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بغداد-أسامة نجاح:
أف��اد مصدر أمني، أم��س االربعاء، 
بأن ق��وات الرد الس��ريع اقتحمت 
مركز قضاء احلويجة جنوب غربي 

كركوك. 
وق��ال املصدر في تصريح صحفي، 
إن "ق��وات الرد الس��ريع اقتحمت 
مركز قضاء احلويجة جنوب غربي 
"الق��وات  أن  مؤك��دا  كرك��وك"، 
االمنية املشتركة بشتى صنوفها 
تواصل تقدمها في حترير وتطهير 

مناطق القضاء". 
م��ن جانب��ه اعل��ن اعالم احلش��د 
الش��عبي ف��ي بي��ان مقتضب إن 
والقوات  الش��عبي  "قوات احلشد 
االمنية وبع��د تنفيذه��ا لعملية 
متوي��ه والتف��اف مباغ��ت، وبع��د 
انهيارات دفاعات داعش س��يطرت 

على قضاء احلويجة بالكامل".
وأعلنت قيادة العمليات املشتركة 
انط��الق  ع��ن   ، األربع��اء  أم��س   ،
قطعات اجليش والشرطة االحتادية 
والرد الس��ريع و احلش��د الشعبي 
بتنفي��ذ عملي��ة واس��عه لتحرير 
مرك��ز قض��اء احلويج��ة وناحي��ة 
احمليطة  واملناطق  والق��رى  الرياض 
بها ضم��ن الصفح��ة الثانية من 
املرحل��ة الثاني��ة لعملي��ات حترير 

احلويجة . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 

الرك��ن يحيى رس��ول ف��ي حديث 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  خاص لصحيفة 
إن "العملي��ات املش��تركة ب��دأت 
بتنفي��ذ عملي��ة واس��عة لتحرير 
مرك��ز قض��اء احلويج��ة وناحي��ة 
احمليطة  واملناطق  والق��رى  الرياض 
بها ضم��ن الصفح��ة الثانية من 
املرحل��ة الثاني��ة لعملي��ات حترير 

احلويجة ". 
"القطع��ات حترك��ت  أن  وأض��اف 
باجت��اه أهدافه��ا املرس��ومة حيث 
تسعى الس��تعادة السيطرة على 
أهم املناطق الرئيسة في القضاء 
و12 هدف��ا حيوي��ا"، الفت��ا إلى أن 
"الق��وات ب��دأت بقص��ف مواق��ع 

داعش في تلك املناطق". 
وأكد رس��ول أن" الق��وات األمنية 
تقف عل��ى مس��افة 5 كم فقط 
عن مرك��ز قضاء احلويج��ة الواقع 
جنوب��ي كرك��وك بع��د تقدمه��ا 
غرب��ي  احملاذي��ة  الق��رى  وحتريره��ا 

القضاء. 
وأوضح إن "قوات من اللواء الثاني 
في احلشد الش��عبي حرروا قريتي 
والس��عيدية غربي  إبراهيم  نايف 

احلويجة". 
وتابع أن "القوات حققت متاسا مع 
قطعات الل��واء الثالث وفرقة الرد 

السريع غربي القضاء". 
من جانبه أكد املتحدث الرس��مي 
باس��م حش��د احلويج��ة أحم��د 

خورشيد ، أمس األربعاء ، إن أهالي 
احلويج��ة انتفض��وا عل��ى عناصر 
داعش في بع��ض املناطق التابعة 
للقضاء تزامناً مع تقدم القطعات 

األمنية. 
وقال خورشيد لصحيفة ‘‘الصباح 

اجلدي��د‘‘ إن "القطع��ات األمني��ة 
املش��تركة م��ن اجلي��ش العراقي 
والش��رطة  الش��عبي  واحلش��د 
االحتادية أحرزت تقدما س��ريعا مع 
الساعات األولى من انطالق عملية 
حترير مركز احلويجة وناحية الرياض 

م��ن مح��ور ناحي��ة العباس��ي"، 
مش��يرا إلى انه "مت حترير ثالث قرى 
وهي الس��بعة والبس��ل والستة 

من قبل القوات األمنية".
وأض��اف إن "أهال��ي قري��ة الصقر 
داع��ش  انتفض��وا ض��د تنظي��م 

اإلرهاب��ي م��ع تق��دم القطع��ات 
املش��تركة"، الفتا إلى إن" سقوط 
عش��رات القتل��ى واجلرح��ى م��ن 
داعش مع ب��دء عملية حترير مركز 

احلويجة وناحية الرياض". 
تتمة ص3

قطعـات عسكريـة كبيـرة تقتحـم 
مركـز الحويجـة وناحيـة الريـاض 

بعد القضاء على أعداد كبيرة من "داعش"

قطعات اجليش العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قدم��ت الوالي��ات املتح��دة، ام��س 
األربع��اء، تعازيه��ا بوف��اة الرئي��س 
العراقي الس��ابق ج��الل الطالباني، 

واصفة إياه ب�"رجل الدولة".
وقال الس��كرتير الصحفي في بيان 
صحفي نقلته الس��فارة االميركية 
في العراق واطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" "تع��رب الوالي��ات املتحدة 
عن خال��ص تعازيها ف��ي وفاة رجل 

الدول��ة العراقي والرئيس الس��ابق 
ج��الل الطالبان��ي". وأض��اف "نحن 
نتذكره كوطني وكشريك حقيقي 
كان ل��ه دور أساس��ي ف��ي انتق��ال 
العراق من طغيان صدام حسني إلى 

الدميقراطية الدستورية اليوم".
وتابعت "نقدم بأحر التعازي ألس��رة 
وأصدقائ��ه  الطالبان��ي  الرئي��س 
وش��عب جمهوري��ة الع��راق عل��ى 

مصابهم األليم في هذا الوقت".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت احملكمة االحتادي��ة العليا، 
ام��س األربع��اء، اصدارها ق��راراً 
يتضم��ن إلغ��اء اس��تقطاعات 
نسبة )%3,8( من رواتب املوظفني 
الواردة في قانون املوازنة العامة 

للعام احلالي.
املكت��ب اإلعالمي  وق��ال مدي��ر 
للمحكمة إياس الس��اموك في 
بي��ان تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
"احملكم��ة  إن  من��ه،  نس��خة 
االحتادي��ة العليا عندم��ا نظرت 
ببع��ض م��واد  الطع��ن  دع��وى 
احتادي��ة/   /17( بالرق��م  املوازن��ة 
2017(، كان من بينها املادة )33/ 
أوالً( من القانون"، مبيناً أن "هذه 
املادة تنص على أنه )تس��تقطع 

نس��بة %3.8 من مجموع رواتب 
ومخصص��ات موظف��ي الدولة 
واملتقاعدي��ن  الع��ام  والقط��اع 

لسد احتياجات الدولة(".
واوض��ح الس��اموك، أن "طع��ن 
ال��وزراء/  املدعي رئي��س مجلس 
اضاف��ة إل��ى وظيفت��ه، اقتصر 
على توزي��ع تلك النس��بة التي 
اعتمده��ا مجل��س الن��واب في 
القانون خالفاً ملا جاء باملش��روع 
احلكوم��ي، ول��م يطع��ن بوجود 

نسبة )3.8%(".
وتابع بالقول، أن "احملكمة وجدت 
أن��ه بق��در تعلق األم��ر بالطعن 
من أن مجلس النواب قد خالف 

احكام املادة )62( من الدستور.
تتمة ص3

واشنطن تعزي بوفاة طالباني 
وتصفه بـ"رجل الدولة"

المحكمة االتحادية تنفي إلغاء
االستقطاعات من رواتب الموظفين

دعوات إلى استلهام العبر من مسيرة الراحل 
الطالباني لمعالجة الخالفات بين أربيل وبغداد

إرهابيـون يـروون هزائمهـم في جـرف
النصـر والفلوجـة والموصـل 23

اميركا: موقفنا الرافض الستفتاء
اإلقليم لم ولن يتغير ونريد عراقًا موحدًا

متابعة

سلمان يتوّجه لموسكو
 في أول زيارة لملك
 سعودي إلى روسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
جددت الوالي��ات املتحدة رفضها 
لالس��تفتاء الذي جرى االس��بوع 
املاض��ي ف��ي اقلي��م كردس��تان 
وعدت انه من دون ش��ك سيؤدي 

الى زعزعة االستقرار.
باس��م  املتحدث��ة  وأوضح��ت 
اخلارجية األميركي��ة هيذر نويرت 
للصحفي��ني ف��ي األول من أمس 
الثالث��اء ان بالده��ا تؤك��د مجددا 

عدم اعترافها بنتائج االس��تفتاء 
عل��ى انفصال االقليم عن العراق 
والتي أس��فرت عن تأييد نحو 92 

باملئة من املشاركني لالستقالل.
وقالت نويرت "طلبنا من حكومة 
كردس��تان عدم اجراء االستفتاء 
ألنه سيؤدي الى زعزعة االستقرار 
وه��ذا م��ا تب��ني حتما م��ن خالل 
التصريح��ات  عل��ى  االط��الع 
والتهديدات التي يواجهها العراق 

واالقليم حاليا وهذا أمر ال ش��ك 
بأنه يزعزع االستقرار".

عراق��ا  نري��د  "نح��ن  واضاف��ت 
ودميقراطي��ا  وموح��دا  مس��تقرا 
وموقفنا لم يتغير ولن يتغير كما 
اننا ال نري��د اي عنف في أي جهة 
س��واء بالش��مال أو مع حكومة 
العراق ونش��عر بأن��ه يجب على 
الطرفني اجلل��وس واحلوار حول ما 

يريدانه لبلدهم في املستقبل".

وكان وزي��ر اخلارجي��ة االميرك��ي 
ريكس تيلرس��ون أكد األس��بوع 
تعت��رف  ال  ب��الده  ان  املاض��ي 
ال��ذي  االس��تفتاء  بنتيج��ة 
اقلي��م كردس��تان حول  نظم��ه 
االنفصال عن الع��راق يوم االثنني 
ف��ي 25 أيل��ول املاضي ع��ادا "ان 
التصويت والنتيجة يفتقران الى 

املشروعية".
تتمة ص3

متابعة الصباح الجديد:
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني 
مش��ترك  صحف��ي  مؤمت��ر  ف��ي 
م��ع نظي��ره التركي رج��ب طيب 
اردوغ��ان في طه��ران أن إي��ران لن 
تقب��ل بتقس��يم العراق وس��وريا 
وتغيير احلدود مشددا أن "القرارات 
اخلاطئة لبعض مسؤولي منطقة 
كردس��تان الع��راق يج��ب التراجع 
عنه��ا، ف��ي ح��ني ش��دد أردوغ��ان 

الع��راق  كردس��تان  منطق��ة  أن 
ستفرض على نفسها العزلة بعد 
االستفتاء مؤكدا أن بالده ستتخذ 
خط��وات اكثر صرامة مس��تقبال 
ضده��ا بس��بب االس��تفتاء غي��ر 

املشروع".
وقالروحاني أنه " ناقش مع نظيره 
الترك��ي قضي��ة االس��تفتاء ف��ي 
كردس��تان العراق بش��كل مطول 
واجلانبان يهدف��ان إلى احالل االمن 

ف��ي س��وريا والع��راق ، مؤك��دا أن 
القرارات اخلاطئة لبعض مسؤولي 
منطقة كردس��تان الع��راق يجب 

التراجع عنها".
وأشار روحاني أنه ان " اجلانبني ركزا 
على ان تش��ديد اخلالفات القومية 
يخطط له االجانب ، مؤكدا " عدم 
قبولهم��ا بتجزئة العراق وس��وريا 

وتغيير احلدود".
من جانبه أكد الرئيس التركي رجب 

طيب اردوغ��ان أن " احملادثات كانت 
مثمرة جدا وتناولنا كافة املواضيع 
بشكل موس��ع ومفيد مشددا أن 
تنامي التعاون والعالقات هو الذي 

يقرب وجهات نظر ايران وتركيا".
وصرح الرئيس التركي أن " قضية 
الع��راق كان��ت عل��ى رأس ج��دول 
محادثاتنا ويجب التوصل الى آلية 

ثالثية بني البلدان الثالثة.
تتمة ص3

ف��ي  م��رة  أول  قابلت��ه  عندم��ا 
صيف ع��ام 1978 كان يبحث في 
ش��خصي ع��ن عالم��ات معرفة 
مش��تركة في الفكر أو في الناس 
وكنت التحق��ت اليه للتو .. قال : 
م��ن أنت ..؟ قلت ل��ه وانا أعرف أن 

ابراهيم عمل  الراح��ل  ش��قيقي 
مع��ه مصمم��اً ف��ي صحيفت��ه 
الن��ور أثن��اء صدورها ف��ي بغداد : 
انا ش��قيق ابراهي��م زاير .. ضحك 
مب��رح وصخ��ب طفولي��ني وق��ال: 
إنه رفيقي في اجلبهة الش��عبية 

لتحرير فلسطني يرحمه اهلل إنه 
شهيد كبير .. وَمْن هم أصدقاؤك 
 .. مباغت��ة  بس��رعة  قاله��ا    ، ؟ 
وتذك��رت اثنني منهم ، األقرب الى 
نفس��ي انزل��ق على لس��اني دون 
تفكي��ر فذكرته : حس��ني عارف .. 
قل��ت . فرد بس��رعة صاروخية : يا 
للجحيم ..  انه تروتسكي .!. قلت 
متفاجئاً بخيبت��ه وخيبتي األولى 
معه : ولكني أنا أيضا تروتس��كي 
ل��ي  اس��تنطاقه  ف��ي  .. مض��ى 
وك�أنه لم يسمعني : ومن غيره؟ 
أطلق��ت آخر رصاصات��ي املقنعة 
: عباس الب��دري .. فتجهم وتذمر 
وتأف��ف ونطق أخيراً : خلي يولي .. 

كسالن! 
انتهت بهذا أول جلسات االشتباك 
مع القائد ج��الل الطالباني وكان 
ذل��ك في أواخ��ر متوز ع��ام 1978.. 

التحق��ت بفري��ق مقاتلي عصبة 
اللينينية في منطقة  املاركسية 
قره داغ . مبحض الصدفة وبضربة 
حظ بعدما تخلى عني الشخص 

الذي تعه��د بإيصالي الى اجلبل 
والى البيش��مركة بعد صدور 

اخ��ر أوامر القب��ض علي من 
اخملاب��رات العراقية ومبا إنني 
ضيافته��م  م��ن  تعب��ت 
الس��قيمة فق��د انتهت 
  .. امتالئ��ي  مق��درة 
لق��د تخل��ى عن��ي ذلك 

الش��خص .. ولكن حظي 
الى مناضل ش��جاع  قادني 

ك��ردي لم أكن أعرف��ه بل راقب 
وجودي وخيبتي وأش��فق علي من 
القبض واإلعدام .. ) سأحتدث عنه 

في مكان آخر ( 
املقال كامالً ص5

مام جالل وأيام المسارات العنيدة

روحاني يؤكد رفض إيران لتقسيم العراق وأردوغان
يتوعد اإلقليم بخطوات أكثر صرامة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مكت��ب رئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي، أمس االربع��اء، ان االخير 
الفرنس��ية  العاصمة  ال��ى  توجه 
باري��س عل��ى رأس وف��د حكومي، 
مبينا ان ه��ذه الزيارة جاءت لبحث 
البلدي��ن  ب��ني  العالق��ات  تطوي��ر 

وتوسيعها في اجملاالت كافة.
وق��ال املكت��ب ف��ي بي��ان تلق��ت 

"الصب��اح اجلدي��د"، نس��خة منه 
ان "رئي��س مجل��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي توج��ه ظه��ر الي��وم الى 
باري��س  الفرنس��ية  العاصم��ة 
بدعوة رس��مية وجهت له في آب 
املاض��ي م��ن الرئي��س الفرنس��ي 
اميانويل ماكرون"، مبينا ان "الزيارة 
جاءت لبح��ث تطوير العالقات بني 
البلدي��ن الصديق��ني وتوس��يعها 

في اجملاالت كاف��ة، وفي مقدمتها 
التعاون ضد االرهاب الذي يش��كل 
ع��دوا مش��تركا، ودع��م الق��وات 
العراقي��ة في حربها ض��د داعش، 
وقدراته��ا  انتصاراته��ا  وتعزي��ز 

التسليحية".
واضاف املكتب ان "املباحثات التي 
يجريه��ا العب��ادي والوف��د الوزاري 
املرافق له س��تتركز عل��ى التعاون 

مس��اهمة  وزي��ادة  االقتص��ادي 
الش��ركات واخلبرات الفرنسية في 
إع��ادة االس��تقرار واإلعمار  جهود 
احملافظات"،  احملررة وعم��وم  للمدن 
مش��يرا الى ان "الوف��د يضم وزراء 
الدفاع والنفط والزراعة والتعليم 
والصناع��ة  والهج��رة  العال��ي 
واملع��ادن وكالة ومستش��ار االمن 

الوطني ورئيس هيئة االستثمار".

"رويت��رز"  أنب��اء  وكال��ة  ونقل��ت 
عن مص��در ف��ي مكت��ب الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون قوله، إن 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
قبل دعوة من ماكرون لزيارة باريس 
في اخلامس من تشرين األول املقبل 
إلجراء محادثات بش��أن اس��تفتاء 

إقليم كردستان على االستقالل.
فيما أصدر املكتب اإلعالمي لرئيس 

الوزراء حيدر العبادي، في 30 ايلول 
2017، توضيح��ا بش��أن التقاري��ر 
الصحفية الت��ي حتدثت عن قبول 
العبادي دعوة من الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون ملناقشة استفتاء 
إقليم كردستان في باريس، مؤكدا 
أن الدع��وة قدم��ت للعب��ادي قبل 
ش��هر م��ن إج��راء االس��تفتاء وال 

عالقة لها باألزمة مع اإلقليم.

العبادي يتوّجه إلى باريس بدعوٍة من الرئيس الفرنسي

وكاالت ـ الصباح الجديد:
غ��ادر امللك الس��عودي س��لمان 
األربعاء،  ام��س  ب��ن عبدالعزي��ز، 
العاصم��ة الري��اض متوجهاً إلى 
موسكو في زيارة رسمية لروسيا 
تس��تغرق ع��دة أي��ام، بدعوة من 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني.
ويلتق��ي املل��ك س��لمان خ��الل 
الزيارة، الرئي��س بوتني، وعدداً من 
كبار املس��ؤولني لبحث العالقات 
الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بني 
البلدي��ن الصديقني، ومناقش��ة 

القضايا ذات االهتمام املشترك.
الس��عودي، خالل  العاهل  وعب��ر 
اجتماع مجل��س الوزراء في األول 

م��ن أم��س الثالثاء، ع��ن تطلعه 
روس��يا  إل��ى  زيارت��ه  حتق��ق  أن 
ومباحثات��ه مع الرئيس الروس��ي 
إلى  واملس��ؤولني ف��ي موس��كو 
م��ا يطمح له البل��دان من تعزيز 
الثنائية في  وتطوي��ر للعالق��ات 
اجملاالت كافة، ومبا يخدم املصالح 
املش��تركة وجه��ود حتقيق األمن 

والسلم الدوليني.
في هذه األثناء، قالت وكالة األنباء 
الس��عودية الرس��مية )واس(، إن 
امللك س��لمان أناب ول��ي العهد 
األمير محمد بن سلمان في إدارة 
ش��ؤون اململكة خالل مدة غيابه 

خارج البالد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
أمس االربعاء، عن احلداد الرس��مي 
ف��ي عموم الب��الد وملدة ثالث��ة ايام 
على وفاة رئيس اجلمهورية السابق 

جالل الطالباني. 
وقالت األمانة العامة جمللس الوزراء، 
في بيان، تلق��ت "الصباح اجلديد"، 
نس��خة من��ه، إن "رئي��س مجلس 
الوزراء حيدر العبادي يعزي الشعب 
العراق��ي بوف��اة املغفور ل��ه رئيس 
جمهوري��ة الع��راق الس��ابق جالل 
طالبان��ي ويعل��ن احلداد الرس��مي 
مل��دة ثالثة اي��ام اعتبارا م��ن اليوم 

األربعاء".
يأتي ذلك في وقت عبر فيه العديد 
م��ن املس��ؤولني ف��ي الب��الد ع��ن 
تعازيه��م للش��عب العراقي بوفاة 
الفقي��د الرئي��س الس��ابق ج��الل 
الطالبان��ي ننش��رها كامل��ة ف��ي 

عددنا هذا اليوم. 
وتوف��ي الرئي��س العراقي الس��ابق 
إح��دى  ف��ي  الطالبان��ي  ج��الل 
مستش��فيات العاصم��ة األملانية 
برل��ني ي��وم الثالث��اء، )الثال��ث من 
تش��رين األول 2017(، حسبما أفاد 

التلفزيون العراقي الرسمي.
تفصيالت ص5

عدد من المسؤولين يّعزون الشعب 
العراقي عبر "الصباح الجديد" 

الحكومة تعلن حدادًا رسميًا لمدة 
ثالثة أيام لمناسبة وفاة الطالباني 

كتب اسماعيل زاير:
خس��رنا في اليوم��ن املاضين زعيم��ن كبيرين نذرا نفس��يهما 
للع��راق اجلديد هما الرئي��س مام جالل والدكت��ور مهدي احلافظ. 
ف��ي هذا البل��د العريق يندر أن تش��اء األقدار أن جنم��ع قائدين من 
معدنهما وقلما تعارضت آراؤهما وأحالمهما على امتداد العقود 
املاضي��ة وكان��ا جزءا المعا من جس��د العراق املضيء وس��فيرين 

للتقدم والدميقراطية والتسامح.
"الصب��اح اجلديد" كانت على الدوام ف��ي اتصال مع أفكار "مهدي 
احلافظ" وقبل أن يغيب مام جالل عن املش��هد السياس��ي كتبنا 
عن شخصيته في نشراتنا الس��ابقة ونستعيد اليوم مع احلدث 

املرير هذه الكلمات وفاًء للرئيس الراحل.

حوار مع الكاتب المسرحي علي عبد النبي الزيدي

حضور فاعل للمسرح العراقي في مهرجان القاهرة الدولي
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السليمانية –ـ عباس كاريزي:

توش��حت م��دن اقليم كردس��تان 
بالسواد حزناَ على وفاة الرئيس مام 
ج��الل االمني العام لالحت��اد الوطني 
اقلي��م  يعي��ش  اذ  الكردس��تاني، 
كردس��تان اياما اس��تثنائية ترتفع 
معها االصوات املنادية بنبذ الفرقة 

والتناحر بني اربيل وبغداد.
فبينما اعلن اقليم كردستان احلداد 
الع��ام مل��دة اس��بوع، م��ع تنكيس 
علم��ي كردس��تان والع��راق، حدادا 
على رحيل الرئيس مام جالل االمني 
العام لالحتاد الوطني الكردس��تاني 
في جمي��ع مدن اقليم كردس��تان، 
ارس��لت اغلب دول العالم واالحزاب 
والق��وى السياس��ية برقيات تعازي 
بوفات��ه عادة رحيله خس��ارة كبيرة 
لشعب كردستان والعراق على حد 
س��واء، الذي هو بام��س احلاجة االن 
الش��خاص مثل طالبان��ي يكونون 
مرتكزا للوحدة الوطنية والتعايش 
والتآخ��ي، مؤكدي��ن ان الع��راق مير 
مبرحلة عصيبة تتطلب من اجلميع 
نب��ذ التناح��ر والتش��دد وااللتفاف 

حول الوحدة الوطنية.   
املتح��دث باس��م االحت��اد الوطن��ي 
الكردس��تاني س��عدي احم��د بيرة 
اعلن ف��ي تصريح ان جثمان الراحل 
مراس��يم  خ��الل  الث��رى  س��يوارى 
مهيبة غدا اجلمعة وس��يكون يوم 
الس��بت املقب��ل اول ايام مراس��م 
العزاء، رافضاً الكش��ف عن املكان 

اخملصص لدفنه.  
رئيس��ة كتل��ة االحت��اد الوطني في 
برمل��ان كردس��تان بيك��رد طالباني 
قال��ت للصب��اح اجلدي��د ان الرئيس 
م��ام جالل دعا في وصيته الى دفنه 

في مسقط رأسه مدينة كوية.
واضافت ان جثمان الراحل س��يعاد 
الى بغ��داد اجلمعة، حيث س��تقام 
له مراسيم تشييع مهيبة، بعدها 
ينقل اجلثمان الى اقليم كردستان، 
مش��يرة ال��ى ان جلنة م��ن املكتب 
السياس��ي لالحتاد الوطني ستقرر 
املكان الذي س��يدفن في��ه الراحل، 
مبينة انه اوصى بان يدفن في جبل 

كوسار مبدينة كوية.  
ول��د جالل طالباني ال��ذي عرف مبام 

ج��الل ف��ي ١٢م��ن تش��رین الثاني 
كل��كان  قري��ة  ف��ي   ،١٩٣٣ ع��ام 
التابع��ة لقض��اء راني��ة مبحافظة 
الس��ليمانية، شغل منصب االمني 
العام لالحتاد الوطني الكردس��تاني 
منذ تأسيس��ه عام 1975، تس��لم 
منصب رئيس جمهورية العراق عام 
2005 وتركه ع��ام 2014 اثر جلطة 
دماغية جعلته طريح الفراش حتى 
وافت��ه املنية اول ام��س الثالثاء عن 
عمر ناه��ز 84 عاما قضى معظمه 
في النضال والكفاح املسلح دفاعا 
عن قضية شعبه ضد الدكتاتورية 

والقهر والظلم.
يق��ول اس��تاذ العلوم السياس��ية 
الكات��ب واحمللل السياس��ي محمد 
احمد للصباح اجلدي��د انا ال اعتقد 
بان يس��هم وفاة الرئيس مام جالل 
في انهاء التوتر بني اربيل وبغداد، اال 
انه س��يفتح الباب على مصراعيه 

للبدء بحوار جديد.
ويضي��ف ان الس��لطات ف��ي اربيل 
وبغ��داد مس��ؤولة ع��ن اي��ة تطور 

خطير قد ينجم عن التصعيد الذي 
تش��هده العالقة بني الطرفني، لذا 
عليهما ان مينعا وصول تبعات هذه 
الصراع��ات الى الش��ارعني العربي 
والك��ردي الذي��ن اصبح��ا متخمني 
م��ن ح��دة التوتر واملش��كالت التي 
يفرضها السياسيون على مكونات 

البالد املغلوبني على امرهم.    
بينما يق��ول رئيس حتري��ر صحيفة 
كردس��تاني نوي لس��ان حال االحتاد 
ان��ه  اهلل،  عب��د  الوطن��ي س��تران 
يأمل ان يس��هم ه��ذا املصاب، في 
معاجل��ة االزمة ب��ني اربي��ل وبغداد 
وحلحلة املشكالت العالقة ويتفق 
اجلمي��ع على اليات جدي��دة للحوار 

والتفاهم.
ودع��ا عبد اهلل في تصريح للصباح 
السياس��ية  االط��راف  اجلدي��د 
الكردس��تانية والعراقي��ة على حد 
س��واء ال��ى اس��تلهام العب��ر من 
مس��يرة الراحل، والكف عن اطالق 
العقيم��ة،  والصراع��ات  الته��م 
واالهتم��ام باملواطن��ني دون متييز او 

تفرقة، مبيناً »لق��د كان مام جالل 
اح��د اه��م الصحفي��ني والكت��اب 
الذي��ن مزجوا بني النضال املس��لح 
والكتاب��ة وتوثيق املراحل التأريخية 
الت��ي م��ر به��ا ش��عب كردس��تان 
والع��راق في ظل تعاق��ب االنظمة 

الشمولية القمعية.
ان م��ام ج��الل متك��ن م��ن  وتاب��ع 
اس��تعمال قلمة للترويج للقضية 
الكردية ومبادئه القومية، استعمل 
قلم��ة كافضل س��الح للدفاع عن 
قضية ش��عبه والتعبير عن هموم 

وآالم كردستان.
وكان��ت الواليات املتحدة االميركية 
قد اص��درت، بياناً نعت فيه الرئيس 
مام جالل، مؤكدة ان دوره كان كبيرا 
في انتقال العراق من الطغيان الى 

الدميقراطية الدستورية.
وجاء في البي��ان الصحفي  للبيت 
االبيض: تعرب الواليات املتحدة عن 
خال��ص تعازيها بوف��اة رجل الدولة 
العراق��ي والرئي��س الس��ابق جالل 
طالبان��ي، نحن نتذكره كش��خص 

وطن��ي وش��ريك حقيق��ي كان له 
دور أساس��ي ف��ي انتق��ال الع��راق 
م��ن طغي��ان ص��دام حس��ني إل��ى 

الدميقراطية الدستورية اليوم.
ونقدم أحر التعازي ألس��رة الرئيس 
وش��عب  وأصدقائ��ه  طالبان��ي 
جمهوري��ة العراق عل��ى مصابهم 

األليم في هذا الوقت.
رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي عّد 
وفاة الطالباني »نب��أ محزناً« وقدم 
التع��ازي لعائلته »وش��عب العراق 
واالحت��اد  خاص��ة،  والك��رد  عام��ة، 

الوطني الكردستاني.
طالبان��ي  العب��ادي  ووص��ف 
ب�«الش��خصية املناضلة وشريكنا 
الدميقراط��ي  الع��راق  بن��اء  ف��ي 
االحتادي«. وأضاف: »في هذا الظرف 
كنا نحتاج لعقالنيت��ه وحكمته... 
ونتذك��ر عندم��ا وص��ف الش��عب 

العراقي بأنه باقة ورود متنوعة«.
مواطن��ون عبرو للصباح اجلديد عن 
عم��ق حزنه��م ومدى تأثره��م بنبأ 
وف��اة الرئيس م��ام ج��الل، اذ تقول 

املواطن��ة بروين محمد ان مام جالل 
كان اب��ا وقائ��دا وق��دوة للك��رد في 
جميع اجزاء كردس��تان بوفاته فقد 
الش��عب الكردي وجمي��ع مكونات 

العراق السند واملالذ االمن.
ان وفات��ه مص��اب الي��م لش��عب 
ان تك��ون وفات��ه  ام��ل  كردس��تان 
س��ببا لت��دارك االزم��ة ب��ني اربيل 
بغداد، وتضيف رس��التي الى القادة 
ويوح��دوا  انفس��هم  يراجع��وا  ان 
جهوده��م ملعاجل��ة االزم��ات الت��ي 
تعصف بالبالد ك��ي تنعم روح مام 

جالل بالسكينة والسالم.
الطالبان��ي أول عراقي كردي يتولى 
منصب رئاس��ة البالد، الذي شغله 
من��ذ 2005 وحت��ى 2014، لدورت��ني 
متتاليتني، وصفته املرجعية العليا 
ف��ي البالد بانه صم��ام امان العراق، 
لالنتماءات  عاب��رة  كان ش��خصية 
العرقية والطائفية، بسبب عالقاته 
الطيبة بش��تى أطياف السياس��ة 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت الش��ركة العام��ة للخطوط 
اجلوي��ة العراقية العم��ل بالفحص 
 crj900 الثقيل لطائرة check c

.Yl-AQD بعالمة التسجيل
ونق��ل بيان العالم وزارة النقل تلقت 
»الصباح اجلديد« نس��خة منه عن 
مدير عام اخلط��وط اجلوية العراقية 
مي��ران فري��د قول��ه ان��ه »بفض��ل 
توجيهات وزير النقل كاظم فنجان 
احلمام��ي وإصراره على اس��تكمال 

تأهيل مرك��ز الصيانة العاملي، جرى 
الطائ��رة للخدمة  العم��ل الع��ادة 
بعد اج��راء عملية الفحص الثقيل 
عليه��ا في مركز صيان��ة الطائرات 
الذي افتتح ف��ي اآلونة االخير مبطار 
بغداد الدولي«. واضاف فريد أن »هذا 
الفح��ص كان يت��م س��ابقا خ��ارج 
الع��راق واليوم يتم ف��ي داخل مطار 
بغداد من خالل التعاون مع الشركة 
التركية بصيغة التشغيل املشترك 

وبكوادر عمل مشتركة«.

ولف��ت البيان ال��ى ان »هناك طائرة 
اخ��رى م��ن B737 داخل��ة للفحص 
 crj900 بنف��س التوقيت لطائ��رة
ف��ي وكر صيان��ة الطائ��رات مما يدل 
عل��ى ذلك املش��روع احلي��وي والذي 
الش��ركة  اس��تطاعت م��ن خالله 
العامة للخط��وط اجلوية العراقية 
من االعتماد على القدرات والطاقات 
داخل البالد بدال من عملية الصيانة 
موازن��ة  تكل��ف  والت��ي  اخلارجي��ة 

اخلطوط أمواالً طائلة«.

متابعة الصباح الجديد:
والتج��ارة  الصناع��ة  وزي��ر  اعل��ن 
والتموين في األردن، يعرب القضاة، 
امس األربعاء، أن إجمالي الشاحنات 
التي مت تصدير بضائعها إلى العراق 
منذ فتح معب��ر طريبيل وصل إلى 

250 شاحنة.
»الغ��د  القض��اة، بحس��ب  وق��ال 
االردني��ة«، إن »الش��احنات التي مت 

تصدي��ر بضائعها كان��ت محملة 
باملنتج��ات الصناعية من مختلف 
القطاع��ات اضاف��ة ال��ى اخلض��ار 
والفواكة »، مش��يرا الى ان »هناك 
ترتي��ب لتجهي��ز قافل��ة تضم 20 
ش��احنة تضم سلعاً صناعية يتم 

تصديرها من خالل املعبر غدا«.
وعبر القضاة عن أمله بأن »تشهد 
االيام املقبل��ة حركة تصدير كبيرة 

من املنتج��ات الصناعية عبر معبر 
طريبي��ل«، مؤك��داً أن »األردن ينظر 
إلى العراق ليس كسوق وامنا شريك 

استراتيجي في جميع اجملاالت«.
وبلغ��ت الص��ادرات األردنية للعراق 
ذروته��ا الع��ام 2013 لتص��ل إل��ى 
882 ملي��ون دينار، بينم��ا انحدرت 
في العام 2016 إلى مس��توى 330 

مليون دينار.

األردن تعلن مرور 250 شاحنة بضائع
 إلى العراق عبر طريبيل

بدء الفحص الثقيل للطائرات في مطار بغداد

دعوات إلى استلهام العبر من مسيرة
الراحل الطالباني لمعالجة الخالفات بين أربيل وبغداد  

تنكيس األعالم وإعالن الحداد العام في كردستان والعراق بوفاة صمام أمان البالد
د.علي شمخي 

الميكن اغفال او االس��تهانة بقدرة النظام 
السياس��ي ف��ي أي مجتم��ع او دول��ة ف��ي 
التكييف مع االحداث واالوضاع التي حتيط 
بالش��عب والوطن واالمة ولرمب��ا تقع على 
عاتق ه��ذا النظام املس��ؤولية الكبرى في 
التعاطي مع هذه االحداث وتقرير االساليب 
واملس��ارات التي يج��ب اتباعه��ا والقرارات 
املصيرية التي يجب اقرارها وتبدو املسؤولية 
هن��ا مس��ؤولية وطنية حتمل ف��ي طياتها 
كل القي��م االخالقية التي حتفظ االمة من 
الشرور وجتنبها املهالك وفي الوقت نفسه 
تؤم��ن حقوقه��ا الوطنية وتص��ون كرامة 
الناس وس��يادة الدولة وفي التاريخ احلديث 
ثم��ة انظمة سياس��ية افتق��دت احلكمة 
والنضوج ف��ي التعامل مع اح��داث ووقائع 
وغاب عن قادة هذا النظام الرؤية السليمة 
واحلكم��ة ف��ي اتخ��اذ الفع��ل وردة الفعل 
وادخل��وا بالدهم في اتون احمل��ارق من دون ان 
يكس��بوا في النهاية اي مغن��م او يصونوا 
حقا ولم جتِن االوطان من رعونة وغباء مثل 
هؤالء احلكام والقادة س��وى فق��دان االبناء 
واخلس��ران في البن��اء واالم��وال والتفريط 
بعقود من الزمن ليحل اخلراب في اوطانهم 
بدال من االزده��ار ..اليوم في العراق ثمة من 
يري��د للدول��ة ممثل��ة بحكومته��ا وبرملانها 
وس��لطاتها االخ��رى ان تع��ود لذلك اخلراب 
وثمة دعوات تريد من رئيس الوزراء والرئيس 
وق��ادة االحزاب والكيان��ات االنضمام جلوقة 
العنتري��ات وركوب موج��ة الطيش من دون 
االمساك بخيوط احلكمة والبصيرة واليبدو 
ان عقود من الزمن اشاع بها النظام السابق 
ثقافة احلروب والرعونة والبحث عن الشهرة  
واجملد حت��ى ولو كانت على ماليني اجلماجم 
اليبدو ان هذه السنوات قد تركت في نفوس 
الكثيرين دروسا وعبر كي يستلهموا منها 
ماين��اى باالوطان عن مزال��ق احلروب وهناك 
من يريد االس��راع في اقتفاء طريقها وعدم 
االلتفات الية مسالك اخرى جتنب العراقيني 
عربا وكردا وتركمان  مس��لمني ومسيحني 
ويزيدين س��فك الدماء وفقدان املكتسبات 
الت��ي حتقق��ت على م��دى اكثر م��ن اربعة 
عشر عاما ومن هنا نوجه التحية والشكر 
لرئي��س وزرائن��ا حي��در العبادي ال��ذي يريد 
باصرار التمس��ك بالدس��تور ورفض االجنرار 
الي دعوات تريد اشعال احلرائق واستنهاض 
العنف والترويج لثقافة التناحر بني مكونات 
الش��عب العراقي التي اش��اعها سياسون 
فاش��لون ومرض��ى اعتدن��ا ان نراهم خلف 
عدس��ات التصوي��ر في كل نازل��ة وفي كل 
ملف مختلف عليه وه��م يطلقون العنان 
اللس��نتهم التي التنطق سوى بالطائفية 
والكراهي��ة والرغبة باالنتق��ام ..من دون ان 
يتركوا لسيادة الش��عب والدولة ان تنطق 
بخط��اب الوح��دة واالعت��دال مب��ا يحف��ظ 
للجمي��ع مواطنتهم وامنه��م وكرامتهم 

في مثل هذه الظروف الصعبة .

النضوج في النظام 
السياسي

سايمون هندرسون*

ال يب��دو أن اخل��الف الدبلوماس��ي بني 
قط��ر وحلفائه��ا العرب الس��ابقني - 
السعودية واإلمارات والبحرين ومصر 
)الذين أطلقوا على أنفس��هم اس��م 
اللجن��ة الرباعية ملكافح��ة اإلرهاب(، 
يس��لك طريق احلل. أو على األقل هذا 
ما تبنّي لي خ��الل زيارتي اخلاطفة إلى 
لندن والبحرين وأب��و ظبي ودبي خالل 
األس��بوع الثالث من أيلول/س��بتمبر. 
وي��زداد ب��دالً م��ن ذل��ك التصعيد في 
املواق��ف ويتراف��ق م��ع جتاه��ل مؤلم 
لألفضلي��ة التي مينحها ذل��ك إليران، 
الع��دو املش��ترك جلميع األط��راف، مبا 
فيه��ا قط��ر، وللتأثي��ر احملتم��ل الذي 
سيخّلفه في واش��نطن حيث ترتكز 
السياس��ة األمريكية بش��أن اخلليج 
حلفاءه��ا  أن  فك��رة  عل��ى  العرب��ي 
اخلليجي��ني س��يحافظون على األقل 

على مظهر الوحدة.
وصدرت عن واشنطن رسائل متباينة 
أربكت اجلهود الدبلوماس��ية املبذولة 
حلّل هذه األزمة. ولم يأُل وزير اخلارجية 
األميركي ريكس تيلرس��ون جهداً في 
الس��عي إلى الوساطة بدعم من وزير 
الدف��اع األميرك��ي جيم��س ماتيس. 
وُس��ّر الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
عل��ى األقل حتى وق��ت قريب، بدعمه 
الظاه��ر ملوقف الس��عودية واإلمارات 
ولكن��ه قد يك��ون قد اغت��اظ عندما 
لم تسفر مس��اعيه لتنظيم مكاملة 
هاتفية إلحالل السالم بني ولي العهد 
الس��عودي األمير محمد بن س��لمان 

وأمي��ر قط��ر متيم ب��ن حم��د آل ثاني 
سوى إلى املزيد من احلقد والضغينة. 
وحّم��ل كل طرف مس��ؤولية االنهيار 

على الطرف اآلخر. 
وتدور األزم��ة ظاهرياً حول العديد من 
اخلطاي��ا القطرية - وأصدرت »اللجنة 
الرباعي��ة ملكافح��ة اإلره��اب« قائمة 
شملت 13 مطلباً في مطلع حزيران/
يونيو، ركزت على التدخل املزعوم في 
ش��ؤونها الداخلية. ومب��ا أن املنطقة 
املعني��ة هي الش��رق األوس��ط يلعب 
أيض��اً كبري��اء األط��راف املتنافس��ة 
دوراً كبي��راً. ويهيم��ن عل��ى اجله��ات 
الفاعلة املعنية من جهة ولي العهد 
السعودي الطموح محمد بن سلمان 
وحليفه ومرش��ده الدبلوماس��ي ولي 
عهد أبوظبي والقائد الفعلي لإلمارات 
العربية املتحدة محمد بن زايد. ويبرز 
من جهة أخرى أمير قطر متيم بن حمد 
آل ثاني، ال��ذي يُحتمل أن يكون بيدقاً 
في يدي والده الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني أو ال يكون كذلك، الذي كس��ر 
التقاليد العربية عندما تنازل لصالح 
ابن��ه قبل أربع س��نوات ولكنه ال يزال 

شخصية مهيمنة في الدوحة. 
وعل��ى الرغ��م م��ن احلظ��ر التج��اري 
املف��روض عل��ى قط��ر وإغ��الق اجملال 
اجل��وي وط��رق الش��حن إليه��ا، تدور 
املعركة الرئيس��ية في الوقت الراهن 
في مي��دان العالقات العام��ة. وينفق 
اجلانبان ماليني الدوالرات إلثبات أحقية 
قضيتهم��ا: ففي واش��نطن تتعاقب 
اإلعالن��ات املناهض��ة لقطر بش��كل 
أن«،  أن  »س��ي  محط��ة  عل��ى  دوري 
وُعرضت في نيوي��ورك دعاية مضيئة 

الس��حاب  ناطح��ات  جوان��ب  عل��ى 
خ��الل انعق��اد اجلمعي��ة العامة لألمم 
املتح��دة ف��ي األس��بوع الثال��ث من 
أيلول/س��بتمبر. ولهذا السبب سافر 
كاتب هذه الس��طور إل��ى لندن حيث 
ُعقد ف��ي 14 أيلول/س��بتمبر »املؤمتر 
العامل��ي لألمن واالس��تقرار في قطر« 
ف��ي فن��دق »أو ت��و إنتركونتيننت��ال« 
 ]  IntercontInentAl o2[
الذي يقع على ش��به جزيرة نائية في 
الضفة اجلنوبية القدمية الطابع لنهر 
التامي��ز. وش��ّكل هذا املؤمت��ر اجتماعاً 
القطري��ة دعمت��ه كما  للمعارض��ة 

يُفترض الس��عودية واإلم��ارات ولكن 
دون إثبات��ات ملموس��ة لذل��ك. ورغم 
ذلك، قّدم أحد م��ا متويالً وافراً. وكانت 
ولكنها  األمنية مش��ددة  اإلج��راءات 
بالتأكيد لم تكن ضرورية نظراً لغياب 
املتظاهري��ن املؤيدين لقطر. واّتس��م 
البرنامج بالس��طحية والتكلف كما 
ثبت م��ن الوثيق��ة الس��ميكة التي 

ُوزعت على جميع احلاضرين.
من��ح  ال��ذي  املعارض��ة  زعي��م  أم��ا 
نفس��ه هذا اللقب فهو رجل األعمال 
القطري املنف��ي خالد الهي��ل البالغ 
م��ن العمر 29 عام��اً. ويتمّي��ز الهيل 

بابتس��امته العريض��ة ومصافحت��ه 
اجلاه��زة إلدانة  واقتباس��اته  القوي��ة 
جماع��ة »اإلخ��وان املس��لمني« التي 
ُمن��ح لبع��ض أعضائه��ا م��الذاً ف��ي 
الدوحة. وقد يتمّتع أيضاً بالوزن ولكن 
لي��س بالهيبة الضرورية له��ذا الدور 
بالرغم م��ن األهمية املصطنعة التي 
مينح��ه إياها حارس��اه الش��خصيان 
ذوا البني��ة الضخمة. )أف��ادت مجلة 
»اإليكونوميست« أن »منظمة العفو 
الدولي��ة« اتهمت ش��ركة بناء يكون 
فيها الهيل الش��ريك القطري بعدم 
تس��ديد أج��ور عّماله��ا إال أن��ه نفى 

ه��ذه التهم��ة(. وحضر املؤمت��ر أيضاً 
عل��ي الدهنيم وُكتب ببس��اطة على 
بطاقة تعريفه كلمة »ضيف« وعّرف 
نفس��ه كنائب زعيم املعارضة. وأفاد 
أنه ضابط س��ابق في االس��تخبارات 
القطري��ة ولكنه لم يكن مس��تعداً 
لتق��دمي املزي��د م��ن املعلوم��ات نظراً 

لطبيعة عمله. 
وكان من ب��ني املتحدث��ني العديد من 
السياس��يني البريطاني��ني اخملضرمني 
الذي��ن لم تك��ن اهتماماته��م بقطر 
معروف��ة ل��ي من قب��ل. وَق��ِدم بعض 
األمريكي��ني وحت��ى إس��رائيلي لهذه 
املناس��بة وتلق��ى بعضه��م الدعوة 
قب��ل ثالث��ة أي��ام فق��ط م��ن احلدث. 
وضم��ت اجملموعة املس��ؤول الس��ابق 
في البنتاغون )ومس��اهم في »فورين 
بوليس��ي«( دوف زاكه��امي، والس��فير 
األمريكي الس��ابق ل��دى األمم املتحدة 
املتقاعد  واجلنرال  ريتشاردس��ون،  بيل 
ف��ي القوات اجلوية األمريكية تش��اك 
وال��د. وأدار إحدى اجللس��ات املتحدث 
األمريكي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  باس��م 
السابق جيمس روبني. وأجرى املراسل 
اخملض��رم لقناة »ب��ي بي س��ي« جون 
سيمبس��ون مقابل��ة م��ع الصحفي 
الس��ابق لدى قناة »اجلزي��رة« محمد 
فهمي الذي كان ُمحتجزاً في س��جن 
مص��ري ولكنه يلوم قط��ر على ذلك. 
وكما كان متوقعاً، كان املؤمتر منحازاً 
جلهة واحدة. فعلى سبيل املثال انتقد 
فهم��ي بش��دة التدخل السياس��ي 
القطري الش��ائن في قن��اة »اجلزيرة« 
سيمبس��ون  أن  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
جتّن��ب بطريق��ة أو بأخرى أن يس��أله 

ع��ن كيفي��ة مقارنتها م��ع محطات 
التلفزي��ون العربي��ة األخ��رى. وبدا أن 
الق��وة احملّركة لهذه املناس��بة كانت 
تهدف إلى صياغ��ة مضمون النقاش 
سياس��ية.  إج��راءات  ف��رض  ولي��س 
وس��ألُت أح��د منظم��ي املؤمت��ر عن 
س��بب غياب الشيخ عبداهلل بن علي 
آل ثاني، عضو األس��رة احلاكمة الذي 
تعّده الس��عودية على ما يبدو كأمير 
بدي��ل. فنظر إل��ّي باس��تهجان قائالً: 

»لكان ذلك أكثر من الالزم«.
األزم��ة  أصبح��ت  يوم��ني،  وبع��د 
القطري��ة موضوع احلدي��ث في أروقة 
مؤمت��ر اقتصادي ف��ي املنامة، عاصمة 
البحرين، هذه اجلزي��رة اخلليجية التي 
ميكن منها رؤية شبه اجلزيرة القطرية 
)عندما يزول الضباب البحري الناجم 
عن احلرارة والرطوب��ة العاليتني جداً(. 
وحالي��اً أصب��ح نش��ر أخب��ار موالية 
لقط��ر عمالً غي��ر ش��رعي؛ وفي ذلك 
اليوم نش��رت صحيف��ة »غولف ديلي 
ني��وز«، الت��ي تص��ف نفس��ها بأنها 
»ص��وت البحرين«، مقال��ة مناهضة 
لقطر على كل من صفحاتها الثالث 
األولى. وخالل مأدبة غ��داء أعرب أحد 
أبرز أعض��اء عائلة آل خليفة احلاكمة 
في البحري��ن عن ثقته ب��أن الضغط 
ال��ذي تتعّرض ل��ه قطر س��يؤدي إلى 
تراج��ع الدوحة عن موقفها. وش��ّكل 
ذل��ك اعتق��اداً راس��خاً ولي��س حجة 

منطقية ومبررة. 

*ساميون هندرسون هو زميل »بيكر« 
ومدي��ر برنام��ج اخللي��ج وسياس��ة 

الطاقة في معهد واشنطن.

رحلة ميدانية إلى الخطوط األمامية للحرب الباردة بين قطر والسعودية

تقـرير

جالل طالباني

كانت الواليات المتحدة 
االميركية قد اصدرت، 
بيانًا نعت فيه الرئيس 
مام جالل، مؤكدة 
ان دوره كان كبيرا 
في انتقال العراق 
من الطغيان الى 
الديمقراطية الدستورية
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بغداد – ضبط عبوات 

ذك��ر مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
بغ��داد امس األربع��اء، عن ضبط كدس 
للعب��وات الناس��فة وامل��واد املتفجرة، 

جنوبي العاصمة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
"قطع��ات  إن  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
القي��ادة متكن��ت صباح ي��وم امس من 
ضب��ط ك��دس يحت��وي عل��ى عبوتني 
 ،C4�ناس��فتني، و5 كغ��م من م��ادة ال
وأرب��ع رمانات قاذف��ة، وصواعق تفجير، 
ولغم أرضي، في منطقة الهرامش��ة، 
جنوبي العاصم��ة بغداد" ، مضيفا انه 
مت معاجلة جمي��ع املضبوطات من قبل 

اجلهد الهندسي".

كركوك – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس االربعاء، بان احد ابرز خبراء 
املتفج��رات في تنظيم "داعش" قتل مع 
اثنني من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة 
اثن��اء محاولتهم تفخيخ ش��ارع فرعي 

في اطراف مركز احلويجة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "احد ابرز خبراء املتفجرات في 
تنظيم داعش ويلقب ب�)املال( وهو عراقي 
اجلنس��ية قتل م��ع اثنني م��ن مرافقيه 
بانفج��ار عب��وة ناس��فة اثن��اء محاولة 
تفخيخ ش��ارع زراعي في اط��راف مركز 
احلويجة جنوب غربي كركوك" ، مضيفا 
ان "داع��ش عمد الى نص��ب الكثير من 
العبوات وااللغام في الشوارع للحيلولة 
واحلش��د  االمني��ة  الق��وات  تق��دم  دون 

الشعبي التي حققت اجنازات مهمة في 
االيام املاضية في عمليات حترير احلويجة 

ومحيطها".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعلن مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل، ع��ن الق��اء القب��ض 
على عدد م��ن املطلوب��ني للقضاء على 
وفق م��واد جنائية ومخالف��ات متنوعة 

بعمليات تفتيش في احملافظة.
ولفت املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه ان اجهزتها االمنية متكنت من 
القبض على 35 متهما بقضايا جنائية 
ومخالف��ات قانونية وفق مذكرات قبض 
اصولي��ة م��ن احملاكم اخملتصة، مش��يرة 
إلى قيامه��ا بإحالة جميع املتهمني إلى 
اجله��ات ذات العالقة لغرض اس��تكمال 

االجراءات القانونية بحقهم. 

صالح الدين – عملية امنية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة صالح الدين امس االربعاء عن 
وجود هدوء "غير مس��بوق" في منطقة 
املطيبيجة شرق احملافظة، فيما اشار الى 
توقف تس��لل عناصر تنظي��م "داعش" 

اليها بشكل تام.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "املطيبيجة شرقي صالح 
الدين تش��هد ه��دوء غير مس��بوق ولم 
تس��جل اي انش��طة لتنظي��م داع��ش 
او عملي��ات قص��ف ج��وي او املدفع��ي 
خالل الس��اعات ال�24 ساعة املاضية" ، 
مضيفا ان "داع��ش فقد ابرز قياداته في 
املطيبيجة خاصة في عمليات القصف 

اجلوي االخيرة ما دفع التنظيم الى حتديد 
حركة مسلحيه بشكل واضح"،. 

االنبار – ضربة جوية 
كش��ف مصدر أمني مطلع في شرطة 
محافظة االنبار  امس االربعاء عن مقتل 
قيادي داعشي بارز وهو مسؤول مضافات 
القائ��م الصحراوية، بقص��ف جوي في 

صحراء القضاء.
وق��ال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "طائرات التحالف في الصحراء 
الفاصلة ب��ني القائ��م والرطبة، وجهت 
قصاً جوياً أس��فر عن مقتل الداعش��ي 
ذاكر احمد عبد عليو الكبيسي من اهل 
الرطبة" ، مضيفا أن "الكبيسي من ابرز 
ق��ادة التنظيم في الصحراء ومس��ؤول 
ما يس��مى مضافات القائم الصحراوية 

املنتشرة في الصحراء".

البصرة – حترير مختطف 
أف��اد مصدر أمن��ي في مديرية ش��رطة 
محافظة البصرة امس األربعاء، بأن قوة 
م��ن خلية الصقور االس��تخبارية حررت 
فت��ى كان مختطف��اً من قبل ش��قيقه 
باالش��تراك مع مته��م آخ��ر مت القبض 
عليه، وذلك به��دف طلب فدية من ذويه 

كشرط إلطالق سراحه.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "القوة التكتيكية خللية 
الصق��ور االس��تخبارية ف��ي محافظة 
البصرة نفذت مداهم��ة في منطقة أم 
مغيرة الواقعة ف��ي قضاء أبي اخلصيب 
جنوب��ي محافظة البصرة أس��فرت عن 
حتري��ر فت��ى كان مختطف��اً  ، مبين��اً أن 

"الفتى مت حتريره بعد مرور ثالثة أيام على 
اختطافه واحتجازه به��دف طلب فدية 

من ذويه مقدارها 150 ألف دوالر".

ديالى – اشتباك مسلح 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديالى امس االربعاء بأن اثنني من مقاتلي 
احلش��د العش��ائري أصيبا باشتباك مع 

"داعش" شمال شرقي احملافظة.
وقال املصدر الذي فضل عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "احلشد العشائري اشتبك 
مع تنظيم داعش في بس��اتني قرية البو 
موسى، )41 كم ش��مال شرق ب عقوبة(، 
مما أس��فر ع��ن إصابة اثنني م��ن مقاتلي 
احلش��د دون معرفة حجم اخلس��ائر في 
صف��وف تنظي��م داعش ال��ذي هرب الى 

عمق البساتني باجتاه الزور".

ضبط كدس لالعتدة والمتفجرات بالهرامشة جنوبي بغداد * اشتباكات مسلحة بين الحشد واالرهاربيين شرقي ديالى 
مقتل خبير بارز بالمتفجرات في "داعش" غربي كركوك * الطيران يقتل مسؤول مضافات "القائم" شمالي االنبار 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف مصدر في وزارة الداخلية، امس األربعاء، 
عن قرب إطالق بوابة خدمات البطاقة الوطنية، 

لغرض التحقق من معلوماتها.
وق��ال املصدر ف��ي تصريح صحف��ي إن "الوزارة 
س��تطلق قريباً تطبيق بواب��ة خدمات البطاقة 
الوطنية، حال االنتهاء من إعداده، واستحصال 

املوافقات األصولية لبدء العمل به".
وأضاف "من خالله تستطيع اجلهات احلكومية 
التحقق من البطاقة الوطنية واالس��تعالم عن 
املعلومات التي حتتاجها". وبش��أن أجهزة قارئ 
البطاق��ة، بني أن "الع��دد املتوفر م��ن املتعاقد 
عليه��ا ال يلب��ي حاج��ة جمي��ع املؤسس��ات، 
وس��يتم تزويد جميع نقاط التفتيش في بغداد 
واحملافظ��ات باألجه��زة"، مش��يرا إل��ى أن "وزير 
الداخلية، ش��دد على ضرورة اعتم��اد البطاقة 

الوطنية من قبل جميع اجلهات احلكومية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراق�يَّة-اإلمارات�يَّة  املُشترَكة  اللجنة  عقدت 
اجتماعها التاسع في أبو ظبي برئاسة إبراهيم 
اجلعف��رّي وزير اخلارجيَّة العراق�يَّ��ة وأنور قرقاش 

وزير الدولة للُشُؤون اخلارجيَّة اإلمارات�يَّة.
وذك��ر بيان ملكت��ب اجلعف��ري تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه انه "وعق��ب االجتماع متّ 
 ، التوقيع على اتفاق�يَّة جتن�ُّب االزدواج الضريبيِّ
السياس��يَّة،  للُمش��اوَرات  تفاه��م  وُمذك�َّ��رة 
والتعاون في احملافل العربيَّة، والدوليَّة، وُمذك�َّرة 
تفاهم بني غرفة التجارة العراق�يَّة - اإلماراتّية، 
وُمذك�َّرة تعاون في مجال االس��تثمار، وُمذك�َّرة 

تعاون في اجملال الثقافّي".
وأك�َّد اجلعفرّي بحس��ب البيان، أنَّ "قوة العراق 
قوة لكلِّ الُش��ُعوب العربيَّ��ة، والعراق ينظر إلى 
كلِّ أش��قائه بكلِّ احترام، وَمحبَّة، ويس��تحضر 
املُش��ترَكات الكثي��رة الت��ي جتمعه م��ع الدول 
العربيَّ��ة، ُموِضح��اً: َعِملن��ا على بن��اء عالقات 
 ،2003 ع��ام  من��ذ  قويَّ��ة  عراق�يَّة-إمارات�يَّ��ة 
وننظ��ر إلى جتربة اإلمارات بكلِّ اعتزاز، ونس��عى 
ماً  لالستفادة من اخلبرات في اجملاالت كافة، ُمقدِّ
الش��كر، واالمتن��ان ملواق��ف اإلم��ارات الداعمة 
للعراق في احلُُصول على اإلجم��اع العربيِّ األوَّل 
في جامعة ال��دول العربيَّ��ة بُخُصوص موضوع 
االنتهاك التركيِّ لألراض��ي العراق�يَّة، واإلجماع 
العرب��ّي الثاني بخص��وص احلف��اظ على وحدة 

العراق، ورفض استفتاء إقليم كردستان".
وأضاف "نس��عى لتعزيز العالقات السياس��يَّة، 
مل��ا  واالس��تثماريَّة؛  والتجاريَّ��ة،  واالقتصاديَّ��ة، 
له��ا من أثر كبير في حتقيق مصالح الش��عبني 
داً:  الشقيقني على قاعدة قويَّة، وراسخة، ُمشدِّ
دة،  َّه غنّي بالثروات املُتعدِّ العراق بل��د صاعد؛ ألن�
ي  لكن��ه ميّر بظروف اس��تثنائيَّة تتمث��ل بالتحدِّ
األمنيِّ وهو احلرب ضّد عصابات داعش اإلرهابيَّة، 
، وانخفاض أس��عار النفط،  ي االقتصاديِّ والتحدِّ

وتكلفة احلرب ضّد اإلرهاب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة العدل، امس��األربعاء، اإلفراج عن 
678 نزيال خالل ش��هر أيل��ول املاضي، الفتة الى 
أن بينه��م 334 نزيال مش��مولون بقانون العفو 

العام.
وق��ال إعالم ال��وزارة ف��ي بيان تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، إن "عدد املفرج عنهم من 
س��جون الوزارة خالل الش��هر املاضي، بلغ 678 
نزيال من س��جون الوزارة في بغ��داد واحملافظات، 
بينه��م 334 مش��موال بالعفو الع��ام، و39 من 
النس��اء و639 من الرجال مت اإلفراج عنهم بعد 

انتهاء فترات محكوميتهم".
وأضاف البيان أن "دائرة االصالح قطعت اشواطا 
كبي��رة في مج��ال عمليات اطالق الس��راح مع 
تطبيقه��ا نظ��ام االرش��فة االلكترونية والذي 
يتيح امكانية حتديد النزالء املنتهية احكامهم 
القضائي��ة ويس��اهم بحس��م ملفاتهم وفقا 

للمدة القانونية احملددة إلطالق السراح".
يش��ار الى أن وزير الع��دل حي��در الزاملي، وجه 
بتق��دمي موقف ش��هري عن عدد الن��زالء املفرج 
عنهم إلى وس��ائل اإلعالم، به��دف إطالع الرأي 
الع��ام عل��ى اس��تمرار ال��وزارة بآلي��ة تس��ريع 
عملي��ات اإلفراج عن النزالء املنتهية أحكامهم 

القضائية.

قرب إطالق بوابة خدمات 
البطاقة الوطنية 

العراق واإلمارات يوّقعان 
عدة مذكـرات تفاهم

العدل تفرج عن 678 
نزياًل في أيلول الماضي

الملف األمني

انطالق عملية واسعة 
مبشاركة قطعات كبيرة 

لتحرير مركز احلويجة وناحية 
الرياض 

مديري��ة  ذك��رت  جهته��ا  م��ن 
اإلع��الم احلرب��ي ف��ي بي��ان لها 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن "قوات 
اللواء الثاني واألربعني باحلش��د 
الش��عبي ح��ررت، صب��اح ي��وم 
أم��س األربع��اء  قري��ة الصفرة 
من س��يطرة داعش شرق ناحية 

الرياض التابعة للحويجة".
"الل��واء  أن  البي��ان  وأض��اف 
الثالث في احلش��د ح��رر قريتي 
حوض سبعة ياس��ني طه غرب 

القضاء". 
ال��ى ذلك ح��ررت قوات احلش��د 
 , األربع��اء  أم��س  الش��عبي, 
والس��يطرة  قريت��ني جديدت��ني 
على الطريق الرئيس��ي "بيجي 
– حويج��ة" امل��ؤدي الى وس��ط 

القضاء.

وذك��ر بي��ان احلش��د الش��عبي 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  حصل��ت 
اجلدي��د‘‘ على نس��خة منه , ان 
"قواتن��ا وبإس��ناد طيران اجليش 
س��يطرت عل��ى طري��ق "بيجي 
– حويج��ة" امل��ؤدي إلى وس��ط 
القض��اء م��ن اجله��ة الغربي��ة 
ان   " ال��ى  مش��يرا   ، للقض��اء 
قواتنا تواصل تقدمها على وفق 
اخلط��ط املرس��ومة باجتاه مركز 

احلويجة". 
وأوض��ح " ان قوات اللواء الثالث 
في احلشد الشعبي حررت ايضا 
قرية الغازي��ة غربي مركز قضاء 
احلويج��ة ، الفت��ا ال��ى ان" قوات 
الل��واء باش��رت بدخ��ول ح��دود 
القضاء كم��ا حررت قوات اللواء 
الرابع في احلشد الشعبي قرية 
النافلة من سيطرة داعش غربي 

مركز قضاء احلويجة ". 
القناص��ة  ف��رق  إن"  وتاب��ع 
الش��عبي  للحش��د  التابع��ة 
استهدفت عناصر داعش وسط 

احلويج��ة وحدت م��ن حركتهم 
وتنقالتهم". 

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العب��ادي قد أعلن ف��ي 21 أيلول 
املاض��ي انط��الق عملي��ة حترير 
احلويجة بعد حترير مدينة تلعفر 

ومحافظة نينوى بالكامل. 
واس��تولى داعش على احلويجة 
في حزيران لس��نة 2014 تزامنا 

مع سيطرته على املوصل.

العبادي يتوّجه إلى باريس 
بدعوة من الرئيس الفرنسي

وذكر العب��ادي في كلمة متلفزة 
بغ��داد متوجها  قبي��ل مغادرته 
ال��ى فرنس��ا ام��س ان" زيارتن��ا 
ال��ى فرنس��ا تس��تغرق يوما من 
اج��ل التباحث لتعزي��ز العالقات 
الثنائية بني العراق وفرنسا على 
االقتص��ادي  املس��تويات  كاف��ة 
والتجاري باعتبار ان الفرنس��يني 
يرون في جبه��ة محاربة االرهاب 
وق��ام بكس��ر داع��ش مم��ا مهد 

للقض��اء عل��ى تل��ك املنظم��ة 
االرهابية".

واضاف " وبالتالي وجهت الدعوة 
بعد ان حق��ق العراق االنتصارات 
بتحرير محافظة نينوى وكس��ر 
ش��وكة االره��اب وهم ي��رون ان 
العراق له اهمية كبرى باملنطقة 
على مس��توى حتقيق االستقرار 
ليس فقط في العراق فحس��ب 
بل حتقيق االستقرار باملنطقة ".

وتابع العبادي " نحن نواجه حتدي 
كبير باع��ادة اعمار العراق واعادة 
االس��تقرار املناطق احملررة واعادة 
وحتس��ني  املناط��ق  كل  اعم��ار 
للمواطنني  املعاش��ي  املس��توى 

وخلق فرص العمل ".
حاج��ة  وج��ود   " ال��ى  واش��ار 
ل��دى فرنس��ا ودول اوربي��ة اخرى 
لالس��تثمار في العراق باالضافة 
اجمل��االت  ف��ي  التع��اون  ال��ى 
االقتصادي��ة واملالي��ة ومكافحة 
النظر  وجه��ات  وتب��ادل  االرهاب 

حول ذلك"

احملكمة االحتادية تنفي إلغاء
االستقطاعات من رواتب 

املوظفني
وبالتال��ي ق��ررت احلك��م بعدم 
دس��تورية ذلك اجلزء م��ن املادة 
بتوزيع االي��رادات املتحصلة من 
البالغ��ة  االس��تقطاع  نس��بة 
)%3,8( ولم يلغ اصل االستقطاع 
وبالتالي  املذكورة،  النسبة  وفق 
البالغة  فأن نسبة االستقطاع 

)%3،8( باقية".

واشنطن: موقفنا الرافض 
الستفتاء اإلقليم لم ولن 
يتغير ونريد عراقاً موحداً

ووجهت رئاسة إقليم كردستان، 
لبيان  انتق��ادا  املاض��ي،  االح��د 
تيلرس��ون إزاء االس��تفتاء على 
االنفص��ال م��ن الع��راق، ودعت 
الوالي��ات املتح��دة إل��ى إع��ادة 

النظر في ذلك.
وأك��دت ف��ي بي��ان له��ا ان "ال 
اخ��رى  دول��ة  اي��ة  وال  أمي��ركا 

منعت بغداد م��ن التعامل غير 
الدس��توري وغي��ر القانوني مع 

اقليم كردستان".

روحاني يؤكد رفض ايران 
لتقسيم العراق واردوغان

يتوعد االقليم بخطوات اكثر 
صرامة

مش��يرا إل��ى تأكي��د اجلانب��ني 
عل��ى عدم االعتراف باس��تفتاء 

انفصال كردستان العراق".
وأضاف أردوغ��ان أنه " لن يدعم 
اس��تفتاء انفص��ال كردس��تان 
الع��راق بل��د في العالم س��وى 
أن  إل��ى  مش��يرا   ،" اس��رائيل 
" منطق��ة كردس��تان الع��راق 
س��تفرض على نفسها العزلة 

بعد االستفتاء".
ونوه أردوغان " نعتبر االستفتاء 
بكردستان غير مشروع واتخذنا 
ونفذنا بعض االج��راءات ضدها 
وس��تكون لن��ا خط��وات اكث��ر 

صرامة مستقبال".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

ارهابي��ة  مجامي��ع  كش��فت 
للمحكمة املركزية في استئناف 
الرصافة كيفي��ة انهار التنظيم 
ف��ي معرك��ة املوصل، م��ن خالل 
العملي��ات العس��كرية فيه��ا , 
وانقطعت املواد الغذائية عنهم 
وحرقت املضافات وجتاوز حد اجلوع 
أش��ده ، وبل��غ بهم املط��اف في 
البح��ث عن اية فرص��ة للتحول 
ال��ى اجلانب األمين حي��ث ال يوجد 

قتال هناك.
وق��د صدق��ت احملكم��ة املركزية 
أقوال املتهمني باإلرهاب املنتمني 
اإلرهابي  "داع��ش"  تنظي��م  إلى 
بع��د ان خاض��وا مع��ارك ج��رف 
واملوص��ل  والفلوج��ة  النص��ر 
بجانبيها األيس��ر واألمين ، هؤالء 
ه��م مجموعة م��ن اإلرهابيني مت 
القبض عليهم في اجلانب األمين 
م��ن مدين��ة املوص��ل واعترف��وا 
بأنهم ناج��ون من قصف املوكب 

اإلرهابي املتوجه إلى القائم.
احده��م م��ن عامري��ة الفلوجة 
انضم إل��ى داع��ش اإلرهابي في 
مبايع��ة 2014 ليلتح��ق بأخي��ه 
القاضي الش��رعي للتنظيم في 
الفلوج��ة ، مقات��ال ال��ى جانبه ، 
حتى خسارتهم في الفلوجة ثم 
اتبع��وا أوامر داعش��ية بتركهم 
القض��اء والس��ير م��ع املوك��ب 

املتجه إلى القائم.
بنّي هذا االرهابي في اعترافاته ان 
املوكب ال��ذي مت قصفه من قبل 
الطائ��رات العراقي��ة يحوي أكثر 
م��ن 150 عربة ، تض��م القيادات 
الفلوجة  ف��ي  لداعش  الكبي��رة 
ليت��م قص��ف الرتل وم��ا تبقى 
منهم في الصح��راء عراة يوارون 
النهار س��ائرين  أجس��ادهم في 
في الليل باحثني عن آبار تؤويهم 

حتى مجيء فرصة إنقاذهم.
وج��اءت الفرص��ة م��ع بي��ك اب 
دب��ل قم��ارة حامل��ة إياه��م الى 
م��كان مجهول بحس��ب إفادته، 
ليعرفوا بعد ذلك بأنهم التحقوا 
بأقرانه��م ال��ى مدين��ة القائ��م 
حي��ث ال قت��ال هن��اك حينئ��ذ ، 
استقروا في القائم لتوزع املهام 
عليهم "الهارب��ون من الفلوجة 

لم يس��تطيعوا االختالط بأحد، 
ورواتبهم ومأواهم  فحس��بتهم 
معزول��ني عن اآلخري��ن" ، هذا ما 

قاله اإلرهابي.
ويضيف في مع��رض إفادته أمام 
احملكمة انه متت معاملتنا كجنود 
بطريق��ة مختلف��ة ع��ن القادة 
الذين مت حبسهم ومحاسبتهم 
اوام��ر اله��رب م��ن  إلصداره��م 
الفلوجة ، فيما اس��تدعى اجلنود 
عائالتهم لتلحق بهم في القائم، 
وه��ذا ما اكده إرهابي آخر التحق 
بالفلوجة بعدما قاتل الى جانب 

التنظيم في جرف الصخر.
اب��ن ج��رف الصخ��ر ال��ذي درس 
الصحاف��ة ف��ي بغ��داد لينتهي 
به املط��اف مبايع��ا لداعش في 
مدينته تاركا االعالم والصحافة 
ولم يقبل العمل بها حتى عندما 
عرضت داعش علي��ه ذلك، اختار 
أن يكون "جنديا للخالفة" براتب 
قدره 200 دوالر شهريا ، يقول انه 
انتقل الى القتال بالفلوجة بعد 

انته��اء معركة اجلرف وخس��ارة 
رف��ض  ان  بع��د  فيه��ا،  داع��ش 
االلتح��اق بعائلته التي س��لمت 

نفسها الى القوات العراقية.
ف��ي الفلوج��ة تغي��رت مهام��ه 
وأصب��ح جنديا مقاتال في أماكن 
القتال، ومرابطا في نقاط داعش 
القريبة م��ن بيت أخته ، يقول ان 
له أختا في الفلوجة قتل زوجها 
املنتم��ي إلى التنظيم واس��تقر 
هناك ليكون بديال عنه ، والتحق 
باملوك��ب اله��ارب بع��د األوام��ر 
باخل��روج من قبل قي��ادات داعش 
وأكمل املسير مع املوكب الناجي 

ليكون في القائم.
يذكر اإلرهابي��ون امللقى القبض 
عليه��م ان��ه مت حتويله��م ال��ى 
اجلانب االيس��ر م��ن املوصل عند 
بداية املعرك��ة ووزعت مهامهم 
بطريق��ة س��ريعة ليقاتل��وا إلى 
جان��ب التنظي��م ، ولفتوا الى ان 
التنظيم تلق��ى ضربات موجعة 
س��قط فيه��ا ق��ادة التنظي��م 

ليهرب��وا بطريقة  ومضافاته��م 
جماعي��ة ال��ى اجلان��ب األمين من 

املدينة.
للمحكم��ة  ي��روون  االرهابي��ون 
كيف انهار التنظيم في معركة 
املوص��ل، م��ن خ��الل العملي��ات 
العس��كرية فيه��ا, وانقطع��ت 
املضاف��ات  وحرق��ت  األطعم��ة 
وجت��اوز ح��د اجل��وع أش��ده، وبلغ 
بهم املط��اف يبحثون عن فرصة 
للتحول الى اجلان��ب األمين حيث 
ال يوجد قتال هناك ، ويكش��فون 
بان هن��اك الكثيري��ن حتولوا الى 
ال��ى  وانضم��وا  االمي��ن  اجلان��ب 
صف��وف التنظيم هن��اك بينما 
ه��م )امللق��ى القب��ض عليهم( 
اخت��اروا ان يكونوا قرب النهر في 
نقاط ثابت��ة ليؤمنوا على أنفٍس 
لم يختارها امل��وت بعد رغم كل 
طرق املوت. وعند وصول اخبار بدء 
معركة اجلانب االمين عبروا النهر 
الى الضفة االخرى ليستقروا في 
قرية مج��اورة للنهر، بضعة أيام 

، لتك��ون نهايتهم في نظرة ذلك 
الراعي الذكية الت��ي لم تتجاوز 
س��اعات حتى تأتي ق��وة لتكتب 
كانت ش��اهدة  نهاية مجموعة 
على خس��ائر تنظيم داعش في 
الع��راق ابتداًء من ج��رف الصخر 

وحتى املوصل. 
ونتناول في هذا التقرير ايضا جزءا 
الت��ي حققتها  من االنتص��ارات 
الق��وات العراقية عل��ى تنظيم 
داعش االرهابي ، فقد اس��تعادت 
الق��وات العراقية ف��ي ال� 31 من 
2015 مدين��ة تكري��ت ف��ي  آذار 
ش��مالي الع��راق، بالتع��اون مع 
قوات احلشد الش��عبي، وبإسناد 

جوي من التحالف الدولي .
ففي التاس��ع من ش��باط 2016 
العراقي��ة  الق��وات  اس��تعادت 
الرم��ادي مركز محافظة  مدينة 
األنب��ار التي تقع عل��ى بعد 100 
كل��م غرب بغداد ، وفي ال�26 من 
حزيران من العام نفسه استعادت 
القوات العراقية مدينة الفلوجة 

الت��ي كان��ت أول��ى امل��دن الت��ي 
تس��قط بأيدي داعش عام 2014  
، وف��ي ال�17 م��ن تش��رين األول 
2016 أطلقت الق��وات العراقية 
مدعومة بطيران قوات التحالف 
هجومها الستعادة املوصل ثاني 
املدن العراقية م��ن داعش. وكان 
ال بد من مرور تس��عة أشهر قبل 
أن يعلن رئيس احلكومة العراقية 
حي��در العب��ادي اس��تعادتها في 
العاش��ر م��ن متوز املاض��ي ، وفي 
ال� 31 من آب املاضي ، اس��تعادت 
الق��وات العراقي��ة مدينة تلعفر 
في ش��مال الع��راق م��ن داعش، 
وأح��د آخ��ر معاقله ف��ي العراق. 
بذل��ك بس��طت كامل  وتك��ون 
سيطرتها على محافظة نينوى 
أن  ، بع��د  الب��الد  ف��ي ش��مالي 
سيطر على مساحات شاسعة 
م��ن األراضي في كل م��ن العراق 
وس��وريا ع��ام 2014، مني داعش 
خالل األش��هر القليل��ة املاضية 

بهزائم عدة.

قصفت الطائرات 
العراقية موكبا ضم 
أكثر من 150 عربة، 
تقل القيادات الكبيرة 
لداعش في الفلوجة 
وما تبقى منهم في 
الصحراء عراة يوارون 
أجسادهم في النهار 
سائرين في الليل باحثين 
عن فرصة النقاذهم

القوات االمنية تعتقل عناصر تنظيم "داعش"

" داعش " تلّقى ضربات موجعة من سالح الجو العراقي 

إرهابيـون يـروون هزائمهـم في جـرف
النصـر والفلوجـة والموصـل
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

افتت��ح وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
الس��وداني مصنع بغداد للتبوغ 
والس��كائر التابع الى الش��ركة 
العامة للمنتجات الغذائية بعد 
اكمال تأهيله وتش��غيله مبوجب 
عق��د اس��تثماري م��ع ش��ركة 
)D-S( اجليكي��ة بحضور عدد من 
اعضاء مجل��س النواب ومجلس 
محافظ��ة بغداد ووكي��ل الوزارة 
الدكت��ور  التخطي��ط  لش��ؤون 
محمد هاشم عبداجمليد ومفتش 
ع��ام الوزارة عدنان كرمي س��لمان 
وعدد من املس��ؤولني ف��ي الوزارة 

وشركاتها.
وق��ال الوزير ف��ي كلمة له عقب 
االفتت��اح ان ه��ذا املش��روع يعد 
محطة ناجح��ة وامنوذجا جديدا 
للشراكة بني القطاعني احلكومي 
واخلاص ويأتي انس��جاما ومتاشيا 
مع توجه ورؤية احلكومة العراقية 
خاصة في الوقت الراهن في ظل 
االزم��ة املالي��ة وتداعياتها على 
مجم��ل جوانب احلي��اة في البالد 
، مؤكدا عل��ى ان الوزارة حريصة 
ش��راكات  وعق��د  ايج��اد  عل��ى 
ناجح��ة مع القط��اع اخلاص من 
متمكن��ني  مس��تثمرين  خ��الل 
ماليا وفني��ا لتوفير التكنولوجيا 
املثبتة في  واملواصف��ات  احلديثة 
الدراس��ات الفني��ة واالقتصادية 
، مش��يرا الى ان س��كائر سومر 
منت��ج عراقي وطن��ي عريق ذات 
وخاض��ع  قياس��ية  مواصف��ات 
للفحوصات اخملتبرية لكل مراحل 

االنتاج .
ولفت الوزير الى ان وزارة الصناعة 
واملع��ادن قام��ت بتهيئ��ة الفرص 
آلي��ة  وف��ق  عل��ى  االس��تثمارية 

ش��فافة وواضحة للحفاظ على 
املس��تثمر من التعطيل املتعمد 
ولتحقيق املنفعة املطلوبة وبلوغ 
الهدف املنش��ود في بناء صناعة 
عراقي��ة حتق��ق قيم��ة مضاف��ة 
وتغطي حاجة السوق اضافة الى 
تتبعها  الت��ي  املعلنة  االج��راءات 
الدوائ��ر املعنية االداري��ة والفنية 
والقانونية وصوال الى اتخاذ القرار 
املناس��ب م��ن قبل مجل��س ادارة 
الش��ركة والذي يخضع للتدقيق 
من قبل ال��وزارة ، الفتا في الوقت 
ذاته الى سلس��لة الزي��ارات التي 

ق��ام به��ا ال��ى دول اجل��وار لطرح 
امام  االس��تثمارية  الف��رص  هذه 
املس��تثمرين ، مفصحا عن النية 
ابرام عقود استثمارية مع شركات 
متخصص��ة في ش��تى قطاعات 

الصناعة .
واضاف الوزير بالقول ان السنوات 
املاضية ش��هدت اغراقا للس��لع 
املس��توردة م��ن مناش��ئ رديئ��ة 
اس��تهدفت  متدني��ة  وباس��عار 
ايقاف عجل��ة الصناعة العراقية 
بش��قيها الع��ام واخل��اص االم��ر 
الذي حتم عل��ى الدولة من خالل 

القرارات  البرملان واحلكومة اصدار 
والتش��ريعات الداعمة للصناعة 
الوطني��ة ومنه��ا قوان��ني حماية 
والتعرف��ة  العراقي��ة  املنتج��ات 
حماي��ة  وقان��ون  الكمركي��ة 
املس��تهلك ، مش��يرا في الوقت 
القوان��ني  ان ه��ذه  ال��ى  نفس��ه 
ل��م تنفذ اال بع��د االزم��ة املالية 
الضاغطة وتوجه الدولة نحو دعم 
املنتج احملل��ي والصناعة الوطنية 
، داعي��ا الى ض��رورة التركيز على 
ه��ذه الق��رارات والقوان��ني والزام 
وزارات الدول��ة بااللتزام بتنفيذها 

اضاف��ة الى تنفي��ذ ماجاء بقانون 
املوازنة االحتادية والذي يلزم وزارات 
الدول��ة بتأم��ني احتياجاته��ا من 
منتج��ات وزارة الصناعة واملعادن 
الس��يما وان بعض ه��ذه الوزارات 
ترفض باشكال مختلفة التعاقد 
مع شركات وزارة الصناعة ووجود 
ملؤسس��ات  ضخمة  اس��تيرادات 
الدولة من ش��ركات خارج العراق 
برغم توفر منتجات وطنية بأكثر 
من )270( منت��ج وتوفر االمكانية 

والقدرة لزيادتها .
وختاما افصح السوداني عن قرار 

مجلس الوزراء رقم )280( لس��نة 
الس��كائر  منت��ج  2016 حلماي��ة 
والذي مت جتميده بطل��ب من وزارة 
الصناع��ة واملعادن حل��ني االنتهاء 
م��ن تأهي��ل وتش��غيل اخلط��وط 
االنتاجي��ة  ، مؤك��دا العمل على 
رفع ه��ذا التجميد وتأمني احلماية 
لهذا املنتج ، مش��ددا على ضرورة 
واهمي��ة ترجمة ش��عارات ))صنع 
ف��ي الع��راق وصناعتن��ا هويتن��ا 
وصناعتنا فخرنا (( الى واقع عمل 
بتظاف��ر جه��ود كل املعنيني في 

الدولة واالعالم احلر املساند.

وزير الصناعة يفتتح مصنع بغداد للتبوغ والسكائر بالتعاون مع القّطاع الخاص 

يحتوي  المصنع 
على خطوط إنتاجية 
جديدة ذات مناشئ 

عالمية انجليزية 
وايطالية وتشيكية 

وبلغارية تدار بأيدي 
عراقية وبطاقة 

إنتاجية تبلغ )215( 
الف كارتونة/سنويًا 

من سكائر سومر 

مصنع بغداد للتبوغ والسكائر

»اإلعمار« تباشر بأعمال 
تحريات التربة إلنشاء مجّمع 

سكني جديد في بغداد

التجارة توّجه أسطولها 
لمناقلة الحنطة من 

سايلو تلعفر إلى التاجي

تشكيل لجنة لمتابعة 
البيوت الصحية في 

مناطق األطراف 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة اإلعمار واإلس��كان والبلديات 
واألشغال العامة ، املباشرة باعمال حتريات 
الترب��ة النش��اء مجمع س��كني جديد في 

منطقة العامرية مبحافظة بغداد .
وذكر املرك��ز االعالمي في ال��وزارة ان املركز 
اح��د  اإلنش��ائية  للمختب��رات  الوطن��ي 
تش��كيالت الوزارة ،  باشر باجراء فحوصات 
الترب��ة وإعم��ال احلفر ف��ي املوقع اخملصص 
للمش��روع املذكور ، بحج��م عمل )2( حفر 
بعم��ق )35(م.ط و )9( حف��ر بعمق )30(م.ط 
و)8( حفر بعم��ق )25(م.ط و )5( حفر بعمق 
)10(م.ط ، لتحليل النتائج وتقدمي توصياته 

قبل املباشرة بالعمل . 
وب��ني املرك��ز االعالم��ي ، ان االعم��ال جتري 
بالتع��اون م��ع ش��ركة عبر امل��دن للتطوير 
العقاري ، مش��يراً الى انه ولضمان االنتهاء 
من العم��ل ضمن املدة احملددة ب���)40( يوماً 
فقد مت زج مجموعة حف��ارات اختصاصية 
وم��الكات مؤهل��ة ومتخصصة ف��ي حفر 

االعماق املطلوبة.  ملثل هكذا مشاريع.

بغداد - الصباح الجديد:
 أعلن��ت دائ��رة التخطيط واملتابع��ة بوزارة 
التج��ارة ع��ن اس��تنفار اس��طول ال��وزارة 
ملناقلة احلنطة من سايلو تلعفر الى سايلو 

التاجي.
واوضحت مديرة عام الدائرة ابتهال هاشم 
صابط بانه مت توجيه قس��م النقل املركزي 
احد تش��كيالت ه��ذه الدائ��رة بااليعاز الى 
اقس��ام النق��ل والورش��ة في الش��ركات 
بضرورة توجيه شاحناتهم الى سايلو تلعفر 
ملناقل��ة احلنط��ة املوجودة في��ه بعد حتريره 
م��ن براثن داع��ش االرهابي على ي��د قواتنا 
االمنية البطلة واحلش��د املقدس فضال عن 
توجيه فرق للمتابعة امليدانية من القس��م 
ذاته للتواجد في اقس��ام النقل للشركات 
ملتابع��ة س��ير تل��ك الش��احنات لضم��ان 
س��رعة املناقلة التي تتم من سايلو تلعفر 
الى س��ايلو التاجي ببغداد ، مشيرة الى انه 
مت توجيه القس��م االخر من االس��طول في 
وقت س��ابق ملناقلة املواد الواردة الى امليناء 
وذلك من اجل االستغالل االمثل لالسطول 

وجتنب الهدر باملال العام .

إعالم الصحة  
اكد الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي 
مدي��ر عام دائرة صحة بغداد الرصافة خالل 
اجتماع��ا بأن الدائرة ش��كلت جلنة ملتابعة 
البي��وت الصحي��ة ف��ي قطاع��ات الرعاية 

الصحية التابعة لصحة الرصافة .
وبني خ��الل اجتماع مجلس االدارة وبحضور 
الدكت��ور ميث��م نور الش��رع مع��اون املدير 
العام للش��ؤون االدارية ، ب��ان الدائرة تعمل 
عل��ى دع��م املناطق االطراف ف��ي قطاعات 
النهروان واملدائن ومدينة الصدر واحلسينية 
واملناط��ق الطرفية االخرى بكل االمكانيات 

الطبية والصحية واالدارية .
واش��ار املدير الع��ام الى اهمي��ة توفير كل 
االمكانيات البش��رية واملادية ، الفتا الى ان 
اللجنة ستقوم بتقدير احتياج القطاعات 
الى البي��وت الصحية فضال ع��ن املوجودة 
م��ن اجل تقدمي اخلدمة الى مناطق االطراف 
. واللجن��ة س��تقوم مبتابع��ة رف��د املناطق 
والصحي��ة  الطبي��ة  بامل��الكات  االط��راف 
واالداري��ة من خ��الل االيع��از ال��ى الدكتور 
محمد جهاد مدير قسم التخطيط بدعم 
هذه املناطق ، فضال عن االس��تمرار مبتابعة 
املتسربني من اللقاح والسيما االطفال دون 

اخلامسة .
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متابعة الصباح الجديد:

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  ترأس��ت 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ني 
االجتم��اع الثان��ي جملل��س حماي��ة 
وحتس��ني البيئة االحتادي والذي ضم 
ممثل��ي جميع ال��وزارات ذات العالقة 
بحماي��ة البيئ��ة العراقي��ة ، داعية 
ممثل��ي ال��وزارات ال��ى ض��رورة ايالء 
موض��وع حماية البيئة وحتس��ينها 
االهتم��ام املطل��وب وان البرنام��ج 
احلكومي قد اول��ى البيئة اهتماما 

االنس��ان  صح��ة  حلماي��ة  كبي��را 
وبيئته.

وقدم الوكيل الفني لشؤون البيئة 
د . جاس��م الفالح��ي ايج��ازا مل��ا مت 
مناقشته في االجتماع السابق ومامت 
اجنازه من توصيات ومت اقرار عدد  من 
املواضيع منها املصادقة على اعالن 
االهوار العراقية كمحميات وطنية 
استجابة ملتطلبات تسجيل االهوار 
عل��ى الئح��ة الت��راث العامل��ي كما 
مت مناقش��ة موض��وع معاجلة مياه 
الص��رف الصحي ومعاجل��ة التلوث 
البيئ��ي واي��الء موض��وع التده��ور 

البيئي في املناط��ق احملررة االهتمام 
املطلوب واالنفت��اح على املنظمات 
الدولية ذات العالقة لالس��هام في 
معاجلة االضرار الناجمة عن جرائم 
عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة الت��ي 

استهدفت االنسان والبيئة . 
على صعيد اخر ونياب��ة عن الوزيرة 
التق��ى الدكتور اركان عب��د الكرمي 
اجلنابي مدير مكتب الوزيرة الدكتور 
كين��و س��ايكي امللح��ق الصح��ي 
لس��فارة الياب��ان ل��دى جمهوري��ة 
الع��راق مت خالله اس��تعراض تعزيز 
اوجه التع��اون الصحي بني البلدين 

الس��يما اس��هام الف��رق الطبي��ة 
الياباني��ة في ع��الج مرضى احلاالت 
املعق��دة في املؤسس��ات الصحية 
اس��هام  وإمكاني��ة  العراقي��ة 
الش��ركات الياباني��ة املتخصص��ة 
برفد املؤسسات الصحية العراقية 
بحاجته��ا م��ن االدوي��ة واالجه��زة 

واملستلزمات الطبية احلديثة .
كم��ا مت االتف��اق على عق��د لقاءات 
قادمة ومبايسهم في تعزيز العالقات 
والتعاون بني اجلانبني وحضر اللقاء د 
. رمزي رس��ول مدير قسم الصحة 

الدولية في مركز الوزارة.

تقرير

العراق يبحث مع المنظمات الدولية معالجة جرائم داعش وأضرارها على البيئة 
تعاون مع اليابان لعالج المرضى وتوريد األجهزة والمستلزمات الطبية

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت أمانة بغداد ع��ن عزمها 
اطالق حملة كب��رى إلزالة جميع 
التجاوزات من ش��ارع فلس��طني 
الرصافة بعد اس��تنفاد  بجان��ب 

جميع اإلنذارات الرسمية. 
واالعالم  العالقات  وذكرت مديرية 
ان " أمان��ة بغ��داد وجه��ت دائرة 
بلدية مركز الرصافة بإزالة جميع 
جتاوزات الباعة اجلوالني واالكشاك 
والبس��طات ومخالفات اصحاب 
احمل��ال التجارية على االرصفة في 
ش��ارع فلس��طني بالتنسيق مع 

قيادة عمليات بغداد " .
واضاف��ت ان " التوجي��ه تضم��ن 
تأهي��ل الش��ارع الرئيس واخلدمي 
احلدائ��ق  تأهي��ل  م��ع  وصيانت��ه 
وازالة  الوس��طية  اجلزرات  وزراعة 
جميع مش��وهات الشارع وبنيته 
التحتي��ة وإع��ادة جتميله مبا يليق 

بأهميته" .
واش��ارت الى ان " االمانة وجهت 
ايض��اً دوائره��ا البلدي��ة بإتخ��اذ 
اج��راءات صارم��ة بح��ق اخملالفني 
وفرض الغرام��ات املالية على كل 
من يتس��بب بتش��ويه الساحات 

والط��رق العامة بتج��اوزه عليها 
تخري��ب  أو  أرصفته��ا  عل��ى  او 
وإتالف احلدائق واملتنزهات العامة 
الواقع��ة  واالش��جار  واملزروع��ات 
عل��ى جوان��ب الط��رق العامة او 
في اجلزرات الوس��طية " ، واهابت 
امان��ة بغ��داد بجمي��ع املواطنني 
الى التعاون مع املالكات اخلدمية 
واالجه��زة االمني��ة خ��الل تنفيذ 
تلك احلمالت إلنقاذ العاصمة من 
هذه الظاهرة التي باتت تش��كل 
عبئاً ثقيالً على متطلبات العمل 

اخلدمي وتشويه منظرها ".

بغداد - الصباح الجديد:
أبرمت الشركة العامة للصناعات 
ش��ركات  اح��دى  الهيدروليكي��ة 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن عقدا مع 
االدوية  العامة لتس��ويق  الشركة 
واملستلزمات الطبية التابعة لوزارة 
الصح��ة لتجهيز االخي��رة باالثاث 
الطبي وبقيمة مالي��ة تتجاوز ال�) 

16( مليار دينار .
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة طالل 
حس��ني س��لمان في تصريح ملركز 
االعالم والعالقات العامة في الوزارة 
بأن��ه ولغ��رض الدخ��ول مبنتج��ات 
تخصصية جديدة ضمن امكانيات 
الشركة التصنيعية ومن اجل بناء 
قاع��دة مادية متخصص��ة النتاج 
االث��اث الطب��ي م��ن خالل انش��اء 
ال��ورش وامللحق��ات اخلاص��ة به��ا 
وتزويدها باملكائن واملعدات املطلوبة 

ومبا يضمن تطوي��ر البنى التحتية 
التكنولوجي��ا  ونق��ل  للش��ركة 
الفني��ة والهندس��ية النت��اج هذا 
الن��وع م��ن املع��دات والعمل على 
املتاحة  تطويره وفق��ا لالمكانيات 
م��ع امكاني��ات تش��غيل مالكات 
الشركة واس��تثمار طاقاتهم ومبا 
يؤم��ن حتقي��ق القيم��ة املضاف��ة 

بنسبة ال تقل عن ) 25 ( % .
واض��اف املدي��ر العام انه وحس��ب 
القوان��ني الناف��ذة فق��د مت توقيع 
العق��د املذكور م��ع وزارة الصحة 
املعوق��ني  بكراس��ي  لتجهيزه��ا 
وذلك  والدواليب  الطبية  واالس��رة 
باملش��اركة م��ع احدى الش��ركات 
الرصينة ، مش��يرا الى ان الشركة 
بدأت فني��ا بتنفيذ خطوات العقد 
م��ن خ��الل تأهي��ل بناي��ة املصنع 
واعداد اخملططات الهندسية وبناء 

اخمل��ازن اضاف��ة الى تصني��ع مناذج 
اولي��ة جلمي��ع املنتج��ات املطلوبة 
الختبار قدرة الشركة التصنيعية 

لها .
وعل��ى صعي��د متصل ذك��ر املدير 
الع��ام  ان  الش��ركة  ابرمت عقدا 
اخ��ر مع اجله��ة ذاته��ا لتجهيزها 
الع��الج  ومس��تلزمات  بأجه��زة 
الطبيع��ي باملش��اركة م��ع احدى 
الرصينة  القطاع اخلاص  ش��ركات 
واملتخصص��ة وبقيم��ة اجمالي��ة 
تزي��د ع��ن ) 10( ملي��ارات دين��ار ، 
مش��ددا على ان هناك تعاون مثمر 
وبن��اء م��ع وزارة الصح��ة ودوائرها 
بغية االس��تغالل االمث��ل ملالكات 
الشركة الهندس��ية والفنية عادا 
هذه العقود نقل��ة نوعية للدخول 
ضم��ن  تخصصي��ة  مبنتج��ات 

امكانيات الشركة التصنيعية .

بغداد - الصباح الجديد:
تواص��ل هيئ��ات الكابل ف��ي جميع 
اتصاالت  ملديري��ة  التابعة  الب��داالت 
الرصاف��ة التابعة للش��ركة العامة 
لالتصاالت باعمال الصيانة واالصالح 
لعوارض واعطال الشبكة الهاتفية 

االرضية والهوائية .

فق��د متكن��ت هيئ��ة كاب��ل بدال��ة 
الضباط في منطقة زيونة من اصالح 
عارضة كابل رئيس س��عة 900 خط 
وادخاله للخدمة ، وفي بدالة اجلادرية 
مت اص��الح وصيانة تقاس��يم عدد 20 
ف��ي محلة 913 واصالح التقاس��يم 
التابعة لهيئة احلج والعمرة وكابينة 

ضمن محلة 905  .
ام��ا في بدالة س��بع اب��كار فقد مت 
اصالح 10 تقاس��يم واجن��از الكابل 
الثانوي املغذي هذا وتعمل الهيئات 
الفني��ة وف��رق الصيان��ة باعمالها 
به��دف اع��ادة الهوات��ف االرضي��ة 

للعمل .

اتصاالت الرصافة تواصل صيانة الشبكة الهاتفية

حامد عبد النبي* 
أعلن��ت دائ��رة األعم��ار الهندس��ي 
التابع��ة ل��وزارة األعمار واإلس��كان 
والبلديات العام��ة عن أجناز %52 من 
مش��روع مجمع ارض بابل السكني 
والذي ينف��ذ على مس��احة تقدر ب� 

)26( دومنا .
وقال��ت مدي��رة ع��ام الدائ��رة وكالة 
املهندس��ة أحالم س��عيد ج��واد ان 
الدائرة تواصل بأش��رافها الهندسي 
عل��ى مش��روع مجم��ع ارض باب��ل 
الس��كني في محافظة بابل. مبينة 
ان هناك نس��ب اجناز متقدمة بلغت 
نح��و %52 ف��ي ه��ذا املش��روع وهو 
يعد أحد العقود الس��تة للمشاريع 
املوقع��ة م��ع هيئ��ة  االس��تثمارية 
اس��تثمار بابل والتي تش��رف عليها 
الدائ��رة م��ن خ��الل دائ��رة مهندس 

املقيم في احملافظة. 
ان  الدائ��رة  ع��ام  مدي��رة  وأضاف��ت 
مش��روع أنش��اء مجم��ع أرض بابل 
السكني املمنوح رخصه أستثمارية 
م��ن هيئ��ة أس��تثمار بابل بأنش��اء 
)176( دارا وعلى مس��احة أرض تقدر 
ب�)26( دومنا في مركز ناحية أبي غرق 
.مشيرة ان مساحة الدور السكنية 
تتراوح بني 137م2 و 215م2 بناء على 

ارض تبل��غ 300م2 اضافة الى اكمال 
البنى التحتية للمشروع.

وأش��ارت مديرة عام الدائرة ان هناك 
تعاون��ا كبي��را ب��ني الدائ��رة وهيئ��ة 
اس��تثمار باب��ل للنه��وض بالواق��ع 
العمران��ي في احملافظ��ة ، الفتة الى 
ان الدائ��رة تق��وم حالي��ا باإلش��راف 
مش��اريع  س��تة  عل��ى  الهندس��ي 
استثمارية في محافظة بابل لصالح 
هيئة استثمار بابل وهي مشروع أرض 
بابل الس��كني ومحطة وقود النيل 
ومشروع معرض السيارات ومشروع 
أنشاء عمارة جتارية ومشروع تشييد 
الطوابق  موق��ف س��يارات متع��دد 

ومشروع محطة ابقار جبلة.
ومن جهة أخرى أثنى رئيس مجلس 

محافظ��ة باب��ل رعد حم��زة علوان 
املش��روع  زيارت��ه  خ��الل  اجلب��وري 
وبحضور مدير هيئة أس��تثمار بابل 
وعض��و مجل��س محافظ��ة باب��ل 
مسؤول جلنة اخلدمات ومدير بلدية 
أبي غرق باجلهود املتميزة واملستوى 
واملهني��ة  العلمي��ة  م��ن  العال��ي 
للجهة املش��رفة على املشروع من 
خ��الل التقدم امللحوظ في نس��بة 
أجن��از املش��روع. مؤمال ان تس��تمر 
اجلهة املش��رفة على ه��ذه الهمة 
الجناز املش��روع في وقت��ه احملدد من 
أجل االسهام في حل أزمة السكن 

الذي يعاني منه البلد. 

*إعالم الدائرة 

أمانة بغداد تطلق حملة كبرى إلزالة 
جميع التجاوزات من شارع فلسطين 

»الهيدروليكية« تجّهز الصحة 
بالمستلزمات الطبية  

اإلعمار الهندسي تنجز 52 % 
من مجّمع أرض بابل السكني  

ينّفذ على مساحة)26( دونمًابعد استنفاد جميع اإلنذارات الرسمية 
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نائب رئيس اجلمهورية 
 

ق��د نع��ى نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة 
املرح��وم  اي��اد ع��اوي االخ  الدكت��ور 
رئي��س جمهورية  الطالبان��ي  ج��ال 
الع��راق الس��ابق وأم��ن ع��ام االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني ، كما يتقدم 
ألهل��ه ورفاق��ه وأصدقائ��ه وألعضاء 
االحتاد الوطني الكردس��تاني ولعموم 
ابناء ش��عبنا العراق��ي بخالص آيات 
التع��ازي واملواس��اة س��ائاً املولى عز 
وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويس��كنه فس��يح جنات��ه وان يلهم 

أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
ان وف��اة م��ام ج��ال خس��ارة للكرد 
وللع��رب وجلمي��ع العراقي��ن، ولق��د 
فقدن��ا بوفاته رمزاً م��ن رموز مقارعة 
أب��رز  واالس��تبداد كان م��ن  الظل��م 
رج��االت العملي��ة السياس��ية، ونبذ 

الفرقة والتطرف.

املمثل األممي في العراق
يان كوبيش 

أعرب املمثل اخلاص لألمن العام لألمم 
املتحدة ف��ي العراق ي��ان كوبيش عن 
خال��ص تعازيه بوفاة الرئيس العراقي 
االحت��اد  وزعي��م  ومؤس��س  الس��ابق 
الوطني الكردس��تاني جال طالباني، 
وهو رم��ٌز تاريخّي للنضال الكردي من 
أجل حق��وق الكرد ض��د الدكتاتورية 
ومن أجل الدميقراطية، وصوٌت رائٌد في 
االعتدال واحل��وار والتفاهم واالحترام 
العراقي��ة  املتب��ادل ف��ي السياس��ة 

املعاصرة. 
وق��ال الس��يد كوبيش: »إننا نش��عُر 
ببال��غ احل��زن إزاء نب��أ وف��اة الس��يد 
طالباني، فقد كان قائداً تاريخياً ورجَل 
دولٍة ووطنياً ذا حكمٍة فريدٍة وبصيرٍة 
نافذة. فمن خنادق جبهات القتال في 
الثمانينات خال مقارعة الدكتاتورية 
إل��ى أروقة الس��لطة في بغ��داد في 

العقد املاض��ي، عمل »مام جال« من 
أجل نيل وتعزيز احلقوق الوطنية سوياً 
مع العراق املتنوع واملوّحد الذي تعيش 
فيه مختلف مكوناته جنباً إلى جنٍب 

في ساٍم ومساواٍة وانسجام.« 
وأضاف الس��يد كوبي��ش أن طالباني 
يُذَكُر بكّل فخٍر بوصفه محارباً مقداماً 
من أجل احلق��وق الكردية وضّد ظلم 
النظام القمعّي خال الس��بعينيات 
والثمانينيات والتسعينات، وسياسياً 
براغماتي��اً ورمزاً وطنياً لع��راٍق جديٍد 
الدميقراطي��ة  إرس��اء  ف��ي  س��اهم 
والفيدرالي��ة فيه من خال الدس��تور 
العراق��ي احلدي��ث ال��ذي ش��ارك في 
إع��داده، ليك��ون بعد ذل��ك أول رئيٍس 

جديٍد منتخٍب دميقراطياً في العراق.
وق��ال: »وكما كان »م��ام جال« يضع 
احلق��وق الكردي��ة ف��ي صمي��م قلبه 
ويعمل جاهداً معظم حياته للمضي 
قدماً في هذا املس��عى، كان على حٍد 
س��واء وفياً لهويت��ه العراقية، وكفل 
املكان الصحيح للك��رد في عراٍق حّر 

وموّحٍد ودميقراطي.« 
»ن��ود أن نع��رب ع��ن خال��ص تعازينا 
ألس��رته ولش��عب الع��راق وش��عب 
الع��راق وكذل��ك  إقلي��م كردس��تان 
لاحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني الذي 

أسسه وقاده.«
 

السيد عمار احلكيم 

نع��ى الس��يد عم��ار احلكي��م رئيس 
الع��راق  رئي��س  الوطن��ي  التحال��ف 
الس��ابق االس��تاذ ج��ال الطالبان��ي 
ال��ذي وافاه االجل اليوم في العاصمة 

االملانية برلن.
واك��د احلكيم ف��ي برقي��ة للقيادات 
الكردية ان الفقيد سياس��ي مرموق 
كان مناض��ا م��ن اجل وح��دة العراق 
وحرية ش��عبه، معزيا  ودميقراطيت��ه 
الش��عب الع��راق واالخوة امل��رد قادة 
وش��عبا واالحتاد الوطني الكردستاني 
ق��ادة وتنظيم��ات، مس��تذكرا مآث��ر 
االنظم��ة  ض��د  وكفاح��ه  الفقي��د 

الدكتاتوري��ة القمعي��ة الش��مولية 
وفي مقدمتهم نظام صدام.

ب��ن احلكي��م ان الفقي��د ق��دم م��ا 
يس��تحق ان يحت��ذى به ف��ي االصرار 
عل��ى بن��اء ع��راق دميقراط��ي موحد 
مسهما في اخراج الدستور بشكله 
الراه��ن ليكون وثيقة لع��راق ما بعد 
حقبة الظلم ، مش��يرا ال��ى امتاك 
الفقيد عاقات متش��عبة مع القوى 
الوطنية العراقية ال��ذي ترك اثرا في 
صناع��ة مس��تقبل العراق الس��يما 
عاقت��ه املتمي��زة مع ش��هيد احملراب 
اخلال��د وعزي��ز الع��راق حي��ث كان��ت 
امنوذجا ناجحا الخوة ابدية بن العرب 
والكرد ولتحال��ف فاعل بن مكونات 
التحالف الوطني والقوى املش��اركة 

في التحالف الكردستاني.

اجمللس األعلى اإلسالمي 

اإلس��امي  األعل��ى  اجملل��س  نع��ى 
العراقي مبزيد من األس��ف وفاة زعيم 
رئيس  الكردس��تاني  الوطن��ي  اإلحتاد 
جمهورية العراق الس��ابق واحد قادة 
النظام السياس��ي اجلديد في العراق 
بعد س��قوط حقبة البعث الس��وداء 
العراقي��ة  الوطني��ة  والش��خصية 
املعروف��ة وأحد املناضلن الش��جعان 
من أجل حقوق الشعب العراقي عامة 
والشعب الكردي خاصة املرحوم جال 

الطالباني.
وكان الفقيد أحد أقرب اصدقاء اجمللس 
االعلى منذ تأسيسه قبل ثاثة عقود 
ونصف، وارتب��ط بعاقة مميزة بالقائد 
الشهيد الس��يد محمد باقر احلكيم 
واس��هما معا ف��ي بن��اء التحالفات 
الوطني��ة في مواجه��ة نظام البعث 

الصدامي العنصري والطائفي.
ج��ال  الراح��ل  الرئي��س  متي��ز  وق��د 
الطالبان��ي بوس��طيته السياس��ية 
واحترام��ه  النضالي��ة  وواقعيت��ه 
الوطني��ة  والثواب��ت  للمش��تركات 
فض��ا ع��ن حرص��ه عل��ى احلق��وق 
املش��روعة الدس��تورية لألخوة الكرد 

..وفي عقيدتن��ا فإن الفقيد لعب دورا 
أساس��يا ما كان باإلمكان أن تقوم به 
ش��خصية أُخرى في مرحل��ة ما بعد 
س��قوط النظام البعثي البائد. والتي 

كانت من أخطر املراحل.
يغتن��م اجملل��س األعل��ى اإلس��امي 
العراقي ه��ذه املناس��بة لدعوة رفاق 
درب الفقيد الطالباني ملواصلة نهجه 
في العمل الوطني املشترك وااللتزام 
بالدس��تور واحل��وار .. يدا بي��د القوى 
الوطني��ة العراقية وف��ي طليعتهم 
اجملل��س األعل��ى ، تعزيتن��ا اخلالص��ة 
لعائل��ة الرئيس الراح��ل ولرفاق دربه 
في االحتاد الوطني الكردستاني ولكل 

العراقين احملبن له

القاضي مدحت احملمود رئيس 
احملكمة االحتادية العليا

أصدرت احملكم��ة االحتادية العليا بياناً 
صحفياً نع��ت فيه فخامة االس��تاذ 
جال طالباني رئيس جمهورية العراق 
الس��ابق ج��اء في��ه ، مبزيد م��ن احلزن 
واألسى تنعى احملكمة االحتادية العليا 
وفاة املغفور له فخامة االستاذ جال 
طالبان��ي، ال��ذي فقد الع��راق بغيابه 
قامة عالي��ة من قاماته ف��ي اجملاالت 
السياس��ية واالجتماعية واالنسانية 
فقد كان فضاء لكل العراقين ورجل 
دولة ممي��ز بكل م��ا ف��ي الكلمة من 

مدلول.
تغمد اهلل الفقيد برحمته واس��كنه 
ف��ي علي��ن، ومن��ح اهل��ه ومحبيه 
والع��راق الصب��ر والس��لوان، ولتبقى 

ذكراه خالدة خلوداً الزمن.

األمني العام للمؤمتر
الوطني العراقي

كما نعى االمن العام للمؤمتر الوطني 
العراقي آراس حبي��ب كرمي في برقية 
ج��اء فيه��ا لق��د »تلقيت بأل��م بالغ 
وحزن عميق نب��أ وفاة املناضل الكبير 
والزعي��م التاريخ��ي الرئي��س ج��ال 

طالباني )مام ج��ال( مثلما يحلو له 
رحمه اهلل أن ينادى بهذه التس��مية 

التي التليق اإل به. 
واض��اف حبيب ف��ي برقيت��ه إن وفاة 
الطالباني ال��ذي أثرى احلركة الكردية 
والوطنية  النض��ال  بأعم��ق معان��ي 
والتقدم خسارة ليس ألسرته وحدها 
أوحلزبه أو للكرد أو للعراقين فقط بل 
خسارة لإلنسانية بوصفه واحداً من 
الزعامات التاريخية التي لها حضورها 
الدولي املؤثر سواء من خال عضويته 
في اإلشتراكية الدولية أو كونه أحد 
أبرز احملامن الدولين املؤيدين للحرية 

والعدالة في العالم أجمع. 
لق��د كان م��ام ج��ال »صم��ام أمان 
الع��راق« كبي��راً في كل ش��يء حيث 
اس��تطاع طيلة فترة تس��لمه مهام 
للجمهوري��ة ف��ي  رئيس��اً  منصب��ه 
مرحلة مفصلية م��ن تاريخ الباد أن 
يجمع اجلميع على كلمة س��واء، وأن 

ميارس دوره بوصفه أباً لهم. 
رحم اهلل فقيدنا الكبير الذي سيبقى 
العراقيون على مر األجيال يستذكرون 
العب��ارة اجلميل��ة الت��ي صاغها عن 
العراقين بكامل أعراقهم وأطيافهم 
بأنهم »ش��دة ورد« ، وحيث يرحل عنا 
الي��وم إلى رح��اب اهلل صاح��ب هذه 
املقولة فإن رائحتها الشجية ستبقى 
مابقي ذك��ره اخلالد في الضمائر قبل 

النفوس. 
تغم��د اهلل مام جال بواس��ع رحمته 
وألهمنا وأس��رته والش��عب العراقي 
وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان. 

.وإنا هلل وإنا اليه راجعون«.

احلزب الطليعي االشتراكي 
الناصري في العراق

اإلش��تراكي  الطليعي  احل��زب  نع��ى 
الناص��ري مبزيد من احلزن واأللم، رحيل 
فخامة الرئيس مام جال الطالباني، 
العراقي��ة  الوطني��ة  الش��خصية 
ُع��رف  ال��ذي  الكردي��ة،  والقومي��ة 
بالتواض��ع والدماث��ة وال��روح املرحة 

وقرب��ه وتفاعله املباش��ر مع القواعد 
الش��عبية ودبلوماس��يته اجلامع��ة، 
وال��ذي قاد مس��يرة تاريخي��ة حافلة 
باملصاع��ب والتحدي��ات واملنعطفات 
والتق��دم واالنكس��ارات. لكنه برغم 
ق��درة  عل��ى  حاف��ظ  الظ��روف  كّل 
مشهودة في الواقعية وقراءة موازين 
القوى، والتوازن ب��ن ضرورات االنتماء 
القضي��ة  واس��تحقاقات  الوطن��ي 
إقليمي��ة  عاق��ات  وبن��اء  الكردي��ة، 
ودولي��ة فرضته��ا حتالف��ات الضرورة 
وضغوط ومتغيرات املراحل املتعاقبة. 
وكان الراحل الكبير األقرب إلى التيار 
القوم��ي الناص��ري، حي��ث احتف��ظ 
بعاق��ة فكري��ة ونضالية وإنس��انية 
متمي��زة مع الزعيم اخلالد جمال عبد 
الناصر والكثير من القيادات القومية 
والناصرية في العراق والوطن العربي، 
وكانت تهم��ة الناصرية وراء اعتقاله 
في عام 1956 من قبل النظام امللكي 
في أثن��اء العدوان الثاثي على مصر،. 
لذل��ك كان حريصا بعد رحيل الزعيم 
اخلال��د أن ي��دمي ذك��راه ف��ي مق��االت 
يخصها لذكرى مياد ورحيل الزعيم 
اخلال��د عبد الناصر ف��ي كّل عام. ولم 
ولن ين��س احلزب الطليع��ي الناصري 
موقفه الداعم للح��زب إّبان النضال 
ض��د  للدكتاتوري��ة، وإنق��اذه حلي��اة 
قي��ادات م��ن احل��زب وإحتضانها في 
الس��ليمانية، وتفهمه إلستحقاقات 
مرحل��ة اإلحت��ال وم��ا فرضت��ه من 
ضرورات وإختاف في املواقف ووجهات 

النظر واألولويات .
وكان دوره كرئي��س جلمهورية العراق 
مشهودا في متثيله للعراقين كافة، 
وقدرت��ه عل��ى التهدئ��ة ونش��ر بيئة 
تصاحلية والتقريب بن األطراف كافة، 
واحل��رص عل��ى بن��اء عاق��ات عربية 
كردية متمي��زة. لذل��ك كان لتعطل 
دروه كرئيس بس��بب املرض الذي ألّم 
به، إنعكاسات س��لبية على مجمل 
املش��هد السياس��ي العراق��ي، الذي 
عان��ى بغيابه سلس��لة م��ن األزمات 
واملشكات س��واء في إطار العملية 

السياس��ية أو العاق��ة ب��ن املرك��ز 
واإلقليم، ليمّثل رحيله من ثّم خسارة 
كبيرة لوطنه وشعبه وقضيته وحزبه 

وأصدقائه ومحبيه.
س��تظّل ذكرى م��ام ج��ال حّية في 
قل��وب العراقي��ن كافة، عرب��ا وكردا 
وكل أطيافهم وإنتماءاتهم كنموذج 
والتصال��ح..  والتعاي��ش  للقي��ادة 
فلنجع��ل م��ن رحي��ل ه��ذا القائ��د 
والتوحيد  للوحدة  التاريخي مناسبة 
ومواجه��ة الفوضى واإلره��اب، وجتاوز 
التداعيات الس��لبية لإلستفتاء غير 
املدروس واحملسوب، مثلما كان حضوره 
جامعا للعراقي��ن كافة برغم قتامة 
املش��هد السياس��ي آنذاك وتعاظم 

التحديات واخملاطر.
رح��م اهلل الراحل الكبي��ر مام جال 
وأسكنه فسيح جنانه ، وإلى عائلته 
وحزب��ه واألخ��وة الك��رد واملواطن��ن 
العراقين كافة خالص عزائنا وعظيم 

مواساتنا.
 

القاضي فائق زيدان يعزي 

قدم رئي��س مجلس القض��اء األعلى 
القاضي فائق زيدان تعزية بوفاة رئيس 
اجلمهورية الس��ابق ج��ال طالباني، 
أكد خاله��ا أن الرئيس الراحل ناضل 

من أجل وحدة العراق.
وق��ال القاض��ي زي��دان ف��ي رس��الة 
ل��ه »تلقينا بأل��م خبر وف��اة الرئيس 
العراقي الس��ابق مام جال طالباني 
الفادح��ة  باخلس��ارة  واستش��عرنا   ،
ف��ي رحيله«، مؤك��داً أن »الراحل بذل 
الكثير من اجل العملية الدميقراطية 
ف��ي الع��راق، وحم��ل ه��م العراقين 
جميعا دون اس��تثناء وناضل من اجل 
وحدتهم، وبفقدانه فأن العراق يفقد 
واحداً من رموزه السياسية املهمة«.

وخل��ص زيدان إلى الق��ول »رحم اهلل 
الفقيد وتغمد روحه بواس��ع رحمته، 
وخالص التعازي واملواس��اة للش��عب 
الكرمية وألهمهم  العراقي، ولعائلته 

الباري عز وجل الصبر والسلوان«. 

عندم��ا قابلت��ه أول م��رة ف��ي صيف عام 
1978 كان يبح��ث ف��ي ش��خصي ع��ن 
عامات معرفة مش��تركة ف��ي الفكر أو 
في الناس وكنت التحقت اليه للتو .. قال 
: من أنت ..؟ قلت له وانا أعرف أن شقيقي 
الراح��ل ابراهي��م عم��ل مع��ه مصمماً 
ف��ي صحيفته الن��ور أثن��اء صدورها في 
بغداد : انا ش��قيق ابراهي��م زاير .. ضحك 
مبرح وصخب طفولين وق��ال: إنه رفيقي 
في اجلبهة الش��عبية لتحرير فلس��طن 
يرحمه اهلل إنه ش��هيد كبي��ر .. وَمْن هم 
أصدق��اؤك ؟ ،  قاله��ا بس��رعة مباغتة .. 
وتذكرت اثنن منهم ، األقرب الى نفس��ي 
انزل��ق على لس��اني دون تفكي��ر فذكرته 
: حس��ن ع��ارف .. قل��ت . ف��رد بس��رعة 
صاروخية : يا للجحيم ..  انه تروتس��كي 
.!. قل��ت متفاجئاً بخيبته وخيبتي األولى 
معه : ولكني أنا أيضا تروتسكي .. مضى 
في استنطاقه لي وك�أنه لم يسمعني : 
ومن غيره؟ أطلقت آخر رصاصاتي املقنعة 
: عب��اس البدري .. فتجه��م وتذمر وتأفف 

ونطق أخيراً : خلي يولي .. كسان .. ! 
انتهت بهذا أول جلس��ات االش��تباك مع 
القائد جال الطالباني وكان ذلك في أواخر 
متوز عام 1978.. التحق��ت بفريق مقاتلي 
عصبة املاركسية اللينينية في منطقة 
ق��ره داغ . مبحض الصدف��ة وبضربة حظ 

بعدما تخلى عني الش��خص الذي تعهد 
بإيصالي الى اجلبل والى البيشمركة بعد 
صدور اخر أوامر القبض علي من اخملابرات 
العراقي��ة ومبا إنني تعب��ت من ضيافتهم 
الس��قيمة فقد انتهت مقدرة امتائي ..  
لق��د تخلى عني ذلك الش��خص .. ولكن 
حظي قادن��ي الى مناضل ش��جاع كردي 
ل��م أكن أعرفه بل راق��ب وجودي وخيبتي 
وأش��فق علي م��ن القبض واإلع��دام .. ) 
س��أحتدث عنه في مكان آخ��ر ( ، أوصلني 
الى اجلبل وامتزجت مع املقاتلن بس��رعة 
صاروخي��ة كما ميت��زج الس��كر في قدح 
الشاي الس��اخن . أعطوني اسم شاهن 
وبدل��ة بيش��مركة من دون س��اح . بعد 
أس��ابيع وج��والت عديدة في دش��ت قره 
داغ  وعمر اغا وسوس��ناوة وتكية . طلب 
القائد مام جال منهم أن يسفروني اليه 
في زيوه ونوزنك قرب جبل قنديل الشهير 
. وهك��ذا فعلت بعد 12 يوماً من الس��ير 
عب��ر ألغام وحقول مظلم��ة ومبيت على 

فراش من احلجارة والتراب . 
عّد جميع أصدقائ��ي في مقر القيادة في 
نوزن��ك أن لقائ��ي األول بامل��ام ج��ال كان 
ناجح��اً ، وال س��يما وانني عش��ت ضيفاً 
عليه في خيمته ثاثة أسابيع .. كان املام 
يبدأ فجره مبحطة بي بي سي وهو ما يزال 
في الفراش فتقع احل��ان وصفارات الراديو 

العجائبية على أذني كالعسل .. وأسمع 
ش��تائمه لذوي ال��ذوق التاف��ه أو » الذوق 
س��زية«  كل ي��وم .. الناج��ي الوحيد من 
تلك الش��تيمة الوحيدة التي س��معتها 
من لس��انه كان ذلك الذي يضع فيروز في 

مذياعه .. 
كن��ت أدرك أن��ه ف��ي خضم ذل��ك الزمن 
احملتدم ليس لدى مام جال ش��يء مبهج 
او خبر طي��ب لذا فلحن طيب صباحاً أمر 
مرح��ب ب��ه . فالنظ��ام الدكتات��وري كان 
يحلق في سماء اجلبروت القاهر خلصومه 
بق��وة أجنحة الوالي��ات املتحدة من جهة 
واالحتاد السوفياتي من جهة أخرى ،  وفي 
احمليط واجلوار كانت قيادتا جيش املقبورين 
: صدام والشاهنش��اه ،  تنس��ق ليل نهار 
عل��ى مرآن��ا ومس��معنا أحيان��اً ، خلن��ق 
البيشمركة وحرمانهم من نسغ احلياة .. 
كان هذا السياس��ي واملثق��ف قريباً الى 
جهامة كاهن مس��يحي س��اقته األقدار 
ال��ى بري��ة ضائع��ة .. وبفضل مس��بحة 
طويلة تتدلى من يديه جنح املام بالكاد في 
متضية أكثر األوقات ملاً ومبعثاً للضجر 
.. في عزلته احلميم��ة تلك يغذي مخيلة 
أكث��ر املتش��ائمن باألمل واحلل��م .. كان 
ماكين��ة للحيوية والعاطف��ة والصرامة 
واليقظة . بوسعه أن يتحول من خطيب 
تقطع كلماته اخلصوم كما السكن الى 
راوية لألحاديث املرحة والذكريات النادرة .. 
وكان بوسعه ان يحول قتامة وشؤم احد 
األي��ام الى م��رح واحتفال باخت��اق مآدب 
غذاء مستعجلة . ومع ذلك كان بوسعه 
أن يس��تقبل الرس��ل املتوجهن اليه من 
أصقاع وأقاصي كردستان ويستمع إليهم 
وي��وزع عليهم أوامر ونصائح  عس��كرية 

وتنظيمية وشخصية . 
في تل��ك البقعة الس��دميية املظهر كان 
وج��وده أكثر م��ن رمز على م��اذا ميكن ان 
تنته��ي اليه مغام��رة العقل البش��ري .. 
وتوقه للكرام��ة والكبري��اء .. كان يقول: 
اس��م وطنه  كردس��تان وهو ي��دق قدمه 
ب��األرض .. فتهت��ز الترب��ة حتتن��ا عند كل 

اضطراب فيه .. 
أركان��ه وه��و واق��ف  كان يجتم��ع م��ع 
ويناقش��هم وه��م ميش��ون إل��ى جنبه .. 
وم��ع كل واح��د منه��م كان ل��ه خطاب 
خاص ولغة خاصة . تتناسب هذه املقدرة 

النادرة للقائد مع املطالب التقنية لدور 
كل منه��م وم��ع املزاج الش��خصي 

والتأريخ��ي لكل واحد منهم .. كان 
ف��ي أحاديثه م��ع قي��ادات االحتاد 

الوطني مثل نه��ر هادر يصحح 
مجرى املاء ويفتح دروباً بديلة . 
الي��وم وبعد م��رور حوالي ربع 

قرن على تلك األيام ميس��ك 
امل��ام بيدي كل م��رة يراني 

فيها ومييزني عن رفقتي 
ف��ي اللق��اء ويهت��ف 

مبزاياي  بالسامعن 
انه  درج��ة  ال��ى 

يخجلن��ي 
فيه��ا 

جني  يحر و
ويج��دد   ..

أن  عل��ي  احلاح��ه 
ال أبق��ى بعي��دا عن��ه 

وأن أطل��ب منه ما أش��اء .. 

ولكن��ي رمب��ا ال يعلم أن ما أراه وأس��معه 
من��ه من تقدي��ر ووفاء هي أكثر ما أش��اء 
وأرغ��ب وأكثر ما يرغ��ب املناضل في تلك 

األيام...

مام جالل وأيام المسارات العنيدة
كتب اسماعيل زاير:

خس��رنا في اليومني املاضيني زعيمني كبيرين نذرا نفس��يهما للعراق اجلديد 
هم��ا الرئيس مام جالل والدكتور مهدي احلافظ. في هذا البلد العريق يندر أن 
تشاء األقدار أن جنمع قائدين من معدنهما وقلما تعارضت آراؤهما وأحالمهما 
عل��ى امتداد العق��ود املاضي��ة وكانا جزءا المعا من جس��د الع��راق املضيء 

وسفيرين للتقدم والدميقراطية والتسامح.
"الصب��اح اجلدي��د" كانت على الدوام ف��ي اتصال مع أف��كار "مهدي احلافظ" 
وقبل أن يغيب مام جالل عن املش��هد السياس��ي كتبنا عن ش��خصيته في 
نشراتنا السابقة ونستعيد اليوم مع احلدث املرير هذه الكلمات وفاًء للرئيس 

الراحل.



شؤون عربية ودولية6

متابعة ــ الصباح الجديد : 

كش��فت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل 
عملي��ة خاصة نفذها س��اح اجلو الروس��ي 
في س��وريا وأس��فرت عن القضاء على نحو 
60 مس��لحا من »جبه��ة النص��رة« وإصابة 
زعي��م التنظي��م أبو محمد اجلوالن��ي ، فيما 
قال وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف إن 
فصائل املعارضة السورية املسلحة صّعدت 
املواجهة مع جبه��ة النصرة في إدلب، وذلك 
بع��د اللق��اء األخير ب��ني الزعيمني الروس��ي 

والتركي في أنقرة.
وأوض��ح بيان صدر امس االربعاء عن املتحدث 
باس��م الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف أن 
اخملابرات العس��كرية الروسية كشفت في 3 
تش��رين األول اجلاري عن م��كان ووقت انعقاد 
اجتم��اع لق��ادة »جبه��ة النص��رة« بحضور 

اجلوالني.
وتابع البيان أن مقاتلتني من طراز »س��و34-« 
و«س��و35-« اس��تهدفتا االجتماع، مما أسفر 
عن القضاء عل��ى 12 قياديا ل�«النصرة« و50 
مس��لحا من حرس��هم، وإصابة أكثر من 10 
ارهابيني بجروح بليغة ومتوس��طة اخلطورة، 

بينهم اجلوالني.
وذك��ر كوناش��ينكوف أن زعي��م »النص��رة« 
أصي��ب بجروح خطيرة جراء الش��ظايا وفقد 
يده، وأف��ادت عدة مصادر مس��تقلة بأنه في 

حالة صحية حرجة.
الدف��اع  وزارة  إن  بالق��ول،  البي��ان  واختت��م 
الروس��ية، ستس��تمر ف��ي إج��راء عملي��ات 
خاصة بغية تصفية اإلرهابيني املتورطني في 
هجمات على العسكريني الروس في سوريا.

فيما اتهم وزير اخلارجية الروس��ي س��يرجي 
الف��روف الوالي��ات املتح��دة وحلفاءها امس 

األربعاء بتدبير »اس��تفزازات دموية« للقوات 
الروسية في سوريا.

وتشكو موسكو مما تصفها بأنها عاقات ود 
مريبة بني فصائ��ل تدعمها الواليات املتحدة 
والق��وات اخلاصة األميركي��ة وتنظيم داعش 
في س��وريا واتهمت واشنطن مبحاولة إبطاء 

تقدم اجليش السوري.
وقال الفروف في مقابلة مع صحيفة الشرق 

األوس��ط نش��رت امس األربعاء »إن نشاطات 
الق��وات التي تقوده��ا الوالي��ات املتحدة في 

سوريا تثير كثيرا من التساؤالت«.
وأضاف »في بعض احلاالت تشن هذه القوات 
ضرب��ات ويق��ال إنه��ا غي��ر مقص��ودة ض��د 
اجليش الس��وري وبعدها تش��ن قوات داعش 
هجم��ات مضادة وفي بعض احلاالت تش��جع 
ه��ذه القوات على نحو غير مباش��ر إرهابيني 

آخرين عل��ى مهاجمة مواقع اس��تراتيجية، 
أو تعمد الدخول في اس��تفزازات دموية ضد 
قواتنا«. وقال س��يرجي ريابكوف نائب الفروف 
األس��بوع املاض��ي إن السياس��ة األميركية 
»ذات الوجه��ني« تتحم��ل مس��ؤولية مقتل 
اللفتنانت جنرال الروس��ي فاليري أس��ابوف 

في سوريا وهو ما تنفيه واشنطن متاما.
وقال الفروف امس األربعاء إن الواليات املتحدة 

والتحال��ف بقيادته��ا ضي��وف »غي��ر مرحب 
به��م« في س��وريا م��ن وجهة نظ��ر القانون 
الدولي واتهم واش��نطن بتقسيم اإلرهابيني 

إلى«”أشرار« و«ليسوا أشرارا إلى هذا احلد«.
باملقابل قال وزير اخلارجية الروس��ي س��يرغي 
الفروف إن فصائل املعارضة السورية املسلحة 
صّعدت املواجهة مع جبهة النصرة في إدلب، 
وذلك بعد اللقاء األخير بني الزعيمني الروسي 

والتركي في أنقرة.
وأش��ار الف��روف ف��ي تصريح صحف��ي اليوم 
األربعاء، إلى التطورات التي ش��هدتها إدلب 
نهاية الشهر املاضي، عندما خرق املسلحون 
التزاماتهم اخلاصة مبنطق��ة تخفيف التوتر 
املتف��ق عليها ف��ي املنطق��ة، وحاولوا بدعم 
من جبه��ة النصرة الس��يطرة على مناطق 

خاضعة لسيطرة اجليش السوري.
وق��ال الف��روف إن ه��ذه األحداث أث��ارت قلقا 
ش��ديدا ل��دى موس��كو، إال أن مخطط��ات 
املس��لحني أحبطت مبس��اعدة م��ن القوات 

الروسية.
ولفت الفروف إل��ى أن املباحثات األخيرة التي 
أجراه��ا الرئيس��ان الروس��ي فادميي��ر بوتني 
والترك��ي رجب طي��ب أردوغان ف��ي أنقرة في 

ال�28 سبتمبر، قد أثمرت.
وق��ال الف��روف: »متابعت��ي لألخب��ار تش��ير 
إلى وج��ود معلوم��ات مفاده��ا أن الفصائل 
املس��لحة التي انضمت إلى االتفاقية بشأن 
منطق��ة تخفيف التوتر في إدل��ب، زادت من 
ش��دة قتاله��ا ضد جبه��ة النصرة، س��وف 
نس��اعدها في ذلك، كما سنس��اعد اجليش 

السوري بطبيعة احلال«.
وكان مس��لحو جبه��ة النص��رة والفصائل 
املتحالفة معها، قد شنوا يوم ال�19 هجوما 
واس��ع النط��اق اس��تهدف مواق��ع الق��وات 
احلكومية الس��ورية في شمال وشمال شرق 
مدين��ة حماة في منطق��ة خفض التصعيد 

في إدلب.
من جهته، أكد وزي��ر اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغل��و، أمس االول الثاث��اء، أن أنقرة 
تعم��ل على إبع��اد مقاتل��ني م��ن املعارضة 
املس��لحة عن حتالف للمتش��ددين يسيطر 

على محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

بوتين وأردوغان يبحثان ملفات ساخنة بشأن سوريا

موسكو تعلن إصابة زعيم »جبهة النصرة« بجروح بليغة جراء غارة روسية
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

8
حوار مع الكاتب المسرحي علي عبد النبي الزيدي

9
الصورة السينمائية في حيز مسرود

10
حضور فاعل للمسرح العراقي في مهرجان القاهرة الدولي
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أصل املس��رح ف��ي جمي��ع احلضارات 
املتصل��ة  االحتف��االت  إل��ى  يع��ود 
بالطق��وس الديني��ة، وفي ه��ذه األيام 
من شهر محرم، يشهد العراقيون في 
كل عام واقعة الطف، بروح املس��رح، 
على الرغ��م من تواض��ع اإلمكانيات، 
اال ان القائم��ن عليها يوفرون لها كل 
طاقاتهم، لتش��هد األجيال على هذا 
اليوم اخلالد في نفوس املس��لمن في 

كل العالم، وبطريقة درامية مؤثرة.
وهن��اك مخطوط��ة ملس��رحية دينية 
مصري��ة كتبت قب��ل 2000 ق.م، وتدور 
ح��ول اآلله أوزوريس وبعثه، توثق لرؤية 

مسرحية لهذا املشهد.
االغريقي��ة- الدرام��ا  نش��أت  وق��د   
وه��ي االصل ف��ي التأليف املس��رحي 
الغربي-ع��ن االحتفاالت بعب��ادة االله 
ديونيس��وس، ف��كان الن��اس يضعون 
يرقص��ون  وجوهه��م،  عل��ى  أقنع��ة 
ويق��ال  بذك��راه.  احتف��اال  ويتغن��ون 
إن  ثس��بس كان أول الذي��ن انفصل��وا 
ع��ن جماع��ة احملتفل��ن ليلقى بعض 
األناش��يد وحده)535ق.م(، وبذلك ظهر 
أول ممث��ل. وكان مول��د املس��رح ح��ن 
اضاف ايسخولوس ممثال ثانيا، وقد بلغ 

املسرح اليوناني أوج مجده في القرن 
5ق.م. وكان سوفوكليس ويوريبيديس 
كت��اب  أكب��ر  ه��م  وايس��خولوس 
التراجيديا وأريستوفان هو أكبر كاتب 
كوميديا. ولم يصل املس��رح الروماني 
إلى مس��توى الدرام��ا اليوناني��ة، وان 
وصل كتاب مثل س��ينكا في املأساة، 
وبالوتس وتيرنس في امللهاة، وكان لهم 
تأثير بالغ في الدراما بعد القرن 16. ثم 
تدهور املس��رح في ظ��ل االمبراطورية 
الرومانية، وكاد يختفي أمام معارضة 
الكنيسة. وظهر نوع آخر من املسرح 
ف��ي العص��ور الوس��طى ف��ي أوروب��ا، 
نش��أ عن الطقوس الدينية، فشاعت 
ومس��رحية  املعج��زات  مس��رحية 
األس��رار والتي تغي��رت تدريجًيا حتى 
ابتعدت ع��ن املوضوعات الدينية. وفي 
عص��ر النهض��ة ب��دأت حرك��ة إحياء 

العلوم و الفنون.
ومثلما اعتدنا مالحق الصباح اجلديد، 
نك��ون األق��رب ال��ى املش��هد االدب��ي 
والرياض��ي،  والسياس��ي  واإلعالم��ي 
والفن��ي، والي��وم م��ع اه��م االح��داث 
الفنية س��ينمائيا ومسرحيا، وإبداعا 

للعراقين في كل مكان.

كان الفن اآلشوري متعدد املظاهر، 
فق��د ش��ّيد مل��وك آش��ور أبني��ة 
رفيعة املس��توى زادت الزخرفة في 
تألقه��ا، وكان اآلج��ر الرم��ادي هو 
»اخلام��ة« األس��اس في البن��اء أما 
إليه  العناص��ر اجلمالي��ة املضافة 
فتزيده بهاًء، ويرجح أن األخش��اب 
والس��تائر كان��ت تغط��ي اجلدران 
م��ن الداخل في املعاب��د والقصور، 
ولكن من املؤكد أن اآلشوريني تبنوا 
ف��ن التصوير اجل��داري، املوروث عن 
أسالفهم من شعوب بالد الرافدين، 
ف��ي تلوي��ن ج��دران قصورهم في 
كل املواق��ع التي م��ّر ذكرها، ولكن 
اجملموع��ة املهمة الت��ي عثر عليها 

في قصر تل برس��يب على الفرات 
األعل��ى في أقص��ى اململك��ة )تل 
أحمر في سورية اليوم)، تعد مثاالً 
للفن اآلش��وري، وتشكل مساحة 
مئ��ة وثالث��ني مت��راً م��ن التصوير 
م��ن  ويستش��ف  اجل��دران،  عل��ى 
جتمي��ع القط��ع أنها متث��ل رحالت 
صي��د وتربية خي��ول، كما تعكس 
جمال املالبس التي كانت س��ائدة 
آنذاك )بعض تل��ك القطع موجود 
في متحف حل��ب وكثير منها في 

متحف اللوفر في باريس).
أم��ا الواجه��ات اخلارجي��ة فقد جلأ 
اآلش��وريون إلى فن زخرفي آخر في 
تزيينه��ا وه��و اآلجر املزج��ج، الذي 
تؤل��ف مجم��وع قطع��ه »إذا م��ا 

رصفت« زخارف هندسية، وحيوانات 
أسطورية ذات بروز خفيف، وكانت 
املش��اهد تلمع في الض��وء بأبهى 
األل��وان الترابية، والزرق��اء، واملائلة 
إل��ى اخلض��رة، كم��ا ف��ي واجهات 

بعض معابد خورسباد.
واس��تعمل اآلش��وريون كذلك فناً 
أت��ى م��ن الش��مال الس��وري وهو 
النحت احلجري البارز من الهيصم  
alabâtre)ن��وع م��ن املرم��ر). وق��د 
 orthostates املنحوت��ات  أقيم��ت 
على اجلدران اآلجرية فوق أساساتها 
احلجري��ة حول الس��احات، أو داخل 
القاعات. وكان��ت احلقبة الذهبية 
له��ذا الفن، ال��ذي انطلق��ت فيه 
العبقرية اآلش��ورية، ب��ني القرنني 

التاسع والسابع قبل امليالد. وامتاز 
باالبت��كار وبراع��ة التألي��ف مبيناً 
قوة اململك��ة، ورفع��ة امللك وذلك 
في نينوى ومنرود، مثال ذلك النحت 
الب��ارز ال��ذي ميث��ل مش��هد صيد 
األس��ود، وهو من الهيصم بارتفاع 
92�95سم من عهد آشور ناصر بال 
الثاني)اليوم في املتحف البريطاني 
في لن��دن) وكان يزين قاعة العرش 
في قصر امللك في منرود، وميثل امللك 
البساً سترة متواضعة، وهو يرمي 
بالقوس الس��باع م��ن على عربته، 
والنحت البارز اآلشوري مبا حتّلى به 
من دق��ة، يعد معين��اً للمعلومات 
ع��ن املواد الت��ي كانت تس��تعمل 
في تلك احلقبة كاخلش��ب، واجللد، 

والقم��اش، ولم يعد له��ا اليوم أثر 
يذكر.

أما النحت امل��دّور )التماثيل) فكان 
نصيبه أقل من النحت البارز، ومنه 
متث��ال آش��ورناصربال الثان��ي ف��ي 
منرود من القرن التاسع قبل امليالد، 
ومتث��ال ش��لمنصر الثال��ث. وظهر 
النحت كذلك في شخوص سباع 
مجنح��ة، وثي��ران ب��رؤوس آدمي��ة 
متّوج��ة، وكانت تلك الش��خوص 
حتتل موقع احلراس��ة على البوابات 
الت��ي أحكمته��ا أبواب خش��بية، 
مزين��ة بزخارف م��ن البرون��ز كما 
في مدين��ة أم غربل Balawat )في 
العراق). مث��ال ذلك ثور ذكر مجنح 
ذو رأس آدمي وحلية مس��تعارة، من 

قصر صرغون الثاني في خورس��باد 
)الق��رن الثام��ن قبل املي��الد)، وهو 
اليوم في متحف اللوفر في باريس، 
وم��ن صفاته املمي��زة أن له خمس 
قوائم، تظهر أربٌع منها إذا ش��وهد 
م��ن الناحية اجلبهية، واخلامس��ة 
مجاورة أنس��ّياً للقائمة األمامية، 
تظهر إذا ما ش��وهد م��ن الناحية 
اجلانبي��ة. وإلى جانب ذلك وجد في 
املواقع اآلش��ورية متاثي��ل حيوانات 
من اجلص بحجوم صغيرة، وأختام 
أس��طوانية ومتائ�م تثي�ر الدهشة 
مل��ا فيه��ا م���ن دق���ة ف��ي متثيل 
واملش��اه�د  اخليالي���ة،  اخمللوق��ات 

األسطوري�ة.
واس��تعمل اآلش��وريون كذلك فن 

الترصيع والتنزي��ل باملعدن والعاج 
ف��ي األث��اث اخلش��بي، أم��ا احللي 
واألس��لحة، فق��د وج��د منها من 
القط��ع القلي��ل، وف��ي املنحوتات 
البارزة متثيل لقطع متقنة الصنع 
من تلك األنواع التي كان اآلشوريون 

ميلكونها.
لقد خضع الفنان اآلشوري للفكر 
الش��رقي ف��ي التصوي��ر اجل��داري، 
عل��ى  والنق��ش  الب��ارز،  والنح��ت 
املصغرات من األختام األسطوانية 
والعني،  الوج��ه،  والتمائ��م، فمثل 
والس��اقني جانبيا،ً واجل��ذع جبهياً، 
مبظاه��ره  اآلش��وري  الف��ن  وب��دا 
املتع��ددة معبراً عن ق��وة اململكة 

ورفعة امللك.

الفن إبداع يؤسس لذاكرة الشعوب وتأريخها

الفن في العراق أحد أسس تأريخه القديم.. الفن اآلشوري أنموذجًا

المخرج مجد حميد:
كنت صاحب الفيلم 

العراقي الوحيد المشارك 
في مهرجان الجونة
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أؤكد أن الوطن 
هو جسد 

يحمل ثنائية 
جميلة ورائعة 
في وجودها ، 

ولكنها خرّبت 
بفعل الصراع 

القائم بين هذه 
الثنائية نتيجة 

لنوازع القتل 
والكراهية التي 

استطاع التطرف 
أن يصنعها 

بين الطرفين ، 
وعندما أؤكد 
هذه الثنائية 

أزعم بأن اإلنسان 
ال يمكن له 

العيش معزوال 
من دون اآلخر.. 

هذا هو مبدأ 
الحياة أصال 

مع ميل الفرد 
األول الذي عاش 

في الكهوف 
الى تكوين 

جماعات من 
أجل االستئناس 

وطرد الخوف

أثبت المهرجان 
خالل دورته 
األولى، أنه 

سيصبح حدثًا 
سنويًا سيشارك 

فيه محترفو 
صناعة األفالم 
وعشاقها من 

مصر والدول 
العربية ومن 
جميع أنحاء 

العالم أيضا، 
ويهدف 

المهرجان 
إلى تسليط 

الضوء على دور 
السينما في 

تشجيع التفاعل 
بين الحضارات 

وزيادة الوعى 
باألصوات 

السينمائية 
المختلفة
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حاوره ـ عبد العليم البناء:

 يتواج��د االن الكات��ب العراق��ي عل��ي 
عب��د النبي الزي��دي ) مؤلفا ) في تونس 
عم��ان  وس��لطنة  وس��وريا  واملغ��رب 
والعراق، عبر سبعة نصوص مسرحية 
وهو رمبا لم يحظ به أي كاتب مسرحي 
عراقي أو عربي من قبل وهذه النصوص 
هي: تش��ابه اس��ماء ) املغرب) وحقائب 
باردة ) سوريا ) وكوميديا االيام السبعة 
) س��لطنة عمان ) وواقع خرافي  تونس 
) ع��رض لفرقة كلية الفن��ون بجامعة 
واس��ط العراقية وقد حازت على جائزة 
افضل نص في مهرجان املسرح اجلامعي 
) وكوميديا االيام الس��بعة ) س��لطنة 
عم��ان ) نفس النص لفرقة مس��رحية 
اخ��رى و لهي��ب ال��روح ) اطفائثيوس ) 
تون��س.- صفاقس واملس��رحية االخيرة 
هي )آخر نس��خة منا) التي عكف على 
اخراجه��ا وتقدميها اخملرج الش��اب علي 
صبيح ف��ي منتدى املس��رح التجريبي 
في دائرة السينما واملسرح مؤخرا واداء 
مجموع��ة من ش��باب وطلب��ة الفنون 
اجلميلة منهم الفنان الش��اب محمد 
لواء عبداهلل الرس��ام وشهد العبيدي 
واالض��اءة الحم��د س��امر واملوس��يقى 
الزهي��ر الن��وري وادارة املس��رح لغي��ث 
كاظم ف��ي ثاني جتربة ل��ه مع اخملرجني 
الش��باب بعد جناحه مع اخملرج الش��اب 
مصطفي الركابي في مسرحية )يارب) 
الت��ي ناف��س فيها نخبة م��ن مخرجي 
املسرح العربي مبهرجانها الذي اقامته 
الهيئ��ة العربية للمس��رح مطلع هذا 
الع��ام بدورته التاس��عة ف��ي مدينتي 
وهران ومستغامن اجلزائريتني ومسرحية 
)آخر نسخة منا) كانت نقطة انطالقنا 
حل��وار جدي��د ومتج��دد لكات��ب عراقي 
أصيل جبل على اجلرأة واالقتحام وإثارة 
اجلدل والكثير من االس��ئلة االشكالية 
التي ال ترضى بالس��كان والثوابت التي 
أجدبت ارواحنا وعقولنا منها ولعل هذا 
هو الس��بب الكامن في جعل نصوصه 
مح��ل اس��تقطاب كثير م��ن مخرجي 
املسرح والعربي والتي جاوزت حتى االن 
أكث��ر من )70) عرضا وهذا رقم حس��ب 
علم الكات��ب وعلمي ل��م يحظ به أي 
كات��ب عراقي ع��اش ف��ي الداخل وهو 
محط اعتزاز وس��عادة للزيدي ذاته ولنا 
نحن معاشر العراقيني عامة واملثقفني 
والفنانني خاصة.. ال أريد أن اس��تعرض 
الفري��د واالس��تثنائي ش��كال  املنج��ز 
ومضمون��ا ملبدعن��ا عل��ي عب��د النبي 
الزي��دي ولك��ن محاورت��ي ل��ه هنا هي 
تسليط مزيد من االضواء على مشروعه 
في )االلهيات) و)مابعد االلهيات) ورؤيته 
املتحضرة والنبيهة للمقدس ولتوابعه 
في حياة الشعوب املغلوبة على أمرها 
حني يس��تباح احل��ب الذي ي��راه الزيدي 
مبعناه االنساني احلل االمثل ملشكالتنا 
كافة ولهذا نحن نتفق معه حني يؤكد 
:«س��تقرأني االجي��ال القادم��ة بهدوء 
ودون انفعال بعيدا عن االتهامات وسوء 
الفهم ال��ذي يحصل ع��ادة ألن أعيش 
مع جي��ل محتدم ومنفع��ل على طول 

التلقي بسبب حياتنا املنفعلة أصال »

 ما ال��ذي تنطوي عليه املس��رحية 
من فكرة ومعاجلة درامية؟

- نص )آخُر نسخٍة مّنا )، ينطلق من فكرة 
اجلس��د مبعناه االنساني وهو يشير الى 
اجلسد العراقي الذي ش��وِّه منذ 2003 
الى اآلن بفع��ل ) األفكار )، واألفكار هنا 

بشّتى تس��مياتها تذهب الى التطرف 
في أفعالها ، وقد اس��تهواني كثيرا أن 
أؤكد أن الوطن هو جسد يحمل ثنائية 
جميلة ورائع��ة في وجوده��ا ، ولكنها 
خّرب��ت بفعل الص��راع القائم بني هذه 
الثنائية نتيجة لنوازع القتل والكراهية 
التي استطاع التطّرف أن يصنعها بني 
الطرف��ني ، وعندما أؤكد ه��ذه الثنائية 
أزعم بأن اإلنس��ان ال ميك��ن له العيش 
معزوال دون االخ��ر .. هذا هو مبدأ احلياة 
أص��ال مع مي��ل الف��رد األول الذي عاش 
ف��ي الكهوف الى تكوي��ن جماعات من 
أجل االستئناس وطرد اخلوف ، ومن هنا 
ينطل��ق هذا النص من فكرة انس��انية 
مهم��ة وهي أن االنس��ان كمخلوق هو 
كائ��ن ميي��ل للحي��اة مع اآلخر بس��الم 
ومحبة من��ذ األزل ، ولكن هذه الفكرة 
دّمرها التطرف بشتى تسمياته وحاول 
أن يه��دم هذه الثنائي��ة اجلميلة بطرق 
بش��عة ومؤملة ال��ى حد كبي��ر ، حاول 
الن��ص ان يرمز للوطن عموما من خالل 
) اجلسد االنساني الواحد ) فجعل هذا 
اجلس��د ملتصقا مع جسد آخر مبعنى 
انه ) س��يامي منذ الوالدة ) وعاش وكبر 
على هذا املنوال على اعتبار ان االنسان 
كائن اجتماعي وبع��د ان دخل التطرف 
الفكري بدأ ه��ذا الكائن يعيش صراعا 
محتدم��ا مع بعض��ه االخر م��ن خالل 
تكفيره وقتله من دون أي س��بب سوى 
ان��ه ال يؤم��ن بأف��كار الط��رف الثان��ي 
، الن��ص هن��ا يش��تغل عل��ى مفهوم 
التهك��م من هذه االف��كار التي أخذت 
جتتاح العالم بأس��ره وحتّولت الى أدوات 
لتهديد حياته ويحذر من خطرها على 
حياة الناس ، بل راح النص يس��خر من 
فك��رة التطرف ويعل��ن ان ال مكان لها 
في حي��اة االوطان املتمدنة والتي تهتم 

باالستقرار والسالم واحملبة.

 وما الذي مييز ه��ذا النص عن بقية 
نصوصك املسرحية أم انه يصبُّ في 

أطار ما أسميته باإللهيات؟
- ه��و ضمن هذا املش��روع .. بل هو آخر 
نصوص ) اإللهي��ات ) التي كتبتها وقد 
ظه��ر ضمن كتاب ) م��ا بعد اإللهيات ) 
.. وم��ا مييزه عن باق��ي النصوص ذهابه 
ال��ى ) التهّك��م ) م��ن فك��رة التطرف 
الت��ي أخذت اعمارن��ا باحلدي��ث عنها ، 
وكي��ف ميكن لإلنس��ان أن يتحّول الى ) 
إله ) يُحيي ومييت كما يظن ، يحكم مبا 
يش��اء ويكّفر من يش��اء ، يجد لنفسه 
كل التبريرات التي من ش��أنها س��حق 
االنس��ان االخر أو ما اسميته ب� ) ثنائية 
اجلسد ) وتدمير حياته وشطب أحالمه . 
وبعد رحلة طويلة مع األلم في نصوص 
) اإللهي��ات ) وه��ي رحل��ة متعبة جدا 
لقلبي وروحي وجدت من التهكم مالذا 
مع التأكيد على وجود املقدس في هذا 
النص ولكن من زاوية أخرى تختلف عن 

النصوص األخرى.  

 اذا كان االمر كذلك فما الذي دعاك 
ال��ى تك��رار احملاول��ة في من��ح الثقة 
خملرج شاب وممثلني شباب كما فعلت 
في مس��رحية ) يا رب ( التي س��لمت 
قياده��ا خملرج ش��اب ولك��ن املمثلني 

كانوا محترفني؟
- العم��ل م��ع مخرجني ش��باب أتعلم 
منه ويس��تهويني كثيرا ، وال تستغرب 
من كلمة ) أتعلم ) ، نعم مازال البحث 
جاري��ا عندي وأجدني أكتش��ف الكثير 
حينما أتعامل مع مخرجني ش��باب مع 
اميان��ي ان االبداع ه��و التعريف األفضل 
هن��ا ب��دال من الذه��اب ال��ى مصطلح 
مخرج ش��اب أو مخرج كبير في السن 
، واملس��رح بنحو خاص ال يحفل بالعمر 

على االطالق ، فهناك من بلغ من العمر 
عتيا وهو مازال يفكر بروح الشباب في 
تق��دمي عروضه بل ويعمل مع الش��باب 
معهم ليعطوه طاقة وحيوية ، ومخرج 
مث��ل مصطفى الركاب��ي في عرض ) يا 
رب ) أكد هذه الفكرة التي حتدثت عنها 
، وذهب للجزائ��ر لينافس كبار اخملرجني 
العرب وميث��ل العراق خير متثيل ويعطي 
ص��ورة مش��رقة ملس��رحنا ، أم��ا اخملرج 
عل��ي صبيح مخ��رج مس��رحية ) آخر 
نسخة منا ) بالرغم من أنني لم احضر 
بروفات��ه إال أنن��ي اثق بقدرات��ه وافكاره 
وهو مخرج عاشق للمسرح وينتمي له 
بشكل عجيب وقد تواصل معي طيلة 
شهورالبروفات الطويلة. شباب املسرح 
اليوم جتدهم في كل محافظات العراق 
وهم من سيشّكلون املشهد املسرحي 
العراقي في املستقبل القريب ويجددون 
في بنيته وافكاره وتصوراته وروحه ورمبا 
يغ��ادرون الكثير من مناطق االش��تغال 

التي سبقت جيلهم.  

 في هذا الس��ياق ما الرس��الة التي 
تري��د ايصاله��ا عبر هذه املس��رحية 

شكال ومضمونا؟
- فك��رة احل��ب أجده��ا هي احل��ل لكل 
مشكالتنا اليوم ، احلب مبعناه االنساني 
، هي فكرة سامية خللق حياة مستقرة 
وآمن��ه بعد مش��وار طويل م��ن القتل 
وانه��ار الدم��اء ، ال حل��ول على االطالق 
سوى احلب ان يكون هو دستورنا العظيم 
، أن ننظف قلوبنا من الكراهية واحلقد 
والتطرف وتكفير االخر ، نغسل أرواحنا 
مباء احملبة ونتمنى لآلخ��ر مثلما نتمنى 
ألنفس��نا من أجل خلق حي��اة فاضلة ، 
نحن نحت��اج الى ث��ورة كب��رى يقودها 
العش��اق ننظ��ف من خاللها رؤوس��نا 
وش��وارعنا وبيوتنا من فكرة إلغاء اآلخر 

وسحقه وتدميره.

 نش��رت عل��ى صفحتك ان س��بع 
مسرحيات تقدم لك االن داخل وخارج 
الع��راق مما يجعل��ك رمبا أكث��ر كتاب 
انتش��ارا  والعرب  العراقيني  املس��رح 
واس��تقطابا الهتم��ام اخملرجني كيف 

تنظر لهذا االمر؟
- املس��رح العربي أخذ ينتبه لنصوصي 
ما بعد 2003 وقدم لي حس��ب الوثائق 
املتوف��رة ل��دي أكث��ر م��ن ) 70 ) عرضا 
مسرحيا لشتى مخرجي الوطن العربي 
من أقصاه الى أقصاه وهذا رقم حسب 
علم��ي لم يحظ ب��ه أي كات��ب عراقي 
عاش ف��ي الداخ��ل وهو مح��ط اعتزاز 
وس��عادة عندي، هذا االهتم��ام املتزايد 
رمب��ا ألنهم يجدونني مختلفا أو يرون أن 
أفكاري فيها جرأة كبيرة تنس��جم مع 
ما يحدث اليوم من كوارث في املش��هد 
السياسي العربي يعطيهم جرعة من 
البوح بحرية أمام قمع االفكار وتكميم 
االرواح، برغم امياني ان هناك كتابا على 
قدر من الروعة واألهمية عراقيا وعربيا. 
انس��حب هذا االهتمام ايضا للمشهد 
النق��دي العربي وبدأت اق��رأ بفرح عارم 
الكثي��ر من الدراس��ات على مس��توى 
الصحف واجملالت العربية لنقاد شكلوا 
احلياة النقدية عربيا، ناهيك عن الدرس 
االكادمي��ي ف��ي بعض جامع��ات العرب 
املتخصص��ة باملس��رح وس��واها التي 
راحت تدرس��ني ف��ي دراس��اتها العليا 
. اخمل��رج العرب��ي كم��ا أرى ميي��ل ال��ى 
النصوص التي تش��ّكل مغاي��رة وجّدة 
ف��ي بنائه��ا وافكارها ومشاكس��اتها 
حت��ى تل��ك النص��وص الت��ي كتبتها 
مطلع التسعينيات ما زالت تقدم على 
خش��بات املسارح العربية . املسرحيات 
السبع األخيرة عربيا وعراقيا وفي وقت 

واحد التي ذكرتها في س��ياق س��ؤالك 
تع��زز عندي قيم��ة ما أكت��ب بصفتي 
ش��اهد عي��ان ولي��س كاتبا مس��رحيا 
فقط ، وهو احتفاء مس��رحي عربي بي 
كما يحلو لي أن اصنفه يجعلني أقف 

أمامه بتواضع جم. 

يدفع��ك  ل��م  كل��ه  ذل��ك  ولك��ن   
ال��ى الغ��رور فواظبت عل��ى الكتابة 
والنش��ر مبوضوعية يندر وجودها لدى 

نظرائك...
- ول��ن يدفعن��ي ذل��ك للغرور أب��دا ، أنا 
عاشق للمس��رح وللكتابة والعّشاق ال 
يدخل لقلوبهم الغرور ألنهم يترفعون 
عن ذلك ، الغ��رور مرض يصيب البعض 
ويجعله أس��يراً له م��دى العمر ويكون 
م��ع م��رور الوق��ت أداة ل��وأد موهبت��ه 
. الكتاب��ة للمس��رح عن��دي مش��روع 
حياة وفي وس��ط هذا املش��روع ما زال 
هاج��س التعّلم واالكتش��اف والذهاب 
ملا هو أبعد مس��تمرا ، وم��ا زلت أرى ان 
املستقبل سينصفني أكثر مما انا عليه 
اآلن خاص��ة بع��د رحيل��ي ع��ن احلياة ، 
س��تقرأني االجيال القادمة بهدوء ودون 
انفع��ال بعيدا ع��ن االتهامات وس��وء 
الفهم ال��ذي يحصل ع��ادة ألن أعيش 
مع جي��ل محتدم ومنفع��ل على طول 
التلقي بس��بب حياتن��ا املنفعلة أصال 
لذل��ك أجد بعض ) التلقي ) هو رد فعل 
فيه الكثير من االنفعاالت التي نعيش 
ف��ي وس��طها ، وكل تل��ك االتهام��ات 
والتش��ويهات ه��ي ضريب��ة قالها لي 
مرة الدكتور مرس��ل الزيدي رحمه اهلل 
عندما كنت أش��كو له بعض الكتابات 
التي تهاجمني وتتهمني ظلما وعدوانا 
وحس��دا ، ابتس��م حلظتها وق��ال هذه 
ضريبة املبدع ف��ي العراق فال حتزن وكن 
قويا وصلبا أمامها وال تهتم لها . وعلى 
أية حال أنا أفتخر بأنني اآلن ضمن جيل 
مهم من كّتاب املس��رح العراقي وجزء 
التنويري  احالمه��م ومش��روعهم  من 
وأعتز بكل حرف يكتبونه وال اريد كتابة 
االسماء ألنهم يعرفون أرائي بهم واحدا 
واحدا.   *وما جديدك ضمن مش��روعك 

املسرحي هذا ؟
للدخ��ول  االن  أس��تعد   .. اجلدي��د   -
الى جترب��ة جدي��دة ومهمة م��ع اخملرج 
مصطف��ى الركاب��ي ف��ي مس��رحية ) 
فل��ك أس��ود ) م��ن تأليفي وه��ي ايضا 
انتاج دائرة الس��ينما واملس��رح - قسم 
املسارح – منتدى املس��رح ، وهو النص 
الفائز بجائزة الهيئة العربية للمسرح 
ع��ام 2015 وس��تبدأ بروفاته��ا مطلع 
الشهر التاسع ، هذه التجربة ستكون 
رمبا فيها ش��يء من روح مس��رحية )يا 
رب) من حيث املن��اخ العام لهذا النص 
وهو ضمن مشروع االلهيات وفيه ايضا 
اس��تدعاء للمق��دس ولكن م��ن زاوية 
أخ��رى .مصطفى الركاب��ي – كما ارى - 
يري��د أن يؤك��د بإصرار على اس��لوبيته 
وبعض مفرداته الت��ي تخلق له مناخه 
اخل��اص ، الركاب��ي س��يكون اش��كاليا 
أكث��ر ف��ي عرض��ه اجلديد ب��ل ومتمردا 
كعادته، س��يقف مع��ه الدكتور احمد 
ش��رجي ويحيى ابراهي��م صّناع جلمال 
العرض كممثلني لهم��ا ثقلهما البارز 

وثقافتهما العالية. 

 كلمة أخيرة.
- ش��كرا لك اس��تاذ عبد العليم البناء 
بحج��م كل ورود العال��م الهتمام��ك 
بجم��ال  اجلمي��ل  وحل��وارك  املتواص��ل 

روحك...

الصباح الجديد ـ وكاالت:
   

كّرم��ت إدارة ال��دورة األول��ى ملهرج��ان 
اجلونة السينمائي املفوضية السامية 
ل��أمم املتح��دة لش��ؤون الالجئ��ني في 
مصر الس��تخدامها السينما واألفالم 
الوثائقي��ة، بتركيز خاص على منطقة 
البح��ر املتوس��ط وح��ركات الهج��رة 
اخملتلط��ة، واعتمادها أس��اليب وحلول 
مبتك��رة ف��ي األفالم لتوصيل رس��ائل 

حول الالجئني.
وأقيم حفل التكرمي يوم اخلميس املاضي، 
في فن��دق »ال ميزون بل��و« في منتجع 
اجلون��ة عل��ى البح��ر األحم��ر، برعاية 
االحت��اد الدولى للمواهب الس��ينمائية 
الناشئة، وهو مؤسسة غير حكومية 
وغير ربحية تتخذ من موناكو مقراً لها 
وتش��ارك مع املفوضية الس��امية في 

مهرجان اجلونة السينمائي.
وأقي��م مهرج��ان اجلونة الس��ينمائي 
ف��ي دورته األول��ى في س��بتمبر 2017 
في منتج��ع اجلونة املصري اخلالب على 
البح��ر األحمر في املدة من يوم اجلمعة 

22 حتى اجلمعة 29 سبتمبر.
وأثبت املهرج��ان خالل دورته األولى، أنه 
سيصبح حدثاً س��نوياً سيشارك فيه 
محترفو صناعة األفالم وعش��اقها من 
مصر والدول العربية ومن جميع أنحاء 
العال��م أيض��ا، ويهدف املهرج��ان إلى 
تس��ليط الضوء على دور السينما في 

تش��جيع التفاعل بني احلضارات وزيادة 
الوعى باألصوات الس��ينمائية اخملتلفة 
من خالل تش��جيع احلوار وبناء جس��ور 
الفكر اإلبداع��ي، كما يهدف إلى خلق 
ف��رص لتطوير ودعم جميع األش��كال 
العصرية للتعبير اإلبداعي في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا خاصة 

بني األجيال الشابة من العالم العربي 
ونظرائهم في العالم.

وعل��ى م��دى أكث��ر م��ن نص��ف قرن، 
س��اعدت املفوضي��ة الس��امية ل��أمم 
املتح��دة املاليني من الن��اس على إعادة 
بناء حياتهم، وم��ن ضمنهم الالجئون 
والعائ��دون واحملروم��ون م��ن اجلنس��ية 

والنازحون وطالبو اللجوء، وكان لعملها 
في تأم��ني احلماي��ة وامل��أوى والصحة 
والتعلي��م دور حاس��م في مس��اعدة 
الكثيري��ن على بدء صفحة جديدة في 
حياتهم، ونس��يان ما خسروه من أجل 

بناء مستقبل أكثر إشراًقا.
ويتمثل الهدف األساس��ي للمفوضية 

ف��ي حماية حق��وق ورفاه األش��خاص 
الذي��ن أُجبروا على الف��رار من ديارهم. 
كما تعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء 
واجملتمع��ات احمللية لضم��ان أن يحظى 
كل ش��خص باحلق في اللجوء والعثور 
عل��ى ملجأ آمن في بلد آخر، كما تبذل 
املفوضي��ة كل ما في وس��عها إليجاد 
حل��ول دائمة لأش��خاص الذين تُعنى 

بهم.
أما االحتاد الدولي للمواهب السينمائية 
الناش��ئة فهو مؤسسة غير حكومية 
غي��ر ربحية تتخ��ذ من موناك��و مقراً 
له��ا، وتهدف إل��ى اكتش��اف املواهب 
الس��ينمائية الناش��ئة م��ن مختلف 
أنحاء العالم ودعمها، وتشجيع احلوار 
بني صناع األفالم، وتعزيز التنوع الثقافي 
والوع��ى العاملي ونش��ر فن الس��ينما، 
ويركز »تعبي��ر األفالم العامل��ي« التابع 
لالحتاد على املناطق النامية في العالم، 
ويوف��ر الف��رص والتعليم لأش��خاص 
غي��ر القادرين على احلصول على املوارد 
املطلوب��ة للتعبير بصورة س��ينمائية، 
ويصادف عام 2017 ذكرى مرور 11عاماً 

على إطالق مبادرات االحتاد.

الكاتب المسرحي علي عبد النبي الزيدي في حوار مع »            »:

نحن نحتاج إلى ثورة كبرى يقودها العشاق ننظف من خاللها 
رؤوسنا وشوارعنا وبيوتنا من فكرة إلغاء اآلخر وسحقه

الدورة األولى لمهرجان الجونة السينمائي

علي عبد النبي الزيدي وملصق دعائي ألحد أعماله

جانب من املهرجان



9 الملف 

اللغة هي 
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لنقل الفكرة، 
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المتحدة ، من 
خالل سيرة 
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ومالكوم اكس
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»بيروت الغربية«
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كه يالن ُمَحَمد

عل��ى الرغم م��ن وج��ود التواصل بني 
السينما والرواية، وحتويل الروايات التي 
حقق��ْت مس��توى عاٍل م��ن املقروئية 
إل��ى مواد فيلمية، وذل��ك بدافع تكرار 
النجاح على الصعيد السينمائي،كما 
أنَّ الروائي��ني م��ن جانبه��م يوظف��ون 
تقنيات الس��ينما في بناء مؤلفاتهم 
الس��ردية،غير أنَّ هذا التالقح اليُلغي  
ماتتمتُع به كل من الرواية والس��ينما 
من اخلصوصي��ة، إذ بينم��ا اللغة هي 
األساس��ية في  التعبيرية  الوس��يلة 
الرواي��ة فإنَّ الص��ورة ه��ي األداة التي 
تعتم��ُد عليه��ا األفالم الس��ينمائية 
لنقل الفكرة، ويؤكُد الكاتُب والروائي 
اإليطال��ي )إمبرتو إيك��و) على حتمية 
التغييرات ف��ي عملية إنتقال الفكرة 
والتعبي��ر م��ن جس��م الكت��اب إل��ى 
جس��م الفيل��م مش��يراً أن الفيل��م 
قد يكش��ُف م��ا كتم��ُه الكت��اب، أو 
رمب��ا يق��وُل الكت��اُب مايس��كت عنه 
الفيلم،األم��ر الذي يُفس��ر لن��ا رغبة 
املش��اهد الذي تابع فيلما س��ينمائيا 
مأخ��وذاً مادتُه من الرواي��ة أو القصة 
لق��راءة العم��ل كماهو مع��روض بني 
دفتي الكتاب،وتنش��أُ هذه الرغبة من 
إدراك املُتاب��ع مل��ا كتم��ه الفيلم.هذا 
فيما يتعل��ُق بنقل العم��ل من حيزه 
اللغوي إلى الشاشة ،ماذا بشأِن سرد 
الس��اردُ  يكتفي  الفيلم ش��فوياً،هل 
برواية ماشاهده فقط،أو يغريه سحُر 
الس��رد بإضافة مايدفنه في مخيلته 
إلى نسيج الفيلم املسرود؟ جواب هذا 
السؤال يأتي ضمن مايتناولُه الكاتب 
التش��يلي )إيرن��ان ريبي��را لتيلير) في 
عمله املعنون ب�)راوية األفالم) الصادرة 
م��ن »داربلومزب��ري مؤسس��ة قط��ر 
للنش��ر« عن حياة أس��رة تاق أفرادها 
إلى ًمش��اهدة كل جديد م��ن األفالم 
ف��ي س��ينما املرك��ز بقري��ة تصفها 
الراوي��ة باملعكس��ر املنجم��ي ،كم��ا 
يتاب��ع املتلق��ي من خ��الل وجهة نظر 
ماريا مرغريتا التي المتتلك مواصفات 
أبط��ال تقليدية.تقل��ب أمزجة أهالي 
القرية بفعل وص��ول األجهزة اجلديدة 
م��ا تنزُع األفضلية من الس��ينما لدى 
جمهوره،كم��ا يرافُق ه��ذه التحوالُت 
تناثُر أفراد األس��رة بعدم��ا تخبُو رغبة 
متابع��ة األف��الم لديهم ومييل��ون إلى 

مجاالت أخرى.

حلظة اإلختيار 
تب��داُ الراوي��ة التي تس��تخدُم ضمير 
املتكل��م  بش��رح الوض��ع اإلقتصادى 
لألس��رة في عبارات ُمختصرة،ومن ثُم 
تتوق��ف عند ع��دد أفراد األُس��رة وهم 

أربع��ة ذك��ور فت��اة واح��دة،إذ أن هذه 
البيئ��ة الذكورية قد إنعكس��ت على 
مرغريتا)  )ماري��ا  وطبيع��ة  تصرف��ات 
التي ترافق أخوتها إلى مناطق إنتشار 
نت��رات مل��ح الب��ارود لقت��ل احلرازين 
كما كانت تش��ارُك ف��ي ألعاب بعيدة 
ع��ن خصوصية األُنثى،وف��ي إطار هذا 
السرد اإلنسيابي تردُ إمياءات توضُح ما 
ألمَّ باألُسرة من املصائب حيُث يعاني 
األُب من العاهة املزمنة جراء ماتعرض 
له في الش��غل ومازاد م��ن حدة احلزن 
في األُس��رة هو غي��اب األم التي هربت 
من أجواء كابية ولم تتحمل أن تكون 
زوجًة لرجل ُمَقَعد،وبذلك يخلو البيت 
م��ن البهج��ة وأنَّ احل��ب القائ��م بني 
الزوجني قد تبخر،إذ تشير الساردة إلى 

ماكان عليه أمُر األس��رة قبل الكارثة 
حي��ُث أن األم تس��تقبل زوجها بقبلة 
حارة حاملا يعودُ من العمل، وتستعيُد 
الراوي��ة طقوس األس��رة ف��ي الذهاب 
إل��ى الس��ينما كلم��ا يح��نُي موع��د 
ع��رض فيلم جيد،إذ يصح��ُب الزوجان 
السعيدان أوالدهما، وفي الطريق كل 
من يصادفهم يحي املعلم )كاستييو) 
ويسترُق النظر إلى زوجته اجلميلة.ومن 
ثُم تس��تعيُد ماريا مرغريتا اللحظات 
التي ت��روي فيها األم ماش��اهدتُه من 
أفالم، إذ تورُث منها اإلبنُة موهبة رواية 
الفيلم،وتظُل هذه املوهبة دفينًة إلى 
أن يبدأُ اإلختبارُ إلختيار موفد األس��رة 
إلى الس��ينما،مبا أنَّه ل��م يُعْد بإمكان 
األب إرتي��اد دور الس��ينما ألنَّ��ه أصبح 

مش��لوالً،قرر إج��راء إختبار ب��ني أوالده 
إلكتشاف من يتميز بينهم في القدرة 
على الس��رد بأسلوب ش��يق،ويتمكُن 
ف��ي نق��ل فك��رة الفيل��م وتفاصيل 
األحداث ملن لم يشاهد املادة املعروضة 
في السينما،يش��ارُك اجلميع في هذا 
اإلمتح��ان ويتف��اوت مس��تواهم في 
إستعادة حيثيات الفيلم شفوياً،لكن 
املس��ترجلة  الفت��اة  مرغريت��ا  ماري��ا 
تبه��ُر احلاضري��ن في غرفة املعيش��ة 
بإعادة تثميل الفيلم املكسيكي عبر 
كلمات،بحي��ُث ل��م يتمال��ك األُب وال 
األخوة من البكاء فالبتالي تفوز ماريا 
وتُصب��ُح راوية األفالم ليس ألس��رتها 

فحسب بل لكل البامبا.

اإلفتتان باحلكي
التتوقف حالة اإلعج��اب بتفوق ماريا 
في رواية األفالم داخل األسرة بل يذيع 
صيتها ف��ي القرية ويطلق��ون عليها 
)حورية ديلس��ني) وذلك بعدما يشارُك 
نفر م��ن أهالي القرية في اإلس��تماع 
إل��ى األفالم املروية على لس��ان )ماريا) 
إذ تتعاقد بعض النس��اء العجائز مع 
الراوي��ة بغ��رض إس��ترجاع نتف��اً من 
ذكري��ات الصبا،وأول م��ن تعاقدت مع 
»ميرثيديس«التي  السيدة  )ماريا) هي 
تش��تغل خياط��ة ف��ي القرية،عندما 
تذهُب )ماريا) إلى  أي بيت لرواية األفالم 
حتمل صندوقها املليء باألكسسوارات 
ما  يب��نُي  اإلس��بانية،وبهذا  واملالب��س 
للحاس��ة البصري��ة م��ن ال��دور على 

إس��تدراج املقابل،ضف إل��ى ذلك فإنَّ 
الراوية التقفُز على الفقرات الغنائية 
بل راح تعيُد غناء ماتخلل الفيلم من 
األغاني وتبلغ براعة )ماريا) إلى مستوى 
تتخيُل املش��اهد ألفالم قد س��معت 
عنوانها فقط،وهذا املوقف هو ماتراه 
في رواية فيلم قدمي )قبالت س��حرية) 
فيليبيرت��ا). )دوني��ا  املُس��نة  للم��رأة 

بعدم��ا تتعرف على ُملخ��ص الفيلم 
على لس��ان العجوز تنطل��ُق مخيلة 
)ماريا) مسترس��لًة في س��رد الفيلم 
كثيرة،يتواف��ُد،  إضاف��ات  ُمتضمن��ًة 
كانت ماريا محترزة من ذكر أو اإلشارة 
إلى اخليان��ات الزوجية في األفالم التي 
ترويه��ا حت��ى التن��كأ ج��روح والدها 
ال��ذي خذلت��ه زوجت��ه عندم��ا هربت 
وه��ي في السادس��ة والعش��رين من 
عمرها،واليصعُب على )ماريا) معاجلة 
إنقطاع��ات الفيل��م، وكان��ت تعي��د 
ترتيب القصة في ذهنها وبذلك تكون 
امل��ادة جاهزة،وه��ذا النج��اح والتفوق 
الذي حت��زره )ماري��ا) في رواي��ة األفالم 
وتتحول  القري��ة  أهال��ي  يس��تقطب 
غرفة املعيش��ة الى صالة الس��ينما، 
يتواف��د عليه��ا األطف��ال والعجائ��ز 

وتتقاضى األسرة رسم الدخول،

القاتل اجملهول
لكن األمر اليس��تمُر بهذه السالسة 
بل يتحرش مرابي القرية )دون نواليكو) 
ب)ماري��ا) فاألخيرة بدورها تخبر اخاها 
الكبير.والميُر كثير من الوقت حتى يعثر 
املكروه مقتوالً،وس��تظل  الرجل  على 
هوية القاتل مجه��والً إلى أن يتبجُح 
م��ع رفقائ��ه وهو س��كران بأن��ه قاتل 
املرابي.يش��ارُ إل��ى أنَّ ه��ذا الفاص��ل 
الزمن��ي القائ��م ب��ني مقت��ل املراب��ي 
وإكتش��اف الفاع��ل وراء ه��ذا احلدث 
يُحس��ب للكاتب كما يُضي��ف لبناء 
الرواية جله��ة ترابط أجزائها.ومايَُعِمُق 
م��ن البعد التراجيدى ف��ي هذا احلدث 
هو إنفراط عقد األسرة بعد موت األب 
أثن��اء أصغائ��ه إلبنته،كم��ا أن ظهور 
اآلل��ة اجلدي��دة )التليفزيون) تس��حب 
كل األضواء وينته��ي دور الراوية وتبدأ 
عمال كمرشدة سياحية بعدما تخلو 
القرية م��ن الن��اس إذ تع��رض أعداداً 
من مجلة )إيكران) الس��ينمائية أمام 
الزوار،فضالً عن ذل��ك توجُد تلميحات 
ألح��داث سياس��ية عل��ى املس��توى 
العامل��ي واحمللي في مضام��ني الرواية 
مث��ل وص��ول اإلنس��ان إل��ى القم��ر 
وإنتصار الثورة الكوبية، ينتهي العمل 
بعودة األم الى القرية من دون أن تظفر 
بلق��اء أح��د أبنائها،قب��ل أن مت��وت.إذا 
فتش��ت عن س��ر هذا العم��ل فالجتد 
غير وضوحه وبس��اطته واإلبتعاد عن 

موضوعاِت ُمستهلكة.

الصباح الجديد/ وكاالت
 

ف��از الفيل��م املص��ري »فوت��و كوب��ي« 
للمخ��رج تامر عش��ري بجائ��زة أفضل 
فيلم عربي مبهرجان اجلونة، وحصل على 
جائ��زة مالية قدرها 20 ألف دوالر، وفازت 
املمثلة املغربية نادية كوندا بجائزة جنمة 
اجلون��ة ألفضل ممثلة عن دورها في فيلم 
»وليلى«، وفاز الفيلم اللبناني »القضية 
رق��م 23« للمخرج زي��اد دوي��ري بجائزة 

اجلون��ة الفضي��ة وحص��ل عل��ى جائزة 
مالي��ة قدره��ا 25 أل��ف دوالر، بينما فاز 
الفيلم اجلورجي »األم مخيفة« بنجمة 
اجلون��ة الذهبية وجائزة مالية قدرها 50 
ألف دوالر، وفاز املمثل األرجنتيني دانيال 
إميانوي��ل بنجمة اجلونة ألفضل ممثل عن 

دوره في فيلم »زاما«.
وف��ي مس��ابقة األف��الم القصي��رة، فاز 
باجلائزة األولى اخملرج املصري كريس��توف 
صابر، عن فيلمه »القفش��ة«، وباجلائزة 
البرونزية الفيلم السنغالي »مامابوبو« 

وباجلائزة الفضية الفيلم الروسي »الالي 
باالالي«.

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل، 
ف��از الفيل��م املص��ري »عن��دي ص��ورة« 
للمخ��رج محم��د زيدان بجائ��زة أفضل 
فيل��م عرب��ي وجائ��زة مالي��ة قدرها 10 
آالف دوالر، وف��از الفيلم األمريكي »بارود 

ومجد« باجلائزة الفضية.
أج��ل  م��ن  س��ينما  مس��ابقة  وف��ي 
اإلنسانية، فاز الفيلم األميركي اللبناني 
السنغافوري املشترك »سفرة« للمخرج 

توماس مورجان، كما فاز الفيلم نفسه 
بجائ��زة مينت��ور العربي��ة، وف��از بجائزة 
الفيل��م القصي��ر العراق��ي »فاكتوري« 

للمخرج مجد حميد.
ف��ي ختام مهرجان اجلونة الس��ينمائي: 
»أم مخيف��ة« يحصد النجمة الذهبية، 
ويكرم الفنان العاملي، فوريست ويتيكر، 
م��ن خ��الل تس��ليمه جائ��زة »اإلجن��از 
اإلبداع��ي«، والتي قد تس��لمها الفنان 
الكبير عادل إم��ام، اجلمعة املاضية، في 

حفل افتتاح املهرجان.

الصورة السينمائية في حّيز مسرود

ال تتوقف حالة اإلعجاب بتفوق ماريا في رواية األفالم داخل األسرة بل يذيع صيتها في 
القرية ويطلقون عليها )حورية ديلسين( وذلك بعدما يشاركُ نفر من أهالي القرية 
في االستماع إلى األفالم المروية على لسان )ماريا( إذ تتعاقد بعض النساء العجائز 

مع الراوية بغرض استرجاع نتفًا من ذكريات الصبا،وأول من تعاقدت مع )ماريا( هي 
السيدة »ميرثيديس«التي تشتغل خياطة في القرية،عندما تذهبُ )ماريا( إلى  أي 

بيت لرواية األفالم تحمل صندوقها المليء باألكسسوارات والمالبس اإلسبانية

»فوتو كوبي« يحصد جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة

كاظم مرشد سلوم: بين الجونة والقاهرة سبعة أيام جميلة ال تمحى من الذاكرة
في مهرجان الجونة السينمائي مشاركة عراقية مميزة

حت��ت ش��عار )س��ينما م��ن أج��ل 
اإلنس��انية) أقيم مهرج��ان اجلونة 
الس��ينمائي، بحض��ور ع��دد غفير 
م��ن اجلمهور العاش��ق للس��ينما، 
ومبش��اركة مميزة من 36 دولة عربية 
واجنبية، بعروض تسعني فيلما، من 
ضمنها مش��اركة عراقية للمخرج 
الشاب مجد حميد الذي فاز بجائزة 
افضل فلم روائ��ي عربي قصير في 

املهرجان.
الناقد الس��ينمائي كاظم مرش��د 
س��لوم حض��ر املهرجان م��ع نخبة 
العراقي��ني  الفنان��ني  م��ن  كبي��رة 
والعرب منهم السيناريست حامد 
املالكي والفنانة سهى سالم، وقد 
اش��ر على بعض املالحظ��ات لهذا 
املهرج��ان برؤي��ة ناقد س��ينمائي ، 
فه��و يؤكد انه اختي��ار األفالم التي 
عرضت ف��ي صاالت الس��ينما كان 
موفقا جدا، وهي أفالم ذات مستوى 
رفي��ع فني��ا وثقافيا :« ان تش��اهد 
افالم��ا به��ذا املس��توى الرفيع في 
الطبعة االولى ملهرجان س��ينمائي 

فه��و دلي��ل عل��ى جناح��ه ودميومة 
اس��تمرار، فيلم) املُري��ع )، للمخرج 
ميشال هازانانفسيوس، احلائز على 
اوس��كار افض��ل فلم ع��ن فلمه » 

الفنان« ٠
تن��اول فيه جانب��ا من حي��اة اخملرج 
الس��ينمائي الش��هير » ج��ان لوك 
غودار« اي��ام اندالع اضرابات الطلبة 
في فرنسا وصعود التيار تيار اليسار 
، وامت��داد ذل��ك ال��ى بل��دان اخرى ، 
وانتجت السينما عنها العديد من 

االفالم ٠
والفيلم الوثائقي االمريكي » لست 
عب��دا ل��ك » للمخ��رج رأوول بيك ، 
تناول فيه فت��رة التمييز العنصري 
ضد الس��ود في الوالي��ات املتحدة ، 
من خالل سيرة نضال ثالثة من قادة 
نض��ال الس��ود ، مارتن لوث��ر كنج ، 

ميدجر ايفرز ، ومالكوم اكس » ٠
وفيل��م » القضي��ة ٢٣« للمخ��رج 
زي��اد دوي��ري ، صاحب فل��م » بيروت 
الغربي��ة »الذي حول مش��اجرة له 
مع ش��خص اخ��ر الى فل��م جميل 

حاز اعجاب اجلمهور الواس��ع الذي 
حض��ره ، حيث تن��اول قضية لبنان 
الدائمة واخلط��رة وهي العالقة بني 
املسيحيني الراديكاليني ، والالجئني 
الفلسطينيني بانتمائهم اخملتلفة ، 
من خالل مش��اجرة بني ميكانيكي 
 ، فلس��طيني  وعام��ل  مس��يحي 
تكاد تتطور لتصل الى حرب اهلية 

جديدة
ويواص��ل الناق��د الس��لوم حديثه 
وتنظيم  باملهرجان كإدارة  واعجابه 
أف��الم فيق��ول:«  فيل��م  وع��روض 
)الش��يخ جاكسون)،  االفتتاح كان 
بعده��ا فيل��م م��ن بنغ��الدش » ال 
فراش لل��ورود » للمخرج مصطفى 
، يتح��دث ع��ن  س��اروفار فاروق��ي 
الرتابة واالهمال، التي ميكن ان تدمر 
حي��اة االنس��ان حتى ل��و كان ميلك 
كل وس��ائل الس��عادة، وفيل��م من 
فلندا » اجلانب االخر لألمل » اخراج 
آك��ي كوريس��ماكي ، يتح��دث عن 
املهاجرين، حيث ينح��از الى اجلانب 
الضعي��ف من املش��هد البش��ري، 

الثالث فلم من جورجيا« أم مخيفة 
» للمخرجة الش��ابة أنا أوروشادزه ، 
واحلائز على اجلائزة الكبرى ملهرجان 
س��اراييفو الس��ينمائي ، يتح��دث 
عن التعاس��ة الناجتة م��ن تكريس 
األم حياته��ا بالكامل خلدمة زوجها 
واوالدها ، لتعود ال��ى موهبة قدمية 
كان��ت امتلكته��ا من��ذ صغره��ا ، 
فتكت��ب رواية فنتازي��ة تصف فيه 
حياته��ا وعائلتها من خ��الل زوجة 
تتحول الى وحش مخيف ٠فضيلة 
املهرجان��ات انها تتي��ح لك فرصة 

مشاهدة سينما مختلفة.
يختم حديثه الناقد كاظم مرشد 
عل��ى  للقائم��ني  بش��كر  س��لوم 
املهرج��ان وملص��ر ام الدني��ا :«ب��ني 
اجلونة والقاهرة سبعة ايام جميلة 
ال متحى من الذاكرة، مهرجان فخم 
بكل شيء ، يومني في قاهرة املعز ، 
حيث عبق املاضي واصرار اهل مصر 
على االحتفاء بضيوفهم ، ش��كرا 
للجميع جنيب س��وايرس ، انتش��ال 
التميمي ، احمد ش��وقي ، محمود 

اب��و بك��ر ، محم��د عب��د الرحم��ن 
اكرم الذهبي ، راس��م منصور، عالء 
االسواني وايهاب االسواني ، ادواردو 

، رابحة، عمي حس��ن السواق ، بائع 
الفول عل��ى الناصية ف��ي الدقي ، 

شكر لكم من القلب.

إيرنان ريبيرا لتيلير

مبدعون عراقيون يشاركون في »اجلونة« و »القاهرة«
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متابعة الصباح الجديد:

من جديد تس��جل نخبة من مبدعي املس��رح 
العراق��ي حضورا فاع��ا، مفعم��ا بتنوع  في 
العطاء الفكري واالبداعي واجلمالي ، في واحد 
من أعرق مهرجانات املسرح العربية والدولية 
التي عرفت باس��تقطابها للق��درات واخلبرات 
املس��رحية االبداعية، محققني عبرعقود عدة 
حص��ادا واف��را من اجلوائ��ز واملراك��ز املتقدمة 
تأليف��ا واخراجا وتقني��ات وبحوثا ودراس��ات، 
وهاه��م يعي��دون الكرة ف��ي ال��دورة الرابعة 
والعش��رين م��ن مهرج��ان القاه��رة الدول��ى 
للمس��رح املعاصروالتجريبي ، الذي  انطلقت 
فعاليات��ه الثاثاء املاضي التاس��ع عش��ر من 
أيلول سبتمبر اجلاري، وتختتم يوم غد اجلمعة 
التاس��ع والعش��رين منه، وافتتح��ه الكاتب 
الصحف��ي حلم��ي النمنم وزي��ر الثقافة في 

املسرح الكبير بدار األوبرا املصرية . 
حف��ل االفتتاح حضره رئي��س املهرجان دكتور 
عبداملنع��م  ناص��ر  واخمل��رج  مه��ران  س��امح 
منس��ق عام املهرجان وأعضاء اللجنة العليا 
للمهرجان، فضا عن عدد كبير من املسرحيني 
وجن��وم الف��ن والثقاف��ة املصري��ة والعربي��ة 
والعاملية ، وبدأ احلفل وعقب السام اجلمهوري 
مباشرة بفقرة لفرقة التنورة التراثية التابعة 
لهيئة قصور الثقافة، تاها فيلم تس��جيلي 

قصير عن فعاليات املهرجان.
الدكتور س��امح مهران رئيس املهرجان القى 
كلم��ة عق��ب الفيلم رح��ب فيه��ا بضيوف 
ال��دورة، وكش��ف بع��ض مامحه��ا ، مؤكدا: 
» املس��رح يا س��ادة هو دول��ة املواطنة احلقة 
ألن��ه ولد من رح��م املدنية ، التي ت��رد إلينا ما 
تناس��يناه من تسامح وتعددية وعدالة تلحق 
بالظل��م أيا كان مصدره وت��رده عن غّيه، فمن 
دخل املسرح أو عمل به أو شاهد عروضه فهو 

آمن من شرور العالم كله ».

 ثم القى وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي 
النمنم كلمة ملناس��بة االفتتاح، ومت تس��ليم 
دروع التكرمي ألربعة من كبار املسرحيني واسم 
الراح��ل محف��وظ عبدالرحم��ن، واملكرم��ون 
ه��م األملانية اريكا فيش��ر ، واألميركي مارفن 
كارلس��ون، والصين��ي مون��غ غون��غ خ��واي، 

واملغربي حسن املنيعي. 
وش��ارك فى فعالياته 13 عرضا مس��رحيا من 
دول أجنبي��ة وأفريقية، باإلضاف��ة ل�7 عروض 
مسرحية مصرية فضا عن مشاركة 7 عروض 
عربي��ة تقدمها عرض��ان عراقي��ان، فضا عن 
مشاركة أكثر من 10 جنوم وباحثني وأكادمييني 

مسرحيني عراقيني.

مسرحية )َعربَانة(
وفي هذا الس��ياق، ش��اركت الفرقة الوطنية 
للتمثيل في دائرة السينما واملسرح، مبسرحية 
)عربانة التي كتبها حام��د املالكي، وأخرجها 
عماد محمد، وحتكي املس��رحية قصة مواطن 
بس��يط يدعى حنون، ال ميتلك غي��ر العربانة، 
فه��ي مص��در رزق��ه اليوم��ي، وه��و مهووس 
مبتابعة القنوات اإلخبارية التي جعلته يعيش 
لي��ل نه��ار مفارق��ات س��اخرة، ب��دءا بحلمه 
بالعيش الكرمي، وانتهاء بعاقته مع زوجته، ثم 
تدور عجلة الزمن سريعا لتحدثنا عن ذكريات 

ومحطات حدثت في حياته سابقا.
املسرحية سبق أن عرضت في مهرجان بغداد 
الدولي للمس��رح في دورت��ه االولى عام 2013 
، وحصل��ت عل��ى جائزت��ي )الن��ص والتمثيل) 
وكذلك رش��حت جلائزة الشيخ القاسمي في 
مهرجان املس��رح العربي في الشارقة، ونالت 
ثان��ي أفضل عمل بعد مس��رحية )ريتش��ارد 

الثالث) من تونس. 
 مس��رحية )عربانة) من بطولة الفنان القدير 
عزيز خي��ون والفنانة املبدعة زه��رة بدن ،التي 
حل��ت ب��دل الفنانة ملي��اء بدن بس��بب وعكة 
صحي��ة ، والفن��ان يحي��ى إبراهي��م ، والفنان 
بهاء خيون، ومن الش��باب الفنان ياس خضير، 

والفنان هشام جواد، والداتا شو هشام كاظم 
، واملوس��يقى ضي��اء عابد ، والديكور حس��ني 
عاوي ، واإلضاءة محمد رحيم وعباس قاس��م 

.

مسرحية )انفرادي(
كما شارك املسرح العراقي ، بعرض )انفرادي) 
 – العراقي��ني  املس��رحيني  احت��اد  انت��اج  م��ن 
املرك��ز العام – بغ��داد ،وهي م��ن تأليف حيدر 
جمع��ة ، وإخ��راج بديع نادر ، ومتثي��ل الفنانني: 
مرتضى حبيب، وحترير االس��دي ، ومحمد بدر، 
وس��ينوغرافيا بش��ار عصام، ودراماتورج مجد 
حميد ، وتتناول املس��رحية ثاث ش��خصيات 
مختلف��ة من اجملتمع العراقي، تدخلها احلروب 
ف��ي متاهة فوق أرض غير ثابت��ة من املفاهيم 
الفئوي��ة واأليديولوجية ال خروج منها، ويبقي 
اإلنس��ان في صراع��ه حول الهوي��ة الضيقة 

متغافاً عن هويته الوطنية واإلنسانية.
ومت اختيارالعرضني من جلنة املشاهدة الدولية 
للمهرجان من بني عش��رات االعمال العراقية 

املقدم��ة، ومئات االعم��ال العربي��ة والدولية 
بعد تقدمي ملفات خاصة عن العرضني ،اس��وة 

بباقي العروض االخرى املرشحة .
جنوم وباحثون وأكادمييون عراقيون 

وفي إطارمشاركة مكملة للحضور املسرحي 
العراق��ي الفاع��ل، الذي يع��د مؤش��راً عالياً 
على ق��درة املس��رح العراقي على املنافس��ة 
عربياً ودولي��اً وفي مهرجان��ات كبيرة ومهمة 
،ش��ارك أيضا عدد من املس��رحيني العراقيني 
الفاعل��ني عل��ى مس��توى املس��رح العراق��ي 
والعرب��ي والدول��ي ، بل��غ عدده��م اكث��ر من 
عش��رة جن��وم وباحثني وأكادميي��ني ، في الدورة 
الرابعة والعش��رين مهرج��ان القاهرة الدولي 
للمس��رح املعاصروالتجريب��ي ، وهم كل من 
الناق��د ع��واد عل��ي )ق��دم بحثا عن مس��رح 
الص��ورة القاه نيابة عنه الدكتور جبار جودي)، 
والدكتورميم��ون اخلال��دي، والدكت��ور هيث��م 
عبد الرزاق ، والنجمة الدكتورة ش��ذى سالم 
،والدكتور أحمد ش��رجي، واخملرج كاظم نصار، 
واالكادمي��ي املس��رحي الدكتور جب��ار خماط، 

واالكادميي املس��رحي الدكتور محمد حس��ني 
حبيب، والناقد املس��رحي بشار عليوي، واخملرج 
املسرحي عاء قحطان، وترأس الوفد العراقي 
اخمل��رج والس��ينوغراف املع��روف الدكتور جبار 

جودي.

عزيز خيون : اعباء ومسؤوليات مضنية
ويق��ول الفن��ان عزيز خيون عن املش��اركة في 
املهرجانات املس��رحية: » ب��دأ البعض يتصور 
أن املش��اركة في أي مهرجان مسرحي أو فني 
آخر نزهة وترفيه أو س��ياحة، وهو هنا واهم، إذ 
تترتب على هذه املش��اركة اعباء ومسؤوليات 
مضني��ة يحدوه��ا انفع��ال مس��تمر وقل��ق 
مس��يطر، ليس مخافة الفش��ل واالخفاق، ال 
ق��ّدر اهلل، ب��ل ألنك في ذلك متث��ل بلدك خارج 
حدوده لتقدم مس��توًى ثقافياً وفنياً وحضارياً 
وأخاقياً، حتى ميكنك من أن تعكس ما اؤمتنت 
علي��ه من قب��ل جمهورك هناك ال��ذي ينتظر 

منك ايصال أمانة الرسالة للعالم ».
وقد قدم العرض املسرحي العراقي )العربانة) 
للفرق��ة الوطني��ة للتمثي��ل التابع��ة لدائرة 
السينما واملس��رح ، يومي 24-25 من الشهر 
احلالي على خش��بة مس��رح الس��ام وسط 
القاهرة، في حني قدمت مس��رحية )انفرادي) 
لفرق��ة احت��اد املس��رحيني العراقي��ني – املركز 
العام على خش��بة مسرح العرائس ، وحظيتا 
بإعج��اب وتقدي��ر وثن��اء جمي��ع املعنيني من 
ونق��اد  فنان��ني  م��ن  باملهرج��ان،  املش��اركني 

واعاميني واكادمييني .

ورشة العيادة املسرحية
وهذه الورش��ة املس��رحية التدريبي��ة املغايرة 
لكثي��ر من الورش املس��رحية التي ش��هدها 
املهرجان، جاءت حتت عنوان )العيادة املسرحية) 
وقدمه��ا املس��رحي العراق��ي الدكت��ور جبار 
خماط، الذي عمل كمدرب للتنمية البش��رية 
كما أنه مخرج وناقد وممثل، وهو رئيس قس��م 
الفن��ون املس��رحية بكلي��ة الفن��ون اجلميلة 

جامع��ة بغداد، وم��ن أعماله مس��رحية: رؤيا 
الف��ردوس، االغتص��اب، أي��ام رباعي��ات اخليام، 

يوميات مواطن منسي، الوطن أوال، وغيرها.
والعيادة املس��رحية مشروع أسسه د.خماط، 
النفس��ية  املس��اعدة  تق��دمي  ال��ى  ويه��دف 
واملرض��ى  احل��روب  لضحاي��ا  واالجتماعي��ة 
النفس��يني واملدمنني، من خال التدريب على 
التمثي��ل ونش��ر األفكار ل��زرع الثقة وصناعة 
املس��تقبل، وتق��دمي النت��اج للجمه��ور م��ن 
خال عمل مسرحى، املش��روع معني بالناس 
املنسيني في األماكن البعيدة، الذين يحتاجون 
ال��ى املس��رح والن��ور اجلمالي حت��ى يتمكنوا 
م��ن معرف��ة وجودهم احلي في ض��وء الصورة 
املس��رحية، وخطاب الصوت احلميمي الذي ال 
يش��عرهم أنهم وحدهم على هامش الوجود 
أو ال ض��رورة لتفاعله��م، الناس ف��ي العيادة 
املس��رحية ممثل��ون يتعلم��ون بالتمثيل كيف 

تكون احلياة .

مكانة عاملية مرموقة
واحت��ل املهرج��ان مكان��ة عاملي��ة مرموق��ة 
ط��وال 22 عاما، مس��تقطبا عروض��ا جتريبية 
خملرجني وفرق مسرحية من س��ت قارات، حّفز 
العدي��د منه��ا اخملرج��ني العرب عل��ى تعميق 
رؤاهم ومقارباتهم، وإط��اق العنان خملياتهم 

ومغامراتهم اإلبداعية. 
وعلى صعيد الثقافة املسرحية نشر املهرجان 
ترجمات للعش��رات من الكتب العاملية حول 
نظري��ات املس��رح وتقنيات��ه وجتارب��ه، وضيف 
كب��ار املس��رحيني م��ن الغ��رب والش��رق في 
جلانه التحكيمية، وعق��د ندوات متخصصة، 
ومناقش��ات للع��روض املش��اركة، وورش��ات 
تدريبي��ة، وق��راءات مس��رحية، وغيره��ا م��ن 
األنش��طة األخ��رى ذات الصلة، ويش��ارك في 
املهرجان غير التنافسي 27 عرضاً من 16 دولة 
عربي��ة وأجنبية فيم��ا يبلغ الع��دد اإلجمالي 
العم��ل  وورش  الن��دوات  ف��ي  للمش��اركني 

والعروض نحو 400 شخص.

اختتمت فعالياته يوم الجمعة الماضية

حضور فاعل لمبدعي المسرح العراقي في مهرجان القاهرة الدولي التجريبي

الصباح الجديد ـ خاص:

 لنب��دأ م��ن آخر نش��اط لك ف��ي مصر 
اجلون��ة  مهرج��ان  ف��ي  ومش��اركتك 

السينمائي؟
املشاركة في مهرجان اجلونة هي املشاركة 
الدولية االولى لي، وقب��ل ذلك كانت هناك 
مش��اركة محلية في مهرج��ان ثاث دقائق 
في ثاث ايام الذي أقام��ه الدكتور حكمت 
البيضان��ي، وحصلت فيه على املركز االول , 
اما في اجلونة فاألمر مختلف قليا، السيما 
وانت تنافس ع��دد اكبر من االفام والتركيز 
االعام��ي هن��ا اكب��ر، وحض��ور الضي��وف 
اخملتصني بالعمل الس��ينمائي يتيح فرصة 
للتس��ويق وان تكون عل��ى خارطة احملترفني 
ف��ي مج��ال صناعة األف��ام، وتكل��ل ذلك 
بالف��وز باجلائزة اخلاصة الفضل فيلم قصير 

املقدمة من فاكتوري فيلم .

 مش��اعرك وأن��ت تس��مع خب��ر ف��وزك 
بجائزة أفضل فيلم روائي قصير؟

كانت مفاجئة س��عيدة بالنسبة لي كنت 
امتنى ان أقدم ش��يء للع��راق، وخصوصا انا 
صاح��ب الفيلم العراقي الوحيد املش��ارك 
في املهرجان وسط 36 دولة من شتى انحاء 
العالم، وس��ط منافس��ة قوية من دول لها 
باع في صناعة االفام مثل الواليات املتحدة 
وبريطانا واملانيا وغيرها من الدول االسيوية 
والاتينية، كذل��ك واالفريقية وان تتحصل 
عل��ى جائزة ه��ذا بح��د ذاته ش��يء مفرح 
واحلمد هلل اس��تطعت ان ارسم فرحة على 
وج��وه العراقي��ني الذين كان��وا ينتظرون ان 

يسمعوا اخبارا مفرحة

 ه��ل لدي��ك ني��ة بع��رض الفيل��م في 
بغداد؟ 

ف��ي النية ع��رض الفيلم قريب��ا في منتدى 
املس��رح التجريبي، وفي عدة اماكن ثقافية 
أخ��رى، لتكون هناك فرصة اكبر ملش��اهدة 

الفيلم من قبل عدد اكبر من اجلمهور.

  كيف بدأت خطواتك في عالم السينما 
وهو عالم كما نعلم واس��ع وساحر، ومن 

كان خلف هذه اخلطوة؟
اتذك��ر كن��ت صغيرا جدا عندما ش��اهدت 
اول كاميرا س��ينمائية قي��اس 16 ملم في 
منزلن��ا , اغرتني فكرة النظر في العدس��ة 
وحتديد االش��ياء باطار وعزل االشياء االخرى 
ع��ن املنظ��ور , كنت رمب��ا في اخلامس��ة او 
السادسة من العمر كانت الكاميرا لعمي 
االكب��ر غامن رحم��ه اهلل الذي كان يعش��ق 

توثيق اللحظات العائلي��ة عموما وجدتها 
صدفة في منزلنا وكنت الهو بها خلس��ة 
عن وال��دي لم اكن اع��رف كيف تعمل كل 
م��ا اعجبني فيها ان انظر من منظار الرؤية 
عبر العدس��ة الى املوجودات، وبعدها بدات 
بالبحث عن كيفية تشغليها وكيف تعمل 
ش��دتني الفكرة كثيرا، وقررت ان اكون ممثا 
او مخرجا املهم ان اعمل في مجال األفام، 
واروي القص��ص لاخري��ن وف��ق ما ان��ا اراه، 
وهكذا ب��دأت الب��ذرة األولى ثم اس��تمرت 
برعاي��ة وال��دي لي وتش��جيعي على دخول 
اجملال الفني، وادخلني مدرس��ة املوس��يقى 
والباليه وصورت اوبريت العصفور الصغير، 
رمب��ا يتذكره ابن��اء جيلي م��ن الثمانينيني، 
نل��ت في حينها ش��هرة مبكرة ل��م آلفها 
ولم احبها اطاقا حتى اللحظة، فانا احب 
اخلصوصي��ة جدا وبعد ذلك بفترة ليس��ت 
بطويل��ة، اعتق��د بعد س��نتني وان��ا بعمر 
عشر س��نوات او اكثر بقليل، قمت بتمثيل 
مسلس��ل تلفزيوني لاطفال اس��مه هيا 
مع��ي امام العماق رائد محس��ن وتعلمت 
من��ه الكثي��ر رغ��م صغ��ر س��ني , احببت 
التمثي��ل احبب��ت الكاميرا واالم��ر برمته، 
وهكذا استمريت حتى دخولي كلية الفنون 
اجلميلة والتخرج منه��ا واالنخراط بالعمل 

الفني منذ تلك الفترة وحتى االن .

 م��اذا تضيف ل��ك هذه املش��اركات في 
املهرجان��ات العربي��ة والعاملي��ة ومنه��ا 

مهرجان اجلونة؟ 
املش��اركة في املهرجانات العربية والعاملية 
تضعك على املس��ار االحترافي اكثر وتعرف 
الن��اس ب��ك ومبا تنج��ز، وتفتح ل��ك االبواب 
لتفهم صناعة السينما اكثر وكيف تسير 
االم��ور بتمويل االف��ام وتوزيعها، اعتقد ان 
اخلبرة تكتسب من خال التعلم ومشاركة 
اخلبرات م��ع االخرين من خ��ال املهرجانات 
وال��ورش الت��ي تقام ف��ي تل��ك املهرجانات 
والن��دوات واللق��اءات الفني��ة املهم��ة، مع 
صناع الس��ينما من مختلف انحاء العالم 
كذلك ان��ت توصل صوتك لاخرين مبا تنجز 
ومب��ا تريد قول��ه عن بلدك ش��عبك وايصال 
صوته��م الن الفنانني او املثقفني بنحو عام 
ومن يعمل مبجال االداب والفنون هم القوة 
الناعم��ة وصوت الش��عب ال��ذي يعبر عن 

احتياجاته ومعاناته وذاته

 حدثن��ا ع��ن فري��ق العم��ل مع��ك في 
الفيلم، وكيف كان العمل معهم؟

جمي��ع فري��ق العم��ل ه��م م��ن اصدقائي 
وعملوا معي متبرعني ليقللوا كلفة االنتاج 
وكانوا متعاونني الى ابعد احلدود ومحترفني 
كل ف��ي مجال عمله , بالنس��بة لي كانت 
جترب��ة ممتعة وس��احرة , اس��تمتعت جدا , 

جترب��ة مليئ��ة باحل��ب والش��غف خصوصا 
انه��ا التجرب��ة االول��ى لي كمخ��رج , لقد 
عمل��ت س��ابقا كممثل وكات��ب واخرجت 
افام��ا وثائقية وعملت ف��ي املونتاج، لكن 
على مس��توى اخ��راج االف��ام الروائية كان 
مصور بغ��داد هو االول اذا اس��تثنينا فيلم 
التخرج، الذي انتجته اي��ام كنت طالبا في 
كلية الفنون، وهي ايض��ا جتربة عزيزة على 
قلبي ش��اركني فيها االصدق��اء وبعضهم 
ش��اركني ايضا هذه التجربة وعملنا سويا 

مرة اخرى

وأي��ن  كي��ف  القادم��ة؟  خطت��ك   
ستنفذها؟

ان��ا احلم وال اخطط كثيرا لألش��ياء، لكن 
ارس��م اهداف كبيرة واس��عى لتحقيقها 
بكل الط��رق , في كل م��كان ميكن لك ان 
تنجز ش��يء، لك��ن ما يعنين��ي حقا هو ان 
احتدث عن قصتنا معاناتنا كش��عب عراقي 
فان��ا ابن ه��ذا البل��د , ال تعنيني الش��هرة 
كثي��را، وال تغرين��ي واحاول االبتع��اد عنها 
لك��ن العمل في اجمل��ال الفني يحتم عليك 
ان تك��ون معروفا وهذا امر مزعج في بعض 
االحي��ان برغم التس��هيات التي تقدم لك 
عندما تكون مشهورا لكنه ياخذ من جرف 
خصوصيت��ك الكثير ويقيدك نوعا ما , كل 
ما احلم به هو ان اجنز املزيد من االفام التي 

حتكي ما حصل وما يحصل ويؤشر لاخطار 
التي مرت بنا وان نوضح احلقائق التي تزيف 
عندم��ا يتحدث عن��ا االخ��رون بافامهم او 
عناوينهم الفنية او الثقافية االخرى فنحن 
نتعرض لتش��ويه كبير مبا ينقل عن العراق 

وع��دم انص��اف ايض��ا وه��ذا كل��ه 
بس��بب غي��اب املنت��ج الفني 

االحيان  , بع��ض  العراق��ي 
او  مسلس��ل  تش��اهد 

فيلم يتحدث عن العراق 
وال جت��د ممث��ل عراقي او 
كات��ب عراقي يصحح 
م��ا يكت��ب ب��ل يتاجر 
اخارون بقضيتك وفق 
ما يشتهون او ما يرونه 
هم س��واء بحسن نية 
وكم��ا  م��ن عدم��ه  ام 
يق��ول املثل اه��ل مكة 

نحت��اج  بش��عابها  ادرى 
ان يص��ل صوتنا الى االخر 

ونحن قادرون على ذلك
ان  بالذك��ر  اجلدي��ر 

الشاب  اخملرج 
مج��د 
حميد 

ه��و 

أيض��ا ممثل وخ��رج ومؤل��ف، حاص��ل على 
بكالوري��وس فن��ون جميل��ة م��ن جامع��ة 
بغ��داد، وعضو نقاب��ة الفنان��ني العراقيني 
, عض��و إحتاد املس��رحيني العراقيني , عضو 
الفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما 
واملس��رح وموظف ف��ي وزارة الثقافة 
العراقي��ة، ش��ارك في ع��دد من 
األفام ككاتب ومخرج وممثل 
أح��رار، فيلم  )فيلم  منه��ا 
أخرى، فيلم  ابتس��م مرة 
وداعا  فيلم  ميزوبوتيميا، 
الس��اعة  نين��وى، فيلم 
الفائز  والفيل��م  صف��ر، 
فيل��م  افض��ل  بجائ��زة 
روائي قص��ر مصور بغداد 

شارك ككاتب و مخرج.

كنت صاحب الفيلم العراقي الوحيد المشارك في 
مهرجان الجونة وسط 36 دولة من شتى أنحاء العالم

المخرج مجد حميد لـ«          »:

جانب من املشاركة العراقية

من مسرحة »عربانة«
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قال وزير النفط وزير الكهرباء واملاء 
الكويتي عصام امل��رزوق ان هناك 
مباحثات جترى حالي��ا مع العراق 
بشأن استيراد الغاز العراقي في 
مقاب��ل التعويضات املس��تحقة 
لدولة الكويت والبالغة أكثر من 
4 ملي��ارات دوالر جراء غزو النظام 

السابق للبالد.
تصري��ح  ف��ي  امل��رزوق  وأض��اف 
هام��ش  عل��ى  للصحافي��ن 
احتفالية الس��فارة االملانية لدى 
دول��ة الكوي��ت مبناس��بة الي��وم 
الوطني جلمهورية املانيا االحتادية، 
ان »ج��زء م��ن املباحث��ات اجلارية 
حاليا يتعلق باس��تيراد الغاز الى 

الكويت وسنرى اثرها قريبا«.
وذكر انه »قريبا س��نوقع االتفاق 
ويبق��ى  العراق��ي  اجلان��ب  م��ع 
التفاه��م على القيم��ة«، مبينا 
ان »حجم الغاز املس��تورد سيبدأ 
ب�50 مليون قدم مكعب س��يزيد 

الى نحو 200 مليون قدم«.
وكانت دول��ة الكويت قدمت أربع 
خي��ارات الس��تيفاء التعويضات 
ب��دالً م��ن الدف��ع النق��دي، ومن 
املقترحة؛ ش��راء  البدائ��ل  ه��ذه 
الغ��از العراق��ي بالس��عر املتفق 
علي��ه ب��ن الطرف��ن والتفاوض 
املئوية  النس��بة  بشأن تخفيض 
م��ن واردات الع��راق م��ن النفط 

ومشتقاته.
عاملي��اً، ق��ال األمن الع��ام ألوبك 
محمد باركيندو أمس األربعاء إنه 
واث��ق من أن املنظمة س��تتمكن 
من إعادة االس��تقرار إلى أس��واق 
النفط العاملية بشكل مستدام.
باركيندو في موس��كو  وأض��اف 

أن جمي��ع ال��دول املش��اركة في 
اتفاق خف��ض إنت��اج النفط بن 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( ومنتجن مستقلن تدعم 
املبادرة وأن روسيا ملتزمة التزاما 

كامال بتعهداتها.
الى ذل��ك، قال الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوت��ن أم��س األربعاء إن 
اتفاق خفض إمدادات النفط بن 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( وبعض املنتجن املستقلن 

ساعد على حتقيق االستقرار في 
األس��واق وإنه يفت��ح اآلفاق أمام 

املزيد من التعاون.
وق��ال بوتن خالل منتدى للطاقة 
في موس��كو ”من األمثلة اجليدة 
املش��تركة  التح��ركات  عل��ى 
الناجحة اتفاق روس��يا وعدد من 

دول أوبك“.
وأض��اف ”ل��م نحقق االس��تقرار 
ف��ي س��وق النفط فحس��ب، بل 
إن اآلف��اق مفتوح��ة اآلن أمامن��ا 

واع��دة  مش��روعات  لتنفي��ذ 
وللتع��اون التكنولوجي نظرا ألن 
االس��تثمارات ع��ادت )إلى قطاع 

النفط(“.
من جانب��ه، ق��ال وزي��ر اخلارجية 
الروس��ي س��يرجي الف��روف في 
مقابلة نشرتها صحيفة الشرق 
األوسط أمس األربعاء إن موسكو 
تريد مواصل��ة العمل مع الرياض 
بش��أن تنفيذ اتفاق خفض إنتاج 

النفط العاملي.

وقبيل زي��ارة العاهل الس��عودي 
املل��ك س��لمان ب��ن عب��د العزيز 
لروس��يا، أش��اد الفروف بالتعاون 
ب��ن البلدين في املس��اعدة على 
التوصل التفاق بن أوبك ومنتجن 
آخرين على خف��ض إنتاج النفط 

حتى نهاية آذار 2018.
الصحيفة ع��ن الفروف  ونقل��ت 
قوله ”تش��ارك الرياض وموسكو 
ف��ي تنفيذ اتفاقي��ات أوبك-بلس 
خلفض إنتاج النفط العاملي. ونرى 

أن��ه من امله��م للغاي��ة مواصلة 
تنس��يق اجله��ود م��ع الش��ركاء 
في اململكة العربية الس��عودية 
في هذا الصدد“، بحس��ب النص 

العربي للمقابلة.
وم��ن املتوق��ع أن يناق��ش ق��ادة 
التع��اون  وروس��يا  الس��عودية 
بخصوص إنتاج النفط واخلالفات 
بشأن سوريا وإيران اليوم اخلميس 
خ��الل أول زي��ارة يق��وم بها ملك 

سعودي ملوسكو.

»أوبك« ترى إمكانية إعادة االستقرار المستدام ألسواق النفط

العراق والكويت: الغاز مقابل التعويضات 

كانت دولة الكويت 
قدمت أربعة خيارات 
الستيفاء التعويضات 
بداًل من الدفع النقدي، 
ومن هذه البدائل 
المقترحة؛ شراء 
الغاز العراقي بالسعر 
المتفق عليه بين 
الطرفين والتفاوض 
بشأن تخفيض النسبة 
المئوية من واردات 
العراق من النفط 
ومشتقاته

أحد املوانئ

سنغافورة ـ رويترز: 
صعدت أسعار الذهب أمس األربعاء، بدعم تراجع 
ال��دوالر م��ن املس��توى األعلى في ش��هر ونصف 
الش��هر مقابل سلة عمالت، بعد انخفض املعدن 
إلى املستوى األدنى في سبعة أسابيع في اجللسة 

السابقة.
وزادت أسعار الذهب في املعامالت الفورية 0.3 في 
املئة إلى 1275.91 دوالر لألوقية )األونصة(. والمس 
الذه��ب أدنى مس��توياته منذ منتص��ف آب عند 

1267.76 دوالر لألوقية أمس.
وزاد الذهب في العقود األميركية اآلجلة تس��ليم 
كان��ون األول 0.3 ف��ي املئ��ة إل��ى 1278.60 دوالر 

لألوقية.
وب��دد الدوالر مكاس��به أمس مقابل الن وس��لة 
عمالت رئيسة بعد تكهنات بأن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب قد يختار مرش��حاً لرئاسة »مجلس 
االحتي��اط االحتادي« )البنك املركزي األميركي( أقل 
تشدداً في السياسة النقدية عما كان يعتقد في 

السابق.

دبي ـ رويترز: 
قال محافظ »مصرف قطر املركزي« الش��يخ عبد 
اهلل بن س��عود آل ثاني في بي��ان أمس األربعاء، إن 
احلكومة لديه��ا احتياطيات كافية لدعم البنوك 
في البالد ف��ي مواجهة العقوب��ات التي فرضتها 

دول عربية أخرى على الدوحة.
ونق��ل البي��ان ع��ن احملاف��ظ قول��ه إن »احلكومة 
ومص��رف قطر املركزي قادران على دعم البنوك مبا 
ميتلكان��ه من صندوق س��يادي ضخم واحتياطات 

دولية كبيرة«.
ونفى الش��يخ عبد اهلل تقارير عن تعرض النظام 
املصرف��ي إلى ضغوط قائالً إنها »ال تعدو أن تكون 

سوى مجرد أخبار كاذبة وإشاعات«.
وأضاف أن الس��يولة احمللية زادت 8.3 في املئة في 
نهاي��ة متوز بينما س��جلت القاع��دة النقدية منواً 
بنسبة 1.7 في املئة. ولم يحدد محافظ »املركزي« 
ما إذا كانت هذه النس��ب على أس��اس سنوي أم 

على أساس شهري.

طوكيو ـ رويترز:
ارتفع املؤش��ر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى 
في عامن بدعم من توقعات متفائلة لالقتصاد 
العامل��ي وإن كانت املكاس��ب تقلص��ت بنهاية 

التعامالت مع ارتفاع الن مقابل الدوالر.
وسجل سهم شركة ديس��بالي اليابانية أكبر 
حترك في الس��وق، حيث ارتفع بفضل تقرير عن 
أن الش��ركة طورت أس��اليب لإلنت��اج الكثيف 

لشاشات أو.إل.إي.دي بتكلفة منخفضة.
وأغلق نيكي أمس األربع��اء مرتفعا 0.06 باملئة 
عن��د 20626.66 نقطة بعدما المس 20689.05 
نقط��ة، وه��و مس��توى ل��م يالمس��ه منذ آب 

.2015
وأغلق املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا مستقرا 
عند 1684.56 نقطة بعدما ارتفع إلى 1688.59 
نقطة، وهو مس��توى مرتفع أيضا لم يسجله 

منذ آب 2015.
وتلقت األس��هم دعما من بورصة وول ستريت 
حيث أغلق��ت املؤش��رات الثالث��ة جميعا عند 

مستويات قياسية مرتفعة ليل الثالثاء.

الذهب يصعد بدعم 
تراجع الدوالر

»المركزي القطري«: 
احتياطيات لدعم البنوك

أعلى مستوى لألسهم 
اليابانية في عامين
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أج��رت دول خليجي��ة تغييرات عدة 
في أس��عار احملروقات، ستطبق على 
قائدي املركبات خالل ش��هر تشرين 
األول اجلاري. إذ رفعت اإلمارات وقطر 
أس��عار كل أن��واع البنزين وس��عر 
الديزل، مقارنًة مع الش��هر املاضي، 
كما رفعت أيضاً ُعمان سعر البنزين 

املمتاز والديزل.
ووفقاً لهذه التعديالت اجلديدة تظل 
اإلمارات متصدرة قائمة دول اخلليج 
من حيث األس��عار األعلى للبنزين، 
تليها ُعمان في املرتب��ة الثانية، ثم 
قط��ر والبحري��ن والكوي��ت، وأخيراً 
السعودية بأقل مس��توى لألسعار 
ف��ي اخلليج، عن��د 90 هللة للبنزين 
املمت��از، و75 هلل��ة للبنزين العادي، 

ثم 45 هللة للديزل.
وكان مدي��ر إدارة الش��رق األوس��ط 
وآس��يا الوسطى في صندوق النقد 
الدول��ي جهاد أزعور قال في مقابلة 
مع CNN أخيراً، إن الوقت مناس��ب 
لدول املنطقة ف��ي اخلليج وخارجه 
من أج��ل إنهاء برامج دعم أس��عار 

الوقود.
عملي��ة  م��ن  ج��زءاً  »إن  وأض��اف: 
التصحي��ح املال��ي يت��م م��ن خالل 
تقليص النفقات، تقليص النفقات 
خاصة ف��ي مجالي دع��م احملروقات 
ودعم الطاقة من جهة، والتقليص 
التدريج��ي لكلفة القط��اع العام. 
خف��ض اإلنفاق هذا س��يحرر رؤوس 
ف��ي  اس��تعمالها  ميك��ن  أم��وال 

مش��اريع بنى حتتية إضافية، أو في 
برام��ج لدعم بع��ض القطاعات، أو 
لتس��هيل عملية متويل املؤسسات 
التي تخلق  واملتوس��طة،  الصغيرة 
مستوى أعلى من النمو يعود بدوره 
ليخلق فرص عم��ل إضافية«. وعن 
توصية الصندوق بالس��ير قدماً في 
عملية حترير أسعار الوقود باخلليج، 
في ظل انخفاض األسعار عاملياً، رد 
أزعور ش��ارحاً؛ إن من األفضل حتويل 
مخصص��ات الدع��م خلف��ض عجز 

املوازنة ومعاجلة الدين.
مؤكداً أن هن��اك فرصة متاحة من 
املفيد، ليس فقط لدول اخلليج، وإمنا 
أيضاً للدول املستوردة للنفط، ألجل 
االس��تفادة من انخفاض األس��عار 
للس��ير نح��و التح��رر الكامل من 

سياسات الدعم.
واتخذت الس��عودية خطوة مهمة 
قبي��ل قراراه��ا حترير أس��عار الوقود 
تدريجياً حتى ع��ام 2020، من خالل 
إط��الق برنام��ج »حس��اب املواطن« 
وهو برنام��ج وطني أنش��ئ حلماية 
األس��ر الس��عودية من األثر املباشر 
وغير املباشر املتوقع من اإلصالحات 
االقتصادي��ة اخملتلف��ة، والت��ي ق��د 
تتسبب في عبء إضافي على بعض 

فئات اجملتمع.
ويه��دف ه��ذا البرنامج إل��ى إعادة 
املنافع احلكومي��ة للفئات  توجي��ه 
املس��تحقة له��ا بالش��كل ال��ذي 
ي��ؤدي إل��ى تش��جيع االس��تهالك 
الرشيد، ويضمن توجيه الدعم في 
شكل عادل إلى الفئات املستحقة 
اخملتلف��ة، إذ س��يتم توفي��ر الدعم 

مبثابة بدل نقدي يحول مباشرة إلى 
املستفيدين املستحقن.

البرنامج  ع��ن  املس��ؤولون  ويق��ول 
إن توفي��ر دع��م منتج��ات الطاق��ة 
وامل��اء ف��ي ش��كله الس��ابق أت��اح 
جلميع املس��تهلكن، بال اس��تثناء، 
االس��تفادة منه، بغ��ض النظر عن 
حالهم املالي��ة أو كونهم مواطنن 
أو مقيم��ن، م��ا أدى إلى اس��تفادة 
فئات غير مس��تحقة م��ن املنافع، 
كمرتفعي الدخل وغير السعودين، 

وبالتال��ي ع��دم العدالة ف��ي توزيع 
هذه املنافع.

كما أسهم الدعم بشكله السابق 
ف��ي تش��جيع االس��تهالك املفرط 
ف��ي منتج��ات الطاقة واملي��اه في 
ش��كل يؤدي إل��ى هدر ه��ذه املوارد. 
لذل��ك مت إق��رار برنام��ج »حس��اب 
املواط��ن« مبثابة أحد دعائم التحول 
االقتصادي، عبر إعادة توجيه املنافع 
احلكومية، لتلبية حاجات املواطنن 
منها بأس��لوب يعم��ل على حتقيق 

العدالة االجتماعية في االستفادة 
األمثل  منها، ويضمن االس��تخدام 
للمق��درات الوطنية واس��تدامتها 
ألجيالن��ا املتعاقبة م��ن دون التأثير 
ف��ي حاج��ة املس��تفيدين، إذ متث��ل 
احل��واالت النقدية املباش��رة طريقة 
فعال��ة ومعتمدة عاملياً لتش��جيع 

املوازنة واالدخار.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة 
املعدنية املهندس خالد الفالح قال 
مع إع��الن موازنة الع��ام املاضي إن 

أسعار البنزين في اململكة متدنية 
مقارنة بدول العالم األخرى.

وبن أن استهالك الفرد في اململكة 
م��ن الطاقة يع��ادل ثالث��ة أضعاف 
اس��تهالك غي��ره، مش��يراً إل��ى أن 
اململك��ة توف��ر الطاق��ة ملواطنيها 
وجلمي��ع القطاعات بكف��اءة ووفرة 
لي��س له��ا مثي��ل عل��ى مس��توى 

العالم.
وأض��اف أن ال��وزارة س��تقوم برف��ع 
أس��عار الطاقة حتى عام 2020 في 
ش��كل متدرج، كي ترتبط وتواكب 

األسعار العاملية.
على صعيد آخ��ر، هبطت البورصة 
املصرية منهية سلس��لة مكاسب 
اس��تمرت س��ت جلس��ات دفع��ت 
أعل��ى  إل��ى  الرئي��س  مؤش��رها 
مس��توياته عل��ى اإلط��الق، بينم��ا 
حتركت أس��واق األس��هم اخلليجية 
في نط��اق ضيق، وصعدت أس��هم 
ف��ي  للبتروكيماوي��ات  ش��ركتن 

السعودية.
وتراج��ع املؤش��ر الرئي��س للبورصة 
املصري��ة 0.5 في املئة إل��ى 13931 
ملدي��ري  مس��ح  وأظه��ر  نقط��ة. 
املشتريات أن نشاط القطاع اخلاص 
غير النفطي هبط في أيلول املاضي، 
بوتي��رة ه��ي األكثر حدة ف��ي ثالثة 
أش��هر، لكن محللن ع��زوا هبوط 
املؤش��ر في معظمه إل��ى مبيعات 

عادية جلني األرباح.
وق��ال رئي��س التحلي��ل الفني لدى 
القاهرة  ف��ي  للوس��اطة«  »نعي��م 
إبراهيم النمر: »بعدما سجل املؤشر 
14.100 نقطة، كان من الطبيعي أن 

نش��هد مثل هذا التعديل. وال تزال 
السوق تتخذ إجتاهاً إيجابياً«.

وانخفض س��هم اجملموع��ة املالية 
املئ��ة،  »هيرمي��س« خمس��ة ف��ي 
لك��ن س��هم »مطاح��ن ومخاب��ز 
اإلس��كندرية« قفز عشرة في املئة 
مع إع��الن الش��ركة تغيي��رات في 

مجلس إدارتها.
وجتاهلت أسواق األسهم اخلليجية 
املزيد من الهبوط في أسعار النفط 
الليل��ة املاضي��ة، ليرتف��ع املؤش��ر 
الرئيس للس��وق السعودية 0.3 في 

املئة.
وضغط��ت أس��هم املص��ارف على 
مؤش��ر بورصة قطر الذي هبط 0.2 
في املئة. وسجلت أسهم بنك قطر 
األول وبنك قط��ر الوطني ومصرف 
الريان أداء ضعيفاً مع تراجع س��هم 

األخير 1.3 في املئة.
وانخف��ض املؤش��ر الرئيس لس��وق 
الكوي��ت 0.2 في املئة، لكن مؤش��ر 
»كويت 15« لألسهم القيادية ارتفع 
0.4 في املئة مع اس��تمرار عمليات 
الش��راء بع��د أنب��اء في األس��بوع 
املاضي بأن »إف.تي.إس.إي« ملؤشرات 
األسواق بصدد رفع تصنيف الكويت 

إلى سوق ناشئة ثانوية.
وزاد مؤش��ر س��وق دبي 0.3 في املئة 
مع صعود سهم »إعمار العقارية« 
0.5 ف��ي املئة. وارتفع املؤش��ر العام 
لس��وق أبوظب��ي 0.3 ف��ي املئة مع 
صعود أس��هم معظم الش��ركات 
الكبيرة. وصعد سهم بنك أبوظبي 
األول 0.5 ف��ي املئ��ة وس��هم ال��دار 

العقارية 0.9 في املئة.

تقـرير
أسواق المنطقة تتجاهل هبوط النفط

دول خليجية ترفع أسعار الوقود

ارتفاع اسعار الوقود

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت مبيعات البن��ك املركزي 
العراق��ي م��ن العمل��ة األجنبية، 
خ��الل م��زاد أم��س األربع��اء، إلى 
مقاب��ل  دوالر،  ملي��ون   139.98
مبيع��ات بقيم��ة 128.72 مليون 
دوالر مب��زاد الثالث��اء، بزي��ادة 11.26 
بي��ان  بحس��ب  دوالر،  ملي��ون 

للمركزي.
وأض��اف املرك��زي، في البي��ان، أن 
سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل 
دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة 
38 مصرفاً، و10 شركات للتحويل 

املالي.
ون��وه البنك، ف��ي بيانه، ب��أن تلك 
املبيع��ات ه��ي نتائج امل��زاد املقرر 
اليوم اخلميس، موضحاً أن إجمالي 

البيع الكل��ي لهذا اليوم بلغ نحو 
157.68 مليون دوالر.

وبلغ حج��م املبالغ املبيعة لتعزيز 
أرص��دة املصارف في اخل��ارج نحو 
139.73 ملي��ون دوالر، فيما ُقدرت 
كمي��ة النق��د املبيع��ة ب��� 1.25 

مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في البيان، أن بيع 
املبال��غ احملولة حلس��ابات املصارف 
ف��ي اخل��ارج يك��ون بس��عر 1190 
ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه.
عل��ى صعيد متص��ل، قال مصدر 
بالقطاع املصرفي ف��ي العراق إن 
البنك املركزي خفف أمس األربعاء، 
قيودا مالية مفروضة على إقليم 
كردس��تان بع��د أن تلق��ى تعهدا 

بالتعاون من بنوك كردية.
وق��ال املصدر ل�"رويت��رز" إنه جرى 
حتوي��الت  باس��تئناف  الس��ماح 
ال��دوالر والعمل��ة األجنبية أمس، 
مع استثناء أربع بنوك ذات ملكية 

كردية.
وكانت مصادر مصرفية وحكومية 
قال��ت، إن البن��ك املرك��زي أخطر 
الثالثاء،  حكومة إقليم كردستان 
أنه س��يتوقف عن بي��ع الدوالرات 
إل��ى البن��وك الكردي��ة األربع��ة، 
العملة  وسيوقف جميع حتويالت 

األجنبية إلى اإلقليم.
وج��رى اتخاذ هذه التدابير رداً على 
االستفتاء الذي أجراه اإلقليم في 
25 أيلول، وصوت��ت فيه باألغلبية 

لصالح االستقالل.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أنهى املؤش��ر العام لبورص��ة العراق 
تعامالت��ه، أم��س األربع��اء، متراجعاً 
بنسبة %0.28، بإغالقه عند النقطة 
585.12، ليخسر 1.64 نقطة، مقارنة 

مبستويات إغالقه بجلسة الثالثاء.
وتراجع أداء املؤش��ر متأث��را بهبوط 8 
أس��هم، تقدمه��ا احلديث��ة احليواني 
ب�%6.45، تاله املصرف املتحد ب�4.35%، 
ثم ألعاب الكرخ ب���%3.45 بعد إعالن 
الش��ركة ع��ن تراج��ع أرباحه��ا 24% 

بالربع الثالث من العام اجلاري.
بينم��ا ارتفعت أس��هم 9 ش��ركات، 
تصدرها العراقية لألعمال الهندسية 
ب���%4.29 بع��د إع��الن الش��ركة عن 
تقليص خس��ائرها بالربع الثالث من 
العام اجلاري، تالها »الهالل الصناعية« 
ب�%3.85، ث��م »فندق بغداد« ب�3.09%، 

و«السجاد واملفروشات« ب�3.01%.
وزادت الت��داوالت أمس حجما وقيمة، 
من خالل 442.4 مليون سهم، بقيمة 

399.15 ملي��ون دين��ار، مقاب��ل تداول 
423.11 مليون سهم، بقيمة330.73  

مليون دينار بجلسة الثالثاء.
وحافظت أسهم املصارف على صدارة 
الت��داوالت حجم��اً وقيم��ة، تقدمها 
مصرف بغداد ، بتداول 176.35 مليون 

سهم، بقيمة 99.47 مليون دينار.
وبل��غ ع��دد األس��هم املش��تراة م��ن 

املستثمرين غير العراقين 11 مليون 
س��هم، بقيمة 88 ملي��ون دينار، من 
خالل تنفيذ 55 صفقات على أسهم 
ثالث ش��ركات. كما بلغ عدد األسهم 
املبيعة من املستثمرين غير العراقين 
73.35 ملي��ون س��هم، بقيم��ة 45.5 
ملي��ون دين��ار، م��ن خ��الل تنفيذ 16 

صفقة على أسهم شركتن.

ارتفاع مبيعات المركزي
 من العملة األجنبية

تراجع مؤشر »األوراق المالية«  خفف القيود المالية على كردستان
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ودية كينيا 
وحقيقة جستن

مس��اء اليوم، ت��زدان مدرجات ملع��ب البصرة 
الدول��ي، بلوح��ة عراقي��ة جديدة، حي��ث لقاء 
املنتخ��ب الوطن��ي بك��رة الق��دم ال��ودي امام 
ضيفه منتخب كينيا بقي��ادة طاقم حتكيمي 
من سلطنة عمان، مباراة جديدة في اطار دعم 

ملف احلظر ورفعه كليا.
محط��ة مهم��ة اخ��رى ام��ام املس��ؤولني، بل 
واجلمه��ور وجميع ممن تعنيه كيفية رفع احلظر 
كلي��اً عن مالعبن��ا اجلميل��ة، فاله��دف واحد 
مش��ترك، هو كس��ب ثق��ة جمهوري��ة القدم 
)الفيف��ا( وني��ل حقوقنا املش��روعة في اللعب 
عل��ى أرضن��ا وتضيي��ف مباري��ات املنتخب��ات 

الوطنية واألندية في شتى البطوالت.
ما يؤش��ر، قب��ل املباراة، هو قضي��ة احملترف في 
الدولي األميركي، الالعب جس��ن ميرام، الذي 
أعل��ن ع��دم حضوره إل��ى البصرة واملش��اركة 
ف��ي املب��اراة، على ح��د تصريح صحف��ي ادلى 
ب��ه مدي��ر املنتخ��ب الوطن��ي اإلداري، باس��ل 
كوركيس، لزميلنا العزيز، ضياء حس��ني، واخذ 
ذل��ك التصريح بعداً كبيراً في وس��ائل اإلعالم 
بجميع قنواتها، ومواق��ع التواصل اإلجتماعي 
)الفيس��بوك(، الذي كتب في��ه الزميل ابا ليث 
تغريدت��ه الت��ي انتقد فيها جس��ن م��ن باب 
احلرص على ضرورة حضوره ليشارك في ايصال 
الرس��الة إلى فيفا، فيم��ا فند الالعب ذلك في 

تصريح جديد لزميلنا العزيز ماهر حسان.
قطعاً، ال نشك في نوايا ومصداقية األول، فهو 
يحتفظ بتس��جيل صوت��ي حلديثه م��ع املدير 
اإلداري للمنتخ��ب، كما ان زميلن��ا الثاني نقل 
عن لس��ان جيسن اثناء حضوره للتدريبات مع 
بقية زمالئه العبي أسود الرافدين من البصرة، 
نبأ النفي، وبني ه��ذا وذاك، يتطلب من يتحدث 
إلى وسائل اإلعالم من املسؤولني عن املنتخبات 
الوطني��ة او األندي��ة، والعبيها ض��رورة التأني، 
ومعرفة أدق التفاصيل قبل االدالء بها لوسائل 
اإلعالم، حيث اخذت املس��ألة رودود فعل كبيرة 
ومتباينة وص��ل منها إلى التش��هير والتجاوز 
طالت الالع��ب احملترف وزميلن��ا اإلعالمي على 

حد سواء، من عدد غير قليل من املتابعني!.
نأمل ان تظهر احلقيقة، فيما جرى، وان ال يكون 
احلديث عابراً، وس��ائل اإلعالم تعد وسيطاً بني 
الرياض��ي وبني اجلمه��ور، وتباين النش��ر يضع 
املتلق��ي في حال��ة )لب��س(، فيم��ا نؤكد على 
ضرورة حص��ر التصريح��ات بلس��ان املتحدث 
الرس��مي او املكت��ب اإلعالم��ي الحت��اد الكرة، 
ليتس��نى معرف��ة اخلي��ط األبيض م��ن اخليط 
األس��ود، المتام العمل الواج��ب والصحيح!.. ال 
ان نبق��ي، احاديثنا، مبنزلة، قضاء ما في الذمة، 

وهذا كلفنا الكثير!!.

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصف باسم قاسم مدرب املنتخب 
العراق��ي، مب��اراة الفري��ق مس��اء 
الي��وم اخلمي��س، أم��ام كينيا على 
ملعب جذع النخلة بالبصرة بأنَّها 
مهم��ة إلع��داد الفري��ق، واحلفاظ 
على جاهزيته، واملساهمة في رفع 
احلظر ع��ن املالعب العراقية.. وقال 
قاس��م في تصريحات صحفية إنَّ 
»منتخب كينيا من الفرق املتطورة 
املنتخب��ات  جمي��ع  مث��ل  وميت��از 
األفريقية بالقوة البدنية، وبالتالي 
ل��ن تك��ون املب��اراة س��هلة عل��ى 

العراق«.
وأش��ار إلى أنَّ »الالعب��ني احملترفني 
جميعه��م حض��روا للبص��رة مب��ا 
فيه��م الذي��ن يلعبون ف��ي أوروبا، 
إال أنَّ م��ا يقلقنا ه��و عدم جاهزية 
احمللي��ني، حيث ل��م تنطلق بطولة 
ال��دوري بالعراق��ي بع��د، وبالتالي 
جاهزية الفريق ستكون متفاوتة«.

وطالب قاس��م، احتاد الكرة بتوفير 
املزي��د م��ن املباري��ات الودي��ة بأيام 
الفيف��ا لرفع تصني��ف الفريق من 
جه��ة، وتهيئة الالعبني الش��باب 
الذي��ن مت��ت إضافته��م للفري��ق، 
الدائم  لالحت��كاك  بحاجة  وهؤالء 
م��ع املنتخب��ات املتط��ورة«.. وقال 
قاسم، إن جميع الالعبني احملترفني، 
الذي��ن مت��ت دعوته��م إل��ى قائمة 
أس��ود الرافدين، س��وف يشاركون 
في املباراة التجريبي��ة أمام كينيا، 
والت��ي تق��ام ف��ي مدين��ة البصرة 

مبلعب جذع النخلة.
ونوه أن خ��وض املباريات التجريبية 
في أيام الفيف��ا، أمر مهم للغاية، 
م��ن أج��ل احلف��اظ عل��ى جاهزية 

املنتخ��ب العراق��ي، وخل��ق حال��ة 
كبيرة من االنسجام بني الالعبني.. 
وأشار باسم قاسم إلى أن منتخب 
كيني��ا يقدم ك��رة أفريقي��ة مميزة، 
وس��يكون محط��ة قوية ألس��ود 

الرافدين.
هذا ويغيب العب املنتخب العراقي 
سعد عبد األمير، عن مباراة كينيا 
التجريبي��ة، الي��وم، عل��ى ملع��ب 

جذع النخلة، في املدينة الرياضية 
بالبص��رة.. وق��ال ش��اكر محمود، 
مس��اعد مدرب املنتخب العراقي، 
في تصريحات صحفية إن س��عد 
عبد األمير سيغيب عن ودية كينيا 
بس��بب اإلصابة، الت��ي تعرض لها 
أثناء مشاركته مع فريقه الشباب 

في دوري جميل السعودي.
وأوض��ح ش��اكر، أن س��عد عب��د 

األمير يع��د احملترف الثاني ألس��ود 
الرافدي��ن، ال��ذي يغي��ب ع��ن ودية 
كيني��ا، بع��د إصابة س��عد ناطق 
مدافع العربي القطري.وأش��ار إلى 
أن اجلهاز الفن��ي للعراق، كان ميني 
املنتخب،  باكتمال صفوف  النفس 
م��ن أجل االس��تفادة القصوى من 
املباراة.يشار إلى أن جميع الالعبني 
اآلخرين التحقوا باملنتخب الوطني 

صباح أول أمس.
ووصل صب��اح أول أمس إلى مدينة 
البص��رة، منتخب كيني��ا حتضيرا 
ملواجهة العراق جتريبيا، في ملعب 
ج��ذع النخلة باملدين��ة الرياضية.. 
وقال عضو املكتب اإلعالمي الحتاد 
الكرة حسني اخلرساني إن املنتخب 
الكين��ي وصل مط��ار البصرة ، ثم 
حتول ملقر إقامته، وسيخوض وحدة 

تدريبية مسائية في ملعب املدينة 
الرياضي��ة الي��وم.. وأش��ار إل��ى أن 
أعضاء املنتخب العراقي والطاقم 
الفني والالعب��ني احملليني واحملترفني 
وصل��وا  العربي��ة  الدوري��ات  ف��ي 
أمس للبصرة، فيم��ا التحق اليوم 
احملترف��ون ف��ي الدوري��ات األوربية، 
أحمد ياسني وجس��ن ميرام وبروا 
نوري.. وبني أن الطاقم التحكيمي 
البص��رة،  العمان��ي أيض��ا وص��ل 
الالزمة  التحضيرات  واالحتاد اكمل 
خلوض املباراة التجريبية، على أمل 
حتقيق جناح آخر يحسب للعراق في 

ملف رفع احلظر عن املالعب.
يش��ار إل��ى أن الع��راق حصل على 
قرار من االحت��اد الدولي برفع احلظر 
اجلزئ��ي ع��ن 3 مالع��ب واملباري��ات 

الدولية التجريبية.
م��ن جان��ب اخ��ر، أب��دى االحت��ادان 
موافقتهما  والرومان��ي،  الصرب��ي 
بش��كل مبدئي، عل��ى اللعب في 
الع��راق جتريبيا، ضمن إطار س��عي 
أس��ود الرافدي��ن، لرف��ع احلظر عن 
مص��در  العراقية.وق��ال  املالع��ب 
مق��رب م��ن االحت��اد العراق��ي، في 
تصريح��ات خاص��ة ل، إنهم تلقوا 
االحتادي��ن  م��ن  أولي��ة  موافق��ة 
اللعب  عل��ى  والصربي،  الرومان��ي 
في ملعب��ي البصرة وكربالء، خالل 

الفترة املقبلة.
وتاب��ع املص��در، أن العراق يس��عى 
الس��تثمار قرار رفع احلظ��ر اجلزئي 
ع��ن مالعب��ه، م��ن أج��ل كس��ب 
ق��رار آخر لرف��ع احلظ��ر الكلي عن 
املصدر،  العراقية.وأوضح  املالع��ب 
أن االحت��اد العراق��ي س��وف يدرس 
أجندة مباريات أسود الرافدين، من 
أجل حتديد موعد مناس��ب لوديتي 

صربيا ورومانيا.

اإلصابة تبعد عبد األمير وناطق عن صفوف أسود الرافدين

اليوم.. »الوطني« يواجه نظيره الكيني وديًا في ملعب البصرة 
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املنتخب الوطني 

العواصم ـ وكاالت:

يكف��ي املنتخ��ب األملان��ي، التع��ادل 
فقط مع منتخب أيرلندا الشمالية، 
للتأهل رس��ميا لكأس العالم 2018، 
ويحاف��ظ عل��ى س��جله خالي��ا من 
الهزائم في املباريات التي تقام خارج 
أرض��ه ط��وال تاريخ مش��اركاته في 
التصفي��ات على م��دى 83 عاما.ولم 
يتمكن أي منتخب استضاف نظيره 
األملان��ي، م��ن التغلب علي��ه في 46 

محاولة منذ عام 1934.
وإذا فشل منتخب أيرلندا الشمالية 
في حتقيق الفوز مساء اليوم اخلميس، 
فإن الرقم القياس��ي س��يظل قائما 
عل��ى األق��ل حت��ى بداي��ة تصفيات 
موندي��ال 2022.. ول��م يتلق منتخب 
أيرلندا الشمالية، الذي يدربه مايكل 
أوني��ل، أي أه��داف أخرى في الس��بع 
مباريات األخرى، ليحجز املقعد الثاني 
في اجملموع��ة، ويضمن احلصول على 

فرصة للعب في الدور الفاصل.
وق��ال أونيل »كنا جيدين للغاية على 

أرضنا وفزنا باملباري��ات األربع هنا من 
دون أن نتلق��ى أي أه��داف. بالطب��ع 
ل��و لم نس��تقبل أهدافا أم��ام أملانيا 
س��يعني هذا أننا خرجنا بش��يء من 

املباراة«.
وأض��اف »أعتق��د أن منتخ��ب أملانيا 
أفض��ل فري��ق ف��ي العالم ف��ي هذه 
اللحظة على مس��توى ك��رة القدم 
كبي��را  حتدي��ا  وس��يكون  الدولي��ة، 

بالنسبة لنا«.
وأبدى أونيل س��عادته بعودة مدافعه 
اخملض��رم جاري��ث ماكاول��ي، في حني 
س��يفتقد يواخيم لوف مدرب أملانيا، 
خدمات مهاجمه ماريو جوميز وتيمو 
فيرني��ر، كم��ا يغي��ب أيضا س��امي 
خضيرة ومسعود أوزيل ومانويل نوير.

لكن ل��وف لدي��ه وفرة ف��ي املواهب، 
وح��ث العبيه على مواصلة مش��وار 
التصفيات بتحقيق العالمة الكاملة 

بالفوز باملباريات العشر.
وق��ال لوف »مازلنا نرغ��ب في حتقيق 
الفوز باملباريات العش��ر كلها. يجب 
علين��ا أن ن��رى هذا من خ��الل جناحنا 
على طول الطريق. عندما نلعب بكل 

قوتنا، سيحدث هذا«.
وأض��اف »نتطل��ع ملب��اراة كبيرة في 
بيلفاس��ت. نع��رف أنه��م بالفع��ل 
فريق جي��د، بفض��ل ع��دم تلقيهم 
أي أه��داف بخ��الف الهدف��ني اللذين 

سجلناهما«.
ه��ذا وانحص��ر الصراع عل��ى بطاقة 
التأهل املباشر، وكذلك املركز الثاني 
ف��ي اجملموع��ة الثالث��ة بالتصفيات 
األوروبي��ة املؤهل��ة ملوندي��ال روس��يا 
 24( األملان��ي  املنتخب��ني  ب��ني   ،2018
نقط��ة(، واأليرلن��دي الش��مالي )19 
نقطة(.. وودَّع��ت منتخبات أذربيجان 
نق��اط(،   8( والتش��يك  نق��اط(،   10(
والنرويج )7 نقاط(، وس��ان مارينو )بال 

نقاط( التصفيات قبل آخر جولتني.
ويح��ل منتخ��ب أملانيا ضيًف��ا على 
الشمالية،  أيرلندا  املباشر،  منافسه 
غًدا، ثم يستضيف أذربيجان املتواضع 
في اجلولة األخيرة من التصفيات يوم 
األحد، والتي تش��هد حلول منتخب 
أيرلندا الشمالية ضيًفا على نظيره 

النرويجي.
املتاح��ة  التأه��ل  وف��رص  س��يناريو 

من ه��ذه اجملموعة: يحت��اج املنتخب 
األملاني، إلى نقطة التعادل فقط في 
مباراة اليوم، من أجل حس��م التأهل 

للنهائيات.
وفي حالة خسارة منتخب أملانيا اليوم، 
س��يظل الفريق متصدرًا للمجموعة 
بفارق نقطتني، أمام أيرلندا الشمالية 
ويصبح بحاجة لنقطة التعادل أيًضا 
ف��ي مبارات��ه األخي��رة أم��ام أذربيجان 
نظ��رًا للفارق الكبير من األهداف الذي 
يتفوق به على أيرلندا الشمالية، الذي 
يصعب على األخير تعويضه.. ويحتاج 
املنتخ��ب األيرلندي، من أج��ل التأهل 
املباش��ر إل��ى الفوز ف��ي مباراتيه أمام 
أملاني��ا، والنرويج، وخس��ارة أملانيا أمام 
الس��يناريو الصعب  أذربيج��ان، وه��و 
للغاية لكنه يظ��ل ممكنا من الناحية 

النظرية.
وإذا خس��ر منتخب أيرلندا الش��مالية 
غًدا، س��يكون الفري��ق بحاجة لنقطة 
التعادل على األقل، أمام النرويج لضمان 
التواجد ضمن أفض��ل 8 منتخبات في 
للملحق  والتأه��ل  التس��ع،  اجملموعات 

األوروبي.

»المانشافت« تبحث عن نقطة الظهور بروسيا أمام أيرلندا الشمالية

ألمانيا تتطلع للحفاظ على سجلها النظيف على مدار 83 عامًا

تقرير

جانب من احدى مباريات املنتخب األملاني في تصفيات املونديال

مفكرة الصباح الجديد

3:30 عصرًا

9:45 مساًء
11:00 مساًء

9:45 مساًء
9:45 مساًء

تصفيات كأس العالم
سوريا ـ أستراليا

رومانيا ـ كازاخستان
بوليفيا ـ البرازيل

إيرلندا ـ ألمانيا
إنجلترا ـ سلوفينيا

الهند ـ حسين الذكر*
تواصلت الوحدات التدريبية ملنتخبنا 
للناش��ئني بكرة القدم على ملعب 
نادي كلكت��ا للكريكت لليوم الثاني 
عل��ى التوال��ي ، اس��تعداد ملبارات��ه 
االول��ى ام��ام املنتخب املكس��يكي 
التي ستقام يوم االحد القادم - باذن 
اهلل - املوافق الثامن من تشرين االول 
2017- ، وق��د اب��دى العبونا وجهازنا 
التدريب��ي جدية وروحي��ة عالية في 
التدري��ب واالس��تعداد ، وفقا ملراحل 
مخطط لها من قب��ل اجلهاز الفني 
بقي��ادة الكاب��ن قحطان جثي��ر ، اذ 
رك��ز في وحدت��ه التدريبي��ة الثانية 
عل��ى الواجب��ات الفردي��ة الدفاعية 
والهجومي��ة م��ع اعط��اء جرع��ات  
التسديد البعيد ومن زوايا مختلفة 
، ظه��ر من طاقات العبينا  ما يس��ر 
الناظر ، فضال عن عمليات التحفيز 
لالعب��ني  تض��خ  الت��ي  والتاقل��م 
مبنهجي��ة وثق��ة عالي��ة م��ن املالك 
التدريبي ورئاسة الوفد كل مبهامه ، 
وفقا ملعطيات نفسية وبدنية وفنية 
يس��تلهم منه��ا الالعب��ون الكثير  
وهم ينتظرون لقاء املنافس��ة االول 
مع املنتخب املكسيكي لثبات الذات 
وحتقيق االهداف املرجوة انش��اء اهلل 
، حيث بدات تنكس��ر ام��ام العبينا 
مشكلة ارتفاع درجات احلرارة ونسب 
الرطوبة العالية ، التي متكنوا منها 
بنس��ب كبي��رة ، ميك��ن ان تع��د من 
املاضي خالل االيام القادمة ، بفضل 
العزمي��ة واالص��رار وجدي��ة التدريب 

وكثافة وحداته بهذا اجلانب .
اك��د الدكت��ور ب��دران عب��د ال��رزاق 
الطبي��ب املراف��ق للوفد ، ب��ان حالة 
جميع الالعبني ممت��ازة وال نعاني من 
اي اصاب��ات عضلية او مرضية اخرى 
، وبع��د يوم��ني من التدريب متاش��يا 
مع االج��واء اجلديدة ، التي ش��هدت 
تكثي��ف وتركيز ممنهج ، ملس��تويات 
ع��دة من اج��ل اكبر منازل��ة عاملية 
بهذه الفئة ، بحمد اهلل اش��عر اننا 
متمكنني ومس��يطرين وال نعاني اي 
احراج او مش��كلة ف��ي ذلك ، حيث 
اراف��ق الالعب��ني  ب��كل م��كان ولم 
اسمع اي حالة تس��تحق الذكر ، مما 
يعني انا نس��ير من الناحية البدنية 
واملعنوي��ة باالجت��اه الصحيح ، جنبا 
الى جنب النواحي الفنية واجلاهزية 
العام��ة ، ما يش��كل دفع��ة كبيرة 
للم��الك التدريب��ي ، للمض��ي قدما 

باملنهاج وتطبيقه بال منغصات .
إلى ذلك، زار وف��د من االحتاد الدولي  
رمي  البحريني��ة  برئاس��ة  الفيف��ا 
الهاش��مي ، مبعي��ة اخري��ن ، حيث 
اكدوا احلض��ور لالطالع على ظروف 
املنتخب العراقي عن قرب ، وضرورة 
االس��تماع ال��ى بع��ض املالحظات 
واملطال��ب للوف��د والفري��ق بصورة 
عام��ة ،  حيث وع��دوا بابالغ الفيفا 
وحلح��ت اي اش��كالية - ان وجدت 
- وتق��دمي كل م��ا يحتاج��ه الفريق 
، وم��ع ان الزيارة تعد م��ن باب رمزي 
ومعن��وي ، اال انها ش��كلت اضافة، 
س��يما انها برئاس��ة عربية ، حيث 

ذك��رت رمي الهامش��ي قائلة : ) فعال 
هناك احباط لدى اجلماهير العربية 
 ، احمل��دود  العرب��ي  التمثي��ل  ج��راء 
الذي انحصر بالفري��ق العراقي دون 
اش��قاؤه االخرين ، وكم كنا نتمنى 
ان تك��ون هن��اك فرق عربي��ة اخرى 
بشقي افريقيا واسيا ، تكون مبعية 
بطل اس��يا العراق الش��قيق الذي 
نث��ق به ونبن��ي ام��ال عريضة على 
قدراته بحسن التمثيل وحتقيق اجناز 
، يس��عد ويشرف كل العرب ، ويزيح 
هم اخفاق االخرين من التاهل ، كما 
اشادت بالعبينا ومالكنا التدريبي ، 
متمني��ة لهم التوفيق والنجاح في 
بطولة هي االولى عامليا بهذه الفئة 
، التي ستكون حتت محط انظار دول 
العالم جميع��ا ، اذ يعتقد وينتظر 
ومهنية  بكثافة  الكش��افني  زحف 
عالية لالندي��ة العاملية ، من جميع 
بلدان والقارات مبا يتناس��ب وحجم 
شعبية واهمية كرة القدم في عالم 
الي��وم ،  مم��ا يتيح فرص��ة حقيقية 
لهؤالء الش��باب ، الثبات كفائتهم 
وجدارته��م وتق��دمي م��ا عنده��م ، 
لغ��رض احلصول عل��ى فرص افضل 
، من خ��الل بطولة مهمة ومحطة 
تاريخي��ة في مس��يرة حياتهم ، قد 
ال تعوض مثل مونديال الناش��ئني ، 
الت��ي تنظم  برعاي��ة االحتاد الدولي 

الفيفا وما يعنيه ذلك (.

* موفد االحت��اد العراقي للصحافة 
الرياضية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، ان رئيس الوزراء 
وافق  العب��ادي  الدكت��ور حي��در 
الرياضية  املنش��آت  إكمال  على 
في املناط��ق احملررة من حس��اب 

صندوق األعمار للمناطق احملررة.
واضاف عبطان ان املوافقة جاءت 
بع��د تقدميي طلب��ا الى مجلس 

ال��وزراء في جلس��ته االعتيادية 
التي عقدت، الثالثاء، ومت احلصول 
عل��ى املوافقة، مبين��ا ان الوزارة 
س��تقوم بتهيئ��ة قائم��ة بهذه 
األس��بوع  لتقدميه��ا  املش��اريع 
املقبل الى األمانة العامة جمللس 
الوزراء، من اجل الش��روع باعادة 
التي  الرياضية  املنش��آت  اكمال 
ستخدم ش��بابنا ورياضيينا في 

املناطق الت��ي تعرضت لالحتالل 
داع��ش  عصاب��ات  قب��ل  م��ن 

االرهابية.
وبني ان الوزارة س��تواصل دعمها 
للش��باب والرياضيني وس��تقدم 
لهم كل س��بل الرعاية من اجل 
ممارسة انشطتهم اخملتلفة ورفع 
اس��م الع��راق عاليا ف��ي احملافل 

الدولية.

بغداد ـ عدي صبار*
أعلنت جلنة كرة الصاالت في األحتاد 
العراق��ي املرك��زي لكرة الق��دم ، أن 
وزير الشباب والرياضة عبد احلسني 
عبطان وفر معسكر تدريبي خارجي 
للمنتخ��ب الوطني لكرة الصاالت ، 

حتضيرا لتصفيات آسيا .
وق��ال عض��و االحت��اد ورئي��س جلنة 
الص��االت يحي��ى زغي��ر : إن »وزي��ر 
والرياض��ة عبد احلس��ني  الش��باب 
تدريب��ي  معس��كر  وف��ر  عبط��ان 
للمنتخب في اململكة األردنية لرفع 
جاهزي��ة الالعبني حتضي��را لبطولة 
تصفيات أس��يا التي تس��تضيفها 
العاصمة التايالندية »بانكوك« في 

العاشر من تشرين الثاني املقبل .
وأض��اف »زغير« : أن »وزير الش��باب 

والرياض��ة اعتب��ر مهم��ة املنتخب 
واجب��ا وطني��ا الب��د أن يحضى من 
خالله بالدعم واالهتمام من جميع 
الرياضي��ة بغية إجناح  املؤسس��ات 
املش��اركة والعودة بنتائج مميزة في 
البطولة«، مش��يرا إلى أن »عبطان 
ش��دد عل��ى اي��الء االهتم��ام بكرة 
الصاالت ووعد في اس��تمرار الدعم 
خالل املش��اركات املقبل��ة« ، مثمنا 
النتائ��ج الطيب��ة الت��ي حققته��ا 
منتخباتنا الوطني��ة في البطوالت 
ف��ي  الع��راق  وتق��دم  االس��يوية 
التصنيف االس��يوي بع��د حصولة 
عل��ى الترتي��ب الس��ادس م��ن بني 
منتخب��ات الق��ارة الصف��راء واالول 
عل��ى عرب أس��يا .. واختت��م يحيى 
زغي��ر حديث��ه بالق��ول : أن األحت��اد 

العراقي سيقيم معسكر اخر ، في 
قط��ر قبل املغادرة إل��ى »بانكوك« ، 
يخ��وض من خالله الع��راق مباراتني 

وديتني مع نظيره القطري .
م��ن جانب��ه ذك��ر مدي��ر منتخبن��ا 
الوطني لكرة الصاالت علي عيسى 
ان األحت��اد العراقي وبالتنس��يق مع 
األحتاد االردني لكرة القدم ، امن ثالث 
مباريات جتريبية مع املنتخب االردني 
، س��تكون ذات فائدة وفرصة جيدة 
للجهاز الفني من اجل الوقوف على 
املس��توى العام للمنتخ��ب وانتقاء 
الالعب��ني اجليدين الذي��ن يخوضون 

غمار التصفيات.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الصاالت

بوتيرة هادئة وخطوات واثقة 
منتخبنا للناشئين يستعد للمونديال

مجلس الوزراء يؤكد إكمال المنشآت 
الرياضية للمناطق المحررة

»الشباب والرياضة« تدعم منتخب 
الصاالت وتوفر معسكرًا خارجيًا

 عينه على مباراة المكسيك بوابتنا للتأهل



الف��رج... حكمة  الصبر مفتاح 
كالسيكية أزلية بليغة.. نقرأها 
بخ��ط  مكتوب��ة  نطالعه��ا  أو 
جمي��ل ف��ي أكث��ر من م��كان، 
ق��د حتمله��ا لوحة خش��بية أو 
ورقي��ة أو زجاجي��ة معلقة هنا 
أو هن��اك.. أو نراه��ا مدونة على 
ج��دران بيوتنا أو نش��اهدها في 
دكاك��ني العطاري��ن واحلالقني أو 
حني تقلنا سيارات النقل العام 
الصغيرة أو الكبيرة أو س��يارات 
جنده��ا  وق��د   .. »التاكس��ي« 
حتت��ل موقع��اً على »دش��بول » 
السيارة، او تتصدر واجهة محل 
طمعاً  )القندرجي(  اإلس��كافي 
ف��ي رزق يأتيه من زبائن يحملون 
»ف��ردة« أو »زوج ح��ذاء« تع��رض 
الى انته��اكات من قبل صاحبه 
أو  اس��تعماله   بس��بب س��وء 
لتجاوزه املسافات املقرر قطعها 
القياسية  املواصفات  بحس��ب 
لتعرض��ه  أو  التصني��ع،  عن��د 
الى اس��تعمال مف��رط لألدوات 
الدميقراطي��ة ف��ي التعاطي مع 
القضايا املصيرية وهذا ما يؤدي 
الى وقوع انته��اكات خطرة من 
دون مراع��اة لن��داءات منظم��ة 

»هيومن رايتس ووتش« !
كذل��ك ق��د جن��د ه��ذه احلكمة 
)البنجرجي(  معلقة في مح��ل 
الذي ينتظر مزي��داً من أصحاب 
الس��يارات وه��م يحمل��ون ل��ه 
أما  إط��ارات س��يارات مصاب��ة 
قطع��ة  أو  مبس��مار«مزجنر« 
حديد تائهة من ني��ران صديقة 
، ومصائ��ب قوم عند قوم فوائد، 
أو ق��د جندها مكتوب��ة بقطعة 
طبشور أو بقايا حجر أو طابوقة 
على جدار زنزانة سجني...عسى 
أن يأتيه الفرج.. بعفو عام يصدر 
بعد اتف��اق الكت��ل واألحزاب أو 
مبس��اومة سياس��ة.. أو به��رب 

جماعي !
موظ��ف   مظل��وم...   الس��يد 
حكوم��ي طي��ب بس��يط ..من 
طبقة املتفائلني واملؤمنني بهذه 
احلكمة،... تراه قانعاً باملقسوم.. 

عل��ى الرغم م��ن الظل��م الذي 
يلحق ب��ه يومي��اً ، مؤمناً بقدره 
ال��ذي وضع��ه في ه��ذا املكان ، 
ومع هذا كان يفقد أعصابه في 
الكثير من األحيان فور س��ماعه 
خبر حرمانه من إيفاد مستحق 
أو عندم��ا يُش��طب اس��مه من 
مكاف��أة أو ع��الوة أو ترفيع، وفي 
كل م��رة يكون فيه��ا على هذه 
احلال  كان يقترب منه زميله في 
العم��ل أبو محظوظ  هامس��اً 
ف��ي أذن��ه : »عزي��زي مظل��وم... 
ه��ّدي أعصاب��ك.. أن��ت قدوتنا.. 
ومنك نتعل��م الصبر.. معقولة 
أنت رافع شعار )الصبر ..مفتاح 
الفرج( ... وأنت ما عندك صبر.. يا 
أخي مسامع املثل اللي يكول » 
اصبر على احلصرم تاكله عنب« 
؟!  هنا يجيبه املوظف مظلوم : 
»يا عنب يا حصرم صارلي سنني 
وآن��ي أنتظ��ر، ال حّصلت حصرم 
وال عن��ب، بينما عيني تش��وف 
هذا وذاك يعّبون بساللهم يومياً 
كلشي وكالشي« .. ،فهناك من 
يحّول دائرت��ه الى غابة... وهناك 
م��ن يحّولها الى جن��ة... وهناك 

م��ن يحّولها الى )س��يرك( .. 
يحّولها  م��ن  وهناك 

الى مسرح ، أو الى  
دائرة أم��ن وهناك 
الى  يحّوله��ا  من 
 .. جغ��ان(  )خ��ان 

ال��ى علوة  أو حت��ى 
"س��وق  أو  مخض��ر... 

هرج "!!
 من خالل معايشتك 

املوظفني....  لش��ريحة 
هن��اك م��ن تس��تذكره 
ألن��ك  وحس��رة..  بأل��م 

أضع��ت جزءاً م��ن عمرك 
وهن��اك  رفقته��م....  ف��ي 

م��ن تفتخر ألن��ك عملت الى 
جانبهم وكنت تتمنى أن ميتد 
عملك معهم سنوات أخرى... 
هناك من تتعلم منهم الشيء 

الكثي��ر، وهناك من تقاس��مت 
والتحدي...  والفرح  معهم األلم 

مثلما تقاس��مت معهم رغيف 
خب��ز الفطور الصباح��ي أو لفة 
الفالفل أو بقايا قطعة الصمون 
اس��تكان  أو  ق��دح  م��ع  احل��ار 
الشاي... هناك من كنت تُقرضه 
عن��د الضي��ق وهناك م��ن كنت 
تقترض منه عندما تتعرض الى 
ضائقة أو ع��وز مالي.. هناك من 
ناضلت معه لتأسيس اجلمعيات 
لتس��ليف  والعلني��ة  الس��رية 
ملس��اعدتهم  زمالئ��ك ش��هرياً 
في ش��راء أثاث منزل��ي أو جهاز 
كهربائي أو  دفع قس��ط سيارة..
، هن��اك م��ن تبك��ي  أو ش��قة 
لفراقه��م وهن��اك م��ن تبك��ي 
عليه��م.. هناك من تش��اركهم 
فرحه��م وضحكاته��م، وهناك 
من تضحك عليه��م، هناك من 
تقوم »برش« املاء عند مغادرتهم 
الوظيفة.. أمالً في عودتهم مرة 
أخرى، وهن��اك م��ن ترمي خلف 
ظهوره��م  »س��بع حج��ارات«.. 
أو »أطناناً م��ن احلجر« ..حتى  ال 

تلتقيهم  مجدداً !
 

         • ضوء
كــرامته  ــد  فقــ ــن  م
وعفـته.. فإنــه 
يـــــحــاول 
ــا  انتزاعهم
من اآلخرين 
بأي ثمن !

يمضون.. ونضحك!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الجيل الجديد

جمال جصاني

أعل��ن مؤخراً في مدينة الس��ليمانية، عن تأس��يس كيان 
سياس��ي حت��ت عنوان )اجلي��ل اجلدي��د(، ووفقاً مل��ا جاء في 
خطاب مؤسس��ه رجل األعمال الش��اب شاهس��وار عبد 
الواح��د؛ فهو يأتي ليمثل إرادة وتطلع��ات األجيال اجلديدة، 
التي فقدت الثقة بإمكانية حصول التغيير داخل األحزاب 
التقليدي��ة املهيمنة من��ذ أكثر من ربع ق��رن على مقاليد 
أمور اجملتمع واملؤسسات في إقليم كوردستان. من األهمية 
مب��كان اإلش��ارة الى أن مؤس��س ه��ذا الكيان السياس��ي 
اجلديد الس��يد شاهس��وار، قد ب��رز في اآلون��ة األخيرة من 
خالل قيادت��ه لتجّمع عارض إجراء االس��تفتاء األخير على 
اس��تقالل اإلقليم عن العراق )كال لالستفتاء( وهو من دون 
ش��ك مّثل موقفاً جريئاً ومغايراً ملي��ل االندفاعات اجلمعية 
املهيمنة على املش��هد الراهن، وه��ذا ما يعزز الثقة بقدرة 
هذا التجّمع وقائده الش��اب عل��ى حتويل تطلعاته الواعدة 
الى واقع، ال سيما وأن تطور األحداث وتداعيات ما بعد هذه 
اخلط��وة املتس��رعة والبعيدة عن احلكمة )االس��تفتاء( قد 
أكدت صواب موقف وحتذيرات التجّمع اجلديد من مثل هذا 
الق��رار الذي راهن على دغدغة احللم القومي لدى الغالبية 
م��ن س��كان اإلقلي��م لدوافع لم تع��د خفية عل��ى املتابع 

املنصف للمشهد الراهن.
إن ظه��ور مث��ل ه��ذه االنبثاق��ات والتطلعات املش��روعة 
وتبلوره��ا السياس��ي والتنظيمي املس��تقل، ميّثل خطوة 
واثقة على طريق تقومي العمل والنشاط السياسي واحلزبي 
ال في اإلقليم وحس��ب، بل في العراق كله، الذي يعاني من 
نفس األمراض واألورام السياسية املزمنة، واملتمثلة بشكل 
أس��اس ب� "قياداته��ا التأريخية" التي ال تثق بغير س��بيل 
التوريث طريق��اً النتقال الزعامة بني س��الالتها النقية..؟! 
إن األجيال اجلدي��دة بإمكاناتها املعرفية وعالقتها باحلداثة 
والتقنيات وشبكات االتصال والتواصل املتعاظمة، ال ميكن 
ان تقبل بتقاليد اخلن��وع واخلضوع التي هيمنت على حياة 
أس��الفهم، وال مبنظوم��ة القي��م العش��ائرية والطائفية 
البالية، التي أحلقت أش��د األضرار بحاضر ومس��تقبل هذا 

البلد املبتلى بحيتان التشرذم والركود.
كل من عمل ضمن صفوف األحزاب والتنظيمات السياسية 
العراقية )م��ن الفاو لزاخو( من دون أن يفرط بحريته وقراره 
املستقل واملس��ؤول؛ يدرك جيداً استحالة حصول التغيير 
م��ن داخ��ل صفوفه��ا، حلزمة م��ن العلل واألس��باب، على 
رأس��ها االنعدام شبه املطلق ألي شكل من أشكال احلرية 
والدميقراطية في حياتها الداخلية، ذلك الوضع الشاذ، الذي 
شّرع األبواب أمام نوع من اخمللوقات )احلبربش( كل موهبتها 
تكم��ن في ق��راءة تعابي��ر وإش��ارات "القي��ادة التأريخية" 
وحتويلها الى فزعات جمعية تصون وحترس ثوابتها اجلليلة، 
عب��ر طرد وتهميش كل من تس��ول له نفس��ه في التقرب 
م��ن هذه اإلقطاعيات السياس��ية، التي قطعت كل صلة 
له��ا مبعنى ومغزى وتقاليد احلزب السياس��ي احلديث. لقد 
برهن��ت جترب��ة خيباتنا املس��تمرة )قب��ل التغيي��ر وبعده( 
عل��ى ض��رورة إزاحة هذه املومي��اءات السياس��ية واحلزبية 
ع��ن مفاص��ل الدول��ة واجملتمع، وه��ذا لن يتحق��ق من دون 
والدة البدائل السياس��ية الفاعلة، والتي تش��كل شريحة 
الشباب قاعدتها األس��اس وروحها وتطلعاتها املشروعة، 
مل��ا متتلكه من حيوي��ة وقدرة على التج��دد واالبتكار، وهذا 
ما ميكن تلمس��ه في كي��ان )اجليل اجلديد( ال��ذي أعلن عن 
نفس��ه في مدينة الس��ليمانية، وش��كل الشباب أساس 
قاعدته ومالكاته القيادية، والتي نأمل أن تقترن نش��اطاته 
التدش��ينية بالوعي واحلكمة، وجتنب املس��ارب غير اآلمنة 
والش��عارات اآليديولوجية اجلاهزة، والتركيز على الوظيفة 
الغائبة للنشاط السياسي؛ أي خدمة الشأن العام وإقران 
الق��ول بالفعل، ليكون جديراً بتمثي��ل ما وعد به من آمال 

وتطلعات مشروعة..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد- عبد العليم البناء:
االس��تعدادات  تتواص��ل 
والتحضي��رات لتأهي��ل واعم��ار 
الساحات العشرين من ساحات 
بغداد املهم��ة، التي جتيء ضمن 
مشروع متكامل، يعد أحد محاور 
مب��ادرة )ألق بغ��داد(، التي يرأس 
جلنتها العليا املوس��يقار الكبير 
الفنان نصير ش��مة، وتضم في 
عضويته��ا جهات عدة بضمنها 
رابطة  االس��تراتيجي  الش��ريك 
املصارف اخلاصة العراقية، والذي 
كان مق��ررا انطالقه��ا في األول 
من ش��هر تش��رين األول اجلاري، 
لكن أمورا فنية بحتة حالت دون 

الشروع بالتنفيذ.
وقد رفع رئيس وأعضاء جلان فتح 
وحتلي��ل العط��اءات التنفيذي��ة 
املتنافسة ملشروع تطوير ساحات 
)ألق بغ��داد(، مذك��رة تفصيلية 
الى السيد نصير شمة شارحني 
فيها أس��باب التأخي��ر بناًء على 

طلبه املباشر منهم، طلبوا فيها 
متديد العمل الى الثاني عشر من 

هذا الشهر.
)مرفق��ة  املذك��رة  وأوضح��ت 
صورتها( التي وقعها مهندسون 
ش��تى  م��ن  مالي��ون  وخب��راء 
البن��ك  م��ن  االختصاص��ات، 
املائي��ة،  امل��وارد  ووزارة  املرك��زي، 
ووزارة الثقافة والسياحة واالثار، 
إضافة الى املكتب االستش��اري 
املش��رف على مرحل��ة التنفيذ، 
اعماله��ا  باش��رت  "اللج��ان  أن 
مبوج��ب االم��ر اإلداري املرقم 56 
تأريخ غلق  ف��ي 2017/8/31م��ن 
املناقص��ات، ومت فت��ح العطاءات 
املتقدم��ة  الش��ركات  بحض��ور 
ف��ي زمانه ومكان��ه، ومتت إحالة 

العطاءات الى جلان التحليل".
وأكدت املذكرة: كان عمل اللجان 
مكثفا ومتواصال من تأريخ غلق 
املناقصات في 2017/9/6، مبعدل 
عم��ل يوم��ي متواص��ل، وبلغت 

س��اعات العمل الكلية أكثر من 
100 س��اعة مس��تمرة حلد االن، 
اللجان  وأش��رت مخرجات عمل 
بعد االنته��اء من م��ن التحليل 
املتقدمة،  للش��ركات  والتقييم 
حتدي��د الش��ركات املس��تجيبة 
القياس��ية  الوثائ��ق  ملتطلب��ات 

املعتمدة في املناقصات الدولية 
."

وتابع��ت املذك��رة التوضيحي��ة: 
الوثائق  ولكث��رة ماحتتويه ه��ذه 
واستمارات،  دقيقة  تفاصيل  من 
ال��ذي  الوق��ت  لعام��ل  ونظ��را 
تتطلب��ه إجابة الش��ركات على 

والتوضيح��ات،  االستفس��ارات 
واس��تكمال الوثائ��ق للعطاءات 
املس��تجيبة، ومبا يضمن النزاهة 
والش��فافية العم��ال التحلي��ل 
م��ا  م��ع  وتواص��ال  والترس��ية، 
تقدم من حتديد موعد املباش��رة 
بالتنفي��ذ، ورغب��ة م��ن اللج��ان 
الفرعي��ة لتحليل العطاءات في 
الوصول ال��ى االختيار الصحيح 
ن��ود  املتنافس��ة،  للش��ركات 
ال��ى متديد  باحلاج��ة  اعالمك��م 
العمل الى يوم اخلميس املصادف 

."2017 /10/12
وأكد املوس��يقار نصير شمة أن 
" موعد إطالق تنفيذ الس��احات 
العشرين سيتم في وقت وتأريخ 
واحد، س��يعلن عنه ف��ور انتهاء 
جل��ان فت��ح وحتلي��ل العط��اءات 
ملش��روع  املتنافس��ة  التنفيذية 
تطوير س��احات )ألق بغداد(، من 

عملها من دون تأخير".
وأعرب شمة عن شكره وامتنانه 

"للجه��ود الت��ي تبذله��ا ه��ذه 
االستش��اري،  واملكتب  اللج��ان، 
فض��ال عن أعضاء اللجنة العليا 
مبا فيه��ا رابطة املصارف اخلاصة 
العراقية، ورئيس��ها السيد وديع 
احلنظ��ل الت��ي تبرع��ت باملبالغ 
املطلوبة الجناز هذا املشروع، الذي 
س��يخدم أبناء بغداد، ويس��هم 
في رس��م الق جديد، بغ��داد دار 

السالم".
جتدر اإلش��ارة الى أن الرأس��مال 
املتمث��ل  العراق��ي  الوطن��ي 
بالقطاع املصرفي اخلاص بقيادة 
رابطة املصارف اخلاصة العراقية، 
قد تبرع باملبالغ املطلوبة لتنفيذ 
هذا احملور املهم من محاور مبادرة 
)أل��ق بغداد( املتع��ددة، ومببلغ زاد 
على ثمانية مليارات دينار عراقي، 
وبح��دود ثالثمائ��ة ملي��ون دينار 
عراقي لكل مصرف اهلي، علما 
أن األموال محفوظة حتت إشراف 

البنك املركزي العراقي.

اللجان المعنية توّضح أسباب تأخير تنفيذ ساحات ألق بغداد
في مذكرة توضيحية طلبها الموسيقار نصير شمة

بغداد - الصباح الجديد:
مبناس��بة ب��دء العام الدراس��ي اجلديد نظ��م البيت 
الثقافي في الش��علة، وبالتعاون مع منتدى ش��باب 
املنطق��ة، ومؤسس��ة مركز تنمي��ة امل��رأة، فعالية 
لتكرمي أيتام شهداء قواتنا األمنية واحلشد الشعبي، 
جلس��ة اس��تضاف خاللها مجموعة م��ن التالميذ 

األيتام .
اس��تهلت اجللس��ة بقراءة س��ورة الفاحتة على أرواح 
ش��هدائنا األبرار، ثم القى مدي��ر البيت الثقافي جواد 
ألش��وكي كلم��ة، ثمن فيه��ا التضحيات الس��خية 
لقواتنا األمنية، واحلشد الشعبي، من اجل عزة ورفعة 
العراق، مش��يداَ بجهود املساهمني بالفعالية، ملا لها 
من أبعاد إنسانية ووطنية، كما نظم معرضاَ للرسم 
في الهواء الطلق، جس��د خالله التالميذ املش��اركني 
بلمس��اتهم البس��يطة، وألوانه��م الزاهية، فخرهم 
واعتزازهم بتضحيات آبائهم من اجل الوطن، وعكست 
تلك اللمسات أمنيات التالميذ بأن يعم األمن واألمان 
في رب��وع عراقنا احلبيب، وتفاؤلهم مبس��تقبل أفضل 
للعراق، ومت توزيع هدايا رمزية للتالميذ األيتام، كتعبير 
عن االعتزاز والفخر بتضحيات آبائهم، وعرفانا لقواتنا 
األمنية واحلش��د الش��عبي، ملا يقدموه من تضحيات 

سخية حفاظا على أمن ووحدة العراق.

تكريم أيتام شهداء قّواتنا األمنية 
والحشد الشعبي في الشعلة

ساحة الفانوس السحري

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت النجم��ة الكبيرة ش��ريهان التعاون مع 
مصممة األزياء املغربية أسماء شايرز الزموري، 
التي اش��تهرت بتصميم القفاطني، واختارت 
ش��ريهان قفط��ان مغرب��ي باللون الس��ماوي 
املمزوج باأللوان الفاحتة واخلفيفة، الرتدائه في 
مناسباتها اليومية بعيًدا عن الفن، كما أّنها 
طلبت مجموعة أخرى من القفاطني، تنوعت 
بني اللون األس��ود ،والترابي، وألوان الباستيل، 
املطّرزة باليد بنحو راٍق وبسيط، مشيرة إلى أّن 

شريهان متيل إلى البساطة في اختياراتها.
وأّك��دت الزم��وري أّن القفطان ال��ذي اختارته 
ش��ريهان يق��ّدر ثمنه ب� 2500 ي��ورو، ملا يتمتع 
ب��ه القفطان من تطريز بالي��د، دقيق ومعّقد، 

إضافة إلى خاماته الفريدة.
يُش��ار إلى أّن النجمة شريهان تستعد لتقدمي 
نوع جديد من الفوازير. وقد عرفت واش��تهرت 

ف��ي عدة 
س��م  ا مو

ني��ة  مضا ر
مي  بتق��د

الت��ي  الفوازي��ر، 
أصبح��ت م��ن دون 

حك��را  تخط��ط،  ان 
له��ا، حي��ث ال جت��رؤ أي 

فنان��ة الي��وم م��ن تق��دمي 
الفوازير، ألنه��ا تعرف انها لن 

تنج��ح، وس��يكون الفش��ل من 
نصيبها من قب��ل ان ت��رى فوازيرها النور، 
وذلك الن ش��ريهان أعطت كل ما ميكنها 

للفوازير من جهد جس��دي، الى األموال 
الطائلة التي كانت تستثمرها لشراء 
وخياطة األزياء الغريبة، واجلميلة في 

فوازيرها.

شريهان تستعد لطرح أفكار 
جديدة في الفوازير

بابل - الصباح الجديد:
ضّي��ف البيت الثقاف��ي البابلي في دائرة 
العالق��ات الثقافية العامة، بالتعاون مع 
جمعية ال��رواد الثقافي��ة العامة، املركز 
الع��ام – باب��ل الش��اعر والباح��ث صالح 
اللب��ان للحديث ع��ن موضوع��ة )تأريخ 
القصيدة احلس��ينية ف��ي مدينة احللة(، 

مع قراءات شعرية.
وق��ال اللّب��ان إن احلدي��ث ع��ن القصيدة 
احلس��ينية في احلل��ة الفيحاء، ي��راد له 
دراسة عميقة، ألنه ال يوجد جذر تأريخي 
محدد للقصيدة احلس��ينية، وإمنا يرتبط 
أغلبها بالش��عائر الدينية التي يحييها 
الن��اس ف��ي ش��هر مح��رم احل��رام، وقد 
يخفى عل��ى البع��ض ممن ل��م يعاصروا 
فترة مواكب احللة العشرة القدمية، التي 
تش��ير املصادر التاريخية إلى أن أقدمها 
موكب محلة اجلامعيني، وموكب محلة 
األك��راد، ثم وصل العدد مب��رور الزمان إلى 
عش��رة مواكب، تتس��اوى مع عدد أحياء 
احللة القدمي��ة، ومنها األحياء الس��بعة 
الت��ي تق��ع ف��ي اجلان��ب الكبي��ر، وه��ي 
اجلامع��ني، واألك��راد، والط��اق، وجب��ران، 
واملهدي��ة، والتعي��س، واجلباوي��ني، وثالثة 

تق��ع في اجلان��ب الصغير وه��ي الوردية، 
والكلج، وكريطعة.

وأض��اف الّلب��ان أن لكل موك��ب ومحلة 
القصائ��د  يكتب��ون  ش��عراء  قدمي��ة 
احلس��ينية، التي ترثي اإلمام احلسني وآل 
بيته األطهار )عليهم السالم(، عالوة على 
ش��عراء املدين��ة الكبار املعروف��ني الذين 
عاش��وا في مدينة احللة منذ تأسيسها 
على ي��د صدقة بن مزيد عام 495ه�، إلى 
يومنا هذا، منهم الشاعر صالح الكواز، 

وحم��ادي الك��واز، وصال��ح العرندس، 

وعلي الشفهيني، وحيدر احللي، 
وصف��ي الدين احلل��ي، ومحمد 
املصب��ح  وحس��ن  ألرش��ادي، 
احللي، واخلليعي، وجعفر احللي، 
ومحم��د ب��ن إس��ماعيل أب��ن 

اخللفة وغيرهم الكثير .
وعلى هامش األمسية، قرأ عدد 
من الش��عراء احلّليني قصائد في 

رثاء اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
وهم الشعراء كامل تومان الكناني، 
ع��زام  وأحم��د  اجلميل��ي،  وضي��اء 

احلسيني، ومنتظر عبد األمير، 
وحسني اخلفاجي، وسليم 

واسعد  احلس��يني، 
احل���س��ي�ني، 

وص�����الح 
اللبان.

محاضرة عن تأريخ القصيدة الحسينية
 في الحلة وقراءات شعرية
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