعات املس��لحة على االقتصاد 

غير الرسمي.
وع��زز القائ��د العس��كري املتمركز 
ف��ي الش��رق خليفة حفت��ر موقفه 
على األرض تدريجيا بدعم من مصر 

واإلمارات.
وف��ي الوقت الذي يلق��ى فيه حفتر 
الثناء من حلفائ��ه ملوقفه املناهض 
لإلس��الميني فإن خصومه يتهمونه 

بأنه يس��عى إلع��ادة ف��رض احلكم 
العس��كري الذين حاربوا إلسقاطه 
عندما أطاح��وا مبعمر القذافي قبل 

ستة أعوام.
اجملل��س  م��ن  م��زران  ك��رمي  وق��ال 
األطلس��ي وه��و مؤسس��ة بحثية 
أميركية »أهم شيء هو إقناع حفتر 
ب��أن حال دبلوماس��يا أفضل من حل 

عسكري«.
وأض��اف »علي��ك أن تقن��ع املصريني 
واإلماراتيني، وهم داعموه الرئيسيون، 

أن يقلصوا هذا الدعم«.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن من 

املتوقع أن يقترح سالمة، الذي تولى 
منصبه في أغس��طس آب، تقليص 
ع��دد أعض��اء اجمللس الرئاس��ي إلى 
ثالثة أعضاء فق��ط يقومون بعدها 

ترشيح حكومة انتقالية جديدة.
ولكن إج��راء تغيي��رات عل��ى اتفاق 
2015 يس��تلزم موافقة من البرملان 
املتمرك��ز في الش��رق والذي ال يقوم 

مبهامه تقريبا.
وف��رض االحت��اد األوروب��ي والوالي��ات 
املتح��دة عقوب��ات عل��ى رئيس هذا 
البرملان عقيلة صال��ح متهمني إياه 
بتعطي��ل العملية السياس��ية في 

ليبيا.
وم��ن املتوقع أن يبدأ وف��د من برملان 
الش��رق التف��اوض مع أعض��اء من 
برمل��ان مناف��س آخر مق��ره طرابلس 
. ويتعرض املش��رعون م��ن البرملانني 
لضغوط م��ن أجل التوص��ل التفاق 
بحل��ول 17 كان��ون األول حني يقول 
معارض��ون إن مهل��ة اتف��اق 2015 

ستنقضي.
ويقول دبلوماس��يون إنه يتعني على 
سالمة أيضا موازنة الدعوات إلجراء 
انتخاب��ات جدي��دة باحلاج��ة إلعداد 
إط��ار قانوني ميكن م��ن خالله إجراء 

هذه االنتخابات.
وقال دبلوماسي غربي كبير إن األمور 
قب��ل االنتخابات »حتتاج جلدول زمني 
الضروري��ة،  بالتحضي��رات  للقي��ام 
حتت��اج  ذات��ه  الوق��ت  ف��ي  لكن��ك 
حلكومة قادرة عل��ى احلكم وتوحيد 
املؤسسات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والعسكرية في البالد 
وتق��دمي خدم��ات ف��ي تل��ك الفترة 

املؤقتة«.
وعززت بع��ض اجلماعات املس��لحة 
زاد  بينم��ا   2015 من��ذ  مواقعه��ا 
االنقس��ام داخل فصائل سياس��ية 

عبر ليبيا.
وقالت كلودي��ا جازيني وهي محللة 
كبرى في مجموعة األزمات الدولية 
»اآلن املشكلة هي أن هذه الفصائل 
تفككت داخليا. أصبح من الصعب 
احلصول على مواقف تعبر )عن هذه 

الفصائل(«.
وتتطل��ب االنتخابات قانونا انتخابيا 
ورمبا اس��تفتاء إلقرار دس��تور جديد. 
عل��ى  الطع��ن  ج��رى   2014 وف��ي 
االنتخاب��ات مم��ا أدى إل��ى تصعي��د 
كبي��ر في الص��راع وانقس��ام كبرى 

املؤسسات في البالد.

من أجل مسعى جديد لكسر الجمود السياسي في طرابلس

األمم المتحدة تحشد الدعم الخارجي لخطة سالم جديدة في ليبيا

بسط سيطرتها 
بالكامل في 

العاصمة 
طرابلس 

تاركة ليبيا في 
صراع بين ثالث 

حكومات

البرملان الليبي
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

8
الجويّة يسعى إلى عبور حاجز الوحدة السوري

9
زيدان يستهدف إنجازًا تأريخيًا وتحقيق دوري األبطال ثالث مرات متتالية

10
مصطفى ناظم: أسعى لالحتراف في األندية األوروبية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د احتاد الكرة، ان املباراة الودية املقرر أقامتها بني 
املنتخب الوطني ونظيره الليبي في مدينة البصرة 
ألغي��ت، عازي��ا ذلك لش��روط االحت��اد الدولي لكرة 
القدم )فيف��ا) التي تقضي بأن يبل��غ االحتاد الليبي 
احت��اده القاري للحص��ول على موافق��ة اللعب في 

العراق.
وقال عض��و املكتب اإلعالمي الحتاد الكرة، حس��ني 
اخلرسان��ي، في حدي��ث صحفي إن »املب��اراة الودية 
املق��رر أن يخوضه��ا املنتخب الوطن��ي أمام نظيره 

الليب��ي ف��ي االول م��ن تش��رين األول املقب��ل، في 
مدينة البصرة الرياضية ألغيت«، مبينا أن »شروط 
االحتاد الدولي تقضي ب��أن يبلغ االحتاد الليبي احتاده 
االفريق��ي برغبته باللعب في الع��راق قبل 21 يوما 

من موعد املباراة«.
وأضاف اخلرساني أن »االحتاد الليبي لم يحصل على 
موافق��ة االحت��اد االفريقي، في الوق��ت الذي حصل 
العراق على موافقة االحتاد اآلسيوي، ولهذا السبب 
ألغيت املباراة«، مشيرا إلى أن »االحتاد الدولي الميانع 
م��ن إقامة املباراة حتى في ح��ال عدم التبليغ لكن 

شرط أن ال تدخل ضمن أيام الفيفا«.
وتاب��ع اخلرسان��ي أن »االحت��اد العراقي نظ��ر لعدم 
ج��دوى الفائدة م��ن املب��اراة إن لم تدخ��ل في أيام 
الفيفا وبالتالي لن يكون لها دور في تصنيف االحتاد 
الدولي وحتس��ني موقع املنتخب العراقي«، كاشفا 
أن »املب��اراة الودية األخرى أمام كينيا ما تزال قائمة 
في اخلامس من الش��هر املقبل في ملعب فرانسوا 

حريري في البصرة.
هذا وك��ان املدير الفن��ي للمنتخ��ب الوطني بكرة 
الق��دم، باس��م قاس��م، وج��ه دعوته ل��� 28 العباً 

وه��م وضمت القائمة ك��الً من الالعب��ني: حلراسة 
املرم��ى: محمد كاصد وفهد طال��ب وعلي ياسني.. 
وخلط الدف��اع: ريبني سوالقا واحمد ابراهيم وسعد 
ناط��ق ووليد سالم واحمد عبد الرضا وعالء مهاوي 
ومصطف��ى ناظم وعلي عدنان وعلي بهجت وعلي 

فائز.
وضم��ت قائم��ة العبي خ��ط الوس��ط: سعد عبد 
االمير وامجد عطوان وجس��تني ميرام واحمد جالل 
وحس��ني علي وم��ازن فياض ومهدي كامل وبش��ار 
رسن وامين حسني واحمد ياسني وبروا نوري وابراهيم 

باي��ش، فيما ضم خط الهجوم: علي عكلة ومهند 
عبد الرحيم وشيركو كرمي وأمين حسني.

من جان��ب اخر، حقق منتخبنا الوطني للناش��ئني 
بك��رة القدم حتت 16 سنة الف��وز في أولى مبارياته 
ضمن اجملموعة الرابعة في تصفيات قارة آسيا التي 
تضيفه��ا النيب��ال، عندما تغلب ظه��ر أمس على 

البلد املضيف بهدف من دون رد.
وسيلعب ثاني مبارياته املنتخب الفلس��طيني يوم 
غٍد اجلمع��ة، ويختت��م رحلته االحد بلق��اء نظيره 

الهندي

بغداد ـ حيدر عبد الجليل*
اك��د مدير ع��ام دائ��رة األقاليم وش��ؤون احملافظات 
طالب املوسوي وصول مراحل تأهيل ملعب الشعب 
الدول��ي ملراحل متقدمة ليك��ون جاهزا مع انطالق 
املوس��م اجلديد، ج��اء ذلك خالل اجلول��ة التفقدية 
الت��ي أجراها مللعب الش��عب واطالع��ه على سير 

العمل فيه.
وق��ال املوسوي في حديث لألع��الم املركز الوطني : 
انه بناًء على توجيهات الوزير عبد احلس��ني عبطان 

فقد استنفرت املالكات الفنية والهندسية لدائرته 
جهوده��ا إلع��ادة اعم��ار ملعب الش��عب من اجل 
اظه��اره بحلة جديدة استع��دادا للموسم الكروي 
املقب��ل، مبين��ا ان عملية التأهيل ش��ملت ارضية 
امللع��ب واملضم��ار احمليط ب��ه الى جان��ب املدرجات 
ومن��ازع الالعب��ني والغرف االداري��ة ومحيط امللعب 

اخلارجي.
مش��يرا ال��ى ان ال��وزارة نس��قت مع امان��ة بغداد 
م��ن اجل تأهي��ل املناطق احمليط��ة بامللعب وكذلك 

البواب��ات اخلارجي��ة واكس��اء الطرق املؤدي��ة اليه ، 
كذلك مت التنس��يق مع وزارة الداخلية لرفع احلواجز 
الكونكريتية احمليطة بامللعب وايضا االكشاك غير 
املرخص��ة ليكون امللعب مبظهر حضاري جيد يوازي 
مكانته كص��رح رياضي مهم، موضح��ا ان امللعب 
سيك��ون جاه��زا م��ع جمي��ع اجلوانب م��ع انطالق 

املوسم الكروي املقبل.

* إعالم دائرة شؤون األقاليم واحملافظات

«الوطني« يالعب كينيا وديًا في البصرة.. 5 تشرين أول المقبل
الناشئة« يحقق الفوز على النيبال في مستهل شوطه بالتصفيات اآلسيوية

ملعب الشعب الدولي يرتدي حلًة جديدًة

جانب من عمليات الصيانة للملعب



فريق القوة 
الجوية بإشراف 
مدربه السابق 
باسم قاسم، 

فاز بلقب 
كأس االتحاد 

اآلسيوي 
بنسخته 
السابقة 

ليكون أول 
فريق عراقي 
يحرز اللقب، 

حيث فاز في 
اللقاء النهائي 

على فريق 
بنغارورو 

الهندي بهدف 
من دون رد

اتحاد اللعبة 
يولي اهتمامًا 

كبيرًا بتطوير 
قدرات الالعبين، 
حيث المتابعة 

الدؤوبة 
الميدانية من 
رئيس االتحاد 

زياد حسن 
وبقية االعضاء 
والعاملين في 

اتحاد اللعبة 
يشكلون خلية 

عمل هدفها 
النجاح

الفرق الـ 12 
المشاركين في 

دوري لبنان بكرة 
القدم، هم 

)الصفاء والعهد 
والنجمة واإلخاء 
عالية والرايسنغ 
بيروت واالصالح 
البرج الشمالي 

والشباب العربي 
والنبي شيت 

والتضامن 
صور وطرابلس 

الرياضي واالنصار 
والسالم زغرتا(

الملف 8
)Thu. 21 Sep. 2017 issue (3785اخلميس 21 أيلول 2017 العدد

بغداد ـ الصباح الجديد:
غادرت بعثة فريق نادي القوة اجلوية إلى 
قطر، القامة معس��كرا تدريبياً قصيراً 
يس��بق اللقاء امله��م في إي��اب نهائي 
منطق��ة غرب��ي آسي��ا لبطول��ة كأس 
االحت��اد اآلسي��وي التي سيالع��ب فيها 

فريق الوحدة السوري.
هذا وحس��م الوحدة السوري املواجهة 
األولى مع القوة اجلوي��ة بنصف نهائي 
ك��أس االحت��اد اآلسي��وي لك��رة القدم، 
بالفوز )2-1) على ملعب صيدا ببيروت.

وتُقام مباراة اإلياب، يوم 26 أيلول اجلاري، 
في العاصمة القطرية الدوحة، مبلعب 
نادي الوكرة.. بدأ الوحدة سريًعا، بفضل 
نش��اط وحيوية صان��ع األلعاب أسامة 
أوم��ري، ال��ذي جت��اوز مدافع��ي اجلوية، 
ومرَّرها إل��ى أنس فوطا، ال��ذي أكملها 
داخل الش��باك، محرزًا الهدف األول في 
الدقيق��ة )3) م��ن بداي��ة املباراة.ومنح 
الهدف أفضلية نسبية للوحدة، عكس 
القوة اجلوية الذي لعب بانفعال شديد، 
ولم يهدد مرمى الفريق الس��وري سوى 
بركل��ة حرة م��ن أمجد راض��ي أبعدها 

احلارس.
وعزَّز الوحدة في الشوط الثاني، تقدمه 
بهدف ثاٍن، عندما أرسل أسامة أومري، 
ركلة حرة على رأس زميله هادي املصري، 
ال��ذي أسكنه��ا ش��باك احل��ارس فهد 

طالب في الدقيقة )64) من املباراة.
وح��اول الق��وة اجلوية، الع��ودة للمباراة 
وجنح ف��ي ذلك عندم��ا استغل حمادي 
أحمد، خطأ كبيرًا من ش��عيب العلي، 
ل ه��دف فريقه الوحيد الذي أعاد  وسجَّ

األمل للقوة في مباراة اإلياب.
م��ن جانب اخر، التحق املدرب الس��وري 
محم��د عقي��ل ليلت��زم مباش��رة في 
تدريبات فريق القوة اجلوية، بعد تكليفه 

مبنصب املدرب املساعد ملواطنه حسام 
السيد.محمد عقيل، أعرب عن سعادته 
بأول جتربة احترافية، بعد موسم مثير، 
عمل فيه كمدرب لفريق االحتاد احللبي، 

الذي متنى له عقيل أن يكون في أفضل 
حاالته خالل املوسم املقبل.

وكان فريق الق��وة اجلوية حامل اللقب، 
لعب ف��ي دور اجملموعات ضمن اجملموعة 

الثاني��ة فتع��ادل مع الوحدة الس��وري 
سلبا ثم به��دف ملثله، وف��از على احلد 
البحرين��ي بهدف��ن لهدف ث��م بهدف 
م��ن دون رد، وتعادل سلب��ا امام الصفاء 

اللبناني وف��از عليه بهدف��ن نظيفن 
في املب��اراة الثانية، وف��ي نصف نهائي 
منطق��ة غربي آسيا واجه غرميه الزوراء 
فتعادل الفريقان بهدف ملثله في أربيل 

وفاز اجلوية بهدف في قطر.
يذك��ر ان فريق الق��وة اجلوية بإش��راف 
مدرب��ه الس��ابق باس��م قاس��م، ف��از 
بلقب كأس االحتاد اآلسيوي بنس��خته 
الس��ابقة ليكون أول فريق عراقي يحرز 
اللق��ب، حيث ف��از في اللق��اء النهائي 
على فريق بنغ��ارورو الهندي بهدف من 

دون رد.
وكان الفريق استهل ش��وطه اآلسيوي 
في النس��خة السابقة ضمن اجملموعة 
اندي��ة  م��ن  تألف��ت  الت��ي  الثالث��ة 
الظاهرية  وش��باب  الس��وري  الوح��دة 
الفلس��طيني والعروبة العماني، حيث 
حقق القوة اجلوية الف��وز على العروبة 
العمان��ي بهدف��ن لهدف ث��م برباعية 
نظيفة، وعلى شباب الظاهرية بهدفن 
نظيفن ثم باربعة اهداف مقابل هدف 
واحد، وخس��ر ام��ام الوحدة الس��وري 
بخمسة اهداف مقابل هدفن، ثم عاد 

ليفوز بهدف في اللقاء الثاني.
وفي دور ال� 16 فاز على الوحدات االردني 
بهدف��ن مقابل ه��دف واح��د وفي ربع 
نهائ��ي البطول��ة، متك��ن م��ن تخطي 
اجليش الس��وري بع��د التع��ادل بهدف 
ملثل��ه ثم الفوز باربع��ة اهداف نظيفة، 
وفي نص��ف النهائي تعادل امام العهد 
اللبنان��ي به��دف ملثله وفاز ف��ي املباراة 
الثاني��ة بثالثة أه��داف مقابل هدفن.. 
وحصل الالعب حمادي احمد على لقب 
هداف كأس االحتاد اآلسيوي بتسجيله 

16 هدفا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أح��رز منتخبنا الوطني لفئة الش��باب 
باملب��ارزة حت��ت 20 عام��اً فئة الس��الح 
العرب��ي، املركز الثالث مكرر في اختتام 
بطول��ة ك��أس العالم الت��ي ضيفتها 
إيران، واختتمت منافس��اتها مساء اول 
أمس، حيث حل املنتخب األيراني باملركز 
االول بفوزه عل��ى املنتخب البيالروسي 
ف��ي اللق��اء النهائ��ي بنتيج��ة 43/45 
نقطة، ثم املنتخب اإليطالي بالترتيب 
الثالث، وكان منتخبنا الش��بابي خسر 
دور نص��ف النهائي إم��ام إيران بنتيجة 
36/45 نقطة، واش��ترك في املنافسات 
نحو 63 مبارزاً ميثلون 15 بلداً من شتى 
ق��ارات العالم، هذا وتس��هم النتيجة 
اإليجابي��ة التي حصل عليها ش��بابنا 
بالسيف العربي في تقدمه بنحو كبير 
ضم��ن التصني��ف الذي يعتم��ده احتاد 

اللعبة الدولي.
يشار إلى ان تش��كيلة منتخب املبارزة 
بسالح الس��يف العربي لفئة حتت 20 
سنة في البطول��ة تألفت من: محمد 
فاخ��ر وعل��ي حس��ن عب��ود ومحم��د 
عالء وعل��ي نعيم، بقي��ادة املدرب علي 

محمد.
إلى ذل��ك، ينتظم منتخبنا الش��بابي 
باملب��ارزة فئ��ة س��الح سي��ف املب��ارزة 
للش��باب حتت 20 سنة في املعس��كر 
التدريبي اخلارجي الذي تضيفه البحرين 
ابتداء من يوم 26 أيل��ول اجلاري حتضيراً 
للمش��اركة في بطولة ك��أس العالم 
الت��ي تقام ف��ي املنامة يوم 3 تش��رين 

االول املقبل.

ذكر ذل��ك، م��درب منتخبنا الش��بابي 
بس��الح سيف املب��ارزة، سع��د صالح، 
مش��يراً إلى ان تدريب��ات مكثفة جترى 
حاليا صباحا ومس��اًء ف��ي قاعة املركز 

الش��بابية  باملدينة  لالحت��اد  التدريب��ي 
حتضي��راً لالستحقاق العامل��ي الكبير، 
حيث تتواصل التدريبات منذ أسبوعن 
قب��ل االنطالق نح��و البحرين، مش��يراً 

إلى ان 14 العباً يواصلون التدريبات في 
املعس��كر الداخلي، وسيتم اختيار 4 � 
5 منه��م للدفاع عن ال��وان العراق في 

بطولة كأس العالم املقبلة.

واوض��ح ان الثق��ة كبي��رة ف��ي حتقيق 
نتيج��ة ايجابية ف��ي البطولة املقبلة، 
وال سيما ان املنتخب الشبابية بسالح 
سي��ف املب��ارزة يض��م عناص��ر اكدت 

جدارته��ا في االستحقاق��ات اخلارجية 
وجنح��ت ف��ي ق��ول كلمته��ا بالوقوف 
ف��وق منصات التتويج ف��ي العديد من 
البط��والت، اخره��ا البطول��ة العربية 
التي جرت ف��ي األردن وتوج فيها العراق 

بوسامن فضي وبرونزي.
وتابع صالح، ان التفوق العراقي سيتكرر 
ان شاء اهلل في البطولة املقبلة، بفضل 
االمكانات الفنية العالية واالصرار على 
تاكيد احلض��ور االفضل، كما زادت ثقة 
املنتخب الشبابي بسالح سيف املبارزة 
بامكان الوصول إلى االجناز في البحرين، 
بع��د تف��وق اقرانه��م العبي الس��يف 
العرب��ي في بطولة ك��أس العالم التي 
اختتمت مؤخ��راً في إي��ران وتوج فيها 
منتخبن��ا باملرك��ز الثال��ث مك��رر بعد 

منتخبات إيران وبيالروسيا وإيطاليا.
وق��ال امل��درب، ان احت��اد اللعب��ة يول��ي 
اهتماماً كبيراً بتطوير قدرات الالعبن، 
حي��ث املتابع��ة الدؤوب��ة امليدانية من 
رئيس االحتاد زياد حسن وبقية االعضاء 
والعاملن ف��ي احتاد اللعبة يش��كلون 
خلي��ة عمل هدفه��ا النج��اح واملضي 
املب��ارزة  رياض��ة  ف��ي تق��دم مس��يرة 
عل��ى الصعي��د اخلارجي، فيم��ا كانت 
البطوالت والنشاطات احمللية دليالً على 
التفوق بالتنظيم الناج��ح فنياً وإدارياً، 
كما ش��كلت املش��اركة التي تتوسع 

بعد كل بطولة على الصعيد احمللي، 
ش��كلت تنوعأً لالعب��ن بامكانات 

جيدة ج��دا، كذلك اثبتت العبات 
املبارزة جدارتهن في البطوالت 
احمللي��ة، وسيكون لهن ش��أن 
ف��ي حتقي��ق جناح��ات عل��ى 

الصعيد اخلارجي ايضاً.

الجوّية يسعى إلى عبور حاجز الوحدة السوري
متطلعًا إلى االحتفاظ بلقب كأس االتحاد اآلسيوي

المبارزة تتألق في إيران وتستعد لمنافسات العالم في البحرين

جانب من احتفالية تتويج اجلوية بكأس االحتاد اآلسيوي املوسم السابق

منتخب السيف العربي على منصة التتويج في طهران

بغداد ـ الصباح الجديد:
يتطلع امل��الك التدريبي العراقي 
احملترف ف��ي قيادة فري��ق االهلي 
اخاء عالي��ة اللبناني، املؤلف من 
عبد الوهاب أبو الهيل ومساعده 
احم��د كاظ��م وم��درب ح��راس 
املرمى معن جميل، ومدير الفريق 
محمد الرفاعي، إلى النجاح في 
الدوري  الثاني��ة ضمن  مباراتهم 
املمت��از امام فري��ق النجمة التي 
ستجرى يوم السبت املقبل، بعد 
التعادل االيجاب��ي لفريقهم في 
اللقاء األول امام فريق الرايس��نغ 

بيروت بهدف ملثله.
وق��ال امل��درب عب��د الوه��اب أبو 
الهي��ل، ان فري��ق النجم��ة ميلك 
مؤهالت فني��ة عالية، سنالعبه 
في ارض��ه، وكلنا أمل على تقدمي 

مب��اراة كبي��رة تؤك��د جدارتن��ا، 
مش��يراً إل��ى ان جتربت��ه الثانية 
ه��ذا املوسم مع فريق إخاء أهلي 
عالي��ة، بع��د ان تس��لم الفريق 
ف��ي املرحل��ة الثاني��ة للموسم 
الس��ابق وكان الفريق يعاني من 
التراج��ع الكبي��ر وك��ان مه��دداً 
بالهبوط، لكنه متكن من قيادته 
إلى االحتفاظ مبوقعه بن الكبار 

لهذا املوسم.
م��ن جانبه، ق��ال م��درب حراس 
املرم��ى مع��ن جمي��ل، ان فريقه 
سجل هدف التعديل في املباراة 
االولى امام فريق الرايسنغ بيروت 
ف��ي الدقيق��ة 91، حي��ث ميل��ك 
الفري��ق املنافس مؤه��الت فنية 
كبيرة، فيما اعتم��د اخاء عالية 
عل��ى العناص��ر الش��بابية التي 

قالت كلمتها وجنحت في خطف 
نقطة ثمينة.

وبن ان فريقه سيالعب النجمة 
ف��ي ثان��ي ج��والت ال��دوري يوم 
الس��بت املقب��ل، منوه��اً إلى ان 
النجم��ة ميلك 6 العب��ن ميثلون 
املنتخب اللبناني االول، وهو فريق 
ميلك خبرات طويلة وألقاب عدة.

وذك��ر ان اب��و الهيل، ب��دأ بوضع 
ملواجه��ة  املناس��ب  التكتي��ك 
عليه  الف��وز  وامك��ان  النجم��ة 
من أجل تعزي��ز ترتيب فريق اخاء 
عالية في الالئح��ة، حيث يحتل 
املرتبة الرابعة وله نقطة واحدة 
الالئحة  الصف��اء  يتص��در  فيما 
وله 3 نقاط في املنافس��ات التي 

يشترك فيها 12 فريقا.
وبشأن حراس املرمى في صفوف 

الفريق اللبناني، أوضح جميل، ان 
ش��باك الفريق يذود عنها حراس 
املرمى، داني احلاج وش��اكر وهبي 
وحمادة ذياب، وجميعهم ميلكون 
مؤه��الت فني��ة جيدة ج��داً بن 

اخلشبات الثالث.
والفرق ال� 12 املشاركن في دوري 
لبنان بكرة القدم، هم ) الصفاء 
والعهد والنجم��ة واإلخاء عالية 
والرايسنغ بيروت واالصالح البرج 
العرب��ي  والش��باب  الش��مالي 
والتضامن صور  والنب��ي ش��يت 
واالنص��ار  الرياض��ي  وطرابل��س 

والسالم زغرتا)
يذك��ر ان نادي العه��د توج بلقب 
دوري لبنان في املوسم الس��ابق 
2017/2016، فيما نال فريق اإلخاء 

األهلي عالية الترتيب الثامن.

مالك تدريبي عراقي يقود فريق إخاء أهلي عالية اللبناني
أبو الهيل واثقًا بإمكاناته ومعن يراهن على حماة الشباك

املالك التدريبي العراقي
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زيدان يستهدف إنجازًا تأريخيًا وتحقيق دوري
األبطال ثالث مرات متتالية

اإلنجليزي بوب أول مدرب يحقق التفوق مع ليفربول 

مدريد ـ وكاالت:

يتطلع الفرنسي زين الدين زيدان املدير 
الفني بن��ادي ري��ال مدريد اإلس��باني 
إلى حتقيق إجناز تاريخي غير مس��بوق 
في مس��ابقة دوري أبط��ال أوروبا على 
صعيد املدربني األبطال من خالل الفوز 
باللق��ب القاري لثالثة أع��وام متتالية 

مع ذات الفريق.
وكان زي��دان قد ق��اد »األبيض امللكي« 
إلحراز لق��ب دوري أبطال أوروبا في عام 
2016 قبل ان يحتفظ به في عام 2017 
، وف��ي حال حق��ق البطول��ة في هذا 
العام )2018) فإنه س��يكون أول مدرب 
يحتفظ باللقب مع نفس الفريق ثالثة 

أعوام توالياً .
ويدش��ن زيدان ش��وطه لتحقيق هذا 
اإلجناز التاريخي بخوض ست مواجهات 
ضم��ن دور اجملموع��ات ف��ي اجملموع��ة 
الثامن��ة التي تضم ريال مدريد )حامل 
األملان��ي  اللق��ب) وبروس��يا دورمتون��د 
وتوتنهام هوتس��بير اإلجنلي��زي وابويل 

نيقوسيا القبرصي.
وال يع��د الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
ثالث مرات أمراً جديداً على املدربني، مبا 
انه سبق لعدة مدراء فنيني أن حققوا 
ه��ذا اإلجناز القاري ولك��ن مع أكثر من 

نادٍ وخالل أعوام غير متتالية.
انش��يلوتي  اإليطال��ي كارلو  ويعتب��ر 
املدير الفني احلالي بنادي بايرن ميونيخ 
األملاني ، احد الفائزين باللقب األوروبي 
ثالث مرات بعدما حققه مع نادي ميالن 
اإليطالي في عام��ي 2003 و 2007 ثم 

مع نادي ريال مدريد في عام 2014.
وف��ي حال جنح انش��يلوتي ف��ي قيادة 
النادي البف��اري لنيل لقب النس��خة 
احلالي��ة من بطول��ة دوري أبطال أوروبا 
، فإن��ه س��يعزز رصيده الق��اري بلقب 
رابع في مسيرته، ليكون بذلك املدرب 
األكث��ر تتويًجا باللق��ب القاري األغلى 

في العالم على صعيد األندية.
ويع��د اإلجنليزي بوب بيزل��ي أول مدرب 
يت��وج بلق��ب دوري أبط��ال أوروبا ثالث 
م��رات ومع نف��س الفري��ق عندما قاد 
ليفرب��ول النت��زاع اللق��ب ولكن خالل 
أعوام غير متتالي��ة ، حيث حققه في 
عامي 1977 و 1978 ثم في عام 1981.
وجنح عدد هام من امل��دراء الفنيني في 
إح��راز لق��ب دوري أبط��ال أوروبا مرتني 

سواء في أعوام متتالية أو متباعدة مع 
البطل نفسه أو مع بطلني مختلفني، 
منهم اإلسباني بيب غوارديوال مع نادي 
برش��لونة اإلس��باني في عامي 2009 
و 2011، وأيًضا اإلس��كتلندي الس��ير 
اليكس فيرغسون مع نادي مانشستر 
يونايت��د اإلجنلي��زي في عام��ي 1999 و 
2008، و البرتغال��ي جوزيه مورينيو مع 
نادي بورتو البرتغال��ي في عام 2004 و 
مع إنتر ميالن اإليطالي في عام 2010.

كما شملت القائمة كال من اإليطالي 
اريغو س��اكي مع نادي ميالن اإليطالي 
ف��ي عامي 1989 و 1990 ، واإلس��باني 
فيس��نتي ديل بوسكي مع ريال مدريد 
ف��ي عام��ي 2000 و 2002 ، واألملان��ي 
يوب هاينك��س مع ريال مدريد في عام 
1998 ومع بايرن ميونيخ في عام 2013 
ومواطن��ه اومت��ار هيتزفيلد م��ع نادي 
بروس��يا دورمتوند في ع��ام 1997 ومع 

بايرن ميونيخ في عام 2001.

هذا ودش��ن نادي ريال مدريد اإلسباني 
دور اجملموعات ف��ي بطولة دوري أبطال 
أوروبا، وفي رصيده إجناز تاريخي يتمثل 
بعدم خسارته ألي مباراة في هذا الدور 
)2012-2013)، وحتديداً  من��ذ موس��م 
من��ذ خس��ارته أم��ام ن��ادي بروس��يا 
دورمتوند األملاني بنتيجة هدفني لهدف 
في الرابع والعش��رين من شهر أكتوبر 
من عام 2012 ضمن منافسات اجلولة 
الثالث��ة من املس��ابقة القارية عندما 
كان البرتغال��ي جوزي��ه مورينيو مدرباً 

للفريق .
ومنذ إط��الق االحتاد الق��اري للصيغة 
احلالية للمسابقة القارية في نسخة 
موسم )1992-1993) غاب ريال مدريد 
ع��ن البطولة ف��ي طبعته��ا األولى و 
الثانية والثالثة باإلضافة إلى موس��م 
)1996-1997) بسبب فشله في إحراز 
لقب الدوري اإلس��باني على اعتبار أن 
املشاركة في املسابقة القارية األغلى 

كانت مقصورة عل��ى أبطال الدوريات 
فق��ط دون الوصي��ف لغاية نس��خة 
وبحس��ب   ..(1998-1997( موس��م 
اإلحصائي��ة الرقمي��ة التي نش��رتها 
صحيفة »ماركا« املدريدية لريال مدريد 
منذ مش��اركته األولى بدور اجملموعات 
لبطولة دوري أبطال أوروبا في موس��م 
)1995-1996) وحتدي��داً من��ذ تتويج��ه 
بلقب الليغا في عام 1995، فإن الفريق 
املدريدي خاض 29 مباراة منذ موس��م 
)2012-2013) حق��ق خاللها الفوز في 

22 مباراة بينما تعادل في 7 لقاءات .
وميتلك الري��ال رصيداً رقمياً يؤكد علو 
كعبه في املسابقة األوروبية التي نال 
لقبها 6 مرات في أعوام 1998 و 2000 
و 2002 و 2014 و 2016 و 2017 ، ليكون 
بذلك النادي األكث��ر تتويجاً للبطولة 

في صيغتها اجلديدة والقدمية.
وإجمالًي��ا، لعب الفري��ق املدريدي في 
مب��اراة   126 اجملموع��ات  دور  مرحل��ة 

حق��ق خ��الل 82 انتص��اراً و 26 تعادالً 
و 18 هزمي��ة فقط ، فيما س��جل خط 
هجوم��ه في ه��ذا ال��دور 309 أهداف، 
بينما تلقت شباكه 126 هدفاً.. وجنح 
»امليرنغي« في حتقيق العالمة الكاملة 
في دور اجملموعات مرتني عبر تسجيله 
6 انتصارات في موس��م )2012-2011) 
ثم في موسم )2014-2015)، محقًقا 
بذل��ك أعلى رصيد من النقاط ، إال انه 
م��ن الالف��ت للمتابع بأنه فش��ل في 
الظف��ر باللق��ب في كال املوس��مني.. 
أم��ا أدن��ى رصي��د م��ن النق��اط بلغه 
ف��ي دور اجملموعات فكان في موس��م 
 9 بحص��د  اكتف��ى  إذ   (2003-2002(
نقاط م��ن انتصارين وثالث��ة تعادالت ، 
لكنه جنح بالرغم من ذلك في العبور 

إلى ال��دور املوالي قبل أن يس��قط 
أمام يوفنتوس ف��ي الدور قبل 

النهائي.

العواصم ـ وكاالت:
يسير الالعب الدولي 
بابلو  األرجنتيني 
لتحقيق  ديباال 
س��م  مو
ئي  س��تثنا ا

ل ف��ي  ح��ا
صلت��ه  ا مو
للتأل��ق الالفت الذي ظه��ر به ضمن 
فريقه يوفنتوس اإليطالي منذ شهر 
آب املاضي،بعدما تصدر ترتيب هدافي 
أوروب��ا، متقدم��اً على جن��وم »القارة 

العجوز«.
وقد س��جل ديباال 10 أه��داف كاملة 

في ست مباريات في كافة املسابقات 
مبع��دل  لألندي��ة،  والقاري��ة  احمللي��ة 
تهديفي مبه��ر، يقدر من هدٍف واحٍد 

كل 48 دقيقة.
ويتق��دم ديب��اال، ف��ي قائم��ة هدافي 
أوروبا على كل م��ن البولندي روبيرت 
ميوني��خ  باي��رن   ( ليفاندوفس��كي 
األملاني) و الكولومبي راداميل فالكاو 
) موناك��و الفرنس��ي) و األوروغوياني 
باري��س س��ان   ( ايديس��ون كافان��ي 
جيرمان الفرنسي) و اإليطالي تشيرو 
إميوبيلي ) التس��يو اإليطال��ي) الذين 
سجل كل واحد منهم 9 أهداف منذ 
انطالق املوسم اجلاري ) 2018-2017).

ويتواج��د النج��م األرجنتيني ليونيل 
برش��لونة  ن��ادي  مهاج��م  ميس��ي، 
اإلسباني في املرتبة السادسة برصيد 
8 أه��داف، مناصفة مع الغابوني بيار 
اميري��ك أوباميانغ ) بوروس��يا دورمتوند 

األملاني).
ويأت��ي األرجنتيني س��يرجيو أغويرو، 
س��يتي  مانشس��تر  ن��ادي  جن��م 
اإلنكلي��زي، في املركز الثامن مبجموع 
البلجيك��ي  رفق��ة  أه��داف،  س��تة 
رومالو لوكاكو ) مانشس��تر يونايتد 
 ( والبلجيك��ي ميرتانس  اإلنكلي��زي) 

نابولي اإليطالي).
أما أفض��ل محترف عربي ف��ي أوروبا 

ف��ي الوقت احلال��ي، املص��ري محمد 
صالح، جناح نادي ليفربول اإلنكليزي، 
فيتواجد في املرتب��ة ال� 11 برصيد 5 
أه��داف، مناصفة م��ع 13 العباً أخرا، 
أبرزه��م البرازيل��ي نيمار، جن��م فريق 
باري��س س��ان جيرم��ان، واألرجنتيني 
م��اورو إي��كاردي، مهاج��م ن��ادي إنتر 

ميالن اإليطالي.
وكرر املهاجم األرجنتيني باولو ديباال 
م��ع ناديه يوفنت��وس اإليطالي اإلجناز 
الذي حقق��ه املهاجم اإلنكليزي واين 
رون��ي مع ن��ادي مانشس��يتر يونايتد 
اإلنكليزي في موس��م )2012-2011)، 
م��ن خ��الل تس��جيل األه��داف ف��ي 

املباري��ات األرب��ع األولى م��ن انطالقة 
األوروبي��ة  الدوري��ات  ف��ي  املوس��م 

الكبرى.
ومنذ عام 2012 لم ينجح أي مهاجم 
في ه��ز ش��باك الفرق األخ��رى خالل 
املباري��ات األرب��ع األولى م��ن انطالقة 
املوسم، قبل ان يأتي ديباال هذا العام 
ويكرر إجن��از »الفتى الذهبي« ، بعدما 
جنح م��ع يوفنت��وس في التس��جيل 
خالل اجلوالت األربع األولى من بطولة 
ال��دوري اإليطال��ي، وذل��ك بحس��ب 
م��ا كش��فته صحيف��ة »ذا ص��ن » 

البريطانية.

العواصم ـ وكاالت:
اختار تيت��ي م��درب البرازيل أرت��ور العب 
وس��ط جرمييو الذي لم يس��بق له متثيل 
ب��الده في تش��كيلته آلخ��ر مباراتني في 
تصفي��ات كأس العال��م 2018 لك��رة 
القدم أمام بوليفيا وتشيلي يومي 5 
و10 من شهر تش��رين األول املقبل 

على التوالي.
كم��ا اس��تدعى بش��كل مفاجئ 
دييج��و الع��ب وس��ط فالمنج��و 
إضافة الى دييج��و تارديلي البالغ 
من العمر 32 عاما والذي يلعب في 
هجوم ش��اندوجن لونينج الصيني.
وقال تيتي عن الالعب املغمور البالغ 
من العم��ر 21 عاما: »أرتور العب 
يتمت��ع بق��درات عل��ى أعلى 

مستوى وتركيز كبير«.
أن  ميكنن��ي  »ال  وأض��اف: 
اغلق الباب أمام ش��خص 
يلعب في مركز مهم حتى 
ولو كان صغيرا في السن. 

استدعى  واعد«.كما  ينتظره مس��تقبل 
تيتي العب وس��ط ش��اختار فريد ودانيلو 
ظهير أمين مانشس��تر سيتي الذي خاض 
15 مباراة مع البرازيل لكنها لم تكن في 

مواجهات رسمية.
20 آخري��ن ف��ي  إل��ى  األربع��ة  وينض��م 
التش��كيلة ملواجه��ة بوليفيا ف��ي الباز 
ف��ي اخلامس من تش��رين األول وتش��يلي 
بعد خمس��ة أيام في س��او باولو.وتأهلت 
البرازي��ل بطل��ة العال��م خم��س م��رات 
إلى نهائيات مونديال روس��يا وس��تكون 
مباراتا بوليفيا وتش��يلي آخر مواجهتني 
رس��ميتني لها قبل البطولة..  وفيما يلي 

قائمة البرازيل:  
ف��ي حراس��ة املرم��ى: أليس��ون )روم��ا) 
كاسيو )كورنثيانز) وإيدرسون )مانشستر 
سيتي).. وخلط الدفاع: ماركينيوس )باريس 
س��ان جيرمان) ميراندا )إنترناس��يونالي) 
تياج��و س��يلفا )باري��س س��ان جيرمان) 
جيمرسون )موناكو) وداني ألفيس )باريس 
سان جيرمان) ودانيلو )مانشستر سيتي) 

مارس��يلو )ري��ال مدري��د) وفيليبي لويس 
)أتلتيكو مدريد). 

وضم��ت قائم��ة خ��ط الوس��ط: فري��د 
)شاختار) ارتور )جرمييو) دييجو )فالمنجو) 
فرنانديني��و  مدري��د)  )ري��ال  كاس��يميرو 
)مانشس��تر س��يتي) باولينيو )برشلونة) 
رينات��و اوجوس��تو )بك��ني ج��وان) فيليب 

كوتينيو )ليفربول) ويليان )تشيلسي.
فيم��ا يلع��ب في خ��ط الهج��وم: دييجو 
تارديلي )ش��اندونغ لونين��غ) نيمار )باريس 
جيس��وس  جابريي��ل  جيرم��ان)  س��ان 
فيرمين��و  روبرت��و  س��يتي)  )مانشس��تر 

)ليفربول).
يش��ار إل��ى ان البرازيل يح��ل ضيفا على 
بوليفي��ا ي��وم 5 املقب��ل ف��ي اجلول��ة 17، 
فيم��ا يضيف نظي��ره التش��يلي يوم 10 
من الش��هر ذاته باجلول��ة 18 للتصفيات 
اخلاصة بقارة أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى 

مونديال روسيا 2018.
هذا ويق��ف البرازيل متصدرا للمجموعة 
برصي��د 37 نقطة، فيما يق��ف أوروجواي 

ثانيا وله 27 نقطة ولكولومبيا 26 نقطة 
باملركز الثالث ولبي��رو 24 بالترتيب الرابع 
متقدم��ا عل��ى االرجنتني صاحب��ة املركز 
اخلام��س بف��ارق األهداف، ويأتي سادس��ا 
منتخب تش��يلي ول��ه 23 نقط��ة، فيما 
يقف س��ابعا املنتخ��ب البارجوياني وله 
21 نقط��ة ولألكوادور ثامن��ة الالئحة 20 
نقطة وللتاسع بوليفيا 13 نقطة واخيراً 
يقف فنزويال باملركز العاشر االخير وله 3 

نقاط.
م��ن جانب اخر، أعلن املدير الرياضي الحتاد 
بيرو، خوان كارلوس أوبليتاس، أن منتخب 
ب��الده ال يجد أي مش��كلة ف��ي مواجهة 
نظيره األرجنتيني في تصفيات املونديال، 
عل��ى ملع��ب »بومبوني��را« بالعاصم��ة 

األرجنتينية بوينس آيرس.
وق��ال أوبليت��اس في تصريح��ات للموقع 
اإللكترون��ي لصحيفة »الكوميرس��يو«، 
متحدثا عن مباراة البلدين في اخلامس من 
تش��رين أول املقبل »نفض��ل أن نترك هذا 
املوض��وع كما هو، لن نتح��دث مرة أخرى 

ف��ي املس��تقبل، ال توجد أي مش��كلة«..
وتعد مباراة الش��هر املقبل بني األرجنتني 
وبيرو، لقاء حاس��ما في مشوار الفريقني 
ف��ي تصفيات أمي��ركا اجلنوبي��ة املؤهلة 

للمونديال الروسي.
وكان احت��اد بيرو لكرة القدم قد طلب، عن 
طريق رئيس��ه، ادوي��ن أوبيدو، م��ن االحتاد 
الدولي للعبة »فيفا«، بعدم إقامة املباراة 
املذكورة على ملعب »بومبونيرا« بس��بب 
ع��دم اس��تيفاء األخي��ر لش��روط األمان 
والس��المة.ولكن االحتاد األرجنتيني لكرة 
الق��دم، أكد أمس الثالث��اء أن هذا امللعب 
يستوفي جميع الشروط الالزمة ويصلح 

الستضافة هذه املباراة املصيرية.
وكان م��ن املق��رر أن تلع��ب املب��اراة على 
ملع��ب »مونومينتال«، معق��ل نادي ريفر 
بليت، ولك��ن االحتاد األرجنتيني قرر تغيير 
وجهت��ه إلى ملع��ب »بومبونيرا«، معقل 
ب��وكا جوني��ورز، بس��بب ق��رب مدرجاته 
م��ن أرضية امليدان، مما يعط��ي تأثيرا أكبر 

لتشجيع اجلماهير.

ديباال يتصدر قائمة هّدافي أوروبا
بمعدل هدف واحد كل 48 دقيقة

البرازيل تعزز صفوفها.. وبيرو تعلن جاهزيتها للقاء التانجو 

ريال مدريد خالل تتويجه بطالً للدوري اإلسباني
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الديوانية ـ إيمان كاظم:

منذ نعومة اظفاره وجدن��اه متألقا ملتزما في 
ساحات املالعب سواء كان مع منتخب الشباب 
او ن��ادي الديواني��ة او م��ع املنتخ��ب االوملبي او 

الفريق االول،
يعش��ق امل��دورة و سار عل��ى نهج ابي��ه املتألق 
ناظم جاري ارتقى منصات التتويج مع منتخب 
الش��باب و االوملبي و مثل املنتخب الوطني في 
مناسب��ات عديدة ،ابن الديوانية البار مصطفى 
ناظم فتح قلبه بشغف و ترحاب ليطلع القارئ 
عل��ى جوان��ب مضيئة ف��ي حيات��ه الرياضية و 

الشخصية :

 كيف كانت بداياتك االولى مع الكرة ؟
- اول بدايات��ي كان��ت مع الفرق الش��عبية في 
الديواني��ة و مثل��ت فري��ق ش��باب الديواني��ة و 
منتخ��ب تربي��ة احملافظ��ة بعدها مثل��ت نادي 
الديواني��ة و النج��ف و العدي��د م��ن االندي��ة 
اجلماهيرية مثل نادي اجلوية اربيل نفط الوسط 

و امليناء.

 ما هو ش��عورك بعد ان متت دعوتك لتمثيل 
صفوف املنتخب الوطني مرة اخرى ؟

- ال تس��عني الفرح��ة بع��د ان مت��ت دعوت��ي 
لتمثيل��ه  الوطن��ي  املنتخ��ب  صف��وف  ال��ى 
باالستحقاق��ات القادم��ة و ان ش��اء اهلل اكون 
عند حس��ن ظن اجلمهور وال اخي��ب ظن الكادر 

التدريبي الذي وضع ثقته بي.

 اين وجهة مصطفى ناظم املقبلة ؟
-املوس��م املاضي مثلت نادي املين��اء الرياضي و 
االن هناك العديد من العروض التي ما زالت قيد 

الدراسة.

 اصعب اللحظات في حياتك ؟
عندما ش��اركت مع املنتخب االوملبي في ريودي 

جاني��رو في البرازي��ل فجعت بنبأ وف��اة والدتي 
الت��ي كانت بالنس��بة لي اغلى م��ا في حياتي 
و الداعم��ة لي و كانت اول م��ن يفرح بكل اجناز 
اقدمه للعراق و بعد عودتي من البرازيل وضعت 

رداء املنتخب على قبرها.
 بع��د ان سطع جنم��ك لو خي��روك ان تلعب 

لنادي الديوانية الرياضي هل ستوافق ؟
- ن��ادي الديوانية هو الن��ادي االول و الفريق االم 
و اول فري��ق سطع جنمي معه اتش��رف ان امثل 

فريق��ي اذا ك��ان بحاجتي لكن ك��ل العبي نادي 
الديوانية جنوم و امامهم مستقبل كبير.

 ماذا اضافت لك الكرة ؟
-  الك��رة اضافت لي الثقة بالنفس و الش��هرة 

باالضافة الى توسع دائرة املعارف و االصدقاء.

 هل فكرت في االحتراف خارج العراق ؟
- ع��رض عل��ي اللعب ف��ي العديد م��ن االندية 

العربية لكنني ابحث عن عرض في احد االندية 
االوربية و هذا طموح اي العب.

 برأيك ما هو افضل جيل مر على املنتخبات 
العراقية ؟

 - ك��ل اجيال املنتخب الوطن��ي اجيال كبيرة و 
اصحاب اجن��ازات عظيمة ما ت��زال محفورة في 

الذاكرة و اكثر جيل اعشقه هو جيل 2007 .

من   
ب��ن 

عب��ي  ال
ملنتخ��ب  ا
الوطني من 
االق��رب  ه��و 

ملصطف��ى 
ناظم ؟

- كل العبي 
ملنتخ��ب  ا
الوطني هم 
و  اصدقائ��ي 
اخوت��ي و زمالئي 

وال يوج��د اس��م معني ألن 
كل واح��د منه��م قريب الى 
نفس��ي وال ميكنني ان انسى 

مواقفهم معي و تشجعيهم 
لي .

 هل حق��ق مصطفى ناظ��م جميع 
طموحاته؟

-  احلم��د هلل حقق��ت الكثي��ر م��ع ك��ل نادي 
مثلته و االوملبي و املنتخب الوطني لكن الشيء 
الوحيد الذي كنت قريب منه هو املش��اركة في 
ك��أس العالم في روسيا لكن لم يحالفنا احلظ 

للتأهل.

 لو لم تكن العب كرة قدم اين ترى نفسك؟
- كنت امتنى ان اكون تدريسي في كلية التربية 
الرياضي��ة ف��ي الديواني��ة و لك��ن لألسف لم 

يتحقق هذا احللم.

 كلمة شكر ملن تقولها ؟
-  اق��دم كل الش��كر للجه��از الفني 

للمنتخ��ب الوطني و على رأسهم 
اجلن��رال باسم قاس��م و الكابنت 
حمي��د مخي��ف والكاب��نت عبد 

الغني شهد .
* وكالة اخبار املستقبل

أسعى لالحتراف في األندية األوروبية
مصطفى ناظم.. لـ»الصباح الجديد«:

)Thu.21 Sep. 2017 issue (3785اخلميس 21 أيلول 2017 العدد

بغداد ـ فالح الناصر:

يواص��ل احلكم الدول��ي بالتايكوان��دو، ناظم 
محمد خلف، مسيرته املتألقة في التحكيم 
بعد توديع��ه نزاالت اللعب ومي��دان التدريب، 
ناظ��م، اش��ترك في الع��ام احلال��ي 2017 في 
ث��الث بطوالت قارية ش��هدت تفوق��ه ليكون 
أول حكم عراقي يش��ترك في إدارة منافسات 

كبرى ضمن بطوالت آسيا.
فف��ي بطول��ة الفجي��رة للجائ��زة الكب��رى 
بنسختها اخلامس��ة التي اقيمت في شباط 
املاض��ي، كان جديراً باحلص��ول على جائزة بني 
أفض��ل 5 حكام مت اختيارهم م��ن الذين قادوا 
املنافس��ات وعدده��م 75 حكم��ا من ش��تى 
اجلنس��يات، حيث فرض حكمنا الشاب تالقاً 
كبيراً ليكون بني افضل 5 حكام من الس��ويد 
واإلم��ارات وحكمة م��ن بيالروسي��ا وحكمة 

اخرى من اجلزائر.
واشترك بعدها في بطولة آسيا التي اقيمت 
ف��ي كازاخس��تان لينجح في اثب��ات جدارته، 
ليفوز بدعوة املشاركة في بطولة كأس رئيس 

االحتاد اآلسيوي التي اقيمت في اوزبكستان.
احلك��م الدول��ي، افص��ح ع��ن تلقي��ه دعوة 
رسمي��ة م��ن االحت��اد اآلسي��وي بالتايكواندو 
للمش��اركة ف��ي إدارة ن��زاالت دورة األلع��اب 
اآلسيوية بنسختها السادسة التي ستجرى 
ف��ي أندونيس��يا ش��هر آب من الع��ام املقبل 
2018، كذلك دعوتني للمش��اركة في بطولة 
الفجي��رة للجائ��زة الكبرى وبطول��ة الكراند 
ماست��رز الدولية التي تقام في اإلمارات ايضا 

في العام املقبل.

رحلة التايكواندو
يقول احلكم الدولي، ناظم محمد خلف الذي 
ميضي اجازة قصيرة، قب��ل عودته ملقر إقامته 
ف��ي دب��ي: اخت��رت رياض��ة التايكوان��دو تأثراً 

بش��قيقي البطل الس��ابق املدرب احملترف في 
اإلم��ارات حاليا جاسم محم��د خلف، فبدأت 
ف��ي نادي الصق��ر العربي حي��ث يصطحبني 
للتدريبات، ث��م تتلمذت بعدها حتت اش��راف 
امل��درب املاستر، عادل عنيد، في مركز ش��باب 
البنوك، وكان املدرب صاحب الفضل في تطوير 
قدراتي الفنية حتى اشتركت في العديد من 
البطوالت احمللية ونلت مراكز املقدمة وكذلك 

مت��ت دعوت��ي لتمثي��ل املنتخب��ات الوطني��ة 
للفئات العمرية وصوالً إلى املنتخب الوطني 
األول، وكان��ت أولى مش��اركتي في البطوالت 
اخلارجي��ة هي منافس��ات االرثوذكس��ي التي 
اقيمت في االردن وكنت العباً بفئة األش��بال 
ع��ام 1993، وبرزت ف��ي تلك الس��نوات بنحو 
كبير إلى جانب زميلي حيدر نعمة بش��هادة 

اجلميع.

األردن واإلمارات
 1999 الع��ام  الع��راق ف��ي  ويضي��ف: غ��ادرت 
متوجه��ا إلى االردن، حي��ث كانت محطتي في 
مركز فلس��طني الدولي العب��اً ومدرباً نلت في 
بطولة املراكز الدولية وقته��ا الترتيب الثالث، 
ثم توجهت إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
لتب��دا فصول حكاية تأل��ق جديدة مع رياضتي 
القتالية املفضلة، كنت أول العب وافد اشترك 

ف��ي بطولة دبي املفتوحة، وبعد مس��يرة لعب 
3 سن��وات دافعت فيها عن الوان نادي بالرميثة 
ال��ذي تأس��س في الع��ام 1994 برئاس��ة عادل 
محمد جاس��م بالرميثة، اعتزلت بعد تعرضي 
إلى االصابة، دخلت ميدان التدريب، ثم توجهت 
إل��ى التحكيم، مس��تفيداً من اخلب��رات التي 
املكها العب��اً ومدرباً واطالعي عل��ى القانون، 
كما نل��ت دعم��ا ًكبيراً م��ن اجلان��ب اإلماراتي 

وم��ن رئيس جلن��ة احلك��ام اإلماراتي��ني، محمد 
اسح��اق وهو من اليمن، ال��ذي ساندني كثيراً، 
فتدرج��ت بالتحكي��م نل��ت ش��هادة الدرجة 
الثالثة وبعده��ا الثانية ثم االول��ى وصوالً إلى 
الشهادة التحكيمية الدولية التي تسهم في 
مشاركتي بالبطوالت الكبرى، حيث نلت دعماً 
اضافياً من الهيئة املؤقتة إلدارة التايكواندو في 
العراق التي سارعت مبخاطبة االحتادين الدولي 
واآلسيوي باعتمادي للمشاركات باسم العراق 
وهذا يعزز جناحات التحكيم العراقي في احملافل 
اخلارجية، وع��ن طريق منبر صحيفتكم املوقرة 

اقدم للهيئة املؤقتة الشكر والتقدير.
ويؤكد ان جناح احلكم في إدارة نزاالت التايكواندو، 
هو الثق��ة واالطالع على القانون واملواصلة في 
االنتظام بال��دورات احلديثة، إل��ى جانب نقطة 

أساسية هي اتقان اللغة اإلجنليزية.
يوج��ه احلكم الدول��ي، رسالته إل��ى القائمني 
عل��ى الرياض��ة العراقي��ة، ف��ي االس��راع على 
اجراء االنتخابات اخلاص��ة برياضة التايكواندو، 
م��ن اجل تعزيز النجاحات ف��ي احملافل اخلارجية 
ويكون للعراق حضور مؤثر في شتى البطوالت 

اخلاصة بالفن القتالي.
ووص��ف احلك��م ناظ��م محمد خل��ف، توسع 
قاع��دة حك��ام الع��راق الدولي��ني بع��د فوز 6 
منهم باحلص��ول على الش��هادة الدولية بعد 
مش��اركتهم في دورة ش��رم الش��يخ الدولية، 
مم��ا يس��هم ذلك ف��ي توس��ع قاع��دة حتكيم 
الع��راق دولي��اً، مبيناً ان��ه التقى رئي��س االحتاد 
اآلسيوي للعبة، الكوري اجلنوبي تش��و كوكي 
على هامش بطولة رئي��س االحتاد اآلسيوي في 
اوزبكستان الذي ابدى اعجابه بامكانات احلكم 

العراقي في شجاعته بإدارة النزاالت.
فيما اكد، انه معجب باحلكم الدولي الس��ابق 
رئيس جلنة حكام اإلمارات حالياً، اليمني محمد 
أسح��اق، وكذلك باحلكم الدولي اللبناني الذي 
يعد من خي��رة قضاة الق��ارة اآلسيوية، دانيال 

خور اساجنيان.

»ناظم محمد خلف« يشارك في إدارة 3 منافسات قارية بالتايكواندو
اختير ضمن أفضل 5 حكام في بطولة الفجيرة للجائزة الكبرى

حكمنا الدولي يتسلم جائزة في بطولة الفجيرة

بغداد ـ أحسان المرسومي*
ح��دد احت��اد كرة الس��لة اخلامس��ة 
من مس��اء الس��بت املقبل في نادي 
العلوي��ة االجتماعي موع��دا الجراء 
مراسم قرع��ة بطولة الدوري املمتاز 
والبطول��ة التنش��يطية  للموسم 

احلال��ي 2017 – 2018  ، ودع��ا االحتاد 
االندي��ة املش��اركة ووسائل  ممثل��ي 
وقائ��ع  وتغطي��ة  حلض��ور  االع��الم 
قرع��ة ال��دوري ال��ذي سينطلق في 
16 من الش��هر املقب��ل فيما ستبدأ 
التنش��يطية  البطولة  منافس��ات 

قب��ل انط��الق الدوري وخ��الل الفترة 
م��ن 13 – 15 تش��رين االول املقب��ل 
مبشاركة االندية االربع التي حصلت 
على املراكز االربعة االولى في جدول 

الترتيب.
وتش��ارك في البطولة اندية النفط 

والش��رطة ونف��ط اجلن��وب والكرخ 
واملين��اء واحللة والتضام��ن النجفي 
واخلطوط والصليخ وسوالف وزاخو . 
وجتري منافسات الدوري املمتاز بذات 
االلي��ة التي جرت عليها منافس��ات 
الع��ام املاض��ي ، وتقام من خمس��ة 

مراح��ل ، االوليت��ني منه��ا بطريقة 
وتلع��ب   ) واي��اب  ذه��اب   ( ال��دوري 
بالطريقة ذاتها الفرق التي حصلت 
عل��ى املراك��ز م��ن ) 1 – 6 ( ، وف��ي 
املرحل��ة اخلامس��ة واالخي��رة يلعب 
الفريقان باملركزين االول والثاني من 

) 5 – 9( مباري��ات الح��راز درع الدوري 
املمت��از للموسم احلال��ي مع االخذ 
بنظر االعتبار نتائجهما في املراحل 

االربعة من الدوري .

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة 

قرعة دوري السلة الممتاز السبت المقبل 

ناظم في مباراة سابقة أمام اليابان
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتفع��ت أس��عار النف��ط أمس 
األربعاء، بعدم��ا قال وزير النفط 
جبار علي اللعيبي، إن »منظمة 
البلدان املصدرة للنفط« )أوبك( 
وغيرها م��ن املنتجني يدرس��ون 
مد اتف��اق خفض اإلنتاج أو زيادة 
حجم الكمي��ات اخملفضة للحد 
م��ن تخم��ة املع��روض العاملي، 
بينما أظه��ر تقرير زيادة أقل من 

املتوقع في اخملزونات األميركية.
وارتف��ع خ��ام »غ��رب تكس��اس 
األميركي الوسيط« في العقود 
يع��ادل  مب��ا  س��نتاً   33 اآلجل��ة 
0.6 ف��ي املئ��ة إل��ى 49.78 دوالر 
اآلجلة  العقود  وزادت  للبرمي��ل. 
خلام »برنت« 22 س��نتاً أو 0.4 في 

املئة إلى 55.37 دوالر للبرميل.
وق��ال الوزير اللعيبي خالل مؤمتر 
للطاق��ة في اإلم��ارات، إنه »في 
ح��ني ت��درس أوب��ك وغيرها من 
املنتج��ني اخلي��ارات املتاحة التي 
تش��مل مد اتفاق خفض اإلنتاج 
لش��هور أخرى، فإن من السابق 
ألوان��ه حتدي��د ما س��يجري بعد 

انتهاء االتفاق في آذار املقبل«.
وأضاف أن »بعض املنتجني يرون 
أنه ينبغي م��د االتفاق لثالثة أو 
أربعة أش��هر أخ��رى، بينما يرى 
آخ��رون أن امل��د ينبغ��ي أن يكون 
ويعتق��د   2018 نهاي��ة  حت��ى 
اإلك��وادور  ومنه��م  البع��ض 
والعراق أن هن��اك حاجة للمزيد 

من اخلفض في اإلنتاج«.
البت��رول  »معه��د  وأوض��ح 
اخلام  إن مخزون��ات  األميرك��ي« 
ف��ي  برمي��ل  ملي��ون   1.4 زادت 

األسبوع املنتهي 15 أيلول اجلاري 
إلى 470.3 مليون برميل، مقابل 
3.5 ملي��ون  لزيادته��ا  توقع��ات 
برمي��ل. وزادت مخزون��ات اخل��ام 
بنقطة التس��ليم في كاشينغ 
بوالي��ة أوكالهوم��ا مبق��دار 422 

ألف برميل.
إلى ذلك، قالت مصادر جتارية إن 
شركة تس��ويق النفط )سومو( 
تبي��ع مليون��ي برميل م��ن خام 

البصرة اخلفيف حتميل تش��رين 
املقبل، بعالوة س��عرية  الثان��ي 

أقل قليالً عن الشهر السابق.
وقال��وا إن الش��حنة اخملصص��ة 
للتحميل بني 23 و28 من الشهر 
ذاته بيع��ت بعالوة س��عرية 13 
س��نتاً للبرميل فوق سعر البيع 
الرس��مي مقارنة مع 17 س��نتاً 

في تشرين األول املقبل.
وقالت مص��ادر جتاري��ة أمس إن 

ش��ركة بترول أبوظبي الوطنية 
)أدن��وك( أخطرت املش��ترين في 
آسيا بأنها س��تخفض إمدادات 
خامها الرئي��س »مربان« 15 في 
املئة في تش��رين الثاني املقبل، 
إنت��اج  بتخفيض��ات  لاللت��زام 

»أوبك«.
أيض��اً  املنت��ج  وس��ُيخفض 
إمدادات الش��هر ذات��ه من خام 
»داس« بنسبة عش��رة في املئة 

واخملصص��ات م��ن خ��ام »زاكوم 
املئ��ة  ف��ي  خمس��ة  العل��وي« 

بحسب ما ذكرت املصادر.
وكان وزي��ر النفط جبار اللعيبي 
ق��ال، في وقت س��ابق، ان العراق 
يريد س��عراً لبرميل النفط اخلام 
ف��ي ح��دود 65 دوالراً للبرمي��ل، 
وق��ت أكد في��ه ان العراق ملتزم 
العامليني  النفط  باتفاق منتجي 

على خفض اإلنتاج.

وأبلغ الوزير جب��ار على اللعيبي 
الصحافيني عل��ى هامش مؤمتر 
في أبوظب��ي أن العراق يأمل في 
أس��عار أفض��ل، وت��دور أس��عار 
خ��ام برنت حالياً ح��ول 55 دوالراً 

للبرميل.
يذك��ر ان وزارة النفط قالت إنها 
أل��ف   260 إنتاجه��ا  خفض��ت 
برمي��ل يوميا من��ذ بداية كانون 

الثاني.

»برنت« القياس يتجاوز الـ 55 دوالرًا

أسعار الخام ترتفع لتلميح العراق بتمديد اتفاق خفض اإلنتاج

في حين تدرس 
أوبك وغيرها من 
المنتجين الخيارات 
المتاحة التي تشمل 
مد اتفاق خفض 
اإلنتاج لشهور 
أخرى، فإن من 
السابق ألوانه تحديد 
ما سيجري بعد 
انتهاء االتفاق في 
آذار المقبل

أحد احلقول النفطية

قالت ش��ركة قط��ر غاز الت��ي تديره��ا الدولة، 
وهي أكبر شركة إلنتاج الغاز الطبيعي املسال 
ف��ي العالم، أمس األربعاء إنه��ا وقعت اتفاقية 
متوس��طة األجل مع ش��ركة بوت��اش التركية 
لتس��ليم 1.5 ملي��ون طن من الغ��از الطبيعي 

املسال سنويا على مدار ثالثة أعوام.
وقالت قطر غاز إنها س��تورد الغاز املس��ال من 
ش��ركة قطر للغاز املسال احملدودة )2( إلى مرفأ 
ايجي ج��از أو مرفأ مرمرة أو مرف��أ إيتكي للغاز 

املسال في تركيا.
وقال س��عد بن ش��ريدة الكعبي رئيس مجلس 
إدارة قطر غاز ”إننا سعداء بتوقيع هذه االتفاقية 
مع ش��ركة بوتاش والتي ستس��اهم في تعزيز 

عالقاتنا مع شركائنا في اجلمهورية التركية“.
وسبق أن أمدت قطر ش��ركة بوتاش احلكومية 
الت��ي تدير خطوط األنابيب التركية بش��حنات 

غاز فورية.
يأتي االتفاق في وقت يش��هد اس��تمرار أس��وأ 
أزمة في أعوام بني بعض أهم الدول العربية في 

املنطقة.
وقطعت الس��عودية ومصر واإلمارات والبحرين 
عالقاتها مع قطر ف��ي حزيران واتهمتها بدعم 

اإلرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
وقال��ت قطر غ��از إن إمدادات الغاز املس��ال إلى 
اليابان، أكبر مس��تورد للغاز الطبيعي املس��ال 
ف��ي العالم، لم تتأث��ر باملقاطع��ة االقتصادية 

والدبلوماسية.
ووقعت الشركة اتفاقا مع شل لتوريد ما يصل 
إلى 1.1 مليون طن من الغاز املسال سنويا على 

مدار خمسة أعوام.

قال��ت مصادر جتاري��ة أمس األربعاء إن ش��ركة 
بت��رول أبوظبي الوطني��ة )أدنوك( ق��د أخطرت 
املش��ترين في آسيا بأنها س��تخفض إمدادات 
خامه��ا الرئي��س مرب��ان 15 باملئة في تش��رين 

الثاني لاللتزام بتخفيضات إنتاج أوبك.
وقال أحد املصادر إن تخفيضات خام مربان أكبر 
بقليل من نسبة خفض تشرين األول التي بلغت 

عشرة باملئة بسبب صيانة حقل نفطي.
وسُيخفض املنتج أيضا إمدادات تشرين الثاني 
من خام داس بنس��بة عشرة باملئة واخملصصات 
من خام زاكوم العلوي خمس��ة باملئة حسبما 

ذكرت املصادر.
ول��م يتس��ن الوص��ول إل��ى أدن��وك حت��ى اآلن 

للتعليق.

قال��ت ثالثة مص��ادر مطلعة أم��س األربعاء إن 
توش��يبا اليابانية اخت��ارت مجموع��ة تقودها 
ش��ركة باي��ن كابيت��ال األميركية لالس��تثمار 
املباش��ر كي تش��تري وحدتها لرقائ��ق الذاكرة، 
في تطور كبير في اللحظ��ة األخيرة مبزاد مثير 

للجدل الشديد.
لكن لم يتض��ح ما إذا كان الق��رار الذي اتخذه 
مجلس إدارة توش��يبا يعني أن البيع سيمضي 
بسالس��ة، حي��ث أقام��ت ويس��ترن ديجيت��ال 
املنافس��ة على ش��راء الوحدة دع��وى قضائية 
تق��ول فيها إنه ال ميكن إمت��ام الصفقة من دون 
موافقتها كونها ش��ريكا لتوشيبا في مشروع 

الرقائق املشترك.
وقالت املصادر إن العرض الذي تقوده باين لشراء 
ثاني أكب��ر منتج في العالم ألش��باه املوصالت 

من نوع ناند تبلغ قيمته 22 مليار دوالر.
وحتالف��ت الش��ركة م��ع إس.كي��ه هاينك��س 
الكوري��ة اجلنوبية وجلبت مش��ترين أميركيني 
لش��رائح توشيبا مثل أبل وديل لتعزيز عرضها. 
وتضم اجملموعة أيضا كينجس��تون تكنولوجي 

وسيجيت تكنولوجي.
وطلبت املصادر عدم نش��ر أس��مائها ألنها غير 

مخولة باحلديث عن املسألة.
وامتنعت توشيبا وإس.كيه هاينكس عن التعليق، 
في حني لم يتسن على الفور احلصول على تعقيب 

من ممثلني لشركتي باين وويسترن ديجيتال.

قطر غاز

أدنوك للبترول

توشيبا للتقنيات 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قال عضو جمعية التأمني العراقية املدير 
املفوض لش��ركة »دار السالم« للتأمني 
م��رزا مجيد مراد في حديث صحافي، إن 
»قطاع التأمني مطالب باتخاذ اخلطوات 
الالزمة لتفعيل العمل بالتأمني البحري 
ألهمية هذا النوع من النشاط التأميني 
بالنسبة لالقتصاد العراقي الذي يواجه 

حتديات صعبة حالياً«. 
وأضاف أن »األرقام الرس��مية تشير إلى 
أن كلف��ة البضائ��ع املس��توردة وحدها 
تبل��غ نح��و 70 ملي��ار دوالر س��نوياً، ما 
يفرض التنس��يق مع وزارة التجارة التي 
تعتبر اجلهة املس��ؤولة ع��ن منح إجازة 
االس��تيراد، به��دف إل��زام املس��توردين 
بالتأمني لدى الش��ركات العراقية التي 
تس��تطيع احملافظ��ة على األم��وال من 

خالل العمل بالتأمني البحري«.
وب��نينّ أن حج��م اس��تيراد الع��راق م��ن 
البضائ��ع م��ن قب��ل القطاع��ني العام 
واخل��اص تصل إلى مس��تويات ضخمة، 
خصوصاً إذا ما أضيف اليها كلف اعادة 
اعمار املناطق احملررة واعادة تأهيل البنى 
التحتية وضرورة تأمني املستلزمات لها.

وأش��ار ال��ى اجتم��اع حضره م��ع عدد 
من املس��ؤولني ف��ي »جمعي��ة التأمني 
العراقي��ة« مع وزارة املالي��ة، تناولوا فيه 
ب��ذل اجله��ود اخلاص��ة بتفعي��ل العمل 

بالتأم��ني البحري من خالل االس��تعانة 
بقطاع التأمني الوطني، نظراً إلى أهمية 

هذه اخلطوة بالنسبة ملوازنة الدولة.
ويش��مل قطاع التأمني ف��ي العراق 31 
ش��ركة تأمني خاصة وفرعني لشركات 
تأم��ني أجنبي��ة، إضافة الى 3 ش��ركات 
تأم��ني حكومي��ة هي »ش��ركة التأمني 
العراقية«  التأمني  الوطنية« و»ش��ركة 

و»شركة اعادة التأمني«.
ودعا، في حديثه ل� »احلياة« الدولية، إلى 
حملة واس��عة ينفذها قط��اع التأمني 
عبر شركاته احلكومية واخلاصة، لتأكيد 
قدرته على تغطية أخطار النقل البحري 

لبضائع الشركات العراقية.
وف��ي موضوع متص��ل، لفت م��راد الى 
التأمين��ي  النش��اط  توس��يع  أهمي��ة 
ليش��مل قطاعات مختلف��ة فاعلة في 
اجملتم��ع، واالس��تفادة من جت��ارب الدول 
االخ��رى التي يعد قط��اع التأمني ضمن 
أولويات نشاطها االقتصادي، ما يتطلب 
تهيئ��ة الك��وادر املدرب��ة الق��ادرة على 
الترويج للتأمني بأنواعه، وإرساء الثقافة 
التأمين��ي  العم��ل  مبمارس��ة  اخلاص��ة 
املهن��ي، وتعزي��ز دور »جمعي��ة التأمني 
العراقية« وش��ركات التأمني في مجال 
التثقي��ف التأمين��ي ومس��اهمتها في 

رسم السياسات لقطاع التأمني.
وب��نينّ أن التقنيات الرقمية املس��تجدة 
واملتغي��رة، والتطوي��ر املهن��ي يتطل��ب 
التفكي��ر مبص��ادر متويل ه��ذا النوع من 

االس��تثمار واجل��دول الزمن��ي لتحقيق 
األهداف املرجوة.

كم��ا أن إدخ��ال وثيق��ة تأم��ني حماي��ة 
األسرة من قبل شركة التأمني الوطنية 
من خالل دراس��ة مناذج الوثائق املتداولة 

في س��وق لندن وطريق��ة االكتتاب بها 
الناشئة  التعويض  وتس��وية مطالبات 
عنها وغيرها، يعد من الضرورات الواجب 
اتخاذها بهدف توس��يع قاعدة النشاط 

التأميني في البالد .

وبنينّ ايض��اً أهمية تنفيذ مس��ح لواقع 
قط��اع التأم��ني للكش��ف ع��ن مواقع 
الضع��ف والقوة، قبل القفز نحو إدخال 

محافظ تأمني جديدة. 
وأش��ار الى موضوع التأمني الصحي، إذ 

إن برنام��ج احلكومة تضمن إش��ارة إلى 
إدخ��ال نظام طبي��ب األس��رة والتأمني 
الصحي وتأمني املسؤولية املدنية، لكن 
أياً من هذه لم تصبح موضوعاً للنقاش 

العلني املفتوح. 
كما أن اإلل��زام بالتأمني الصحي وتأمني 
املس��ؤولية املهنية سيش��كل مصدراً 
وخصوص��اً  التأم��ني  ألقس��اط  كبي��راً 
بالنس��بة للتأمني الصحي، مشيراً الى 
أن أس��واق التأمني في دول املنطقة تعد 
مث��االً في مجال التأم��ني الصحي الذي 
جرى تطبيق��ه على مراح��ل، مؤكداً أن 
اإللزام بالتأم��ني الصحي غير ممكن قبل 
دراس��ته لتحديد س��بل متوي��ل التأمني 

وشرائه.
الصح��ي  التأم��ني  موض��وع  أن  وأك��د 
القان��ون  إل��ى تغيي��رات ف��ي  بحاج��ة 
ودراس��ة اقتصادي��ة لتكالي��ف التأمني 
وقدرة الش��ركات، وخصوص��اً الصغيرة 
واملتوس��طة احلجم، على شراء احلماية 
التأميني��ة، وكذلك إقناعه��ا باألهمية 
االقتصادية ملثل ه��ذا النوع من التأمني 
كونه يس��هم ف��ي التقليل م��ن ضياع 
اإلنتاج��ي م��ن خ��الل ضم��ان  الوق��ت 
املعاجل��ة الس��ريعة. كم��ا يتوجب على 
املعنيني إجراء مسح لإلمكانات الطبية 
العالجي��ة املتواف��رة محلي��اً، أي البنية 
الطب��ي  بالع��الج  املرتبط��ة  التحتي��ة 

واالستشفاء.
مراد تطرق أيضاً ال��ى جهود تبذل حالياً 

إلط��الق وثائ��ق تناس��ب الظ��روف التي 
مي��ر به��ا الع��راق، كالتأمني عل��ى احلياة 
إن  وق��ال  واحلرفي��ني.  امله��ن  ألصح��اب 
الكثي��ر م��ن أصح��اب امله��ن كاالطباء 
مثالً، يتعرضون لتهديدات عند وفاة احد 
املرض��ى في ص��االت العمليات بس��بب 
ظروف خارجة عن ارادتهم، وكش��ف أن 
هناك شركة تأمني خاصة بصدد اطالق 
مثل هذه الوثيقة بعد التنسيق واالتفاق 
مع نقابة االطباء ووزارة الصحة واجلهات 

ذات العالقة، ما يضمن حقوق االطباء.
وأوض��ح ان هذه الوثيق��ة تأتي متزامنة 
مع مشروع التأمني الصحي الذي أطلق 
الع��ام املاضي في محافظ��ة كربالء مبا 
يضمن حقوق املالكات الطبية باحلصول 
عل��ى التعويض��ات املادي��ة ف��ي ح��ال 

تعرضهم للتهديد أو أخطار املهنة.
التأم��ني  مش��روع  فك��رة  أن  يذك��ر 
الصحي انطلق��ت في محافظة كربالء 
بالتعاون بني احدى الش��ركات من جهة 
ومستش��فى خ��اص م��ن جه��ة اخرى، 
في ش��هر حزيران من الع��ام املاضي، ما 
يستوجب تفعيل العمل بنظام التأمني 
الصحي الش��امل كونه بات ضرورة في 
املرحل��ة الراهن��ة الس��يما أن البرنامج 
احلكومي في العام 2014 اورد نص اعتماد 
نظ��ام التأم��ني الصح��ي للمواطن��ني 
جميع��اً كونه ميك��ن األفراد م��ن تأمني 
مبالغ العالج للمرضى ويضمن حقهم 

في التمتع بصحة جيدة.

تقـرير
70 مليار دوالر سنويًا كلفة البضائع المستوردة 

»التأمين العراقية« تخطط لتوسيع نشاطها

شركات التأمني العراقية تخطط لتوسيع نشاطها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعتزم بكني قريبا تغيير عقودها 
اآلجل��ة للنفط، لتك��ون باليوان 
بدال من الدوالر، مع ربط عملتها 
بأس��عار الذه��ب، ما س��يزعزع 
مكانة الدوالر، حي��ث أن الصني 
تعد ثاني أكبر مس��تورد للخام 

في العالم.
ووصف عدد من اخملتصني اخلطوة 
باألول��ى من نوعها ف��ي العالم، 
وس��تكون لها انعكاسات قوية 
عل��ى أس��عار النف��ط التي قد 
تالمس ال��� 70 دوالرا م��ع بداية 
تطبي��ق تل��ك العق��ود، وكذلك 
أسعار الذهب العاملية إلى 1850 
دوالرا لألونص��ة بع��د أن كان��ت 

1350 دوالرا.
وق��ال عم��ار املفتي، مستش��ار 
صنادي��ق  ومدي��ر  اقتص��ادي 
اس��تثمارية، بحس��ب ما نقلته 
إن��ه  "االقتصادي��ة":  صحيف��ة 
"من التداعيات احملتملة لش��راء 
الصني النف��ط باليوان الصيني، 

إضع��اف  بالذه��ب،  املضم��ون 
مقاب��ل  ف��ي  نِس��بيا  ال��دوالر 
العم��الت الرئيس��ة، إال أن��ه قد 
يؤدي إيجابيا إلى تنشيط وزيادة 
الص��ادرات األميركية وانخفاض 
الواردات، وبالتالي خفض العجز 
الوالي��ات املتحدة  التجاري ف��ي 

األميركية".
اخلط��وة  "ه��ذه  أن  وأض��اف 
تع��د تغيي��را جذريا ف��ي قواعد 
االقتص��اد العاملي وس��تؤثر في 
الدوالر نسبيا،  انخفاض جاذبية 
كعملة أو كوعاء استثماري، ما 
يضغط عل��ى الفوائد املصرفية 
صع��ودا، وزيادة تكلفة االقتراض 
في أمري��كا، وهذا ميكن أن تكون 
ل��ه بع��ض العواقب الس��لبية 
األميركي،  اإلقراض  على تكلفة 
س��واء احلكومي أو اخلاص، األمر 
الذي س��ينعكس س��لبيا على 
قطاع��ات  وعل��ى  االس��تهالك 
اقتصادية متع��ددة، مثل قطاع 

اخلدمات".

وقال املفت��ي، إن "القطاع العام 
و اخلاص في أمريكا، س��يضطر 
إلى تخفيض االس��تهالك وزيادة 
نس��بة االس��تثمار، وه��ذا جيد 
جدا على املدى البعيد لالقتصاد 
األميركي؛ لكن عواقبه قد تكون 
مربك��ة ومقلق��ة عل��ى املديني 
القصي��ر واملتوس��ط"، معتب��راً 
أن بداي��ة تطبي��ق العقود تعتبر 
االقتصاد  إع��ادة هيكل��ة  عصر 
األميرك��ي والعامل��ي وبروز عصر 

املعادن الثمينة.
في حني توقع محمد احلاش��دي، 
اخملت��ص في قط��اع الذه��ب، أن 
تصل أس��عار النفط م��ع بداية 
تطبي��ق العقود إلى مس��تويات 
دوالرا   70 إل��ى  تص��ل  عادل��ة 
للبرمي��ل، إال أنه��ا ستتس��بب 
كذلك في ارتفاع أسعار الذهب 
لتتجاوز 1850 دوالرا لألونصة، أي 
بزيادة 500 دوالر عن س��عر اليوم 

البالغ 1350 دوالرا.
وهذا الس��عر غي��ر منطقي، ما 

يضر باألسواق العاملية ويتسبب 
في خسارة الدول املستثمرة في 
الذهب، وفي حال النزول س��يؤثر 
ذلك في املصارف واملس��تثمرين 
املواطن  م��ا س��ينعكس عل��ى 
كذل��ك، باعتبار الذهب س��لعة 

غير استهالكية.
وأكد أن هذا التوجه ستكون له 
آثار سلبية في الذهب وإيجابية 
ف��ي أس��عار النف��ط، ف��ي ظل 
التغيرات العاملية، التي تشهدها 
أمريكا ودول أوروبا الغربية، الفتا 
إل��ى أن تل��ك التح��والت يج��ب 

التعامل معها بحذر.
من جانبه، ذكر أسامة الفياللي، 
املل��ك  جامع��ة  ف��ي  األس��تاذ 
عبدالعزيز، أن الصني تعتبر أكبر 
مستورد للنفط السعودي، وهذا 
التوجه سيؤثر إيجابا في أسعار 
النف��ط خ��الل الفت��رة املقبلة، 
الطل��ب  ف��ي  س��لبا  وس��يؤثر 
العاملي على الدوالر وسيضعف 

من مكانته.

الصين توجه »ضربة قاصمة« للعملة األميركية
الصباح الجديد ـ وكاالت:

الس��وقية  القيم��ة  صع��دت 
مللكي��ة املس��تثمرين األجان��ب 
في البورصة الس��عودية، خالل 
األس��بوع املاض��ي، بقيمة 191 

مليون دوالر) 0.9%(.
وأدى ذل��ك إلى وص��ول إجمالي 
مللكي��ة  الس��وقية  القيم��ة 
ف��ي  األجان��ب  املس��تثمرين 
 21.25 إلى  السعودية  البورصة 
مليار دوالر متثل نسبتها 4.62% 
من إجمالي القيمة الس��وقية 
للشركات املدرجة في البورصة، 
األس��بوعية  النش��رة  حس��ب 

الصادرة عن تلك البورصة.
وأظهرت النشرة، ارتفاع القيمة 
لألسهم  اإلجمالية  الس��وقية 
املدرجة في البورصة السعودية 
إل��ى  دوالر  ملي��ون   185 بنح��و 
463.7 مليار دوالر، مقابل 463.5 
مليار دوالر في األسبوع السابق 

له.
ويش��مل حصص املس��تثمرين 

األجانب في البورصة السعودية، 
5 أصناف من املس��تثمرين، هي: 
واملستثمرون  املبادلة،  اتفاقيات 
املقيمون، واملستثمرون املؤهلون، 
والش��ركاء  امل��دارة،  احملاف��ظ 

االستراتيجيون في الشركات.
س��محت   ،2015 مت��وز  وف��ي 
الس��عودية للمس��تثمرين من 
بش��راء  الدولي��ة  املؤسس��ات 
األس��هم احمللية مباشرة، فيما 
كان��ت س��ابقا عب��ر »اتفاقيات 

املبادلة« فقط.
وج��اءت اخلطوة ملس��اعدة أكبر 
ُمصدر للنفط في العالم، على 
ج��ذب املزيد م��ن رؤوس األموال 
اعتماده��ا  وتقلي��ل  األجنبي��ة 
على عائدات النفط، إضافة إلى 
إلى مؤشر  انضمامها  تس��ريع 

»MSCI« لألسواق الناشئة.
والبورص��ة الس��عودية األكب��ر 
في املنطقة م��ن حيث القيمة 
177 شركة  وتضم  الس��وقية، 

موزعة على 20 قطاعا.

االستثمارات األجنبية 
ترفع البورصة السعودية

ربطها عقود النفط والذهب اآلجلة باليوان بداًل عن الدوالر
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الصوتيات)الفونيمات(و)املورفيمات(  من 
والوحدات الداللية التي تش��كل ثقافة 
العقل املتأمل بأس��اليبه االستداللية..

اما ثقافة الصورة فه��ي امتداد لالدراك 
البص��ريvisual literacy والت��ي متث��ل 
مق��درة اجلمهور عل��ى حتلي��ل وتقييم 
وفهم وس��ائل االعالم كوثيقة تاريخية 
وذاك��رة اللحظات احملتفظ��ة بها وجودا 

مؤثرا..
ل��ذا فان )روالن بارث( يذهب الى ان النص 
اللغ��وي الذي يحضر الى ج��وار الصورة 
يلعب احد الوظيفتني: االولى الترسيخ 
ذلك ان الصورة تتس��م بالتعدد الداللي 
..وثانيهم��ا التدعي���م واالس��ن�اد كون 
الن��ص اللغ��وي مي��ارس س��لطة عل��ى 
الصورة..وهذا يعن�ي انهما نتاج متعايش 
لتعزيز دورهما املعرفي.. فالصورة عالمة 
مبتكرة باف�ق داللي يحاول االس��تحواذ 
على ذهن املتلق���ي وتكييفه على وفق 
م��ا يتطلب���ه منط���ق االس��ته�الل..

فضال عن انه��ا عالمة معرفية وثقافية 
واعالمية تعي��د انتاج العالم بحدثيتها 
الت��ي تف��رض وجوده��ا عل��ى املتلق��ي 
بع��د ان كانت تش��كل الهامش اذ  كان 
حضوره��ا جزئي�ا.. فص��ارت بعد الثورة 
الصح���ف  وازده���ار  التكنولوجي��ة 
واجملالت وانتشارظاهرة التوثيق تهيم�ن 
صناعتها على مكونات احلقل الثقافي 
ف��ي عصر احلداث��ة التي ثورت اس��اليب 
التواص��ل ع��ن طري��ق الص��ورة الت��ي 
اصبحت العالم��ة الثقافية التي حلت 
محل الكلمة املس��موعة التي تشكل 
ش��حنة  كونه���ا  العاطف���ة  ثقاف��ة 
انفعالي���ة تس��اع�د عل���ى التكوي��ن 
العاطفي لالنس��ان.. بعد ان حتولت من 
الهام��ش الوجودي الى املركزي الفاعل..

ال���ى  اجلزئ���ي  احلض���ور  املؤثر..وم��ن 
السيادة الكلية ملا تف�رزه من معطي�ات 
وما حتدثه من حتوالت في الرؤى والقي�م.. 
وذاك���رة  تاريخي���ة  وثيق���ة  كونه���ا 
ثقافي�ة وم���رآة اجتماعي�ة في تثبي�ت 
اللحظ���ات االنس��انية املتحركة.. ل�ذا 
فه�ي الغاي�ة واملنته��ى.. وكيان قائ�م 
بذات�ه يش��ك�ل ثقافة موهمة بالواقع 
البص��ري ذات�ه والذي ه��و اداة من ادوات 
املعرف���ة الت�ي تس��هم ف��ي التكوين 
الثقاف�ي وتش��كي�ل قدرات��ه على رؤية 

االشياء..
ان ثقافة الصورة ف��ي قوة تأثيرها اليوم 
متثل فرص��ة غير مس��بوقة ف��ي تاريخ 
البش��رية لالعالم والتوعية والتثقيف..
فهي تثير الوجدان اكثر من العقل وهي 
بطبيعتها تلك ال ميكنها ان تستقل عن 
اللغة ف��ي التواصل الفاع��ل مهما بدا 
لنا ان عص�ر الص���ورة يوح�ي لعك�س 

ذلك..
من��ذ منتص��ف الق��رن العش��رين كان 
االهتم��ام بالفوتوغ��راف بوصف��ه ف��ن 
)تش��كيلي(  تعيين�ي)ص�وري(وجمال��ي 
ح��ني اتخ��ذت فن�ون م��ا بع���د احلداثة 
الص��ورة كس��يرة ذاتي��ة ازاء التحوالت 
ش��اكر  ق��راءات  الزمكاني�ة..وتعتب��ر 
الص���ورة  )بالغ���ة  ف���ي  لعيب���ي 
االش��هاري�ة( وذاك���رة بغ��داد لكف��اح 
االمني م��ن اه��م احمل��اوالت التطبيقية 
كل  تن��اول  اذ  الفوتوغ��راف..  الهمي��ة 
منهم�ا فلس��فة الصورة ومدى قوتها 
التأثيرية في حتديد مسارها طبقا آللية 

التأويل القائم على املفارقة..

علوان السلمان

الكم��ي   املعرف��ي  ..التراك��م  الثقاف��ة 
واالنش��غال بقضي��ة املعن��ى.. واملثقف 
املنتج ه��و العنصر الفاعل في حتقيقها 
للوصول ال��ى  هذا املعنى الكامن في ما 
وراء اللفظة والصورة الثقافية التي هي 
اول ح��رف هجائي لغوي اتخذه االنس��ان 
للتعبير عن ذاته واحمليط.. وبذلك حققت 
وظائفه��ا في تس��جيل مظاه��ر احلياة 
والتعبير ع��ن االحاس��يس واملعتقدات.. 
فحققت وظائفا س��ايكولوجية بحلها 
بع��ض املتطلبات النفس��ية والعقلية.. 
اضافة الى وظيفتها االخبارية بوصفها 
اجن��ح وس��يلة اعالمي��ة متن��ح املتلق��ي 
املضمون بواقعيته املتميزة..كونها )اعادة 
انتاج طبق االصل او متثيل مشابه لكائن 
..robert او ش��يء( على حد تعبير روبيرت

فه��ي تخل��ق واقعا متخيال يس��هم في 
القضاء على امية املشاهد)املستهلك(..
كونه��ا قيم��ة ثقافية مضاف��ة ومصدر 
تأويل يقترن بالصي��غ التعبيرية متمثلة 
ف��ي اللغةlangage  القدرة التي يختص 
به��ا الن��وع االنس��اني والت��ي متكنه من 
التواصل بوس��اطة نس��ق من العالقات 
الصوتية..كونه��ا خ��زان فك��ري ودي��وان 
احلض��ارة تق��وم عل��ى خل��ق التفاه��م 
وحتقيق املعارف واالندماج االجتماعي بني 
الهويات..عب��ر الكلم��ة التي هي رمز دال
signifiant متآل��ف م��ع دوال اجلملة كي 
يحرك آلية التفكير فيستحضر التاويل 
..كونه يقدم نفسه على هيئة متالحقة 

وه��ي حول هرب الالجئني إلى أجزاء أخرى 
م��ن العال��م. وكان حميد ق��د مت اختياره 
ف��ي وقت س��ابق ع��ن روايته ع��ام 2007 

»األصولية املترددة«.
الس��عادة  »وزارة  احل��ظ  يحال��ف  ول��م 
القصوى« للكاتبة الهندية أرونداتي روي، 
الفائزة الس��ابقة بروايتها »إله األش��ياء 
الصغي��رة«، فضالً عن سيباس��تيان باري 
وكاميال شامسي وماك ماكورماك. كما 
تراج��ع أيًض��ا البريطانيان زادي س��ميث 
وجون ماكجورج. وكان خروج »الس��كك 
احلديدية حت��ت األرض« للكاتب األميركي 
كولس��ون وايتهيد من القائمة القصيرة 
خصوص��اً  مذهل��ة،  مفاج��أة  مبثاب��ة 
للمكتبات الت��ي كان بعضها يعّول على 
حملها عالمة: القائمة القصيرة لبوكر. 
فق��د كانت رواية اخلي��ال العلمي من أبرز 
األعم��ال املرش��حة ، وقد ف��ازت بالفعل 
بسلس��لة من اجلوائز األدبية املرموقة، مبا 
في ذلك جائزة بوليت��زر االميركية 2017، 
وجائ��زة الكت��اب الوطن��ي لع��ام 2016، 
وجائزة آرثر س��ي كالرك للخيال العلمي. 

وكان كريس وايت، من سلسلة مكتبات 
وترس��تون الش��هيرة ف��ي بريطانيا، من 
بني الذين بوغتوا باس��تبعاد وايتهيد من 
القائم��ة القصي��رة، وأعرب عن ش��عوره 
الصادم جراء هذا اإلغفال لعمل رائع مثل 
تل��ك الرواية، كما حت��دث عن جعبة بوكر 
التي دائماً ما متتل��ئ باملفاجآت.. ولكنها 
لم تكن، حس��ب قوله، مبثل هذا الغرابة 

في االختيارات.
وبدالً م��ن ذلك، اخت��ار احملّكم��ون الرواية 
األولى لكاتب القصص القصيرة سوندرز 
»لينكولن في بارود«، وه��ي تتبع الرئيس 
األميرك��ي أبراهام لينكولن أثن��اء زيارته 
لقبر ابنه ويلي، ورواية األميركي بول أوستر 
»4321«، التي أطلق عليها احملكمون صفة 
»رصين��ة«، وت��دور عن حياة صب��ي يُدعى 
أرشيبالد إس��حاق فيرغسون، يستدعي 
حياته عب��ر أربع طفوالت متخيلة ألربعة 
أش��خاص يحملون االس��م ذات��ه، ويذكر 

أوس��تر في حوار له أن عمليه السابقني 
قد مّهدا ل��ه الطريق لكتابة هذه الرواية 
ويضيف: رمبا هربًا من طفولتي الواقعية 
التي عش��تها. كما حظيت موزلي مبكان 
ف��ي قائمة بوك��ر القصيرة ع��ن روايتها 
األولى »إمليت«، التي تتناول قصة رجل مع 
أطفال��ه، تضطرهم الظروف إلى العيش 
في كوبس في ويس��ت ريدنغ بيوركشاير. 
وأيًضا الروائية األميركية إميلي فريدلوند 
ع��ن »تاريخ الذئاب«، الت��ي تتمحور حول 
قص��ة فت��اة معزولة تبلغ م��ن العمر 14 
عاماً وتش��ب وسط طائفة دينية فاشلة 

في الغرب األوسط من الواليات املتحدة.
ووصف��ت ينغ عناوي��ن القائمة القصيرة 
كم��ا ورد قال��ت صحيف��ة »الغاردي��ان«، 
البريطاني��ة، بأنها »كت��ب فريدة وجريئة 
جتابه احلدود الصارمة للتقاليد واألعراف«. 
كما وصفتها بطابعها الساخر والصادق 
واملثي��ر للقلق، وب��أن النس��ق العاطفي 

والثقاف��ي والسياس��ي والفك��ري لهذه 
الكت��ب الف��ت للنظر، وتتح��دى قناعتنا 
املس��لَّم بها ما يبره��ن على ميلكه األدب 

من قوة وسلطة«.
ويالح��ظ على »مان بوكر«، بعدما فتحت 
اجمل��ال لدخ��ول الكت��اب األميركي��ني أن 
نصف املؤلف��ني تقريباً كان م��ن أميركا، 
وقد عرض��ت تلك املالحظة للمناقش��ة 
على احملكم��ني في مؤمت��ر صحافي حول 
»أمركة« أعلى جائ��زة أدبية في اململكة 
املتح��دة، بعدم��ا ف��از به��ا ف��ي الع��ام 
املاض��ي األميرك��ي بول بيتي ع��ن روايته 
»التصفية«. وأوضحت ينغ بأن »اجلنسية 
ليس��ت قضي��ة ف��ي اتخ��اذ قرار بش��أن 
الفائ��ز«، وأضافت للغاردي��ان بأن »كل ما 
نس��تطيع قوله ه��و إلننا نحك��م على 
الكت��ب املقدمة لن��ا، وال جنع��ل حكمنا 
يس��تند إلى اجلنسية أو اجلنس، ولكن مبا 

هو مكتوب ».

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

م��ا ت��زال صدم��ات جائ��زة »م��ان بوك��ر« 
تتوالى  للرواي��ة،  البريطاني��ة، اخملصص��ة 
مع إعالن قوائهم��ا الطويلة، أو القصيرة، 
كل ع��ام. االختيارات مفاجئ��ة لكثير من 
املتابعني. كت��اب كبار ال تدخ��ل رواياتهم 
القائم��ة الطويلة )س��لمان رش��دي هذا 
الع��ام( ومثله��م ال تص��ل رواياته��م الى 
القائمة القصيرة مثلما حدث هذا العام، 
ولي��س أق��ل مفاج��أة أن يك��ون الكاتب / 
الكاتبة الذي تن��ال روايته الفائزة باجلائزة، 
البريطاني��ة األكث��ر عراق��ة، عل��ى ه��ذا 
الصعي��د، ل��م يك��ن معروفاً قب��ل دخول 

عمله أروقة »مان بوكر«.
أعلن��ت جلن��ة حتكيم جائ��زة م��ان بوكر، 
البريطاني��ة، برئاس��ة البارون��ة ل��وال ينغ 
ع��ن القائم��ة القصي��رة للجائ��زة له��ذا 
العام صب��اح األربعاء 13 س��بتمبر/أيلول. 
وتض��م القائمة، التي احتوت على س��تة 
عناوي��ن، الكاتبني األميركيني بول أوس��تر 
بروايت��ه »4321« وجورج س��وندرز بروايته 
»لينكول��ن في ب��ارود«، جنًبا إلى جنب مع 
وجوه جدي��دة. فهناك الروائية البريطانية 
البالغة م��ن العمر 29 عاماً، فيونا موزلي، 
والتي حظيت مبكانة في الترتيب النهائي 
إميل��ي  واألميركي��ة  »إملي��ت«،  بروايته��ا 
فريدلون��د بروايتها »تاري��خ الذئاب«. وفي 
املقاب��ل تظه��ر الكاتب��ة البريطانية إلي 
س��ميث، بروايتها »اخلريف«، التي تتحدث 
عم��ا بع��د خ��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
األوروب��ي، وك��ذا البريطاني الباكس��تاني 
محسن حميد عن روايته »مخرج الغرب«، 

العباس��ية بقي��ت ت��راوح ف��ي مكانها 
كعمودي��ة حتتوي عل��ى األوزان والقوافي 
الت��ي حددها اخلليل بن احمد الفراهيدي 
بخمس��ة عش��ر بح��را، ثم أض��اف لها 
االخف��ش بح��ر املتدارك، حي��ث لم يطرأ 

عليها تغييرا اال في العصر العباسي. 
وكانت هناك قراءات لش��عراء الديوانية 
وهم جواد الش��رهاني ، هات��ف العذارى، 
مع��ن غالب س��باح، ص��الح إل ياس��ني، 
فاضل الفتالوي، علي عبد الزهرة، إسالم 
الزيدي والشاعرتان دالل الكرعاوي وأسيل 

صالح شعراء. 

بغداد ـ الصباح الجديد:

نظم قص��ر الثقاف��ة والفنون واحت��اد األدباء 
والكتاب في الديوانية، يوم السبت 16 أيلول، 
أمسية ش��عرية بعنوان »قصيدة النثر قراءة 

ونقد« أدارها الشاعر كاظم الزيدي.
تضمنت األمسية قراءات نقدية للناقد عبد 
العزيز إبراهيم بني فيها مراحل تطور قصيدة 
النث��ر خالل العصور الش��عرية بدءاً بالعصر 
اجلاهل��ي وانته��اء بالعصور احلديث��ة، مبينا 
ان القصي��دة من��ذ اجلاهلي��ة وحت��ى الفترة 

ف��ي اث��راء االذاع��ات العربي��ة بالبرام��ج 
الثقافية واالمس��يات الشعرية. صدر له 
ع��دد م��ن الدواوين الش��عرية والقصص 
الروايات، ولد ع��ام 1921 ميالدي في بلدة 
أنص��ار في جن��وب لبنان، وال��ده إبراهيم 
أفندي فّياض م��ا زال يُذكر بأنه  كان أحد 
ُوجه��اء لبن��ان اجلنوبي مما حدا بس��لطة 
اإلنتداب الفرنس��ي الختياره مدير ناحية 
ف��ي مجلس املديري��ن الذي كان��ت تناط 

بأَعضائه إدارة أُمور األَقضية.

وقد ُعرف��ْت والدته ملياء علي ظاهر ظاهر 
بتقواه��ا وورعها. وال غرو ف��ي ذلك فهي 
ابنة ش��قيق العاّلمة واللغوي والش��اعر 
ل  الشيخ سليمان ظاهر، الذي كان يشكِّ
مع زميليه الش��يخ أحمد رضا واألس��تاذ 
محم��د جاب��ر آل صفا، الثالث��ي الثقافي 

األَول في قضاء النبطية.
عمل ف��ي الصحافة األدبية في لبنان في 
اخلمس��ينيات ومطل��ع الس��تينيات من 

القرن املاضي.

 
منح��ت جلنة »جائزة س��عيد في��اض لالبداع 
الش��عري« في دورتها الرابعة عش��رة، جائزة 
ه��ذه الس��نة وقيمتها خمس��ة ماليني ليرة 
لبناني��ة مناصف��ة ب��ني الش��اعرة اللبنانية 
ضح��ى عيس��ى ع��ن مجموعته��ا »س��جع 
اليم��ام«، والش��اعر العراق��ي رض��ا الس��يد 

جعفرعن مجموعته »انكسارات شاهقة«.
اجلدير بالذكر ان محمد سعيد إبراهيم أفندي 
فياض، من الكّتاب اللبنانيني الذين أس��هموا 

إشارات معرفية عن ثقافة الصورة

جائزة »مان بوكر« البريطانية 2017: صدمة الخيارات القصيرة

من األعمال الفوتوغرافية لناظم صبري

»روالن بارث« يذهب الى ان النص 
اللغوي الذي يحضر الى جوار الصورة 

يلعب احد الوظيفتين: االولى 
الترسيخ ذلك ان الصورة تتسم 

بالتعدد الداللي ..وثانيهما التدعيم 
واالسناد كون النص اللغوي يمارس 

سلطة على الصورة..وهذا يعني 
انهما نتاج متعايش لتعزيز دورهما 
المعرفي..فالصورة عالمة مبتكرة 

بافق داللي يحاول االستحواذ على 
ذهن المتلقي وتكييفه على وفق 

ما يتطلبه منطق االستهالل..
فضال عن انها عالمة معرفية 

وثقافية واعالمية تعيد انتاج العالم 
بحدثيتها التي تفرض وجودها على 

المتلقي

اختار المحّكمون الرواية األولى 
لكاتب القصص القصيرة سوندرز 
»لينكولن في بارود«، وهي تتبع 

الرئيس األميركي أبراهام لينكولن 
أثناء زيارته لقبر ابنه ويلي، ورواية 

األميركي بول أوستر »4321«، التي 
أطلق عليها المحكمون صفة 

»رصينة«، وتدور عن حياة صبي 
يُدعى أرشيبالد إسحاق فيرغسون، 
يستدعي حياته عبر أربع طفوالت 
متخيلة ألربعة أشخاص يحملون 

االسم ذاته، ويذكر أوستر في حوار 
له أن عمليه السابقين قد مهّدا 

له الطريق لكتابة هذه الرواية 
ويضيف: ربما هربا من طفولتي 

الواقعية التي عشتها

شعر

غرام الربيعي
 

منُذ اندالع املعنى 
شّبْت حروُف االفتراض 

كي تلوذَ بانطفائي 
عّلها فكرٌة في جوِف السطور 

حُتمرُّ على جمرِ احلكايا 
...............

منُذ اندالع املعنى 
البراءَة  يُعلن��ون  الفراديس  أهُل 

من بوِح اللغِة املثقوبة 
واملتهمون  باحلكمة ِ

واملولعون بفلسفِة الكبرياء 
أو قدامى الوجع ٍ

ال ميارس��وَن احلل��َم ، كقص��ٍب 
مهجور 

راهب��اً  للصب��اح  يفترض��ون 
للشمس 

ولّليِل لّذة البقاء 
ويقطع��وَن داب��رَ الفك��رة ِم��ن 

هرولِة الفصول
.........................

منذ اندالع املعنى 
على حافِة احلضارة 

نرمي بحجِجنا الواهَية 
أعذاراً مصلوبة 

تخدُع التاريَخ األخرَس بانعطاِف 
القلب 

ثيابُها عشٌب وماء 
يدرُك س��ّرها القابعون في قلِب 

الدالالت 
يستعذبونها طقوساً 

س��طوِح  عل��ى  كعش��ٍق 
الشواطىء

أو صمٍت بهيبة موج 
عل��ى  حتاصُره��م  كأس��طورٍة 

الورِق
............................

منذ اندالع املعنى 
شّحْت البالد من سطورِها 

كضمورٍ في غفوِة الكالم
  حّلقْت األرواح

هرباً من سخونِة املشهد 
كي تنادي

يااااااااا رب 
كّلنا مهدورون 

مثل سيل الكالم املتهرىء 
نشكو اليك ارتعاش احلروف 

كخس��ارات جتتاح األصابع عند 
تدوين االعترافات
 ..........................

املساءات ُمغتصبة ٌباألعذار 
والصالة ُ تُ�ذبُح خمس مرات 

َمن يرثي ضياع اخلارطة 
كّلما ارتدْت ثياباً مخّصرة على 

جيِدها املفتعل
وتصنُع من خساراتِها 

حضارة ترجتُف كمدن ٍمن هباء 
يتن��ازع ُعليه��ا الس��ارُق واملارق 

ُواحلارق ُ
كالالعق ِجدراَن اخلطيئِة بلسان 

ٍمنسوخ 
........................

عند اندالع املعنى 

النازفون خرابا ً
واألش��كال  األس��ماَء  يلعن��ون 

َواأللوان 
ال ينتظرون العذراوات 

وه��نَّ ينتظ��رن عل��ى محم��ل 
ِج��د ،عش��اقا ًمحمول��ني َعلى 

األكتاف 
كوطن ٍيقف ُفي طابورٍ مستدير 

، حد امتالء الوقت 
ويكّررن : ال تعدني بش��يء عند 

رحيلك املرقط
فالوطن يغص ّبحفاري القبور 

..........................
عند  اندالع املعنى 

توّسلها أبي 
أن ال تنجب َ أوالداً 

فاحلرب اُل تشيخ
ُمراس��يَم  جتي��د  وش��وارُعنا 

التشييع
..................

احلماقات ُبنصِل النعومة 
تقتل ُاملعاني باملرادفات

تزحف ُنحونا  
فنغدو كنحٍت مذبوح 

والتكرارُ هزيل ُالدهشة 
فال وقت خلصومة ٍالكلمات 

أو للنحيب
أو ملراثي ذبول الياسمني

 ........................
الكلمات تُذبح على املنارات 

كصدٍق مصلوب ٍعلى األلسن 
كصبٍر ال يلّوح للنهايات 

كفصوٍل باهتٍة ملّبدة بالتكرار
كوجِع املاء ِحني يركد

.........................
منذ اعتناق املعنى 

كليٍل غجري
أحيل ُحزن َ املرايا 

الى رقص ٍيكيد ُبكل ّذلك 
َع��ن وطن  ُاألح��الم  وأس��تعيد 

ٍكاشف�َْته ُاألغاني
ومسراُت الشجر 
في مساء ٍصوفي

نص )رحيٌل مرقط ( ـ  ملتقى قصيدة النثر 
(قصيدة النثر قراءة ونقد( أمسية في قصر الثقافة في الديوانية

جائزة سعيد فياض لإلبداع الشعري مناصفة
بين ضحى عيسى ورضا السيد جعفر
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م��ا ابدع��ه املركيز دي س��اد من 
تدمي��ر ف��ي روايات��ه ، يق��وم هذا 
الطف��ل البالغ باجن��ازه على نحو 
خالق في الواقع . ال يأخذ التدمير 
لديه شكال ملا يقوم به رجال ضد 
نس��اء ، بل يحول جميع اعدائه ) 
رجاال كانوا نساء ام طبيعة ( الى 
نساء حتى ينتهكهن . كي ينجز 
ذلك يحول احلب الى اقرب سلعة 
فأع��داؤه   . الدع��ارة   : مج��اورة 
السياس��يون هم ام��ا "لوطيون 
"، او " منحرفون جنس��يا " ، او " 
اباحي��ون " ، او "عب��ده للرجس " 
...قتل امل��رأة اذا زنت تطليقها اذا 
غاب زوجه��ا . اما اذا استش��هد 
فه��ي مرغوب فيها ل��دى الرجال 
االخرين بل انها مشتهاة قانونا ، 
مصدر غنى ملن يتزوج امرأة شهيد 
... حتويل احلب الى سلعة كاسدة 
على ه��ذا النحو املتق��ن يقابله 
التراجيدي  االستش��هاد  حتوي��ل 
للزوج الى كوميديا عبر السخرية 
من فكرة االستش��هاد نفس��ها 
س��يرجتفون  الش��هداء  فه��ؤالء 
رعبا من موت يجبر احباءهم من 
بعدهم عل��ى خيانتهم فتتحول 
الش��هادة )وه��ي اعل��ى ح��االت 
اجلود بالنفس ( الى مأزق وتهلكه 
اليسمحان للميت ان يسمع قرع 
نع��ال املالئكة املقبلة الس��ترداد 
االمانة يتخذ املوت ش��كال اقرب 
الى دسيس��ة حتوكها مجموعة 
من االبالس��ة .الينوي مبدع هذا 
الك��ون الروائي قتل ش��خصياته 
كه��دف اخي��ر ب��ل رؤي��ة الف��رد 
احملاصر وهو في حالة تفكك قبل 
ان يبلغ مرحل��ة التدمير النهائي 
انه اشبه بشخص يتمتع مبنظر 
حشرة في مغسلة حتاول االبتعاد 
عن الثقب بالتسلق على سطح 
املس ،فيما احملاصرة يوجه اليها 
دفق��ات من امل��اء عندم��ا تقترب 
م��ن الثقب، يتوق��ف لكنه يعاود 
الكرة م��ن جديد بحي��ث يصبح 
موت احلش��رة ليس هدف��ا بذاته 
ب��ل حادث��ة عرضي��ة، فه��و يريد 
معرفة كيف تتص��رف الضحية 
)م��ن خالل الهج��وم على حيزها 
الطبيع��ي الذي تتح��رك ضمنه 
( عندم��ا تصل مرحل��ة التفكك 
. ه��ذه مناذج لضحاي��اه امرأة بني 
نارين ، اما اإلخالص لذكرى زوجها 
واما االغتناء على حس��اب موته 
، اب يس��لم ابن��ه البك��ر الهارب 
من اخلدمة العس��كرية اليه كي 
يقتله ثم يس��خر من��ه باعطائه 
ن��ادي  ف��ي  العضوي��ة  ش��رف 
اصدقائه ، ام واب يدفعان للقاتل 
ثم��ن الرصاص��ة التي هش��مت 
رأس ابنهم��ا ، قائ��د قوات اجليش 
الذي يعطى ميدالية الش��جاعة 
ث��م يقت��ل بتهمة اجلنب ، ش��اعر 
يقت��ل بتهم��ة اخليان��ة للوط��ن 
الذي كتب له نشيدا . اما اجملتمع 
فيجري التدخل في ش��ؤونه عن 
طري��ق ادخال التناق��ض في ادائه 
بواسطة بدائل مصطنعة احالل 
احل��رب مح��ل الس��لم ، اح��الل 
املعط��وب محل الس��الم ، االذن 
املقطوع��ة واالن��ف اجملدوع محل 
االذن الصحيحة واالنف السليم 
وجباه موشومة عاثت بها االيدي 

تشويها .
كيف يعمل ش��خص كهذا قبل 
ذل��ك البد من معرفة م��اذا يجوز 
؟ تفتق��ر حي��اة ه��ذا الش��خص 
ال��ى كل ما يعط��ي احلياة معنى 
: احل��ب ، الصدق��ات ، التعاض��د 
التمتع   ، بالطبيعة  االس��تئناس 
باجلمي��ل . لع��دم وج��ود مهن��ة 
لديه ، حول السياسة الى مهنة 
. التش��به طريقت��ه ف��ي العمل 
طريقة رجل دول��ة ، بل يدير أمور 
البلد على وفق مزاج ش��خصي . 
ال ترقى جتاربه في احلكم ان تكون 
برنامجا . ال احد يعرف كيف قاده 
تفكيره الى إش��عال اكبر حربني 
في أواخر القرن املاضي . ماقام به 
لم يعمر طويال ألنه اجنزه حلاجاته 
الش��خصية . ال يغي��ر النج��اح 
والفشل ش��خصيته . فالقسوة 
،والغدر، واالخ��الل بالعهود، تظل 
خصال��ه املميزة. تأخذ س��لطته 
ش��كلها م��ن ش��كل صانعها . 

تعتمد على طباعه الش��خصية 
للعم��ل  س��ننا  جعله��ا  الت��ي 
يتعش��ونا  ان  قب��ل  )نتغداه��م 
، ن��أكل قب��ل ان ن��ؤكل ، نض��رب 
الضعيف ضربة نطيح بها جنان 
الق��وي ...( ش��يء على حس��اب 
ش��يء . ربح يدفع كلفته اخرون ، 
سعادة افراد على حساب تعاسة 
اخري��ن ، حتال��ف م��ع مجموع��ة 
عل��ى حس��اب اخ��رى ، ضم ارض 
مقابل تنازل عنها في مكان اخر . 
كلما كان صعود االول اكثر رنينا 
كان س��قوط الثاني اكثر جلبه . 
تتحول قراراته الى اقدار وهفواته 
الى اعج��از ومجادالت��ه البدائية 
الى نصوص مقدس��ة وهذياناته 

الى حكمة .
ان شخصا يكمن في داخله حتيز 
فطري )لم يكن شهما سياسيا 
مع اعدائه ومع اخملتلفني معه في 
ال��رأي ( لقادر ان هو حاز س��لطة 
، على صن��ع االعاجي��ب )تتحول 
الس��لطة لديه الى وسيلة خللق 
عادات جديدة لرعيته ( واذا ترافق 
بالضع��ف  الش��عور  م��ع  ذل��ك 
افعال  ارت��كاب  نحو  فس��يندفع 
اس��تثنائية . جعلت��ه طفولت��ه 
غي��ر املكتملة ش��خصا باس��رار 
كاملة وبانصاف حقائق ، اليتمتع 
بعافية عقلية النه ميتلك نصف 
ذاك��رة ، وال يتعظ ألن��ه غير قادر 
عل��ى ايقاف حتليق��ات مخيلته . 
احقاد ما ان جتد الوسيلة وتخرج 
ال��ى العلن حتى يح��دث مايقال 
عن��ه : اس��تثنائي ، حي��ث يحول 
ه��ذا الش��خص س��لطته على 
رعاي��اه الى ش��أن ش��خصي وال 
تأتي افكاره من نيات ميكن حتديد 
دوافعه��ا فأفعاله على درجة من 
التعقيد فكلما اوغلت في فهم 
دوافعها وج��دت ان قاعها ضحل 
ج��دا . بدايات اعمال��ه ذات دوافع 
س��هلة كثي��را ، لك��ن مراحلها 
الالحق��ة متعذرة عل��ى الفهم . 
الن عقله منش��غل بأرواح وقوى 
خفية ف��ي حالة حرك��ة دائمة . 
تأتي افكاره من منتصف منطق 
، م��ن ف��راغ ، كالع��ب الس��يرك 
الذي يس��تلقي عل��ى ظهره وهو 
يرفع س��لما على باطن قدميه ، 
وعلى السلم الذي يقف في فراغ 
، تق��ف مجموع��ة م��ن الالعبني 
الهم لها س��وى مراقبة تصرفات 
ذل��ك املس��تلقي ف��ي االس��فل 
ف��ي  يتأرجح��ون  ان اش��خاصا   .
الف��راغ سيس��تنفدون طاقتهم 
ف��ي معرفة مصيره��م من خالل 
حركات من يرفع السلم وامياءاته 
ونظراته وهمساته . فهذه كلها 
اش��ارات تخص وجودهم الفعلي 
ما دام��وا يقفون على س��لم قد 
يقرر حامله ، في حلظة ما ، تغيير 
وضعية قدميه اس��تجابة لنزوة 

ال .
يحكمها قانون تظل عملة البحث 
عن معن��ى بابا مفتوحا على كل 
احتم��ال ليس��ت التنب��ؤات  في 
واقع االم��ر اال احكاما يصدرونها 
بأنفسهم على انفسهم ليست 
اال حتدي��دا لن��وع الكارث��ة الت��ي 
تعتق��د اجملموعة انه��ا باتت االن 
ق��ادرة على حتمله��ا عندما يحل 
االحتم��ال االصعب قبوال للعقل 
س��يكون مقب��وال الن اجملموع��ة 
ل��م تفاج��أ به فهي ق��د طرحته 
احتماال بل ان البعض س��يطري 
قابلي��ه على التنب��ؤ عندما يجد 
ان اكثر خياالته امعانا في البعد 
ع��ن الواقع اصبح��ت حقيقة ال 
مراء ف��ي حدوثها بهذة الطريقة 
يتج��ه الالعب��ون نح��و حتفهم 
كالفراش��ات الت��ي تندف��ع نحو 
الله��ب م��ن دون ان يص��در عنها 

حركة ذعر.
انه��ا باختص��ار الي��ة بس��يطة 
ايص��ال الش��خصيات الى تخوم 
اله��الك فتبدأ برس��م احتماالت 
لش��كل م��ن املأزق ليس��ت هذه 
االحتماالت سوى احكاما ارتضت 
اجملموعة ان يصدرها من اوصلها 
للتهلكة عليها ثم يأتي هو كي 
يق��رر درجة العق��اب من خالل ما 
تنب��أه مح��ددا نوع املصي��ر الذي 
قروره هم ألنفس��هم انه ال يقوم 

اال ب��رش توابل��ه عل��ى الوليم��ة 
اجلاهزة التي اعدوها النفس��هم 
وهو يق��ول كلوا ايه��ا الراقصون 
عل��ى تراب املوت. ان اش��هر كتب 
والتنجي��م  الش��عبي  التنب��ؤ 
ليس��ت اال هواج��س حتولت الى 
فنتازيا قبل بها ورضخ لها كقدر 
المر له س��وف يأتي زم��ان تصل 
في��ه الدماء وحت��ى الركب تكثر 
الباليا  واملنازع��ات  احل��روب  في��ه 
والف��ن يخ��وف االب��اء ابناءه��م 
االباء  يدف��ع  ازواجهن  والزوج��ات 
واالمهات قس��را ثم��ن الرصاصة 
الت��ي تقتل فل��ذات اكبادهم ثم 
حتل مجاعة يكث��ر فيها القحط 
والغ��الء ويهل��ك ال��زراع والضرع 
ثم تن��زل ريح صرص��ر حتتوي من 
الغ��ازات والس��موم م��ا يهل��ك 
البش��ر والبقر عندئد س��يصرخ 
الكل على الكل" اجن س��عد فقد 

هلك سعيد". 
ثانيا: رحلة البطل

انتق��ل، عندما بلغ ه��ذا الطفل 
سن العاش��رة الى مدينة أشبه 

بقرية س��عيا الى الدراسة وصل 
الى املدرسة متخما بخياالته بال 
أصدق��اء، مهربه الوحي��د اخليال 

وصنع القصص للنفس.
ال ميك��ن القول ان��ه كان في هذه 
الفترة مهموما بالسياسة ففي 
قري��ة بعي��دة ع��ن العاصم��ة ال 
ميكن القبول بفك��رة ان االحداث 
السياسية بسطت نفوذها على 

تفكير الصغار.
انتقل الطفل البالغ ثمانية عشر 
عاما ال��ى عاصمة الب��الد النهاء 

دراسته الثانوية.
كان غني��ا باح��الم يقظته عليه 
االن اجناز الدراس��ة بني اشخاص 
ال يحاربون��ه عم��را ادى الى ذلك 
الى امعان��ه في الهرب الى عالم 

يقظته.
عندم��ا دخل املدرس��ة ف��ي عمر 
متقدم قياس��ا على اعمار اقرانه 
لم يعقد عالقات صداقة مع احد 
ال تش��ير هذه املرحل��ة الى وجود 
رقيق مخلص كان يسير معه في 
باحة املدرس��ة املفروشة بالتراب 

يس��تمتع بصداقة كثيرا ما توفر 
للغري��ب االت��ي من القري��ة نوعا 
م��ن االم��ان ازاء وحش��ة الوضع 
اجلديد التي تع��اوده بحدة غالب 
الظ��ن ان��ه تخل��ى ع��ن العالم 
اخلارجي ملصلحة انضباط داخلي 
اراحة م��ن ثقل حرية س��ئم من 
كثرة توافرها لدي��ه مقلال بذلك 
طلب العون م��ن العالم اخلارجي 
وعندم��ا اخض��ع نفس��ه ملعاملة 
الداخل��ي وتع��رف اليه غ��دا هذا 
العالم بالنس��بة الي��ه واقعيا ال 

ميكن التغاضي عنه.
رمبا تعلم في ه��ذا االوزان )اكمل 
الدراس��ة الثانوية وله من العمر 
18 عاما( كي��ف يعبث باألخطار 
وكيف يضاعف س��عادته بابقاء 
عل��ى  مس��تنفرة  احاسيس��ه 
ال��دوام وليحقق ذل��ك كان عليه 
ان يج��ري مترينات على ان ال يبقي 
اله��واء راك��دا حول��ه م��ن خالل 
اعمال عنيف��ة انهم فيها )عالم 
صدام حس��ني. مه��دي حيدر، دار 
اجلم��ل، 2003م( ان��ه ش��بق م��ن 

مادة مضغوطة ما ان يخرج حتى 
يحول احلياة الى قيمة احلياة الى 
حرك��ة ال هدنة فيها ثمة ش��يق 
كما يقول جاك لن��دن في روايته 
نداة البداءة يدل على قيمة احلياة 
ووراءه ال ميك��ن ان تقوم حياة هذا 
الشبق نسيان العيش هذا يجيء 
الى الفنان املمس��وك من نفسه 
بحبل من لهب ويجي الى اجلندي 

اجملنون باحلرب.
كان��ت بغ��داد في خمس��ينيات 
حتف��ل  س��وقا  املاض��ي  الق��رن 
بكت��ب التاري��خ الرخيص��ة التي 
اس��تمد منها القوميون خالصة 
تفس��يرهم للتاري��خ تربى هؤالء 
على امي��ان س��هل م��رده افتنان 
العرب��ي  التاري��خ  م��ن  بحقب��ة 
االس��المي )وهو بال ش��ك تاريخ 
عظي��م وقد اس��هم ف��ي تقدم 
مجموع��ة  رس��خته  العال��م(. 
م��ن العاملني في مج��ال التاريخ 
ع��ن طريق تقدميه ف��ي كتب ذات 
تفسيرات ش��عبية موجهة الى 
العامة وت��درس في املدراس وهي 

تفس��يرات ص��درت غالب��ا ع��ن 
لوطنهم  متحمس��ني  مؤرخ��ني 
يدفعهم الش��عور بالغضب من 
معاهدات تقسيم البالد العربية 
)س��ايكس/ بيكو( استندت هذه 
الكت��ب ال��ى تلفيق��ات عمقت 
اعتقادا مفاده ان العصر الذهبي 
للب��الد وعاصمته��ا بغ��داد ل��م 
يأت بنت��اج للحري��ة الفكرية وال 
للفي��وض الت��ي كان��ت تأتي من 
اخل��ارج امن��ا كان��ت اإلمبراطورية 
تس��ير وتتطور مبق��دار ما يختزن 
اخلليفة من ع��زم وتصميم فبات 
التق��دم يق��اس بالطريق��ة التي 
يدي��ر به��ا اخلليفة ف��ي التفكير 
من عبارة ظ��ل يرددها املتفاخرون 
مبج��د االمة وه��ي عب��ارة قالها 
هارون الرش��يد عن غيمة شاردة 
"اينما امطرت ففي ارضي". بشر 
ش��يوع هذا املفه��وم بوالدة جيل 
من القوميني يؤمن بان اس��تعادة 
مجد غابر تلي��د ممكن فقط لدى 
تواف��ر قائد يف��رض ارادت��ه على 
االح��داث. حت��ى ل��و كان نت��اج 
تس��يد يتم باساليب اكثر دموية 
وال يس��تثنى من ذلك التبسيط 
املؤمنون بالفكر اليس��اري الذين 
التاري��خ وفق��ا ملقول��ة  فس��روا 
الغيمة الشاردة التي تسافر على 
مراح��ل لكنه��ا ستش��رف على 
نهايتها في احضانهم فحس��ب 
الوالدة  تخيل��وا  الطريقة  به��ذه 

احلتمية لنظامهم املتخيل.
هك��ذا كانت احل��ال عندما اجتاز 
البطل أس��وار بغ��داد تعلم على 
غ��رار الكثير من القوميني  الذين 
انتس��ب ال��ى تنظيمه��م دروس 
املاض��ي الزاه��ر فب��ات يؤم��ن أن 
اإلرادة وحده��ا تكف��ي لتحقي��ق 
أمجاد األمم عندما سمع اخلليفة 
العباسي املعتصم نداء امرأة في 
عموريه تستغيث "وامعتصماه" 
جهز جيش��اً وذهب لفك أسرها 
.اصبحت هذه الواقعة الزمة تبني 
أش��جار مثم��رة تفي��ض ظاللها 
فوق األعش��اب متأم��ال في األفق 
الباعث منتظراً وهو يسير جيئة 
وذهاب��اً صرخات االس��تنجاد كي 
ي��رد عليها رداً يلي��ق بأمجاده وما 
ان يفك أس��ر امل��رأة ويهزم عزمية 
حتى تتح��ول احلادثة ال��ى تاريخ 
يتغنى به الش��عراء انه��ا اإلرادة 
الفتي كان يطلق عليها تسميه 
"الهمة" والت��ي اقتصها املتنبي 
لدى س��يف الدولة برهافة عقل 

كثيراً مامتيز العظماء.
أكلما رمت جيشاً فانثنى هرباً

تصرفت بك في أثاره الهمم
عليك هزمهم في كل معترك 
وماعليك بهم عار اذا انهزموا 

رمبا قرأ االتي م��ن الريف في هذه 
الف��احت  محم��د  س��يرة  الفت��رة 
وخططه القسطنطينية وكيف 
امر بصنع مدفعه العظيم الذي 
اعده ل��ه أورب��ان لذل��ك الغرض 
وض��ع محمد الفاحت ذل��ك املدفع 
امام خيمت��ه ذات اللونني األحمر 
والذهب��ي مقاب��ل أضع��ف بباب 
إلظهار  القس��طنطينية  س��ور 
هيبته مثل رجل يتباهى بسيفه 
م��ن اج��ل ان يش��اهده األخ��رون 
ويفس��حوا ل��ه ف��ي طري��ق كي 
يتوغل نحو الغاب��ة حيث يلتقي 
أع��داءه ويقضي عليه��م بعدما 
صن��ع مدفع��ه العم��الق ال��ذي 
صممه له مهندس كندي أغتيل 
فق��ط كان يس��تعد ف��ي ذهن��ه 
صورة ذلك املدف��ع الذي حقق به 
محمد الفاحت انتص��اره العظيم 
ف��أراد أن ميتلك اله يقترب بها من 
بيوت اعدائ��ه لقتلهم وجعلهم 
وينامون  فيهيم��ون  بال س��قوف 
ف��ي العراء منهمكني من ش��ده 
التطواف في الشوارع حتت وطأه 
القي��ظ )كم��ا كان ه��و يفعل ( 
الى ان يدركهم النوم والش��مس 
ملا تغ��رب بعد ك��ي يذيقهم من 
كأسه املر نسفها وهو يردد "قلت 
لكم" في يوم ماستدفعون ثمن 

كل ذلك مضاعفا " 
ل��م ينتف��ع محم��د الف��احت من  
املدف��ع الذي أطل��ق عليه مؤرخو 
كان  بازيلي��كا.  اس��م   االغري��ق 
املدف��ع خل��واً من أهمي��ة حربية 

كبيرة فهو سرعان ماتشقق بعد 
اس��تخدامه بوقت وجيز. تركزت 
أهميته في تأثيره السيكولوجي 
عل��ى املدافع��ني ع��ن املدينة من 
ميتل��ك مدفع��اً كه��ذا الب��د ان 
النصر س��يكون حليفه هذا لهو 
الشأن نفس��ه مع بطل عليه ان 
ميتلك ال��ة )الس��الح الكيمياوي 
امل��زدوج( يعي��د به��ا ص��وغ ايام 
طفولت��ه م��ن جدي��د م��ن خالل 
قصص سيس��ترجع لدى حدوث 
مواجه��ة م��ن دون وع��ي النظام 
لش��جارات  الس��ابق  البس��يط 
علي��ه  تف��رض  الت��ي  طفولت��ه 
امت��الك ال��ه تعينه عل��ى الوفاء 
ولكن  الطموح  انتقامه  ببرنامج 
ه��ذه املرة بي��د اكثر ط��والً تتيح 
حتقيق ث��أر يعيد الفتوة الى قلبه 
ومن هنا جاءت عبارته الش��هيرة 
" يد الث��ورة قادرة عل��ى الوصول 
ال��ى ابعد م��كان " . س��كن في 
بغداد في بيت خاله.  بوسع املرء 
ان يرس��م صوره لشكل نضجه 
ون��وع التأثير الذي ترك��ه الرجال 
عليه انذاك. تش��ير قراءة سريعة 
لسلوك اخلال , عندما حصل ابن 
اخته على السلطة الى شخص 
قادر على اي��ذاء الضعفاء بطيب 
خاطر ,مما يشي بنزعة غريزية الى 
فعل ذلك .اليقوم اسلوب عيشه 
عل��ى اي حوافز ما ع��دا احلصول 
عل��ى غنائم على نحو يكش��ف 
للس��لب  متأص��ل  ظم��أ  ع��ن 
ومص��ادره األمالك وه��در احلقوق 
االغنياء للس��يطرة  يرص��د  كان 
بالطريق��ة  ممتلكاته��م  عل��ى 
نفس��ها التي جتوس بها القطط  
تترص��د فيه��ا  غرف��ة موص��دة 
فئران��ا مذعورة .حتتف��ظ الذاكرة 
الش��عبية العراقية بالكثير من 
الش��واهد الناطق��ة والتفاصيل 
عن طري��ق املصادرة ل��دى صدام 
حسني بأس��لوب متسم بالغرور 

وخال من الشعور بالندم .
كانت عالقت��ه بخاله مثار حتليل 
كثي��ر .انه ه��و من تول��ى رعايته 
فب��ات ص��دام مديناً ل��ه بحياته 
لقد دخل هذا البيت استناداً الى 
شرع قبلي جوهره املسؤولية عن 
اليتام��ى .وهي  االق��ارب وخاصه 
مسؤولية من ابرز مزاياها احتضان 
القريب في نظام اشبه بالتقليد 
مصغ��ر ل��دار االيت��ام العمومية 
هدفه تأمني امل��أوى والطعام عن 
بثواب  طريق محسنني يطعمون 
في يوم احلساب .يحصل االقرباء 
على ج��اه اجتماعي وأخالقي من 
خ��الل متع��ه اس��تضافة قريب 
فقير .فضالً ع��ن انه يتيم يخلق 
الش��عور بتوفير امللج��أ نوعاً من 
الزهو املس��تتر جتاه من هم حتت 
الش��عور  ه��ذا  لك��ن  الرحم��ة. 
املبجل لدى احلامي يقبله نوع من 
السلوك اسبارطي متقشف لدى 
احملمي ومب��ا انه الميتلك في البيت 
اجلديد أيه مس��اهمة يفتخر بها 
فان كل لفت��ة كرم جتاهه خاصه 
اذا كان الضيف مرهف الش��عور 
ومعت��داً بالنف��س تتح��ول لديه 
الى مايش��به عله ناخ��ره للروح 
فه��و اليطلب الكثير كي اليكون 
خليف��اً بالنفور من��ه . يجهد أن 
يكون متقش��فاً زاهداً في الواقع 
ولكن االح��الم تتطوع للتعويض 
فيندف��ع  الواق��ع  م��رارات  ع��ن 
االس��راف ف��ي التخي��ل :أن يغدو 
كائن��اً عظيم��اً ك��ي يصفي كل 
حس��اباته مع املاض��ي وأن يتحرر 
م��ن كل ماه��و أرض��ي بالتعلق 
بفك��ره تدفعه ال��ى عمل مضن 
وه��ي كثي��راً ماتكون سياس��ية 
)االنضمام الى حركه سياس��يه(
اقتناع��ات  ليس��ت  لكنه��ا 
راس��خه امنا اس��تجابة لتحقيق 
واكتس��اب  ش��خصية  رفاهي��ه 
اعجاب وايف��اء لدين او اجناز فعل 
عظيم يتم مبادلت��ه مبنه ثقيلة 
العيش معها  الذهن  اليستطيع 
به��دوء لكنه ف��ي أوج االنغماس 
ف��ي العم��ل السياس��ي يصدق 
اميان��ه مبب��ادئ تلك احلرك��ة مثل 
امرأة عاق��ر ينادونه��ا بكنية ابن 
غير موج��ود فتص��دق النداء من 

دون أن تالحظ خلو بيتها منه. 

ال أحد يعرف كيف قاده تفكيره الى إشعال أكبر حربين 
في أواخر القرن الماضي. ما قام به لم يعمر طويال ألنه 

أنجزه لحاجاته الشخصية. ال يغير النجاح والفشل شخصيته. 
فالقسوة، والغدر، واإلخالل بالعهود، تظل خصاله المميزة. 
تأخذ سلطته شكلها من شكل صانعها. تعتمد على طباعه 

الشخصية التي جعلها سننا للعمل )نتغداهم قبل أن يتعشونا 
، نأكل قبل أن نؤكل ، نضرب الضعيف ضربة نطيح بها جنان 

القوي ...( شيء على حساب شيء . ربح يدفع كلفته آخرون ، 
سعادة أفراد على حساب تعاسة آخرين ، تحالف مع مجموعة 
على حساب أخرى ، ضم أرض مقابل تنازل عنها في مكان آخر

هل يمكنك أن تقرأ طوال خمسين سنة، وتعبّ مئات الروايات والمخطوطات ودواوين الشعر وكتب علم االجتماع والدراسات المستقبلية، وأن تصبر على إكمال 
قراءة مجلد موبي ديك العقد والمتشابك، وتفكك خطب صدام حسين ومؤلفات اسحاق دويتشر وبرزان التكريتي والمركيز دي ساد ونيتشة وأمهات كتب التراث، 
بثالث لغات حية، العربية واإلنكيزية والروسية ثم تؤلف كتابا واحدا ال تتجاوز صفحاته على المائة واألربعين صفحة عن شخصية صدام حسين هي خالصة كل ما 

قرأتَ وتأملتَ، إذ يتدحرج الفنان الدكتاتور، أو الدكتاتور الذي تفنن في تدمير كل من ألقاه حظه العاثر في طريقه، وتجبر على اهلل ومخلوقاته، وانتهى مثل هذه 
األيام، قبل أربعة عشر عاما، الى خارج المعادلة بعد أن تسببت حماقاته في كل ما حل بالعراق من كوارث. 

يقول الكاتب رياض رمزي في مقدمة كتابه )الدكتاتور فنانا(  
بالرغم من أن العراقيين، على عكس الشعوب األخرى، ال يعدون ظاهرة العنف حالة طارئة في تأريخهم، فأنهم مع اطراد الكوارث المفجعة كثيرًا ما يتساءلون : 
أي لعنة خيمت عليهم ؟ وأي جريمة اقترفوها كي تسير الحياة السياسية لديهم يدا بيد مع القتل؟ما هو سبب هذه التراجيديا التي بدأت تقود الى اعتقاد سطحي 

لدى البعض يتمثل في تسمية مبسطة يطلق عليها عادة "سوء الطالع " هل هو التأريخ الطويل للقتل السياسي أم أرواح شريرة سكنت هذه األرض؟ 

الدكتاتور فّنانًا
كتاب "الصباح الجديد" عن تأريخ لم يطَو)الدكتاتور فنانا( لرياض رمزي

الحلقة 8

سيكولوجيا خائبة تكشف عن اضطراب وضياع وكآبة في الهزائم.. صدام- طلفاح.. مصاهرة الوحوش حينما تثق فيما بينها 
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بغداد - الصباح الجديد:
اقامت دائرة الفنون املوسيقية في 
وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واالث��ار، 
مهرج��ان االنش��ودة الوطنية الذي 
يأتي تزامنا مع انتصارات قواتنا في 
املوصل وتلعفر، وحتت شعار )العراق 

ينتصر( على قاعة الرباط .
ق��دم خ��ال املهرج��ان ع��دد م��ن 
الوطني��ة  واالناش��يد  األهازي��ج، 
انتصارات  التي تس��طر بحروفه��ا 
القوات املسلحة، والتي كان ابرزها 
)أنش��ودة جيش الع��راق، وحي اهلل 
الزلم، وردت املوصل ألهلها، وعفيه 
بخوي، ونشد حزمنه، و يا رب احفظ 
الع��راق، وعفي��ة واهلل، وعاهدناك، 

وولد العم(.
مدير ع��ام الدائ��رة االداري��ة ومدير 
عام دائرة الفنون املوسيقية وكاله 
رع��د ع��اوي قال ف��ي تصري��ح له: 
"نحتفل الي��وم ابتهاجاً بانتصارات 
ش��عبنا العظيم، وقواتنا املسلحة 
بجميع صنوفها وتش��كياتها، وأن 
دائ��رة الفن��ون املوس��يقية عملت 
على تقدمي مثل هك��ذا مهرجانات 

لتش��جيع القوات املس��لحة على 
التواص��ل، والعم��ل، لتحرير جميع 
اراض��ي وطنن��ا العزي��ز م��ن دن��س 

داعش".
واض��اف عاوي: "ان ه��ذه الفعالية 
العراقي��ن  مش��اعر  ع��ن  تعب��ر 
العظيمة بكل فآتهم، ومكوناتهم، 
وطوائفهم، م��ن خال ما يقدمونه 

لتوحيد العراق باجتاه واحد".
فيما أعرب املايسترو علي اخلصاف 
املهرج��ان  به��ذا  س��عادته  ع��ن 
وباالنتص��ارات الت��ي حققه��ا وما 
زال اجلي��ش العراقي بصنوفه كافة 
بقول��ه: "اننا الي��وم س��عداء، وما 
قدمن��اه هدية بس��يطة م��ن قبل 
الفنانن جملموعة من االغاني احتفاء 

البطلة، وبعودة  بانتصارات قواتن��ا 
والدواعش  وتلعفر،  احلبيبة  املوصل 
ورقة خاسرة، ولم يكونوا اال سحاب 

مر فوق هذه الباد".
وحت��دث الفنان صاح عب��د الغفور 
االنتص��ارات  "مبناس��بة  قائ��ا: 
الع��راق  ارض  عل��ى  املتحقق��ة 
احلبي��ب، كنت دائم��اً اق��دم اغاني 
ابتهاجاً بالنص��ر املؤزر، ولكن اليوم 
رغبت بتقدمي دع��اء، طالبا من اهلل 
س��بحانه وتعال��ى ان يجع��ل هذا 
البلد آمن��اً ومس��تقراً، وان يحفظ 

العراق وشعبه ". 
في خت��ام احلفل الذي حضره وكيل 
األتروش��ي،  ف��وزي  الثقاف��ة  وزارة 
ومدي��ر ع��ام دار الثقاف��ة والنش��ر 
الكردية أوات حسن امن، مت التقاط 
ص��ورة تذكارية للمش��اركن بهذا 

املهرجان.
ويأتي هذا احلفل في االيام التاريخية 
التي جتس��د وح��دة العراقين، في 
الظ��ام، وحترير  مقارعته��م لقوى 
مدن الع��راق كاملوصل، وتلعفر، من 

الدواعش، وسقوط دولة اخلرافة.

أعض��اء  وخصوص��اً  البع��ض  يع��د 
جمعية عش��اق "الباش " أو"اجملاني " 

بان " واتساب "   
افضل وس��يلة  للتواصل االجتماعي 
مع "صلة االرح��ام" حتى لو كان ذلك 
ببطاق��ة صباحية أو اتص��ال مجاني  

وذلك أضعف االميان !
يجد هؤالء ب��ان الواتس��اب اتاح لهم 
الفرص��ة الج��راء االتص��االت اجملاني��ة 
واحمللي��ة والدولي��ة  مجان��اً م��ن دون 
أستيفاء أجوراً عن لقاء هذه اخلدمات 
كم��ا تفعله ش��ركات الهاتف النقال 
الت��ي تغ��رف الكثير من االم��وال من 
جي��وب املس��تهلكن لق��اء خدم��ات 
النصي��ة  والرس��ائل  االتص��االت 
واالنترني��ت ،   وغيرها والتي باتت هذه 
الش��ركات  تنزعج الي��وم وتتذمر من 
بروز ظاه��رة مواقع التواص��ل اجملانية  
واقبال الناس عليها بش��كل الفت ،ما 
أثر بشكل مباشر على ايراداتها املالية 

وسبب لها خسائر مالية كبيرة ! 
   رمب��ا يش��عر البعض  بان 
"واتس��اب " اتاح الفرص��ة لاصدقاء 
االفراط في تبادل الرس��ائل واالحاديث 
والفديوه��ات  والص��ور  والطرائ��ف 
القصي��رة وكارت��ات الصباح واملس��اء 
اخلي��ر وعيدك��م مبارك��م ال��ى خامتة 
االحزان، بحيث أصبح البعض مهوساً 
باملراس��االت واالتص��االت عل��ى مدار 
الساعة ، خصوصاً من عشاق "الباش 

أس��تغال  يحاول��ون  والذي��ن   "
  " واتس��اب   " مجاني��ة  مي��زة 
أبش��ع أس��تغال لقتل أوقات 
كان  م��ن  س��واء  فراغه��م 
موظفا متقاعس��اً أو متقاعدا 

أو مقع��دا  او عاطا  او معطا أو 
سياس��يا حائرا أو "محلل فضائي 
" حس��ب الطلب  وماكثرهم في 

يومنا هذا!
ومن املؤكد أن موقع "واتساب " وعبر 
التواص��ل اليومي م��ع االهل واخلان 
واالقرباء  واالصدقاء يكش��ف الكثير 
من  خفايا االمور عن توجهاتنا وافكارنا 
وأهواءنا وش��هواتنا ورغباتنا ونفوسنا 
وامزجتنا واذواقن��ا واجدنتنا ، وهذا ما 
يتي��ح لاخرين من أكتش��اف مكامن 

القوة والضعف في شخصياتنا ! 
والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه ماهو 
الهدف م��ن توفير هذه اخلدمة اجملانية 

الكبيرة للمستخدمن دون مقابل ؟ ُ
ه��ل يق��ف وراء كل ذل��ك " م��اك " 
رحمان��ي  يه��دف م��ن وراء كل ذل��ك 

احلصول على األجر والثواب ؟
 أم أن هن��اك" ش��يطان" رجي��م ل��ه 
اه��داف وغايات اليعلمها اال س��لطان 
الغيب ، ورمبا سيكش��فها املستقبل 

القريب ؟
وعل��ى ذكر "الش��يطان"  ف��ان منبه 
رسائل الواتساب رن منبها عن وصول 
رس��الة جدي��دة من صديق واتس��ابي 
..تضمنت حكاية طريفة  ادونها كما 
وصلتني .. تق��ول احلكاية القصيرة  : 
أن حم��اراً كان مقي��داً بش��جرة ، جاء 
الش��يطان وف��ك ل��ه احلب��ل ! ،دخ��ل 
احلمار حقل اجليران وبدأ يأكل األخضر 
والياب��س ، رأته زوج��ة الفاح صاحب 
احلق��ل فأخرج��ت البندقي��ة وقتل��ت 

احلمار!
س��مع صاحب احلمار صوت البندقية 
،فلم��ا رأى حم��اره مقت��والً ..غض��ب 

وأطلق النار على زوجة الفاح !
رج��ع الف��اح ووج��د زوجت��ه مقتولة 
،فحمل بندقيته وقتل صاحب احلمار!

ُسئل الشيطان : ماذا فعلت ؟
قال الش��يطان :الشي ..فقط أطلقت 

احلمار !

                 *ضوء
اذا اردت ان تخرب البالد 
...أطلق احلمير!

الحمير.. و"واتساب"!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صّناع "المسؤول"

جمال جصاني

حديثنا اليوم سنتجاوز فيه طفح العملية السياسية 
واملش��هد الراهن، أي "املس��ؤول الفاس��د والفاشل" 
ال��ى حيث الدوائ��ر اخلفية التي تقف خلف اس��تمرار 
نف��وذ وهيمن��ة مث��ل هذه الس��االت عل��ى املفاصل 
احليوي��ة للدول��ة واجملتمع بعد زوال النظ��ام املباد ربيع 
الع��ام 2003. تل��ك املصالح والق��وى والعقليات التي 
تعيد إنتاج الفس��اد واخلراب في التجربة الفتية التي 
انتظره��ا العراقي��ون طوي��اً. هؤالء هم أس الفس��اد 
ومصدر تزويد اإلرهابين واللصوص بكل ما يحتاجونه 
لبسط هيمنتهم على تضاريس هذا الوطن املنكوب 
من الفاو لزاخو. ال مي��ر يوم من دون أن تنقل لنا األخبار 
قصص��ا عن مس��ؤولن ج��دد خانوا األمان��ة واملهمة 
التي عه��دت اليهم بنحٍو مخٍز. طبع��اً غالبية هؤالء 
يبق��ون مبنأى ع��ن العقاب الائق مبثل تل��ك اجلرائم، أو 
يترك��ون البلد وه��م مطمئنون من ن��وع ردود األفعال 
الت��ي س��تلتحق بس��ابقاتها في هذا اجمل��ال، طبعاً ال 
يخلو األمر من التضحية ببعض منهم مع حصولهم 
عل��ى ضمانات بعقوبات مخفف��ة وتقاعد مجٍز وآمن 
بعد ذلك. ال أحد يجرأ على تس��ليط الضوء على تلك 
الدوائر اخلفية، والتي تقف خلف أعظم الكوارث التي 
حلت بنا، بفعل استمرار هيمنتهم على مصادر القرار، 
وبالتال��ي تعويضهم لكل ذلك الس��كراب من حطام 
"املس��ؤولن" بنسخ أخرى ال تقل فتكاً عن سابقاتها 

وهكذا دواليك..
برغم جس��امة م��ا أحلقوه من أض��رار مبصالح الوطن 
والن��اس، إال أن أولئ��ك "املس��ؤولن" ل��م يكونوا أكثر 
من أداة ووس��يلة بيد تلك الدوائر اخلفية، التي تواصل 
نش��اطها في إجهاض أي مش��روع ج��دي لترميم ما 
تبق��ى لدينا من آمال. لنتوقف قلي��اً عند نوع البدالء 
الذي��ن مت اختياره��م عمن اس��تهلك من أس��افهم، 
س��نجدهم ال يختلفون كثيرا عنهم وحس��ب بل في 
الغالب هم أكثر بؤساً وضررا، كما أن النفوذ املتزايد ل� 
)احلبربش( تلك اخمللوقات التي جتيد فن الدقات وغيرها 
م��ن تقنيات اخلنوع واالنحطاط؛ قد وّفر كل الش��روط 
الستقبال املزيد من هذه الفصول املميتة. إن استمرار 
ه��ذه املعادالت واملعايير الش��اذة في اختي��ار املاكات 
غير املؤهل��ة واملعطوبة لتبوأ املناصب واملس��ؤوليات 
احليوية، يعني احلكم مس��بقاً بالفشل لكل مسعى 
يضع نصب عينيه مهم��ة التغيير واإلصاح، وهذا ما 
ل��م يجر التصدي له حتى هذه اللحظة، حيث يواصل 
حيتان املش��هد الراهن، بسط وجتديد هيمنتهم على 
أس��اب الغنيمة األزلي��ة، عبر آليات وقن��وات صيغة 
الدم��ار الش��امل الت��ي اعتصم��وا به��ا جميع��اً، أي 

احملاصصة الطائفية واإلثنية. 
أحيان��اً ومن أجل ذر الرماد ف��ي العيون؛ يتم رفد بعض 
املواق��ع الش��اغرة، بأش��خاص م��ن خ��ارج اصطبات 
احملاصصة، لكن س��رعان م��ا يبرر الواف��دون اجلدد ملن 
اختاره��م تلك الثق��ة املمنوحة لهم، لتج��ري األمور 
طبقاً ملا رس��مته تل��ك الدوائر اخملضرم��ة في صناعة 
"املس��ؤول". با أدنى شك فأن املسؤول احلقيقي الذي 
يعي ويقّدر معنى املسؤولية، ال ميكن أن يسمح لنفسه 
بالتورط بإدارة مؤسس��ات أو مش��اريع يعرف مسبقاً 
أن ال خيار أمامه س��وى اقتفاء أثر أسافه أو مواجهة 
الفشل الذريع وبالتالي الفرار السريع، كما حصل مع 
أحد املع��ارف الذي وضعته الصدف��ة على رأس إحدى 
املؤسس��ات من دون مقدمات، وقد استفس��رت منه 
عن فريق عمله واملش��روع الذي يفترض أن املؤسس��ة 
املوكولة له متثل إحدى حلقاته؟ سؤال سيبقى ينتظر 

جواباً لم يولد بعد.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

جانب من االحتفالية

الفنون الموسيقية تحتفل بمهرجان األنشودة الوطنية 
تحت شعار "العراق ينتصر"

النجف - الصباح الجديد:
ش��ارك البي��ت الثقاف��ي ف��ي النج��ف االش��رف، ف��ي املعرض 
التسويقي لألعمال اليدوية والفنية الذي أقامته مركز سيدات 
أعمال النجف، بالتعاون مع مطار النجف االشرف الدولي، وحتت 
ش��عار "بأيديها تصنع األمل" وذل��ك دعماً للصناعات الوطنية 

وسعياً لتحقيق التمكن االقتصادي للنساء. 
وقالت املديرة التنفيذية للمعرض د.حا املوسوي "إن الفكرة من 
املشروع هي إيجاد مكان تس��ويقي لأليدي العاملة، والصناعة 
الوطني��ة، وذل��ك بعد التده��ور االقتصادي، ووجدن��ا إن املوجود 
في الس��وق هو بضاعة مس��توردة، واملنافس��ة قوي��ة، والبنات 
اللواتي يصنعن منتجات معينة يجدن صعوبة في تس��ويقها 
للمجتمع، والتس��ويق يكون أما عن طري��ق االنترنت، وهذا فيه 
صعوبة مع كلفة اإليصال، لذلك طرحنا فكرة أن مطار النجف 
االش��رف مينحنا املكان مجانا، وملدة ش��هرين، فيمكن أن نسوق 
البضاع��ة احمللية، ونعك��س صورة إيجابية ع��ن األيدي العاملة 

العراقية وماذا ميكن ان تصنع.
فيما أش��ارت عضو مجلس محافظة النجف الس��يدة أسيل 
الطالقاني بالقول "إن هذه املعارض بذرة إيجابية لكل ش��رائح 
اجملتمع، بأن تش��ارك ف��ي هذا املعرض، ويكون ل��ه مردود إيجابي 
مادي ونفس��ي، هناك شرائح رأينها مثا املعاقن املوجودين في 
املعرض، عندما تتبنى موضوعه، سيشعر بانه  إنسان نافع في 
اجملتمع، ويقدم خبرة، أو مهنة معينة، وبالتأكيد س��يتحول إلى 
عنصر إيجابي، ويحاول س��د احتياجاته اليومية من خال دخله 

املادي، وان كان محدودا".

بغداد - الصباح الجديد:
أق��ام البي��ت الثقافي ف��ي مدين��ة الصدر وضم��ن منهاجه 
التثقيف��ي، محاض��رة صحي��ة للدكت��ور غزوان ح��ازم، حتت 
عنوان )الصحة العامة وبداية العام الدراس��ي اجلديد(، أدارها 

اإلعامي عادل الساعدي. 
ابت��دأ الدكتور غزوان حازم احملاض��رة بتعريف الصحة العامة 
قائ��اً: ه��ي احلال��ة املثالي��ة لتركيب اإلنس��ان اجلس��ماني، 
والعقلي، والنفس��ي، واالجتماعي، بحي��ث يكون فيها خالياً 
م��ن أي إعاق��ة، أو مرض، أو ض��رر، مهما كان نوع��ه، يتطلب 
اخلض��وع لعاج م��ا، أو تناول دواء معن، مبين��ا إن الصحة ال 
تقتصر على كون اجلس��م خالياً من األمراض، وإمنا تش��تمل 
على قيام اجلس��م بوظائفه املتعددة على أحسن صورة، من 

دون أي قصور أو تكاسل. 
وأش��ار احملاضر إلى ان��ه : بعد احلرب العاملي��ة األولى والثانية، 
ش��عر عدد م��ن األطباء ومن منطل��ق إنس��اني باحلاجة إلى 
تأسيس منظمة إنسانية تعنى بصحة اإلنسان، فتم تأسيس 
 )WHO(، ًمنظم��ة الصّحة العاملية والتي يرم��ز لها اختصارا
وهي واحدة من ع��دة وكاالت تابعة لألمم املتحدة متخصصة 
في مجال الصحة، وقد أنش��ئت في 7 نس��يان1947 ومقرها 
احلال��ي في جنيف، سويس��را، وهي مس��ؤولة ع��ن تأدية دور 
قيادي في معاجلة املسائل الصحية العاملية، وتصميم برامج 
البحوث الصحية، ووضع القواعد واملعايير، وتوضيح اخليارات 
السياس��ية املس��ندة بالبيانات، وتوفير الدع��م التقني إلى 

البلدان، ورصد االجتاهات الصحية وتقييمها. 

البيت الثقافي في النجف يشارك في 
المعرض التسويقي لألعمال اليدوية

)الصحة العامة وبداية العام الدراسي 
الجديد( محاضرة في مدينة الصدر

الصباح الجديد - وكاالت:
عّب��رت الفنان��ة حن��ان مط��اوع عن 
سعادتها بعد تكرميها مع مجموعة 
كبي��رة من النجوم م��ن خال اجمللس 
القومي حلقوق اإلنسان، بعد جناحهم 
في دراما رمضان، وكان منهم الفنانة 

رجاء اجلداوي، ومحمد فهيم .
وعلقت حنان مط��اوع على تكرميها 
م��ن اجمللس القومي حلقوق اإلنس��ان 
عبر صفحتها عل��ى موقع التواصل 

االجتماعي "فيسبوك" قائلة: تكرمي 
م��ن اجمللس القومي حلقوق اإلنس��ان 
عن مسلس��ل "هذا املساء"، ولقائي 
وأضافت  مع أصدقائ��ي وحبايب��ي"، 
:"ش��كر خاص جدا لألس��تاذة إنعام 
خيري��ة  واالس��تاذة  عل��ي،  محم��د 
البشاوي، واألس��تاذ طارق الشناوي، 
واألس��تاذ رامي عبد الرازق، واألستاذ 
كرم النج��ار، واألس��تاذ ماهر زهدي، 
واألس��تاذ جمال فهم��ي، أمن جلنة 

الثقافي��ة  احلق��وق 
باجمللس".

يذك��ر أن الفنانة حنان 
مطاوع ع��ادت اإلثنن، من 

شرم الشيخ بعد حضورها 
افتتاح مهرجان شرم  حفلة 
الش��يخ األفروأسيوي، الذي 
ترأسه والدتها الفنانة سهير 

بصحبته��ا  وكان  املرش��دي، 
زوجها اخملرج أمير اليماني. 

المجلس القومي لحقوق اإلنسان يكّرم 
الفنانة حنان مطاوع 

بغداد - الصباح الجديد:
اختتمت دائرة الدراس��ات والبحوث 
في الهيئ��ة العامة لآلث��ار والتراث 
واالثار،  والس��ياحة  الثقافة  ب��وزارة 
واس��تكماال خلطة ع��ام 2017 دورة 
متخصص��ة بالزج��اج ف��ي العراق 
الق��دمي، ي��وم 2017/9/19 ملوظف��ي 
دوائ��ر الهيئة، والتي اس��تمرت ملدة 
عش��رة أيام. صرح بذل��ك مدير عام 
دائ��رة الدراس��ات والبحوث قاس��م 
طاه��ر الس��وداني، مش��يراً الى ان 
الدورة تضمنت ع��دة محاور ابرزها 
مكون��ات الزجاج، وطرائق تصنيعه، 
وصيان��ة التال��ف واملهش��م منها، 
ومناول��ة الزجاج، إضاف��ة الى طرق 
اخلزن والعرض حلمايته من العوامل 

ان  مضيف��اً:  اخلارجي��ة،  واملؤث��رات 
احملاضرة "ش��كران مه��دي صالح" 
قدمت ش��رحا مفصا ع��ن أهمية 
الزج��اج، وقيمته الفني��ة في االثار 
العص��ور  م��دى  عل��ى  العراقي��ة 

واحلضارات التي مر بها العراق.

يشار الى ان هذه الدورة هي واحدة 
من الدورات املهمة التي تضمنتها 
اخلط��ة الس��نوية التدريبية لعام 
٢٠١٧، والتي أعدها قسم التدريب 
اآلثاري في دائرة الدراسات والبحوث، 
لارتق��اء مبس��توى العامل��ن ف��ي 

ومواكب��ة ط��رق  الهيئ��ة، 
احلديثة  والتأهي��ل  الصيانة 

ف��ي العال��م، ونش��ر الوع��ي 
اآلثاري لدى املتدربن للنهوض 
بواق��ع العم��ل امليدان��ي في 

والتأهيل  والتنقي��ب،  التحري، 
ف��ي املواق��ع األثري��ة، وإلع��داد 
ماكات مهنية متخصصة في 

هذا اجملال.

الصباح الجديد - وكاالت:
اعتذر مصمم األزياء البريطاني 
جوليان مكدونالد عن استعمال 
الفراء في مجموعاته السابقة، 
ليثير موضوعا ساخنا، عاد ليهز 

أسبوع املوضة في لندن.
وحت��دث مكدونال��د لرويترز بعد 
أي��ام م��ن احتجاج، عط��ل فيه 
نش��طاء مناهضون الستعمال 
الف��راء، ع��رض دار أزي��اء بيربري 

املوض��ة،  أس��بوع  خ��ال 
وتعرض��وا ملش��اهير مثل 
الراب س��تورمزي،  مغني 
وعارض��ة األزياء ناعومي 

كامبل.

مصمم أزياء يعتذر عن استعماله فراء 
الحيوانات في عروض األزياء

الهيئة العامة لآلثار والتراث تختتم 
دورًة عن "الزجاج في العراق القديم"
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