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بغداد - وعد الشمري:
كشفت هيئة احلدود التابعة لوزارة 
الداخلية، أمس االحد، عن س��عيها 
للسيطرة على اربعة منافذ حدودية 
معت��رف بها م��ع تركيا واي��ران عبر 
اقليم كردس��تان، وفيما أشارت إلى 
وجود معابر اخرى غير رسمية سوف 
تغل��ق حل��ني اس��تحصال املوافقات 
إل��ى  لفت��ت  بفتحه��ا،  الرس��مية 
تش��كيل غرفة عمليات مش��تركة 

لهذا الغرض.
وق��ال ضاب��ط رفي��ع املس��توى في 
هيئ��ة احل��دود، إن "قواتن��ا تس��عى 
حالياً للسيطرة على جميع املنافذ 
احلدودية بحس��ب القرار الصادر من 
رئاسة الوزراء، ويش��مل ذلك املعابر 

الرسمية أو غير الرسمية".
وأض��اف في حدي��ث م��ع "الصباح 
اجلدي��د"، ان "الق��رار يش��مل ايضاً 
املنافذ اجلوية ونقصد بها على وجه 
التحديد مطاري اربيل وس��ليمانية 
بوجه الرحالت اجلوية الدولية حصراً، 
مع اس��تمرار الرحالت الداخلية مع 

احملافظات".
وأكد أن "غرفة عمليات مش��تركة 
مت تش��كيلها لهذا الغرض"، منوهاً 
إلى أن "املوض��وع يحتاج إلى بعض 

الوقت لكي يتم االنتهاء منه".

وأوض��ح أن "هن��اك اربع��ة مناف��ذ 
حدودي��ة لالقليم ه��ي بروي��ز خان، 
وباش��ماخ، وابراهي��م اخلليل، وحاج 
عم��ران وهي معت��رف بها رس��مياً 
من قبل احلكوم��ة االحتادية يفترض 
ان تك��ون حتت اش��راف الس��لطات 

االحتادية".
وب��ني املس��ؤول احل��دودي أن "هناك 
معابر أخ��رى غير رس��مية يفترض 
ان تغلق موزعة بني اجلانبني االيراني 
والتركي حلني استحصال املوافقات 

األصولية وعّدها منافذ رسمية".
وخلص بالق��ول إن "ق��رار احلكومة 
االحتادية واضح وصريح في التعامل 
م��ع املناف��ذ احلدودية س��واء كانت 
ونح��ن  رس��مية  غي��ر  أو  رس��مية 
ملزمون ب��ه ونعمل عل��ى تطبيقه 

بكامل االمكانات".
يشار إلى أن وزارة اخلارجية العراقية 
كشفت أمس االول أن بغداد طلبت 
رس��مياً من تركيا وإيران غلق املعابر 
احلدودي��ة وإيقاف جت��ارة النفط مع 

إقليم كردستان.
من جانب��ه، افاد اللواء املتقاعد عبد 
الكرمي خلف في تعليق إلى "الصباح 
اجلديد"، بأن "هناك خمسة وعشرين 
معبراً غير رس��مي تسعى احلكومة 

االحتادية للسيطرة عليها".

وأض��اف خل��ف ان "ق��وات احل��دود 
موج��ودة عل��ى الطرف اآلخ��ر عند 
األراضي التركي��ة وااليرانية الكمال 

االس��تعدادات بالس��طيرة التام��ة 
على املعابر الرسمية".

وأش��ار إلى أن "القوات تق��وم ايضاً 

بالس��يطرة على املثلث احلدودي بني 
الع��راق وتركيا وس��وريا الذي يصل 
مبحافظ��ة نين��وى وحتدي��داً قض��اء 

زم��ار وربيعة وهن��اك ال توجد قوات 
للبيشمركة".
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هيئة الحدود تكشف عن تشكيل غرفة عمليات 
للسيطرة على أربعة منافذ في إقليم كردستان

اللواء عبد الكريم خلف يؤّكد وجود 25 معبرًا غير رسمي

منفذ إبراهيم اخلليل احلدودي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزير اخلارجي��ة التركي مولود 
جاويش أوغلو، ان بالده س��تتعامل 
بجدي��ة م��ع أي طل��ب تتق��دم به 
احلكوم��ة العراقي��ة بش��أن إغالق 
أنبوب النفط مع إقليم كردستان.

وق��ال أوغلو ل��� "فران��س 24"، إن 
"انقرة أغلقت مجالها اجلوي أمام 
الطائ��رات املتوجهة إل��ى اإلقليم، 
بن��اء عل��ى طل��ب بغ��داد، كما أن 
ش��ركات الطيران التركية أوقفت 
رحالتها إلى أربيل عاصمة اإلقليم 

ومدينة السليمانية".

وأش��ار الى ان "املعابر احلدودية هي 
ليس��ت بني تركيا وإدارة كردستان، 
وإمن��ا بني تركي��ا والع��راق"، مؤكدا 
ان "تركي��ا س��تخاطب احلكوم��ة 
املركزي��ة فيم��ا يخص  العراقي��ة 

السيطرة على املعابر".
وكان إقليم كردستان أجرى في 25 
أيلول، اجلاري "استفتاء االستقالل" 
الذي القى رفًضا واس��ًعا من بغداد 
وأطراف��ا إقليمي��ة ودولي��ة، ووفقاً 
لنتائ��ج التصويت، الت��ي أعلنتها 
املفوضية العليا لالستفتاء، فاقت 

نسبة التأييد 90 باملئة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��زى املرج��ع الديني األعل��ى آية 
االم��ام  الس��يد  العظم��ى  اهلل 
عل��ي السيس��تاني، بوف��اة رئيس 
اجلمهورية السابق جالل طالباني 

بعد صراع مع املرض.
وج��اء ف��ي بي��ان ملكت��ب االم��ام 
السيس��تاني يع��زي في��ه أس��رة 
طالباني تلق��ت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه :تلقينا ببالغ األسف 
نبأ وف��اة فقيدك��م الكبير رئيس 
جمهورية العراق الس��ابق السيد 

جالل طالباني طاب ثراه".

وأضاف البيان "لقد كان )طالباني( 
رحم��ه اهلل بصيراً باالمور، حريصاً 
على جمع الكلمة ووحدة الصف، 
وأدى أدواراً ممي��زة في ح��ّل االزمات 
التي عصفت بالبلد بعد س��قوط 
النظ��ام الس��ابق م��ا ت��زال تذكر 

فتشكر".
وتابع "اننا اذ نعزيكم وس��ائر ذويه 
ومحبي��ه ف��ي هذا املص��اب اجللل 
الفادح نسأل اهلل تعالى له واسع 
الرحم��ة والغفران ولك��م جميل 

الصبر والسلوان".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الس��فير الياباني في العراق، 
فومي��و اي��واي، امس األح��د، منح 
ميس��رة  ق��روض  للع��راق  ب��اده 
بقيم��ة 8،4 مليار دوالر منذ 2003، 
باإلضاف��ة ال��ى 24 مش��روع قد مت 

اجناز عشرة منها.
وقال ايواي في تصريح صحفي، إن 
"اليابان قدمت منحة وقروض الى 
الع��راق بقيمة 8،4 مليار دوالر منذ 
2003"، مبين��ا ان "برنامج املنحة 
والق��روض منح��ت ال��ى الع��راق 
بحس��ب االحتياج��ات ومس��توى 
االولى  وف��ي مرحلته��ا  التنمي��ة 

الياب��ان ركزت عل��ى برنامج عمل 
خال االعوام من 2004 � 2006 ".

واش��ار ال��ى ان" اليابان ب��دأ مبنح 
العراق قروض ميسرة جداً، ولدينا 
24 مش��روع ف��ي الع��راق منه��ا 
عشرة مشاريع مت اجنازها و14 قيد 

التنفيذ".
فومي��و  اليابان��ي  الس��فير  وكان 
إي��واي،  قد وجه ، في وقت س��ابق 
رسالة إلى الشعب العراقي، داعياً 
إياه��م للتوح��د، و أن "يجمعهم 
روح التس��امح واالحت��رام املتبادل 

مهما كانت ظروف املاضي".
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المرجع السيستاني يعّزي بوفاة 
طالباني ويشيد بدوره في حل األزمات

اليابان تكشف عن وجود 24 مشروعًا 
لها في العراق تم إنجاز 10 منها

تركيا: نتعامل بجدية مع
أي طلب عراقي بإغالق أنبوب 

النفط مع كردستان

"السوداني" يعلن انتخاب العراق باإلجماع
رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

أطفال داعش: حين يبدأ الطفل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر زعي��م التيار الص��دري مقتدى 
الص��در، أمس األحد، م��ن زيادة نفوذ 
عازي��ا  الع��راق،  ف��ي  "الفاس��دين" 
سبب ذلك إلى "التقاعس" باحلضور 
واملشاركة في التظاهرات، فيما علق 
على "ادع��اءات" بوج��ود "مصلحة 

خاصة" في التظاهر.
وج��اء في س��ؤال لع��دد م��ن أتباع 
البص��رة،  محافظ��ة  ف��ي  الص��در 
اطلع��ت  ملكتب��ه  بي��ان  بحس��ب 

عليه "الصباح اجلدي��د"، "نرجو من 
للشعب  إبداء نصيحة  سماحتكم 
عموما ولقواعدكم الش��عبية على 
وجه اخلصوص فيما يتعلق مبش��روع 
اإلصالح واملشاركة في االحتجاجات، 
خاصة ونحن نرى تقاعس بل وعزوف 
البع��ض ع��ن احلض��ور للتظاهرات 
واالحتجاج��ات في س��احة التحرير 
االحتج��اج مبررين  وبقية س��احات 
منظ��وره  م��ن  كال  بحج��ج  ذل��ك 

الشخصي".

وأج��اب الص��در قائال "نع��م، هناك 
تقاع��س واض��ح، وه��ذا ال يج��ر إال 
اس��تحقاقا واضح��ا الزدي��اد نف��وذ 
الفاس��دين". وفي مع��رض رده على 
س��ؤال آخ��ر ألح��د أتباع��ه بش��أن 
أشخاص "يزعمون بأننا )املتظاهرين( 
أصحاب مصلحة"، ق��ال الصدر إنه 
"لن يكون هناك رد أبلغ من كش��ف 
الفاس��دين الذي��ن يّدع��ون االنتماء 
إلينا والعمل على معاقبتهم فورا".
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الصدر ينتقد "التقاعس" في التظاهرات
ويحّذر من زيادة نفوذ "الفاسدين"

بغداد ـ الصباح الجديد:
األوبزرف��ر  صحيف��ة  أف��ادت 
البريطاني��ة، أم��س األح��د، بأن 
نحو خمس��ة آالف ام��رأة أجننب 
م��ن  أجان��ب  ألزواج  أطف��اال 
تنظي��م "داع��ش" ف��ي األربعة 
أع��وام األخيرة، مش��يرة إلى أن 
منش��ورات وزع��ت ف��ي العراق 
عل��ى أرام��ل عناص��ر التنظيم 

وأطفالهم تضمنت تهديدات.
ونشرت الصحيفة تقريرا كتبه، 
مارت��ن تش��ولوف، م��ن مدينة 
الرق��ة في س��وريا ع��ن أطفال 
قتلى تنظي��م "داعش" وكيف 
أنه��م ال يج��دون له��م وطن��ا 
يؤويه��م، وال من يهتم بهم في 

مخيمات النازحني.
يق��ول مارت��ن تش��ولوف، ف��ي 
تقريره إن نساء وأطفال عناصر 
مكان��اً  يج��دون  ال  التنظي��م 
يذهبون إليه بعد تراجع عناصره 
أم��ام ضرب��ات ش��تى الق��وات 

املقاتلة له في سوريا والعراق.
اخليري��ة  املنظم��ات  وتس��عى 

ووكاالت األمم املتحدة إلى إحصاء 
عدد األرام��ل واأليتام املعرضون 
للخطر س��واء في احمليط الذي 

يعيشون فيها أو من املسؤولني 
احملليني.

أن  إل��ى  اإلحصائي��ات  وتش��ير 

نحو 5 آالف ام��رأة أجننب أطفاال 
ألزواج أجان��ب في األربعة أعوام 
األخي��رة، في مجتم��ع ال تتوفر 

فيه احلق��وق املدني��ة، حتى في 
الظ��روف االعتيادي��ة، وأصبحن 
والتحقير،  للتهمي��ش  عرض��ة 
فض��ال ع��ن أنه��ن وأوالدهن بال 

وطن.
ويذكر الكات��ب أن بعض هؤالء 
النس��اء طلنب من ال��دول التي 
ولد فيها أزواجهن استقبالهم 
ولك��ن ال��دول املعني��ة ل��م ترد 
عل��ى هذه الطلب��ات، من بينها 
بريطاني��ا وفرنس��ا وأس��تراليا، 

ودول أوروبية أخرى.
مس��ؤول  ع��ن  مارت��ن  ونق��ل 
"النس��اء  إن  قول��ه  بريطان��ي 
الالئي غ��ادرن بريطانيا بإرادتهن 
يتحمل��ن  هن��اك  للذه��اب 
مس��ؤوليتهن وال ع��ودة له��ن، 
ولك��ن األطفال ينبغي العطف 
عليهم". وأعلن��ت وزيرة الدفاع 
بارل��ي،  فلوران��س  الفرنس��ية، 
أن باري��س ق��د تس��تقبل أوالد 
مواطنيها القتلى من "داعش" 

لكن لن تستقبل زوجاتهم.
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الكشف عن وجود 5000 امرأة أنجبن أطفاال لـ"داعش"

متابعة

ترامب يبدأ ببناء الجدار العازل مع المكسيك

بغداد ـ الصباح الجديد:
ل��أوراق  الع��راق  س��وق  كش��ف 
املالية عن تنظيمه سبع جلسات 
للت��داول خ��الل األس��بوع املاضي 
لينتج عنها تداول أكثر من ملياري 

سهم وبقيمة مليار دينار.
وقال املدير التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد السالم في بيان تلقت 
اجلديد" نس��خة منه،  "الصب��اح 
إن "س��وق الع��راق ل��أوراق املالية 
نظم خالل االس��بوع املنتهي في 
اخلام��س من تش��رين االول احلالي 
اربع جلس��ات للتداول في السوق 

النظامي وثالث جلس��ات للتداول 
في السوق الثاني، حيث لم تنظم 
جلسة التداول ليوم االحد املوافق 
عطل��ة  إلعالنه��ا   2017/10/1
رس��مية مبناس��بة العاش��ر م��ن 

شهر محرم".
وأض��اف عب��د الس��الم أن "ع��دد 
الشركات املدرجة في السوق خالل 
االسبوع املاضي بلغ )101( شركة 
ش��ركة   )72( منه��ا  مس��اهمة، 
مدرجة في السوق النظامي و)29( 
ش��ركة مدرجة في السوق الثاني 
وتداولت خالل جلس��ات االسبوع 

املاضي اس��هم )39( ش��ركة في 
السوق النظامي و)3( شركات في 

السوق الثاني".
وعن مؤش��رات التداول، لفت عبد 
الس��الم ال��ى أن "عدد االس��هم 
املتداول��ة لأس��بوع املاض��ي بلغ 
ملي��اري س��هم مقاب��ل 13 مليار 
قبل��ه  ال��ذي  لأس��بوع  س��هم 
اما   ،)78.89%( بنس��بة  منخفضا 
قيم��ة تل��ك االس��هم املتداول��ة 
فبلغ��ت ملي��ار دين��ار مقاب��ل 12 
مليار دينار لأس��بوع ال��ذي قبله 
لتنخف��ض ه��ي االخرى بنس��بة 

.")85.16%(
"ع��دد  ان  الس��الم  عب��د  وتاب��ع 
لأس��بوع  املنف��ذة  الصفق��ات 
املاضي بلغ )1053( صفقة مقابل 
)1075( صفق��ة لأس��بوع ال��ذي 
 ISX قبله ليقفل مؤش��ر السوق
60 في آخر جلس��ة من االس��بوع 
نقط��ة  ب���)583.68(  املاض��ي 
منخفض��ا بنس��بة )%0.60( ع��ن 
اغالقه لأسبوع الذي قبله عندما 

اغلق على )587.22( نقطة".
أما بالنس��بة الى مؤشرات تداول 
املس��تثمرين غي��ر العراقي��ني في 

س��وق العراق لالوراق املالية، أشار 
عبد السالم الى أن "عدد االسهم 
غير  املس��تثمرين  م��ن  املش��تراة 
العراقي��ني لالس��بوع املاضي بلغ 
منخفض��ا  س��هم  ملي��ون   )20(
بنسبة )%82,36( قياسا باالسبوع 
الذي قبل��ه، اما قيمته��ا فبلغت 
)110( ماليني دينار من خالل تنفيذ 
 )3( اس��هم  عل��ى  صفق��ه   )75(
االخرى  لتنخفض ه��ي  ش��ركات 
بنسبة )%38,18( قياسا باالسبوع 

الذي قبله".
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تداول نحو ملياري سهم بقيمة مليار دينار في البورصة العراقية

عائالت داعش "ارشيف"

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أكدت قيادة العمليات املشتركة 
الق��وات  إن   ، األح��د  أم��س   ،
العسكرية تتوقع معارك شرسة 
م��ع عصابات داعش ف��ي مناطق 
أعالي الفرات باالنبار وذلك لتمركز 

اإلرهابيني في هذه املناطق احملاذية 
لسوريا ، مشيرة إلى ان ، القيادات 
العسكرية العليا وضعت خططا 
خاصة لعمليات التحرير ومسك 

احلدود العراقية. 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 

العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الرك��ن يحي��ى رس��ول الزبي��دي 
ف��ي حدي��ث خ��اص لصحيف��ة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  إن" الق��وات 
األمنية واحلشد الشعبي يتهيأن 
لعملي��ات حتري��ر مناط��ق أعالي 

الفرات ش��مالي االنب��ار بعد إمتام 
عمليات تطهير احلويجة بالكامل 
من اإلرهابيني والعبوات الناسفة 
”، الفتا إلى إن " املعارك س��تكون 
شرس��ة م��ع عصاب��ات داع��ش 
لتمرك��ز جمي��ع اإلرهابي��ني ف��ي 

هذه املناط��ق بني احلدود العراقية 
الس��ورية إال إن الغلبة س��تكون 
في النهاية إلى القوات العراقية 

املشتركة". 
تنس��يق  "هنال��ك  أن  وأض��اف 
عالي م��ا بني القيادات الس��ورية 

والعراقي��ة للوصول إل��ى مثالية 
املش��تركة"، مشيرا  اخلطط  في 
إلى " س��عي القي��ادات العراقية 
ملنع تدف��ق اإلرهابيني م��ن احلدود 

السورية إلى العراق". 
تتمة ص3

استعـدادات واسعـة لتحريـر مناطـق أعالـي الفـرات
بعد إتمام عمليات تطهير الحويجة بالكامل

متابعة الصباح الجديد:
نش��رت صحيفة "ديل��ي ميل" 
فيدي��و  لقط��ات  البريطاني��ة 
ألعمال إنش��اء جدار عمالق بني 
واملكس��يك،  املتحدة  الوالي��ات 
االنتخابي��ة  الوع��ود  أح��د  كان 
للرئيس األميركي دونالد ترامب 

أثناء حملته.

وتظهر الصور 8 مناذج مختلفة 
م��ن أل��واح اجل��دار، ال��ذي يأمل 
تدف��ق  دون  يح��ول  أن  ترام��ب 
املهاجري��ن غير الش��رعيني من 
اجلارة اجلنوبية للواليات املتحدة.

ويتم تش��ييد النم��اذج اخملتلفة 
في صح��راء كاليفورنيا جنوبي 
الوالي��ات املتحدة، ق��رب مدينة 

سان دييغو، حسب الصور التي 
التقطت أواخر أيلول املاضي.

وحس��ب الصحيف��ة، س��يبلغ 
ارتف��اع اجلدار أكثر م��ن 9 أمتار، 
وتعلوه أسنان حديدية، علما أن 
احلدود ب��ني البلدين يبلغ طولها 

نحو 3100 كيلومتر.
تتمة ص3

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أعلن اجليش السوري أن قواته متكنت 
من تطويق مس��لحي تنظيم الدولة 
اإلسالمية في بلدة امليادين، أحد آخر 

معاقلهم في سوريا.
ونقل��ت وكالة األنباء الرس��مية في 
س��وريا عن مصدر عسكري قوله إن 
السيطرة  استعادت  اجليش  "وحدات 
عل��ى بلدة م��راط الفوقا ش��رق نهر 
الفرات وطوق��ت إرهابيي )داعش( في 

مدينة امليادين".
ويأتي هذا بعد يومني من جناح القوات 

الس��ورية املدعوم��ة من س��الح اجلو 
الروسي في دخول البلدة، الواقعة في 

محافظة دير الزور الغنية بالنفط.
وينظ��ر لبل��دة امليادي��ن عل��ى أنه��ا 
والعس��كرية  األمني��ة  العاصم��ة 
لتنظي��م الدول��ة، ويش��كل فقدها 

ضربة قوبة للتنظيم.
وكان��ت امليادين والبوكم��ال القريبة 
من احلدود العراقية مالذا للمسلحني 
الهاربني من معركة شمال الرقة أمام 
املقاتل��ني األكراد والع��رب املدعومني 

من الواليات املتحدة.

وتق��ع امليادي��ن التي بس��ط تنظيم 
الدول��ة س��يطرته عليها من��ذ عام 
2014 عل��ى الضف��ة الغربي��ة لنهر 
الف��رات، بني مدين��ة دير ال��زور حيث 
م��ا ي��زال التنظيم يحتف��ظ ببعض 

املواقع، واحلدود السورية.
وم��ا زال تنظي��م الدولة اإلس��المية 
محافظ��ة  نص��ف  عل��ى  يس��يطر 
دي��ر ال��زور بالرغم من تق��دم القوات 
س��وريا  "ق��وات  وحتال��ف  الس��ورية 

الدميقراطية".
تفصيالت ص6

الجيش السوري يطوق آخر
معاقـل "داعش" في الميادين
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

تبح��ث القي��ادة السياس��ية في 
اقليم كردستان عن حلول مالئمة 
تضم��ن لها اخلروج باق��ل قدر من 
اخلس��ائر من العزلة الت��ي تعاني 
منها، في ظل االجراءات العقابية 
التي اتخذتها بغداد، على خلفية 
اجراء االس��تفتاء على اس��تقالل 
االقلي��م في اخلامس والعش��رين 

من شهر ايلول املنصرم.
فف��ي مس��عى منهم��ا حللحلة 
يعت��ري  ال��ذي  واجلم��ود  االزم��ة 
العالق��ة ب��ن اربيل وبغ��داد يقود 
نائبا رئي��س اجلمهورية اياد عالوي 
واس��امة النجيفي مب��ادرة الذابة 
اجلليد وفتح آف��اق للحوار تضمن 
تأجيل او جتديد نتائج االس��تفتاء 
لق��اء رف��ع العقوب��ات واالجراءات 
التي اتخذته��ا احلكومة االحتادية 

ضد االقليم.
رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان 
فؤاد حس��ن اكد أن رئيس إقليم 
كردس��تان مس��عود بارزاني اتفق 
مع نائب��ي رئيس جمهورية العراق 
إي��اد ع��الوي وأس��امة النجيفي، 
على رفع العقوبات فوراً عن إقليم 

كردستان.
وذكرت رئاس��ة إقليم كردس��تان 
في بي��ان اطلعت علي��ه الصباح 
اجلديد إن بارزاني اجتمع الس��بت 
٢٠١٧/١٠/٧ في مدينة السليمانية 
م��ع الدكتور أياد عالوي و أس��امة 
النجيف��ي نائبا رئي��س جمهورية 
الع��راق ، ومت بح��ث الوضع الراهن 
وكيفي��ة معاجل��ة  الع��راق،  ف��ي 
القضاي��ا واملش��كالت املتعلق��ة 

بالساحة السياسية.
ف��إن  حس��ن  ف��ؤاد  وبحس��ب 
اجملتمعن اتفق��وا على مجموعة 
م��ن النق��اط والت��ي تتمث��ل اوال 
الب��دء باحل��وار واالجتماع��ات بن 
األطراف السياس��ية األساس��ية 
في العراق، لتهدئة األوضاع، ثانياً 
االجتماع��ات تكون بجدول أعمال 
مفتوح، وثالثاً رفع العقوبات فوراً 
عن إقليم كردس��تان، ورابعاً تبدأ 

االجتماعات خ��الل املدة القصيرة 
املقبل��ة، وتعتم��د آلي��ة خاص��ة 

للتنسيق املستمر.
بدورها قالت عضو مجلس النواب 
القي��ادي ف��ي احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني الدكت��ورة اش��واق 
اجلاف في حديث للصباح اجلديد، ان 
نتائج االستفتاء ال ميكن الغائها، 
النه يعبر عن ارادة الشعب، وهو ال 
يخالف القانون والدستور حسب 
قولها، مؤك��دة ان االقليم مع اي 
حوار دس��توري بن بغ��داد واربيل، 
يعترف باحلقوق الشرعية لشعب 

كردستان.
وع��ن اس��تعداد االقلي��م لتأجيل 
نتائ��ج االس��تفتاء اذا م��ا قام��ت 
احلكومة العراقية برفع االجراءات 
حكوم��ة  ض��د  اتخذته��ا  الت��ي 
االقليم، رفضت اجلاف الرد، مشيرة 
الى ان ذل��ك ليس من تخصصها، 

مبينة ان ش��عب كردس��تان غير 
مستعد للتخلي عن حقوقه لقاء 
رفع العقوبات، الن اجراء االستفتاء 

من حقه قانونياً ودستوريا.
وعن ادراج اسماء عشرة نواب من 
التحالف الكردس��تاني البعادهم 
عن مجلس الن��واب، قالت اجلاف، 
ان هذا االجراء يأتي ضمن عشرات 
اخلروقات الدستورية التي مورست 
ض��د اقلي��م كردس��تان وممثلي��ه 
في بغداد، واضافت بش��أن موعد 
عودته��م الى بغداد للمش��اركة 
ف��ي جلس��ات اجملل��س، ان النواب 
الك��رد قاطعوا جلس��ات البرملان، 
النه حتول الى أداة خللق املشكالت 
وج��زء من التصعي��د، الذي يجري 
ضد االقليم، لذا تضيف فان الكرد 
لن يشاركوا في جلسات البرملان، 
النهم اليريدون ان يتسببوا بخلق 
ازمة اخرى وتفاقم املشكالت بن 

بغداد واربيل.
وع��ن تهدي��دات دول اجل��وار بغلق 
احلدود وايقاف تدفق نفط االقليم 
قال��ت اجل��اف، ان االقلي��م يرفض 
رفضاً قاطع��ا تهديدات دول اجلوار 
بغل��ق احل��دود، الن املتض��رر االول 
س��يكون دول اجل��وار قب��ل اقليم 
بحاجة شديدة  النها  كردس��تان، 
له��ذه احلدود ولي��س االقليم كما 

يتوقع.
ونفت علمها بوج��ود اية مبادرات 
م��ن امي��ركا واوروب��ا ودول اجل��وار 
م��ا عدا املب��ادرة الفرنس��ية التي 
ل��م تكل��ل بالنجاح الع��ادة وبدء 
احل��وار ب��ن اربي��ل وبغ��داد، وع��ن 
مطالب��ات بعض الن��واب بتعديل 
يخ��ص  فيم��ا  الدس��تور  م��واد 
بعض املواد اخلاص��ة بوضع اقليم 
كردس��تان في الع��راق، تابعت ان 
ه��ذه ه��ي رغب��ة بع��ض اجلهات 

التي تتعام��ل بعقلية احلكومات 
الس��ابقة نفس��ها وهو ما عدته 
انته��اكاً للدس��تور، مش��يرة الى 
ان الدميقراطي��ة واعط��اء احلقوق 
للمحافظات هي مجرد ش��عارات 

ليس اال في العراق.  
ف��ي  رفض��ت  مطلع��ة  مص��ادر 
تصري��ح للصب��اح اجلدي��د البناء 
عل��ى املب��ادرة التي قدمه��ا نائبا 
رئيس اجلمهورية، مشيرين الى ان 
اجلمود السياسي يتطلب ضغطا 
دولياً لتحريكه ورعاية الية حوارات 

جديدة بن اربيل وبغداد.
وقال��ت ان االقلي��م يحت��اج ال��ى 
االس��راع في حتريك عجل��ة احلوار 
مع بغداد، وتقدمي تطمينات لدول 
اجل��وار، ملنعها من ف��رض عقوبات 
جدي��دة، ن��زوال عند رغب��ة بغداد، 
ميك��ن ان تنعك��س س��لبا عل��ى 
الواق��ع املعيش��ي للمواطنن في 

كردستان. 
السياسي  املكتب  وكان سكرتير 
للحزب الدميقراطي الكردس��تاني 
ف��ي  ق��ال  ق��د  ميران��ي  فاض��ل 
تصري��ح على هامش مش��اركته 
ف��ي مراس��م ع��زاء الرئيس جالل 
طالبان��ي أن الكونفدرالية ش��يء 
جيد ش��رط أن ال يع��د احلاكم في 
بغداد بأننا مغفل��ن، فإن اعترفوا 
بدولة كردستان سنتحاور معهم 

بشأن الكونفدرالية.
وبش��أن املبادرات الدولية وخاصة 
املبادرة الفرنسية لتهدئة األوضاع 
بن إقليم كردس��تان وبغداد، قال: 
»نحن ال نرفض أي مب��ادرة، واردف 
جي��د،  ش��يء  إن«الكونفدرالي��ة 
شرط أن ال يرانا حكام بغداد بأننا 
مغفل��ن، ف��إن اعترف��وا بالدولة 
الكردية عندها سنتفاوض معهم 

بشأن الكونفدرالية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن القي��ادي في االحتاد الوطني 
الكردس��تاني، غياث الس��ورجي، 
امس األحد، عن تولي النائب االول 
لرئيس االحتاد، كوس��رت رس��ول، 
منصب االمن الع��ام لالحتاد بدال 
من الراح��ل ج��الل طالباني حلن 

اختيار رئيس جديد.

الس��ورجي ف��ي تصري��ح  وق��ال 
صحفي، إن »وفق النظام الداخلي 
لالحتاد الوطني الكردستاني، يحل 
النائب األول لألم��ن العام محله 
ف��ي حال وف��اة او س��فر األخير او 

متتعه بعطلة«.
الثان��ي  »النائ��ب  ان  وأض��اف 
لطالبان��ي، بره��م صال��ح، ق��دم 

الى املفوضي��ة العليا لالنتخابات 
بقائم��ة واحدة، وحس��ب النظام 
الداخلي ال يجوز أي كادر من االحتاد 

النزول بقائمة خارج االحتاد«.
واش��ار ال��ى انه »في ه��ذه احلالة 
يح��ل كوس��رت رس��ول، مح��ل 
طالباني حلن إجراء االحتاد الوطني 
مؤمت��را النتخاب القيادة واجمللس«، 

مبينا ان »مجلس القيادة هم من 
يرشحون أمينا عاما لالحتاد ونائبن 

وأعضاء املكتب االساسي«.
يش��ار إل��ى أن رئي��س اجلمهورية 
الس��ابق ج��الل طالبان��ي، توفي 
الثالثاء املاضي، عن عمر 84 عاماً، 
في املاني��ا بعد ص��راع طويل مع 

املرض.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت امان��ة بغداد ع��ن حتقيق 
نس��ب اجناز متقدمة ف��ي تنفيذ 
أكبر مدينة ألعاب مائية مغلقة 
ف��ي الع��راق مبنطق��ة زيون��ة من 

طريق االستثمار.
وذكر بي��ان الع��الم االمانة تلقت 
»الصباح اجلديد« نسخة منه، ان 

»قسم االستثمار في أمانة بغداد 
يش��رف حالي��اً على تنفي��ذ أكبر 
مدينة ألعاب مائي��ة مغلقة في 
العراق مبساحة 21 ألف متر مربع 
التي تعمل عل��ى تنفيذها احدى 
الشركات االس��تثمارية محققة 
نس��بة اجناز بلغت أكثر من 60% 
ومن املتوق��ع اجنازها مطلع العام 

املقبل«.
يتضم��ن  »املش��روع  ان  واض��اف 
)منزلق كوبرا املائي(األول من نوعه 
في الع��راق وألعاباً )مائية للكبار( 
وأخ��رى للصغ��ار وح��وض أمواج 
ومطاعم ومقاهي وأماكن جلوس 
داخلية بتصمي��م عصري مطلة 
على املسابح و مواقف للسيارات 

كم��ا س��تخصص أيام للنس��اء 
وأيام أخرى للرجال فقط«.

واش��ار البيان الى ان »الفعاليات 
الترفيهي��ة التي تس��تعمل ألول 
مرة في العاصم��ة يتم تنفيذها 
وباإلعتماد  وفق تصاميم عاملي��ة 
الرصين��ة  الش��ركات  عل��ى 

املتخصصة في هذا اجملال«.

كوسرت رسول يتولى مؤقتًا رئاسة
االتحاد الوطني الكردستاني 

أمانة بغداد: افتتاح أكبر مدينة ألعاب
مائية في العراق مطلع 2018

مساٍع سياسية لتحريك الجمود وفتح
الباب أمام حوار جديد بين أربيل وبغداد 

مع إصرار »الديمقراطي« على عدم إلغاء نتائج االستفتاء 
د.علي شمخي 

ل��م تنقطع دعوات االصالح السياس��ي في العراق 
على الرغ��م من اصرار كتل واح��زاب وزعامات على 
ابق��اء النهج ال��ذي اختطته العملية السياس��ية 
منذ 2003 واملمارسات اخلطيرة  التي ارتكبها ممثلو 
هذه الكتل داخل السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائي��ة والتي اس��همت في انح��راف النظام 
الدميقراط��ي برمته وخالفا ملا تدعي��ه هذه االحزاب 
والكتل في االجتماعات املعلنة وامام وسائل االعالم 
من حرص على االستجابة لدعوات االصالح وايقاف 
مسلس��ل االنهيار في التقدمي والترشيح الشغال 
املناصب الس��يادية والهيئات املس��تقلة فان واقع 
احلال يشير الى متسك كل كيان وكل حزب باجندته 
ورؤيته التي تتيح االبقاء على املصالح السياس��ية 
واالقتصادي��ة ومقاوم��ة جمي��ع الدع��وات الحالل 
التغيي��ر في آلي��ات اختي��ار املس��ؤولن الدارة هذه 
العناوين واملناصب ويبدو ان تكرار التجارب املشوهة 
للممارس��ات الدميقراطية في العراق قد اكس��بت 
االحزاب والكيانات خبرة واس��عة في االلتفاف على 
دع��وات االصالح والوقوف بوجهها وممارس��ة الزيف 
وااللتواء للتش��بث باحملاصصة املقيتة وقد كشف 
مل��ف مفوضي��ة االنتخاب��ات واختي��ار مرش��حن 
مستقلن جدد لهذه املفوضية مدى استهتار ممثلي 
الكيانات السياسية داخل قبة البرملان بكل دعوات 
االصالح واطاح اصرارهم على تقدمي مرش��حن من 
قبلهم بكل آمال وطموحات العراقين في االقتراب 
من مساحات امنة ومس��تقرة وعادلة تتيح جلميع 
العراقين االس��هام في بناء الع��راق اجلديد اعتمادا 
على كفاءاتهم وادوارهم وخبراتهم املعززة بالعلم 
والنزاه��ة حي��ث انبرى بع��ض قادة االح��زاب ورموز 
احملاصصة للدفاع عن االساليب املريضة واملشوهة 
التي تطع��ن االصالح في خاصرت��ه وتضع العصي 
ام��ام دوران دواليب��ه متحجج��ن بحج��ج واهي��ة 
ورافضن الش��كال واس��اليب اخرى طرحها بعض 
النواب حل��ل ازمة اختيار مفوضن مس��تقلن جدد 
الدارة العملي��ة االنتخابية املقبل��ة التي يراد لها ان 
تتجاوز املمارسات واالتهامات السابقة التي حلقت 
بعمليات التصويت ومارافقها من انتهاكات وصلت 
الى حد التزوير في مفاصل االدارة االنتخابية وكان من 
املمكن انتهاز الفرصة واملوافقة على آليات جديدة 
تطمئن مالين العراقين بان االصالح ميكن ان يأخذ 
طريقه وينطلق م��ن االنتخاب��ات املقبلة بوصفها 
اللبن��ة االولى الس��تعادة نظام دميقراطي س��ليم 
ومعافى التصيبه س��موم احملاصصة والس��كاكن 
املتحزبن الظالمين املتربصن ببصيص النور الذي 

يراد له ان يتسع ليضيء البالد كلها.

المتربصون اإلصالح!

آنا بورشفسكايا*

ف��ي 4 تش��رين األول/أكتوب��ر، غ��ادر 
العاهل السعودي امللك سلمان إلى 
روسيا وبذلك يكون امللك السعودي 
األول عل��ى اإلطالق ال��ذي يقوم مبثل 
هذه الزيارة. وفي اعتراف رمبا بأهمية 
الزي��ارة، عّلق الكرمل��ن آماالً كبيرة 
عل��ى ه��ذا االجتم��اع ال��ذي أُرجئ 
ع��دة م��رات، حيث وص��ف املتحدث 
باس��م الكرملن دمييتري بيسكوف 
السعودين بأنهم زعماء في العالم 
العربي. وأضاف: »أملنا الرئيسي هو 
ف��ي أن توفر هذه الزيارة زخماً جديداً 
وقوياً لتنمية العالقات الثنائية، ألن 
إمكاني��ات عالقاتنا أغن��ى بكثير مما 

يُظهره الوضع الراهن«.
ولطامل��ا اعتبر ال��روس الرياض طرفاً 
إقليمياً مهماً، ويس��عون بال ش��ّك 
إلى تعزيز االستثمار والتجارة أيضاً. 
كم��ا تُعتب��ر موافق��ة املل��ك أخيراً 
على القيام بالزيارة اجنازاً بالنس��بة 
لفالدميير بوت��ن، مما ميّثل اعترافاً آخر 
رفي��ع املس��توى بأهمية موس��كو 

املتزايدة في الشرق األوسط. 
وفي معظم تاريخها، كانت العالقات 
أو  مح��دودة  السعودية-الروس��ية 
معدومة أو عدائية بش��كٍل واضح، 
إذ وجد الطرفان نفسيهما يدعمان 
ق��وى متعارضة ف��ي املنطقة. ولم 
تشهد العالقة سوى حلظات قليلة 
م��ن التع��اون احملتمل ف��ي بداياتها. 
ففي عام 1926 على س��بيل املثال، 
كان االحت��اد الس��وفيتي البلد األول 

ال��ذي يعترف رس��مياً بابن س��عود 
حاكماً لش��به الدولة الس��عودية. 
وف��ي املقاب��ل، س��مح املل��ك ببقاء 
البعثة الس��وفيتية ف��ي جدة. وفي 
الس��عودي  األمي��ر  زار   ،1933 ع��ام 
واملل��ك املس��تقبلي فيص��ل االحتاد 
علي��ه  ع��رض  حي��ث  الس��وفيتي، 
الكرملن قرضاً بقيمة مليون جنيه 
مقابل رفع احلظر التجاري والتوقيع 
التج��ارة  ح��ول  معاه��دات  عل��ى 
والصداقة. ومع ذلك، ففي حن رفع 
ابن سعود احلظر في نهاية املطاف، 
إاّل أّن��ه لم يوّق��ع املعاهدات أو يقبل 

القرض. 
العالق��ات  ش��هدت  م��ا  وس��رعان 
رك��وداً ح��ن رأى الس��وفيت أن ابن 
س��عود ل��ن يتحدى الغرب بش��كل 
ناشط، فس��حبت موسكو بعثتها 
 .1938 ع��ام  ف��ي  الدبلوماس��ية 
وبحلول عام 1958، ش��عر الكرملن 
أن السعودين انضموا إلى املعسكر 
»اإلمبريال��ي«، رغ��م اس��تمراره في 
التعبي��ر أحيان��اً عن التف��اؤل حول 
إعادة إحياء العالقات الدبلوماسية. 
وفي ع��ام 1962، بدا أن البلدين على 
اس��تعداد للقي��ام بذل��ك - إل��ى أن 
اندلعت ثورة في ش��مال اليمن في 
أيلول/س��بتمبر من ذل��ك العام، مما 
وضع السوفيت والس��عودين على 
طرفي نقيض ف��ي الصراع. وبعدها، 
تنافست الدولتان على بسط النفوذ 
في س��لطنة ُعمان وجن��وب اليمن 
لغاي��ة س��بعينيات الق��رن املاضي. 
ومع ذلك، استمر الكرملن باحلديث 
عن إمكانية حتس��ن العالقات، لكن 

املل��ك فيص��ل ظ��ل معادي��اً لهذه 
الفكرة إل��ى حن اغتيال��ه في عام 
1975، ليحم��ل خلفه املل��ك خالد 

الشعلة ويواصل املنافسة الثنائية 
على بسط النفوذ في املنطقة.

وبحل��ول ع��ام 1979، ب��دت الرياض 

منفتح��ة عل��ى مبادرات موس��كو 
املتجددة في سياق تدهور العالقات 
الس��عودية-األمريكية، ولكن الباب 

األول/ كان��ون  ف��ي  مج��دداً  أُغل��ق 
ديسمبر من ذلك العام عندما اجتاح 
السوفيت أفغانس��تان. وسرعان ما 
برزت السعودية كأحد أبرز معارضي 
االش��تراكية  اجلمهوري��ات  »احت��اد 
احل��رب  تل��ك  ف��ي  الس��وفيتية« 
وساهمت بش��كل فعال في هزميته 
الفادح��ة. ولم يواف��ق البلدان على 
الدبلوماس��ية  العالقات  اس��تعادة 

حتى عام 1990. 
وف��ي تس��عينيات الق��رن املاض��ي، 
انسحبت روس��يا إلى حد كبير من 
الشرق األوس��ط، لكّن بوتن سعى 
الحق��اً إلى عكس ه��ذا االجتاه. وفي 
ع��ام 2007، التق��ى املل��ك عبداهلل 
في الرياض، ليصب��ح بذلك الرئيس 
الروس��ي األول ال��ذي ي��زور اململكة. 
لك��ن حن اجتاحت روس��يا جورجيا 
في عام 2008، لم يعترف السعوديون 
وأوس��يتيا  أبخازي��ا  بجمهوريت��ي 
املدعومتن  االنفصاليتن  اجلنوبي��ة 
توت��رت  ومج��دداً،  موس��كو.  م��ن 
العالق��ات بعد ان��دالع االحتجاجات 
س��وريا  ف��ي  للنظ��ام  املناهض��ة 
ف��ي آذار/م��ارس 2011، حي��ث دعم 
الكرملن والرياض مرًة أخرى طرفن 
متعارض��ن لص��راع ما في الش��رق 
األوس��ط. وفضالً عن دع��م الرئيس 
السوري بش��ار األسد ضد املتمردين 
املدعوم��ن من الس��عودية، اتهمت 
بتموي��ل  م��راراً  الري��اض  موس��كو 

اإلرهاب السّني داخل روسيا.
ونظ��راً إلى مجموعة االنتكاس��ات 
وحّدة الطبع، ملاذا وافق امللك سلمان 
على عق��د اجتماع اآلن؟ يتمثل أحد 

األسباب الرئيسية في أّن السعودية 
غّي��رت على م��ا يب��دو موقفها جتاه 
األسد في األسابيع األخيرة، وتقّبلت 
أنه سيبقى في السلطة، على األقل 
في الوقت الراه��ن. ومن وجهة نظر 
عملّية، ينطوي ذل��ك على التعامل 
مع موس��كو حول احلرب في سوريا 
اإلقليمية.  القضاي��ا  م��ن  وغيره��ا 
وم��ن األس��باب احملتمل��ة األخرى أن 
الس��عودين قد يرغبون في البحث 
عن فرص تعاون بشأن أسعار النفط 
وصفقات مهمة في مجال الطاقة 

والتجارة واالستثمار.
من الناحية اجلغرافية السياس��ية، 
ق��د تعتبر الري��اض أيض��اً أن إقامة 
رواب��ط أوثق م��ع موس��كو ميكن أن 
يس��اعد على إبعاد روسيا عن إيران، 
مم��ا يقّل��ص بالتالي النف��وذ املتزايد 
للجمهورية اإلسالمية في املنطقة. 
غي��ر أن هذا أمر غي��ر محتمل. فقد 
س��بق أن حاول الس��عوديون فسخ 
روابط موس��كو مع إي��ران من خالل 
االلتزام باس��تثمار 10 مليارات دوالر 
في روسيا في متوز/يوليو 2015، ولكن 
بوتن لم يغّير موقفه من طهران في 
ذلك احلن ومن غير املرّجح أن يفعل 
ذلك اآلن. وفي هذا السياق، قد تؤدي 
زيارة امللك الس��عودي إلى تقارب مع 
روسيا أو قد ال تؤدي إلى ذلك، لكنها 
إش��ارة واضحة أخرى على س��طوة 

بوتن املتزايدة في املنطقة.

*آنا بورشفسكايا هي زميلة »آيرا 
وينر« في معهد واشنطن.

التوترات الماضية تلقي بظاللها على زيارة الملك سلمان إلى موسكو
تقـرير

رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسن

أكد رئيس ديوان رئاسة 
إقليم كردستان فؤاد 
حسين أن مسعود 
بارزاني اتفق مع نائبي 
رئيس جمهورية 
العراق إياد عالوي 
وأسامة النجيفي، على 
رفع العقوبات فورًا عن 
إقليم كردستان
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امللك سلمان في اثناء زيارته الى موسكو



بغداد – عملية امنية 
ذكر مص��در امني في قي��ادة عمليات 
بغداد امس األحد، ع��ن اعتقال "مزور 
كبير في منطقة الش��رطة اخلامسة 

جنوب غربي العاصمة.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه إن "قواتنا األمنية 
في قيادة عمليات بغداد وباالش��تراك 
مع مكتب مكافحة إجرام البياع وعلى 
وف��ق معلوم��ات اس��تخبارية متكنت 
م��ن إلق��اء القب��ض على م��زور كبير 
ضمن منطقة الش��رطة اخلامس��ة"، 
مضيف��ا ان��ه مت ُضبط بحوزت��ه على 
80 ختم��اً مختلفة األن��واع و15 كفر 
خت��م م��ع أجه��زة طابع��ة والب توب 

ومستمسكات مصورة".

ديالى – قصف جوي  
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس االح��د عن عملي��ة نوعية 
للعملي��ات اخلاصة في جه��از مكافحة 
االرهاب ش��مال ش��رقي احملافظة، فيما 
اكد ان العملية دمرت خاللها معسكرا 
وارب��ع مضاف��ات وقت��ل 10 م��ن تنظيم 

"داعش".
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "اس��تخبارات العمليات 
اخلاص��ة ف��ي الفرق��ة الذهبي��ة بجهاز 
مكافح��ة االرهاب في ديالى بالتنس��يق 
مع طي��ران اجليش نفذت عملية مباغتة 
ونوعية في بس��اتني حوض شمال قضاء 
املقدادية )35كم شمال شرق بعقوبة(".

كركوك – عملية نوعية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 

كرك��وك ام��س األح��د، ان مف��ارز من 
احلشد الش��عبي متكنوا من قتل عدد 
من عناصر تنظيم داعش في احلويجة 

رفضوا تسليم أنفسهم.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
الش��عبي  إن "احلش��د  ع��ن اس��مه  
والق��وات األمنية قتال عددا من عناصر 
داع��ش رفضوا تس��ليم انفس��هم" ، 
مضيفا أن "القوات االمنية مس��تمرة 
بعملي��ات تطهير وإدام��ة التماس مع 
املناطق التي تقع حتت س��يطرة قوات 
البيش��مركة وتعق��ب فل��ول داع��ش 

اإلجرامي".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اف��اد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
ان  األح��د،  ام��س  باب��ل  محافظ��ة 
تش��كيالت امنية متكن��ت من القبض 

عل��ى 40 مطلوب��اً للقض��اء والعث��ور 
عل��ى كميات من املتفجرات، ش��مالي 

احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اس��مه إن "قواتنا نفذت 
ال��ى  اس��تنادا  اس��تباقية،  عملي��ة 
معلوم��ات اس��تخبارية ف��ي منطقة 
مويلح��ة االراضي التابع��ة لها ضمن 
قاط��ع القري��ة العصري��ة ف��ي ناحية 
االسكندرية أس��فرت عن العثور على 
كميات م��ن البارود وحاوي��ة عتاد عيار 
)14,5( إضافة الى جهاز اتصال السلكي 

)أيكم(، مت رفعهما دون حادث".

صالح الدين – اشتباك مسلح 
اعل��ن الناط��ق باس��م وزارة الداخلية 
امس االحد عن مقتل تسعة انتحاريني 
م��ن تنظي��م "داع��ش" في الس��احل 

االيسر لقضاء الشرقاط شمال صالح 
الدين.

وقال الناطق باس��م الداخلية العميد 
س��عد معن  إن "9 ارهابيني اتتحاريني 
قتلوا، صباح ي��وم امس على يد ابطال 
قسم شرطة الساحل االيسر ملديرية 
ش��رطة ص��الح الدين خ��الل عمليات 
البح��ث والتفتيش في قرية ش��اطئ 
اجلدر التابعة لناحية الس��احل االيسر 

لقضاء الشرقاط".

االنبار – ضربة جوية 
كشف قائد عمليات االنبار اللواء الركن 
محمود الفالحي امس االحد عن تدمير 
طيران اجليش س��يارتني ل�"داعش" في 

النخيب غربي احملافظة.
إن  الفالح��ي   الرك��ن  الل��واء  وق��ال 
"طي��ران اجلي��ش متك��ن م��ن قص��ف 

عجلت��ني لتنظي��م داعش ف��ي جنوب 
قري��ة الكس��رة الواقعة ب��ني منطقة 
ال�160كيلو-النخي��ب غرب��ي األنبار" ، 
مضيفا أن "القصف اس��فر عن تدمير 
العجلتني واحلاق خسائر مادية وبشرية 

بداعش". 

الديوانية – عملية دهم 
اعلن��ت مديري��ة ش��رطة محافظ��ة 
الديوانية امس االحد، عن القاء القبض 
على متهم بحادث مقتل احد االطباء 

في حي االسكان في احملافظة. 
وقال العميد فرقد زغير مجهول مدير 
ش��رطة الديوانية إنه "بعد اإلخبار عن 
وجود مشاجرة في منطقة حي الزيتون 
توجه��ت دوريات النج��دة االنتقال الى 
محل احلادث، حيث تبني مقتل الدكتور 
علي صال��ح على يد احد االش��خاص 

بع��دة اطالقات نارية" ، مش��يرا الى ان 
"املته��م كان مختبئ��ا في اح��د الدور 

السكنية املتروكة .

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس االحد، بان االجهزة االمنية 
متكن��ت م��ن القبض عل��ى 23 متهما 
مطلوب��ا للقضاء خالل ال�48 س��اعة 

املاضية في احملافظة. 
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "السيطرات االمنية املنتشرة 
بعم��وم احملافظة متكنت م��ن القبض 
على 23 متهما مطلوبا للقضاء بتهم 
جنائي��ة مختلفة"، الفت��ا الى ان "من 
ب��ني هؤالء 4 مطلوب��ني بقضايا القتل 
باالعدام  واحده��م محك��وم  العم��د 

غيابيا".

ضبط مزّور كبير في الشرطة الخامسة غربي بغداد * الطيران يدمر معسكرًا و4 مضافات لداعش شرقي بعقوبة 
اعتقال 40 مطلوبًا وضبط متفجرات شمالي بابل * تدمير سيارتين لداعش في النخيب بقصف جوي غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن 
ت��وران، أم��س األح��د، ع��ن تعديل��ني ف��ي قانون 
مفوضية االنتخابات يتضمنان إضافة مقعدين 
للمفوضية وإلغاء تس��ع درج��ات بعنوان وكيل 
مفوض، مبيناً أن التعديلني ال يستوجبان الطعن 

من قبل احلكومة.
وقال توران في تصريح صحفي، إن "مشروع قانون 
مفوضية االنتخابات تضمن تعديلني، األول إضافة 
مقعدين للمفوضية واح��د للمكون التركماني 
والثان��ي للمكون املس��يحي ليصب��ح العدد 11 
مفوض��اً بدالً م��ن تس��عة، وهي واقعي��ا توجد 
فيها أعب��اء مالية".وأضاف ت��وران، أن "التعديل 
الثاني ضمن مشروع القانون تضمن إلغاء تسع 
درجات بعنوان وكيل مفوض، بالتالي فان املتوفر 
من ه��ذه الدرجات التي حذفت س��تغطي وتزيد 
على النفقات التي س��يتم توفيرها للمقعدين 
اإلضافي��ني"، موضحاً أنه "بهذين التعديلني فان 
إضاف��ة املقعدين لن يتضمن أي��ة تبعات مالية 

على احلكومة تستوجب الطعن به".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت جلنة برملانية ان مجلس النواب س��يناقش 
في جلس��ته املقررة اليوم األثنني، أس��باب قيام 
وزارة اخلارجي��ة، بس��حب ترش��يح الع��راق م��ن 
منصب مدير ع��ام منظمة األمم املتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )اليونسكو(.
وأبدت جلنة الصحة والبيئة النيابية في بيان لها 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه "أستغرابها 
من قيام وزارة اخلارجية بس��حب ترش��يح صالح 
احلس��ناوي ملنصب مدي��ر )اليونس��كو( لصالح 
مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب، مؤكدة 
أنه كان األجدر بالوزارة أن تستش��ير احلس��ناوي 
قبل أن تبادر لس��حب ترش��يحه بقرار فردي دون 

إبالغه باملوضوع".
وأضاف البيان انه "وفي الوقت الذي نعبر فيه عن 
فائق احترامنا ملرشحة جمهورية مصر العربية، 
ن��رى أن قي��ام وزارة اخلارجية بس��حب ترش��يح 
)احلسناوي( خطوة غير صائبة، سيما وأنه يتمتع 
بكامل املؤهالت التي جتعل منه مرشحاً مناسباً 
ملنص��ب مدير عام اليونس��كو" مبين��ة ان "هذا 
القرار يعد خسارة كبيرة للعراق وللدول األعضاء 

في منظمة اليونسكو".
وأش��ارت اللجن��ة النيابي��ة الى انه "وبحس��ب 
املعلوم��ات املتوفرة لدينا فإن س��حب ترش��يح 
}احلس��ناوي{ مت بقرار اتخذت��ه وزارة اخلارجية دون 
استش��ارته ودون اس��تحصال موافقت��ه، وهذا 
تص��رف فردي غير جائ��ز مطلقاً" الفتت��ة اليانه 
"وفي الوقت الذي نس��جل في��ه اعتراضنا على 
هذا التصرف نؤكد أننا س��نناقش هذه القضية 

في جلسة مجلس النواب غداً االثنني".

الكشف عن تعديلين في 
قانون مفوضية االنتخابات

البرلمان يناقش اليوم 
سحب ترشيح العراق
من إدارة اليونسكو

الملف األمني

هيئة احلدود تكشف عن تشكيل 
غرفة عمليات للسيطرة على أربعة 

منافذ في إقليم كردستان
ورأى خل��ف ان "عملية الس��يطرة على 
جمي��ع املنافذ ممكنة في ظل االمكانات 
املتوف��رة، وتواج��د الق��وات القريبة من 

املعابر احلدودية".
ومضى إل��ى ان "غلق احل��دود مع تركيا 
واي��ران نتيج��ة لعدم انصي��اع حكومة 
اقليم كردس��تان لقرار تس��ليم املعابر 
بس��بب وجود مصالح للعراق مع هاتني 
الدولت��ني، وبالتالي ف��أن احلدود يجب أن 

تخضع للسلطات احمللية".
يشار إلى ان احلكومة العراقية قد قررت 
الس��يطرة على جميع املنافذ احلدودية 
الس��لطات  ووضعه��ا حت��ت س��يطرة 
االحتادية على أثر اجراء اقليم كردستان 
اس��تفتاء لالنفص��ال عن الع��راق، بعد 
أن كان��ت حتت نفوذ قوات البيش��مركة 

طيلة السنوات املاضية.

استعـدادات واسعـة لتحريـر
مناطـق أعالـي الفـرات

وتاب��ع الزبي��دي " توجد خط��ط خاصة 
لعمليات مس��ك احلدود العراقية ومنع 
اندف��اع اإلرهابيني إل��ى الداخل العراقي 
من خالل حرس احلدود وبتعزيز من قوات 
احلشد الش��عبي إضافة إلى استعمال 
كالطائ��رات  املتط��ورة  التكنولوجي��ا 

املس��يرة واملناظير اخلاص��ة إضافة إلى 
املراقبة اجلوية عبر الطائرات". 

من جانبه أفاد قائممقام قضاء الرطبة 
مبحافظ��ة االنبار عم��اد الدليمي، أمس 
األحد , بان القوات األمنية شنت حملة 
دهم وتفتيش في صحراء االنبار الغربية 
بحث��ا عن اخلاليا  النائمة التي تتخذ من 
هذه املناطق مكانا ملهاجمة القطعات 

العسكرية. 
وق��ال الدليم��ي لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘ إن" الق��وات األمنية ش��رعت 
بحمل��ة ده��م وتفتي��ش ف��ي منطقة 
عكاشات واملناطق الصحراوية القريبة 
منه��ا غرب��ي االنب��ار على خلفي��ة ورود 
معلوم��ات اس��تخباراتية تفي��د بوجود 
خالي��ا نائمة تروم مهاجم��ة القطعات 

العسكرية ". 
وأض��اف إن" الق��وات األمني��ة أغلق��ت 
مداخ��ل ومخ��ارج املناط��ق املش��مولة 
بالتفتيش ومنعت حركة السير لتأمني 
احلماي��ة املطلوب��ة للق��وة", مبين��ا إن 
"احلملة تأتي بالتزامن مع اس��تعدادات 
الق��وات األمني��ة لتحرير قضائ��ي راوه 

والقائم غربي احملافظة".
م��ن جهتها أعلن��ت وزارة الدفاع ، أمس 
األح��د ، ع��ن تدمي��ر معس��كر لداعش 
الوهاب��ي بضربة جوية لطي��ران اجليش 

العراقي غربي االنبار. 
وذك��رت ال��وزارة ف��ي بيان له��ا حصلت 

صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ على نسخة 
من��ه، إن طيران اجليش رصد معس��كراً 
كبي��راً لداع��ش الوهاب��ي مموه��ا وعلى 
ش��كل ش��قوق مت حفرها في الصحراء 
حيث قامت الطائرات بضرب املعس��كر 
ما أسفر عن تدمير 15عجلة و3 مولدات 
كهرب��اء كبي��رة وح��رق خي��م بأحجام 
مختلفة ومجموعة كبيرة من االطارات 
مغطاة بجادر للتموي��ه فضال عن حرق 

10 براميل وقود. 
وفي الس��ياق ذاته أشار البيان إلى انه " 
لوحظ وجود ش��قوق بأعماق كبيرة في 
التالل اجملاورة للمعسكر وبأعماق كبيرة 
حتوي حاوي��ات كبيرة حيث مت توجيه رتال 
من قواتنا البطلة باجتاه املعسكر الذي 
يبعد مسافة 40 كيلو مترا عن منطقة 
160 بعمق الصحراء للسيطرة  الكيلو 

عليه . 
الصق��ور  خلي��ة  أف��ادت  ذل��ك  ال��ى 
االس��تخبارية في وزارة الداخلية، أمس 
األحد ، باستهداف مواقع تابعة لتنظيم 
"داعش"، غربي األنب��ار، الفتا إلى مقتل 
20 عنص��را من التنظيم بينهم قيادات 

بارزة. 
وقال��ت اخللية في بي��ان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  نسخة منه، إن "اخللية 
وبالتنسيق مع قيادة العمليات املشركة 
نفذت عملية نوعية الس��تهداف ثالثة 
مواقع مهمة لعصابات داعش اإلرهابية 

غرب��ي االنبار بواس��طة طائ��رات القوة 
اجلوية". 

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن 
استهداف اجتماع للقيادات العسكرية 
لداع��ش في قضاء القائم حي اجلماهير 
بغ��داد  الس��تهداف  تخط��ط  كان��ت 
والنجف االشرف أدت الضربة إلى تدمير 
املوقع بنحو كامل ومقتل ٢٠ من داعش 
بعضهم م��ن القيادات العس��كرية ملا 
يس��مى واليات بغ��داد والف��رات واالنبار 
وج��رح ع��دد آخ��ر وتدمي��ر عجلتني في 

املوقع". 
وأوض��ح أن "م��ن أه��م القتل��ى املدعو 
أبو طارق األمير العس��كري ملا يس��مى 
والي��ة بغداد ضاب��ط ق��وات خاصة في 
زمن النظام البائد وكان معتقل سابقاً 
في س��جن بوكا ومقرب م��ن البغدادي، 
مخط��ط لع��دد م��ن العملي��ات التي 
نفذت في بغ��داد ومنها عملية الكرادة 

عام ٢٠١٦". 
وتاب��ع، "كم��ا أس��فرت العملي��ة ع��ن 
تدمير معم��ل لتفخي��خ العجالت في 
حي الف��رات قضاء القائ��م إضافة إلى 
تفجير ثالث عجالت مفخخة في املوقع 
و مقت��ل ١٢ بينهم خبراء للتفخيخ من 

جنسيات أجنبية".
 وأشار البيان إلى أن "ضربة جوية دقيقة 
اس��تهدفت مضافة انتحاريني تابعة ملا 
يس��مى والية بغداد في حي ٧ نيس��ان 

في قضاء القائم، أسفرت عن مقتل ١٤ 
إرهابي��ا وجرح آخرين م��ن عناصر داعش 
اإلرهاب��ي و تدمي��ر ع��دد م��ن األحزمة 

الناسفة والذخيرة في املوقع".

املرجع السيستاني يعّزي بوفاة 
طالباني ويشيد بدوره في حل 

األزمات
وتوف��ي ج��الل طالباني وه��و أول رئيس 
ي��وم   )2014  –  2005( للع��راق  ك��ردي 
الثالثاء املاضي في أحدى مستش��فيات 
العاصم��ة االملاني��ة برل��ني بع��د صراع 
طويل مع املرض عن عمر 83 عاماً، ووري 
جثمان��ه الورى قرب منزل��ه مبنطقة تل 
دباشان مبدينة السليمانية يوم اجلمعة 

املاضي.

اليابان تكشف عن وجود 24 مشروعاً 
لها في العراق مت إجناز 10 منها

إي��واي ف��ي منش��ور ل��ه عل��ى  وق��ال 
إن   ،)2017 آب   28( ي��وم  الفيس��بوك، 
"العراق ش��هد خالل األربعة عشرعاماً 
املاضية مآس��ي ال حتص��ى"، مؤكداً أنه 
"ال يل��وم أحداً على مآس��ي املاضي؛ ألن 
ذلك لن يسهم في نشر السالم و احملبة 

في العراق".

الصدر ينتقد "التقاعس" في 
التظاهرات

ويحّذر من زيادة نفوذ "الفاسدين"

ويقود الصدر تظاهرات حاشدة بنحو 
ش��به أس��بوعي تدع��و إل��ى إصالح 
املؤسس��ات احلكومي��ة ف��ي العراق 
ومحارب��ة الفس��اد املستش��ري في 

عموم البالد.

تداول نحو ملياري سهم بقيمة 
مليار دينار في البورصة العراقية

م��ن  املباع��ة  االس��هم  ع��دد  أم��ا 
املس��تثمرين غير العراقيني لالسبوع 
املاض��ي، فبل��غ )654( مليون س��هم 
)%309,27( قياس��ا  مرتفعا بنس��بة 
باالس��بوع الذي قبل��ه، وبلغت قيمة 
تل��ك االس��هم )396( ملي��ون دين��ار 
م��ن خالل تنفي��ذ )123( صفقة على 
اس��هم ش��ركتني مرتفعة بنس��بة 
)%189,08( قياس��ا باالس��بوع ال��ذي 

قبله.

الكشف عن وجود 5000 امرأة
أجننب أطفاال لـ"داعش"

ويضيف أن األمم املتحدة حضت الدول 
الت��ي أجن��ب مواطنوه��ا أطف��اال في 
املناط��ق التي كانت يس��يطر عليها 
التنظي��م عل��ى إيج��اد ح��ل لهؤالء 
األطفال وعدم تركهم للمخاطر التي 

يتعرضون لها وحالة انعدام الوطن.
ويق��ول الكاتب إن منش��ورات وزعت 
في العراق على أرامل عناصر تنظيم 
"داع��ش" وأطفاله��م كت��ب فيه��ا: 

"ارحل��وا، ال مكان لكم هنا، لقد نفد 
صبرن��ا عليكم، ال تقف��وا في طريق 
رصاصاتن��ا، العار لك��م واجملد واخللود 

لشهدائنا".
وحت��دث مارتن م��ع س��كينة محمد 
يونس الت��ي طلب منها املس��ؤولون 
في املوصل إيجاد حل لهؤالء األطفال 
مبنطقته��ا، فقال��ت: "هن��اك أكث��ر 
م��ن 1500 عائلة للتنظي��م، موزعة 
ب��ني اخمليمات، بينهم س��وريون وروس 
وشيش��ان وجنس��يات أخ��رى، وق��د 
أرس��لت ع��ددا 13 من أطف��ال قتلى 

التنظيم إلى دار لأليتام".
وتضي��ف أنها أرس��لت بعضهم إلى 
أوراق هوي��ة ألنه��م ال  امل��دارس دون 
ميلكون جنس��ية، ولكن بعضهم بال 

أحذية أيضا.

ترامب يبدأ ببناء اجلدار العازل
مع املكسيك

وخالل األسبوع اجلاري، متت دعوة عدد 
م��ن الصحفيني إلى موقع اإلنش��اء، 
أل��واح خرس��انية  حي��ث ش��وهدت 

عمالقة ومركبات ومئات العمال.
وخالل حملته االنتخابية، كان ترامب 
يشير دائما إلى ضرورة بناء جدار على 
احل��دود اجلنوبية مع املكس��يك على 
أن تدف��ع األخي��رة تكاليف��ه، وهو ما 
أثار توترات بني واش��نطن ومكسيكو 

سيتي.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

انتخب مجلس ادارة منظمة العمل 
ممث��ال  الع��راق  وباإلجم��اع  العربي��ة 
بوزي��ر العمل والش��ؤون االجتماعية 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
بعد انس��حاب وزير الق��وى العاملة 
املص��ري محم��د س��عفان لصال��ح 
الس��وداني  وبذل��ك خل��ف  الع��راق 
رئاس��ة مجل��س ادارة املنظم��ة من 
نظيره القطري الدكتور عيس��ى بن 
س��عد النعيمي الذي ت��رأس اجمللس 

خالل املدة املنصرمة. 
وقدم الس��وداني ش��كره ال��ى مدير 
ع��ام املنظمة فائز املطي��ري وجميع 
االعض��اء لثقتهم بانتخ��اب العراق 
رئيس��ا جمللس ادارة املنظمة للعامني 

احلالي واملقبل .
وافتتح مجلس ادارة املنظمة اعمال 
دورته ال�)87( بكلمة رئيسه املهندس 
محمد ش��ياع الس��وداني التي اكد 
فيها اهمي��ة تفعيل دور قوى االنتاج 
ملواجه��ة التحدي��ات الكبي��رة التي 
تقف وتواجه عمل املنظمة ، مشيرا 
في كلمته التي القاها خالل ترؤسه 
اعم��ال مجلس الدورة ال���)87( الذي 
افتت��ح اعماله اول امس في القاهرة 
ال��ى ان اه��م تلك التحدي��ات وتقف 
على رأس��ها موضوعات التش��غيل 
والتدريب  والتعليم  البطالة  وارتفاع 
االجتماعي��ة  احلماي��ة  وقضاي��ا 

ومناقشة احلريات النقابية. 
العم��ل  وزي��ر  ال��دورة  رئي��س  وب��ني 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
ضرورة ان يقوم مجلس ادارة املنظمة 
بتق��دمي الدع��م املطل��وب لتطوي��ر 
واملؤسسات  املنظمة  عمل مفاصل 
املنضوي��ة حت��ت خيمته��ا ، مضيفا 
ان تق��دمي الدع��م امل��ادي ومتابع��ة 
اس��هامات ال��دول االعض��اء له��م 
اهمي��ة في النه��وض بتل��ك الدول 
ومؤسس��اتها وايض��ا العم��ل على 
التفاع��ل ايجابيا مع اي��ة مقترحات 
تط��رح للتطوي��ر وتعمل عل��ى جتاوز 

التحديات . 
واض��اف الوزي��ر الس��وداني ان عل��ى 
اجلمي��ع العم��ل عل��ى وض��ع رؤي��ة 
م��ع  مس��تقبلية  واس��تراتيجية 
اقامة افضل العالقات التنس��يقية 
العرب��ي  العم��ل  مؤسس��ات  م��ع 

وم��ع االمانة العام��ة جلامعة الدول 
العربية ومجالسها الوزارية من اجل 
وضع االس��س الصحيح��ة واملتينة 
نح��و انطالق��ة تعب��ر ع��ن ق��درات 
منظمة العمل العربية كونها متثل 
اوس��ع جتم��ع عربي للح��وار الهادف 
االنتاج  بأط��راف  املتمث��ل  والفع��ال 
الثالث)احلكوم��ة، واصح��اب العمل، 

والعمال(. 
الت��ي  اجلدي��دة  ال��دورة  وناقش��ت 
اختتم��ت اعمالها في القاهرة امس 
االحد جملل��س ادارة املنظمة عددا من 
البنود املهمة، منها تقرير عن أوضاع 
عمال فلسطني في األراضي العربية 
احملتل��ة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 
)86( جملل��س إدارة املنظم��ة، إضاف��ة 
إل��ى تقارير ح��ول تنفي��ذ وتوصيات 
املنظم��ات  للجن��ة   )26( االجتم��اع 
واملتابع��ة ال��ذي عقد ف��ي القاهرة 
خالل متوز املاضي، وكذلك مناقش��ة 
ونتائج أعم��ال الدورة 100 للمجلس 
ونتائ��ج  واالجتماع��ي  االقتص��ادي 

أعم��ال ال��دورة 106 ملؤمت��ر العم��ل 
الدول��ي التي عق��دت بجنيف خالل 
شهر حزيران املاضي. كما يستعرض 
اجمللس تقريراً عن نش��اطات وإجنازات 
منظمة العم��ل العربي��ة فيما بني 
 "87"  ،"86" اإلدارة  مجل��س  دورت��ي 
وبن��داً ح��ول تنفي��ذ ق��رارات الدورة 
"44" ملؤمتر العمل العربي الذى عقد 
بالقاه��رة في نيس��ان 2017، إضافة 
إلى مناقشة عدد من املسائل املالية 

واإلدارية. 
عل��ى صعيد متص��ل اتفق��ت وزارة 
العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة مع 
الش��روع  اليونس��كو على  منظمة 
بتنفي��ذ اخلط��ة الزمني��ة للتطبيق 
التجريب��ي لثالث��ة مناه��ج تدريبية 
بنظ��ام التدريب املبن��ي على كفاءة 
cbt خ��الل اجتماع عق��ده مدير عام 
دائرة التدريب املهني املهندس صادق 
خزع��ل ابراهيم مع ممثل��ي منظمة 
اليونس��كو وبحض��ور مدير قس��م 

املناهج . 

وق��ال املدي��ر الع��ام ان��ه مت��ت خالل 
االجتماع مناقش��ة مش��روع اصالح 
التعلي��م والتدري��ب التقني واملهني 
في العراق ويجب بذل اجلهود لتعزيز 
نظام التدري��ب والتعليم املهني في 
الع��راق واالتفاق عل��ى تنفيذ اخلطة 
الزمنية للتطبي��ق التجريبي لثالثة 
مناه��ج تدريبي��ة س��يتم تطبيقها 
في ثمانية مراك��ز تدريب مهني في 
الع��راق ضمن برنام��ج اصالح قطاع 
tvet  ف��ي الع��راق وه��و قط��اع  ال 
مه��م يعمل على رفد س��وق العمل 

باخلريجني املؤهلني. 
واض��اف مدي��ر ع��ام دائ��رة التدريب 
املهني انه مت االتفاق على حتديد موعد 
اقامة ال��دورة التدريبي��ة للمدربني ، 
واكد على ضرورة االلتزام بالتوقيتات 
الزمني��ة احملددة للخط��ة املوضوعة 
واملباش��رة  التجريب��ي  للتطبي��ق 
بتنفي��ذ فقراته��ا حس��ب املواعيد 
املتفق عليها ألهمية النظام وجناحه 

في العديد من الدول. 

يذكر ان دائ��رة التدريب املهني تهتم 
بدراسة ومعاجلة التحديات التنموية 
الرئيس��ة في العراق منها مشكلة 
البطالة الت��ي يعاني منه��ا الكثير 
م��ن الش��باب الذي��ن يبحث��ون عن 
وظائف في القط��اع العام الذي لم 
يعد خيارا صاحلا لتوظيف الش��باب 
لقدرته احملدودة على خلق فرص عمل 
جدي��دة وعدد محدود من الش��واغر 
الوظيفية لذلك اصبح من الضروري 
تغييراجتاهات الش��باب نحو القطاع 

اخلاص لتوفير فرص العمل. 
والش��ؤون  العم��ل  وزارت��ا  وكان��ت 
االجتماعي��ة والتخطيط قد نظمتا 
ندوة خاصة بتحديث اس��تمارة واقع 
 2017-9-20 ي��وم  التش��غيل  حركة 
ف��ي مقر االخي��رة، بحض��ور الوكيل 
الفني ل��وزارة التخطيط وزير املالية 
وكالة الدكت��ور ماهر جوهان ورئيس 
اجله��از املرك��زي لالحص��اء الدكتور 
ضي��اء فضال ع��ن حض��ور مدير عام 
دائرة التنمية البش��رية ف��ي الوزارة 

عقود عبد احلس��ني، ومدير عام دائرة 
التدري��ب املهن��ي ف��ي وزارة العم��ل 
املهندس صادق خزعل ابراهيم وعدد 
م��ن مدي��ري االقس��ام في ال��وزارات 

ومجالس احملافظات. 
والق��ى املدي��ر الع��ام خ��الل الندوة 
محاضرة بعنوان )اضواء عن التصنيف 
العربي املعياري للمهن "التطبيقات 
واالس��تخدامات"(، شرح من خاللها 
مفهوم التصنيف ومكوناته وجهات 
واملهارات  والتعريف��ات  االس��تخدام 
اخلاصة به. كما تطرق الى مستويات 
املهارة )فئة مس��توى االختصاصي، 
)التقن��ي(،  وفئ��ة مس��توى الفن��ي 
وفئة العامل املهني، وفئة مس��توى 
العامل املاهر، وفئة مستوى العامل 
محدود املهارات(، مستعرضا العديد 
من جتارب ال��دول العربية واالجنبية. 
وش��هدت نهاية الن��دوة تفاعال بني 
املشاركني من خالل طرح العديد من 
التس��اؤالت واالستفس��ارات وتبادل 

االراء واملقترحات. 

أعلن رئيس الدورة 
وزير العمل المهندس 
محمد شياع السوداني 
ضرورة أن يقوم 
مجلس اإلدارة بتقديم 
الدعم المطلوب 
لتطوير عمل مفاصل 
المنظمة والمؤسسات 
المنضوية تحت خيمته

السوداني

أكد خالل ترؤسه أعمال الدورة الـ87 على مواجهة ارتفاع البطالة

"السوداني" يعلن انتخاب العراق باإلجماع
رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
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اعالم المحافظة 
نياب��ة ع��ن محاف��ظ واس��ط افتتح 
رشيد البديري نائب احملافظ السيطرة 
املركزية لتوزيع كهرباء واس��ط والتي 
تعد من املش��اريع املهم��ة في قطاع 
التوزي��ع وال��ذي مت إنش��اءها من قبل 
املديري��ة العامة لتوزيع الوس��ط من 

خالل احد الشركات الكورية .
ويعد هذا املش��روع طفرة نوعية في 
مجال الس��يطرة االلكترونية حملطات 
132 ك��ي في فم��ا دون للتغلب على 
مشكالت األحمال . هذا وقد بني نائب 
احملاف��ظ في كلم��ة له القاه��ا بهذه 
املناسبة ان قطاع التوزيع يحتاج الى 
تطوير من اجل تقدمي افضل اخلدمات 
للمواطن��ني . وحضر حف��ل االفتتاح 

نائب رئيس مجلس احملافظة ورئيسة 
جلنة الطاقة ورئي��س اللجنة االمنية 
ف��ي اجمللس وممثل وزير الكهرباء ومدير 

عام ش��ركة توزيع الوس��ط وعدد من 
املدراء العامني واملهندس��ني والفنيني 

وجمهور من املواطنني .

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت أمانة بغداد عن التنس��يق 
مع وزارة التخطيط لتنفيذ مس��ح 
شامل للمناطق عشوائية السكن 
إلدراجه��ا ضم��ن االدارة التنفيذية 

لسياسات التخفيف من الفقر.

وذكرت مديرية العالقات واإلعالم ان 
» امانة بغداد فاحتت االمانة العامة 
جملل��س ال��وزراء بخص��وص التعاون 
املتمثلة  الدول��ة  ب��ني مؤسس��ات 
باجلهاز املركزي لإلحص��اء في وزارة 
التخطيط الجراء احصاء س��كاني 

املس��تحقة ضمن خط  للعائ��الت 
الفق��ر مل��ا لها م��ن خبرة ف��ي هذا 
اجملال وتنفيذ مسح شامل لسكان 
العش��وائيات إلدراجها ضمن االدارة 
التنفيذي��ة لسياس��ات التخفيف 

من الفقر » .

أمانة بغداد تنّفذ مسحا شامال للسكان في المناطق العشوائية  

بغداد - الصباح الجديد:
أطلق��ت زين الع��راق إحدى ش��ركات 
مجموع��ة زي��ن الرائدة ف��ي خدمات 
االتص��االت والبيان��ات املتنقل��ة ف��ي 
منطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقي��ا، خدمات تطبيقات »س��دمي« 
 Sadeem Light &Sadeem“
PLuS”. يأت��ي ه��ذا التطبي��ق تلبي��ًة 
حلاجة املس��تخدمني من أولي��اء أمور 
أوالده��م  ملتابع��ة  امل��دارس  تالمي��ذ 
خ��الل رحلتهم األكادميي��ة، وذلك عبر 
التواصل بني كل ٍمن املدرس��ة واألهل 
واألوالد، وس��يتمّكن األه��ل من تلقي 
واحلض��ور  الزمن��ي  واجل��دول  األخب��ار 
والتقييم والواجب��ات املنزلية اخلاصة 
بأوالده��م م��ن قب��ل املدرس��ة كم��ا 
وميكنه��م التواصل مع املدرس��ة من 

خالل هذا التطبيق.
وتأت��ي هذه اخلدم��ة اجلدي��دة من زين 
العراق بالتعاون مع »س��دمي« كشريك 
محلي بهدف املس��اهمة ف��ي تطوير 
قط��اع التعليم وبن��اء جيل جديد من 
املثقفني واملتعلمني واملضي قدماً نحو 
مس��تقبل مش��رق يعزز التواصل بني 

األهل واملدرسة ويبقيهم على معرفة 
تامة حول أداء أوالدهم األكادميي، وهذا 
التطبيق يقّدم حالً مبتكراً يقع ضمن 
استراتيجية الشركة التي تهدف الى 
تقدمي أحدث احلل��ول الرقمية املبتكرة 
للعراقي��ني ليكونوا عل��ى تواصٍل مع 

كل من حولهم بطريقة عصرية. 
الرئيس التنفيذي لش��ركة زين العراق 
علي الزاهد يؤّك��د بان »تناغم أهداف 
هذا التطبيق اجلديد مع اس��تراتيجية 
زين العراق املبنية على االبتكار ومجاراة 
أه��م وأح��دث احلل��ول التكنولوجية، 
وذل��ك به��دف تقدمي أفض��ل اخلدمات 

وه��ذه  للعراقي��ني،  تط��وراً  واألكث��ر 
الش��راكة اليوم تأتي في إط��ار تعزيز 
القط��اع التعليم��ي العراقي وإضافة 
جترب��ة تعليمية جديدة عن طريق ربط 

األهل واملدرسة بشكل فّعال.« 
ل��كل  متوف��رة  اجلدي��دة  اخلدم��ة 
مس��تخدمي الهوات��ف الذكي��ة في 
الع��راق والت��ي تهدف زي��ن العراق من 
خالل��ه ال��ى ادخ��ال احلل��ول الرقمية 
التعليمي  النظ��ام  في  والتكنلوجية 
بالع��راق، م��ن خ��الل ارس��ال رس��ائل 
قصيرة للحصول عل��ى رمز التفعيل 

واستخدامه لتنشيط التطبيق.

مدير عام الشركة العامة للنقل البحري يتحدث لـ«           «:

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

قال مدير عام الشركة العامة للنقل 
البحري عبدالك��رمي كنهل لقد اجنزنا 
اليوم كل التفاصي��ل اإلدارية اخلاصة 
بش��راء بواخر جديدة حلساب شركتنا 
م��ن خ��الل اجتم��اع نهائ��ي عقدناه 
الش��ركة  أقس��ام  رؤس��اء  بحض��ور 
الغ��رض  واللجن��ة املش��كلة له��ذا 
ألختي��ار البواخر من أفضل املناش��ئ 
العاملي��ة املعروف��ة والرصين��ة للبدء 
بتعزي��ز اس��طولنا البح��ري العراقي 
بع��د أن حصلن��ا عل��ى كل املوافقات 
األصولية من اجلهات العليا لتمكيننا 
من املباش��رة بهذه املهم��ة الوطنية 

الكبيرة .

اللجنة االقتصادية في مجلس 
الوزراء منحت الثقة التامة 

لشركتنا الختيار البواخر
وأَوض��ح مدي��ر ع��ام ش��ركة النق��ل 
البح��ري في لقاء خص ب��ه »الصباح 
اجلدي��د« ان الكاب��ن كاظ��م فنجان 
احلمام��ي وزي��ر النق��ل أوص��ل صوت 
ش��ركتنا الى اللجنة األقتصادية في 
مجل��س ال��وزراء لغرض اس��تحصال 
املوافق��ة على مقترحاتن��ا املطروحة 
للنهوض مبهام الش��ركة لتس��تعيد 
س��ابق عهدها الذي كان��ت عليه في 

سبعينيات القرن املاضي .
حي��ث مت عق��د اكثر م��ن اجتماع مع 
اللجن��ة الت��ي كان��ت متفهمة جدا 
حلاج��ة الش��ركة لبواخ��ر تع��زز من 
خدماته��ا وم��ن اس��طولها ليك��ون 
الت��ي تس��عى م��ن  مبس��توى االرادة 
خاللها الش��ركة لتفعي��ل خططها 
وقد حصلنا م��ن اللجنة االقتصادية 
عل��ى موافقته��ا لش��راء البواخر ومت 
تشكيل جلنة فنية عليا لهذا الغرض 
من مالك فني متخصص في شركتنا 
ألختي��ار أفض��ل البواخر م��ن ناحية 
رصان��ة املنش��أ ومطابق��ة البواخ��ر 
املعتم��دة  العاملي��ة  للمواصف��ات 
وس��تكون اختياراتن��ا م��ن مناش��ئ 
ياباني��ة او املانية او اميركية ملا تتمتع 
به هذه املناش��ئ من خب��رة كبرى في 
هذا اجملال علما بأننا س��نقوم بتسلم 

البواخر من موانئ التحميل ونأتي بها 
محملة الى موانئ العراق .

واكد املدي��ر العام ان عملية الش��راء 
هذه تعد نقلة نوعية في تاريخ النقل 
البح��ري ف��ي الع��راق منذ تأس��يس 
الشركة وحلد اآلن خصوصا مامت اجنازه 
م��ن اج��راءات ادارية اذ متت بس��هولة 
ويس��ر برغ��م صعوب��ة ذلك بس��بب 
الروتني االداري والس��بب الذي تيسرت 
في��ه االجراءات بهذا الش��كل املتميز 
هو ان اللجنة االقتصادية في مجلس 
الوزراء منحت الثقة التامة لشركتنا 
الختي��ار البواخ��ر ول��م نواج��ه اي��ة 
تعقي��دات لتتم االمور بش��كل مريح 
ج��دا ونؤكد هنا ومبس��ؤولية وفرح ان 
هذه البواخر اجلديدة س��تحقق قفزة 
ف��ي ايرادات الش��ركة كناق��ل وطني 
يدخل الى ه��ذه املهم��ة بفخر كبير 
علما بأن بواخر ش��ركتنا التي تعمل 

في البحار خ��ارج العراق حتقق ايرادات 
كبي��رة للدول��ة وتق��وم برف��د خزينة 
الصعب��ة مؤكدين  بالعملة  الدول��ة 
ان ش��ركتنا تضع دائم��ا وفي مقدمة 
اولوياتها السعي املتواصل لزيادة عدد 

بواخر اسطولها الذي تطمح اليه.

نؤكد في عملية شراء البواخر على 
اختيار املناشئ العاملية الرصينة

وب��ني كنهل البد من ان نذكر بأن جلنة 
فني��ة اوف��دت للكش��ف ع��ن باخرة 
ابح��رت م��ن اح��د املوان��ئ االوروبي��ة 
املعروفة محملة بحمولة كبيرة والتي 
مت تصنيع��ا وبناؤها في احد املناش��ئ 
العاملي��ة للتعاقد على ش��رائها بعد 
ان جتد جلنة ش��ركتنا انها باملواصفات 
التي تؤكد عليها الش��ركة ان الكثير 
من اجزاء ه��ذه الباخرة مصنوعة في 
عام 2017 وس��يتم التف��اوض الفني 

مع الش��ركة املالكة للباخرة من قبل 
جلنتن��ا اذا وج��دت ان الباخ��رة تخدم 
اسطولنا البحري علما بأن عددا كبيرا 
من الش��ركات العاملية قد قدمت لنا 
عروضا تتضمن بواخ��ر جديدة ونحن 
نؤكد في مثل هذه االمور على رصانة 

املنشأ .

شركتنا ستكون الناقل الوطني 
ألستيرادات وزارة التجارة ووزارات 

أخرى
وقال املدير الع��ام ان وزارة التجارة قد 
وافق��ت عل��ى التعاقد مع ش��ركتنا 
للقيام بنقل اس��تيرادات ال��وزارة من 
عدد من البلدان وايصالها الى موانئنا 
وفي ضوء ه��ذا األتفاق تقرر ان ال تقل 
حموالت الباخرة الواحدة عن )30( الف 
طن لتحميل استيرادات وزارة التجارة 
م��ن احلبوب وغيره��ا ونحن على يقني 

بأن اتفاقنا مع وزارة التجارة ستعقبه 
اتفاق��ات م��ع وزارات أخ��رى كالنفط 
والكهرب��اء وغيره��ا ألنن��ا خططن��ا 
للنجاحات التي سنتواصل بها ضمن 
برامج الشركة ألجناح مهمتنا كناقل 
وطني لنس��هم بدعم خزينة الدولة 
كشركة رابحة مؤكدين بأن شركتنا 
في الوقت احلالي حتقق ايرادات  تتراوح 
مابني 5 – 6 مليارات دينار ش��هريا من 
خالل نق��ل احلم��والت املتنوعة خارج 

العراق .

شكر وتقدير من نادي احلماية
والتعويض االجنليزي في لندن

واش��ار املدي��ر العام الى ان ش��ركة 
النق��ل البح��ري العراقية حصلت 
على ش��كر وتقدي��ر ن��ادي احلماية 
اجنلت��را  ف��ي  ومق��ره  األجنلي��زي 
احلماي��ة  بجوان��ب  واملتخص��ص 

الدقي��ق  أللتزامن��ا  والتعوي��ض 
باملواثيق واملعايي��ر الدولية وترتبط 
ش��ركتنا بعالقات مهمة مع نوادي 

احلماية والتعويض في العالم .
واختتم حديثه بالقول ان ش��ركتنا 
جنح��ت ايضا ف��ي احملط��ة البحرية 
اجله��ات  م��ع  باألتف��اق  العائم��ة 
املعنية ومنه��ا وزارة النفط وعندنا 
في القس��م النهري في الش��ركة 
ال��ذي  العش��ار  رصي��ف  مش��روع 
تنطل��ق من��ه س��فرات س��ياحية 
الى جزي��رة كيش االيراني��ة وندعو 
الش��ركات االستثمارية الى العمل 
مع ش��ركتنا من خالل التقدمي على 
مشروع الرصيف السياحي املذكور 
الذي سوف يعلن عنه قريبا ونعمل 
ايضا على اجناح مش��روع السفرات 
املماثل��ة ب��ني قن��اة ش��ط الع��رب 

وموانئ ام قصر والفاو . 

تعزيز أسطول الشركة ببواخر جديدة من أحدث المناشئ العالمية

تعمل شركة النقل 
البحري العراقية 

على اختيار البواخر 
من أفضل المناشئ 
العالمية المعروفة 

والرصينة للبدء 
بتعزيز اسطولنا 

البحري

مدير عام الشركة العامة للنقل البحري يتحدث ملراسل »الصباح اجلديد« في البصرة

وزيرة الصحة تناقش مع 
العضاض تعزيز الخدمات 

الطبية في بغداد
بغداد - الصباح الجديد:

تبادلت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ني مع الدكتور ري��اض العضاض 
رئيس مجلس محافظة بغداد االفكار والرؤى 
التي من ش��أنها االرتق��اء بالواق��ع الصحي 
للعاصم��ة احلبيب��ة بغداد والس��يما مناطق 

االطراف .
واك��دت الوزي��رة خ��الل اللقاء ال��ذي حضره 
عض��و مجل��س احملافظ��ة الدكت��ورة ناهدة 
التميمي ومحم��د جابر عطا والوكيل االداري 
لل��وزارة الدكتور زامل اش��ياع العريبي حرص 
ال��وزارة وس��عيها الدؤوب عل��ى االرتقاء باداء 
املؤسس��ات الصحي��ة ف��ي جانب��ي الك��رخ 
والرصاف��ة من خالل رفده��ا باحتياجاتها من 
املالكات الطبية والصحية الكفوءة واالدوية 

واالجهزة واملستلزمات الطبية .
كما ناقش اللقاء إس��ناد جهود وزارة الصحة 
لالس��راع بإجناز املش��اريع الصحية املتلكئة 
متمثلة بعدد من املستش��فيات في مناطق 
املعامل واحلس��ينية والشماعية وسبع البور 
بأطراف بغداد والتي يسهم إجنازها في تلقي 
مواطن��ي تلك املناطق خدمات وقائية وطبية 

وعالجية كفوءة .
م��ن جانبه اش��اد الدكتور العض��اض والوفد 
املرافق له بجهود الوزي��رة واهتمامها الكبير 
باالرتق��اء باخلدم��ات الصحي��ة ف��ي عم��وم 
الب��الد والعاصم��ة بغ��داد الفتا ال��ى اهمية 
إس��ناد جهود الوزارة إلجناز املشاريع الصحية 
املتلكئة وعالج تداعيات املوازنة بايجاد بدائل 

لتمويل إجناز تلك املشاريع.

صحة ميسان تحتفل 
بيوم المسن العراقي

ميسان - خاص 
أقام��ت ش��عبة تعزي��ز الصح��ة في قس��م 
الرعاي��ة الصحي��ة االولي��ة في دائ��رة صحة 
ميسان احتفالية مركزيٍة مبناسبة يوم املسن 
العراق��ي على قاع��ة دار املس��نني باحملافظة 

بالتعاون مع وحدة الصحة النفسية .
توعي��ة  محاض��راٍت  االحتفالي��ة  وتخل��ل 
للمس��نني تضمن��ت كيفي��ة احلف��اظ على 
صحت��ه واالهتم��ام بالنظافة عبر الغس��ل 
بعد تناول الطع��ام وتوخي احلذر من الصعود 
والن��زول بواس��طة الس��اللم اضاف��ة ال��ى 
التعري��ف باملس��ن وما قدم��ه للمجتمع في 

شبابه خالل السنني املاضية .
كما أس��تعرض الدكتور عل��ي محمود مدير 
شعبة االمراض غير االنتقالية عبر محاضرٍة 
قيم��ٍة له بني فيه��ا ، مصادر جمي��ع الكتب 
السماوية على العناية باإلنسان ، مستشهدا 
بالكثير من اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث 
النبوية الش��ريفة الت��ي حتث عل��ى العناية 
باإلنس��ان م��ن مرحلة الطفولة وحتى س��ن 
الش��يخوخة ، بل وحتى بعد املم��ات ، اذ قال 
تعال��ى: »ولق��د كرّمن��ا بني آدم«؛ فاإلنس��ان 

مكّرم لقيمته اإلنسانية الذاتية. 
وقال صلى اهلل عليه وسلم: »ليس مّنا من لم 
يرحم صغيرن��ا، ويوّقر كبيرنا، ويأمر باملعروف، 
وينه��ى ع��ن املنك��ر«. إن أكثر مراح��ل حياة 
اإلنس��ان التي حتت��اج إلى رعاية ه��ي مرحلة 
الش��يخوخة إذ يعود اإلنسان ضعيفاً، يحتاج 
إل��ى رعاية م��ن جمي��ع النواحي النفس��ية 
واجلس��دية والغذائي��ة والصحية ، وبس��بب 
أهمي��ة هذه املرحلة من عمر االنس��ان ، فقد 
تخصص��ت الكثير م��ن مؤسس��ات اجملتمع 
املدني برعاية املسنني، كما أن القوانني الدولية 

أولت العناية باملسنني أهمية كبيرة.
وزارة  توجيه��ات  حس��ب  محم��ود  وأض��اف 
الصح��ة والبيئ��ة ومدير عام صحة ميس��ان 
الدكت��ور علي محمود العالق فنحن نس��عى 
الى تقدمي أفضل اخلدمات الطبية والصحية 
والفندقية للمسن امليساني ، من أجل توفير 
البيئة املالئمة للعيش فيها واالرتقاء بالواقع 

الصحي لهم.
وفي ختام احلفل مت توزيع هدايا على املس��نني 
تعبيرا  عن ش��كرنا وتقديرن��ا لهم ملا قدموه 

من تضحيات خلدمة الوطن واجملتمع.
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بغداد - الصباح الجديد: 

اعلنت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلبوب في وزارة التجارة بان الصمون 
املنتج بافرانه��ا احلكومية ذو جودة 

عالية وباسعار تنافسية
واكد مدير عام الش��ركة املهندس 
ش��ركته  ان  عب��اس  ياس��ني  ط��ه 
تس��تعمل احدث التقنيات باالنتاج 
الصحي��ة  املعايي��ر  تطب��ق  كم��ا 
والبيئي��ة من خالل خض��وع املنتج 
وطريق��ة  اخملتبري��ة  للفحوص��ات 
الش��واء جتري بطريق��ة صحية عن 

طريق الهواء الساخن .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان الطح��ني 
املس��تعمل م��ن درج��ة الصفر مع 
اضاف��ة احملس��نات خ��الل العج��ن 
للحص��ول عل��ى نوعية جي��دة من 
الصم��ون باتب��اع الط��رق العلمية 
والقياسية من ناحية وزن الفسقة 

وم��دة التخمي��ر، مبيناُ ب��أن جهودا 
تبذل لفتح منافذ تسويقية جديدة 
للبي��ع من خ��الل دع��وة املتعهدين 
واصحاب الس��وبر ماركت او املوالت 
للتعاق��د م��ع الش��ركة ، كما متت 
والدوائ��ر للغرض  ال��وزارات  مفاحتة 

نفسه .
م��ن جان��ب اخر اش��ار ياس��ني الى 
جتهي��ز ف��رع الش��ركة ف��ي نينوى 
باحملافظ��ة  العامل��ة  للمطاح��ن 
بوجبة جديدة من احلبوب عن طريق 
س��ايلو بازوايا النتاج احلصة املقررة 
من مادة الطح��ني على وفق اخلطة 
مبحافظ��ة  اخلاص��ة  التس��ويقية 
نين��وى مبا فيها العائ��الت النازحة ، 
مشيراً الى ان جهوداً كبيرة بذلتها 
ادارة الش��ركة وبالتنسيق مع جتارة 
احلب��وب لتوفي��ر كمي��ات احلب��وب 
املوزعة على مطاح��ن نينوى احملررة 
الت��ي مت اعادة تش��غيلها بعد حترير 
احملافظ��ة م��ن س��يطرة عصاب��ات 

داع��ش االرهابية ، اما في محافظة 
االنب��ار فقد اجنزت امل��الكات الفنية 
التابعة للفرع واملطحنة احلكومية 
اعمال تفكيك االجزاء املتضررة من 
املطحنة ورفع االنقاض اس��تعدادا 

العادة تاهيلها. 
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العام��ة لتج��ارة احلبوب ف��ي وزارة 
التج��ارة ع��ن مواصلته��ا تس��لم 
احلنطة االسترالية الواردة من ميناء 
ام قصر وجته��ز خلطات احلبوب الى 
املوزع  الطح��ني  لتام��ني  املطاح��ن 

ضمن البطاقة التموينية .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
هيث��م اخلش��الي ان فرع ش��ركته 
ف��ي ذي قار باش��ر بتس��لم احلنطة 
االسترالية الواردة من ميناء ام قصر 
بع��د اجراء الفحوص��ات الفيزياوية 
الت��ي مت س��حبها  عل��ى النم��اذج 
م��ن قبل وح��دة اخملتب��ر للتأكد من 
املعتمدة  للمواصف��ات  مطابقتها 

لقس��م الس��يطرة النوعية حيث 
مت تس��لم كمي��ة 1044 طن��ا م��ن 
أص��ل الكمي��ة البالغ��ة 2500 طن 
من احلنطة االس��ترالية والتي متثل 
حص��ة س��ايلو الناصري��ة حس��ب 
كت��اب قس��م التس��ويق ، مضيفا 
ان العم��ل مازال مس��تمرا بتجهيز 
املطاح��ن بحصصها م��ن خلطات 
احلب��وب حيث بلغت الكمية اجملهزة 

3527 طنا الى مطاحن احملافظة .
وعلى الس��ياق ذاته اش��ار اخلشالي 
ال��ى ان فرع الش��ركة ف��ي كركوك 
جه��ز املطاح��ن باحلنط��ة احمللي��ة 
اخمللوطة ع��ن حصة ش��هر حزيران 
بكمي��ة )13( الف��ا و426  طن��ا من 
اجمال��ي الكمية املق��ررة والبالغة 
)15( الف��ا و291 طن��ا كم��ا باش��ر 
سايلو الطوز بتجهيز احلنطة احمللية 
للمطاحن في القضاء حلصة شهر 
مت��وز حيث بلغ��ت الكم�ية اجمله�زة 

)848( طن�ا.

تقرير

التجارة تطور خطوط أفرانها إلنتاج الصمون بالتقنيات الحديثة 
واصلت تجهيز المطاحن بخلطات الحبوب 

أحد افران الصمون

جانب من حفل افتتاح السيطرة املركزية لتوزيع كهرباء واسط

»البديري« يفتتح السيطرة
زين العراق تطلق خدمة تطبيقات  المركزية لتوزيع كهرباء واسط 

»سديم« على الهواتف المحمولة 

لتحقيق التواصل الفّعال بين المدارس وأولياء أمور الطالب
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متابعة الصباح الجديد: 

باشرت مديرية املوارد املائية في 
محافظة واس��ط بأعمال رصد 
التصاريف على عمود نهر دجلة 
بهدف متابعة التصاريف وتأمني 
للمحافظات  املائي��ة  احلص��ص 
اجلنوبي��ة ، وتضمن العمل رصد 
تصاريف املياه بواسطة االجهزة 
نوعي��ة  املتخصص��ة ومعرف��ة 

املياه.
من جان��ب اخر تواص��ل مديرية 
امل��وارد املائي��ة ف��ي محافظ��ة 
واس��ط / ش��عبة ري العزيزي��ة 
بالتنس��يق م��ع دائ��رة كهرب��اء 
بتطبي��ق  أعماله��ا  العزيزي��ة 
نظام املراش��نة عن طريق قطع 
التي��ار الكهربائ��ي اضاف��ة الى 
قيام شعبة ري الدبوني مبعاجلة 
الكس��رات احلاصلة في االنبوب 
الناق��ل من احملط��ة الرابعة الى 
قضاء ب��درة بهدف تأم��ني مياه 
وناحية  ب��درة  الش��رب ألهال��ي 

زرباطية 
كم��ا باش��رت مديري��ة صيان��ة 
ف��ي  والب��زل  ال��ري  مش��اريع 
بأعمال تطهير  باب��ل  محافظة 
اجل��داول واالنه��ر به��دف تأمني 
لالراض��ي  املائي��ة  احلص��ص 
الزراعية املعتم��دة على اجلداول 
، وتضم��ن العمل تطهير جدول 
 )14( الرئي��س وبط��ول  الكف��ل 
ك��م والعم��ود الناق��ل للجدول 
ال��ى  أضاف��ة  ك��م   )6( بط��ول 
تنظي��ف ج��دول الظليمية من 
نبات الشنبالن وازالة الترسبات 

الطينية .
م��ن جانب اخر ش��رعت مديرية 
امل��وارد املائي��ة وبالتنس��يق مع 
مديري��ة مكافح��ة زه��رة النيل 
في محافظ��ة الديوانية بحملة 
لتطهي��ر نه��ر العطش��ان في 
ناحية الش��نافية من نبات زهرة 
النيل واالعش��اب املائية االخرى 
بهدف القضاء على هذه النبتة 

وتأم��ني وصول احلص��ص املائية 
الى ذنائب االنهر .

ال��ى ذلك أجن��زت الهيئة العامة 
للمي��اه اجلوفية حفر )5( ايار في 
محافظني ميسان وصالح الدين 
بهدف القضاء على شحة املياه 
وتأمني احلصص املائية لالغراض 
البش��رية والزراعي��ة ، وتضم��ن 
العم��ل حف��ر )5( اب��ار وبأعماق 
تت��راوح )59-105( م وفحص )5( 

ابار اخرى .
من جان��ب اخر تواص��ل مديرية 
امل��وارد املائي��ة في االس��حاقي 
/ ش��عبة ري اجل��دول الش��رقي 

أعماله��ا برف��ع التج��اوزات من 
 ec.34n وقن��اة ec.83 على قن��اة
به��دف تأم��ني احلص��ص املائية 

وأيصالها الى  ذنائب القنوات. 
كم��ا واصل��ت مديري��ة صيانة 
كرب��الء  وب��زل  ري  مش��اريع 
بالتنس��يق م��ع مديري��ة املوارد 
اعم��ال  احملافظ��ة  ف��ي  املائي��ة 
تطهي��ر نه��ر الهنيدي��ة بهدف 
احلصول على افضل املناس��يب 
وايص��ال املي��اه لذنائ��ب النهر ، 
وتضمن العمل ازالة الترس��بات 
املتراكم��ة واالوس��اخ والنباتات 
مج��رى  تع��وق  الت��ي  الض��ارة 

املي��اه حيث أس��تعملت االليات 
املتخصص��ة أضافة الى االليات 
الس��اندة له��ا ، فيم��ا واصلت 
مديري��ة صيان��ة مش��اريع الري 
والبزل وبالتنس��يق م��ع مديرية 
املوارد املائية في كر بالء اعمالها 
في  احلاصلة  االختناق��ات  بفتح 
النواظم واجلس��ور والتقاطعات 
على قن��اة )Dc5( به��دف تامني 
املائية وايص��ال املياه  احلص��ص 

الى ذنائب القناة .
عل��ى صعي��د متص��ل واصلت 
مديرية موارد املائية في واس��ط 
/ شعبة ري الزبيدية وبالتنسيق 

مع دائ��رة الكهرباء في واس��ط 
تطبيقها نظام املراشنة بهدف 
تأمني احلص��ص املائية وتنظيم 
توزيع��ات املياه من خ��الل قطع 
التي��ار الكهربائي عن املضخات 
املتج��اوزة كما واصل��ت مديرية 
موارد املائية في واس��ط/ شعبة 
ري ت��اج الدي��ن بالتنس��يق م��ع 
دائرة كهرباء العزيزية تطبيقها 
نظ��ام املراش��نة به��دف تأمني 
املائية وايص��ال املياه  احلص��ص 

الى الذنائب.
م��ن جهته��ا واصل��ت مديري��ة 
مش��روع م��اء البص��رة / جلن��ة 

املتابعة اعمالها بضخ املياه في 
قناة شط العرب االروائية بهدف 
تأم��ني احلصص املائي��ة وايصال 
املياه الى منطقة الفاو واملناطق 
اجملاورة لها ، وتضمن العمل ازالة 
الترس��بات الطيني��ة املتراكمة 
وملس��افة )16( ك��م وازالة نبات 
الش��مبالن حي��ث أس��تخدمت 
الطويل��ة  ال��ذراع  ذات  حف��ارة 
اضافة الى االليات الساندة لها.

هذا ومن اجلدير بالذكر ان الوزارة 
التطهي��ر  مس��تمرة بحم��الت 
العادل  التوزي��ع  تام��ني  به��دف 
للمياه في احملافظات اجلنوبية . 

بهدف تأمين الحصص المائية للمحافظات الجنوبية  

الموارد المائية تباشر بأعمال الرصد المشترك على نهر دجلة 
افتتاح مركزين صحيين 
في قضائي المحمودية 

وأبي غريب
اعالم الصحة 

افتت��ح مدي��ر عام دائ��رة صح��ة بغ��داد الكرخ 
الدكتور جاس��ب لطي��ف احلجامي مركز صحي 
الش��هيد عب��د العزي��ز الب��دري التاب��ع لقطاع 
اب��ي غري��ب للرعاي��ة الصحي��ة االولي��ة ومركز 
صحي صدر اليوس��فية التابع لقطاع احملمودية 
للرعاية الصحية االولية  بحضور عضو مجلس 

محافظة بغداد محمد امني شعالن .
وق��ال الدكت��ور احلجامي ان املركزي��ن الصحيني 
ال��ذي مت افتتاحهم��ا ف��ي قضائ��ي اب��ي غري��ب 
واحملمودية  بعد ان مت اعادة تأهيلهما وتوسعتهما 
وجتهيزهم��ا  القياس��ية  للمواصف��ات  وفق��ا 
باالجه��زة واملس��تلزمات الطبية ج��اءت بجهود 
ذاتية واس��تثنائية لتحقيق هذا االفتتاح وبفترة 

وجيزة.
واش��ار الدكتور احلجامي الى ان املركزين يضمان 
وحدات طبية متكاملة خلدمات الرعاية الصحية 
االولية والفحوصات اخملتبرية واألسنان والصحة 
املدرس��ية واللقاحات وتعزيز الصحة منوها الى 
انه س��يتم رفد هذه املراك��ز   بصالتي والدة في 

االيام املقبلة خدمة للصالح العام .
ه��ذا وق��د حض��ر االفتتاح مع��اون املدي��ر العام 
للش��ؤون الفنية ومدراء قس��م الصحة العامة 
والقسم الهندسي ومدراء القطاعات الصحية 
لهذه االقضية وعدد من وجهاء وشيوخ املنطقة 
والذين اش��ادو بدورهم باجلهود املبذولة من قبل 

صحة الكرخ خلدمة مناطقهم . 

الوفد الياباني يطلع 
على الخدمات الطبية 

لمدينة الطب
بغداد - الصباح الجديد:

اطل��ع وفد من الس��فارة اليابانية على اخلدمات 
الطبية والصحية املقدمة للمواطنني العراقيني 

في دائرة مدينة الطب
واش��اد ممثل الس��فارة الدكتور كونيو س��ايكي 
خالل زيارة قام بها الى مدينة الطب ولقائه مدير 
ع��ام دائرة مدينة الطب  الدكتور حس��ن محمد 
التميم��ي في مكتبه بجهود الدائرة وابدى رغبة 
الدول��ة اليابانية للتع��اون في اجمل��االت الطبية 
وتوقيع البروتوكوالت في جميع اجملاالت وتعزيزها 

خالل االيام املقبلة .

باشرت المالكات 
الفنية والهندسية 
في وزارة الموارد 
المائية بأعمال 
تطهير الجداول 
واألنهر بهدف 
تأمين الحصص 
المائية لألراضي 
الزراعية في 
المحافظات 
الجنوبية 

نهر دجلة 

 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 
قفرع العرا نترناشيونال م.م.حاينا اششركة بترو     
                     Tenders Announcement 
Tenders by: PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch (PetroChina), 
Operator at Halfaya Oil Field (about 35 km southeast of Amarah city) in 
Iraq, PetroChina is assigned the operator in the consortium, alongside 
partners TOTAL E&P Iraq PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. and the State 
Partner South Oil Company to develop Halfaya Oil field under contract 
(DPSC) with Missan Oil Company. 
The Announced Tenders are listed below: 

Tender No. Tender Title 

HFY-CON/IT0876-0900 
Provision Of IT Maintenance, Operation 
And Support And Communication Link 
Service (Rebidding ) 

1 

From 8:00 a.m. on 09th  October 2017                                               
To 11:00 a.m. on  08th  November 2017    

Bidding 
collection period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) 
Bid Collection 
fee 

1. Scope of Work & technical compliance 
2. Submission of Service Project Management Plan 
3. Service Level Proposal Compliance to ITB SLA Requirement 
4. Proven experiences in similar services 
5. Bidder's Financial State in recent 3 years 

Technical 
Evaluation 
Criteria 

HFY-CON/PD0906-0930 
Provision Of Electrical Submersible Pump 
(ESP) With Associated Equipment & 
Services 

2 

From 8:00 a.m. on 09th  October 2017                                               
To 11:00 a.m. on  20th  November 2017    

Bidding 
collection period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) 
Bid Collection 
fee 

1. Guarantee letter from Parent Company/Manufacturer 
2. Proven track record of manufacturer 
3. Proven experience worldwide and in Iraq  
4. Compliance with main equipment technical specification 
5. Compliance with HSE Policy, QA/QC certification 
6. Key personnel Experience ,Personnel presence and storage 

facility/workshop inside Halfaya Oilfield 
7. Compliance with the terms and conditions of the ITB 

Technical 
Evaluation 
Criteria 

HFY-PUR/OP0900-0887 Purchase Of HDPE Geo-Membrane 3 

From 8:00 a.m. on 09th  October 2017                                               
To 11:00 a.m. on  19th  November 2017    

Bidding 
collection period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) 
Bid Collection 
fee 

1. Bidder should have proven capability to supply the materials as per 
the required specifications. 

2. Bidder should have at least three (3) experience in supply materials 
for similar scope. 

3. HSE Compliance. 
4. Bidder should complies with the Terms & Conditions of the ITB. 
5. Bidder should comply with ITB requirement.  

Technical 
Evaluation 
Criteria 

2. Qualifications and documents required for ITB package request: 
2.1) please complete the registration online at PetroChina Halfaya 

web portal http://www.petrochina-hfy.com/newportal.php.  
2.2) please follow up the instructions indicated in the “User Guide” 

available at PetroChina Halfaya Web portal. 
      3. Contact information: 

For more information about the entrance permit to Halfaya Base 
Camp, you can send us an E-mail to 
halfaya_procurement@petrochina-hfy.com or call the numbers 
Mobile: 07827599732 & Ext No.: 29579 from 8.00 am to 3.00 pm 
during the official working days. 
 

 اتمناقصاعالن عن                                           
الجهة المعلنة : شركة بتروشاينا انترناشيونال م.م.ح فرع العراق (شركة بتروشاينا) المنفذة 

كم للجنوب الشرقي من مدينة العمارة) في العراق، وقد  35لمشروع حقل نفط الحلفاية ( الذي يبعد 

يكهم اختيرت شركة بتروشاينا لتكون بمثابة المنفذ مع شركائها شركة توتال وشركة بتروناس وشر

الحكومي شركة نفط الجنوب لتنفيذ المشروع المذكور أعاله تحت العقد الموقع مع شركة نفط 

 عالن عنها مدرجة أدناه:المراد اال اتالمناقص .ميسان 
 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

توفير خدمة صيانة تكنولوجيا المعلومات وتشغيل  1
 HFY-CON/IT0876-0900 (اعادة اعالن) ودعم خط االتصاالت

 فترة استالم العطاءات
 2017 االول تشرين  9يوم من صباحا 8:00الساعة  من

  2017 الثانيتشرين   08 من يوم  صباحا 11:00الساعة  و لغاية

 تدفع من قبل العارض) المصرفية الرسوم( دوالر امريكي 100 رسوم المشاركة بالمناقصة

 معايير التقييم الفني

 نطاق العمل واالمتثال الفني  .1
 تقديم خدمة خطة ادارة المشروع  .2
 . مستوى الخدمة واالمتثال لمتطلبات اتفاقية .3
 اثبت خبرة في خدمة مماثلة  .4
 االخيرة  3الحالة المالية للسنوات  .5

المعدات   مع كل  توفير مضخات كهربائية غاطسة 2
 HFY-CON/PD0906-0930 والخدمات المرتبطة بها

 استالم العطاءاتفترة 
 2017 االول تشرين 9يوم  من صباحا 8:00الساعة  من

  2017تشرين الثاني   20 من يوم  صباحا 11:00الساعة  و لغاية

 تدفع من قبل العارض) المصرفية الرسوم( دوالر امريكي 100 رسوم المشاركة بالمناقصة

 معايير التقييم الفني

 المصنع او  األم الشركة من ضمان رسالة .1
 المصنع خبرات سجل .2
  العراق و العالمي المستوى على السابقه الخبرات عرض .3
  المطلوبة االساسية للمعدات  الفنيه المعايير مطابقه .4
  الجودة ضمان و والسالمه الصحه معايير بجميع األلتزام .5
 الموظفين تواجد يشترط ، المجال في الرئيسيين الموظفين خبرة .6

 حلفايا حقل داخل عمل ورشة و  التخزين ومرافق
   بتروجاينا شركة واحكام شروط مطابقه .7

 HFY-PUR/OP0900-0887 عازل بالستيكي تبطين غطاء تجهيز 3

 فترة استالم العطاءات
 2017 االول تشرين 9يوم  من صباحا 8:00الساعة  من

  2017تشرين الثاني   19 من يوم  صباحا 11:00الساعة  و لغاية

 تدفع من قبل العارض) المصرفية الرسوم( دوالر امريكي 100 بالمناقصةرسوم المشاركة 

 معايير التقييم الفني

 فى المطلوبة المواصفات حسب توفيرالمواد على القدرة للمجهز تكون ان .1
 .العطاء كراسة

 توفير فى سنوات) 3( ثالث عن تقل ال عملية خبرة للمجهز يكون ان يجب .2
 .المطلوبة المواد

 .السالمة بمتطلبات األلتزام .3
 مستندات فى مذكور ما حسب واالحكام بالشروط المجهز يقبل ان يجب .4

 .العطاء
 مستندات فى مذكور هو ما حسب التقديم بمتطلبات المجهز يلتزم ان يجب. .5

 .العطاء

 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2
) الرجاء اكمال تسجيل بيانات الشركة عبر موقع شركة بتروشاينا االلكتروني: 1.2

http://www.petrochina-hfy.com/newportal.php 
شركة " المتوفر بموقع User Guide) الرجاء متابعة التعليمات المدرجة في ال"2.2 

 ينا االلكتروني.بتروشا
       االتصال: معلومات. 3

يمكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني   للحصول على معلومات الدخولية لمخيم الحلفاية
halfaya_procurement@petrochina-hfy.com  التالية    األتصال على الهواتفاو

 3.00صباحا الى الساعة  8.00من الساعة  29579& هواوي:  07827599732موبايل: 
 مساًء خالل ايام العمل الرسمية.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الصحة والبيئة عن 
اتخاذها اجراءات خاصة جتاه مواد 
التدخ��ني ومادة املعس��ل وبالذات 
 )Liqua( ن��وع  س��يكارة  معس��ل 
اخلط��ر واملتواج��د ف��ي االس��واق 

احمللية .
واوضح��ت الدكت��ورة من��ى عطا 
اهلل خليفة مديرة قس��م الوقاية 
والس��يطرة عل��ى االم��راض غير 
االنتقالي��ة ف��ي دائ��رة الصح��ة 
العام��ة ان الفحوص��ات اخملتبرية 
اكدت عل��ى التاثي��ر اخلطير ملادة 
املعس��ل املذكورة اذ تتميز بتأثير 
وراث��ي كبي��ر على خاليا جس��م 
االنسان فضال عن نسبة السموم 

العالية فيها .

ومت اتخاذ عدد من القرارات املتعلقة 
والس��ريعة  الفاعلة  باالج��راءات 
جتاه هذا االمر ومنها قيام قس��م 
الرقاب��ة الصحية باتخ��اذ مايلزم 
من نشاطات وحمالت على اماكن 
ومحال بيع ه��ذه املواد وعلى وفق 
ما جاء بالكتب الرس��مية ملكتب 
رئيس الوزراء بهذا الش��أن ، وقيام 
فرق الرقاب��ة الصحية في املنافذ 
احلدودية بفح��ص منتجات التبغ 
املس��توردة وبيان مدى مطابقتها 
للمواصف��ة القياس��ية العراقية 
غي��ر  املنتج��ات  دخ��ول  ومن��ع   ،
املكتس��بة للش��روط الصحي��ة 
االعالمي��ة  احلم��الت  وتعزي��ز   ،
التثقيفي��ة وحتذي��ر املواطنني من 
خطر ه��ذه املادة والتدخني بصورة 

خاصة .
االج��راءات كفعاليات  وتأتي هذه 
ضم��ن  ومكثف��ة  متخصص��ة 
برنامج ال��وزارة في س��ياق قانون 
 )19( رق��م  التدخ��ني  مكافح��ة 
لس��نة )2012( اذ )تتول��ى الوزارة 
وضع مواصفات دقيقة للتصنيع 
تصدرها  بتعليم��ات  واالس��تيراد 
له��ذا الغ��رض تضم��ن تخفيض 
اضرار التدخني وتتولى مع اجلهات 
املعني��ة عل��ى تنفيذه��ا ( حي��ث 
قامت ال��وزارة بوض��ع التعليمات 
واملتضمنة  للقان��ون  التنفيذي��ة 
القياس��ية  املواصف��ة  تعدي��ل 
العراقية ملنتجات التبغ بالتنسيق 
م��ع اجله��از املرك��زي للتقيي��س 

والسيطرة النوعية .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لالسمنت 
العراقي��ة احدى تش��كيالت وزارة 
الصناعة واملعادن عن االس��تمرار 
بخططها وجهودها العادة اعمار 
وتأهيل وتش��غيل معاملها التي 
دمرها تنظيم »داع��ش« االرهابي 

في محافظة نينوى . 
وبني مدير عام الش��ركة املهندس 
في  اخلفاج��ي  حس��ني محس��ن 
االعالم��ي في  للمرك��ز  تصري��ح 
الوزارة بان ش��ركته باشرت ومنذ 
انتهاء العمليات العس��كرية في 
محافظ��ة نين��وى بإع��ادة اعمار 
وتأهي��ل وصيان��ة معامله��ا في 
والبال��غ عددها س��تة  احملافظ��ة 
معامل إلنتاج االسمنت ، مضيفا 
بأن مالكات هذه املعامل مستمرة 
بأعمال الصيانة والتأهيل وبجهود 
ذاتية وإستثنائية على وفق اخلطط 

املرس��ومة إلعادة اإلعمار وحسب 
األولوي��ة في اجل��دوى االقتصادية 
وعلى وفق ما متوفر من س��يولة 

نقدية لدى الشركة . 
وأش��ار املدير الع��ام اخلفاجي الى 
إن معم��ل اس��منت ب��ادوش أحد 
املعام��ل الت��ي إنطلق��ت فيه��ا 
أعمال التأهي��ل والصيانة بعد أن 
مت مباشرة منتسبي املعمل الذين 
يبذل��ون بدورهم جه��ودا مضنية 
وحثيثة إلع��ادة احلياة واإلنتاج في 

املعمل . 
م��ن جانب��ه اك��د مدي��ر معم��ل 
اس��منت بادوش املهن��دس خالد 
محمد علي بأن م��الكات املعمل 
إس��تطاعت ومب��دة قياس��ية من 
تهيئة وتنظيف أقسام الطواحني 
وأرضية املعمل إضافة إلى تنفيذ 
أعمال صيانة الس��يطرة املركزية 
والبدالة ، الفتا الى إن من أهم تلك 

األعمال ش��ملت إيصال الكهرباء 
الوطنية واملاء إلى أقسام املعمل 
إستخالص كميات كبيرة  كذلك 
من الطاب��ق األلوميني والصجم 
م��ن حتت األنقاض وتعد هذه املواد 
ذات كل��ف كبي��رة ، مش��يرا الى 
وإزال��ة طابوق  تنظي��ف  عملي��ة 
بطانة الفرن في املعمل والتهيئة 
إلس��تبداله بطاب��وق جدي��د بعد 
إكم��ال أعم��ال تنظي��ف أحواض 
الكس��ارة م��ن األنق��اض ، الفت��ا 
الى إن حجم األض��رار في املعمل 
كبي��رة والتحدي��ات الت��ي تواجه 
بالقليل��ة  ليس��ت  املنتس��بني 
ولك��ن هم��ة وعزمي��ة منتس��بي 
املعمل والدعم املتواصل من إدارة 
الشركة ستذلل جميع املعوقات 
العم��ل  إلس��تئناف  والصع��اب 
واإلنت��اج في املعمل بأس��رع وقت 

وبأقل الكلف .

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت أمانة بغ��داد حملة جديدة 
ملكافح��ة القوارض واحلش��رات في 
عدد م��ن مناطق العاصم��ة بغداد 
حفاظ��اً عل��ى البيئ��ة  والصح��ة 
العام��ة . وذكرت مديري��ة العالقات 
واالع��الم  ان » مالكات دائرة اخمللفات 
الصلبة والبيئة باشرت تنفيذ حملة 
واسعة لرش املبيدات للقضاء على 
القوارض واحلشرات وقيام فرق أخرى 

بعمليات التنظيف واملكافحة داخل 
احملالت السكنية واالسواق للقضاء 
عل��ى البعوض والذباب بإس��تعمال 

اآلليات واملعدات التخصصية ».
وبين��ت ان »الدائرة املذك��ورة تعمل 
أيضاً على إزالة األنقاض  كما تشرف 
عل��ى عمليات الطم��ر الصحي في 
مواقع الطم��ر التي تصلها كميات 
كبي��رة م��ن النفاي��ات منقولة من 
الدوائر البلدي��ة« . وبينت أن الدائرة 

إجراء  بض��رورة  وجه��ت مالكاته��ا 
فحوص موقعية للمياه التي تطرح 
الصناعية احلكومية  املنش��آت  من 
واألهلية ومرائب الغسل والتشحيم 
بهدف احلفاظ على شبكات الصرف 
الصحي من التلف نتيجة تعرضها 
ملياه حامضية تسبب تآكلها فضالً 
عن توجيه الدوائ��ر البلدية بضرورة 
إزالة الفلكسات واللوحات اإلعالنية 

املروجة للتدخني » .

»الصحة« تتخذ إجراءات فاعلة 
لمنع مواد التدخين الخطرة

إعادة إعمار وتأهيل وتشغيل 
معمل اسمنت بادوش 

اطالق حملة جديدة لمكافحة الحشرات والقوارض 



واشنطن ـ وكاالت:

رف��ض البيت األبي��ض توضيح ما كان 
يعني��ه دونالد ترام��ب اجلمعة املاضية 
عندما أعرب ع��ن توقعه حدوث صراع 
عس��كري في م��كان ما ف��ي العالم، 
ب��أن  للصحافي��ن،  الرئي��س  وص��رح 
هناك تص��ورًا م��ع كب��ار جنراالته قد 
ميثل »الهدوء الذى يس��بق العاصفة«، 
وسئل ترامب عما كان يعنيه بعد ظهر 
اجلمع��ة خ��ال حديثة م��ع املصنعن 
األميركين،. وبعد س��اعة، أثناء مؤمتر 
صحاف��ي، أص��ّرت املتحدث��ة باس��مه 
سارة هوكابي ساندرز على انه »يتعن 

عليك االنتظار والرؤيا«.
وقالت ساندرز« رغم أن كلمات ترامب 
غامضة، فإن��ه ال يح��اول زرع االرتباك 
واحلي��رة .واضاف��ت  أن��ا ال أق��ول ان��ه 
بالضرورة يحاول قذف اشخاصا بعيدا 
، لكن��ه فقط ال يحاول البث او االعان 
عن أعماله بالضب��ط، أعتقد أننا رأينا 
كي��ف يك��ون الفش��ل عندم��ا تقوم 

االداره بذلك ».
وحزرت ساندروز من أن الرئيس االمريكى 
ال ينوى ان يكشف عن خططة لاعداء، 

لكنه��ا رفض��ت أن تصرح ع��ن العدو 
الذى قصده الرئي��س في حتزيرة اخلفى 
،وصرح��ت » لدينا الكثير من األعداء » 
كوريا الشمالية وإيران، وهناك العديد 

من األمثلة األخرى ».
وقال��ت »ل��م أكن محددة بش��أن عدو 
معن »، وقب��ل أن يضع ترامب »تهدئة 
وطنًي��ا«، كان قد أج��رى مباحثات مع 
كب��ار مس��ؤولي الدفاع ع��ن كيفه ان 
التهدي��د من كوريا الش��مالية ميكنه 
منع إيران من احلصول على ساح نووي. 
وصرح ترامب »هدفنا هو نزع الس��اح 
الن��ووى ف��ي كوري��ا الش��مالية، ».«ال 
ميكننا أن نس��مح لهذه الديكتاتورية 
بتهدي��د أمتن��ا أو حلفائن��ا ال ميكنن��ا 
خس��ارة االالف األرواح. وس��نفعل م��ا 
يج��ب أن فعله ملنع حدوث ذلك«، وقال 
ترام��ب خ��ال خطابه ام��ام اجلمعية 
العامة لامم املتحدة الشهر املاضى أن 
الوالي��ات املتحدة س��تدمر كليا كوريا 
الش��مالية اذا دعت احلاجة للدفاع عن 

نفسها.
كما أعرب الرئيس األميركي، اخلميس 
املاضي ع��ن موقفة بكلمات قاس��ية 
إلي��ران، ومن جانب اخر صرح مس��ؤول 
كبير ب��االدارة، اخلمي��س ان ترامب من 

املتوق��ع ان يعل��ن قريبا ع��ن تصديقه 
عل��ى االتف��اق التاريخ��ي، وقد ش��غل 
ترام��ب املناصب العليا ف��ى ادارته مع 
اجلنراالت العسكرين، مبن فيهم رئيس 
االركان اجلن��رال املتقاعد ج��ون كيلى 
ومستش��ار االمن القوم��ى اللفتنانت 

جنرال اتش. ماكماستر.
وارتدى ماكماستر، الذي عاده ما يرتدي 
املاب��س املدنية فى البيت األبيض ، زيًا 
أثن��اء االجتم��اع، ومن جانب��ه ، ضغط 
ترامب على القادة ليكونوا أس��رع في 
عند  العس��كرية«  »باخلي��ارات  تزويده 

احلاجة.
وف��ي وقت الح��ق حذر مج��ددا ترامب 
زعي��م كوريا الش��مالية كي��م جونغ 
أون من أنه »س��يندم« إذا هاجم جزيرة 
غوام األميركي��ة. وقال ترامب من بلدة 
بدمنس��تر ف��ي والية نيوجرس��ي »إذا 
قام بأي ش��يء ض��د غ��وام أو األراضي 
للوالي��ات  حلي��ف  أي  أو  األميركي��ة 
املتحدة، فإنه سيندم حقيقة وسيندم 

بسرعة«.
وأضاف ترامب إنه يأمل أن تكون كوريا 
الش��مالية قد فهمت »متاما« خطورة 
حتذيره من القيام بأي عمل عس��كري، 
قائا: »أمتنى أن يفهم��وا متاما خطورة 

م��ا قلته وما قلته هو م��ا أعنيه. تلك 
الكلمات سهلة الفهم جدا«.

تصريح��ات ترامب األخي��رة جاءت في 
إط��ار تصاعد غير مس��بوق في احلرب 
الكامية بن واش��نطن وبيونغ يانغ، إذ 
حذر ترامب كوريا الش��مالية اخلميس 
م��ن أنها » إذا قامت كوريا الش��مالية 
بأي ش��يء، مبا ف��ي ذل��ك التفكير في 
مهاجمة أناس نحبه��م أو حلفائنا أو 
مهاجمتنا نح��ن، عليه��م أن يقلقوا 
بالفع��ل«. وأضاف أيض��ا »وعليهم أن 
يقلقوا جدا جدا ألن أمورا لم يعتقدوا 

البتة أنها ممكنة ستلحق بهم«.
ولكن وزي��ر الدف��اع األميركي جيمس 
ماتي��س ابتع��د ع��ن خط��اب الرئيس 
املتش��دد مؤك��دا أن نتائ��ج أي ح��رب 
محتملة ستكون »كارثية« وأضاف أن 
اجلهود الدبلوماس��ية حلل أزمة كوريا 
الشمالية املرتبطة ببرنامجها النووي 

تؤتي ثمارها.
م��ن جانبه��ا، أعلن��ت بيون��غ يانغ عن 
خطة لقصف جزي��رة غوام األميركية 
بأربعة صواريخ، وهي اجلزيرة التي تؤوي 
قاعدتن عس��كريتن أمريكيتن ونحو 
6 آالف عسكري أمريكي باإلضافة إلى 

160 ألف نسمة.

شؤون عربية ودولية6

مدريد ـ وكاالت : 
تظاه��ر عش��رات اآلالف، ام��س االول الس��بت، في 
مدري��د، وفي برش��لونة، عاصمة إقلي��م كتالونيا، 
للمطالبة بوحدة إس��بانيا، واعتم��اد احلوار إلنهاء 
أزمة اس��تفتاء انفصال اإلقليم، الذي جرى مطلع 

الشهر اجلاري.
ورف��ع املتظاه��رون ف��ي ع��دة ميادي��ن ف��ي مدريد 
وبرشلونة شعار »هل نتحدث؟«، في إشارة لضرورة 
احل��وار وجتّن��ب أزم��ة طويلة امل��دى، كم��ا خرجت 
مظاهرات أخرى بساحة »كولون« في مدريد تطالب 

بوحدة إسبانيا ورفض احلوار مع االنفصالين. 
وارتدى كثيرون ثيابا بيض��اء ودعوا إلجراء محادثات 
لنزع فتيل أس��وأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا 
منذ عق��ود. وليس م��ن املس��تبعد أن يُعلن رئيس 
اإلقلي��م كارليس بوجدميون انفص��ال كتالونيا عن 
إس��بانيا، في كلمة سيلقيها أمام أعضاء البرملان، 
الثاث��اء املقبل. يذك��ر أن حكوم��ة اإلقليم أكدت 
نيته��ا عق��د جلس��ة عام��ة للبرمل��ان الكتالوني، 
متحدي��ة بذلك ق��رار احملكمة العليا في إس��بانيا 

بتعليق اجللسة.
وفي حن يقول بوجدميون إنه مستعد ألي وساطة، 
يصر رئيس الوزراء اإلس��باني ماريانو راخوي على أن 
يك��ف قادة اإلقليم أوال عن الس��عي لاس��تقال، 
والذي ازداد خال أزمة اقتصادية امتدت لنحو ست 

سنوات.

القاهرة �� رويترز
قالت مصر امس االول السبت إن الشرطة اعتقلت 
14 عضوا في حركة مس��لحة تطلق على نفسها 

اسم )حسم( أحدهم قيادي.
وأعلنت احلركة مس��ؤوليتها ع��ن 16 هجوما منذ 
ظهوره��ا قبل أكثر من عام اس��تهدفت معظمها 

الشرطة في القاهرة وحولها.
وتقول احلكومة إن حس��م ذراع مس��لحة جلماعة 
اإلخوان املسلمن احملظورة لكن اجلماعة تنفي ذلك. 

ولم تنسب حسم نفسها لإلخوان في أي وقت.
وقال��ت وزارة الداخلي��ة في بي��ان بصفحتها على 
فيسبوك إن املعتقلن األربعة عشر حاولوا »إحياء 
العمل املسلح« في محافظة املنوفية بدلتا النيل 
وأعدوا »لتنفيذ عدد من العمليات اإلرهابية بهدف 

زعزعة االستقرار وإثارة االضطرابات«.
وأضاف��ت »مت ضبط عدد 13 من ه��ؤالء اإلرهابين« 
باإلضاف��ة إل��ى العض��و القي��ادي. وق��ال البيان إن 
الشرطة عثرت في مخابئ املعتقلن على أسلحة 

وذخائر ومتفجرات وأموال.

الرياض ـ رويترز:
قالت وزارة الداخلية الس��عودية ف��ي بيان أذاعته 
وسائل اإلعام الرسمية إن حارسن سعودين قتا 
بالرصاص وأصيب ثاثة آخرون امس االول الس��بت 
بعد أن قاد رجل س��يارته نحو ب��اب القصر امللكي 

في جدة وبدأ في إطاق النار.
وقتل رجال احلرس امللكي املسلح الذي عرفه البيان 
بأنه سعودي اجلنسية ويدعى منصور العامري )28 

عاما(.
وق��ع الهجوم عند نقطة حراس��ة خ��ارج البوابة 
الغربي��ة لقص��ر الس��ام ف��ي جدة حيث تباش��ر 
العائل��ة املالكة مهامها الرس��مية خال أش��هر 

الصيف.
وامللك س��لمان عاه��ل الس��عودية متواجد حاليا 

خارج الباد في زيارة دولة لروسيا.
ولم يدل البيان بتفاصيل بش��أن مكان تواجد جنله 
ول��ي العهد األمير محمد بن س��لمان على الرغم 
م��ن أن تقاري��ر إخبارية رس��مية قالت ف��ي اآلونة 

األخيرة إنه موجود بجدة.
وصادرت أجهزة األمن بنادق كاش��نيكوف وقنابل 

حارقة كانت بحوزة العامري .

مظاهرات حاشدة في 
مدريد وبرشلونة تأييدا 

لوحدة إسبانيا

مصر تعتقل 14 عضوا
في حركة مسلحة

مسلح يهاجم قّوات األمن 
السعودية عند باب القصر 

الملكي في جدة

متابعة ـ الصباح الجديد: 

أعل��ن اجلي��ش الس��وري أن قوات��ه 
مس��لحي  تطوي��ق  م��ن  متكن��ت 
تنظيم داعش في بلدة امليادين، أحد 
آخ��ر معاقله��م في س��وريا،  فيما 
قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
ام��س األحد إن قوات تركية تبادلت 
إط��اق النار مع هيئة حترير الش��ام 
الس��ورية قرب قرية كفر لوس��ن 

على احلدود بن سوريا وتركيا.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الرس��مية 
في س��وريا ع��ن مصدر عس��كري 
قوله إن »وحدات اجليش اس��تعادت 
الس��يطرة على بلدة مراط الفوقا 
ش��رق نهر الفرات وطوقت إرهابيي 

)داعش( في مدينة امليادين«.
ويأت��ي ه��ذا بع��د يومن م��ن جناح 
املدعوم��ة من  الس��ورية  الق��وات 
س��اح اجل��و الروس��ي ف��ي دخول 
البلدة، الواقعة ف��ي محافظة دير 

الزور الغنية بالنفط.
وينظ��ر لبل��دة امليادين عل��ى أنها 
العاصم��ة األمني��ة والعس��كرية 
لتنظي��م داعش ، ويش��كل فقدها 

ضربة قوية للتنظيم.
والبوكم��ال  امليادي��ن  وكان��ت 
القريبة من احل��دود العراقية ماذا 
للمس��لحن الهارب��ن من معركة 
ش��مال الرقة أمام املقاتلن األكراد 
والع��رب املدعوم��ن م��ن الواليات 

املتحدة.
وتق��ع امليادين التي بس��ط تنظيم 
داعش س��يطرته عليه��ا منذ عام 
2014 عل��ى الضف��ة الغربية لنهر 
الف��رات، بن مدينة دي��ر الزور حيث 
ما يزال التنظي��م يحتفظ ببعض 

املواقع، واحلدود السورية.
وما زال تنظيم داعش يسيطر على 
نص��ف محافظة دير ال��زور بالرغم 
من تقدم القوات الس��ورية وحتالف 

»قوات سوريا الدميقراطية«.
قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
ام��س األحد إن قوات تركية تبادلت 
إط��اق النار مع حتال��ف هيئة حترير 
الش��ام الس��ورية ق��رب قرية كفر 
لوس��ن عل��ى احل��دود بن س��وريا 

وتركيا.
باملقابل ق��ال الرئيس التركي رجب 
طي��ب إردوغان امس االول الس��بت 
إن مقاتلن من املعارضة الس��ورية 
سيش��نون عملية عسكرية كبرى 
بدعم من قوات تركية في منطقة 
يس��يطر  س��وريا  غ��رب  بش��مال 
متش��ددون عل��ى مناطق واس��عة 

منها.
املعارض��ة  م��ن  مقاتل��ون  وق��ال 
السورية إنهم يعدون لبدء عملية 
قريبا ف��ي محافظة إدلب واملناطق 
احمليطة بها، وهي أكثر املناطق التي 

تسيطر عليها املعارضة اكتظاظا 
بالس��كان، فيم��ا ق��ال س��كان إن 
الس��لطات التركية تزيل أجزاء من 

جدار حدودي.
يأتي ه��ذا التوغل بع��د اتفاق إيران 
وروس��يا، اللت��ن تدعم��ان الرئيس 
بش��ار األس��د، وتركيا، التي تدعم 
املعارضة، الشهر املاضي على احلد 
من القتال بن املعارضة واحلكومة 

في شمال غرب الباد.
ويب��دو أن العملية تهدف إلى كبح 
جماح حتال��ف هيئة حترير الش��ام، 
ال��ذي ميثل أقوى جماعة متش��ددة 
بع��د تنظي��م الدولة اإلس��امية، 

وتأمن احلدود التركية.
وقال إردوغان في كلمة حلزب العدالة 
والتنمية ال��ذي ينتمي إليه »هناك 
عملي��ة كبيرة في إدلب الس��ورية 
اليوم وستستمر »مضيفا أن تركيا 
لن تسمح بوجود »ممر إرهابي »على 

حدودها مع سوريا.
وتابع قائا »في الوقت الراهن ينفذ 
اجليش السوري احلر العملية هناك، 
روسيا تدعم تلك العملية من اجلو 

وقواتنا من داخل احلدود التركية«.
وفي وقت متأخر امس االول السبت 
ق��ال ش��اهد م��ن رويت��رز إن تركيا 
وعربات عس��كرية  دبابات  نش��رت 
عل��ى حدوده��ا م��ع س��وريا وإنها 

حتشد تعزيزات عسكرية.
وق��ال مصطف��ى الس��يجري وهو 
مس��ؤول بارز ف��ي ل��واء املعتصم 

وهو جماعة معارضة تش��ارك في 
العملية إن الطائرات الروس��ية لن 

تدعم مقاتلي املعارضة عسكريا.
وأعلن��ت أنقرة وموس��كو وطهران 
إلقام��ة  املاض��ي  الش��هر  اتفاق��ا 
مناطق خلفض التصعيد ومراقبتها 
في منطقة إدلب حيث قال إردوغان 
إنه سينشر قوات لكن حترير الشام 

تعهدت مبواصلة القتال.
وقال وزي��ر اخلارجي��ة التركي امس 
االول الس��بت إن تركي��ا تهدف إلى 

منع االشتباكات في إدلب.
أوغل��و  تش��اووش  مول��ود  وق��ال 
ال��روس  »املراقب��ون  للصحفي��ن 
بعض  في  واإليراني��ون س��يكونون 
املناط��ق هنا ومراقبونا س��يكونون 
ف��ي داخل إدل��ب. وبطبيع��ة احلال 
سيكونون في مناطق آمنة ومن ثم 

لن تكون هناك أي مخاطر«.
تق��ود جبه��ة النصرة هيئ��ة حترير 
الش��ام. وكانت جبهة النصرة فرع 
تنظي��م القاعدة في س��وريا حتى 
العام املاضي عندما غيرت اسمها 
وأعلن��ت انفصالها ع��ن التنظيم 

الذي أسسه أسامة بن الدن.
ومثلت هذه اجلماعة قوة عسكرية 
هائلة من��ذ وقت مبك��ر في احلرب 
الس��ورية إذ انتقل��ت م��ن مرحلة 
تنفيذ هجم��ات تفجيرية في املدن 
إل��ى مرحلة ح��رب العصابات ضد 
اجليش السوري والتي قاتلت خالها 
في صف��وف كثي��ر م��ن الفصائل 

األخرى.
ومنذ أوائل العام اجلاري قاتلت هيئة 
حتري��ر الش��ام جماع��ات معارضة 
أخ��رى في إدل��ب وأنح��اء أخرى من 
س��وريا بينما ركزت احلكومة على 
احلرب على تنظيم داعش في شرق 
الب��اد. وف��ي يوليو متوز س��يطرت 
هيئة حترير الش��ام عل��ى أراض في 
محي��ط معبر باب اله��وى احلدودي 
بن س��وريا وتركيا مما جعل معظم 
داخل س��وريا  احلدودي��ة  املنطق��ة 
حتت س��يطرتها. وق��ال مقاتل في 
املعارض��ة وأحد س��كان بلدة قرب 
ب��اب اله��وى إن حتري��ر الش��ام لها 
وجود قوي في منطق��ة احلدود في 
إدلب واحتفظت بوجود كبير أيضا 
ف��ي بل��دات قريب��ة. ون��ددت هيئة 
حتري��ر الش��ام امس االول الس��بت 
بجماع��ات في املعارضة الس��ورية 
املس��لحة تدعمه��ا تركيا تخطط 
لتنفيذ عملية في محافظة إدلب 
التي تسيطر على أغلبها. ووصفت 
الهيئ��ة تلك اجلماع��ات »بفصائل 

اخليانة« دون أن تشير إلى تركيا.
وقال��ت في بيان نش��ر عل��ى موقع 
إدل��ب  إن  االجتماع��ي  للتواص��ل 
»ليس��ت نزهة لهم. آس��اد اجلهاد 

واالستشهاد لهم باملرصاد«.
األميركي��ة  الدف��اع  وزارة  وقال��ت 
)البنتاج��ون( إن الواليات املتحدة ال 
تش��ارك حاليا في ه��ذه العمليات 
لكنه��ا تدع��م جه��ود تركي��ا في 

مكافحة اإلرهاب وتذكر بأن املوقف 
األميرك��ي من حترير الش��ام ال يزال 

دون تغيير.
وق��ال املتح��دث باس��م البنتاجون 
إري��ك باه��ون »نؤي��د جه��ود تركيا 
حليفتنا في حلف شمال األطلسي 
لتأم��ن حدودها ومكافحة اإلرهاب 
ومنع امل��اذات اآلمن��ة للمنظمات 

اإلرهابية«.
وأرسل سكان قرب معبر باب الهوى 
احلدودي مع تركيا في س��وريا صورا 
لرويترز ملا قالوا إنه قطاع من اجلدار 

احلدودي تزيله السلطات التركية.
الش��ام  حتري��ر  هيئ��ة  وانخرط��ت 
ف��ي قت��ال عن��د الط��رف اجلنوبي 
م��ن املعقل ال��ذي تس��يطر عليه 
املعارضة في ش��مال غرب��ي الباد 
إذ دخل��ت ف��ي معركة م��ع اجليش 

شمالي حماة.
حلق��وق  الس��وري  املرص��د  وذك��ر 
اإلنس��ان ومق��ره لن��دن أن الغارات 
اجلوية على بلدات تس��يطر عليها 
املعارض��ة زادت كثافتها على مدى 

األيام املاضية.
وكان��ت تركيا أحد أكب��ر الداعمن 
للمعارض��ة املس��لحة التي تقاتل 
األس��د خ��ال احل��رب الدائ��رة منذ 
س��تة أعوام ونص��ف الع��ام لكن 
تركيزها حتول م��ن اإلطاحة به إلى 

تأمن حدودها.
وقب��ل عام دعمت تركي��ا املعارضة 
ش��رقي إدلب ف��ي عملي��ة عرفت 

باس��م درع الفرات لطرد متشددي 
تنظي��م الدول��ة اإلس��امية ومنع 
املقاتل��ن األكراد م��ن حتقيق املزيد 

من املكاسب على حدودها.
صف��وف  ف��ي  مس��ؤوالن  وق��ال 
جماع��ات س��ورية معارضة قاتلت 
مع تركيا ف��ي درع الفرات إن هناك 
استعدادات لدخول املنطقة بدعم 

من قوات تركية.
وقال الس��يجري من لواء املعتصم 
»اجلي��ش الس��وري احل��ر بدعم من 
القوات التركية أصبح على جاهزية 
كامل��ة لدخول املنطقة لكن حتى 

هذه اللحظة لم يحدث حترك«.
وص��رح مع��ارض آخ��ر م��ن اجليش 
الس��وري احل��ر لرويترز بأن��ه يعتقد 
أن هناك توغا وش��يكا في شمال 
غرب س��وريا. وعبر عن اعتقاده بأن 
العملية الكبرى التي يجري اإلعداد 
لها س��تبدأ في غضون الس��اعات 

األربع والعشرين املقبلة.
وبثت كتائب احلمزة، وهي أيضا جزء 
م��ن حمل��ة درع الفرات، تس��جيل 
فيديو على اإلنترن��ت ملا قالت إنها 

قافلة لقواتها تتجه صوب إدلب.
ورف��ض إردوغ��ان تق��دمي تفاصي��ل 
لدى س��ؤاله عن احلد الذي ميكن أن 
تصل له تركيا في نشر قوات داخل 

سوريا.
وقال إردوغان »عندما تخوض مباراة 
للماكم��ة ال حتصي عدد اللكمات 

التي تسددها«.

برلين ـ أ ب ف:
بع��د اس��بوعن عل��ى فوزه��ا في 
املستش��ارة  تب��دأ  االنتخاب��ات، 
االملاني��ة انغيا ميركل مش��اورات 
صعبة لتش��كيل حكومة تهدف 
اوال ال��ى وض��ع ح��د لانتق��ادات 
الت��ي تواجهه��ا من معس��كرها 

السياسي.
وكتب��ت صحيفة »بيلد« االوس��ع 

انتش��ارا ف��ي املاني��ا، ف��ي نهاي��ة 
االس��بوع »ميركل عند منعطف« 
في اش��ارة ال��ى التم��رد الداخلي 

الذي تواجهه.
وعقدت ميركل وكبار قياديي حزبها 
املس��يحي  الدميوقراط��ي  االحت��اد 
مبن فيه��م وزير املالي��ة فولفغانغ 
ش��ويبله اجتماعا ظهر االحد في 
برل��ن مع حلفائه��ا البافارين في 

االحتاد االجتماعي املسيحي بقيادة 
هورست سيهوفر.

انه��اء  ال��ى  االجتم��اع  ويه��دف 
احلركت��ن  ب��ن  االنش��قاقات 
بش��أن  وخصوص��ا  املترابطت��ن 
السياسة الس��خية التي تتبعها 
املستش��ارة االملاني��ة ف��ي مجال 
الهج��رة، والتوص��ل ال��ى برنامج 

مشترك للسنوات االربع املقبلة.

وهذه املهمة ليس��ت سهلة. فقد 
كتب��ت صحيف��ة »سوددويتش��ه 
تسايتونغ« ان »االحتاد الدميوقراطي 
االجتماع��ي  واالحت��اد  املس��يحي 
املس��يحي نادرا ما كانا متباعدين 

الى هذا احلد«.
وفي ح��ال اخفق اللقاء، س��تكون 
املش��اورات الاحقة املقررة اعتبارا 
من منتصف تش��رين االول حملاولة 

تش��كيل حتالف اغلبي في البرملان 
مع الليبرالين ودعاة حماية البيئة 
محكومة بالفش��ل بعد انضمام 
االش��تراكين الدميوقراطي��ن الى 

املعارضة.
واعلنت ميركل رسميا امس االول 
الس��بت رغبتها في بدء مشاورات 

مع هذين احلزبن.
وتؤدي النتيجة اخمليبة لآلمال التي 

س��جلها املعس��كر احملاف��ظ في 
االنتخاب��ات التش��ريعية ف��ي 24 
ايلول33 باملئة واالسوأ منذ 1949 ، 

الى توتر داخل احلزبن وبينهما.
وكان اجلن��اح االكث��ر تش��ددا من 
الدميوقراط��ي  االحت��اد  ناش��طي 
املسيحي طلب من ميركل مغادرة 
رئاسة احلزب التي تشغلها اضافة 

الى منصبها كمستشارة

ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة

تعد أحد آخر معاقل  التنظيم اإلرهابي في دمشق 

الجيش السوري »يطوق« مسلحي تنظيم »داعش«
في الميادين ويستعيد السيطرة على بلدة »مراط«

منذ أوائل العام 
الجاري قاتلت هيئة 

تحرير الشام جماعات 
معارضة أخرى في 

إدلب وأنحاء أخرى من 
سوريا بينما ركزت 

الحكومة على الحرب 
على تنظيم داعش في 

شرق البالد

اجليش السوري

تقـرير
أعرب عن توقعه حدوث صراع عسكري في مكان ما في العالم

البيت األبيض يرفض الرد على تصريحات ترامب بشأن الحرب المقبلة
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7 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال وزير الطاقة اإلماراتي سهيل 
بن محم��د املزروعي أمس األحد 
إنه يأمل أن يُجمع املنتجون على 
متديد اتفاق خفض إنتاج النفط 

الشهر املقبل.
وق��ال املزروع��ي للصحفيني في 
أبوظبي حني سئل عن إمكانية 
متدي��د اتف��اق تقلي��ص اإلنت��اج 
”نأمل أن يكون اجتماع تش��رين 
الثان��ي اجتماعا جيدا وأال تكون 
هناك صعوبة كبيرة في التوصل 

إلجماع“.
وتوقع أن تتعافى س��وق النفط 
في النص��ف الثاني م��ن العام. 
وس��ئل عما إذا كان أعضاء جدد 
س��ينضمون لالتفاق ه��ذه املرة 
فأجاب ”كل ش��يء مطروح على 
الطاول��ة: فترة متدي��د االتفاق... 

يحدوني األمل“.
ال��ى ذل��ك، توق��ع وزي��ر الطاقة 
اإلمارات��ي أن يك��ون 2018 ع��ام 
العاملية،  النفط  انفراج أس��عار 
مشيرا إلى ان الطلب يزداد أكثر 

فأكثر.
وق��ال املزروع��ي ف��ي تصريحات 
“اخللي��ج”  صحيف��ة  نقلته��ا 
اإلماراتي��ة، “أن��ا متفائ��ل ج��داً، 

و2018 سيكون عام االنفراج”.
وأض��اف أن اجتم��اع “أوبك” في 
تش��رين الثاني املقبل سيناقش 
موض��وع متدي��د االتف��اق عل��ى 
تخفي��ض اإلنتاج، ال��ذي ينتهي 

في أذار املقبل.
ومض��ى الى الق��ول، أن “الطلب 
يزي��د أكث��ر فأكث��ر وأفضل من 
املتوقع”، مش��يراً إلى أن “أمريكا 

ب��دأت تزيد من نس��بة التصدير 
وأن اخمل��زون ف��ي تناق��ص، وهذا 
يس��اعد كثيراً في اتزان السوق، 

واألسعار”.
)أوب��ك(  ف��ي  األعض��اء  وب��دأ 
ومنتج��ون مس��تقلون، مطل��ع 
بنح��و  اإلنت��اج  خف��ض   ،2017
1.8 مليون برمي��ل يوميا، ملدة 6 
شهور، ومت متديده في أيار الفائت 
ف��ي  تنته��ي  أخ��رى  9 ش��هور 

آذار 2018، ف��ي محاول��ة إلعادة 
االستقرار ألسواق النفط.

وتعم��ل دول املنظمة ومنتجون 
مس��تقلون عل��ى رف��ع أس��عار 
النف��ط اخلام، م��ن خالل خفض 
اإلنتاج، لتقليص حجم املعروض 

النفطي في األسواق العاملية.
على صعيد متصل، أعلن رئيس 
الصندوق الروسي لالستثمارات 
املباش��رة كيري��ل دميترييف أن 

عقد صفقة »أوبك+« بخصوص 
احل��د من إنت��اج النفط س��مح 
بزي��ادة  والس��عودية  لروس��يا 
إيراداتهم��ا مبا يق��ارب 40 مليار 

دوالر.
وقال دميترييف في حديث لقناة 
»روس��يا 24«، إن »هذه الصفقة 
جلب��ت  للميزانيت��ني الروس��ية 
والس��عودية نحو 40 مليار دوالر 

من اإليرادات اإلضافية«.

وكان املتحدث باس��م الرئاس��ة 
بيس��كوف،  دميتري  الروس��ية، 
ق��د أعلن ف��ي وقت س��ابق من 
يوم اجلمعة أن الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني وامللك الس��عودي 
س��لمان عبد العزيز آل س��عود 
بحثا حتقيق االستقرار في سوق 

النفط العاملية. 
»ال  بوت��ني  الرئي��س  أن  وأض��اف 
يس��تبعد« إمكانية متديد اتفاق 

»أوب��ك+« ح��ول احلد م��ن إنتاج 
النفط بعد آذار 2018 املقبل.  

م��ن جانب��ه، ق��ال وزي��ر الطاقة 
نوف��اك،  ألكس��ندر  الروس��ي، 
إن هناك تش��ابها ب��ني موقفي 
موس��كو والرياض بش��أن اتفاق 
»أوبك+«، مش��يرا إلى أن االتفاق 
ح��ول احل��د م��ن إنت��اج النفط 
س��يمدد ف��ي حال ع��دم حتقيق 

استقرار في سوق النفط.

اجتماع موسكو يرفع إيرادات روسيا والسعودية 40 مليار دوالر

»أوبك«: مساٍع لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

بدأ األعضاء في )أوبك( 
ومنتجون مستقلون، 
مطلع 2017، خفض 
اإلنتاج بنحو 1.8 مليون 
برميل يوميا، لمدة 6 
شهور، وتم تمديده 
في أيار الفائت 9 شهور 
أخرى تنتهي في آذار 
2018، في محاولة 
إلعادة االستقرار ألسواق 
النفط.

جانب من اجتماع موسكو

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيان��ات رس��مية أن االحتياطيات الدولية 
والس��يولة بالعمل��ة األجنبية ل��دى مصرف قطر 
املرك��زي تعافت ف��ي آب املاضي، بع��د هبوط حاد 
في الش��هرين السابقني بس��بب العقوبات التي 

فرضتها أربع دول عربية على الدولة اخلليجية.
وارتفع��ت االحتياطيات والس��يولة، وهما مقياس 
لق��درة البنك املرك��زي على دعم الري��ال القطري، 
إلى 39.0 بليون دوالر في آب املاضي، من 36.1 بليون 
دوالر في مت��وز. وكانت بلغ��ت 45.8 بليون دوالر في 
أي��ار املاضي، قبيل العقوبات التي فرضت في أوائل 

حزيران املاضي.
ولم يذكر البنك املركزي سبب تعافي االحتياطيات 
والس��يولة، لكن مصرفيني يعتقدون أن احلكومة 
رمبا استخدمت أمواالً من صندوق الثروة السيادية 

لقطر لتعويض النقص في االحتياطات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كش��فت مؤسس��ة النقد العربي السعودي عن 
مش��روع جتريبي تقوم املؤسسة في إطاره بإصدار 
عملة رقمية يكون تداوله��ا محصورا بني البنوك 

فقط، لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن حدوثه.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي عقده أحمد اخلليفي 
محاف��ظ »س��اما« في مق��ر املؤسس��ة بالرياض 
مبناسبة إصدار التقرير السنوي ال�53 للمؤسسة 
ع��ن التط��ورات االقتصادية واملالية ف��ي اململكة 

خالل عام 2016.
وق��ال اخلليف��ي إن املؤسس��ة في الوقت نفس��ه، 
س��تقوم بتقيي��م اجلوان��ب اإليجابي��ة للتجرب��ة، 

والنظر في استمرارها أو إيقافها.
وأفصح أنه س��يتم االس��تغناء عن الريال الورقي 
واالعتماد على الريال املعدني خالل املرحلة املقبلة، 
إذ وف��رت املؤسس��ة كل األجهزة إلص��دار وتداول 
الري��ال املعدني في مقر املؤسس��ة وفروعها وكل 

قطاع املصارف.
كما اس��تغرب اخلليفي من انخفاض س��عر صرف 
الريال السعودي في العقود اآلجلة، وقال إنه ال يرى 
سببا لذلك، واصفا السيولة في النظام املصرفي 
بأنها جيدة، مهونا من حجم القروض املتعثرة في 

اململكة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دخلت روس��يا مرحلة جديدة م��ن النمو االقتصادي، 
إذ أظه��رت البيانات هبوط معدل التضخم الش��هر 
املاضي إلى أدنى مستوياته على اإلطالق، وترافق ذلك 

مع منو حجم الناجت احمللي اإلجمالي.  
وأظهرت بيانات رس��مية أن معدل التضخم بلغ في 
أيل��ول املاضي %3، في حني منا االقتصاد في الش��هر 
نفس��ه بنس��بة %2، ف��ي دالالت عل��ى أن االقتصاد 

الروسي تعافى بعد انكماش دام عامني.
وتوقع وزير التنمية االقتصادية الروس��ي، مكس��يم 
أوريش��كني، أن يس��جل االقتصاد الروسي منوا خالل 

العام اجلاري بنسبة 2.1%.
وانتعاش االقتصاد الروسي ال يفسر فقط بالسياسة 
االقتصادي��ة التي اتبعتها احلكومة الروس��ية خالل 
الس��نوات األخيرة، بل بالدرجة األولى يدل، بحس��ب 
رأي بع��ض اخلبراء، على أن روس��يا  جت��اوزت »املرحلة 
احلرجة« ف��ي عملية االنتقال م��ن االقتصاد اخملطط 

إلى اقتصاد السوق.
وبدأ االقتصاد الروس��ي في أواخ��ر الثمانينات وأوائل 
التس��عينيات باالنتقال إلى اقتصاد الس��وق، ورافق 
بداية االنتقال ارتفاع ملحوظ في أسعار املستهلكني، 
وتك��رر ذل��ك ف��ي الع��ام 2014، إال أن التدابي��ر التي 
اتخذها البنك املركزي الروس��ي ساهمت في هبوط 

معدل التضخم دون املستوى املستهدف عند 4%.
ويق��ول اخلبير فالدميير بيس��ونوف إن اإلش��ارات على 
خروج االقتصاد الروسي من مصيدة االنكماش بدأت 
بالظهور من��ذ بداية الع��ام 2016، إذ أظهر القطاع 
الزراعي ديناميكية منو عالية، تزامنا مع عودة القطاع 

الصناعي إلى النمو.

»قطر المركزي«: تعافي 
االحتياطيات والسيولة

السعودية تطلق
عملة رقمية

أدنى مستوى
للتضخم في روسيا 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قّدم »صندوق النقد العربي« قرضاً جديداً 
للمغ��رب قيمته 69.5 ملي��ون دينار عربي 
حس��ابي أي ما يع��ادل 300 ملي��ون دوالر، 
ملس��اندة القطاعني املال��ي واملصرفي في 
املغ��رب وجهود احلكوم��ة لتحديث هذين 
القطاعني، والدفع بآلياته ملواكبة تسارع 
النم��و االقتص��ادي واالجتماع��ي، ال��ذي 
يعرف��ه املغرب عبر تس��هيل نف��اذ األفراد 
والش��ركات الصغي��رة واملتوس��طة إلى 
التمويل واخل��دمات املالية، ودعم اجلهود 
الرامية إلى تعزيز األس�واق املالية لتلبية 

متطلبات متويل النشاطات االقتصادية.
»س��يعزز  الق��رض  أن  الصن��دوق  وأك��د 
دور صنادي��ق االس��تثمار لدعم املش��اريع 
الصغيرة واملتوس��طة واالبتكارية، فضالً 
عن متكني النس��اء للوص��ول إلى التمويل 
من خ��الل تفعي��ل منتج الضم��ان الذي 
للق��روض  تفضيلي��ة  تأمين��ات  يق��دم 
البنكية املقدمة للمش��اريع التي متلكها 
نس����اء، إضافة إلى دراس��ة التحول من 
ضمان املشاريع الفردية إلى ذلك اجلماعي 
بالنس��بة إل��ى التس��ليفات للمش��اريع 
إلكتروني  واس��تحداث موق��ع  الصغيرة، 
خاص يكون منصة تؤمن املعلومات حول 

سبل النفاذ إلى التمويل وآلياته.
التدري��ب للم��الكات  الصن��دوق  ويؤم��ن 

العامل��ة  الرس��مية  املغربي��ة  الفني��ة 
ف��ي بن��ك املغ��رب ووزارة االقتص��اد واملال 
واألجه��زة املالية والنقدي��ة واإلحصائية، 
من خالل معهد السياس��ات االقتصادية 

التابع للصندوق.
الك��وادر  م��ن   556 اآلن  حت��ى  وش��ارك 
املغربي��ة في ال��دورات وورش العمل، التي 
نظمه��ا الصندوق في اجملاالت االقتصادية 
واملصرفية والنقدية واملالية واإلحصائية.

كم��ا اس��تفاد املغرب من برام��ج املعونة 
الفنية املتنوعة الت��ي ينفذها الصندوق، 
به��دف رف��ع كف��اءة القطاع��ني املال��ي 
واملصرف��ي، وتعزي��ز الق��درات ف��ي مجال 
مب��ادرة  إط��ار  ف��ي  اإلحصائ��ي  العم��ل 

»عربستات«.
عل��ى صعيد متصل، تراج��ع عدد الفقراء 
ف��ي املغرب 9 في املئة س��نوياً في األعوام 
بالتط��ور  ارتباط��اً  املاضي��ة،  العش��رة 
املس��توى  ف��ي  والتحس��ن  االقتص��ادي 
املعيش��ي والتعليم��ي والدخ��ل الفردي. 
لك��ن 2,8 ملي��ون ش��خص يصّنفون في 
خانة الفق��ر املتعدد الُبعد، يعيش 85 في 

املئة منهم في القرى واألرياف.
وأفادت إحصاءات رسمية بأن مؤشر الفقر 
املتع��دد البعد في املغ��رب »انخفض بني 
عام��ي 2004 و2014 م��ن 25 في املئة إلى 
8,2 في املئة، باعتماد معايير نوع السكن 
ومستوى التعليم واحلصول على اخلدمات 
األس��اس، مثل املاء والكهرباء واملواصالت 

والصحة والتربية والرعاية االجتماعية«.
املندوبي��ة  أجنزته��ا  دراس��ة  وكش��فت 
الس��امية ف��ي التخطيط بش��راكة مع 
»مبادرة أكس��فورد للتنمية البشرية«، أن 
»400 ألف ش��خص من س��كان املدن، أي 

نح��و 2 في املئ��ة، يُعتبرون فق��راء مبعايير 
الفقر املتعدد البع��د، في حني يرتفع هذا 
العدد إلى 2,4 مليون ش��خص في العالم 
القروي، أي نحو 17,7 في املئة من مجموع 

السكان«.

وكان ع��دد الفقراء اإلجمال��ي يقّدر بنحو 
7,5 مليون شخص عام 2004.

واعتبر املندوب أحم��د حلليمي، أن »الفقر 
ظاهرة قروية بامتياز ألنه منتشر أكثر في 
البوادي واألرياف، ويقل في املدن واحلواضر«. 

لكن على مستوى مقاربة أكثر شمولية 
للفقر، يالحظ أن »انتش��ار الفقر بنوعيه، 
املتع��دد البعد والنقدي، يط��ال 11,7 في 
املئة م��ن الس��كان أي 4 ماليني نس��مة. 
من ب��ني ه��ؤالء 480 ألف ش��خص ميكن 
اعتبارهم يعيش��ون في وضعية فقر حاد، 
بجمعهم للفقر بنوعيه النقدي واملتعدد 
الُبع��د، وميثل��ون بذلك 1,4 ف��ي املئة من 

سكان املغرب«.
وس��جلت الدراس��ة نوعني من الس��كان 
في املغرب: َمن هم ف��وق خط الفقر وَمن 
هم حتته، وفقاً للمناط��ق واألقاليم التي 
ينتمون إليها، وضّمت محافظة بني مالل 
خنيفرة أعلى نسبة فقر في املغرب تصل 
إلى 13,4 ف��ي املئة، وتبل��غ 11,3 في املئة 
ف��ي محافظة أس��في مراك��ش، و10 في 
املئة في درعة تافياللت، و9,6 في املئة في 
فاس– مكناس، كما ت��س��ج�ل 9,5 ف�ي 
املئ��ة ف�ي وجدة وش��رق املغ��رب وطنجة 

تطوان احلسيمة على البحر املتوسط.
في املقابل، يقّل الفقر في املناطق املطلة 
عل��ى س��واحل احملي��ط األطلس��ي، وهي 
ال تتج��اوز 4 ف��ي املئة في ال��دار البيضاء 
الكبرى ونحو 6 في املئة في الرباط س��ال 
القنيطرة، وتنخفض إلى 1,7 في املئة في 
محافظة العيون الساقية احلمراء، وتبلغ 
3,8 ف��ي املئة في الداخل��ة أقصى جنوب 
صحراء املغرب، وترتفع إلى 7 في املئة في 

أغادير- ماسة.

وتفس��ر خريطة الفقر ف��ي املغرب حالة 
توزي��ع الس��كان، الذي��ن يتحّين��ون غالباً 
الفرصة للهجرة إلى الس��واحل البحرية، 
حي��ث تتواف��ر ف��رص التعلي��م والعم��ل 

والعيش في شكل أفضل.
وعل��ى أث��ر ذل��ك، حتولت بع��ض ضواحي 
املدن الكب��رى إلى أحياء عش��وائية، وفي 
املقابل أُفرغت بعض القرى من س��كانها، 
ما يعكس س��وء توزيع التواجد العمراني 
والصناعي واإلنتاجي. وتوقعت الدراسات 
الدميوغرافي��ة بحلول ع��ام 2040، أن يزداد 
ع��دد س��كان املدن إل��ى 75 ف��ي املئة من 
اجملم��وع، وينخفض س��كان القرى إلى 25 

في املئة فقط. 
وكانت النسبة تقدر ب�85 في املئة للقرى 
و15 للمدن عام 1960. وتس��عى احلكومة 
الى إقناع املس��تثمرين بتأسيس مشاريع 
إنتاجية لتأمني العمل في القرى واألرياف، 
وتش��جيع اإلنتاج الزراع��ي عبر مخطط 
املغ��رب األخضر حلّض الس��كان القرويني 

على البقاء في هذه القرى.
املس��تدامة  التنمي��ة  مش��اريع  ُوتق��ّدر 
املُبرمجة في القرى واألرياف املغربية بنحو 
50 بلي��ون درهم )نح��و 5,2 بلي��ون دوالر(، 
ملعاجلة خل��ل ضع��ف اخلدم��ات واملرافق 
والصح��ة والتعليم والط��رق واملواصالت 
واملاء، الذي تفاقمت صعوباته في املناطق 
التي تواجه ش��حاً في امل��وارد وجفافاً في 

األمطار.

تقـرير
الرباط تؤكد تراجع معدالت الفقر إلى 8 %

»النقد العربي«: 300 مليون دوالر لقطاع المال المغربي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ل��الوراق  الع��راق  كش��ف س��وق 
املالي��ة، عن تنظيمه 7 جلس��ات 
املاضي  للتداول خ��الل االس��بوع 
لتنتج عنها تداول اكثر من ملياري 

سهم وبقيمة مليار دينار.
التنفيذي للس��وق  املدي��ر  وق��ال 
ط��ه أحمد عبد الس��الم في بيان 
صحافي ان "س��وق العراق لالوراق 
االس��بوع  خ��الل  نظ��م  املالي��ة 
املنته��ي في اخلامس من تش��رين 
جلس��ات  اربع��ة  احلال��ي  االول 
للت��داول ف��ي الس��وق النظامي 
وثالث جلسات للتداول في السوق 
الثان��ي حيث لم تنظم جلس��ة 
الت��داول أم��س االح��د العالنه��ا 
عطلة رس��مية مبناسبة العاشر 

من شهر محرم". 
وبني ان ع��دد الش��ركات املدرجة 
في السوق خالل االسبوع املاضي 
بلغت )101( ش��ركة مس��اهمة، 
منه��ا )72( ش��ركة مدرج��ة في 
الس��وق النظامي و)29( ش��ركة 
مدرجة في السوق الثاني وتداولت 
خالل جلس��ات االس��بوع املاضي 
اس��هم )39( ش��ركة في السوق 
النظامي و)3( شركات في السوق 

الثاني”.
وعن مؤش��رات التداول، لفت عبد 
الس��الم ال��ى أن “عدد االس��هم 
املتداول��ة لالس��بوع املاض��ي بلغ 

ملياري س��هم مقاب��ل 13 مليار 
قبل��ه  ال��ذي  لالس��بوع  س��هم 
منخفضا بنس��بة )%78.89(، اما 
املتداولة  االس��هم  تل��ك  قيم��ة 
فبلغ��ت ملي��ار دين��ار مقابل 12 
ملي��ار دينار لالس��بوع الذي قبله 
لتنخف��ض ه��ي االخرى بنس��بة 

.”)85.16%(
وتاب��ع، ان “عدد الصفقات املنفذة 
 )1053( بل��غ  املاض��ي  لالس��بوع 
صفق��ة مقاب��ل )1075( صفق��ة 
ال��ذي قبل��ه ليقف��ل  لالس��بوع 
مؤش��ر الس��وق ISX 60 في أخر 
جلس��ة من االس��بوع املاضي ب� 

)583.68( نقطة منخفضا بنسبة 
)%0.60( عن اغالقه لالسبوع الذي 
قبله عندم��ا اغلق على )587.22( 

نقطة”.
أما بالنس��بة الى مؤشرات تداول 
املس��تثمرين غي��ر العراقيني في 
س��وق العراق لالوراق املالية، أشار 
ال��ى ان “عدد االس��هم املش��تراة 
م��ن املس��تثمرين غيرالعراقي��ني 
لالس��بوع املاضي بلغ )20( مليون 
سهم منخفضا بنسبة )82,36%( 
قياس��ا باالس��بوع الذي قبله اما 
قيمتها فبلغت )110( مليون دينار 
من خالل تنفيذ )75( صفقه على 

اسهم )3( شركات لتنخفض هي 
)%38,18( قياسا  االخرى بنس��بة 

باالسبوع الذي قبله”.
وأوضح البيان، ان “عدد االس��هم 
املباع��ة م��ن املس��تثمرين غي��ر 
العراقيني لالس��بوع املاضي فبلغ 
)654( مليون سهم مرتفعا بنسبة 
)%309,27( قياسا باالسبوع الذي 
قبله، وقيمة تلك االسهم بلغت 
بلغ��ت )396( ملي��ون دين��ار م��ن 
خ��الل تنفي��ذ )123( صفقة على 
اسهم شركتني مرتفعة بنسبة 
)%189,08( قياسا باالسبوع الذي 

قبله”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجع��ت مبيعات البن��ك املركزي 
العراق��ي م��ن العمل��ة األجنبية، 
خالل مزاد أمس األحد، إلى 123.61 
مليون دوالر، مقابل مبيعات بقيمة 
126.91 ملي��ون دوالر مبزاد اخلميس 
املاضي، بانخفاض 3.3 مليون دوالر، 

بحسب بيان للمركزي,
وأضاف املركزي، في البيان، أن سعر 
الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر، 
ف��ي امل��زاد املنعق��د مبش��اركة 35 
مصرف��اً، و10 ش��ركات للتحوي��ل 

املالي.
ون��وه البن��ك، ف��ي بيانه، ب��أن تلك 

املبيع��ات هي نتائ��ج امل��زاد املقرر 
اليوم اإلثن��ني ، موضحاً أن إجمالي 
البي��ع الكل��ي بل��غ نح��و 159.41 

مليون دوالر.
وبلغ حجم املبال��غ املبيعة لتعزيز 
أرص��دة املص��ارف في اخل��ارج نحو 
123.53 ملي��ون دوالر، فيم��ا ُقدرت 
كمية النقد املبيعة ب� 1.08مليون 

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

فسيكون بالسعر نفسه.

»األوراق المالية«: مليار دينار قيمة التداول األسبوعي انخفاض مبيعات
المركزي العراقي
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النقاش��ات  م��ن  واضح��ا  كان 
البرملانية التي ش��هدت مخاضات 
الوالدة االولى لقان��ون العفو رقم 
27 لس��نة 2016 انه م��ن املتعذر 
ان يس��ير بهيكليت��ه القانوني��ة 
م��ن دون  تعديل والغ��اء في مواده 
القانوني��ة ملدة طويل��ة فما لبث 
ان ج��اء التعدي��ل االول وقبل مرور 
ع��ام عل��ى تطبيقه وباألس��باب 
)بالنظ��ر  نص��ت  الت��ي  املوجب��ة 
خلطورة اجلرائ��م اإلرهابية وجرائم 
خطف االش��خاص عل��ى اجملتمع 
العراقي وخاصًة التي ارتكبت بعد 
2014/6/10 وما متثله من س��لوك 
اجرامي خطير للجناة وما خلفته 
من آثار سلبية على اجملنى عليهم 
أو عائالته��م وبغي��ة ع��دم اتاحة 
الفرصة ملرتكبيها من اإلفالت من 
العقاب ولعدم تش��جيع االخرين 
عل��ى ارتكابها ولغرض زيادة مبلغ 
الغرامة على العقوبة املستبدلة 

او التدبير شرع هذا القانون.
 وقان��ون التعدي��ل ال��ذي تكونت 
منظومته التشريعية من خمس 

مواد قانونية ، نصت املادة )1( منه 
عل��ى الغ��اء البندين )ثاني��ا التي 
التي  االرهابي��ة  اس��تثنت اجلرمية 
نشأ عنها قتل او عاهة مستدمية 
الدولة  وجرمية تخريب مؤسسات 
وجرمية محاربة القوات املس��لحة 
ارهابي��ة  جرمي��ة  وكل  العراقي��ة 
باملس��اعدة  بارتكابه��ا  اس��هم 
او التحري��ض او االتف��اق. لتح��ل 
محلها فقرتان اعتمدت تاريخ 10 
/ 6 / 2014 اساس��ا في حتديد اثار 
جرمية االرهابية  فاستثنت اجلرمية 
متى ما وقعت بعد التاريخ املذكور 
في ح��ن عدت اجلرمية مش��مولة 
بالقان��ون قبل التاري��خ املذكور اذا 
لم يترت��ب على ارتكابه��ا قتل او 
عاه��ة املس��تدمية، فج��اء النص 

بالفقرتن وبالنحو التالي :
-1 اجلرائ��م املنص��وص عليها في 
قان��ون مكافح��ة اإلره��اب رق��م 
)13( لس��نة 2005 املرتكب��ة بعد 

.2014/6/10
-2 اجلرائ��م املنص��وص عليها في 
قان��ون مكافح��ة اإلره��اب رق��م 

)13( لس��نة 2005 املرتكب��ة قبل 
2014/6/10 التي نش��أ عنها قتل 
أو عاه��ة مس��تدمية . وق��د ج��اء 
تعري��ف االرهاب في امل��ادة )1( من 
)كل  االره��اب  مكافح��ة  قان��ون 
فع��ل إجرام��ي يق��وم به ف��رد او 
جماع��ة منظمة اس��تهدف فردا 
او مجموع��ة اف��راد او جماع��ات 
غي��ر  او  رس��مية  مؤسس��ات  او 
رس��مية أوقع األضرار باملمتلكات 
العام��ة او اخلاصة بغي��ة االخالل 
االس��تقرار  او  االمن��ي  بالوض��ع 
والوحدة الوطنية او إدخال الرعب 
او اخل��وف والفزع بن الناس او اثارة 
الفوضى حتقيقا لغايات إرهابية(.  
وجاءت املادة )2( في حتديد االفعال 
االرهابي��ة بس��بع فق��رات وض��ع 

أسسها التعريف املذكور. 
وسادس��اً والتي اس��تثنت جرائم 
اخلط��ف الت��ي نش��أ عنه��ا موت 
اخملط��وف او مجهولي��ة مصي��ره 
او اح��داث عاهة مس��تدمية وحل 
محلها  )جرائم خطف االشخاص(  
مبعنى ان جرمية اخلطف مستثناة 

من قانون العفو العام باملطلق.
ف��ي حن نصت املادة )2( منه على 
تعديل البندي��ن )اوالً( والتي كانت 
تن��ص )للنزي��ل او امل��ودع الصادر 
بحق��ه حك��م بات وامض��ى ما ال 
يق��ل عن ثل��ث املدة احملك��وم بها 
طلب اس��تبدال املدة املتبقية من 
العقوب��ة او التدبي��ر بالغرام��ة.( 
ومت��ت اضافة جرمي��ة تزوير احملررات 
الرس��مية الت��ي أدت الى حصول 
املزور عل��ى درجة مدير عام فأعلى 
في م��الك الدول��ة ( وثاني��اً بزيادة 
مبلغ الغرامة عن كل يوم س��جن 
من عشرة آالف دينار الى خمسن 
الف دين��ار ( والغى البند تاس��عا 
الذي استثنى بعض احملكومن من 
حق اس��تبدال امل��دة املتبقن من 

العقوبة بغرامة مالية.
 تاسعاً- تس��ري احكام هذه املادة 
على املش��مولن بالبنود )س��ابعاً 
وثامناً وحادي عش��ر وثالث عشر( 
من املادة )4( من احكام هذا القانون 
وه��ذا يعن��ي منح حق اس��تبدال 
م��دة العقوبة جلميع املس��تثنن 

من قان��ون العفو رقم 27 لس��نة 
2016 بامل��ادة )4( من��ه . ف��ي حن 
عدلت املادة )3( من قانون التعديل 
البن��د اوال من املادة )تاس��عاً( من 
قانون العفو وذلك بإضافة )تدقيق 
الص��ادرة  والق��رارات  االح��كام 
اكتس��بت  الت��ي  الدع��اوى  ف��ي 
قراراته��ا الدرجة القطعية او قيد 
التحقيق��ات التمييزية ( وهو بناء 
جديد للبند اوال من املادة تاس��عا 

الذي كان ينص.
اوالً- للمحك��وم علي��ه بجناية أو 
جنحة مب��ن فيهم مرتكبو اجلرائم 
املس��تثناة باملادة )4( م��ن احكام 
هذا القانون ادع��ى انتزاع اعترافه 
االج��راءات  اتخ��ذت  او  باإلك��راه 
القانونية بحقه بن��اًء على اقوال 
مخبر س��ري او اعتراف متهم اخر 
الطلب من اللجنة املش��كلة في 
البند )ثاني��ا( من هذه املادة تدقيق 
االحكام من الناحيتن الش��كلية 
بإع��ادة  الطل��ب  و  واملوضوعي��ة 

احملاكمة.
 وللجن��ة س��لطة تقديري��ة ف��ي 

ف��ي  التحقي��ق  بإع��ادة  القي��ام 
الدع��اوى املنظورة من قبلها. وهو 
في نظرنا تأكيد على اعادة النظر 
في االحكام والقرارات املكتس��بة 
درجة البتات والتي لم تشفع لها 
القانوني��ة في املعاجلة  النصوص 
ومن��ح ذل��ك طريقا له��ا وان كان 
ه��ذا الطري��ق مرتهن��ا ال��ى رؤية 
وس��لطة اللجن��ة التقديرية وهو 
اجتاه مينح اللجنة صالحيات اكثر 
م��ن صالحياتها ومينحه��ا علوية 
عل��ى ق��رارات محكم��ة التمييز 
الت��ي صدقت الق��رارات واالحكام 
القضائي��ة وه��و اجتاه اري��د له ان 
يك��ون كذل��ك، ويؤك��د ذلك عدم 
التطرق او االش��ارة لهذا التعديل 

في االسباب املوجبة.
قان��ون  م��ن   )5( امل��ادة  ان  كم��ا 
التعديل اعادت القانون باثر رجعي 
ف��ي التنفي��ذ لذات تاري��خ تنفيذ 
قانون العفو العام رقم 27 لسنة 
2016 وهو امر س��يصيب العدالة 
في التطبيق مبقتل فمن ش��مله 
العف��و تطبيقا بالتاري��خ املذكور 

وع��ن اجلرمي��ة ذاتها سيس��تثني 
آخرين .

ان قانون العفو العام هو قانون يجد 
حضوره في الدول غير املس��تقرة 
واقتصاديا وهو  واجتماعي��ا  امنيا 
قانون غايته البحث عن مس��احة 
بجلب��اب  اجتماعي��ة  تأهيلي��ة 
تنشد  قانوني ملرحلة مستقبلية 
اجملتمع��ي  والس��لم  املصاحل��ة 
وهو امر ف��ي غاي��ة الروعة ولكن 
التطبيق العمل��ي لقرارات العفو 
العام الس��ابقة منذ ق��رار العفو 
الع��ام  رقم 225 في 10/20 /2002 
 19 رق��م  العف��و  بقان��ون  م��رورا 
لس��نة 2008  وحت��ى العفو رقم 
27 لس��نة 2016 لم تأت أكلها مبا 
تشير اسبابها املوجبة وبالتأكيد 
ان ذلك يش��ير الى ان قانون العفو 
وحده غي��ر كاف لتحقيق اهدافه 
اذا ل��م تس��بقه وترافقه وتلحقه 
واقتصادية  اجتماعي��ة  منظومة 
وثقافية وقبلها سياس��ية عامله 
بروح القان��ون واملواطنة لتحقيق 

العدالة وبناء دول املؤسسات.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

ناصر عمران

آنيا شيفرين

قاٍض عراقي

المديرة المتخصصة 
بتكنولوجيا اإلعالم 

واالتصاالت في 
جامعة كولومبيا

لم تكن األعوام القليلة املنصرمة 
كرمية م��ع حري��ة التعبي��ر. فقد 
أصبحت حكوم��ات بولندا، واجملر، 
وتركيا مستبدة على نحو متزايد، 
ومتلهف��ة على الس��يطرة على 
اخلطاب العام ���� مثلها في ذلك 
كمثل زعم��اء البلق��ان، والصن، 
وروس��يا. وف��ي الوالي��ات املتحدة 
أيضا، يحاول الرئيس دونالد ترامب 
بال هوادة تش��ويه سمعة أجهزة 
اإلع��الم اإلخبارية، فضال عن عجز 
الصحاف��ة هناك، عل��ى نحو غير 
مسبوق، عن الوصول إلى أعضاء 

إدارته.
الواق��ع أن عص��ر الرقاب��ة عل��ى 
الصحف وإعادة صياغة محتواها 
مادي��ا، كم��ا رأي��ت ف��ي فيتن��ام 
وميامنار، انتهى في األغلب. ولكن 
كم��ا تُظِه��ر التط��ورات األخيرة، 
ُعرضة  الصحاف��ة  تظ��ل حري��ة 
خملاط��ر ش��ديدة، حي��ث تنخ��رط 
الراس��خة  و«املصالح  احلكومات 
املتش��ابكة مع السياسة«، على 
ح��د تعبي��ر العامِلة السياس��ية 
ألينا موجني��و بيبيدي، في نوع من 
السيطرة الناعمة التي ميكننا أن 
نطل��ق عليها وصف »االس��تيالء 

على أجهزة اإلعالم«.
االقتص��اد  خب��راء  اس��تعمل 
مصطلح »االستيالء« بعد األزمة 
املالي��ة ف��ي ع��ام 2008 لوص��ف 
فش��ل القائمن عل��ى التنظيم، 
الذي��ن أتوا غالبا م��ن )وعادوا إلى( 
املفت��رض  كان  الت��ي  الصناع��ة 
أن يش��رفوا عليه��ا، ف��ي مراقبة 
القط��اع وضب��ط س��لوكه على 
النح��و الالئق. ويعمل االس��تيالء 
عل��ى أجهزة اإلع��الم على النحو 
ميتل��ك  حي��ث  تقريب��ا،  نفس��ه 
وس��ائل  السياس��يون  الق��ادة 
اإلع��الم صراح��ة )مثل س��يلفيو 
أو  إيطالي��ا(  ف��ي  بيرلس��كوني 
يعمل��ون عل��ى ضم��ان والء قادة 
وس��ائل اإلعالم لهم، س��واء من 

خالل احملسوبية أو العقاب.
البن��ود  أوائ��ل  م��ن  واح��دا  كان 
على أجن��دة احلكوم��ة اليمينية 
املتطرفة في بولندا، التي يقودها 
بنح��و غي��ر رس��مي ياروس��الف 
كاتشينسكي، يتلخص في تبني 
قانون إعالمي جديد يس��مح لها 
بتعين وفصل رؤس��اء ش��بكات 
البث العامة. وفي تركيا، سجنت 
حكوم��ة الرئي��س رج��ب طي��ب 

املنتقدين  الصحافي��ن  أردوغ��ان 
���� مثل كات��ب العمود الش��هير 
أحم��د ألت��ان وش��قيقه محمد، 
وهو أستاذ جامعي �� وأغلقت أو 
فرضت س��يطرتها على شركات 
لفرض  اخلوف  باستعمال  اإلعالم، 

صياغتها للتقارير.
وف��ي نس��خة أق��ل تطرف��ا م��ن 
نهج أردوغان، يتنم��ر ترامب على 
منتقدي��ه، مثل محطة س��ي إن 
إن، وصحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز، مما 
يش��جع مناف��ذ إعالمي��ة أخ��رى 
مث��ل وال س��تريت جورن��ال، على 
التعامل معه بنح��و ال يخلو من 
محاباة. وفي أماك��ن أخرى، يقوم 
مقرب��ون م��ن احلكوم��ة مبهم��ة 
التنم��ر واملضايقة: فف��ي جنوب 
أفريقيا اس��تهدفت عائلة جوبتا، 
التي تتمتع باتصاالت سياس��ية 
قوي��ة، رئي��س حتري��ر بيزنيس داي 
آند فايننش��ال ميل السابق بيتر 
الرئيس  انتق��اده  ب��روس بس��بب 
جاكوب زوما. ورمب��ا يحاول القادة 
أيضا الس��يطرة على الس��رد من 
خالل حرمان املنظمات اإلعالمية 
االنتقادي��ة احملتملة م��ن الوصول 
إل��ى املص��ادر واملعلوم��ات، كم��ا 

املتح��دة،  الوالي��ات  ف��ي  ح��دث 
وبنحو أكث��ر عدوانية، في فنزويال 
املبتالة باألزمات في عهد الرئيس 

نيكوالس مادورو.
يَُعد االستيالء على أجهزة اإلعالم 
على هذا النحو أمرا بالغ األهمية 
لتمك��ن احلكوم��ات ���� وخاصة 
تلك التي تالحق سياس��ات رمبا ال 
تتمتع بش��عبية كبيرة �� لتعزيز 
الدع��م العام. فق��د متكن ترامب 
بفض��ل حملت��ه ض��د »وس��ائل 
اإلع��الم اإلخباري��ة الكاذب��ة« من 
االحتف��اظ بوالء قس��م كبير من 
قاعدت��ه االنتخابي��ة، على الرغم 
من الكشف عن أسرار رمبا كانت 

لتدفن أي سياسي أميركي آخر. 
مثلم��ا يس��اعد االس��تيالء على 
تش��كيل  ف��ي  اإلع��الم  أجه��زة 
التصورات العامة، فإنه قادر أيضا 
على تشكيل النتائج االقتصادية. 
وتزع��م اخلبي��رة االقتصادية ماريا 
بتروف��ا أن االس��تيالء على أجهزة 
اإلع��الم من املمكن أن يعمل على 
توسيع فجوة التفاوت، وخاصة إذا 
كان األثرياء هم من قاموا بعملية 
الساس��ة،  )ولي��س  االس��تيالء 
الذين ميك��ن التصويت إلبعادهم 

من مناصبهم ع��ادة(. وعلى نحو 
مماث��ل، يعتقد جياكوم��و كورنيو 
من جامعة برلن احلرة أن التركيز 
االقتص��ادي املتزايد يجعل انحياز 

أجهزة اإلعالم أكثر ترجيحا.
االس��تيالء عل��ى أجه��زة اإلعالم 
لي��س ظاهرة جدي��دة. ولكن كان 
املفت��رض أن حتررنا اإلنترنت منها، 
في األق��ل في الدول حيث الرقابة 
اإلنترنت ليس��ت صريحة.  عل��ى 
فمع س��قوط احلواج��ز التي حتول 
املناف��ذ  وانتش��ار  الدخ��ول،  دون 
اإلعالمي��ة، كم��ا تص��ور كثيرون، 
يُصِب��ح م��ن الصعب االس��تيالء 
عليها جميعه��ا. فحتى إذا جرى 
املنافذ،  االس��تيالء عل��ى بع��ض 
يظل بوس��ع أجه��زة اإلع��الم أن 
تؤدي وظيفتها الرقابية بفعالية، 
بالق��در  قائم��ا  التن��وع  دام  م��ا 
الكافي. ثم تعززت هذه التوقعات 
بفِعل افتراض مفاده أن املزيد من 
املنافسة من ش��أنه أن يؤدي إلى 

أخبار أعلى جودة.
ولكن رمبا حدث العكس متاما. ذلك 
أن ظهور وس��ائل اإلعالم الرقمية 
جعل من غير املمكن االس��تمرار 
ف��ي االعتم��اد على من��اذج أعمال 

وس��ائل اإلع��الم التقليدية. فقد 
هاجر املعلنون إلى اإلنترنت، حيث 
املناف��ذ رخيص��ة، وحي��ث أصبح 
املس��تهلكون، الذي��ن يتمتع��ون 
ال  مجاني��ة  بخي��ارات  ظاهري��ا 
نهائي��ة، أق��ل اس��تعدادا للدفع 
في مقاب��ل احملتوى. ونتيجة لهذا، 
التقليدية  اإلعالم  وس��ائل  عانت 
من انخفاضات حادة في اإليرادات 
وخس��ائر واس��عة النط��اق ف��ي 

الوظائف.
وقد تسببت املوارد املتضائلة في 
تقويض نوعية التقارير، خاصة وأن 
العديد من املنافذ التي تفتقر إلى 
األموال النقدية، كما تزعم جوليا 
كاج��ي من س��يانس ب��و )معهد 
باري��س للدراس��ات السياس��ية( 
أع��رض  إل��ى  الوص��ول  حاول��ت 
جمه��ور ممكن. وتس��ببت احلاجة 
إلى متابع��ة النقرات على مواقع 
مثل فيس��بوك، وتويت��ر، وجوجل 
في ت��آكل قدرة أصحاب وس��ائل 
اإلع��الم القدمية عل��ى أداء دورهم 

التقليدي في ضمان املساءلة.
وتس��بب تدن��ي عائدات وس��ائل 
اإلعالم في تعزيز االستيالء عليها 
بطريقة أخرى رئيسية: فقد حتول 

احلافز إل��ى امتالك منفذ إعالمي. 
فإذا لم تتمكن صحيفة من توفير 
االقتصادية، ف��إن فرض  العوائ��د 
النف��وذ يُصِبح الدافع الرئيس��ي 
لش��راء أو إدارة أي صحيفة. على 
سبيل املثال، لم يش��تر امللياردير 
األميرك��ي صاح��ب ن��ادي القمار 
أديلس��ون الس فيجاس  شيلدون 
ريفي��و جورن��ال في ع��ام 2015 أو 
يس��تولي عل��ى وس��ائل اإلعالم 
اإلسرائيلية بغرض احلصول على 

املال.
م��ع س��ماح املش��هد اإلعالم��ي 
نح��و  عل��ى  علي��ه  باالس��تيالء 
متزايد، س��وف تنحسر املساءلة 
ولهذا  والش��ركاتية.  السياسية 
الس��بب، أصدر مركز مس��اعدة 
وس��ائل األع��الم الدولي��ة للت��و 
تقريرا جديدا يسلط الضوء على 
هذه الظاهرة �� ويدعو إلى إيجاد 

احللول لها.
تشكل وسائل األعالم التي تتمتع 
باحلرية والصحة ضرورة أساسية 
لتعزيز الدميقراطية العاملة. وإذا 
كان لن��ا أن نحم��ي الدميقراطية، 
فيتعن علينا أن ندافع عن وسائل 

األعالم بأي ثمن.

االستيالء على أجهزة اإلعالم في العصر الرقمي
PROJECT
SYNDICATE

خطاب سياسي

نولد في ه��ذه احلياة وبداخلنا ج��وع صارخ، ثم منوت 
متمس��كن ف��ي احلياة ، كذل��ك االف��كار تتوالد مع 
االنس��ان وتتكاثر من دون انقطاع ، فالفكر في جوع 
دائ��م الى املعرف��ة .عادة االنس��ان  يفتق��د الرغيف 
لكنه يأكل  فيش��بع ،يعطش للماء يش��رب ويرتوي، 
لكن جوع املعرفة ال يعرف الش��بع ويتعطش دائما« 
ال��ى احلرية الت��ي ال تنتهي،فاحلياة عب��ارة عن حلقة 
مفرغة من الس��عي الالهث ال راح��ة فيها وال ارتواء 

وهي بحاجة دائمة الى االزدياد.
الك��ون ب��كل م��ا في��ه مدرس��ة لالنس��ان ، والعمر 
بجميع مراحله دراسة متواصلة ، الشهادات ليست 
الهدف فيها بق��در احلاجة الى الرحمة واالنس��انية 
الت��ي تعطينا احلكمة في احلياة ، فهنالك من ميتلك 
القص��ور واخل��دم واأللقاب فيس��جد له��م ضعاف 
النفوس ،وميجدهم صغار القلوب،ليعيش��وا  بوهم 
العظمة من دون أن يدركوا مدى السعادة او الرحمة 
، وال حت��ى حس��ن االختي��ار الذي يش��عرهم بقيمة 
النعمة الت��ي وهبها اهلل لهم لعدم  اس��تيعابهم  
بأنه��م ضي��وف عل��ى ه��ذه األرض ،فلم��اذا الطمع 
واجلشع والس��رقة والنهب بدال« من مساعدة اآلخر 
وتقدمي ي��د العون له ،ومد يد العطاء بوفرة وس��خاء 
بدال م��ن دس الس��موم ،وع��دم االدراك ب��أن العيش 
وس��ط الطبقية املقيتة توصلنا للحقد والطغينة ، 
والتساوي مع اآلخر باالنسانية عدل ورقي تقودنا الى 

االميان والرحمة في احلياة.
هن��اك عوامل اقتصادي��ة وف��وارق اجتماعية وتعدد 
عرق��ي و طائف��ي يؤدي بنا الى احلروب . لكن ليس��ت 
جميع االسباب تعود لذلك ،هناك  الكثير ممن ينسب 
احلروب الى طبيعة االنسان وانانيته ومصارعته حلب 
البقاء.فمن��ذ القدم وحي��اة البش��رية تنطوي على 
الكثي��ر من احلقوق والواجبات اله��دف منها الوجود 
والس��ير نحو الكم��ال، بعيدا« ع��ن  االنانية الغالبة 
والطمع واجلش��ع الذي اعمى قلوب البشر وجعلهم  
يتصارعون لكسب املزيد من االرباح والرضاء الشهوات  

حتى وصل بهم االمر الى التناحر واالقتتال .
ابتعدنا في بلدان الش��رق عن طريق احملبة  حتى بدأنا 
نخج��ل بكوننا عرب فارغي اجلي��وب ضامري البطون 
لكث��رة احلروب املتتالية التي أمل��ت بنا ،نفتقد لالميان 
، نس��تجدي احلياة واحلرية م��ن دول الغرب بدال من أن 
نطلبها من يد اهلل الس��خية، نعي��ش الذل والهوان 
م��ن دون هيبة الدولة ،مفرقن مش��رذمن، س��كن 
اجلهل ينحر بداخلنا ليمحي كل اخلير واحملبة ونوراحلق 
ال��ذي ينادي بصوت االنس��انية  ، نتس��اءل اين مجد 
العرب وعظمته الذي كان يشع اميانا واآلن يسير نحو 

شياطن الذل واملوت والضغينة.

ضللنا الطريق ..
هل بإمكاننا العودة

ايمان عبد الملك 
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دراسة

أغل��ب الظن أن عص��ر املطوالت قد انته��ى وحل بدالً 
عنه عصر الهايكو، ليس في الشعر فحسب، بل في 
جمي��ع مجاالت اإلبداع األخرى! فليس ثمة من يجازف 
اليوم مبلحم��ة من )11000( بيت كما فعل هوميروس 
ف��ي إلياذته، وال برواية من )15( ج��زءاً كما أقدم عليه 
تولس��توي في حربه وسالمه، وال بكتاب أخباري ال أول 
له وال آخر، مثلما تصدى له أبو الفرج االصفهاني في 

أغانيه!
بل إن أح��د علماء األصول وضع كتاب��اً مفرط الطول 
وأرسله إلى ش��يخ األصوليني مرتضى األنصاري فرده 

األخير عليه قائالً:
         إن كنت ضيعت عمراً في كتابته

                               فلن أضيع عمراً في قراءته!
لق��د افتقد ه��ذا اجليل الصب��ر على ق��راءة املؤلفات 
الضخمة ولم يعد لديه الوقت الكافي لهذه املهمة. 
ول��م يكذب الكتاب اجلدد اخلب��ر، فطفقوا يضعون له 
كتيبات صغيرة عل��ى غرار رس��ائل األقدمني املركزة. 
وبالطبع فإن هذه الكتيبات أخف مؤونة من سابقاتها. 
فال تس��تغرق جهداً أو وقتاً أو م��االً كما كانت تفعل 

أمهات الكتب من قبل!
أذك��ر أنني حينما كن��ت طالباً ثانوياً ف��ي بداية عقد 
السبعينيات، استعرت من شاعر معروف كتاباً كثير 
الطول، هائل األبعاد، اسمه املستطرف. فاستمتعت 
بقراءت��ه وأعدته له بعد ش��هور. وعندها س��ألني إن 
كن��ت قرأته حق��اً، فأجبت بل��ى! فعلق عل��ى الفور: 

وكيف متكنت من قراءته!
ه��ل توقف الناس عن ق��راءة الرواي��ات الطويلة حقاً، 
وه��ل أغنتهم القص��ص القصيرة جداً ذات الس��طر 

والسطرين والثالثة عنها؟
ال أظ��ن ذلك بالطب��ع. فالروائيون الكب��ار الذين عاش 
معظمهم في القرن التاسع عشر مازالوا هم األكثر 
قراًء، وكتبهم هي األوس��ع انتشاراً. لم تغفلهم لغة 
من اللغات، أو تتجاهلهم ثقافة من الثقافات. كانوا ال 
ميلون من سرد احلوادث الصغيرة، وال يتأففون من رواية 
القص��ص اجلانبية. وكانوا يرون في وفرة الش��خوص، 
وتن��وع األماكن، نفع��اً للقارئ وإغناًء للن��ص، وإرضاًء 

للغرور!
ولكن املش��كلة أن القارئ ال��ذي ال يجد غضاضة في 
قراءة املطوالت س��يجد نفسه هو أيضا ضحية لهذا 
النوع من األدب. وسيكتس��ب مبرور الوقت صفة اللف 
وال��دوران. ويفق��د القدرة عل��ى التركي��ز واالختصار. 
ويصيب محاوريه بامللل والغثيان. وإذا ما ارتقى املنصة 
فس��يكون على مس��تمعيه أن يتذرعوا بالصبر وقوة 

األعصاب!
لقد تغير الزمن من دون ش��ك. وم��ن احملتمل أن تفقد 
املؤلفات الهائلة احلجم بريقها لدى العموم. ولكنها 
س��تبقى إرث��اً ثقافياً ثمين��اً لدى العلم��اء واملفكرين 
وأصحاب الش��أن. وفي الوقت ذاته س��تزداد الكتابات 
الس��ريعة رس��وخاً وش��عبية وانتش��اراً لدى السواد 

األعظم من القراء.

عصر الهايكو

محمد زكي إبراهيم

د. عبد الرضا علي
 

ا دراسُة احملروِق )) في سماِء الشعر((  أمَّ
رْت لثالثِة منطلقاٍت في نقِد  فقد نظَّ
اً باملاهيَِّة، في  الش��عرِ: كاَن األوُل خاصَّ
��اً باالجتماعيَِّة،  حني كان الثاني خاصَّ

كما كاَن الثالُث لصيقاً بالفنيَِّة.
  في املنطلِق األوَِّل يقُف على عنصرين 
أساس��نِي للش��عرِ هما : املوس��يقى 
الشعرّيُة، والدفقُة النفسيَّة، لكونِه 
ي��رى أنَّ املوس��يقى ه��ي م��ن أه��مِّ 
مقوِّماِت الش��عرِ إطالقاً، فهو ال يتردَّدُ 
حني يجعلُها )) هي الشعُر نفُسُه(( .

فه��ي  النفس��يَّة((  ))الدفق��ُة  أّم��ا   
الطاقُة املتغلغلُة ف��ي أرجاِء األلفاِظ 
؛ ولتوضي��ِح ما يعنيه بتل��ك الطاقِة 
يقوُل : )) في عمليَِّة االنفعاِل الشعريِّ 
تنتقُل األفكارُ واألحاسيُس إلى الورِق 
خاضعًة لأللفاِظ، مشحونًة باخللجِة 
النفسيَِّة املنبثقِة من أعماِق الشاعرِ 
.. وتبق��ى ه��ذه اخللج��ُة النفس��يَُّة 
مخزونًة في األلفاِظ الش��عريَِّة حتى 
اً م��ن نف��ٍس أخرى.. جت��َد له��ا مح��كَّ
وحينئ��ٍذ فالبُدَّ من انفع��اٍل، والبدَّ من 
اجن��ذاٍب، وال بدَّ م��ن انتق��اٍل، فتتدفَُّق 
اخللجُة النفسيَُّة منتقلًة من األلفاِظ 
إل��ى النفِس املنفِعلِة منس��اقًة بتيَّارِ 
اخلطوِط ) املغناموس��يقيَّة(  املنبعثة 

. )) من اجملاِل املوسيقيِّ اللفظيِّ
ُد ما   واحمل��روُق في ه��ذا املنطل��ِق يؤكِّ
د مندور في  ذهَب إليه الدكت��ورُ محمَّ
فكرتِه عن ))الش��عرِ املهموِس(( الذي 
ميَسُّ أعماَق النفوِس بإيقاعِه، وإميائِه..
فضالً عن آراِء ))برجسون(( التي ترى أنَّ 
أساَس الكوِن موسيقى خفيَّة إلهيٌَّة، 
وم��ا عل��ى الش��اعرِ إال أْن يقبَس من 
هذه املوس��يقى فيغمر بها النفوَس، 
إل��ى جانِب ما ذه��َب إلي��ِه ))كارليل(( 
من أنَّ الشعرَ احلقيقيَّ هو املوسيقى 
األزليَُّة التي يسمُعها الشاعُر من وراِء 

الوجود !.
��ا منطلُق��ُه الثان��ي)) اجتماعيَّ��ُة   أمَّ
الش��عرِ(( فيدع��و في��ه إل��ى رف��ِض 
الفكرِة القائلِة بربِط الشعرِ باجملتمِع، 
ألن��ه يرى في تلك الدع��وِة كذباً، ورياًء 
حتجُب وراءه��ا ليالَي حمرا، وأكؤس��اً 
دُ على  دهاقاً، وغوانَي حساناً، ثمَّ يُشدِّ
الرفِض قائالً :))من منهم آوى ش��ريداً 
في بيِتِه ليلًة واحدًة فقط؟ من منهم 
ال يه��رُب إل��ى كلِّ س��رداٍب أو مغ��ارٍة 
لو دع��ا الداعي إلى س��وِح الوغى ؟ مبَ 
يختلُف عنهم الش��اعُر ليحمَل كلَّ 
ه��ذه األعباء الثقاِل؟ أفي إنس��انيَّ�ِته 

؟ أف��ي تركيبِه ؟ كال ..فليس��ت هناك 
مثل هذه الفوارق.((

 وهو يرى أنَّ نظَم القصائِد االجتماعيَّة 
، أو  يُحيُل الشاعرَ إلى مصلٍح اجتماعيٍّ
، وليَس ذلك هدَف الشعرِ،  واعظ دينيٍّ
، وغيُرُه  فيق��وُل : )) أمامن��ا الرصاف��يُّ
 ، كثيرون من دعاِة الش��عرِ االجتماعيِّ

. لق��د نظ��َم الرصاف��يُّ  والسياس��يِّ
ف��ي  القصائ��ِد  عش��راِت  وتالمذتُ��ُه 
األرامِل، واليتامى، والفقراِء، والعمياِن 
واملقعدي��َن، واملساجنَي،وس��وِء احلالِة 
االجتماعيَّ��ةِ والوطنيَِّة، واالقتصاديَِّة، 
وأخالقي��نَي،  اظ��اً  وعَّ بذل��ك  فكان��وا 
وشرعينَي، وساسًة أكثر منهم شعراء 

؟ ث��مَّ م��اذا كان��ِت النتيج��ُة ؟((. وهو 
في هذا املنطلِق يذه��ُب إلى ما ذهب 
إليه )قبله( ش��اذل طاقة من أنَّ غايَة 
الشعرِ ليست إصالحيًَّة، وبالتالي فإنَّ 
الفكرَة القائل��َة أنَّ الفنَّ للمجتمِع ال 

حتظى بتأييدِه مطلقاً.
ا منطلُقُه الثالُث ))فنّيُة الش��عر((   أمَّ

 ، ُد فيِه أهميَّ��ةَ اخلياِل في النصِّ فيؤكِّ
وأث��رَ التجرب��ِة الش��عوريَِّة باإلب��داِع، 
�لتِه النهائيَِّة. وغايَة الف��نِّ في محصِّ

فيرى أنَّ التجربَة الش��عوريََة )) واحدٌة 
في كلِّ احلاالِت، إال أنَّ  كلَّ فنَّاٍن ينفعل 
بها م��ن زاوي��ٍة معيَّنٍة فيعبِّ��ر عنها 
ِة ش��ريطَة أْن يكوَن  بطريقت��ِه اخلاصَّ
ه��ذا التعبيُر موحياً ُمثي��راً لالنفعاِل 
في نف��وِس اآلخرين، ليعيش��وا جتربَة 
الفنَّ��اِن فيتمّثلونه��ا... فقيم��ُة األثرِ 
الفنيِّ ليست مبدى حتقيقِه للنظريَّاِت 
العلميَّ��ِة والفلس��فّيِة، أو القضاي��ا 
، أو األغراِض  االجتماعيَّ��ة واألخالقيَّ��ةِ
ا الغايُة  الوطنّيِة والسياسيَّة .. كال.. إنَّ
األساس��يُِّة )األولى واألخيرة( من كلِّ 
رَ لنا جتربًة ش��عوريًَّة  أثٍر فن��يٍّ أْن يصوِّ
حيًَّة تصويراً موحَي��اً مثيراً لالنفعاِل، 
فينقلنا من عالٍم جامٍد ملؤُه اجلفاف 
واألل��ُم إل��ى عالٍم ن��ديٍّ رقي��ٍق ملؤُه 
األخيلُة واملشاعُر واألحالُم((، ثمَّ ينتقُل 
�ًة  إلى غاي��ِة الفنِّ فيراه��ا غايًة خاصَّ
ذاتيَّ��ًة، لذلك يرفُض إدخاَل املنطِق في 
، منتهياً إل��ى نتيجٍة موضوعيٍَّة  الفنِّ
جريئ��ٍة ُمنطلَق��اً، ومعياراً ه��ي )) إنَّ 
الف��نَّ واملنط��َق على طرف��ي نقيض، 
فكثيٌر من اآلثارِ الفنيَِّة إذا ما ُحوِكمْت 
محاكمًة عقليَّ��ًة رياضيًَّة فقدت كلَّ 
قيمٍة فنيٍَّة، وسقطْت من كلِّ حساٍب، 
ثمَّ أنَّ رس��الَة الفنِّ ليس��ت وعظيًَّة، 
وال أخالقّي��ة، وال اجتماعيَّ��ة، فتل��ك 
��ُة األدي��اِن الس��ماويَِّة، والكتِب  مهمَّ
، وقد يقُف الفنَّاُن مع النبيِّ  املقدَّس��ةِ
على صعي��ٍد واحٍد في نظرتيهما إلى 
واملس��ائِل  اإلنس��انيَِّة،  واحلياِة  الكوِن 
الكب��رى... ولكنَّهم��ا يفترق��اِن ف��ي 
طري��ِق أداِء رس��التيهما((1 ، مختِتماً 
منطلقاتِه بالكالِم على الفنِّ من أنَُّه 
إعالُء للنفوِس،وخلٌق للحياِة، وتصويٌر 
للرغب��اِت  وحتقي��ٌق  الُعلي��ا،  للُمث��ِل 
ٌف نحو احلقائِق، وارتواٌء  املكبوتِة، وتلهُّ
من معنِي اجلماِل، ودفٌع لإلنس��اِن نحو 
اخلل��ودِ، و))تكام��ٌل(( في نق��ٍص؛ وهو 
بهذا يض��ُع معياراً في نقِد الش��عرِ، 
وهذا املعيارُ هو فنُّ الشاعرِ ليس غير.

 إنَّ هذه املنطلقاِت التي وقفنا عنَدها 
في البداءاِت هي التي قادت إلى تكويِن 
األحكاِم النقديَِّة الرصينِة في مرحلِة 
ت  نُضِج النقِد، وكوَّنْت اجتاهاتِه، فتبدَّ
منها نظ��راٌت فكريٌَّة، ونظراٌت نقديٌَّة، 
وتكاملت بها ش��خصيَّاٌت ناقدٌة بعد 
��رْنا ما كان  ذلك؛ وبه��ذا نكوُن قد اشَّ
في مرحل��ِة النش��أِة ) والبدايات( من 
منطلقاٍت في نقِد الش��عرِ، وتسميِة 

ادِها. أهمِّ نقَّ

حركُة نقِد الشعِر في الموصل منطلقاُتها واتجاهاُتها
) منذ نشأِتها حتى العام 1992م(

مدينة املوصل

واخلنوع ، لكن الى متى ميكن ان يستمر ذلك 
، خصوص��اً وان ل��كل ش��خص طاقة حتمل 

تنفد في وقت ما .
تعود مانانا الى موهبة وهواية قدمية متلكها 
وهي الكتابة ، لكنها تكتب حتت تأثير الوضع 
النفس��ي ال��ذي تعي��ش ، تكتب ما يش��به 
الكوابيس ، وه��ي الكوابيس احلقيقية التي 
تعيشها ، محولة خوفها وارتيابها الى رواية 
اباحي��ة تفضح الكثي��ر من اس��رار العائلة 
وتصورتها عنهم ، االمر الذي يسبب للعائلة 
صدمة كبيرة ، يحرقون على اثرها ما كتبته  
، بعد ان تقرأ لهم بعضاً من روايتها ، ولتبدأ 
ه��ي مرحل��ة جديدة م��ن حياته��ا ، مرحلة 
صادمة للجميع مبا فيه��م ابيها الذي دائما 

ما كان معجبا بكتابتها . 

االشتغال 
كتاب��ة س��يناريو ملث��ل هكذا فل��م يتطلب 
اطالع��اً ومعرف��ة بعلم النف��س ومكنونات 
النف��س البش��رية ، والتف��اوت احلاص��ل بني 
ش��خص وش��خص اخ��ر فيم��ا لو م��ر مبثل 
هكذا  ظرف ، ويخضع إلس��قاطات وعوامل 
كثيرة ،منها اجلان��ب االجتماعي ، والثقافي 
، والدين��ي واأليديولوجي لهذا الش��خص او 
ذاك  ، وبالتالي نشاهد ان الكثير من النساء 
اللوات��ي ميرن بهذا الظ��رف ، يخضعن له وال 
يدافعن عن انفس��هن ، تبعاً لهذه العوامل 

، فيما يق��ف البعض منهن بقوة ، خصوصاً 
النس��اء اللوات��ي يتوف��رن عل��ى اس��تقالل 
اقتصادي ، ويبدو ان أنا اور ش��ادزه قد توفرت 
عل��ى املعرفة ف��ي هذا اجلان��ب لذلك كتبت 
س��يناريو يتماش��ى واحلالة التي تناولتها  ، 
وتبع��اً لس��وداوية احلكاية ، تش��تغل أنا اور 
ش��ادزه، على رسم مش��اهد يطغى عليها 
الل��ون الرم��ادي ، وتعزز ذل��ك بزواي��ا وكوادر 
ضيق��ة ، تعمق إحس��اس املش��اهد باحلالة 
النفسية التي تعيشها االم مانانا ، معظم 
الوق��ت ال��ذي اختارت��ه للتصوير هو ش��تاء 
جورجي��ا الب��ارد ، العم��ارة الس��كنية التي 
تسكن فيها مانانا ، قدمية ويتطلب الوصول 
اليها اجتياز جس��ر حدي��دي ، يعبر عن طول 

املسافة وبعدها بني حلم مانانا وواقعها . 
صاحبة املكتبة ال��ذي ينتصر ل مانانا وضع 
ليك��ون حلقة وصل غير متماس��كة بينها 
وبني عائلتها وهو احلالم بأن ميتلك دار نش��ر 
خاص��ة ب��ه ، فتج��د مانانا فيه امل��الذ االمن 
لله��رب م��ن واقعه��ا ، فش��خص مثل��ه ال 

يستطيع مقاومة الرفض الذي تواجه.

ماذا يحدث لو 
ه��ذا الس��ؤال امله��م  الذي ميك��ن ان يطبق 
عل��ى معظم األفالم الس��ينمائية ، يطرحه 
الفل��م هن��ا ، ماذا يحدث ل��و ان أم وربة بيت 
افنت ش��بابها في خدمة عائلتها والنتيجة 

اهم��ال وجتاهل ، ماذا يحدث ل��و ان هذه االم 
متردت على واقعها ، هل ستتس��بب بتفكك 
عائلتها ، ماذا يحدث لو ان هذه االم وبسبب 

كل ذلك وصلت الى حالة من اجلنون ال ميكن 
معاجلتها ،  ماذا يحدث لو ان دور النشر تبنت 
الرواي��ة التي كتبتها والناجت��ة عن معاناتها 

وفضحت الكثير من اسرار عائلتها واحمليطني 
بها ؟ 

هذه األسئلة طرحها الفلم ضمن تسلسل 
خط��ه الدرامي ، تاركاً املش��اهد يفكر فيها 
ويجيب عنها ، من خ��الل تأويل النص املرئي 
للفل��م ، ول��كل تفس��يره وتأويل��ه اخلاضع 
لألس��قاط لثقاف��ي والنفس��ي واجملتمع��ي 

اخلاص به . 
االم اخمليفة فلم احتجاج نسوي على السائد 
من العالقات والرتابة الناجتة عنها ، ال ميتلك 
املش��اهد اال ان يتعاطف مع بطلته ، مفكراً 
في ح��ال العديد من األمهات اللواتي يعانني 

من املشكلة نفسها.
واحد من محاس��ن املهرجانات السينمائية 
انها توفر الفرصة ملشاهدة سينما مختلفة 
، س��ينما اوروبا الش��رقية وافريقيا واس��يا ، 
حيث التج��ارب الس��ينمائية الرائعة ، هذه 
األفالم قد ال تتاح الفرصة ملش��اهدتها ثانية 

اال ما ندر.

االم اخمليفة 
سيناريو وإخراج انا اوروشاوزة 

متثيل – ناتا مورفانيدزه ، دميتري تايشفيلي 
، راماز ازسيلياني 

انتاج  - الشا خالفاشي 
تصوير – منديا اسادزه

موسيقى – نيكا باسوري 

كاظم مرشد السلوم 

ما هو االمل واحللم الذي ترجتيه االم من تربية 
أوالده��ا واالعتناء بأس��رتها ، ما الذي تتوقعه 
بعد ذهاب اجلمال والنش��اط  وحتولها الى آلة 
تعمل في خدمة العائلة ، ماذا ميكن ان تفعل 
أزاء جتاهل واهمال اجلميع لها ، هذه األس��ئلة 
تطرحه��ا اخملرجة الش��ابة انا اوروش��ادزه في 
فلمها الطويل األول احلائز على اجلائزة الكبرى 
ملهرجان سرايفيو السينمائي  وجائزة العمل 

األول في مهرجان لوكارنو . 

العنوان 
االم اخمليفة ، عنوان مثير ، مغاير وصادم ، كون 
الفك��رة العامة ع��ن االم أي أم ، انها عطوفة 
وحنون��ة ومضحي��ة ، فكيف ميك��ن ان تكون 
مخيفة ، العنوان اذن مدخل مهم الكتشاف 

ثيمة الفلم وتفكيك محتواه . 

احلكاية 
مانان��ا أم من الطبقة اجلورجية املتوس��طة ، 
تثابر من اجل تربية أوالدها واالعتناء بأسرتها 
بأفضل ما تس��تطيع ، هذه املثابرة تصطدم 
بالتجاه��ل والالمباالة من قبل افراد اس��رتها 
، وال متتل��ك ردا ، او تس��تطيع عتب��اً ، فه��ي 
شخصية هادئة ، تبدو كمن تعودت السكوت 

االحتجاج كتابة.. سينما أوروبا 
الشرقية الجميلة

Scary Mother األم المخيفة

امللصق الدعائي للفيلم

القسم السادس

حسين نهابة 
 

نعم أفتِقُدِك،
أٌب يتهدُج بإسم ابنتُه الغائبة

أٌب تبخرت أبُوتُه حني غادرُه الصغار،
صاروا في غفلٍة منه كبارا،

رحلوا عنُه
تارِكيه يتعكُز ُصورِِهم على اجلُدران.

نعم إني أفتقُدِك
أبنته��ا  حقيب��ة  توظ��ب  أم  مث��ل 

املدرسية
وهي تعرُِف أن ليس في الدارِ منها

غير هذه البقايا الصغيرة.
 

إني أفتقُدِك
افتقُدني فيِك

اين وّلى ذاك العاِشُق ِمّني،

ذاك الفالح الذي كان يزرُع باسمك 
كل يوٍم فسيلة؟

من أحرق النخل بأرضِه؟
من نفاُه الى هذه اجلزيرة

يتوسُد وجهِك في ليِل ُغربتِه
ويلُثم ثغرِك في ملِح تُربتها؟

 
نعم إني أفتقُدِك

ايُتها الغائمة في حقِل الوجع

عل��ى  املُندلق��ة  قهوت��ي  أفتق��ُد 
الصباح

ُفس��تانِك  ط��رِف  عل��ى  املُعّل��ُق 
الصيفي،

أفتقُد النوارِس الكسلى،
تسجي قيلولتها

بني أجفانِك عند الظهيرة،
أفتقُد رائِحة الُبرتُقال العالقة

في يديِك

تفضُح غاراتِك الصغيرة 
على بساتيني.

 
أرفُع يداً طاملا مددتُها في غيابِك

ولّوحُت بها للسراب
عّلِك تُبصرين على الُبعد،

ذُبولي
فتعودين.

وجهِك ما زال هنا

ثابتاً،
يهابُه النسيان

ما زِلُت أقّلُب دفاتِر الفجرِ
باحثاً عنِك.

 
ما زِلُت أنُش عن شجرِة البرتُقال،

براِعمها العابرات 
وأكُتب على ثمارِها اسمك 

كي تظّل لِك وحدِك،

ما فتئُت أرشو املوج
كي يحّدثني عنِك

فيهدأ روع النوارِِس املُنتِظرة
على الشطآن،

 
ما زِلُت أظلُل سنيني

بأماني يانع احلضور.
عودي قبل أن يأُكلني االنتظار

وتعبث بي ريُح الهذيان.

راِئحة الُبرُتقال
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هل هناك عالقة بني الفن والقتل 
وب��ني اإلله��ام واخلراب؟ س��اعدت 
الرومانتيكية على ظهور  احلركة 
الدكتاتوري��ة  األيديولوجي��ات 
اإلنس��ان حرا  ول��د  وترس��يخها: 
وعلي��ه ان يع��ود الى تل��ك احلالة 
بتحطيم القي��ود التي تقف في 
وجه حريت��ه انه اللحن الذي وجد 
الس��ورياليون ف��ي انفس��هم ما 
يكف��ي م��ن القوة للع��زف عليه 
وإيصال��ه الى اعل��ى مدى بأطالق 
البدائي��ة الكامنة لدى  الطاقات 
الف��رد. يقول اندري��ه بريتون "اننا 
قادرون على القي��ام بأفعال تفوق 
قوان��ا فما وراء الق��وى االعتيادية 
اس��تعمالها  وجنيد  نعرفها  التي 
يومي��ا تكمن فينا ق��درات خارقة 
تكسف لنا بني احلني واحلني االخر 
عن وجود اش��ارات خفية ولكننا 
ال نعل��م كي��ف نتص��رف به��ا" 
الفيلس��وف هيوم  ايض��ا  ويقول 
" يج��ب عل��ى العق��ل ان يصي��ر 
عب��دا لله��وى" ينبغ��ي اذن درس 
قوان��ني الهوى اكثر االف��راد تأثيرا 
على الثورة الفرنسية هم بايرون 
واملركيز دي ساد. علما ان باكونني 
ونيتش��ه كانا مصدر الهام لكل 
من موس��وليني وهتل��ر الذي لم 
يج��د هدي��ة افض��ل م��ن اهداء 
للفيلس��وف  الكاملة  املؤلف��ات 
االملان��ي الى الدكتات��ور االيطالي 
في عيد ميالده الستني. هذه هي 
العالق��ة ب��ني املب��دع والطاغية . 
املركيز دي ساد اعد نيرون استاذه 
"اه ياني��رون دعني ابجل ذكراك" . 
هذا هو ش��كل الوجد الذي يربط 
س��اد بطاغية قتل ام��ه وزوجته 
متت��ع برؤي��ة روم��ا وه��ي حتت��رق ، 
الق��ى باملس��يحيني الى االس��ود 
كي تفت��ك بهم انه ني��رون الذي 
عان��ى طفول��ة صعبة م��ع ابيه 
الس��كير القاسي جعلته عندما 
غدا إمبراط��ورا يقتل��ع عني احد 
فرسانه جراء مالحظة بسيطة ، 

ومير بعربته على طفل ازعجه.
ما هو اجليد وما هو الس��يئ لدى 
نيتش��ه؟ اجلي��د هو كل م��ا يعزز 
كل  والس��يئ  بالق��وة  الش��عور 
ما ينج��م عن الضع��ف وما هي 
السعادة؟ الش��عور بأن القوة في 
تزاي��د. وبأن املقاوم��ة ازيلت ليس 
التراض��ي مع االخري��ن ما يبحث 
عنه هؤالء بل االرغام ليس السلم 
ب��ل احل��رب لي��س الفضيل��ة بل 
الكفاءة ليس احل��ذر بل االبتهاج 

والتغني باملغامرات.
ما ابدع��ه املركيز دي س��اد روائيا 
ينجزه السيد الرئيس عمليا وعلى 
نحو خالق جتترح شخصيات ساد 
معج��زات ابتداع وتصوير طقوس 
االثم والشر روائيا لكن من يحول 
هذه الفكرة الى واقع فهو س��يد 
الفنان��ني ال يأخ��ذ التدمي��ر لديه 
ش��كل هجوم يقوم به رجال ضد 
نس��اء على غرار ما يفعل ابطال 
س��اد عادة ب��ل هو يح��ول جميع 
اعدائ��ه )رجاال كان��وا ام اطفاال او 
اش��ياء من الطبيعة( الى نس��اء 
ك��ي ينتهكه��ن. ليق��وم بذل��ك 
علي��ه ان يح��ول احلب ال��ى اقرب 
س��لعة مجاورة الدعارة.  فأعداؤه 
السياسيون اما هم "لوطيون" او 
"منحرفون جنسيا" او "اباحيون" 
او "عبدة للرجس"... قتل املرأة اذا 
زنت مبوجب قانون اسمه الفضيلة 
، تطليقها اذا غاب زوجها او ارغم 
عل��ى الس��فر اما اذا استش��هد 
فتصب��ح مرغوب��ة م��ن الرج��ال 
االخرين بل مشتهاة قانونا. فهي 
مصدر غنى مل��ن يتزوجها. هكذا 
اذن يأت��ي االزده��ار والغن��ى م��ن 
غياب احلبي��ب او موت��ه. االنعزال 
واالخ��الص لذكراه وجع��ل احلياة 
وقفا على ذكراه ، امور غير مرغوب 
فيها بل يعاق��ب  القانون عليها. 
حتويل احلب الى س��لعة كاس��دة 
بهذا الشكل املتقن يقابله حتويل 
االستشهاد التراجيدي للزوج الى 
كوميدي��ا ع��ن طريق الس��خرية 
من فكرة االستش��هاد نفس��ها 
، فه��ؤالء الش��هداء س��يرجتفون 
رعب��ا من موت يخلق اش��كاليات 
تتح��ول  اذ  الحبائه��م  حياتي��ة 

الشهادة )وهي اعلى حاالت اجلود 
بالنف��س( ال��ى تهلكة وم��أزق ال 
يس��محان للميت ان يسمع وقع 
نعال املالئك��ة الذين يجيئون الى 
قب��ره الس��ترداد امانته��م يتخذ 
املوت ش��كال اقرب الى دسيس��ة 

حتوكها مجموعة من االبالسة.
ال ينوي مب��دع ه��ذه الرواية قتل 
شخصياته كهدف نهائي بل رؤية 
الفرد احملاصر وهو في حالة تفكك 
قبل ان يصل ال��ى دماره النهائي. 
انه اش��به بشخص يتمتع مبنظر 
حشرة في مغسلة حتاول االبتعاد 
عن الثقب بالتسلق على سطح 
املس ، في حني يوجه اليها احملاصر 
دفقات من املاء وعندما تقترب من 
الثقب يتوقف لكنه يعاود الكرة 
م��ن جدي��د بحيث يصب��ح موت 
احلشرة ليس هدفا بذاته بل حادثة 
عرضية. فهو يسعى الى معرفة 
كيف تتصرف الضحية )من خالل 
الهج��وم على حيزه��ا الطبيعي 
ال��ذي تتح��رك من ضمن��ه( هذه 
هي من��اذج خللقه الروائ��ي : امرأة 
بني نارين ام��ا االخالص لزوجها او 
االغتناء على حس��ابه ، ش��خص 
يسلم ابنه البكر اليه كي يقتله 
ثم يس��خر منه بأعطائه ش��رف 
العضوي��ة في ن��ادي اصدقائه ام 
واب يدفعان للقاتل ثمن الرصاص 
التي ستهشم جمجمة ولدهما 
، امني للعاصمة يعطى ميدالية 
الش��جاعة ثم يعدم ، وزير ثقافة 
يتكلم عن قضاي��ا مصيرية امام 
وفود اجنبي��ة بلغة انكليزية تثير 
الضح��ك ، رئي��س اركان جي��ش 
يس��مع بدخول جيش��ه بلدا اخر 
ع��ن طري��ق الراديو تعي��ني والده 
الروحي امينا لعاصمة البالد كي 
يبل��غ عدد س��رقاته مبلغا جعله 
يرميه مث��ل تفاحة عفنة فتوجه 
بعدها الى التأليف موجها اللوم 
الى اخلال��ق في كت��اب يدله فيه 
على الط��رق الصحيحة ملا يجب 
ان تك��ون علي��ه عملي��ة اخلل��ق. 
ام��ا الطبيعة فيت��م التدخل في 
عمله��ا بإدخ��ال االضط��راب في 
ادائها بواسطة بدائل مصطنعة 
كي يحصل على االثارة : استبعاد 
اله��دوء وجع��ل الع��داء ش��رعة 
انتهاك العائلة كوحدة طبيعية، 
احالل املعطوب بدال من الس��الم 
،االذن اجلدعاء بدال من الصحيحة 
وجوه موشومة عاثت بها االيدي. 
ظه��ور  ش��روط  هن��ا  ن��درس  ال 
الطاغية ووصول��ه ، واذا ما حدث 
ذلك بس��بب هزمية عس��كرية او 
ن��زاع طبقي ف��رض احلاج��ة الى 
حاكم قوي او انهيار املؤسس��ات 
.. بل كيفية وصوله الى السلطة 
كأداء فن��ي يصل��ح ان يكون مادة 
لرواية وهي فكرة سبق لبورخيس 
ان اعت��رف بعجزه عن اللحاق بها 
عندما قال ع��ن عهد بيرون "هذه 
رواية لم يكن باس��تطاعتي اجناز 

ما مياثلها".
يتلخص جوه��ر الطغيان هنا في 
مخط��ط فن��ي لتجزئ��ة اجملتمع 
وتغيي��ره يبتدعه وينف��ذه عامل 
ماه��ر في عم��ل فني اش��به مبن 
يح��ول ثوب��ا م��ن الص��وف بيده. 
عندما يصل احلاكم الى السلطة 
بع��د حرب اهلية  ، يجد ان حريته 
في تغيير اجملتمع محدودة مقارنة 
مب��ن يجي��ئ ال��ى الس��لطة في 
مجتمع يتمتع بس��الم اهلي ولو 
كان نس��بيا ال يحصل االول على 
لقب االس��تثنائي. فما وصل اليه 
اجملتم��ع كان نتاج��ا لعم��ل اجنزه 
اخرون ولن يحسب له. جاء ووجد 
نس��يجا مدم��را ، فتقاليد القتل 
وخرق احلدود وج��دت قبل ان يأتي. 
ام��ا الثان��ي فيأتي كي يؤس��س 
لتقالي��د جديدة خلق نزاعات كي 
يكون حكما عليها عقد جبهة مع 
الشيوعيني وخرقها بطريقة كان 
بوس��عه اال تكون الفتة لالنتباه. 
لكنه حوله��ا الى مورد رزق دائم : 
شخص عزم على هزم اعدائه كي 
يحول هزميته��م الى عبرة وذكرى 
فال يع��ود للفرد الره��ني للحادثة 
اجلديدة متس��ع من الوقت يبدده 
عل��ى التفكي��ر بأم��كان ح��دوث 
ح��دث جدي��د. غالب الظ��ن انها 

جتربة استوحاها من كتب التاريخ 
الت��ي كان ينعم بقراءتها في ايام 
وحدت��ه والتي اصبح اس��يرا لها 
كمركب مقيد بالسالس��ل فهو 
ال يقوى على التفكير في العالم 
اال من خالل ش��كل م��ن التاريخ 
يظه��ر فيه احلاك��م كقاتل ، يقع 
حتت س��حر هواجس متس��لطة 
علي��ه جتعله يقف وراء الس��تارة 
، متحينا الفرص��ة لالجهاز على 
اعدائ��ه ف��ي عم��ل دؤوب ومرهق 
لكنه يبعث الس��لوان في روحه : 
حاكم يقرر عقد اتفاق مع االكراد 
ويق��رر خرق��ه مبش��هد مفت��وح 
)يج��ب ان ي��راه ويتذك��ره اجلميع 
ف��ي احاديثه��م اليومي��ة وكانه 
يس��مع بذلك نصيحة عبد امللك 
بن م��روان للحجاج عن��د تعيينه 
واليا على العراق "ياحجاج ، فقد 
وليتك العراقيني صدقة فأذا اتيت 
الكوف��ة فطأه��ا وط��أة يتضاءل 
منها اهل البص��رة" . ينتمي الى 
تل��ك املأث��ورات الت��ي يلخصه��ا 
استشهاد شعبي يروى على قرون 

)ان هلل جن��ودا من عس��ل( ، عندا 
ترد ذكرى من هذا النوع ، كاغتيال 
معاوية ملالك بن االشتر النخعي 
اح��د ق��واد علي ب��ن اب��ي طالب 
بقربة س��م ، واغتيال ابنه احلسن 
بالطريقة نفس��ها ، لم يكن هذا 
الس��لطان اجلدي��د ليفتق��ر الى 
املواهب كي ال يستقدم اساليب 
موجودة على بع��د خطوات منه 
ف��ي كت��ب التاري��خ الرخيص��ة ، 
عندم��ا ش��حن مجموع��ة م��ن 
علم��اء الدين ، كجراء عمياء نحو 
القائد الكردي مصطفى البارزاني 
الورع دينيا ، تلتف حول بطونهم 
طي��ات متراكبة م��ن الديناميت 
االت  معرفتهم(باعتباره��ا  )ب��ال 
لتس��جيل الص��وت ، فانفج��رت 
اجس��ادهم  جعل��ت  بطريق��ة 
تتوائ��ب كي تس��تقر على االرض 
مثل س��مك اصطيد بالديناميت 
فظ��ل طافيا على س��طح املاء". 
فتج��دد الق��ول املأث��ور الس��ابق 
واضح��ى االن "ان هلل جن��ودا من 
دينامي��ت". ان��ه فن القت��ل الذي 

سيأتي الكالم عليه الحقا.
ادى التدمير املتناس��ق للمجتمع 
واالزم��ات )التي ازال��ت الضغوط 
او االعتراض��ات االخالقي��ة عل��ى 
افعال��ه( الى ظهور مش��كالت ال 
تش��به ما عرفه اجملتمع من قبل. 
فف��ي الوق��ت ال��ذي ادخ��ل خلال 
هائ��ال في عمل اجملتم��ع  في زمن 
احلص��ار مختص��را اداءه بفعلني : 
ال��دواء والغذاء كانت املش��كالت 
تعود اليه فتشحذ خياله بافكار 
تدخ��ل  اج��راءات  م��ن  مبتك��رة 
الس��عادة الى قلبه ال��ذي يرتوي 
فق��ط بخي��االت مهولة ، ش��اذة 
وجدي��دة رؤية الف��رد احملاصر وهو 
يق��ف مرتعدا ام��ام تل��ك االرادة 
الغامضة للقوة العليا املتحكمة 
مبصيره ، ففس اشد حاالت احلاجة 
الى الع��الج ، وفي ظل يتس��حق 
عن��اء حمله��ا في اجلي��ب ، تبحر 
الدواء  املدخ��رات البطالة ون��درة 
ادخل اليات ومؤشرات االرباح في 
عمل مؤسس��ات الصح��ة. كأن 
اجلوع لم يعد كافيا النهاء اجلسد 

املتهرئ حتى يرس��ل اليه طفحا 
جلديا يحوله الى لطخة شبيهة 
بقطرة ماء سقطت على صفيح 
وه��ي  تتقاف��ز  س��اخن جعله��ا 
تتضاءل ، تتقاف��ز ،.... ثم تتضاءل 
وتختف��ي مخلفة وراءه��ا  بقعة 
من امللح بلون اجلص  شاحبة جدا. 
لكنه كان يسخر من هؤالء املوتى 
مرتني : مرة بالقول انهم شهداء 
اكرم من��ا جميعا"  "والش��هداء 
برغم ع��دم وجود م��ا يضاهي ما 
اغدق��ه من دع��م اليصالهم الى 
يدورون  املغس��لة وجعلهم  ثقب 
حولها قب��ل ان ميوتوا ميته تدعه 
ينع��م  مرات باس��ترجاع طريقة 
موتهم. وم��رة وهو يخلق االزمات 
لرؤي��ة الف��رد املنه��ك يعمل في 
ظروف صعبة تفوق قدرة البش��ر 

على حتملها.
ثانياً: الفن واخلراب

بعد اح��داث 22 س��بتمبر/ ايلول 
سئل املوسيقي االملاني كارلهينز 
ستوكهاوزن عن رأيه في ماحدث. 
اجاب "انه عمل عظيم من اعمال 

الف��ن ميك��ن ان يك��ون االعظ��م 
على نط��اق املعمورة" ثم تابع انه 
مش��هد من فصل واحد لم نكن 
نحلم ، نحن املوس��يقيني باجنازه 
ادركته مجموعة مسعورة ركزت 
جهده��ا على اداء مش��هد واحد 
فأرس��لت به 5000 ش��خص الى 
اله��الك وهلك��ت. انن��ا مقارن��ة 
ان  نس��تحق  ال  كه��ذا  بعم��ل 
نكون موس��يقيني". هكذا يصف 
املوس��يقار عمال بربريا بلغة الفن 
ان ال يتكل��م  ع��ن الدوافع بل عن 
احلدث نفسه طائرتان تسيران في 
وق��ت متقارب حتي��الن بنايتني من 
اس��منت وحديد ال��ى دمى ورقية 
ان��ه ف��ن يدم��ر احلياة ذل��ك الذي 
تقوم ب��ه مجموعة مجنونة حتوز 
بالدم شبيهة  مخيلة متش��ربة 
مبخيلة ابطال املركيز دي ساد في 

الروايات السوداء.
انها اعم��ال ال تثي��ر البهجة في 
النف��س ، لكنها تثي��ر القرف من 
شدة هولها . لم يقل احد ان افالم 
الرع��ب لدى هيتش��كوك ولوحة 
دراك��وال  او  لبيكاس��و  غورني��كا 
لبرام ستوك ، لم تكن اعماال غير 
فنية. من يش��اهد لوحة مذبحة 
العجب  ينتابه  لديالكروا  اخيوس 
عن��ج رؤية مدى جمال االجس��ام 
امليت��ة. هك��ذا اذن نحن نش��اهد 
احلدث فتأس��رنا الصورة . اذا قمنا 
بتقنية الصورة من النية امكننا 

النظر اليها جماليا.
في طريقك ال��ى البيت ، قررت ان 
تذهب الى مرك��ز املدينة املكتظ 
ك��ي  اعمال��ك  انهي��ت  بعدم��ا 
تتبض��ع ، واذ ب��ك تس��مع زخات 
كثيف��ة م��ن الطلق��ات الناري��ة 
وجث��ة مكومة اخترقته��ا مئات 
الطلقات ، في الوقت الذي تعرف 
ان طلقة واحدة في موضع القلب 
تكفي. تع��ود الى البي��ت وتفتح 
املذي��اع او التلفاز وتس��مع صوت 
املذيع يقطع موس��يقى املارشات 
العسكرية. سيداتي سادتي بيان 
مهم س��يتلى عليك��م قريبا مع 
تأكيد ذلك بضع مرات "اكتشفنا 
مؤام��رة ومت اع��دام...( هذه تقنية 
حتوي��ل القتل الى معل��م حياتي 

"انا اقتل اذن انا موجود".
انها خطة مصوغة بدقة لتذكير 
اجلميع باحلضور اليومي لسلطة 
القت��ل. هنال��ك اذن جت��ار خط��ر 
بني الف��ن واالب��داع. اذا م��ا توافر 
للرومانس��ي قلم وورق��ة فأنه لن 
يفتح فمه ويكتفي بالقاء ش��عر 
عابر، بل س��تحول عينه املبهورة 
بتحويل النص الى منخس إلذكاء 
ن��ار الكلم��ات الت��ي تس��مع في 
ثناياها تنهدات الريح ، واستنجاد 
مناش��دات  او  باملط��ر  الش��جرة 
اض��واء الش��فق املودع��ة، وه��ي 
تتلو، عند الغروب كلمات وداعها 
األخي��رة. اذا م��ا تواف��رت للحالم 
والس��لطة  واالمكان��ات  االدوات 
لتحقي��ق احالمه فأنه س��يطيل 
م��ن عمر الي��وم بجعله  اكثر من 

اربع وعشرين ساعة.
ومبا ان��ه فنان يج��ب ان ينظر الى 
اعمال��ه كنت��اج فن��ي ومب��ا ان��ه 
مصاب مبرض النرجس��ية املؤذية 
 )malignant narcissism(
س��يحول اعماله الى اداء يس��ره 
ان يقدم��ه ام��ام جمه��ور خائف 
مطالب باخلضوع الكامل. عندما 
حاك��م  ثراس��يبوليس  ارس��ل 
ميليت��س meletus رس��وال ال��ى 
بيرندر ف��ي اعطائه درس��ا بليغا 
على شكل وس��يلة ايضاح ذهب 
به الى حقل قمح فس��يح واشار 
الى اعلى س��نبلة ، تقدم نحوها 
مس��تجمعا كل ق��واه واطاحها 

بضربة عصا.
ملا يقتل القاتل بطريقة مبتكرة ؟ 
كي يسترجع اجلميع ذكرى املصير 
االس��ود في اجناز كان فيه القاتل 
هو االول. عندما ق��ام هتلر بقتل 
روه��م ، وس��تالني بقت��ل كيروف 
تغيرت االم��ور متاما ولم تعد كما 
كانت سابقا ترسخ هزمية وشكل 
م��وت العدو كثيرا من قوة القاتل 
ال��ذي يبيت س��اكنا ف��ي الثنية 
االولى م��ن عقل اجلمه��ور. ليس 
القتل ما يثبت سلطته بل اجللبة 

التي ترافقه وجتعل التاريخ واقعة 
حديثة النشوء وهو منوذج للقتل 
بدأ به عنت��رة حني قتل الضعفاء 
ألدخال الرع��ب في قلوب االقوياء. 
ان اختيار مجموعة من االشخاص 
حليقي  بأظهاره��م  العدامه��م 
الرؤوس على شاشات التلفزيون ، 
او اعدام اشخاص وتعليق جثثهم 
في الس��احات العامة )جريا على 
ع��ادة القبائ��ل املتحارب��ة الت��ي 
كانت تعل��ق رؤوس اعدائها على 
الرماح(.ه��ذه طريقة بارعة جلعل 
العقاب ذكرى بتحويله الى صورة 
. انه��ا الص��ورة التي ق��ال عنها 
ريجيس دوبري��ه "انها اكثر عدوى 
م��ن الكتاب��ة" لقوته��ا االجنازية 
املوس��عة حل��دود الرؤي��ة ولي��س 
لبش��اعتها كفعل برب��ري. مازال 
سكان بغداد يشاهدون حتى االن 
ص��ورة ما انفكت مترس��خة في 
مخيلته��م برغم م��رور اكثر من 
س��بعة قرون عل��ى حدوثها: لون 
نهر دجلة االسود من مداد الكتب 
عند س��قوط بغداد. انه��م يرون 
مستقبل مدينتهم في ماء النهر 
عندم��ا يقط��ع ضوء ق��امت مجال 
الرؤية لديهم فهي نوع من الصور 
والتحولى  الرس��وخ  القادرة على 
الى ذكرى ألن الفرد لم تكن لديه 
اية فكرة ع��ن امكان حدوثها من 
قبل هذا هو الدرس : ليس الهدف 
ه��و الدمار ، وليس املال هو القتل 
بل طريقة اس��تعراض القوة ، من 
طريق حتويل القتل الى ذكرى ، الى 
نقطة اس��تدالل ان القتل كأجناز 
فن��ي هو ال��ذي دفع بأح��داث 11 
سبتمبر/ ايلول الى واجهة التاريخ 
وجعل فرضها على الذاكرة ممكنا 
اذ لي��س هناك م��ا يضاهيها من 
واقع��ة جعل��ت بقي��ة االح��داث 
تتض��اءل بإزائها الم يكن ماكبث 
فنان��ا س��يظل الن��اس يتذكرون 
طريقته في القتل وليس اجنازاته 
العسكرية؟ ان طريقة قتله امللك 
ستنذر على النحو الذي سيموت 
ب��ه الكثير من امللوك ، والرؤس��اء 
ال��ى  والطامح��ني  واملعارض��ني 
الس��لطة . ان رئي��س اجلمهورية 
)احم��د حس��ن البكر( ال��ذي قرأ 
عل��ى شاش��ات التلفزي��ون نصا 
كتبه له من اطاحه من السلطة 
، معلنا تس��ليم الراية لعدوه في 
احتفال شعبي سيتذكره اجلميع 
مس��رحية وليس تن��ازال وديا كما 
دأب على القول انذاك . ان معرفة 
اجلميع انها مس��رحية سيجعل 
من اعي��اد قب��ول م��ا مياثلها من 
مس��رحيات ، في ح��االت الحقة 
امرا يس��ير احلدوث "م��ا العجب 
في ذلك . انها مسرحية سبق ان 
ش��اهدنا مثيالتها في احلياة. وما 
الضي��ر من امرار واح��دة اخرى؟ " 
هكذا س��يقول العق��ل املتخلي 
ع��ن ضوابط��ه وعندم��ا تس��ير 
االمور وقتا طويال على هذا املنوال 
س��يقبل العقل كل ش��يء ، كل 

شيء.
الف��ن العظيم املول��ود في احلياة 
اقوى من ذلك الذي تبدعه اخمليلة. 

ان اكثر توهجات 
اخمليل��ة لن تصل الى ما وصل اليه 
ايفان الرهيب عندما فتك بالبويار 
في مذبحة تعيد ال��ى االذهان ما 
فعله هارون الرشيد بالبرامكة او 
ما فعله جده ابو العباس السفاح 
الذي فص��ل رؤوس معارضيه عن 
اجس��ادهم ، وكان ميلك من هدأة 
الب��ال ما جعل��ه يجل��س ويأكل 
هانئ��ا م��ن دون ان تتأثر ش��هيته 
باجلو العابق برائحة دماء ضحاياه 
ومن دون ان يتعرض لنوبة اغتمام 
او تش��نج ميس��ك بفمه من هول 
صنيع ما ارتكبته يداه قبل نصف 
س��اعة. ورمب��ا انهى اب��و العباس 
الس��فاح غ��داءه وراح ، م��ن غير 
تعجل يط��أ الفواصل بني الرؤوس 
املرمية وهو يهم باخلروج ألنه كان 
مهتما ليس بالقتل فحس��ب امنا 
ايض��ا بتحويل احل��دث الى ذكرى ، 
كي ي��ؤرخ حلكمه بح��دث عنيف 
تشعر فيه الرعية بأن خليفة ملئ 
الس��مع والبصر قد جاء. اذ ال احد 
يعرف بوجود اس��د ف��ي الغابة اال 
عندما يسمع اصداء زئيره الهادر.  

إنها خطة مصوغة بدقة لتذكير الجميع بالحضور اليومي 
لسلطة القتل. هنالك إذن تجار خطر بين الفن واإلبداع. إذا 

ما توافر للرومانسي قلم وورقة فأنه لن يفتح فمه ويكتفي 
بإلقاء شعر عابر، بل ستحول عينه المبهورة بتحويل النص الى 

منخس إلذكاء نار الكلمات التي تسمع في ثناياها تنهدات 
الريح ، واستنجاد الشجرة بالمطر أو مناشدات أضواء الشفق 

المودعة، وهي تتلو، عند الغروب كلمات وداعها األخيرة. 
إذا ما توافرت للحالم األدوات واإلمكانات والسلطة لتحقيق 

أحالمه فأنه سيطيل من عمر اليوم بجعله أكثر من أربع 
وعشرين ساعة.

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

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

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

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

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

الحلقة 10

"البطل" الذي ال تشبع غرائزه الشريرة كل الحروب والكوارث.. كيف يمكن أن تنظر إلى المذبحة بوصفها مشهدًا مسليًا؟
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القاهرة ـ وكاالت:

يكتش��ف الصغار فجأة أن هذا 
القات��ل الصغي��ر ال��ذي يظهر 
عل��ى الشاش��ة الصغيرة كان 
رفيقه��م م��ن أش��هر قليل��ة 
فقط. ف��ي آذار )م��ارس( 2015، 
ظهر رايان الفرنسي )12 عاماً(، 
الذي غ��ادر إلى س��وريا مع أمه 
وزوجه��ا، ف��ي فيدي��و ش��ديد 
الفظاعة وهو يعدم سجيناً ل� 
»داعش«! كانت فرنس��ا يومها 
م��ا تزال حتت صدم��ة اعتداءات 
مجلة »ش��ارلي ايبدو« وها هي 
أطفاله��ا حتولوا  أن  تكتش��ف 
إلى جالدين. س��نة بعدها ظهر 
ولدان آخ��ران يقومان بالعملية 

ذاتها بدم بارد.
خمس��مئة طفل فرنس��ي في 
تقريباً  ثلثه��م  داعش،  »رعاية« 
ولد في العراق أو سوريا والبقية 
أتوا مع آبائهم أو اختطفوا من 
عائالتهم، كم��ا يخبرنا الفيلم 
داع��ش«  »أطف��ال  الفرنس��ي 
لدورث��ي لب��ن وس��يمو هاليه 
الفرنس��ية  احملط��ة  )عرضت��ه 

اخلامسة هذا األسبوع(.
وثائقي يهت��م بالصغار واآللية 
»داع��ش«  تعتمده��ا  الت��ي 
لغس��يل دماغه��م ليش��ّكلوا 
»جنود املستقبل«، كما يلتقي 
انتزعوا  الذي��ن  بعضه��م م��ن 
من جحيم احل��رب واعيدوا إلى 
أهله��م ف��ي فرنس��ا وبلجيكا 

وكردستان العراق وتركيا.
 أطف��ال ويافع��ون يحك��ون ما 
عاش��وه م��ن أج��واء رهيبة في 
نظام »اخلالفة«، كم��ا لو كانوا 

ي��روون قصة اعتيادي��ة، من هنا 
تأتي الفظاعة!

»داعش«  العائدين كانت  بعض 
احل��رب،  ف��ي  جندت��ه وش��ارك 
وبع��ض آخر لم يجّن��د من دون 
أن يعن��ي ه��ذا أنه لم يش��هد 

الويالت. 
أحده��م من كردس��تان العراق 
نس��ي لغته لكنه لم ينس زجر 

أمه بسبب احلجاب وأبيه بسبب 
التدخن، وآخر عمل جاسوس��اً 
على عائلته حلساب »داعش« أو 

فقد صديقاً فّجر نفسه.
اس��تعمل األطفال ف��ي احلرب 
لكن  بظاه��رة جدي��دة،  لي��س 
»داع��ش« أعطته أبع��اداً أخرى 
أكث��ر فظاع��ة وتدمي��راً، فهم 
يعمل��ون باكراً ج��داً على قتل 

ل��دى  بالعن��ف  اإلحس��اس 
األطفال.

في فيديو ل��� »داعش«، يعرضه 
الفيلم، يظه��ر طفٌل وهو يجّز 
رأس دب��ه الصغي��ر، فيما يعلق 
أحدهم »تكبير«! الطفل، على 
وفق طبي��ب النفس واألعصاب 
الفيلم، يحول  الذي استضافه 
فيما بع��د الدب إلى اإلنس��ان، 

ويس��تبدل عند الكب��ر اللعبة 
بالشخص.

يستضيف الفيلم أطباء نفس 
وقاضي��ة  ومؤرخ��اً  وأعص��اب 
ويس��تعمل  اجتماعية  وباحثة 
»داعش«  ل���  إعالمية  ش��رائط 
يظهر فيها األطفال لتحليلها. 
اس��تخدام  أن  ه��ؤالء  يؤك��د 
الصغار دائماً ف��ي احلروب يعود 

إل��ى كلفتهم األقل وس��هولة 
التحكم به��م مقارنة بالكبار، 
إذ لي��س للطف��ل من خي��ار إال 

التأقلم باحمليط. 
ويتم تلقن الصغار وتعليمهم 
أدمغته��م  وغس��ل  التط��رف 
بيسر، وميّر األطفال عبر مراحل 
منه��ا املدرس��ة التي ليس��ت 
الديني  للتلقن  سوى وس��يلة 
عل��ى  العملي��ة  والتماري��ن 

السالح.
يبحث الفيلم أيضاً في كيفية 
تنظيم عودة ه��ؤالء القاصرين 

إلى بالدهم على نحو أفضل. 
ويب��ن مح��اوالت ف��ي فرنس��ا 
وبلجي��كا إلع��ادة تأهيلهم، إذ 
يقدر عدد األجانب األوروبين في 
»داعش« بخمسة آالف يشكل 
الفرنسيون 40 في املئة منهم، 
كم��ا يق�در ع���دد األطفال ممن 
ه���م دون الثامن���ة مبئة. ومنذ 
سنة عادت 13 عائلة »جهادية« 
إل��ى فرنس��ا تض���ّم 30 طفالً 

معظمهم حت�ت اخلامس�ة.
أن يعت��اد األطفال ف��ي لعبهم 
عل��ى تلوي��ن قنبل��ة ورش��اش، 
وأن تفس��ر طفلة فرنسية في 
اخلامس��ة كانت مع أختها في 
الرق��ة أن قتل »داع��ش« الناس 
يعود إلى أنه��م »كفار )قالتها 
بالعربية( ش��ريرون جداً«، وأنها 
ل��م تكن تخاف من فيديو قطع 
ال��رؤوس، فه��ذا مبع��ث قل��ق 
كبير ملا تس��ببه ع��ودة الصغار 
للس��لطات الفرنسية من هّم، 
إذ يرى مختصون أن بعض هؤالء 
ق��د يك��ون »قنبل��ة موقوتة«. 
ه��ذا من دون احلدي��ث عن عودة 

الكبار.

وثائقي يروي ما عاشوه من أجواء رهيبة في نظام »الخالفة«

أطفال داعش: حين يبدأ الطفل بقطع رأس دميتِه

داعش يدرّب األطفال على الذبح

cinemaسينما

األوسكار تستقبل عدًدا قياسيًا
لترشيحات الفيلم األجنبي

أرس��ل 92 بل��دا ترش��يحات ال��ى مس��ابقة أفضل 
فيل��م أجنب��ي ضمن جوائز اوس��كار الس��ينمائية 
العريقة وهو عدد قياسي على ما اعلنت االكادميية 
االميركية لعلوم الس��ينما وفنونها التي متنح هذه 

املكافآت.
ومن بن االفالم املرشحة، »قضية رقم 23« للمخرج 
اللبناني الفرنس��ي زياد دويري. وق��د نال أحد ابطال 
الفيلم الفلس��طيني كامل داود جائزة أفضل ممثل 

في مهرجان البندقية االخير، و«ثيلما« النرويجي.
وتتمثل س��وريا للمرة االولى في املسابقة مع فيلم 
»غان��دي الصغي��ر« الوثائق��ي ع��ن حياة الناش��ط 
املعارض غياث مطر. ومن الدول التي تش��ارك للمرة 

االولى ايضا هايتي والوس.
وقد رش��حت الس��ويد ايض��ا الفيلم الس��اخر عن 
اوساط الفن »ذي سكوير« من اخراج روبن اوستلوند 
واحلائز الس��عفة الذهبية في مهرج��ان كان.وميثل 
»هابي إند« للمخرج الشهير مايكل هاناكه النمسا 
في هذه الفئة.ورشحت فرنسا فيلم »120 بامتان بار 
مين��وت« )120 نبضة في الدقيق��ة( الفائز باجلائزة 
الكبرى في مهرجان كان االخير.وكان اوسكار أفضل 
فيل��م اجنبي في الدورة االخيرة من نصيب »البائع« 
لاليران��ي اصغ��ر فرهادي.ويروي قص��ة زوجن ممثلن 
تنهار عالقتهما لدى متثيلهما مسرحية »موت بائع 

متجول« للمسرحي االميركي الشهير ارثر ميلر.

الجمال يأتي من الداخل في » العجيب« 
تظهر النجمة األميركي��ة جوليا روبرتس في فيلم 
مؤث��ر حتت عن��وان »العجي��ب« يعرض في تش��رين 

الثاني املقبل في صاالت السينما العاملية.
وت��ؤدي روبرتس دور أم تس��اند طفلها الصغير الذي 
ولد بتش��وهات خلقية ف��ي الوجه، وتع��رض لعدد 
من العمليات اجلراحي��ة ملعاجلة العيوب لكنه خرج 

بوجه يختلف عن املظهر الطبيعي.
يتول��ى بطول��ة »العجيب« إلى جان��ب روبرتس كل 
م��ن أوين ويلس��ون والطفل جاك��وب ترميبالي الذي 
س��طع جنمه بعد فيلم »روم« وديفيد ديجز وماندي 
باتينكن، وكتب له الس��يناريو ستيف كونراد، وهو 

من إخراج ستيفن شبوسكي.
الفيل��م يقتب��س أحداث��ه م��ن إح��دى القص��ص 
احلقيقية املنش��ورة في جريدة نيويورك تاميز اجلريدة 

األكثر مبيعاً في أميركا.
وتدور أحداثه ح��ول الطفل أوجي الذي يولد ببعض 
العي��وب اخللقي��ة تؤدي إلى تش��وهات ف��ي الوجه، 
ويحاول التأقلم مع اجملتمع املدرسي، ليثبت لهم أنه 
مجرد طفل عادي، وال يختلف عن اآلخرين، وفي هذه 
املرحلة حتاول والدته جوليا روبرتس إقناعه بأنه ليس 

قبيحا، وتعلمه أن اجلمال ليس فقط في املظهر.

اإلسكندرية السينمائي
يفتتح دورة حسين فهمي

انطل��ق مهرج��ان اإلس��كندرية الس��ينمائي لدول 
البحر املتوس��ط في دورته الثالثة والثالثن بحضور 
عدد من جن��وم وصناع الس��ينما الع��رب واألجانب. 
هذا وترف��ع الدورة ش��عار )الس��ينما والهجرة غير 

الشرعية( وتعرض 80 فيلما من 25 دولة.
وحتمل الدورة الثالثة والثالثون اس��م املمثل املصري 
حسن فهمي تقديرا ملسيرته ومشواره السينمائي 
ال��ذي امتد قرابة نصف قرن. وقال فهمي في كلمة 
بحفل االفتتاح »عندما طلب��ت مني إدارة املهرجان 
فيلم��ا لعرضه بهذه املناس��بة اخت��رت فيلم العار 
الذي شاركني بطولته الراحالن محمود عبد العزيز 

ونور الشريف«.
وأضاف »محمود عبد العزيز لم ينل حقه من التكرمي 
لذلك أرجو أن تسمح لي إدارة املهرجان بإهداء هذه 
ال��دورة لروحه وأن حتمل اس��مه«. لكن األمير أباظة 
رئيس املهرجان س��ارع بإعالن أن هذه الدورة هي دورة 
حس��ن فهمي فيما ستكون دورة العام القادم دورة 

محمود عبد العزيز الذي توفي العام املاضي.

تراثيات : طارق حرب
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ان املوضوع يتعل��ق مبوظفي دار 
اخلالف��ة وليس موظف��و الدولة 
العباسية حيث اخلليفة والوزير 
وقائد اجلي��ش واالمراء  لألقاليم 
واصحاب الدواوين كديوان اخلراج 
وديوان الرس��ائل وديوان املظالم 
وس��وى  واحملتس��ب  والقض��اة 
ذلك من وظائ��ف الدولة وليس 
وظائف دار اخلالف��ة التي نتولى 
ذكرها وم��ن موظفي دار اخلالفة 
اس��تاذ ال��دار واحلاجب وموظف 
والفراش��ون  التش��ريفات  دار 
والقهرمانات التي تبدأ كمدبرات 
ل��دار  اخلالف��ة ث��م يصبحن من 
موظف��ي ال��دار ال��ى موظف��ي 
الدولة عندما تتولى كل واحدة 
واجب��ات الدول��ة كالقهرمانات 
املقت��در حي��ث  زم��ن اخلليف��ة 
مارس��ن صالحيات عديدة منها 

تعين كبار موظفي الدولة.

 واستاذ الدار هو الذي يدبر امور 
دار اخلالفة مبا حتويه من موظفن 
وخ��دم وجمي��ع م��ن تضمهم 
الدار واملقيم على حراسة الدار 
واملتفق��د له��ا ليال ونه��ارا وقد 
بلغت س��طوة أحدهم انه دعي 
ل��ه عل��ى املنابر في بغ��داد عام 

٥٨٠ هجرية.
 وكان تقليد اس��تاذ ال��دار يتم 
مشافهة او حتريرا وكانت هنالك 
دار مخصص��ة ل��ه وكانت تقع 
مقابل أحد ابواب دار اخلالفة في 
بغداد ومن تولى هذا املنصب ابو 
احلسن علي بن بختيار البغدادي 
عام٥٨٤ هجري��ة وعبيد اهلل بن 
يون��س ع��ام ٥٩٠ هجري��ة وابو 
محمد يوس��ف بن اجل��وزي٦٤٠ 
هجري��ة وعضد الدي��ن ابو نصر 

املبارك ٦٠٦ هجرية.
 وكان اديبا شاعرا خبيرا باإلدارة 

وس��بق وان تول��ى وظائف اخرى 
كناظر ف��ي ديوان اجلوالي وديوان 
االنش��اء وس��فير اما ابو االزهر 
احمد ب��ن الناقد فقد تولى هذا 
املنص��ب اضافة الى وكالته عن 
اخلليفة املس��تنصر وق��د تولى 
بعض اس��تاذ الدار الس��لطات 
التي توازي الوزير كأبي الفرج بن 
هبة اهلل بن رئيس الرؤس��اء بن 
املسلمن الذي تولى هذا املنصب 
عهد اخلليفة املقتفي واخلليفة 
املستنجد وكان مجد الدين ابي 
املظفر هب��ة اهلل متحكما في 
الدولة ليس للخليفة معه امر 
وال نهي والذي قتله اخلليفة عام 
٥٨٣ هج وقام  اس��تاذ الدار عام 
٥٥٥ هجري��ة  مبنع قرائه احلديث 

في جامع القصر
ومن موظفي دار اخلالفة احلجاب 
واالص��ل في مهنته��م الوقوف 

في ب��اب اخللفاء حلج��ب الناس 
وعدم  احملجوب��ن  ع��ن مقابل��ة 
ادخالهم اال بعد اخذ االذن بذلك 
وكان م��ن حجاب اخلليفة حمزة 
ب��ن علي بن طلح��ة حاجب باب 
واخلليفة  املسترش��د  اخلليف��ة 
املقت��دي  واخلليف��ة  الراش��د 
وق��د توارث��ت بع��ض العائ��الت 
احلجابة مثل ابن��اء املعوج وجاء 
ان اخلليف��ة الناصر اس��تحجب 
عددا كبيرا م��ن احلجاب منهم 
ابا الفتح بن هبيرة وابا ش��جاع 
بن س��عيد الظهيري وابا جعفر 
املبارك حسن بن علي وابا جعفر 
ب��ن الناع��م وابا القاس��م قثم 
الزينبي وابا طلحة بن عبد اهلل 
ب��ن طلح��ة وكان احلج��اب  من 

االدباء والعلماء.
وكان هن��اك حج��اب دار اخلالفة 
الذين يقفون على االبواب كباب 

املراتب ال��ذي كان أحد ابواب دار 
اخلالف��ة وكان حاجب��ه عظي��م 

القدر نافذ االمر.
وم��ن موظف��ي دار اخلالفة أيضا 
موظفو دار التشريفات التي كان 
فيها الكتاب مث��ل مؤيد الدين 
اب��ي طالب بن احم��د العلقمي 
اخ��ر وزي��ر عند س��قوط الدولة 
العباس��ية واب��ن اب��ي احلدي��د 
صاحب كتاب شرح نهج البالغة 
عام٦٢٩ ه��ج ومحمد بن مقبل 
بن فتيان البغدادي الفقيه ومن 
وظيفة  التش��ريفات  موظف��ي 
اخل��ازن ومن توالها س��عد الدين 
بن جل��دك ٦٢٦ ه��ج وممن تولى 
االش��راف ش��مس الدي��ن عبد 

العزيز بن خليد ٦٣٥ هجرية.
اخلالف��ة  دار  موظف��ي  وم��ن 
يهتم��ون  الذي��ن  الفراش��ن 
اخلالف��ة  دار  وكن��س  بالف��رش 

وكان رئيس��هم يس��مى مقدم 
الفراشن او ش��يخهم او مهتر 
الفراش��ن وهو لق��ب وقع على 
كبي��ر كل طائف��ة ويصف احد 
املؤرخ��ن احده��م وه��و عب��د 
الغني بن فاخر انه كان ش��يخا 
كبيرا ظريفا لطيف��ا خاليا من 
العلم حسن الزي مليح امللبس 
كثير التنعم متش��بها بامللوك 
في ترتي��ب داره وكان��ت نفقته 
في الش��هر تزيد على١٥٠ دينارا 
ويدف��ع له عش��رون دينارا نفقة 
الطيور في السطح التي تتولى 
باخلليف��ة   اخلاص��ة  املراس��الت 
الذي مات عام٦٤٨ هجرية  وكان 
هنالك عمر بن جل��دك املتوفي 
ع��ام ٦٥٤ هجري��ة وكان مقدم 
الفراش��ن يحم��ل املطالع��ات 
من اخلليف��ة الى ارب��اب الدولة 

وغيرهم .

موظفو دار الخالفة في بغداد



وارسو ـ وكاالت:
وعززت بولن��دا موقعها في صدارة 
22 نقط��ة  مجموعته��ا برصي��د 
قبل جولة من نهاي��ة التصفيات، 
الدمن��ارك  ام��ام  نق��اط   3 بف��ارق 
الثان��ي  باملرك��ز  انف��ردت  الت��ي 
السابقة  بفوزها على ش��ريكتها 
مضيفتها مونتينيغرو -1صفر في 

بودغوريتشا.
وسجل مهاجم توتنهام االنكليزي 
كريستيان اريكسن الهدف الوحيد 

في الدقيقة 16.
وع��ززت الدمن��ارك حظوظه��ا في 
حج��ز بطاق��ة امللحق عل��ى االقل 
حي��ث تخ��وض مباراته��ا االخيرة 
امام ضيفتها رومانيا التي خرجت 
خالي��ة الوف��اض م��ن التصفيات، 
فيما حتل مونتينيغرو ضيفة على 
بولندا املتصدرة والت��ي حتتاج الى 
التع��ادل فق��ط خلط��ف البطاقة 

املباشرة.
ويتأه��ل صاح��ب املرك��ز األول من 
اجملموع��ات التس��ع مباش��رة الى 
النهائي��ات، بينم��ا س��يكون على 
أفض��ل ثماني��ة منتخب��ات حلت 
ثانية في اجملموعات التس��ع خوض 

البطاقات  ملحق فاص��ل حلس��م 
األربع املتبقية.

ضم��ن  هامش��ية  مب��اراة  وف��ي 
اجملموعة ذاتها، حققت رومانيا فوزا 
معنويا على ضيفتها كازاخستان 
قس��طنطني  وس��جل   ..1-3
بوديسكو )33 و38 من ركلة جزاء( 
وكالودي��و كيس��يرو )73( اه��داف 
 )82( رومانيا، وبورجان توريس��بيك 

هدف كازخستان.
وعززت روماني��ا موقعها في املركز 

الراب��ع برصي��د 12 نقط��ة مقابل 
نقطتني لكازخستان االخيرة.

كما، حقق املنتخب التشيكي فوزا 
االذربيجاني  معنويا على مضيفه 
2-1 ف��ي اجلول��ة التاس��عة قب��ل 
االخيرة م��ن منافس��ات اجملموعة 
الثالثة.. وسجل يان كوبيتش )35( 
وأنتونني باراك )66( هدفي تشيكيا، 
وأفران اس��ماعيلوف )55 من ركلة 

جزاء( هدف أذربيجان.
وهو الف��وز الثالث لتش��يكيا في 
التصفيات واالول بع��د 3 مباريات 
)تعادل وخسارتان( فانتزعت املركز 
الثالث م��ن اذربيجان بعدما رفعت 
رصيدها ال��ى 12 نقطة مقابل 10 
لالخي��رة، علم��ا ب��ان كالهما فقد 
حظوظه في املنافسة على بطاقة 
اجملموعة وحتى املركز الثاني املؤهل 

الى امللحق.
العال��م  بطل��ة  املاني��ا  وتتص��در 
اجملموعة برصي��د 24 نقطة بفارق 
5 نقاط ام��ام ايرلندا الش��مالية، 
وهم��ا يلتقي��ان مس��اء اخلمي��س 
املقب��ل ف��ي بلفاس��ت ف��ي قمة 
يكف��ي االول التعادل فيها للتأهل 

الى النهائيات.

ياوندي ـ وكاالت:
أجريت ف��ي ياوندي، قرع��ة بطولة 
كأس األمم األفريقية للكرة الطائرة 
أمس،  أنطلق��ت  التي  للس��يدات، 
مبش��اركة 3 منتخب��ات عربية هي 

تونس ومصر واجلزائر.
 وخالل القرع��ة متّ توزيع املنتخبات 
عل��ى مجموعت��ني، ضم��ت األولى 
)البلد  مصر واجلزائ��ر والكامي��رون 
املنظ��م( وبوتس��وانا، فيما ضمت 

تون��س وكينيا  الثاني��ة  اجملموع��ة 
والس��نغال والكونغو الدميقراطية 

ونيجيريا.
املنتخب��ات  مهم��ة  وس��تكون   
العربي��ة صعبة في املرور إلى الدور 
الثان��ي، مبا أن منتخب��ني فقط من 
كل مجموعة سيتأهالن إلى الدور 

نصف النهائي.
وس��يمثل تونس في هذه البطولة 
14 العبة كالتالي: ميساء لنقليز، 

نهال الكبير، رمي امليس��اوي، جيهان 
أح��الم  الب��وراوي،  نه��ى  محم��د، 
أمين��ة منصور، فاطمة  الطراعي، 
خل��ود  عثم��ان،  عبي��ر  الكت��اري، 
اجلنحان��ي، رحم��ة العقربي، مروى 
البوغامني، مرمي بريك ومنى حمودة.

يذك��ر أن الفائز باللق��ب األفريقي، 
والوصي��ف س��يتأهالن إلى بطولة 
العالم، التي س��تقام العام املقبل 

باليابان.

عمان ـ وكاالت:
توج اإلجنليزي جيمي إلسون بلقب 
جول��ة املينا ت��ور للجول��ف والتي 
انطلق��ت الت��ي أقيمت ف��ي واحة 
أيلة مبدين��ة العقبة واختتمت أول 

أمس، مبشاركة أكثر من 50 العبا.
وشهد اليوم األخير من املنافسات 
اث��ارة كبيرة ، ليتمكن إلس��ون من 
انه��اء جمي��ع احلف��ر ب���68 ضربة، 
ومبع��دل 6 ضرب��ات حت��ت املع��دل 
جنب��ا  الع��ام  الترتي��ب  ليتص��در 

إلى جن��ب مع مواطن��ه لوك جوي 
وكالهم��ا ميتل��ك 7 ضرب��ات حت��ت 

املعدل .
وتنافس إلس��ون وجوي على احلفرة 
رقم )18( إلنهاء التعادل ليس��تمر 
بينهم��ا التع��ادل قب��ل أن ينج��ح 
إلس��ون في وضع الك��رة بأقل عدد 
من الضربات عن »جوي« ليخطف 

لقب البطولة.
وجاء اإلجنليزي اآلخ��ر جو هيراتيب 
املرك��ز الثال��ث ب���6 ضرب��ات حتت 

املعدل في اجملموع العام بالشراكة 
روكو ساجنوس��ت  اإليطال��ي  م��ع 
س��توريهد..  هنري��ك  والس��ويدي 
وقدم األردني ش��يرجو الكردي، أداًء 
ممي��زا عندما أنهى جمي��ع احلفر ب� 
73 ضربة ليتص��در قائمة الالعبني 
العرب برصيد 13 ضربة فوق املعدل 
جنب��ا إل��ى جنب م��ع الس��عودي 
عثم��ان املال، فيم��ا ح��ل اإلماراتي 
أحمد س��كيك في املرتب��ة الثالثة 

عربيا.
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العواصم ـ وكاالت:

بات��ت االرجنتني في خطر حقيقي 
ف��ي  املش��اركة  بع��دم  ومه��ددة 
نهائيات مونديال 2018 في روسيا 
بع��د س��قوطها في ف��خ التعادل 
السلبي على ارضها مع البيرو، في 
حني تنفس��ت تش��يلي الصعداء 

بفوزها على االكوادور 1-2.
وحتت��ل االرجنتني املركز الس��ادس 
غي��ر املؤهل قبل جول��ة من نهاية 
التصفيات االميركية اجلنوبية، ولن 
يك��ون مصيرها ب��ني يديها عندما 
حتل في اجلولة األخيرة ضيفة على 

االكوادور يوم غٍد الثالثاء.
وق��د يحتاج املنتخ��ب االرجنتيني 
ال��ى خدمة م��ن غرمي��ه التقليدي 
البرازيل الذي يس��تضيف تشيلي 

في ساو باولو.
االخي��رة مليئة  اجلولة  وس��تكون 
باالث��ارة والتش��ويق الن نقطت��ني 
فقط تفصالن بني اربعة منتخبات 
حتتل املراكز من 3 الى 7، حيث متلك 
تش��يلي الثالث��ة 26 نقطة بفارق 
االهداف ع��ن كولومبيا 26 نقطة، 
والبيرو 25 متقدمة بفارق االهداف 
على االرجنتني ونقطة واحدة على 

باراغواي.
ويتأه��ل اصح��اب املراك��ز االربعة 
االول��ى ال��ى النهائي��ات مباش��رة 
)وحدها البرازيل حس��مت امرها(، 
في ح��ني يخ��وض صاح��ب املركز 
اخلامس ملحقا دوليا ضد نيوزيلندا 
ملع��ب  اوقيانيا.وعل��ى  بطل��ة 
»بونبونيرا« الش��هير اخلاص بنادي 
ب��وكا جوني��ورز، س��قط املنتخب 
االرجنتيني للم��رة الثالثة في فخ 
التع��ادل ف��ي التصفي��ات بقيادة 
مدربه اجلديد خورخي س��امباولي 
م��ع  النق��اط  تقاس��مه  بع��د 
االوروغ��واي )صفر-صف��ر( وفنزويال 

.)1-1(
واتخ��ذ س��امباولي ق��رارا مثي��را 
للج��دل بعدم اش��راك املهاجمني 
ماورو ايكاردي )انتر ميالن االيطالي( 
وباول��و ديباال )يوفنتوس االيطالي(، 
مفض��ال عليهم��ا مهاج��م بوكا 
داري��و  املغم��ور نس��بيا  جوني��ورز 
ب��اءت  خطت��ه  لك��ن  بينديت��و. 

بالفشل.
املنتخ��ب  فش��ل  جدي��دة  وم��رة 
االرجنتيني في ترجمة س��يطرته 
ال��ى اه��داف وق��د صن��ع ليونيل 

ميس��ي ابرز فرصة له عندما شن 
هجمة س��ريعة منتصف الشوط 
االول وصلت فيها الكرة الى انخل 
دي ماري��ا لك��ن االخي��ر اطاحه��ا 

عاليا.
وفي مطلع الش��وط الثاني اصاب 
ميس��ي القائ��م في ح��ني تصدى 
حارس البيرو بدرو غاليسي حملاولة 

لوكاس بيليا اخلطيرة.
وعل��ى الرغ��م م��ن الوض��ع احلرج 
ب��ان  س��امباولي  اك��د  لفريق��ه، 
س��يكون  األرجنتين��ي  املنتخ��ب 

متواج��دا ف��ي املوندي��ال بقول��ه 
»صحيح ب��ان الوضع لي��س جيدا 
االرجنت��ني  ان  م��ن  واث��ق  لكن��ي 

ستشارك في كأس العالم«.
ودافع املدرب عن ميسي بقوله »ال 
نس��تطيع طلب املزيد من ليونيل 
ميسي. لقد س��نحت له الفرص، 
وصن��ع اخرى، لقد كان مس��اهما 

كبيرا في اللعب«.
وللمفارقة، ف��ان املرة االخيرة التي 
فش��لت فيها االرجنت��ني في بلوغ 
نهائي��ات كأس العالم عام 1970، 

سقطت ايضا في فخ التعادل 2-2 
مع البي��رو على ملعب »بونبونيرا« 
بالذات.. يذكر ان البيرو متني النفس 
ف��ي بل��وغ نهائي��ات كأس العالم 

للمرة االولى منذ عام 1982.
وفي الباز وعلى علو اكثر من 3 االف 
متر عن سطح البحر، عاد املنتخب 
البرازيل��ي بالتع��ادل الس��لبي مع 
بوليفيا في مب��اراة اضاعها فيها 
ابطال العالم خمس مرات اهدافا 
باجلمل��ة وحتديدا م��ن قبل جنمهم 

نيمار.

املركز  اوروغواي صاحبة  وفش��لت 
الثاني في حس��م بطاق��ة التأهل 
بتعادلها خارج ملعبها مع فنزويال 

صفر-صفر.
واضاع مهاجم باريس سان جرمان 
ادينسون كافاني اخطر  الفرنسي 
فرصة في املباراة عندما انكش��ف 
امام��ه املرم��ى لكنه س��دد خارج 

اخلشبات الثالث )73(.
ويحت��اج منتخب االوروغ��واي الى 
نقطة واحدة من مباراته في اجلولة 
االخيرة ضد بوليفيا ليضمن تأهله 

الى العرس الكروي.
في املقابل، انعشت تشيلي بطلة 
امي��ركا اجلنوبي��ة في نس��ختيها 
بل��وغ  ف��ي  اماله��ا  االخيرت��ني، 
النهائي��ات بفوزها عل��ى االكوادور 

2-1 في سانتياغو.
وافتت��ح املهاج��م ادواردو فارغاس 
بتس��ديدة  لتش��يلي  التس��جيل 
قوي��ة )22(، لك��ن اليك��س ايب��ارا 
ليس��كت  لالكوادور  التعادل  ادرك 
اجلمهور احمللي )82(. بيد ان الكلمة 
االخي��رة كان��ت لتش��يلي عندما 
سدد ارتورو فيدال كرة قوية فشل 
احل��ارس ف��ي التقاطه��ا ليتابعها 
الكسيس سانشيز داخل الشباك 

قبل نهاية املباراة باربع دقائق.
في املقابل، فش��لت كولومبيا في 
االقت��راب خط��وة م��ن النهائيات 
العاملية بعد ان فرطت بالفوز على 
ضيفته��ا الباراغ��واي وس��قطت 

امامها 2-1.
تقدم��ت كولومبي��ا عب��ر ه��داف 
موناكو الفرنس��ي راداميل فالكاو 
ف��ي الدقيقة 79، وبدل ان ترتد الى 
الدف��اع للمحافظة على تقدمها، 
اندفع��ت بال ه��وادة ال��ى الهجوم 
لتس��تغل الباراغ��واي ه��ذا االمر 
وتس��جل هدفني في اخر دقيقتني 
عبر اوسكار كاردوزو )89( وانطونيو 

سانابريا )90(.

أبناء »التانجو« يحتلون المركز السادس غير المؤهل لكأس العالم بروسيا

األرجنتين في خطر حقيقي بعدم المشاركة في المونديال و تشيلي تتنفس الصعداء

من مباراة سابقة لألرجنتني

ليفاندوفسكي

لندن ـ وكاالت:
الس��ائق كارلوس ساينث سينضم إلى فريق 
رينو بعد انتهاء س��باق جائ��زة اليابان الكبرى 
الذي بدا أمس.. أعل��ن فريق رينو، املنافس في 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال وان، 
أن س��باق اجلائزة الكبرى اليابان��ي املقرر غداً 
األحد على مضمار س��وزوكا سيكون األخير 
للس��ائق جوليون باملر بس��يارة الفريق، حيث 
س��يحل مكان��ه كارلوس س��اينث قادماً من 

فريق تورو روسو.
وم��ن جانب��ه، أعلن فري تورو روس��و أيضا عن 
إبرام االتفاق، ال��ذي يقضي أيضاً بعودة دانيي 
كفي��ات للتنافس بس��يارة تورو روس��و خالل 
الس��باقات األربعة املتبقي��ة ببطولة العالم 

هذا املوسم.
وذك��ر فريق رينو »قررنا باالتفاق املش��ترك مع 
جولي��ون باملر، إنه��اء العمل بينن��ا مع نهاية 
س��باق اجلائزة الكب��رى الياباني..وس��ينضم 
كارلوس س��اينث مبكراً إلى فريقنا ليتنافس 

بسيارتنا خالل الفترة املتبقي من املوسم.«
وكان مق��رراً أن ينضم س��اينث إل��ى رينو مع 
بداي��ة املوس��م املقب��ل، لك��ن الفريق فضل 
اإلس��راع في ضم��ه، رمب��ا في ظ��ل العروض 
املتواضعة لباملر الذي لم يحصد س��وى تسع 

نقاط خالل موسمني.

نيويورك ـ وكاالت:
أعلن سان أنطونيو س��بيرز، أن العبه كواهي 
ليونارد، س��يغيب ع��ن فترة اإلعداد ملوس��م 
دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني اجلديد 

بأكملها، بسبب إصابة في الفخذ األمين.
وقال سبيرز، في بيان إن اجلدول الزمني لعودة 
ليونارد للمالعب سيتحدد في وقت الحق، مع 

استمرار برنامجه التأهيلي لعالج اإلصابة.
وأش��ار جري��ج بوبوفيتش، مدرب س��بيرز إلى 
أن اإلصاب��ة ظهرت ألول مرة ف��ي وقت ما في 

املوسم املاضي.
وقال بوبوفيت��ش: »ال زلنا نعالج فخذه األمين، 
س��يغيب على األرجح عن جزء كبير من فترة 
اإلعداد للموسم اجلديد ولن نضع جدوال زمنيا 
لعودته، سنس��تعيده في أسرع وقت ممكن«.. 
وغاب ليونارد )26 عاما( خالل األدوار اإلقصائية 
للموسم املاضي بس��بب إصابة في الكاحل 
من��ي بها في املب��اراة اخلامس��ة بقبل نهائي 

القسم الغربي أمام هيوستون روكتس.
وتفاقم��ت اإلصابة خ��الل املب��اراة األولى في 
نهائ��ي القس��م الغرب��ي، ليغيب ع��ن بقية 
السلس��لة التي خس��رها س��بيرز 4� 0 أمام 
جول��دن س��تيت وري��ورز.. ويس��تعد ليون��ارد 
لدخول موسمه السابع في دوري كرة السلة 
األمريك��ي، بعد أن بلغ متوس��ط تس��جيله 
للنق��اط 25.5 نقط��ة ف��ي املب��اراة الواحدة 
املوس��م املاضي، ولعب لثاني مرة في تاريخه 

في مباراة كل النجوم.

ساينث ينضم 
إلى رينو

ليونارد يغيب عن 
استعدادات سبيرز

9:45 مساًء
9:45 مساًء
9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

فنلندا ـ تركيا
اوكرانيا ـ كرواتيا

ألبانيا ـ إيطاليا

تصفيات كاس العالم

ليفاندوفسكي يدخل تأريخ
 بولندا ويقربها من النهائيات

العرب في مهمة صعبة بكأس
 أفريقيا لطائرة للسيدات

اإلنجليز يسيطرون على جولة المينا تور للجولف



إعالم المركز الوطني
منذ ان وطأت قدماه املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية للعبة كرة 
القدم التي يديرها الالعب الدولي 
السابق بس��ام رؤوف توقع له اهل 
الشأن الكروي ان يكون احد اعمدة 
املنتخبات الوطنية في املستقبل ، 
فاملوهوب نور املصطفى اثمر ميتلك 
مه��ارات مميزة مت صقلها وتطويرها 
عند دخوله املدرس��ة الكروية عام 
2014 ، فه��و يجي��د اللع��ب مبركز 
الهجوم والوسط تساعده مهارته 
وتسديداته القوية بكلتا القدمني. 
بالفضل  ن��ور املصطف��ى  ويدي��ن 
للمدرب��ني ش��فيق جب��ل و حبيب 

افض��ل  اظه��ارا  اللذي��ن  كاظ��م 
ماعن��ده م��ن مواه��ب ، ليقطف 
ثم��رة التدريب��ات واجله��ود التي��ع 
بذلها بدعوته الى صفوف منتخب 
االش��بال ضمن قائمة ال ١٨ العب 
التي مت دعوتها من احتاد كرة القدم 
، ليفت��ح االفاق امام��ه مبضاعفة 
جه��وده الثب��ات امكانات��ه وحجز 
معقد اساس��ي باملنتخب ليكون 
اولى محطاته نحو التدرج بسلم 
املنتخب��ات الوطني��ة وص��وال الى 
النجومية، يش��ار ال��ى ان املوهوب 
نور املصطفى اثمر يبلغ من العمر 
12 وه��و طالب مجتهد بدراس��ته 

بصف االول املتوسط.

 بغداد ـ أثير الشويلي* 
حددت جلن��ة الش��اطئية باحتاد كرة 
الق��دم في املؤمتر الفن��ي الذي عقد 
يوم امس االحد مبقر االحتاد  لبطولة 
بغ��داد لف��رق املؤسس��ات ان موعد 
مباراة كاس كرة القدم الش��اطئية 
س��يكون يوم غد الثالثاء بني فريقي 
الدفاع املدني واجليش عند الس��اعة 
الثالث��ة عص��را ف��ي ملع��ب جلن��ة 
الش��اطئية خل��ف مق��ر احت��اد كرة 
القدم، وايضا س��يتم تسيلم جائزة 
الفريق الفائ��ز االول ببطولة املرحوم 
عادل الياس��ري ال��ذي حصل عليها 

فريق اجليش.
وق��ال نائ��ب رئي��س اللجن��ة عل��ي 
حمدان عقد املؤمت��ر الفني لبطولة 
بغ��داد بحضور ممثلي الفرق الس��تة 
املش��اركة وه��ي كل م��ن املصافي 
واجلي��ش وآلي��ات الش��رطة والدفاع 
املدن��ي والنج��دة واحل��دود ووضعت 
االلي��ة التي س��يلعب فيه��ا الفرق 

بهذه البطولة حيث سيكون النظام 
على ش��كل دوري، وس��يكون موعد 
انطالق البطولة يوم الرابع عشر من 
الشهر اجلاري فيما ستكون مباراتني 
في اليوم الواحد االولى عند الساعة  
الثانية ظهرا وتعقبها عند الساعة 
الثانية،  الثالث��ة والنص��ف املب��اراة 
وتعد هذه البطولة حتضيرية جلميع 

الفرق قبل انطالق الدوري .
واضاف حمدان حددت اللجنة موعد 
نهائ��ي بطول��ة كاس الع��راق بكرة 
القدم الش��اطئية يوم غ��د الثالثاء 
التي سيكون طرفيها فريقي الدفاع 
املدني واملصافي ومن خاللكم نوجه 
الدعوة ال��ى جميع وس��ائل االعالم 
للحضور الى املب��اراة النهائية التي 
اللجنة خلف  س��يضيفها ملع��ب 
مقر احتاد كرة الق��دم، باالضافة الى 
تس��يلم جائزة الى فريق اجليش بعد 
حصوله على املركز االول في بطولة 

املرحوم عادل الياسري.

م��ن جانب اخ��ر، حددت جلن��ة الكرة 
21 م��ن الش��هر  ي��وم  الش��اطئية 
اجل��اري، موعدا الختب��ارات حكامها 
م��ن الدرجة االول��ى والثانية واطالع 
عليهم قب��ل انطالق دوري املوس��م 

اجلديد.
وقال رئيس قس��م احل��كام في جلنة 
احلس��ني  عب��د  ضي��اء  الش��اطئية 
اختب��ارات  هن��اك  تك��ون  ان  قررن��ا 
للح��كام البدني��ة والنظري��ة ي��وم 
احلادي والعش��رين من الشهر اجلاري 
اس��تعداد للموس��م املقب��ل لدوري 
األختب��ارات  أن  علم��اً  الش��اطئية، 
البدنية ) يويو تيست ( ولدينا حكام 
ش��باب اثبتوا قدراتهم في املوس��م 
املنصرم وس��تكون نظرتنا للجميع 
مبس��افة واح��دة واالختب��ارات ه��ي 

الفيصل جلميع احلكام.

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

االردن ـ محمد الجزائري*
اختت��م منتخبنا الوطني للركبي 
مش��اركته في النس��خة الثالثة 
م��ن البطول��ة العربي��ة لركب��ي 
الس��باعيات الت��ي اقيم��ت ف��ي 
االردني��ة عم��ان على  العاصم��ة 
مالع��ب جامعة البت��راء باحتالله 
املرك��ز الس��ابع بع��د ف��وزه على 
املنتخ��ب الفلس��طيني بنتيجة 
12 نقط��ة مقابل 10 وه��و الفوز 
الثان��ي للعراق ف��ي البطولة بعد 

الف��وز على االردن في منافس��ات 
التي ش��هدت  االول��ى  اجملموع��ة 
خس��ارته ام��ام االم��ارات وليبي��ا 
ليواجه بعدها لبنان التي خس��ر 
مراك��ز  تصفي��ات  ف��ي  امامه��ا 
املؤخرة، وشهدت البطولة اشادة 
كبيرة باملنتخب الوطني العراقي 
ال��ذي كان مفاجئ��ة كما وصفته 

املنتخبات املشاركة.
بلق��ب  املغرب��ي  املنتخ��ب  وت��وج 
عل��ى  الثالث��ة  للم��رة  البطول��ة 

التوال��ي بعد فوزه عل��ى املنتخب 
املصري في املباراة النهائية بنتيجة 
17-0 ف��ي ح��ني احت��ل املنتخ��ب 
االردن��ي املركز الثال��ث بفوزه على 
االمارات بنتيج��ة 14-0 في مباراة 
حتدي��د املركزين الثالث والرابع , اما 
املنتخ��ب اللبناني فجاء في املركز 
املنتخب  اخلام��س بتغلب��ه عل��ى 

الليبي بنتيجة 19-31.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الركبي

»الركبي« يحل سابعًا في المنافسة العربية

بغداد ـ رحيم الدراجي*
االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  اك��د 
الوطني��ة العراقي��ة، رعد حمودي، 
التنفي��ذي جلميع  املكت��ب  دع��م 
االحت��ادات الوطني��ة، ومنه��ا احتاد 
خ��الل  ذل��ك  ج��اء  الفروس��ية.، 
اس��تقباله رئي��س االحت��اد الدولي 
اللتقاط االوتاد، الشيخ محمد بن 

عيسى الفيروز .
وقال حمودي: ان احتاد الفروس��ية 
الذي  النموذجي��ة  م��ن االحت��ادات 
استطاع ان يحقق حضورا اسيويا 
وعربيا برغ��م الصعاب التي تقف 
ه��ذه  ولك��ن  طموحات��ه،  ام��ام 
الصعاب لم تثن االحتاد من العمل 
واثب��ات وج��وده اينم��ا يتواجد في 
والوقوف  اخلارجية،  االستحقاقات 
على منصات التتويج، وهذا املنا 
باالحتاد بأن يواص��ل احلضور املميز 

والتألق في لعبة االجداد واالباء .
م��ن جانب��ه، ثم��ن رئي��س االحتاد 
الدول��ي اللتقاط االوتاد، الش��يخ 
محم��د بن عيس��ى الفي��روز، دور 
ورعايته  االوملبي��ة  اللجن��ة  رئيس 
الحتاد الفروسية .. وكشف الفيروز 

ع��ن: ان االحتاد الدولي منح الضوء 
االخضر لالحتاد العراقي للفروسية 
القامة بطول��ة الصداقة الدولية 
نهاي��ة ش��هر نيس��ان م��ن العام 
املقب��ل. مؤك��دا: انه اطل��ع على 
البن��ى التحتية الحتاد الفروس��ية 
وهو جاه��ز الس��تقبال البطوالت 

الدولية بشكل ناجح .
فيما رح��ب رئيس االحت��اد املركزي 
للفروس��ية، حي��در حس��ني علي، 
الدول��ي  االحت��اد  رئي��س  بتواج��د 

اللتقاط االوتاد الشيخ محمد بن 
عيس��ى الفيروز ، ف��ي بلده الثاني 
الع��راق. مؤك��دا: ان تل��ك الزي��ارة 
لها اهمية كب��رى الحتادنا املركزي 
ملواصل��ة العم��ل دون كلل او ملل 
، وان نكون عند حس��ن ظن االحتاد 
الدول��ي واللجنة االوملبية لالرتقاء 
بواقع احتاد الفروس��ية في جميع 

االستحقاقات اخلارجية.

* إعالم اللجنة األوملبية
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»األولمبية« تبارك فوز الصالحي 
بعضوية آسيوي الصحافة

»الشباب والرياضة« 
تدعم منتخب الصاالت

إنهاء ملف متجاوزي 
ملعب الحبيبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تب��ارك اللجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة العراقية االس��رة 
الصحفي��ة، ف��وز الصحف��ي القدي��ر اي��اد الصاحل��ي 
مبنصب عضو االحتاد االسيوي للصحافة الرياضية في 
االنتخابات التي جرت مؤخرا في العاصمة الباكستانية 
اس��الم اب��اد، ان ما حققه الصحفي اي��اد الصاحلي في 
االنتخابات القارية وفوزه باغلبية س��احقة يدلل متاما 
على جناح وكفاءة ومهنية الصحفي العراقي بش��كل 
عام والرياضي بشكل خاص والدور الكبير الذي يلعبه 
في مختل��ف احملافل اخلارجية، وبالتال��ي دائما ما يتبوأ 
الصحف��ي العراقي مراكز مهمة في االحتادات العربية 

والقارية والدولية ايضا وهذا استحقاق طبيعي له.  

بغداد ـ عدي صبار*
أعلن��ت جلنة كرة الص��االت في األحت��اد العراقي املركزي 
لك��رة الق��دم ، أن وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ني 
عبطان وفر معس��كر تدريبي خارجي للمنتخب الوطني 

لكرة الصاالت ، حتضيرا لتصفيات آسيا .
وق��ال عض��و االحتاد ورئي��س جلنة الصاالت يحي��ى زغير : 
إن »وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد احلس��ني عبطان وفر 
معس��كر تدريب��ي للمنتخب في اململك��ة األردنية لرفع 
جاهزي��ة الالعبني حتضيرا لبطولة تصفيات أس��يا التي 
تستضيفها العاصمة التايالندية »بانكوك« في العاشر 

من تشرين الثاني املقبل .
وأضاف »زغير« : أن »وزير الش��باب والرياضة اعتبر مهمة 
املنتخب واجبا وطني��ا البد أن يحضى من خالله بالدعم 
واالهتمام من جميع املؤسس��ات الرياضي��ة بغية إجناح 
املشاركة والعودة بنتائج مميزة في البطولة«، مشيرا إلى 
أن »عبطان شدد على ايالء االهتمام بكرة الصاالت ووعد 
في اس��تمرار الدع��م خالل املش��اركات املقبلة« ، مثمنا 
النتائ��ج الطيبة التي حققته��ا منتخباتنا الوطنية في 
البطوالت االسيوية وتقدم العراق في التصنيف االسيوي 
بعد حصولة على الترتيب الس��ادس م��ن بني منتخبات 
الق��ارة الصفراء واالول على عرب أس��يا .. واختتم يحيى 
زغير حديثه بالقول : أن األحتاد العراقي سيقيم معسكر 
اخ��ر ، في قطر قبل املغادرة إل��ى »بانكوك« ، يخوض من 

خالله العراق مباراتني وديتني مع نظيره القطري .
من جانبه ذكر مدير منتخبنا الوطني لكرة الصاالت علي 
عيس��ى ان األحتاد العراقي وبالتنس��يق مع األحتاد االردني 
لك��رة الق��دم ، امن ث��الث مباريات جتريبية م��ع املنتخب 
االردني ، ستكون ذات فائدة وفرصة جيدة للجهاز الفني 
من اجل الوقوف على املس��توى العام للمنتخب وانتقاء 
الالعب��ني اجليدي��ن الذين يخوض��ون غم��ار التصفيات ، 
مؤك��دا إن وفد املنتخ��ب يغادرنا مس��اء اخلميس املقبل 
إل��ى العاصم��ة االردنية » عمان« للدخول في املعس��كر 
التدريبي الذي وفرته وزارة الش��باب والرياضة ، ويس��تمر 

عشرة ايام.

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

بغداد ـ كريمة الركابي*
صب��اح ي��وم اخلمي��س مت انهاء وحس��م مل��ف متجاوزي 
ملعب احلبيبيه وذلك بتسليمهم مبلغ التعويض البالغ 
خمسه ماليني بعد االطالع امليداني على اخالءهم للدور 
كامال بإشراف مباشر من قبل مدير شباب ورياضة مدينة 
الصدر حس��ام صاحب اجلزائري وحضور املهندس رسول 
ثامر واملهندس صالح املالكي وممثل الش��عبة القانونية 
حس��ني مانع س��لمان وحضور اعضاء عن اجمللس البلدي 
في مدينة الصدر كل من رئيس الش��باب والرياضة علي 

الفريجي.
فيم��ا مت افتت��اح بطول��ه أكادمييات مدين��ه الصدر لكرة 
الق��دم بكرنف��ال بهيج مبش��اركة عدد م��ن األكادمييات 
املنضوي��ة حتت رعاية فرع الص��در وأقيمت مباراة انتهت 
بالتعادل بحضور ف��الح اجلزائري عضو مجلس محافظه 
بغداد ووفد رفيع املس��توى من أكادمييات العراق وأقيمت 
االفتتاحية على ملعب منتدى ش��باب الصدر باش��راف 

مدير املنتدى االستاذ جبار عبداحلسن.

*إعالم شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:

خ��رج منتخبن��ا الوطني لفئة 
س��نة   17 حت��ت  الناش��ئني 
ام��ام  ملثل��ه  به��دف  متع��ادالً 
نظيره املكسيكي مساء أمس 
في املب��اراة الت��ي اقيمت أمس 
حلس��اب اجملموع��ة السادس��ة 
العالم  ضم��ن نهائي��ات كأس 
للناش��ئني في الهند، وضيفها 

ملعب يوبا بهاراتي كريرجنان.
حيث اس��تطاع الالعب محمد 
داود ف��ي الدقيق��ة 16 م��ن هز 
ش��باك املنتخ��ب املكس��يكي 
وحارس مرماه لوبيز بعد تسلمه 
كرة متقنة م��ن زميله محمد 
رض��ا جلي��ل، جتاوز به��ا محمد 
داود حارس املرمى واسكنها في 

املرمى.
فيم��ا تألق ح��ارس املرمى علي 
عب��ادي ف��ي ابع��اد اخلط��ر عن 
مرماه بعد ابعاده كرة دي الروزا، 
فيم��ا رد العارضة ك��رة لالعب 
نفسه في الدقيقة 31، رد عليه 
محم��د داود بك��رة لعبها جوار 
القائم االيس��ر وصلت��ه عالية 
م��ن زميله محم��د الباقر عبد 

الرحمن.
كذل��ك انقذ علي عبادي املرمى 
م��ن كرة خط��رة ف��ي الدقيقة 
39، وجاء دور محمد داود ليهدد 
في  بك��رة  املكس��يكي  املرمى 

الدقيق��ة 41 تدخ��ل بابعاده��ا 
الدفاع.

ه��ذا الش��وط س��جل تفوق��اً 

ملنتخبنا الى انه لم يعزز الهدف 
الوحيد.

وف��ي بداي��ة الش��وط الثان��ي 

سجل املكسيك هدف التعديل 
عن طريق الالع��ب دي الروزا في 
الدقيق��ة 51، وكانت االفضلية 

الثاني للمنتخب  الش��وط  في 
املكس��يكي الذي ه��دد مرمى 
علي عبادي بالعديد من الكرات 

اخلطرة.
ع��بء  الدف��اع  خ��ط  وحتم��ل 
هجمات املمنتخب املكسيكي 
ال��ذي لع��ب باريحي��ة وح��اول 
تس��جيل ه��دف الس��بق بعد 
هجم��ات متالحقة على مرمى 

منتخبنا الوطني.
قحط��ان  امل��درب  ان  وبرغ��م 
جثير ح��اول ترمي��م الصفوف 
الى ان العط��اء الفني لالعبني 
ف��ي  واض��ح  بش��كل  تراج��ع 
الش��وط الثاني مما منح اجلانب 
املكس��يكي باثبات متي��زه فوق 

املستطيل األخضر.
 لكن النتيجة ظلت على حالها 

لتنتهي املباراة بالتعادل 1 � 1.
وسيلعب ليوث الرافدين املباراة 
السادسة  الثانية في اجملموعة 
ف��ي  تش��يلي  ام��ام منتخ��ب 
الساعة اخلامسة والنصف من 
عصر يوم األربعاء املقبل املوافق 
األول  تش��رين  ش��هر  م��ن   11
اجل��اري، فيم��ا يواج��ه منتخب 
إجنلترا في التوقيت ذاته من يوم 
السبت املوافق 14 هذا الش�هر 

ايض�اً.
وثان��ي كل  أول  ان  إل��ى  يش��ار 
مجموعة وافض��ل 4 فرق حتتل 
املرك��ز الثال��ث يتأهل��ون إل��ى 
دور ال��� 16 ف��ي نهائي��ات كأس 
العالم اجلارية منافس��اتها في 
الهند وتس��تمر لغاي��ة 28 من 

هذا الشهر.

ضمن نهائيات كأس العالم في الهند

»الناشئة« يتعادل إيجابًا أمام نظيره المكسيكي
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منتخب الناشئني

الفيروز يتوسط أعضاء األوملبية
نور املصطفى

بغداد ـ فالح الناصر:

اعرب احملاضر اآلسيوي، حميد مخيف، 
ع��ن س��عادته ف��ي الق��اء احملاض��رات 
ف��ي ال��دورة التدريبية اآلس��يوية فئة 
C للمدرب��ني ف��ي محافظ��ة نين��وى 
الت��ي انطلق��ت يوم 26 أيل��ول املاضي 
واختتمت يوم أمس االحد 8 من ش��هر 
تشرين األول اجلاري التي تقام باشراف 
اللجنة الفني��ة والتطوير ف��ي االحتاد 

املركزي لكرة القدم.  
ووصف مخيف، االجواء في أم الربيعني، 
بانها عائدة لتش��هد احلياة الطبيعية 
بنح��و تدريجي بعد فت��رة من األرهاب 
عاش��تها حتت س��طوة تنظيم داعش 
األرهاب��ي، مش��يراً إلى ان��ه يفتخر ان 
يحاضر في احملافظات احملررة مباش��رة، 
فس��بق ان ألقى محاضراته للمدربني 
ف��ي دورات معتم��دة ف��ي محافظتي 
صالح الدين واألنبار بعد حتريرهما، من 
االرهاب، من اجل تعزيز مقدرة املدربني 
العاملني ف��ي االندية بهذه احملافظات، 
ويرتقي مبؤهالته��م الفنية في امليدان 

التدريبي.
واب��دى مخيف، ثقته في ان تس��تعيد 
رياضة املوصل ألقها، بالعمل الصحيح 
واالهتمام االضافي من املس��ؤولني عن 
ملف الرياضة، حيث بدأت حركة احلياة 
تعاود وهذا يشعر اجلميع بالسعادة الن 
محافظ��ة املوصل تع��د ركيزة مهمة 
في ركائ��ز رياضة الع��راق وانتصاراتها 
بعد تقدميها العديد من االسماء التي 
ملع بريقها محليا وخارجيا وكانت على 
موعد مع حتقيق النجاحات في ش��تى 

األلعاب.
واض��اف: محافظاتن��ا العزي��زة حتتاج 
إلى رعاية واهتم��ام، وتنظيم الدورات 
التدريبي��ة يس��هم في دع��م املدربني 
واالط��الع عل��ى احدث اس��اليب علم 
التدريب في كرة القدم، وال سيما بعد 
سنوات من توقف عجلة احلياة بسبب 
االره��اب، حي��ث زادت خب��رات املدربني 
ال��دورات اآلس��يوية  املش��اركني ف��ي 
املعتم��دة، ومتكنوا م��ن احلصول على 
محاضرات ف��ي التدريب عملياً ونظرياً 
واجلانب اخلطط��ي والتحكيمي وعلم 
النف��س واإلصاب��ات الرياض��ي تدريب 

حراس املرمى، مما يكسب املدرب الثقة 
في مس��يرته التدريبية، حيث تسهم 
هذه احملاضرات في منح املدربني اهلية 
للعمل بفضل االطالع على اس��اليب 
حديثة في التدريب وتؤهلهم للنجاح 

في مهمتهم.
وتابع ان 24 مدرباً اش��تركوا في الدورة 
التي تق��ام ف��ي قاعة مبن��ى جامعة 
يضي��ف  ال��ذي  وملعبه��ا  املوص��ل 
احملاض��رات العملي��ة، وش��هدت اي��ام 
املتواصل��ة، مش��اركة فعالة  ال��دورة 
م��ن املدرب��ني ف��ي االس��تطالع ع��ن 
جمي��ع املعلوم��ات لغ��رض تدوينه��ا 
ف��ي مفكرتهم واالس��تفادة منها في 
املس��يرة التدريبية حي��ث كان اجلميع 
متفاع��الً، وه��ذا اس��هم ف��ي اندفاع 
محاض��ر الدورة ليق��وم مبهمته بنحو 

متميز جدا.
واوضح ان املسؤولني عن ملف الرياضة 
املوصلي��ة قام��وا بواج��ب الضياف��ة 
والك��رم العراق��ي، عل��ى م��دى اي��ام 
الدورة التدريبي��ة، بينهم رئيس ممثلية 
اللجن��ة األوملبية  ف��ي احملافظة، خالد 
محمود عزيز، فضال على حضور الرواد 

الرياضي��ني وفي مقدمته��م جنم كرة 
السلة السابق محمد عربو، إلى جانب 
ش��خصيات عدة متثل رؤساء االحتادات 
الفرعية واألندي��ة الرياضية في اجواء 
رائع��ة تخللتها جلس��ات اس��تذكار 
لس��ابق العهد في رياضة أم الربيعني 
والنج��وم الت��ي قدمته��ا إلى س��ماء 

الرياضة العراقية.
من جانبه، قال مدرب فريق نادي املوصل 
الس��ابق بكرة الق��دم، محمد فتحي: 
ان اقام��ة ال��دورات التدريبي��ة ملدربي 
احملافظ��ة، يع��د دافعاً الس��تعادة ألق 
رياضة املوصل وحتديداً في كرة القدم، 
بع��د س��نوات الظل��م الت��ي واجهت 
املوص��ل  جمي��ع ش��رائح محافظ��ة 

بسبب االرهاب.
وبني ان مدي��ر الدورة التدريبية، محمد 
رفعت ويس��اعد احملاضر الدكتور مكي 
محمود والدكتور طارق حسني احلجية، 
منوه��اً إلى ان��ه حرص عل��ى متابعة 
الدورة التدريبية االس��يوية التي يقوم 
بالقاء احملاضرات فيها اخلبير اآلسيوي، 
حميد مخيف، حي��ث كان متميزاً في 

اداء واجباته.

الحياة الرياضية عادت تدب في أم الربيعين 

حميد مخيف يحاضر في دورة C التدريبية اآلسيوية بالموصل 

تقرير

مخيف في الدورة التدريبية باملوصل

العراق يضّيف بطولة 
الصداقة الدولية أللتقاط األوتاد

نور المصطفى أثمر موهوب يخطو نحو النجومية

غدًا.. الدفاع المدني يواجه المصافي
 في نهائي كأس الكرة الشاطئية



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

هولي��وود،  ممثل��ة  أب��دت 
النجمة اإليطالية مونيكا 
تع��د  والت��ي  بيلوتش��ي، 
واحدة من أجمل النس��اء 
في العالم، حماسة كبيرة 
حول رحلته��ا التي تعتزم 

القيام بها الى الهند.
موني��كا  النجم��ة 
بيلوتش��ي، التي تبلغ من 
53 عام��اً، والت��ي  العم��ر 
املهني��ة  حياته��ا  ب��دأت 
كموديل، كش��فت كذلك 
ع��ن رغبته��ا الكبيرة  في 
النجمني ش��اروخان،  لقاء 

وديبيكا بادوكون.
وقال��ت النجم��ة مونيكا 

وف��ق  عل��ى  بيلوتش��ي 
"لقد   :pinkvilla صحيفة 
كان م��ن دواع��ي س��روري 
أيض��ا تناول العش��اء مع 
ديبيكا بادوكون في باريس، 
وأتطل��ع إل��ى لقائها مرة 
أخرى في مومباي، وأجدها 

مذهلة". 

املص��ري  امللح��ن  عاي��د 
زوجت��ه  ج��اد،  مصطف��ى 
كارمن  املصري��ة  الفنان��ة 
س��ليمان بعيد ميالدها ال� 
23، ونش��ر عب��ر صفحته 
اخلاص��ة على أح��د مواقع 
التواصل اإلجتماعي، صورة 
لهم��ا. وعّل��ق مصطف��ى 
جاد عل��ى الص��ورة، قائالً: 
"كل حلظ��ة وان��ت طيبة، 
ومرتاحة، ومبسوطة، وربنا 
يبارك ليا فيكي، ويخليكي 

ليا يا أحن وأجمل قلب".
يُذك��ر أن كارمن س��ليمان 
كانت ق��د طرح��ت فيديو 

كليب أجدد أغنياتها وألول 
م��ّرة باللهج��ة اخلليجية، 
الرس��مية  قناته��ا  عب��ر 
على اح��د مواقع اإلنترنت، 
عن��وان  حتم��ل  واألغني��ة 
"مبغي ش��ي" من كلمات 

عبد اللطيف آل الشيخ. 

الهندي  النج��م  يحتفل 
وأح��د م��ن أش��هر ممثلي 
باتش��ان  أميتاب  بوليوود 
األول/ تش��رين   11 ي��وم 
مي��الده  بعي��د  أكتوب��ر، 

ال�75.
أفادت تقارير بأن باتش��ان 
ف��ي  احلف��ل  س��يقيم 
األس��رة،  م��ع  املالدي��ف 
إلى  عائلت��ه  وستس��افر 
10 تش��رين  املالديف في 
األول/أكتوب��ر اجلاري، نزوال 
عند رغبة باتشان لإلعداد 

لهذا اإلحتفال اخلاص.
بحس��ب  املق��رر  وم��ن 

يقيم  أن  ال��واردة،  األخبار 
إبنته ش��ويتا  اجلميع مع 
باتش��انناندا، وأطفاله��ا 
واجاس��تيا  نافيلي،  نافيا 
في الفندق نفسه، حيث 
إبنه  ميالد  بعيد  احتفلوا 

ابهيشيك.

مونيكا بيلوتشي

أميتاب باتشان

كارمن سليمان

أخبــارهــــــــــم

بغداد - أحالم يوسف:
لم ينطبق املثل القائل :ابن الوز عوام، 
على الكثي��ر من أبن��اء الفنانني، لكن 
عندما نص��ل الى منطق��ة ابداع جنم 
الكوميدي��ا العراقية راس��م اجلميلي، 
فال يس��عنا اال ان نق��ول ان ابن املبدع، 
ش��علة ابداع، وهذا ما هو عليه مخلد 
راس��م اجلميلي، اخملرج املغترب، واحلائز 
على جائزه أفضل مخرج في مهرجان 

النمسا للمسرح العاملي.
ف��ي  مخرج��ني  خمس��ة  أح��د  ه��و 
البلجيكي،  باملسرح  مؤسسة خاصة 
يجد مخل��د ان تعلم اللغة هو نصف 
طريق التعاي��ش في بالد الغربة، والذي 
يس��تطيع من خالله أي فرد ان يرسم 
طريق��ه بثق��ة كبي��رة، يق��در به��ا ان 
يحقق بعضا من أحالمه، التي حولتها 
األنظمة السياس��ية الى كوابيس في 

الكثير من تفاصيلها.

م��ا الذي حتمل��ه من جين��ات الفنان 
الكبير راسم اجلميلي؟ 

احم��ل م��ن جين��ات وال��دي اإلص��رار، 

برغ��م كل  احلي��اة،  ف��ي  واالس��تمرار 
الظ��روف، والتفاؤل مبس��تقبل أفضل، 
والطاق��ة اإليجابية بكل معانيها، وان 
اكون انس��ان ُحر، ان أق��دم للمجتمع 
رس��الة ثقافية جمالية، تعلمت ايضاً 
كيف اق��رأ الكتاب، وكيفي��ة االعتناء 
به، وكيفية التعام��ل مع اآلخر، وحب 
واحت��رام رأي اآلخ��ر بغ��ض النظر عن 

مدى التوافق، او االختالف.

عل��ى م��اذا يعتم��د مس��رح مخلد 
راس��م وما الذي جتده مييزه عن بقية 

املسارح؟
مش��روعي املس��رحي ال��ذي أمتّي��ز به 
يعتمد بالدرجة األساس على احلقيقة 
واخلي��ال، احلقيق��ة اقصد ب��ه الواقع، 
واخليال اقصد ب��ه الفرضية، دائماً في 
عروضي املس��رحية )واق��ع افتراضي(، 
مبني على مس��تويات فكرية، وابحث 
ع��ن عوالم جديدة في اع��ادة وتركيب 
الواق��ع بص��ورة جمالي��ة، كل مخرج 
لدي��ه اُس��لوب يختلف ع��ن االخر في 

تشكيل الصورة واحلركة واإليقاع.

هل تعتقد أن التعامل مع جنسيات 
متع��ددة ف��ي املس��رحية الواح��دة 
يختلف عن التعامل مع هوية واحدة 

للمشاركني في العمل؟
التعامل مع جنسيات متعددة يضيف 
للعمل ل��ون جدي��د، وروح جديدة، الن 
االنس��ان ه��و تاري��خ بيئت��ه وثقافته، 

وبالطب��ع يصبح التعامل والس��لوك 
مختل��ف في آلي��ة بناء املش��هد، مع 
ممث��ل م��ن جنس��يه مختلف��ة، لكن 
هناك متعة كبي��رة عندما يكون على 
خش��بة املس��رح ممثلني من جنسيات 
مختلفة، فيما يتعلق باملمثل العراقي 
فإحساس��ه مختلف متام��اً عن بقية 
استثنائي،  العراقي  املمثل  اجلنسيات، 

كل  وبرغ��م  وإص��رار،  حت��دي،  ميتل��ك 
الظروف القاسية، فهو يتمرن، ويبحث، 
ويقدم مشاعره احلقيقية على خشبة 

املسرح.

 كنت تبحث ع��ن ضالتك وكان ذلك 
أحد اس��باب هجرتك، فهل وجدتها 

اليوم؟ وفي أي زاوية؟
نع��م وج��دت مكاني في ه��ذا العالم 
الغري��ب، عندما ميتلك االنس��ان هدف 
مع��ني في حياته، فلي��س من الصعب 
الوص��ول الي��ه، فق��ط يحت��اج ال��ى 
التفكير والتخطيط، أقوم االن بإعطاء 
محاض��رات ف��ي االخ��راج والتمثي��ل، 
جامع��ة  ف��ي  االخي��رة  للمرحل��ة 

)الكونسرفاتورمي(

ما املس��افة التي قطعتها في طريق 
أحالمك؟ 

املس��افة الت��ي قطعتها ف��ي حتقيق 
أحالم��ي كثيرة، لكن األحالم ليس��ت 
له��ا نهاية مح��ددة، فانا ف��ي كل يوم 
ارحت��ل م��ع حلم جدي��د، وي��وم جديد، 

وطاقة جدي��دة، وما زلت احلم واتعلم 
وابحث عن طري��ق يحقق لي ما احلم 

به.

مت اختي��ارك ف��ي مؤسس��ة خاصة 
باملسرح البلجيكي.. ما هي األسس 

التي بني عليها االختيار؟
مت اختي��اري ف��ي ه��ذه املؤسس��ة عن 
طريق متابعتهم ألعمالي، وما وجدوه 
م��ن اختالف في األس��لوب ع��ن بقية 
اخملرج��ني، والنق��اش املس��تمر، علم��ا 
هذه املؤسس��ة الكبي��رة، تضم فقط 

خمسة مخرجني انا من ضمنهم.

 علمن��ا م��ن فن��ان مغت��رب آخ��ر ان 
هن��اك عمال مس��رحياً في األفق هل 
تس��تطيع أن تتح��دث ع��ن بع��ض 

جزئياته؟
نع��م هناك اتفاق مع الفنان والصديق 
اجلمي��ل صالح حس��ن، للعم��ل على 
مش��روع مس��رحي من تأليف صالح، 
والنص يحم��ل أفكار كثي��رة، ويعالج 

قضية ارتباط االنسان في جذوره.

مخلد راسم الجميلي: تعلمت من والدي التفاؤل الدائم بالمستقبل

بغداد-الصباح الجديد:
نظم البي��ت الثقافي في الش��علة، وبالتع��اون مع منتدى 
ش��باب املنطقة، ندوة ثقافية بعنوان )املعطيات اإلنسانية 

والفكرية لثورة اإلمام احلسني عليه السالم(.
واس��تضاف الباحث املوس��وعي جاسم ش��يحان اجليزاني، 
حيث ألق��ى الضيف محاضرة قيمة ح��ول موضوع الندوة، 
تناول فيها السيرة العطرة لإلمام احلسني عليه السالم، وما 
أرسته ثورته اإلصالحية العظيمة من قيم ومبادئ سامية، 
ما ت��زال إلى يومن��ا هذا تش��كل مصدر اله��ام لألحرار في 
العال��م، مؤكدا على إن زخم عطاء ه��ذه الثورة اإلصالحية 
العظيمة، س��يبقى على ش��تى العصور والدهور واألجيال، 
فهي مبنزلة املشعل الذي ينير درب السائرين في سبيل احلق 

واحلرية.
وحرص اجليزاني عل��ى تخصيص اجلزء األكبر من محاضرته، 
للحديث عن األبعاد اإلنسانية والفكرية لثورة اإلمام احلسني 
عليه السالم، والدور العظيم لتلك الثورة اخلالدة في إرساء 
مبادئ وتعاليم الدين اإلسالمي احملمدي األصيل، مشددا انه 
لوال تضحيات احلس��ني عليه الس��الم، وأهل بيته، وأصحابه 
الكرام في س��بيل إحياء الدين، ألمس��ى اإلس��الم خبراً من 

األخبار السالفة، وأضحى املسلمون امة من األمم التالفة.
وف��ي ختام الندوة قدم مدير البيت الثقافي جواد الش��وكي 
ش��هادة تقديرية للضيف، تثمينا ملشاركته القيمة، معربا 

عن األمل بالتواصل معه في مناسبات أخرى.

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت هيئة االتصاالت االحتادية األميركية إنها وافقت 
عل��ى تطبيق من ش��ركة غوغل اململوك��ة أللفابيت 
يساعد في توفير خدمات الهاتف احملمول بنحو مؤقت 

في الطوارئ لبويرتوريكو عبر مناطيد صغيرة.
وواجه��ت بويرتوريكو صعوبات، بعد أن ضربها اإلعصار 

ماريا الستعادة خدمات االتصاالت.
وأعلنت ألفابيت في 2013 عن مشروعها الذي أطلقت 
علي��ه )ل��وون( الس��تعمال مناطي��د تعم��ل بالطاقة 
الشمس��ية عل��ى ارتفاعات كبي��رة، لتوفي��ر خدمات 
اإلنترنت ملناطق نائية. وقالت في وثيقة قدمتها للهيئة 
إنه��ا تعمل من أج��ل "دعم مقدمي خدم��ات الهاتف 
احملمول املرخصني، الستعادة قدرات اتصاالت محدودة" 

في بويرتوريكو.
وف��ي إط��ار ذات اجلهود ق��ال ري��كاردو روس��يلو حاكم 
بويرتوريك��و على تويتر في وقت متأخر من مس��اء يوم 
اجلمعة إنه أجرى "محادثة مبدئية رائعة مع إلون ماسك. 

وتستكش���ف  تتح��دث  الفرص. والف��رق 
ستلي ذلك خطوات أخ�رى 

قريب�ا".

ندوة عن المعطيات اإلنسانية 
والفكرية لثورة اإلمام الحسين "ع"

جوجل تنقذ بويرتوريكو 
بعد اإلعصار ماريا

بابل - الصباح الجديد:
ش��اركت الفرقة املس��رحية للبيت الثقافي البابلي 
في دائرة العالقات الثقافية العامة مبهرجان )مسيرة 
السيدة زينب ودورها اإلعالمي(، الذي نّظمه القسم 
النس��وي في مكت��ب بابل للحركة اإلس��المية في 
العراق / كتائب جند اإلمام، وتضمن عروضا مسرحية، 

وقراءات شعرية، ومحاضرات دينية، وهدايا لأليتام.
وقال مدير البيت الثقافي البابلي علي الس��باك، إن 
الفرقة املس��رحية للبيت الثقافي البابلي، شاركت 
بعرض مس��رحي بعنوان )احلش��د احلس��يني( فكرة 
وإخراج حس��نني الكرع��اوي، ومتثيل ناج��ي الربيعي، 
وأصي��ل ص��الح، وضرغام هج��ول، وعم��اد الدليمي، 
وعل��ي توم��ان، وحيدر الس��لطاني، مؤك��دا على إن 
البيت الثقافي في بابل يحرص دائما على املشاركة 
ف��ي الفعالي��ات، والنش��اطات الثقافي��ة، والفنية، 
والش��عرية، التي تقيمه��ا املؤسس��ات واملنظمات 
الفاعلة في احملافظة، إنطالقا من دوره البارز في دعم 

الثقافة، وإشاعة لغة السالم، واحملبة، واألمل.
وحضر املهرجان عدد من املثقفني، والوجهاء، والنساء 
الناشطات، والعامالت في اجملال النسوي، واجملتمعي 

في محافظة بابل.

هدايا لأليتام توزع خالل فعاليات 
مهرجان السيدة زينب "ع"

مخلد راسم اجلميلي

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلق��ت الفنان��ة هن��د صبري 
حملة تلقت فيها أفكار ألفالم 
وبأعداد  متع��ددة،  س��ينمائية 
املفاضلة  أج��ل  ضخم��ة م��ن 
أفضلها،  وإختي��ار  بينها،  فيما 
وحتويلها لسيناريو مكتوب يتم 

تقدمي��ه للجمهور عل��ى اإلنترنت، 
جدي��دة  س��ينمائية  كوس��يلة 
وعصري��ة، تس��هم به��ا هن��د في 

صناعة السينما واإلنتاج.
 وأكدت صبري في تصريحات خاصة 
إلى أحد املواق��ع التي تعنى بأخبار 
أنها متحمس��ة  والفنانني،  الف��ن 

للغاي��ة لإلنت��اج واملس��اهمة في 
صناعة الس��ينما، حي��ث تقول إن 
فكرة تقدمي األف��الم على اإلنترنت، 
جاءت بتب��ادل األف��كار بينها وبني 
اخملرج عمرو س��المة، واملؤلف تامر 
حبي��ب، ه��ذا وأش��ارت إل��ى أنه��ا 

متفائلة بهذه اخلطوة للغاية.

 واجلدير بالذكر أن هند صبري تُشارك 
في بطولة فيلم "الكنز" املعروض 
حالي��ا ب��دور العرض الس��ينمائية 
والفيلم  امللكة حتشبسوت،  بدور 
من بطولة محمد رمضان، ومحمد 
س��عد، وهيثم احمد زكي، واحمد 

حامت، ومن إخراج شريف عرفة.

هند صبري تعلن تفصيالت إنتاجها ألفالم اإلنترنت

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت دائرة الس��ينما واملسرح التابعة 
لوزارة الثقافة، يوم أمس األحد، عن وفاة 
الفن��ان العراقي فاض��ل خليل عن عمر 

ناهز ال�71 عاما.
وقال��ت مدي��رة إع��الم الدائ��رة زين��ب 
القصاب: إن "دائرة الس��ينما واملس��رح 
تلق��ت، قب��ل قلي��ل، اتصاال من أس��رة 
الفن��ان العراقي الكبي��ر فاضل خليل، 

أبلغتنا فيه بوفاته".
وأضاف��ت القصاب أن "الفن��ان الراحل 
عانى قبل مدة من امل��رض، وأجرى على 
إثر ذلك عملية جراحية كبرى"، مشيرة 
إلى أن "وف��دا من الدائرة زاره في منزله 
بع��د إج��راء العملي��ة لالطمئنان على 

صحته".
وول��د فاضل خليل ف��ي مدينة العمارة 
محلة "السرية" 1946، ألب كان ميتهن 
احلالقة، وكان يعد م��ن مثقفي املدينة 
آن��ذاك، وهن��اك ف��ك خلي��ل خط��وط 
األبجدي��ة لينطل��ق بعدها في ش��وط 
احلياة والفن، حي��ث تخرج من أكادميية 
الفن��ون اجلميل��ة - جامعة بغ��داد في 
اختصاص الفنون املسرحية عام 1970، 

لذلك ُعني ُمعيداً للفنون عام 1971م.
وحصل خلي��ل على الدبلوم العالي في 

اإلخ��راج املس��رحي من كلي��ة الفنون 
اجلميل��ة/ جامع��ة بغ��داد ع��ام 1979، 
قدم بحثاً موس��وماً ب�"املسرح العربي 
والتراث" كجزء م��ن متطلبات الدبلوم 

العالي.
)الدكت��وراه  ش��هادة  عل��ى  وحص��ل 
فلسفة( في )اإلخراج املسرحي والعلوم 
املسرحية( في أَثناء دراستِه في )املعهد 
 (V. T. E. S العال��ي للعلوم املس��رحية
ف��ي بلغاري��ا - صوفيا ع��ام 1985، عن 
املعاصرة  )املشاكل  املوسومة  الرسالة 

في اإلخراج املسرحي(.

الصباح الجديد - وكاالت:
رج��ح مؤرخان في بريطانيا، أن يكون 
متث��ال "أبو الهول" ف��ي اجليزة مبصر، 

قائما على مدينة سرية حتت 
األرض، وم��ن املتوقع أن 

عدة  ثم��ة  تك��ون 
ومم��رات،  أنف��اق 

تفض��ي إل��ى 
تلك احلاضرة 

اخملتفية.
ض��ح  يو و
املؤرخ��ان 
م  لك��و ما
تن  هو

ي  جير و
ف��ي  كان��ون، 
الراب��ع  كتابهم��ا 
هضب��ة  "أس��رار 
اجليزة وأب��و الهول 
احلديث  أن  الثاني"، 

عن املدين��ة اخملتفية أثير ألول مرة في 
الصحافة ف��ي م��ارس 1935 مع بدء 
أعمال حفر للوصول إلى املدينة التي 
قدر عمره��ا وقتئذ بأربعة 

آالف سنة.
وأضاف الباحثان، 
أنه لم يسمع 
شيء جديد 
تلك  ع��ن 
ين��ة  ملد ا
منذ ذلك 
 ، حل��ني ا
ال  ق��ا و
رأس  إن 
متثال "أبو 
 " ل له��و ا
يك��ون  ق��د 
يؤدي  ثقب  به 
املدين��ة  إل��ى 

الضائعة.
ويش��ير األكادمييان إلى أن 
الباحثني لم يكمل��وا التحقيق فيما 
يوجد حت��ت "أبو الهول"، الس��يما أن 
االهت��داء إل��ى خالصات جدي��دة، قد 
ينق��ض كل م��ا توصل��وا إلي��ه خالل 

السنوات التي مضت.

وفاة الفنان العراقي
 فاضل خليل عن 71 عامًا

ثقب في رأس "أبو الهول" 
يقود إلى سر هائل

بابل - تضامن عبد المحسن:
العالق��ات  دائ��رة  نظم��ت 
الثقافي��ة العامة ف��ي وزارة 
الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار، 
س��فرة س��ياحية إلى أث��ار بابل، 
بالتع��اون م��ع منظم��ة بصمة 
والش��رطة  الع��راق،  مبدع��ي 
اجملتمعية ف��ي وزارة الداخلية، 
العامل��ي  الي��وم  مبناس��بة 

للسياحة .
 السفرة الس��ياحية حملت شعار 
)بكم نبتس��م( وتضمن��ت برنامجا 
ترفيهي��ا وثقافي��ا، إذ كان��ت اجلهة 
املس��تفيدة من السفرة هم أطفال 

)دار الطفل العراقي لأليتام(.
وجت��ول الوف��د الس��ائح ف��ي أرجاء 
أث��ار بابل، برفقة مرش��د س��ياحي 
ال��ذي حتدث بتفصي��ل علمي دقيق، 

ش��ارحا لألطفال تاريخ بابل العريق، 
متناوال أهمية اآلثار في التعرف إلى 
حضارتنا وأجدادن��ا، وضرورة احلفاظ 
على اآلث��ار من الس��رقة والتخريب 
واالندث��ار، كما تطرق إل��ى األهمية 
االقتصادية للسياحة على املدخول 

الوطني.
وقال مدير البي��ت الثقافي في بابل 
علي السباك، ونحن نستضيف وفدا 

سياحيا من بغداد، فأنه يسعدنا هذا 
االهتمام الرسمي واجملتمعي بجانب 
اآلثار، ملا له من تأثير بالغ في احلفاظ 
عليها ويكون حافزا لدخول أثار بابل 
إلى الئحة اليونس��كو حلماية اآلثار، 
أما فيما يخص األطفال، فإننا هيئنا 
لهم األجواء املناسبة، وقدمنا لهم 
هدايا ملناسبة حلول العام الدراسي 

اجلديد.

إحياء اليوم العالمي للسياحة بزيارة لمدينة بابل األثرية
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