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بغداد - وعد الشمري:
أكد مجل��س الوزراء، أمس االربعاء، 
أنه لم يخول أي جهة أو شخصية 
سياس��ية بالتح��اول نيابي��ة عنه 
مع اقليم كردس��تان، وعّد لقاءات 
بعض املس��ؤولني في اربي��ل بأنها 
غير ملزمة له، فيما توقع التحالف 
الوطني صدور املزي��د من القرارات 
من مجل��س النواب جت��اه حكومة 
االقليم الجباره على التراجع والغاء 

استفتاء االنفصال ونتائجه.
املكت��ب  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
ال��وزراء س��عد  جملل��س  االعالم��ي 
احلديثي ف��ي تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "زيارة بعض املسؤولني 
إل��ى إقلي��م كردس��تان وإجرائهم 
البح��ث  ح��وارات هن��اك بحج��ة 
ع��ن حل��ول لالزم��ة ه��ي مواقف 

واجتهادات شخصية".
وتاب��ع احلديث��ي أن "احلكوم��ة لم 
تخّول أحداً بالتح��اور نيابية عنها 
س��واء من ش��خصيات سياسية 
أو غيره��م، وبالتال��ي فأنن��ا غي��ر 
مس��ؤولني عن أي مباحث��ات على 

هذا الصعيد".
وأش��ار إل��ى أن "مجل��س ال��وزراء 
مازال موقف��ه واضحاً من موضوع 
االس��تفتاء، بوصف��ه إج��راء غي��ر 

دستوري ومرفوض جملة وتفصيالً 
وال يترتب عليه أي��ة آثار قانونية أو 

سيادية على العراق".
ون��ّوه احلديث��ي إل��ى أن "التعام��ل 
م��ع أراض��ي اإلقليم ه��ي جزء من 
الس��يادة العراقية، وعلى احلكومة 
احمللية في كردس��تان أن تستوعب 
ذلك وتؤمن بوحدة العراق وسيادته 
الدس��تور  تتبن��ى  وأن  الوطني��ة، 

منهجاً للحوار ومخرجاته".
باس��م  املتح��دث  اش��ترط  كم��ا 
مجلس ال��وزراء أن "تق��ّر احلكومة 
كردس��تان  اقلي��م  ف��ي  احمللي��ة 
باختص��اص الس��لطات االحتادي��ة 
مبل��ف التج��ارة اخلارجي��ة ومنه��ا 
موضوع بيع وتصدير النفط وملف 
عل��ى  واليته��ا  احلدودي��ة  املناف��ذ 
باملتنازع  املعروفة دستورياً  املناطق 

عليها".
وأكم��ل احلديثي بالق��ول "من دون 
حتقق تلك الش��روط في مقدمتها 
ع��دم اخل��وض ف��ي وح��دة العراق 
ال نس��تطيع التباح��ث ف��ي أي��ة 

موضوعات أخرى".
من جانبه، دعا النائب عن التحالف 
الوطني رحيم صيهود الدراجي في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، الكرد 
إلى "احترام الدستور العراقي الذي 

ينص على وحدة العراق وأنه يتمتع 
بنظام فيدرالي احتادي".

أن "مطالب��ات  الدراج��ي  وأض��اف 

بع��ض الكرد ب��أن يتح��ول النظام 
السياس��ي إلى كونفدرالي يحتاج 
إل��ى تعدي��ل دس��توري عل��ى وفق 

اآلليات املعتمدة فيه".
وأوض��ح أن "عل��ى اجلميع التحدث 
ضمن أط��ار الدس��تور، ف��ال ميكن 

ألح��د االبتعاد عنه، ألنه س��يفقد 
الشرعية في ما يطرح جتاه اآلخر".
تتمة ص3

الحكومـة تنفـي تخويل أي طـرف
للحـوار نيابـة عنهـا مـع اإلقليـم

توّقعات باتخاذ المزيد من القرارات النيابية تجاه كردستان

مجلس الوزراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
القض��اء االعلى،  اعلن مجل��س 
أمس االربع��اء، عن ص��دور اوامر 
واعض��اء  رئي��س  بح��ق  قب��ض 
عل��ى  املش��رفة  املفوضي��ة 
االستفتاء، مبينا ان ذلك جاء وفق 

املادة 329 من قانون العقوبات.
وقال املتحدث الرس��مي بأس��م 
اجملل��س عبد الس��تار بيرقدار في 
بي��ان تلق��ت "الصب��اح اجلديد"، 
نسخة منه ان "محكمة حتقيق 
الرصاف��ة اصدرت ام��را بالقبض 

بحق رئي��س واعض��اء املفوضية 
املش��رفة عل��ى االس��تفتاء في 

اقليم كردستان".
واض��اف بيرق��دار ان "االمر صدر 
بن��اء عل��ى الش��كوى املقدم��ة 
من مجلس االم��ن الوطني على 
خلفي��ة اجراء االس��تفتاء خالفا 
لقرار احملكمة االحتادية"، مش��يرا 
ال��ى ان "احملكم��ة اص��درت ام��ر 
القبض بحق املتهمني وفق املادة 

329 من قانون العقوبات".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت رئاسة االركان التركية، ان 
قواته��ا نفذنا من��اورات بالعربات 
املصفحة للس��يطرة على املعبر 
احلدودي مع العراق، مشيرة الى ان 
قوات من اجليش العراقي شاركت 

باملناورات.
ونقلت صحيفة الش��رق االوسط 
ان  قوله��ا  االركان  رئاس��ة  ع��ن 
"اجليش الترك��ي يواصل مناوراته 
العسكرية على احلدود مع العراق 
أيل��ول   18 ف��ي  انطلق��ت  الت��ي 

املاضي".
مبين��ة ان "قواتها نفذت مناورات 
للس��يطرة  املصفحة  بالعرب��ات 

على املعبر احلدودي مع العراق".
وأضافت رئاس��ة االركان التركية 
ان "قافل��ة عس��كرية انطلق��ت 
من والية جن��اق قلعة غرب تركيا 
حتمل على متنه��ا 10 دبابات، إلى 
منطقة احل��دود للمش��اركة في 
املناورات"، الفتة الى ان "قوات من 
اجلي��ش العراقي وصل��ت قبل أيام 
إلى مكان املناورات، وشاركت فيها 

بهدف رفع قدراتها القتالية".
يذك��ر ان رئاس��ة األركان التركية 
أعلن��ت، في 18 ايل��ول 2017، بدء 
من��اورات عس��كرية، ف��ي والي��ة 
تركي��ا،  جن��وب ش��رقي  ش��رناق 

املتاخمة للحدود مع العراق.

السليمانية -  عباس كاريزي:
م��ع تفاق��م األزم��ة احلالي��ة بني 
خلفي��ة  عل��ى  وبغ��داد  أربي��ل 
اجراء اإلس��تفتاء عل��ى انفصال 
االقلي��م في اخلامس والعش��رين 
م��ن الش��هر املاض��ي، وم��ا ترتب 
علي��ه من تداعي��ات خطيرة على 
الوض��ع العام بإقليم كردس��تان، 

الش��خصي  الس��كرتير  ناش��د 
للرئي��س العراق��ي الراح��ل جالل 
إقليم كردس��تان  رئيس  طالباني 
املنتهية واليته لتقدمي إستقالته، 
واإلنسحاب من العمل السياسي 
نهائيا وإعط��اء الفرصة لآلخرين 

لقيادة اإلقليم.
تفصيالت ص2

تركيا تنّفذ مناورات للسيطرة 
على المعبر الحدودي مع العراق

سكرتير طالباني يدعو بارزاني
 إلى االستقالة وإعطاء الفرصة 

لالخرين لقيادة اإلقليم

صدور أوامر قبض بحق رئيس 
وأعضاء المفوضية

المشرفة على االستفتاء

استطالع رأي سعودي فريد من نوعه يظهر 
أكثريًة معتدلة وانقسامًا طائفيًا

"العمل" واليونسكو تنفذان الخطة الزمنية 
للتطبيق التجريبي للمناهج التدريبية  23

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت احملكمة االحتادية العليا، أمس 
األربعاء، طلباً جمللس النواب يتعلق 
بإعط��اء الرأي والفتوى عن املوقف 
من النواب املشاركني في استفتاء 
إقليم كردس��تان، مؤكدة أن ذلك 
ليس م��ن اختصاصها ال��وارد في 
الدس��تور وقانونه��ا بالرق��م )30( 

لسنة 2005.
اإلعالم��ي  املكت��ب  مدي��ر  وق��ال 
للمحكم��ة إياس الس��اموك في 

بي��ان تلق��ت "الصب��اح اجلدي��د" 
نسخة منه، إن "احملكمة االحتادية 
العلي��ا تلقت بيان ال��رأي والفتوى 
م��ن مجل��س النواب ع��ن املوقف 
من مش��اركة نواب في اس��تفتاء 
إقليم كردس��تان، ومدى مخالفة 
ذلك لليمني الدستورية املنصوص 

حسب املادة )50( من الدستور".
وتاب��ع أن "احملكمة وجدت بالرجوع 
املنص��وص  اختصاصاته��ا  إل��ى 
عليها في املادة )93( من الدستور، 

وامل��ادة )4( من قانونه��ا رقم )30( 
لس��نة 2005، وه��ي الفص��ل في 
املنازعات التي حتصل بني احلكومة 
االقالي��م  وحكوم��ات  االحتادي��ة 
واحملافظات وكذلك بقية املنازعات 
املنص��وص عليه��ا ف��ي الفقرات 
)ثالث��اً- ثامن��اً( من امل��ادة )93( من 
الدس��تور"، مبينة أن "ذلك يكون 
من خالل دع��وى تقام إمامها وفق 
أحكام نظامه��ا الداخلي رقم )1( 
لس��نة 2005، ووفق أحكام قانون 

املرافعات املدنية رقم )83( لس��نة 
."1969

وأوضح أن "احملكمة ذكرت في قرارها 
أنها متارس تلك االختصاصات إلى 
جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي 
القوانني  الرقابة عل��ى دس��تورية 
واالنظمة النافذة وتفسير نصوص 
الدس��تور املنص��وص عليه��ا في 
الفقريت��ني )أوالً( و )ثانياً( من املادة 

)93( من الدستور.
تتمة ص3

المحكمة االتحادية ترد طلب البرلمان
في إبداء رأيها بمشاركة نّواب في االستفتاء

بغداد-أسامة نجاح:
املش��تركة  العملي��ات  كثف��ت 
انتش��ارها ف��ي صح��راء األنب��ار 
الغربي��ة يوم ، أمس األربعاء ، في 
إطار التحضيرات لش��ن عملية 
عسكرية لتحرير قضائي القائم 
وراوه وذل��ك بع��د ثالثة أس��ابيع 
تقريبا من عملية في عنه اجملاورة 

انتهت بتحرير القضاء. 
وقال قائ��د عمليات اجلزيرة اللواء 
الركن قاسم احملمدي في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "الق��وات األمنية س��تنطلق 
من عدة مح��اور لطرد داعش من 
املناط��ق التي تتاخ��م احلدود مع 
س��وريا وخاصة في قضائي راوه 
والقائم ، مش��يرا إل��ى ان" أعدد 
مقاتل��ي داع��ش اإلرهاب��ي ف��ي 
القضائني يق��در عددهم ب�2000 

مقاتل . 
اجلي��ش  طي��ران  إن"  وأض��اف 

داعش  لعصابات  قصف جتمع��اً 
اإلجرامية وسط قضاء راوه غربي 
مدينة الرمادي ما أدى إلى مقتل 

10 عناصر من بينهم جنس��يات 
أجنبية مختلفة" . 

وأوضح إن" القصف أدى أيضا إلى 

تدمير س��بعة عجالت مفخخة 
أثن��اء  داع��ش  يقوده��ا عناص��ر 
محاولته��م الهجوم على حاجز 

امني ف��ي تلك املنطق��ة"، الفتا 
إلى إن" معلومات اس��تخباراتية 
م��ن  اجلي��ش  طي��ران  مكن��ت 

استهداف التجمع". 
وتاب��ع أن " الطيران احلربي كّثف 
م��ن طلعاته اجلوية على املناطق 
اخلاضع��ة لس��يطرة عصاب��ات 
داع��ش اإلجرامي��ة ف��ي القاطع 
الغربي للمحافظة قبيل انطالق 
لتحري��ر  العس��كرية  العملي��ة 
غرب��ي  والقائ��م  راوه  قضائ��ي 

احملافظة" . 
م��ن جانبه��ا أوضح��ت اللجنة 
األمني��ة حملافظ��ة االنب��ار ي��وم ، 
أم��س األربعاء ، بان طيران اجليش 
العراقي يواص��ل قصفه ملعاقل 
داع��ش وحتركاته��م ف��ي غ��رب 
االنب��ار متهيدا للش��روع بعملية 
وراوة  عس��كرية لتحري��ر عان��ه 

والقائم .
تتمة ص3

القوات المشتركة تكّثف انتشارها في الصحراء الغربية 
لمحافظة األنبار استعدادًا لتحرير آخر مالذات "داعش" 

متابعة

الرافدين يصدر الماستر كارد الدولية 
للموظفين والمواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:
للناشئني  الوطني  متكن منتخبنا 
حتت 17 س��نة بك��رة الق��دم من 
حتقيق الفوز بثالثة اهداف نظيفة 
على نظيره منتخب تش��يلي في 
ثاني جوالت نهائيات كاس العالم 
اجلاري��ة منافس��اتها ف��ي الهند، 
ليك��ون ه��ذا الف��وز الكبي��ر هو 
األول ف��ي تاريخ مش��اركة العراق 
لفئ��ة  العال��م  كأس  بنهائي��ات 

الناشئني.
وتن��اوب عل��ى تس��جيل االهداف 

محمد داود هدفني في الدقيقتني 
6 و 86 ومحم��د رض��ا جلي��ل في 
الدقيق��ة 82 واض��اع محمد داود 

ركلة جزاء في الدقيقة 91.
هذا ويتص��در املنتخ��ب اإلجنليزي 
الترتي��ب برصيد 6 نقاط من الفوز 
في مباراتني علتى تش��يلي باربعة 
أه��داف نظيفة وعلى املكس��يك 
هدف��ني  مقاب��ل  اه��داف  بثالث��ة 
للمكس��يك، تاله منتخبنا وله 4 
نقاط، ثم املكسيك بنقطة واحدة 

وتشيلي رابعاً بال نقاط.   

القوات املشتركة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
العام  املفت��ش  كش��ف مكتب 
في وزارة الداخلية عن عش��رات 
الفضائي��ني ملنتس��بني تابع��ني 

للوزارة.
وذكر بي��ان ملكتب املفتش العام 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
التفتيش��ية  من��ه ان "املف��رزة 

العام  املفت��ش  اخلاص��ة مبكتب 
ل��وزارة الداخلي��ة كش��فت في 
مديرية النجدة والس��يطرات أن 
48 منتس��باً منسوباً الى قاطع 
جن��دة الصم��ود هم منتس��بون 
متسربون من الدوام )فضائيني(، 
وجاء ذل��ك نتيجة تدقيق املفرزة 
وحرك��ة  الواجب��ات  لس��جالت 

السالح اخلاصة بالقاطع".
وأضاف ان "التدقيق الذي قامت 
به املفرزة التفتيشية لسجالت 
احلض��ور وأوامر القس��م الثاني 
وس��جل حرك��ة الس��الح لعدة 
أش��هر من الس��نة، فض��الً عن 
القي��ام بعملي��ة التع��داد على 
منتس��بي القاط��ع، ق��د أثبتت 

أن 48 منتس��باً م��ن منتس��بي 
القاط��ع )فضائي��ني( األمر الذي 
تفتيش  اس��تدعى من مكت��ب 
النجدة والسيطرات الى مفاحتة 
مديري��ة تفتي��ش بغ��داد لفتح 
بالقضي��ة  حتقيق��ي  مجل��س 
لكشف مالبس��اتها واملتورطني 

فيها".

وفي س��ياق آخر ضبطت املفرزة 
العام  املفت��ش  اخلاص��ة مبكتب 
"باجل�رم املشهود التابعة ملكتب 
تفتي��ش مديرية ش��رطة بغداد 
ومنتس��باً  ضابط��اً  الرصاف��ة 
لق��اء  بالرش��وة  متلبس��ني 
اجن��از أوراق حتقيقي��ة بقض�ي��ة 

مواطن".

وبني ان "عملية الضبط متت بعد 
وصول ش��كوى ملكت��ب املفتش 
العام من أح��د املواطنني مدعياً 
فيها قيام ضابط مركز ش��رطة 
الزعفراني��ة مبس��اومته وابتزازه 
مببلغ 200 ألف دينار مقابل اجناز 

األوراق التحقيقية اخلاصة به".
تتمة ص3

"الداخلية" تكشف عن عشرات الفضائيين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مص��رف الرافدي��ن، أمس 
االربعاء، عن اصداره احدى ادوات 
الدفع االلكتروني "املاستر كارد" 
الدولية للموظفني واملتقاعدين 
واملواطن��ني وش��رائح اخرى من 

اجملتمع.
وقال املكتب االعالمي للمصرف 
في بيان تلقت "الصباح اجلديد"، 

نس��خة منه ان "املصرف وألول 
م��رة اوعز لفروعه اص��دار ادوات 
الدفع االلكتروني )املاستر كارد(، 
والتي تس��تخدم داخ��ل وخارج 
العراق"، مبينا ان "هذه ستكون 
اجه��زة  ف��ي جمي��ع  مقبول��ة 
الصراف االلي املرتبطة بشبكة 
ماستر كارد باالضافة الى نقاط 

البيع".

"الس��لف  ان  ال��ى  واض��اف 
للموظفني  التي متنح  والقروض 
تكون ع��ن طريق هذه البطاقات 

وتوطني رواتبهم الكترونيا".
واعل��ن مص��رف الرافدين في 8 
من تش��رين االول، تطوير العمل 
املصرف��ي في خط��وة للوصول 
ال��ى النظام املصرفي الش��امل 

اسوة بدول العالم املتحضر.

ملحق "       " 
اتحاد الكرة

بانتظار الرد األوغندي

االستقرار وثقافة االحتراف تؤهل مصر بجدارة

العداءة إيمان صبيح وجه العراق المشرق في الرياضة النسوية

متابعة الصباح الجديد: 
أعل��ن وزي��ر الدف��اع اإلس��رائيلي 
أفيغدور ليبرمان، أن احلرب املقبلة 
على اجلبهة الش��مالية ستكون 
م��ع س��وريا ولبن��ان مع��اً، فيما 
بني أن��ه مت "جتهي��ز اجليش" لهذه 

احلرب. 
وق��ال ليبرم��ان، في كلم��ة أمام 
اجلنود اإلس��رائيلني في مقر وزارة 
األمن في تل أبيب مبناس��بة عيد 
املقبل��ة  "احل��رب  إن  "الع��رش"، 

ستكون مع سوريا ولبنان معاً".

وأض��اف "ف��ي احل��رب املقبلة في 
الش��مال لن تكون هن��اك جبهة 
لبنان، ستكون هذه جبهة واحدة، 
جبهة الشمال املؤلفة من سوريا 

ولبنان معاً". 
وتابع "اجليش اإلسرائيلي مستعد 
محتم��ل"،  ح��رب  س��يناريو  ألي 
احلال��ي  "الواق��ع  أن  موضح��اً 
يخلق حتدي��ات كبيرة أمام اجليش 
اإلس��رائيلي خاصة ف��ي القطاع 
اللبنان��ي والس��وري ال��ذي يعتبر 
جبهة واحدة"، مؤكداً أن "اجليش 

اللبناني فقد استقالليته، وحتول 
إلى ج��زء ال يتجزأ م��ن منظومة 
احتم��ال  وبش��أن  اهلل".   ح��زب 
اجلبهت��ني  عل��ى  ح��رب  نش��وب 
الش��مالية واجلنوبية )قطاع غزة( 
في الوقت نفسه، قال "إذا فتحت 
املعركة القادم��ة، ال فرق أين تبدأ 
س��واء ف��ي الش��مال أو اجلنوب، 
اجلبهتني،  ستصبح معركة على 
لدينا،  األساسية  الفرضية  وهذه 

ولذلك نحن جنهز اجليش". 
تفصيالت ص6

إسرائيل تلوح بإعالن الحرب على لبنان وسوريا

حققوا فوزهم التأريخي األول بمونديال كأس العالم

ناشئو العراق يعبرون حاجز تشيلي بثالثية

فرحة ناشئونا بالفوز
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السليمانية -  عباس كاريزي:

مييع تفاقييم األزميية احلالييية بيين 
أربيييل وبغييداد على خلفييية اجراء 
اإلسييتفتاء على انفصييال االقليم 
في اخلامس والعشييرين من الشهر 
املاضي، وما ترتب عليه من تداعيات 
خطيرة على الوضييع العام بإقليم 
السييكرتير  ناشييد  كردسييتان، 
العراقييي  للرئيييس  الشييخصي 
الراحل جييال طالباني رئيس إقليم 
كردسييتان املنتهية واليتييه لتقدمي 
إسييتقالته، واإلنسحاب من العمل 
السياسييي نهائيا وإعطاء الفرصة 

لآلخرين لقيادة اإلقليم.
إبيين  جنكييي  شيييخ  آراس  وقييال 
شقيق الرئيس طالباني وسكرتيره 
الشخصي في رسالة ثانية وجهها 
الى مسييعود بارزانييي« ان هذه هي 
املرة الثانية التي أكتب إليك رسالة 
مخلصة أدعوك فيها الى إستغال 
فرصيية صغيرة بقيييت أمامنا  حلل 
األزمة الراهنة بن إقليم كردستان 
واحلكومة اإلحتادية، ما يهمني اليوم 
هو التهديدات التي تواجه مناطق ما 
تسييمى باملتنازع عليها، فأنا أسمع 
هنا وهناك الى أحاديث تشييير بأننا 
سييوف نخسيير هذه املناطق بعودة 
قوات احلكومة اإلحتادية والسيطرة 
عليها، وخصوصا املناطق النفطية 
التي تسيطر عليها القوى الكردية، 
وأعتقد بأنييه إذا حدث ذلك فإن كل 

شيء سينتهي.
بارزانييي  جنكييي  شيييخ  وطالييب 
بتحمل مسييؤوليته عيين تبعات ما 
حصل واستغال الفرصة الضئيلة 
املتبقييية النقيياذ مييا ميكيين انقاذه، 
ميين التداعيييات اخلطيييرة إلجييراء 
اإلسييتفتاء، بوصفه املسؤول األول 
عن هييذه الكارثة، مضيفاً »قد حان 
الوقييت لتتقييدم بخطييوة تاريخية 
من خييال تقدميك لإلسييتقالة من 
منصبك والتضحية ألجل الشعب، 
وأنا على يقن بأن التاريخ سيحسب 
لك هييذا املوقف وسيييروي لألجيال 
املقبلة بأنييك ضحيت مبنصبك من 
أجل مصلحة املواطيين وإنقاذه من 

احملنة التي يعيشها اليوم«.

ويضيف شيييخ جنكي »أنييا أعرف 
بييأن هييذا مطلييب صعييب وثقيييل 
عليكييم، ولكيين القائييد يجييب أن 
يكون مسييتعدا للفداء والتضحية 
من أجل شييعبه، وسييتبقى كبيرا 
بنظر شييعبك إذا بادرت بتقدمي تلك 

اإلستقالة..
احلماييية  وكاليية  مسييؤول  وكان 
واملعلومييات فييي إقليم كردسييتان 
الهور شيييخ جنكي، قد حذر بدوره 
من خسارة شعب إقليم كردستان 
لكل املكتسييبات التي حققها في 
املرحلة السابقة إذا لم تتم العودة 
إلى احلوار مع بغييداد، عدت القيادي 
في االحتاد الوطني الكردسييتاني آال 
طالباني قرار اجراء االسييتفتاء غير 
وتداعيات  تبعات  مدروس سيخلف 

على االقليم.
وأضيياف مسييؤول وكاليية احلماييية 
واملعلومات في إقليم كردسييتان أن 

»الكييرد يواجهون مخاطر بسييبب 
القييرار غييير الناضج لاسييتفتاء«، 
محذرا من خسييارة شعب اإلقليم 
لكل املكتسييبات التي حققها في 
املرحلة السابقة إذا لم تتم العودة 

إلى احلوار مع بغداد.
وأكييد شيييخ جنكييي، أن القيييادة 
السياسييية فييي إقليم كردسييتان 
أمييام جتربيية تاريخية صعبيية بغية 
احملافظة على مكتسييبات شييعب 
كردسييتان، داعيا إياها لعدم اخلوف 
من أية مبادرة للحوار مع بغداد وفي 
كل امللفات العالقة بن الطرفن مبا 

فيها املناطق املتنازع عليها.
بدورها وجهت عضو مجلس النواب 
عن االحتاد الوطني الكردسييتاني اال 
انتقادات شديدة لاطراف  طالباني 
تعاملها  والية  الكردية  السياسية 
التييي  والقييرارات  التطييورات  مييع 
اتخذتها احلكومة االحتادية، مشيرة 

الييى ان عييدم وجود رؤية سياسييية 
واضحة لدى القيادة الكردسييتانية 
ملرحلة ما بعد االسييتفتاء، والعزلة 
التييي وضعت نفسييها فيييه، وضع 
الكرد في مجلس النييواب العراقي 
في حيييرة وتخبط جتيياه ما يحصل 
في بغداد، وتعاملهم مع التطورات 
السياسييية وردود فعييل احلكوميية 
اجييراء  اعقبييت  التييي  االحتادييية 
االستفتاء على استقال االقليم.  

واضافييت طالبانييي فييي تصريييح 
تابعته الصبيياح اجلديد، ان القرارات 
التييي صدرت عيين مجلييس النواب 
اعتمدت صيغ  العراقية،  واحلكومة 
واسٍس قانونية ودستورية، واذا كان 
للكرد وممثليهييم اعتراضات عليها 
فعليهييم ان يحاولييوا عبر ممثيلهم 
وهم علييى شييتى املسييتويات في 
الدولة العراقية الغائها عبر الصيغ 
القانونية والدستورية، مشيرة الى 

ان القرارات التي اتخذتها احلكومة 
مؤخييرا ال ميكن إلغاؤهييا عبر اطاق 
ومقاطعة  االعامييية  التصريحات 
جلسييات البرملان، وامنا هي تتطلب 
وحدة موقييف وتواجد فييي البرملان 
العراقييي للييرد على القييرارات التي 
باغيياق املطارات وتسييليم  صدرت 
النقاط احلدودية وايقاف التعامات 

املالية وغيرها.
وتابعييت اننييا ككييرد في بغييداد ال 
توجد لدينا رؤييية واضحة،هل نحن 
مقاطعييون للتمثيييل الكييردي في 
بغداد ام اننا مشيياركون في بغداد، 
واردفييت قائلة ً» االجييراءات املتخذة 
بخصييوص مطييارات السييليمانية 
واربيل الهييدف منها الضغط على 
املطييارات  وان  االقليييم،  حكوميية 
السييلطات  ميين  هييي  واحلييدود 
املشييتركة بيين حكومتييي املركييز 
واالقليم«، مضيفيية ان هناك ثاث 

سييلطات تعود للسييلطة االحتادية 
القييوات  وهييي  للدسييتور،  وفقييا 
العسييكرية والعاقييات اخلارجييية 
والثروات الطبيعييية ومنها النفط 
واملنافييذ واحلدود ووارداتها، مبينة ان 
احلرية والتساهل الذي كان موجودا 
سييابقا من قبل احلكومة العراقية 
جتيياه االقليم، لم يتييم فهمه جيدا 
ولم تييِف حكومة االقليييم، مبا يقع 
على عاتقها جتيياه الدولة العراقية 

التي مازالنا جزءاً منها.
وتابعييت ان قييرار اجراء االسييتفتاء 
كان قييرارا غييير مييدروس، الن اجراء 
التحذيييرات  برغييم  االسييتفتاء 
واالعتراض احمللي واالقليمي والدولي، 
تسبب بخسييارة الدعم واملساندة 
للكييرد، مييا  والدولييية  االقليمييية 
سييينعكس سييلبا علييى شييعب 
تتحمييل  ان  ويتطلييب  كردسييتان، 

اجلهات املنفذة نتائجه وتبعاته.

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أكد احلزب الدميقراطي الكردستاني، 
أمس االربعاء، أن مشيياركة كتلته 
في البرملان العراقي مرهونة بالتزام 
احلكومة العراقية بإجراء حوار غير 
مشروط ووقف ما وصفه بسياسة 
اإلقليييم، فيما شييدد  »معاقبيية« 

علييى أهمية وحييدة موقف الكتل 
الكردستانية في البرملان العراقي. 

وقييال مكتييب نائييب رئيييس احلزب 
الدميقراطي الكردسييتاني في بيان 
تلقييت »الصباح اجلديد« نسييخة 
منييه، إن »مكتب نائب رئيس احلزب 
الدميقراطييي الكردسييتاني إجتمع 

الدميقراطييي  احلييزب  كتليية  مييع 
العراقي«،  بالبرملييان  الكردسييتاني 
مؤكدا »ضييرورة إجراء حييوار جدي 

بن بغداد وأربيل«. 
قييرر  »االجتميياع  أن  وأضيياف، 
مشيياركة كتلة احلزب الدميقراطي 
الكردستاني في اجتماعات البرملان 

العراقي مرهونيية بقبول احلكومة 
العراقية بإجراء حوار غير مشروط 
و وقييف سياسيية معاقبيية إقليم 
كردستان«، مشييددا على »أهمية 
وحدة املوقف للكتل الكردستانية 
كل  إزاء  العراقييي  البرملييان  فييي 

القضايا«. 

بغداد ـ الصباح الجديد« 
سيييل  آسيييا  شييركة  أعلنييت 
أنها  األربعيياء،  امييس  لاتصيياالت، 
دفعييت 5 ترليونات دينار للحكومة 
الرخصيية  أجييور  ميين  املركزييية 
والضرائييب، فيمييا بينييت أن أكبيير 

مكاتبها هو في بغداد.
وقالييت الشييركة في بيييان تلقت 
»الصباح اجلديد«« نسييخة منه إن 
»شييركات الهاتف النقال ومبوجب 

القانييون يتييم تنظيمهييا من قبل 
هيئة اإلعام واالتصاالت العراقية، 
ومت منح تراخيص العمل للشركات 
الثيياث ميين قبييل الهيئيية وعلى 
مسييتوى العييراق مبنافسيية حييرة 

وجلميع األطراف«.
واضافت أن »هذا األمر مت بإشييراف 
جلنة وزارية عالية املستوى وشركات 
استشييارية عاملييية متخصصيية، 
وكانت آسياسيييل واحدة من هذه 

الشركات«.
سيييل  اسيييا  »وتقييوم  وتابعييت 
بتسديد الضرائب اخلاصة بالدخل 
للهيئة العامة لضرائب، وقد قامت 
آسياسيل وحلد اآلن بدفع ما يقارب 
خمسيية ترليونات دينار للدولة من 
أجور الرخصيية والضرائب مبختلف 

األنواع والرسوم.
ولفتت إلى انه »آسياسيل شركة 
عراقييية مسييجلة لدى مسييجل 

الشركات في بغداد، ولديها مكاتب 
رئيسية منتشرة في الباد وأكبرها 
في بغداد لوجود اكبر شبكة فيها 
مييع اكبر عييدد ميين املشييتركن، 
وتغطييي خدمات الشييركة جميع 

احملافظات في العراق«.
وأشييارت إلى ان »الشركة خاضعة 
لييكل القوانن والقييرارات الصادرة 
من اجلهات احلكومية اخملتصة وفقا 

للقانون«.

»الديمقراطي« يرهن المشاركة في البرلمان
 بالتزام بغداد بحوار غير مشروط

آسياسيل: دفعنا 5 ترليونات دينار كأجور رخصة وضرائب للدولة

سكرتير طالباني يدعو بارزاني إلى االستقالة
وإعطاء الفرصة لالخرين لقيادة اإلقليم

طالب باستغالل الفرصة الصغيرة المتبقية لحل األزمة

قد يعتقد املسلمون اليوم أّنهم لو كانوا يعيشون 
في زمان الدعوة لدخلوا فيها حاملا يسييمعون بها. 

ولست أرى مغالطة أسخف من هذه املغالطة.
يجب على املسييلمن اليوم أن يحمدوا ربهم ألف 
مرة ألّنه لم يخلقهم في تلك الفترة العصيبة. ولو 
أّن اهلل خلقهم حينذاك لكانوا من طراز أبي جهل 
أو أبي سييفيان أو أبي لهييب أو لكانوا من أتباعهم 
في أقييل تقدير، ولرمييوا صاحب الدعييوة باحلجارة 

وضحكوا عليه واستهزأوا بقرآنه ومعراجه.
تصييور يييا سييّيدي القارئ نفسييك في مكيية أبان 
الدعوة اإلسييامية، وأنييت ترى رجاً مسييتضعفاً 
يؤذيه الناس باحلجارة ويسخرون منه، ويقولون عنه 

إّنه مجنون. 
وتصور نفسييك أيضاً قد نشييأت فييي مكة مؤمناً 
مبا آمن به آباؤك من قدسييية األوثان، تتمسييح بها 

تبركاً وتطلب منها العون واخلير. 
رّبتييك أمك احلنونة على هذا وأنت قد اعتدت عليه 
منذ صغرك، فا ترى شيئاً غيره. ثم جتد ذلك الرجل 
املسييتضعف يأتي فيسب هذه األوثان التي تتبرك 
بهييا فيكرهييه أقربيياؤك وأصحابك وأهييل بلدتك 
وينسييبون إليه كل منقصة ورذيلة. فماذا تفعل؟ 
أرجو أن تتروى طوياً قبل أن جتيب عن هذا السؤال

يقييول اجلاحييظ إن اهلل ال يعاقييب الكافرييين على 
كفرهم إال من كان منهييم معانداً حقاً وهو الذي 
يقتنع بصحيية الدعوة ولكنه يؤثيير الكفر عليها 

بدافع من مصلحته الشخصية.
ففي رأي اجلاحظ : أن آراء اإلنسان وعقائده ليست 
إرادية بييل هي مفروضة عليه فرضيياَ وأنها نتيجة 
حتمييية لكيفيييه تكوين عقله ومييا يعرض عليه 
ميين اآلراء فمن عرض عليه دين فلم يستحسيينه 
عقلييه فهو مضطر إلى عدم االستحسييان وليس 
في اإلمكان أن يستسييحن وهو إذن ليس مسؤوال 

عن اعتقاده إذ ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها.
فميين أصيب بعمى األلوان فرأى األحمر أسييوداً فا 
لييوم عليه في ذلك. إذ ليس في اسييتطاعته إال أن 
يفتييح عينيييه أو يقفلها، أمييا أن يرى هذا اسييوداً 
أو أحمييراً فييا دخييل له فيييه. وكذلك الشييأن في 

املعقوالت . 
 ************************

اينشتاين:
»اجلنييون هييو أن تفعل الشيييء ذاته مييرًة بعد مرة 

وتتوقع نتيجًة مختلفًة«

يكتبها علي الوردي.. 
بالمناسبة 

ديفيد بولوك*

أثار اخلبر الصاعق حول السماح للمرأة 
ردود فعييل  السييعودية  فييي  بالقيييادة 
متباينيية ومفاجئيية فييي صفييوف أبرز 
مراقبييي اململكيية. وبدا ارتييياح عام ألن 
الرييياض بييدأت أخيرًا بعملييية اإلصاح 
الفعلييي، ولكن ظهر أيًضييا تخوف من 
احتمييال ردة فعييل رجعية. ويييدّل ذلك 
على قضية أكبر أساسية وأصولية في 
آن: هييل ولي العهد محمد بن سييلمان 

معتدل لدرجة تهّدد بقاءه؟  
ولغاية اآلن، اعتمدت اإلجابات على هذا 
السييؤال على تخمينات بشأن املواقف 
الشييعبية السييعودية. ولكيين يظهيير 
حالًيييا اسييتطاع حديييث ونييادر للرأي 
العام مسييتوى ملفًتا من الدعم لهذه 
املواقف املعتدلة. وتوّفر في الوقت عينه 
مجموعة البيانييات الفريدة من نوعها 
هييذه الدليل القاطييع األول على بعض 
الداخلييية  االجتماعييية  االنقسييامات 
املسييتمرة التي ال بّد ميين مراقبتها عن 
كثب فييي الوقت الذي يتعامل فيه ولي 
العهييد مييع ضغوطييات اآلراء املتباينة 

احلساسة في صفوف رعاياه.
ويظهيير اسييتطاع الييرأي علييى وجييه 
التحديد أن نصف الشييعب السعودي 
ميين  جانبيين مختلفيين  إلييى  ينحيياز 
القضية األساسية املتعلقة باألصولية 
مقابييل اإلصيياح. وال يييزال الربع يدعم 
املسييلمن«  »اإلخييوان  جماعيية  سييرًا 
بالرغم ميين تصنيييف حكومتهم لها 
املقابييل،  وفييي  اإلرهابييية.  باملنظميية 
يعتبر ربع السييعودين من الراشدين أن 
»االسييتماع إلييى من يحاولون تفسييير 
ومتسامحة  بطريقة معاصرة  اإلسام 

ومعتدلة« هي »فكرة جيدة«. 
أما النصف اآلخر من الشعب السعودي، 
فهييو في مييكان ما في الوسييط ومييل 
رمبييا إلى منح القادة قرينة الشييك عند 
حتديييد السياسيية العامة بشييأن هذه 
القضايا الدينية املثيرة للجدل. وتشير 
هييذه النتائج إلى أن الرياض تسييتطيع 
االعتميياد علييى دعم هام من الشييعب 
في إصاحاتها االجتماعية وعلى حرية 
تصييّرف كبيييرة مينحها إياها الشييعب 
بشييكل عام لتحديد هذا االجتاه اجلديد. 
ومع ذلك، يحتفظ األصوليون املتشددون 
بوالء أقلية ال بأس بها من السييعودين 
وهذا يفرض وتيرًة بطيئة محّتمة على 
املرحلة االنتقالية التي ستتخّللها من 

دون شك العراقيل.
فلَم ينبغييي أن يهتم األمريكيون للرأي 
العام السييعودي؟ ليس ألن هذا احلليف 
األساسييي في الشرق األوسط والِقبلة 
ملسييلمي العالييم كافيية الذييين يبلييغ 
عددهم 1.7 مليارات نسمة وأكبر مصّدر 
عاملييي للنفط من دون منييازع هو نظام 
دميقراطييي – فهذا ليس احلييال مطلًقا. 
بل ألن حتى األنظميية امللكية املطلقة 
السييعودية  العربييية  اململكيية  مثييل 
ينبغي أن تولييي بعض االهتمام للمزاج 
العييام املتعّلق بأبييرز املواضيع من أجل 

االستمرار بكل بساطة.
وتشييير هييذه النتائييج إلييى انسييجام 
الييرأي العييام السييعودي بشييكل عام 
مييع حكومته بشييأن بعييض القضايا 
السيياخنة. باإلضافة إلى ذلك، كشفت 
نتائج أخرى عن انسييجام السييعودين 
بشكل عام أيًضا مع أولويات السياسة 
ذلييك  ويحمييل  األمريكييية.  اخلارجييية 
معييه بشييائر هاميية ومشييجعة على 
نحييو مفاجئ على صعيدي االسييتقرار 
مييع  السلسيية  والشييراكة  الداخلييي 

واشيينطن. وعلى عكس ذلييك، ال بّد من 
أن تراعييي واشيينطن والرياض إشييارات 
التحذير هييذه ورمبا أن تعيييد النظر في 
سياسيياتهما بشييأن القضايا املذكورة 
أدناه والتي يختلييف حولها الرأي العام 

السعودي.
أجييرت شييركة عربية ألبحاث السييوق 
التجارية اسييتطاع الرأي في الشييهر 
املقابليية  واعتمييدت أسييلوب  املاضييي 
وجًها لوجييه مع عينة وطنييية متثيلية 
عشييوائية ضّمت ألف مواطن سعودي. 
الييرأي  اسييتطاعات  وخاًفييا ملعظييم 
األخييرى، لييم يحييَظ هييذا االسييتطاع 

برعاية رسمية ولم تراقبه احلكومة ولم 
توّجهه املعارضة ولم تكن العينة ذاتية 
االختيييار. وبفضل ذلك، كانييت النتائج 
موثوقيية للغاية وعكسييت بدقيية رأي 
»الشييارع العربي« والنخبة السعودية 

أيًضا.
وعندما ُطلييب من السييعودين اختيار 
للسياسيية  القصييوى  أولويتهييم 
األمريكييية، اختيياروا فييي املقييام األول 
وبنسييبة 27 في املئة »زيادة معارضتها 
وأنشييطتها  إيييران  لنفييوذ  العملييية 
إقليمًيييا«. وتبعه بنسييبة 24 في املئة 
»توسيع نطاق دورها الفعال في محاربة 

تنظيم »داعش« و«القاعدة« واجلماعات 
اإلرهابية املماثلة«. وتلى ذلك مباشييرًة 
»بييذل جهييد أكبيير للتوصل إلييى حل 
دبلوماسييي لألزمة فييي اليمن«. واحتل 
املرتبيية الرابعة »ممارسيية ضغييط أكبر 
الفلسطيني-اإلسرائيلي«  الصراع  حلل 
بنسبة 16 في املئة. وعلى نحو ملحوظ 
أيًضييا، قالييت نسييبة قليليية )11 فييي 
املئيية( إنه يتعّن علييى الواليات املتحدة 
بكل بسيياطة »احلد ميين تدخاتها في 

املنطقة«.
وفضًا عن ذلك، تّتفق أغلبية ملفتة من 
الشعب السعودي على عنصر أساسي 

جديد في السياسيية األمريكية: رأى 68 
فييي املئة من السييعودين أنييه »ينبغي 
على الدول العربية االضطاع بدور جديد 
في محادثات السييام الفلسييطينية-

اإلسييرائيلية وتقدمي احملفييزات للجانبن 
من أجل اتخاذ مواقف أكثر اعتدااًل«.

الشييعب  أن  إطاًقييا  يعنييي  ال  وهييذا 
السييعودي يحّبذ السياسة األمريكية 
بشييكل عام. ففي الواقع، أبدت نسييبة 
20 فييي املئيية وجهة نظر مؤيييدة لهذه 
النقطة العاميية. ومع ذلك، ترى ضعف 
هييذه النسييبة أنه »ميين الضييروري أن 
جتمع عاقات جيييدة بن بلدنا والواليات 
املتحدة«. وتوافق النسييبة عينها أيًضا 
علييى »حاجيية البلييدان العربييية إلييى 
مساعدة القوى اخلارجية مثل الواليات 
املتحييدة للتغّلييب علييى خافاتها« في 

األزمة احلالية مع قطر.
وفييي ما يتعّلييق بهذا النييزاع اإلقليمي 
السيياخن يّتفق ثاثة أرباع السييعودين 
على ثاثة أمور: أواًل، »النتيجة الفضلى 
هي احلييل التوافقي«. ثانًيييا، الهدف هو 
»أقصى درجة من التعيياون العربي ضد 
إيييران«. وثالًثييا، قنيياة »اجلزيرة« سيييئة. 
ولكن ينقسييم السييعوديون على نحو 
مفاجئ حول نقطتن هامتن إضافيتن 
بالرغم من تشدد حكومتهم ضد قطر. 
فهم يختلفون حول مواصلة مقاطعة 
قطر وحييول ما إذا »يحق لكل بلد عربي 

تقرير مصيره بنفسه« أم ال.
وفي هذا الصدد، يتمّيز هذا االستطاع 
أيًضييا بتقدميييه أرقام حييول االختافات 
الطائفية السييعودية. ويتأّلف مواطنو 
السييعودية بنسييبة 90 في املئة تقريًبا 
من السييّنة فضييًا عن أقلية شيييعية 
بنسبة 10 في املئة. ويبرز توافق مفاجئ 
لييآلراء حييول بعييض القضايييا. ويوافق 
السعوديون من الطائفتن بشكل عام 

على أن »اإلصاح السياسي واالقتصادي 
الداخلييي اآلن هو أهم بالنسييبة لبلدنا 
بالسياسيية  تتعّلييق  قضييية  أي  ميين 
اخلارجية«. ويرى ثاثة أرباع السييعودين 
من اجملموعتن أنه »يتعيينّ على العرب 
العمييل بجهد أكبر من أجييل التعايش 
والتعاون بن السّنة والشيعة«. ويُظهر 
السييعوديون توافًقا بن الطوائف حول 

هذه املسائل. 
ولكيين في مييا يتعّلق ببعييض القضايا 
الهامة األخرى، يتجّلى انقسام طائفي 
عميق. وردًا على سييؤال حول السياسة 
اإليرانييية األخيييرة عّبرت نسييبة 3 في 
املئة ليس إال من السييعودين السييّنة 
عيين رأي مؤّيييد – مقابييل 46 فييي املئة 
ميين السييعودين الشيييعة. وميتد هذا 
االختيياف احليياد ليطييال وكيييل إيييران 
الشيييعي اللبناني »حييزب اهلل«. ويؤّيد 
57 في املئة من السييعودين الشيييعة 
هذه احلركة مقابل 4 في املئة ال غير من 

السّنة. 
وفي اإلجمال تثبييت مجموعة البيانات 
الفريدة من نوعها هذه األساس الراسخ 
الييذي يرتكييز عليييه سييعي حكومتي 
الواليات املتحدة والسعودية إلى تعاون 
أكبر ضييد اإلرهابييين اجلهادييين وضد 
إيران ومن أجل إطار عمل إقليمي واسع 
النطيياق حييول القضايا اإلسييرائيلية-

الفلسطينية. وفي الوقت عينه، تظهر 
السييعودية  الشييعبية  االنقسييامات 
حول بعض القضايييا العربية الداخلية 
واإلسييامية والطائفية التي قد تكون 
السياسييتن  فييي  التعديييات  فيهييا 

السعودية أو األمريكية ضرورية.

* ديفيد بولوك زمي��ل أقدم في معهد 
واشنطن .

استطالع رأي سعودي فريد من نوعه يظهر أكثريًة معتدلة وانقساًما طائفيًا
تقـرير

مسعود بارزاني

طالب شيخ جنكي 
بارزاني بتحمل مسؤوليته 
عن تبعات ما حصل 
واستغالل الفرصة 
الضئيلة المتبقية النقاذ 
ما يمكن انقاذه، من 
التداعيات الخطيرة 
إلجراء اإلستفتاء، 
بوصفه المسؤول األول 
عن هذه الكارثة
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جملة مفيدة



بغداد – انفجار عبوة 
أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية 
امس األربعاء، بإصابة 4 أش��خاص جراء 
انفجار عبوة ناس��فة جنوبي العاصمة 

بغداد.
وق��ال املص��در  ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوعة بالقرب م��ن محال جتارية في 
منطق��ة املكاس��ب جنوب��ي العاصمة 
بغ��داد، إنفجرت" ، مضيفا إن "اإلنفجار 
أس��فر عن إصاب��ة 4 أش��خاص بجروح 

مختلفة".

ديالى – ضبط متفجرات
كش��ف مصدر امني في قيادة ش��رطة 
محافظة ديالى امس االربعاء عن ضبط 
مخبأ للمتفجرات تركها تنظيم داعش 

االرهابي بعد هربه من منطقة الكاطون 
غربي ب عقوبة.

وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "فوج طوارئ ديالى الرابع في 
ش��رطة محافظة ديالى نف��ذ، فجريوم 
امس عملية أمنية لتفتيش قرية احلاج 
ناص��ر ابراهيم ف��ي منطق��ة الكاطون 
)8كم غ��رب بعقوب��ة(" ، وأن "العملية 
اس��فرت عن ضبط مخب��أ للمتفجرات 
يحتوي على عدد من العبوات الناسفة 
على شكل رمانات يدوية و اربع قداحات 
ودوائ��ر كهربائية و١١ موبايل واس��اك 
تستعمل لتصنيع العبوات الناسفة ".

كركوك – انفجار قنبلة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس األربع��اء، بانفجار قنبلة 
قرب مقر اجلبهة التركمانية دون حدوث 

أضرار وسط احملافظة.
وق��ال املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "مجموع��ة 
مس��لحة مجهول��ة هاجم��ت بقنبلة، 
مس��اء يوم أمس، احد املقرات الفرعية 
التابع��ة للجبهة التركماني��ة الواقعة 
في ح��ي طريق بغداد وس��ط كركوك"، 
موضحا أن "القنبلة انفجرت قرب املقر 
ولم تس��فر عن أضرار"، مضيفا أن "قوة 
أمني��ة طوقت موقع الهج��وم وفتحت 

حتقيقا باحلادث". 

بابل – عمليات دهم 
محافظ��ة  ش��رطة  مديري��ة  اك��دت 
بابل ام��س االربع��اء، عن متك��ن قواتها 
م��ن القب��ض على ع��دد م��ن املتهمني 
واملطلوبني للقضاء خال عمليات امنية 

نفذت في احملافظة.

وقال مدير ش��رطة بابل اللواء احلقوقي 
عل��ي حس��ن الزغيب��ي إن "ق��وات من 
شرطة احملافظة نّفذت عمليات تفتيش 
في مناطق متفرقة من بابل أسفرت عن 
القبض عل��ى عدد من املتهمني بقضايا 
جنائي��ة ومخالفات قانوني��ة متنوعة" 
ال��ى أن "عملي��ات القب��ض  ، مش��يرا 
استندت ملعلومات اس��تخبارية دقيقة 
ومذك��رات قب��ض ص��ادرة م��ن احملاكم 

اخملتصة".

االنبار – تفجير عبوات 
اعلن معاون مدير أفواج طوارئ ش��رطة 
األنبار العقيد الركن عامر املش��هداني 
ام��س األربعاء، ع��ن تفجي��ر 320 عبوة 

ناسفة جنوبي الرمادي.
وقال املش��هداني  إن "اجلهد الهندسي 
من اجلي��ش بالفرقة الثامنة ومبس��اندة 

طوارئ شرطة األنبار متكنت من تفجير 
320 عبوة ناس��فة من مخلفات داعش 
جن��وب مدين��ة الرم��ادي" ، مضيف��ا أن 
"تفجير تل��ك اخمللفات حتت الس��يطرة 
دون وق��وع أي خس��ائر مادية او بش��رية 
بصف��وف الق��وات األمني��ة او املدني��ني 

كونها خارج مركز املدينة".

ميسان – حترير مختطفني 
كش��ف مدير شرطة محافظة ميسان 
واملنش��آت العميد نزار موهي الساعدي 
امس االربعاء، ع��ن متكن قواته من حترير 
مختطفني اثنني من س��كنة محافظة 
الديوانية في قضاء اجمل��ر الكبير جنوب 

مركز ميسان.
وقال الساعدي  إن "مفارز مشتركة من 
قسم شرطة قضاءي قلعة صالح واجملر 
الكبي��ر ومكافحة إجرام اجمل��ر بالتعاون 

م��ع القوى املس��اندة متكنت م��ن حترير 
اخملتطفني في منطق��ة الكيلو اخلامس 
التابع��ة إل��ى ناحية اخلي��ر جنوب مركز 
املدين��ة" ، وج��اءت بع��د احلص��ول على 
معلوم��ات مؤكدة تفي��د بوجود عملية 

خطف في املنطقة املذكورة".

ذي قار – اعتقال مطلوب 
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات الرافدين امس 
االربع��اء ع��ن اعتق��ال مطل��وب في ذي 
قار متهم ب�"االرهاب" وهو من س��كنة 

محافظة بابل .
وق��ال قائ��د عملي��ات الرافدي��ن اللواء 
عل��ي ابراهيم دبع��ون "نتيج��ة لتبادل 
املعلوم��ات االس��تخبارية والتعاون مع 
مديري��ة االمن الوطني في محافظة ذي 
قار، مت وفي كمني مفاجئ، القاء القبض 
على مطلوب على وفق املادة 4 ارهاب من 

سكنة محافظة بابل"، موضحا أنه "مت 
إحالته الى التحقي��ق لتدوين اعترافاته 

االولية واحالته الى القضاء".

البصرة – سطو مسلح 
صّدقت محكمة حتقيق البصرة الثالثة 
اعترافات متهمني نفذوا عمليات سطو 
مس��لح على دور املواطن��ني في مناطق 

متفرقة من محافظة البصرة.
وق��ال القاض��ي عب��د الس��تار بيرقدار 
املتحدث الرسمي جمللس القضاء األعلى 
أن "الق��وات األمنية ألقت القبض على 
خمس��ة متهمني بعمليات سطو بعد 
أن واجهوا القوات بإطاق النار" ، مضيفا 
أن "القوات األمني��ة ضبطت بحوزتهم 
أسلحة ومواد مخدرة وسيارة حكومية 
إذ تب��نّي أن احد املتهمني يعمل س��ائقاً 

في مجلس محافظة البصرة".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح��ت املديري��ة العام��ة للتعلي��م املهن��ي 
مجموعة من االختصاصات اجلديدة في املدارس 
املهني��ة ، واعتب��اراً من العام الدراس��ي -2017

. 2018
واش��ار املكتب االعام��ي اخلاص لوزي��ر التربية 
محمد إقبال في بي��ان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة من��ه الي��وم ان " القس��م الثاني في 
الرصاف��ة افتتح اختص��اص االجه��زة الطبية 
التابع للف��رع الصناعي في اعدادي��ة النهروان 
املهنية للبنني ، م��ع افتتاح اختصاص )تكييف 
اله��واء والتثلي��ج( التابع للف��رع الصناعي في 

اعدادية النضال الصناعية" .
وتابع " اما قسم التعليم املهني في محافظة 
صاح الدين ، فتم افتت��اح اختصاص )االجهزة 
الطبي��ة( التابع للفرع الصناعي في االعداديات 
)الدجيل الصناعية للبن��ني ، املعتصم املهنية 
للبن��ني ، الضلوعي��ة املهنية للبن��ني ، تكريت 

الصناعية للبنني ، الدورة الصناعية للبنني(".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة، إفتتاحه��ا 16 مكتب��اً 
قنصلياً في ايران ملنح تأش��يرة الدخول )الفيزا( 
لل��زوار الراغبني في املش��اركة بزي��ارة أربعينية 

األمام احلسني عليه السام املقبلة.
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م ال��وزارة أحمد 
محجوب ف��ي بيان له تلق��ت "الصباح اجلديد" 
العراقي��ة  اخلارجي��ة  "وزارة  ان  من��ه  نس��خة 
ملراس��م  الس��نوية  اس��تعداداتها  اس��تأنفت 
زي��ارة أربعينية االمام احلس��ني بفتح ١٦ مكتبا 
قنصلي��اً ف��ي أغل��ب امل��دن األيراني��ة )اي��ام ، 
سوس��نكرد ، عبادان ، كرمان ، ساري ، يزد ، كرج 
، تبريز ، رش��ت ، قم، شيراز، أصفهان(، ورفد تلك 
املكاتب مبوظفني مختصني باألعمال القنصلية 
من الوزارة لإلس��راع بإجناز س��مات الدخول لزوار 

العتبات املقدسة".
وأض��اف ان "الوزارة كانت ق��د منحت في العام 
املاض��ي أكث��ر من مليوني س��مة دخ��ول للزوار 
االيراني��ني ومن املتوقع أن يكون العدد هذا العام 
ثاثة مايني زائر تقريباً، علما ان املبلغ احملدد ملنح 

السمة هو ٤٠ دوالراً".
وتاب��ع محجوب "كما وتس��تمر كاف��ة بعثاتنا 
الدبلوماس��ية والقنصلي��ة ف��ي مختل��ف دول 
العالم بتس��هيل منح الس��مات ل��زوار الزيارة 
االربعيني��ة" مش��يرا الى "تنس��يب منس��قني 
من الوزارة داخل غ��رف عمليات املنافذ احلدودية 

لتافي أي مشكلة قد تواجه دخول الزوار".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل، أمس األربعاء، أنها ستمنح 
مبلغ 100 مليون دينار ش��هرياً إلى مستشفى 
الطف��ل لألم��راض الس��رطانية، مبين��ًة أنه��ا 
ستقوم بشراء احتياجات ومعدات طبية وأدوية 

تسهم في عاج املرضى.
وقالت الوزارة في بي��ان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة من��ه، "اس��تجابة لنداءات اس��تغاثة 
املواطن��ني وأهال��ي املرض��ى وحمل��ة زرع األمل 
اجملتمعية، زار وزير النقل كاظم فنجان احلمامي 

مستشفى الطفل لألمراض السرطانية".
وأض��اف البي��ان، أن "احلمام��ي جتول ف��ي أروقة 
املستشفى وتفقد أحوال املرضى، والتقى مبدير 
املستش��فى واألطباء العامل��ني واطلع على ما 

تعانيه من ضعف في االمكانات".
وبني احلمامي، بحس��ب البي��ان، أن "وزارة النقل 
س��تمنح مبلغاً قدره 100 مليون دينار ش��هريا 
للمستشفى إضافة لشراء قائمة باالحتياجات 
واملعدات الطبية واألدوية الضرورية التي تسهم 

في عاج املرضى".
وتابع احلمامي، أن "منهج وزارة النقل مس��تمر 
في دع��م ورعاية احلاالت االنس��انية املهمة في 
اجملتم��ع العراقي التي بحاجة اليوم الى متابعه 

جادة من قبل املعنيني"

التربيةتفتتحأقساما
جديدةلمواكبة

تطوراتالتكنولوجيا

العراقيفتتح16
مكتبًاقنصليًافي
إيرانلمنحالفيزا

منحمستشفىالطفل
لألمراضالسرطانية
100مليوندينارشهريًا

الملف األمني

احلكومة تنفـي تخويلها ألي 
طرف للتحاور نيابة عنها مـع 

اإلقليم
وتوقع النائب عن التحالف الوطني 
أن "تتخ��ذ قرارات أكث��ر حدة باجتاه 
الس��لطة  م��ن  س��واء  االقلي��م 
الن��واب،  مجل��س  أو  التنفيذي��ة 
وستؤثر على إدارة االقليم وتعاطيه 

مع االزمة".
ومض��ى الدراج��ي إل��ى أن "ضرورة 
اس��تمرار احلوار م��ع االقليم ضمن 
اطار الدس��تور الجب��اره على الغاء 
والتهدي��د  التصعيدي��ة  خطوات��ه 
اراضيه"،  الع��راق وس��امة  لوحدة 
ووج��د أن "جمي��ع املؤش��رات تفيد 
بأن��ه ليس من مصلحة كردس��تان 
االنفص��ال ع��ن الع��راق ف��ي ظ��ل 
الظ��روف االقتصادية والسياس��ية 

واالقليمية احمليطة به".
يذكر اجراء االس��تفتاء ف��ي إقليم 
كردس��تان على االنفص��ال قد وّلد 
قطيع��ة م��ع احلكوم��ة االحتادي��ة 
كما ص��درت العديد م��ن القرارات 
جت��اه اإلقليم على ش��تى األصعدة 

السيما االقتصادية واملالية.

الداخلية تكشف عن عشرات 
الفضائيني

"املف��رزة  ان  ال��ى  البي��ان  وأش��ار 

التفتيشية نصبت كميناً وضبطت 
أح��د منتس��بي املرك��ز متلبس��اً 
باجل��رم املش��هود بأخ��ذ املبلغ من 
املواطن، وال��ذي اعترف صراحة بأن 
ضابط املركز وه��و برتبة مازم هو 
الذي ارسله الستام املبلغ، وظمت 
املفرزة محضر ضبط اصولي ودونت 
أق��وال املش��تكي واف��ادة واعتراف 
املنتس��ب املته��م وعرضتها على 
قاضي حتقيق خف��ر الرصافة الذي 
أمر بتوقيف املنتس��ب وف��ق املادة 
307 من قان��ون العقوبات العراقي 
للتحقيق معه وأصدر أمراً بالقبض 
على امل��ازم وفق امل��ادة 307 أيضاً، 
ومتكن��ت املفرزة م��ن إلقاء القبض 
على الضاب��ط وأودعت��ه التوقيف 

للتحقيق معه".

صدور أوامر قبض بحق رئيس 
وأعضاء املفوضية املشرفة على 

االستفتاء
العلي��ا،  االحتادي��ة  احملكم��ة  وردت 
أمس األربعاء، طلب��اً جمللس النواب 
يتعل��ق بإعطاء ال��رأي والفتوى عن 
املوق��ف من النواب املش��اركني في 
اس��تفتاء إقليم كردستان، مؤكدة 
أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد 
في الدس��تور وقانونها بالرقم )30( 

لسنة 2005.

احملكمة االحتادية ترد طلب 
البرملان في إبداء رأيها مبشاركة 

نواب في االستفتاء
وكذا االمر بالنسبة الختصاصاتها 
ال��ورادة ف��ي قانونه��ا املن��وه إليه 

أنفا".
وب��ني أن "احملكم��ة االحتادية العليا 
أكدت أنه لي��س من اختصاصاتها 
إعطاء ال��رأي واإلفت��اء في املوقف 
موض��وع كت��اب مجل��س النواب، 
حي��ث تختص جه��ات أخ��رى في 
إعط��اء ال��رأي واإلفت��اء ف��ي مثل 
هذه الوقائ��ع واملواقف، وبناء عليه 
ق��ررت رد الطل��ب من جه��ة عدم 

االختصاص".
يذك��ر أن مجلس النواب صوت في 
وق��ت س��ابق على تش��كيل جلنة 
برملانية ملتابعة موضوع االستفتاء 
الذي جرى ف��ي إقليم كردس��تان، 
ورفع أسماء النواب الذين شاركوا 
الى رئاسة  باس��تفتاء كردس��تان 

البرملان.

القوات املشتركة تكثف 
انتشارها في الصحراء الغربية 
حملافظة االنبار استعداداً لتحرير 

آخر مالذات "داعش" 

وق��ال عض��و اللجن��ة األمنية في 
مجلس احملافظة  راجع العيس��اوي 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن" 
طيران اجليش اس��تهدف 4 أهداف 
متحرك��ة لعناص��ر داع��ش فضا 
عن تدمير أوكار لهم في الصحراء 

الغربية للمحافظة . 
وأضاف إن" هناك حتشيد عسكري 
للقوات األمنية واحلش��د الشعبي 
والش��رطة احمللية للمباش��رة في 
اقتح��ام عان��ه وراوة والقائم غربي 
االنبار وحتريرها من داعش الوهابي. 
االقتح��ام  عملي��ة  إن"  وأوض��ح 
ستنطلق في األيام القليلة املقبلة 
، مش��يرا إلى ، وجود تنسيق امني 
مشتركة بني العمليات املشتركة 
ومجلس االنبار للمباشرة في تلك 

العملية. 
االمني��ة  اللجن��ة  عض��و  وب��ني 
ان" مجامي��ع داع��ش تعان��ي من 
انكس��ارات كبيرة بعد االنتصارات 
املتحقق��ة في املوص��ل واحلويجة 
إن"  ال��ى  الفت��ا  االنب��ار،  وكذل��ك 
الدواعش تيقن��وا بأن ليس لديهم 
موط��ئ قدم في الع��راق وبدأو في 
اله��روب إل��ى األراض��ي الس��ورية 
م��ع عوائله��م.  من جهت��ه أعلن 
القيادي في احلشد الشعبي جواد 
الطليب��اوي ي��وم ، أم��س األربعاء ، 

مواصلة قطعات احلش��د والقوات 
خل��وض  اس��تعداداتهما  األمني��ة 
معارك حترير قضائ��ي راوة والقائم 

والصحراء الغربية في االنبار . 
وقال الطليباوي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘  إن"قوات احلشد الشعبي 
وتش��كياتها  صنوفها  مبختل��ف 
باالش��تراك م��ع الق��وات األمنية 
تواصل استعداداتها خلوض معارك 
حترير املناطق املتبقية بيد عصابات 
داعش غربي االنب��ار املتمثلة براوة 
والقائ��م والصح��راء املطلة على 

سوريا". 
املس��احة  انه"برغ��م  وأض��اف 
الشاس��عة املقدرة ب�40 ألف كم 
مرب��ع إال إن الق��وات ق��ادرة عل��ى 
خ��وض وحس��م املعرك��ة بصورة 
س��ريعة كس��ابقاتها"، الفتا إلى 
إن" هذه املعركة ستكون تاريخية 
واألخي��رة التي س��تطوي صفحة 

داعش في العراق". 
وتاب��ع إن"جمي��ع الق��وات لديه��ا 
االس��تعداد الكافي لشن املعركة 
ونح��ن بانتظار أوام��ر القائد العام 
للقوات املسلحة حيدر العبادي". 

وف��ي س��ياق منفصل أعل��ن قائد 
عملي��ات حتري��ر احلويج��ة الفريق 
الرك��ن عبد االمير رش��يد ياراهلل ، 
أم��س األربعاء ، عن انتهاء عمليات 

حترير احلويجة. 
ونق��ل بي��ان خللية اإلع��ام احلربي، 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  تلقت صحيفة 
نس��خة منه، عن ي��اراهلل قوله ان 
"قطعات الفرقة املدرعة التاسعة 
وألوية 2 و11 و26 و42 و56 و88 من 
احلش��د الش��عبي تنهي مهامها 
ف��ي املرحل��ة الثاني��ة وتك��ون قد 
أكمل��ت واجبه��ا بعملي��ات حترير 
اجل��زء  ح��ررت  ان  بع��د  احلويج��ة 
اجلنوبي من مرك��ز قضاء احلويجة 
وحترير ناحية الري��اض وحترير )161( 

قرية ومنطقة". 
وأضاف، بأنه "متت الس��يطرة على 
طري��ق الفتح��ة - الري��اض باجتاه 
كركوك والس��يطرة الكاملة على 
سلس��لة جبال حمرين من جسر 
زغيت��ون وحت��ى جس��ر الفتح��ة 

وملسافة 45 كم وبعمق 15كم".
 وأش��ار البيان، إن "قطعات اجليش 
والش��رطة االحتادية والرد الس��ريع 
وق��وات جه��از مكافح��ة اإلرهاب 
وقوات احلش��د الش��عبي وبإسناد 
ودعم طيران اجليش تنهي مهامها 

بعمليات حترير احلويجة". 
وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
ق��د أعلن ي��وم الثاث��اء املاضي أن 
2017 سيش��هد نهاي��ة تنظي��م 

داعش في العراق .

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اتفق��ت 
االجتماعية مع منظمة اليونسكو 
على الشروع بتنفيذ اخلطة الزمنية 
للتطبي��ق التجريبي لثاثة مناهج 
تدريبية بنظام التدريب املبني على 

 .cbt كفاءة
ج��اء ذلك خال اجتماع عقده مدير 
عام دائرة التدريب املهني املهندس 
ص��ادق خزع��ل ابراهيم م��ع ممثلي 
اليونسكو وبحضور مدير  منظمة 

قسم املناهج. 
وقال مدير عام دائرة التدريب املهني 
املهن��دس ص��ادق ابراهي��م خزعل 
انه مت��ت خال االجتماع مناقش��ة 
مش��روع اصاح التعليم والتدريب 
التقني واملهني ف��ي العراق ويجب 
ب��ذل اجلهود لتعزيز نظ��ام التدريب 
والتعليم املهني في العراق واالتفاق 
على تنفيذ اخلطة الزمنية للتطبيق 
التجريب��ي لثاثة مناه��ج تدريبية 
سيتم تطبيقها في ثمانية مراكز 
تدريب مهني في العراق منها اثنان 
في اقليم كردس��تان ضمن برنامج 
اص��اح قطاع ال��� tvet  في العراق 
وهو قط��اع مهم يعم��ل على رفد 

سوق العمل باخلريجني املؤهلني. 
وأض��اف مدير ع��ام دائ��رة التدريب 
املهن��ي ان��ه مت االتفاق عل��ى حتديد 
التدريبي��ة  ال��دورة  اقام��ة  موع��د 
للمدربني واكد على ضرورة االلتزام 
بالتوقيتات الزمنية احملددة للخطة 
التجريب��ي  للتطبي��ق  املوضوع��ة 
واملباش��رة بتنفيذ فقراتها حسب 
املواعي��د املتف��ق عليه��ا ألهمي��ة 
النظ��ام وجناح��ه ف��ي العدي��د من 

الدول. 
يذك��ر ان دائ��رة التدري��ب املهن��ي 
تهتم بدراس��ة ومعاجلة التحديات 
التنموية الرئيسة في العراق منها 
مشكلة البطالة التي يعاني منها 
الكثير من الش��باب الذين يبحثون 
عن وظائف في القطاع العام الذي 
ل��م يع��د خي��ارا صاحل��ا لتوظيف 
الش��باب لقدرته احملدودة على خلق 
فرص عم��ل جديدة وع��دد محدود 
م��ن الش��واغر الوظيفي��ة لذل��ك 

أصبح م��ن الضروري تغيير اجتاهات 
الشباب نحو القطاع اخلاص لتوفير 

فرص العمل. 
فقد ش��هد العراق خال الس��نني 
املاضي��ة انطاق سلس��لة الدورات 
م��ن  ع��دد  قب��ل  م��ن  التدريبي��ة 
املنظمات العاملي��ة تهدف الى بناء 
وتأهيل وتطوير قدرات الشباب في 
امله��ارات والفن��ون احلياتي��ة ، وهي 
الش��باب  خط��وة لصقل خب��رات 
واإلس��هام في  والعملية  العلمية 
جناحه��م وفاعليته��م ف��ي احلياة 
وسوق العمل ، كما انها تهدف الى 
أصحاب  واس��تضافة  اس��تقطاب 
اخلبرات لتدريب الشباب في العديد 
امله��ارات وصق��ل خبراته��م  م��ن 
العملي��ة مب��ا ميكنهم م��ن العمل 
األعمال  اجملاالت بقطاعات  بش��تى 
املتعددة وفقاً للمتطلبات ومواكبة 

الوظيف��ي  األداء  ف��ي  التط��ورات 
للتقلي��ل م��ن نس��ب البطالة في 

العراق .
وتعد ظاه��رة البطالة ف��ي العراق 
اقتصادي��ة  أبع��اد  ذات  مش��كلة 
واجتماعية تعبر بوضوح عن العجز 
ف��ي البن��ى االقتصادي��ة وعن خلل 
اجتماع��ي على الصعي��د الوطني 
حي��ث ان البطالة آف��ة اجتماعية 
البش��رية وفرص  الق��درات  تعطل 
النم��و والرفاه االقتص��ادي ، ويتميز 
عنص��ر العمل ع��ن بقي��ة عناصر 
االنت��اج بان��ه ميثل وس��يلة االنتاج 
والغالب��ة منه ف��ي آن واحد، وعليه 
فالبطال��ة متثل م��ن ناحي��ة هدرا 
مل��وارد اجملتم��ع وم��ن ناحي��ة اخرى 
مؤشراً لفش��ل النظام االقتصادي 
ف��ي اش��باع احلاج��ات االساس��ية 
لس��كانه، وم��ن ثم��ة ف��ي حتقيق 

رفاهية الف��رد ، ولذلك فان القضاء 
على البطالة يأت��ي من خال خلق 
فرص العمل وزيادة مدفوعات االجور 
يعد م��ن اكث��ر اآلليات والوس��ائل 
الدخ��ول  توزي��ع  الفاعل��ة إلع��ادة 
وكذلك تؤدي البطالة الى كثير من 
اخملاط��ر السياس��ية واالجتماعية، 
للدول��ة  السياس��ي  فاالس��تقرار 
مره��ون مبق��درة الدول��ة على خلق 

فرص العمل.
كما ان من واجد الدولة ايضا تفعيل 
دور مؤسسات اجملتمع املدني، فمنذ 
2003 وحت��ى أالن تش��كلت  ع��ام 
نحو )8( أالف مؤسس��ة غير هادفة 
الى الرب��ح، وعلى الرغم من كونها 
ف��ي  الصحي��ة  الظواه��ر  اح��دى 
اجملتم��ع اال ان املتخصص منها في 
اجلانب االقتصادي قليل جداً وعليه 
يج��ب تفعيل دور هذه املؤسس��ات 

بالش��كل الذي يسهم في معاجلة 
 – االقتصادي��ة  الظواه��ر  بع��ض 
االجتماعية كالبطالة وان ال تبقى 
محص��ورة ف��ي نطاق املش��كات 
االجتماعي��ة فق��ط، وق��د جنح��ت 

بعض الدول في هذه التجربة.
كما بات من الضروري اعتماد نظام 
التأمين��ات االجتماعي��ة لطالب��ي 
العم��ل والقادرين على اس��تيعاب 
حج��م املش��كلة بكف��اءة وتقدمي 
املناس��بة  املالي��ة  التعويض��ات 
ال��ذي يقلل م��ن خط��ورة البطالة 
ويجب االش��ارة ال��ى ان دفع اعانات 
للعاطل��ني ع��ن العم��ل مس��ألة 
في غاي��ة االهمية وه��ذه العملية 
ال��دول  م��ن  كثي��ر  ف��ي  متبع��ة 
املتقدم��ة ، اضافة الى العمل على 
حتديث املناه��ج التعليمية ملواكبة 
التط��ورات العلمي��ة، ومب��ا يضمن 

تأهي��ل اخلريج��ني م��ن الناحيت��ني 
العلمي��ة والعملية وانش��اء بنوك 
للتوظيف تتب��ع لوزارة العمل وهنا 
تبدأ أهمي��ة االس��تفادة من جتربة 
بع��ض ال��دول الغربية في إنش��اء 
بنوك وطنية للتوظيف توفر قواعد 
للوظائ��ف  متكامل��ة  معلوم��ات 
الش��اغرة ف��ي كل القطاعات يتم 
حتديثه��ا يوميا وتك��ون متاحة من 
خال مواقع االنترنت متخصصة او 
دليل شهري يوزع مبقابل مادي على 
الباحثني عن فرص عمل وهذه االداة 
تتكامل مع مشروع شبكة احلماية 
االجتماعي��ة من جه��ة فضا عن 
كونه��ا توف��ر فرصة التع��رف على 
طبيع��ة الوظائف الش��اغرة وحتث 
الراغبني على تأهيل انفس��هم مبا 
يتناسب مع سوق العمل من جهة 

اخرى. 

تهتم دائرة التدريب 
المهني بدراسة 
ومعالجة التحديات 
التنموية الرئيسة في 
العراق منها مشكلة 
البطالة التي يعاني 
منها الكثير من 
الشباب الذين يبحثون 
عن وظائف في القطاع 
العام

ورشة تدريبية

مع السعي إلى رفد السوق المحلي بالخريجين المؤهلين

"العمل"واليونسكوتنّفذانالخطةالزمنية
للتطبيقالتجريبيللمناهجالتدريبية
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تشرين األول شهر التوعية في كل البلدان بسرطان الثدي

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

حرص��ت دائرة صحة البصرة على 
أن يك��ون له��ا حضوره��ا الفاعل 
واملستمر في ش��تى اجملاالت التي 
حتتاجها عملية التوعية والكشف 
املبكر عن سرطان الثدي من خالل 
الندوات واحللقات النقاشية وورش 
العم��ل التي تقيمه��ا وايضا من 
خالل دع��م ماحتتاجه هذه املهمة 
إلجن��اح ه��ذه املس��اعي الطبي��ة 
إليص��ال  والتوعوي��ة  والصحي��ة 
ص��وت دائ��رة الصح��ة ال��ى أبعد 
مكان في ضواحي مدينة البصرة 
النائي��ة وتوفير احتياجات  وقراها 
الطبي��ة  واملراك��ز  العي��ادات 
باألجهزة واملع��دات التي حتتاجها 
لتق��دمي اخلدم��ة للمواطنات عند 

مراجعتهن لها.
واوضح مص��در مخول ف��ي دائرة 
صحة البص��رة »للصباح اجلديد« 
ان دائرتن��ا اعتادت عل��ى ان تكون 
فاعلة في هذا اجمل��ال وقريبة جدا 
م��ن امل��رأة البصري��ة لتس��هيل 
مهم��ة توعيته��ا وتذكيرها بهذا 
املرض وفتح العي��ادات في املراكز 
الصحي��ة التابع��ة له��ا ألغراض 
الكش��ف  أج��ل  م��ن  الفح��ص 
املبك��ر عن س��رطان الث��دي كما 
ان جميع دوائ��ر الدولة ومنظمات 
اجملتمع املدن��ي في البصرة عندما 
وفعاليات خاصة  انش��طة  تقيم 
بامل��الكات  تس��تعني  بالتوعي��ة 
الطبي��ة من دائ��رة صحة البصرة 
م��ن خالل التنس��يق م��ع الدائرة 
وامامن��ا الكثي��ر من املش��اركات 
في ه��ذا اجلانب لنكون مبس��توى 

املسؤولية .

يعد أكثرأنواع السرطان 
شيوعا بني النساء في بلدان 

العالم
واكد املصدر ان شهر تشرين االول 
م��ن كل ع��ام هو ش��هر التوعية 
بس��رطان الثدي في بلدان العالم 
كاف��ة، وهو ش��هر يس��اعد على 
زي��ادة االهتمام بهذا املرض وتقدمي 
الدعم املطلوب للتوعية بخطورته 
والكشف عنه وعالجه ، فضال عن 
تزويد املصابني به بالرعاية اخملففة 
لوطأته .. وس��رطان الثدي هو إلى 
حد بعيد من أكثر أنواع السرطان 

ش��يوعا ب��ني النس��اء ف��ي بلدان 
العال��م املتقدم��ة والنامية على 
حد س��واء ، موضحا ان الكش��ف 
عنه م��ا ي��زال ميثل حج��ر الزاوية 
الذي تستند إليه مكافحة املرض 
، وثمة فرص��ة كبيرة في إمكانية 
الش��فاء م��ن س��رطان الثدي في 
حال ُكِش��ف عنه في وقت مبكر 
املطلوب��ة  الوس��ائل  وأُتِيح��ت 

لتشخيصه وعالجه.
العاملية  الصح��ة  وترّوج منظمة 
لتنفي��ذ برامج ش��املة ملكافحة 
س��رطان الثدي في إط��ار تطبيق 
خطط وطنية ملكافحته ، وتُوَصى 
اس��تراتيجيات  باتب��اع  البل��دان 
بشأن الكشف عن املرض للوقوف 
على أعراض وبوادر اإلصابة به في 
وقت مبكر وإجراء فحص س��ريري 

للمواضع الظاهرة من الثدي ..

الكشف املبكر فرصة كبيرة 
في إمكانية الشفاء من 

سرطان الثدي
وأوضح املصدر إن الكشف املبكر 

املبكر  والع��الج  الثدي  لس��رطان 
هو أفض��ل الطرق املتاحة لتقليل 
عدد الوفي��ات وزيادة فرص النجاح 
وإنق��اذ حي��اة املصاب��ني باملرض اذ 
كلما مت اكتش��افه مبك��را ميكن 
للمصاب ان يقي نفسه من خالل 
مراجعة مركز الكشف املبكر عن 
أورام الثدي في البصرة ، حيث يعد 
م��ن املراك��ز احليوي��ة واملهمة في 
احملافظة وان املركز يتألف من عدة 
وحدات من أهمها وحدة الفحص 
اإلشعاعي  الفحص  املاموكرافي/ 
والفحص السريري ووحدة السونار 
اضاف��ة ال��ى  ان املرك��ز يحت��وي 
عل��ى أطباء اختصاص وممارس��ني 
الباثولوجي  االمراض  وأطباء علم 
وم��الكات طبي��ة ومتريضية و تتم 
آلي��ة العم��ل من خ��الل مراجعة 
املواطن��ني بش��كل مباش��ر ال��ى 
املرك��ز وال يش��ترط وج��ود إحالة 

طبية من املراكز الصحية  .

آلية الفحص :
واشار املصدر الى ان املرض يصيب 

الثدي وتنقسم فيه خاليا أنسجة 
الث��دي وتنم��و م��ن دون اخلض��وع 
الطبيعي��ة  التحك��م  ألنظم��ة 
في اجلس��م ، وان عوامل اخلطورة 
التي قد حتصل أو تس��بب حدوث 
هذا امل��رض هي التاري��خ العائلي 
لإلصاب��ة  للم��رأة  والش��خصي 
بس��رطان الث��دي ، وتق��دم العمر 
بحيث تك��ون عمر الذروة لإلصابة 
ب��ه م��ن 45-55 س��نة ، وهن��اك 
عوامل أخرى كالتعرض لإلشعاع 
، وتعاط��ي العالج��ات الهرمونية 
الس��يئة  الغذائي��ة  والع��ادات 
والتدخني وكذل��ك مت التطرق الى 
إعراض أورام الثدي احملسوسة من 

قبل املرأة .
الفعالي��ات  تناول��ت  كم��ا 
للث��دي  الدوري��ة  الفحوص��ات 
الت��ي تش��مل الفح��ص الذات��ي 
 ، الس��ريري  الطب��ي  الفح��ص   ،
وإن  الس��ينية  باألشعة  الفحص 
آلي��ة الفحص تعتم��د من خالل 
الفح��ص  وه��ي  ع��دة  خط��وات 
الشعاعي للثدي املاموكراف وهو 

تصوير باالش��عة السينية والذي 
يعد من أدق الوس��ائل للكش��ف 
املبكر عن س��رطان الثدي ، حيث 
ميك��ن الكش��ف ع��ن الس��رطان 
وحج��م االصاب��ة وحتدي��د حجم 
ال��ورم اضاف��ة لذل��ك الفح��ص 
الذات��ي  والفح��ص  الس��ريري 
وهو  أن يتأكد الش��خص نفس��ه 
الصحي��ة ومالحظة  من حالت��ه 
أي تغي��ر ليتس��نى ل��ه مراجعة 
الطبيب اخملت��ص ، وإن املركز لديه 
وفعالي��ات م��ن خالل  نش��اطات 
املاموكراف��ي  الفح��ص  حم��الت 
املتنق��ل ف��ي مناطق ش��تى من 
احملافظ��ة واجراء حمالت تثقيفية 
لتوعي��ة املواطن��ني عل��ى ضرورة 
الفح��ص الطبي بالتنس��يق مع 
ش��عبة التثقيف وتعزيز الصحة 

في قسم الصحة العامة .

معظم األورام في الثدي حميدة
أن  تعال��ى  اهلل  رحم��ة  م��ن  ان 
معظ��م األورام في الثدي حميدة، 
ولك��ن ال ميكن التفري��ق بني الورم 

احلميد والس��رطاني إال بالكشف 
الطب��ي وأن وج��ود بع��ض األورام 
احلميدة يزيد من احتمالية إصابة 
املريضة بسرطان الثدي وسرطان 
الث��دي ه��و ورم خبيث ينش��أ من 
خالي��ا الث��دي نفس��ها وان  أكثر 
ح��االت س��رطان الثدي تب��دأ من 
خالي��ا القنوات اللبني��ة الصغرى 
ومبج��رد تش��خيصنا لوج��ود ورم 
خبي��ث بالث��دي يترك��ز اهتمامنا 
عل��ى حتديد مرحلة املرض ، ويجب 
ع��دم جتاهل أي ورم حت��ى لو تبني 
أن��ه حميد وعل��ى امل��رأة دائما أن 
تتنب��ه ألي تغيي��رات بالثدي قبل 
وفي أثناء وبعد الدورة الش��هرية 
ألن البع��ض يتص��ور أن االحتقان 
الذي يصاح��ب الدورة الش��هرية 
يعد ورما  لذا يج��ب على املرأة أن 
تتعرف على الثدي أكثر وتعرف أنه 
غدة مشتقه من اجللد مثل الغدد 
العرقي��ة غي��ر أن خالي��اه ح��ورت 
لتصبح قادرة عل��ى صنع احلليب 
وإف��رازه عن��د اكتم��ال منوها عند 

احلمل وفي أثناء الرضاعة. 

دائرة صحة البصرة تنّفذ العديد من الندوات والمؤتمرات للتوعية بهذا المرض

تحرص دائرة صحة 
البصرة على زيادة 
االهتمام بسرطان 

الثدي وتقديم 
الدعم المطلوب 

للتوعية بخطورته 
والكشف عنه 

وعالجه ، فضال عن 
تزويد المصابين به 
بالرعاية المخففة 

لوطأته

صورة أرشيفية عن إحدى وسائل الكشف املبكر عن سرطان الثدي

حملة جديدة إلزالة 
التجاوزات على 

أرصفة وساحات بغداد
بغداد - الصباح الجديد:

واصلت امانة بغداد حمالته��ا إلزالة التجاوزات 
احلاصلة على االرصفة والش��وارع والس��احات 
واالمالك العامة للحفاظ على نظافة وجمالية 

العاصمة.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان« دائرة بلدية 
بغ��داد اجلديدة بالتعاون مع  مديرية احلراس��ات 
واألمن نفذت حملة الزال��ة التجاوزات احلاصلة 
عل��ى االرصف��ة والش��وارع ضم��ن منطقت��ي 
الرس��تمية وبغ��داد اجلديدة ش��ملت عددا من 

السقائف واالكشاك ومواقع بيع االغنام ».
واضاف��ت ان » احلمل��ة تضمنت إزال��ة عدد من 
الكت��ل واحلواج��ز الكونكريتي��ة و)11( لوح��ة 
اعالنية منصوبة من دون استحصال املوافقات 
الرسمية وموقع لغسل الس��يارات » ، مشيرة 
الى ان » أمانة بغداد وجهت دوائرها البلدية الى 
تش��ديد حمالت إزالة التجاوزات بالتنسيق مع 
مديرية احلراسات واألمن ودائرة العقارات  ضمن 
قاط��ع كل دائرة بلدية وتطبيق القوانني اخلاصة 

بإزالة التجاوزات . 

افتتاح دورة للرصد الجوي 
في مطار النجف الدولي

تجهيز الفالحين بالمستلزمات 
الزراعية و الدفع باآلجل 

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحت الهيئة العامة لألنواء اجلوية العراقية 
دورة الرصد اجلوي السطحي االساسية ٤٧  التي 
اقامها املرك��ز االقليمي في الهيئ��ة وبالتعاون  
مع ادارة مطار النجف االشرف الدولي وتستمر 

ملدة ٣ اشهر.
وق��ال مدير ع��ام الهيئة وكال��ة واملمثل الدائم 
للع��راق في املنظم��ة العاملية لالرص��اد اجلوية 
WMO ثائ��ر حس��ني الغراوي ان الدورة ش��ملت 
عددا من منتس��بي محطات الرصد السطحي 
املوزع��ة في جمي��ع انحاء الع��راق من محطات 
الرص��د ) املوصل .البصرة .علي الغربي. العمارة 
( اضافة الى متدربني اخرين من منتسبي مطار 

النجف.
واض��اف الغراوي ان املرك��ز االقليمي أعد مالكا 
تدريبيا ذو خب��رة عالية في مجال االرصاد لهذه 
ال��دورة ، مؤكدا على دور واهمي��ة االنواء اجلوية 
م��ن ناحي��ة املعلومات الت��ي تقدمه��ا الهيئة 
والت��ي تدخل ف��ي مج��االت عدة وم��ن اهمها 
مج��ال املالحة اجلوية الرتباطها املباش��ر بعمل 

املطارات.
يشار الى ان هذه اخلطوة تأتي نتيجة لتوجيهات 
وزي��ر النقل كاظم فنج��ان احلمامي بفتح افاق 
التعاون املش��ترك ب��ني الهيئة ومط��ار النجف 

االشرف.
يذك��ر ان الغ��راوي كانت ل��ه زيارة س��ابقة الى 
مط��ار النجف االش��رف حيث التق��ى فيها مع 
رئيس مجلس ادارة مطار النجف الش��يخ فائد 
كاظم نون الش��مري في شهر اب املاضي حيث 
مت التباح��ث على امكاني��ة اقامت دورات تخص 
مج��ال االرص��اد اجلوية م��ن دورة الرص��د اجلوي 
ودورة التنب��ؤ اجلوي تتحمل تكاليف اقامت هذه 

الدورات ادارة مطار النجف االشرف. 

بغداد - الصباح الجديد:
واف��ق وزي��ر الزراعة املهن��دس فالح حس��ن زيدان 
اللهيب��ي عل��ى جتهي��ز الفالح��ني باملس��تلزمات 
الزراعية عن طريق الدفع باالجل مقابل ضمانات .

واوض��ح الوزير ف��ي اجتماع لهيئة ال��رأي بحضور 
الوكي��ل الفن��ي الدكتور مهدي ضمد القيس��ي 
والوكي��ل االداري الدكت��ور مه��دي س��هر اجلبوري  
واملفتش الع��ام الدكتور ابراهي��م الزبيدي اضافة 
ال��ى امل��دراء العامون في ال��وزارة انه مت مناقش��ة 
جدول األعمال املدرجة في اجللسة واتخاد القرارات 
املهمة ومن ابرزها املوافقة على حتديد سعر شراء 
عرانيص ال��ذرة الصفراء ب )350( الف دينار للطن 
الواحد بدال من )340( الف دينار وسعر البيع )310( 
االف دين��ار ، كما وافق اجمللس على جتهيز الفالحني 
باملس��تلزمات الزراعي��ة عن طري��ق الدفع باالجل 

مقابل ضمانات .
وفيم��ا يخص الث��روة احليوانية واف��ق اجمللس على 
توزي��ع مادة الش��عير العلفي على مرب��ي االغنام 
واملاع��ز بواق��ع )5( كيلوغرام��ات لل��راس الواح��د 
واجلاموس )20( كيلوغراما بسعر )287( الفا و500 

دينار للطن الواحد.
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متابعة الصباح الجديد:

عق��دت مديري��ة امل��وارد املائية في 
مشروع املس��يب اجتماعا موسعا 
لرؤساء االقس��ام والشعب بهدف 
وضع اخلطط واستعدادا للموسم 

الشتوي وتأمني احلصص املائية.
وتضمن االجتماع مناقش��ة جميع 
االجراءات املطلوبة والكفيلة لتأمني 
احلص��ص املائي��ة ورف��ع التجاوزات 
عل��ى عمود املش��روع أضاف��ة الى 
ذلك واصلت جلنة العمل التطوعي 
في املشروع أعمالها بأدامة احلدائق 
وزراعة الش��تالت واكمال عمليات 
السقي ورفع اخمللفات  بهدف أظهار 

وترس��يخ  للموقع  ملس��ة جمالية 
أسس العمل الطوعي بني مالكات 

املديرية .
على صعيد متصل واصلت مديرية 
املوارد املائية / ش��عبة ري الدجيلة 
في واس��ط اعمالها بغل��ق املنافذ 
املتجاوزة على الشاخة )10( بهدف 
تنظي��م توزيعات املي��اه وايصالها 
ال��ى االراضي الزراعية املس��تفيدة 

وذنائب الشاخة  .
كما واصلت مديرية امل��وارد املائية 
في واس��ط / ش��عبة ري تاج الدين 
امل��وارد  وزارة  تش��كيالت  أح��دى   /
املائية أعمالها بحملة تأهيل قناة 
اخلاجي��ة به��دف تام��ني احلص��ص 
املائي��ة وايص��ال املي��اه ال��ى ذنائب 

القناة.
وتضم��ن العم��ل ردم املناف��ذ التي مت 
انش��اؤها عل��ى القناة وازال��ة جميع 
التج��اوزات حي��ث اس��تعملت آليات 

متخصصة لذلك 
الى ذلك باشرت جلنة العمل الطوعي 
ف��ي الهياة العامة للمي��اه اجلوفية / 
فرع النجف االشرف اعمال التشجير 
وزراعة ان��واع من النخيل واالش��جار 
واالزه��ار بهدف اعطاء مظهر جمالي 
وبث روح التعاون بني املالكات العاملة 

هناك.
م��ن جانبه��ا تواص��ل مديري��ة املوارد 
املائية في مشروع املسيب متابعتها 
املش��روع به��دف  امليداني��ة لعم��ود 
أيص��ال احلص��ص املائي��ة لالراض��ي 

الواقع��ة في ذنائب اجل��دول ، وتضمن 
العمل اجراء الكرخة من ذنائب جدول 
الزبي��دي والعم��ود اضافة ال��ى قيام 
ش��عبة املس��احة في املديري��ة بأخذ 
التحري��ات املطلوبة لعمود مش��روع 
املسيب لقياس الترس��بات الطينية 
للموس��م  اس��تعداداً  والتطهيري��ة 

الشتوي .
من جانب اخر ش��رعت مديرية املوارد 
املائية في محافظة واس��ط / شعبة 
ري الزبيدي��ة بالتنس��يق م��ع دائ��رة 
نظ��ام  بتطبي��ق  العزيزي��ة  كهرب��اء 
املراش��نة ع��ن طري��ق قط��ع التي��ار 
الكهربائ��ي عن املضخ��ات املتجاوزة 
بهدف تأمني ايص��ال احلصص املائية 

لالراضي الزراعية. 

تقرير

»الموارد المائية« تضع خططا جديدة استعدادا للموسم الشتوي  
أطلقت حمالت لتنظيف الجداول واالنهر في المحافظات الجنوبية

بغداد - حامد عبد النبي: 
ش��اركت دائرة األعمار الهندس��ي 
مبعرض أعم��ال املؤمتر العلمي األول 
آلع��ادة أعم��ار املناطق احمل��ررة الذي 
نظمت��ه وزارة االعم��ار واالس��كان 
والبلدي��ات واالش��غال العامة حتت 
االنتص��ار( نع��زز  ش��عار)باالعمار 
م��ن خالل عرض اح��دث التصاميم 
ال��ورش  ومنتج��ات  الهندس��ية 

االنتاجية.
وقال��ت مدي��رة ع��ام دائ��رة االعمار 
الهندس��ي وكالة املهندسة أحالم 
س��عيد ج��واد ان الدائرة ش��اركت 
بأعمال املؤمت��ر العلمي األول آلعادة 
أعم��ار املناط��ق احمل��ررة م��ع بقي��ة 
ش��ركات ودوائر الوزارة والذي حظي 
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  برعاي��ة 
االعمار  وزي��رة  وباش��راف وحض��ور 
واالش��غال  والبلدي��ات  واالس��كان 
العام��ة د.آن نافع اوس��ي وبحضور 
العامون  وامل��دراء  وال��وكالء  النواب 
وممثلي الهيئات والوزارت واجلامعات 
والباحث��ني واالكادميي��ني وع��دد من 
املش��اركة ف��ي  البحثي��ة  املراك��ز 

املؤمتر.

وأضاف��ت مدي��رة ع��ام الدائ��رة ان 
الدائرة كان لها الشرف في تصميم 
الديك��ورات اخلاصة مبدخل  وتنفيذ 
بأعم��ال  اخل��اص  الرئي��س  ال��وزارة 
ه��ذا املؤمتر ك��ون ان الدائ��رة متتلك 
وخبرات هندس��ية خاصة  مالكات 
بأع��داد التصامي��م. كم��ا متثل��ت 
مشاركة الدائرة بعرض صور احدث 
التصامي��م اخلاص��ة باألبنية فضال 
عن عرض أنتاج االبواب والشبابيك 
والكاونت��رات والرح��الت املدرس��ية 
ال��ورش  معم��ل  ف��ي  املصنع��ة 

االنتاجية التابع لدائرتنا.

وأك��دت مديرة عام الدائ��رة ان وزيرة 
اعم��ار  صن��دوق  ورئي��س  االعم��ار 
املناط��ق احملررة مصطف��ى إلهيتي 
ورئي��س مجل��س محافظ��ة بغداد 
الدكت��ور رياض العض��اض والنواب 
وال��وكالء وامل��دراء العام��ني وممثلي 
واجلامع��ات  وال��وزارات  الهيئ��ات 
والباحث��ني واألكادميي��ني عب��روا عن 
باملعروض��ات  الش��ديد  إعجابه��م 
املقدمة من قب��ل دائرتنا.مؤكدة ان 
مشاركتنا في هذا املعرض سيعزز 
أوجه الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص ألعمار املناطق احملررة. 

 اعالم المحافظة 
بح��ث محاف��ظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ال ط��الل 
م��ع وفد م��ن أهالي ح��ي احلكيم ، 
واقع اخلدم��ات في احل��ي وموضوع 
التج��اوزات وإزالتها، كذلك احتياج 

املنطقة للخدمات.
وأك��د مال ط��الل خ��الل لقائه وفد 
اهالي حي احلكي��م بحضور عضو 
مجلس واسط كرمي البيضاني على 
االهتم��ام به��ذا احلي الواس��ع ذي 
الكثافة الس��كانية العالية، ووعد 

بتق��دمي أفضل اخلدمات لس��اكنيه 
ف��ي أق��رب وقت ممك��ن، كم��ا وعد 

القيام بزي��ارة ميدانية حلي احلكيم 
قريبا.

بغداد - الصباح الجديد:
بتوجي��ه من وزي��ر النف��ط بضرورة 
ف��ي  اخلدم��ي  بالواق��ع  النه��وض 
محافظ��ة واس��ط ومت��ت ش��عر ) 
نحن ف��ي خدمتك��م ( أوع��ز مدير 
املنتج��ات  توزي��ع  ش��ركة  ع��ام 
النفطي��ة املهندس كاظم مس��ير 

ياس��ني مالكات الش��ركة  وآلياتها 
للقي��ام بحمل��ة إكس��اء واس��عة 
لش��وارع أقضية وأحي��اء محافظة 
واس��ط وإصالح التخس��فات فيها 
وذل��ك بإش��راف مدير فرع واس��ط  
للمنتج��ات النفطية وبالتعاون مع 

اإلدارة احمللية  في احملافظة . 

 وب��ني مدير عام الش��ركة مس��ير 
ب��أن وزارة النفط متمثلًة بش��ركة 
التوزي��ع تش��ارك في ه��ذه احلملة 
حرص��اً منها على إظه��ار احملافظة 
بأفض��ل ص��ورة م��ن خ��الل تبليط 
شوارعها وبالتالي خدمة املواطنني 

في أرجاء احملافظة .

»المنتجات النفطية« تشارك بحملة 
للنهوض بالواقع الخدمي في واسط

اإلعمار الهندسي تشارك بمعرض 
المؤتمر العلمي للمناطق المحررة

محافظ واسط يدعو الى تقديم 
أفضل الخدمات الى المواطنين 

من خالل أحدث التصاميم الهندسية ومنتجات ألورش اإلنتاجية
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لتجارة  العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
ع��ن  التج��ارة  وزارة  ف��ي  احلب��وب 
مواصلته��ا بعملية مناقلة احلنطة 
احمللي��ة م��ن مواق��ع الش��ركة في 
ال��ى  وواس��ط  وكرك��وك  ميس��ان 
وذي  والبص��رة  بغ��داد  محافظ��ات 
ق��ار لتعزير اخلزين املوج��ود في تلك 

احملافظات.
اكد ذلك مدير عام الشركة املهندس 
هيث��م جمي��ل اخلش��الي واض��اف 
ان س��ايلو العم��ارة باش��ر بعملية 
مناقل��ة احلنط��ة احمللي��ة حملافظ��ة 
البصرة لتعزيز ارص��دة املواقع التي 
كان معدل التسويق فيها منخفض 
حيث مت االيعاز مبناقلة خمسة عشر 
الف طن من احلنطة الى فرع البصرة 
و بلغ مجموع م��امت مناقلتة )٦٥٧٢(  

طن من اصل الكمية احملددة.
واضاف املدير العام  مضيفا ان سايلو 

كركوك باشر ايضا بعملية مناقلة 
احلنطة احمللية الى س��ايلوات بغداد 
وحس��ب اخلط��ة املقررة حي��ث بلغ 
اجمال��ي الكميات التي مت مناقلتها 
)١٥٤ طن( اضافة الى مناقلة )٥٨٦( 
طن حنطة محلية من مجمع حبوب 
سامراء الى سايلو التاجي في بغداد 

بواسطة ستة عشر شاحنة .
واش��ار مدير عام الشركة  الى اجناز 
املالكات الفنية في سايلو الناصرية 
مبحافظ��ة ذي ق��ار تفري��غ حمول��ة 
ثمانية ش��احنات محملة باحلنطة 
احمللي��ة ال��واردة م��ن فرع الش��ركة 
في واس��ط لتعزيز رصي��د احملافظة 
من احلنط��ة والس��تخدامها ضمن 
خلط��ات احلب��وب اجمله��زة  املطاحن 
حي��ث مت اخ��ذ عين��ات م��ن احلنطة 
ال��واردة  م��ن قب��ل موظف��ي اخملتبر 
الجراء الفح��ص اخملتبري والفيزياوي 
للتاكد من مطابقه��ا للمواصفات 
املعتمدة , مبينا بانه حس��ب خطة 
املناقل��ه مت تخصي��ص )13000( طن 

لس��ايلو الناصريه وبلغت الكميات 
و207  االف   )7( منه��ا    املتس��لمة 

اطنان .
م��ن جان��ب اخ��ر اعلنت الش��ركة 
العام��ة لتصني��ع احلبوب ف��ي وزارة 
التجارة عن قيام جلان رقابية بجوالت 
االهلي��ة  للمطاح��ن  تفتيش��ية 
واحلكومية في محافظتي الديوانية 
والنجف لالطالع على مراحل االنتاج 

والتجهيز ونوعية الطحني املنتج
اكد ذلك مدير عام الشركة املهندس 
طه ياس��ني عب��اس واض��اف ان جلنه 
رقابي��ة في فرع النج��ف نفذت جولة 
تفتيشية شملت املطاحن احلكومية 
واالهلي��ة العامل��ة باحملافظة ملتابعة 
عملي��ة االنت��اج والتجهي��ز ومراحل 
الترطي��ب والطح��ن واالط��الع على 

نوعية الطحني املنتج.
مضيف��ا ان اللج��ان تابع��ت عملية 
احملافظ��ة بحصصهم  وكالء  جتهي��ز 
الش��هرية اضافة الى انتاج الكميات 
املكلفة بها بع��ض مطاحن النجف 

لتجهي��ز ال��وكالء ف��ي محافظ��ات 
االنبار وصالح الدين والعوائل النازحة 
حيث مت خالل الزيارة س��حب مناذج من 
احلب��وب وعينات عش��وائية  خلطات 
من الطحني املنت��ج لغرض الفحص 

اخملتبري والتاكد من سالمة املنتج.
وعلى ذات الس��ياق اش��ار ياسني الى 
ان جلنة تفتيش��ية مش��تركة تابعة 
لوحدات الرقابة والس��يطرة النوعية 
بف��رع تصنيع احلبوب ف��ي محافظة 
الديوانية نفذت عدة زيارات تفتيشية 
ش��ملت املطاحن العاملة باحملافظة 
لالطالع على مفاصل عملها ونوعية 
الطح��ني املنتج فيها حي��ث تخللت 
تل��ك اجل��والت التفتيش��ية س��حب 
لنم��اذج م��ن احلب��وب املس��تخدمة 
باالنت��اج والطح��ني املنت��ج لغ��رض 
الفح��ص اخملتبري فضال ع��ن متابعة 
جتهي��ز الطحني لدى ال��وكالء اضافة 
ال��ى االش��راف عل��ى جت��ارب اخلب��ازة 
املوقعي��ة في عدد م��ن املطاحن التي 

متت زيارتها. 

لتعزيز خزينها من الحبوب 
تقرير

التجارة تواصل مناقلة الحنطة المحلية الى بغداد والبصرة وذي قار 

مناقلة احلنطة احمللية الى بغداد والبصرة وذي قار

اعالم المركز: 

عق����د املرك�����ز العراق��ي للتنمي��ة 
اإلعالمية ندوته نصف الش��هرية على 
قاعته باس��تضافته الدكتور عالء عبد 
بغ���داد  رئيس جامع���ة  احلس�����ني 
ح��ول ) كيفية تطوير قدرات الش��باب 
( وكان فع��االً وش��فافاً ف��ي توضي��ح 
سياس��ة اجلامعة في ه��ذا اجلانب وفي 
القضاي��ا التي تخص التعليم اجلامعي 
ف��ي الع��راق والتي ج��اءت ف��ي التقرير 
الس��نوي الذي س��يصدره املركز نهاية 

هذا العام .
في البدء رحب الدكتور عدنان الس��راج 
رئي��س املرك��ز بالضي��ف وباحلضور من 
النخب اإلعالمية واألكادميية واملثقفني 
ورؤس��اء حترير صحف ، الفتا الى أهمية 
هذا اللقاء بكونه يعد استكماالً ملا جاء 
ف��ي الندوة التي عقده��ا املركز مع وزير 
التعلي��م العالي والبح��ث العلمي في 
وقت سابق وأعد مبا نتج عن هذا اللقاء 
تقريراً ش��امالً عرض على الوزير ورؤساء 
اجلامعات وحيث جاءت ردودهم ومنها رد 
رئيس جامعة بغداد ضيف ندوتنا اليوم 
ال��ذي يفيض باألمور الدقيقة بش��كل 
يؤث��ر ف��ي إدارة ه��ذا الص��رح العلم��ي 

الكبير .
وق��د وجدن��ا وبإخالص الهم��ة العالية 
والق��درة عل��ى إدارة مؤسس��ة علمية 
عريقة وكبي��رة ونلتمس في هذا اللقاء 
ان نناق��ش موض��وع ذي صل��ة أال وه��و 
كيف نط��ور قدرات الش��باب وأكيد أن 
للدكتور عالء مالحظات مهمة بقدرات 
تطوير الطلبة والش��باب ونستغل هذا 
اللقاء لنكرم مجموعة من الزمالء ومن 
الرافدي��ن لإلعالم وللس��احة االعالمية 
بكل همة واخالص وهم كل من الدكتور 
مضاد عجيل حس��ن األس��دي وحليم 
سلمان عبد ورياض عبد الكرمي وقاسم 
محمد ، والذين أثنوا بدورهم على املركز 
ورئيسه ملا له من متيز كبير في العطاء 
الوافر بالفك��ر والعلم واإلعالم وملا فيه 
م��ن تقدمي خدمة في أهم جوانب احلياة 
واسس بناء الفرد والدولة وهو ثمرة من 

ثمار هذه املؤسسة االعالمية .
وأدار الندوة النقاش��ية كل من الدكتور 
حمي��د فاضل والدكتور حس��ني عالوي 
حي��ث اعطي��ت نب��ذه مختص��رة ع��ن 
جامعة بغداد منذ انش��ائها عام 1957 
م��ن الق��رن املاض��ي وأول كلي��ة فيها 
هي احلق��وق والرؤس��اء الذي��ن تعاقبوا 
على رئاس��تها ، وقد ب��دأ ضيف الندوة 
بالق��ول أن اجلامع��ة ه��ي امت��داد الى 
التربي��ة ومتالص��ق معها م��ن طالبها 
ح��ني التخرج في االعدادية أوالً وصعوداً 
ال��ى التعليم العالي املكم��ل للتربية ، 
جامعة بغداد منار اش��عاع يشع اينما 

ذهبنا ف��ي خارج العراق وتواجدنا في أي 
نشاط علمي عربي أو عاملي ينظر الينا 
وتذكر اجلامعة بتميز عاٍل وتقدير فإنها 
ق��د وضع��ت ركائ��ز جلامع��ات وكليات 
ف��ي دول أخرى عربية اليوم يش��هد لها 
بالرقي أيضاً ومنها في االمارات العربية 
وأخرى وجلامعتنا تعاقدات مع جامعات 

عاملية متميزة .
وأش��ار ال��ى مس��توى اجلامع��ة الت��ي 
حافظت علي��ه لتبقى وترتق��ي منارة 
العلم والبحث بكل مهنية بعيدة عن 
كل التأثيرات اخلارجية بأي شكل كانت 
ومصادره��ا بخ��الف املنه��ج العلم��ي 
الترب��وي الذي تس��ير علي��ه اجلامعة ، 
مؤكدا على أن اجلامعة هي أول جامعة 
عراقي��ة تدخ��ل ف��ي منافس��ة أرق��ى 
التصنيفات وحتصل على تسلسل 501 
من بني 1000جامعة وقد رحبت مؤخراً 
» التامي��س » بدخ��ول جامع��ة بغ��داد 
لتصني��ف اجلامعات العاملي��ة املتميزة 
وه��ذ حتق��ق نتيج��ة م��ا وصل��ت اليه 
جامعة بغداد من رقي علمي مش��هود 
وملموس عاملياً وعلى املستوى العربي 
كانت قد حصلت مؤخراً في املنافس��ة 
على أفضل اجلامعات العربية وحصلت 
عل��ى التسلس��ل 15 م��ن أفضل 100 
جامعة من أصل 700 جامعة مرشحة 

له��ذا التناف��س ، ونعم��ل ب��كل همة 
عل��ى ايج��اد وادام��ة وج��ود حاضنات 
والطلب��ة في  للمهندس��ني  تدريبي��ة 
أه��م دول العال��م وآخره��ا ف��ي مجال 
الطاق��ة املس��تدامة مع الص��ني ، ولنا 
توءمات مع اجلامعات ومنها أس��تراليا 
الت��ي أرس��لنا له��ا العديد م��ن طالب 
الهندسة األوائل واختصاصات علمية 
أخرى حيث يقضي الطالب سنتني في 
هذه اجلامعة وس��نتني دراس��يتني في 
جامعتن��ا ومينح ش��هادتني من جامعة 
اس��تراليا ومن جامعتنا في مدة األربع 
سنوات الدراس��ية وقد وصلنا في هذا 
الى املرحلة الرابعة بأرسال مجموعات 
الطلبة للحصول عل��ى هكذا نوع من 
بأرسالهم  التعليم إضافة الستمرارنا 
هن��اك  العلي��ا  الدراس��ات  إلكم��ال 

للحصول على شهادة الدكتوراه .
وفي اجابته على سؤال طرحة املتحدث 
رئيس اجلامعة على نفس��ه ، هل نحن 
اآلن كم��ا نريد أو كم��ا نطمح فيجيب 
ال بالتأكيد فالطموح أكبر بكبير ليس 
بالطال��ب واالس��تاذ واخلري��ج وامن��ا ما 
بينهم��ا وهو املهم املناه��ج واالعتماد 
عل��ى البحث العلمي أكث��ر من اخلريج 
ودرجة تخرجه وأن سعينا اآلن تشجيع 
الباحث��ني وهذا م��ا يحص��ل اآلن فعالً 

هو نش��ر بحوثهم ف��ي املنابر العلمية 
والصحفية العاملية وقد جاءت بنتائج 
طيب��ة ومنها من حص��ل عن بحوثهم 
براءة اخت��راع ومنها ف��ي أمريكا حيث 
نافست واعتمدت في مؤسسات الدول 
املنش��ورة فيه��ا ، من هنا وف��ي هكذا 
مش��اريع نرتقي بالعلم وبانعكاس��ات 
البحوث على احلياة العامة في تنشيط 
اجملتم��ع ومؤسس��ات الدول��ة ، علين��ا 
مسؤوليات الفرز بني السلب وااليجاب 
وتعزيز االيجابي والتخلص من السلبي 
وفي أن نركز على الطالب وليس فقط 
عل��ى االس��تاذ نط��ور قابليات��ه مثلما 
نسعى لتطوير قابلية استاذه ، ولهذه 
الغاية النبيلة التي نس��عى اليها ال بد 
من الي��ات نتمناها لتك��ون الى جانبنا 
وتتفهم رس��التنا الصعبة واالنسانية 
مع��اً من خالل تع��اون اجلمي��ع االعالم 
النواب  اجلامع��ات وكلياتها ومجل��س 
واجلهات التنفيذية ذات العالقة ومنها 
التربي��ة في كيفي��ة أن نع��د الطالب 
ونخرج��ه م��ن الدراس��ة االعدادية من 
حي��ث املناهج واللغة وط��رق التدريس 
كله��ا مهم��ة لك��ي يرتق��ي الطالب 
اجلامع��ي ال��ى مبتغ��اه حي��ث ينه��ي 
دراس��ته اجلامعي��ة باس��يفاء وكفاية 
علمي��ة وتربوية ، ونرج��وا أن يدافع كٌل 

من موقعة ع��ن العلم لرق��ي الطلبة 
واجلامعة على الس��واء حيث نحن في 
اجلامعة نتخذ القرارات الصعبة ألهمية 
العلمي  العلمية والتخصص  الرصانة 
الذي وصلنا اآلن الى 550 اختصاصا في 
جميع كلياتن��ا.  وفي اخلتام رد الدكتور 
عالء عبد احلس��ني رئيس اجلامعة على 
أسئلة واستفسارات وتعقيبات عديدة 
وشملت كل جوانب الندوة في كيفية 
بناء منافذ العلم وتوفير مناخ  املعرفة 
ومناخ احلمالت املؤازرة لتطوير املستوى 
العلم��ي والتعليم��ي وف��ي موضوعة 
البنى التحتية أقسام داخلية وتقنيات 
حديث��ه ومدى االس��تفادة من التمويل 
الذاتي في موضوعة أنش��طة املكاتب 
االستشارية في أغلب الكليات كمورد 
مالي للتطوير إال أنه ولألسف أن طلب 
االستشارات اآلن أصبح ضعيف وقليل 
لقل��ة املش��اريع حكومي��ة أو خاص��ة 
للظ��روف التي مي��ر بها اقتص��اد البلد 
واحل��رب على االرهاب ، وأكد في معرض 
رده عل��ى أن املناه��ج يج��ري حتديثه��ا 
باس��تمرار وفق املنهج العلمي للتطور 
العامل��ي وف��ي جمي��ع االختصاص��ات 
العلمية وال يخفى أهمية طبع املناهج 
وليس باالعتماد على املالزم واملش��كلة 
هنا تقع على عات��ق الدولة في كيفية 

حتويل النظري الى تطبيقي .
وأوض��ح بأن��ه ال يخضع ال��ى التأثيرات 
باي ش��كل ألغراض مصلحي��ة تتعلق 
بتعي��ني أو جناح أو بعث��ات وما الى ذلك 
وان االس��اس عنده ه��و باختيار من هو 
االفض��ل واألكفاء وأصح��اب املعدالت 
الش��باب  منحني��ات  إن   ، العالي��ة 
وطموحاته��م وطموحاتن��ا في أفضل 
اع��داد له��م تش��ترك وتس��اهم فيه 
كل املؤسس��ات العلمي��ة والفكري��ة 
والتربوي��ة والرياضية والفنية ويتحمل 
مس��ؤوليات التطوي��ر بش��كل ع��ام ) 
ولي��س   ) والش��اب  واالس��تاذ  الدول��ة 
الش��اب وحده واحلمل األكبر يقع على 
وزارتي التربي��ة أوالً ثم التعليم العالي 
وق��د عملن��ا على بن��اء مراك��ز تأهيل 
للطلبة الش��باب في عم��وم الكليات 
وف��ي التعامل مع القط��اع اخلاص في 
هذا البن��اء ، وأكد عل��ى أن العديد من 
كلي��ات اجلامعة ق��د منحت قس��طاً 
وافراً من االستقاللية في إدارة كلياتها 
باس��تثناء القبول حيث مركزياً ومنها 
الكلي��ات التكنولوجي��ة ، هناك 8500 
طالب دراس��ات عليا لم يتم اس��تثمار 
أكثر من %50 منهم ولألسف ، شعارنا 
هو أن اجلامعة في خدمة اجملتمع وليس 

الشهادة .

الدكتور عالء عبدالحسين في ضيافة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية 

جامعة بغداد حصلت على التسلسل 15 من أفضل 100 جامعة مرشحة للتنافس
تسيير 34 حافلة لنقل 

النازحين من أربيل إلى كركوك 
بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العامة لنقل املس��افرين والوفود 
عن تنفيذها واجبني استثنائيني بتسيير 34 حافلة 
من اربيل الى كركوك  ومن الفلوجة الى اخلالدية. 

واوضح مدير عام الشركة املهندس عبد اهلل لعيبي 
ان��ه مت اخ��راج 14 حافلة بواجب اس��تثنائي العادة  
ع��دد من العائالت النازحة من مخيم الفلوجة الى 
مخيم الكيلو 18 ومن ثم الى اخلالدية، وتزامنا مع 
تق��دم قواتنا االمنية في احلويجة ايضا مت اخراج 20 
حافل��ة بواجب اخر م��ن محور اربي��ل الى كركوك 

العادة العائالت النازحة الى مناطق سكناهم.
واضاف مدير عام الش��ركة ان الش��ركة مستعدة 
لتنفي��ذ كل الواجب��ات الت��ي توكل اليه��ا خلدمة 
املواطن في كل امللفات واحملافظات العراقية كافة.

يذكر ان الش��ركة العامة لنقل املسافرين والوفود 
تواصل جهوده��ا في عملية نق��ل النازحني ضمن 
جهود وزارة النقل ف��ي اللجنة العليا الغاثة وايواء 

النازحني . 

الزراعة ترعى تكريم 
الفائزين بمسابقة 
اإلصالح االقتصادي

شمول خريجي الكليات 
التقنية الطبية األهلية 

بالتعيين المركزي 

بغداد - الصباح الجديد:
احتضن��ت وزارة الزراع��ة تك��رمي الفائزي��ن باجلوائز 
الثالث األولى للبحوث العلمية ملس��ابقة اإلصالح 
االقتص��ادي التي نظمها املعه��د الوطني العراقي 
مؤخ��راً ، بحضور الوكي��ل الفن��ي الدكتور مهدي 
ضمد القيس��ي ومدير عام دائ��رة البحوث الزراعية 
الدكتور ف��راس مزاحم واملدير التنفيذي املس��اعد 
للمعه��د العراق��ي االقتص��ادي الدكت��ورة انتصار 
الرماحي واملتبرع باجلوائز رجل األعمال علي شمارة 

وعدد من الباحثني واخملتصني .
وذكر قس��م العالقات واإلعالم والتعاون الدولي في 
الوزارة أن الوكيل الفني أكد على دعم وزارة الزراعة 
املتواص��ل للبحوث العلمي��ة ألهميتها في تطوير 
القط��اع الزراع��ي ، حي��ث أثنى على جه��ود ودعم 
املعه��د العراق��ي للباحثني لش��تى االختصاصات 
لالس��هام ف��ي اإلص��الح االقتص��ادي ، مؤك��داً أن 
القطاع الزراعي يعد األس��اس في تنمية االقتصاد 

الوطني في اجملاالت املتنوعة .
وأض��اف الوكي��ل الفن��ي أن الوزارة تول��ي اهتماما 
واس��عاً للعملي��ة الزراعي��ة وخصوص��اً البح��وث 
الزراعية ورعايتها املس��تمرة للمؤمت��رات والندوات 
العلمية إضافة عقدها احللقات النقاشية الدورية 

لتنمية القطاع الزراعي وتطويره .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزي��رة الصحة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة 
حمود حس��ني ش��مول خريجي الكلي��ات التقنية 
الطبي��ة االهلي��ة بالتعي��ني املرك��زي عل��ى وف��ق 
مانص عليه القانون رق��م 6 لعام 2000 واملتضمن 
شمول خريجي الكليات التقنية بالتعيني املركزي 

والدراسات العليا ومخصصات اخلطورة .
واشارت الوزيرة في كلمة لها في املؤمتر التأسيسي 
االول لنقابة التقنيني الطبيني الى ان وزارة الصحة 
قد فاحت��ت نظيرتها وزارة التعليم العالي لتزويدها 
باع��داد خريج��ي الكلي��ات التقني��ة الطبي��ة من 
اجلامع��ات االهلي��ة ومناهجه��م الدراس��ية ليتم 
ش��مولهم بخط��ة التعي��ني املركزي له��ذا العام 
واالع��وام املقبلة واعتمادا على الدرجات الوظيفية 

التي تخصصها احلكومة للوزارة .
ولفت��ت الدكتورة حم��ود ال��ى ان وزارة الصحة قد 
فاحتت وزارة التعليم العالي لتوس��عة القبول على 
اختصاص��ات املاجس��تير والدكتوراه ل��ذوي املهن 
الصحية ومن ضمنه��م خريجي الكليات التقنية 
وكذل��ك مفاحتة االمانة العامة جمللس الوزراء ووزارة 
املالي��ة لش��مولهم مبخصص��ات اخلطورة اس��وة 
بالعاملني في املؤسسات الصحية ، مؤكدة على ان 
ابواب الوزارة مفتوحة لالستماع لالراء واملقترحات 

والطلبات اخلاصة بهم.

رحبت جريدة 
»التايمس » 
اللندنية بدخول 
جامعة بغداد 
لتصنيف الجامعات 
العالمية المتميزة 
وهذا تحقق نتيجة 
ما وصلت اليه 
من رقي علمي 
مشهود وملموس 
عالميًا

جانب من ندوة تطوير قدرات الشباب

اعالم الجامعة  
 انطالق��اً م��ن توجه كلي��ة االمام 
الكاظم)ع( لالنفتاح على اجلامعات 
اخلارجي��ة والتواجد على الس��احة 
التعليمي��ة الدولي��ة وبن��اًء عل��ى 
توجيه��ات وأش��راف دي��وان الوقف 
الش��يعي فق��د زار عمي��د الكلية 
الدكت��ور غن��ي اخلاقان��ي اجلامعة 
االس��المية في لبن��ان، لبحث آفاق 

التعاون الثنائي 
كما بحث الدكت��ور اخلاقاني خالل 
الزيارة مع رئيس اجلامعة االسالمية 
األس��تاذ الدكتورة دني��ا املولى آلية 
تفعيل التع��اون العلمي ومد آفاق 
وجس��ور التواصل بني كلية اإلمام 
الكاظم )ع( واجلامعة االسالمية مبا 

يخدم املؤسستني التعليميتني .
وأكد اخلاقاني خالل اللقاء أن كليتنا 
اتفقت مع اجلامعة االسالمية على 
عدد من القضايا التي تس��هم في 

والتعليمي منها  العلم��ي  التطور 
من��ح منتس��بي وخريج��ي كلي��ة 
االمام الكاظم )ع( زماالت دراس��ية 
املاجس��تير  دراس��ة  اكمال  لغرض 
والدكت��واره او ف��ي االقل تخفيض 
اجورها الى نسبة مئوية معتد بها 
، وعق��د دورات تطويرية ملنتس��بي 

تدريس��ية  هيئ��ة  م��ن  الكلي��ة 
وموظفني في االدارة العامة واالمور 
املالية والفني��ة وملدة 10 ايام وعلى 
م��دار الس��نة ، والتب��ادل العلمي 
والثقافي بني تدريسيي املؤسستني 
اضاف��ة ال��ى عق��د مؤمت��ر علم��ي 

مشترك بني الكلية واجلامعة .

منى خضير عباس*   
اس��همت الهيئة العامة للمياه 
اجلوفي��ة ف��ي مس��اندة قطعات 
جيش��نا البط��ل وأبن��اء احلش��د 
خ��الل  م��ن  املق��دس  الش��عبي 
مبادرتها في حفر العديد من اآلبار 
املائية في مقراتهم العس��كرية 
ف��ي محافظ��ات ومناطق ش��تى 
تعاني من شحة املياه واستعمال 
مي��اه هذه اآلبار لإلغراض اليومية 
واالس��تعماالت البش��رية إضافة 
إل��ى التأكيد على حف��ر اآلبار في 
أماكن تواجد مخيمات ومجمعات 
النازحني الذين اجبروا على مغادرة 
للتخل��ص من بطش  مناطقهم 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة فلم 
يكن ام��ام امل��الكات املتخصصة 
ف��ي  واجليولوجي��ة  الهندس��ية 
الهيئ��ة العامة للمي��اه اجلوفية 
إال مضاعفة جهودهم واستنفار 
أهدافه��م  لتحقي��ق  طاقاته��م 
الس��امية اجتاه أبناء وطنهم وقد 
كان لهذه اآلب��ار املنجزة دور كبير 

في اس��تيطان العائ��الت النازحة 
ف��ي مخيماتهم واس��هامها في 
وضع بنى حتتية ملناطق تواجدهم 
وتوفي��ر خدم��ات مناس��بة لهم 
والتقلي��ل م��ن معاناتهم إضافة 
قواتن��ا  بجان��ب  الوق��وف  إل��ى 
املس��لحة البطلة لالس��هام في 
تخط��ي ه��ذه الظ��روف احلرج��ة 

واالستثنائية .
ف��ي  اإلعالم��ي  املص��در  واوض��ح 

الهيئ��ة انه مت اجناز )44( بئرا خمليمات 
النازح��ني و)71( بئ��را لدعم القوات 
األمني��ة واحلش��د الش��عبي خالل 
األع��وام )2014-2015-2016( ، وقال 
ل��م تقتصر إعم��ال الهيئة العامة 
للمياه اجلوفية في هذا اجلانب على 
حفر اآلب��ار املائية فق��ط بل أكدت 
على تهيئة آليات ومعدات مختلفة 
لالسهام في تسهيل مهام احلشد 

الشعبي املقدس. 

كلية اإلمام الكاظم تسعى الى توسيع 
التعاون مع الجامعة اإلسالمية في لبنان

المياه الجوفية تستنفر جهودها لتنفيذ حفر آبار للنازحين 



مدريد ـ وكاالت:
اعتب��رت نائبة رئيس الوزراء اإلس��باني س��ورايا 
س��اينز دي س��انتا ماري��ا، أن رئي��س كتالوني��ا 
كارليس بوتشيمون »ال يعرف أين هو، وال إلى أين 
يس��ير« بتوقيعه امس االول الثالثاء على »إعالن 
استقالل« اإلقليم عن مدريد مع وقف التنفيذ، 
في وقت طلبت احلكومة اإلس��بانية إيضاحات 
من زعيم كتالونيا بش��أن خطاب��ه األخير الذي 
ألق��اه عق��ب االس��تفتاء على االس��تقالل عن 

إسبانيا.
وقالت س��اينز دي ماري��ا للصحافي��ن إن »هذا 
خطاب يؤكد أنه شخص ال يعلم أين هو وال إلى 
أين يس��ير، وال إلى أين يريد أن يذهب«، مش��يرة 
إلى أن احلكومة اإلس��بانية عقد اجتماعا طارئا 
ام��س األربعاء في التاس��عة صباًحا التخاذ قرار 

ردا على ما قام به »االنفصاليون الكتالونيون«.
وشددت املتحدثة على ان االستفتاء الذي اجري 
ف��ي االول من تش��رين االول والذي تس��تند اليه 
احلكومة االنفصالية من اجل اعالن االس��تقالل 
»غي��ر ش��رعي، ويش��وبه تزوي��ر وال يتمت��ع بأي 

ضمانات« للدميوقراطية.  
ورفض��ت س��اينز دي ماري��ا دعوات بوتش��يمون 
إلجراء وساطة مع مدريد. وقالت »ليس بإمكان 
بوتش��يمون أو أي كان االدع��اء بفرض وس��اطة 
ب��دون الرجوع إل��ى الش��رعية والدميوقراطية«، 
مضيف��ة إن »احل��وار ب��ن الدميوقراطي��ن يكون 

باحترام القانون«.
وكان بوتش��يمون ون��واب األكثري��ة ف��ي برملان 
إقليم كاتالونيا وقعوا امس االول الثالثاء »إعالن 
االس��تقالل« عن مدريد لكنه��م علقوا تنفيذه 
في بادرة إلجراء »حوار« مع احلكومة اإلسبانية. 

االس��تقالل  إع��الن  إن  رس��مي  وق��ال مص��در 
الكتالوني��ة  اجلمهوري��ة  »قي��ام  عل��ى  ين��ص 
كدولة مس��تقلة وذات س��يادة حتت��رم القانون 
والدميوقراطية واملبادئ االجتماعية«، مشيرا إلى 

أن »الرئيس عّلقه مؤقًتا، داعيا إلى احلوار«.
وجتم��ع عش��رات االالف م��ن املتظاهري��ن خارج 
البرملان االقليم��ى امس االول الثالثاء بانتظار ما 
س��يعلنه الزعيم الكاتالوني. وقامت الشرطة 
الكتالوني��ة بحراس��ة املباني العام��ة وأغلقت 

احلديقة العامة حيث يقع البرملان. 
ومن املرجح أن يدفع ذلك مدريد إلى فرض حكم 
مباش��ر وتولي إدارة املنطق��ة املتمتعة باحلكم 
الذات��ي، في خطوة ميكن أن تؤدي إلى اضطرابات 

مدني��ة. ومن املرج��ح أن يواج��ه بويغدميون )54 
عاما( االعتقال. وقالت اس��بانيا واجملتمع الدولي 

انهما لن يعترفا ببيان االستقالل.
ووجدت دراسة أجرتها كلية »فليريك لألعمال« 
أن مجموع��ة م��ن الش��ركات نقل��ت قواعدها 
إس��بانيا،  م��ن  أخ��رى  أج��زاء  إل��ى  القانوني��ة 
وانخفضت مساهمة كاتالونيا في الناجت احمللي 
اإلجمال��ي إلس��بانيا م��ن 19.02 ف��ي املائة إلى 
18.6 في املائة. ونتيجة لذلك، ارتفع الناجت احمللي 
اإلجمالي لرأس املال االسباني من 18.9 في املائة 

إلى 19.03 في املائة، أعلى قليال من كاتالونيا.
وقال البروفسور ديفيد فيريداس، املتخصص في 
أس��واق رأس املال، إن حساباته تظهر مساهمة 
هذه الشركات الرائدة في الناجت احمللي اإلجمالي 
للمنطقة. وفي الوقت نفسه فان التقرير الذى 
ضبط��ه احلرس املدني خالل القبض على 14 من 
كب��ار اعضاء احلكومة الكاتالونية يوم 20 أيلول 
اظه��ر ان احلركة املؤي��دة لالس��تقالل تخطط 
لزعزع��ة اس��تقرار احلكومة االس��بانية الجبار 
مدريد على التفاوض حول استفتاء متفق عليه 

في املستقبل.
وق��ال تقرير صادر ع��ن »معا من اج��ل نعم« ان 
االئت��الف يتنبأ »بنزاع دميوقراط��ي بدرجة كبيرة 
م��ن الدع��م الش��عبي ال��ذي يهدف ال��ى خلق 
عدم االس��تقرار السياس��ي واالقتص��ادي الذي 

س��يجبر الدولة على التف��اوض على االنفصال 
او االس��تفتاء«. ورف��ض مصدر داخ��ل احلكومة 
الكاتالوني��ة التقرير بانه »غي��ر موثوق« ولكنه 

رفض التعليق.
وأعلن رئيس كاتالونيا كارلوس بوجدميون، امس 
االول الثالثاء، أنه يقبل »تفويض الشعب« لكي 
تصبح املنطق��ة »جمهورية مس��تقلة« لكنه 
اقترح تعليق التطبيق الفوري إلعالن االستقالل 

لكي يفسح اجملال أمام احلوار. 
وأوض��ح متح��دث أن قوات االمن تري��د »منع اي 
وض��ع ميك��ن ان يش��كل ضغط��ا على نش��اط 
البرملان«مذك��را مبا وقع االحد خالل تظاهرة ضد 
اس��تقالل كاتالونيا »ح��ن اقتحمت مجموعة 
من االش��خاص مداخل املنت��زه ورموا مقذوفات 
على البرملان«. وأض��اف »نحاول تفادي مثل هذه 
احلاالت التي يتس��بب به��ا املتظاهرون من دعاة 

الوحدة، كما مجموعات انفصالية متطرفة«. 
ودع��ت اجلمعي��ات االنفصالي��ة الكب��رى ف��ي 
كاتالوني��ا إل��ى التظاهر أم��ام البرمل��ان »دعما 
ودفاع��ا عن اعالن االس��تقالل« لك��ن مع إغالق 

املنتزه سيتجمعون خارج محيطه. 
وتشير اس��تطالعات الراي إلى أن غالبية كبيرة 
م��ن الكاتالوني��ن يري��دون تنظي��م اس��تفتاء 
مكتمل الش��روط، لكن اغلبي��ة بينهم ترفض 

االستقالل.

شؤون عربية ودولية6

واشنطن ـ أ ب ف :
أعلن البي��ت األبيض ان الرئي��س االميركي دونالد 
ترام��ب بحث ام��س االول الثالثاء مع وزي��ر الدفاع 
جي��م ماتيس ورئيس االركان ج��و دانفورد »مروحة 
اخلي��ارات« الت��ي متتلكه��ا الوالي��ات املتح��دة في 

مواجهة كوريا الشمالية.
وقالت الرئاس��ة االميركية في بي��ان ان »اإلحاطة 
والنق��اش ترّك��زا عل��ى مروحة اخلي��ارات للرد على 
اي ش��كل من أش��كال العدوان من جان��ب كوريا 
الش��مالية، وإذا ل��زم االم��ر ملنع كوريا الش��مالية 
من تهديد الوالي��ات املتحدة وحلفائها بأس��لحة 

نووية«.
ولم يوضح البيان ما اذا كان هذا االجتماع يعني ان 

التهديد الكوري الشمالي يتعاظم.
وكان ترام��ب قال في تغريدة غامضة الس��بت أن 
»شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول« مع كوريا 
الش��مالية، م��ن دون ان يوض��ح ما ال��ذي يقصده 

فعال.
وكت��ب يومه��ا ان »الرؤس��اء وإداراته��م عكف��وا 
عل��ى احلديث م��ع كوريا الش��مالية على مدى 25 
عام��ا، ووّقع��وا اتفاقات وصرفوا مبال��غ طائلة من 

االموال«.
واض��اف »لكن لم يكن لذلك مفعول. فقد مت خرق 
االتفاق��ات حتى قبل أن يجف احلبر، في اس��تهانة 
باملفاوض��ن االميركين. عفًوا، لكّن ش��يئا واحدا 

فقط سيكون له مفعول«.

انقرة ـ أ ب ف:
أعل��ن الرئي��س التركي رجب طي��ب اردوغان امس 
االول الثالثاء مقاطعة السفير االميركي في انقرة، 
متهم��ا اياه بالوق��وف وراء ازمة التأش��يرات التي 
اندلعت بن البلدين، في خطوة سارعت واشنطن 

الى التنديد بها مؤكدة دعمها لسفيرها.
وقال اردوغان خالل زيارة الى بلغراد إن بالده لم تعد 
تعتبر السفير األميركي جون باس »ممثال للواليات 
املتحدة ف��ي تركيا«، بعد أن أوقف��ت القنصليات 
االميركي��ة ف��ي ب��الده اص��دار التاش��يرات لغير 

املهاجرين.
وق��ال اردوغ��ان »ل��م نعد نعتب��ره ممث��ال للواليات 

املتحدة في تركيا«، في إشارة إلى باس.
وأضاف »لم نوافق وال نوافق أن يقوم هذا الس��فير 
بزي��ارات وداعي��ة لل��وزراء، رئي��س البرمل��ان ومعي 
ش��خصيا«. ويغادر باس انقرة في االيام املقبلة اثر 

تعيينه سفيرا في كابول.
ويقوم الس��فراء األجانب املغ��ادرون البالد بزيارات 
وداعي��ة لكب��ار املس��ؤولن احمللي��ن قب��ل ت��رك 
مناصبهم ومغادرة البالد، عمال بعرف دبلوماسي 

سائد.
وقال اردوغان إن توقيف املوظف التركي استند إلى 
أدلة عثرت عليها الشرطة تظهر أن »ثمة ما يدور 

في قنصلية )الواليات املتحدة في( اسطنبول«.
ونفت واش��نطن ه��ذه االتهامات الت��ي وصفتها 
بانه��ا نابعة من نظرية مؤام��رة هزلية، فيما نفى 

غولن نفسه اي صلة مبحاولة االنقالب.

ترامب يبحث مع القادة 
العسكريين الخيارات في 
مواجهة كوريا الشمالية

أنقرة تقاطع السفير 
االميركي وواشنطن

 تؤكد دعمها له

متابعة ـ الصباح الجديد:

ص��ب وزي��ر الدف��اع االس��رائيلي 
افيغدور ليبرم��ان الزيت على نار 
التكهن��ات بق��رب ان��دالع حرب 
جديدة في املنطق��ة، ولوح بأنها 
ستكون »في الشمال على جبهة 

واحدة، سورية ولبنان معا.
 وق��ال ليبرم��ان »ال نتح��دث عن 
اهلل،  ح��زب  وح��ده،  اهلل  ح��زب 
األس��د وعم��الء نظ��ام  ونظ��ام 
األس��د واجليش اللبناني أصبحوا 

منظومة واحدة«.
وبرر ليبرمان تهدي��ده بأن اجليش 
اس��تقالليته،  فق��د  اللبنان��ي، 
م��ن  يتج��زأ  ال  »ج��زءا  وأصب��ح 

منظومة حزب اهلل«.
ليبرم��ان  تصريح��ات  وج��اءت 
االلكترون��ي  املوق��ع  بحس��ب 
لصحيف��ة »يديع��وت أحرونوت« 
اإلس��رائيلية أمس االول الثالثاء ، 
أمام جنود إس��رائيلين، في مقر 
وزارة الدف��اع، في مدينة تل أبيب 
مبناسبة ما يسمى عيد »العرش« 

اليهودي.
بحس��ب  ليبرم��ان،  وأض��اف 
الصحيف��ة، »لق��د فق��د اجليش 
اللبنان��ي اس��تقالليته وأصب��ح 
ج��زءا ال يتجزأ من منظومة حزب 

اهلل«.
ونقل��ت الصحيفة ع��ن ليبرمان 
قوله »ان علينا االس��تعداد لكل 
س��يناريو محتم��ل«، معتب��را أن 
احلقائق اجلدي��دة »تفرض حتديات 

جديدة علينا«.
وأض��اف: »أري��د م��ن أعدائنا في 
الط��رف اآلخ��ر أن يفك��روا مليا 
ف��ي أي خطوة يقوم��ون بها ضد 
دول��ة إس��رائيل، ك��ي ال نضط��ر 
إل��ى اس��تخدام كل قوتن��ا وكل 

قدراتنا«.
ج��ل  »نوج��ه  ليبرم��ان  وتاب��ع 
جهودنا ملنع ح��رب جديدة، ولكن 
في الش��رق األوس��ط اجلديد فإن 
التقدي��رات الت��ي كن��ا نعرفه��ا 
سابقا، مثل اإلمكانية الضئيلة، 
بات��ت ببس��اطة غي��ر ذات صلة، 
فكل ش��يء من املمكن أن يتغير 
بن حلظة واخرى وم��ن اليوم إلى 

الغد«.
وقال »كل شيء يجب أن يستند 
إل��ى حقيق��ة أن علين��ا أن نكون 

مستعدين ملناورة جدية وال توجد 
مناورة من دون نيران قوية«.

ومض��ى ليبرم��ان يق��ول انه »لن 
تك��ون هن��اك ح��رب ف��ي جبهة 
واحدة بعد اآلن، ال في الشمال وال 
ف��ي اجلنوب )قطاع غ��زة(، واحلرب 

املقبلة ستدور في جبهتي«.
هذا وب��دأت ف��ي إس��رائيل أكبر 
مناورة عس��كرية من��ذ 19 عاماً 
القي��ادة  للجي��ش اإلس��رائيلي  
الش��مالية »حتاك��ي حرب��اً على 
لبنان كله وليس فقط على حزب 

اهلل«. 
واس��تمر التدري��ب املن��اورة نحو 
إل��ى  اجلي��ش  وس��ارع  اس��بوع. 
اإلعالن بأن التدري��ب ال عالقة له 
بالتط��ورات في س��ورية وموقف 
إس��رائيل م��ن الوج��ود االيراني و 
»ح��زب اهلل« ف��ي س��ورية إمنا مت 
حتديده مسبقاً في إطار التدريبات 
العس��كرية الهادفة إلى احلفاظ 

على قوة اجليش.
إن  صحافي��ة  تقاري��ر  وأف��ادت 
أن  بافت��راض  »يب��دأ  التدري��ب 

احلكومة األمني��ة املصغرة قررت 
ش��ن حرب على حزب اهلل بهدف 
حس��مه وليس ردع��ه فقط، في 
أعق��اب س��يناريو حص��ل عل��ى 
احل��دود مع لبن��ان متثل بتس��لل 
عناصر ح��زب اهلل عبر البحر الى 
بلدة إسرائيلية قريبة من احلدو«.

ويش��ارك ف��ي التدريب عش��رات 
آالف اجلنود، مبن فيهم آالف جنود 
احتياط مت استدعاؤهم، وعشرات 
الطائ��رات احلربي��ة وطائ��رات بال 
طي��ار، وق��وات برية ولوجس��تية 
ووحدات من الهندس��ة وس��الح 
الطيران وسالح البحرية واجلبهة 
الداخلي��ة واالتصال وقيادة هيئة 
بل��دات ف��ي  األركان. ومت اختي��ار 
الش��مال، بينه��ا بل��دات عربية، 
إلج��راء بع��ض التدريب��ات فيها 
لتش��ابه تضاريسها مع قرى في 

جنوب لبنان.
ومت التركي��ز ف��ي األي��ام األول��ى 
م��ن التدريب على س��يناريوهات 
دفاعية تش��مل هجوم��اً مضاداً 
وجتمي��ع ق��وى، فيم��ا رك��ز ف��ي 

تدريب��ات األس��بوع الثان��ي على 
الهجوم مبا في ذل��ك براَ. وحاكى 
التدريب أيضاً احتمال إخالء بلدات 
إس��رائيلية محاذي��ة للحدود مع 
لبنان من س��كانها )خالل احلرب( 
إثر تعرضها لهجمات صاروخية.

ونقلت صحيفة »إسرائيل اليوم« 
أن القيادة العسكرية ترى أنه في 
حال وق��ع حرب م��ع »حزب اهلل« 
فإنه��ا لن تك��ون »ح��رب لبنان« 
فقط إمنا »حرب الشما«« إذ تتوقع 
أن تك��ون على جبهتن: اللبنانية 
والسورية. وقال مصدر عسكري 
للتلفزيون اإلسرائيلي إنه وللمرة 
األولى »س��يكون لبنان كله على 
خارطة األهداف العسكرية منها 
تدمير البنى التحتية اللبنانية«.

وأضافت الصحيفة أنه رغم إعالن 
اجلي��ش أن ال عالقة ب��ن التدريب 
وتطورات الوضع في سورية على 
نح��و ال يرض��ي إس��رائيل، إال أن 
اجليش س��يعمل على إب��راز قوة 
اجلي��ش املتعاظمة به��دف تعزيز 
الردع اإلس��رائيلي ل�«حزب اهلل«، 

املتتالي��ة  بالتحذي��رات  وربط��ت 
الت��ي أطلقه��ا رئي��س احلكومة 
بنيام��ن نتانياه��و ووزي��ر دفاعه 
أفيغ��دور ليبرم��ان وق��ادة اجليش 
في الش��هر األخير حول مخاوف 
إس��رائيل من قيام اي��ران بإقامة 
مصن��ع لألس��لحة والصواري��خ 
في لبنان وس��ورية وإقامة قواعد 

ايرانية في سورية.
أف��ادت صحيف��ة  وعل��ى صل��ة 
»هآرت��س« أن روس��يا ح��ذرت من 
الفيت��و في  أنه��ا ستس��تخدم 
مجل��س األم��ن الدول��ي إلحباط 
أي مش��روع قرار يدي��ن حزب اهلل 
بانتهاك الق��رار الدولي 1701 وأن 
نتانياه��و ل��م ينجح ف��ي إقناع 
الرئي��س الروس��ي فالدميير بوتن 

بتأييد مشروع كهذا.
ورفض اي مس��ؤول لبناني، او من 
»حزب اهلل التعليق على املناورات 

االسرائيلية.
ونفذت اس��رائيل منذ بدء النزاع 
في سوريا عشرات الغارات اجلوية 
وعملي��ات القص��ف في س��وريا 

التي استهدفت خصوصا مواقع 
وقواف��ل حل��زب اهلل ال��ذي يقاتل 
الى جانب ق��وات النظام. وحذرت 
اسرائيل مرارا من انها لن تسمح 
بان يستخدم حزب اهلل في سوريا 
س��الحا ميكن ان يش��كل تهديدا 

السرائيل.
وخاض��ت اس��رائيل ف��ي صي��ف 
اهلل  ح��زب  ض��د  حرب��ا   2006
استمرت شهرا واوقعت اكثر من 
1200 قتيل في اجلان��ب اللبناني 
غالبيته��م مدني��ون، و160 قتيال 
في اجلانب االسرائيلي غالبيتهم 

عسكريون.
وتعتبر اسرائيل في حالة حرب مع 
سوريا رسميا، لكن اي صدام لم 
يحصل على احلدود بن اجليش��ن 
العربية االس��رائيلية  منذ احلرب 

االخيرة في 1967.
واحتلت إسرائيل 1200 كلم مربع 
من هضبة اجلوالن الس��ورية في 
س��نة 1967 وضمتها في 1981. 
وال يزال نح��و 510 كلم مربع من 

الهضبة مع سوريا.

بدأت أكبر مناورة عسكرية منذ 19 عامًا للجيش

إسرائيل تلوح بإعالن الحرب على لبنان وسوريا 
على وفق جبهتين »الشمالي والجنوبي »

نفذت اسرائيل منذ 
بدء النزاع في سوريا 

عشرات الغارات 
الجوية وعمليات 

القصف في سوريا 
التي استهدفت 

خصوصا مواقع 
وقوافل لحزب اهلل 

الذي يقاتل الى جانب 
قوات النظام

اسرائيل تلوح باحلرب

الحكومة تطلب إيضاحات من زعيم اإلقليم بشأن خطابه األخير

بوتشيمون يوّقع »إعالن استقالل« كاتالونيا 
مع وقف التنفيذ إفساًحا في المجال للحوار
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

8
العداءة إيمان صبيح وجه العراق المشرق في الرياضة النسوية

9
االستقرار وثقافة االحتراف تؤهل مصر بجدارة

10
»المصافي« يتوّج بكأس العراق لكرة القدم الشاطئية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

 ينتظ��ر احتاد كرة الق��دم العراقي ردا 
نهائي��ا من نظيره االوغن��دي لتاكيد 
موعد اللقاء الذي سيجمع املنتخبني 
في الثالث عش��ر من الش��هر املقبل 
في ملعب كرب��اء االوملبي بعد اجراء 
ع��دد م��ن التعدي��ات على ش��روط 
االوغنديني فيما يتعلق باملوعد ومببلغ 

املباراة .
وق��ال عضو احتاد اللعب��ة رئيس جلنة 
املنتخبات فالح موس��ى ان املوافقة 

على اقامة خوض املنتخب االوغندي 
مب��اراة دولية ودية في ايام الفيفا في 
ملع��ب كرب��اء وصلت لاحت��اد لكن 
هنال��ك بعض املاحظ��ات التي كان 
احت��اد الك��رة ق��د اوضحه��ا لنظيره 
االوغندي ولم يحصل حتى االن على 
رد نهائ��ي عليه��ا الس��يما مايتعلق 

مبوعد املباراة ومبلغها املطلوب .
واوضح موس��ى ان االحت��اد االوغندي 
كان قد طل��ب ان يكون موعد املباراة 
في العاش��ر من الش��هر املقبل وهو 
توقيت اليناسبنا كونه ياتي متزامنا 
مع ذكرى اربعينية االمام احلسني) ع) 

فيما اقترح االحتاد ان تكون املباراة في 
الثالث عشر من الشهر ذاته وهو من 
بني اي��ام الفيفا الت��ي تنحصر مابني 
الثاني والرابع عشر من شهر تشرين 
االوغن��دي  اجلان��ب  ان  وزاد   ، الثان��ي 
اش��ترط احلصول على مبلغ حضوره 
ال��ى العراق بعي��دا عن مبل��غ تذاكر 
السفر وهو امر رفضه االحتاد العراقي 
وطلب ان يش��مل مبلغ اللعب تذاكر 

السفر ايضا.
وخت��م موس��ى ان االحت��اد بانتظ��ار 
عل��ى  االوغندي��ة  املوافق��ة  وص��ول 
مقترحات احتاد الكرة ، مس��تدركا ان 

االخير بدا اتصاالته من خال عدد من 
السماس��رة للبحث عن حلول بديلة 
في حال اعت��ذار اوغندا وذلك مبفاحتة 
عدد من االحتادات االوربية السيما تلك 
التي خرجت من س��باق الوصول الى 
النهاءئي��ات او تلك الت��ي لم تتمكن 
من التاهل للمحل��ق االوربي مرجحا 
ان يكون منتخبي صربيا ومونتينغيرو 

االقرب للعب في العراق.
العراق��ي  املنتخ��ب  أن  إل��ى  يش��ار 
خاض في اخلامس من الش��هر اجلاري 
مب��اراة جتريبية مع كينيا، تفوق فيها 
بهدف��ني مقابل هدف، عل��ى ملعب 

ج��ذع النخلة ف��ي البص��رة. وحقق 
األس��ود العديد من املكاس��ب، التي 
أثارت تف��اؤل اجلماهير العراقية، بعد 
مباراة كينيا، أبرزها املس��توى الفني، 
حي��ث ق��دم املنتخب خال الش��وط 
األول أداًء رائًعا، متكن عبره من حسم 

املباراة مبكرًا.
وحقق مدرب املنتخب، باسم قاسم، 
مكس��ًبا آخر، من خال الدفع بوجوه 
ش��ابة جديدة، أو قليلة املشاركة مع 
الفريق، حيث يس��عى للزج بالشباب 
بنح��و تدريج��ي، للدمج ب��ني جيلني، 
وخل��ق االنس��جام داخ��ل الصفوف، 

حتضيرًا لبطولة اخلليج، التي سيغيب 
عنها أغلب احملترفني.

كم��ا س��يمنح االنتص��ار الفرص��ة 
للمنتخ��ب العراق��ي، للتق��دم ف��ي 
تصنيف الفيفا، وهو األمر الذي يركز 
علي��ه كثي��رًا اجلهاز الفن��ي للفريق، 
حيث س��بق للمدرب أن طلب خوض 
أكبر ع��دد م��ن املباريات، واس��تثمار 
أي��ام الفيف��ا ف��ي محاول��ة االرتقاء 

بالتصنيف.
ومنذ زمن ل��م يكتمل عقد احملترفني 
العراقيني ف��ي أوروب��ا، داخل صفوف 
املنتخب، وهو مؤشر إيجابي، في ظل 

حصوله��م على الدع��م والثقة من 
اجلماهي��ر، وخلق حالة م��ن الود، بعد 
حادث��ة إبعاد أحمد ياس��ني في وقت 
س��ابق، والتي خلق��ت فت��ورًا كبيرًا، 
خاص��ًة أن احملترف��ني ميثل��ون الق��وة 

الضاربة للمنتخب.
وتع��د مب��اراة كينيا كذل��ك خطوة 
مهمة، في إطار مس��اعي رفع احلظر 
عن املاع��ب العراقية، حي��ث أثبتت 
التنظي��م،  عل��ى  قدرته��ا  الع��راق 
باإلضاف��ة إلى اللوح��ة اجلميلة التي 
رس��متها اجلماهي��ر في اللق��اء، من 

خال التشجيع النظيف.

اتحاد الكرة بانتظار الرد األوغندي
مفاتحة دول أوروبية في حال تعّذر تضييف المنتخب األفريقي

»فيفا« يختار مشجعًا 
مصريًا كأداة لإلرادة 

واألمل
ص 9



المجتمع 
العراقي 

راقي في 
التعامل مع 

الرياضة، فقد 
كان األهل 
واألصدقاء 
والمجتمع 

يشجع ويدعم 
الرياضي، وال 
سيما عندما 
تكون فتاة، 

ولديها سجل 
حافل بالفوز 

والنجاحات 
على المستوى 

الدولي، 
شخصيا اشعر 

ان المجتمع 
كان هو الدافع 

الحقيقي 
لالستمرار 

بالعطاء 
والدافع 

والتشجيع ألن 
أبذل أقصى 

جهد كي 
أكون على 

مستوى 
طموحي 

وطموحهم

من المؤكد 
المالعب في 

الزمن القريب 
ستكون 
الوجهة 

المفضلة 
للنساء لقضاء 

أوقاتهن 
واالستمتاع 
بالمباريات 

الرياضية بدال 
عن التجول في 

المتنزهات 
واماكن اخرى  
فعندما ترتاد 

النساء الي 
ملعب رياضي 
ستظهر حبها 

للرياضة

الملف 8
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بغداد - أحالم يوسف:

عندما نتحدث عن الرياضة النس��وية 
في العراق فمن الضروري أن يكون على 
هرم احلديث اسم العداءة اميان صبيح، 
تلك الفتاة اليافع��ة القوية واجملتهدة 
الت��ي اثبت��ت وجودها بعدة نش��اطات 
رياضية مدرس��ية لك��ن طريقها نحو 
النجومي��ة كان حينم��ا تبناها املدرب 
ش��اكر الش��يخلي بعد ان توسم بها 

بطلة في رياضة العدو.
حصلت اميان صبيح على عدة اوسمة 
في عدد من البطوالت العربية والعاملية 
نذك��ر منها، مش��اركتها ف��ي بطولة 
ش��باب العرب وحصولها عل��ى اربعة 
اوسمة ذهب في سباق 400 متر و800 
مت��ر وأربعة اوس��مة أخرى في س��باق 
100 متر وأربعة اوسمة في سباق 400 
متر، ش��اركت أيضا في بطولة العالم 
للشباب في املكسيك، وحصدت املركز 
الرابع في س��باق 400 متر، إضافة الى 
ارقام قياس��ية سجلت باس��مها الى 
يومنا ه��ذا، وفي ال��دورة العربية التي 
أقيم��ت في املغرب، التقين��ا الدكتورة 
اميان صبي��ح لتحدثنا عن ذكرياتها مع 
رياض��ة العدو او الرك��ض وعن قراءتها 

ملشهد الرياضة النسوية اليوم:

 بداي��ة اود ان حتدثين��ي ع��ن بداي��ة 
دخولك الى عالم الرياضة، مع علمنا 
إنك كنت موهوبة بأكثر من نش��اط 
رياضي باملدرس��ة، فكي��ف حدث ان 
اجتهت الى الساحة وامليدان والركض 

بالتحديد؟
كان��ت بدايات��ي ع��ن طريق نش��اطات 
املدرس��ة، وم��ن ثم مثل��ت التربية في 
ألع��اب الق��وى، وباخلص��وص الركض، 
ش��اكر  الكبي��ر  امل��درب  وج��ود  وكان 
الشيخلي الذي أتى وعرض على تدريبي 
وراهن عل��ى ان يجعلن��ي بطلة، كنت 
حينها صغيرة بالس��ن فاتصل باهلي، 

وأخبرهم عما توس��مه ب��ي كرياضية، 
وكانت تلك هي البداية.

 كنا وما زلنا نعاني من جهل بأهمية 
الرياضة، لذلك جند في املدارس ان أي 
م��ادة ميك��ن ان تكون بدي��ا عن درس 
الرياض��ة، وكأنه درس احتياط، كيف 

تنظرين الى هذا االمر؟
فعال، درس التربية الرياضية في املدارس 
ضعيف، وإذا أردنا أن نطور الرياضة في 
الع��راق، فالبداي��ة يج��ب ان تكون من 
االهتمام بدرس الرياضة في املدرس��ة، 
تفتقر مدارس��نا إلى البني��ة التحتية 
للرياضة، فاملالعب غير صاحلة للتدريب 
او اللعب، واملستلزمات كلها ضعيفة، 
إضافة  املطلوب،  باملس��توى  وليس��ت 
إل��ى إهمال مدرس الرياضة الى املهمة 
التي أوكل��ت اليه، بالرغم من ان هناك 
في بعض املدارس »القليلة« مدرس��ن 
ي��ؤدون واجبهم على اكمل وجه، ولكن 
نح��ن نطم��ح ان يك��ون اجلمي��ع على 
مس��توى املس��ؤولية لكن قب��ل ذلك 
يج��ب ان يك��ون هن��اك وعي��ا بأهمية 
ممارسة الرياضة في حياتنا العامة وفي 

املدرسة على وجه اخلصوص.

 هل تعتقدين ان الرياضة النس��وية 
ف��ي العراق حصلت على ما يليق بها 

من اهتمام إعامي؟
في زمن��ي، عندما كنت رياضية، لم مير 
أسبوع، اال وكان لي لقاء وحوار مع أكثر 
من مجل��ة او صحيفة واالمر نفس��ه 
م��ع زميالت��ي الرياضي��ات، لذلك فقد 
حصلنا على ش��هرة واجلمه��ور عرفنا 
بنحو جي��د، اما اليوم فال أجد ان هناك 
اهتمام��ا إعالميا بالرياضة النس��وية 
لذل��ك فهن��اك الكثي��ر م��ن اجلمهور 
يجهل أس��ماء العديد م��ن الرياضيات 
اللوات��ي حص��دن اوس��مة وميداليات 
ف��ي البطوالت احمللي��ة والعربية، يجب 
ان نعلم ان االعالم له دور مهم بنش��ر 
ثقاف��ة الرياضة، وأيضا ابراز األس��ماء 

الت��ي تس��تحق ان يكون لها ش��أنها 
جماهيريا.

 قب��ل مدة س��معت ع��ن فريق كرة 
قدم نس��وي بإحدى احملافظ��ات، ملاذا 
ال جند اهتمام بهذا املوضوع من قبل 
املعني��ن م��ع علمنا بان ك��رة القدم 
هي الرياضة االولى من حيث اهتمام 
اجلمهور، ومن هي اجلهة التي جتدينها 

مقصرة في هذا املوضوع؟
رياض��ة كرة الق��دم النس��وية حديثة 
في العراق، وحتتاج إل��ى الكثير، ويجب 
االهتمام م��ن خالل املنهج املدرس��ي، 
والي��وم بحس��ب معلومات��ي، هن��اك 
اهتمام في مديرية النش��اط املدرسي 
في وزارة التربي��ة، بفعالية كرة القدم 
للفتي��ات، وهناك بط��والت تقام لتلك 
الرياضة، وظه��رت مواهب عدة، ولكن 
نحن محتاج��ن إلى العمل املس��تمر 
م��ن أجل رفع مس��توى اللعبة، ففريق 
واح��د في ن��ادي، ال اس��تطيع ان اطلق 
عليه اسم رياضة نسوية او ان نتحدث 
عن فريق كرة قدم نسوي عراقي، يجب 
ان يكون هناك انتش��ارا لهذه الرياضة 
في املدارس أوال لتس��ليط الضوء على 
املوهوب��ات منه��ن، وم��ن ثم يأت��ي دور 

النوادي الرياضية.

 ان كان��ت هن��اك طالب��ة موهوب��ة 
برياضة معينة، فهل ميكن ان تكوني 
مس��اندة لها كي تواصل مسيرتها، 
ومب��اذا تنصحن  وتثب��ت موهبته��ا، 
الفتاة التي جتد في نفس��ها موهبة 

برياضة معنية؟
يعلم��وا  ال  املوهوب��ن  م��ن  الكثي��ر 
مبوهبتهم او ال يدركوا ان لديهم موهبة 
في تلك الرياضة او تلك، هناك فرق هي 
التي تقوم بكشف املواهب، إضافة الى 
العائلة العراقية، فه��ي نادرا ما تعرف 
او تتنبه الى موهبة اطفالها، بالنسبة 
ال��ي فانا مؤكد س��أقدم ما اس��تطيع 
ل��كل موهب��ة تصادفن��ي، بالتوجي��ه 

الصحيح الن هناك من يعرف مبوهبته 
ولكن ال يعلم كيف ميكن ان يستثمرها، 
وأين ميكن ان يتوجه كي يبدأ مبس��يرته 
الرياضية، أيضا انا أس��عى إلى أن تأخذ 
كل موهب��ة حقها بالتط��ور، ولكن انا 
االن برغ��م كوني تدريس��ية في كلية 
التربية البدنية، وعلى الرياضة للبنات، 

ولكن مهامي محصورة إداريا.

 ه��ل ميك��ن ان تكون��ي مس��تقبا 
مدربة بنادي معن لرياضة الركض، او 
أي رياضة اخرى كونك مارس��ِت عدة 

العاب في اثناء الدراسة؟
جرب��ت التدري��ب ملدة قصي��رة جدا مع 
مدرب��ي الدكت��ور ش��اكر الش��يخلي، 
وهي مهمة ليس��ت سهلة ابدا، ولكن 
اجتهت فيما بعد ال��ى مهام أخرى غير 

التدريب.

 كي��ف تعام��ل االهل م��ع موضوع 
تدريبات��ك ومش��اركتك مبس��ابقات 

خارج العراق؟
اجملتمع العراق��ي راقي في التعامل مع 
الرياضة، فق��د كان األه��ل واألصدقاء 
واجملتم��ع يش��جع ويدع��م الرياض��ي، 
وخصوص��ا عندما تكون فت��اة، ولديها 
س��جل حافل بالفوز والنجاحات على 
املس��توى الدول��ي، ش��خصيا اش��عر 
ان اجملتم��ع كان ه��و الداف��ع احلقيقي 
لالستمرار بالعطاء والدافع والتشجيع 
الن اب��ذل اقصى جهد ك��ي أكون على 

مستوى طموحي وطموحهم.

 ما هو حلم اميان الصبيح اليوم؟
امتنى ان تكون هناك خططا صحيحة 
للرياضة العراقية، ألن املواهب موجودة، 
الرياضات  يخ��ص  فيما  والتكنلوجي��ا 
موجودة أيضا، لكن نحن محتاجن الى 
مدرب يستطيع وضع خطط ميكن من 
خاللها اكتش��اف املواهب في األماكن 
الصحيحة وم��ن ثم الب��دء بالتدريب، 

ألننا نستحق األفضل.

بغداد ـ ظمياء العزاوي*

يش��هد العراق  ث��ورة تش��ييد املالعب 
احلديث��ة  ومنافس��ة قوي��ة ف��ي مجال 
ذات  الق��دم  ك��رة  مالع��ب  تش��ييد 
املواصفات العاملي��ة وتصميمها بطرق 
حديثة ال مش��ابهة س��ابقا سعيا وراء 
تنظي��م بطوالت رياضي��ة عربي ودولية 
كبرى ليكون صرح��ا رياضيا يجمع بن 
روعة التصميم واملس��احة واستخدام 
اح��دث التقني��ات ف��ي التنفي��ذ وق��د 
ش��ملت كافة محافظ��ات العراق على 
مالع��ب كثي��رة ومنها ملع��ب البصرة 
وملعب كربالء وميس��ان وملعب الدالل 
في زاخو وملعب النجف وملعب الكوت  
التي اجن��زت وملعبي ال��زوراء واحلبيبية 
قيد االجناز والزال العمل متواصل بهما 

الى حن االنتهاء  .
وش��هدت ه��ذه املالع��ب اس��تقطاب 
املنتخب��ات اخلارجية الت��ي لعبت امام 
منتخبن��ا الوطني واالوملبي والش��باب 
حيث تعد ه��ذه املالعب احلديثة واجهة 
الرياض��ة العراقية كي  تنهض مالعبنا 
العراقي��ة  م��ن جدي��د لتك��ون محط 
انظ��ار ل��كل م��ن يرتاده��ا  وق��د وفرت 
ه��ذه املالع��ب احلديثة مراف��ق رياضية 
مهمة منها اماكن مخصصة للنساء 
الن متابع��ة ح��واء ف��ي داخ��ل املالعب 
شيئا اساسيا للتش��ويق واثارة اللعب 
واحلماس في نف��وس الالعبن وهذا امر 
مه��م  للغاية لكي يك��ون اجناز في كل 
مباراة و طالبت حواء مؤخرا  لكي يصل 
صوته��ا  بدخولها املدرج��ات الرياضية 
واس��تمرار دخوله��ا املالعب بع��د رفع 

احلض��ر كليا بعد ما ف��رض على جميع 
املالع��ب العراقية لتش��ارك وتقدم كل 
ماهو جديد وعكست في االونة االخيرة 
النس��اء مبختلف مس��مياتها  الع��اب 
بتق��دم الرياضة النس��وية على جميع 
االصعدة الرياضية بعدما اثبت جدارتها 
ومثابرته��ا في كافة البط��والت احمللية 
والدولي��ة  ك��ي تثبت ان رغب��ة اجلنس 
اللطي��ف في كس��ر القاع��دة وتغيير 

الواقع النمطي لدخولها الى املالعب.
 ومن املؤكد املالع��ب في الزمن القريب 
س��تكون الوجه��ة املفضل��ة للنس��اء 
لقضاء اوقاتهن واالس��تمتاع باملباريات 
الرياضية بدال عن التجول في املتنزهات 
واماك��ن اخ��رى  فعندما ترتاد النس��اء 

الي ملع��ب رياض��ي س��تظهر حبه��ا 
للرياضة وس��تنمي اهتمامه��ا رياضيا 
وس��يكون لها حتفيز ملمارس��تها سواء 
على مستوى االحتراف او بدافع احلفاظ 
عل��ى اللياق��ة البدنية  وعلى النس��اء 
للمباري��ات  حضوره��ن  أهمي��ة  ادراك 
بداف��ع مؤازرة الف��رق واالندية  والتعبير 
عن حب الوطن واالنتماء للعراق ليكون 
حضوره��ا بداف��ع مس��اندة الالعب��ن 
ومنحه��ن الثقة حتى يس��تطيعون ان 
يرفع��ون راية العراق عالي��ة ان كان في 
مالعبنا احلديثة او في محافلنا الدولية 

ومشاركاتهم بالبطوالت اخلارجية .
وفتحت مؤخرا املالعب اجلديدة  ابوابها 
امام منتخبات مثل االردن وكينيا وقريبا 

س��يزور العراق املنتخ��ب االوغندي في 
الش��هر املقبل وهذه املباريات ماهي اال 
رسائل الى العالم بشان جاهزية املالعب 
العراقي��ة من حي��ث دق��ة تصاميمها 
مع كاف��ة خدماته��ا احلديث��ة مجهزة 
باالحتياج��ات كاف��ة  لتك��ون جاه��زة 
لضياف��ة املباريات والبط��والت الدولية 
ومن اجل هذه االهداف مت بناء املنش��آت 
الرياضي��ة احلديثة في جميع احملافظات 
واجملهزة باحدث املعدات لنافس املالعب 
العاملي��ة ولتص��ل ال��ى ماتصب��و اليه 
الرياض��ة العراقية كي تكون مع املراكز 

املتقدمة في قوائم املالعب العاملية . 
كملعب��ي  القدمي��ة  مالعبن��ا  وح��ول 
الش��عب والكش��افة لن ننس��ى انها 

اس��تقطبت العديد من املباريات والزال 
ملعب الكشافة رغم تصدعه  الواضح  
وحاجته الى ترميم والذي يحتاج كثيرا 
الى اكس��اء س��احاته الرياضية بالثيل 
الطبيعي او االصطناعي  ويحتاج كثيرا 
بأهتم��ام مبرافقه الداخلي��ة من كافة 
اجلوان��ب ويك��ون امت��دادا ال��ى املالعب 
اجلدي��دة  وم��ازال بالرغ��م م��ن قدم��ه 
ومباريات  واندي��ة  تدريبات  يس��تضيف 
ف��ي دوري الدرج��ة االول��ى بالرغ��م ان 
ه��ذه املالع��ب س��ابقا انتج��ت الكثير 
من الالعب��ن املتميزين واوجدت طاقات 
رياضي��ة ممتازة ليس على مس��توى كرة 
القدم فحس��ب وامنا في شتى االلعاب 
الرياضية والكثير من املواهب الرياضية 

الت��ي ال تنس��ى وبق��ت ف��ي الذاك��رة 
الرياضي��ة العراقي��ة الت��ي  خرجت من 
هذه املالعب وحققت اجنازات كبيرة في 
الكثير من البط��والت، وتأهيله هو من 
اجل ان يبقى تراثا رياضيا مهما بأسمه 
وبأس��ماء الرياضن الرواد الذين عاصروا 

هذا امللعب  .
احلديث��ة  مالعبن��ا  س��تكون  واخي��را 
عرس��ا عراقيا ورياضي��ا  نفتخر به امام 
اجلميع، فالكثير من املس��تويات الفنية 
للمباريات هو من يحفز اجلمهور الرتياد 
املالعب احلديثة لتكون واجهة للجميع 
ف��ان كان مس��تواهم مرضيا س��نجد 
تزاحم��ا على مدرجات امللع��ب وان كان 
متواضع��ا فان املباريات س��تصبح مملة 
وس��ينصرف اجلمهور ملشاهدة مباريات 
اجنبية كحال اجلمهور العراقي عندما  
يشاهد برشلونة ومدريد كأن شوارعنا 
فيه��ا حضر جتوال فاملس��توى اجليد الي 
مب��اراة س��يكون االفضل للمش��اهدة 
املمتع��ة فجمه��ور املالعب ل��ن ينظر 
حلداث��ة جتربته��ا لتدني املس��توى فمن 
املؤكد ان��ه يري��د اداء ممتازبعد ان كلف 
نفس��ه بالعن��اء للوصول ال��ى املالعب 
ودفع ثمت تذكرته للمشاهدة املمتعة.

 س��يحرص كافة الرياضين في العراق 
عن��د افتت��اح اح��دى مالعبن��ا احلديثة 
لك��ي يك��ون عرس��ا رياضي��ا ومن كال 
اجلنس��ن لنش��كل تظاه��رة وطني��ة 
رياضية للجميع  مرتدين الزي الرياضي 
في مش��هد يعكس وع��ي وحب الناس 
بأهمية الرياضة من اجل تعزيز الصحة 

وسالمة البدن.

للثقاف��ة  الش��بكة  مؤسس��ة   *
واإلعام

البطلة الذهبية تأمل أن يكون الجميع على قدر المسؤولية بدعم حواء

العداءة »إيمان صبيح« وجه العراق المشرق
في الرياضة النسوية

ثورة المالعب الرياضية الحديثة والنهضة العمرانية في العراق
ساحات خضراء تشهد انطالق رسائل السالم إلى العالم

إميان صبيح

جانب من ملعب كرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن احت��اد تن��س ك��رة الق��دم، وفده 
الذي سيش��ارك في منافس��ات كأس 
العالم للشباب والنساء اللتن تقامان 
بالتزام��ن في العاصمة التش��كيكية 
براغ ابت��داء من يوم 17 تش��رين الثاني 
املقب��ل، وق��ال رئي��س احتاد اتس��ن كرة 

الق��دم، صف��اء صاح��ب، انه س��يرأس 
الوف��د، وفي ح��ال تعارضه م��ع موعد 
مناقش��ته لرس��الة املاجس��يتر ف��ان 
نائب رئيس االحتاد، اس��عد الس��اعدي، 
س��يكون بدي��الً، فيما س��يضم الوفد، 
ضرغ��ام دخيل مدي��راً، وقيص��ر عدنان 
إداري��ا، واحلكم عباس عب��د الكرمي الذي 

ينتظر ان يحصل على تأش��يرة السفر 
في االيام القليلة املقبل، منوهاً إلى ان 
االحتاد الدولي اش��ترط مشاركة حكم 
واحد م��ن كل دولة في احملف��ل العاملي 
وبخ��الف ذل��ك س��يتم ف��رض غرام��ة 
مالية على االحتاد الذي ال يرشح حكماً 
للمش��اركة في إدارة املباريات، وقال ان 

امل��الك التدريبي لفئة الش��باب يتألف 
من اي��اد عباس واحمد طارق، و5 العبون 
هم ) حس��ن محم��د وس��جاد عصام 
وحسن جنم عبد علي وعلي جليل مزهر 
ومنتظ��ر علي)، فيما س��يقود منتخب 
النس��اء املدربان سعد عبيد والدكتورة 
نداء ياسر و5 العبات هن ) وسن مشتاق 

وسماح شاكر وطبة سالم وميس كمر 
والالعب نور صباح املقيمة في تركيا).

واضاف: س��يغادر وفدنا إلى براغ يوم 10 
من الشهر املقبل، من اجل االنتظام في 
املعس��كر التدريبي الذي يستمر 7 ايام 
من أجل التكيف مع اجواء التشكيك، 
حي��ث س��تقام املنافس��ات ف��ي قاعة 

مغلق��ة، واحتاد تنس ك��رة القدم يعول 
على الفريق الشبابي في حتقيق نتيجة 
ايجابية، فيما تعد مش��اركة النس��اء 
مبنزل��ة اثبات حضور للع��راق في احملفل 
اخلارجي الذي يعد املشاركة فيه للمرة 
االولى بتأريخ احتاد اللعبة الذي تأسس 

مؤخراً.

تنس كرة القدم يعلن وفده لبطولتي العالم للشباب والنساء في التشيك

نحن نطمح أن يكون الجميع على مستوى 
المسؤولية لكن قبل ذلك يجب أن يكون 

هناك وعيا بأهمية ممارسة الرياضة في 
حياتنا العامة وفي المدرسة على وجه 

الخصوص
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إن الجمهور 
الرياضي 
وغير الرياضي 
العراقي كان 
متابعا دقيقا 
لمباراة مصر 
فضال على 
سوريا وكان 
يلهج بالدعاء 
النتصارهما 
حد البكاء 
فيما كان 
نصفهم يدعون 
على منتخبنا 
بالخسارة لكي 
يقصى راضي 
شنيشل

الربيعي: المدرب 
كوبر، واجه 
في البداية 
معرقالت عدة، 
لكن االتحاد 
المصري لكرة 
القدم لم 
يستعجل، ولم 
يفرط بالمدرب 
الخبير، صبروا، 
وظفروا، مسك 
الرحلة المصرية 
في مباريات 
التصفيات 
ألفريقيا 
المؤهلة الى 
المونديال 
كانت مسكًا، 
وأثبتوا أن 
االستقرار عامل 
رئيس في 
تحقيق اإلنجازات

وجود حارس 
مرمى كبير 
بوزن الحضري 
أسهم في 
إحراز 3 بطوالت 
أفريقيا لمنتخب 
مصر ، ناهيك 
عن اإلعالم 
العاشق لبلده 
والشجاع، 
والجماهير 
الوفيرة
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بغداد ـ فالح الناصر:

فعلوه��ا، الفراعنة، متكن��وا من خطف 
تذك��رة القط��ار الذاهب إلى ش��واطئ 
روس��يا، حي��ث املونديال العامل��ي بكرة 
القدم 2018، فرح العرب، وليس أم الدنيا 
وحدها، تدفق الني��ل، واطربت اجلماهير 
لللنج��م املتميز محمد ص��اح احملترف 
في نادي ليفربول األجنليزي الذي س��جل 
هدفي الفوز ملصر في ش��باك الكونغو 
في مباراة لن تغادر ذاكرة املتابعني، قدم 
فيها املنتخب العربي الش��قيق، مباراة 
بحجم 28 سنة من الغياب عن مسارح 
النهائيات لبطولة كأس العالم، فتعود 
اخ��ر مش��اركة للفراعنة ف��ي مونديال 

إيطاليا 1990.
استطلعنا رؤى بعض من املتخصصني، 
للحدي��ث عن تأه��ل مص��ر ورؤيتهم ملا 
التف��وق  ومقوم��ات  الفراعن��ة  قدم��ه 
املص��ري في مباراة العم��ر، فكانت هذه 

احلصيلة:
كاظ��م  الدكت��ور  االكادمي��ي،  اخلبي��ر 
الربيع��ي، قال ان املنتخ��ب املصري كان 
جديراً بقطف تذكرة اللعب في املونديال 
الروسي، برغم ان املباراة االخيرة التي فاز 
فيها بصعوبة على الكونغو كان يلعب 
حتت الضغط، وال سيما بعد ان تقدم ثم 
اهتزت شباكه في وقت حرج، اال انه عاد 
ليدرك الفوز والعبور نحو شواطئ االمان 

حيث نهائيات كأس العالم 2018.
واض��اف: محمد ص��اح احملترف في نادي 
ليفرب��ول ورفاقه كانوا عل��ى موعد مع 
النصر، متكنوا من تاكيد حضور الاعب 
احملترف املثقف لعب��اً وتنظيما والتزاما، 
فصنع احملترف��ون الفراعنة ف��ارق الفوز 

والنتيجة.
وب��ني الربيع��ي ان امل��درب كوب��ر، واجه 
في البداية معرقات ع��دة، لكن االحتاد 
املصري لكرة القدم لم يس��تعجل، ولم 
يفرط بامل��درب اخلبير، صب��روا، وظفروا، 
مس��ك الرحل��ة املصري��ة ف��ي مباريات 
التصفيات الفريقيا املؤهلة الى املونديال 
كانت مسكاً، واثبتوا ان االستقرار عامل 

رئيس في حتقيق اإلجنازات.
م��ن جانبه، قال امل��درب العراقي نعمت 
عباس احملترف في تدري��ب أكادميية نادي 
الوصل اإلماراتي، ان نق��اط تفوق الكرة 
املصرية وبلوغها مونديال روسيا 2018، 
يعود إلى االس��تقرار الفن، جدارة املاك 
التدريب��ي بقي��ادة األرجنتين��ي هيكتور 
كوب��ر،  إل��ى جان��ب ماك��ه التدريب��ي 
املساعد املصري وهو على مستوى عالي 
من الكف��اءة، وكذلك فترة التحضيرات 
تدريبية ومباريات  شهدت معس��كرات 
جتريبية، كما تضم تش��كيلة الفراعنة 
نحو 15 العباً يحترفون في شتى دوريات 
العال��م، كذل��ك وج��ود ح��ارس مرمى 
كبي��ر بوزن احلضري س��اهم في إحراز 3 
بطوالت أفريقي��ا ملنتخب مصر ، ناهيك 
عن اإلعام العاش��ق لبلده والش��جاع، 
واجلماهي��ر الوفي��رة، كم��ا ان مصر هو 
يحتف��ظ بتأري��خ متمي��ز بان��ه أول بلد 
عرب��ي تأهل إلى كأس العالم وكان ذلك 

في العام 1934 في إيطاليا.
فيما، ابدى الزميل، حس��ني اخلرس��اني، 

عضو املكتب اإلعامي الحتاد كرة القدم 
املرك��زي، رأيه قائاً: عندما متتلك العبني 
بهذا الطراز وفكر تدريبي متميز واعام  
الينبش ف��ي املاض��ي وينير املس��تقبل 
وجمع��ور يبكي من ش��دة الف��رح البد 
ان يتاه��ل وهذا ما حصل م��ع املنتخب 
املص��ري الش��قيق ال��ذي ش��رف الكرة 
العربية بعد ان نهض من جديد وس��ط 
تراكم��ات وازمات اقل مايقال عنها انها 
كارثي��ة، تاهل املتتخ��ب املصري اثبت ن 
تعاض��د اجلهود الميكن له��ا اال ان تنتج 

القا تاريخيا مميزا ..
الغراب��ة الت��ي لفت��ت انتباه��ي هي ان 
اجلمهور الرياضي وغير الرياضي العراقي 
كان متابعا دقيقا ملباراة مصر فضا على 
س��وريا وكان يلهج بالدعاء النتصارهما 
ح��د البكاء فيم��ا كان نصفهم يدعون 
على منتخبن��ا باخلس��ارة لكي يقصى 

راضي شنيشل !!!.
تاه��ل املنتخ��ب املصري ايق��ظ املواجع 
والتمنيات برؤي��ة منتخبنا في مونديال 

قريب وانا ملنتظرون.
يش��ار إلى ان املنتخب املصري الشقيق، 
تأه��ل إل��ى نهائي��ات كأس العالم في 
روس��يا 2018 بع��د ف��وزه عل��ى ضيفه 
منتخ��ب الكونغو بهدفني مقابل هدف 
ف��ي اجلول��ة اخلامس��ة من منافس��ات 
بالتصفي��ات  اخلامس��ة  اجملموع��ة 

االفريقية املؤهلة ل��كأس العالم.وهذه 
أول مرة تصل فيه��ا مصر إلى املونديال 

منذ 27 عاما.
ورف��ع منتخ��ب مص��ر رصي��ده إلى 12 
نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات، 
في حني جاءت اوغن��دا في املركز الثاني 
برصيد 8 نقاط وغانا ف��ي املركز الثالث 
بس��ت نقاط، في حني يتذي��ل الكونعو 

اجملموعة برصيد نقطة واحدة.
وأح��رز محم��د ص��اح، الع��ب ليفربول 
االجنلي��زي، هدفي مصر ف��ي الدقيقتني 
61 و94، وس��جل هدف الكونغو الوحيد 
أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.ويعود 
املنتخ��ب املصري إلى منافس��ات كأس 
العال��م بعد غياب طوي��ل، إذ كانت آخر 
مش��اركة له في البطولة في مونديال 

إيطاليا عام 1990.
وق��ال التليفزي��ون الرس��مي إن الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيس��ي قرر منح 
كل العب مكافأة قيمتها مليون ونصف 
ملي��ون جني��ه مصري.ويع��د املنتخ��ب 
املص��ري ثان��ي منتخب أفريق��ي يتأهل 
إل��ى نهائيات كأس العال��م 2018، كما 
أنه ثاني منتخب عرب��ي يتأهل ملونديال 
روس��يا بعد منتخب الس��عودية.. ولم 
يتأه��ل الفراعن��ة إل��ى نهائي��ات كأس 
العالم من��ذ 1990 بإيطالي��ا، ولكنهم 
ف��ازوا ب��كأس أمم أفريقيا أرب��ع مرات في 

أعوام 1998، و2006، ,2008، و2010.
ومين��ح الف��وز عل��ى الكونغ��و تقدم��ا 
بأربعة نق��اط للمنتخ��ب املصري على 
أوغن��دا، قب��ل املب��اراة اخلتامي��ة أم��ام 
غان��ا.. وإذا لعب احل��ارس املصري، عصام 
احلضري، في روس��يا الع��ام املقبل، فإنه 
س��يكون الاعب األكبر س��نا في تاريخ 
نهائي��ات كأس العال��م.. ويحمل الرقم 
القياس��ي حالي��ا احل��ارس الكولومبي 
فريد موندراغون، ال��ذي لعب النهائيات 
وعمره 43 عاما في 2014، ولكن احلضري 

سيكون عمره العام املقبل 45 عاما.
وفضا ع��ن التأهل إل��ى نهائيات كأس 
العالم، حقق املنتخ��ب املصري، بقيادة 
األرجنتين��ي هكت��ور كوب��ر، إجن��ازا في 
املنافس��ة األفريقية إذ تأهل إلى نهائي 
كأس أمم أفريقي��ا، لكنه خس��ر الكأس 
أم��ام الكاميرون.. كما ان معاقون أصروا 
عل��ى احلض��ور إلى ملع��ب س��تاد برج 
العرب باالس��كندرية الذي أقيمت على 
أرضه املب��اراة التي حضره��ا حوالي 65 

ألف متفرج.
وحظ��ي تأه��ل املنتخ��ب املص��ري إلى 
نهائيات كأس العالم 2018 في روس��يا 
للمرة األولى منذ 28 عاماً بتفاعل كبير 
س��واء على املستوى الرس��مي أو على 

املستوى الشعبي.
وتأه��ل منتخ��ب مص��ر إل��ى نهائي��ات 

موندي��ال روس��يا ألول م��رة من��ذ 1990 
بع��د فوزه على نظي��ره الكونغولي 1-2 
االح��د في على اس��تاد ب��رج العرب في 
االس��كندرية في اجلولة اخلامس��ة قبل 

األخيرة.
وتتص��در مص��ر اجملموع��ة برصي��د 12 
نق��اط، بفارق أربع نقاط عن اوغندا التي 

امس  م��ع تعادل��ت  س��لبا 
فيما وقف غانا )6 نقاط)، 
عن��د رصيد الكونغو 
وهي نقط��ة واحدة.

الثالث��ة  امل��رة 
فيها  تتأه��ل  التي 

مصر إل��ى نهائيات 
عامي  بعد  املوندي��ال 

1934 و1990 حيث خرجت 
من ال��دور األول، كما باتت 

منتخ��ب  ثان��ي  مص��ر 
عرب��ي يتأهل إلى 

ل  ي��ا ند ملو ا
س��ي  و لر ا

بع��د 
منتخ��ب 

السعودية.
تلق��ت  و

القيادة املصرية 
والش��عب املصري 

مبناس��بة  التهان��ي 

تأه��ل »الفراعنة« إلى الع��رس العاملي، 
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي، أول من هنأ املنتخب 

املصري بهذا اإلجناز.
وغ��رد الش��يخ محمد ب��ن راش��د عبر 
حسابه الشخصي على موقع التواصل 
االجتماع��ي »تويت��ر« قائا: »مب��روك يا 
مص��ر .. ومب��روك لكل الع��رب .. صعود 
املنتخب ل��كأس العال��م .. ليلة عربية 
جميل��ة .. أفرحت��م قلوبن��ا م��ن احمليط 

للخليج.. كبيرة يا مصر دامياً«.
كما حرص الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 
نهي��ان ولي عه��د أبوظبي عل��ى تقدمي 
التهنئة ملصر حكاماً وشعباً، وغرد قائا: 
»أب��ارك ملصر تأه��ل منتخبها لنهائيات 
#كأس_العالم 2018.. إجناز آخر مشرف 
للعرب جميع��ا.. كل التهان��ي للقيادة 

والشعب املصري الشقيق«.
من جهته أجرى األمير محمد بن سلمان 
ب��ن عبدالعزي��ز ولي العهد الس��عودي، 
املص��ري  بالرئي��س  هاتفي��ا  اتص��اال 
عبدالفتاح السيس��ي، هنأه فيه بتأهل 

املنتخب املصري إلى كأس العالم.
وأش��اد ولي العهد السعودي مبا أظهره 
املنتخب املصري من أداء متميز ومستوى 
األفريقي��ة،  التصفي��ات  ف��ي  مش��رف 
متمنًي��ا ملنتخ��ب مص��ر كل التوفي��ق 

والنجاح في نهائيات كأس العالم.
وقدمت الهيئة العامة للرياضة واألندية 
الس��عودية التهنئة لألشقاء في مصر 
عل��ى هذا االجن��از فيما قام��ت االندية 
السعودية بتقدمي التهاني للمحترفني 

املصريني املتواجدين في اململكة.
عل��ى املس��توى الش��عبي تفاعل��ت 
اجلماهير العربية وحتديدا السعودية 
بش��كل كبير م��ع مب��اراة املنتخب 
املص��ري أم��ام منتخ��ب الكونغ��و، 
حي��ث دش��نت اجلماهير هاش��تاق 
عل��ى موقع »تويتر« يحمل اس��م 
)#اجلمهور_السعودي_يساند_
مص��ر)، احت��ل املرك��ز األول في 

الترند السعودي.

متخصصون: االستقرار واإلعالم المنير
وثقافة االحتراف تؤهل مصر بجدارة

الفراعنة« يظهرون على مسرح النهائيات المونديالية بعد غياب 28 عامًا

محمد صالح يهزم شباك الكونغو

أعلن االحتاد املصري، موافقة 
نظيره الدول��ي "فيفا"، على 
التقط��ت  ص��ورة  اعتم��اد 
بع��د لق��اء الفراعن��ة أمام 
التصفيات  ف��ي  الكونغ��و، 
روس��يا،  ملوندي��ال  املؤهل��ة 
جتسيداً لشعار "كرة القدم 

أداة لألمل واإلرادة".
وت��داول رواد مواقع التواصل 
االجتماع��ي، صورة لش��اب 

من ذوي االحتياجات اخلاصة 
بقدم واحدة، يحتفل بتأهل 
مس��تندا  للمونديال،  مصر 
عل��ى عكازيه وهو يطير في 

الهواء.
وق��ال االحت��اد املص��ري ف��ي 
بي��ان، عبر مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي "ه��ذه الصورة 
واف��ق االحت��اد الدول��ي على 
ألن  كتجس��يد  اعتماده��ا 

كرة الق��دم ه��ي أداة لألمل 
واإلرادة".

وتابع البيان "الصورة ملشجع 
مصري من ذوي االحتياجات 
اخلاصة لم يتمالك نفس��ه 
م��ن فرحة وص��ول منتخب 
ب��الده إل��ى نهائي��ات كأس 
العال��م وحتديدا ف��ي الوقت 
احلاس��م م��ن مب��اراة مصر 

والكونغو".

فيفا" يختار مشجعًا مصريًا
كأداة لإلرادة واألمل

كاظم الربيعي نعمت عباس حسني اخلرساني
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت رئيس��ة احتاد بغداد للتن��س، الدكتورة 
بي��داء كي��ان التميم��ي، ان رقع��ة اللعب��ة 
ف��ي العاصمة ب��دأت بالتوس��ع الواضح من 
خ��ال املش��اركة املتزايدة الع��داد األندية في 
النشاطات التي ينظمها احتاد بغداد بالتنس، 
موضح��ة ان احتاده��ا نظ��م من��ذ تس��نمها 
املنصب اواخر شهر نيسان املاضي، ولغاية اآلن 
4 بطوالت هي بغداد املفتوحة برعاية شركة 
ساسكو للس��يارات والبطولة الثانية كانت 
بدعم االحتاد املركزي لفئة املتقدمني وبطولة 
الع��راق التي اش��ترك فيها االحتاد بخمس��ة 
اندية بغدادية والبطول��ة الرابعة اقيمت في 

بغداد للفئات العمرية حتت 16 عاما.
وقال��ت ان بداي��ة عملها وج��دت 4 أندية في 
بغداد متارس التنس وهي )اجليش وأمانة بغداد 
والصي��د واألرمن��ي)، فيم��ا عملت م��ع بقية 
زمائها في تشكيلة احتاد تنس بغداد املؤلفة 
من امني السر اسامة راضي الساكني واالمني 
املالي فؤاد حميد، عملوا على توس��يع قاعدة 
اللعبة وحثوا األندية على املشاركة، فانضم 
نادي��ي العلوية والس��ام ف��ي أول بطولة، ثم 
اخذت رقعة املش��اركة بالتوس��ع، لتش��هد 
مشاركة أندية القوة اجلوية والبيئة واحلسني 
بش��كل متواصل، في خطوات تؤكد ان تنس 
احتاد بغداد سيكون له حضور أوسع في املدة 

املقبلة.
ونوهت إلى ان اجلانب النسوي ايضا مت تفعيله 
بنحو جيد مبش��اركة العبات ميلكن املؤهات 
الفني��ة العالية، كاعبات ن��ادي القوة اجلوية 

آمن��ة واث��ق ورس��ل ناظ��م اللتني تش��اركان 
باستمرار في البطوالت وافصحتا عن طاقات 
جدي��رة باالهتم��ام واملس��اندة، كم��ا هنالك 
العب��ات متميزات في أندي��ة الصيد واالرمني 
وأمانة بغ��داد والعلوي��ة التي تش��ارك ايضا 
بفئة النس��اء، بينهن مي احمد وتنس��يم عاء 

وشوغير رافي وشهد حسن ومروة حميد.
وبين��ت التميمي، إلى ان احتادها يس��عى إلى 
فتح باب خاص به للدخول مباش��رة إلى املقر 
اإلداري وامللعب اخلاص بالتنس، من دون الذهاب 
إلى بواب��ة ملعب الش��عب الرئيس��ية التي 
يعان��ي فيها الاعب��ني من اج��راءات معقدة، 

برغم تس��هيات مدير ملعب الشعب وكالة 
بش��ير جابر، ف��ي العمل على اص��دار باجات 
ل��ذوي الاعبني، لكن برغم ه��ذا فهنالك من 
يعود م��ن االهالي مع الاعب��ني إلى منازلهم 
لع��دم اس��تطاعتهم ترك اوالدهم يس��يرون 
ملس��افة ليس��ت بالقصي��رة وال س��يما بعد 

انتهاء اوقات التدريب مساء.
وتابعت القول: قدمنا كتاباً إلى وزارة الشباب 
والرياضة، ووزارة الداخلية من أجل الس��ماح 
الحتاد بغ��داد بالتن��س ان يفتتح باب��اً خاصة 
به وباس��تقالية عن مجمع ملعب الشعب 
الدولي، حيث تتأثر التدريبات في ضوء انشغال 

امللع��ب بصورة دائمة باملباريات او املهرجانات، 
مم��ا يعرقل آلية دخ��ول الاعبني واالنتظام في 
التدريب��ات، لذل��ك نطم��ح باس��تجابة وزارة 

الداخلية لنا ومساندتنا في دعم اللعبة.
وفي حال عدم افتتاح الباب اخلاص باملقر، فان 
االجدر ان يتحول مق��ر احتاد التنس إلى مكان 
اخر بعي��داً عن صخب املباري��ات الكروية وما 
تشهده من اجراءات امنية واسعة، يكون من 

الصعب فيها دخول العبي التنس.
وذك��رت ان ملعب التنس ف��ي مجمع ملعب 
الش��عب الدولي، اصبح يتحم��ل ضغطاً في 
التدريبات وذلك بعد تقليص ساحات ممارسة 

رياضة التنس في ن��ادي العلوية، حيث كانت 
ف��ي النادي 7 ماع��ب، تراجع الع��دد ليصبح 
ملعباً واحداً بس��بب تش��ييد مول جتاري في 
املساحة التي كانت متارس فيها رياضة الكرة 

الصفراء.
وبش��أن املنهاج املقبل، الحتاده��ا، اوضحت ان 
بطولة ستقام في املدة املقبلة بدعم اجمللس 
االعلى االسامي، واخرى برعاية شركة اسيا 
س��يل وهنال��ك حت��ركات متواصل��ة للعمل 
على ايجاد دعماً من ش��ركات القطاع اخلاص 
كش��ركة بيبسي كوال وغيرها، حيث يتطلب 
اقامة النش��اط الحتاد بغداد ما يفوق ال� 700 

ألف دين��ار تتضمن أجور التحكيم والضيافة 
واجلوائز.

كما اش��ادت التميمي بافتت��اح جنم املنتخب 
الوطن��ي، علي خيري وش��قيقه ك��رمي خيري 
للمدرس��ة اخلاص��ة بتعلي��م رياض��ة التنس 
في احدى س��احات كلية العلوم السياسية 
في جامع��ة بغداد، حيث حض��ر احتاد اللعبة 
املرك��زي وفرع بغداد واملس��ؤولني ف��ي افتتاح 
املدرسة التي نالت ثقة ومباركة اجلميع، وهي 
بتمويل ذاتي هدفها تأس��يس قاعدة واسعة 

للتنس.
كما اش��ارت إلى انه��ا تنتظر تفعي��ل املركز 
الوطن��ي لرعاي��ة املوهبة الرياضي��ة بالتنس 
التاب��ع لوزارة الش��باب والرياض��ة الذي يديره 
ف��واح محمد، حيث ال نش��هد وجود كماً من 
الاعبني، فيما نأمل ان يكون فعاالً في توسيع 

قاعدة رياضة التنس.
يش��ار إلى ان الدكتورة بيداء كيان التميمي، 
اس��تاذة تدريس��ية في كلية التربية البدنية 
وعل��وم الرياضة ف��ي جامعة بغداد، تش��رف 
على تدري��س طلبة املرحلتني الثالثة والرابعة 
ملادت��ي طرائق التدريس وعل��م النفس، فضا 
عل��ى تدريس طلبة الدراس��ات العليا، عملت 
في اللجنة الرياضية بن��ادي الصيد الرياضي 
واش��تركت في دورات تطويري��ة اقامها املركز 
الثقاف��ي البريطاني، ولها مش��اركة تدريبية 
ف��ي دورة اقيمت في أنطاليا، وكانت رئيس��ة 
وف��د منتخب التن��س في البطول��ة العربية 
مبصر ثم انتخبت رئيس��ة الحتاد بغداد ش��هر 
نيسان املاضي، بعد اجراء انتخابات تكميلية 
بع��د وفاة رئي��س احتاد بغداد الس��ابق، عباس 

أمني.

رئيسة اتحاد بغداد للتنس.. الدكتورة بيداء التميمي:

رقعة اللعبة في العاصمة توسعت ولدينا تعاون مع شركات القّطاع الخاص

بغداد ـ حذام يوسف:

بع��د انتظار طوي��ل حملبي الك��رة العراقية، 
ملباراة لها طعمها وم��ا مييزها بني مباريات 
كرة القدم السابقة، التي لعب بها املنتخب 
العراقي امام ع��دد كبير من الفرق العربية 
والعاملية، لك��ن مباراته مع كينيا، كان لها 
وقعها عل��ى اجلماهير الرياضي��ة العراقية 
والعربية، وأيضا عموم املواطنني العراقيني 
داخل البل��د وخارجه، ال��كل كان في حالة 
ترق��ب لهذه املب��اراة، من س��يقودها؟، ومن 
سيحضرها؟، ومن سيلعب بها من النجوم 
الرياضيني، وكيف س��تكون سماء البصرة 
ف��ي تلك اللحظ��ة، حلظة انط��اق صفارة 

احلكم؟.
عل��ى ملع��ب مدين��ة البص��رة الرياضي��ة 
أو ملع��ب ج��ذع النخل��ة، كان اللق��اء بني 
املنتخ��ب العراق��ي لك��رة الق��دم، ونظيره 
الكين��ي ف��ي مب��اراة ودية ضم��ن أول زيارة 
للمنتخ��ب االفريقي من��ذ 31 عاما، بقيادة 
طاق��م التحكي��م العمان��ي الدولي، حتت 
اش��راف خالد ب��ن مره��ون الش��قصي، إذ 
تعود الزيارة األخيرة للمنتخب الكيني الى 
عام 1986، عندما ش��ارك ف��ي بطولة ودية 
أقيم��ت في بغداد بدعوة من نادي الرش��يد 

سابقا«الكرخ حاليا«.
املباراة أقيم��ت ضمن أجن��دة مباريات أيام 
الفيف��ا دي، إذ خفف الفيفا في أيار املاضي 
احلظر املفروض منذ أعوام، على استضافة 
العراق للمباري��ات الدولي��ة، بإقامة الودية 
منه��ا، في حني يأمل املس��ؤولني العراقيني 
في ان يتم رفع احلظر بنحو كامل، وقد أجاز 
االحت��اد الدولي إقامة املباري��ات الودية على 

ماعب م��دن كرباء والبصرة ف��ي اجلنوب، 
واربي��ل مركز اقليم كردس��تان الش��مالي، 
لتك��ون ه��ذه املب��اراة الثالث��ة للمنتخ��ب 
العراقي عل��ى ملعب البصرة بعد تخفيف 

احلظ��ر، حيث كان اللقاء األول مع األردن في 
حزيران املاضي، واملباراة الودية بني أس��اطير 
الكرة العراقية وأساطير العالم التي ضمت 

العديد من الاعبني احملترفني السابقني.

يؤك��د القائم��ني عل��ى ه��ذه الفعالي��ات، 
ب��أن هناك فائ��دة كبيرة من ه��ذا اللقاء إذ 
تعد املب��اراة اختباراً حقيقياً آخ��راً للعراق، 
ضم��ن خطة لرفع احلظ��ر كلياً عن املاعب 

العراقي��ة، كما انها اختبارا أيضا للجمهور 
الرياض��ي العراق��ي، الذي اقب��ل على هذه 
املب��اراة م��ن كا اجلنس��ني، ورمب��ا ه��ي من 
املباريات القليلة التي حتتشد بها اجلماهير 

النسوية للمتابعة، وان كان يدل على شيء، 
امنا يدل على ان اجلمه��ور الرياضي العراقي 
عموما، والبصرة خصوصا هو جمهور واعي 
ومثقف، يدرك أهمية ه��ذه الفعاليات في 

دفع عجلة التقدم والعمل الى امام.
املب��اراة ما كان��ت تقوم ل��وال تظافر جهود 
جمي��ع املعني��ني بص��وت الع��راق ورايت��ه، 
وسمعته الرياضية، ومن خال نظرة سريعة 
للمش��هد عموم��ا، ومس��توى التنظي��م، 
ن��درك ان العمل كان جماعيا وبروح الفريق، 
فق��د كان العراق هو س��يد املوقف، والكل 
يتس��ابق إلجن��اح ه��ذه املب��اراة، م��ن وزارة 
الش��باب والرياضة، واللجنة االوملبية واحتاد 
كرة القدم، املرك��زي، والفرعي، الى مديرية 
ش��باب البصرة، ومجلس احملافظة، إضافة 
الى قيادة عمليات البص��رة، التي لم تدخر 
جه��دا ف��ي س��بيل تنظي��م ودع��م ه��ذه 
الفعالي��ة املهمة على الصعي��د الرياضي 

والوطني. 
اجلدي��ر بالذك��ر ان ملع��ب مدين��ة البصرة 
الرياضي��ة أو ملع��ب ج��ذع النخلة ملعب 
كرة ق��دم يقع في محافظة البصرة جنوب 
الع��راق، في املدين��ة الرياضي��ة، أفتتح في 
 65،227 بس��عة   2013 األول،  تش��رين   12
ألف متف��رج، وقد لعب املنتخ��ب العراقي 
أول مباراة دولية ل��ه بعد رفع احلضر اجلزئي 
على أرضية امللعب في 1 متوز، 2017 حينها 

تغلب على املنتخب األردني مبباراة ودية.
أخيرا تبقى الرياضة هي اخليمة التي تلتئم 
حتته��ا اجلماهير العراقية، من دون حس��اب 
لانتم��اءات األخ��رى، وه��ي الت��ي وح��دت 
العراقيني في حني ش��تتهم السياس��يني، 
ال��ف مب��ارك وحتاي��ا ال تنته��ي جلمي��ع من 
اسهم، ويسهم في رس��م مشهد عراقي 
حقيقي يوزع اجلمال في سمائه أينما حل.

المباراة كانت لوحة حقيقية من
االنتماء للوطن وسط تنظيم مميز

»البصرة« تنجح في بروفة األسود أمام كينيا

بغداد ـ أثير الشويلي*

توج فريق املصافي على حساب فريق الدفاع 
املدن��ي ببطول��ة كاس العراق بك��رة القدم 
الش��اطئية والت��ي انته��ت بنتيجة س��تة 
اهداف مقابل هدف��ني والتي جرت أحداثها 
يوم امس األول في ملعب اللجنة خلف مقر 
احتاد الكرة وبحضور رس��مي من قبل رئيس 
االحتاد املُا عبد اخلالق مس��عود وأمني السر 
الدكتور صباح رضا وممثل من وزارة الشباب 
والرياضة  نصير حسني ونائب رئيس الهيئة 
االدارية لنادي الدفاع املدني اس��عد يوسف، 
وايضا أمني السر اكرم والي، ومدرب منتخب 
ش��باب العراق بالكرة الطائرة عاء ش��اكر 

فضا عن الزماء االعاميني والصحفيني.
وق��اد املب��اراة طاق��م حتكيم��ي مؤلف من 

الدول��ي احمد عباس واحلكم الش��اب اكرم 
مهدي واحلكم الثالث مؤيد سعد.

جن��ح فري��ق املصاف��ي بخطف لق��ب كاس 
العراق بكرة القدم الشاطئية بعدما تغلب 
عل��ى فري��ق الدف��اع املدني بس��تة اهداف 
مقابل هدفني، حيث س��جل للمصافي كل 
من علي جواد وسجاد حسني، و لكل منهم 
هدفان، وحس��ني ابراهيم وعبداهلل سهيل 
ه��دف لكل واح��د منهم، فيما ج��اء هدفا 

الدفاع املدني بامضاء الاعب عمر محمد.
واس��تطاع فريق املصافي ان يتس��يد على 
مجريات املباراة ، واجلميع يعلم ان هذا الفريق 
ميتلك خيرة العبي كرة القدم الش��اطئية، 
باالضاف��ة الى التدريبات املس��تمرة عكس 
فري��ق الدف��اع املدن��ي الذين ل��م يخض اي 
وحدة تدريبية منذ فترة لكنه اس��تطاع ان 
يج��اري نوعا م��ا فريق املصاف��ي ويصل الى 

املرم��ى في الكثير من احمل��اوالت لكن اخلبرة 
والتكتيك العال��ي من قبل العبي املصافي 
اوقف جميع محاوالت العبي الدفاع املدني، 
وحس��م املصافي الش��وط االول لصاحلهم 
بعدم��ا تقدموا بهدفني مقابل هدف، وتغير 
سيناريو الش��وط الثاني، حيث دخل العبو 
املصافي بقوة واستطاعوا ان يضيفوا ثاثة 
اهداف مع الس��يطرة واالداء اجليد لتصبح 
النتيج��ة خمس��ة اه��داف مقاب��ل هدف، 
وعند مطلع الش��وط الثالث ختم مهرجان 
االهداف عن طريق املتالق س��جاد حس��ني، 
ف��ي حني قلص الفارق عم��ر محمد وازدادت 
مح��اوالت الدف��اع املدني لك��ن دون جدوى، 
وكان حارس مرمى املصافي محمد س��امي 
دائما عل��ى يقظة، ورد الكثي��ر من الكرات 
اخلطرة  الى ان ج��اءت صفارة احلكم معلنا 
انتهاء املباراة بفوز املصافي بس��تة اهداف 

مقابل هدفني.
ووزع��ت اجلوائ��ز  ب��ني الفرق الفائ��زة، حيث 
سلم رئيس االحتاد عبد اخلالق مسعود كاس 
البطولة الى الفري��ق الفائز االول املصافي، 
في حني س��لم جائزة الفريق الثاني الدفاع 
املدن��ي عن طريق أمني الس��ر صب��اح رضا، 
وايضا مت تسليم كاس  بطولة املرحوم عادل 
الياس��ري الى فريق اجلي��ش الذي توج فيها، 
فضا عن توزي��ع اجلوائز الفردي��ة والطاقم 

التحكيمي.
على صعي��د متصل تفتت��ح بطولة بغداد 
بكرة القدم الشاطئية للفرق املؤسساتية 
يوم الس��بت املقبل والتي ضمت ستة فرق 
وس��يلعبون بنظ��ام الدوري ملرحل��ة واحدة 
وس��تكون جمي��ع املباري��ات عل��ى ملع��ب 

اللجنة خلف مقر احتاد كرة القدم.
* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

»المصافي« يتّوج بكأس العراق لكرة القدم الشاطئية

جانب من مباراة العراق وكينيا

فريق املصافي لكرة القدم الشاطئية

بيداء التميمي جانب من تتويج الفائزات في بطولة الفئات العمرية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتف��ع إنتاج منظم��ة أوبك من 
املاضي؛  الش��هر  النفط خ��ال 
بفعل زيادة اإلمدادات من العراق 
والبالغة 31 أل��ف برميل يومياً. 

برغم تراجعه احلاد في فنزويا.
ف��ي  أوب��ك  منظم��ة  وقال��ت 
تقريرها الشهري بشأن مستوى 
اإلنتاج في ش��هر أيلول والصادر 
أم��س األربع��اء، إن اإلنتاج ارتفع 
بنح��و 88.5 ألف برمي��ل يومياً 
في الش��هر املاضي، ليصل إلى 

32.75 مليون برميل.
وتس��ببت ليبيا في أكب��ر زيادة 
في مستويات اإلنتاج على مدار 
الشهر املاضي مبقدار 53.9 ألف 
برمي��ل يومي��اً، تليه��ا نيجيريا 
عب��ر 50.8 ألف برميل يومياً، ثم 
الع��راق مبق��دار 31 أل��ف برميل 

يومياً.
وفي اجلابون زاد إنتاج النفط في 
ش��هر أيل��ول مبق��دار 14.4 ألف 

برميل يومياً.
اآلخ��ر، خفضت  اجلان��ب  عل��ى 
بعض دول إنتاجها النفطي في 
املاضي، بقيادة فنزويا  الش��هر 
حي��ث تراجع اإلنتاج مبقدار 51.9 
ألف برميل يومي��اً، تليها اجلزائر 
بنح��و 8.5 ألف برميل يومياً، ثم 
اإلم��ارات العربية املتحدة بنحو 

8.4 ألف برميل يومياً.
ذل��ك، توقع��ت منظم��ة  ال��ى 
)أوبك(  للبترول  املصدرة  البلدان 
أم��س األربع��اء زي��ادة الطل��ب 
عل��ى نفطها ف��ي 2018 وقالت 
إن اتف��اق خف��ض اإلنت��اج الذي 
أبرمت��ه مع منافس��ن يتخلص 
بنجاح من تخم��ة املعروض من 
اخلام مشيرة إلى حتسن السوق 

العاملية العام املقبل.
تقريره��ا  ف��ي  أوب��ك  وقال��ت 
الش��هري إن العالم س��يحتاج 
إلى 33.06 ملي��ون برميل يوميا 
من اخلام ال��ذي تنتجه املنظمة 
العام املقب��ل بارتفاع قدره 230 

ألف برميل يوميا عن التوقعات 
السابقة.

وقالت املنظم��ة التي تضم 14 
عض��وا إن إنتاجها النفطي في 
تقديرات مصادر  أيلول، بحسب 
ثانوية، جاء دون توقعات الطلب 

وإن كانت اإلمدادات زادت قليا.
وأضافت “مع اجتاه الس��وق إلى 
موسم الشتاء، تشهد إمدادات 
الوق��ود املقطر توازن��ا على نحو 
ملح��وظ، وهو م��ا ميث��ل تغيرا 
مقارنة مع الفائض في اإلمدادات 

خال العامن األخيري.
أنه��ا  إل��ى  وأش��ارت املنظم��ة 
ضخ��ت 32.75 ملي��ون برمي��ل 
يوميا في أيلول بارتفاع نحو 89 
ألف برمي��ل يومي��ا مقارنة مع 

آب.

عل��ى الصعي��د ذات��ه، أعلن��ت 
وزارة النف��ط، أمس األربعاء، عن 
س��يطرة إقليم كردستان على 
حقل��ن نفطي��ن م��ن احلقول 

النفطية في كركوك. 
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
النفط، عاصم جهاد في حديث 
الث��روات  »وزارة  إن  صحاف��ي، 
الطبيعية في إقليم كردس��تان 
تسيطر على حقلن من النفط 
بينما تس��يطر  ف��ي كرك��وك، 
شركة نفط الشمال على أكثر 

من حقل نفطي«. 
وأضاف أن »هذه احلقول تضررت 
بس��بب توقف عملي��ات الضخ 
إضافة إلى توقف مصفى بيجي 
عن اإلنتاج بعد تدميره من قبل 
العصاب��ات اإلرهابية«، مبينا أن 

»ق��رار احلكومة األخير بإنش��اء 
أنب��وب نف��ط جدي��د لتصدي��ر 

النفط ملزم للجميع«. 
ولفت إل��ى أن »نفط الش��مال 
وخط��وط االنابيب ب��دأت تتهيأ 
إلع��ادة العمل باألنب��وب القدمي 
ال��ذي يصدر النفط عب��ر تركيا 

متجاوزا إقليم كردستان«.
ارتفعت  األسعار،  على مستوى 
هذه للي��وم الثالث على التوالي 
أم��س األربعاء بفعل مؤش��رات 
تتحس��ن  األس��واق  أن  عل��ى 
بعد تخم��ة معروض  تدريجي��ا 
كان��ت  وإن  لس��نوات  دام��ت 
التوقع��ات لع��ام 2018 مازالت 

غير أكيدة.
وج��رى ت��داول العق��ود اآلجل��ة 
خلام القي��اس العاملي برنت عند 

56.94 دوالر للبرميل بارتفاع 33 
س��نتا. وجرت تسوية برنت على 
ارتفاع نس��بته اثن��ان باملئة في 

اليوم السابق.
وس��جل خام غ��رب تكس��اس 
الوس��يط األمريكي 51.37 دوالر 
للبرمي��ل بارتفاع 45 س��نتا عن 
سعر التسوية السابقة. وأغلق 
اخلام يوم الثاث��اء مرتفعا اثنن 

باملئة أيضا.
وقال باركليز في مذكرة ”حتولنا 
أخيرا بش��كل أساسي من منط 
البن��اء إل��ى منط الس��حب“ من 
اخملزون��ات ورفع البن��ك توقعاته 
لس��عر اخلام ف��ي الرب��ع األخير 
م��ن الع��ام احلالي والرب��ع األول 
من الع��ام املقبل لكنه حذر من 
توقعات ”بالعودة إلى منط البناء 

في العام املقبل«.
وتلقت األس��عار دعما أيضا من 
التوقع��ات املتفائلة من صندوق 
النقد الدولي يوم الثاثاء. وتوقع 
الصن��دوق حتقيق من��و اقتصادي 
عامل��ي نس��بته 3.6 باملئ��ة هذا 
الع��ام و3.7 باملئة في 2018 في 
إش��ارة عل��ى أن الطل��ب عل��ى 

الوقود سيزيد.
قلص��ت  ذل��ك،  إل��ى  إضاف��ة 
الس��عودية أكبر مصدر للخام 
في العال��م إمداداتها النفطية 
آس��يا  ف��ي  مش��ترين  ألكب��ر 
حسبما قالت مصادر لرويترز في 
إش��ارة على أن اململكة ستفي 
بالتزاماته��ا ف��ي اتف��اق خفض 
اإلنت��اج ال��ذي تق��وده منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.

توقعات بارتفاع الطلب على الخام في 2018

إمدادت العراق النفطية ترفع إنتاج »أوبك«

توقعت منظمة 
البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( 
أمس األربعاء زيادة 
الطلب على نفطها 
في 2018 وقالت 
إن اتفاق خفض 
اإلنتاج الذي أبرمته 
مع منافسين يتخلص 
بنجاح من تخمة 
المعروض من الخام

أحد احلقول النفطية

لندن ـ رويترز:
قادت األس��هم اإلس��بانية موجة صعود في 
أس��هم أوروبا أم��س األربعاء بعدم��ا أحجم 
زعي��م إقلي��م قطالونيا عن إعان اس��تقال 
اإلقليم مما هدأ اخملاوف بش��أن أزمة دس��تورية 

في املنطقة وعزز أسهم البنوك.
وصع��د املؤش��ر س��توكس 600 األوروبي 0.1 
باملئ��ة ف��ي التعام��ات املبك��رة بينما حقق 
املؤش��ر إيبك��س اإلس��باني أفض��ل أداء في 

املنطقة وصعد 1.6 باملئة.
وتخلفت األسهم اإلسبانية عن بقية أسهم 
أوروب��ا ف��ي تش��رين األول حيث فق��دت أكثر 
م��ن واحد باملئ��ة منذ بداية الش��هر في ظل 
زي��ادة اخملاوف بش��أن التوتر ف��ي املنطقة بعد 
استفتاء اس��تقال إقليم قطالونيا في األول 

من تشرين األول.
وهدأت تلك اخملاوف بعدما أصدر زعيم اإلقليم 
كارلس بودجمون إعانا رمزيا فقط يوم الثاثاء 
مطالبا بتفويض لب��دء االنفصال لكنه علق 

أي خطوات رسمية لتنفيذ االستقال.
س��اباديل  بنك��ي  أس��هم  وصع��دت 
وكايسكا،اللذين نقا مقريهما من قطالونيا 
إلى أنحاء أخرى في إس��بانيا، بنحو 2.4 باملئة 
بينما زادت أس��هم بي.بي.في.إيه وس��انتاندر 

بأكثر من اثنن باملئة.
وق��ادت أس��هم البن��وك اإلس��بانية مؤش��ر 
القط��اع املصرف��ي ملنطقة الي��ورو للصعود 

بنسبة واحد باملئة.
وفي بقية أنحاء أوروبا كان بعض التركيز على 
نتائج مبك��رة حيث هوى س��هم موندي 6.5 
باملئة ليتصدر قائمة اخلاس��رين على املؤش��ر 
س��توكس بعدم��ا خفضت ش��ركة صناعة 

الورق والتغليف توقعاتها للعام بأكمله.

دبي ـ رويترز:
قالت بي.دبليو.س��ي للخدمات االستشارية 
أمس األربع��اء إن البيانات املالية لس��لطنة 
عمان وقطر والس��عودية ف��ي النصف األول 
من العام احلالي تش��ير إل��ى أن عجز موازنات 
الدول الثاث سيكون أكبر من املتوقع للعام 
بأكمله مما سيشجع على األرجح على مزيد 

من االقتراض.
وأضافت الش��ركة ”تش��ير البيان��ات املالية 
اخلاصة بالنصف األول من العام )والتي تتوفر 
لثاث دول في اخلليج فقط( إلى تراجع العجز 
في ُعمان وقطر مبع��دل الثلث تقريبا مقارنة 
بالنص��ف األول من عام 2016 وهو تراجع أقل 

مما كان متوقعا“.
وقالت الش��ركة في نش��رة ملنطقة الشرق 
األوس��ط أن��ه برغ��م تراج��ع عج��ز املوازن��ة 
الس��عودية ف��ي النصف األول أكث��ر من 50 
باملئة على أس��اس س��نوي فقد ”يؤدي تعهد 
احلكوم��ة بإعادة العديد م��ن املزايا والبدالت 
ملوظفي القطاع احلكومي إلى زيادة النفقات 
ف��ي النصف الثاني من العام وهو ما قد يزيد 
من قيمة العجز خال العام بأكمله أكثر من 

املتوقع“.
وقال��ت ب��ي دبليو س��ي إن عج��ز املوازنة في 
س��لطنة عمان انخف��ض بواق��ع الثلث في 
النصف األول من 2017 لكنه مازال يبلغ نحو 

تسعة باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي.
وأضافت أن حس��اب املالية العامة لسلطنة 
عمان مييل لتركيز العجز في الفترات املبكرة 
من العام لكن من املرجح أن يظل أعلى بكثير 
م��ن توقعات صندوق النق��د الدولي الصادرة 
ف��ي أبريل نيس��ان البالغة عش��رة باملئة من 

الناجت احمللي اإلجمالي للعام بأكمله.

صعود األسهم اإلسبانية

عجز موازنة دول خليجية 
يتجاوز التوقعات
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البصرة ـ اسامة العاني:

مبناسبة الذكرى السنوية السابعة 
لتأس��يس هي��أة تش��غيل الرميلة، 
أعلن��ت الهيأة عن متكنه��ا من رفع 
اإلنتاج بنس��بة ٣٦٪ منذ تشكيلها 
في حزي��ران م��ن ع��ام ٢٠١٠، حيث 
ارتفع معدل اإلنت��اج من ١,٠٦٦ إلى 
١,٤٥٢ ملي��ون برمي��ل يومي��ا، وذلك 
بحسب ما هو مسجل لغاية شهر 

متوز من عام ٢٠١٧.
الذك��رى  مبناس��بة  حديث��ه  وف��ي 
لتأسيس هيأة  الس��ابعة  السنوية 
تش��غيل الرميلة، ق��ال مدير الهيأة 
الس��يد أريال فلورس: »يعلم اجلميع 
ف��ي الرميلة بأن الهي��أة قد قطعت 
مسيرة متميزة، وغالبا ما تخللتها 
الصعوب��ات. وال ميك��ن ذكر س��بب 
وحي��د لنجاحن��ا، إال أن العمل بروح 
الفري��ق الواح��د ب��ن ش��ركة نفط 
البصرة وشركة بي بي )BP( وشركة 
بتروتش��اينا، هو من أهم األس��باب 
الت��ي تق��ف خلف كل م��ا حققناه 
م��ن إجن��ازات حل��د االن. وم��ا األفراد 
الذين يتصبب��ون عرقاً أثناء عملهم 
حت��ت ح��رارة الش��مس الاهبة في 
الصح��راء، أو الذي��ن يعمل��ون حتى 
وق��ت متأخر من اللي��ل، على حتليل 
البيان��ات و املعطيات، إال أمثلة على 

ذلك العمل اجلماعي.

كما إنط��وت إجنازاتنا على قدر كبير 
من اإللتزام واإلبداع والعمل الشاق، 
ل��ذا أود أن أغتن��م ه��ذه الفرص��ة 
لش��كر جهود جمي��ع العاملن في 

الرميلة«.        
ومبناسبة الذكرى السنوية السابعة 
لتأسيس هيأة تشغيل الرميلة، قال 
نائب مدير الهيأة اخلاص، عن اجلانب 
الصين��ي، الس��يد ف��ان جيانبن��ك: 
»لقد أظهرت شراكة هيأة تشغيل 
الرميل��ة م��ا ميكن حتقيق��ه عندما 
جتتم��ع س��وية اخلب��رات وامله��ارات 
والطاق��ات التي ميتلكها الش��ركاء 
الثاث��ة. فق��د حتق��ق الكثي��ر ف��ي 
غضون وق��ت قصير نس��بيا. ونحن 
نتطل��ع قدما ملزيد م��ن النجاح في 

االعوام القادمة«. 
وجتدر اإلش��ارة إلى أن هيأة تشغيل 
الرميلة هي مشروع مشترك يتألف 
من شركة نفط البصرة وشركة بي 
بي )BP( وشركة بتروتشاينا وشركة 
تسويق النفط )س��ومو(، وتضطلع 
مبسؤولية زيادة اإلنتاج النفطي من 
أكب��ر حقول الع��راق النفطية. وقد 
قامت الهيأة بإنتاج أكثر من ٣ مليار 
برمي��ل م��ن النف��ط خ��ال األعوام 

السبعة املاضية. 
و م��ن أبرز األس��باب التي س��اعدت 
الهي��أة عل��ى الوص��ول إل��ى ه��ذه 
النتائج اجليدة، هو العمل املتواصل 
على إضافة املزيد من اآلبار، لتجديد 

الرميل��ة  حق��ل  وحيوي��ة  نش��اط 
النفط��ي. وق��د وص��ل ع��دد اآلب��ار 
لغاي��ة اآلن إل��ى ٥٩٥ بئ��را منتجة، 
وهو ضعف ع��دد اآلبار املنتجة التي 
كان��ت موج��ودة في حق��ل الرميلة 
ع��ام ٢٠١٠، والت��ي كان يبلغ عددها 

٢٧٦ بئرا.

ويأت��ي اليوم نح��و ٦٨٪ من مجموع 
إنتاج حقل الرميل��ة، من اآلبار التي 
كانت متوقفة سابقا، والتي مت إعادة 
تنشيطها، إضافة إلى اآلبار اجلديدة 
التي حفرته��ا الهيأة والبالغ عددها 

٢٦٠ بئرا. 
كم��ا تعزى زي��ادة اإلنت��اج أيضا إلى 

البرام��ج املكثف��ة الت��ي إعتمدتها 
الهي��أة لتحديث معدات ومنش��آت 
حقل الرميلة، وإجراءات العمل فيه، 
وذلك م��ن خال اإلس��تثمار الكبير 
في مجال إدخ��ال التقنيات اجلديدة، 
وتدري��ب وتأهيل امل��اكات العراقية 

التي يبلغ عددها ٦٥٠٠ فردا. 

الهي��أة  التزم��ت  انطاقه��ا،  من��ذ 
واإلعتناء  الس��امة  بتطوير شروط 
بسامة منتس��بيها. فقد مت تقدمي 
أكثر من ٢,٥ مليون س��اعة تدريبية 
حت��ى اللحظ��ة، وبواق��ع ٥٠٠,٠٠٠ 
س��اعة مخصصة للس��امة، التي 

حتتل الصدارة في أولويات الهيأة. 
وإضافة إلى غ��رس قواعد وإجراءات 
جديدة للسامة في أذهان وسلوك 
العاملن، وتطبيق نظام الس��يطرة 
أدخل��ت  وآليات��ه،  العم��ل  عل��ى 
الهي��أة خدم��ة الرعاي��ة الصحية، 
ذات املس��توى العامل��ي، وعل��ى مدار 
الساعة ملنتسبيها، مع اسطول من 
سيارات اإلسعاف وبناء أربع عيادات 
صحي��ة، وجتهيزها بكاف��ة املعدات 
الطبية األساس��ية. كما مت تطهير 
م��ا مجموعه ١٤٣ ك��م٢ من األرض 

من الذخائر غير املنفلقة.     
كما ركزت الهيأة جهودها على بناء 
حقل رقمي. فخاف ملا كان سائدا في 
السابق، حيث كانت الرميلة تعتمد 
على التدوين الورقي التقليدي، تقوم 
اآلن التقني��ات احلديثة بتوفير فهم 
الرميلة  ش��امل وموس��ع ملكام��ن 
املعق��دة، إذ يت��م مراقب��ة ٤٨٠ بئرا 
بش��كل متواصل ومباشر من داخل 
مكاتب مقر الهيأة، مما يس��هم في 
رف��ع مس��توى األداء وس��رعة اتخاذ 
القرار ملعاجلة اآلب��ار، وإعادة إدخالها 
لإلنت��اج، وتقلي��ل اجلهود البش��رية 

والزي��ارات املوقعي��ة لآلب��ار لتدوين 
املعطيات، عبر مساحة احلقل التي 
تبلغ ١,٦٠٠ كم٢، ناهيك عن اجلدوى 

االقتصادية املترتبة على ذلك.
إضافة إلى ذلك، وفرت الهيأة أحدث 
النظم والبرمجيات واملعدات لتعزيز 
وحتس��ن مجريات العم��ل اليومي، 
فيما تقوم شبكة اتصاالت سريعة 
وكف��وءة بربط اج��زاء احلقل وتأمن 

التواصل بن مفاصله.  
شهدت البنى التحتية حلقل الرميلة، 
حتس��ينات هامة من خال إنشاء مقر 
الهيأة مبكاتب تتس��ع أللف موظف، 
وبناء أكادميية لتدريب الكادر العراقي 
عل��ى التقنيات والعملي��ات احلديثة، 
وبناء قاعدة ضخمة للتجهيز، لضمان 
جهوزي��ة الهي��أة من حي��ث املعدات 
واملواد وقط��ع الغيار، فض��ا عن بناء 
مركز صديق للبيئة ملعاجلة النفايات، 
وبن��اء توس��عة حملطة معاجل��ة املياه 
في كرمة عل��ي لتعزيز طاقة برنامج 
حقن امل��اء، الذي تص��ل معدالته اآلن 
ملستويات قياسية، و ميثل احد الركائز 
احليوي��ة لتعزيز إنتاج حق��ل الرميلة 
الش��مالية من النفط )من ٣٧٥,٠٠٠ 
إل��ى ٧٧٥,٠٠٠ برميل يوميا(، وإنش��اء 
محطة جدي��دة للطاقة الكهربائية، 
التي من املقرر أن تدخل اخلدمة العام 
املقب��ل. كم��ا مت م��د اكث��ر م��ن ألف 
كيلومتر من األنابيب، وبناء وتدش��ن 

ستة خزانات نفطية جديدة.

تقـرير
بمالكات عراقية يبلغ عددها ٦٥٠٠ منتسبًا

حقل الرميلة: إنتاج 3 مليارت برميل في سبعة أعوام

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في وقت أكد فيه مصادر تراجع قيمة 
الص��ادرات األردني��ة إلى الع��راق نحو 
62 باملئ��ة بعد إغاق املعب��ر إلى470 
مليون دوالر، قال مسؤولون ومصدرون 
أردني��ون إن التصدي��ر للع��راق مازال 
يواج��ه عقب��ات برغ��م فت��ح املنفذ 
البري الرئيس بن البلدين منذ ش��هر 
للمرة األولى بعد نحو ثاث س��نوات 
م��ن إغاق أض��ر بأحد أهم األس��واق 

للمنتجات األردنية.
وافتت��ح مس��ؤولون كبار م��ن األردن 
والعراق معبر طريبيل الرئيس مطلع 
أيلول املاضي بعد انحس��ار س��يطرة 
تنظي��م داع��ش عل��ى غ��رب األنب��ار 

بالعراق.
وكان إغاق املعب��ر أدى إلى مضاعفة 

العراقية  التصدير للس��وق  تكلف��ة 
م��ع ارتف��اع أس��عار الش��حن بع��د 
اللج��وء لع��دة مناف��ذ بديل��ة منها 
األراضي السعودية والكويت واملوانئ 

اإلماراتية.
وقال وزير الصناع��ة والتجارة األردني 
إن حرك��ة  لرويت��رز  يع��رب القض��اة 
التج��ارة ب��ن البلدين تأثرت بس��بب 
اإلغ��اق وحت��ول بع��ض املس��توردين 

العراقين إلى أسواق أخرى مجاورة.
وقال مسؤولون إن 250 شاحنة أردنية 
وصل��ت منطق��ة التب��ادل التج��اري 
على احل��دود العراقية عبر املعبر منذ 
افتتاحه وذلك مقارن��ة مع نحو 400 

شاحنة يوميا قبل اإلغاق.
يعزو مصدرون تباطؤ حركة الصادرات 
للع��راق إلى اس��تمرار اخملاوف األمنية 

على طريق بغ��داد والذي فرض إقامة 
منطقة تبادل على احلدود يجري فيها 
نق��ل البضائع األردنية وبضائع النقل 
بالعب��ور )الترانزيت( م��ن دول مجاورة 

على منت شاحنات عراقية.
ويق��ول املص��درون إن بع��ض املناطق 
في الطريق مازالت عرضة للهجمات 
العراقي��ة  الق��وات  اس��تعادة  رغ��م 
الع��راق  ملعظ��م محافظ��ات غ��رب 

احملاذية للحدود مع األردن.
ف��ي  ”التجهي��زات  القض��اة  وق��ال 
منطقة التب��ادل التجاري على حدود 
البلدين تس��توعب نحو 500 شاحنة 
يومي��ا ما مينح فرص��ة الرتفاع حجم 

الصادرات في املستقبل القريب“.
وقال إنه يأمل أن تزيد حركة الترانزيت 
م��ن األردن عبر املعبر احل��دودي والتى 

بلغت حتى اآلن 50 شاحنة غالبيتها 
من مصر والسعودية.

وكان قط��اع الش��حن الب��ري األردني 
يع��ول عل��ى إع��ادة افتت��اح الطريق 
الواصل إلى العاصمة بغداد لتحريك 
أسطول الشاحنات الذي تضرر أيضا 
بإغاق منفذ بري آخر لألردن مع سوريا 

على حدوده الشمالية.
وق��ال نقي��ب أصح��اب الش��احنات 
ال��داوود ”التصدير  األردني��ة محم��د 
للع��راق عب��ر طريبيل دون املس��توى 
املطلوب حتى اآلن وأحد أهم العوائق 
هو الرس��وم اجلمركية التى يفرضها 
الع��راق“. وق��ال مس��ؤولون أردني��ون 
إن »الع��راق ف��رض رس��وما جمركية 
بنس��بة 30 باملئة على جميع السلع 

التي تدخل أراضيه«.

تراجع قيمة الصادرات األردنية إلى العراق 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن س��وق الع��راق ل��ألوراق املالية، 
أم��س األربعاء، عن ارتف��اع في قيمة 
وع��دد األس��هم املتداولة في ش��هر 
أيلول املاضي، مش��يرا الى أن مؤش��ر 
الس��وق اقفل في نهاية شهر أيلول 

على 587.22 نقطة.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد السام في بيان صحافي، 
إن »س��وق العراق لألوراق املالية نظم 
16 جلس��ة ت��داول في ش��هر أيلول 
املاض��ي حي��ث كان عدد الش��ركات 
املدرجة في الس��وق 101 شركة وبلغ 
عدد أس��همها املدرج��ة 11 تريليون، 
في حن بلغ عدد الشركات املتداولة 

أسهمها في السوق 58 شركة«.
وأكد عبد الس��ام أن »عدد األسهم 
املتداولة خال ش��هر أيلول بلغت 63 
مليار س��هم وبقيمة بلغت 48 مليار 
دين��ار«. وأوضح أن »مؤش��ر الس��وق 
ارتفع خال أيلول قياسا بالشهر الذي 
سبقه وبنس��بة 1.9 %، كما ارتفعت 
القيمة السوقية بنسبة %3، إضافة 
الى ارتفاع في عدد الشركات املدرجة 

بنسبة 1 %«.
وأشار عبد السام، أن »مؤشر السوق 
ISX60 اقفل في نهاية ش��هر أيلول 
على 587.22 نقطة مرتفعا بنس��بة 
1.9 % قياسا بقيمته في إغاق شهر 

آب البالغة 576.58 نقطة«.

»األوراق المالية«: ارتفاع
 قيمة أسهم أيلول الماضي
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دراسة

في قصاصة ورق ترجت��ف بها يده وينادي 
باالس��ماء..ومع انه فرغ من مهمته تلك 
وأّم��ن عل��ى عددن��ا كامال مع��ه..اال انه 
لم ي��أذن لقارب��ه باالنطالق..انتظر حتى 
يدم��س الظالم..ثم أدار مح��رك القارب 

وانطلقنا..(ص5� ص6..
  فالنص ينصب في خانة الواقعية التي 
يتلمس��ها املتلقي في بعض مفاصلها  
والتي تش��كل نوعاً من االيهام لكس��ر 
رتابة التوقع باعتماد مقاربات اجتماعية 
مع توظي��ف امكانات التش��كيل الذي 
ميتلكها السارد من تفاصيل احلياة) ومع 
انغمار طريق القارب اطلق اجلميع صوتاً 
واح��داً موح��دا وكان عب��ارة عن صيحة 
متطاولة:هي  ي� ي� يه ثم ارتفع صوت من 
مؤخرة القارب:الله��م صل على محمد 
وآل محم��د وع��ال ص��وت ف��ي اآلن ذاته 
من وس��ط القارب ينش��د: هذا سايقنا 
الورد هس��ه يوصلنا ويرد..ف��اذا بالركاب 
كله��م م��ن دون اس��تثناء مب��ن فيه��م 
امج��د وانا ننض��م الى الص��وت الثاني 
ونطفق نردد مع��ه تلك االهزوجة بحبور 
له  النظير..(ص10..مس��تعمال  منقطع 
من التقني��ات الفنية)لغة دالة ومدلول 
رام��ز وقراءة تنطلق من واقع اجتماعي(..
كي يحقق االنتقال من التسجيلية الى 
الرؤية الفني��ة بلغة تصنع الغرائبي من 
املألوف وجتمعه في بؤرة عاملها الس��ردي 

املليء باحلركة واحليوية املتدفقة..
  فالنص يكرس دالالت انس��انية عميقة 

ف��ي حالة صيرورة دائمة ومنو من الداخل 
يكش��ف عن حرك��ة زمني��ة ومتغيرات 
ش��يئية من خ��الل التحك��م بجزئيات 
احملك��ي ووضعه حت��ت س��لطة املتخيل 
النس��ق  يبن��ي تصورات��ه عل��ى  ال��ذي 
عل��ى  انفتاح��ه  ع��ن  القيمي..فض��ال 
تقنيات الس��رد البصري الذي يستدعي 
املكان..الوعاء الفكري للذاكرة واحلاضنة 
للفع��ل وانفعال وتفاعل املنتج للس��رد 
مبش��اهده املتوالدة من بعضها البعض 
مبخيل��ة مكتظ��ة باملعطيات احلس��ية 
الت��ي يتفاع��ل معها بوع��ي كلي ولغة 
محكي��ة عبر خطاب ال��ذات ومناخاتها 

بايجاز وتكثيف جملي..
)فحاول��ت ان ارمم موقفي: عزالدين كنت 
اقص��د انت فك��رت بالظ��روف الصعبة 

اللي راح نواجهها هنا باملنطقة؟..
.. طبعا داني��ال فكرت..أقول لك قضيت 
اللي��ل كله أفك��ر واتقلب..دانيال عزيزي 
كرهت حياتي..هذي احلياة اللي عايشيها 
كرهتها..اذا ابقى ببل��دي فآني متبهذل 
واذا أهاج��ر م��ا ادري وين ف��راح اتبهذل..
اذن ما ك��و فرق..كلها بهذل��ة ببهذلة..
فأي حياة هذي اللي ممكن احبها؟..فقلت 
لنفس��ي ليش ما اجرب ابدأ من الصفر 
مب��كان آخر مثل م��ا يقول س��ليمان..؟..
ف��ي االقل هذي احلي��اة اجلديدة راح اكون 
ان��ي مس��ؤول عنها..قصدي آن��ي وانتم 
راح نكون مس��ؤولني عنها..يعني حياتنا 
احن��ه نخط��ط لها واحنه نس��يرها مو 
غيرنا يفرض علينه ش��لون نعيشها..اي 

دانيال راح ابقى وياكم بهذي املنطقة..
هن��ا تنبهت ال��ى اني ال اعرف أي ش��يء 
عن عزالدين..م��اذا يعمل؟ماهو حتصيله 
الدراس��ي؟متزوج ام ال؟اي��ن عائلته؟م��ا 
ال��ذي دفع��ه ال��ى الهج��رة ع��ن طريق 
التهري��ب؟ وغيرها من االس��ئلة التي ال 
املك جواباً الي منها..مثلما هو ايضا ال 
يعرف عني اي شيء..عزالدين وعائلتك..

ما فكرت بها؟
..أي عائلة؟

وابن��اءك  زوجن��ك  ..عائلتك..أقص��د 
وغيرهم..

..وانت شلون عرفت عندي عائلة؟
..الزم تك��ون عندك عائلة..ماكو واحد ما 

عنده عائلة..(ص203� ص204
  فاخلطاب الس��ردي يكشف عن جتليات 
الذات وصيرورتها م��ن خالل افراز الوعي 
اجلدل��ي القائ��م عل��ى قطب��ي التقنية 
الفنية واجلمالية بلغة ايحائية اللفظ..
متفجرة الدالل��ة املرتكزة على خصوبة 
املعنى..الذي يتجلى عبر مستويني:اولهما 
طغي��ان التعبي��رات واملف��ردات العامية 
للفصحى  العامي��ة  وثانيهما مج��اورة 
مم��ا خلق تنوع��اً لغوياً..املتجس��دين من 
خالل احلوار بش��قيه الذاتي)املونولوجي( 
في��ه  واملوضوعي)الديالوجي(..ال��ذي 
يغي��ب ص��وت ال��راوي العلي��م.. ويبقى 
صوت الشخوص الذي يكشف عما في 
داخلها وهي تتح��دث من عمق وضعها 

االنساني املازوم.. وهي تتحرك في امكنة 
مفترض��ة.. مجردة..وبيئة له��ا دالالتها 
بتنفس صراعاتها عبر ثنائيات متناقضة 
تعب��ر عن نس��ق العالق��ات االجتماعية 
والوجود االجتماع��ي واالفكار..لذا فهي 
تفع��ل فعله��ا ف��ي الش��خصية بكل 
امتداداتها الزمني��ة ومكوناتها الدينية 
والفكرية)التوراتية واالجنيلية والقرآنية( 
)عند حافة اجلرف توقف وطوح بس��اعة 
معصم��ه بعي��دا بعي��داً نح��و موج��ة 
راح  النقال..ثم  مقبلة..وتبعها بهاتف��ه 
يخرج من كيس اسود معلق بذراعه كتبه 
الثالث��ة فيط��وح بها الكت��اب تلو االخر 
نحو املوجة ذاته��ا..(/ص5.. التي ما تفتأ 
حتتدم بالتمرد والهرب الى اماكن حتصل 
فيها على بع��ض حريتها.. هذا يعني ان 
الن��ص يعتمد منابع فكرية وفلس��فية 
واجتماعية وسياس��ية منفتحة زمانياً 
ومكانياً بتقنية النص املركب والتعددية 
اللغوي  النس��ق  اعتم��اد  الداللية..م��ع 
املمنهجة..الكاشفة  بتعالقاته  احملتفي 

ع��ن وعي الذات املنتج��ة وما يختمر في 
ذهنها..مما مينح النص حيوية ودينامية ال 
تعرف الس��كون..مبحاولة املنتج اخضاع 
الرادت��ه  الباطن��ي  الوع��ي  مكانزم��ات 

للتعبير عن شخوصه وواقعه..
)اخلبز وحده مقترن باالنس��ان وليس بأي 
كائن حي آخر..حتى الكائن البش��ري لن 
يقترن به اخلبز قب��ل ان يرتقي بكينونته 
الى مصاف االنسان..ذلك الكائن النوري 
ال��ذي يخل��ق الزم��ن فيصن��ع التاريخ..

اذن فحياتن��ا التاريخية ف��ي هذا الال اين 
س��تبدأ فعليا ي��وم غد..عل��ى هذا فقد 
كنت متحسباً من وقت مبكر..فاعددت 
خميرة لعجني)ام بكر( قبل بضعة ايام..

انقعت قبض��ة زبيب مباء قلي��ل في اناء 
فخ��اري صغير واحكمت غل��ق فوهته..

باخلمي��رة  فتح��ه  أوان  وغ��دا س��يحني 
املوعودة..ولك��ن من ذا الذي له طاقة منا 
على انتظ��ار الغد؟..فقررن��ا جميعا في 
حلظة قرار واحدة ان نستقدم فجر الغد 
فنمنا مبكراً هذه الليلة..هذه الكلمات 

هي آخر كلم��ات كتبها اس��تاذ)محب( 
الذي اس��مه االصلي دانيال متي بولص 
او داني كما كان يناديه اس��تاذ)وطن( في 

بعض االحيان..(ص366..
   فالروائ��ي يوظف الص��وت كدال رمزي 
معادل لنفس��ية البطل )داني��ال( الذي 
يحاول كبت الصراعات الذاتية حتى انه 
اليكتفي بعرض ما يج��ري في اعماقه.. 
بل يجعل من متلقيه يس��معون صدى 
ما يجري هناك..لتحقيق الدهش��ة التي 
تدعو اخمليلة وحتفزها الس��تنطاق النص 
اجلمالي��ة  عل��ى خصائص��ه  والوق��وف 
املتمثل��ة ف��ي الص��ورة الصوتية)النداء 
اخلف��ي( او)الظ��ل كم��ا يطل��ق عليه��ا 
علماء النفس( والتي تنسج شبكة من 
احملموالت الداللية في الس��رد..مع تركيز 
النص عل��ى اخليال في حتقي��ق االتصال 
باالشياء الختالق بنية اجتماعية مغايرة 
ف��ي عالقاتها م��ع الواق��ع.. اضافة الى 
اخت��راق ضوء الش��عر للبنية الس��ردية 
لكسر رتابتها وابطاء ديناميتها لتحقيق 
النقلة الس��ردية من مس��توى احلركية 
احلدثية الى احلركة الوجدانية فتنزع عن 
احلدث بعده اخلب��ري لتزوده ببعد ايحائي 

متعدد الداللة..
  وبذل��ك ق��دم الروائ��ي الش��بيب نصا 
يتأس��س على مقوالت مركزية تنحصر 
في البعد السوسيوثقافي الذي رسخه 
راميوند وليمز وعنف السياسة وحفريات 
املعرف��ة ال��ذي رس��خه ميش��يل فوكو 
واخيراً الوجع االجتماعي القلق املفترض 
الذي رس��خه ليونار وبودري��ار..وكل هذه 
االبع��اد اثرت في تش��كيل الن��ص الذي 
يبحث عن م��كان آمن باش��تغاله على 
ثنائي��ة التح��ول الزمكانية ابت��داء من 
التس��اؤل العنواني الذي يعني مس��يرة 
وط��ن واف��راد يؤطره��م القل��ق واالزمة 
واجملهول مما يضطرهم الى الهجرة التي 
هي)عملي��ة ال واعية تنش��أ م��ن اوضاع 
س��ايكولوجية ضاغطة من اجل حتقيق 
االستقرار النفس��ي والتوتر االجتماعي 
والتخفيف من مخاوف الذات لتستعيد 
توازنه��ا بع��د معاناة وقل��ق..(.. كما يرى 
علماء النفس.. وهي تعتمد هدم احلكاية 
بتقطيع  االحداث واالنتقال من مشهد 
واقعي الى مش��هد متخي��ل مع اعتماد 
تقانتي االستباق واالسترجاع عبر خطية 
تنامي احلدث..هذا يعني انه يحمل منطاً 
مغايراً للتعبير عن حالة الوطن وس��ؤال 
الهوي��ة.. بلغ��ة ورؤي��ة تعبر ع��ن ضياع 
االنتماء من خ��الل مبنيني:اولهما مبنى 
الهجرة والبحث عن مالذ آمن..وثانيهما 
مبن��ى يج��ر املتلقي الى املراح��ل االولى 
للتشكيل البشري والزراعة وجني الثمار 
وتأس��يس وطن داللته اخلب��ز.. من خالل 
ق��راءة الواقع بكل تش��ظيه وتناقضاته 
وصراعات شخوصه الفكرية والنفسية 
بتوظيف لغة تعتمد التصويراملوضوعي 
للمش��هد البصري والتركيز على حركة 

الشخوص واملكان...

علوان السلمان
 

النص السردي..التصور الذهني واملعطى 
اجلمالي املتش��كل عبر نس��يج تركيبي 
لغ��وي يحتض��ن م��ا تدخ��ره الذاك��رة..
املنجم املعرف��ي الصانع للحكايا.. والذي 
يحتل مركزاً بؤرياً ف��ي مكانزمات الوعي 
اخملتم��ر ف��ي ذهني��ة املنتج ال��ذي يخادع 
الزمن فيس��رق ماضيه ليعي��د صياغته 
حاضراً ومس��تقبالً فني��اً وجمالياً..فضال 
ع��ن حتطي��م القوال��ب املألوف��ة بتجاوز 
النمطي��ة وتأصي��ل الن��ص وانفتاحه مما 
يجعله قابال للتأوي��ل والتأطير املتحول.. 
الكاش��ف عن ال محدودية املعنى..كونه 
بني��ة ثقافية متعددة املش��ارب وبانوراما 
مت��د متلقيها بحق��ول ابس��تمولوجية..
/ فية ثقا / نفس��ية / عية جتما ا ( فية معر
سياسية/اقتصادية..(..اضافة الى صناعة 
الدهش��ة والتس��اؤل م��ن اج��ل حتقيق 

املنفعة الفكرية واملتعة النفسية
  وباستحضار وتفكيك النص السردي)في 
الالأي��ن( ال��ذي نس��جت امتدادات��ه التي 
جتاوزت املقطعية الفصلية او الرقمية في 
بنائها فكانت نصاً متدفقاً يالمس الهم 
الوجودي االنس��اني باعتماد الشخصية 
ذات الطبيع��ة الش��ائكة ف��ي عمقه��ا 
النفسي..املليئة بطموحات الذات احلاملة 
التي يكتش��فها املستهلك)القاريء( من 
خالل احل��وار الذات��ي الذي يت��م االنتقال 
اليه بتلقائية ممزوجة بالسرد.. ومختصرة 
االزم��ان.. ب��ني  الفاصل��ة  للمس��افات 

ك��ون الش��خصية ت��روي احل��دث حلظة 
حدوثه.. واس��همت دار سطور في نشره 
وانتش��اره/2017..كونه يتج��اوز املأل��وف 
ويتوغل ف��ي املعنى بتركي��زه على الهم 
االجتماع��ي كمح��رك فاع��ل ومؤثر في 
الواقع االجتماعي داخل بنية النص الذي 
تف��رد بتجريبيت��ه  وتركي��زه عل��ى ايهام 
املس��تهلك واالهتمام بالصورة الصوتية 
والسايكولوجية للبطل....فضال عن خلق 
جمالية تشويقية عبر التنوع في الصور 
وااليحاءات واحلركة والتس��اؤل..ابتداء من 
العنوان بابعاده الداللية والنفسية التي 
طامل��ا ارتبط��ت بالوع��ي اجلمعي..والتي 
منح��ت الن��ص هويته التي تس��هم في 
استقراء بنياته وحتديد مقاصده والكشف 
عن مضمونه من خالل اس��هامه في فك 
مغاليق النص بصفته داللة منتزعة من 

مكنوناته لتحقيق البعد الفكري..
)اسمه امجد..اعني:كان اسمه امجد حلد 
تلك اللحظات التي طّوح فيها بس��اعة 
معصمه وهاتف��ه النقال وكتبه الثالثة..
وهو االس��م ذاته الذي صعد به معنا الى 
القارب..لم يتس��ن لي حينه��ا ان التقط 
اس��م ابيه وجده من فم س��ائق القارب..
وه��و ينادي علينا بأس��مائنا قب��ل دقائق 
من بدء الرحلة..الرجل يريد ان يؤّمن على 
وجودنا بكامل عددنا معه في قاربه..أربعة 
وخمس��ون رجال وامراة وطفال..فكان يقرأ 

الرئيسي الذي بدا هو أيضا مظلما باستثناء 
بعض املصابي��ح اخلافتة . كنت أفكر بحرية ، 
ووضعت الكثير من اخلي��ارات أمامي في حال 
ل��م أج��د دواء لوالدي .. أنتقل إل��ى مكان أخر 
مث��الً ، يبعد مس��افة ليس��ت بالقصيرة ، أو 
أعود إل��ى البيت وأنقله إلى املستش��فى ، أو 
أصنع له ش��راباً من بعض األعشاب عسى أن 

يرتاح ويزول ذلك االنتفاخ اللعني .
تركت��ه وحيداً يطال��ع جدران البي��ت ، يتأمل 
ابتس��امة والدتي التي أضحت مبنزلة صبغة 
حلج��رة املعيش��ة ، فمن��ذ رحيله��ا وصورتها 
الكبيرة توس��طت ج��دار احلج��رة ، باحلقيقة 
كن��ت معارض��اً له��ذا التصرف ، فان��ا مؤمن 
بالنس��يان وأقول دائما .. ) االنتصار على األلم 
هو احلل ( . كنت شاباً حينها ولم أعرف معنى 
أن يكون املرء معيال لعائلة كما كان أبي ، تلك 
العائلة اآلخذة بالتبخر .. األوالد الصغار كبروا 
مع الوقت ، تزوج��وا وكونوا عائالت صغيرة ما 

زالت تنمو مع األيام .
ي��ا للمفاج��أة .. ه��ا ه��ي صيدلية مش��رعة 
األبواب .. وجدتها في آخر الشارع وقد بدا على 
صاحبه��ا التململ ، كان��ت الرفوف مكتظة 
باألدوية والعطور والصابون الفاخر ..  س��ألته 

:
� ه��ل لي ب��دواء يزي��ل االنتف��اخ ؟ لقد تركت 

الشيخ مثقال بالغازات اجملهدة .
� كم عمره ؟

� سبعون .
� هل يشكو من العسر ؟

� أعتقد ذلك .
أتى الرجل بش��ريط األقراص امل��دورة البيض، 
أمرني بإعطائه قرصني يتركهما يذوبان بفمه 

.
سألته :

� هل الدواء فعال ؟
رد بتفاؤل :

� ال��دواء كالس��حر ، وها أنت متتلك ش��ريطاً 
كامال من السحرة الصغار .

كان��ت عودت��ي إل��ى البيت س��ريعة ، لم أعد 
أفتش عن شيء ، انعطفت إلى الشارع الضيق 
، ومع انعطافي ش��عرت بارجت��اج الهاتف في 
جيب��ي ، أصبحت قريباً من البيت حني حاولت 
الرد على املكاملة . ) الوالد ( هكذا جاء أس��مه 
مضيئ��اً فوق س��طح الشاش��ة  ، تركته يرن 
ودخلت أمش��ي هادئا في عمق ال��رواق املؤدي 
إل��ى احلجرة التي تركته فيه��ا ، لم أجده ، بل 

وج��دت الس��كون ورائح��ة البي��ت العتيقة ، 
املالزم��ة لتفاصيله ، أمس��كت بالهاتف من 
جدي��د محاوال الرد ، لكن االتصال انقطع بعد 

وقت طويل من الرن .. قلت مع نفسي :
� ما الذي يحصل ؟ أين الش��يخ وملاذا االتصال 

؟ 
في تلك األثناء دخل والدي معبئا باحلزن ، كانت 

عيناه محملتان بعتب عميق .. هتف بي :
� أين كنت ؟ لقد أقلقتني وجالت في رأس��ي 

آالف األفكار .. 
جلس��نا معاً، منحته قرص��ني وضعهما في 
فمه . واستغرقنا نتبادل احلديث .. حدثته عن 
آالم املفاصل التي تنتابني طوال الوقت ، وعن 
أعب��اء العمل والش��وارع املكتظة واخلوف من 

اجملهول .. قاطعني مبتسما :
� ما زلت شاباً بني .

قلت :
� أنا اآلن باخلمسني يا أبي .

س��كتنا لبره��ة ، ظل الصمت ي��رن بأعماقنا 
، ثم جاء التجش��ئ كاس��راً  ط��وق الصمت ، 
لقد جتش��أ الشيخ ، ثم جتشأ ، وشعرت بذلك 
املقدار من الوهج اجلميل الذي طفح س��ريعا 

على وجهه اجملعد .

خالد الوادي

ح��ني انتقل��ت إلى عم��ق الش��ارع ، أبحث عن 
صيدلية ، تركت ورائي ذلك الشيخ الذي مضى 
حياً قرابة الس��بعني عاماً وما زال ، كان يشكو 
من انتفاخ بطنه ، ثمة حزن عميق آخذ بالترنح 
يجوب جتاعيد وجهه اله��ادئ . حزن الزمه منذ 
البداية ، اكتش��فته مع بواكير طفولتي ، وما 
أن غادرتها حتى تلبسني ذلك احلزن كإرث منه ، 

جاء سلسا منساباً مع جيناتنا العائلية .
 ف��ي كثي��ر من األحي��ان كان يتأملن��ي وجترفه 
عاطفته التي ظلت على حالها ، ندية وصادقة 
وأيضا حزينة ، كان والدي مستنيراً ويسمح لي 
بالتفكي��ر على طريقتي اخلاصة ، يس��مح لي 
بالنقاش حتى مع من يكبرني سنا  ، لكنه في 
هذه األيام ل��زم العزلة  أكثر من ذي قبل ، وهي 

الصفة املالصقة لشخصيته .
كان الليل س��ارياً في تلك الليلة الهادئة برغم 
ضوضاء مول��دات الطاقة  ، أبح��ث بالطرقات 
ع��ن النور اخملبأ ف��ي ثنايا الدكاك��ني ، لم تكن 
ليلة عادية ، بل  ليلة اس��تثنائية أغلقت على 
الناس أبوابهم ، انعطفت مسرعاً نحو الشارع 

أوراق بها كلمات يتيمة وزحام حزين
سيجارة مشتعلة لم أتذوق تبغها

يتطاير دخانها
كان هذا غير حقيقي

وحشة على اجلدران
من دون لوحة .. من دون ساعة
نافذة من دون شعاع الشمس

سيجارة فنيت لوحدها
من دون أن أتذوق تبغها

ما مضى في غيابك
قطع مجرحة في أحشائي

خيبات األمل في الشوارع والطرقات
صاحبت الريح والهلع

وغيثاً حزيناً
وحدي أكسر حدة الفراغ

كل منا له ظل وذكريات خاصة
عبرنا سنوات طويلة

وغادرتنا وجوه ليست كالوجوه ..
صنعنا مركباً من جلدنا الورقي

لنصل إلى الشاطئ
غرقنا .. من ماء فوق ماء

الس��ماء، أطفالن��ا ف��ي أحض��ان  ف��ي 

املالئكة
كل ما كان لي تركته معك

كل ما حلمت به داخل أحالمك
عبرنا الغرق إلى غابة الذكريات

رأيت أحالمي وقصائدي
تغادرني ..

أنا وأنِت .. أنِت وأنا ..
على اجلانب اآلخر من احلياة

كل حلظة مرت بنا أصبحت جزءاً مني
أحبك أكثر أتساعاً من خيالي

أكثر أتساعاً من جنوني

عمرو أبوالعطا

لوحة خاصة لنا على حائط
شعاع الشمس يتسلل من نافذة

يعكس سحراً خاصاً
ساعة تشير للزمن

أتأمل آلتي املوسيقية
تب��دو كعصف��ور يتي��م عل��ى أغصان 

شجرة
قطعة السكر تذوب في فنجان الشاي

)الال أين(.. وسؤال الهوية

غالف الرواية

باستحضار وتفكيك النص 
السردي )في الالأين( الذي 

نسجت امتداداته التي 
تجاوزت المقطعية الفصلية 

او الرقمية في بنائها فكانت 
نصًا متدفقًا يالمس الهم 
الوجودي االنساني باعتماد 

الشخصية ذات الطبيعة 
الشائكة في عمقها 

النفسي..المليئة بطموحات 
الذات الحالمة التي يكتشفها 

المستهلك)القاريء( من 
خالل الحوار الذاتي الذي 

يتم االنتقال اليه بتلقائية 
ممزوجة بالسرد

قصيدة

قصة قصيرة

وهج األعوام ..

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

صدر لألس��تاذ والباحث املغربي ف��ي األدب العربي الدكتور 
الوارث احلس��ن عن دار األيام للنش��ر والتوزيع باألردن  سنة 
2017 كت��اب جدي��د حتت عن��وان: النزعة اإلس��المية في 
الش��عر األموي قراءة في الس��ياق واملعاني الشعرية من 
خالل ش��عر الف��رزدق، ويرغ��ب الكاتب من ه��ذا الكتاب 
والذي جاء بأس��لوب متميز ومنهجي��ة حتليلية حديثة، 
تتبع املعاني اإلس��المية في ديوان الفرزدق بعدما شاع 
عنه من اإلقذاع واجلفاء والتصريح باألمور املستهجنة 
ووص��ف املعان��ي، م��ا ل��م يصدر ع��ن غيره م��ن بني 

جلدته.
فبع��د تبيان��ه ملقاصد الكتاب��ة في ه��ذا املوضوع، 
انتقل الكاتب إلى طرح سؤال افتراضي يتعلق بأبرز 
املؤثرات اإلسالمية في اختيارات الفرزدق الشعرية.

)النزعة اإلس��امية في الش��عر األموي( 
كتاب جديد للدكتور الوارث الحسن أنِت وأنا ..



الفصل العاشر
تطوير مدينة بغداد في ثمانينات 

القرن العشرين
التكليف مبهام تطوير بغداد ، احلرب 
العراقي��ة اإليراني��ة واالنغماس في 
مش��اريع األمان��ة، رفع��ة اجلادرجي 
م��رض   , بغ��داد  تطوي��ر  ومهم��ة 
زوجتي سعاد في فترة احلرب، احلرب 
العراقي��ة اإليرانية هرب الش��ركات 
من س��احات احلرب ، تس��لم مهمة 
مع��اون أم��ن العاصمة ، مش��اريع 
ش��ارع حيفا ، منظومات اإلش��راف 
عل��ى املش��اريع ، مكت��ب تنس��يق 
ش��ارع حيفا ،  عبد احلسن الشيخ 

علي اميناً للعاصمة 

مشاريع شارع حيفا
 مت��ت تهيئ��ة اخلرائ��ط املعماري��ة 
تدريجي��اً ملش��اريع ش��ارع حيف��ا ، 
عن طري��ق االستش��ارين العاملين 
، واعل��ن عن دع��وة مقاولن عاملين 
لتنفي��ذ املش��اريع ، واحيلت كلها 
ع��ام 1981 لتنفيذه��ا ماعدا حيفا 
/ 8 ، حي��ث مت وض��ع التصاميم من 
قبل معماري امانة العاصمة فهرام  
وزمالئه واعل��ن عن تنفيذه بطريقة 

تسليم املفتاح .
 كان��ت مس��ؤولية املق��اول تق��دمي 
ع��رض كامل ، وبس��عر نهائي ثابت 
لألعمال مبوجب اخلرائ��ط املعمارية 
املوضوع��ة . وكان عليه ايضا وضع 
 ، االنش��ائي  الهي��كل  تصامي��م 
وجميع تصاميم ش��بكات اخلدمات 
املقدم��ة  واالس��عار   ، للمش��روع 
م��ن قبل��ه تتضم��ن كل االعم��ال 
التصميمي��ة لذلك . وتق��وم امانة 
العاصمة ع��ن طريق استش��ارين 
اخلرائط واخملططات  بتدقيق  عاملين 

املقدمة من قبل املقاولن .
  مش��روع تطوي��ر ش��ارع حيف��ا مت 
تقس��يمه  ال��ى ثماني��ة مش��اريع 

كبرى  :
  حيف��ا /1 بنايتان رئيس��يتان احيل 

الى شركة هان يانغ .
حيف��ا / 2 عدد من األبنية احيل الى 

شركة  بلجيكية.
حيف��ا / 3 عدد من األبنية احيل الى 

شركة هايلت ورنر .
حيف��ا / 4 عدد من األبنية احيل الى 

شركة هايونداي الكورية.
حيف��ا / 5 بنايتان رئيس��يتان احيل 

الى شركة هايونداي الكورية .
حيف��ا / 6 عدد من العم��ارات احيل 

الى شركة هايونداي الكورية .
حيف��ا / 7 احيل الى ش��ركة هايلت 

وورنر االملانية.
حيفا / 8 وهو مجم��ع ذو 9 عمارات 
س��كنية ذات 15 طابق��اً للواحدة و 

احيل الى شركة هولندية  .
  وبالنس��بة لش��ارع اخللفاء فقد مت 
وض��ع التصاميم من قبل ش��ركة 
TAC  ، ام��ا ابني��ة الش��ارع فأحيل 
القس��م االول منها الى الش��ركة 
العام��ة للمق��اوالت ، وه��و اخللفاء 
/ 1 الواق��ع عل��ى اجلانب الش��رقي 
من ش��ارع اجلمهورية . اما القسم 
الثان��ي من��ه ) اخللف��اء / 2 ( فق��د 
احيل الى شركة  )انرجو بروجكت ( 
اليوغسالفية ، وهو مكون من ستة 
عم��ارات عل��ى اجلان��ب الغربي من 
الش��ارع وساحة امليدان  ، وسأحتدث 

عن تفاصيل ذلك فيما بعد .
نص��ب ش��هداء  احي��ل مش��روع   
قادسية صدام في 11 نيسان 1981 
الى ش��ركة ميتسوبيشي وشركة 
كاجيم��ا الياباني��ة ، لينف��ذ خالل 
600 يوم . وفي مت��وز 1981 مت افتتاح 
مش��روع اجلن��دي اجمله��ول باحتفال 

مهيب .
  كان اول مشروع ينجز في احتفاالت 
متوز 1981 هو برج متنزه الزوراء ، وهو 
برج لونه باذجناني ارتفاعه 50 مترا ، 
وضع تصميمه املهن��دس املعماري 
عدن��ان ام��ن ، ويتكون م��ن هيكل 
اس��طواني بقط��ر يقرب م��ن )3,5 
واخلدمات  للمصاع��د  متر( يكف��ي 
وبارتف��اع ) 35 ( مت��را . فوقه تكوين 
بصلي الشكل متكون من عدد من 
الطوابق ، طابق��ان منها للمطعم 

واملطبخ .
  رغب امن العاصمة ان تدعى جميع 
الهيئ��ات واملنظم��ات حلضور حفل 
افتتاح البرج ، واقامة دعوة عش��اء ، 
وملا قلت له ان املطعم اليسع العدد 

الكبي��ر م��ن املدعوين ، ق��رر ان تتم 
الدعوات على مدى اسبوع كل ليلة 
تدعى فيه��ا مجموعة..مث��ل احتاد 
نس��اء العراق ونقابات العمال واحتاد 
الصناعات وهكذا . واتذكر ان وجبات 
الطع��ام اعده��ا متعه��د دامناركي 
االصل ، رش��حه واتف��ق معه رفعة 
اجلادرج��ي ، يس��تورد الطع��ام على 
طائرة خاصة يومياً م��ن الدامنارك ، 
يتضم��ن انواع االطعم��ة واحللويات 
وااليطالية  الفرنس��ية  واملشروبات 
املناس��بة لكل نوع م��ن االطعمة . 
وفي املس��اء كان هناك منهج فني 
خاص يقدم للمدعوين . كانت تلك 
الدعوات اول مناسبة التي احتفلت 
بها بغداد بعد بدء احلرب ، وتدل على 
مبل��غ الكرم والس��خاء الذي تبذله 

الدولة يومذاك .
  ل��م نك��ن نهت��م كثي��را بقضايا 
املوازن��ات واخملصص��ات ، ألن تبويب 
جميع هذه الصرفيات كانت تعالج 
من قبل مدير احلسابات بال صعوبة . 
واذكر ان مبلغ تغطية ذلك االسبوع 
االحتفال��ي كان زه��اء ) 120 ( ال��ف 

دينار . 
  قب��ل موعد االفتتاح لب��رج الزوراء 
طلب س��مير الش��يخلي مني ومن 
رفعة ترشيح شخص ليكون وكيال 
المانة العاصمة ، بعد نقل الس��يد 
خالد عبد املنعم رشيد اجلنابي الى 
وزارة احلكم احمللي . بقينا نحن الثالثة 
نتمشى في حدائق الزوراء وفي احد 
املم��رات املفتوحة املؤدي��ة الى برج 
الزوراء ملدة نصف س��اعة . رشحنا 
بعض االس��ماء من املهندسن من 
ذوي اخلب��رة وتداولنا ش��خصياتهم 
. غير ان الش��يخلي ب��ننّ بانه يرغب 
في ترش��يح ش��خص ينسجم في 
تفكي��ره معنا ، ويس��تمر بالروحية 
نفس��ها الت��ي عملن��ا عليه��ا حلد 
االن ، وان ال يغي��ر من مناهج العمل 
املوضوعة يومئذ . وكان اس��م عبد 
احلس��ن الش��يخ علي من االسماء 
املرشحة . وقد صدر امر تعيينه بعد 
فترة قصيرة وكيال المن العاصمة.

منظومات االشراف على املشارع
��ت امان��ة العاصمة في س��نة  وقعنّ
1980 / 1981 على عقود لالش��راف 
على املشاريع مع جهات استشارية 

عديدة . نذكر منها : 
مش��روع  عل��ى  االش��راف  عق��د   

 R +( نصب الش��هيد م��ع ش��ركة
M ( البلجيكي��ة . وعق��د اش��راف 
 Dan ( على مش��روع الس��يدية مع
 Carl ( وه��ي من ش��ركات ) Group
bro ( ، وق��د تعرف��ت عليه��ا من��ذ 
ع��ام 1972 عندما عِملت في بعض 
املشاريع في العراق ، وهي من كبرى 
 . االوربية  الش��ركات االستش��ارية 
وعقد مع شركة بريطانية لالشراف 
على مش��روع اخللفاء / 1 ، واخللفاء 
/ 2 . وعقد اش��راف استشاري على 
كل مش��روع م��ن مش��اريع ش��ارع 
حيف��ا الثمانية . كان هذا املش��روع 
كبي��را ج��دا ، ويحتاج الى تنس��يق 
ب��ن املش��اريع تل��ك . وكان ه��دف 
امان��ة العاصمة ان ينجز املش��روع 
مع انعقاد مؤمت��ر القمة لدول عدم 
االنحياز في بغداد سنة 1982 ) وهو 
املؤمتر ال��ذي نبهنا ام��ن العاصمة 
بعدم امكانية االلتزام بهذا املوعد . 
لم يعقد في بغداد الستمرار احلرب 

مع ايران وتفاقمها ( . 
مكتب تنسيق اعمال شارع حيفا

   ومل��ا كان مش��روع حيف��ا كبي��رأ 
جداً فقد اس��توجب التنس��يق بن 
املق��اوالت جميعه��ا ولذا ق��ررت ان 
يكون لدينا مكتب تنس��يق اعمال 
ش��ارع حيفا ، وتعاقدت مع مكتب 
املهندس مع��اذ االَلوس��ي وفيصل 
اجلب��وري ، ويعم��ل معهم��ا مكتب 
 . راينك��ه(   ( االملان��ي  االستش��اري 
ويض��م مكتب التنس��يق عددا من 
املهندسن اخملتصن بادارة املشاريع ، 
كان منهم : معاذ االلوسي ,  فيصل 
ابراهيم , حسن سلطان , عامر فؤاد 
, ن��دى زبوني , عفيف زاري , ش��ارلي 
قرب��ان , بيت��ر نول��ن , عب��د الوهاب 

الصافي , بيرنارد مكماهون .
توحي��د  الس��هل  م��ن  يك��ن  ل��م 
مواصف��ات بع��ض فق��رات العمل 
لالجزاء الضرورية من هذا املش��روع 
الكبي��ر بدون وجود جهاز تنس��يق ، 
 )PCMT( ولذا قررت انشاء هذا اجلهاز
وهو جهاز اش��راف وتنسيق اعمال 
املش��روع ومت التعاقد مع الش��ركه 
االملاني��ه RINEKA ومكت��ب مع��اذ 

االلوسي وفيصل اجلبوري .
اله��دف م��ن ه��ذا اجلهاز املش��رف 
ه��و متابع��ة تق��دم العم��ل ف��ي 
للمش��روع  الثماني��ة  االج��زاء 
وتوحي��د مواصف��ات بع��ض امل��واد 

كاملعدات الكهربائية مثل البلكات 
والتقاسيم واملصابيح التي يجب ان 
تتوفر في االس��واق من نوع معروف 
والن م��ن غير الطبيعي ان نس��تورد 
احتياطيه مبواصفات كوريه  اجهزه 
واملاني��ه وبلجيكي��ه فق��ط له��ذا 
املش��روع كم��ا وحدن��ا مواصف��ات 
املصاعد لتوفي��ر مصعد للحموله 

لكل بنايه وما شابه ذلك.
    باالضاف��ه ال��ى اجتماعات��ي مع 
الش��ركات املتعاق��ده ف��ي ش��ارع 
حيف��ا اال ان��ي كنت اعق��د اجتماع 
واح��د مطول اس��بوعياً مع مكتب 
التنس��يق ال��ذي كان يرأس��ه ممثل 
االلوس��ي   مع��اذ  م��ع  )راينك��ه( 
العم��ل  تق��دم  مراح��ل  ونت��دارس 
واساليب تذليل الصعوبات. يحضر 
ذوي  املهندس��ن  االجتم��اع  ه��ذا 
وامليكانيك  بالكهرب��اء  االختصاص 
والتكي��ف وتبح��ث كل نش��اطات 
املقاولن م��ن حيث اس��تيراد املواد 
والعماله املطلوبه والتأكد من سير 

االعمال مبوجب املنهاج.
    وفرت ش��ركه راينكه مهندسن 
االختصاص��ات  كل  م��ن  اكف��اء 
مبوجب متطلبات العقد وساعدونا 
بالس��يطره عل��ى نوعي��ه االعمال 
املنف��ذه ومناهج تق��دم العمل ومت 
تس��جيل ذل��ك ف��ي تقرير ش��هري 
يق��دم الينا مبوجب العق��د وافتخر 
بالقول هنا باننا قد متكنا من اكمال 
جميع الذرعات وتس��ويه املطالبات 
حس��ابات  وتس��وية  للمقاول��ن 
املش��اريع الثمانية خالل فترة شهر 
م��ن اجن��از االعم��ال ومتت تس��وية 
احلس��ابات وتس��ديد مس��تحقات 
افتتاح  احتف��االت  الش��ركات عند 
املش��روع في 17 متوز 1985 . وبهذه 
املناس��بة اود أن اسجل شكري مرة 
اخ��رى لكل م��ن اخصائ��ي مكتب 
التنس��يق وعل��ى رأس��هم الزميل 
مع��اذ االلوس��ي ال��ذي تفانى معي 

لتحقيق هذا املشروع .
   م��ع اقت��راب مباش��رة املقاول��ن 
باعمال تطوير بغ��داد ، كان علينّ ان 
أهيئ منظومة عمل لالشراف على 
املشاريع ، وان تكون من قبل جهات 
استش��ارية عاملي��ة . م��ن خبرت��ي 
باهمي��ة اجناز القرارات الهندس��ية 
ب��ال تاخير اثناء العم��ل ، وتفاديا ألي 
تاخي��ر او تعقيدات في املس��تقبل 

، اعتم��دت ان يك��ون لكل مش��روع 
جه��از اش��راف يرتبط مع ش��ركة 
استشارية عاملية ذات مستوى عال 
، يتالف من مهندس مقيم او مدير 
للمش��روع ، له خب��رة التقل عن 20 
عاما ف��ي اعمال مماثلة ، ويس��اعده 
مهندس معماري وآخر مدني ، وثالث 
كهربائي او ميكانيكي التقل خبرة 
كل منه��م ع��ن 15 عام��ا متمرس 
يعمل بإش��راف ش��ركته على اجناز 
املشروع خالل  تفاصيل وحس��ابات 
ش��هر من انتهائه . اما املهندسون 
عدده��م  يك��ن  فل��م  العراقي��ون 
كبيرا ، لك��ون اغلبهم في جبهات 
القتال على احل��دود مع ايران . كنت 
انس��ب ما لدين��ا من مهندس��ات 
عراقيات للعمل مع جهاز االش��راف 
االستش��اري . وفي تلك الفترة توفر 
عدد من املهندس��ات نسنب للعمل 
في املش��اريع ، واثبنت بعد تدريبهن 
كف��اءة عالية من الدق��ة وااللتزام . 
كما رش��حُت للعمل مع كل جهاز 
استشاري لكل مش��روع ، واحدا او 
اثن��ن من مس��احي الكمي��ات من 
الش��ركات البريطانية املتخصصة 
 Quantity  ( الكمي��ات  مبس��ح 

. ) Surveying
  اش��ترطت ان تتعه��د الش��ركات 
االستشارية املشرفة ، بأن يقوم احد 
مدرائها اخملتصن بزيارة املشروع مرة 
واحدة كل ستة اشهر ، للتأكد من 
حس��ن قيام اجلهاز بالعمل االمثل ، 
وفي الوقت نفسه ستكون له فرصة 
للتحدث مع مسؤولي االمانة حول 
املش��روع ومس��ار تنفيذه . وعندما 
االستش��ارية  املكات��ب  رش��حت 
اجهزة االش��راف من مهندس��يها ، 
بدأنا بدراس��ة حال��ة كل مهندس ، 
واعترضن��ا على بعضه��م ووافقت 

على مباشرة املطابقن للشروط .
  كان��ت ش��ركات التأمن ال تضمن 
الش��ركات العاملي��ة بالعم��ل ف��ي 
البلدان التي متر بحالة حرب . وكانت 
اخبار احل��رب وضراوتها ب��ن العراق 
وايران متأل وس��ائل االعالم العاملية ، 
غير ان رغبة الش��ركات العاملية في 
العمل في العراق بقيت مستمرة . 
ومن جانبنا كنا نش��عر ان معاملة 
الش��ركات بش��كل مهن��ي  تل��ك 
سليم ، واحترامها ، ومراقبة تنفيذ 
العق��ود معه��ا باالس��لوب العاملي 

املتعارف عليه ، يش��جع الشركات 
عل��ى العمل رغ��م ظ��روف احلرب . 
ول��م ي��زل املهندس��ون العراقي��ون 
موض��ع احترام الش��ركات العاملية 
وحكوماته��ا ملهنيتهم وكفاءتهم 

واخالصهم في العمل.
  كن��ا منن��ح مدي��ر املش��روع راتب��ا 
ش��هريا مجزيا ، مبايقرب من 12000 
دوالر ، واملهندس��ون االخ��رون كانت 
مخصصاته��م تت��راوح ب��ن 8000 
 ، ش��هريا  دوالر  ال��ف   10000  ����
حس��ب اخلب��رة والق��دم . ومنحن��ا 
املهن��دس اج��ازة س��نوية امدها 6 
اس��ابيع يتمت��ع بها م��رة او مرتن 
في الس��نة مبا اليتجاوز املدة املقررة 
. كم��ا منحنا مدراء املش��اريع بيوتاً 
للس��كن ، تدفع اجاراته��ا من قبل 
االمانة ، ومينح ايضا بطاقات س��فر 
مجانية جلميع افراد اسرته .  كانت 
تلك التس��هيالت قد جلب��ت الينا 
الكثير من االستش��ارين العاملين 
ومهندسيهم املتميزين . وقد لعبت 
دورا في اجن��از مناهج اعم��ار بغداد 

وتطويرها بنجاح وكفاءة .
  وكما وقعت عقد اشراف استشاري 
مع ش��ركة دامناركية على مشروع 
جزيرة بغداد الس��ياحية الذي تقوم 
بتنفي��ذه ش��ركةYIT  الفنلندية . 
وعقد اشراف استشاري على تنفيذ 
مش��روع تطوي��ر ش��ارع اب��و نؤاس 
املك��ون من عدد من العمارات تضم 
) 374 ( شقة سكنية والذي ساهم 
عل��ي  واالش��راف  تصاميم��ه  ف��ي 
اعمال��ه املهندس��ان عب��اد الراضي 

ونزارعثمان. 
اما انش��اء مش��اريع عمارة التحرير 
لوقوف السيارات في الباب الشرقي 
فكان االشراف من قبل    ) املهندس 
عادل ( ، وعمارة وقوف السيارات في 
ساحة الرصافي من قبل ) املهندس 
جليل الكاتب ( ، ومش��روع االسواق 
املركزية اخلمس من قبل ) املهندس 
يوس��ف العاني ( ، وكان مهندسونا 
العراقيون يقومون باعمال االشراف 

بدعم مقر الدائرة .
 تضمن��ت عق��ود جمي��ع املقاولن 
للمش��اريع التي ذكرناه��ا في هذا 
الفصل ، ان تدقق تصاميم املقاولن 
العاملين من قبل استشارين عاملن 
مع امانة العاصمة . وبس��بب كثرة 
هذه املش��اريع وضخامة متطلبات 

التدقيق واهمية الوقت ، فقد عملت 
البريطانية  االستش��ارية  الشركة 
عل��ى   )  Ove Arop Associotes  (
ومصمم��ن  مهندس��ن  تنس��يب 
مقيم��ن في بغ��داد للقي��ام بهذه 
املسؤولية ، يزورهم بن فترة واخرى 
مدي��رون عام��ون م��ن املق��ر العام 
للشركة في بريطانيا . فتواجد في 
 )  Ove Arop ( بغ��داد ممثالً لش��ركة
و   Jim morish املهن��دس  كل م��ن 
Ron Marsh ، وهما من املهندس��ن 
االكف��اء الذي��ن بقوا لس��نوات في 
بغداد إلدارة اعمالهم رغم تطورات 
احلرب وس��قوط الصواريخ االيرانية 
على بغداد  ، مبا سمي بحرب املدن . 
وكان يحضر الى بغداد مرة كل ستة 
 Carl bro Group ( اشهر من شركة
Chritian Warrst ) ، وه��و ايضا من 
الذين  الدامناركين  املهندسن  كبار 
له��م خب��رة طويل��ة ف��ي االعمال 

االستشارية الهندسية .
  بازدي��اد اعمال املش��اريع وتوس��ع 
مس��ؤولياتي ، قررت ان انقل مقري 
في دائرة التصاميم الذي اصبح غير 
مناس��ب الس��تيعاب جهاز اشراف 
متطور على مش��اريع تطوير بغداد 
، يعم��ل عليه��ا تصميم��ا وتنفيذا 
نخبة جي��دة ومتميزة من اخملتصن 
العاملين . كلفُت املهندس املعماري 
معاذ االلوسي بوضع تصاميم دائرة 
مؤقتة ملعاونية االنشاءات . واخترت 
موق��ع دائرت��ي بالتنس��يق مع امن 
العاصمة سمير الشيخلي لتكون 
في الساحة املطلة على دجلة عند 
اتصال جس��ر باب املعظ��م بجانب 

الكرخ ) بجوار مقام اخلضر ( . 
  وضعت التصامي��م ملطلوبة على 
اس��لوب التصمي��م املفتوح ، حيث 
يضم قاعة كبيرة لعمل املهندسن 
وجناحاً واسعاً لرئيس الدائرة ، وآخر 
لقس��م تنفي��ذ املق��اوالت ، وغرفاً 
ملساحي الكميات واالدارين ... الخ . 
اخترت اسلوبا للعمل ، لتكون جميع 
اعمال املشاريع مرتبطة بي مباشرة 
، ويس��اعدني ف��ي ذل��ك ، مهندس 
اق��دم ل��كل ع��دد م��ن املش��اريع . 
فاعتمدت صديقي وزميلي املهندس 
ل��ي  مس��اعدا  الدبيس��ي  رش��يد 
كرئيس لقس��م التنفيذ ومسؤول 
مشروع الس��يدية خلبرته الطويلة 
باعمال االمانة الهندس��ية ولثقتي 
الكبيرة به . كما كان سالم عسكر 
يساعدني في اعمال مشروع شارع 
حيفا ، ويوس��ف العان��ي في اعمال 
االس��واق وآخري��ن . كان هدفي من 
هذا االس��لوب هو جعل مهندسي 
القدام��ى  االنش��اءات  معاوني��ة 
مس��ؤولن عن االش��راف معي ، وان 
يتعرفوا على اس��لوب التعامل مع 

االستشارين واملقاولن العاملين . 
  عم��ل مع��ي في الدائ��رة اثنان من 
اكفأ مس��احي الكمي��ات العاملين 
م��ن كبريات اخملتص��ن البريطانين 
، وكان واجبه��م ه��و النظ��ر ف��ي 
كل القضاي��ا التعاقدي��ة ، ومعرفة 
كيفية تطبيقها مع بنود املقاوالت 
والنظر ف��ي امر كل خ��الف يحدث 
مع املقاولن في املوقع ، ومهندسي 
االشراف او مس��احي الكميات في 
املواق��ع . ام��ا مهندس��و اخلدم��ات 
فق��د كان لدي مختص��ون في هذه 
االعم��ال يكون واجبه��م النظر في 
مسيرة اعمال اخلدمات في املشاريع 

، ومحاولة التنسيق بن االعمال .
  كان��ت التصامي��م واخملططات قد 
وضعت م��ن قبل مقاول��ن عاملين 
م��ن مختلف دول العال��م ، فان كل 
هؤالء يعتم��دون ف��ي تصاميمهم 
املواصف��ات التقني��ة املعتمدة في 
بلدانه��م . وهذا يعن��ي ان النتيجة 
النهائي��ة لعم��ارات ش��ارع حيف��ا 
مثالً ، س��يكون اس��تخدام معدات 
ومواد كهربائي��ة وصحية وخدمية 
واجه��زة تكييف وغيره��ا من مواد 
والكترونية  وميكانيكية  كهربائية 
من مناش��ئ عديدة ، ق��د تكون من 
ثماني��ة مناش��ئ مختلف��ة لوجود 
ثمانية مقاول��ن من دول مختلفة . 
هذا املوضوع غير مقبول ، فحاولت 
عن طريق مكاتب التنسيق ، توحيد 
مواصفات هذه املواد قدر املستطاع 
لتس��هيل احلص��ول عليه��ا وعلى 
مواده��ا االحتياطي��ة من االس��واق 

احمللية او استيرادها بسهولة .

أحيل مشروع نصب شهداء قادسية صدام في 11 نيسان 1981 
الى شركة ميتسوبيشي وشركة كاجيما اليابانية ، لينفذ خالل 

600 يوم . وفي تموز 1981 تم افتتاح مشروع الجندي المجهول 
باحتفال مهيب
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هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 21

هشام املدفعي الوكيل الفني ألمانة العاصمة
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كان يام��ا كان .. قصة وحكاية 
كل عصر وزم��ان... ف� "الدين" 
كان وم��ا ي��زال أقص��ر الطرق 
ال��ى  للوص��ول  وأس��هلها 
الس��لطة.. أو الشهرة أو املال.. 
كذلك للسيطرة على عواطف 
والتالع��ب  الن��اس  ورغب��ات  
واس��تغاللها  مبش��اعرهم 
امتيازات  أو  لتحقيق مكاسب 
بورصة  أخرى..!! مازالت  ومآرب 
"الدين" هي الرائجة اليوم في 
الذقون..  س��وق الضحك على 
ألنها حتق��ق مكاس��ب كبيرة 
بجهود وإمكاني��ات متواضعة 
قليل��ة،  اس��تثمارات  أو 
تؤكد  واملؤشرات  واألحصائيات 

أنها في ارتفاع قلَّ نظيره !
ف��ي دول العال��م يوج��د صراع 
اس��تغالل  عل��ى  مري��ر  أزل��ي 
"الدين" ف��ي مغازلة املواطنني 
السذج وإقحامهم في البرامج 
والشعارات السياسية بني من 
يكون في السلطة.. ومن يكون 
في موقع املعارضة.. وكل طرف 
يدع��ي بالطب��ع أنه ه��و احلق 
وغيره الباطل، مستغلني الدين 
للتغري��ر بالش��عوب ومحاولة 
إيهامها من أجل أهداف دنيوية 
ليس إالّ... ،الدين أس��مى وأرفع 
من أن يُس��تخدم في التالعب 
وعقوله��م  الن��اس  مبش��اعر 
وحتدي��د مس��تقبلهم، فالدين 
هو احملبة والتسامح واإلنسانية 
واالنفتاح على اآلخر، ومن أهم 
أهداف��ه حتري��ر اإلنس��ان م��ن 
العبودي��ة والتس��لط والقمع 
ومنع استخدامه للزحف نحو 
السلطة حتت ش��عار "الغاية 

تبرر الوسيلة".
إن االلتزام الديني ال يحتاج الى 
دعاية أو تروي��ج أو إعالن.. فهو 
عالقة ب��ني املرء ورب��ه... وميكن 
االس��تدالل على تدّين اإلنسان 
أو التزامه بتعالي��م الدين من 
خ��الل إخالص��ه وتفاني��ه في 
لكن  اإلنس��ان..  أخي��ه  خدمة 
بأنه  البع��ض يعتق��د واهم��اً 
يس��تطيع خداع الناس.. مبجرد 
أن يطلِ��ق حليت��ه ف��ي غفل��ة 

م��ن الزمن - مهم��ا كان طول 
لونها  أو  وعرضه��ا  ش��عراتها 
أو طعمه��ا- أو"يتلّب��س" قناع 
الرج��ل الصال��ح فإن��ه بذلك 
اجملتم��ع  نظ��ر  ف��ي  س��يكون 
قديساً أو مالكاً أو حمالً وديعاً 
!  والسؤال الذي يطرح نفسه 
ه��و: ه��ل إن االلتزام وممارس��ة 
الطق��وس الديني��ة حتتاج منا 
الى حملة ترويجية أو دعاية أو 

إعالن..؟ 
م��ن الغب��اء أن يعتقد البعض 
بأن اآلخري��ن "أغبياء" الى هذه 
الدرجة بحيث تنطلي عليهم 
املواق��ف  أو  املش��اهد  ه��ذه 

البائسة !
لو تأملنا املش��هد م��ن حولنا 
جي��داً.. كم س��نجد من أمثال 
أصبح��ت  بحي��ث  ه��ؤالء... 
ال��وزارات والدوائر تعج مبن هم 
على هذه الشاكلة... يقول أحد 
أصدقائي ال��ذي يعمل موظفاً 
في إحدى ال��وزارات املهمة أنه 
وأثناء توجهه الى مكتبه.. أثار 
انتباهه مشهد أحد املوظفني 
وهو ي��ؤدي فريض��ة "الصالة" 
بالقرب من عتب��ة باب مكتبه 
الذي يق��ع على املم��ر الرئيس 
للطاب��ق، وبغ��ض النظ��ر عن 
مدى حرص ه��ذا املوظف على 
أداء صالته ف��ي أوقاتها.. حتى 
ل��و كان ذل��ك حس��اب الدوام 
الرس��مي ال��ذي يتقاضى عنه 
راتب��اً ش��هرياً.. فق��د طلب��ت 
من زمي��ل له أن يق��وم بإغالق 
الب��اب احتراماً خلصوصية هذا 
ينقط��ع  ال  وحت��ى  املوض��وع، 
االتص��ال ب��ني ه��ذا "العاب��د" 
وربه.. ولكي ال "يشوش" عليه 
واملراجع��ني  املوظف��ني  م��رور 
ذهاباً وإياباً.. وقلت له: أخش��ى 
أن تزوغ عين��اه.. ال إرادي��اً هنا.. 
أو هن��اك وهو يواج��ه غابة من 
الس��يقان مت��ر م��ن أمامه في 
كل حلظة.. وأخشى أن ينقطع 
فيك��ون  الروحان��ي  التواص��ل 
خ��ارج نطاق العب��ادة! ...اقترب 
منى وهمس في أذن��ي.. قائال : 
"أستاذ هذا هو متقّصد يخلي 

الب��اب مفتوح ..حتى يش��وفه 
الراي��ح واجلاي.. هذا من س��مع 
أكو مدي��ر جديد راح يس��تلم 
القس��م ..  بّدل وغير تصرفاته  
180 درجة .. حتى يحافظ على 

مكانه" !
قل��ت له وما عالقة ذلك باملدير 
"أس��تاذ  أجابن��ي:  اجلدي��د..؟ 
م��و املدي��ر اجلديد عل��ى نفس 
شاكلة هذا املوظف مواصفات 
كامل��ة.. ومثل مايك��ول املثل 

حباية ومفشوكة نصني !
وبعد مدة الحظ��ت دربكة في 
املمر - والكالم مازال لصديقي- 
خرج��ت ألس��تطلع األم��ر وإذا 
األش��خاص...  أح��د  أرى  ب��ي 
وه��و ينتعل "قبقاباً" ش��بيها 
الطوش��ي  غ��وار  "بقبق��اب" 
ف��ي مسلس��ل "ص��ح النوم" 
محاطاً برجل يحمل له اإلبريق 
وآخ��ر يحم��ل ل��ه املنش��فة، 
اعتق��دت في ب��ادئ األم��ر بأن 
جدي��داً  كوميدي��اً  مسلس��الً 
يص��وَّر في أروق��ة وزارتن��ا، وأذا 
باملوظف الذي س��ألته سابقاً 
يق��ف بج��واري قائالً: "ش��وف 
أس��تاذ هذا ه��و صاحبنا املدير 

اللي حجيتلك عليه"  اجلديد 
!  قلت له: "ش��نو 

القصة"..؟ قال: 
هسه  "أستاذ 
مراس��م  بدت 
 . . ء ض��و لو ا

عل��ى  واحلب��ل 
اجل��رار" ! قل��ت له: 
عابس  ه��و  "ليش 
الوجه..  ومتجهم 
يصلي  راي��ح  ه��و 

للحرب"!  ماشي  لو 
"أس��تاذ  أجابن��ي: 

ه��ذه م��ن متطلبات 
الدور، دتش��وف شلون 

الش��خصية..  متقمص 
بروح أبوك أستاذ مو دميثل 
أحسن من غوار الطوشي.. 
ب��س ه��ذا عل��ى  طريقة 
احلامض شلغم".. قلت له: 
"أكيد أخالقه حلوة.. وخوش 

: "أس��تاذ  ول��د.." ؟ أجابن��ي 

ه��ذا حاروك��ة خم��س جن��وم، 
يس��تحوذ عل��ى كل اإليفادات 
واالمتي��ازات وم��ا عن��ده ميّ��ه 
وبس.."  مصلحته  ارحمين��ي.. 
قل��ت ل��ه: "ه��ذه التصرف��ات 
تتناقض م��ع دينن��ا احلنيف"؟ 
"أستاذ مالهم عالقة  أجابني: 
هذول��ه  واملش��كلة  بالدي��ن.. 
مس��نودين م��ن املمثل��ني ممن 
هم على ش��اكلتهم، باملقابل 
ش��كد أكو موظف��ني من ذوي 
وملتزم��ني  العالي��ة  األخ��الق 
ميارس��ون طقوس��هم الدينية 
بصم��ت وهدوء وس��رية تامة، 
ويعكس��ون ص��ورة طيبة عن 
الدين، من دون املتاجرة بهيجي 
تصرفات واالستحواذ على كل 

األشياء"! 
قلت ل��ه: أعتقد أن��ه آن األوان 
جمي��ع  مش��اركة  لض��رورة 
املوظف��ني واملوظف��ات بحملة 

"كفاية متثيل" !!

• ضوء  
الكثير مم��ن يتاجرون "بالدين" 
احلني��ف .. يتلق��ون دعماً من 
به��دف  الكب��ار  "املزايدي��ن" 
تش��جيع س��وق النف��اق 
الس�ي�اس�����ي 
واالجتماعي!

أطلقوها .. أو احلقوها !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الحبربش

جمال جصاني

ألسباب تأريخية وموضوعية عاشها العراق في العقود 
األخيرة، تضخمت ش��ريحة اجتماعية وقيمية جمعت 
في س��لوكها وميولها وطبائعه��ا، أرذل الصفات التي 
عرفته��ا س��الالت بن��ي آدم على م��ر العص��ور. نوع من 
اخمللوقات هي أقرب الى فئة القوارض منها الى البش��ر، 
حي��ث الش��راهة املفرط��ة واللصوصي��ة والوصولي��ة 
والدونية واخلسة في التعامل مع اآلخرين، وما يتجحفل 
مع ه��ذه املنظومة من قيم االنحطاط، املس��ؤولة عن 
كل هذا الفش��ل والعجز وانسداد اآلفاق الذي نعيشه؛ 
إنها شريحة )احلبربش)، التي منحت أجهزة ومؤسسات 
النظ��ام املباد كل ما يحتاجه م��ن مبررات للبقاء، وبعد 
"التغيير" أعاد القادمون اجلدد للغنيمة األزلية اكتشاف 
أهمي��ة ومواهب هذه الفئة )احلبربش) حيث لم مير وقت 
طويل، حتى اس��تردت مالكات هذه الشريحة مواقعها 
ال ف��ي أجه��زة الدول��ة وإداراتها وحس��ب، بل تس��للت 
ال��ى الواجه��ات والعناوي��ن املرتبطة بالنظ��ام اجلديد، 
وبرش��اقتهم املعه��ودة تس��لقوا الى غي��ر القليل من 
املفاصل احليوية للدولة واجملتمع. طبقا لبوصلة أسالفنا 
اجملربة والتي تقول )البعرة تدل على البعير) مبقدورنا فك 
طالسم العديد من غرائب وعجائب املشهد الراهن، من 
خ��الل اقتفاء أثر )احلبربش) وحجم تس��للهم ونفوذهم 
ف��ي مكان أو كيان ما، وبالتالي التعرف على علل عجزه 
أو حيويته. ومبا أن العافية واحليوية شبه معدومة لدينا 
في شتى احلقول املادية واملعرفية والقيمية، فال نحتاج 
الى معونة خارجية كي نتفق على ما حققته الصوالت 
الظافرة جلي��وش احلبربش في حقبة الفتح الدميقراطي 

املبني.
لقد انعكس هذا النفوذ االس��طوري لهذه الش��ريحة 
وش��عبيتها على ما أدهش��نا العالم به؛ أي العدد الذي 
أعلنت عنه املفوضية "املستقلة" لالنتخابات، لألحزاب 
والكيانات السياسية التي ستخوض اجلولة املقبلة من 
االنتخابات، والذي جتاوز ال� 200 حزب وحانوت سياس��ي، 
جميعها تقريباً يصب "خراجها" من الصناديق في خرج 
"املكونات" وقوارضها السمان كما حصل في املواسم 
الس��ابقة. ومع مثل ه��ذه البدايات وبرفق��ة هذا النوع 
م��ن الكيانات التي حظت ببرك��ة ورعاية أم املفوضيات 
)املفوضية املس��تقلة لالنتخاب��ات) والتي أعيد تدويرها 
وتقاس��مها بني قوارض حقبة الفتح الدميقراطي املبني 
مؤخ��راً؛ ميكن استش��راف نوع اآلفاق املقبل��ة الينا بعد 
الغزوة املقبلة للصناديق. في مثل هذه املناخات وقواعد 
اللعب، ال ميكن ألية قوى )أفراداً أو جماعات) من منافسة 
ش��ريحة احلبربش املدججة بكل املواه��ب واملواصفات 

املطلوبة للفوز بالسباق. 
مع مثل هذه القس��مة العاثرة التي رمتنا مبسلسل ال 
ينتهي من النزاعات واحلروب وانعدام األمن واالس��تقرار، 
واالغت��راب عن كل م��ا له صل��ه مبيادين اإلنت��اج املادي 
والروح��ي، وانبطاحن��ا الذليل أمام ضرع ال��رزق الريعي؛ 
ال ميك��ن انتظ��ار ال هزمية هذه الش��ريحة الطفيلية وال 
تقل��ص لنفوذها على امل��دى املنظور. وميكنن��ا التعرف 
على هذه احلقيق��ة املؤملة وعظم هذا البالء في غالبية 
مفاص��ل وإدارات ومؤسس��ات دولتن��ا الريعي��ة، الت��ي 
تقضم أكثر من ثالثة أرباع املوازنة السنوية إلرضاء نهم 
أورامها التش��غيلية، حيث تس��ترخي على تضاريسها 
وتتمدد جحافل احلبربش الظافرة. لقد برهنت التجربة 
على خواء وعجز جميع الرغب��ات واحملاوالت االرادوية في 
مواجه��ة ه��ذا الوباء، املتج��ذر في البني��ة االقتصادية 
واالجتماعي��ة احلالي��ة، لذل��ك ش��اهدنا كي��ف حتولت 
غالبية الهيئات واألجهزة الرقابية الى مرتع آخر يضاف 

ٍ الى خزيننا االستراتيجي من الترهل واألورام.

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
حتت ش��عار )املقاهي البغدادية.. 
واالله��ام  امل��كان  س��حر  ب��ني 
اجللس��ة  افتتح��ت  الثقاف��ي)، 
دائ��رة  اقامته��ا  الت��ي  الفني��ة 
في  العامة  الثقافي��ة  العالقات 
مقهى الشابندر لعرض الفيلم 
الوثائقي "مقاهي بغداد االدبية" 

للمخرجة اميان خضير.
عب��د  تضام��ن  اجللس��ة  ادارت 
احملس��ن مديرة االع��الم في دائرة 
العالقات الثقافية التي افتتحت 
االصبوحة بكلمات عن ميزة تلك 
املقاهي "ليس اجمل من صباح 
نقضي��ه باجلل��وس ف��ي مقهٍى 
يفوح منه عبق املاضي، ونسمع 
صدى جدرانه وهي تنقل احاديث 
وثقافية،  وسياس��ية  وجداني��ة 
وهمسات ش��باب يتحاورون في 
كل ش��يء في احلياة، فليس��ت 
لن��ا كل الصباح��ات لنكون في 
املتنب��ي، ولنك��ون ف��ي مقه��ى 

الشابندر"، 
حضر الفعالية مدي��ر عام دائرة 

وزارة  الثقافي��ة ف��ي  العالق��ات 
الثقاف��ة فالح حس��ن ش��اكر، 
ومدير العالقات في بيت احلكمة 
مظفر الربيعي، وصاحب املقهى 
احلاج محمد اخلشالي، وصاحب 
مقهى ب��ن رضا عل��وان، اضافة 
الى جمهور غفي��ر من املثقفني 

ورواد املقهى.
تناول��ت عبد محس��ن الس��يرة 
لديه��ا  للمخرج��ة:  الذاتي��ة 
العدي��د م��ن االف��الم الوثائقية 
منه��ا اني��س الصائ��غ، وطوابع 
فلس��طني، وامللك فيصل االول، 
ومقاه��ي بغداد األدبي��ة، واخيرا 
ضد الكونكريت، اذ تعكس هذه 
االفالم احلياة الواقعية في الزمان 
واملكان، ليشعر املتلقي انه جزء 
من الرس��الة التي حملت توقيع 

اخملرجة اميان وبصماتها.
دائرتنا  ان  واك��دت عبداحملس��ن: 
تس��عى ال��ى احي��اء اجللس��ات 
الثقافي��ة والفني��ة واالدبية في 
مقاه��ي بغ��داد، لتنفي��ذ فكرة 
طرحه��ا الس��يد املدي��ر الع��ام 

فالح حس��ن ش��اكر، بعد دخول 
بغداد ضم��ن املدن االبداعية في 
اليونس��كو، وهذه هي الفعالية 
الثانية التي مت تنفيذها، اذ كانت 
وقراءات  أدبي��ة،  اصبوحة  االولى 
ش��عرية ف��ي مقه��ى البيروتي، 
وبالتعاون مع احتاد االدباء، والعمل 
مستمر على ذلك بعدما لقيت 

جناحا.

امي��ان  اخملرج��ة  عب��رت  بدوره��ا 
خضير عن فرحها بهذا احلضور، 
وه��ي وس��ط اهلها وش��عبها، 
ولقائه��ا بهم مج��ددا، موجهة 
كلمة ش��كر الى دائرة العالقات 
الثقافي��ة، وال��ى وزارة الثقاف��ة 
الفيل��م،  بع��رض  الهتمامه��ا 
وتهيئ��ة االج��واء لعرض��ه ف��ي 
امل��كان ال��ذي مت تصوي��ره في��ه، 

اضافة الى مقاٍه اخرى.
وعن ظ��روف انتاج الفيلم اكدت 
الس��يدة خضي��ر ان الفلم انتج 
عام 2013 لصالح وزارة الثقافة، 
خ��الل فعاليات بغ��داد عاصمة 
يت��م  ول��م  العربي��ة،  الثقاف��ة 
عرضه في مهرج��ان االفالم في 
بغداد، ولكن وبجهود استثنائية 
اس��تطاعت اخملرج��ة عرضه في 
نوادٍ ثقافية منها لندن، وباريس، 
وهولن��دا، فيم��ا اش��ارت الى ان 
الع��رض االول كان في مدينتها 

الناصرية.
كم��ا اجابت عن س��بب اختيارها 
ملوضوع املقاهي في فيلمها، وهو 
الرغبة الشديدة لتسليط االضواء 
على قضي��ة ته��م ال��رأي العام، 
ومن صمي��م الثقاف��ة اجملتمعية 
لش��عبنا، وه��و ان املقاهي حتمل 
هوية ذكورية، يصعب على النساء 
دخولها، كما انها مرتعا للتسلية 
ومحط��ة  الف��راغ،  وق��ت  وقت��ل 
مس��افرين، ف��ي ح��ني ان التاريخ 
يحدثن��ا ان املقاه��ي كان��ت مالذا 

للكتاب، والسياسيني، والشعراء، 
واملثقفني، وتعد منبرا للتجمعات 
االف��كار  ذوي  م��ن  التقدمي��ة 
الزهاوي،  التحرري��ة مثل مقه��ى 
البرازيل��ي، والش��ابندر،  ومقه��ى 
وحسن عجمي، وغيرها في بداية 

السبعينيات.
بعد ذلك مت عرض الفيلم الوثائقي 
ال��ذي تن��اول املقاه��ي البغدادية، 
ف��ي  الفاع��ل  ودوره��ا  تاريخه��ا 
تأس��يس احلياة الثقافية واألدبية، 

وتأجيج الثورات الشعبية.
واخي��را، ق��دم مدي��ر ع��ام دائ��رة 
الش��هادة  الثقافي��ة  العالق��ات 
التقديرية تثمينا جلهدها الواضح 
في اإلخراج، مؤكدا على استعداد 
الدائرة لع��رض الفيلم في اماكن 

اخرى.
كما ق��دم صاحب املقه��ى احلاج 
محم��د اخلش��الي كلمة ش��كر 
ال��ى وزارة الثقافة ودائرة العالقات 
الثقافي��ة له��ذه األصبوحة، التي 
ف��ي  الثقافي��ة  االج��واء  احي��ت 

املقهى.

إحياء جلسات فنية وثقافية في المقاهي البغدادية

بابل - الصباح الجديد:
أقام��ت منظمة بنت الرافدين إحدى منظمات اجملتمع املدني 
في بابل، بالتعاون مع البيت الثقافي البابلي،  ورشة توعوية 

عن حماية وطرق تربية الطفل.
تضمن��ت الورش��ة الت��ي أطلقتها املنظمة ضمن مش��روع 
احلمل��ة الوطنية لعام 2017 وحملت ش��عار )ع��ام الطفل)، 
وهو من املشاريع الطوعية التي تنفذها في محافظات بابل، 
وكربالء، وص��الح الدين، ع��دة محاور منه��ا تعريف الطفل، 
وحتدي��د عمره، وأنواع العنف الذي يتعرض له األطفال، وطرق 
ووس��ائل احلماية من هذا العنف، والتشريعات التي يجب أن 
تسّن من قبل اجلهات اجملتمعية والتشريعية حلماية الطفل، 

إضافة إلى آلية التنمية السليمة له. 
وعلى هامش الورشة التي حاضرت فيها املدربة زهراء حتسني 
العطار، تبادل املش��اركون وجهات النظر والنقاشات اخلاصة 

مبوضوع الدورة.

ورشة عن حماية 
وتربية الطفل في بابل

جانب من اجللسة

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأ اإلعالمي هش��ام ح��داد تصوير حلقات 
املوس��م اجلديد والثالث من برنامج "لهون 
وب��س"، والبرنامج ينتم��ي لنوعية البرامج 
الكوميدي��ة الس��اخرة، وم��ن خ��الل تناول 
بنحو  والسياس��ية  االجتماعية  القضاي��ا 

ساخر.
ويس��تضيف البرنامج عدد من النجوم من 
شتى اجملاالت، كما حلت الفنانة يارا ضيفة 
الليل��ة ف��ي أولى حلق��ات البرنام��ج الذي 
يعرض على قناة lbc اللبنانية، وحتدثت يارا 
عن آخر أعمالها الفنية، إضافة إلى ألبومها 
األخي��ر "معذبني الهوا"، ال��ذي طرح على 
املتاجر اإللكتروني��ة والرقمية، كما حتدثت 
عن حياتها اخلاص��ة، الى جانب احلديث عن 
اقتب��اس كلي��ب معذبن��ي اله��وا، وهو من 

إعالن ألحد ماركات العطور الشهيرة.
وعن إهتمامها بكرة القدم والعبها املفّضل 
ميس��ي، قالت ي��ارا إن لديها عش��ق كبير 
لهذه اللعبة وميسي: وهذا شيء أحبه، وال 

أتضايق من إنتق��ادات البعض لدي بهذا 
املوضوع.

وأش��ارت ي��ارا ال��ى أن أغني��ة "ضاربة" 
أه��م لديها من نش��ر صور ملالبس��ها، 
وأحذيتها: "البعض ميكن ينشرون هذه 

الصور ليخفوا فشلهم".
وحتّدث��ت ي��ارا ع��ن العبه��ا املفّض��ل 
ميسي، حيث قالت إنه حتبه كثيراً ألنه 
أسطورة وتش��عر أن شخصيته قريبة 
م��ن ش��خصيتها، م��ن حي��ث الهدوء 

ع��ن  املشكالت.والبع��د 

الفنانة يارا ضيفة برنامج 
"لهون وبس" في أولى حلقاته

بغداد - الصباح الجديد:
أصدرت دائرة الدراس��ات والبحوث في الهيئة 
العامة لآلثار والتراث بوزارة الثقافة والسياحة 
واالث��ار، فول��دراً ترويجا يدع��و اجلمهور الكرمي 
لزي��ارة املتح��ف الوطن��ي العراق��ي، يتضمن 
ص��ورا لعدد من معروض��ات املتحف، وقاعاته 
املتعددة، مع إشارات توضيحية عن تاريخ تلك 

املعروضات، واحلضارات التي انبثقت عنها.
م��ن جانبه اك��د مدير ع��ام دائرة الدراس��ات 
والبحوث قاسم طاهر السوداني، على أهمية 
ه��ذا اإلص��دار الترويجي الذي يدعو ش��رائح 
اجملتمع كافة، لزيارة املتحف الوطني العراقي، 
لالط��الع عل��ى ما يتمي��ز به م��ن معروضات 
اثارية، وتراثي��ة ذات أهمية تاريخية وحضارية 
على الصعيد العاملي، تعكس احلقب الزمنية 
الت��ي مرت على بالد وادي الرافدين، ناهيك عن 
دوره في تفعيل الس��ياحة اإلثارية، ملا لها من 
دور مهم في حتقيق موارد مالية جيدة تسهم 
بنح��و ايجابي ف��ي تعزيز االقتص��اد الوطني، 
مضيفا الى ان هذا الفولدر، جاء ضمن جهود 
الهيئة العامة لآلثار والتراث، الرامية لنش��ر 

ع��ي  ل�و ا
الث�قافي 
واآلث��اري 
والت�راثي 
ى  ل����د

املواطنني 
بنح��و 

ولدى  ع��ام، 
ي�ح�ة  ش���ر

ال�دراس��ية الطلب��ة للمراحل 
املتع��ددة بنحو خ��اص، لكونها هي 
الش��ريحة الت��ي س��تقود اجملتم��ع 

ومؤسساته املتعددة مستقبالً.
يشار الى ان أبواب املتحف الوطني 
العراق��ي مفتوحة ام��ام الضيوف 
والزائرين الكرام كل ايام األس��بوع، 
م��ن الس��اعة التاس��عة صباحاً، 
وحت��ى الس��اعة الواح��دة ظهراً، 
م��ا ع��دا ي��وم اجلمع��ة والعطل 

الرسمية.

"اآلثار والتراث" تصدر فولدرًا 
ترويجيًا للمتحف الوطني العراقي
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