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ال تلي��ق الكلمات املألوفة في قام��وس العزاء بقدر الراحل 
الفقيد ، فقيد صحيفتنا واملاليني من العراقيني وال بهيبته 
وقامت��ه وتأريخه . اريد ان اش��دد عل��ى ان الفقيد ابا خيام 
هو وتد اساس��ي ف��ي خيمتنا املتواضع��ه ، فنحن نحكي 
معه كل يوم ونستشيره في شؤوننا العامة واخلاصة ، في 

السياسة كما في اإلقتصاد والثقافة . 
معك ي��ا ابا خي��ام كنا نعرف جه��ات كثيرة غي��ر اجلهات 
االربع ولكننا ايضا عرفنا مكاننا وصداقاتنا وخصومنا في 
الداخ��ل العراقي وف��ي اخلارج . اليوم نش��عر بغصة ونحن 
نتح��دث عنك بوصف��ك غائباً عنا وعن عش��رات املفكرين 
والسياس��يني والنواب والقادة السياس��يني ، هؤالء الذين 
كنت قادراً على جمعهم في غضون شديدة القصر فيأتون 
ال��ى معهد التق��دم وهم مستبش��رون ومفتوحي العقل 
والقلب . وكنا في الصباح اجلديد ننتظر كل ما ينش��ر وما 
يس��تكمل من وثائق او نصوص . وش��عرنا طيلة س��نوات 
رفقتن��ا ل��ك اننا ممي��زون بطريق��ة رفيعة ومش��رفة . فما 
ننشره الى القارئ العراقي يصب في قلب مصلحته وميس 
جوهر تساؤالته ومصاحله وهذا جوهر الوظيفة الصحفية 

السليمة واملهنية واملسؤولة . 
س��تغيب عنا اذن يا ابا خيام وسنفتقدك في األيام املقبلة 
وعزاؤن��ا انك رحلت والعابثني مبس��تقبل الع��راق قد رفعوا 
رؤوس��هم بع��د ان خفض��ت اجلماعات االرهابية رؤوس��ها 
وانهزمت بفضل مواقف املقاتل��ني االبطال الذين انتقموا 
لكرامتهم من الدواعش ونكلوا بهم وخفضوا رؤوس��هم 
ومرغوا انوفهم بالتراب . وها نحن نتحشد ملواجهة اخلطر 

االنفصالي اجلديد . 
س��نقوم بعملن��ا وانت واف��كارك حاض��رون ف��ي وجداننا 
وكتاباتك ومس��اهماتك وحتذيراتك حول املقتربات اخلاطئة 
، وتل��ك الس��ليمة ، ف��ي مج��االت اإلقتص��اد والتخطيط 
واإلص��الح ب��كل فروع��ه واش��كاله منهج��ا نهت��دي به 
ونس��تقرؤه . وانت تع��رف في ابديتك كم س��نحزن عليك 

وكم سنرتبك الننا فقدناك . 

وداعًا مهدي الحافظ أيها 
المعلم العراقي الكبير 

اسماعيل زاير

Tue. 3 Oct. 2017 issue (3791) الثالثاء 3 تشرين األول 2017 العدد )3791(

هذا الصباح

بغداد - وعد الشمري:
اب��دت احلكوم��ة العراقي��ة، أم��س 
االثن��ني، اس��تعدادها للح��وار م��ع 
اقليم كردستان بشرط التخلي عن 
اس��تفتاء االنفصال عن البالد وهدر 
نتائج��ه، مؤك��دة أن اي مباحث��ات 
على ه��ذا الصعيد مرفوضة جملة 

وتفصيالً.
يأت��ي ذلك في وقت، امل��ح التحالف 
الكردس��تاني إل��ى امكاني��ة الغاء 
االس��تفتاء لكن من خالل احلوارات،  
بانتظ��ار عق��د  أن��ه  إل��ى  منوه��اً 

االجتماع االول لها في بغداد.
املكت��ب  باس��م  املتح��دث  وذك��ر 
االعالمي جمللس الوزراء سعد احلديثي 
إلى "الصب��اح اجلديد"، أن "اجراءات 
احلكوم��ة مس��تمرة للحفاظ على 
وحدة العراق وعدم السماح باي امر 

واقع يتنافى مع الدستور".
واضاف احلديثي أن "احلكومة حذرت 
اقليم كردس��تان س��ابقا بأنها لن 
تق��ف مكتوفة االيدي جت��اه املضي 

بعملي��ة االس��تفتاء لك��ن من دون 
جدوى".

وأوضح أن "احلكوم��ة ملزمة بنص 
املادة 109 من الدستور التي تتحدث 
ع��ن دورها ف��ي احلفاظ عل��ى وحدة 
وس��يادة العراق ونص ق��رار احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا بايق��اف عملي��ة 

االستفتاء".
وأكد احلديث��ي أن "مجل��س الوزراء 
لن يسمح حتت اي ضغظ باملساس 
بوحدة الع��راق أو اقتط��اع جزء من 

اراضيه".
ورأى أن "هذه اخلطوات كفيلة بعودة 
مناصري االس��تفتاء إل��ى الصواب 
وااللتزام بالدستور ومعاجلة في ظل 

االطر الشرعية".
وأكد أن "احلوارات املس��تقبلية مع 
اإلقلي��م مفتوح��ة ولكن م��ن دون 
اخل��وض ف��ي االس��تفتاء وكذل��ك 
نتائجه وهو أمر محس��وم وال ميكن 

التراجع عنه".
تتمة ص3

الحكومة تشترط هدر االستفتاء
ونتائجه لبدء الحوار مع اإلقليم

الكردستاني يلمح إلمكانية إلغائه من خالل المباحثات المباشرة

جلسة سابقة جمللس الوزراء

ينعى رئيس وهيئة تحرير جريدة "الصباح الجديد" النائب مهدي الحافظ 
الذي توفي مساء يوم األحد في أحد مستشفيات النمسا بعد صراع مع مرض 

عضال ، داعين المولى القدير أن يلهم محبيه وذويه الصبر والسلوان

)الصباح الجديد" تنعى
النائب مهدي الحافظ

واليوم ترجل فارس من فرسان العراق من على صهوة 
ج��واده الذي غادرنا إلى ذم��ة اخللود ، وبفقدانه ، فقد 
العراق ش��خصية ف��ذة .. كان العراق هم��ه .. اذ لم 

يدخر جهدا في البحث عن سبل بناء الوطن ..
ولد الراح��ل مهدي احلاف��ظ، عام 1937 ف��ي مدينة 
الديوانية ، وش��غل منصب وزي��ر التخطيط في اول 
وزارة ش��كلها رئيس الوزراء االس��بق اياد عالوي عام 

2004، بعد سقوط نظام االسبق .
وتش��ير س��يرة حياته الوظيفية إلى انه مثل العراق 
وزي��را مفوض��ا ف��ي األمم املتحدة بجني��ف بني عامي 
1978و1980. ثم التح��ق مبنظومة التجارة والتنمية 
التابعة لالمم املتحدة حيث عمل فيها مديراً للتنمية 
الصناعي��ة اخلاص��ة للمدة بني عام��ي 1983و1996، 
وعم��ل بعده��ا مدي��را اقليمي��ا 
للتنمي��ة الصناعية لغاية 

.1999
وشغل احلافظ عضوية 
املعتمدي��ن  مجل��س 
ف��ي  واملستش��ارين 
االيدولوجي��ة  معه��د 
العربي من��ذ عام 1996 
وكان رئيس��ا للجمعي��ة 
للبح��وث  العربي��ة 
في  االقتصادي��ة 
للمدة  القاهرة 

بني عام��ي 1998 و2000، كما كان عضوا مؤسس��ا 
للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان وعمل نائبا لرئيس 

منظمة التسامي االفرو- آسيوية منذ عام 1980.
وبعد انهائه دراس��ته اجلامعية في الكيمياء حصل 
على ش��هادة الدكتوراه في العل��وم االقتصادية من 

جامعة تشارلز في براغ في تشيكوسلوفاكيا.
وكان للراح��ل مؤلف��ات واعم��ال بحثي��ة تناول��ت 
االس��تخدامات االقتصادي��ة لعوائ��د النفط 1973  
للمؤسس��ات  التنافس��ية  الق��درة  رف��ع  وآلي��ات 
االقتصادي��ة العربي��ة والنف��ط واالقتص��اد العربي 
2000 وتقييم جتارب االستقرار االقتصادي والتكييف 
الهيكلي في البلدان العربية 1997 وآفاق الش��راكة 
العربي��ة – االوروبي��ة 1999 ورؤية مس��تقبلية المناء 
العالم العربي ) دراس��ة لليونسكو ( والتنوع احليوي 
والتنمية والعلم – مراجعة اصدار اليونس��كو 2002  
ومجموع��ات اوراق داخلي��ة ملنظمتي ال��� UNIDO و 
UNCTAD ومقاالت كثيرة ملعاجلة ش��ؤون اقتصادية 
واجتماعية وثقافية والتنمية املس��تدامة والتنمية 
البش��رية وحقوق االنسان واالصالحات الدميقراطية، 
والعوملة وقدم بعضها لندوات عربية ودولية ، و"االن 
والغ��د " مقاالت ف��ي االقتصاد والسياس��ة  2009  
والتنمي��ة البش��رية – آراء ومعاجل��ات جديدة 2012  
واض��اءات عل��ى املاضي القري��ب 2012 ونبؤات االمل 
2012  وروح العص��ر ومس��ارات التحول ف��ي العراق 

. 2013

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن قائ��د عمليات احلويجة، الفريق 
الرك��ن عبد االمير رش��يد ي��ار اهلل، 
ام��س األثن��ني، ع��ن حتري��ر 45 قرية 

وناحية الرشاد بالكامل.
وقال يار اهلل في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، ان "قوات جهاز 
االرهاب وقطعات عمليات  مكافحة 

ش��رق دجل��ة، مبش��اركة االلوي��ة 5 
و10و22 و27 و6 من احلش��د شعبي، 
متكن��وا م��ن حتري��ر45 قري��ة وناحية 

الرشاد بالكامل".

واض��اف ان "الق��وات تس��يطر ايضاً 
على مطار الرش��اد، ضمن الصفحة 
الثانية من املرحلة الثانية لعمليات 
حترير احلويج��ة"، مبين��ا ان "التقدم 

بقي��ة  لتحري��ر  مس��تمراً  م��ازال 
املناطق".

املش��تركة  العملي��ات  وانطلق��ت 
وقوات احلشد الشعبي ، أمس االثنني 

، لتحرير ما تبقى من األراضي ضمن 
عمليات املرحلة الثانية لتحرير قضاء 

احلويجة في محافظة كركوك . 
تتمة ص3

انهيار كبير لعناصر "داعش" يسبق اقتحام مركز الحويجة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
عزى رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
ام��س االثن��ني، بوفاة النائ��ب مهدي 
أب��رز  "إنن��ا فقدن��ا  قائ��الً  احلاف��ظ، 
الش��خصيات التي ناضلت من أجل 

احلرية والدميقراطية".
وقال معصوم في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، "تلقينا بأسف 
بالغ نبأ رحي��ل األخ والصديق العزيز 
مهدي احلافظ، عضو مجلس النواب 

ووزير التخطيط السابق والشخصية 
الوطنية الدميقراطية املعروفة".

واض��اف، "بفقدانن��ا احلاف��ظ نكون 
ق��د ودعن��ا أحد أب��رز الش��خصيات 
األكادميي��ة والسياس��ية والفكري��ة 
احلري��ة  أج��ل  م��ن  ناضل��ت  الت��ي 
والدميقراطي��ة والعدالة، س��واء في 
احلقب��ة الدكتاتوري��ة أو ف��ي مرحلة 

بناء عراق جديد".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت القوات املس��لحة االيرانية، 
أم��س االثن��ني، عن ب��دء املن��اورات 
االيرانية العراقية على حدود اقليم 

كردستان.
وذك��رت قناة روس��يا اليوم نقال عن 
املتحدث باس��م القوات املس��لحة 
اإليرانية العميد مس��عود جزائري، 
ان "املن��اورات املش��تركة ب��ني ايران 
والعراق ب��دأت في املناطق احلدودية 

مع إقليم كردستان العراق".
واضاف جزائري ان "املناورات تأتي في 
إطار طلب احلكومة العراقية تعزيز 
التع��اون العس��كري ب��ني البلدين، 
بهدف س��يطرة احلكوم��ة املركزية 

على املعابر احلدودية".
وتأت��ي ه��ذه التدريب��ات بع��د مرور 
أس��بوع عل��ى اس��تفتاء انفص��ال 
اإلقليم، الذي ترفضه بغداد وطهران 
وأنقرة قطعيا بوصفه غير شرعي.

معصوم يعّزي بوفاة الحافظ: 
فقدنا أبرز الشخصيات 

المناضلة من أجل الحرية

العراق وإيران ينفذان
مناورات مشتركة على
حدود إقليم كردستان



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

طالب��ت حكومة اقليم كردس��تان 
احلكومة االحتادية االبتعاد عن لغة 
التصعي��د والب��دء بجول��ة جديدة 
املباحث��ات ملعاجلة املش��كالت  من 
العالقة، عادة القرارات التي صدرت 
ف��ي بغ��داد مؤخ��را ض��د االقليم 
قاسية وهي مبنزلة عقوبة جماعية 

أضرت باملواطنني في كردستان.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
حكوم��ة االقليم س��فني دزيي في 
حدي��ث للصب��اح اجلدي��د ان عل��ى 
حكومت��ي املرك��ز واالقلي��م البدء 
بحوار جديد، باالس��تناد الى الرغبة 
املتبادل��ة م��ن الطرف��ني، واالبتعاد 
ع��ن اصدار الق��رارات م��ن منطلق 
عاطف��ي ورد الفعل الس��لبي، وهو 
م��ا اوض��ح ان حكوم��ة االقلي��م 
تس��عى ال��ى االبتعاد عن��ه والبناء 
على النقاط املشتركة وهي كثيرة 
ملعاجل��ة املش��كالت العالقة، وفي 
حال تعذر ذلك االس��تعانة واشراك 
الدول الكبرى لرعاية حوار مشترك 
والسعي للتقليل من االضرار التي 
ميكن ان يخلفها التصعيد وتغليب 
لغ��ة العق��ل واملنط��ق عل��ى لغة 

التصعيد والتشنج.
وف��ي مع��رض رده عن س��ؤال حول 
موق��ف حكوم��ة االقلي��م وم��دى 
استعدادها للمساومة على نتائج 
االستفتاء، اوضح دزيي ان حكومة 
االقلي��م ل��م تتدخل في مس��ألة 
اج��راء االس��تفتاء وامن��ا ذل��ك كان 
قرار االطراف السياس��ية وش��عب 
كردستان، معلناً دعم ومساندة اية 
جهود للوساطة وحلحلة املسائل 
العالق��ة، مرحب��ا برس��الة املرجع 
االعلى الس��يد علي السيستاني، 
التصعي��د  ومن��ع  التوت��ر  النه��اء 
ب��ني بغ��داد واربيل، مطالب��ا الدول 
الصديق��ة والواليات واملتحدة واالمم 
املتحدة بلعب دورها في الوس��اطة 

وانهاء التوتر بني بغداد واربيل.
وبينما دعا املتحدث باسم حكومة 

االقلي��م ال��ى االبقاء على اس��س 
اواص��ر  تقطي��ع  وع��دم  العالق��ة 
التع��اون ب��ني اجلانبني، انتق��د قرار 
احلكوم��ة االحتادية اغ��الق املطارات 
في اربيل والس��ليمانية وقال »هذا 
االجراء اضر بنحو مباشر باملواطنني 
في االقلي��م، خصوصا وان مطارات 
االقليم كانت باالساس حتت اشراف 
س��لطة الطي��ران العراقي��ة، الفتاً 
الى ان حكومة االقليم مس��تعدة 
ملناقش��ة الية مراقبة املطارات اذا 

كان احلكومة العراقية تريد ذلك.
ص��دام  حص��ول  امكاني��ة  وع��ن 
عس��كري ب��ني حكومت��ي االقليم 
واملرك��ز، قال دزيي »لي��س لدينا اية 
ني��ة للدخول ف��ي ح��رب او اعمال 
عنف قد تنش��ب في اي��ة نقطة او 
موقع، مضيفاً ان قوات البيشمركة 
ل��م تفرض ارادته��ا بالقوة على اية 
نقطة وهي جاءت اساس��اً للدفاع 

ع��ن املواطن��ني، وتاب��ع ان حكومة 
للتنس��يق  مس��تعدة  االقلي��م 
وتش��كيل جل��ان امنية مش��تركة 
حلفاظ على االمن واالس��تقرار في 

كركوك واملناطق التابعة لها.
وع��ن تهدي��دات دول اجل��وار باغالق 
احل��دود وايقاف تصدي��ر النفط من 
قب��ل تركي��ا، اوض��ح ان حكوم��ة 
االقلي��م تعم��ل على ع��دم وصول 
الوض��ع ال��ى هذا احل��د، وان النفط 
الذي يصدر من االقليم عبر االراضي 
التركي��ة، يذهب لصالح ش��ركات 
عاملي��ة، وفق��ا لعق��ود وقعتها مع 
حكومة االقليم، وان هذه الشركات 
لها مصالح كبيرة في االقليم، وان 
له��ا احلق وفق��ا للقوان��ني الدولية 
ف��ي تس��لم حصتها م��ن النفط 
ال��ذي تنتج��ه من حق��ول االقليم، 
وان حلكومة االقليم اتفاق لتصدير 
النف��ط املباع مع احلكومة التركية 

عب��ر اراضيها وان ذلك االتفاق ملزم 
للجانبني وليس من السهولة الغاء 
العقود التي وقعته��ا مع حكومة 
االقلي��م، مبين��اً ان االم��وال الت��ي 
يحصل عليها االقلي��م من واردات 
النفط املباع الى الشركات العاملية 
تودع في بن��وك باخلارج وال تودع في 

بنوك تركية.
واض��اف انه بإمكان ال��دول الكبرى 
وامي��ركا وبريطانيا االس��راع في ان 
تلعب دورا مهما للوساطة وتهدئة 
االوض��اع بني اربيل وبغ��داد، بحكم 
التأثي��رات الت��ي له��ا عل��ى بغداد 
واعادة التوازن ال��ى مجلس النواب 
العراق��ي وان حكومة االقلم ترحب 
باية مبادرة حللحلة املش��كالت بني 

بغداد واربيل.  
وكان اجملل��س االعل��ى لالس��تفتاء 
ق��د عقد اخ��ر اجتماع له برئاس��ة 
مسعود بارزاني واعلن انتهاء مهامه 

معلنا تش��كيل ما اسماه باجمللس 
لكردس��تان  السياس��ية  القي��ادة 
الع��راق، ورح��ب اجمللس بالرس��الة 
التي وجهها املرجع االعلی الس��يد 
السيستاني، مش��يرة الى أن هذه 
املبادرة خطوة مهمة حلفظ املبادئ، 
إذ أن منطلقها هي حماية السلم 
واألم��ن االجتماع��ي ونب��ذ العنف 

والتهديد.
وكانت اطرافاً سياسية في االقليم 
منه��ا حرك��ة التغيي��ر واجلماع��ة 
االس��المية وكت��اب وصحفيون قد 
اعلنت رفضها لتش��كيل مجلس 
السياس��ية في كردستان  القيادة 
– الع��راق واصف��ا تش��كيلة بغير 
الش��رعي مطالب��ة بح��ل اجملل��س 
والع��ودة الى الس��ياقات القانونية 

والتوازن في تشكيله.
الوطن��ي  االحت��اد  طال��ب  ب��دوره 
الكردس��تاني ممثلي��ه ف��ي مجلس 

الع��ودة  ال��ى  العراق��ي  الن��واب 
واملشاركة في جلسات اجمللس، بعد 
مقاطعة استمرت السبوعني، وهو 
وما وضع النواب في موقف محرج، 
اذا ان اغلبهم يرفض العودة في ظل 
التوتر ال��ذي تش��هده العالقة بني 
بغداد واربيل عقب اجراء االستفتاء، 
فضالَ ع��ن غياب اجماع سياس��ي 
في االقليم على ع��ودة النواب الى 

جلسات مجلس النواب.  
في غض��ون ذل��ك اعلنت وس��ائل 
اع��الم ايراني��ة ع��ن وص��ول هيئة 
عراقي��ة مؤلفة من 200 ش��خص 
لتس��لم النقاط احلدوي��ة بني ايران 
واالقلي��م، واض��اف موق��ع اخباري 
ان هيئ��ة عراقية وصل��ت الى ايران 
للتنسيق وتسلم النقاط احلدودية 
) باشماغ وبرويز خان وحاجي عمران( 
وفقا التفاق مس��بق م��ع احلكومة 

العراقية.

حكومة اإلقليم تطالب المجتمع الدولي والدول
الكبرى بالوساطة للبدء بحوار بناء مع بغداد

دعت عبر »الصباح الجديد« إلى االبتعاد عن التصعيد ورفع ما وصفته بالعقوبات الجماعية
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

» ليس مبقدور االنسان ان يغطي  جميع االحداث  والوقائع  
ف��ي حياته  ، عندما يروم  ان يس��جل نوعا من  الذكريات  
او بعضه��ا  ولذلك يكتب احيانا ه��ذه الذكريات موجزة  
او مح��ددة  مبعن��ى انها  التف��ي  به��دف االكتمال  كما 
ي��رى البعض« .. به��ذه لكلمات املعب��رة الواضحة كتب 
املرح��وم الدكتور مه��دي احلافظ الذي غادرن��ا امس إلى 
امللي��ك األعلى  مقدمة آخر كت��اب  أصدره وحمل عنوان 
)محطات في حياتي( .. وكأنه  يلتمس العذر من االخرين 
الذي��ن يطالبون��ه ويعتب��ون   عليه في ع��دم توثيق كل 
مايحمله من تاريخ حافل باألحداث الكبيرة والتي تركت 
اثرا كبيرا  على املس��تويني الوطني والدولي ..كان يريد ان 
يقول اعذروني ان لم امتكن من كتابة كل ما حتت جنباتي 

فهو كثير وساعات احلياة لن تكفي  للبوح به .. 
مه��دي احلافظ اليعرف االستس��الم او الوه��ن .. يحمل 
من التحدي للواقع الش��يء الكثير ، فهو ابن الش��امية 
مدين��ة العنبر فتح عينيه ب��ني تلك احلقول املترامية في 
مت��وز عام 1937 ليحم��ل معه تلك الطيبة التي تش��به 
رائحة العنبر  ، ومع الطيبة حمل ايضا قوة الش��كيمة , 
ومنها انطلق إلى العوالم االخرى حامال معه هموم وآالم 
ابناء الش��امية ليحلق عاليا في س��ماء النضال واجلهاد 
احلقيقي فامضى حياته مناضال تش��هد له الس��احات 

واملعتركات.   
لس��ت بصدد اخل��وض في س��يرة حياة الدكت��ور مهدي 
احلاف��ظ الذي ترجل من على صهوة ج��واد الفكر والبناء 
مس��تعجال الرحي��ل وما زال لديه الكثير م��ن العطاء ،.. 
ولكن اردت ان اكتب ش��يئا عن الس��نوات التي قضيتها 
قريب��ا من الدكت��ور مهدي احلافظ وم��ا تعلمته منه من 
دروس مهم��ة في احلياة .. فق��د التقيت باملرحوم احلافظ 
ألول مرة  في نهاية عام 2004 عندما تسنم مهامه وزيرا 
للتخطيط ، وكنت الول مرة التقي بوزير من وزراء العهد 
اجلدي��د .. وف��ي اول لقاء منفرد جمعني ب��ه ، طلب مني 
ان اجن��ز عم��ال ما ، ولم اك��ن مقتنعا به لع��دم  امكانية 
تنفي��ذه ، فاظهرت عدم قناعي بحركة جس��دية رافقت 
امتثال��ي لألمر ، فقرأ هو ذلك ، موجها س��ؤاله لي : ملاذا 
انت غير مقتنع باألمر ؟ ، قلت له وانا افكر بحقبة ماقبل 
ع��ام 2003 ، بل انا مقتنع وس��أنفذ االم��ر ، قال انت غير 
مقتن��ع ، والب��د ان تخبرني عن اس��باب ع��دم قناعتك .. 
امتثلت مرة اخرى وأخبرته باألس��باب .. اقتنع مبا اخبرته 
، من دون ان يترك معرفة عدم توضيح األس��باب قلت له 
: ان��ت وزي��ر فكي��ف لي ان اق��ول للوزي��ر  كال ؟ ، في تلك 
اللحظ��ات تلقيت ال��درس االول منه ، عندم��ا قال : هنا 
تكم��ن مصيبة الع��راق ، عندما يقول الوزير او املس��ؤول 
كالم��ا او يأمر امرا فعلى االخري��ن تنفيذه بصرف النظر 
ع��ن النتائ��ج والتداعيات ، وهك��ذا ضاع البل��د ، .. ومنذ 
تلك اللحظ��ة كنت اصارحه بكل ش��يء ، وفي كل مرة 
اتعلم منه درسا جديدا .. رافقته في العديد من سفراته 
إلى خ��ارج العراق .. لم يدم بقاؤه في الوزارة طويال ، فقد 
دفع��ت  به احملاصصات بعيدا خ��ارج املنظومة احلكومية 
ف��ي وقت كان البلد في اح��وج مايكون لرجل مثله .. ، اال 
ان��ه لم يتوقف او يهن امنا واصل نضاله من  بوابات اخرى 
، وكان مح��ط اهتمام املرجعيات الدينية وقد رافقته في 
اح��دى زيارته ملدينة النجف للقاء املرجع االعلى الس��يد 
علي السيس��تاني .. لم تنقطع عالقتي بالدكتور مهدي 
احلافظ ، فبعد خروجه من الوزارة فاحتني مبش��روع فكري 
يتمث��ل بافتتاح مركز للح��وار والتنمية ف��كان ذلك في 
شهر مايس 2005 عندما افتتحنا املركز العراقي للحوار 
والتنمية ثم حتول اسمه إلى معهد التقدم للسياسات 
االمنائية ، ث��م اصدرنا مجلة احلوار ألتولى انا ادارة حتريرها 

منذ العدد االول .. 
كان الدكتور احلافظ حريصا جدا على مواصلة ش��وطه 
حتى اللحظات االخيرة من حياته ، فقبل ان يغادرنا بايام 
حت��دث معي عن الع��دد االخير من مجلة احل��وار وما هي 
املواد التي سيتضمنها ، قلت له عندما تتماثل للشفاء 

سيكون كل شيء على مايرام 
طرق اب��واب االقتصاد بقوة فكان قامة اقتصادية يش��ار 
له��ا بالبنان  من خ��الل الكثير م��ن الطروحات واملقاالت 
فضال عن اس��هامه الواضح في اعداد اخلطط اخلمسية 
وكتابة تقارير التنمية البشرية واخر مساهمة له كانت 
في املؤمتر االول خلطة التنمية للسنوات -2018 2022 في 
اربيل وقدم خالل املؤمتر ورقة كانت حتمل الكثير من اجلرأة  
وقد اثارت جدال كبيرا ف��ي اروقة املؤمتر .. كما طرق ابواب 
الفكر وخاض في السياسة .خوض املتمرسني احملنكني . 
واذ اكتب هذه الس��طور احلزينة فان��ا على يقني انني لن 
اف الدكتور احلافظ حقه ولكن ان هي اال مشاعر جاشت 
فس��طرتها كلم��ات مرتبك��ة ف��وق ادمي ال��ورق .. برحيل 
الدكتور مهدي احلافظ فقد خسرنا وخسر  العراق فارسا 

من فرسانه الكبار .. انا هلل وانا اليه راجعون 

دروس مهدي الحافظ 

سايمون هندرسون*

اإلع��الن الصادر ي��وم الثالث��اء املاضي عن 
السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة 
يش��ير إلى أم��ر غير عادي م��ن الناحيتني 
االجتماعية والسياس��ية. كم��ا ينطوي 
عل��ى بعد اقتص��ادي مهم: فف��ي الوقت 
احلاضر، يعمل حوالى مليون رجل أجنبي، 
معظمه��م من جن��وب آس��يا والفلبني، 
ك�سواق س��يارات لدى األسر السعودية. 
واآلن، لن تكون هناك حاجة إلى الكثيرين 

منهم.
الس��ادس  ألخب��ار  اس��تباق  ف��ي  ورمب��ا 
والعشرين من أيلول/سبتمبر، قال داعية 
س��عودي ]الش��يخ س��عد احلج��ري[ في 
األس��بوع املاضي إنه يتع��ني اإلبقاء على 
احلظر املفروض على قيادة املرأة للسيارة. 
وبّرر قوله بأن النساء ال متلكن سوى نصف 
القوة العقلية للرجال، وحني توجهن إلى 
التس��وق، تقّلص ذلك إل��ى الربع. وكانت 
الضج��ة الت��ي أحدثها تصريح��ه فورية. 
فق��د ُمن��ع الداعية م��ن إلق��اء اإلمامة 
واخلطابة وجميع املناشط الدعوية، رغم 
أنه م��ا يزال عل��ى األرجح مدرج��اً ضمن 

جدول رواتب احلكومة. 
وعادًة ما يُظهر اجملتمع السعودي احتراماً 
لكبار الس��ن ويج��ّل، على األق��ل، األئمة 

املسلمني. ولكن كل ذلك قد يتغّير. فقرار 
رفع احلظر أتى ظاهرياً من امللك س��لمان، 
لكن من الواضح أن احملّرك الرئيس��ي وراء 
اتخاذ مثل هذا القرار كان جنله ولي العهد 
األمير محمد بن س��لمان. ويحاول األمير 
احلاذق البالغ من العمر اثنني وثالثني عاماً 
حتويل اقتصاد اململك��ة. وفي هذا اإلطار، 
ف��إن »الرؤية 2030«، وه��ي اخلطة الكبرى 
التي أُعل��ن عنها العام املاض��ي والرامية 
إلى دف��ع اقتص��اد اململك��ة ومجتمعها 
جمل��اراة القرن الواح��د والعش��رين، تتوّقع 
اقتص��اداً ذو قاعدة صناعية أوس��ع وأقّل 
اعتم��اداً على النفط. كما أن نظرة األمير 
للعادات والتقاليد االجتماعية أقّل حتفظاً 
بكثير. وكانت الس��لطات السعودية قد 
سمحت للنس��اء بحضور احتفال اليوم 
الس��عودية  العربية  للمملك��ة  الوطني 
في ملعب رياضي هذا األس��بوع. وينطوي 
جزء من اخلط��ة االقتصادية لولي العهد 
على إنش��اء وتطوير منتجعات سياحية 
عل��ى ط��ول س��احل البحر األحم��ر، وهو 
جن��ة للغواصني. وس��يتّم بناء املنش��آت 
وفقاً ل��� “املعايي��ر الدولية”، وه��ي عبارة 
ميك��ن تفس��يرها إل��ى ح��ّد كبي��ر على 
أنه��ا ل��ن تس��مح بالس��باحة اخملتلطة 
بني الرجال والنس��اء فحس��ب، ب��ل أيضاً 
بارتداء البيكيني ورمبا احتساء املشروبات 

الروحية.

يُذكر أن “التغيير” هو مصطلح يُستخدم 
بحذر في اململكة. فف��ي املاضي، كان أي 
تلمي��ح إلى التقّدم يُقنَّع بعبارة “إصالح”. 
ومن الواضح أن الس��ماح للم��رأة بقيادة 
الس��يارة يكس��ر هذا النموذج، مم��ا يثير 
تساؤالت حول ما إذا كانت هذه السياسة 

اجلديدة سُيكتب لها النجاح. 
وف��ي الواقع، لم يُطّبق حظر القيادة يوماً 
بش��كل كام��ل. فف��ي املناط��ق الريفية 
السعودية، تقود نساء القبائل السيارات 
من��ذ عقود م��ن الزمن من أج��ل االعتناء 
باحليوان��ات وأداء األعمال الزراعية األخرى. 
وف��ي امل��دن حي��ث يعيش ع��دد كبير من 
األجان��ب، س��محت مجمع��ات املغتربني 
للنس��اء بقي��ادة الس��يارة، وينب��ع ذل��ك 
م��ن املعرف��ة بأنه ال يُس��مح للش��رطة 
الس��عودية، أو حتى باألس��وأ للش��رطة 
الديني��ة ]هيئة األم��ر باملع��روف والنهي 
عن املنك��ٍر[، بالتواجد داخل بواباتها. ومن 
جانبها، سمحت شركة النفط احلكومية 
الس��عودية “أرامك��و”، للنس��اء بقي��ادة 
الس��كنية  داخ��ل مجمعاتها  الس��يارة 
املبنية وفقاً لألس��لوب األمريكي منذ أن 

كانت متتلكها شركات نفط أمريكية.
وقد يعود فضل هذا اإلجناز إلى ولي العهد، 
ولكن س��بق أن متّ إع��داد األرضية الالزمة 
بش��كل جيد. وكانت النساء السعوديات 
الش��جاعات قد تعرض��ن للتوقيف خالل 

التظاهرات اجلماعية املنظمة، على األقل 
منذ تس��عينيات القرن املاضي. وفي عام 
2005،  ش��ّكلت مقابلة بارب��را والترز مع 
املل��ك عب��داهلل قضي��ًة حية م��ن جديد 
ح��ني قال: “أعتقد أن اليوم الذي س��تقود 
فيه املرأة السعودية الس��يارة في بالدها 
س��يأتي، فاألمر ميك��ن أن يعم��م ولكنه 
يحتاج ش��يئاً من الصب��ر والتدرج”. وكان 
الش��خص الذي كَبَح ه��ذا الطموح في 
ذلك الوقت ه��و األمير الراحل نايف، الذي 
كان يش��غل آنذاك منصب وزير الداخلية 
ف��ي عهد املل��ك عبداهلل ومنافس��ه في 
الوقت نفسه، حيث اش��تهر بادعائه بأن 
اليهود ه��م الذي��ن وقف��وا وراء هجمات 
11 أيلول/س��بتمبر. وتُع��رف إبن��ة املل��ك 
عبداهلل، األميرة عادلة، بأنها تدعم قيادة 

املرأة للسيارة.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه اآلن هو ما 
إذا كانت العائلة املالكة س��تمضي قدماً 
في قرارها هذا. فس��تمر عدة أشهر قبل 
أن تبدأ النس��اء بالقيادة فعلياً وبش��كل 
التق��دم  عليه��ن  وس��يتوجب  قانون��ي. 
بطلب احلصول على رخص قيادة ومن ثم 
يُفترض بهن أن يأخذن دروساً في القيادة. 
وق��د حتتاج اململكة إلى ش��رطة مرور من 
النس��اء ]إمرأة امل��رور[ أيضاً. ه��ذا وتبقى 
تفاصي��ل أخرى تقتض��ي التوضيح. فهل 
س��تحتاج النس��اء إلى إذن أح��د األقارب 

م��ن الذك��ور للحص��ول عل��ى الرخصة؟ 
)علماً أن السفير السعودي في واشنطن 
األمير خالد بن سلمان أعلن في السادس 
والعش��رين من أيلول/سبتمبر أن املرأة لن 
حتتاج إل��ى إذن ولّيها الس��تخراج رخصة 
قي��ادة(. وه��ل سُيس��مح للم��رأة بقيادة 
س��يارة يتواجد فيها رج��ل ال جتمعه بها 
صل��ة قرابة؟ هل ميكن أن تكون املرأة على 

استعداد لالنتظار؟
وفي اإلطار االجتماعي والسياسي األوسع 
نطاق��اً، من ش��أن هذا اإلج��راء أن يقّلص 
بش��كل أكبر س��لطة الدع��اة احملافظني 
الذين يتمتعون بسلطة مؤسسية لكن 
مهددة على نحو متزايد. كما أنه يضعف 
الهيكل االجتماعي التقليدي حيث يتولى 
الرجال كبار الس��ن إدارة مسائل العائلة. 
إن مخالفة النس��اء لكلم��ة األب أو اجلد 
داخل البيت هي ش��يء، أم��ا أن يُنظر إلى 
األب أو اجلد على أنه فقد احترام األس��رة 

الكامل خارج منزله فهو شيء آخر.
جتدر اإلش��ارة إلى أن هذا األسلوب اجلديد 
لقيادة محمد بن س��لمان ه��و مزيج من 
الطاق��ة والصراحة والقوة. إنها جرأة إلى 
ح��ّد خطير. فعن��د تعيينه وزي��راً للدفاع 
في عام 2015، س��رعان م��ا اضطلع بدور 
مهن��دس احل��رب ف��ي اليمن. وبع��د مرور 
أشهر قليلة، وبعد أن متت ترقيته وأصبح 
نائب��اً لول��ي العه��د، أعل��ن ع��ن »الرؤية 

2030« و”خطة التحّول الوطني” ]“برنامج 
التحول الوطني”[ القصي��رة األجل. كما 
ش��هد هذا الصيف اخلالف الدبلوماسي 
م��ع قط��ر، عندم��ا أصبح��ت اململك��ة 
املتحدة،  العربي��ة  وحليفته��ا، اإلم��ارات 
منزعجت��ان أخي��راً من تفّرد ه��ذه الدولة 

اجملاورة على املستوى الدبلوماسي. 
ومع ذل��ك، أصب��ح اليمن اآلن ف��ي مأزق، 
كما يتّم تعديل “خطة التحّول الوطني” 
بعدم��ا اعُتب��رت أهدافها طموح��ة جداً، 
ووصل��ت األزم��ة م��ع قط��ر إل��ى طري��ق 
مس��دود. وفي ظل هذه الظ��روف، ما هي 
فرص مرور مبادرة قيادة النساء بسالسة 

ومن دون عقبات؟
في ما مضى، كان ميكن وصف السعودية 
عل��ى أنه��ا حتال��ف ب��ني بيت آل س��عود 
واملؤسس��ة الديني��ة الوهابي��ة. ويع��ود 
تاري��خ هذا التحالف إل��ى عام 1745 حني 
تواف��ق زعيم أحد القبائل، وهو محمد بن 
س��عود، مع داعية يدع��ى محمد بن عبد 
الوهاب، وقّررا توحي��د قدراتهما القتالية 
وحماس��تهما الدينية من أجل غزو شبه 
اجلزي��رة العربية وتطهيره��ا. غير أن نفوذ 
األئم��ة تض��اءل مع م��رور الس��نني، لكن 
املل��وك الس��عوديني ال يزال��ون يدركون أن 
دورهم كخدام احلرمني الشريفني في مكة 
املكرم��ة واملدينة املنورة ه��و أكثر أهمية 
بكثي��ر م��ن زعامتهم للعال��م العربي أو 

ك��ون بالدهم أكبر دول��ة مصدرة للنفط. 
ومن هنا تنطلق مس��اعيهم وجهودهم 
الهائلة في احلرص على أن يكون موس��م 
احلج، ح��ني يتدفق ماليني املس��لمني إلى 

اململكة، سلساً وخالياً من العقبات.
وأدرك األئمة املتطرف��ون أنهم لن يكونوا 
مبنأى ع��ن العقوبات الرس��مية عندما متّ 
توقي��ف عدة أش��خاص منه��م في وقت 
س��ابق م��ن ه��ذا الش��هر بس��بب عدم 
إظهارهم دعماً كامالً للسياسة املعادية 
لقطر. وكانت املؤسس��ة الدينية مترددة 
ف��ي إظه��ار أي انتق��اد للمل��ك س��لمان 
ومحمد بن س��لمان، مترقبًة على األرجح 
أزم��ًة أو انتكاس��ًة سياس��ية متّكنه��م 
م��ن الق��ول “س��بق أن حذرن��اك من هذه 

التداعيات”.    
وق��د يب��دو ح��ق املرأة ف��ي القي��ادة عدمي 
األهمي��ة بالنس��بة لبقي��ة العالم، لكن 
بالنس��بة للس��عودية التي تق��ود تغّيراً 
اقتصادي��اً في وق��ت تتراجع فيه أس��عار 
النفط وتواجه البالد مشاكل دبلوماسية 
ف��ي اليمن ومع قطر، قد يش��ير هذا احلق 
إل��ى حتول وطني فعلي. أو قد يكون مبثابة 

“القشة التي قصمت ظهر البعير”.

*س��اميون هندرس��ون هو زميل “بيكر” 
ومدير برنامج اخلليج وسياسة الطاقة 

في معهد واشنطن. 

هل تشهد السعودية تغييرًا فعليًا؟
تقـرير

املتحدث الرسمي باسم حكومة االقليم سفني دزيي

كانت اطرافًا 
سياسية في االقليم 
منها حركة التغيير 
والجماعة االسالمية 
وكتاب وصحفيون 
قد اعلنت رفضها 
لتشكيل مجلس 
القيادة السياسية في 
كردستان – العراق 
واصفا تشكيلة بغير 
الشرعي 

الثالثاء 3 تشرين االول 2017 العدد )3791(

Tue. 3 Oct. 2017 issue )3791(

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت احملكم��ة االحتادية العليا، امس االثنني، 
أن استجواب القائممقام يكون من مسؤولية 
مجلس احملافظة، فيما أش��ارت إلى أن إقالته 
أو إعفاءه م��ن منصبه تكون م��ن اختصاص 

اجمللس احمللي للقضاء.
وق��ال مدير املكتب اإلعالمي للمحكمة إياس 
الس��اموك في بيان صحف��ي تلقت »الصباح 
اجلدي��د » نس��خة من��ه إن »احملكم��ة عقدت 

جلس��تها ونظرت في دع��وى رفعها محافظ 
كرب��الء/ اضاف��ة لوظيفت��ه للطع��ن بق��رار 
اس��تجواب قائممق��ام قضاء ع��ني التمر من 
قب��ل مجلس احملافظة«. وأض��اف أن »احملكمة 
وجدت أن امل��ادة )51( من قانون احملافظات غير 
املنتظمة باقليم رقم )21( لسنة 2008 نصت 
على )كل أمر فيه إعف��اء أو إقالة ورد في هذا 
القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص 
املعني(، ولم حتدد هذه املادة جهة االستجواب، 

وأن امل��ادة )8/ ثالث��اً/ 1 و2( م��ن القان��ون ذاته 
بين��ت أن اجلهة اخملتصة بانتخاب القائممقام 
وإقالته هي اجمللس احمللي للقضاء، لكنها هي 

األخرى لم حتدد اجلهة اخملتصة باستجوابه«.
وأوض��ح أن »ق��رار احملكم��ة افاد ب��أن مجلس 
احملافظ��ة له ح��ق إعف��اء أصح��اب املناصب 
العلي��ا ف��ي احملافظة م��ن مناصبهم مبوجب 
احكام املادة )7/ تاسعاً/ 2( من القانون نفسه 

ومنهم املدراء العامون«.

السليمانية ـ الصباح الجديد: 
كش��ف عضو جلنة النف��ط والغاز مبجلس 
محافظة السليمانية هوشيار اسماعيل، 
أم��س االثن��ني، أن خمس��ة صهاريج نفط 
أبيض كانت تدخل احملافظة كل يوم، إال أنه 
بعد االستفتاء لم يصل أي صهريج نفط. 
وق��ال اس��ماعيل في تصري��ح صحفي، إن 
»إي��ران أوقف��ت مرور صهاري��ج النفط إلى 
كردس��تان وهذا ما زاد من مشكلة النفط 
ف��ي اإلقليم بش��كل ع��ام والس��ليمانية 
بش��كل خاص«، مؤكداً أن »االس��تفتاء زاد 

م��ن حج��م مش��كلة املواطنني م��ع مادة 
النفط األبيض وارتفاع أس��عارها بش��كل 

ملحوظ خالل األيام القليلة املاضية«.
وأشار إلى أن »محافظة السليمانية حتتاج 
إل��ى 45 مليون لتر من مادة النفط األبيض 
لتوزيعه على املواطن��ني«، الفتاً إلى أن »ما 
موجود اآلن في املدينة وما يباع للمواطنني 
ال يوف��ر احلاجة لس��كان املدين��ة مع وجود 

أعداد كبيرة من النازحني«.
وبني »طلبنا م��ن التجار اس��تيراد كميات 
أكث��ر من النفط، إال أنه لألس��ف بس��بب 

اغالق احلدود فشلت هذه احملاولة«.
وتاب��ع أن »خمس��ة صهاريج نف��ط كانت 
تدخ��ل الس��ليمانية كل ي��وم، إال أنه بعد 
االس��تفتاء لم يصل أي صهريج نفط إلى 

احملافظة«.
من جانب��ه، قال أحد بائع��ي النفط يدعى 
س��ردار عزيز إن »الباعة املتجولني يشترون 
النف��ط بس��عر 150 أل��ف دين��ار عراق��ي 
للبرمي��ل الواحد ويباع للمواطنني بس��عر 
160 أل��ف دين��ار، وه��ذا ما يعن��ي ان الربح 

يكون فقط عشرة آالف دينار عراقي«. 

السليمانية: لم يدخل المحافظة أي صهريج نفط أبيض بعد االستفتاء

المحكمة االتحادية العليا تحدد جهتي استجواب وإقالة القائممقام

تهنئة لمناسبة 
العام الدراسي الجديد

2018 / 2017
ال��ى  وأطيبه��ا  التهان��ي  بأزك��ى  أتق��دم 
الدكتورة )انتظار الش��مري( رئيسة قسم 
إدارة األعمال في كلية اإلدارة واالقتصاد في 
اجلامعة املس��تنصرية ملناس��بة بدء العام 
الدراس��ي اجلديد آملني من اهلل أن يجعله 
بداية مليئ��ة بالتفاؤل ومتمنني لك حتقيق 
م��ا تطمحني إليه في املس��تقبل إن ش��اء 

اهلل...

اميان الشمري
طالبة ماجستير



بغداد – اعتقال مطلوبني 
ذك��ر مصدر امني في مديرية مكافحة 
االج��رام ف��ي بغ��داد ام��س االثن��ن ان 
مف��ارز امنية القت القب��ض على عدد 
من املتهم��ن واملطلوبن للقضاء على 
وفق مذكرات قبض اصولية صادرة عن 

اجلهات القضائية .
ولف��ت املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اس��مه ان التهم تنوعت 
بن قضاي��ا اخلط��ف والتزوير وس��رقة 
الدور والعجالت واحلقائب النس��ائية و 
3 متهم��ن بقضايا انتحال صفة رجال 
امن ، مضيفة ان من بن امللقى القبض 
عليه��م متهم بحوزته ٢٠ رمانة يدوية 
من النوع الهجومي فضال عن متهمن 

أثنن مطلوبن وفق املادة ٤ إرهاب. 

ديالى – عملية امنية 
كشف مصدر امني رفيع في محافظة 
ديالى ام��س االثنن، عن ضبط حزامن 
ناس��فن وس��ت عب��وات ناس��فة في 
االرهابي  لتنظيم "داع��ش"  مضاف��ة 
جن��وب غرب��ي قض��اء بعقوب��ة مركز 

احملافظة .
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه ان "قوة امنية مش��تركة 
ضبط��ت بعمليات متش��يط جرت في 
ارض زراعية في مبنطق��ة العيط قرب 
ناحية بني س��عد )20كم جنوب غرب 
بعقوبة( مضافة داعشية عثر بداخلها 
على حزامن ناسفن جاهزين للتفجير 
واربعة صواريخ 155ملم وست عبوات 
ناسفة" ، وان املضافة كانت تستخدم 
من قب��ل اثن��ن من مس��لحي داعش 

قتال باش��تباك مس��لح مع قوة امنية 
مشتركة في ذات املنطقة" .

كركوك – هجم مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس االثنن، بان احد ابرز قادة 
تنظيم "داعش" من اجلنسية العربية 
قتل في اط��راف قضاء احلويجة جنوب 
غربي كركوك في اشتباك مع قوة من 

احلشد الشعبي.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن "ابو بالل املصري وهو ابرز 
قادة داعش من اجلنسية العربية ضمن 
قضاء احلويجة جنوب كركوك قتل في 
اش��تباك مع قوة من احلشد الشعبي 
في اط��راف القضاء في اثن��اء تواجده 
في اح��دى خط��وط الص��د املتقدمة 

لتنظيم داعش االرهابي ".

بابل – خطة امنية 
اعل��ن مص��در امني رفيع ف��ي مديرية 
ش��رطة محافظة بابل ام��س االثنن 
، ع��ن جن��اح اخلط��ة االمني��ة اخلاصة 
باحياء ذكرى عاش��وراء في العاشر من 
مح��رم احلرام ، مش��يرا الى انه مت وضع 
االس��تعدادات اخلاصة بزيارة اربعينية 

االمام احلسن )ع(. 
وقال مدير الش��رطة الل��واء احلقوقي 
عل��ي حس��ن مه��دي ك��وة الزغيبي ، 
إن اخلط��ة االمني��ة التي أع��دت لأليام 
العش��رة األولى من ش��هر محرم متت 
بنج��اح، مؤك��داً أن الق��وات االمني��ة 
جنحت في تطبيق مفردات اخلطة على 

أكمل وجه.

صالح الدين – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االثنن بأن عنصرين 
اثنن م��ن تنظيم "داع��ش" االرهابي  
قت��ال بانفج��ار عب��وة ناس��فة أثناء 
محاول��ة نصبه��ا في أس��فل جبال 

مكحول شمالي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "اثنن من مس��لحي 
تنظيم "داعش" االرهابي قتال بانفجار 
عبوة ناسفة أثناء محاولة نصبها في 
طريق ترابية أس��فل جب��ال مكحول، 
ش��مالي ص��الح الدي��ن" ، مضيف��ا 
أن "داع��ش يعتم��د عل��ى العب��وات 
الناسفة بش��كل كبير باعتباره آخر 
أس��لحته في مواجهة تقدم القوات 

األمنية العراقية واحلشد الشعبي".

االنبار – اشتباكات مسلحة 
اعلن مدير ناحية الوفاء في محافظة 
األنب��ار ناج��ي عابر ام��س االثنن، عن 
مقت��ل 10 انتحارين من داعش خالل 

اليومين املاضين غرب الناحية.
وقال مدير الناحي��ة عابر  أن "القوات 
والش��رطة  اجلي��ش  م��ن  األمني��ة 
ومبس��اندة أبناء العش��ائر من أهالي 
ناحي��ة الوفاء، )35 كم غرب الرمادي(، 
متكن��وا م��ن قت��ل 10 انتحاري��ن من 
داعش خ��الل اليومي��ن املاضين في 
غرب منطق��ة أبو جير غرب الناحية" 
، مضيفا ان "أهالي وعشائر منطقة 
أب��و جي��ر وقف��وا وقفة مش��رفة مع 
القوات األمنية في قت��ل االنتحارين 
واحلف��اظ عل��ى منطقته��م م��ن أي 
عناص��ر م��ن داعش حاولت التس��لل 

إليها".

نينوى – قصف جوي 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة نين��وى ام��س االثن��ن ان 
قوات احلشد الشعبي قتلت خمسة 
دواع��ش، فيما احرق��ت آلياتهم بعد 
صد تعرض عل��ى احلضر جنوب غربي 

املوصل.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه ان "اللواء الثامن 
في احلشد متكن بإسناد طيران اجليش 
م��ن احباط تعرض ف��ي قاطع احلضر 
جن��وب غ��رب املوص��ل" ، مضيفا ان 
"عملية ص��د التعرض أس��فرت عن 
قتل خمسة عناصر من داعش واحراق 

سبعة اليات تابعة لهم".

اعتقال عدد من المطلوبين المتهمين باإلرهاب في بغداد * ضبط عبوات ناسفة وأحزمة ناسفة غربي بعقوبة
 انفجار عبوة في جبال مكحول شمالي صالح الدين * مقتل 10 إرهابيين باشتباكات مسلحة غربي الرمادي 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن نائ��ب رئيس مجل��س قض��اء الفلوجة 
باألنبار حميد العرسان، أمس االثنن، عن إعادة 
افتتاح مصرف الرافدين في املدينة، بعد توقف 

دام ثالث سنوات.
وق��ال العرس��ان ف��ي تصري��ح صحف��ي، إن 
"احلكومة احمللي��ة باألنبار، اعادت اليوم، افتتاح 
مص��رف الرافدين ف��ي مدين��ة الفلوجة، بعد 

توقف دام ثالث سنوات".
وأضاف العرس��ان، أن "افتتاح املصرف س��وف 
يس��اهم في دعم احلرك��ة التجاري��ة واملالية 
واملصرفي��ة داخ��ل الفلوج��ة"، الفت��ا ال��ى أن 
"افتت��اح املصرف يعتبر افتتاح��ا إداريا، اما عن 
عملية الت��داول وااليداع فس��تتم في مراحل 

قريبة الحقا".
يذكر ان مصرف الرافدي��ن في الفلوجة، اغلق 
ف��ي مطلع ع��ام 2014، بعد س��يطرة تنظيم 
"داع��ش" على املدين��ة، فيما متس��ك القوات 
األمني��ة والعش��ائر الفلوج��ة بع��د حتريره��ا 

منتصف العام املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نف��ى رئي��س كتل��ة احل��ل النيابي��ة، محمد 
الكربول��ي، امس االثنن، طرح فكرة تأس��يس 
إقليم س��ني من قبل ق��ادة املكون خالل لقاء 
م��ع رئيس مجلس ال��وزراء حي��در العبادي، أو 

تبني هذه الفكرة.
وقال الكربول��ي في تصريح صحفي، انه "من 
الب��اب األول ل��م يح��دث لق��اء ب��ن القيادات 
الس��نية ورئيس مجلس الوزراء، والباب الثاني 
ف��ان االنفصال ش��ي واحلقوق ش��يء آخر، وما 

كفله الدستور هو شيء آخر".
وأض��اف أن��ه "ال توج��د هن��اك أي رغب��ة في 
لك��ن  مس��تقبال،  وال  حالي��ا  ال  االنفص��ال، 
لدين��ا خش��ية م��ن بع��ض التصرف��ات غير 
الدستورية، في عملية إعادة النازحن وحقوق 
املك��ون، إضافة الى مس��ائل نحتكم لها في 

الدستور".
وتاب��ع أن "موقفن��ا ثابت من اس��تفتاء إقليم 
كردس��تان، ألنه غي��ر دس��توري ونتائجه غير 
معت��رف بها"، مطالب��ا ب�"إرجاع النازحن في 
املناطق املتنازع عليها وإشراك القوى االحتادية 
واألم��ن االحت��ادي ووض��ع اجلي��ش العراقي في 
كركوك وف��ي احلويجة وكل املناط��ق املتنازع 

عليها".
ولف��ت إلى انه "ال توجد هن��اك أي نية من أي 
طرف بتأييد اس��تفتاء كردستان، هناك بعض 
احلاالت التي خرجت ومت تصويرها، ونعلم جيدا 
أنهم أجبروا وحتت تهديد الس��الح او طردهم 
من اإلقليم او أساليب القوة التي استعملتها 

كركوك وفي املناطق املتنازع عليها".
يش��ار إلى ان صحيفة عربية أف��ادت بأن قادة 
املكون الس��ني التقوا برئي��س مجلس الوزراء 
حي��در العبادي، وطرح��وا عليه فكرة إنش��اء 
إقليم س��ني، كون الفرصة متاح��ة "حاليا" 

بعد إجراء االقليم الستفتاء االنفصال.

متابعة الصباح الجديد:
أعلن ممثل حكومة إقليم كردس��تان في ايران 
ناظ��م الدباغ، امس االثن��ن، عن إغالق معبري 
باش��ماخ وبرويزخان احلدودين أمام الس��يارات 
بس��بب عرض عسكري مش��ترك بن القوات 

اإليرانية والعراقية.
وق��ال الدباغ في تصريح ف��ي تصريح صحفي 
إن "الق��وات العراقي��ة واإليرانية أقامت عرضاً 
عس��كرياً مش��تركاً على احلدود م��ع اإلقليم 

صباح اليوم".
وأضاف أنه "مت إغالق معبري باشماخ وبرويزخان 
أمام السيارات فقط بكافة أنواعها"، مبيناً أن 
"املعبري��ن مازاال مفتوحن أم��ام املواطنن براً 

على األقدام فقط".
وتابع أن "غلق املعبرين أمام السيارات سيكون 
بشكل مؤقت اليوم )أمس( وغدا، وسيستأنف 
عمله بعد إكمال العرض العسكري املشترك 

يوم غد الثالثاء )اليوم(".

إعادة افتتاح مصرف 
الرافدين في الفلوجة 

"الحل" تنفي طرح فكرة 
تأسيس إقليم سني

إغالق معبرين حدوديين 
بين اإلقليم وإيران

الملف األمني

احلكومة تشترط هدر االستفتاء
ونتائجه لبدء احلوار مع اإلقليم

وبن احلديثي أن "احلكومة تستطيع 
فتح باب احلوارات ش��رطة التخلي 
أن  وزاد  وه��دره"،  االس��تفتاء  ع��ن 
"على اقليم كردستان أن معرفة أن 
مقّرة  احتادية  للحكومة صالحيات 
على وفق الدس��تور تطبق في كل 

انحاء العراق مبا فيه االقليم".
إل��ى  اإلقلي��م  "سياس��ي  ودع��ا  
"االحتفاظ بوحدة العراق، وااللتزام 
بالق��رارات الص��ادرة ع��ن احلكومة 
الدس��تور،  النابع��ة من  االحتادي��ة 
الرافضة  الدول��ي  اجملتمع  ومواقف 
لتقس��يم الب��الد، وع��دم تعريض 
املصلحة الوطني��ة إلى اخلطر من 
خالل االص��رار على خط��وات تضر 
اقليم  االس��اس مواطني  بالدرجة 

كردستان".
م��ن جانب��ه، ذك��ر عض��و الوف��د 
التفاوضي للتحالف الكردس��تاني 
س��عدي بي��رة ف��ي تصري��ح إل��ى 
"القي��ادة  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
الكردية مستعدة للحوار مع بغداد 
وهن��اك اطراف اخرى اب��دت جهوداً 
اثمرت عن نتائج ميكن أن تظهر في 

املستقبل القريب".
باس��م  املتح��دث  بي��رة،  وأض��اف 

املكتب السياس��ي لالحتاد الوطني 
الكردس��تاني أن "احل��وار يج��ب أن 
يأت��ي من طرف��ن، وع��دم اقتصاره 
عل��ى اقليم كردس��تان م��ع رفض 

بغداد له".
وحت��دث ع��ن "مؤش��رات ايجابي��ة 
للتحاور، لكننا ننتظر موعد اللقاء 
االول املباشر مع احلكومة االحتادية 
والكت��ل السياس��ية الفاعلة في 

العاصمة".
ولفت إلى أن "االس��تفتاء ش��ارك 
فيه أكثر من مليوني ش��خص وال 
ميكن لن��ا ه��دره أو ع��دم االعتداد 
ب��ه مس��بقاً، ويج��ب أن ندخل في 
حوارات وميكن من خاللها الوصول 

إلى حلول".
ون��ّوه بي��رة إل��ى "اس��تعداد وف��د 
اقليم كردس��تان باجمليء إلى بغداد 
بوصفه��ا العاصمة ونحن جزء من 

العراق ولم نتخل عنه حتى االن".
يذك��ر أن احلكوم��ة االحتادية كانت 
قد اتخ��ذت عدداً من القرارات بحق 
اقلي��م كردس��تان م��ن بينها غلق 
مطاري اربيل والس��ليمانية بوجه 
والس��يطرة  اخلارجي��ة،  الرح��الت 
على املناف��ذ احلدودي��ة، وذلك بعد 
اصرار االقليم على اجراء اس��تفتاء 
االنفصال ع��ن العراق في 25 ايلول 

املاضي.

انهيار كبير لعناصر "داعش" 
يسبق اقتحام مركز احلويجة

وقال��ت خلي��ة اإلع��الم احلربي في 
بي��ان تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلديد‘‘ نسخة منه إن "العمليات 
املش��تركة وقوات احلشد الشعبي 
انطلقت صباح ي��وم أمس االثنن ، 
لتحرير ما تبقى من األراضي ضمن 
عمليات املرحلة الثانية بصفحتها 

األولى لتحرير احلويجة". 
وق��ال القائ��د في جه��از مكافحة 
اإلرهاب اللواء الركن معن السعدي 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث  ف��ي 
العملي��ات  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
اجلارية في احملور الشمالي واجلنوبي 
م��ن قض��اء احلويج��ة مبحافظ��ة 

كركوك قاربت على االنتهاء. 
وأض��اف الس��عدي أن" العملي��ات 
املشتركة س��يطرت على 30 قرية 
في غربي القضاء وحررت سلسلة 

جبال حمرين. 
وأوضح إن" التقارير االستخباراتية 
تش��ير إلى أن عدد مسلحي داعش 
في احلويجة يقارب 1000 شخص ، 
مشيرا إلى " مقتل 50 من مقاتلي 
التنظي��م يوم أمس خ��الل معارك 

التحرير وتدمير عدد من الس��يارات 
امللغوم��ة وعجالت حتمل أس��لحة 
متوس��طة إل��ى جانب مس��تودع 

للعتاد. 
وواصلت قوات احلش��د الش��عبي , 
أمس االثنن , تقدمها باجتاه حقول 
عجيل النفطية لتحريره من داعش 

جنوب غربي احلويجة. 
م��ن جانب��ه ذك��ر إع��الم احلش��د 
الشعبي في بيان ، حصلت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ عل��ى نس��خة 
من��ه، ان اللواء الثالث واألربعن في 
احلشد الش��عبي وبإس��ناد طيران 
اجليش يواصل تقدمه جنوب غربي 
احلويج��ة مبح��اذاة سالس��ل جبال 
حمري��ن وس��ط انهي��ار كبي��ر في 

صفوف داعش. 
وأشار البيان إلى إن "القوات تتقدم 
باجتاه حترير حقول عجيل النفطية 

جنوب غربي احلويجة.
وم��ن جانبه أعل��ن قائ��د عمليات 
حتري��ر احلويجة الفريق قوات خاصة 
الرك��ن عبد االمير رش��يد يار اهلل ، 
أم��س االثنن ، حترير ق��رى “محمود 
ابراهي��م و املس��حك والس��لمان” 

ضمن عمليات حترير احلويجة . 
وق��ال ي��ار اهلل ف��ي بي��ان تلق��ت 
اجلديد‘‘ نسخة  ‘‘الصباح  صحيفة 

منه ، ان “قطع��ات عمليات صالح 
الدي��ن ومكافح��ة االره��اب )فوج 
كركوك – ف��وج ذي قار( واأللوية ١٢ 
و٣٣ و ٥١ و ٢٥و ٩٩ وقطع��ات م��ن 
قوة ولي��د الكعبة وس��رايا الدفاع 
الوطني من احلشد الشعبي حررت 
قرى)محمود ابراهيم – املس��حك – 

السلمان(”. 
وأضاف يار اهلل ان" القوات سيطرت 
عل��ى سلس��لة جب��ال مكح��ول 
بجزئه��ا اجلنوب��ي غرب نه��ر دجلة 

ومازالت مستمرة بالتقدم". 
من جهته��ا أعلنت خلي��ة اإلعالم 
احلرب��ي ، أمس االثن��ن ، حترير أكثر 
م��ن 26 قرية ضم��ن عمليات حترير 
احلويج��ة والس��يطرة عل��ى مطار 
الفتحة واجلزء الشمالي من جبال 

مكحول. 
وقال��ت اخللية في بي��ان لها تلقت 
اجلديد‘‘ نسخة  ‘‘الصباح  صحيفة 
من��ه، ان “قطع��ات الفرقة املدرعة 
التاس��عة واأللوية 2 و11 و42 و56 
و88 م��ن احلش��د الش��عبي ولواء 
املغاوي��ر الثال��ث ش��رطة احتادي��ة 
حررت ق��رى )الرمل-االصفر-احلمل-
- ن كنعا لبو ا - ملنس��ية ا - حلمد ا
االع��وج-  – طويلعه-الس��لمان 

البوس��يف – حمد شرجي – سراي 

الفضل-تل السراي – علي وسمي-
عل��ي شلغم-ش��الل مطر-عجاج 
محسن-الشعيبات-العس��اكرة 
ان��ور  اخلرافش��ة- محط��ة  وادي   –
املش��لج- س��حاب   – العاص��ي 

جديدة-ناي��ف   – السويس��ة 
الصالح(”. 

وأضاف إن" القوات سيطرت “على 
اجل��زء الش��مالي لسلس��لة جبال 
حمري��ن كما مت تطهير وفتح طريق 
جس��ر زغيتون باجتاه طريق الرياض 
وس��يطرت القطعات عل��ى مطار 
الفتح��ة )املالح ( وتدمي التماس مع 
قطع��ات الش��رطة االحتادية على 
طريق اذربان – الرياض وحترر ش��ركة 
استخراج النفط في جبال عجيل 

ومازالت مستمرة بالتقدم”. 

معصوم يعزي بوفاة احلافظ: 
فقدنا أبرز الشخصيات املناضلة 

من أجل احلرية
وتق��دم معص��وم، بحس��ب البيان 
"بأح��ر التع��ازي لعائل��ة الفقي��د 

وألصدقائه ومحبيه".
وكان النائ��ب في مجل��س النواب، 
مه��دي احلاف��ظ، قد توفي مس��اء 
األول م��ن أم��س االحد، ف��ي احدى 

مستشفيات بالنمسا.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:
أدلى أكراد اقليم كردس��تان العراق 
في اخلامس والعش��رين من ش��هر 
ف��ي  بأصواته��م  املاض��ي  ايل��ول 
استفتاء االنفصال انفصال االقليم 
ع��ن الدول��ة األم ، في ح��ن تخيم 
حال��ة من ع��دم اليقن عل��ى هذا 
االس��تفتاء الذي يواج��ه معارضة 
داخلي��ة، وإقليمي��ة، ودولية ، فيما 
طلبت الواليات املتحدة، وبريطانيا، 
والتحال��ف الدول��ي ال��ذي يحارب 
تنظيم الدولة اإلسالمية االرهابي 
" داع��ش " تأجيل االس��تفتاء ملدة 

عامن.
وعل��ى وف��ق ه��ذا املنح��ى طالب 
للح��زب  السياس��ي  املكت��ب 
الش��يوعي العراق��ي في بي��ان له 
حصل��ت " الصباح اجلدي��د" على 
نسخة منه اتخاذ خطوات سريعة 
ملعاجلة عوامل التوتر واالحتقان في 
املناط��ق املتنازع عليه��ا، خصوصا 
نين��وى،  وس��هل  كرك��وك  ف��ي 
وللتوصل إلى صيغ إلدارتها تضمن 
حق��وق أطي��اف أهاليه��ا جميع��ا 
ال��ى ح��ن  فيه��ا،  ومش��اركتهم 
استكمال تنفيذ املراحل التي تنص 

عليها املادة 140 من الدستور. 
واكد البي��ان الذي اص��دره املكتب 
السياس��ي للحزب ان بالدنا تواجه 
منذ االستفتاء في اقليم كردستان 
يوم 25 ايل��ول املاض��ي وضعا بالغ 
الصعوبة والتعقي��د ، يهدد امنها 
 ، الصمي��م  ف��ي  ومس��تقبلها 
ويس��تدعي حتركا عاجال ومسؤوال 
السياس��ية  الق��وى  ط��رف  م��ن 
الوطني��ة وكل اخمللصن واحلريصن 

على تبديد اخملاطر املاثلة.
واكد البيان ان اإلص��رار على إجراء 
االس��تفتاء من جان��ب واحد، برغم 
الرف��ض ال��ذي جوب��ه ب��ه عراقي��ا 
وإقليمي��ا وعربي��ا ودولي��ا، وبرغ��م 
املطالب��ات امللح��ة بتأجيل��ه حينا 
وباس��تبعاد املناطق املتنازع عليها 
من إط��اره حينا آخ��ر، ادى إلى ردود 
فع��ل ش��ديدة ل��م يك��ن يصعب 
قواتن��ا  وان  س��يما  ال  توقعه��ا. 
املس��لحة البطل��ة كان��ت تواصل 
مهمتها العظيمة مبالحقة داعش 
اإلرهاب��ي، بع��د ان أجن��زت معركة 

القضاء عليه في محافظة نينوى، 
وحققت بسائر صنوفها انتصارات 

مشهودة فيها. 
واشار البيان الى ان احلزب الشيوعي 
العراق��ي عب��ر دائما ع��ن االحترام 
حلق الش��عوب، كبيرها وصغيرها، 
وبضمنها الش��عب الكردي وعامة 
شعب كردس��تان، في التعبير احلر 
ع��ن إرادته��ا وفي تقري��ر مصيرها، 
ق��د اقترح منذ أي��ار املاضي أال تتم 
عملي��ة االس��تفتاء ف��ي الظروف 
القائم��ة، مش��يرا م��ن ناحية إلى 
اس��تمرار انش��غال الب��الد باحلرب 
ضد اإلرهاب الداعشي، ومن جانب 
آخر إلى ع��دم التش��اور والتفاهم 
متهي��دا  االحتادي��ة  احلكوم��ة  م��ع 
لالستفتاء ، وزاد األمور تعقيدا بعد 
إجراء االستفتاء أن جهات معروفة، 
محلية وخارجية، عمدت إلى خلط 
األوراق، وإث��ارة  املش��اعر، وإط��الق 
دعوات متطرف��ة ومهّيجة غايتها 
قط��ع طري��ق املعاجل��ة العقالنية 
والواقعية للوضع الناش��ئ، والتي 

تك��رس االحت��كام إل��ى الدس��تور 
وحتف��ظ ما ينص علي��ه من حقوق 
للمواطن��ن م��ن س��ائر القوميات 
والطوائ��ف، وبضمنه��م مواطن��و 
كردس��تان، وتض��ع ف��ي االعتب��ار 
مطالبهم ومطامحهم املشروعة.
ولف��ت بي��ان املكت��ب السياس��ي 
الى ان األح��داث والوقائع املتتابعة 
خالل ذلك اظه��رت ، أن هذه األزمة 
اجلديدة ليس��ت معزولة عن األزمة 
العام��ة الت��ي تلق��ي بثقلها منذ 
س��نوات على العراق، بل وليس��ت 
إال احدى نتائج ازم��ة نظام احلكم 
املبن��ي على احملاصص��ة الطائفية 
واالثني��ة.  فليس س��را ان العالقة 
املأزومة أصال بن احلكومة االحتادية 
وحكوم��ة اإلقليم، ه��ي واحد من 
احملاصصي  احلك��م  جتلي��ات م��أزق 
املعتم��د في الب��الد، وان احلكومات 
وحكوم��ة  املتعاقب��ة  االحتادي��ة 
اإلقلي��م تتحم��ل مس��ؤولية هذه 
العالق��ة. فه��ي الت��ي أدارتها معا 
والصفق��ات  املس��اومات  عب��ر 

الس��رية، بعيدا عن أنظار الشعب 
ومصلحت��ه وإرادته، وع��ن تطلعه 
إلى االس��تقرار والبناء والى إقامة 
نظام املؤسس��ات الدستورية على 
قاعدة املواطنة وليس على أساس 

احملاصصة.
ان  ي��رى حزبن��ا  آخ��ر  م��ن جان��ب 
صيغ��ة الدول��ة االحتادية م��ا تزال 
قادرة عل��ى تأمن احلل��ول املُرضية 
جلمي��ع األط��راف، وعل��ى تطم��ن 
حق��وق ومصالح الش��عب الكردي 
األخ��رى  اإلجتماعي��ة  واملكون��ات 
الع��راق،  وعم��وم  كردس��تان  ف��ي 
اذا م��ا توف��رت اإلرادة السياس��ية 
لدى جميع األط��راف، وقدمت األمم 

املتحدة الدعم الضروري.
وألجل اخلروج من أزمة االس��تفتاء 
وجتاوز تفاعالته��ا وتداعياتها، ال بد 
من التح��رك انطالقا من املصلحة 
العام��ة، الوطني��ة، م��ن مصال��ح 
العراقي بجميع  الش��عب  وحقوق 
قوميات��ه وأطياف��ه األخ��رى، وذلك 
بالعم��ل على اس��تبعاد التصعيد 

بكل أش��كاله، وجل��م "احلربجية" 
ودعاة الكراهية القومية، واالبتعاد 
متام��ا عن منط��ق العن��ف والقوة 
بهم��ا،  التلوي��ح  او  العس��كرية 
واعتم��اد منط��ق العق��ل ولغته ، 
ودعوة حكومة اإلقليم الى التعاون 
عل��ى ايجاد مخ��رج آم��ن ومقبول 
م��ن الوضع اخلطي��ر القائ��م منذ 
االس��تفتاء، والى اإلسهام اجلاد في 
ذل��ك عبر اتخاذ مواقف تتيح اجراء 

احلوار في اطار الدستور. 
املتح��دة  األمم  البي��ان  دع��ا  كم��ا 
لالس��هام في تيس��ير انطالق هذا 
إل��ى  التوص��ل  وتس��هيل  احل��وار، 
اتفاقات بشأن املشكالت القائمة، 
وتوفير الضمانات لتنفيذها مبوجب 
ج��داول زمني��ة معتم��دة واتخ��اذ 
خطوات س��ريعة ملعاجل��ة عوامل 
التوتر واالحتقان في املناطق املتنازع 
عليها، خصوصا في كركوك وسهل 
نينوى، وللتوصل إلى صيغ إلدارتها 
تضم��ن حق��وق أطي��اف أهاليه��ا 
الى  جميعا ومش��اركتهم فيه��ا، 

حن استكمال تنفيذ املراحل التي 
تنص عليها املادة 140 من الدستور 
، اضاف��ة ال��ى تعزي��ز التع��اون بن 
احلكومة االحتادية وحكومة اإلقليم 
ف��ي مج��ال مس��اعدة النازح��ن، 
واالس��راع في متكينهم من العودة 
إل��ى مناطقهم، بجان��ب مواصلة 
القوات  ب��ن  والتنس��يق  التع��اون 
املس��لحة وقوات البيشمركة في 

احلرب ضد داعش، 
وق��ال بيان املكتب السياس��ي اننا 
عل��ى ثقة من أن س��عيا كهذا الى 
احلل الوطني لالزم��ة القائمة، عبر 
احلوار اجلاد والصريح، من ش��أنه أن 
يغلق منافذ العراق أمام التدخالت 
ال  الت��ي  والدولي��ة،  اإلقليمي��ة 
تستهدف اال حتقيق مصالح دولها 
على حساب شعبنا العراقي ، غير 
انن��ا ن��درك ف��ي الوقت نفس��ه أن 
مسلسل األزمات لن ينتهي ما لم 
يتم التخلص م��ن نهج احملاصصة 
املهل��ك، وم��ا يرتبط ب��ه وثيقا من 

فساد وسوء حكم وإدارة. 

دعا بيان المكتب 
السياسي للحزب 
الشيوعي العراقي 
الى مباشرة الحوار 
عاجال من دون 
شروط مسبقة، ليس 
فقط بين الحكومة 
االتحادية وحكومة 
كردستان، وإنما بين 
األطراف الوطنية 
العراقية جميعا

قوات البيشمركة في املناطق املتنازع عليها

أكد على ضرورة مباشرة الحوار بين جميع األطراف الوطنية العراقية 

"الشيوعي العراقي" يدعو الى معالجة عوامل
التوتر واالحتقان في المناطق المتنازع عليها
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إعالم النفط 
بحث وزييير النفط جبارعلي حسيين 
اللعيبييي مييع املمثييل اخليياص لبعثة 
البنييك الدولي في العراق يارا سييالم 
والوفييد املرافييق لهييا متمثييا ببعثة 
مبادرة الشييفافية، وجرى خال اللقاء 
بحييث تعزيييز التعيياون املشييترك في 

مجال النفط والغاز.
واكد الوزير اللعيبييي ان الوزارة تعمل 
على وفق خطط ومشاريع استراتيجية 
اليقاف حرق الغاز املصاحب  لعمليات 
االنتيياج وقد حققييت اجنييازات كبيرة 
بهييذا الصييدد كما تسييعى للوصول 
الى ايقاف نهائي حلرق الغاز منتصف 
عام 2021 وحتويلييه الى طاقة مفيدة 
لرفد محطييات الطاقيية الكهربائية 
ومصانييع البتروكيماويات وغيرها من 
الصناعييات وأسييتثمار الفائض منها 

في حتقيق ايرادات مالية عبر تصديرها 
الى االسواق العاملية.

وبيين الوزييير ان هنيياك شييركات عدة 
قدمت عروضها في مجال اسييتثمار 
الغاز وان تلك العروض قيد الدراسيية 

والبحث من قبل الييوزارة، الفتا الى ان 
ميين ضمن خطييط الوزارة هو انشيياء 
اربعيية معامييل للغاز فييي احملافظات 
اجلنوبية ، مؤكدا ان استثمار الغاز من 

اولويات عمل الوزارة.

بغداد - الصباح الجديد:
اكييد وكيييل وزارة العمل والشييؤون 
االجتماعية لشؤون العمل الدكتور 
عبد الكرمي عبداهلل ان الوزارة تدعم 
كل جهد يهييدف الى التخفيف عن 
اهلنييا في أي مكان ويسيياعد جهود 
الدوليية فييي تقدمي رعاييية متكاملة 

وضمن مظلة احلماية االجتماعية.
واشار وكيل الوزارة خال لقائه وفدا 
من منظمة الصليب االحمر الدولية 
الى ان الوزارة حريصة على تنسيييق 
جهودها مييع املنظمات الفاعلة في 
تقدمي اخلدمات االنسانية للتخفيف 
وخاصيية  املواطنيين  كاهييل  عيين 
املناطييق  فييي  منهييم  املتضررييين 
الساخنة واجلميع يعلم ظرف العراق 

وما مر به من اعمال ارهابية . 
وبيين الوكيل عبد الكييرمي اهمية ان 

تكون املشاريع املقدمة هادفة وتعمل 
على انتشال الفقراء من وضع قبول 
املعونة االجتماعية الى وضع تكوين 
مشييروع مدر للدخل حتى يخرج من 
مظلة احلماية االجتماعية بعد متكنه 
من اعالة نفسييه وعائلته ليفسييح 
اجملال لغيره غييير القادر على العمل. 
واوضح وكيل الوزارة لشييؤون العمل 
ان الييوزارة متتلييك قاعييدة معلومات 
محدثة باسييتمرار للمشمولن وفق 
خط الفقر وهي اسيياس أي مشروع 
تنفذه بالتعاون مع منظمات اجملتمع 

املدني او املنظمات الدولية. 
من جانبه قدم ممثل الصليب االحمر 
نبذة عن طبيعة العمييل والبرامج 
والرقعيية اجلغرافييية  تنفييذ  التييي 
العامليية فيهييا وهييي محافظات ) 
بغييداد وديالى واالنبار وصاح الدين( 

، مؤكييدا ان اهييم برنامييج تعمييل 
عليييه املنظمة هو تدريب النسيياء 
الفاقييدات للمعيل وكذلييك توفير 
مستلزمات انشاء مشاريع صغيرة 
مدرة للدخييل ، مضيفا ان املنظمة 
عملييت وبالتعيياون مع دائييرة املرأة  
خييال املدة املنصرمة على شييمول 
)60( امييرأة متدربيية فييي برنامييج 
توفير مسييتلزمات )اخلياطة، وانتاج 

املعجنات، وتربية الدواجن( . 
واشييار ممثييل وفد الصليييب االحمر 
الييى ان املنظميية بصييدد مراجعة 
خططهييا وبرامجها للتوسييع في 
تقدمي اخلدمة خارج بغداد ، موضحا 
ان املنظمة سييتعمل فييي برنامج 
تدريب )400( مسييتفيد من الرجال 
والنسيياء من اجل تأهيلهم إلقامة 

مشاريع مدرة للدخل. 

خالل ترؤسه اجتماعًا لهيئة الرأي 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

تييرأس وزييير الصناعيية واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
اجتماعييا لهيئيية الييرأي لبحث 
عييدد من املوضوعييات والقضايا 
التييي تخييص عمييل  وامللفييات 
الييوزارة وشييركاتها ومناقشيية 
الفقييرات املطروحة فييي جدول 

اعمال الهيئة .
مسييتهل  فييي  الوزييير  واشييار 
االجتميياع إلييى موضييوع كلف 
االنتيياج العالييية وأسييبابه من 
خال احلصول على املواد االولية 
ومسييتلزمات االنتيياج من وكاء 
او مخولن وليس من الشييركات 
املنتجيية حصريييا ، مؤكدا على 
ضييرورة تقليل هييذه الكلف مع 
احملافظيية علييى نوعييية وجودة 
االنتاج وحتسييينه بنحو مستمر 
والسعي اليجاد سوق لتصريف 
وتسييويق هذه املنتجات ، واوعز 
سيييادته الييى الدوائيير املعنييية 
بتقدمي موقف شهري حول وضع 
اخلزييين فييي الشييركات وتأثيره 
اإليجابييي على واقع عمل وانتاج 
الشركات واملقترحات املطروحة 
التخزين  وزيييادة مسييتوى  لرفع 
وعرضهييا في اجتماعييات هيئة 
الرأي ملناقشتها واتخاذ القرارات 

املناسبة بشأنها .
وأكييد السييوداني علييى ضرورة 
فييي  االقسييام  مييدراء  تقييييم 
هيئيية  وتزويييد  اإلداري  اجلانييب 
الييرأي مبوقف ميين قبييل الدائرة 
، مشييددا  والقانونييية  االدارييية 
فييي الوقييت ذاتييه على ضييرورة 
التعجيييل في تنفيييذ االجراءات 
واخملاطبييات اإلدارييية واالهتمييام 
بتقدمي االجابات حييول املواضيع 
التي حتتاج إلى إجابة وبالشكل 
واملوعييد املطلييوب ، الفتييا إلييى 
متابعاتييه املسييتمرة بخصوص 

اإلسهام في اعمار املناطق احملررة 
والتي تقوم بها عدد من شركات 
بالتنسيق مع احلكومات  الوزارة 
احمللية لتلك احملافظات السيييما 
بعد دخول املنظمات الدولية في 
ميدان العمل بقييوة اضافة الى 
تواجييد البنك الدولييي ، واوصى 
الوزارة بضرورة  سيادته شركات 
احلضور والتواجد الفاعل في هذا 
امليدان ، مؤكدا على اهمية قيام 
الشييركات  العامن في  املييدراء 
بزيييارات ميدانييية ملواقع العمل 
واخلطييوط االنتاجييية وتوثيقها 

فيديويا .
باالستمرار في  السوداني  ووجه 

فتح منافذ للتسويق والتواصل 
والتحرك على الوزارات والقطاع 
اخليياص فضييا عيين احلكومييات 
احمللييية ، مؤكدا فييي الوقت ذاته 
علييى ضييرورة تقليييل وتقليص 
اخملصصييات  وصييرف  النفقييات 
وحتديييد ابواب الصرف وحسييب 
وتقليييل  الصييادرة  التعليمييات 
نسييب التلييف فييي العمليييات 
االنتاجييية وضييرورة االنتباه الى 
هييذا اجلانب . كما أكد سيييادته 
باالنفتيياح على  الييوزارة  توجييه 
القطيياع اخليياص وابييرام عقييود 
الشراكة بغية النهوض مبستوى 
وحتريك  الصناعييية  الشييركات 

عجلة الصناعة العراقية . 
وقد جرى خال االجتماع متابعة 
املتخذة  والتوصيييات  القييرارات 
فييي اجللسيية السييابقة وبحث 
ومناقشيية عييدد ميين املواضيع 
منهييا مايتعلييق بشييراء املييواد 
االولية بنحو مباشيير وتسهيل 
االجراءات اخلاصيية بذلك وتأهل 
الكهربائييية  الصناعييات  نييادي 
للييدوري املمتيياز وامكانية تقدمي 
الدعييم املالييي للنييادي وتذليل 
التييي  واملعوقييات  املشيياكل 
فييي  يواجههييا إلجنيياح عملييه 
املرحلة املقبلة كما مت مناقشة 
الصاحيات التييي ميكن منحها 

لرئيييس النادي واعضيياء الهيئة 
االدارية حيث وجه السيد الوزير 
بأن يكون الصرف واملنح والسلف 
املالية للنادي الرياضي عن طريق 
هيئة الييرأي كما وجه سيييادته 
االستقطاعات  في  باالسييتمرار 
اخلاصة بنادي الصناعة الرياضي 
فييي مقيير الييوزارة والشييركات 
لدعم وتشجيع الفرق الرياضية 
فييي النييادي وتثمينييا جلهودهم 
املبذوليية وكذلييك فقييد تنيياول 
موضييوع  مناقشيية  االجتميياع 
تنمية االعمال وكافة اإلجراءات 
املتخذة بهذا الصدد حيث سيتم 
عقد اجتماع خاص ملناقشة هذا 

املقبل  االسييبوع  املوضوع خال 
بحضور السيييد الوكيل االداري 
والسييادة املستشييارين واعضاء 
مجالييس االدارة في الشييركات 
لغرض  فيها  املنتسييبن  وممثلي 
هييذا  واهمييية  آلييية  توضيييح 
احمليطيية  واملشيياكل  املوضييوع 
به كمييا تطييرق االجتميياع إلى 
املمنوحة  الصاحات  مناقشيية 
يخييص  فيمييا  الوزييير  للسيييد 
فك ارتبيياط ودمج واسييتحداث 
والغيياء التشييكيات ميين خال 
االستفسييار من االمانة العامة 
القانييون  وفييق  الييوزراء  جمللييس 

العراقي.

وزير الصناعة يدعو إلى رفع مستوى األداء وتطوير اإلنتاج 

أوعز وزير الصناعة 
الى الدوائر المعنية 

بتقديم موقف 
شهري عن 

وضع الخزين في 
الشركات وتأثيره 

اإليجابي على واقع 
العمل واإلنتاج

جانب من االجتماع

»التنمية الصناعية« تؤكد 
أهمية انضمام العراق إلى 
منظمة التجارة العالمية 

البدء بصرف رواتب العمال 
المضمونين لشهري أيلول 

وتشرين األول 

»النفط« تعلن اإلحصائية 
األولية للكميات 

المصدرة من خام أيلول 

حسين حسن*
شاركت املديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة 
لوزارة الصناعيية واملعادن في ندوة ملناقشيية اهمية 
انضمييام العراق الى منظمة التجييارة العاملية التي 
اقيمت فييي مقر احتاد الصناعات العراقي  باشييراف 

وزارة التجارة وحضور عدد من الصناعين .
 وقال املهندس سام سعيد احمد مدير عام املديرية 
ملركز االعام والعاقات العامة في الوزارة ، ان املديرية 
العاميية للتنمييية الصناعية لها حضور واسييع من 
خال املشيياركة في   الندوات التييي تقيمها جهات 
مختلفيية حول مواضيع لها شييان فييي تقدم ورقي 
الصناعيية الوطنية ، مبينا ان مشيياركة املديرية في 
النييدوة التي تهدف الى حترييير التجارة الدولية وفتح 
االسييواق العاملية امام حركة البضائع واخلدمات دون 
قيييود اال باسييتثناءات محدودة العطيياء اجملال للدول 
ذات القدرات االفضل في مجال انتاج وعرض السييلع 
وتوفير اخلدمييات بنوعيات مميزة وبكلييف قليلة امام 

املستهلك في دول العالم كافة.

*إعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد:
بدأت دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
فييي وزارة العمييل والشييؤون االجتماعية بصرف 
رواتييب العمييال املضمونن وخلفهم املسييتحق 
البطاقيية  وحاملييي  اليييدوي،  )الصييرف  لفئتييي 
الذكية( لشييهري ايلول وتشييرين االول اجلاري في 

بغداد واحملافظات. 
وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
للعمال علي جعفر احللييو ان الدائرة بدأت بصرف 
رواتب العمال املضمونن لفئتي )الصرف اليدوي، 
وحاملي البطاقة الذكية( بعد اسييتكمال جميع 
االجراءات املطلوبة لتوزيع الرواتب بالتنسيييق مع 

االدارة العامة ملصرف الرافدين. 
وأضاف املدير العام ان املتقاعد املضمون الذي لديه 
خدمة )30( سنة فاكثر يتسلم مبلغا قدره )600( 
الف دينار لشييهرين فقط ، فيما يتسلم املتقاعد 
الذي لديه خدمة اقل من )30( سيينة مبلغا قدره 
)540( ألييف دينار. وبن احللو ان عائلة املتوفى التي 
لديهييا اكثر من ثاثة مسييتحقن تتسييلم راتبا 
قدره )500( ألف دينار، فيما تتسييلم العائلة التي 
لديها مسييتحقان راتبا مقييداره )480( ألف دينار، 
اما عائلة املتقاعد املتوفى التي لديها مسييتحق 

واحد فتتسلم راتبا مقداره )460( ألف دينار. 

إعالم النفط 
أعلنييت وزارة النفييط عيين معييدل الصييادرات 
وااليييرادات املتحققيية لشييهر ايلييول املاضي ، 
بحسب االحصائية االولية الصادرة عن شركة 
تسويق النفط العراقية »سومو« ، حيث بلغت 
كمييية الصادرات من النفط اخلام اكثر من )97( 
مليونييا و)204( آالف و)267 ( برميييا ، بايييرادات 

بلغت )4( مليارات و)882 ( مليون دوالر.
وقال املتحدث باسييم وزارة النفط عاصم جهاد 
ان مجموع الكميات املصييدرة من النفط اخلام 
لشييهر ايلول املاضي من احلقييول النفطية في 
وسييط وجنييوب العراق  بلغييت اكثر ميين )97( 
مليونييا و)204( آالف و)267( برميييا  ، فيمييا لم 
تسجل االحصائية صادرات من حقول كركوك.

واشار املتحدث باسم وزارة النفط الى ان املعدل 
اليومي للصييادرات بلغ )3( ماييين و)240( الف 
برميل ، مضيفا ان معدل سعر البرميل الواحد 

بلغ  )50,225( دوالرا .
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متابعة الصباح الجديد:

توجه طلبة مرحلة السييادس االعدادي 
فييي محافظة نينوى امس االثنن ، إلى 
أداء امتحاناتهم ، إذ شهد امين املوصل 
انطيياق امتحانييات الييدور االول ، فيما 
شييهد ايسييرها واالقضييية والنواحي 

امتحانات الدور الثاني. 
وبن املكتب اإلعامييي اخلاص للدكتور 
محمييد إقبييال الصيدلييي في يييان له 
اطلعت »الصباح اجلديد« على نسخة 
منه ان اليييوم الثاثاء سيييكون موعد 
امتحانييات طلبة املرحلة املتوسييطة ، 
بعد ان سييخرت وزارة التربية وبتوجيه 
الوزير جميييع اإلمكانيات ووفرت جميع 
مستلزمات اجناح العملية االمتحانية.

وكشييف البيان عيين مشيياركة 4215 
طالبا وطالبة في االمتحانات ، موزعن 
علييى  28 مركييزا امتحانيييا للمرحلة 
االعدادية في اجلانييب االمين للدور االول 
للفرع االحيائي ، اما في اجلانب االيسيير 
ستجرى امتحانات الدور الثاني في 51 

مركزا امتحانيا ، وفي القيارة يشييارك 
1450 طالبييا موزعيين فييي 11 مركييزا 
، وتشييهد السييامية مشيياركة 260 
طالبا فييي مركزين ، وفي حمام العليل  
7 مراكييز امتحانية ستسييتقبل 830 

طالبا.
واضيياف املكتب االعامي فييي بيانه ان 
اعداد طلبيية الفييرع التطبيقي بلغت 
1400 طالب وطالبيية المتحانات الدور 
األول فييي امييين املوصييل موزعيين على 
11 مركزا امتحانيييا ، فيما يؤدي طلبة 
االيسيير امتحانات الدور الثاني في  32 
مركزا ، وفي القيارة يشارك 560 طالبا 
موزعيين علييى 5 مراكييز ، وفييي حمام 
العليل يشييارك 260 طالبا في مركزين 
امتحانييين ، وفي السييامية 70 طالبا 

في مركزين .
امييا الفييرع االدبييي فيييؤدي 340 طالبا 
وطالبيية في اجلانييب االمييين امتحانات 
الدور االول في 26 مركزا  ، ويؤدي الطلبة 
امتحانات الدور الثاني في 28 مركزا في 
اجلانب االيسر ، فضاً عن نقل 5 مراكز 
مسييائية الى ايسيير املوصل ، ويشارك 

1240 طالبا فييي 10 مراكز في القيارة 
،  وفييي حمييام العليييل  620 طالبا في 
6 مراكز ، واما السييامية يشارك 500 
طالب وطالبيية موزعن فييي مركزين ،  
فيما وفرت املديرية مركزين للدراسييات 
االسييامية فضا عن مركزييين للفرع 

املهني.
وتابييع املكتييب االعامي فييي بيانه انه 
يتوجييه اليوم الثاثيياء طلبيية املرحلة 
املتوسييطة إلداء امتحاناتهييم ، وقييد 
هيييأت املديرييية 93 مركزا فييي اجلانب 
االمين مبشيياركة 16285 طالبا وطالبة 
يكون امتحان الييدور االول ، فيما وفرت 
في اجلانب االيسر 95 مركزا للدور الثاني 
، فضيياً عن 13 مركزا امتحانيا للذكور 
منقييول من جنييوب املوصل مبشيياركة 
1820 طالبييا ، اما في القيارة 69 مركزا 
امتحانيييا مبشيياركة 8920 طالبا وفي 
حمام العليل 32 مركزا يستقبل 4000 
طالييب ، وفي السييامية يتوجه 2500 
طالبا وطالبة في 19 مركزا امتحانيا .

علييى صعيد متصييل اعلنييت املديرية 
العامة لتربييية محافظة نينوى وصول 

وجبات الكتييب املنهجية الى مخازنها 
فييي اجلانييب االيسيير ملدينيية املوصل ، 
مبينة اكتمييال جتهيز جميييع املدارس 
بالكتييب املنهجييية للعييام الدراسييي 

 .2018 / 2017
وبيين املكتب االعامييي فييي بيانه انه 
وصلييت الييى مدينيية املوصييل العديد 
من احلافات محمليية بالكتب وجلميع 
املراحل الدراسييية ليتييم االكتمال من 
جتهيييز املديرية ميين الكتب ، مشيييدا 
بجهييود العامليين في مخييازن التربية 
جلهودهييم املبذولة فييي ايصال الكتب 
، مؤكدا ان العمل مسييتمر لسيياعات 
متأخرة ، وخال ايام العطل الرسييمية 
بهييدف توزيع جميع الكتييب املنهجية 

ملدارس احملافظة. 
وتعمييل وزارة التربية على وفق اخلطط 
جميييع  توفييير  علييى  لهييا  املوضييوع 
املسييتلزمات التي تسييهم فييي اجناح 
جميييع  وتذليييل  التربوييية  العملييية 
الصعاب من اجل النهييوض بالعملية 
التربوي ورفع املستوى العملي مبا يخدم 

بلدنا العزيز.

تقرير

انطالق االمتحانات النهائية لطلبة مرحلة السادس اإلعدادي في نينوى 
التربية جّهزت المحافظة بالكتب المنهجية 

جانب من اجتماع وزير النفط مع ممثل البنك الدولي

وزير النفط يبحث مع ممثل البنك 
الدولي تعزيز التعاون المشترك

العمل والصليب األحمر تتفقان على تنفيذ 
برامج داعمة للنساء فاقدات المعيل

حسين حسن*
شيياركت املديرييية العاميية للتنمية 
الصناعييية التابعة لييوزارة الصناعة 
واملعادن في ورشيية اقامتها شييركة 
اسيا لاصباغ احملدودة احدى شركات 
القطاع الصناعي اخلاص حتت شعار) 

تبادل اخلبرات بن القطاعن احلكومي 
واخليياص(  بحضييور عييدد ميين كبييار 

املسؤولن والنواب واخلبراء في البلد.
وقال املهندس سييام سييعيد احمد 
مدييير عييام املديرييية ملركييز االعييام 
والعاقييات العاميية فييي الييوزارة, ان 

الهييدف من هييذه الورشيية  محاولة 
الوطنييي  للمنتييج  الهيبيية  ارجيياع 
العراقييي بقطاعيييه العييام واخلاص 
واالسييتفادة ميين اخلبييرات والتجارب 
بيين الطرفن وعلى هامش الورشيية 
مت التعريييف مبنتجييات الشييركة من 

االصبيياغ ميين حيث اجلييودة والكلفة 
الواطئة بنسبة %30  قياساً باملستورد 
االجنبي اذ ان الشييركة تسعى ومنذ 
تأسيسييها مطلع ثمانينيات   القرن 
املاضي  بتقدمي االفضل ورفد االسواق 
احمللييية باجود انييواع االصباغ مباركتي 

اسيا وكرسييتال التي سجلت تفوقاً 
على املنتج االجنبي املستورد.

يذكر ان مشيياركة املديرييية في هذه 
الورشة كونها تشييكل حلقة وصل 
اساسية بن القطاع العام من جهة 
والقطيياع اخلاص ميين جهة اخرى في 

خطوة العاء شان منتجاتنا الوطنية 
والعييودة بهييا الى صفييوف صناعات 
الييدول املتقدميية كما كانت سييابق 

عهدها. 

*إعالم الصناعة 

»التنمية الصناعية« تسعى مع القّطاع الخاص لدعم المنتج الوطني 
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الس فيجاس ـ رويترز:

أثن��اء مهرج��ان  الن��ار  فت��ح مس��لح 
الس  مدين��ة  ف��ي  الري��ف  ملوس��يقى 
فيجاس األميركية فقتل 20 ش��خصا 
على األقل وأصاب أكثر من 100 قبل أن 

ترديه الشرطة قتيال.
وق��ال جوزيف لومب��اردو قائد ش��رطة 
مقاطعة كالرك ف��ي إفادة صحفية إن 
املش��تبه ب��ه أميركي من س��كان الس 
فيجاس وشن الهجوم مبفرده وال يعتقد 

أنه مرتبط بأي جماعة متشددة.
ع��ن  فك��رة  لدين��ا  »لي��س  وأض��اف 
معتقدات��ه، في الوق��ت الراهن نعتقد 
أنه كان املهاجم الوحيد وموقع احلادث 

ال يشهد تطورات«.
لكن��ه أضاف أن الس��لطات تبحث عن 
امرأة قالوا إن اسمها ماريلو دانلي. ولم 
يفص��ح لومباردو عما إذا كان يش��تبه 
بضلوعها في الهج��وم لكنه وصفها 

بأنها »رفيقة« للمهاجم.
ونفى لومباردو ش��ائعات عن إطالق نار 
أو تفجي��رات أو س��يارات ملغوم��ة في 

أماكن أخرى باملنطقة.
وتش��تهر الس فيجاس بأندي��ة القمار 

وهي مركز للتسوق وللحياة الليلية مبا 
يعن��ي أن املنطقة كانت مزدحمة وقت 
وقوع إطالق النار الذي حدث امس االول 

األحد .
وقال��ت الش��رطة إن ع��دد القتلى قد 
يرتف��ع. وقال لومباردو »ال أريد أن أعطي 

رقما محددا ألنه ليس لدي بعد«.
وذكرت وسائل إعالم أميركية من بينها 
فوكس نيوز أن مغني موسيقى الريف 
األمريك��ي جيس��ون ألدي��ن كان يغني 
عل��ى املس��رح عندما وقع إط��الق النار 
لكن��ه لم يص��ب. وكان احلف��ل مقاما 
خ��ارج منتجع وكازينو مانداالي باي في 
املدينة التي تشتهر بنوادي لعب القمار 

في والية نيفادا.
وأش��ارت قناة )سي.إن.إن( إلى أن جميع 

الفنانني املشاركني في املهرجان بخير.
وقال لومب��اردو إن إطالق الن��ار جاء من 
الطابق 32 من فندق مانداالي باي حيث 

قتل املسلح.
أش��خاص مزعورون جراء إط��الق أعيرة 
نارية في الس فيجاس يوم األحد - صورة 
لرويت��رز )يحظر بيعها أو االحتفاظ بها 

في االرشيف(
ولم تكشف الشرطة معلومات تشير 
إلى الدافع وراء إطالق النار ولم تكشف 

عن هوية املشتبه به.
لك��ن إط��الق الن��ار ف��ي الس فيجاس 
أع��اد إلى األذه��ان إطالق النار بش��كل 

عش��وائي أثناء حفل ملوس��يقى الروك 
في باريس عام 2015 مما أسفر عن مقتل 
89 ش��خصا ووق��ع في إط��ار هجمات 

منسقة إلس��الميني متش��ددين أودت 
بحياة 130 شخصا.

وقالت ش��اهدة تدعى كرس��تني حملطة 

)س��ي.إن.إن( إنه��ا نقلت ه��ي وزوجها 
مصابني إلى مستش��فيني وهما املركز 
الطب��ي اجلامعي ومستش��في ومركز 

سنرايز الطبي.
وقالت »اس��تمر الرصاص في االنهمار 
فحس��ب، اجلمي��ع قالوا لن��ا اركضوا.. 

اركضوا بأسرع ما ميكنكم«.
وقال لومباردو إن م��ن املعتقد أن هناك 
بع��ض الضحاي��ا م��ن أفراد الش��رطة 

الذين كانوا خارج نوبة عملهم.
ويق��ع فندق مان��داالي باي ق��رب مطار 
م��اكاران الدولي ف��ي املدينة والذي قال 
عب��ر تويتر إن��ه علق الرحالت بش��كل 
مؤقت بعد الواقعة. وفي وقت الحق قال 

املطار إن بعض الرحالت استؤنفت.
وأعلن��ت ش��رطة الس فيغ��اس عل��ى 
حسابها في »تويتر«  أنها تصدت لرجل 
يقوم بإطالق النار في املنطقة، مطالبة 
اجلميع بتفادي التوجه إلى هناك، فضال 

عن إجالء مئات األشخاص من اجملمع.
وأغلقت السلطات جزءا من شارع »الس 
فيغاس ستريب« بعد تلقيها تقارير عن 

وجود مطلق نار ال زال طليقا.
وذكرت دانيتا كوهني، املتحدثة باس��م 
املركز الطبي اجلامعي، أن مستش��فى 
الس فيغاس استقبل »عدة أشخاص« 

مصابني بطلقات نارية.
في غضون ذلك ذكرت مصادر إعالمية، 
أن السلطات األميركية قامت بتعليق 
الرحالت مبطار ماكاران في الس فيغاس، 
لالش��تباه بوج��ود مس��لح عن��د أحد 

مدرجاته.
األم��ن  أن   »3 »فران��س  قن��اة  وذك��رت 
الفرنسي متكن من التعرف على منفذ 
هج��وم الطعن في محط��ة القطارات 
الرئيس��ية مبارس��يليا، الذي أسفر عن 

مقتل فتاتني.
ول��م تؤك��د األجه��زة األمني��ة ه��ذه 
املعلومات رسميا حتى اآلن. لكن القناة 
كشفت أن منفذ الهجوم رجل جزائري 
األصل يبلغ م��ن العمر 30 عاما، دون أن 

تذكر اسمه.
متك��ن  القن��اة،  معلوم��ات  وحس��ب 
احملقق��ون في الهجوم ال��ذي وقع أمس 
االول األح��د في محطة س��ان ش��ارل 
للقط��ارات، م��ن حتديد هوي��ة املهاجم 

بعد فحص بصماته.
وكان املهاج��م ق��د قتل بع��د أن طعن 

فتاتني حتى املوت.
يذكر أن النيابة العامة املعنية بقضايا 
اإلره��اب حتق��ق في هذا الهج��وم الذي 

تبناه تنظيم »داعش«.

شؤون عربية ودولية6

جوبا ـ رويترز:
قال متحدث حكومي امس االثنني إن متمردين في 
جنوب الس��ودان قتلوا أربعة جنود عندما هاجموا 
بلدة استراتيجية بشمال شرق البالد في محاولة 
لط��رد الق��وات احلكومي��ة منه��ا قبل اس��تئناف 

محادثات السالم.
وذكر ديكسون جاتلواك جوك املتحدث باسم تابان 
دينق ق��اي نائب رئي��س جنوب الس��ودان أن اجلنود 
تعرض��وا إلطالق ن��ار كثيف ام��س االول األحد في 
بل��دة وات وأصي��ب 14. وتقع البلدة ف��ي والية بيه 

الشرقية على طريق يستخدمه املتمردون.
وقال لرويترز »هدفهم الرئيس��ي، هو انتزاع كامل 
السيطرة على بلدت وات االستراتيجية من قواتنا 
قب��ل انط��الق عملي��ة )الس��الم( في أدي��س أبابا« 

وأضاف أن الوضع ال يزال متوترا.

تونس ـ رويترز:
متكنت قوات خفر الس��واحل التونس��ي الس��بت 
املاضي  من إنقاذ 98 مهاجرا كانوا يبحرون خلسة 
باجت��اه أوروب��ا عندم��ا كان مركبه��م يغ��رق بينما 
أعلنت البحرية إحباط هج��رة 43 آخرين على منت 

أربع قوارب قبالة سواحل جرجيس.
وزادت محاوالت اإلبحار من الس��واحل التونس��ية 
بع��د أن ش��ددت جماعة مس��لحة الرقاب��ة على 
الس��واحل الليبية مم��ا أدى إلى انخف��اض مفاجئ 
في مح��اوالت الهجرة غير الش��رعية انطالقا من 

السواحل الليبية طوال الشهرين املاضيني.
وأش��ارت بيانات رس��مية إلى أن الق��وات البحرية 
التونسية أحبطت يوم اخلميس املاضي وصول نحو 
170 مهاجرا في شهر آب املاضي بينما وصل العدد 

إلى حوالي 550 في شهر سبتمبر أيلول فقط.
وق��ال العمي��د خليفة الش��يباني الناطق باس��م 
احلرس الوطن��ي »احلرس البحري أنق��ذ 98 مهاجرا 
تونس��يا قبالة س��واحل قرقنة بع��د أن بدأت مياه 
البحر تتس��رب إلى داخل املركب، فتم نقلهم على 
م��نت اخلافرات التابع��ة للحرس الوطن��ي، في حني 

غرق املركب«.

باريس ـ بي بي سي :
قتل��ت امرأت��ان نتيج��ة تعرضهم��ا للطع��ن في 
محطة القطارات الرئيس��ية في مدينة مرسيليا 

الفرنسية امس االول األحد.
وصنفت الشرطة الفرنس��ية احلادث بأنه »هجوم 
إرهاب��ي«، كم��ا أك��دت أنه��ا أطلقت الن��ار على 

املهاجم وأردته قتيال.
وقال مص��در في الش��رطة إن الرجل ص��رخ قائال 

»أهلل أكبر« بعد تنفيذه عملية الطعن.
وفتح النائب العام اخملتص مبكافحة اإلرهاب حتقيقا 

في احلادث، حسب ما افاد مصدر قضائي.
وقال وزي��ر الداخلية الفرنس��ي جي��رار كولوم إنه 
س��يتوجه ف��ي احل��ال إلى م��كان احل��ادث. وغردت 
الشرطة الفرنسية عبر تويتر قائلة إن اجلو عاد إلى 
طبيعته في موقع احل��ادث بعد أن متكنت من قتل 

املهاجم، بينما توقفت حركة القطارات.

دمشق ـ رويترز: 
ذكرت وس��ائل إعالم حكومية س��ورية أن تفجيرا 
وقع في حي امليدان جنوب العاصمة دمش��ق امس 

االثنني.
ول��م ت��رد معلوم��ات أخرى عل��ى وس��ائل اإلعالم 
الرسمية. وقال شهود إن سيارة ملغومة انفجرت 
خارج مركز الشرطة باحلي وفجر مهاجم انتحاري 

نفسه داخل مركز الشرطة.

مقتل أربعة من جنود 
جنوب السودان في 

اشتباكات مع متمردين

تونس تنقذ نحو 140 
مهاجرا على سواحلها

مقتل امرأتين طعنا في 
»هجوم إرهابي« في مرسيليا

تفجير في حي الميدان 
جنوب دمشق

متابعة ــ الصباح الجديد:

وصل رئيس الوزراء الفلس��طيني، 
ال��ذي يوج��د  رام��ي احلم��د اهلل 
مقره ف��ي الضفة الغربية احملتلة، 
إل��ى قطاع غ��زة ف��ي أول زيارة له 
بع��د عامني م��ن تولي��ه منصبه 
للمشاركة في محاولة املصاحلة 
وزاري  اجتم��اع  وعق��د  اجلدي��دة، 

للحكومة.
وينتم��ي احلم��د اهلل إل��ى حركة 
فتح التي يقودها الرئيس محمود 
عباس، وهي على خالف مع حركة 
املقاوم��ة اإلس��المية »حم��اس« 

التي تسيطر على غزة.
وحتدث قائ��د حماس، إس��ماعيل 
هنية، هاتفيا م��ع الرئيس عباس 
ام��س االول األحد قب��ل محادثات 
ام��س االثن��ني الت��ي ته��دف إلى 

توحيد صفوف الفلسطينيني.
وقد أرس��لت مصر، التي تؤدي دور 
وس��اطة أساس��يا، وفدا إلى غزة 
ولإلش��راف على  احملادثات،  حلضور 
اإلدارية  تسليم احلركة للش��ؤون 

في القطاع حلكومة وحدة.
وأطلقت حماس س��راح خمس��ة 
سجناء ينتمون حلركة فتح امس 
االول األح��د، كان��ت ق��د ص��درت 
عليهم أحكام بالس��جن تراوحت 

بني سبعة و15 عاما.
وش��كر أحد املفرج عنهم ويدعى 
طاه��ر أبو عرمان��ة كال من يحيى 
الس��نوار مس��ؤول حم��اس ف��ي 
القطاع، ومحمد دحالن مس��ؤول 
قوات األمن التابعة لفتح في غزة 
س��ابقا على جهودهم��ا لإلفراج 

عنه.
ويق��ف دح��الن، ال��ذي يعيش في 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة منذ 
األم��وال  تدف��ق  وراء   ،2011 ع��ام 
لدع��م غزة واالنف��راج بني حماس 

ودول عربي��ة ومنه��ا مص��ر التي 
استضافت محادثات املصاحلة.

وقال أبو عرمانة »نناش��د الرئيس 
محمود عب��اس أن يأم��ر باإلفراج 
عن كل املعتقلني السياسيني في 
الضفة الغربية«، في إش��ارة إلى 

أعضاء من حماس.
واخت��ارت حم��اس املصاحل��ة مع 
حكوم��ة الرئيس محم��ود عباس 
بس��بب نقص أموالها وخسارتها 
بع��ض احللفاء بعد عش��رة أعوام 
من س��يطرتها على القطاع في 

حرب خاطفة.

ف��ي  اهلل  احلم��د  رام��ي  وق��ال 
تصريحات مبدينة رام اهلل بالضفة 
الغربية »ذاهبون امس االثنني إلى 
قطاع غزة، بروح إيجابية، وعاقدون 
العزم على القيام بدورنا في دعم 
جه��ود املصاحل��ة، وط��ي صفحة 
االنقس��ام، ليع��ود الوطن موحدا 
بشعبه ومؤسساته«. ووصل وزير 
الثقافة إيهاب بسيس��و إلى غزة 
امس االول األح��د وعقد اجتماعا 
مع نواب��ه وموظفي ال��وزارة بعد 

تسلمه منصبه.
وأقدم��ت حم��اس عل��ى التحول 

اجل��ذري باجت��اه املصاحل��ة في 17 
مص��ر  فرض��ت  بعدم��ا  أيل��ول 
والس��عودية واإلم��ارات والبحرين 
اقتصادي��ة على قطر  مقاطع��ة 
املانح الرئيس��ي للحركة بش��أن 

مزاعم دعم الدوحة لإلرهاب.
وواج��ه عب��اس ال��ذي انخفضت 
شعبيته ضغوطا لتبديد اخلالفات 

مع حماس.
وما زال اجلناح العس��كري حلماس 
هو الق��وة املهيمنة ف��ي القطاع 
ال��ذي يس��كنه مليونا ش��خص 
ويعاني من حص��ار جزئي تفرضه 

إس��رائيل، فضال عن إجراءات من 
جانب مصر التي تقول إنها تفرض 

قيودا على احلدود لدواع أمنية.
وعب��رت حماس وفتح عن ثقتهما 
ف��ي جناح أح��دث مب��ادرة للوحدة 
على نح��و أفض��ل من املب��ادرات 

السابقة.
وكان��ت حم��اس، الت��ي يصنفها 
االحتاد األوروب��ي والواليات املتحدة 
ف��ازت  ،ق��د  »إرهابي��ة«  حرك��ة 
ف��وزا كاس��حا ف��ي االنتخاب��ات 

التشريعية في 2006.
وس��يطرت عل��ى قطاع غ��زة في 

العام التالي بع��د أن حتول اخلالف 
بش��أن تش��كيل حكومة جديدة 

إلى اشتباكات دموية.
ومنذ ذلك الوقت قيدت س��لطات 
عباس داخل حدود الضفة الغربية 
التي يحتلها اجليش اإلس��رائيلي، 
وتق��ع أقرب نقطة فيها على بعد 

40 كيلومترا من حدود غزة.
وينظر إلى االنقسام الفلسطيني 
باعتب��اره العقب��ة الكب��رى أمام 
اتفاق السالم بني إسرائيل، والدولة 
الفلسطينية في املستقبل التي 

ستضم الضفة الغربية وغزة.

في أول زيارة له بعد عامين من توليه منصبه

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور غزة
 في خطوة كبرى نحو المصالحة مع حماس

رئيس إقليم كاتالونيا: كسبنا
الحق في إقامة دولة مستقلة

كاتالونيا ـ بي بي سي :
قال رئيس حكومة إقليم كاتالونيا، 
اإلقلي��م  إن  بوجيم��ون،  كارل��س 
أصبح من حقه اآلن احلصول على 
»دولة مس��تقلة«، بعد اس��تفتاء 
حظرته احلكومة، وش��ابته أعمال 

عنف.
ف��ي  احمللي��ة  الس��لطات  قال��ت 
كتالونيا إن 40 في املئة من سكان 
اإلقليم ش��اركوا في االس��تفتاء، 
موضح��ة أن 90 في املئ��ة منهم 
صوت��وا لصال��ح االنفص��ال ع��ن 

إسبانيا.
وأصي��ب املئ��ات بج��روح عندم��ا 
الشرطة اإلس��بانية ملنع  تدخلت 

التصويت الذي جرى األحد.
وكانت احلكومة اإلسبانية تعهدت 
مبن��ع االس��تفتاء بع��د أن قضت 

احملكمة الدستورية ببطالنه.
تصري��ح  ف��ي  بوجيم��ون  وق��ال 
تلفزيوني رفقة عدد من املسؤولني 

في كاتالونيا: »ف��ي هذه الظروف 
املمزوج��ة باألم��ل واألل��م حصل 
مواطن��و كاتالونيا عل��ى حقهم 
نظامه��ا  مس��تقلة  دول��ة  ف��ي 

جمهوري«.
حكومت��ي  »س��تحيل  وأض��اف: 
في األي��ام القليل��ة املقبلة نتائج 
االستفتاء على البرملان الكاتالوني، 
الذي ميثل سيادة الشعب، ليتخذ 
قراره بش��أن االس��تفتاء، وال ميكن 
لالحت��اد األوروب��ي أن يغ��ض طرفه 

بعدها«.
وق��ال رئي��س ال��وزراء اإلس��باني، 
ماريانو راخوي، في وقت س��ابق إن 
الكاتالونيني غرر بهم في تصويت 
غير قانوني، واصفا االستفتاء بأنه 

»استخفاف« بالدميقراطية.
م��ن  كبي��رة  حش��ود  وجتمع��ت 
وس��ط  ف��ي  االس��تقالل  أنص��ار 
عاصمة اإلقليم برش��لونة، تهلل 
بنتيجة االس��تفتاء وترفع األعالم 

الكاتالونية.
وقال��ت حكومة اإلقلي��م أن 800 
ف��ي  بج��روح  أصيب��وا  ش��خص 
اش��تباكات مع الشرطة مبختلف 

مناطق كاتالونيا.
اإلس��بانية  الداخلي��ة  وزارة  أم��ا 
12 ش��رطيا أصيب��وا  إن  فقال��ت 
في األحداث واعتقل 3 أش��خاص. 
وأضاف��ت أن 92 مركز اقتراع أغلق 

في اإلقليم.
وق��د نش��رت احلكوم��ة املركزي��ة 
الشرطة واحلرس املدني، وهي قوات 
عسكرية تقوم مبهام الشرطة، في 

كاتالونيا ملنع عملية التصويت.
وندد عم��دة برش��لونة، آدا كوالو، 
بتصرف الشرطة ضد من وصفهم 
»باملواطن��ني الع��زل«، ولكن نائبة 
رئيس ال��وزراء اإلس��بانية، صورايا 
س��اينز دي س��انتا ماري��ا، فقالت 
إن الش��رطة »تصرفت باحترافية 

وبطريقة مناسبة«.

اوتاوا ـ بي بي سي:
انتخب احل��زب الدميوقراطي اجلديد 
اليس��اري ف��ي كن��دا، ثال��ث قوة 
سياس��ية ف��ي الب��الد، جاغميت 
س��ينغ )38 عاما( الذي ينتمي إلى 
طائفة الس��يخ ليقود احلزب حتى 

إجراء االنتخابات العامة املقبلة.
وسيكون س��ينغ أول سياسي من 
أقلية عرقية يتزعم حزبا فيدراليا 

رئيسيا في البالد.
وحقق سينغ من أول اقتراع انتصارا 
حاسما على ثالثة مرشحني آخرين 
في الس��باق للظغر بزعامة احلزب 

اليساري.
ويواج��ه الزعي��م اجلدي��د مهم��ة 
صعب��ة تتمث��ل ف��ي إع��ادة بن��اء 
صف��وف احل��زب ال��ذي خس��ر 59 
مقعدا في االنتخابات التي أجريت 

عام 2015.
وحصل س��ينغ على 53.6 في املئة 
من األصوات ف��ي انتخابات زعامة 
احلزب التي أجري��ت األحد متقدما 

بفارق كبير عن منافسيه.
وقال س��ينغ: »هذا الس��باق جدد 
التفاؤل داخل حزبنا«، ووصف فوزه 

بأنه »شرف كبير للغاية«.
وحص��ل س��ينغ على دفع��ة دعم 
قوي��ة ف��ي مرحل��ة متأخ��رة من 
السباق بعد انتشار مقطع مصور 
ي��رد في��ه عل��ى ش��خص قاطعه 
بغضب خالل كلم��ة له في جتمع 

حلملته االنتخابية.
ويحتل احل��زب الدميقراطي اجلديد 
اآلن املرتب��ة الثالث��ة ف��ي البرملان 
الكن��دي ب�44 مقع��دا في البرملان 
الذي يتألف م��ن 338 مقعدا. ولم 
يصل احل��زب الذي ينتمي ليس��ار 

الوسط إلى سدة احلكم مطلقا.
سينغ حصل على دفعة دعم قوية 
في مرحل��ة متأخرة من الس��باق 
بعد انتشار مقطع مصور يرد فيه 
على شخص قاطعه بغضب خالل 

جتمع حلملته االنتخابية
وحقق احلزب مكاسب تاريخية في 

االنتخابات العامة التي أجريت عام 
2011 وانتق��ل بعدها إلى صفوف 
املعارضة الرئيس��ية، لكنه خسر 
نحو مليون صوت بع��د ذلك بأربع 
س��نوات معظمها ذهبت للحزب 
الليبرال��ي ال��ذي يتزعم��ه رئي��س 

الوزراء احلالي جاسنت ترودو.
وقال س��ينغ امس االول األحد إنه 
سيركز على قضايا التغير املناخي 
األصليني  الس��كان  واملصاحلة مع 

واإلصالح االنتخابي.
وجذب سينغ، وهو محام سابق في 
القضايا اجلنائية، اهتمام اجلمهور 
من خالل مالبسه األنيقة وظهوره 

في مجلة »جي كيو« األميركية.
للمجل��ة  ف��ي تصري��ح  وأوض��ح 
األميركية في وقت سابق من هذا 
العام كيف أن أسلوبه الشخصي، 
والذي يش��مل ارتداء العباءات ذات 
األنيقة،  والب��دالت  الفاحتة  األلوان 
ش��خصيته  م��ن  ج��زءا  أصب��ح 

السياسية.

مواطن من السيخ يفوز بزعامة
الحزب الديمقراطي الجديد بكندا

ينتمي الحمد اهلل 
إلى حركة فتح التي 

يقودها الرئيس 
محمود عباس، 

وهي على خالف مع 
حركة المقاومة 

اإلسالمية »حماس« 
التي تسيطر على 

غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني

تقـرير
حفل موسيقي يتحول لحمام دم في الس فيغاس

مقتل 50 شخًصا وجرح نحو 200 آخرين في هجوم »الس فيغاس«
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت وزارة النفط، أمس االثنني، 
إن ص��ادرات البالد لش��هر أيلول 
ملي��ون   3.240 بلغ��ت  املاض��ي 
برميل يومي��ا ارتفاعا من 3.216 

مليون برميل يوميا في آب.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
النف��ط عاصم جهاد ف��ي بيان 
صحافي، إن »االحصائية االولية 
الص��ادرة عن ش��ركة تس��ويق 
النفط »س��ومو« تش��ير الى أن 
كمي��ة الص��ادرات م��ن النفط 
اخلام بلغت اكث��ر من 97 مليون 
و204 الف و267 برميل، بايرادات 
بلغت اكث��ر من 4 مليارات و882 

مليون دوالر«.
وأض��اف أن »جمي��ع الص��ادرات 
كانت من حقول وس��ط وجنوب 
الع��راق، ف��ي ح��ني لم تس��جل 
االحصائية ص��ادرات من حقول 

كركوك«.
واش��ار ال��ى ان املع��دل اليومي 
للص��ادرات بلغ 3 مالي��ني و240 
أن  ال��ى  منوه��ا  برمي��ل،  ال��ف 
معدل سعر البرميل الواحد بلغ 

50,225 دوالر.
على صعيد متصل، قال مصدر 
النف��ط  لنق��ل  ش��احنة   150
أم��س  تكدس��ت،  ومش��تقاته 
االثن��ني، عل��ى احل��دود اإليرانية-

إقلي��م  جه��ة  م��ن  العراقي��ة 
اإليراني  القرار  كردستان بسبب 

بوقف نقل النفط إلى اإلقليم.
وأض��اف املص��در، إن »نحو 150 
ناقلة حتمل النفط ومش��تقاته 
متوقف��ة ف��ي معب��ر بش��ماخ 
واإلقلي��م  اي��ران  ب��ني  احل��دودي 
ال يس��مح له��ا بالدخ��ول ال��ى 
كردستان بسبب العقوبات التي 

فرضتها بغداد عقب االستفتاء 
ال��ذي اجراه االقلي��م في 25 من 

الشهر املنصرم«.
وذك��ر، أن »الس��لطات االيرانية 
فرضت حظرا حتى إش��عار آخر 
عل��ى حرك��ة ش��حن املنتجات 
إقلي��م  وإل��ى  م��ن  النفطي��ة 
كردس��تان بع��د طل��ب بغ��داد 
منها«، موضحا أن »نقل البضائع 
واملواد الغذائية ما زال مس��تمرا 
اي��ران وإقلي��م كردس��تان  ب��ني 
وتدخل نحو ٣٠٠ سيارة محملة 

بالغذاء معبر شماخ حاليا«.
ف��ي الش��أن النفط��ي العاملي، 
أكثر  النفط  أس��عار  انخفضت 
م��ن دوالر إل��ى م��ا دون 56 دوالرا 
للبرميل أمس االثنني في الوقت 
الذي كبحت فيه زيادة أنش��طة 
احلف��ر األمريكي��ة وإنت��اج أوبك 
موج��ة ارتف��اع حقق��ت فيه��ا 
األس��عار أكب��ر مكاس��بها في 
الربع الثالث م��ن أي عام في 13 

عاما.
الطاق��ة  ش��ركات  وأضاف��ت 

األمريكية منصات حفر نفطية 
جديدة لألسبوع األول في سبعة 

أسابيع.
وانخفض خ��ام القياس العاملي 
مزيج برنت 1.03 دوالر إلى 55.76 
دوالر للبرمي��ل. وارتفع خام برنت 
نحو 20 في املئة في الربع الثالث 
في أكبر زيادة يحققها في الربع 
الثال��ث م��ن أي عام من��ذ 2004 
وج��رى تداوله عن��د 59.49 دوالر 

األسبوع املاضي.
وانخف��ض خام غرب تكس��اس 

الوس��يط األمريك��ي 1.07 دوالر 
إلى 50.60 دوالر للبرميل. وحقق 
اخلام األمريكي أقوي أداء فصلي 

منذ الربع الثاني من 2016.
وقاد االرتفاع مؤش��رات متنامية 
على انحس��ار التخمة العاملية 
املس��تمرة من��ذ ثالث س��نوات 
بدعم من االتفاق العاملي خلفض 
اإلنت��اج ال��ذي ينف��ذه منتجون 
عامليون بقي��ادة منظمة البلدان 

املصدرة للبترول )أوبك(.
لكن مس��حا أجرت��ه رويترز يوم 

اجلمعة خلص إل��ى ارتفاع إنتاج 
أوبك من النفط الشهر املاضي، 
وهو م��ا يرجع في األس��اس إلى 
زيادة إنت��اج الع��راق وليبيا وهي 
عضو ف��ي املنظمة ومعفاة من 

تخفيضات اإلنتاج.
لك��ن يب��دو أن ارتف��اع اإلنت��اج 
الليب��ي كان قصي��ر األمد. فقد 
ق��ال مهن��دس بحقل الش��رارة 
الليبي  النف��ط  بقطاع  ومصدر 
إن احلق��ل وهو أكبر حقول البلد 

مغلق منذ مساء األحد.

بايرادات بلغت نحو 4.9 مليارات دوالر

ارتفاع صادرات النفط إلى 3.240 مليون برميل يوميًا في أيلول

عاصم جهاد: 
االحصائية االولية 
الصادرة عن شركة 
تسويق النفط 
»سومو« تشير الى 
أن كمية الصادرات 
من النفط الخام بلغت 
اكثر من 97 مليون 
و204 الف و267 
برميل، بايرادات بلغت 
اكثر من 4 مليارات 
و882 مليون دوالر

منصة لتصدير النفط في العراق

القاهرة ـ رويترز:
قال البنك املركزي املصري أمس االثنني إن احتياطي 
البالد من النقد األجنب��ي ارتفع إلى 36.535 مليار 

دوالر في نهاية أيلول من 36.143 مليار في آب.
وتعن��ي أحدث أرق��ام أن االحتياط��ي زاد بنحو 392 

مليون دوالر في أيلول.
وقفز مس��توى الدين اخلارجي ملص��ر إلى 79 مليار 
دوالر بنهاي��ة حزي��ران في مقابل نح��و 55.8 مليار 

دوالر على أساس سنوي.
لإلص��الح  برنامج��ا  املصري��ة  احلكوم��ة  وتنف��ذ 
االقتص��ادي منذ نهاية 2015 ش��مل فرض ضريبة 
للقيمة املضافة وحترير سعر صرف اجلنيه وخفض 
دع��م الكهرب��اء وامل��واد البترولية س��عيا إلنعاش 
االقتصاد وإعادته إلى مس��ار النمو وخفض واردات 

السلع غير األساسية.

لندن ـ رويترز:
ن��زل الي��ورو أم��س االثنني بع��د اس��تفتاء في 
قطالونيا لالستقالل عن إسبانيا شابته أعمال 
عنف ما أجج القلق بش��أن مخاطر سياس��ية 
في منطقة اليورو بينما صعد الدوالر بش��كل 

عام.
وأظهرت بيانات أن املصان��ع في منطقة اليورو 
س��جلت في أيلول أعلى إنتاجية ش��هرية منذ 
أوائ��ل 2011 لك��ن البيانات لم تدع��م العملة 
املوحدة التي هبط��ت 0.7 في املئة إلى 1.1730 
دوالر لتقت��رب م��ن أق��ل مس��توى ف��ي س��تة 

أسابيع.
وس��جل الدوالر في األس��بوع املاضي أقوى أداء 
أس��بوعي منذ بداية العام مع جت��دد التوقعات 
بأن ينفذ الرئيس األمريكي دونالد ترامب احلوافز 

املالية التي تعهد بها.
وأضاف املؤش��ر الذي يقي��س أداء ال��دوالر أمام 
س��لة من ست عمالت رئيسة 0.6 في املئة إلى 

.93.588
وفي مقابل العمل��ة اليابانية ارتفع الدوالر 0.3 

في املئة إلى 112.84 ين.

بروكسل ـ رويترز:
أظه��رت بيانات من مكت��ب اإلحص��اءات التابع 
لالحتاد األوروبي )يوروستات( أن عدد العاطلني في 
منطقة اليورو تراجع 42 ألفا إلى 14.751 مليون 
ف��ي آب مقارنة مع متوز، لكن معدل البطالة ظل 

مستقرا عند 9.1 باملئة.
كان خب��راء اقتصاد اس��تطلعت رويت��رز آراءهم 
توقع��وا انخف��اض مع��دل البطالة إلى تس��عة 

باملئة من 9.1 باملئة في متوز.
وتراجع مع��دل البطالة في أملاني��ا أكبر اقتصاد 
مبنطقة اليورو إلى 3.6 باملئة في آب من 3.7 باملئة 

في متوز.
كما ن��زل معدل البطالة 0.1 نقط��ة في أيرلندا 
وإيطالي��ا وهولن��دا، بينما ارتف��ع 0.1 نقطة في 

فرنسا و0.2 نقطة في النمسا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة 
األجنبية، خالل مزاد أمس االثنني، إلى 108.48 مليون 
دوالر، في مقابل مبيعات بقيمة 134.35 مليون دوالر 
مبزاد اخلمي��س املاض��ي، بتراجع 25.87 ملي��ون دوالر، 

بحسب بيان للمركزي.
وأض��اف املرك��زي، في البي��ان، أن س��عر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 37 

مصرفاً، و10 شركات للتحويل املالي.
ونوه البن��ك، في بيانه، بأن تل��ك املبيعات هي نتائج 
امل��زاد املقرر اليوم الثالث��اء، موضحاً أن إجمالي البيع 

الكلي بلغ نحو 149.78 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف في 
اخل��ارج نحو 107.05 ملي��ون دوالر، فيما ُقدرت كمية 

النقد املبيعة ب� 2.43 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي، ف��ي البي��ان، أن بيع املبال��غ احملولة 
حلس��ابات املص��ارف في اخل��ارج يكون بس��عر 1190 
ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر 

نفسه.

ارتفاع احتياطي النقد 
األجنبي المصري

»كتالونيا« تدفع اليورو 
للهبوط أمام الدوالر

االتحاد األوروبي: 
استقرار معدل البطالة

108.5 مليون دوالر 
مبيعات المركزي العراقي

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلن��ت ممثل��ة البرنام��ج اإلمنائي لألمم 
املتح��دة في مصر راندا أبواحلس��ن، أن 
العربية  التنمي��ة املس��تدامة  حتقيق 
يحتاج 85 مليار دوالر س��نوياً، وأهداف 
التنمي��ة املس��تدامة حتظ��ى بإجماع 
آراء دولي لتنفيذ أجندة طموحة لكل 
العال��م، عب��ر إيج��اد موارد مناس��بة 

لزيادة االستثمارات.
وج��اء ذل��ك خالل ورش��ة عم��ل ثانية 
ح��ول أه��داف التنمي��ة املس��تدامة، 
الدول��ي  التع��اون  وزارة  نظمته��ا 
املصرية بالتنس��يق مع البنك الدولي 
وافتتحتها وزيرة االس��تثمار والتعاون 
الدولي س��حر نصر، حول السياس��ة 
لتنفي��ذ  التموي��ل  لتأم��ني  العام��ة 
أهداف التنمي��ة ومواجهة التحديات، 
في حض��ور ممثلني عن البن��ك الدولي، 
ومدير البرنامج اإلمنائ��ي لألمم املتحدة 

في مصر، وممثلني عن عدد من الوزارات 
والشركاء في التنمية.

وش��ددت أب��و احلس��ن عل��ى أهمي��ة 
»مس��اعدة الدول الفقي��رة من خالل 
شراكات عبر احلكومة والقطاع اخلاص 
ومراكز البحوث واجملتمع املدني، وال بد 
من تضاف��ر برامج التموي��ل لتحقيق 
التنمية املس��تدامة ودعم الشباب«، 
مؤك��دة أن مصر تس��ير ف��ي الطريق 
الصحيح نحو حتقيق أهداف التنمية.

وأوضحت نصر أن »ورش��ة العمل تعّد 
متابعة لورشة العمل التي عقدت في 
آذار 2017 بالشراكة مع البنك الدولي 
والت��ي رك��زت عل��ى إجن��ازات أه��داف 
التنمية املس��تدامة«. وشاركت نصر، 
على هام��ش زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيس��ي إلى نيويورك، في جلس��ة 
وزارية مشابهة لهذه الورشة، وحتدثت 
ع��ن رؤية للسياس��ة العامة للتنمية 
اس��تثمارات  وتس��هيل  املس��تدامة، 

القطاع اخلاص في أهداف التنمية. 

وأك��دت أنها رك��زت عل��ى التحديات 
التي تواجهه والشركات »التي نحتاج 
إليها للمضي قدماً في تنفيذ برنامج 
اإلصالح االقتص��ادي الطموح، وتعمل 
احلكومة عل��ى توفير املناخ املناس��ب 
للقطاع اخلاص واملس��تثمرين من أجل 
املش��اركة ضم��ن املش��اريع القومية 
والتنموية الكبرى في احملافظات كافة، 
نظ��راً إل��ى دورها ف��ي حتقي��ق أهداف 
التنمية املستدامة، وتأمني فرص عمل 

للشباب«.
وأش��ارت نص��ر إلى »محفظ��ة مصر 
في البنك والبالغ��ة 8 مليارات دوالر«، 
موضح��ة أن »البن��ك أش��اد ببرنامج 
ووصف  االقتص��ادي ملص��ر،  اإلص��الح 

اجلهود املصرية باملذهلة«. 
ولفت��ت إل��ى أن »احلكوم��ة املصري��ة 
تعمل على حتقيق االستفادة القصوى 
م��ن كل التموي��الت واملن��ح املقدمة 
لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى 
أنها تعم��ل على تعزيز االس��تثمارات 

للمساهمة في حتقيق أهداف التنمية، 
خصوصاً االس��تثمارات التي تس��هم 
في احلد من الفق��ر وخلق فرص عمل، 

ودعم الشركات الناشئة.
وأبرم��ت مص��ر أخي��راً م��ع البرنامج 
اإلمنائي لألمم املتحدة، اتفاقاً إلنشاء أول 
صندوق اس��تثماري تنم��وي في مصر 
لدع��م املش��اريع الناش��ئة التنموية، 
ولتشجيع االستثمارات التي تساهم 
في حتقي��ق أهداف التنمية في اجملاالت 
كافة، مثل احلد من الفقر، وخلق فرص 
عمل واالعتماد على الطاقة املتجددة.
وأضاف��ت نص��ر، ف��ي حدي��ث نقلت��ه 
»احلياة« الدولي��ة: »حققنا الكثير في 
برام��ج اإلص��الح االقتص��ادي، ومنها 
الت��ي  االجتماع��ي  األم��ان  ش��بكات 
استفادت منها الفئات األكثر حاجة«، 
مش��يرة إل��ى أن »برنام��ج اإلس��كان 
االجتماعي وتوصيل الغ��از إلى املنازل 
وتطوير العشوائيات، من البرامج التي 

استفادت منها هذه الفئات«.

تقـرير

85 مليار دوالر سنويًا للتنمية المستدامة العربية

جانب من احدى املصارف العربية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األم��وال  تهري��ب  وتي��رة  اش��تدت 
الروس��ية إل��ى اخل��ارج من��ذ تولي 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني زمام 
الس��لطة، ومنذ بدأت روسيا فرض 
قوته��ا غي��ر العس��كرية، أي تلك 
املتعلق��ة بأعم��ال النف��ط والغاز، 
على العالم، الس��يما عل��ى القارة 

األوروبية. 
وأدى ذل��ك إلى نش��وء جي��ل جديد 
من األغنياء الذين تراكمت ثرواتهم 
س��ريعاً. ولم تكن العالقات بينهم 
وبني الس��لطة في موس��كو على 
ما يرام، لذلك ب��رزت ظاهرة تهريب 
األموال إلى اخل��ارج، خوفاً من بوتني 
واللوب��ي احمليط به، الذي اس��تثمر 

بدوره باليني الدوالرات في اخلارج.
ويُعتق��د أن ما ميلكه األثرياء الروس 
من أموال خارج وطنهم، واملعروفة 
أيضاً باس��م »ثروات األوف ش��ور«، 
توف��ق م��ا متلكه األس��ر الروس��ية 
ه��ذه  تب��دأ  ول��م  روس��يا.  داخ��ل 
الث��روات بالتراك��م في الس��نوات 
األخي��رة، ب��ل وضع حجر األس��اس 
لها في تس��عينات الق��رن املاضي، 
ولك��ن مع تفت��ت أجه��زة اخملابرات 
التابع��ة لالحتاد الس��وفياتي، وجد 
رجال األعم��ال العاملني في املعادن 
والنف��ط أنفس��هم أم��ام ض��رورة 
ترحيل أموالهم س��راً إل��ى اخلارج، 

كي ال تطاولهم يد احلكومة.
وحينه��ا، كان��ت سويس��را ضمن 
الئح��ة »اجلن��ات الضريبي��ة« ف��ي 
العالم، ما أطلق العنان أمام إقبال 
جماعي لألغني��اء الروس على فتح 
حس��ابات مصرفية سويسرية، مبا 

أن اتف��اق تب��ادل املعلوم��ات املالية 
ب��ني سويس��را وروس��يا كان غائباً 
متاماً، وال تزال. والفت في األمر، منذ 
أن ق��ررت بريطانيا االنس��حاب من 
االحت��اد األوروب��ي، أن معظم األثرياء 
ال��روس في بريطاني��ا، ومعظمهم 
مقيم في لن��دن، قرر نق��ل أمواله 
بالكام��ل إل��ى سويس��را وقبرص. 
ولكن النس��بة األكبر م��ن األموال 

كانت وجهتها سويسرا.
ويع��ادل إجمال��ي قيم��ة األم��وال 
الروس��ية التي نقلت من بريطانيا 
إلى سويس��را ثالث مرات االحتياط 
الروس��ي الصاف��ي م��ن العم��الت 
االحت��اد  انهي��ار  ومن��ذ  األجنبي��ة. 
الس��وفياتي، ب��دأت ظاه��رة »عدم 
املس��اواة« تتعاظم إلى مستويات 
درامية إلى أن جتاوزت ما س��جل من 
فقر وقهر في ال��دول التابعة لهذا 

االحتاد أو الصني. 
ومن��ذ الع��ام 1999، ل��م تتوق��ف 
رؤوس األموال الروسية عن الهروب 
إلى اخلارج، إلى أن وصلت نس��بتها 
الي��وم إل��ى نح��و 75 ف��ي املئة من 
إجمال��ي الدخل القومي الروس��ي، 
ما يعادل قيمة اإلنتاج املتعلق بكل 

النشاطات التجارية داخل روسيا.
وتس��توطن الثروات املالية لألغنياء 
ال��روس ف��ي اخل��ارج ف��ي كل م��ن 
بريطانيا وسويس��را وقبرص، علماً 
أن نس��بة األغني��اء ال��روس تبل��غ 
نحو 1 في املئ��ة فقط من إجمالي 
ع��دد س��كان روس��يا، ولك��ن هذه 
النس��بة املئوية املتدنية تس��يطر 
عل��ى 25 ف��ي املئ��ة م��ن الث��روات 
املالية الروس��ية، ما يجعل روس��يا 
بني ال��دول األكثر معان��اة من عدم 

املساواة االجتماعية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير الطاقة الروس��ي ألكسندر 
نوف��اك ف��ي مقابل��ة م��ع تلفزيون 
العربية أمس االثنني إن الس��عودية 
وروسيا ستؤسسان صندوقا جديدا 
لالستثمار في الطاقة بقيمة مليار 

دوالر.
وأضاف أن الصندوق، الذي س��يجري 
عل��ى  األخي��رة  اللمس��ات  وض��ع 
العاه��ل  زي��ارة  خ��الل  تأسيس��ه 
الس��عودي امللك س��لمان ب��ن عبد 
العزيز ملوس��كو هذا األسبوع، يأتي 
ف��ي إط��ار جه��ود اثن��ني م��ن أكبر 
منتج��ي اخلام في العالم للتوس��ع 

في التعاون بينهما.
وتاب��ع ”نركز على تطوير تعاون ليس 
فق��ط في إطار أوب��ك أو حتى خارج 
املنظم��ة، بل أيضا تطوي��ر التعاون 
في مج��االت النفط والغاز والطاقة 
الطاق��ة  ومص��ادر  الكهربائي��ة 

املتجددة“، بحسب العربية.
وس��اهمت الس��عودية، أكبر منتج 
للنف��ط في منظمة أوبك، وروس��يا 
في إبرام اتفاق بني املنظمة ومنتجني 
خارجها خلف��ض إنتاج اخل��ام بواقع 
1.8 مليون برمي��ل يوميا منذ كانون 

الثاني لرفع أسعار اخلام.
وق��ال نوف��اك متحدث��ا ع��ن جهود 
البلدين للتوسع في التعاون بقطاع 
الطاق��ة ”يتم العم��ل على عدد من 
االتفاقي��ات وس��نعلن عنه��ا خالل 

الزيارة“.
وأضاف نوفاك أن الشركات الروسية 
تبحث صفقات مع ش��ركة أرامكو 
الس��عودية العمالق��ة، م��ن بينها 
تقدمي خدمات احلفر في الس��عودية 

واهتمام روسنفت بتجارة اخلام.
وأش��ار إل��ى أن ش��ركاء س��عوديني 
يدرسون مشاركة نوفاتك الروسية 
في إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا.
وأبلغ مصدر روس��ي بقطاع الطاقة 
رويترز أن من املنتظ��ر توقيع مذكرة 
تفاهم بني نوفاتك والسعودية بشأن 
مشروع للغاز الطبيعي املسال في 
القطب الشمالي من املستهدف أن 
يبدأ تش��غيله في عشرينات القرن 
احلالي. وهذا هو ثاني مش��روع للغاز 

املسال لشركة نوفاتك.
وق��ال إن التفاصي��ل ال ت��زال قي��د 
املناقش��ة. وتود روس��يا أن تش��ارك 
السعودية في املشروع لكن املصدر 
ذك��ر أن اململكة ميك��ن أن تضطلع 

بأدوار أخرى.
أرامك��و  توق��ع  أن  املنتظ��ر  وم��ن 
للصناعات  الس��عودية  والش��ركة 
األساسية )س��ابك( مذكرة تفاهم 
مع سيبور أكبر شركة بتروكيماويات 
روس��ية لبح��ث فرص بن��اء مصانع 

بتروكيماويات في البلدين.
وع��ن التعاون الروس��ي الس��عودي 
في س��وق النفط قال نوفاك ”أؤكد 
مج��ددا أننا راضون ع��ن تعاوننا مع 
السعودية والدور القيادي لشركائنا 

السعوديني“.
وقال نوفاك ”نرى أنه وبفضل التوازن 
استقرت األس��عار بني 50 و60 دوالرا 
للبرمي��ل، ون��رى أن ه��ذا املس��توى 

السعري مناسب“.

في مجاالت النفط والغاز والطاقة موسكو تفرض »سيطرتها« على رجال األعمال

السعودية وروسيا إلى صندوق استثمار بمليار دوالرالروس يهربون بأموالهم إلى سويسرا
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مقاالت عديدة، ودعوات كثيرة من 
خالل اللقاءات بالفضائيات، دعوت 
فيها السلطة احلاكمة في اقليم 
كردس��تان ال��ى الت��أن والتفكير 
العمي��ق والتعقل بخصوص قرار 
االستقالل،  لتحقيق  االس��تفتاء 
أياكم  نادي��ت  وبعناوي��ن صارخة 
أياكم يا شعبنا الكردي التفكير 
باالنفصال عن العراق، وبتفاصيل 
موضوعي��ة طرح��ت مقترح��ات 
ومش��اريع عملية م��ن خالل هذا 
املنب��ر احل��ر وم��ن خ��الل جري��دة 
البغدادي��ة  اجلدي��د«  »الصب��اح 
لوضع خارطة طريق بشأن احترام 
تطلع��ات ك��رد الع��راق ومعاجلة 
القائم��ة  واخلالف��ات  املش��كالت 
بني احلكومة االحتادي��ة في بغداد 
وحكوم��ة االقلي��م، وذلك لغرض 
وتنس��يق  وتعاون  تفاهم  ارس��اء 
عميق اس��تراتيجي بني الطرفني، 
وم��ن أجل تثبيت دعائم ش��راكة 

حقيقية في احلاضر واملستقبل.
ولك��ن مثلما جت��ري الري��اح مبا ال 

تش��تهي الس��فن، فق��د ج��رت 
اح��داث االقليم مبا ل��م يتوقعها 
وج��رى  واملتابع��ون،  املراقب��ون 
االس��تفتاء في يومه احملدد بعيدا 
عن تأييد الع��راق واجملتمع الدولي 
والواليات املتح��دة واالمم املتحدة، 
راقية  وس��جل مظاه��ر مدني��ة 
ف��ي حماس��ة وعنف��وان واندفاع 
اجلماهير الكردس��تانية، وخرجت 
بأغلبي��ة  التصوي��ت  عملي��ة 
حاس��مة للمش��اركني، وحققت 
جناحا باهرا وشكلت صدمة كبيرة 
لدى احلكوم��ة االحتادية واالطراف 
السياسية في بغداد ولدى تركيا 
واي��ران، فنتجت عنه��ا ردود فعل 
بالرف��ض القاطع وع��دم القبول 
م��ع الدعوة ال��ى اتخ��اذ اجراءات 
وعقوبات جماعي��ة بحق االقليم 
العسكري  بالتدخل  التهديد  مع 
الفش��ال  اجل��وار  دول  قب��ل  م��ن 

االستفتاء والغاء نتائجه.
وقب��ل اج��راء االس��تفتاء بيومني 
صرحت في لقاء مع فضائية احلرة 

االمريكي��ة ان »اقليم كردس��تان 
خ��الل  م��ن  البارزان��ي  والس��يد 
اصراره على اجراء االس��تفتاء بدأ 
بفق��د اوراق��ه السياس��ية امام 
احلكوم��ة االحتادية بفع��ل تعاون 
وتنس��يق تركيا واي��ران مع بغداد 
ضد متدد الطموح الكردي، وبفعل 
رف��ض الوالي��ات املتح��دة لفكرة 
االقليم  ب��دأ  وبذلك  االس��تفتاء، 
يفق��د احلضان��ة الدولي��ة الت��ي 
كان يتمت��ع به��ا، وباملقابل بغداد 
السياسية تسجل  اوراقها  بدأت 
والتحكم  والتأثير  بالقوة  صعودا 
وتزي��د من مكانة ومقام الس��يد 
حيدر العبادي سياس��يا واقليميا 
ودوليا، وبعد ان كان مرنا مع بداية 
دع��وة ااالس��تفتاء حت��ول باالخير 
الى طرف متش��دد يطرح ويفرض 
ش��روطه بدال من تقبل الشروط 
اعتق��د  وال  الكردي��ة،  واملطال��ب 
ان للقي��ادة الكردي��ة القدرة على 
مجابه��ة الضغوط��ات العراقية 
واالقليمي��ة والدولي��ة الن ارضية 

قرار وعملية االستفتاء هشة وال 
الى مقومات ومرتكزات  تس��تند 
متينة، ومبا ان الس��اعات القادمة 
عل��ى  له��ذا  ومصيري��ة،  قلق��ة 
البارزاني وقيادة اقليم كردس��تان 
ترك العناد غير العقالني واالصرار 
الالمنطقي واللجوء الى احلكمة 
وحتمل املس��ؤولية واتخ��اذ القرار 
االخي��رة  بالس��اعات  الصائ��ب 
بالتفاه��م م��ع بغ��داد وتأجي��ل 
االستفتاء لصالح شعب االقليم 
ولصال��ح العراقيني جميعا وذلك 
احترام��ا لرغبات اجملتم��ع الدولي 
واالمم املتحدة واالحتفاظ باملكانة 
السياس��ية التي يتمتع بها كرد 

العراق«.
وحينه��ا ادرك��ت مت��ام االدراك ان 
السيد مس��عود البارزاني سيقع 
في ورطة اقليمية كبيرة في حال 
االص��رار عل��ى اجراء االس��تفتاء، 
ومن خالل اخلطوة غير املدروس��ة 
س��يتعرض  الكردي��ة  للقي��ادة 
االقليم الى مقاطعات وتهديدات 

سياس��ية واقتصادية وعسكرية 
م��ن قب��ل احلكوم��ات العراقي��ة 
والتركية وااليرانية، وذلك بسبب 
ع��ن  البعي��د  العف��وي  االع��داد 
والتحلي��ل  والدراس��ة  التفكي��ر 
والعقالنية واملنطق لقرار وعملية 
االستفتاء، وبس��بب عدم االدراك 
مبس��ؤولية  الناب��ع  واالحس��اس 
قيادة الش��عب باخملاطر والعواقب 
اخلطي��رة الت��ي قد يتع��رض لها 
االقلي��م، وعدم االملام بأمور االدارة 
والرش��يدة  احلكيم��ة  والقي��ادة 
على مس��توى اجملتمع والش��عب 

واحلكومة.
ولهذا اتخذت ردود الفعل مواقف 
متش��نجة ومتوترة ج��دا وكأنها 
مقبلة على فرض حصار ش��امل 
وغل��ق لالج��واء واحل��دود البري��ة 
وتطويق كامل لش��عب االقليم، 
ويب��دو ان البارزاني لم يتوقع هذه 
املواقف واالجراءات وهذا املستوى 
اخلطير من العقوبات والتهديدات 
االقليمية املوجهة له ولكردستان 

وفي وقت واحد من قبل ثالث دول 
مجاورة لبعضه��ا، ويبدو أيضا ان 
القيادة الكردية قد تعاملت وكأن 
االس��تفتاء يج��ري عل��ى مس��ار 
طري��ق م��لء بالزه��ور ومف��روش 
بالسجاد، ولم تتصور قاطبة انها 
االقليم  س��تعرض حياة ش��عب 
الى مخاطر كبي��رة تهدد حاضره 
نتذك��ر  و  ووجوده��ه،  ومصي��ره 
كيف ان دعوات تأجيل االستفتاء 
التي قدمت من قب��ل دول عديدة 
وعلى مس��توى وزراء ورؤساء الى 
البارزاني كان��ت تبغي الى تقوية 
حكوم��ة االقليم في مفاوضاتها 
لتلبية  االحتادي��ة  م��ع احلكوم��ة 
مطالبه��ا، ولكن الغ��رور األعمى 
الكردية  القي��ادة  اصاب��ت  الت��ي 
ل��م تس��تثمر دع��وات التأجي��ل 
ولم تس��تخدم ورقة االس��تفتاء 
استخداما عقالنيا، وعلى سبيل 
املث��ال دعوة اململكة الس��عودية 
للبارزان��ي كان��ت في غاي��ة احلذر 
عندما دعت الى التحلي باحلكمة 

لتجن��ب  السياس��ية  واحلنك��ة 
االقلي��م والع��راق أزم��ة كبي��رة 
وخطيرة ال يقدر على جتاوزها دون 

عواقب وخيمة ال يحمد عقباها.
ونتيجة لهذا التعنت الالعقالني 
السياس��ية  االوراق  تس��اقطت 
العراقي��ة واالقليمي��ة والدولي��ة 
م��ن ي��د البارزان��ي، وتق��وت بيد 
التط��ورات  وبات��ت  العب��ادي، 
املوجهة  والتهدي��دات  واملواق��ف 
خط��ورة  حتم��ل  االقلي��م  ال��ى 
كبي��رة، وبغ��داد اعلن��ت رفضها 
التعامل على اس��اس االستفتاء 
ونتائجها بالرغم من دعوات اربيل 
له��ا للح��وار والتف��اوض، ولهذه 
األسباب بدت القيادة الكردية قد 
وضعت نفسها في نفق مسدود، 
ودخلت في ورطة اقليمية كبيرة 
م��ع الع��راق ودول اجل��وار واجملتمع 
الدول��ي، وال ن��دري كي��ف تفك��ر 
هذه القيادة باخلروج وكيف تفكر 
بايص��ال االقليم والع��راق الى بر 

األمان !؟.

9 الثالثاء 3 تشرين االول 2017 العدد )3791(رأي

Tue. 3 Oct. 2017 issue )3791(

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

ورطة القيادة الكردية

المكتب الرئيسي:
العراق � بغداد � الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

جرجيس كوليزادة

ياشينج هوانغ

كاتب وصحفي

أستاذ االقتصاد 
العالمي واإلدارة في 

كلية سل سلوان 
لإلدارة.

الك��وري  الزعي��م  أط��ق  لق��د 
الش��مالي كي��م يون��غ-أون ف��ي 
األسبوع املاضي صاروخا باليستيا 

فوق جزيرة هوكايدو
 إن آخ��ر تلك العقوب��ات هي تلك 
التي حتد من واردات النفط وحتظر 
ص��ادرات املنس��وجات باإلضاف��ة 
ال��ى معاقب��ة كيان��ات حكومية 
كورية ش��مالية مح��ددة وعقب 
يتوج��ب  تل��ك  كي��م  فع��ل  ردة 
تش��ديد تل��ك العقوب��ات وذل��ك 
بوقف جميع أشكال التجارة مع 
كوريا الشمالية مبا في ذلك وقف 

جميع واردات الوقود.
تعد كوريا الش��مالية واحدة من 
أكثر البلدان عزلة في العالم حيث 
أن هذه العزلة هي لعنة للشعب 
ال��ذي عانى  الش��مالي  الك��وري 
طويال ولكنها ميزة الستراتيجية 
قائمة على العقوبات ألننا نحتاج 
الى بل��د واحد فق��ط إلجناح تلك 

االستراتيجية وهي الصني.
م��ن الناحي��ة االقتصادي��ة، ف��إن 
الص��ني ه��ي البلد الوحي��د الذي 
يهم كوريا الش��مالية حقا حيث 
أنها تس��يطر عل��ى حوالي 90٪ 

م��ن التج��ارة اخلارجي��ة لكوري��ا 
بكام��ل  وتزوده��ا  الش��مالية 
إمداداتها من الوق��ود تقريبا ومع 
ذلك ف��إن اقتصاد الص��ني بالكاد 
يتأثر من العقوبات اجلديدة: فالناجت 
احمللي اإلجمالي الس��نوي لكوريا 
الش��مالية الذي يبل��غ قرابة 28 
مليار دوالر ال يعني الشيء الكثير 

بالنسبة جلاراتها العمالقة.
إن اإلفتقار إل��ى البدائل التجارية 
اجملدية وع��دم التماثل الكبير في 
القوة بني كوريا الشمالية والدول 
الت��ي تفرض العقوب��ات يعني أن 
فرض نظام عقوبات أكثر صرامة 
م��ن ش��أنه أن يدف��ع البل��د إلى 
الزاوية والس��ؤال هو ما إذا كانت 
س��تحث  اإلقتصادي��ة  املش��قة 
كوري��ا الش��مالية عل��ى تغيي��ر 
سياس��تها النووية  وعلى الرغم 
أن من املستحيل التأكد من ذلك 
فإن التمعن باجلوانب اإلقتصادية 
لبرنامج كوريا الش��مالية النووي 
بإمكانية جناح  نعتق��د  يجعلن��ا 

ذلك.
وعلى النقيض من الشعور العام 
فإن األسلحة النووية هي أسلحة 

الفق��راء فه��ي رخيص��ة للغاية 
مقارن��ة باألس��لحة التقليدية و 
كان ذل��ك هو األس��اس املنطقي 
ال��ذي دف��ع اإلحت��اد الس��وفييتي 
النووي��ة  الترس��انة  زي��ادة  إل��ى 
إذ  كبي��ر  بش��كل  الس��وفياتية 
بأنهم  الس��وفيات  القادة  إعترف 
م��ع  التناف��س  يس��تطيعون  ال 
األس��لحة التقليدي��ة للوالي��ات 
املتح��دة األكثر ثراء حي��ث ركزوا 
موارد بالدهم احملدودة على إنش��اء 

ترسانة نووية مدمرة محتملة.
وباملثل، فإن تركيز كوريا الشمالية 
على األس��لحة النووي��ة بدال من 
األسلحة التقليدية قد يساعدها 
ف��ي التقلي��ل م��ن إمكاني��ة أن 
البن��ادق  ب��ني  تضط��ر لإلختي��ار 
والطع��ام وهناك تقاري��ر بالفعل 
ع��ن بعض احليوية ف��ي اإلقتصاد 
الكوري الشمالي مع وجود اسواق 
مليئة بالسلع ومباني جديدة قيد 
اإلنشاء وبالتالي، هناك حاجة إلى 
فرض عقوبات أش��د لزيادة الثمن 
اإلقتصادي ال��ذي يجب أن يدفعه 
النظام من أجل برنامجه النووي.

كوري��ا  تغي��ر  ل��م  ل��و  وحت��ى 

الشمالية سياستها فإن العزلة 
اإلقتصادية الكاملة قد تؤدي إلى 
إنه��اء برنامجها النووي وذلك عن 
طريق زرع بذور اخلالفات الداخلية 
مما س��يؤدي في نهاية املطاف الى 
إنهي��ار النظ��ام و تأم��ل الص��ني 
مع ذلك في جتنب ه��ذه النتيجة 
رئيس��ي  بالتحدي��د وهو س��بب 
تصعي��د  اآلن  حت��ى  لرفضه��ا 

العقوبات.
تش��عر الص��ني بالقل��ق م��ن أن 
إنهي��ار نظ��ام كيم س��يؤدي الى 
حدوث أزم��ة كبرى لالجئني حيث 
يتدف��ق املاليني م��ن الكوريني عبر 
احلدود مع الصني بحثا عن الغذاء 
وامل��أوى واألمن مما يف��رض تكلفة 
إقتصادية وإجتماعية هائلة على 
الصني وعالوة على ذلك يخش��ى 
الق��ادة الصينيون فق��دان كوريا 
الشمالية بسبب كونها منطقة 
عازلة تفص��ل الصني عن القوات 
األميركي��ة املتمركزة ف��ي كوريا 
اجلنوبية ونظرا لإلعتقاد الس��ائد 
فى دوائر السياس��ة الصينية بأن 
الوالي��ات املتحدة تأمل س��را في 
خوض غمار احلرب الكورية مجددا 

واح��دة متحالفة  وإقام��ة كوريا 
مع الواليات املتح��دة على احلدود 
الصينية ، فإنه ال ينبغي التقليل 

من قوة هذا القلق.
األميرك��ي  الرئي��س  إدارة  ت��درك 
دونال��د ترامب األهمي��ة املركزية 
إس��تراتيجية  أي  ف��ي  للص��ني 
لكبح طموحات كوريا الشمالية 
النووي��ة ولكن الوالي��ات املتحدة 
إعتمدت حتى اآلن على تهديدات 
مثل وق��ف 650 مليار دوالر ضمن 
الثنائية إلقن��اع الصني  التج��ارة 
بالتع��اون معهم و هذه ليس��ت 
عصا ولكن عصا مقوسة مرتدة 
والتي سوف تضرب الصني وتعود 

فورا إلى صفع الواليات املتحدة.
و املطل��وب ب��دال م��ن ذل��ك ه��و 
اجلزرة حيث أن إقناع الصني بعزل 
إقتصاديا سوف  كوريا الشمالية 
يتطل��ب م��ن اجملتم��ع الدولي أن 
يكون هناك توافق بش��أن كيفية 
معاجل��ة إنهي��ار النظ��ام بهدف 

تهدئة اخملاوف الرئيسة للصني.
ببادئ ذي ب��دء ، يجب على اجملتمع 
الدولي بأس��ره وال سيما الواليات 
التعهد صراح��ة بعدم  املتح��دة 

محاول��ة تغيير طبيع��ة النظام 
الكوري الشمالي وهذا يعني أنه 
إذا إنهار نظ��ام كيم فإن الواليات 
املتح��دة ل��ن تس��عى إل��ى إعادة 
توحيد شبه اجلزيرة الكورية ويجب 
على الصني بدال من ذلك ممارس��ة 
األولية على  الوصاية السياسية 
كوريا الش��مالية في حالة ظهور 
فراغ سياس��ي ومهما يحصل لن 
والكورية  األمريكية  القوات  تعبر 

اجلنوبية خط العرض 38 .
كم��ا أن إقن��اع الص��ني بف��رض 
عقوبات يحتم��ل أن تدمر النظام 
تعه��دات  أيض��ا  س��يتطلب 
إلت��زام اجملتم��ع  إقتصادي��ة م��ع 
الدولي بأس��ره - وخاصة الواليات 
املتحدة والياب��ان وكوريا اجلنوبية 
التكاليف الضخمة  - بتقاس��م 
إليواء الالجئني وإعادة بناء إقتصاد 
كوري��ا الش��مالية وف��ي حني أن 
الصني ستغطي حتما جزءا كبيرا 
من هذه التكالي��ف نظرا لقربها 
اجلغرافي وروابطها التاريخية مع 
الشمال فإنها حتتاج إلى طمأنتها 

بأنها لن تتحمل العبء وحدها.
يذكرن��ا ه��ذا النهج إل��ى حد ما 

وبإعت��راف اجلميع بالنهج الذي مت 
تبنيه في مؤمت��ر يالطا عام 1945 
حيث قام قادة اإلحتاد الس��وفياتي 
والوالي��ات  املتح��دة  واململك��ة 
املتحدة بتقاس��م مناط��ق نفوذ 
جيوسياس��ية ف��ي أوروب��ا بع��د 
احلرب العاملية الثانية و لذلك، من 
املتوقع أن تكون هناك إعتراضات 

اخالقية وأيدولوجية.
ولك��ن ح��ان الوقت لنك��ون أكثر 
واقعية حي��ث أن التهديد النووي 
الذي تش��كله كوريا الش��مالية 
خطير وفوري ويتطلب إس��تجابة 
جريئ��ة حيث ان هذا ليس وقت أن 
نش��عر بإننا مقيدون باإلتفاقيات 
واأليديولوجي��ا فقد ح��ان الوقت 
للقيام ب��كل ما هو مطلوب لنزع 
فتي��ل التوترات النووي��ة وحماية 
أرواح أولئ��ك الذين يعيش��ون في 

مرمى نظام كيم.
و الص��ني ه��ي الدول��ة الوحيدة 
الت��ي متلك الق��وة إلجب��ار كوريا 
الشمالية على تغيير سياستها 
النووي��ة ويج��ب أن يك��ون إقناع 
الصينيني باس��تعمال تلك القوة 

أولوية قصوى لقادة العالم.

كيف يمكن أن تنجح العقوبات االقتصادية على كوريا الشمالية؟
PROJECT
SYNDICATE

مخاطر صعود النازيين

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

الغطرسة السياسية، عندما تتحكم باالمور، تبدو 
كما لو انه��ا عقوبة لالمم التي ل��م تتعظ من دروس 

التاريخ.
ف��ي احلي��اة العامة، تظهر الغطرس��ة على ش��كل 
س��لوك طاووس��ي: اخليالء الفارغة. الزه��و باملظهر. 
االستعراضية. االنفة. تصغير االخرين، وإذا ما أمكن 
قهرهم، وحتف��ظ الذاك��رة الش��عبية الفلوكلورية 
رواي��ات كثي��رة ع��ن الفجائ��ع واملفارق��ات واملعارك 

املسرحية او الكارثية التي ترتبط مبتغطرسني.
الغطرس��ة في بعض انحرافاتها خوٌف دفني، فليس 
غي��ر اخلائف من يحتاج الى الزع��م بانه قوة التقهر، 
والتُكسر، والتبارى. الفارس يتحدث االخرون والتاريخ 

عن مآثره وشجاعته وانتصاراته.
والغطرس��ة التع��رف التواض��ع، وال االعت��راف بقوة 
اآلخ��ر، وال حتى بخذالنات صاحبه��ا. انها، في بعض 
ممارس��اتها، ذرائعي��ة مقيت��ة، والتتورع عن تس��مية 
االش��ياء بنقائضها. الهزية انتصارا، مثال، وحني ُيرغ 
ان��ف املتغطرس بالتراب، اليش��عر بالع��ار. انها، من 
زاوية معينة، قناع يتوسل به ضعاف النفوس الخفاء 

هوانهم واضطرابهم النفسي.
خارج السياسة تترك الغطرسة اثارا مؤذية محدودة 
ق��د تقتصر على صاحبها، او على دائرة من املضللني 
واالتباع، لكنها في السياس��ة قد تلحق االذى بدائرة 
اوسع. اوطان كثيرة وامم دفعت ثمن غطرسة قادتها، 
فالسياس��ي املتغطرس عدو للحس��ابات الواقعية 
لالمور والق��وى واحلجوم. ع��دو للنصيحة والتبصير 
االخري��ن  ودروس  للحكم��ة  ع��دو  واالستش��ارة. 

وخبرتهم. 
السياس��ي املتغط��رس يضي��ق بحك��م التغي��رات 
وتقلب��ات االقدار واجتاهات الري��اح فينزل منزلة »دون 
كيش��وت« في مقارعة االنواء بس��يف من خش��ب، 
ويخ��وض معاركه حتى نهايتها على الرغم من انها 

خاسرة. 
والسياسي املتغطرس مولع باخلطابات والتصريحات. 
انها توحي له بالقوة االس��طورية املاحقة ل�”العدو” 
واكثر ما يعنيه من ذلك ان يسمع مديحا ملا يقول، ثم 
يتوهم ان ما يقوله يتحول الى نص س��احر، مقدس، 

سرعان ما يدخل افئدة املاليني فتذعن له.
اعداء السياس��ي املتغطرس نشارة خشب، ال قيمة 
لهم، وهو بخطاب واحد، كما يتوهم، س��يجعل كل 

واحد منهم حتت جنمة.. والنجوم بني يديه.
 **********
فالطون 

» من يأبى اليوم قبول النصيحة التي التكلفه شيئا 
فس��وف يضطر في الغد إلى ش��راء األس��ف بأغلى 

سعر«

الغطرسة في السياسة
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نش��ر األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي العراق��ي 
املهن��دس آراس حبيب كرمي، الس��بت 2017/9/23 
،منشوراً على حسابه الرسمي في فيسبوك جاء 
في��ه “كل اإلنس��انية تعلمت مما طرحه اإلس��الم 
من مفاهيم األخاء والتس��امح فضالً عن الهداية 

واإلميان.
لق��د ذُكر بالق��رآن الكرمي :”إن��ا خلقناكم من ذكر 

وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا”.
ونبي اإلس��الم محم��د )صلى اهلل عليه وس��لم( 
يق��ول :”كلكم آلدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند 

اهلل أتقاكم”.
واإلم��ام علي ب��ن أبي طالب )عليه الس��الم( يقول 
:”اإلنسان صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك 

في اخللق”.

ه��ذه املفاهي��م العظيمة ل��و طبقناه��ا أللغينا 
مفه��وم الكراهي��ة ورف��ض اآلخر بس��بب فوارق 

سياسية أو قومية أو مذهبية.
وأض��اف األم��ن العام “م��ا أريد قوله أنن��ا كدعاة 
الدول��ة املدنية نؤمن إمياناً قاطع��ا بهذه املفاهيم 
ألنها أول جتس��يد حقيقي ملفهوم اإلنسانية على 

أرض الواقع”.
فيما غّرد األمن العام على حس��ابه الرسمي في 
تويت��ر “”من اخلطأ إختزال العالقات بن الناس على 
أس��س عرقية أو مذهبية اإلس��الم برهان س��اطع 

على شموليتها”.
فيما يلي بعض تعليقات املتفاعلن على احلساب 

الرسمي في فيسبوك:

نشر األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي املهندس آراس حبيب كرمي،اخلميس 
2017/9/2٨ منش��وراً على حسابه الرسمي في فيسبوك جاء فيه “حيث أن 
النس��بة الغالبة من س��كان العراق هم من الش��باب مبا يزيد على الستن 
باملائ��ة فإن عدة مالين م��ن أطفالنا إنتظموا في امل��دارس االبتدائية حيث 

يبدأون اخلطوة األولى في مسافة العلم واإلبداع.
من أجل هؤالء وحتى التتكرر املآس��ي التي مرت به��ا أجيالنا نحن، يتوجب 
علين��ا أن ننظ��ر إليهم بعن املواطنة ذات الهوي��ة اجلامعة ال تلك الهويات 

الفرعية التي ما كانت يوماً عاصمة لنا من أي إهتزازات مجتمعية”.
وأضاف الس��يد حبيب “نريد أن نبني جيالً يحب الوطن الواحد، وطناً متعدد  
األع��راق واألديان واملذاهب، يَبُذل جيل املس��تقبل في س��بيل تطوره كل ما 

لديه من طاقات وإبداعات وقدرات “.
فيما يلي بعض تعليقات املتفاعلن على احلساب الرسمي في فيسبوك:

أك��د األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي العراقي 
املهن��دس آراس حبيب كرمي ،اجلمعة 2017/9/29، 
أن العراق ُمنح وساماً دبلوماسياً رفيع املستوى 
برئاستِه إلحدى أهم جلان األمم املتحدة وهي جلنة 

نزع األسلحة.
وقال الس��يد حبيب في منشور له على حسابه 
الرسمي في فيسبوك “في الوقت الذي تتم فيه 
مطاردة اإلرهابين في كل بقعة من أرض العراق 
بس��الح اإلمي��ان واإلرادة فإن العال��م مينح العراق 
وساماً دبلوماس��ياً رفيع املستوى برئاسة إحدى 

أهم جلان األمم املتحدة جلنة نزع األسلحة”.
مضيف��اً أن “هذا اإلجناز يع��د مفخرة وطنية في 
كيفي��ة تعامل العال��م ممثالً ب��األمم املتحدة مع 
العراق كدولة تكاف��ح اإلرهاب نيابة عن العالم 
أجمع وبالتالي فإن ماحصل يؤكد بال ش��ك إميان 
األسرة الدولية بقدرة العراق على التصدي لهذا 

امللف وفي هذا الوقت بالذات”.
وأش��ار األمن العام  “علين��ا أن نضع هذه األمور 
نصب أعيننا حن ننظ��ر الى الصورة من زواياها 
اخملتلف��ة ال م��ن زاوي��ة واح��دة، أو طبق��اً لرؤية 

منفردة”، الفتاً الى أن “الوطنية ليس��ت ش��عاراً 
نرفع��ه ح��ن نحتاج إلي��ه بل هي إميان جنس��ده 
في ممارس��ات وصي��غ مختلفة س��واء بالعلم أو 

التنمية أو الدبلوماسية”.
فيما غّرد األمن العام على حسابه الرسمي في 
تويت��ر “ فيما تتم مط��اردة اإلرهابين على أرضنا 
بسالح اإلميان واإلرادة. منحت األمم املتحدة العراق 

وساماً دبلوماسياً برئاسة جلنة نزع األسلحة”.
فيم��ا يل��ي بع��ض تعليق��ات املتفاعل��ن على 

احلساب الرسمي في فيسبوك:

األمين العام: نؤمن بالمفاهيم التي تجسد 
اإلنسانية على أرض الواقع

األمين العام: نريد أن نبني جياًل
يحب الوطن الواحد، وطنًا متعدد 

األعراق واألديان والمذاهب

األمين العام: ترأس العراق ألهم لجان األمم المتحدة ‘لجنة نزع األسحلة
يعد مفخرة وطنية.. و العراق يكافح اإلرهاب نيابًة عن العالم أجمع

تواصل

أدعو المواطنين العراقيين وخاصة الشباب للعمل سوية في شتى المجاالت والقطاعات في سبيل تحسين والنهوض بالواقع 
االجتماعي العراقي وتبادل الخبرات فيما بينهم. من جهتي أعطيت الضوء األخضر لفريق عملنا للبدء في وضع منظومة تدريبية 

متطورة تشمل جميع المحافظات للهدف نفسه وهو تجهيز كادر شبابي مثقف ولديه الخبرات المطلوبة ليضطلع بدور ريادي في 
المستقبل القريب.

سيتم نشر الئحة بالدورات التدريبية والبرامج التطوعية قريبًا.

التق��ى األمن الع��ام للمؤمتر الوطني 
العراق��ي املهن��دس آراس حبيب كرمي 
األثنن 2017/9/25 ، مدراء و مس��ؤولي 
مكات��ب تنظيم��ات بغ��داد ف��ي ثالث 
لق��اءات متفرقة، وش��ملت اللقاءات 
مكاتب قواطع كل من الكرخ والشعلة 
والبلديات إضافة ال��ى مكاتب جنوب 
بغداد، بحضور الس��يد كامل الدلفي 
مدير مكت��ب تنظيمات بغداد و نخبة 
م��ن قيادات املؤمت��ر الوطن��ي العراقي 
واملتمثلة بالس��ادة: نوري بدران وهاني 

إدريس وليث شّبر.
ج��رى خالل اللقاءات مناقش��ة س��ير 
العم��ل ف��ي املكاتب وتب��ادل وجهات 

النظر حول الكثي��ر من األمور احلزبية 
اآلنية واملستقبلية.

حتدث الس��يد حبيب عن بعض األمور 
السياس��ية والتنظيمية مؤكداً “إننا 
حققنا ما ل��م يحققه الكثيرون وفي 
م��دة وجيزة، مبيناً أن حتقيق مش��روع 
الدول��ة املدني��ة يعتب��ر حتدي��اً كبيراً 
بالنس��بة لنا، ك��ون املش��روع يواجه 
العديد م��ن املعوقات” . مش��يراً “أننا 
ندع��و الى تي��ار جدي��د يختل��ف عن 
التيارات التي فش��لت في قيادة البالد 
وعملنا س��يرتكز في املرحلة القادمة 
عل��ى كيفية إعداد جي��ل جديد واعي 
مثقف ق��ادر على املش��اركة الفاعلة 

في رسم مستقبل الوطن”.
وأضاف األمن العام “املرأة اليوم تعاني 
م��ن التح��رش والتعنيف وهي ش��به 
مهمش��ة ل��ذا علين��ا أن نغّير بعض 
من عاداتنا مؤكداً أنن��ا أعددنا الكثير 
م��ن اخلطط للحد من تل��ك الظواهر، 
م��ن ضمنه��ا متكن امل��رأة سياس��ياً 
واجتماعيا وِفي جميع امليادين احلياتية 

لتصبح أكثر فعالية وإنتاجية”.
ه��ذا وكان للحض��ور الك��رمي العديد 
من املداخ��الت القّيمة والتي س��يتم 
له��دف  بإيجابي��ة  معه��ا  التعام��ل 
االرتق��اء بالعم��ل احلزبي متاش��ياً مع 

مشروع لدولة املدنية .

في إطار جوالته امليدانية، زار األمن العام 
للمؤمتر الوطني العراقي املهندس آراس 
حبيب ك��رمي أهالي منطقة احلس��ينية 
والتقى بوجهاء وشيوخ عشائر املنطقة، 

وذلك يوم السبت، 2017/9/23.
وف��ي بداية اللقاء أس��تمع األمن العام 
إلى معاناتهم حي��ث كان هناك غضب 
كبير م��ن أهالي املنطق��ة التي خرجت 
في وقت س��ابق من السنة مبظاهرة من 
أج��ل تغيي��ر الواقع املعاش��ي واخلدمي، 
حي��ث تعان��ي املنطق��ة من مش��كالت 
صحي��ة وتعليمي��ة، إضافة إل��ى إفتقار 
الش��وارع إلى التبليط، وضيق ش��بكات 

الصرف الصحي.

وعب��ر حبيب عن حزنه مل��ا يعانيه أهالي 
املنطق��ة م��ن صعوب��ات قائ��الً “أق��در 
معاناتكم وأش��عر باألس��ف الش��ديد 
للواقع الصعب التي تعش��يه املنطقة” 
مضيف��اً أن “هن��اك أع��داد كبي��رة م��ن 
الشباب في منطقة احلسينية ميكنهم 
الي��وم نزع ث��وب اخل��وف والس��عي إلى 
التغيير من أجل النهوض بالواقع العام”
وأش��ار األمن العام إلى أن “العراق بنحو 
عام يعان��ي من تزايد في عدد الس��كان 
يقابل��ه ضعف كبير ف��ي تطوير املرافق 

اخلدمية والبنى التحتية”
من جانبه قال الش��يخ محمد البطاط 
متحدث��اً ع��ن معاناة أهالي احلس��ينية 

قائالً “اليوم الش��ارع في احلسينية يفور 
بثورة غضب كبيرة، حي��ث طرقنا أبواب 
الكثي��ر م��ن اجلهات س��عياً ف��ي تغيير 
الواقع املعاش��ي ولكن م��ن دون جدوى” 
مؤكداً أن “أهالي املنطقة اليوم يعرفون 
أن اجمل��رب ال يجرب ويجب أن يتم التغيير 
من أجل مس��اعدة احلسينية من الواقع 

املؤلم”.
جدي��ر بالذك��ر أن احلس��ينية تع��د من 
املناط��ق الت��ي حتتوي على عدد س��كان 
كبير حيث يبلغ عدد س��كانها 700 ألف 
نس��مة بينم��ا واق��ع املنطق��ة اخلدمي 
ال ميكن��ه تق��دمي اخلدمات لنص��ف هذا 

العدد.

حققنا ما لم يحققه الكثيرون في مدة وجيزة.. 
وتيارنا السياسي مختلف جذريًا

عدد السكان في تزايد مستمر
والبنى التحتية ال تتطور

خالل زيارته لمنطقة الحسينية األمين العام: األمين العام خالل لقاءه مسؤولي مكاتب تنظيمات بغداد:

إلتقى األمن الع��ام للمؤمتر الوطن��ي العراقي 
الثالث��اء  ي��وم  ك��رمي  حبي��ب  آراس  املهن��دس  
2017/9/26 الس��فير البريطان��ي ف��ي الع��راق 
الس��يد فران��ك بيك��ر وذلك في مقر الس��فارة 

البريطانية في بغداد.
جرى خ��الل اللقاء بح��ث العديد م��ن القضايا 
السياس��ية واإلقتصادية. فقد مت التطرق خالل 
اللقاء الى مسألة اإلستفتاء الذي أجراه إقليم 
كردس��تان اإلثنن 2017/9/25 وتأثيراته احملتملة 
على الش��عب الك��ردي بنحو خاص والش��عب 
العراقي بنحو عام إضافة إلى ما ميكن أن يتركه 
م��ن تأثيرات عل��ى دول املنطقة الس��يما عقب 

اإلجراءات التصعيدية التي بدأتها تلك الدول.
كم��ا تن��اول اجلانبان أهمية أن يس��ود الس��لم 
اجملتمعي ف��ي العراق بوصفه الس��بيل الوحيد 
لبن��اء دول��ة املواطنة التي يش��عر فيها اجلميع 
باملس��اواة في احلقوق والواجب��ات وعلى أهمية 

إعادة النازحن إلى مناطقهم والبدء باإلعمار.
هذا وبحث اجلانبان تفعيل مؤمتر العراق للتجارة 
واإلستثمار الذي عقد في العاصمة البريطانية 
لندن خالل ش��هر متوز املاضي وأهمية تش��جيع 
دخول الش��ركات البريطانية مجال اإلس��تثمار 
في العراق للمس��اهمة في بناء وتطوير ش��تى 

القطاعات.

األمين العام يلتقي السفير البريطاني في العراق

اس��تقبل األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي 
العراق��ي املهندس آراس حبي��ب كرمي، القس 
بولس ثاب��ت حبيب راعي خورن��ة مار آدي من 
كنيسة كرمليس، مساء الثالثاء 2017/9/26 

، في مكتبه الرسمي ببغداد.
 تن��اول اللقاء مجموعة من احملاور املهمة جاء 
ف��ي مقدمتها مل��ف إعادة توط��ن النازحن 
��روا م��ن مناطقهم  املس��يحين الذي��ن ُهجِّ
قس��راً ال س��يما في س��هل نينوى واملناطق 
التابعة له، إضافة إل��ى التباحث في كيفية 

إعادة إعمار البنى التحتية للمناطق احملررة.
كم��ا مت التط��رق إلى ض��رورة حماي��ة املكون 
#املس��يحي ف��ي #العراق و ال��ذي عانى بنحو 

خاص من جرائم التنظيمات اإلرهابية وكيفية 
العمل على حتقيق السلم اجملتمعي.

م��ن جانب��ه أب��دى األم��ن العام إس��تعداده 
الكامل للتعاون املش��ترك على إيجاد احللول 
املناس��بة جلمل��ة املعوق��ات الت��ي يواجهها 
مس��يحيو العراق، معّبراً عن أس��فه ملا عانوا 
م��ن ظل��م وتهجي��ر قس��ري، كونه��م جزءاً 
أساس��ياً في البالد وإحدى أهم الشرائح في 

اجملتمع العراقي.
وأضاف األمن العام أن “احللول الَْيْوَم هي آنية 
لكن احلل اجلذري سيكمن في حتقيق مشروع 
الدولة املدنية التي تؤمن باملواطنة و املساواة 

بن مختلف أطياف الشعب”.

اس��تقبل األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي 
العراق��ي املهن��دس آراس حبي��ب ك��رمي، يوم 
املرك��ز  ف��ي  قيادي��ات   ،2017/9/23 الس��بت 
العراق��ي للم��رأة التابع حلركة وحدة ش��باب 
الع��راق ،وبحضور نائب األمن العام األس��تاذ 
هاني إدري��س و القي��ادي في املؤمت��ر الوطني 
الدكتور ليث ش��ّبر والس��يد أحمد السعدي 
مدير حركة وحدة ش��باب العراق، على قاعة 

املؤمتر الوطني في بغداد.
وق��ال الس��يد حبيب ف��ي كلمة ل��ه أفتتح 
فيه��ا اللق��اء “النس��اء اليوم تعان��ي الكثير 
من املش��كالت في اجملتمع م��ن عنف وحترش 
وإضطه��اد ،مؤك��داً أن الغاية األس��اس هي 

كيفية حل مش��اكل الش��عب وإنقاذهم مما 
يعانون منه اليوم”، وبن حبيب “أن هنالك جيل 
جديد من الشباب يحبون العراق ويحاولون أن 
يعدوا لنفس��هم حياة كرمي��ة وبدورنا علينا 
أن مند ي��د العون لهم ومس��اعدتهم لتغيير 
الواقع املُعاش مش��يراً ال��ى أن للمواطن احلق 

في أن يصنع له حلم وأن يكون له طموح”.
وأضاف األمن العام “مش��روعنا هو إلنش��اء 
بالعدال��ة  تؤم��ن  مدني��ة  دول��ة  وتأس��يس 
اإلجتماعي��ة وتكفل احلريات ل��كل املواطنن 
مؤكداً أن “علينا أن نس��ير على ما سار عليه 
اإلمام احلسن )عليه السالم( وعلينا أن نؤمن 

مبوقفنا لتغيير الواقع”.

إس��تقبل األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي 
العراق��ي املهن��دس آراس حبي��ب ك��رمي وفداً 
من ش��يوخ عش��ائر ووجهاء محافظة ديالى 
، األح��د 2017/9/24 ، بحض��ور قي��ادات املؤمتر 
الوطني واملتمثلة بالسادة: نوري بدران و هاني 
إدريس وإبراهيم الصميدعي، على قاعة املؤمتر 

الوطني في بغداد.
وج��رى خ��الل اللق��اء ط��رح ألبرز املش��اكل 
والتحدي��ات الت��ي تواجهه��ا احملافظة، حيث 
أعرب احلاضرون عن قلقه��م ومخاوفهم إزاء 
قضي��ة اإلس��تفتاء وإنفص��ال اإلقليم، كون 
احملافظة تعتب��ر من املناطق املتن��ازع عليها، 
مؤكدي��ن أن “عم��ر العراق أكثر من خمس��ة 

أالف سنة ومن غير املعقول أن ننفصل اليوم 
ونتجزء”.

وأضافوا “طالبنا اجلهات املعنية مراراً وتكراراً 
بتوفير بعض اخلدمات األساسية للمحافظة 

ولكن ال حياة ملن تنادي”.
باحلاضري��ن  مرحب��اً  حبي��ب  الس��يد  وق��ال 
“محافظة ديالى بالنس��بة لي شخصياً متثل 
عراق��اً مصغراً، فه��ي تض��م كل القوميات 
واألديان واملذاهب”، مبيناً أن الصراعات احلالية 

وسوء اإلدارة والفساد َسبب كل النكبات”.
وأضاف الس��يد حبيب أن “مش��روعنا كدعاة 
للدول��ة املدني��ة ج��اء إلنق��اذ الع��راق وليس 

إنتخابياً .

في لقائه مع القس بولس ثابت حبيب، 
األمين العام يؤكد على ضرورة حماية 

مسيحيي العراق وإعادتهم إلى مناطقهم

خالل لقائه وفد المركز العراقي للمرأة، األمين 
العام يصّرح : سنعمل على حماية المرأة من 
التعنيف والتحّرش وسنمكنها لتأخذ دورها

شيوخ ووجهاء محافظة ديالى يعربون عن 
قلقهم من موضوع االستفتاء ويشيدون 

بالدولة المدنية في لقائهم مع األمين العام



ثقافة12 الثالثاء 3 تشرين األول 2017 العدد )3791(

Tue. 3 Oct. 2017 issue )3791)

دراسة

شاءت الكاتبة أن تضع وحدة سردية في 
بداية كل )محكية( بنيت على وفق آلية 
ميتاسردية أفصحت عن كيفية كتابة 
ومص��ادر هذه احملكيات ، كما ش��اءت ان 
يكون الراوي كلي العلم هو )متنزه( غير 
مع��رف إال انه مكان يش��هد والدة هذه 
احملكيات عبر سرد قصة كاتب احملكيات 
وكذل��ك محكيات��ه ، واذ أوكلت عملية 
الس��رد إلى املتن��زه فإنها كانت تش��ير 
الى حيادية الطبيعة ونقاءها وقابليتها 
على احتضان اإلنسان واحباطاته ، كما 
ان ظه��ور املرأة ف��ي املتن��زه  ومراقبتها 
للرج��ل وش��غفها ف��ي مطالع��ة م��ا 
يكت��ب كان ضمن اللعبة امليتاس��ردية 
التي مارس��تها الكاتبة عند  بداية كل 

محكية .  
لقد قامت الكاتبة بترحيل آلية السرد - 
املوكلة الى املتنزه بعدها راو كلي العلم 
-- ال��ى رواة آخري��ن لكل وحدة س��ردية 
ضمن احملكية الواح��دة بطريقة التوالد 
احلكائي تعيد لالذهان بنائية واس��لوب) 
الف ليل��ة وليل��ة ( في الس��رد العربي 
القدمي ، على س��بيل املث��ال فإن الوحدة 
السردية االولى في احملكية االولى حتمل 
عن��وان ) مدينة الس��رو( وه��ذه املدينة 
س��تتولى عملية الس��رد حت��ى تنتهي 
مبفردة )اخمليم( ليبدأ هذا )اخمليم ( بس��رد 
حكايت��ه ومايتضمن��ه ومايح��دث فيه 

باس��تخدام ضمير املتكلم )أنا( وهكذا 
عن��د بداية ونهاي��ة كل وحدة س��ردية 
الت��ي احتفظت  مكون��ة للمحكي��ات 
أحداثه��ا  باس��تقاللية  محكي��ة  كل 
وشخصياتها حتى لتغدو كل محكية 
كانه��ا قص��ة قصي��رة ، وق��د أش��ارت 
الكاتبة ال��ى ذلك ف��ي مقدمة احملكية 
الثانية على لسان رجل املصطبة كاتب 
احملكيات )نس��يت ان أخبرك أن بإمكانك 
ق��راءة كل محكي��ة بش��كل منف��رد ، 
رغم ان خيط الس��رد سيظل يربط بني 
...النص  األساسية  الشخصيات  بعض 
ص41( موجهاً حديثه الى السيدة التي 
تول��ت ق��راءة احملكي��ات ، وكان باالمكان 
عدم اإلش��ارة الى ذلك وترك اكتش��افه 
م��ن قب��ل القارئ لتك��ون تقني��ة فنية 
تتضمن سعي احملكيات الى ضخ أحداث 
متفرق��ة ف��ي ازمنة مختلف��ة وامكنة 
مختلف��ة ليخ��رج --الق��ارئ -- بتصور 
حول ماتعرضت له الشخصية املركزية 
عودة العراقية ) نيدابا ( في رحلة احلرص 
عل��ى كيانه��ا االنس��اني وتوزعه��ا في 
بلدان الش��تات والهج��رة بني محطات 
ومجتمع��ات التنتمي اليه��ا من قريب 
او بعي��د س��وى انه��ا امكنة تش��عرها 
باألم��ان والوجود البش��ري ف��ي الوقت 
ال��ذي تبعدها عن جذورها التي تش��عر 
باحلن��ني الدائم اليه��ا وتنتظ��ر العودة 
اليها مجددا لتحمل هويتها مرة أخرى 
بع��د ان فقدتها ب��ني خرائ��ط البلدان ، 
ولع��ل ماذهبنا الي��ه آنفا يع��د مدلوال 
لدالة غالف احملكيات بعالمتيه البصرية 
واللغوي��ة ، ف )الس��مرمر ( الطائر الذي 
ينتظره املزارع��ون ليخلصهم من اجلراد 
الذي يأكل مزروعاتهم ه��و دالة ملدلول 
مؤج��ل ي��راد به انتظ��ارا للخ��الص من 
الوضع الالانس��اني واإلس��تثنائي الذي 
يخيم على الع��راق بوجود نظام البعث 
البائد الذي حرق احلرث والنس��ل وامتداد 
حال��ة االنتظ��ار مل��ا بع��د 2003 ايضاً ، 
كم��ا ان العالم��ة البصري��ة مجس��دة 
باللوح��ة التش��كيلية للفن��ان مؤي��د 
محسن قد متاهت متاما وحالة االنتظار، 
اذ ان وج��ود  احلقيب��ة واحلمامة الواقفة 
عليها ذات مدلول واضح حلالة الس��فر 
والهجرة الدائمة لش��خصية احملكيات 
ميداب��ا املنتظرة وضع حد ملا يتعرض له 

العراقيون.
 ان قي��ام )45( راو مبهم��ة ال��راوي كل��ي 
العل��م فضال عن الراوي املركزي )املتنزه( 
وامتالك��ه خاصي��ة األنس��نة وامت��داد 
هؤالء الرواة على مس��احة احملكايات في 
صفحاته��ا ال )397( وبتعدد امتالكهم 
التوصي��ف املكاني والزمان��ي واملعنوي ، 
قد ق��ام بوظيفتني ، األولى هي اإلحاطة 
بكل مجري��ات األحداث الت��ي مرت بها 
الشخصية املركزية )احملكي عنها( مبا في 
ذلك ماترس��ب في ذاكرتها من تفاصيل 
امل��كان األول )الوط��ن( وامت��الك حري��ة 

الراوي في السرد املنفتح على فضاءات 
متعددة تعد الذخيرة املوضوعية واملادة 
ع��ن  فض��ال  للمحكي��ات  األساس��ية 
امتالك هؤالء الرواة االفتراضيني خاصية 
احلياد وعدهم الشهود املوضوعيني على 
مجريات األح��داث وحركتها املتصاعدة 
باجت��اه محايث��ة ومرافق��ة )نيداب��ا( في 
رحل��ة عذابه��ا والظلم ال��ذي تعرضت 
له وأجبرها عل��ى رزم حقائبها للتجول 
ف��ي البلدان بعي��دا عن الوطن املس��ور 
باالنته��اك واإلكراه��ات ، اذ ان بع��د كل 
محكية جند انفسنا امام السؤال الكبير 
ال��ذي تضعه الس��يدة قارئ��ة احملكيات 
ف��ي نهاي��ة كل محكية ح��ول املصير 
اجمله��ول الذي س��يؤول اليه أم��ر نيدابا 
وما س��تفعله فيما بع��د. اما الوظيفة 
الثانية فهي متهيد السبيل أمام املتلقي 
ملعرفة احملطات الزمانية واملكانية وحتى 
املعنوية التي عدت احلبل الس��ري الذي 

يربط أحداث احملكيات وان بدت بش��كل 
منفصل وذو اس��تقاللية س��ردية . كما 
ان هذه البوليفونية املتس��عة للرواة قد 
عكست قدرة الكاتبة على احلفاظ على 
اس��تقاللية ووجهة نظر كل راو بقطع 
النظر ع��ن خاصيته مكاني��ة كانت ام 
زماني��ة، فقد كان��وا يحكون مبوضوعية 
محيط��ة مبوجهات احملكيات التي كانت 
تس��عى الى كتابة تأري��خ اجلور والظلم 
في وطن يندابا  )العراق( واجلهود واخملاطر 
الت��ي يتعرض له��ا من يح��اول الهجرة 
واألغتراب ، ولع��ل ماتعرضت له ميدابا 
يعد منوذجا جمعيا ملاتعرض ويتعرض له 
العراقيون في ظل حكم األنظمة اجلائرة 
والدكتاتورية ، لتبقى محاوالت الهجرة 
واالغتراب محض محطة انتظار لنهاية 
الوض��ع االس��تثنائي ولش��دة وقع ذلك 
الظل��م وعدم توفر امكانيات اخلروج من 
األنفاق املتعددة التي وجد فيها املواطن 

بالظلم��ة  محاط��ا  نفس��ه  العراق��ي 
واليأس والتشبث باالنتظار بعده احلالة 
املثلى التي متن��ح األمل في وضع حد ملا 
يجري ، ولعل انش��داد واجن��ذاب املغترب 
العراقي ممثال بشخصية ميدابا للوطن 
عل��ى الرغم من توفر األم��ن واألمان في 
بل��دان الش��تات واملهجر امن��ا انعكاس 
ملعان��اة فقدان الهوية ب��كل انتماءاتها 
الوطني��ة منها والقومية والدينية كما 
وتعك��س حالة ع��دم امكانية االندماج 
ف��ي نس��يج اجملتمع��ات اجلدي��دة التي 
هاج��روا اليها ، لذلك ف��إن ذاكرة ميدابا 
كانت منسحبة بالكامل الى اجلذور في 
محاول��ة للحفاظ عل��ى هوية مفتقدة 
تتوسل باألمل خالصا من حالة التأرجح 
بني هوية مفقودة  تشكل رفدا مستمرا 
لهوية مستلبة لم تتمكن الشخصية 
م��ن حتقيقه��ا ف��ي مجتم��ع الغرب��ة ، 
لذلك ب��دت أحداث املاضي بنية مركزية 
هيمنت عل��ى مجريات احملكيات مؤكدة 
توق الرجل كاتب احملكيات -- الذي ارتدى 
قناع الكاتبة ذاته��ا --ليس إلى العيش 
في املاضي كما افترضت السيدة قارئة 
احملكيات وامنا الستخالص موقف نهائي 
جتس��د ف��ي نهاي��ة احملكي��ات وموقف 
الكات��ب بتمزي��ق أوراقه وتركه��ا للريح 
متوص��ال ال��ى ان األمل ممك��ن ان يكون 
خالصا بعد نفاذ محاوالت التخلص من  

حالة االنتظار .
لقد تبدت السمة االنثوية لل� )محكيات( 
عب��ر جمل��ة من االج��راءات الس��ردية ، 
فالكاتبة انثى والشخصية التي كانت 
م��دار احملكيات انث��ى كم��ا ان املطلعة 
على احملكيات انثى ، وقد اس��همت هذه 
اخلاصية في تفرد األس��لوب األنثوي في 
كتاب��ة احملكي��ات م��ن حي��ث الصياغة 
الصياغات  )احداث/شخصيات( وكذلك 
اللغوية التي عكس��ت شفافية بليغة 
شكلتها شعرية اللغة السردية املعبرة 
عن الش��خصيات وفضاءات احلنني الى 
الوط��ن ، كم��ا ان اس��تخدام اللهجات 
العامي��ة العربية والعراقي��ة على نحو 
اخلصوص قد امتلك فعل التغريب الذي 
يلفت النظر الى تكريس املكون اللغوي 
في ذات الشخصية بعده مكونا وطنيا 
للهوية . وإجماال فإن محكيات ) انتظار 
الس��مرمر( مح��اوال للتمس��ك باجلذور 
بديال لفقدان هوي��ة املغترب وكما تعد 
خروجا وجتريبا روائيا مستثمرا ملا استقر 
ف��ي الذاك��رة اجلمعي��ة م��ن موجهات 
الس��رد العرب��ي الق��دمي لالقت��راب من 

الهوية اجلمعية .
محكي��ات الكاتبة فيحاء الس��امرائي 
جترب��ة جديدة تضاف الى جتارب الروائيني 

العراقيني في بلدان الهجرة
ي��س الى تأكي��د تواصلهم م��ع الوطن 
وحس��ب وامن��ا ألقامة جس��ر نفس��ي 
بني هوي��ة مفتقدة وأخرى تس��عى الى 

التحقق عبر ذلك التواصل .

عبد علي حسن

فتحت الرواية اجلديدة في فرنسا -- منذ 
س��تينات الق��رن املاضي -- الب��اب على 
مصراعيه للمساهمة في زحزحة اإلميان 
باملسلمات وثوابت التجنيس في الرواية 
التقليدية على اختالف أنواعها ، والشك 
بأن هذه املساهمة س��وف لن تخرج عن 
دائرة التجري��ب املرافق ملنهجيات ما بعد 
احلداث��ة التي هتك��ت أع��راف الثنائيات 
والثبات والس��كون في مجمل خطابات 
احلداث��ة ، وم��ن ه��ذه اخلطاب��ات إلغ��اء 
التجني��س وظه��ور أش��كال جدي��دة ال 
إجناسية ومنها النص املفتوح والتحول 
عن الرواية إلى ما بعدها وعلى حد سارتر 
إل��ى الالرواية ، وفق آلي��ات طرحتها على 
س��بيل التجريب والتج��اوز نصوص رواد 
ه��ذه الرواي��ة اجلدي��دة /ميش��يل بوتور/ 
ناتال��ي س��اروت / أالن روب غريي��ه /كلود 

سيمون ..وسواهم . 
الرواي��ة العربي��ة م��ع   لق��د تفاعل��ت 
موجهات هذه )الرواية اجلديدة( مستفيدة 
م��ن إمكاني��ات التداخ��ل ب��ني األجناس 
واإلقت��راض م��ن املكونات التجنيس��ية 
للمنجز الش��عري والسرد العربي القدمي 
مبا يتضمنه من روايات ويوميات ووثائق في 
تقدمي جهد روائي يسهم في جتاوز الراكد 
والثاب��ت في م��ا أجنزته الرواي��ة العربية 
التقليدية التي ش��هدت تطورا ملحوظا 
من��ذ س��تينيات الق��رن املاض��ي ، وم��ن 
هذه الب��اب التجريبية الواس��عة دخلت 
محكي��ات )انتظ��ار الس��مرمر( للكاتبة 
العراقي��ة املغترب��ة فيحاء الس��امرائي 
والصادرة عن دار مكتبة عدنان للطباعة 
والنش��ر والتوزي��ع / الع��راق/ بغ��داد ط1 
2017 ، لتقدم س��بع حكاي��ات مقتفية 
األث��ر التراث��ي في طبيع��ة ال��روي الذي 
عرف باحلكاية ، وعل��ى وفق آليات بنائية 
خضع��ت جله��د جتريب��ي كش��فت عنه 
الكاتبة في الغ��الف األخير من الكتاب ) 
انها ليس��ت رواية ، بل ذرية من حكايات، 
ذاك��رة حكي انتقائي��ة، تعاريج قص من 
دون تتابع زمني، تخلو من لغة مش��فرة 
ونخبوية وعرة (، وسنتقصى بنائية هذه 
احملكيات الت��ي أرادت الكاتبة لها ان متتد 
على مساحة مايربو على نصف قرن من 
الزمن تتضمن أح��داث ووقائع بانورامية 
 ، وسياس��ية  واجتماعي��ة  وتأريخي��ة 
ويش��كل الزمن الس��ردي تفاصيل حلياة 
وطن وإم��راة ال تبتعد كثيرا عن مكونات 
الكاتب��ة ذاته��ا ، ولعل ذلك ما يش��كل 
اجلانب الس��ير--ذاتي في ه��ذه احملكيات 
التي حملت العدد )س��بعة ( املقدس في 
امليثولوجي��ة العراقي��ة والديني��ة وحتى 
األجتماعي��ة لتقترب ه��ذه احملكيات من 
األنس��اق املكونة للتراث السردي العربي 
الق��دمي واملمت��د في النس��يج الس��ردي 

العربي املعاصر . 

واللق��اء... أرض الدم��وع باختالفها ، إلى 
املطار ، املكان الذي يتش��ابه فيه الناس ، 
تلتق��ي فيه العيون ، تبرق فيه دمعة أمل 
بلقاء آخر.. وبني ف��راق األحبة ، واحتضان 
دقات قلبي ، والص��راع بداخلي بني األمل 
واليأس ، اخلوف والتحدي ، يدوي في املكان 
صدي صوت النداء األخير للمس��افر على 

منت الطائرة .
رفعُت رأس��ي قلي��اًل وقد تذكرُت ش��يًئا، 
نظرُت إلى الدوالب اخلش��بي املوجود في 
أح��د أركان الغرفة وأخرج��ت منه دفترا، 
دون��ُت تاريخ اليوم والس��اعة، ثم أقفلته 
ووضعت��ه مبكانه ، اش��تريت ذلك الدفتر 
من��ذ زمن؛ ألدون به خواطري ومش��اعري، 
س��أجعله  ب��ه،  ش��يء  كل  س��أكتب 
توثيًق��ا لفت��رة غربتي فبداخل��ي الكثير 
م��ن املش��اعر، ودونُت ملحوظ��ة صغيرة 
مفادها: أن��ا مؤمن أن الفص��ول األربعة، 

س��تظل دوًما أربعة، وبأن شمًسا واحدة، 
وبأن قمرا واحًدا، لكنني حني اغتربت عن 
وطن��ي اكتش��فت، أن كل األمور تغيرت، 
فأضف��ت قم��را غريبا، وأضفت شمًس��ا 
ثانية، وأضفت فصاًل خامًسا، وهو فصل 

للغربة. ما أصعبه.
هنا ال ش��يء يتغير تقريبا ، األيام األخيرة 
متضي كالوباء تنثر اجلراح ، مضي خمسة 
وعشرون عاما ، عمرا آخر ، قطعتها خروجا 
عن ال��ذات ، بال دافع يربطني مع الوجود ، 
تب��دل حالي من النقي��ض إلي النقيض ، 
غربة دفعت ألجلها ثمن غاليا من عمري ، 
أيام أخيرة متتص ما تبقي من رحيق احلياة 
، أعد حقيبة س��فري كل ليلة ، وأتركها 
خلف الباب ، وحتي ذلك الوقت ، سأجمع 
ما تناثر من فتات حنيني حتي ال تنطفئ 
ذاكرتي ، س��أحدق إلي الس��ماء السوداء 
منتظرا سقوط جنمة تضئ قلبي اخملتنق 

، ضائ��ع بني كلمت��ني ، غربة ووطن ، عالق 
ف��ي اله��واء كدخان س��يجارتي ، كبقايا 
قهوة راكدة في فنجاني ، في الغربة سر 
ال يعرفه العابرون في فوضي اش��تهائها 
، س��ٌر وحيد لكي نعرفه علينا أن نتعلم 

فنون الغربة اجملنونة .
غريب أمر هذه احلياة ، وأملها القاس��ي ، 
فنح��ن نصدق كل أحالمن��ا وأوهامنا في 
الغرب��ة ، ونثق مبا هو مبه��م وغير واضح 
، برغ��م أن احلقيقة الوحي��دة أننا نعاني 
ف��راق األهل والوط��ن ، نعال��ج الفراغات 
الت��ي أحدثناها في أرواحن��ا برقع صغيرة 
من الوهم ، الغربة ما هي إال وهم يحمل 

وهم . 
وفج��أة ع��دت إل��ي  طرقات��ي التي كنت 
اس��لكها في قريتي الصغيرة ، الشوارع 
والطرق��ات  ، ذاتها  ، بأش��جارها العارية  
، ودم��وع املط��ر  ، عناوينن��ا فق��ط  ، هي 
الت��ي تغيرت  ، مالمحنا فقط  ، هي التي 
تغيرت  ، أمشي تارة ،  وأقف تارة  ،  عقارب 
الس��اعة تش��ير الي الرابعة عصرا ،  لم 
تش��رق الش��مس بعد  ، فمن��ذ الصباح 
حتجبها الغيوم  ،  بعد دقائق قليلة ظهر 
ق��رص الش��مس  ، ف��ي قرص الش��مس 
كن��ت أري حبيبت��ي من مل��كات العهد 
القدمي ، هي تري نفس��ها قريبة الش��به 
م��ن امللكة إيزي��س ، لم تنطق باس��مي 
علي شفتيها منذ زمن ، سمعتها تنادي 
علي��ا مرات ف��ي نهاية الطري��ق ، وصلت 
ال��ي داري وقد تصدعت اجلدران وتهالكت 
األساس��ات وتبدل��ت األركان ، أس��تندت 
علي احلائط ، وجلت بنظري الي كل أنحاء 
الدار ، أس��تعيد ذكريات��ي ، ليالي طويلة 
مصحوب��ة بدموع الف��رح ودموع الفراق ،  
مع نس��مات الفجر ، أتقلب في فراش��ي 
جه��ة اليمني وجهة الش��مال ، كان هذا 

أضغاث أحالم.

عمرو أبو العطا

كانت األوراق وأغراض أخرى منتش��رة على 
األرض ف��ي فوض��ى عارم��ة وكأن قنبل��ة 
أُلقي��ْت في الغرفة... وقفُت وأنا أحك فروة 
رأس��ي ناظرا حولي مفكرا ف��ي الطريقة 
املثلى لتنظي��ف الغرفة بأقل جهد، بدأت 
أجم��ع األوراق م��ن عل��ى األرض، فوقع��ت 
عين��ي على تذكرة س��فر من ب��ني األوراق، 
ش��عرُت بالبرودة وهي تتس��لل إلى جميع 
أطراف��ي، وبخفق��ات قلبي تتزاي��د عندما 
قرأت التاريخ املدون على التذكرة، إنه تاريخ 
س��فري ورحيلي إلى الغربة، جلسُت على 
طرف السرير وأنا أمسح العرق الذي تندى 
عل��ى جبين��ي، أغمضت عيني وس��حبت 
الهواء إلى رئتي في نفس عميق، فصدري 
مزدحم بكثير من املشاعر ما بني اشتياق، 
وفقد، ووجع، وحزن، وحيرة وأسئلة ال تغادر 
رأس��ي.. وتذكرت: كانت الس��اعة تش��ير 
إلى اخلامس��ة عص��را.. فقد ح��ان املوعد 
للذه��اب إلى املط��ار، كانت ط��وال اليوم 
تزعجني بعض األف��كار التي أتخيلها عن 
الس��فر والغربة ، أفكر ف��ي أمنياتي التي 
ما حتققت أبدا، وكثرة االزدحام في رأسي.. 
ولك��ن أعلم جي��دا أن أحالم��ي من حقي 
ويوما ستتحقق ، انتهت األيام الدافئة في 
أحضان العائل��ة والوطن ، مللمت أغراضي 
داخل حقيبة ، وأصبحت جاهزا للس��فر ، 
ابتسم أبي ولكن ابتسامته كانت خافتة، 
وعيناه حزينتان، وظهر على أمي االنفعال 
والضيق، كانت الش��مس ق��د قاربت على 
الرحي��ل ناث��رة وراءها لون الش��فق احملمر، 
وبعض الس��حب املعلقة بالسماء، واجلو 
هادٌئ وجميٌل، نسمة هواء خفيفة تنتقل 

عبر نافذة السيارة..
ال��وداع  إل��ى س��احة  س��لكت طريق��ي 

بنائية، المحكي، وتعددية، الحاكي
في )انتظار السمرمر(

غالف الرواية
لقد تفاعلت الرواية العربية مع 

موجهات هذه )الرواية الجديدة( 
مستفيدة من إمكانيات التداخل 

بين األجناس واإلقتراض من 
المكونات التجنيسية للمنجز 

الشعري والسرد العربي القديم 
بما يتضمنه من روايات ويوميات 

ووثائق في تقديم جهد روائي 
يسهم في تجاوز الراكد والثابت 

في ما أنجزته الرواية العربية 
التقليدية التي شهدت تطورا 
ملحوظا منذ ستينيات القرن 

الماضي

دراسات حرة في األدب الحديث.. أضغاث أحالم
الشعر والقصة كتاب جديد 

للدكتور نجاح كبة

حذام يوسف
 

عن منشورات االحتاد العام لألدباء والكتاب 
ف��ي الع��راق، ص��در كت��اب نق��دي جدي��د 
لألس��تاذ الدكتور جناح هادي كبة، تضمن 
عدد من البحوث والدراس��ات، التي تناولت 
جتارب أدبي��ة، لكتاب عرب وعراقيني، منهم 
الش��اعر محمد سعيد احلبوبي في دراسة 
ركزت على احلداثة في ش��اعريته، وقراءات 
عديدة للش��عراء عبد الرزاق محيي الدين، 
واحم��د الصاف��ي النجف��ي، إضاف��ة الى 
دراس��ة عن جتربة الش��اعر الكبير محمود 
درويش ديوانه األخير )ال أريد لهذه الدراسة 

أن تنتهي(.
ولم يفت الدكتور جناح كبة ، ان يلتفت الى 
جتارب عديدة ومهم في الش��عر النس��وي 
العراقي، مختارا منها مناذجا حتت مختبره 
النقدي، منهن الش��اعرة الدكتورة عاتكة 
اخلزرجي، وحياة الشمري، وضمن محطات 
سيكولوجية في الشعر العراقي النسوي 

املعاصر، تناول بعض من كتابات جنار نامق 
، بش��رى البس��تاني، منى الس��بع، حذام 
يوس��ف، فاطمة الربيعي، ناهضة اخلياط، 
وغيره��ن من الش��واعر اللواتي ش��ملهن 
البحث(، ليخرج بنتائج توضح ان كتابتهن 
تعك��س واق��ع امل��رأة الش��اعرة، وعالقتها 
بالبيئ��ة التي تعيش فيها، وما تش��عر به 
املرأة الش��اعرة أحيانا كثي��رة، من الظلم 

والتمييز اجلنسوي. 
تن��اول الكت��اب أيضا عددا من الدراس��ات 
التي بحثت في عمق الرواية العراقية عبر 
من��اذج مننها مث��ل رواية ش��رفات الذاكرة 
الت��ي عبرت ع��ن تاريخ من حياة الش��عب 
العراقي، ورواية اعترافات زوجة رجل مهم، 
وغيره��ا من البحوث التي تش��كل بصمة 

مميزة في املكتبة العراقية والعربية.
يق��ول الكاتب عل��ى ظهر غالف��ه: ".. في 
حل��م صغير أني��ق، حتاول هذه السلس��لة 
الث��رة الثري��ة، أن تصح��ح صياغة ش��عار 
عربي عتيق، ليكون )العراق يكتب .. العراق 

يطبع .. العراق يقرأ(.

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

اصدارقصة قصيرة
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عندما تزوج ابنة راعيه بدأ يش��عر 
بنوع من االمتنان املستحكم الذي 
علي��ه اآلن ان يثب��ت جدارته بهذه 
"املكرم��ة " أوال ثم علي��ه ثانيا ان 
يثب��ت جدارتها به ع��ن طريق فعل 
م��دو وعاص��ف يزيل االمتن��ان لها 
أدن��ى مرتب��ه  وألبيه��ا ويجعله��ا 
منه. هك��ذا فحيازتها اياه يجب ان 
تستبدل بحيازته اياهما ،ان هوسه 
ف��ي ان متنح زوجته ال��والء له بهذا 
الفع��ل اخل��ارق هو الذي سيس��م 
حياته مبيس��مه الى ان يلقي وجه 

ربه .
لم يكن ذلك الهاجس الوحيد الذي 
خضع لس��لطانه ب��ل رافقه خوف 
مستأصل من حتول "االخرين "الى 
ازواج ام متخفني عليه ان يبقيهم 
حت��ت الس��يطرة على ال��دوام عن 
طريق التهديد والوعيد كي اليكون 
الوق��ت متأخ��راً عندم��ا اليهتدي 
الى طريقة.م��ن هنا جاءت ضرباته 
االس��تباقية. انه��ا بارانوي��ا قت��ل 
اخلصوم كي اليتحولوا الى ازواج. ام 
اي من معذبني وقتله متحملني انه 
اليخاف الغرباء بل ان��ه يغدق املال 
عليهم لشكرهم ألنهم أعفوا من 
مهمة قتل شبح قادر على التحول 

في اي وقت الى زوج ام .
يتع��ني على بط��ل ه��ذا الرجل ان 
يزاول أدماناً اخر :الفعل السياسي. 
ان احلركات السياسية في مجتمع 
يعيش وضعاً ملتهباً وفي منطقة 
حتف��ل باجل��ور تؤمن مناخ��اً مالئماً 
إلدمان اليثير أي استنكار بل ويقابل 

عاده بالتبجيل.
يتخذ االجناز في الفعل السياسي 
عندما يغ��دو ادماناً ش��كل املأثرة 
الفردي��ة ،ال يلتفت ه��ذا الفرد وقد 
أمس��ى ملحقاً بخي��ال بطله الى 
االهداف السياس��ية انها مواضيع 
ان ل��م تكن محتقرة فليس��ت في 
نظره بذات أهمية. فما يوقع املتعة 
في نفس��ه ليس حتقق االهداف بل 
حتويل الفعل السياس��ي الى ماده 
حافل��ة باألث��ارة عن طري��ق حتويل 
العمل السياسي الى فعل بطولي 
والتح��والت  االزم��ات  خل��ق  عب��ر 
اخلطي��رة وه��ي ش��روط ضروري��ة 
تس��مح للبطل بأظه��ار بطولته 
كالرواي��ات العظيم��ة لكي يقبل 
القارئ عليها بشغف ينبغي ملؤلفا 
أن يخل��ق حب��كات غي��ر متوقعة 
ال ميك��ن الح��د الس��يطرة عل��ى 
تداعياتها ما عدا الشخصية التي 
اثارتها . تخطر االفكار له بالطريقة 
نفس��ها التي تلتم��ع بذهن كتاب 
الرواية وهم يرسلون شخصياتهم 
الى تيه بعيد ، تدهس��هم س��يارة 
مجهول��ة ب��ال لوحة ارق��ام . وعند 
جناة هذه الش��خصيات تخترع لها 
وليم��ة . وترس��ل له��ا مجموع��ة 
م��ن رج��ال الدين تلغم اجس��ادها 
بالدينامي��ت لقت��ل قائ��د ك��ردي 
الش��خصيات  تهل��ك  وعندم��ا   .
تس��تدعى اخرى جديدة وتدفع الى 
معركة ارجتلت على عجل ، وهم ما 
زالوا حت��ت وطأة النعاس. انه يخلق 
شخصياتهم ومعها اقدارها. كي 
يتمتع برؤية مباغتة املوت لها. من 
دون احتياط��ات مث��ل محتضري��ن 

يبتلعهم الطمي وقوفا. 
لي��س ص��واب املوق��ف ه��و املهم 
وال حت��ى وج��ود حتمي��ات دفع��ت 
البطل عنوة الى اختياراته. االزمات 
الصحيحة هي تلك التي تعلي يوم 

التنازل من شأن البطل.
االزم��ات الوفية خلالقه��ا هي تلك 
التي حتمل ف��ي داخلها بذورا ألزمة 
اخ��رى تفض��ي ال��ى ازم��ة اخ��رى. 
وهكذا مث��ل لولب مقل��وب تكبر 
التواءاته تدريجي��ا. بهذه الطريقة 
يظ��ل البط��ل / املؤلف ف��ي حالة 
تس��ام دائم بس��بب التوتر القابل 
للتصاعد املوجودة بذوره في االزمة 

االولى التي خلقها.
جيم��س  هن��ري  اطل��ق  عندم��ا 
الرواية  نصيحته املشهورة لكاتب 
"ك��ن درامي��ا"  كان يقص��د تل��ك 
الب��ذرة املوج��ودة  في كل س��طر ، 
والتي تدفع الرواية قدما الى االمام 
، انه الصراع انه الغموض . الكاتب 
الذكي هو من يخلق حدثا يضع فيه 
بطله في اش��تباك مميت مع عدوه 

من اجل البقاء. اجلميع )مشاهدون ، 
مواطنون ، قراء( يتشوقون الى ذلك 
حتى لو كان الصراع جذريا من اجل 
البق��اء . الدرامي الكبي��ر هو ذلك 
الذي يؤجج صراعا يتحمس البطل 
ألدارت��ه والوصول به ال��ى النهاية ، 
الى حيث يشعر املشاهدون والقراء 
ان ال اح��د غي��ره قادر عل��ى ادارته ، 
وان م��ا حدث كان الب��د ان يحدث ، 
تتح��ول االح��داث لديه ال��ى اقدار 
. يتجل��ى افتتان الطغ��اة بالفعل 
الدرامي ف��ي حقيقة لي��س ممكنا 
رده��ا اال رغبتهم ف��ي جتريد احلدث 
من طابعة الع��ادي والزائل بإضفاء 
صفة اخللود عليه عن طريق حتويله 
ال��ى مغام��رة ، الش��رط الضروري 
ألظه��ار بطولة البطل. البد له من 
التخلص من وجود ظاهرة او حدث 
موضوعي من غير عل��م البطل.اذ 
لو كان االمر غير ذلك ملا كان هناك 
م��ن حاجة الى وج��ود ابطال. ليس 
احلدث ه��و الذي يك��رس البطولة 
، ب��ل طريقة احلل ، ان��ه يجهد من 
اجل اخضاع جمي��ع جبهات لهذا 
املنط��ق . حتى اخلطط اخلمس��ية 
وهي اس��لوب للتنمية تتحول الى 
ميدان يظهر في��ه البطل مهاراته 

العجائبية.
فالس��لطة لدي��ه عل��ى درجة من 
التعقي��د لي��س ممكن��ا ان يديره��ا 
س��وى ش��خص ميتلك قدرات غير 
بش��رية. وس��ط هذا املن��اخ الذي 
إش��اعة البط��ل اتخ��ذت اخلطط 
اخلمس��ية للتنمي��ة ف��ي االعوام 
الت��ي تلت ارتف��اع اس��عار النفط 
ع��ام 1973 م تس��مية )تش��رع له 
بالبطول��ة في كل ميدان وتثير في 
نفس��ه الغبطة من روعة ما يقوم 
به ( اخلطط االنفجارية التي كانت 
تسعى الى حتويل العراق عن طريق 
ضخ اس��تثمارات كبي��رة ، الى بلد 
جديد مختلف عن السابق ، وكأنه 
اج��از للق��درات الكلية لس��لطة 
ال��ى  االقتص��اد  يتح��ول  البط��ل. 
ميدان يظهر في��ه البطل مهاراته 
العجائبي��ة بأطالق خطة للتنمية 
"االنفجاري��ة"  اس��مها  يصب��ح 
ش��اهدا ناطق��ا على امل��دى الذي 

بلغته جسارة البطل.
س��تالني  ب��ني  الص��راع  يكش��ف 
بن��اء  امن��وذج  عل��ى  وبوخاري��ن 
االش��تراكية. عن طبيعة الرجلني. 
فبوخارين كان يش��دد على ضرورة 
الكوالك  الفالحني  تلبية مطال��ب 
عل��ى  احلص��ول  بغي��ة  كطبق��ة 
الغذاء للم��دن ، وعلى املواد االولية 
للصناعة الوليدة. لم يكن ستالني 
راغب��ا في ص��راع س��هل. "ال ميكن 
اخلض��وع لن��زوات الك��والك" كان 
يق��ول. هك��ذا اذن هناك ش��خص 
يناور ويراعي الدجاجة كي يحصل 
عل��ى بيضه��ا واخ��ر ال يرغ��ب في 
بيضة تأتي نتاج ن��زوة من دجاجة. 
على البطل ان ينشر فكرة الصدام 
ولي��س التصال��ح. ومبا ان��ه معني 
مبعرف��ة احلدود الت��ي بأمكان قوته 
املطلقة الوصول اليها،  سيمضي 
قدم��ا ك��ي ي��رى بنفس��ه ح��دود 
س��لطته الشاس��عة. سيجعلها 
توقع املس��تميت الى توسيع تلك 
احل��دود يح��ول كل مناوش��ة ال��ى 
ازم��ة يديره��ا وكأنه��ا ص��راع من 
اج��ل البق��اء. لنفت��رض ان البطل 
وه��و يتج��ه نح��و الغاب��ة ملالقاة 
عدوه املتربص ب��ه ، يعلن على املأل 
بص��وت راع��د "قطع االعن��اق ، وال 
قط��ع االرزاق" . ويجيش جيوش��ه 
ك��ي يجعل ع��دوه يتراج��ع وهو ال 
يتراجع امام ش��هود يريدون معرفة 
ح��دود قوت��ه التي جع��ل صدقية 
بطولته رهن��ا بثباته عل��ى وعوده 
، س��يظهر على مرأى م��ن اجلميع 
واضعا يده عل��ى مدفع يتدلى من 
حزامه داللة عل��ى صدق تهديداته 
وقرب اس��تخدامه له. ان شخصا 
كهذا س��يوصل ص��راخ بطله الى 
ابعد احلدود "لن انس��حب حتى لو 
س��معتم  ش��خصا  اطل��ق صوتا 
مشابها لصوتي". ليس ثمة ما هو 
اكث��ر ضررا للبطل من ان ال يكترث 
اع��داؤه لتهديدات��ه. عندم��ا يأخذ 
االخ��رون وعيده عل��ى محمل اجلد 
فأن ما يح��دث لم يكن يحدث ، بل 
هو موجود فع��ال : انه قدر االخرين 

ان يس��لموا قيادهم ل��ه . فما كان 
يبدو خيارا في ظاهر االمر ، لم يكن 
غي��ر حتمية واحدة فرضها املنطق 
م��ن  ينت��ج  ال  للبطول��ة:  االول��ى 
االزمات التي يخلقها البطل سوى 
ازم��ات اخرى مته��د الطريق ألزمات 
اخرى... ثم سرعان ما جند سلسلة 
من االزمات لم يك��ن للبطل فيها 
ظاهري��ا من خيار ب��ل اقدار فرضت 
علي��ه جعلته يلجأ ال��ى مقارنتها 
بس��ير االنبياء واالولياء كي ينتهي 
االمر به ال��ى تدين من ن��وع جديد 
ش��بيه بجبة م��زررة حت��ى العنق 

فصلت على مقاس البطل.
هك��ذا تب��دأ االزم��ات لدي��ه: عدو 
يتحدى البطل ميتثل البطل لقدره 
في التحدي، يطل��ق زفرة خفيضة 
وهو يق��ول "ال ميكنني التس��اهل 
في ما اختارت��ه لي االقدار" . ويجد 
نفسه مكرها على شراء البطولة 
ايا يكن ثمنها. وكبرهان تذكيري ملن 
ال تسعفه الذاكرة سيجد البطل 
ل��كل ح��دث عنوان��ا يقس��م فيه 
البطل بشرفه على الظفر به. ففي 

االيرانية يقس��م  العراقية  احل��رب 
البطل على "االقتصاص من قتلة 
فريال" وفي احتالل الكويت يصرخ 
البط��ل "قط��ع االعن��اق وال قطع 
االرزاق" واخي��را "س��ينتحر املغول 
اجلدد عل��ى اس��وار بغ��داد" . انها 
البداي��ات التي تفتتح  بها الروايات 
العظيمة التي يتذكرها القارئ من 
جملها االفتتاحية. في سن الثانية 
والعشرين تقع لهذا البطل حادثة 
تغي��ره و جتعله مختلف��ا عما كان 
عليه سابقا . انه مشهد يستعيد 
البط��ل تفاصيله يومي��ا ، يتأمله 
باس��تمرار يبدي النظر الى نفسه 
م��ن خالل��ه ، يزيد علي��ه تفاصيل 
جديدة بحرص دؤوب ، فتصبح روحه 
اشبه بلوحة اجنزها بنفسه بعد ان 
اضاف اليها حتويرات ضرورية إلعادة 
خلق ذاته . لش��دة دهشة من قوة 
املش��هد س��يجد ان رجل املشهد 
قد بدأ يش��اركه ف��ي حياته فبعد 
ان يتش��ربه س��يبدأ التصرف وفقا 
ملس��تلزمات بطولة رجل املش��هد 
تتراجع شخصيته  الطريقة  بهذه 

الفعلي��ة ال��ى ظ��ل باه��ت يقبع 
ف��ي خليف��ة املش��هد ، فتختفي 
تقع  الفعلية عندما  الش��خصية 
في قبضة رجل املش��هد متحولة 
ال��ى ما يش��به ش��خصا حل��ق به 
البط��ل عل��ى ج��واده وبدأ يس��ير 
ملتصقا بفارسه ال يرى غير ظهره 
وال يس��مع غي��ر قرقعة س��وطته 
وانفجار االلغام على جوانب طريقه 
احملفوفة باألخطار وال تطالعه غير 
االض��واء امللونة املنتش��رة في كل 
مكان والوجوه التي حتتشد لتحية 
البط��ل: عل��ى الطرق عل��ى ابواب 
البيوت وم��ن ابواب البيوت ونوافذه 
انه لم يعد حرا يفعل ما يشاء في 
ه��ذه اللحظات يختفي التس��اؤل 
مل��اذا انا؟ متحوال لدي��ه الى صيغة 
توكيدي��ة مل��اذا اختارتن��ي االقدار؟ 
ال يتمت��ع ش��خص كه��ذا بعافية 
عقلية فهو هجر شخصيته هجرا 
تام��ا واصبح ملحق��ا ببطله الذي 
ظل ممس��كا به انه كائن بربع عقل 
وبنصف ذاكرة ال يتعض وال يتوقف 
ألن��ه غير ق��ادر على ايق��اف حتليق 

خياله فما نعده نحن جزئيا ضئيال 
يتمتع بأهمية فائقة لديه ممتلكاته 
املألوف��ة ليس��ت ف��ي متناولنا ما 
ه��و هذا احل��دث الذي ب��ات البطل 
ينظر الى نفس��ه م��ن خالله؟ انه 
حدث اختيار رئيس الوزراء العراقي 
االسبق عبد الكرمي قاسم اصبحت 
حي��اة البطل ملحقا بهذه الصورة 
ي��وم  كل  تفاصيله��ا  يس��تدعي 
يس��تنبط تفاصيل اخ��رى جديدة 
يطي��ل التأم��ل فيها وه��ي كلها 
عناصر روائية قاتل هارب فارس على 
حصانه في الصحراء متوحد ينزف 
دما منذ س��نة الثانية والعش��رين 
وهو يعيش على واقع ذلك االغتيال 
اطالق الرصاص االصابة بطلق ناري 
اخ��راج الرصاص��ة متحم��ال االالم 
يحاكي حتمل القديس��ني اقس��ى 
ان��واع العذاب اله��روب عبور النهر 
شراء احلصان املسير في الصحراء 
ثم اخي��را عبور احلدود وهي الفكرة 
املركزي��ة لرحل��ة البط��ل الذي لم 
يع��د ذل��ك الش��خص ال��ذي كان 
قب��ل العب��ور فهو لي��س االن على 

مش��ارف دولة ثانية لقد دخل االن 
مملكة اخرى مملكة فكرة متسلطة 
س��تدفعه الى عمل ش��اق فما ان 
يصل الى السلطة وتصبح الدولة 
منهمك��ة بتخلي��ده حت��ى يب��دأ 
النظ��ر الى مس��تقبله م��ن خالل 
املاض��ي س��يتمنى لوكان  الزم��ن 
وجوده غير مره��ون بالزمن ليدخل 
تعدي��الت عل��ى ملحم��ة بطولته 
وليضفي ملس��ات م��ن اخليال على 
لوحت��ه الفنية وحل��دث تفصيالت 
رمب��ا تخض��ع لتأويالت غي��ر الئقة 
ك��دوره غي��ر الرئي��س املتمثل في 
تغطية االنس��حاب م��ن هنا كان 
علي��ه ان يتج��اوز نقائ��ص املاضي 
ب��أن يكون االول على الدوام اول من 
خرق اتفاقات معلن��ة اول من رمى 
ش��عبه بس��الح كيمياوي اول من 
جفف مساحات مائية واسعة اول 

من احتل دولة احتالال تاما.
ال ش��يء ينقص ه��ذه اللوحة كي 
تكتمل صورة البطل كل شيء في 
ه��ذه امللحمة يعمل ض��د البطل 
ما ع��دا ارادته ه��ذه امللحمة التي 
والفنان��ون  الكت��اب  س��ينهمك 
وطلب��ة امل��دارس ف��ي التغني بها 
وعندم��ا تع��ود الى صانعه��ا مرة 
اخرى س��يتأمل نفسه في الصورة 
اجلديدة التي س��اهمت الدولة في 
رسمها له. ستصبح حياته ملكا 
للصورة اجلدي��دة. هذا هو املقصود 
بعب��ارة اضح��ت حيات��ه ملحق��ا 

لصورته عن نفسه.
لم يعد االن ذل��ك الرجل الذي ولد 
في قرية العوجة ستتحول جميع 

بيوت العراقيني الى مساكن له.
عندما صدق صورته عن نفسه بات 
ي��رى ماضيه وحاضره ومس��تقبله 
وفقا لتلك  الصورة مثل ش��خص 
يدخل دار السينما وال يشاهد غير 
حركة البطل على الشاشة وحتى 
في حالة غياب يش��ار اليه كبطل 
غائ��ب الواق��ع بالنس��بة اليه هو 
الشاش��ة التي يس��كنها البطل 
وم��ا على املش��اهد اال التماثل مع 
البط��ل واخلضوع ملنط��ق بطولته 
املس��تبد. يس��ير االثن��ان البط��ل 
وظل��ه يدا بي��د. هذا ه��و جوهر ما 
نس��ميه فك��رة الفرد عن نفس��ه 
وهي فكرة اليس��عنا  درس��ها من 
اخل��ارج فالعالم املوج��ود في عقل 
البطل يختلف عن العالم الفعلي 
الف��رد املتح��ول الى بطل يس��عى 
ال��ى خلق عال��م يتفق م��ع احالم 
بطل��ه ومخيلت��ه جمي��ع االبطال 
ي��ؤدون ادواره��م به��ذه الطريق��ة 
فالع��ب كرة القدم يش��اهد بطله 
وهو يس��جل هدفا وعازف الكمان 
يش��اهد بطله وهو يعزف الكمان، 
والقائد ال��ذي يهدد بح��رق نصف 
اس��رائيل يش��اهد على شاش��ات 
تلفزيونات العالم سبابة يد بطله 
وه��ي تتحرك متوعدة بحرق نصف 

الدولة العبرية.
يشاهد هذا الرجل البالغ من العمر 
اثن��ني وعش��رين عام��ا العالم من 
خالل تلك املأثرة انه بعيد تشكيل 
طفولته مب��داواة ندويها  ومبنع كل 
فشل من ان يهيج ذكريات طفولته 
الغافية في القاع عن طريق ش��راء 
كل ان��واع البط��والت بغض النظر 

عن اثمانها الباهظة.
به��ذه الطريق��ة يبدأ النظ��ر الى 
ش��كل العالم املقبل ليس كنتاج 
عمل طبيعي ب��ل كمنجز نتج من 
حدث عظيم. هكذا اذن هو ش��كل 
العال��م املقبل لديه ماذا س��يقول 
الناس عن��ه بعد مئة ع��ام و اكثر 
انه يس��عى الى ترك العالم وذكراه 
ش��ديدة الذيوع وهذا هو مفهومه 
للمج��د زاوية ال متتث��ل المر تذكره 
ابتداء من رسائله احلجرية )القصور 
واجلوامع...( واس��مه املنقوش على 
احج��ار ج��دران بابل م��رورا بصوره 
وانص��اب متاثيل��ه وانته��اء بكتابة 
"اهلل واكب��ر" عل��ى العل��م عبارة 
اش��به بعني س��اهرة على العرش 
عندما ال يسترعي شيء ما االنتباه 

اليه.
وصل احلكم بواسطة هذه امللحمة 
الني كان يرددها على نفسه يوميا 
والت��ي حتولت لديه لي��س الى دواء 
فحس��ب مل��داواة ن��دوب طفولته 
ب��ل الى رقي��ة جعلت��ه يعتقد انه 

رج��ل االقدار وانه س��يكون مبنجاة 
م��ن امل��وت مهما كان��ت لديه قوة 
االندف��اع نح��وه. ما ان وص��ل الى 
تنهمك  الدول��ة  وبدأت  الس��لطة 
بتخلي��د عمله حتى بات ينظر الى 
املس��تقبل من خالل الزمن املاضي 
متن��ى ل��و كان وجوده غي��ر مرهون 
بالزم��ن كي يدخ��ل تعديالت على 

ملحمة بطولته.
-3األدوات الفنية
أوال: القتل الفني

في الفن��ون عموما والفن البصري 
خصوص��ا عندم��ا تختل��ط املتعة 
الفنان��ون  يص��اب  بالدهش��ة 
باالس��تثارة  فيحولون ش��عورهم 
بهذه احلميا الى صورة كلما ادمنوا 
هذا العمل امعنوا في االندفاع نحو 
خلق صورة جدي��دة انهم يحاولون 
التالع��ب بزواي��ا النظ��ر للحصول 
على اجن��ازات بصري��ة مبتكرة في 
نوع من ان��واع اجلري وراء انطباعات 
نقي��ة بغ��ي حتويله��ا ال��ى صورة 
بي��د ان ه��ذا توتر غي��ر قابل للحل 
فالصور تتحول من مستكش��فة 
الى مستكشفة بذاتها عن طريق 
الفنان اخلالق نفس��ه الذي يتحول 
ال��ى وس��يلة ل��دى الص��ورة مثل 
قارب اس��لم نفسه للتيار انه مثل 
ذل��ك املوس��يقى الذي ظ��ل ميارس 
الع��زف وفي حلظة م��ا من حلظات 
االحت��اد تب��دأ املوس��يقى بعزفه ال 
تتوق��ف االستكش��افات البصرية 
عند حد. فما ان يص��ل الفنان الى 
حدود جديدة حتى يسعى الى افاق 
بعيدة ارحب من سابقاتها يتجاوز 
به��ا اجنازاته الس��الفة ث��م اخرى 

يتجاوز بها احلالية.. وهكذا.
احلي��ة  اليقظ��ة  ذو  يس��تجيب 
انفعال��ي  نح��و  عل��ى  العالي��ة 
للص��ورة عندم��ا يلتق��ي الفنان 
كائن��ا م��ا كان موضوع��ه الفني 
للص��ورة  متعطش��ا  متفرج��ا 
يفق��د توازن��ه ويقترب م��ن حدود 
الهلوسة تتحول اجسام االخرين 
وارادتهم ومصائرهم الى موضوع 
للرغب��ة يش��حذ من ح��دة خيال 
عب��دة الص��ور ، ك��ي يطوعوه��ا 
ألشباع شبق الرغبة في التالعب 
في املوضوع للحص��ول على اجناز 
بصري جديد وباهر انهم ينبهرون 

بانبهار نظارتهم.
تتجلى مش��كلة االشخاص ذوي 
اليقظة احلسية العالية في انهم 
بحاج��ة ال��ى زاد من خي��ال يومي 
مس��تمر ومس��تمر. ال يعني ذلك 
ان هؤالء يتأوهون يبتس��مون وهم 
يحققون ومض��ات اخليال لديهم 
لس��وا كله��م مث��ل الصيادي��ن 
املهتاج��ني من ش��دة الفرح وهم 
يندفعون حلصار االسماك رافعني 
اخلطاطيف بأيديه��م. غالبيتهم 
مجته��دون  س��اد  ابط��ال  مث��ل 
يعملون ب��ال  كلل يريدون احلصول 
على نتائج جيدة بغض النظر عن 
العواقب فالرذيلة . وارتكاب الشر 
يفرض��ان عليه��م حي��اة صعبة 
كالتي يحياها الي��وم رجال االمن 
واملباح��ث والت��ي ال تش��به حياة 
ابط��ال  انه��م  األرس��تقراطيني. 
يتحدون قراءهم عن طريق انشاء 
تتب��دى  النش��وء  عال��م حدي��ث 
جم��ال املش��اهد فيه م��ن اجبار 
القارئ على هجر جتاربه السابقة 
خائر  واخلروج كاملنفي مس��تنزفا 
الق��وى ينتابه ش��عور بان��ه ترك 
وراءه بيت��ا التهمت��ه الن��ار. يقول 
س��اد ف��ي 120 من س��دوم "كي 
يك��ون املرء س��عيدا علي��ه ليس 
االنغم��اس ف��ي فعل الش��ر ، بل 
عدم الس��ماح لنفس��ه بارتكاب 
فضيلة واحدة" ان��ه االمتناع عن 
فع��ل اخلير ه��دم القي��م مبعناها 
الدين��ي والتقلي��دي اخلالصي كي 
تصبح احلياة االجتماعية  جحيما 
فعلية وكي تصبح القسوة اجنازا 
متأتيا من مجهود ف��ردي يحررها 
من االبتذال . يتيح لنا درس املركيز 
دي ساد معرفة القاعدة االخالقية 
التي تس��تند اليه��ا االفعال غير 
االخالقي��ة كي��ف اصب��ح القتل 
عمال س��هال؟ وملاذا يذهب القاتل 
الى فراشه محمال بجرائمه وينام؟ 
علينا الوصول ال��ى تلك القاعدة 

ألن شيئا ما يحدث فيها .

تنصيص: ال شيء ينقص هذه اللوحة كي تكتمل صورة 
البطل. كل شيء في هذه الملحمة يعمل ضد البطل ما عدا 

إرادته. هذه الملحمة التي سينهمك الكتاب، والفنانون ،وطلبة 
المدارس في التغني بها. وعندما تعود الى صانعها مرة 

أخرى سيتأمل نفسه في الصورة الجديدة التي أسهمت الدولة 
في رسمها له. ستصبح حياته ملكا للصورة الجديدة. هذا 

هو المقصود بعبارة أضحت حياته ملحقا لصورته عن نفسه.
لم يعد اآلن ذلك الرجل الذي ولد في قرية العوجة، ستتحول 

جميع بيوت العراقيين الى مساكن له.

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
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بكين ـ وكاالت:
أحرز النادي الرياض��ي اللبناني لقب 
بطول��ة االندي��ة االس��يوية في كرة 
الس��لة للم��رة الثانية ف��ي تاريخه، 
بع��د فوزه الس��احق عل��ى مضيفه 
تشاينا كاشغار الصيني 88-59 أو ل 

أمس.. في مدينة تشنزو الصينية.
وهذا اللق��ب القاري الثاني للرياضي 
بع��د 2011 عل��ى حس��اب مه��رام 
االيران��ي، علم��ا بان��ه ح��ل وصيفا 
في النس��خة االخيرة امام تاش��ينا 
كاش��غار بالذات.كم��ا ه��و التتويج 
اخلام��س لك��رة الس��لة اللبناني��ة 
بعد الق��اب احلكمة بي��روت الثالثة 
ف��ي 1999 و2000 و2004، فعادل��ت 
اي��ران املتصدرة )5 الق��اب( وتخطت 
الصن والفيليب��ن )4 القاب(.. وكان 
االميركيان كريس دانيالز وكوينسي 
دوبي افضل مسجلن للفائز مع 21 
و17 نقطة على التوالي، واضاف علي 
حي��در 14 نقطة وقائ��د الفريق جان 
عبد النور 12 نقط��ة ووائل عرقجي 

11 نقطة و10 متريرات حاسمة وامير 
سعود 10 نقاط.

وب��ارك رئي��س احلكوم��ة اللبنانية 
س��عد احلريري الذي يع��د من ابرز 
الداعم��ن للن��ادي البيروت��ي، في 
حس��ابه عل��ى تويتر "مب��روك من 
لقب  الرياض��ي(  )للن��ادي  القل��ب 
بطل آسيا في كرة السلة محققا 
اجن��ازا جديدا ف��ي تاري��خ الرياضة 

اللبنانية!".

وتق��دم الرياض��ي 21-13 في الربع 
االول و46-26 بن الشوطن، ثم 67-
37 في الربع الثالث قبل ان يحسم 
الرياض��ي  88-59.وكان  املب��اراة 
حامل لقب الدوري اللبناني تصدر 
مجموعته في الدور االول محققا 
اربع��ة انتص��ارات عل��ى تش��اينا 
كاش��غار وتايبيه داسن تايغرز من 
الصن تايبيه وش��باب االهلي دبي 

االماراتي واو ان جي سي الهندي.

ميونيخ ـ وكاالت:
كشفت تقارير صحفية فرنسية، 
ع��ن طبيعة اإلصاب��ة التي تعرض 
لها فرانك ريبي��ري، خالل مواجهة 
فريقه، باي��رن ميونيخ، م��ع هيرتا 

برلن، بالبوندسليجا، والتي انتهت 
بالتعادل بهدفن ملثلهما.

وبحس��ب صحيفة »ل��و باريزيان« 
الفرنس��ية، ف��إن إصاب��ة ريبي��ري 
خطيرة، وقد متنعه من املش��اركة 

لفترة طويلة.وأوضحت الصحيفة: 
»وفًقا ملص��در من باي��رن ميونيخ، 
ريبي��ري أصيب بقطع ف��ي الرباط 
الصليبي، وس��يغيب ملدة لن تقل 

عن 6 أشهر«.

بوينس آيرس ـ وكاالت:
وصف مارك هامسيك، قائد نابولي، 
انطالقة فريقه في الدوري بالرائعة، 
بع��د حتقي��ق الف��وز الس��ابع عل��ى 

التوالي في 7 جوالت.
وق��ال هامس��يك، ف��ي تصريح��ات 
اإليطالية:  )ميدياس��يت(  لش��بكة 
»اجلميع يشعر بالسعادة بعد حتقيق 
الف��وز، األمر لم يكن س��هال، لكنها 

بداي��ة رائع��ة وتاريخي��ة دون ش��ك، 
بالف��وز ف��ي أول 7 جوالت«.وأض��اف 
هامس��يك: »تس��جيل األه��داف ال 
يعنيني مطلقا بق��در حتقيق الفوز، 
نريد أن نس��تمر على املنوال نفس��ه 
بعد استئناف الدوري مجددا، ال ميكن 

أن نتوقف عن حتقيق االنتصارات«.
وتاب��ع الالعب الدولي الس��لوفاكي: 
»عدد أهدافي أمر غير مهم، واحلديث 

ع��ن اقترابي م��ن رق��م مارادونا غير 
مهم أيض��ا، الطريق ال ي��زال طويال 
نح��و الدوري، وعلينا أن نس��تمر في 

العمل«.
يُذك��ر أن هامس��يك رف��ع رصي��ده 
من األه��داف بقمي��ص نابولي، إلى 
114 هدًفا، بف��ارق هدف واحد خلف 
أرماندو  دييج��و  الفري��ق،  أس��طورة 

مارادونا.

لندن ـ وكاالت:
س��يتي،  مانشس��تر  أعل��ن 
الدولي��ة  انضم��ام  أم��س،  أول 
الدامناركي��ة ناديا ندمي، لصفوف 
فريق الس��يدات بالنادي، ابتداء 
.2018 الثان��ي  كان��ون  م��ن 
وس��ترت�دي نادي���ا القمي���ص 
الن���ادي  م���ع   )10( رق���م 

اإلجنلي�زي.
الدمنارك  ناديا منتخ��ب  ومثَّلت 
في 74 مباراة، س��جلت خاللها 
22 هدًف��ا، ووصلت مع املنتخب 
لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة 
للسيدات.واكتس��بت  الق��دم 
بكونه��ا  المًع��ا  صيًت��ا  نادي��ا 

إحدى أفضل الالعبات في خط 
الهجوم موهب��ة، بفضل األداء 

الق��وي والثاب��ت ال��ذي تواظب 
على تقدميه.
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مدريد ـ وكاالت:

وصف قلب دفاع برش��لونة جيرار 
بيكيه بتأث��ر كبير ش��عور الفوز 
أول  -3صف��ر  بامل��اس  عل��ى الس 
أمس، في الدوري اإلس��باني أمام 
مدرج��ات خالية، ب�«أس��وأ جتربة 
احترافي��ة ف��ي حيات��ي«، نظرا ملا 
شهده اقليم كاتالونيا من فوضى 
واصابات بس��بب تدخل الشرطة 

من أجل منع االستفتاء.
ض��د  لق��اءه  برش��لونة  وخ��اض 
ضيف��ه الس باملاس خل��ف أبواب 
موصدة ومن دون جمهور، في ظل 
االضطرابات التي يشهدها إقليم 
كاتالونيا على خلفية اس��تفتاء 
ف��ي  الن��ادي  وق��ال  االس��تقالل، 
بي��ان قبيل صاف��رة البداية »نادي 
برش��لونة يرفض األعمال التي مت 
القي��ام بها في مناط��ق عدة من 
كاتالونيا للحؤول دون ممارسة حق 
دميوقراط��ي وحرية الس��كان في 

التعبير عن رأيهم«.
أض��اف »ف��ي مواجه��ة الطاب��ع 
قررت  األحداث،  لهذه  االستثنائي 
االدارة ان مب��اراة الفريق األول ضد 
الس باملاس س��تقام خلف أبواب 
موصدة، في ظل رفض من رابطة 
بإرجائه��ا«. االس��باني  ال��دوري 

ش��خص   100 حوال��ي  وأصي��ب 
االح��د في صدامات حن س��عت 
الش��رطة االس��بانية ال��ى من��ع 
اجراء االس��تفتاء على اس��تقالل 
اقلي��م كاتالونيا، وفق م��ا افادت 

دوائر صحية في املنطقة.
برش��لونة  ن��ادي  رئي��س  وأك��د 
جوس��يب ماريا بارتومي��و، ان قرار 
عدم فتح األب��واب للجمهور كان 
خط��وة احتجاجي��ة أكث��ر منها 
احتي��اط أمني.وق��ال »ل��م يت��م 
األم��ر بس��بب األمن، األم��ن كان 
مضمون��ا. أردن��ا ان نق��وم بذلك 
االس��تثنائية«،  الظروف  بس��بب 

بحس��ب م��ا نقلت عنه ش��بكة 
»بي ان س��بورتس« في اس��بانيا.. 
أض��اف »قررن��ا ب��دال م��ن إرج��اء 
املب��اراة، وهو ما أردن��اه جميعا، ان 
نخوضها بشكل استثنائي، وهو 
خلف أبواب موصدة، ستكون ثمة 

مباراة غير عادية لكرة القدم«.
حس��مها  الت��ي  املب��اراة  وبع��د 
برش��لونة وحق��ق فوزه الس��ابع 
توالي��ا ف��ي ال��دوري م��ن اصل 7 
أن  بيكي��ه  كش��ف  مباري��ات، 
»مجلس االدارة حاول الغاء املباراة 
لك��ن األمر ل��م يكن ممكن��ا. أتوا 
وحتدث��وا مع الالعبن واتخذنا قرار 

اللعب. كان م��ن الصعب جدا أن 
نلع��ب املباراة. كانت اس��وأ جتربة 

احترافية في حياتي«.
وتابع »عش��نا س��بعة أعوام من 
عن��ف  أي  دون  م��ن  التظاه��رات 
وما حصل اليوم ش��اهده العالم 
بأكمله، ولطامل��ا كان بيكيه من 
املدافع��ن عن حق تقري��ر املصير 
بالنسبة القليم كاتالونيا وعارض 
بش��دة االجراءات الت��ي اتخذتها 
الس��لطة املركزية للح��ؤول دون 
اعتبرته مخالفا  الذي  االستفتاء 

للقانون.
ونشر بيكيه صورة له في حسابه 

على موقع تويتر وهو يصوت قبل 
لقاء األحد الذي جمعت برشلونة 
بالس باملاس، وهو رأى أن مش��اهد 
العنف الصادمة لن تخدم س��وى 
لزي��ادة الش��رخ ف��ي العالقة بن 
املركزي��ة  والس��لطة  كاتالوني��ا 
ف��ي مدريد، مضيف��ا »لوهلة، لم 
أص��دق ما يحصل. توقعت بأنهم 
سيحاولون اعاقة التصويت لكن 

بطريقة سلمية«.
وأردف قائ��ال »لك��ن الوض��ع ل��م 
يك��ن كذل��ك، عل��ى أقل��ه متكن 
العال��م من رؤية م��ا حصل. هذا 
الق��وة( جعل  )اس��تخدام  القرار 

الوض��ع أكث��ر س��وءا. أن��ه أح��د 
أس��وأ القرارات الت��ي اتخذه هذا 
البل��د من��ذ 40 أو 50 عام��ا. ل��م 
يخدم س��وى للمزيد م��ن الفراق 
بن كاتالونيا واس��بانيا وستكون 
هن��اك عواق��ب لذلك«.ومواق��ف 
بيكيه السياس��ية جعلته هدفا 
خ��الل  االس��تهجان  لصاف��رات 
املنتخب اإلس��باني،  مبارياته مع 
برغ��م ال��دور الكبير ال��ذي لعبه 
باحراز لقب��ي كأس العالم 2010 

وكأس أوروبا 2012.
واتخذ قلب الدفاع البالغ 30 عاما 
قراره باعتزال اللع��ب الدولي بعد 

مونديال الصيف املقبل في روسيا، 
لكنه كش��ف األحد بأنه مستعد 
لالعت��زال قب��ل نهائي��ات روس��يا 
2018 إذ كان وج��وده ف��ي املنتخب 
بالنس��بة  مش��كلة  سيش��كل 
للم��درب خولي��ن لوبيتيغ��وي او 

االحتاد االسباني لكرة القدم.
وق��ال به��ذا الص��دد »اعتقد أنه 
بامكان��ي مواصل��ة املش��وار مع 
املنتخ��ب الوطني ألني أؤمن حقا 
ب��أن هناك الكثير م��ن الناس في 
اس��بانيا يعارضون متاما األحداث 
التي حصلت اليوم في كاتالونيا، 
بالدميوقراطية.  يؤمن��ون  وأنه��م 
ول��و كان األم��ر خالف ذل��ك، فلن 
اذهب. إذا أحد في االحتاد اإلسباني 
يعتقد بأني مش��كلة، فلن أمانع 
باالنس��حاب واعتزال ك��رة القدم 

الدولية قبل 2018«.
م��ن جانب��ه، حق��ق كريس��تيانو 
رونال��دو، جنم ري��ال مدري��د، رقًما 
مميزًا في مس��يرته، خ��الل مباراة 
س��انتياجو  مبلع��ب  إس��بانيول، 
برنابيو، في اجلولة الس��ابعة من 

الدوري اإلسباني.
وصنع رونالدو الهدف األول لزميله 
إيس��كو، ليص��ل بذل��ك النج��م 
البرتغالي إل��ى صناعة 200 هدف 
في مس��يرته، س��واء م��ع األندية 
أو منتخب بالده.وأش��ارت ش��بكة 
»س��كواكا« ف��ي إحصائي��ة له��ا 
إل��ى أن رونال��دو صن��ع 112 هدًفا 
بقمي��ص ري��ال مدري��د، و54 هدًفا 
مع مانشس��تر يونايتد، و27 متريرة 
حاسمة مع منتخب بالده، إضافة 
7 أه��داف صنعه��ا لفري��ق  إل��ى 

سبورتينج لشبونة.
يذك��ر أن رونال��دو لم يهز ش��باك 
املنافس��ن ف��ي بطول��ة ال��دوري 
اإلس��باني ه��ذا املوس��م، حي��ث 
لع��ب 3 مباريات فق��ط، وغاب أول 
4 جوالت بس��بب إيقافه حلصوله 
عل��ى بطاق��ة حم��راء ف��ي كأس 

السوبر اإلسباني أمام برشلونة.

كريستيانو يحقق رقمًا مميزًا أمام إسبانيول

بيكيه المتأثر جدًا يصف أسوأ تجربة في حياته

فرحة العبي برشلونة بالهدف

النادي الرياضي اللبناني

الدمناركية ناديا ندمي

لندن ـ وكاالت:
حق��ق أرس��ن فينج��ر املدي��ر الفني ألرس��نال 
ا جديًدا، بعد الفوز على  اإلجنليزي رقًما قياس��يً
برايتون بثنائية من دون رد ظهر أول أمس مبلعب 
)اإلمارات( ضمن منافسات اجلولة السابعة من 

البرمييرليج.
وب��ات برايتون الضحية رقم 45 ألرس��ن فينجر 
خالل مس��يرته الطويلة مع اجلانرز في الدوري، 
والتي متت��د 21 عاًما.وذكرت ش��بكة »أوبتا« أن 
فينجر كسر بفوزه على برايتون الرقم القياسي 
املسجل باس��م األسكتلندي الس��ير أليكس 
فيرجس��ون، املدير الفني األسطوري ملانشستر 

يونايتد.
وقاد فيرجسون الشياطن احلمر للفوز على 44 
فريًق��ا في البرمييرليج عل��ى مدار 27 عاًما، قبل 
اعتزاله في صيف 2013.يذكر أن أرسن فينجر 
توج مع أرس��نال بلق��ب الدوري 3 م��رات أعوام 

1998 و2002 و2004.

عمان ـ وكاالت:
اتفقت إدارة ن��ادي اجلزيرة األردني، مع الس��وري 
ماهر البح��ري، على تولي مهم��ة املدير الفني 

للفريق األول لكرة القدم.
وكان مصدر قد أك��د على أن البحري بات قريباً 
من تدري��ب اجلزيرة، بعد اس��تقالة مواطنه نزار 
محروس من منصبه.وكشف مصدر خاص عن 
أن إدارة اجلزيرة اجتمعت مع البحري، ومت االتفاق 
على كافة تفاصيل العقد.وينتظر أن يتم توقيع 

العقد رسمياً بن الطرفن.
وتقدم البحري قبل نحو أسبوع باستقالته من 
تدريب فريق احلسن إربد، ليدخل بالتالي ضمن 
دائ��رة اهتم��ام إدارة ن��ادي اجلزيرة.ويعتب��ر ماهر 
البحري م��ن املدربن البارزين في الدوري األردني، 

وسبق له أن حقق إجنازات مع فريق األهلي.

أبو ظبي ـ وكاالت:
مت إط��الق برنام��ج تدري��ب املدرب��ن الرياضي��ن 
األصح��اء، واخل��اص بالرياضين املش��اركن في 
دورة األلعاب اإلقليمي��ة لألوملبياد اخلاص 2018، 
ودورة األلع��اب العاملي��ة لألوملبي��اد اخل��اص في 
أبوظب��ي 2019.. يس��تضيف البرنام��ج ال��ذي 
أطلقته الدكتورة مها تيس��ير بركات، من دائرة 
الصح��ة أبوظبي، وعضو اللجن��ة العليا لدورة 
األلع��اب العاملي��ة لألوملبي��اد اخل��اص ألصحاب 
الهمم في أبوظبي 2019، سبعة أطباء عاملين 
متخصص��ن بالتعامل مع ع��الج ذوي اإلعاقة 

الذهنية.
ويهدف البرنامج لتدريب 16 طبيبا متطوعا من 
منطقة الشرق األوسط وش��مال إفريقيا، و30 
طبيبا متطوعا من اإلمارات، بشأن كيفية إجراء 
الفحوص��ات الالزمة ل��ذوي اإلعاق��ة الذهنية، 
وذلك ضم��ن فعاليات برنام��ج »تدريب املدربن 

الرياضين األصحاء« على مدار 3 أيام.
يذكر أن عملية اإلطالق، مت��ت بحضور الدكتور 
مغير خميس اخلييلي، رئيس دائرة تنمية اجملتمع، 
ومحمد عبد اهلل اجلنيبي، رئيس اللجنة العليا 
الس��تضافة أبوظب��ي األوملبياد اخل��اص، وأحمد 
الصاي��غ، رئي��س مجل��س إدارة س��وق أبوظبي 
العامل��ي، والدكتورة ميش��يل فونك، منس��قة 
أنش��طة تطوير خدم��ات وسياس��ات الصحة 
النفسية مبنظمة الصحة العاملية، وبيتر ويلر، 
الرئيس التنفي��ذي لأللعاب العاملي��ة لألوملبياد 

اخلاص 2019.

فينجر يحطم رقم 
فيرجسون األسطوري

البحري مدربًا جديدًا 
للجزيرة األردني

اإلمارات تطلق 
برنامجًا طبيًا لصالح 

األولمبياد الخاص

العواصم ـ وكاالت:

أعرب الهولندي ماكس فيرس��تابن، 
سائق »رد بول«، عن سعادته بفوزه، 
أول أم��س، بس��باق جائ��زة ماليزيا 
الكب��رى، املرحلة ال���15 في بطولة 
العال��م لس��باقات س��يارات الفئة 
األول��ى »فورم��وال1«، محقًق��ا ثاني 

انتصار في مسيرته.
وق��ال الس��ائق الهولندي الش��اب، 
إنَّ��ه »منذ بداي��ة الس��باق«، ولديه 
ش��عور »جي��د جًدا«، ف��ي حن كان 
يقود س��يارته.واحتل املرك��ز الثاني 
البريطاني لويس هاميلتون س��ائق 
»مرسيدس« ليعزز صدارته لبطولة 
العالم.وقال فريس��تابن عنه: »لقد 
رأيت لويس يعاني بعض الشيء، لذا 
حاولت. ومتكنت من الفوز بالسباق. 
من املدهش أنني متكنت من الفوز«.
وقط��ع فيرس��تابن ال��ذي احتف��ل 
أم��س بعي��د مي��الده ال���20، لفات 
حلبة »س��يباجن« ال�56 في س��اعة 
و30:01.290 دقيق��ة ليت��وج بثان��ي 
س��باق في مس��يرته، بعدما حصد 
العام املاضي س��باق جائزة إسبانيا 

الكب��رى ليصب��ح أصغر متس��ابق 
يفوز بسباق في تاريخ البطولة.

وتوج الهولندي ماكس فيرس��تابن 
س��ائق ريد بول بلقب س��باق جائزة 
ماليزي��ا الكب��رى، أول أم��س، ضمن 
بطولة العالم لس��باقات س��يارات 
فورم��وال1.. وح��ل البريطاني لويس 
هاميلت��ون س��ائق مرس��يدس في 
املركز الثاني يليه دانييل ريتش��اردو 
الس��ائق اآلخر لريد ب��ول في املركز 
الثالث، ثم جاء األملاني سيباستيان 

فيتل سائق فيراري رابعا.
كيم��ي  الفنلن��دي  يتمك��ن  ول��م 
رايكونن، سائق فيراري من املشاركة 
في س��باق ماليزيا بسبب مشكلة 
ميكانيكية في سيارته اكتشفها 
قبل دقائق من بداية السباق.وحقق 
فيرستابن، 20 عاما، فوزه الثاني في 
سباقات اجلائزة الكبرى بعد أن أحرز 
املوسم املاضي لقب جائزة إسبانيا 

الكبرى.
وعزز هاميلت��ون موقعه في صدارة 
الترتيب العام لفئة السائقن بفارق 
34 نقطة عن فيتل قبل 5 سباقات 
من نهاية املوسم.وبدأ فيتل السباق 
م��ن الص��ف األخير بعدم��ا تعرض 

ملش��كلة في احملرك خ��الل التجربة 
الرسمية التي اقيمت السبت.

ويخ��رج س��باق ماليزيا م��ن أجندة 

فورم��وال 1 بنهاية املوس��م احلالي، 
بعد 19 عام��ا، وجاء انهمار األمطار 
قبل بداية السباق لينذر بأجواء من 

اإلث��ارة، حي��ث ابتل��ت أرض مضمار 
سيباجن س��ريعا قبل انطالق الضوء 
األخضر، ولك��ن العطل الذي حدث 

في مح��رك س��يارة رايكونن أضاف 
املزيد من اإلثارة للسباق.

عط��ل مح��رك رايكون��ن ج��اء بعد 
24 س��اعة فق��ط من فش��ل فيتل 
في اس��تكمال التجربة الرس��مية 
بسبب مش��كلة في الطاقة، وبعد 
أس��بوعن من حادث التصادم الذي 
وفيرس��تابن  ورايكونن  فيتيل  جمع 
في املنعطف األول من سباق جائزة 

سنغافورة الكبرى.
وعان��ى فيت��ل بعض الش��يء خالل 
الس��باق قب��ل أن ينطل��ق ببراع��ة 
وس��ط املنافسن في ظل منافسة 
قوية مع الفنلن��دي فالتيري بوتاس 
س��ائق مرس��يدس.وحاول بوتاس أن 
يساعد زميله هاميلتون ولكن جاء 
دخول فيتل ملركز الصيانة في اللفة 
28 ليمث��ل إس��تراتيجية ناجح��ة 

للسائق األملاني.
وغير فيرس��تابن إطاراته في اللفة 
28 أيض��ا، وبع��د لفة واح��دة دخل 
هاميلت��ون ملرك��ز الصيان��ة وتبعه 
ريتشاردو في اللفة التالية بالدخول 
إل��ى مرك��ز الصيانة، قب��ل أن يعود 
الثالث��ي إلى مراكزهم في الصدارة.

وجنح فيتيل في جتاوز ريتش��اردو في 

اللفة 46 لكن الس��ائق األس��ترالي 
اس��تعاد املركز الثالث بعد 4 لفات 

فقط.
ف��وز فيرس��تابن ب��دأ من��ذ أن جتاوز 
هاميلتون في املنعط��ف األول، في 
الوقت الذي اش��تكى فيه الس��ائق 
البريطان��ي من نق��ص الطاقة في 
بطارية س��يارته مباشرة قبل ذلك، 
ولكن رغم عودة محركه لطبيعته 
الس��ائق  مج��اراة  يس��تطع  ل��م 

الهولندي الشاب.
وجاء الفوز بعد ي��وم واحد من عيد 
ميالد فيرس��تابن العشرين ليحقق 
انتصاره الثاني بعد س��باق إسبانيا 
العام املاض��ي، واألول له منذ حتوله 
من تورو روس��و إلى ري��د بول ليبقى 
ف��ي املركز الس��ادس ف��ي الترتيب 

العام.
وحل بوتاس في املركز اخلامس يليه 
سيرخيو بيريز سائق فورس إنديا في 
املركز السادس ثم ستوفل فاندورني 
س��ائق مكالرين في املركز الس��ابع 
ثم النس سترول سائق ويليامز يليه 
زميله فيليبي ماس��ا ثم اس��تيبان 
أوكون س��ائق فورس انديا في املركز 

العاشر.

فيرستابن سعيد بلقب سباق جائزة ماليزيا الكبرى
محقًقا ثاني انتصار في مسيرته بـ »الفورمال 1« تقرير

ماكس فيرستابن

الرياضي اللبناني يحرز كأس أندية آسيا بالسلة

اإلصابة تبعد ريبيري 6 أشهر

رقم مارادونا ال يشغل بال هامسيك

الدنماركية ناديا نديم تنضم
 لسيدات مانشستر سيتي
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10 تجريبيات تؤهل 
النفط لدوري الكرة

مروان عباس يلتحق 
بصفوف الكرخ

بغداد ـ الصباح الجديد:
د حسن أحمد مدرب النفط، أنَّ الفريق بدأ اإلعداد  أكَّ
األول��ي، قبل 10 أيام بحصص تدريبية خفيفة، على 
أن يبدأ اإلع��داد الفعلي، منذ يوم أمس.. وقال أحمد 
في تصريحات  صحفية إنَّ »النفط سيبدأ تدريباته 
الفعلية أمس، حيث س��نبدأ بتطبيق خطة اإلعداد 
للموس��م املقبل، موضًحا أنَّ »مدة اإلعداد ستكون 

7 أسابيع سنخوض خاللها 10 مباريات جتريبية«.
وأش��ار إلى أنَّ خطة اإلعداد تتضمن إقامة معسكر 
تدريبي خارجي ملدة أسبوعني، سيكون على األرجح 
في مدينة أنطاليا التركية، منتصف الشهر املقبل، 

يتخلله 5 مباريات ودية.
وبنيَّ أنَّ قائم��ة الفريق تقريًبا اكتملت، حيث رحل 7 
العبني عنا، واس��تقطبنا آخرين لتعويضهم، منوًها 
إلى أن العبي احملافظات سيلتحقون بالفريق في أول 

وحداته التدريبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم قائد فريق أمانة بغداد الس��ابق مروان عباس 

إلى الكرخ لتمثيله في املوسمني املقبلني.
وقال عضو املكتب اإلعالمي للكرخ حس��ني سلمان 
في تصريحات صحفية »مروان عباس انضم رسميا 
إل��ى الفريق، ويع��د إضافة نوعية للخ��ط األمامي، 

وسينخرط بالتدريبات اعتبارا من غدا اإلثنني«.
وأشار إلى أن املدرب الشاب عبد الكرمي سلمان وضع 
منهاج اإلعداد للفريق، وسيطبق بنحو فعلي اعتبارا 
من الغد حتضيرا للموس��م املقبل، بعد أن اكتملت 
الصف��وف بنح��و ش��به نهائي.وب��ني أن إدارة الكرخ 
تضع ثقتها الكاملة باجلهاز الفني والالعبني، الذين 

مت استقطابهم هذا املوسم.
يشار إلى أن الكرخ تذيل ترتيب األندية العام املاضي 
وينتظ��ر قرارا نهائيا م��ن االحتاد للبق��اء في الدوري 

املمتاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:

الع��راق  ش��باب  منتخ��ب  ب��دأ 
تدريبات��ه ف��ي الهند اس��تعداداً 
للمش��اركة ف��ي كأس العال��م 
دون 17 س��نة، والت��ي س��تطلق 
منافس��اتها في امل��دة من 6 إلى 
28 من شهر تشرين األول اجلاري.

 وقال م��درب املنتخ��ب العراقي 
قحط��ان جثي��ر إن الفريق توجه 
االحد إلى مدينة كلكتا الهندية 
منافس��ات  تس��تضيف  ، حيث 
م��ن كأس  السادس��ة  اجملموعة 
العال��م، عل��ى أن تك��ون املباراة 
ف��ي  املكس��يك  أم��ام  األول��ى 
ملعب فيفيكاناندا يوبا بهاراتي 
كريراجنان. وأضاف »الفريق خاض 
مباراتني في األسبوع املاضي أمام 
منتخب شباب سوريا في ملعب 
البصرة،  الرياضية ف��ي  املدين��ة 
في محط��ة أخيرة إلعداد العراق 

للبطولة«.
 وتابع »برغم اإلع��داد الضعيف 
وعدم تأمني مب��اراة جتريبية على 
مس��توى ع��ال، إال أن املنتخ��ب 
العراق��ي س��يدخل املنافس��ات 
وهو بطال للقارة اآلسيوية وممثال 

للعرب«.
 يش��ار ال��ى أن منتخ��ب العراق 
يلعب ف��ي اجملموعة السادس��ة 
إل��ى جان��ب املكس��يك وإجنلترا 

وتشيلي.
م��ن جان��ب اخ��ر، ش��ددت جلنة 
التراخي��ص اآلس��يوية التابع��ة 
عل��ى  العراق��ي،  الك��رة  الحت��اد 
التزمه��ا باملوع��د النهائي الذي 
حددت��ه بوق��ت س��ابق لألندي��ة 

برنام��ج  اكم��ال  ف��ي  املتأخ��رة 
كالس.

وق��ال عض��و جلن��ة التراخي��ص 
إن  صحفي��ة  فالم��رز  حس��ني 
اللجن��ة ماضي��ة بقراراته��ا وأن 
املوع��د النهائ��ي لغل��ق نظ��ام 
كالس اخلاص بالرخص اآلسيوية، 
س��يكون ف��ي الس��اعة الثانية 

عش��رة من ظهر اليوم الثالثاء ، 
مثلما حدد بوقت سابق.

وب��ني أن اللجنة تس��تبعد منح 
األندي��ة،  لبع��ض  اس��تثناءات 
وبالتال��ي عل��ى املتأخ��رة منه��ا 
إكم��ال ملفه��ا خ��الل اليومني 
املتبقي��ني من أجل احلصول على 

الرخصة اآلسيوية.

وأش��ار إل��ى إن عدد م��ن األندية 
منحت الرخصة إلكمالها امللف 
بنح��و كام��ل، وأخ��رى منح��ت 
إجازة مؤقتة واملتبقي لها فقط 
عق��د إيجار امللعب، وفي حال لم 
الرخصة  تسلمه سيتم سحب 

املؤقتة منها وغلق النظام.
يش��ار إل��ى أن األندي��ة التي لم 

تكمل ملف الرخصة اآلس��يوية 
هي الزوراء والقوة اجلوية والطلبة 
الوس��ط  ونف��ط  والش��رطة 
والس��ماوة  وكرب��الء  والنج��ف 

وامليناء والكوفة وزاخو.
إلى ذلك، قرَّرت األندية اجلماهيرية 
األربعة بالع��راق، االجتماع بنحو 
التي  الش��روط  ملناقش��ة  طارئ 

وضعتها وزارة الشباب والرياضة 
العراقي��ة، من أجل منحها عقد 

إيجار ملعب الشعب الدولي.
كانت جلنة التراخيص اآلسيوية، 
أمهل��ت 10 أندية حت��ى الثالثاء 
املقبل، إلنهاء متطلبات منحها 
الرخصة رس��مًيا، ومنها األندية 
بالع��راق،  األربع��ة  اجلماهيري��ة 
الزوراء، والق��وة اجلوية، والطلبة، 
مص��ادر  والش��رطة.وقالت 
مطلعةى إنَّ األندية اجلماهيرية، 
باتت في حرج كبير كون اللجنة 
منحتهم مدة حتى اليوم الثالثاء 
التراخي��ص،  ش��روط  إلكم��ال 
والش��رط املتبقي هو عقد إيجار 
امللع��ب للحصول على الرخصة 

اآلسيوية.
وبيَّن��ت »األندي��ة ممتعض��ة من 
رفع س��قف طلبات الوزارة، التي 
طالب��ت األندي��ة األربع��ة ب�200 
ملي��ون دين��ار س��نويًا، باإلضافة 
حلصوله��ا أيًضا عل��ى ريع دخول 
باإلضافة ألجور  امللعب كامل��ة، 

النقل التليفزيوني، واإلعالنات«.
ولفتت »ش��روط الوزارة تشعرنا 
باجلش��ع الكبي��ر، كم��ا أنَّ ري��ع 
ش��روط  م��ع  يتقاط��ع  املب��اراة 
التراخيص اآلسيوية، التي تؤكد 
أن الريع يعد جزًءا مهًما من دعم 

األندية«.
تق��رر  ق��د  »األندي��ة  وأش��ارت 
ال��دوري كخيار  من  االنس��حاب 
أمث��ل للحف��اظ عل��ى س��المة 
جماهيره��ا، دون الذه��اب مللعب 
صغي��ر«، منوًها إل��ى أنَّ »القرار 
سيكون جماعًيا لألندية األربعة 
التي س��تخرج ببيان رسمي بعد 

االجتماع«.

اتحاد الكرة يعلن إغالق »نظام كالس« ظهر اليوم

ليوث الرافدين يبدأون تدريباتهم في الهند استعدادًا للمونديال
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ليوث الرافدين

إعالم المركز الوطني: 

اكد مساعد مدرب املنتخب الوطني 
لكرة القدم للناش��ئني مدرب املركز 
الوطن��ي لرعاية املوهوب��ني باللعبة 
الكاب��ن احم��د جمع��ة ان موهوبي 
أساس��ية  ن��واة  ش��كلوا  املرك��ز 
للمنتخ��ب ومنه��م املنضم��ني الى 
التش��كيلة االساس��ية الالعب��ني ) 
ح��ارس املرمى محمد حس��ن و عبد 
ال��رزاق قاس��م الذي ح��از على لقب 
أفضل الع��ب في ث��الث مباريات من 
نهائي��ات اس��يا املؤهل��ة لنهائي��ات 
كأس العال��م للناش��ئني التي جرت 
في العشرين من أيلول في العاصمة 
النيبالي��ة تاكامان��دو وكالهم��ا من 
الالع��ب  كذل��ك  و   ، بغ��داد  مرك��ز 
عبد اهلل حس��ون من مرك��ز اللعبة 
بالنجف والالعب س��اجد عباس من 

مركز البصرة ).
وب��ني ان الع��راق ق��د تأه��ل أوالً عن 
م��ن  الت��ي تض��م كالً  مجموعت��ه 
النيبال والهند وفلسطني وبرصيد ٧ 
نقاط ، وذلك برغم الظروف الس��يئة 
الت��ي رافق��ت الرحل��ة ال��ى النيبال 
الت��ي هزمها ناش��ئونا وتغلبوا على 
فلس��طني باربع��ة أه��داف مقاب��ل 

الشيء و تعادلوا مع الهند .
الكابن احمد جمعة ش��دد على ان 
ماميتلكه العراق من منشات رياضية 
وملحقات فندقية وس��احات تدريب 
خاص��ة يؤهل��ه باس��تحقاق واضح 
عل��ى الكثير م��ن الدول اآلس��يوية 
الس��تضافة بط��والت قاري��ة مث��ل 
والناش��ئني  الش��باب  منافس��ات 
، وذل��ك باملقارن��ة م��ع ماش��هدناه 
م��ن مس��تويات متدنية للمنش��ات 
الرياضي��ة والفنادق في النيبال حيث 
أقيمت نهائيات القارة ، متسائالً في 

تصري��ح الع��الم املرك��ز الوطني عن 
امتن��اع االحتاد االس��يوي عن تنظيم 
مثل هكذا منافسات في العراق رغم 
واملعايير  التزامه وتطبيقه للشروط 
الدولية والقارية في جميع منشآته 
الرياضية وبشهادة اخملتصني الدوليني 

بهذا اخلصوص.
 وتاب��ع ان ناش��ئي وش��باب الع��راق 
بكرة القدم بحاجة مثل غيرهم من 
املنتخبات اآلسيوية ومنها منتخبات 
الهند وافغانس��تان الى وجود ودعم 
االحتاد الق��اري مادياً ومعنوياً ، وبرغم 
عدم توف��ر ذلك فمنتخبن��ا الوطني 
للناش��ئني يع��ج باملواه��ب الفني��ة 
لالعب��ني واملدربني و كذل��ك في ادارة 
املنش��آت الرياضية ، واعتم��اداً على 
قدراتن��ا الذاتي��ة كان��ت املش��اركة 
العراقي��ة في نهائيات اس��يا مثمرة 

وفاعلة.
واض��اف: ستش��هد الفت��رة املقبلة 

اس��تعداداً أفض��ل لنهائي��ات كأس 
العالم للناش��ئني املقرر اقامتها في 
ماليزي��ا الع��ام املقب��ل ٢٠١٨، ضمن 
مجموعة تضم املكس��يك وانكلترا 
و تش��يلي ، حيث تقدم الوزارة ممثلة 
بدائ��رة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات 
/ قس��م املوهب��ة الرياضي��ة / املركز 
الوطن��ي لك��رة الق��دم كل مايل��زم 
لتحقي��ق ه��ذا النج��اح والتميز من 
حيث توفير املالعب واملنشات والفنادق 
الرياضي��ة كذلك أجرينا الفحوصات 
الطبية املطلوبة لالعبني في مختبر 
الفس��لجة الرياضي��ة التاب��ع جملمع 
املرك��ز الوطن��ي ، فصالً ع��ن جميع 
اللوجس��تي  الدع��م  مس��تلزمات 
واملعنوي في سبيل ترجمة توجيهات 
وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني 
عبطان ب��ان يكون الع��راق دائما في 
املركز االول بكل املنافسات الرياضية  

النه اليليق بالعراق اال هذا املركز.

منتخب تحت 16 سنة يتأهل متصدرًا إلى النهائيات 

أحمد جمعة: مواهب المركز الوطني شكلوا أساس التفوق في تصفيات القارة

تقرير

احمد جمعة

شكرون يعود للميناء

الزوراء يعسكر في تركيا 
استعدادًا للموسم المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
عدل محمد ناصر شكرون عن قرار اعتذاره عن اإلشراف 
على الكرة بنادي امليناء، بعدما أصرت اإلدارة على عودته 

ملنصبه مرة أخرى.
وق��ال مص��در مقرب م��ن إدارة الن��ادي إنَّ محمد ناصر 
من أبن��اء النادي، ودوره مؤثر وهن��اك تفاهم كبير بينه 
والالعبني، لذلك سعت اإلدارة إلثنائه عن قرار االعتذار.

وب��ني أن اجتماًع��ا جرى ب��ني نائب رئيس الن��ادي جليل 
حنون، ومدرب الفريق الس��وري فج��ر إبراهيم، ومحمد 
ناص��ر وحت��دث األط��راف الثالث��ة، ليعلن بعده��ا ناصر 

عدوله عن قرار االعتذار.
يذك��ر أنَّ ش��كرون، اعتذر في وقت س��ابق عن مهمته 
نتيجة التقاطعات اإلدارية، وحتى ال يُحسب على جهة 
محددة؛ ألنه يرى مصلحة النادي فوق كل التقاطعات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدخل فري��ق الزوراء، في معس��كر خارجي يقام في 
مدين��ة أنطالي��ا التركية، ويس��تمر مل��دة 12 يوما، 

استعدادا للموسم املقبل.
وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن 
رش��يد في تصريحات صحفية إن النادي تعاقد مع 
إح��دى الش��ركات لتنظي��م معس��كر للفريق في 
مدين��ة أنطاليا التركية، ينطلق في العش��رين من 
الش��هر اجلاري.. وبني أن املعس��كر يتضمن إقامة 3 
مباريات جتريبية مع أندية تركية، الفتا إلى أن اجلهاز 
الفن��ي يعول على املعس��كر لترتي��ب أوراق الفريق، 

وحتضيره بنحو مثالي للدوري.
وأشار إلى أن اجلهاز الفني راجع بعض السير الذاتية 
ومقاطع الفيديو جملموعة من احملترفني، حيث يطمح 
املدرب للتعاقد مع محترف يلعب في اخلط األمامي، 
بحيث ميتل��ك القدرة على تس��جيل األهداف.جدير 
بالذكر أن إدارة النادي أس��ندت مهمة قيادة الفريق 

إلى املدرب أيوب أوديشو.

ديالى والديوانية يحمالن كأس دوري 
العراق )مناصفة( لقوى البارالمبية

»الشباب والرياضة« تنّظم دورًة لأللعاب 
الفردية لمنتخبات المحافظات 

أنشطة منوعة لمنتديات مديرية شباب الصدر

عالء مهاوي ينضم رسميًا إلى الشرطة 

دعم ترشيح الصالحي للمكتب التنفيذي اآلسيوي للصحافة الرياضية

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
توج فريقا ديالى والديوانية ببطولة 
دوري العراق أللعاب القوى للمعاقني 
الباراملبية  اللجن��ة  أقامته��ا  الت��ي 
في ملعب الس��احة وامليدان مبجمع 
وزارة الشباب والرياضة, حيث تعادل 
الفريقان بعدد األوسمة التي بلغت 
عشرة أوس��مة منها تسعة ذهبية 
وواح��دة فضة, فيم��ا حصلت جلنة 
باب��ل عل��ى املرك��ز الثال��ث برصيد 
عشرة أوس��مة ملونة منها سبعة 
ذهب وثالثة فضة, أم��ا املركز الرابع 
ف��كان م��ن نصي��ب نادي الش��موخ 
برصي��د ثماني��ة أوس��مة تضمنت 

سبعة ذهب وفضية واحدة.
مش��اركة  ش��هدت  املنافس��ات 
عدة جل��ان فرعية وأندي��ة من بغداد 
واحملافظ��ات.. وتضمنت أيضا حتقيق 
أرقام جديدة لالعبني حيث س��جلت 
الالعب��ة ب��ان عل��ي من جلن��ة ديالى 
رقما جديدا برم��ي الثقل بلغ 7,58م 
بفئة )F44) .. وقد ش��هد يوم اخلتام 

الباراملبية  اللجن��ة  رئي��س  حض��ور 
الدكتور عقي��ل حميد واألمني العام 
رئيس احتاد الع��اب القوى فاخر علي 
اجلمالي, باإلضافة إلى حضور النائب 
الثاني الدكتور احمد العاني وأعضاء 

من املكتب التنفيذي.
ه��ذا وتتواص��ل فعالي��ات اللجن��ة 
الباراملبي��ة مبنه��اج بطوالتها لدوري 
الع��راق حي��ث س��تنطلق بطول��ة 
الكرة الطائ��رة جلوس اليوم الثالثاء 
وتستمر ملدة ثالثة أيام في قاعة نادي 
وس��ام اجملد في اليرموك مبش��اركة 
ثماني��ة ف��رق هي ن��ادي وس��ام اجملد 
ونادي ال��والء ومن اللج��ان الفرعية 
تشارك جلنة ذي قار، ميسان، واسط، 
النج��ف، بابل وديالى. من جانب اخر، 
الوطنية  الباراملبية  اللجن��ة  أعلنت 
الكام��ل  دعمه��ا  ع��ن  العراقي��ة 
للصحف��ي الرياض��ي العراق��ي، إياد 
الصاحلي مدير القسم الرياضي في 
جريدة املدى لالشتراك في إنتخابات 
املكت��ب التنفيذي لالحتاد األس��يوي 

للصحافة الرياضية والتي من املؤمل 
أن جترى مطلع الش��هر املقبل.. وأفاد 
بيان أصدره املكتب التنفيذي للجنة 
الباراملبي��ة الوطنية العراقية صباح 
أم��س أعلن فيه عن دعم��ه الكامل 
للصاحلي الذي مت ترش��يحه من قبل 
احتاد االعالم الرياضي العراقي ليكون 

ممثال للعراق في هذه االنتخابات.
وذك��ر البي��ان إن الترش��يح  له��ذا 
املنصب لصحفي رياضي عراقي يعد 
الرياضية في  مكس��با للصحاف��ة 
العراق بصورة عامة ملا له من دالالت 
كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي 
متر بها البالد التي هي بحاجة ماسة 
الستعادة األلق العراقي في الوسط 
الصحفي الرياضي االس��يوي حيث 
كان للعراق بصمة واضحة فيه على 
مدى عقود ماضية، وفي اخلتام بارك 
املكتب التنفي��ذي للجنة الباراملبية 
العراقية ترش��يح الصاحلي متمنيا 
ل��ه املوفقي��ة والنجاح ف��ي مهمته 

القادمة.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
والرياض��ة،  الش��باب  وزارة  اعلن��ت 
الفردي��ة  لاللع��اب  دورة  تنظي��م 
ملنتخب��ات احملافظات ف��ي العاصمة 
بغداد دعم��ا لتفعيل هذه الرياضات 
التي ميكن من خاللها حتقيق االجنازات 

والوقوف فوق منصات التتويج.
دائ��رة االقالي��م  وق��ال مدي��ر ع��ام 
واحملافظ��ات طال��ب املوس��وي، ان��ه 
بن��اء عل��ى توجيهات وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبط��ان 

بضرورة االهتم��ام بااللعاب الفردية، 
فان الوزارة ب��دات حتضيراتها القامة 
ملنتخب��ات  الفردي��ة  لاللع��اب  دورة 
احملافظات نهاية عام 2017 في قاعة 
الشعب لاللعاب املغلقة في بغداد.

واضاف املوسوي ان الهدف من اقامة 
الدورة، هو احتضان الطاقات وحتريك 
واالهتم��ام  الرياضي��ة  االنش��طة 
بالالعب��ني واخلام��ات الواع��دة التي 
س��تظهر ف��ي ه��ذه ال��دورة، وتاخذ 
طريقه��ا نحو املنتخب��ات الوطنية، 

والسيما ان هناك العديد من املدربني 
سيتابعون الدورة الرياضية.

وب��ني ان ال��وزارة س��تواصل دعمها 
جلمي��ع الرياضات والس��يما االلعاب 
الفردية، وغير معنية بلعبة جماعية 
وان مالعبه��ا ومنش��آتها  معين��ة، 
الرياضي��ة س��تكون خير ع��ون امام 
الرياضة العراقية لتحقيق املزيد من 
التطور والتقدم ووضع اس��مها في 
خارطة االجنازات العربية واالقليمية 

والدولية.

بغداد ـ كريمة الركابي* 
اخلوارزم��ي   ش��باب  منت��دى  نف��ذ 
انشطته لش��هري اب وايلول 2017 
واالجتماعي��ه  والعلمي��ه  الفني��ه 
والثقافيه ش��ملت زيارة دار املسنني 
.دورة س��ياقه .دورة حاس��وب .ن��دوه 
عن مرض االيدز . قام منتدى ش��باب 
وبالتع��اون مع مؤسس��ة  الق��دس 
العط��اء والبن��اء بطول��ة ش��هداء 
احلشد الشعبي، وقد شارك 15 نادي 
بني نادي ومنتدى ومدارس تخصصية 
وقد حصل نادي احلسنني املركز االول 

ومركزالثان��ي منت��دى البياع واملركز 
الثالث نادي دجلة من ميسان الكرم. 
وضمن النش��اط االجتماعي لشهر 
ايلول اقام منتدى شباب القدس ندوة 
تثقيفية حول النزاعات العش��ائرية 
واطالق العيارات النارية العش��وائية 
الق��ى احملاضرة الس��يد نذير اجلزائري 
مدي��ر املنت��دى وبحض��ور ع��دد من 
ش��يوخ العش��ائر واجله��ات االمنية 
في املنطقة.. وقد اكمل نش��اطات 
الصدرللعطل��ه  ش��باب  منت��دى 
الصيفيه اقام املنتدى عدة انشطه 

منه��ا النش��اط العلم��ي والفن��ي 
والثقافي واالجتماعي ولالش��هر آب 

_ايلول 2017.
ونفذ منتدى شباب احلكيم محاضرة 
حولة االدوية والعالجات وأثارها على 
الصح��ة الرياضية. ضمن النش��اط 
العلمي لش��هري اب وايلول لس��نة 
2017 . وق��د حاض��ر فيه��ا احملاض��ر 
الصيدالن��ي الدكت��ور امجد كاظم 

عودة.

* إعالم شباب الصدر

 بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم عالء مهاوي، رسميا إلى فريق 
الش��رطة، بع��د فس��خ تعاقده مع 

نادي الباطن السعودي بالتراضي.
وق��ال مصدر مقرب م��ن الالعب في 
تصريح��ات صحفية إن ال��زوراء لم 

يكن ج��ادا في التعاقد م��ع مهاوي، 
نظرا الستقطاب العبني بذات املركز، 
مما دفعه للتفاوض م��ع أندية أخرى، 
وكان عرض الشرطة هو األفضل من 
حيث القيم��ة املالية، بجانب ارتفاع 

فرص تتويج الفريق باأللقاب.

وب��ني أن وج��ود م��درب أجنب��ي في 
الش��رطة وإدارة مثالية وتش��كيلة 
قوي��ة، أم��ور دفعت الالع��ب لقبول 
الع��رض الذي تقدمت ب��ه إدارة نادي 
الش��رطة، ليمثل الفريق ملوس��مني 

مقبلني.

جانب من املنافسات أياد الصاحلي
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قوانة الزعيم القوي

جمال جصاني

ميك��ن التعرف على  ضحالة الوعي املهيمن على املش��هد 
الراهن، في الكثير م��ن املفاهيم والعبارات الرائجة ال عند 
االوس��اط الش��عبية وحس��ب، بل وس��ط من يعد نفسه 
م��ن "النخ��ب" الثقافية والسياس��ية واالعالمي��ة، منها 
قوانة )الزعي��م القوي( والذي يتخيل��ه الكثير منهم على 
ش��اكلة ذلك اخمللوق الذي انتشل مذعوراً من جحره األخير. 
كما ميك��ن للمتابع اجلدي ان يلمس ذل��ك فيما يطفح من 
صفحات ومواق��ع التواصل االجتماعي م��ن خطابات وآراء 
فنطازي��ة حول مث��ل هذه املوضوعات، حي��ث يغلب عليها 
الش��كوى واحلس��رة من عدم امتالكنا ل��� )الزعيم القوي( 
بوصفه مفاجئة أو هدية من الس��ماء واالقدار للش��عوب 
واالمم، ال نتيج��ة حاجات موضوعي��ة وتراكم طويل ومعقد 
للخبرة والوعي العميق املرصعان بروح الش��جاعة وااليثار، 
كما ش��هدته التجارب الناجح��ة للمجتمعات والدول في 
التاري��خ احلديث. أما نس��خة الزعيم الق��وي والذي تتمثل 
بالدكتاتور الذي يبيح لنفسه سحق كل من يختلف معه 
في العقيدة واملمارس��ة والذائقة والسلوك، والذي ينتهي 
ب��ه املطاف مبحق اس��اس تطور اجملتمع��ات ومنبع ازدهارها 
اي )التعددي��ة والتنوع بكل جتليات��ه املادية والقيمية( فقد 
خبرت��ه جتارب االمم والش��عوب، عبر نكبات وك��وارث توارثت 
االجي��ال فواتيرها الباهضة جيالً بعد جيل. ولنا في العراق 
جتربة مريرة في هذا اجملال، مع ذلك اخمللوق الذي اش��رنا اليه 
والى يافطاته البائسة من نسيج )اذا قال فالن قال العراق( 
وغيرها من العبارات التي س��تظل حتك��ي عما انحدر اليه 

هذا الوطن القدمي من حال ال يحسد عليه ذات عصر.
ال احد مبقدوره القفز على دور االفراد والشخصيات املتميزة 
في حياة ومصائر اجملتمعات والدول قدمياً وحديثاً، لكن هذه 
االدوار اكتس��بت ش��حنات ومعان جديدة، تقلص فيها دور 
البط��ش والعضالت و"اهت��زاز الش��وارب" لصالح العقل 
واملس��ؤولية واحلكم��ة. بالرغم م��ن فداحة االض��رار التي 
حلقت بنا جميعا جراء متكن هذه الش��ريحة من العصابات 
في التس��لل للمفاصل احليوية للدولة واجملتمع في العقود 
اخلمس��ة االخيرة من تاريخنا؛ ما زالت اعداد غير قليلة حتن 
لتل��ك احملطات املش��ينة بوصفه��ا بديال افض��ل من حالة 
الضعف والهشاش��ة التي تبدو عليه��ا الدولة احلالية. ان 
هشاش��ة التجربة التي من��ر بها حالياً، ال تع��د بحد ذاتها 
دلي��ال على النق��ص أو الضعف، اال في حال��ة االصرار على 
منه��ج الهرب ال��ى االمام والقف��ز على االس��باب والعلل 
الفعلي��ة ملا وصلنا اليه، كما حص��ل معنا برفقة عدد من 
متقمص��ي ادوار )الزعيم القوي( والذي��ن القت حماقاتهم 
باحلش��ود الت��ي اتبعته��م ال��ى الهاوية. كم��ا ان )اجليوش 
املهزومة جتيد التعلم( مبقدورنا النهوض مجدداً واس��ترداد 
املكانة التي تليق بنا بني س��الالت بن��ي آدم؛ عبر القطيعة 
م��ع منهج العنتريات الفارغة وانتظ��ار املعجزات من مثل 
تلك القوانات البائس��ة، واتباع الس��بل اجملرب��ة والواقعية 
البعي��دة عن الغوغائي��ة ووغف االنفع��االت، لنتمكن من 
تشخيص العلل الفعلية والقوى والعقائد واملصالح التي 
تقف خلف ما حصل لنا قبل "التغيير" وبعده. ان املواجهة 
الش��جاعة لبؤس احلال الذي انحدرن��ا اليه وواقع امكاناتنا 
احمل��دودة على التغيير، هو اخلط��وة االولى الصحيحة على 
ذل��ك الطريق الطوي��ل واملرير، ال اجترار مث��ل تلك التعاويذ 
الفاشوش��ية من نس��يج )الزعيم الق��وي( والذي ال يطيق 
س��ماع أي رأي مغاي��ر حلماقاته وغطرس��اته اخلاوية. القوة 
والزعام��ة في عالم اليوم ال ينفصالن ع��ن الوعي العميق 
والتجربة احلقيقية من الكفاح وروح االيثار خلدمة الش��أن 

العام وكرامة وحقوق االنسان وحرياته. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

نش��رت املواق��ع التركية 
خب��راً، ع��ن حم��ل زوجة 
النج��م الترك��ي كيفاجن 
تاتليت��وغ، باش��اك دي��زر، 
وأنها في شهرها الثالث.

اخلب��ر  مص��در  وذك��ر 
م��ن  مقرب��ني  "أصدق��اء 
النج��م الترك��ي كيفاجن 
أن  وزوجت��ه"،  تاتليت��وغ 
الزوج��ني يخفي��ان خب��ر 

احلمل خوفاً من احلسد.
من جهة أخرى، يس��تعد 
لتصوير  تاتليتوغ  كيفاجن 

سيبدأ  س��ينمائي  فيلم 
تصويره مع بداية الشتاء، 
وس��يظهر ف��ي الفيل��م 
ب��دور أب، وه��ذه أول مرة 

يجسد فيها هذا الدور.

جاس��ن  النج��م  ط��رح 
اجلدي��دة  أغنيت��ه  بيب��ر 
Symphonic بالتع��اون مع 

ديفيد غيتا.
م��ن ناحية أخرى، ش��وهد 
بيب��ر 23 عام��اً برفقة فتاة 
قيام��ه  خ��الل  مجهول��ة 
بيفرلي  دينية ف��ي  بزي��ارة 
هيل��ز- كاليفورنيا، وارتدى 
ملفتة  تورك��واز  جاكي��ت 
عل��ى  مكت��وب  للنظ��ر، 
 ،"Fear Of God" ظهره��ا
تعتمدها كل  التي  اجلملة 

األديان.
وف��ي ظه��ور علن��ي ن��ادر 
من��ذ إلغ��اء خت��ام جولته 
بيب��ر  حض��ر  الغنائي��ة، 

  Hand in hand "تيليتون" 
ليلة الثالث��اء في 12 أيلول 
ليقدم ص��الة وعّب��ر قائالً: 
"أن��ا مم��ن كثي��راً أن أكون 
جزءاً من ه��ذه القضية، ال 
نريدكم فقط أن تشاهدوا، 
نريدكم أن تكونوا جزءاً من 
ه��ذا التبرع مهم��ا كانت 

امكانياتكم.

انس��انية،  خط��وة  ف��ي 
أعلن��ت الفنان��ة العاملية 
ليدي غاغا أنها مستعدة 
ملس��اعدة ضحاي��ا جميع 
الطبيعي��ة  الك��وارث 

األخيرة.
اخل��اص  حس��ابها  وعب��ر 
على أحد مواقع التواصل 
نش��رت  االجتماع��ي، 
قرارها وهو انها س��تتبرع 
مببلغ ملي��ون دوالر إلغاثة 
والزالزل  األعاصير،  ضحايا 

األخيرة.
وكتبت غاغا: "بينما أدعو 
كل ي��وم، أتبرع أيضاً مببلغ 
مليون دوالر جلهود اإلغاثة 
من أجل األعاصير هارفي، 

وإرم��ا، وخوس��يه، وماريا، 
وزلزال مدينة مكسيكو".
وفي وقت س��ابق، وّجهت 
ليدي غاغا رسالة شديدة 
"القي��ادة  ال��ى  اللهج��ة 
ترامب،  للرئيس  السيئة" 
تعامله  طريق��ة  بس��بب 
م��ع االعص��ار ال��ذي ه��ز 

بورتوريكو.

كيفانج تاتليتوغ

ليدي غاغا

جاستن بيبر

أخبــارهــــــــــم

بغداد - وسام قصي:
حرصت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار على 
إدراج حق��ل الترجمة ضمن جائ��زة اإلبداع 
العراقي، ألهمية الدور الذي تلعبه الترجمة 
ف��ي إث��راء احلي��اة االجتماعي��ة، والعلمية، 

والثقافية لدى األمم املتعددة.
عن جائزة اإلبداع العراقي قال املترجم عبد 
اللطيف املوس��وي: الشك ان اجلائزة خطت 
خطوات مهم��ة وجيدة، األم��ر الذي جعل 
املبدع��ني العراقي��ني يتوقون إل��ى خطوات 
أكث��ر في هذا اجمل��ال، وهنا ميك��ن القول إن 
تفعي��ل اجلائ��زة ميك��ن أن يك��ون عموديا أو 
أفقي��ا، من خ��الل زي��ادة عدد فروعه��ا، وان 
كان الع��دد احلالي مقبوال م��ع الواقع الذي 

نعيشه . 
وأش��ار املوس��وي إلى إن تخصي��ص جائزة 
للترجم��ة هو ش��يء منطق��ي: أرى ضرورة 
تقس��يم الترجمة إلى أقس��ام أخرى، كأن 
يكون تقس��يمها إلى ثالثة أقس��ام منها: 
الترجم��ة السياس��ية، وه��ي الت��ي تعود 
علينا بكتب سياس��ية مترجمة من الباب 
األول تخدم قضايا الع��راق والوطن العربي، 
الثقافية والفكري��ة والعلمية  والترجم��ة 
ومعروفة فائدتها، وما يخص فن الترجمة، 
ع��ن  يكت��ب  وم��ا  واللس��انيات،  واللغ��ة، 

اللغة ف��ي اخلارج، وهذه تدف��ع نحو تطوير 
الترجمة. 

املترجم��ة إمي��ان قاس��م: لعلن��ا لوحدنا ال 
نس��تطيع تفعيل جائزة اإلب��داع العراقي، 
إال إن هذه اجلائ��زة بحد ذاتها، تعد منطلقا 
أساس��يا إلعادة احلياة في الشارع الثقافي 
العراق��ي، ودب ال��روح ف��ي جس��د املثقف 
العراق��ي م��ن جدي��د، املثقف الذي خس��ر 
الكثي��ر وم��ع ذل��ك ظ��ل متش��بثاً بأنامل 
اإلبداع، لعلها تهبه ش��يئاً، أو متنحه اسما 

في هذا الزمن.

ولتفعي��ل اجلائ��زة أكدت إميان قاس��م: يتم 
عن طريق مضاعف��ة اجلهود باإلعالن عنها 
في جميع املؤسسات الثقافية واألكادميية، 
س��يما اجلامع��ات، وال يتم ذلك ف��ي بغداد 
احلبيبة فحس��ب، وإمن��ا أيضا عب��ر البيوت 
الثقافية والعلمية والتنموية في احملافظات 
كافة، بحكم أهميتها، كما ندعو أن توجه 
الدع��وة للجائ��زة بفروعه��ا بالتع��اون مع 
املالح��ق الثقافي��ة العراقية، إل��ى البلدان 

العربية واألجنبية.
وبين��ت قاس��م: إن للنخ��ب دور أساس��ي 

لالرتق��اء باجلائ��زة، فهم من يح��دد أصالة 
النص اإلبداعي ومدى استحقاقه للجائزة، 
ال بل حتى مدى أحقية ترش��يح هذا النص 
عن غيره، نحن نعلم إن الس��احة العراقية 
والّدة ومليئ��ة باإلب��داع، اآلن هن��اك بع��ض 
األس��ماء طغت من اجل ال ش��يء، وأخذت 
دورا ال تس��تحقه، وهنا أق��ول البد للنخب 
من اخذ دورها احلقيقي، وإجناب نتاج إبداعي 
يتالءم مع أهمية اجلائزة وعنوانها املنقطع 

النظير، واالستثنائي.
فيم��ا لفتت املترجمة س��ناء املش��هداني 
إلى ض��رورة اختي��ار األعم��ال الفنية التي 
لها تأثير حقيقي ف��ي اجملتمع، والتي تعنى 
ببناء اإلنس��ان كون��ه اللبنة األول��ى لبناء 

للمجتمع.
وأش��ار املترج��م س��مير إس��ماعيل إل��ى 
ضرورة األخذ بنظ��ر االعتبار اختيار األعمال 
الناضج��ة والناجح��ة، الت��ي له��ا صداها 
في اجملتم��ع، وكانت لها منزل��ة بني جميع 
األوس��اط لتطوير العم��ل واالرتقاء به نحو 

األفضل واألحسن.
وأض��اف: للنخ��ب الثقافي��ة والعلمية دور 
مه��م في االرتق��اء بجائزة اإلب��داع ، ألنهم 
عل��ى إطالع ت��ام وعلى نح��و منصف ومن 

خالل أعمالهم التي أبدعوا بها.

مترجمون يتحدثون عن قيمة تخصيص جائزة إبداع للترجمة

الصباح الجديد - وكاالت:
عرضت دمش��ق متثاال أثريا، يعود تاريخ��ه أللفي عام بعد 
ترميم��ه، إثر تعرضه ألضرار بالغة خالل س��يطرة تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وكان متثال أس��د الالت ضمن القط��ع األثرية التي دمرها 
التنظيم في مدينة تدمر. ويبلغ وزن التمثال 15 طنا، وقد 
دم��ره التنظيم ف��ي عام 2015 بعدما دخل��وا املدينة ألول 
مرة. ونقل التمثال إلى العاصمة دمشق بعدما سيطرت 

القوات احلكومية على تدمر في مارس/ آذار 2016.
وق��ال عالم اآلث��ار البولن��دي بارتوش ماركوفس��ك، الذي 
قضى شهرين في ترميم التمثال، إنه "فريد من نوعه، وال 

يوجد متثال شبيهه له في تدمر بأكملها".
وأضاف ماركوفس��كي: التمثال هو عب��ارة عن رمز عاملي 
ملدين��ة تدمر، وكان يس��تقبل زوار املتحف ألنه وضع على 

بوابته، وما من سائح زار املتحف، إال وأخذ صورة معه".
ومول��ت منظم��ة األمم املتحدة للتربي��ة والعلم والثقافة 
)اليونس��كو( أعمال ترميم متثال أس��د الالت. واكتش��ف 
علماء آثار بولنديون هذا التمثال في تدمر عام 1977، وكان 

يبلغ طوله 345 سنتمترا.
وقال املدير العام لآلثار واملتاحف في سوريا محمود حّمود: 
إن التمثال س��يعرض في املتحف الوطني في دمشق في 
الوق��ت الراه��ن، إال أنه قد ينقل إل��ى مكانه في تدمر في 

مرحلة الحقة".

بغداد - الصباح الجديد:
افتت��ح وزي��ر الثقاف��ة والس��ياحة واآلث��ار فري��اد رواندزي 
ي��وم اخلمي��س القاع��ة املرجانية ف��ي املتح��ف العراقي، 
ضمن برنامج التع��اون بني وزارة الثقاف��ة ووزارة اخلارجية 

االيطالية 
وخالل حفل االفتتاح الذي اقيم حتت شعار )بأثارنا ننتصر( 
والذي حضره عدد من اعضاء الس��لك الدبلوماس��ي في 
بغداد، متمثال بس��فراء اس��تراليا، وكندا، وممثل الس��فير 
اإليطال��ي، وممثل الس��فارة البريطانية، وع��دد من علماء 
االثار االيطاليني الذين أش��رفوا على القاع��ة، ومدير عام 
دائ��رة العالقات الثقافية في الوزارة أك��د وزير الثقافة: ان 
هذا املنج��ز يأتي متزامنا مع انتص��ارات العراق على قوى 
االرهاب الظالمية، وعودة مواقعنا االثرية، ومتاحفنا التي 
كان��ت محتلة م��ن قبل عصاب��ات داع��ش االرهابية الى 

احضان الوطن.
 وأثن��ى رواندزي عل��ى مواقف الدول واألصدق��اء في أعادة 
ترمي��م وتأهي��ل املتحف العراقي، ش��اكرا وزي��ر اخلارجية 
االيطال��ي على اس��هاماتهم في اجناز القاع��ة املرجانية. 
وف��ي ختام احلف��ل ق��دم رواندزي هدي��ة تذكاري��ة ملمثل 
الس��فير االيطالي في بغداد، وش��هادة تقديري��ه تقديرا 

وعرفانا إلسهاماتهم الفاعلة في اجناز هذه القاعة.

دمشق تعرض تمثااًل أثريًا 
من تدمر بعد ترميمه

افتتاح القاعة المرجانية 
في المتحف العراقي

مترجمون

الصباح الجديد - وكاالت:
طرح��ت الفنانة اللبنانية يارا 
خم��س أغنيات م��ن ألبومها 
اجلدي��د، وذل��ك عب��ر موق��ع 
فاج��أت  حي��ث  "يوتي��وب" 
األغني��ات  بط��رح  اجلمي��ع 
م��ن دون أية حمل��ة إعالنية 

سابقة، أو تصريح لها.
األغني��ات حمل��ت العناوين 
و"م��ا  "غريب��ة"،  التال��ي: 
و"بحر  بقاش تسأل عني"، 
هم��وم"، و"م��ني"، وم��ش 

مستاهلة"، و"حاسس".
ي��ارا نش��رت مؤخ��راً عبر 
على  اخلاصة  صفحته��ا 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
اإلجتماعي، صورة جديدة 

له��ا ظه��رت فيه��ا بال��زي املغربي، 
وخطف��ت فيها االنظ��ار ب�"لوكها" 

املميز.
وكان��ت الفنان��ة ي��ارا ق��د طرح��ت 
األس��بوع املاض��ي، فيدي��و كليبه��ا 
اجلدي��د ألغني��ة "معذبن��ي الهوى"، 
وه��ي م��ن كلم��ات الش��اعر أحمد 
ماضي، وأحلان طارق أبو جودة، وتوزيع 
هادي ش��رارة، والكليب حمل توقيع 

اخملرج وليد ناصيف

يذكر ان يارا ظهرت ألول مرة في سنة 
1998  في برنامج كأس النجوم على 
شاشة املؤسسة اللبنانية لإلرسال، 
باس��مها احلقيق��ي "كارال" وف��ازت 
بالكأس، لكنها غابت عن الس��احة 
الفنية بع��د ذلك، ثم عادت في أولى 

جتاربها االحترافية بكليب حب كبير 
س��نة 2004  وعرض��ت عل��ى قنوات 
ميلودي وقتها، ث��م أصدرت ألبومها 
األول ف��ي 2005 بعنوان ح��ب كبير، 
والتي صورتها حتت إدارة اخملرجة ليلى 
كنع��ان، وصورت من��ه ايضا "بحلم 
بعين��ك" مع اخملرج طون��ي قهوجي، 
وغن��ت دويت��و مع فضل ش��اكر في 
2006 بعن��وان "خذن��ي مع��ك" مم��ا 
اس��هم في انتشارها عربيا، وصورت 
حت��ت إدارة اخملرج س��عيد امل��اروق، ثم 
أطلق��ت أغنيتها اخلليجي��ة االولى 
"صدف��ة" س��نة 2007 وادتها للمرة 
االولى في اثناء مشاركتها كضيفة 
في احد برامج الهواة، وحققت جناحا 
عربي��ا، وصورتها الحقا م��ع اخملرجة 

ميرنا خياط.

يارا تفاجئ الجميع وتطرح 
أغنيات ألبومها الجديد

االنبار - الصباح الجديد:
أقام قص��ر الثقافة والفنون 
ف��ي االنب��ار، ي��وم اخلميس 
بعنوان  أيلول، محاضرة   28
)اآلث��ار والت��راث وكيفية 

احلفاظ عليها(. 
ب��دأت احملاض��رة 
قدمها  بكلم��ة 
القصر  مدي��ر 

لطي��ف 

ثم  باحلاضرين،  الدليم��ي، مرحب��اً 
قدم مدير مفتش��ية اآلثار والتراث 
ف��ي االنب��ار محاضرت��ه، متن��اوال 
أهمية اآلث��ار والتراث ف��ي تأصيل 
تاري��خ أي مجتم��ع، كما حتدث عن 
أهمية املواقع األثرية في احملافظة، 
والتي تقع اغلبها حول ضفاف نهر 
الف��رات، موضح��ا إن ع��دد املواقع 
املس��جلة ل��دى دائ��رة اآلث��ار ه��و 
)438( موق��ع في عم��وم احملافظة، 

أهمها موقع مأذنة "عنه"، وموقع 
"الهاش��ميات"، و"ت��ل األس��ود"، 
ومواق��ع في القائ��م، وراوه، وهيت، 

وحديثة.
وتناول احملاضر املشاريع املستقبلية 
في التنقي��ب وتطوير املتحف في 
احملافظة، بعد توفير التخصيصات 
املطلوب��ة، مبدي��ا طم��وح أهالي 
االنب��ار ف��ي جع��ل مأذن��ة "عنه" 

ضمن التراث العاملي.

ودعا مدير مفتش��ية اآلثار والتراث 
في االنب��ار، مدي��ر قص��ر الثقافة 
والفنون إلى تنسيق اجلهود والقيام 
بحملة توعية للمواطنني للحفاظ 
على آثار وتراث احملافظة، ألنها تعد 
جزء من املوروث احلضاري، كما دعا 
إل��ى حث املس��ؤولني عل��ى تقدمي 
الدعم امل��ادي واملعن��وي من خالل 
جامعة االنبار، ومديرية التربية في 

صيانة اآلثار والتراث االنباري.

ندوة للحفاظ على اآلثار بقصر الثقافة والفنون في األنبار

بابل - الصباح الجديد:
الثقاف��ي  البي��ت  نظ��م 
البابلي ف��ي دائرة العالقات 
الثقافي��ة، محاض��رة 
ع��ن )دور منظمات 
املدني في  اجملتم��ع 
القوانني(، يوم  صياغة 
اخلمي��س 28 ايل��ول 
حاض��ر   ،2017

فيه��ا 
احملامي 

الرضا  املدني عب��د  والناش��ط 
الع��زاوي، وأداره��ا الصحاف��ي 

علي شاكر السلطاني.
تغيي��ر  بع��د  الع��زاوي:  وق��ال 
النظ��ام ف��ي ع��ام 2003م، برز 
عدد م��ن كبير م��ن منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي ف��ي الع��راق، 
العاملة في  تل��ك  وخصوص��ا 
مجال حقوق اإلنس��ان، بسبب 
كثرة االنته��اكات التي تعرض 
لها املواط��ن العراقي قبل هذا 
التأريخ، ولكن لألسف الشديد 
ل��م تتمكن منظم��ات اجملتمع 

املدني من حتقيق أهدافها، وما 
تصبوا إليه، بس��بب وجود عدد 
م��ن املعوقات، لكنن��ا نأمل أن 
يكون لهذه املنظمات دور فاعل 

في اجملتمع العراقي مستقبالَ.
وأش��ار العزاوي ب��أن املنظمات 
اجملتمعية لها سند قانوني في 
الدس��تور العراقي، الذي نّظم 
عمله��ا ف��ي قانون ص��در عام 
دائرة  2010م، حيث استحدثت 
ال��وزراء لتنظيم  ف��ي رئاس��ة 
التي  املنظم��ات،  عم��ل ه��ذه 
تلعب دور الوس��يط بني اجملتمع 

أو  احلكومي��ة،  واملؤسس��ات 
الس��لطة بص��ورة عام��ة، أما 
دورها في آلية تشريع القوانني، 
فق��د غّيبته الفق��رة )60( من 
الدس��تور التي لم تتطرق إلى 
مش��اركة منظم��ات اجملتم��ع 

املدني في صياغة القوانني.
وش��هدت احملاضرة مناقش��ات 
ومداخ��الت، أكدت على أهمية 
دور منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي 
في تش��كيل جماعات ضغط، 
لتك��ون ش��ريكة فاعل��ة ف��ي 

تشريع القوانني.

بحث دور منظمات المجتمع المدني في صياغة القوانين في بابل
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