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وكاالت ـ الصباح الجديد:
واف��ق مجلس الن��واب األميركي 
على مشروع قانون لزيادة اإلنفاق 
الدفاع��ي إل��ى 700 ملي��ار دوالر 
ليؤي��د بذلك دعوة الرئيس دونالد 
ترام��ب إل��ى جيش أكب��ر وأقوى، 
لك��ن اجمللس أخفق ف��ي التوصل 
إلى قرار بشأن س��بل متويل هذه 

الزيادة الكبيرة.
وص��وت مجل��س الن��واب ال��ذي 
يهيم��ن علي��ه اجلمهوري��ون في 
األول م��ن أمس الثالث��اء بأغلبية 
356 صوت��ا مقابل 70 صوتا على 
قانون الدفاع الوطني الذي يحدد 
مس��توى اإلنفاق الدفاعي ويضع 

سياسات اإلنفاق.
لك��ن التش��ريع يتج��اوز ح��دود 
املنص��وص عليه��ا في  اإلنف��اق 
قان��ون مراقب��ة امليزاني��ة لع��ام 
2011 وليس هناك خطة واضحة 

م��ن الكوجن��رس بش��أن كيفية 
توفير هذه األم��وال لوزارة الدفاع 

)البنتاغون(.
ويخص��ص قانون الدفاع الوطني 

ملي��ار   634 مبل��غ   2018 لع��ام 
األساسي  الدفاعي  لإلنفاق  دوالر 
مثل ش��راء أس��لحة ودفع رواتب 
العس��كريني وهو م��ا يزيد كثيرا 

دوالر  ملي��ار   549 مبل��غ  ع��ن 
منص��وص علي��ه في التش��ريع 

السابق.
كما يشمل قانون الدفاع الوطني 
بنودا مثل زيادة مستويات القوات 
العامل��ة بأكثر من 16 ألفا ويعد 
لألم��ن  تهدي��دا  املن��اخ  تغيي��ر 

القومي.
الدفاع  قانون  وسيصبح مشروع 
الوطني قانون��ا إذا ما وافق عليه 
مجلس الش��يوخ ال��ذي يهيمن 
عليه اجلمهوريون وسيبدأ سريانه 
مبجرد تصديق الرئيس عليه كما 
هو متوقع. لكن مع ذلك س��يتم 
خفض اإلنف��اق تلقائيا إذا أخفق 
الكونغرس في التوصل إلى اتفاق 

لسد الفجوة في التمويل.
ويخصص مش��روع القانون نحو 
66 ملي��ار دوالر كتموي��ل خ�اص 

للحروب.

مجلس النواب االميركي

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مؤش��ر اإلره��اب العامل��ي 
الصادر، أمس األربعاء، ان العراق بقي 
في الصدارة بعدد ضحايا الهجمات 
اإلرهابية خالل العام 2016، برغم ان 
عدد قتل��ى تلك الهجمات انخفض 
م��ع ارتفاع في ع��دد البل��دان التي 

طالها "اإلرهاب"، بحسب املؤشر.
"معه��د  أع��ده  تقري��ر  وذك��ر 
االسترالي  والس��الم"  االقتصاديات 
لألبحاث، ان "مؤشر اإلرهاب العاملي 

أظه��ر تراجع��ا ف��ي ع��دد ضحاي��ا 
الهجم��ات اإلرهابي��ة ف��ي العالم، 
حي��ث قت��ل 25673 ش��خصاً ف��ي 
العام 2016، بتراجع 22 % عن العام 
2014 ال��ذي كان على قدر كبير من 

الدموية".
وأضاف التقري��ر ان حصيلة القتلى 
ش��هدت تراجع��ا كبيرا ف��ي 4 من 
ال��دول اخلم��س األكث��ر تض��رراً من 
اإلره��اب، وهي س��وريا وباكس��تان 
وس��جلت  ونيجيريا،  وأفغانس��تان 

األخي��رة تراجع��اً بنس��بة %80 في 
حصيلة القتلى خالل 2016.

وأوضح ان عدد القتلى في العراق ما 
يزال مرتفعا نتيجة تزايد االعتداءات 
الت��ي ينفذه��ا تنظي��م داعش ضد 
املدنيني مع تراجع مناطق سيطرته، 
وقد أُحصي 9765 قتيالً على ارتباط 
باإلرهاب في العراق خالل عام 2016، 

أي %38 من احلصيلة اإلجمالية.
من جهة ثانية حذر مركز الدراسات 
مقلق��ة"،  أخ��رى  "توجه��ات  م��ن 

وذلك بع��د ارتفاع ع��دد الدول التي 
حي��ث  "اإلره��اب"،  يس��تهدفها 
س��جلت املزيد من البلدان سقوط 
قتي��ل واح��د ف��ي األق��ل بس��بب 
اإلره��اب، وارتفع ع��دد البلدان التي 
شهدت س��قوط قتلى من 65 عام 
2015 إل��ى 77 ع��ام 2016، كم��ا أن 
ثلثي البلدان ال�106 التي ش��ملتها 
الدراس��ة ش��هدت عملية إرهابية 

واحدة على األقل.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
دع��ا التحال��ف الوطن��ي، أم��س 
إل��ى  ال��وزراء  مجل��س  االربع��اء، 
االسراع بارسال املرشحني لشغل 
مجل��س اخلدمة االحت��ادي، وفيما 
أن متتعه��م  إل��ى ض��رورة  أش��ار 
باخلبرات الكافية لتمريرهم داخل 
البرملان م��ن دون اعتراضات، أعرب 
عن اس��فه لعدم النجاح في اجناز 
هذه العملية برغم مرور س��نوات 

على اقرار قانون اجمللس.
وقال النائب عن التحالف رسول أبو 
حس��نة في تصريح إلى "الصباح 

اجلديد"، إن "مجل��س النواب كان 
بامكان��ه من��ذ مدة متري��ر اعضاء 
مجلس اخلدمة االحتادي لكن جرى 
اعتراض عليها م��ن بعض الكتل 

السياسية".
وأض��اف أب��و حس��نة أن "س��بب 
االعتراض على الطاقم الذي رفض 
م��ن البرمل��ان في وقت س��ابق هو 
عدم االطالع على سير املرشحني 
الذاتية ما ولد مفاجأة لدى النواب 
الذين صوت��وا بعدم القناعة على 

االسماء".
وأش��ار إل��ى أن "مجل��س النواب 

إل��ى  املرش��حني  طاق��م  أرج��ع 
اج��راء  لغ��رض  ال��وزراء  مجل��س 
بع��ض التعديالت عليها واعادتها 

مؤخراً".
وأكد أبو حس��نة أن "املرش��حني 
قد يجري اس��تبدالهم جميعهم 
أو قس��م منهم وقد يعودون مرة 
اخرى م��ع س��يرهم الذاتية لكي 
يطل��ع عليه��ا جيداً الن��واب أمال 

بحصولهم على الثقة".
وطالب أبو حسنة "مجلس الوزراء 
باالسراع في ارسال املرشحني مرة 
اخرى لكي يتم التصويت عليهم 

خالل م��ا تبقى م��ن عمر مجلس 
النواب وع��دم تأجيل املوضوع إلى 

الدورة املقبلة".
التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  ولف��ت 
الوطني إل��ى أن "ملف التعيينات 
ما زال يعاني من مشكالت جّمة"، 
مؤكداً أن "هناك تدخال حزبيا حتى 
في احملافظات ما جعل العمل في 
مؤسس��ات الدول��ة حك��راً على 
من ميتلك واس��طات أم��ا املواطن 
البس��يط فلن يجد له مجاالً في 

اي من تلك املؤسسات".
تتمة ص3

العراق يتصدر عدد قتلى الهجمات اإلرهابية خالل 2016

التحالف الوطني يدعو الحكومة لإلسراع
 بإرسال مرشحي مجلس الخدمة

بغداد-أسامة نجاح:
للق��وات  الع��ام  القائ��د  أعل��ن 
ع��ن  العب��ادي  حي��ر  املس��لحة 
استعداد القوات األمنية التوجه 
نحو مناطق اجلزيرة لتحريرها من 
عصاب��ات داعش بعد إمت��ام حترير 
راوة ، وفيما أكد إن ، هذه املناطق 
لم تصلها القوات العراقية منذ 

سقوط النظام البائد .
املؤمت��ر  خ��الل  العب��ادي  وق��ال 
الصحفي األسبوعي الذي يعقده 
ف��ي بغ��داد وتابعت��ه صحيف��ة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن " الق��وات 
األمنية تس��تعد لتحرير مناطق 
اجلزي��رة غرب��ي االنبار بع��د إمتام 
حتري��ر راوة م��ن عصاب��ات داعش 
اإلجرامية"، مش��يرا إلى إن "هذه 
املناطق ل��م تصلها قوات الدولة 

منذ عام 2003".
وأعلن القيادي في احلشد االنباري 
قطري الس��مرمد ، أمس األربعاء 
، ع��ن عق��د القي��ادات األمني��ة 
اجتماع��ا طارئا ف��ي قاعدة عني 
األسد اجلوية قبيل انطالق عملية 

حترير قضاء راوه غربي االنبار.
وقال السمرمد في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن " 

القي��ادات األمنية املش��رفة على 
امللف األمن��ي غربي االنبار عقدوا 
اجتماع��ا طارئا ف��ي قاعدة عني 
األسد اجلوية لبحث االستعدادات 
األخيرة القتح��ام منطقة قضاء 
راوه غرب��ي االنب��ار وحتريره��ا من 

عصابات داعش اإلجرامية".
وأض��اف أن " القي��ادات األمني��ة 
أعلن��ت اس��تعداداتها للش��روع 
بعملي��ة اقتح��ام املدين��ة وم��ن 
مح��اور مختلف��ة ح��ال تلقيها 
أوامر م��ن القائد الع��ام للقوات 
املس��لحة حيدر العبادي ، مبينا 
قطع��ت  األمني��ة  الق��وات  إن" 
خطوط إم��داد إرهابي داعش عن 

القضاء".
وأوض��ح أن"طيران اجلي��ش أعلن 
القطعات  ملس��اندة  اس��تعداده 
العسكرية في عمليات التحرير"، 
مش��يرا إل��ى أن "عناص��ر داعش 
داخل مركز قضاء راوه يعيش��ون 
حال��ة م��ن االنكس��ار والفوضى 
والقل��ق واخل��وف بعد ه��رب عدد 
كبير م��ن قادت��ه وعناص��ره إلى 
س��وريا وباجتاه صحراء راوه باجتاه 

املوصل".
تتمة ص3

بانتظار اقتحام راوه ..القّوات العراقية تستعد 
لتحرير مناطق لم تصل إليها منذ عام 2003

القوات العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت رئاس��ة اجلمهورية، أمس 
األربع��اء، أن الرئيس فؤاد معصوم 
تسلم رس��الة خطية من الرئيس 
الروس��ي فالدميير بوتني، مبينًة أن 
معصوم ش��دد على أهمية متتني 
عالقات التعاون الثنائي بني العراق 

وروسيا.
وقال��ت الرئاس��ة في بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، إن 
ف��ؤاد معصوم  اجلمهورية  "رئيس 
األربعاء، س��فير  اليوم  اس��تقبل، 
الع��راق  ل��دى  االحتادي��ة  روس��يا 

مبينًة  ماكس��يموف"،  ماكسيم 
أن "معص��وم أك��د خ��الل اللقاء 
عل��ى عم��ق عالق��ات الصداق��ة 

التاريخية".
وأضافت، أن معصوم "ش��دد على 
الرواب��ط وعالقات  أهمي��ة متت��ني 
التع��اون الثنائي البّناء في ش��تى 
اجمل��االت  ف��ي  الس��يما  امليادي��ن، 
والعس��كرية  والعلمية  الثقافية 
واالقتصادية وتبادل اخلبرات، وأشاد 
مبواقف روسيا الداعمة للعراق، ال 

سيما في حربه ضد اإلرهاب".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در أمني، أم��س األربعاء، 
أن اجتماعاً س��رياً حض��ره ممثلون 
والتحال��ف  واألردن  الع��راق  ع��ن 
الدولي حملاربة تنظيم "داعش"، في 
العاصمة األردنية عمان، يوم أمس، 
ج��اء بطلب م��ن مبع��وث الرئيس 
األميركي اخلاص للتحالف الدولي 
بري��ت ماكغ��ورك، وس��ط تكت��م 

إعالمي شديد.
وق��ال املصدر ف��ي تصري��ح له، إن 
"اجتماع��ا س��ريا ب��ني ممثل��ني عن 
وزارة الدف��اع العراقية، واألردن، مع 
التحالف الدولي حملاربة داعش، بدأ 
يوم األول من أمس الثالثاء، واستمر 
إلى مس��اء أمس األربعاء، في أحد 
فن��ادق البح��ر املي��ت"، موضح��ا 

أن "موع��د االجتم��اع معلن لكن 
تفاصيله سرية وال يسمح لوسائل 
اإلعالم بالتغطية"، بحسب وكالة 

"سبوتنيك" الروسية.
"االجتم��اع  أن  املص��در،  وأض��اف 
ج��اء بطلب م��ن مبع��وث الرئيس 
األميركي اخلاص للتحالف الدولي 
الكشف  رافضا  بريت ماكغورك"، 
ع��ن تفاصيل وموض��وع االجتماع 

واحلضور".
وكانت اخلارجية األميركية أعلنت، 
ف��ي )9 تش��رين الثاني( اجل��اري، أن 
"مبع��وث الرئي��س األميرك��ي دعا 
إلى عقد مباحث��ات بني مجموعة 
مصغرة من أعضاء التحالف، يوم 

)15 تشرين الثاني( اجلاري".
تتمة ص3

"الدفاع" تحضر اجتماعًا "سريًا" 
مع التحالف الدولي في األردن

روسيا تؤكد لمعصوم وقوفها 
مع العراق أمام جميع التحديات

التغيير والجماعة اإلسالمية وقائمة برهم 
صالح يدعون لتشكيل حكومة انتقالية 

المنظمة الدولية للهجرة تقدم المساعدات
الطبية للعائالت المتضررة من جرّاء الزلزال 23

"النّواب األميركي" يقر زيادة اإلنفاق
 الدفاعي إلى 700 مليار دوالر

مباريات دولية تسهم
في كسر الحظر الكلي

ريال مدريد يخطط لتجديد عقد رونالدو قبل نهاية 2017

ليوث الرافدين.. طموحات التفوق في النهائيات القارية بأندونيسيا



سايمون هندرسون*

يبدو أن ولي العهد السعودي األمير محمد 
بن س��لمان يغّير مفهومنا لكيفية حكم 
اململكة العربية الس��عودية. وس��عياً منه 
إل��ى توطي��د س��لطته، رمى باحل��ذر وببناء 
التوافق في اآلراء، وهي األساليب التقليدية 
للقيادة السعودية، من النافذة منذ أشهر، 
وبدالً من ذلك مضى قدماً بسرعة متهورة 
تقريباً متجاهالً بشكٍل واضح كسب دعم 
أعمامه والكثير من أبناء عمومته. ويش��ير 
اعتقال 11 أميراً في نهاية األسبوع املاضي 
بتهم الفس��اد كما أف��ادت التقارير إلى أن 
العائل��ة املالكة، آل س��عود، ل��م تعد فوق 

القانون.
وقد انقسمت اآلراء حول التحركات األخيرة 
التي قام بها ولي العهد بني التوقعات بأنه 
يقود البالد نحو الديكتاتورية أو نحو الثورة 
األس��رية. ولكن يش��ير التدقيق الوثيق في 
أفعال األمير محمد بن سلمان وتصريحاته 
خالل العام املاضي إلى أنه ليس متهوراً بل 
يحس��ب خطوات��ه بتأٍن. وفي ه��ذا الصدد، 
أف��اد النائ��ب العام الس��عودي - قب��ل أيام 
من كتابة ه��ذه املقالة - ب��أن التحقيقات 
املتعلق��ة بالفس��اد كانت مس��تمرة منذ 
ثالث س��نوات، في حني تكّلم األمير محمد 
بن س��لمان عن حملة واسعة النطاق ضد 
الفس��اد في مقابل��ة أجراها ف��ي أيار/مايو 
حيث قال: »إنني اؤكد لكم أن أي ش��خص 
متورط في قضية فس��اد سواء كان وزيراً أو 

أميراً أو أياً كان لن يفلت من العقاب.«
وفي الوقت نفسه، منذ شهر نيسان/أبريل، 
قام ولي العهد، الذي يبلغ الثانية والثالثني 
م��ن عمره حالي��اً، بتنس��يق مجموعة من 
األم��راء الش��باب ف��ي أواخر العش��رينات 
وتعيينه��م  عمره��م  م��ن  الثالثين��ات  أو 
ف��ي الس��لطة بتكّتم تام. وس��تكون هذه 
التعيين��ات حاس��مة على األرج��ح لنجاح 

إعادة تشكيله للمملكة، كما وقد يصبح 
ه��ؤالء األمراء حكاماً للس��لطة على مدى 
عقود قادم��ة. فُهم جميعاً أحف��اد أو أبناء 
أحف��اد مؤس��س اململكة ابن س��عود الذي 
توف��ي ف��ي ع��ام 1953. واجلدي��ر بالذكر أن 
ول��ي العهد حري��ص متاماً على دع��م أبناء 
عمومه األصغر سناً، ومناشدة طموحهم 
وغروره��م، وضم��ان والئه��م. فه��ذه ه��ي 
الطريقة املناس��بة الستيعاب أي منافسة 
بني الس��اللة األس��رية. وفي هذا الس��ياق، 
يُذكر أن بن سعود أجنب ٤٠ ابناً ولديه مئات 
األحف��اد. وحتى اآلن، متّكن األمير محمد بن 
سلمان من حجب ثورة عائلية جماعية، مما 
أثبت م��رة أخرى أهمية الق��ول املأثور »فّرق 

تسد«.
وكما هو احلال في جميع األنظمة امللكية، 
غالب��اً ما تكون الس��اللة أكث��ر أهميًة من 
كفاءة القادة احملتملني في اململكة العربية 
الس��عودية. ورمب��ا يري��د األمي��ر محمد بن 
س��لمان دع��م الكفاءات هذه امل��رة. ولكن، 
س��يتعنّي علي��ه أيض��اً أن يول��ي اهتماماً 
لكيفي��ة ص��رف الس��خط أو أي تلمي��ح 
ملعارض��ة تلوح ف��ي األفق. لذل��ك، يخّفف 
دعمه لألبن��اء بعض األلم الذي يش��عر به 

آباؤهم جّراء تهميشهم.
وفي هذا الس��ياق، ش��هد بيت آل س��عود 
حتّوالت صعبة في السابق. وما يختلف هذه 
املرة هو أن العم��ر لم يعد مرادفاً لألقدمية 
بل أصبح عائقاً. وحيث يدّل عنصر الشباب 
على نقٍص نسبٍي في اخلبرة، يبدو أّن األمير 
محم��د بن س��لمان قد ق��رر أن��ه بإمكانه 

التعامل مع مثل هذه اخملاطر.
أّم��ا األمراء املتوّقع جناحه��م والذين ينبغي 
مراقبتهم فهم )حسب الترتيب األبجدي(:

*عبد العزيز بن فهد هو ابن حفيد بن سعود 
ونائ��ب حاك��م منطق��ة اجل��وف املتاخمة 
لألردن، من��ذ حزيران/يوني��و 2017. وقد ُعنّي 
والده، وهو عس��كري، قائ��داً للقوات البرية 

السعودية في نيسان/أبريل 2017.

*فيص��ل ب��ن س��ّطام، ُع��نّي س��فيراً لدى 
إيطالي��ا في حزيران/يوني��و 2017. وكان أول 
م��ن أبدى تعاطفه إزاء صعود األمير محمد 
بن س��لمان. إذ بصفته عضواً في »مجلس 
الوصاية« )جتمع لكبار أفراد األس��رة(، صّوت 
ضّد حصول األمير مقرن على منصب نائب 
ول��ي العهد ف��ي ع��ام 2014، وهي إش��ارة 
أولي��ة لالنتماء إلى جانب س��لمان. )أصبح 
مقرن ولي العهد عقب وفاة امللك عبد اهلل 
في كان��ون الثاني/ يناي��ر 2015، لكّن امللك 
سلمان حل محله بعد ثالثة أشهر. وأفادت 
بعض التقارير أن امللك الراحل عبد اهلل قد 
خّطط الس��تبدال مقرن بس��لمان، مما أدى 
إلى فسح اجملال أمام متعب، وهو ابن امللك، 
ليصب��ح ول��ي العه��د، والذي أقي��ل كوزير 
للحرس الوطني في عطلة نهاية األسبوع 

األول من تش��رين الثاني/نوفمب��ر، كما هو 
أحد احملتجزين.(

*عبد العزيز بن س��عود، 30 عاماً، ُعنّي وزيراً 
للداخلي��ة في حزيران/يونيو عام 2017. وقد 
حّل محل عّمه، ش��قيق والده، وولي العهد 
آن��ذاك محم��د بن ناي��ف ال��ذي أُجبر على 
االس��تقالة. أّما والد عبد العزيز بن سعود 
فه��و حاك��م املنطق��ة الش��رقية الغنية 
بالنف��ط حي��ث يش��ّكل فيه��ا الش��يعة 
السعوديون أغلبيًة محلية. وقد متّ تقليص 
صالحيات��ه اجلدي��دة ف��ي غضون أي��ام من 
تعيينه م��ن خالل نقل بعض مس��ؤولياته 
إلى منظمة جديدة ألمن الدولة، إالّ أنه لم 

يظهر أي استياء علناً.
*عبد العزي��ز بن تركي، 34 عام��اً، ُعنّي نائباً 
لرئيس الهيئة العامة للرياضة في حزيران/

يوني��و 2017. وكان وال��ده تركي بن فيصل، 
س��فيراً في واش��نطن ولندن، ورئيس جهاز 
اخملاب��رات اخلارجية ف��ي اململكة. وفي اآلونة 
األخي��رة، ش��ارك ترك��ي ب��ن فيص��ل ف��ي 
مناقشات علنية مع مسؤولني إسرائيليني 

سابقني.
*أحمد بن فهد، وهو ابن حفيد بن س��عود، 
ُع��نّي نائباً حلاك��م املنطقة الش��رقية في 
نيس��ان/أبريل 2017. وقد توف��ي والده عام 
2001 بع��د أن كان نائ��ب حاك��م املنطقة 

الشرقية من عام 1986 إلى عام 1993.
*بن��در بن خال��د، 52 عاماً، ُعنّي مستش��اراً 
للمحكمة امللكية في حزيران/يونيو 2017. 
أّم��ا وال��ده فه��و حاك��م مقاطع��ة مكة 

املكرمة.
*خال��د ب��ن بن��در، وهو اب��ن األمي��ر بندر بن 

سلطان، ُعنّي سفيراً لدى أملانيا في حزيران/
يونيو 2017. تخّرج خالد بن بندر من جامعة 
ل��دى  وكان س��فيراً س��ابقاً  أوكس��فورد. 
الواليات املتحدة. وهو من عزز العالقات مع 

عدد كبير من الرؤساء األمريكيني.
*خال��د بن س��لمان، 29 عاماً، ُعنّي س��فيراً 
للسعودية لدى واش��نطن هذا العام. وهو 
طيار س��ابق للطائرة املقاتلة »F-15« واألخ 

الشقيق لألمير محمد بن سلمان.
*س��عود بن خالد، ُعنّي نائب��اً حلاكم املدينة 

املنورة في نيسان/أبريل 2017.
*تركي بن محمد، 38 عاماً، ُعنّي مستش��اراً 
للمحكمة امللكية في حزيران/يونيو 2017. 
وكان وال��ده، وهو اب��ن املل��ك الراحل فهد، 
حاك��م املنطقة الش��رقية م��ن 1985إلى 

.2013
وكانت هذه القائمة لتش��مل قبل عش��رة 
أي��ام األمي��ر منصور ب��ن مقرن، وه��و نائب 
حاك��م مقاطعة عس��ير، لكن��ه ُقتل في 
حادث حتطم مروحية في 5 تش��رين الثاني/

نوفمبر. وكان قد شغل منصب نائب حاكم 
من��ذ ع��ام 2013، وُعنّي مستش��اراً للملك 
س��لمان في نيس��ان/أبريل 2015 عندما مت 
إعفاء والده من منصب ولي العهد. وهناك 
تكهنات كثيرة بأنه لم يكن معجباً باألمير 
محم��د بن س��لمان، وقد يصّح ه��ذا األمر 
نظراً للتهميش الذي تعّرض له والده. كما 
وتس��ري ش��ائعة أخ��رى أن وفات��ه لم تكن 

عرضية، ولكن ال يوجد أي دليل يثبت ذلك.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن ه��ذه القائمة من 
األمراء تدّل أيضاً على األمراء الغائبني. فهي 
ال تشمل أي من أبناء أو أحفاد امللك الراحل 
عب��د اهلل، وتتضّمن حفيداً واح��داً للملك 
فهد. كم��ا أن أقارب الدرج��ة األولى لألمير 
أحم��د بن عب��د العزي��ز، املعروفني باس��م 
الس��ديريون الس��بعة، هم أيض��اً غائبون. 
وميكن تفس��ير هذا الغياب بسهولة، حيث 
يُعتَق��د أن األمير أحمد بن عب��د العزيز قد 
صّوت ف��ي »مجلس الوصاي��ة« ضّد تعيني 

األمير محمد بن س��لمان ولي��اً للعهد في 
حزيران/يونيو من هذا العام.

وفي ه��ذا اإلط��ار، م��ن الواض��ح أّن األمير 
محمد بن س��لمان يرى نفسه امللك القادم 
للمملكة العربية الس��عودية، وهذه نظرة 
والده أيض��اً. وتقول الش��ائعات األخيرة أن 
التغيير قد يحدث قريب��اً. وتقليدياً، يعتمد 
جن��اح عملي��ة االنتق��ال على قب��ول وتأييد 
األسرة املالكة على نطاق واسع. ولكن نفاد 
صب��ر األمي��ر محمد بن س��لمان وطموحه 
يشيران إلى أن ذلك لن يكون خياراً. وعوضاً 
ع��ن ذلك، س��تعتمد س��لطته عل��ى دعم 

املوجودين في هذه القائمة.
وفي السياق نفسه، هناك مجموعة أخرى 
قد تكون حاس��مة وه��ي مجموعة األمراء 
املنضّم��ني إلى صف��وف اجلي��ش. ويصعب 
حتديده��م، وه��م أساس��اً ف��ي مناصبهم 
لوقف أي عملي��ة انقالب. وفي هذا الصدد، 
تعطي برقية نش��رتها ويكيليكس وصادرة 
عن وزارة اخلارجية األمريكية عام 1985، وإن 
كانت قدمية نوعاً م��ا، حملًة عامًة وصحيحًة 
عن الوض��ع القائم، إذ تخل��ص إلى التالي: 
»إن مجرد وجود األمراء في القوات املسلحة 

يوّفر قدراً من االستقرار لنظام آل سعود«.
ويُعتقد أن امللك س��لمان يرى األمير محمد 
بن س��لمان مبثاب��ة إبن س��عود املعاصر، أي 
يُحتم��ل أن يك��ون قائ��د عظي��م ال حدود 
لطموحه، وبأن��ه يَِعد بأم��ور أفضل بكثير 
م��ن أي ش��خص آخ��ر، ولدي��ه إمكاني��ات 
كبيرة تتخط��ى كبار املنافس��ني احملتملني 
عل��ى الع��رش. ولك��ن حتى األمي��ر محمد 
بن س��لمان يب��دو أنه ي��درك أنه م��ن أجل 
حتويل اقتصاد مملكت��ه والتصدي لتحديات 
الفوض��ى اإلقليمية، يتع��ني عليه أن يكون 

قائداً لفريق ملكي.

*س��اميون هندرس��ون ه��و زمي��ل »بيكر« 
ومدير برنامج اخلليج وسياس��ة الطاقة 

في معهد واشنطن.

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في اط��ار مس��اعيهم املس��تمرة 
حل��ل حكوم��ة االقليم وتش��كيل 
عل��ى  تأخ��ذ  انتقالي��ة  حكوم��ة 
عاتقها التهيئ��ة لتطبيع االوضاع 
السياسية واجراء انتخابات عامة، 
واجلماعة  التغيي��ر  قدمت حرك��ة 
االس��المية وقائم��ة بره��م صالح 
الدميقراط��ي  للح��زب  مقترح��ا 
مس��عود  بزعام��ة  الكردس��تاني 

بارزاني. 
مصدر سياس��ي مطل��ع اكد في 
حديث للصب��اح اجلديد ان التغيير 
اج��ل  م��ن  وقائم��ة  واالس��المي 
الدميقراطية والعدالة التي يقودها 
القيادي السابق في االحتاد الوطني 
الكردس��تاني برهم صالح، قدموا 
مقترحا جديدا للحزب الدميقراطي، 
انقاذ  يتضمن تش��كيل حكوم��ة 
وطن��ي او حكوم��ة مؤقت��ة وح��ل 
احلكومة احلالية واجراء االنتخابات 
في االقليم في اسرع وقت ممكن.   

واضاف املص��در ال��ذي فضل عدم 
الكش��ف عن اس��مه، ان االطراف 
الثالث��ة املذكورة عق��دت اجتماعا 
خالل اليومني املنصرمني بعيدا عن 
اعني وسائل االعالم، اتفقوا خالله 
على مش��روع حلل احلكومة احلالية 

وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
واض��اف ان م��ن ابرز النق��اط التي 
اتفق��ت عليه��ا االط��راف الثالثة، 
هو حل ه��ذه احلكومة وتش��كيل 
واج��راء  وطن��ي  انق��اذ  حكوم��ة 
انتخابات برمل��ان االقليم خالل مدة 
ال تتج��اوز س��تة اش��هر، واذا م��ا 
انتخابات  اج��راء  الفرصة  تس��نت 
بالتزامن مع  مجال��س احملافظ��ات 

اجراء االنتخابات العامة.
وتابع كما دعا اجملتمعون الى التعاون 
ب��ني حكوم��ة وبرمل��ان كردس��تان 
واملفوضية العلي��ا لالنتخابات في 
االقلي��م لتنقية س��جل الناخبني 

واجراء انتخابات شفافة نزيهة.

واضاف ان االط��راف الثالثة اتفقت 
كذلك على ان يتشكل وفد مؤقت 
من اخلب��راء واخملتصني  للبدء بحوار 
بناء مع بغداد، ملعاجلة املش��كالت 
العالقة، مشيرا الى ان هذه الفقرة 
اخذت حي��زا كبيرا م��ن املباحثات 

التي  اجرتها االطراف الثالثة.
بي��ان حكوم��ة إقلي��م كردس��تان 
ح��ول تفس��ير احملكم��ة االحتادي��ة 
العليا للمادة األولى من الدس��تور 

العراقي.
وكان��ت حكومة إقليم كردس��تان 
ق��د ردت اول امس الثالثاء على قرار 
احملكم��ة االحتادي��ة العليا، بش��أن 
عدم وجود نص في الدس��تور يجيز 
انفصال أي مك��ون بالعراق، داعيًة 
للب��دء بح��وار وطني ش��امل حلل 
اخلالفات عن طري��ق تطبيق جميع 

بأكمله��ا مب��ا  الدس��تورية  امل��واد 
يضمن حماية احلقوق والس��لطات 
ف��ي  ال��واردة  واالختصاص��ات 

الدستور.
وقال��ت حكومة االقلي��م في بيان 
احملكم��ة  تفس��ير  »نحت��رم  انن��ا 
اإلحتادي��ة العلي��ا للم��ادة األول��ى 
من الدس��تور، وفي الوقت نفس��ه 
نؤكد إمياننا بأن يكون ذلك أساس��اً 
للب��دء بح��وار وطني ش��امل حلل 
اخلالفات عن طري��ق تطبيق جميع 
بأكمله��ا مب��ا  الدس��تورية  امل��واد 
يضمن حماية احلقوق والس��لطات 
واالختصاصات الواردة في الدستور 
بوصفها الس��بيل الوحيد لضمان 
وحدة العراق املش��ار إليه في املادة 

األولى من الدستور«.
وطالب��ت بالبحث عن حل اخلالفات 

بني الس��لطات االحتادي��ة واإلقليم 
وقانوني��ة،  دس��تورية  بطرائ��ق 
إنطالقاً من املب��ادرات التي قدمها 
آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد علي 
السيستاني، وبعض الشخصيات 
الصديق��ة  وال��دول  العراقي��ة، 

للشعب العراقي.
وتاب��ع املصدر السياس��ي ان رئيس 
بارزاني  االقليم نيجرف��ان  حكومة 
محاوالت��ه  منطل��ق  م��ن  يعت��زم 
دع��م  عل��ى  للحص��ول  املبذول��ة 
االطراف السياسية الكردية وابقاء 
الش��رعية عل��ى حكومت��ه، عقد 
اجتماعا مع حركة التغيير، لشرح 
االبقاء  الت��ي تس��تدعي  املب��ررات 
عل��ى احلكومة احلالي��ة حلني اجراء 

االنتخابات املقبلة في االقليم.
واض��اف ان بارزان��ي وبينما لم يكن 

يؤيد حل احلكومة احلالية وتشكيل 
اخرى غيرها، ابدى استعداه مبدئياً 
عل��ى اج��راء تغيي��ر على ش��كل 
احلكومة واجراء تعديالت في بعض 
الوزارات فيها اذا ما قبلت املعارضة 

بذلك.
وكان املوق��ف االميرك��ي الذي اكد 
دعم��ه لرئي��س حكوم��ة االقليم 
نيجرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني 
قد اعاد مطالب املعارضة الى املربع 
االول، التي كان��ت ترفض التعامل 
م��ع حكوم��ة االقلي��م وتطال��ب 
بحله��ا عل��ى خلفي��ة التداعيات 
التي خلفها اجراء االستفتاء على 

املواطنني في االقليم.
عضو اللجن��ة القيادية في حركة 
التغيير جالل جوه��ر، اعلن مجددا 
بح��ل  املطال��ب  احلرك��ة  موق��ف 

احلكومة احلالية وتشكيل حكومة 
انقاذ وطني.

واضاف ان فش��ل احلكومة احلالية 
املس��لوبة االرادة خ��الل الس��نوات 
االربع املنصرم��ة من عمرها، وعلى 
ش��تى الصعد، يدفعنا جميعا الى 
املطالبة بحلها وتشكيل حكومة 

انتقالية محلها.        
واش��ار الى ان من اهم املهام التي 
تقع عل��ى عاتق احلكومة االنقالية 
ه��و التهيئ��ة الج��راء االنتخاب��ات 
البرملاني��ة ف��ي االقلي��م ، والعمل 
على تشكيل وفد وطني من شتى 
االطراف لقيادة دف��ة احلوار مجددا 
مع بغ��داد، والعمل عل��ى معاجلة 
وخصوص��ا  العالق��ة،  املس��ائل 
موضوع��ة ادارة املناط��ق املتن��ازع 

عليها.  

التغيير والجماعة اإلسالمية وقائمة برهم صالح
يقدمون مقترحًا جديدًا لتشكيل حكومة انتقالية 

دعوا إلى حل حكومة اإلقليم وإجراء انتخابات خالل ستة أشهر 

ما صرح به الناطق االعالمي للمحكمة االحتادية 
العليا يوم 2017/11/13 من حتديد يوم العش��رين 
م��ن ه��ذا الش��هر موع��داً للمرافعة ف��ي دعوى 
االس��تفتاء كان من الالزم ان تتم مالحظة الفرق 
ب��ني ظروف اقام��ة الدعوى والظ��روف احلالية وان 
التكون هذه املس��ألة محل تصري��ح من الناطق 
االعالم��ي للمحكمة فال جديد في��ه اذ ان حتديد 
موع��د النظر ف��ي الدع��وى اجراء وجوب��ي طبقا 
الحكام قان��ون املرافعات والتبلي��غ وعدم التبليغ 
حتصل في جميع الدعاوى وليس في هذه الدعوى 

فقط.
ولكن االخطر ان هذا التصريح اعاد اجلدل بش��أن 
دس��تورية وقانونية االس��تفتاء فمن سمع بهذا 
التصري��ح م��ن انه مت حتديد ي��وم للنظر في دعوى 
تخص دس��تورية االستفتاء يس��أل انه هل يعني 
ذلك ان احملكمة رفضت قراريها الس��ابقني بشأن 
االس��تفتاء وبع��د كل ماحص��ل م��ن احملكم��ة 
نفس��ها ومن انتش��ار في املناطق املتنازع عليها 
واملنافذ ومطالب��ات جديدة من احلكومة االحتادية 
بع��د كل ما تق��دم تبحث احملكمة في دس��تورية 
االنفصال واالس��تقالل وتقرير املصير وان احملكمة 
حددت موعدا جديدا البل ان الكثير لم يذهب الى 
ه��ذا القول فقط وامنا قال ه��ل ان احملكمة العليا 
ستتراجع عن قراراتها الس��ابقة بشأن استفتاء 

االقليم وانها ستلغي قراراتها السابقة .
وعندم��ا ارد عليه��م بالق��ول ان امل��ادة )٩٤( م��ن 
الدس��تور ع��ّدت ق��رارات احملكمة العلي��ا نهائية 
وبات��ة وال يوجد مجال قانوني ي��رد علي ويقول ان 
الناطق االعالمي للمحكمة يقول خالف ما تقول 
فالناطق االعالمي حدد يوم عش��رين من الش��هر 
موعدا للنظ��ر في دعاوى الطعن بعدم ش��رعية 
االس��تفتاء وفعال صدر هذا املوض��وع من الناطق 
االعالم��ي وحيث ان هذا التصريح خلق بلبلة كان 
م��ن املطل��وب جتاوزها بع��دم اص��دار تصريح من 
الناطق قبل موافقة احملكمة او رئيسها وبخالفه 
يتم حصول ش��يء كان من ال��الزم عدم حصوله 
اذ نتس��اءل هل ميكن للمحكمة الغاء االستفتاء 
بعد ص��دوره وان الدعاوى التي مت��ت اقامتها قبل 
االس��تفتاء وطلبت الدعاوى م��ن احملكمة اصدار 
قرار مبنع االس��تفتاء وال ميكن واقعيا من ان تصدر 
حكما بعدم اجراء االس��تفتاء بع��د اجرائه واقعا 
لذا كان من الالزم عدم اصدار هذا التصريح وكان 
من الالزم على املدعني الذين اقاموا الدعوى بعدم 
اجراء االستفتاء ان يقدموا طلبات بابطال دعواهم 
لع��دم احلاجة اليها بعد صدور قرارين من احملكمة 
وما حصل على االرض من  قيام احلكومة االحتادية 
بتطبي��ق القان��ون في كركوك واالراض��ي املتنازع 
عليها مبررات اللغاء هذه الدعاوى لتحقيق غرض 
هذه الدع��اوى بق��رارات من احملكم��ة العليا ومن 
حترك احلكوم��ة االحتادية على هذه االراضي والذي 
نخرج ب��ه ان ق��رارا باالمر الوالئي اخل��اص بايقاف 
اجراء االس��تفتاء الذي صدر قبل اجراء االستفتاء 
والق��رار الثان��ي الص��ادر من احملكم��ة العليا بعد 
االس��تفتاء واملتضم��ن وحدة الع��راق وعدم جواز 
االنفصال  وتقس��يم البالد الي مكون تعد كافية 
دس��توريا وقانونيا وحجة قانونية جتاه االقليم وال 
حاجة ملوعد يوم عش��رين من هذا الش��هر لنظر 
الدع��اوى كما ورد على لس��ان الناط��ق االعالمي 
للمحكمة فلقد ابانت قرارات احملكمة بكل شيء 

واليحتاج املوضوع الى حكم جديد.

االستفتاء بعد األمر 
الوالئي وقرار التفسير 

الجيل القادم يتأهب لتسّلم زمام الحكم في السعودية
تقـرير

محتجون في السليمانية

كان الموقف االميركي 
الذي اكد دعمه لرئيس 
حكومة االقليم نيجرفان 
بارزاني ونائبه قباد 
طالباني قد اعاد مطالب 
المعارضة الى المربع 
االول، التي كانت ترفض 
التعامل مع حكومة 
االقليم وتطالب بحلها 
على خلفية التداعيات 
التي خلفها اجراء 
االستفتاء على المواطنين 
في االقليم
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طارق حرب

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزي��رة االعمار واالس��كان 
العام��ة،  واالش��غال  والبلدي��ات 
املباش��رة  ع��ن  اوس��ي  ناف��ع  آن 
باج��راء فحص جلس��ور محافظة 
بغداد ملعرفة م��دى تأثرها بالهزة 

االرضية.
وذكر بيان للوزارة تلقت »الصباح 
اجلدي��د« نس��خة منه ان اوس��ي 
أك��دت »مباش��رة مديري��ة طرق 
وجسور بغداد بأجراء كشف على 
جمي��ع جس��ور احملافظ��ة ملعرفة 

مدى تأثرها باله��زة االرضية التي 
البلد  ضربت مختلف محافظات 
مؤخراً والتأكد من سالمتها امام 

حركة املواطنني والعجالت«.
»ف��رق  ان  ال��ى  اوس��ي  وأش��ارت 
الصيانة الطارئة في مديرية طرق 
وجس��ور محافظة بغ��داد احدى 
اعمال  تواصل  الوزارة  تش��كيالت 
الصيانة الدورية جلسر اجلمهورية، 
حي��ث مت اجن��از فق��رة اس��تبدال 
الوس��طية  احلديدي��ة  االعم��دة 
بالس��تيكية  باعم��دة  التالف��ة 

حديث��ة للجس��ر للفص��ل ب��ني 
مس��اري الذهاب واالي��اب , فضال 
ع��ن اس��تمرار اعم��ال التنظيف 
اجلسر  لغرض تخطيط منتصف 

بخطني متصلني«.
جس��ر  »صيان��ة  أن  واضاف��ت 
اجلمهورية يأتي استمراراً للجهود 
احلثيث��ة الت��ي تب��ذل لتحس��ني 
اخلدم��ات على جس��ور العاصمة 
التي تقع ضمن نطاق مس��ؤولية 
التابعة  واجلس��ور  الط��رق  دائ��رة 

للوزارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الصناع��ة واملعادن وكالة 
محم��د ش��ياع الس��وداني، امس 
األربع��اء، ض��رورة اتخ��اذ إج��راءات 
حكومي��ة ج��ادة وصارم��ة إليقاف 
سياسة اإلغراق السلعي ملنتوجات 
س��لع دول اجلوار للس��وق العراقية 

ودعم اإلنتاج الوطني.
وق��ال الس��وداني في بي��ان تلقت 
»الصب��اح اجلدي��د« نس��خة منه، 
إن »القط��اع الصناع��ي العراق��ي 
يعاني  واخملتلط  واخل��اص  احلكومي 

م��ن التعطيل وضعف التس��ويق 
بسبب سياس��ة اإلغراق السلعي 
للبضائع املس��توردة التي متارسها 

دول اجلوار والعالم«.
واش��ار إلى أن »األس��واق العراقية 
مفتوحة أم��ام الس��لع والبضائع 
املستوردة ذات املواصفات والنوعية 
الرخيص��ة  واألس��عار  الرديئ��ة 
وباملقابل فإن هناك منتجات وطنية 
مصنع��ة وف��ق املعايي��ر الدولي��ة 
ومطابقة للمواصفات القياس��ية 
وتس��تخدم  املعتم��دة  العراقي��ة 

موادا أولية رصين��ة وما يترتب عن 
ذلك من كلف إضافية لإلنتاج«.

»وقف��ة  إل��ى  الس��وداني  ودع��ا 
ج��ادة لدع��م الصناع��ة الوطنية 
ب��كل قطاعاته��ا الع��ام واخل��اص 
للمح��اوالت  للتص��دي  واخملتل��ط 
والداخلي��ة  اخلارجي��ة  واملؤام��رات 
التي اس��تهدفت إيقاف الصناعة 
الوطنية منذ عام 2003 كجزء من 
تدمي��ر هذا البل��د وانعاش مصانع 
دول اجل��وار على حس��اب املصلحة 

الوطنية«.

إجراء فحوصات لجسور بغداد
 وتقييم تأثرها بالهزة األرضية

مطالبات بإجراءات جادة إليقاف سياسة 
اإلغراق السلعي للسوق المحلية



بغداد – محاولة اختطاف
ذك��ر مصدر امني في قي��ادة عمليات 
بغداد امس األربع��اء، إحباط محاولة 
اختطاف مواطن غرب��ي بغداد وإلقاء 

القبض على أحد اخلاطفني. 
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "الق��وات األمني��ة متكنت، 
فج��ر يوم ام��س من إحب��اط محاولة 
الختط��اف مواطن ف��ي منطقة علي 
الصال��ح ضم��ن جانب الك��رخ غربي 
بغ��داد بغ��داد م��ن قب��ل ش��خصني 

يستقالن عجلة نوع كيا اوبتما". 

ديالى – عملية اختطاف
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة ديالى  ام��س االربعاء، عن 
خطف مدني م��ن قبل مجهولني في 

حوض الندا شرقي احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "مجهول��ون قاموا في 
س��اعة متاخرة من مس��اء يوم امس 
بخطف مدني في حوض الندا)55كم 
ش��رق بعقوب��ة( واقت��ادوا ال��ى جهة 

مجهولة".

كركوك – انفجار صوتية 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س االربعاء، اس��تهداف 
من��زل ش��خص بقنبل��ة صوتية في 

قضاء داقوق جنوبي احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مجهول��ني الق��وا قنبلة 
صوتي��ة على منزل املدعو )ش س( في 
الساعة ال�واحدة صباحا أسفرت عن 
أض��رار مادي��ة بس��يطة"، مضيفا أن 
"الشخص املس��تهدف لم يصب في 

هذا احلادث .

صالح الدين – ضبط اسلحة 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
صالح الدي��ن امس االربع��اء بالعثور 
على العش��رات من قنابر الهاون من 

مخلفات "داعش" في احملافظة.
ال��ذي طل��ب ع��دم  املص��در،  وق��ال 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "الق��وات 
االمني��ة عث��رت على العش��رات من 
قناب��ر الهاون من مخلفات داعش في 
قرية تقع على مشارف طريق سامراء 
� بل��د" ، مضيفا ان فرقا متخصصة 

تعمل على تفكيكها . 

االنبار – قصف جوي 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظ��ة األنبار ام��س األربعاء، بأن 
طيران التحالف دمر معمال للتلغيم 
وعجلة ملغمة ل�"داعش" في مدينة 

راوه غربي احملافظة.

وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "طي��ران التحال��ف 
الدولي قصف، فجر يوم امس معمال 
للتلغي��م  لداع��ش في مدين��ة راوه، 
)230 كم غرب الرمادي(، ما أسفر عن 
تدميره بالكامل"، مضيفا أن "طيران 
التحال��ف الدول��ي متك��ن من قصف 
انتح��اري  يقوده��ا  ملغم��ة  عجل��ة 
حاولت التقدم باجتاه قطعات اجليش 
غرب مدينة راوه وأس��فر عن تدميرها 

بالكامل".

النجف – خطة امنية 
عقد وزير الداخلية قاس��م االعرجي 
امس االربعاء اجتماعا امنيا مع قائد 
ش��رطة محافظة النجف االش��رف 

في مبنى قيادة الشرطة.
وناق��ش الوزي��ر االعرج��ي م��ع قائ��د 
الشرطة الوضع االمني في احملافظة 

وتأمني زيارة ذكرى وفاة الرسول محمد 
}ص{، وشدد على ضرورة توفير احلماية 
الكاملة للزوار، حاثا االجهزة االمنية 
في احملافظة ، مش��يدا بنجاح اخلطة 

االمنية اخلاصة بالزيارة االربعينية ".

كربالء – عمليات دهم 
اعلن قائد ش��رطة محافظة كربالء 
أحمد علي زويني ام��س األربعاء، عن 
الق��اء القبض عل��ى متهم مطلوب 
على وف��ق احكام امل��ادة 4 من قانون 
مكافح��ة اإلره��اب ومطل��وب ال��ى 

محكمة الرصافة. 
وقال قائد شرطة احملافظة إن "املتهم 
االرهابي مت القبض عليه من قبل فوج 
ط��وارئ كربالء االول وفق احكام املادة 
4 من قان��ون مكافح��ة االرهاب بناء 
على معلومات استخباراتية دقيقة" 
، مضيفا أن "املته��م كان يعمل في 

تنظي��م القاع��دة اإلرهاب��ي وبعدها 
انضم إلى تنظيم داعش االجرامي".

البصرة – انفجار عبوة  
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اك��د 
محافظة البص��رة امس االربعاء، بأن 
مجهولني فجروا قنبلة على س��يارة 
تع��ود الى مواطن قرب داره في قضاء 
الزبي��ر، مبين��ا ان االنفج��ار تس��بب 
بتض��رر الس��يارة، ول��م يس��فر عن 

إصابات.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "عبوة ناسفة محلية 
احلج��م فجره��ا  الصن��ع وصغي��رة 
مجهولون على سيارة كانت مركونة 
ق��رب دار ف��ي محل��ة الع��رب ضمن 
قض��اء الزبي��ر"، مبين��اً أن "االنفجار 
أحلق أضراراً في الس��يارة، ولم يسفر 
عن أي إصابات" ، مضيفا  ان "القوات 

األمني��ة فتحت حتقيقاً ف��ي االعداء 
للكشف عن مالبساته".

بابل – ضبط عبوات 
كشفت قيادة شرطة محافظة بابل 
ام��س االربعاء عن العثور على س��ت 
عب��وات ناس��فة ش��مالي احملافظة، 
فيم��ا متكن��ت اجله��ات اخملتصة من 

رفعها من دون حادث.
وق��ال قائد ش��رطة احملافظ��ة اللواء 
احلقوقي علي الزغيبي إن "قوة أمنية 
م��ن أفواج ط��وارئ الش��رطة نفذت، 
فج��ر يوم امس عملية دهم وتفتيش 
التابع��ة  الفارس��ية  منطق��ة  ف��ي 
لناحية جرف الصخر )35 كم شمالي 
باب��ل(، وأس��فرت عن العث��ور على 6 
عبوات ناسفة معدة للتفجير، فضال 
عن م��واد أولية تس��تخدم للتفجير 

وتفخيخ السيارات".

محاولة اختطاف مواطن بمنطقة علي الصالح غربي بغداد * ضبط العشرات من قنابر الهاون جنوبي صالح الدين 
الطيران يدمر معمال لتلغيم العجالت في راوة غربي االنبار* انفجار عبوة ناسفة في الزبير جنوبي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف س��فير جورجيا اجلديد غي��ر املُِقيم لدى 
بغداد جريج��وري طاباطادزه رغبة بالده عن ثماني 

اتفاق�يَّات إبرامها مع العراق.
وذكر بيان لوزارة اخلارجية العراقية تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه ان " وزير اخلارجيَّة العراق�يَّة 
إبراهيم اجلعفرّي تسل�َّم نسخة من أوراق اعتماد 
س��فير طاباط��ادزه وأش��اد اجلعف��رّي بالعالقات 

العراق�َّية-اجلورجيَّة".
َّهما جتاوزا  وأضاف اجلعفري ان "البلدي��ن برهنا أن�
بُعد اجلغرافية، واللغة، وغل�َّبا صوت اإلنس��انيَّة؛ 
ل��ذا نس��تطيع أن نرتق��ي ف��ي تب��ادُل املصال��ح 
املُش��ترَكة، وُمواَجهة اخملاطر املُشترَكة، ُموِضحاً: 
مواقفكم الداعمة للعراق في املنظمات الدوليَّة، 
والتحال��ف الدول��يِّ حمُلارَب��ة داعش كان مس��ألة 
��ة، واس��تراتيجيَّة؛ وأمامن��ا ف��رص كثي��رة  ُمهمَّ

." للتعاون الثنائيِّ
َ اجلعف��ري أنَّ "العراق قاد حرب��اً عامليَّة ثالثة،  وبنيَّ
ودفع اخلطر عن كلِّ العالم؛ ألنَّ عناصر داعش جاؤوا 
من أكثر من 120 دولة؛ لذا أصبح خطراً ُمشترَكاً 
ال يرتبط بدين، وال مذه��ب، وال قوميَّة" معرباً عن 
"ش��كره، وتقديره جلميع دول العالم التي قدَّمت 

اإلسناد للعراق في حربه على اإلرهاب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعرب رئيس مجلس الش��عب الس��وري حموده 
صباغ، عن أمله في إعادة افتتاح املنافذ احلدودية 
مع العراق وإع��ادة تفعيل العالقات الثنائية في 

مختلف اجملاالت.
وأك��د صباغ خ��الل اس��تقباله الوزي��ر املفوض 
والقائ��م بأعمال الس��فارة العراقية ب دمش��ق 
رياض الطائي "على أهمي��ة الروابط التي جتمع 
الش��عبني الس��وري والعراقي"، مش��يرا إلى أن 

"كال البلدين تعرضا لهجمة إرهابية شرسة".
وأعرب صباغ، عن أمله في "إعادة افتتاح املنافذ 
احلدودية م��ع الع��راق وإعادة تفعي��ل العالقات 

الثنائية في مختلف اجملاالت".
من جانبه، ش��دد الطائي "عل��ى أهمية تعميق 
أواص��ر العالق��ات الت��ي ترب��ط ب��ني الس��وريني 
والعراقي��ني وجت��اوز كل العراقي��ل". معتب��را أن 
"التقاء اجليش��ني السوري والعراقي على احلدود 
ه��و بش��ارة نص��ر وإرادة قوي��ة لدح��ر اإلرهاب 

باملنطقة".
يذك��ر ان املعاب��ر احلدودية ب��ني العراق وس��وريا 
اغلق��ت منذ ع��ام 2014 بعد س��يطرة تنظيم 
"داعش" على اجزاء من البلدين، فيما استعادت 
القوات العراقية والس��ورية العديد من املناطق 
التي كانت خاضعة حتت س��يطرة التنظيم من 

ضمنها عدد من املعابر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د محافظ البنك املرك��زي علي العالق، امس 
األربعاء، في كلمته خالل مؤمتر املعرض املصرفي 
ملش��روع توط��ني الروات��ب برعاية رئي��س الوزراء 
حي��در العب��ادي وبالتعاون م��ع وزارة التخطيط 
ورابطة املصارف اخلاصة، والذي تابعته "الصباح 
اجلديد"، أن توطني الرواتب هو مش��روع حكومي 
يهدف الى التحول م��ن مجتمع نقدي بالكامل 

الى اعتماد ادوات الدفع االلكتروني.
وق��ال الع��الق إن "البن��ك املركزي يق��ود عملية 
التحول نح��و الدفع الكتروني م��ن خالل اقتناء 
االنظمة احلديثة وتقليل اخملاطر املباش��رة وغير 
املباش��رة على االفراد ضمن املؤسس��ات"، الفتا 
الى أن "توطني الرواتب يخلق س��وقا تنافس��ية 
ف��ي القط��اع املصرفي م��ن خالل التح��ول الى 
النظ��ام االلكتروني واتاحة اخلدم��ات املصرفية 

العالية".
وأش��ار محافظ البنك املركزي ال��ى أن "النظام 
املصرف��ي الرص��ني يعمل عل��ى تلبي��ة اهداف 
املواط��ن بالتح��ول ال��ى نظ��ام دف��ع الكتروني 
بدال م��ن النظام القدمي )النقدي( والتوس��ع في 
اخلدم��ات املصرفية"، مش��يرا الى أن "املش��روع 
يس��اهم في تشغيل الش��باب من خالل اتساع 

امتتة عمل البنك املركزي بالكامل".
ولفت الى أن "البنك املركزي فتح باب املشاركة 
للقط��اع اخلاص والع��ام في املش��روع واالرتقاء 
بالشمول املالي والذي اصبح هدفا لكافة الدول 

املتقدمة".

جورجيا ترغب بإبرام ثماني 
اتفاقيات مع العراق

سوريا تتطلع إلى إعادة 
افتتاح المعابر مع العراق

توطين الرواتب يخلق 
تنافسًا بين المصارف

الملف األمني

بانتظار اقتحام راوه ..القوات 
العراقية تستعد لتحرير 

مناطق لم تصل اليها منذ 
عام 2003

وم��ن جانبه أك��د رئيس اللجنة 
في مجل��س محافظة  األمنية 
االنب��ار نعي��م الكع��ود ، أم��س 
األربعاء ، أن  املناطق الصحراوية 
للمحافظ��ة مازال��ت تهدد امن 
واس��تقرار املناط��ق احملررة برغم 

حترير قضائي عنه والقائم .
وقال الكعود لصحيفة ‘‘الصباح 
"مناط��ق صح��راء  إن  اجلدي��د‘‘ 
االنبار الغربية مازالت تهدد امن 
واس��تقرار املناط��ق احملررة برغم 
حترير قضائي عنه والقائم كون 
إن عناص��ر داعش اإلجرامي فروا 
من تلك املناطق باجتاه الصحراء 
مما يتطلب خطة أمنية واسعة 
لتأمني صح��راء االنبار ولضمان 
عدم وق��وع أي خ��رق امني عند 

االنتهاء من عمليات التحرير".
وأض��اف إن" املناط��ق الغربي��ة 
للمحافظة مازالت تضم أنفاقا 
ومخابئ اختفاء عصابات داعش 
اإلجرامية ك��ون إن تلك املناطق 
شاسعة وذات مساحة كبيرة".

وأوضح أن " تأمني صحراء االنبار 

يحتاج إلى زيادة عدد القطعات 
اخلالي��ا  ومط��اردة  العس��كرية 
النائم��ة الت��ي تتخذ م��ن تلك 
املناطق مالذا الستهداف املناطق 
احملررة"، داعيا في الوقت نفس��ه 
، القائد العام للقوات املسلحة 
إرس��ال  إل��ى  العب��ادي  حي��در 
ق��وات إضافية لتأم��ني املناطق 

الصحراوية للمحافظة.
وزارة  ع��دت  جهته��ا  وم��ن 
 , األربع��اء  أم��س   , الداخلي��ة 
م��ع  االس��تخباري  التنس��يق 
التحالف الرباعي عامال حاسما 
في حتقيق االنتصار السريع قرب 
احل��دود الس��ورية غرب��ي االنبار 
, مبين��ة إن ، اجلان��ب العراق��ي 
س��يطلق عمليات كبي��رة قرب 
احل��دود املش��تركة إلنهاء ملف 

داعش في العراق.
اإلعالم��ي  املستش��ار  وق��ال 
لوزي��ر الداخلية وه��اب الطائي 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  لصحيف��ة 
إن "اح��د عوام��ل جن��اح القوات 
العراقي��ة في التقدم الس��ريع 
ف��ي مع��ارك حترير غرب��ي االنبار 
هو التنسيق مع شتى األجهزة 
والس��يما  احلليف��ة  األمني��ة 
التنس��يق مع التحالف الرباعي 

االستخباري".

وأض��اف ب��أن" هنالك تنس��يقاً 
اجلان��ب  ب��ني  املس��توى  عال��ي 
السوري والعراقي ملسك احلدود 
وحتصينها من تسلل اإلرهابيني 
خ��الل األي��ام املقبل��ة"، مبين��ا 
أن " احلف��اظ عل��ى االنتصارات 
املتحققة حتتم علينا دعم األمن 
تس��لل  ومنع  احل��دود  ومس��ك 
الدواعش منها إلى البالد وإنهاء 

أي تهديد إرهابي خارجي".
وأوضح املستشار اإلعالمي أن " 
شرطة احلدود هي من ستتولى 
مس��ك احلدود وفي حال احلاجة 
إل��ى إس��ناد س��يتم إس��نادها 
بق��وات جوي��ة او وح��دات م��ن 
اجليش أو طيران اجليش بحسب 
طبيعة العمليات"، مشيرا إلى 
أن "معارك حترير راوه ستحسم 
خالل األيام املقبل��ة بعد انهيار 
داع��ش اإلجرام��ي بالكامل في 

جميع العراق".
العس��كرية  القي��ادات  وأكدت 
ف��ي وقت س��ابق أنه��ا أكملت 
قضاء  القتح��ام  اس��تعداداتها 
راوة آخ��ر معاق��ل داع��ش ف��ي 
ق��وات م��ن  الع��راق مبش��اركة 
اجلي��ش والش��رطة ومكافح��ة 
الش��عب���ي  واحلش��د  اإلرهاب 

والعشائري.

العراق يتصدر عدد قتلى 
الهجمات اإلرهابية خالل 

2016

وحذر واضعو التقرير من احتمال 
أن يغادر عناص��ر وقياديو تنظيم 
داعش العراق وس��وريا لالنضمام 
جدي��دة  متطرف��ة  ف��روع  إل��ى 
للتنظي��م، أو مجموع��ات تابعة 

له في بلدان أخرى.
، كما أفاد التقرير بان العام 2016 
كان األكث��ر دموية في قارة أوروبا 
من��ذ 1988 مع اس��تثناء أحداث 

11 أيلول.
اجلدير بالذكر ان مؤش��ر اإلرهاب 
العاملي أنش��ئ ع��ام 2012، وهو 
يس��تند إلى معلوم��ات جتمعها 
"قاعدة بيان��ات اإلرهاب العاملي" 
ماريالن��د  جلامع��ة  التابع��ة 
األميركية، ويسمح بقياس تطور 
الهجمات اإلرهابية في 163 بلداً 

منذ العام 2000.

التحالف الوطني يدعو 
احلكومة لإلسراع  بإرسال 

مرشحي مجلس اخلدمة

وكان نائ��ب رئي��س مجلس النواب 
هم��ام حم��ودي ق��د عّد ف��ي بيان 

س��ابق ان "ع��دم إق��رار مجل��س 
اخلدم��ة االحتادي م��ن قبل مجلس 

النواب يعد خطأ كبيرا".
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد 
صوت في الع��ام 2009 على قانون 
مجل��س اخلدم��ة االحت��ادي لكنه 
فش��ل طيلة دورتني متتاليتني في 

االتفاق على مرشحني له.
 ودعا أبو حسنة إلى "االسراع في 
تش��كيل طاقم مجل��س اخلدمة 
االحتادي خدمة للمصلحة العامة 
ولك��ي يت��م توزي��ع اخلريجني على 
دوائ��ر الدول��ة وبحس��ب احلاج��ة 
واالنته��اء من مرحل��ة الفوضوية 

التي عانى العراق منها سابقاً".
من جانب��ه، يعرب النائب األخر عن 
التحالف حيدر املولى عن اس��فه 
اخلدم��ة  مجل��س  "قان��ون  ك��ون 
االحت��ادي مت اق��راره من��ذ س��نوات 
لكن املرش��حني لم يتم التصويت 

عليهم لغاية االن".
وأض��اف املولى ف��ي تصري��ح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "هناك ارادات 
سياسية حالت دون مترير املرشحني 
برغ��م أن مجلس ال��وزراء قدمهم 
منذ ع��ام كامل على عرضهم في 

جلسة رفضهم للبرملان".
مؤسسة  "تش��كيل  ويس��تغرب 
منذ سنوات مع عدم االتفاق على 

طاقم يديرها ما يش��كل ثغرة في 
النظام االداري العراقي".

وأش��ار املولى إلى أن "املرش��حني 
لتول��ي اجملل��س يج��ب أن يكون��وا 
مؤهلني ولديه��م خبرات متكنهم 

من اداء مهامهم على امت وجه".

روسيا تؤكد ملعصوم وقوفها 
مع العراق أمام جميع 

التحديات

وتابعت، أن "السفير ماكسيموف 
نقل رس��الة خطية م��ن الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوتن تضمنت 
تعزية إلى الرئيس مصوم بحادثة 
الزلزال, كما أكد استعداد روسيا 
ودعمها للع��راق ورغبتها بتوثيق 
العالق��ات الثنائي��ة ف��ي اجملاالت 

كافة".

"الدفاع" حتضر اجتماعاً 
"سرياً" مع التحالف الدولي 

في األردن

موضح��ة أنه "مع حتري��ر املوصل 
والرق��ة ف��إن االجتماع س��يكون 
ك��ي  للش��ركاء  جي��دة  فرص��ة 
يناقش��وا اخلطوة التالية لضمان 

هزمية تنظيم "داعش".

تتمات ص1

متابعة ـ الصباح الجديد:
الطب��ي  املنظم��ة  فري��ق  وص��ل 
املتنق��ل الى قرية كاني بردينة في 
قض��اء وارم��اوا لتقدمي املس��اعدة 
الطبية الى العائ��الت في أعقاب 
الهزة االرضية التي ضربت مدينة 
حلبج��ة التي تبع��د 32 كيلو متر 
ع��ن محافظ��ة الس��ليمانية في 

العراق.
وإس��تجابة لطلب مركز تنس��يق 
األزم��ات املش��ترك التابع حلكومة 
إقلي��م كردس��تان الع��راق يق��دم 
الفري��ق الطبي التاب��ع للمنظمة 
الدولية للهجرة املساعدة لتقدمي  
املنطقة  ف��ي  الطبية  املس��اعدة 
للمصاب��ني من أثر الزلزال. ويتلقى 
الفريق الطبي االرشادات املطلوبة 

من السلطات الصحية احمللية.
وق��دم الفري��ق ف��ي كان��ي بردينة 
االولي��ة  الصح��ة  استش��ارات 
وق��دم  واألطف��ال  للبالغ��ني 
االختبارات والع��الج واألدوية لذوي 
األم��راض املزمن��ة مثل الس��كري 
والرب��و. وأحيلت احل��االت القليلة 
الت��ي حتتاج إلى مزي��د من العالج 
الس��ليمانية   مستش��فى  إل��ى 
ومستشفى حلبجة – والذي بدوره 

تضرر أيضاً بسبب الزلزال.
زار الفريق الطبي التابع للمنظمة 
مستش��فى  للهج��رة  الدولي��ة 
حلبج��ة ال��ذي أصي��ب ف��ي أثناء 
الس��قوف  ف��ي  بأض��رار  الزل��زال 
واألرضي��ات واجل��دران إضاف��ة الى  
تساقط الكتل الكونكريتية على 

أسرة املستشفى الفارغة. 
وأوضح مدير املستشفى الدكتور 
راجن زنكن��ة أنه��م  واصل��وا تقدمي 
اخلدم��ات للمرض��ى الزائرين على 
م��دار  يوم امس لك��ن نقل بعض 
الذين يحتاجون الى  رعاية طويلة 
األجل  او أُحيلوا إلى مستش��فى 
السليمانية ،  وفي أعقاب الزلزال 
ال��ذي ض��رب قري��ة كان��ي بردينة 
ق��ام معظ��م الس��كان بتنظيف 
منازله��م وباحاتها وحتس��ني نوع 

امللجأ املؤقت اخلاص مبنازلهم .
التاب��ع  الطب��ي  الفري��ق  وحت��دث 
للمنظم��ة الدولي��ة للهجرة إلى 
جمي��ل، 58 عام��ا وق��دم الدع��م 
الطب��ي له وأس��رته. وق��ال: "كل 
عائلتي كانت نائمة عندما ضربنا 
الزل��زال. ل��م نخ��رج م��ن منزلنا 
بسرعة كافية، الننا لم نتمكن من 
فتح األبواب التي تضررت من جراء 
الزلزال وقامت زوجتي مبس��اعدتي 
اخلمس��ة  أطفالن��ا  ملس��اعدة 
لتس��لق الناف��ذة ثم تس��لقنا انا 
وه��ي بالنهاي��ة". وق��د "أُصي��ب 
منزلنا  بالعديد من الش��قوق في 
جدرانه وإنه ليس من اآلمن البقاء 
في الداخل وانهار املأوى الذي كان 
ي��أوي حيواناتن��ا - فقدنا س��بعة 
م��ن أغنامنا واصيب ع��دد منهم  
بإصابات خطيرة. نحن نعيش اآلن 

ف��ي خيمة في احلديقة  والتي كنا 
تستخدمها لزراعة اخلضروات. 

وقال جميل نحن بحاجة إلى البقاء 
بالقرب من منزلنا ألننا ال نستطيع 
ت��رك احليوان��ات املتبقي��ة وحدها 
ألنن��ا نعتمد عليها ف��ي احلصول 
على مورد ". مضيف��ا بالقول اننا 
تلقينا اليوم الفحوص الطبية من 
املنظم��ة الدولية للهجرة وتلقت 
زوجتي العالج لضغط الدم حيث 
كان ضغطها مرتفع جدا بس��بب 
الزلزال وها نحن نأمل في احلصول 
على مساعدة إلصالح منزلنا قبل 

بدء موسم الشتاء. "
املنظم��ة  م��ن جانبه��ا تس��عى 
الدولية للهجرة الى جمع مصادر 
متويل لغرض توفير االيواء والسكن 
للمهجري��ن واع��ادة النازحني الى 
مناطقهم في عم��وم العراق من 

خ��الل تق��دمي الع��ون واملس��اعدة 
والتنس��يق م��ع االحت��اد االوروب��ي 
ووزارة العمل والشؤون االجتماعية 
وع��دد من ال��وزارات االخرى بهدف 
جم��ع مصادر متوي��ل لغرض توفير 
االيواء للمهجرين واعادة النازحني 

ملناطقهم.
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان مدي��ر العالقات 
العربي��ة والدولي��ة علي الش��اوي 
استقبل وفدا من املنظمة الدولية 
للهج��رة نيابة عن الوزير املهندس 
محمد ش��ياع السوداني واستمع 
الى مقت��رح املنظمة ف��ي تنفيذ 
مش��روع لدعم عودة النازحني الى 
مناطقه��م م��ن خالل تش��كيل 
فري��ق من ممثل��ي ال��وزارات ملراقبة 
عملي��ة العودة وكيفي��ة انخراط 
وتق��دمي  اجملتم��ع  ف��ي  العائدي��ن 

اخلدمات االساسية لهم..
واضاف منع��م ان املش��روع الذي 
يه��دف  املنظم��ة  ب��ه  تقدم��ت 
تل��ك  ف��ي  االس��تقرار  لتحقي��ق 
املناط��ق من اج��ل ضم��ان تقدمي 
للعائدي��ن  االغاثي��ة  املس��اعدات 
وس��يكون هناك دعم تقني لوزارة 
الهج��رة واملهجري��ن لوضع نظام 
لتس��جيل العائدين ورب��ط وزارات 
العم��ل  وزارة  بضمنه��ا  اخ��رى 
العائدي��ن. احتياج��ات  ملتابع��ة 
واوضح منعم ان املنظمة تخطط 
النش��اء مواق��ع في اماك��ن عودة 
النازحني وخاص��ة في محافظتي 
نينوى واالنب��ار ، وكذلك في بغداد 
واربي��ل ومراكز اخ��رى للمهاجرين 
خارج العراق لكون اغلبهم نزحوا 
او هاج��روا م��ن محافظتي نينوى 
واالنبار ، مش��يرا ال��ى ان املنظمة 

تس��عى القامة مراك��ز معلومات 
الس��تقبال النازح��ني وتأهيله��م 
ومنحه��م معلومات عن املنطقة 

التي سيعودون اليها.
وب��ني املتحدث باس��م ال��وزارة ان 
املشروع س��يتضمن دعم الوزارات 
التي م��ن املمكن ان تقدم خدمات 
لتل��ك املناط��ق وس��يكون بعدها 
تق��ومي محل��ي لالماك��ن التي عاد 
اليه��ا النازح��ون ملعرف��ة نوعي��ة 
الدع��م الذي س��تقدمه املنظمة 
ف��ي املرحلة التالي��ة ، الفتا الى أّن 
املنظم��ة اب��دت رغبته��ا بالعمل 
مع ال��وزارة الن لديها برامج تعنى 
بش��رائح واس��عة م��ن ضمنه��ا 
النازحون.وتاب��ع ان ال��وزارة اب��دت 
اس��تعدادها للتعاون مع املنظمة 
لدعم هكذا مش��روع من ش��أنه 

اعادة توطني النازحني .

استجابة لطلب مركز 
تنسيق األزمات 
المشترك التابع 
لحكومة إقليم 
كردستان العراق 
يقدم الفريق الطبي 
التابع للمنظمة الدولية 
للهجرة المساعدة 
الطبية في المنطقة 
للمصابين من أثر 
الزلزال

املنظمة الدولية للهجرة في العراق

استجابة لطلب مركز تنسيق األزمات المشترك في إقليم كردستان 

المنظمة الدولية للهجرة تقدم المساعدات
الطبية للعائالت المتضررة من جّراء الزلزال
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قائد عمليات بغداد في ضيافة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يؤكد :

محليات 4

فالح المرسومي*

اس��تضاف املركز العراقي للتنمية 
عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلعالمي��ة 
عملي��ات  قائ��د  الربيع��ي  اجللي��ل 
بغ��داد  باجتم��اع النصف ش��هري 
الوطني  وكانت االس��تضافة حول 
موض��وع )ام��ن بغ��داد بع��د هزمية 
داع��ش( وه��ي الثاني��ة عل��ى مدى 
العام وذل��ك للتعرف عل��ى أهمية 
دور قي��ادة عمليات بغداد في ش��ل 
قدرات داع��ش على القي��ام باملزيد 
من العملي��ات اإلرهابية وحتجيمها 
والعمل على انهائها بشكل يؤمن 
س��المة بغداد وابنائها بأسرع وقت 
ممك��ن بالتزامن مع انتصارات قواتنا 

املسلحة في ساحات القتال .
الس��راج  عدن��ان  الدكت��ور  وق��دم 
رئي��س املرك��ز الترحي��ب بالفري��ق 
قائد عملي��ات بغداد ، مش��يرا في 
كلمت��ه الى ان حضوره لهذا اللقاء 
في مرحل��ة تتزامن م��ع انتصارات 
قواتنا املسلحة على تنظيم داعش 
االرهاب��ي ، حي��ث ان ه��ذا احلض��ور  
يعد مبنزلة جزء كبي��ر من االحترام 
للمنظوم��ة اإلعالمي��ة حيث نحن 
في ه��ذه املنظومة كإعالميني نعد 
انفسنا ش��ركاء مع كل املسؤولني 
ومع الدولة ولس��نا وس��طاء وعلى 
املس��ؤول ان يقدر هذه املس��ؤولية 
املثقف��ني  عات��ق  عل��ى  امللق��اة 
واإلعالمي��ني الذي��ن له��م بصم��ة 
ف��ي مج��االت  احلي��اة العامة كما 

للجهات املسؤولة بصمة فيها .
بعدها حت��دث قائد عملي��ات بغداد  
معبرا عن س��روره الكبي��ر  أوال في 
ه��ذا اللقاء ال��ذي يقربنا من بعض 
لنس��مع منك��م كنخ��ب إعالمية 
واكادميية ومثقفة وتس��معون منا 
كمس��ؤولني امني��ني لنب��دأ القول 
باحلم��د والش��كر هلل حي��ث يومنا  
وعامن��ا ه��ذا افض��ل م��ن االمس 

والسنة املاضية .
وأش��ار قائ��د العملي��ات ال��ى رؤية 
القي��ادة بالوضع األمن��ي في بغداد 
خصوصا عاما افضل من عام وجاء 
ه��ذا نتيج��ة العمل الكبي��ر الذي 
تبديه كل التشكيالت العاملة حتت 
قيادة عمليات بغداد وان التحديات 
الكبيرة حتفزنا الى املواجهة األكبر 
للقضاء عل��ى داعش ال��ذي يصب 
جًل اهتمامه على العاصمة بغداد 
حيث يركز اكثر عملياته االجرامية 

فيها وال ننسى حادث الكرادة املؤلم 
الذي  قطعنا عهداً على انفسنا ان 

ال يحدث مثل هذا مستقبالٍ .
كما أك��د القائد عل��ى ان عمليات 
بغداد تعمل برؤي��ة ميدانية كبيرة 
وق��د اس��تطعنا ان نوق��ف داعش 
الذي هو االن في ارتباك وتخبط غير 
قادر عل��ى ما يريد من عمليات مثل 
ما كان س��ابقا ونعلم ان��ه االن بدا 
يعتمد أكثر على العنصر النسوي.

نس��عى بش��كل كبير على تطوير 
ب��أداء  االس��تخبارية  املنظوم��ات 
كل األجهزة األمني��ة للوصول الى 
النتائج ألفش��ال العمليات  أفضل 
اإلرهابي��ة لداع��ش ويلمس اجلميع 
للسنة احلالية افضل من ما مضى 
عاما بعد عام ولنا مثال قريب على 
هذا التحدي وهو في زيارة اربعينية 
االمام احلس��ني )ع( حيث اس��تبقنا 
االس��تخباري  والعل��م  بالتوق��ع 
مح��اوالت داعش ألح��داث عمليات 
اجرامي��ة تعكر ه��ذه الزي��ارة التي 
كانت بأعداد كبيرة وفي وقت مبكر 
س��بق الوق��ت املعلوم احمل��دد لبدء 
الزي��ارة  لقد كس��رنا ظهر اإلرهاب 

من عناصر داعش قبل وقوع جرائمه 
في هذه املناس��بة من خ��الل القاء 
القب��ض على ع��دد م��ن اإلرهابيني 
املكلفني بتنفيذ جرائمهم في وقت 
الزيارة وكذلك اجاب قائد العمليات 
في حديثه على التساؤالت األمنية 
الت��ي جتري في  منطق��ة الطارمية 
حيث أشاد بسكنة ابناء الطارمية 
الذين وقفوا معنا في كل مطارداتنا 
لعناص��ر داعش  في ه��ذه املنطقة 
ولقد ملس��نا بشكل كبير كره أبناء 
ه��ذه املنطق��ة لداعش م��ن خالل 
تعاونهم معنا للقضاء على عناصر 
اإلرهاب ف��ي منطقتهم حيث كان 
ردود فع��ل عنيفة ومخيف��ة ألبناء 
لسيطرتهم  إلخضاعهم  املنطقة 
تركي��ز  ويأت��ي   ، والعم��ل معه��م 
عصابات داعش على هذه املنطقة 
اجمل��اورة  احملافظ��ات  ملوقعه��ا م��ن 

لبغداد كصالح الدين وديالى .
العملي��ات  قي��ادة  س��عي  واك��د 
عل��ى تامني بغ��داد بنس��بة 100% 
امناً م��ن أي عملي��ات لداعش وقد 
وصلنا الى نس��بة كبي��رة لتحقيق 
ه��ذا الهدف وه��ذا بالتأكيد واضح 

وملم��وس م��ن أبن��اء محافظتن��ا 
احلبيب��ة ، كما نضع نص��ب اعيننا 
ب��ال  واملتواص��ل  اجل��اري  بالعم��ل 
النازحة  العائ��الت  انقطاع إلع��ادة 
والتحلي  أماك��ن س��كناهم  ال��ى 
بالتع��اون ما ب��ني املواطن واألجهزة 
األمني��ة وقد بدا ه��ذا واضحاً جداً، 
مؤكدين وساعني للعمل بيد واحدة 
لتصحيح األخطاء التي وقعت في 
املاضي لكي تعاد اللحمة الوطنية 
للجميع في حماية العراق مواطنني 

كانوا ام أجهزة امنية .
وقد اش��ار قائد العمليات على انه 
ق��د مت إع��ادة خمس��ة االف عائل��ة 
نازحة الت��ي ال يقل ع��دد افراد كل 
عائلة ما بني الس��بعة الى عش��رة 
اش��خاص وخاصة من سكنة حزام 
بغداد وس��تعاد الوجبة األخيرة من 
النازحني خالل األس��بوع املقبل في 

جنوب بغداد أيضا.
واكد العمل بخش��ية عل��ى أرواح 
النازح��ني حني إق��رار اعادتهم متى 
ما نس��تكمل كل إج��راءات األمان 
وخاص��ة ف��ي م��ا يتعل��ق بأبطال 
العب��وات الناس��فة الت��ي زرعه��ا 

االرهاب في مناطقه��م وهذا ما ال 
يع��رف عنه املواطن نفس��ه وبعون 
اهلل س��ننتهي من مل��ف النازحني 
خالل العام معتمدين على التدقيق 
األمني حول سالمة املواطنني ويتم 
هذا م��ن خالل اجله��د الكبير الذي 
يقدم��ه منتس��بو عملي��ات بغداد 

واجلهد الهندسي فيها.
واكد عل��ى ان العمل جار بش��كل 
متواص��ل وم��دروس ودقي��ق برف��ع 
الس��يطرات والعوارض م��ن بغداد 
ويأتي ذلك بالتزامن مع االنتصارات 
العس��كرية عل��ى داع��ش في كل 
اجلبه��ات للقض��اء علي��ه نهائي��ا 
وكذلك في فتح الشوارع التي نرى 
ال داعي لغلقها بس��بب التجاوزات 
والقطوع��ات التي ق��ام بها بعض 
املتمادين عل��ى ممتلكات الدولة في 

اغلب املناطق .
ويأت��ي أيضا أهمية فتح الش��وارع 
ف��ي الرصاف��ة بع��د الك��رخ أيضا 
نتيج��ة إيق��اف اس��تعمال جس��ر 
محمد القاس��م ما ب��ني منطقتي 
الباب الشرقي والباب املعظم الذي 
اصب��ح هذا املعلق م��ن الطريق ايال 

للس��قوط نتيجة حت��رك الدعامات 
م��ن موقعها في بع��ض األجزاء مما 
يشكل خطر سقوط اجلسر في أي 
حلظة ، وذلك بغية امتصاص الزخم 
ال��ذي حصل بس��بب توقف س��ير 
العج��الت علي��ه للس��بب املذكور 
ونش��ير الى ان الزخ��م احلاصل في 
بغ��داد يظ��ل قائم��ا ول��و فتح كل 
الط��رق نتيج��ة ع��دم الس��يطرة 
عل��ى اع��داد املركبات الت��ي تدخل 
للعاصمة س��نه بعد س��نة أخرى ، 
مشيرا الى انه خالل العشرة اشهر 
املاضي��ة من هذا الع��ام دخلت في 
بغداد 400 الف سيارة مضافة الى 

اعداد املركبات العاملة فيها .
عل��ى  القائ��د  رد   اخلت��ام  وف��ي 
استفس��ارات ومداخالت عدد كبير 
من احلض��ور حيث ن��ال اللقاء رضا 
واستحس��ان اجلميع مل��ا لعمليات 
بغداد من أداء يبشر في بغداد امنه 
مطمئنه بعون اهلل وجهود اخمللصني 
في كل املنظوم��ات العاملة بأمرة  

قيادة عمليات بغداد.

*اعالم املركز

التحديات الكبيرة تحفزنا على المواجهة األكبر للقضاء على اإلرهاب 

تعمل عمليات 
بغداد برؤية ميدانية 
كبيرة لوقف تنظيم 
»داعش« الذي هو 

االن في ارتباك 
وتخبط غير قادر على 

ما يريد مثل ما كان 
سابقا 

جانب من اللقاء

ردود رسمية 

ورد ال��ى جريدتن��ا رد رس��مي من محافظ��ة بغداد 
بالرق��م             بتاري��خ            عل��ى ما نش��رته من 

مناشدة مواطن العادته الى اخلدمة مايلي نصه :
)) ردا عل��ى مانش��رته صحيفتك��م الغ��راء الصباح 
اجلدي��د في العدد 3808 في يوم اخلميس املصادف 26 
/ 10 / 2017 واملتضمن��ة مناش��دة املواطن زهير عبد 
االمي��ر عب��د العادته ال��ى اخلدمة ، اذ مت االس��تجابة 
الفورية ملناش��دته م��ن قبل الس��يد محافظ بغداد 
املهندس عطوان العطواني وتقدمي شتى التسهيالت 

اإلدارية بشأن ذلك.

العراق يحتفل باليوم العالمي للتوعية 
باستعمال المضادات الحيوية 

العراق يشارك في مؤتمر بون 
للتغيرات المناخية بألمانيا 

بغداد - الصباح الجديد: 
احتفل العراق ممثال بدائرة صحة البصرة مستشفى 
الفيحاء العام باليوم العاملي للتوعية حول استعمال 
املضادات احليوية من خالل عقد ندوة علمية عن آلية 

محارية البكتيريا املقاومة للمضادات احليوية.
وش��ارك في الندوة التي تضمنت الق��اء محاضرات 
املقاوم��ة  البكتيري��ا  آلي��ة محارب��ة  علمي��ة ع��ن 
للمض��ادات احليوية مدير املستش��فى الدكتور رعد 
خمي��س والعديد من االطب��اء االختصاص وصيادلة 

ممارسني ومالكات طبية ومتريضية .
واوضح مدير املستش��فى ان انعقاد هذه الندوة جاء 
تزامنا مع احتفاء العالم باألس��بوع العاملي للتوعية 
باس��تعمال املضادات احليوية التي تنعكس نتائجها 
أوال على جناح العالج، واالسهام في تقليل التكاليف 
على املريض، وتقليل اخملاطر الناجمة عن اس��تعمال 
املضادات احليوية دون استش��ارة الطبيب واإلجراءات 
الواج��ب اتباعها من اجل احلد من مقاومة البكتيريا 

للمضادات احليوية.

بغداد - الصباح الجديد:
دعا الع��راق خالل مش��اركته في مؤمت��ر االطراف 
الثالث والعش��رين للتغي��رات املناخية الذي عقد 
ف��ي مدينة بون باملانيا الى ضرورة حتش��يد الدعم 
املطلوب خلدمة قضاياه العادلة واألساس��ية في 
مجال التغيرات املناخية ومواكبة العالم في هذا 

التحدي الكبير.
واوض��ح رئي��س الوف��د العراق��ي الوكي��ل الفني 
لشؤون البيئة الدكتور جاسم عبدالعزيز حمادي 
خالل مش��اركته  في املؤمتر انه عق��د لقاءات مع 
وفود ايران والس��ويد وهولندا وأملانيا والس��عودية 
واالم��ارات والكوي��ت واس��بانيا من اجل حتش��يد 
الدعم املطلوب خلدمة قضاياه العادلة واألساسية 
خصوص��ا وان العراق قد صن��ف على انه من اكثر 

البلدان هشاشة وتأثرا بالتغيرات املناخية .
واش��ار الوكي��ل الى »ان ان��ه مت عقد لق��اءات مع 
سكرتارية املؤمتر وستكون هناك كلمة للوزيرة في 
املؤمت��ر حتدد خارطة طريق لدع��م توجهات العراق 
وتب��رز التضحيات الكبيرة الت��ي قدمها نيابة عن 
العال��م كل��ه وهو ي��درأ خطر االرهاب االس��ود« ، 
مضيفا أن »املؤمتر سيمكن العراق من االستفادة 
من الدعم الدولي في بناء قاعدة صناعية وبيئية 
على وف��ق املعايي��ر البيئي��ة العاملي��ة واالهتمام 
باستعمال الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح » ، مش��يدا في الوقت ذاته باجلهود 
الكبي��رة الت��ي بذلتها وزيرة الصح��ة والبيئة في 

إعداد وإقرار االسهامات الوطنية العراقية .
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بغداد - الصباح الجديد:
النق��ل كاظ��م فنج��ان  وزي��ر  حض��ر 
احلمام��ي حف��ل افتت��اح مع��رض دبي 
للطيران في دورته 15 الذي اقيم بدولة 

االم��ارات العربي��ة مبش��اركة اكثر من 
1200 شركة عربية واجنبية .

والتق��ى الوزي��ر احلمام��ي نائ��ب رئيس 
دول��ة اإلمارات رئي��س مجل��س الوزراء 

آل  راش��د  ب��ن  محم��د  دب��ي  حاك��م 
مكت��وم واطلعا على أحدث ما عرضته 
الش��ركات العاملية في مجال الطيران 
من الطائرات املدني��ة واحلربية املقاتلة 

جذبت انتباه وانظار احلضور من ش��تى 
دول العالم . يش��ار إلى أن معرض دبي 
للطيران ال��ذي تس��تضيفه إمارة دبي 
كل عامني تعرض فيه شركات صناعة 

الطي��ران ف��ي العالم من��اذج لعدد من 
أح��دث الطائرات العس��كرية واملدنية 
ومن طائرات نفاثة ومروحيات . كما زار 
احلمامي جناح شركة رولز رايز وشركة 

بوينغ املش��اركتني في املع��رض، مبديا 
رغبة العراق بالتعاقد الس��تيراد أحدث 
التقني��ات م��ن أج��ل إدام��ة الطائرات 

العراقية. 

وزير النقل يطلع على أجنحة معرض دبي الدولي للطيران 
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شؤون عربية ودولية6

الضفة الغربية ـ رويترز: 
فجرت القوات اإلس��رائيلية في امس األربعاء منزل 
فلس��طيني قتل ثالث��ة إس��رائيليني بالرصاص في 
مس��توطنة ه��ار أدار بالضف��ة الغربية ف��ي أيلول 

املاضي.
أش��خاص ينظرون إلى منزل فلسطيني قتل ثالثة 
إس��رائيليني بالرص��اص ف��ي مس��توطنة ه��ار أدار 
بالضفة الغربي��ة فجرته القوات اإلس��رائيلية في 

وقت مبكر امس  األربعاء. 
وقال مدحت اجلمل ش��قيق منر منف��ذ عملية قتل 
اإلس��رائيليني لرويترز إن عملي��ة التفجير متت بعد 
ص��دور قرار من احملكم��ة العليا اإلس��رائيلية بهدم 

الطابق الثالث من املنزل.
وأض��اف بينما كان يقف أمام املن��زل الذي تهدمت 
أج��زاء من��ه ج��راء عملي��ة التفجي��ر أن احملكم��ة 
أمهلتهم حتى الرابع عشر من الشهر اجلاري إلخالء 

املنزل من محتوياته.

موسكو ـ وكاالت:
كش��ف مص��در مس��ؤول ف��ي الهيئ��ة الفدرالية 
الروسية للتعاون التقني العسكري عن أن موسكو 
قد زّودت وللمرة األولى بلدا ش��مال إفريقي وش��رق 
أوسطي بصواريخ »إسكندر« التكتيكية الفتاكة.

وذكر املصدر الروس��ي الذي طلب عدم الكشف عن 
هويت��ه، أن البلد األجنبي الوحيد ف��ي العالم الذي 
حصل على هذه الصواري��خ، كان جمهورية أرمينيا 

التي تربطها بروسيا عالقات حتالف وثيقة.
وأضاف املس��ؤول في حديث عل��ى هامش فعاليات 
مع��رض دب��ي للطي��ران 2017، أن الصواريخ التي مت 
تزوي��د البل��د املذكور به��ا، صواريخ »عالي��ة الدقة، 
وقد زّودنا بها هذا العام بلدا ش��رق أوسطي يقع في 

شمالي إفريقيا«.
يذك��ر أن صواري��خ »إس��كندر« الروس��ية، صواريخ 
مس��ّيرة يصل مداها إلى 500 كيلومتر، ويستحيل 
عل��ى العدو املفت��رض اعتراضها، فيم��ا ميكن تزويد 
منصات إطالقها بأن��واع مختلفة من الصواريخ مبا 

فيها اجملنحة فائقة الدقة.
وتخص��ص هذه الصواريخ لض��رب األهداف املعادية 
عل��ى اختالفها مب��ا فيه��ا املنظوم��ات الصاروخية 
على غرار »باتري��وت« األميركية، ومرابض الراجمات 
واملدفعي��ة بعي��دة امل��دى، والطائ��رات واملروحي��ات 

املكشوفة ونقاط القيادة احملصنة، وعقد االتصال.

القّوات اإلسرائيلية 
تفّجر منزل فلسطيني 

قتل 3 إسرائيليين 

صواريخ »إسكندر« 
الروسية في الشرق 

األوسط ألول مرة

متابعة ـ الصباح الجديد:

دونالد  األميركي،  الرئي��س  اختتم 
ترامب، امس االول الثالثاء، جولته 
ف��ي  يوًم��ا   12 اس��تمرت  الت��ي 
آس��يا، والت��ي زار خالله��ا اليابان 
وفيتنام  والصني  اجلنوبي��ة  وكوريا 
والفلبني، وقد أثبت��ت اجلولة التي 
متت مراقبتها عن كثب، أن الرئيس 
البالغ م��ن العم��ر 71 عاًما، لديه 
الق��درة عل��ى التحم��ل للقي��ام 

برحلة ضخمة.
وق��د أقام ترامب صداقة مع رئيس 
ال��وزراء الياباني ش��ينزو آبي، وهو 
ش��خًصا محافًظ��ا يدعم موقف 
الرئي��س األميرك��ي املتش��دد من 
كوريا الش��مالية، ومتتع الزعيمان 
بتس��ع جوالت من الغول��ف مًعا 
في دورة خ��ارج طوكيو في عطلة 
نهاية األسبوع األولى من الرحلة، 
وقد انضم هيديكي ماتس��وياما، 
أح��د كب��ار العب��ي الغول��ف في 

اليابان، إلى الزعيمني.
عب��ر  األميرك��ي  الرئي��س  وغ��رد 
»تويتر«، معربًا عن سعادته، قائاًل: 
»كان��وا فريًق��ا رائًعا« مع ش��ريط 
الثالث��ي  يظه��ر  قصي��ر  فيدي��و 
عل��ى املمرات، وكت��ب الزعيم آبي 
كمجامل��ة على »تويت��ر«: »جولة 
م��ن الغولف مليئ��ة باحلماس مع 
صدي��ق رائع«، وب��دا ترام��ب أكثر 
ارتياًحا مع آبي، بعكس عالقته مع 
رئيس كوري��ا اجلنوبية م��ون جاي، 
والت��ي تعد أكث��ر تعقي��ًدا، ومون 
هو محام س��ابق في مجال حقوق 
اإلنسان دعم املفاوضات مع بيونغ 
يان��غ، وم��ن الواض��ح أن للرئي��س 
األميرك��ي ذو خلفية مختلفة عن 
نظيره في س��يول، ولك��ن يبدو أن 
خطابه احلاد جتاه كوريا الشمالية 

هو املصدر الرئيسي لعدم االرتياح 
للسيد مون.

وق��د اتهم ترامب كوري��ا اجلنوبية 
،حليفة الوالي��ات املتحدة منذ 67 
عاًم��ا ، »بالتهدئ��ة«، واس��تخدم 
زيارت��ه لس��يول األس��بوع املاضي 
إلرس��ال رس��الة قوية إل��ى كوريا 
أكث��ر  ترام��ب  وب��دا  الش��مالية، 
سالس��ة م��ع ق��ادة آخري��ن، مثل 
شيء جني بينغ، الرئيس الصيني، 
ورودريغ��و دوتيرت، رئي��س الفلبني، 
حي��ث أش��اد بالس��يد ش��ي في 
التغري��دات قبيل  سلس��لة م��ن 
الزيارة، وقال مرة أخرى إنه »يحظى 
باحت��رام كبير«، وق��د جامل علًنا 

الزعي��م الصيني أم��ام الصحافة 
بينما فش��ل في مواجهته بشأن 
حق��وق  اإلنس��ان  وبح��ر الص��ني 

اجلنوبي.
واجتم��ع ترامب  مع فالدميير بوتني 
خ��الل قم��ة الزعماء ف��ي فيتنام، 
وبينم��ا ق��ال إن ب��اراك أوباما  لم 
يكن لديه »الكيمياء » مع القيادة 
الروسية، أكد متحدثًا في اجتماع 
للرؤس��اء التنفيذي��ني ف��ي قم��ة 
التعاون االقتصادي ملنطقة آس��يا 
،الباس��فيك ف��ي مدين��ة دان��اجن 
الفيتنامية يوم اجلمعة إلى القارة 
األسيوية: »أميركا تأتي أواًل«، وكان 
ق��د أعلن في وقت س��ابق من هذا 

الع��ام أنه أخ��رج الواليات املتحدة 
من الصفقة التجارية عبر احمليط 
الهادئ الشراكة املعروفة »تي تي 

ب«.
أش��ار  األميرك��ي  الرئي��س  أن  إال 
خالل جولته، إلى أنه حريص على 
التعام��ل مع الش��ركاء التجاريني 
التقليدي��ني طامل��ا أن مث��ل ه��ذه 
الصفق��ات كانت بش��روط ميكن 
قبوله��ا لواش��نطن، مضيًف��ا أن 
الواليات املتحدة »ستبرم اتفاقات 
جتارية ثنائية م��ع أي دولة من دول 
احملي��ط اله��ادئ وتري��د أن تك��ون 
ش��ريًكا وس��تلتزم مببادئ التجارة 
واصًف��ا  واملتبادل��ة«،  العادل��ة 

مهاراته في صن��ع الصفقات في 
والسياسي،  االستراتيجي  اجملالني 
حي��ث قدم عرًضا بالوس��اطة بني 
الصني والدول األخرى املتورطة في 
حرب مع بكني بشأن املياه املتنازع 

عليها في بحر الصني اجلنوبي.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن آس��يا ظلت 
غير مس��تقرة هذا العام ألش��هر 
بس��بب االس��تفزازات املس��تمرة 
م��ن بيونغ يانغ، وقد هزت املنطقة 
سلسلة من التجارب الصاروخية 
واختبار كوريا الشمالية السادس 
واألخي��ر م��ن نوعه، حي��ث كانت 
مس��ألة كوريا الشمالية تسيطر 
دائًما على جولة الرئيس األميركي 

ف��ي آس��يا. جنًب��ا إلى جن��ب مع 
التجارة.

وق��ال ترام��ب ف��ي خطاب��ه أمام 
اجلمعية الوطنية لكوريا اجلنوبية، 
إن هناك »أكبر ثالث ناقالت طائرات 
في العالم محملة باحلد األقصى 
مع طائ��رات مقاتلة م��ن طراز إف 
18«، فيم��ا وصف��ت  - 35 و اف - 
كوريا الش��مالية السبت املاضي  
زي��ارة ترامب بأنه��ا »مداعة حرب 
»، وأك��دت أنه »يُخ��رف«، وقد كان 
الشيء املشترك في جولة ترامب ، 
هو اإلطراء واملعاملة اجليدة له من 
قبل املضيفني ف��ي جميع البلدان 

التي زارها.

شملت اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والصين والفلبين

الرئيس ترامب ُينهي جولته في آسيا بعد 12 يومًا

جامل علنًا 
الزعيم الصيني 
أمام الصحافة 
بينما فشل في 

مواجهته بشأن 
حقوق  اإلنسان  

وبحر الصين 
الجنوبي

اختتام جولة ترامب في آسيا
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واشنطن ـ وكاالت:
طالب مجل��س النواب األميركي 
ف��ي مش��روع ميزاني��ة الدف��اع 
ل���2018 بتبن��ي وزارت��ي الدفاع 

األميركيت��ني  واخلارجي��ة 
لص��د  ش��املة  "اس��تراتيجيا 
ف��ي  املدم��ر  الروس��ي  التأثي��ر 

الواليات املتحدة".

كم��ا ع��زز الن��واب األميركي��ون 
الدف��اع  لوزارت��ي  مطالبه��م 
واخلارجية، برصدهم في مشروع 
أقروها،  الت��ي  الدف��اع  ميزاني��ة 

4,6 مليار دوالر حللفاء واش��نطن 
األوروبي��ني ف��ي الناتو ف��ي إطار 
ل�"الع��دوان  التص��دي  "جه��ود 

الروسي" في أوروبا.

وبني النق��اط التي ل��م يهملها 
الن��واب ف��ي مش��روعهم البند 
عل��ى  يحظ��ر  ال��ذي  اجلدي��د 
للفضائيات  املشغّلة  الشركات 

والبث التلفزيون��ي عبر الكوابل 
بث "امل��واد التي تعدها احلكومة 
الروس��ية أو يت��م إنتاجه��ا حتت 

رقابتها أو بتمويل منها".

الّنواب األميركي يطالب باستراتيجية شاملة ضد روسيا وإعالمها

القاهرة ـ وكاالت: 
قالت األمم املتح��دة امس االول 
االحت��اد  سياس��ة  إن  الثالث��اء 
األوروبي في مساعدة السلطات 
املهاجري��ن  إليق��اف  الليبي��ة 
التي  األماك��ن  إلى  وإعادته��م 
إنس��انية"،  جاءوا منه��ا "غير 
فيم��ا التق��ى وزي��ر اخلارجي��ة 
التونس��ي خمي��س اجلهيناوي 
امس  تش��اوري،  اجتم��اع  ف��ي 
األربعاء، في القاهرة، مع وزيري 
خارجيتي مص��ر واجلزائر بهدف 
اس��تعراض نتائ��ج املباحث��ات 

اخلاصة باألزمة الليبية.
واتهم املفوض السامي حلقوق 
اإلنس��ان ف��ي األمم املتحدة، زيد 
رعد احلس��ني، ال��دول األوروبية 
بش��أن  التحذي��رات  بتجاه��ل 

الصفقة املعقودة مع ليبيا.
وتقول الس��لطات الليبية إنها 
تس��ببت في زي��ادة كبيرة جدا 
في عدد احملتجزي��ن ليصل إلى 

20 ألفا تقريبا.
ويق��ول مراقب��ون تابع��ون لألمم 
زاروا منش��آت احتجاز  املتحدة 
في ليبيا إنه��م وجدوا "اآلالف 
م��ن الرج��ال وهم يعان��ون من 
صدمات نفسية وهزال شديد، 
يتكدس��ون  واألطفال  والرجال 

فوق بعضهم".
املهاجري��ن  إن  احلس��ني  وق��ال 
مس��تودعات  في  محبوس��ون 
مغلقة مجردين من كرامتهم 
من "دون أن تتاح لهم إمكانية 
احلصول على أه��م الضروريات 
األساسية، وقد انتزعت منهم 

كرامتهم اإلنسانية".
موق��ف  نق��ف  أن  ميكنن��ا  ال 
املتفرج عل��ى العبودية احلديثة 
واالغتصاب وغيره من أش��كال 

العن��ف اجلنس��ي، والقتل غير 
القانون��ي باس��م إدارة الهجرة 
ومنع أشخاص يعتريهم اليأس 
والقن��وط م��ن الوص��ول إل��ى 

شواطئ أوروبا
وق��ال زي��د رع��د احلس��ني "إن 
معان��اة املهاجري��ن احملتجزي��ن 
في ليبيا تثير س��خط الضمير 
أن "ما كان  اإلنساني" مضيفاً 
وضع��اً مروعاً ق��د أصبح حالياً 
وضع��اً كارثيا"، حاض��ا اجملتمع 
ع��ن  التوق��ف  عل��ى  الدول��ي 

التغاضي عنه.
وش��دد احلس��ني على أن��ه "ال 
ميك��ن إنق��اذ حي��اة املهاجرين 
وضمان سالمتهم اجلسدية إال 
من خالل إيجاد بدائل لالحتجاز 
تصون كرامتهم وحتميهم من 
التعرض للمزيد من الفظائع".

ويقول جهاز مكافحة الهجرة 
غير الش��رعية ف��ي ليبيا إن ما 
20000 ش��خص  م��ن  يق��ارب 
قي��د االحتجاز في مراكز تابعة 
له منذ مطلع ش��هر تش��رين 
الثاني، أي بزيادة أكثر من 7000 

شخص عن شهر أيلول.
وق��د توفي آالف املهاجرين أثناء 
محاولتهم عبور البحر األبيض 
املتوس��ط م��ن أفريقي��ا باجتاه 

أوروبا.
وف��ي آب ب��دأت إيطاليا واالحتاد 
األوروبي اتفاقا مع الس��لطات 
الليبي��ة، تدرب فيه قوات حرس 
السواحل الليبية على اعتراض 
قوارب املهاجري��ن املتجهة الى 
أوروبا وإعادتهم الى ليبيا، التي 
تع��د أكب��ر مرك��ز انتقالي في 
أفريقي��ا للراغبني بالهجرة الى 

أوروبا.
وقد ش��هدت أع��داد املهاجرين 

أوروبا انخفاضا  إل��ى  الواصلني 
كبيرا، بيد أن اجلدل يظل قائما 
بشأن مخاوف حدوث انتهاكات 
وتزاحم في أعداد املهاجرين في 

مراكز االحتجاز الليبيبة.
زاروا  أممي��ون  مراقب��ون  وق��ال 
مراك��ز احتج��از ف��ي طرابلس 
أن احملتجزين أف��ادوا بتعرضهم 
للض��رب والتعذي��ب والعن��ف 
اجلنس��ي ف��ي كل م��ن مراكز 
االحتج��از  ومراك��ز  الترحي��ل 

أنفسها.
وقال احلسني : "ال ميكننا أن نقف 
موقف املتفرج عل��ى العبودية 
وغي��ره  واالغتص��اب  احلديث��ة 
من أش��كال العنف اجلنس��ي، 
باس��م  القانوني  غي��ر  والقتل 
إدارة الهج��رة ومنع أش��خاص 
يعتريهم الي��أس والقنوط من 

الوصول إلى شواطئ أوروبا".
األس��بوع  ه��ذا  التق��ى  وق��د 
ممثل��و احلكوم��ات األوروبية مع 
العاصمة  األفارقة في  الزعماء 
بي��رن ملناقش��ة  السويس��رية 
املهاجري��ن  مس��اعدة  س��بل 
ليبي��ا،  ف��ي  املس��تضعفني 
لكنهم فش��لوا ف��ي التوصل 
إلى خطوات ملموسة في هذا 

الصدد.
وأصبح��ت ليبي��ا أكب��ر مركز 
املهاجري��ن  لتجم��ع  انتقال��ي 
الس��اعني للوصول إل��ى أوروبا 

من شمالي أفريقيا.
ف��ي  غارق��ة  ليبي��ا  ومازال��ت 
العنف  وأعم��ال  االضطراب��ات 
من��ذ اإلطاحة في ع��ام 2011 
العقي��د معمر  بنظام حك��م 
البالد  ال��ذي حك��م  القذاف��ي 

لعقود.
وفي غض��ون ذلك التق��ى وزير 

اخلارجي��ة التونس��ي خمي��س 
اجلهيناوي في اجتماع تشاوري، 
ام��س األربع��اء، ف��ي القاهرة، 
م��ع وزي��ري خارجيت��ي مص��ر 
اس��تعراض  به��دف  واجلزائ��ر 
نتائج املباحثات اخلاصة باألزمة 

الليبية
وقالت اخلارجية التونسية، في 
الرس��مية  بيان عبر صفحتها 
االجتم��اع  إن  ب�"فيس��بوك"، 
اخلط��وات  بح��ث  سيش��هد 
مب��ادرة  لتفعي��ل  القادم��ة 
التس��وية، الت��ي تق��وم عل��ى 
توافقية  تعديالت  إلى  التوصل 
تش��مل  الصخي��رات  التف��اق 
كل الفرق��اء، ورف��ض أي تدخل 
عس��كري ف��ي ليبي��ا وضمان 
وح��دة املؤسس��ات الليبية مبا 

في ذلك اجليش.
كما سيشهد االجتماع متابعة 
نتائج جلس��ات احل��وار للجنة 
الليبية  املش��تركة  الصياغ��ة 
التابعة جمللس الن��واب واجمللس 
األعلى للدولة في ليبيا، والتي 
احتضنته��ا تونس ف��ي أكتوبر 
املاضي بإش��راف املبعوث األممي 

إلى ليبيا غسان سالمة.
وكانت الدول الثالث قد صدقت 
عل��ى بي��ان تون��س، م��ن أجل 
تسوية سياس��ية شاملة في 
ليبي��ا ف��ي 20 فبراي��ر املاضي، 
بن��اء عل��ى مب��ادرة تق��دم بها 
قايد  الباجي  التونسي  الرئيس 

السبسي.
ومن��ذ ذل��ك التاري��خ، عق��دت 
للتشاور  تنسيقيني  اجتماعني 
بش��أن اجله��ود املنف��ردة، التي 
تقوده��ا كل دول��ة م��ن أج��ل 
دف��ع التس��وية ب��ني الفرق��اء 

السياسيني الليبيني.

زيمبابوي ـ بي بي سي: 
س��يطر اجليش على السلطة في 
زميباب��وي عل��ى الس��لطة ،وأعلن 
متحدث باس��م اجلي��ش إن روبرت 
الب��الد والقائ��د  رئي��س  موجاب��ي 
األعلى للقوات املس��لحة وعائلته 

في أمان.
وأعلن متحدث باسم اجليش، بعد 
السيطرة على التلفزيون الرسمي، 

إنه يس��تهدف األفراد املقربني من 
موغابي الذين تسببوا في »معاناة 

الناس اجتماعيا واقتصايا«.
ووصفت رسائل نشرت على موقع 
تويتر وتنس��ب إلى احل��زب احلاكم 
سيطرة اجليش على السلطة بأنه 

»انتقال غير دموي للسلطة«.
وج��اءت تل��ك اخلطوة عق��ب طرد 
موغابي لنائبه، إميرسون منانغاغوا، 

لصالح زوجته.
ونفى بيان قرأه جن��رال في اجليش 
عبر التليفزيون الزميبابوي االنقالب 

عسكريا على الرئيس.
وسمعت أصوات إطالق نار مكثف 
ومدفعية في املناطق الش��مالية 
من العاصمة هراري في وقت مبكر 

من امس األربعاء.
وظ��ل موغاب��ي، البالغ م��ن العمر 

93 عام��ا، مهيمنا على الس��احة 
السياس��ية في ذلك البلد الفقير 
ع��ن  زميباب��وي  اس��تقالل  من��ذ 

بريطانيا.
ونصحت وزارة اخلارجية البريطانية 
رعاياها »املوجودين حاليا في هراري 
بالبقاء ف��ي منازلهم في س��الم، 
أو ف��ي مس��اكنهم حت��ى يتضح 

املوقف«.

األمم المتحدة ترى االتفاق األوروبي 
مع طرابلس بشأن الهجرة »غير إنساني«

الجيش يسيطر على السلطة في زيمبابوي

اجتماع ثالثي في القاهرة لبحث جهود تسوية األزمة الليبية
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

8
ليوث الرافدين.. طموحات التفوق في النهائيات القارية بأندونيسيا

9
ريال مدريد يخطط لتجديد عقد رونالدو قبل نهاية 2017

10
غانم عبد الرزاق: هاجسي النجاح وإثبات جدارة المدرب العراقي

)Thu. 16 Nov. 2017 issue (3819اخلميس 16 تشرين الثاني 2017 العدد

واثق مدلل: المشاركة كانت 
إيجابية ورايتي نالت اإلشادة 

في المملكة

بغداد ـ الصباح الجديد:
بع��د النج��اح الكبير الذي 
الوطني  للمنتخ��ب  حتقق 
في مباراته الودية الدولية 
االخيرة الت��ي واجه فيها 
ش��قيقه الس��وري ف��ي 
ملع��ب كرب��اء الدولي، 
العراق��ي  االحت��اد  ف��ان 
لك��رة الق��دم، خاط��ب، 
الفلس��طيني،  نظي��ره 
ودية  إقام��ة  أج��ل  م��ن 
ف��ي  الفريق��ن،  جتم��ع 
التاس��ع والعش��رين من 
الش��هر اجل��اري، مبلع��ب 
ج��ذع النخلة ف��ي مدينة 

البصرة. 
م��ن  مق��رب  مص��در  وق��ال 

االحت��اد العراق��ي ف��ي تصريح��ات 
صحفي��ة »اجلان��ب الفلس��طيني 
أبدى موافقته املبدئية على خوض 
املباراة، وننتظر تثبيت الرد الرسمي 
ليت��م االعان عن موع��د املواجهة 

بشكل نهائي«.
املنتخ��ب  م��درب  أن  إل��ى  واش��ار 
الوطني باسم قاسم، طلب إقامة 
املب��اراة، حتضي��را للمش��اركة في 
بطولة غربي آس��يا التي من املقرر 
لها أن تطلق في الثامن من ش��هر 
كان��ون األول املقبل ف��ي العاصمة 
االحت��اد  أن  عمان.وب��ن  األردني��ة 
لتنظي��م مباراة  العراقي يس��عى 
جتريبي��ة للمنتخ��ب قب��ل املغادرة 
إلى عمان، من أج��ل تهيئة الفريق 

بالشكل املطلوب.

يش��ار إلى أن باس��م قاسم طالب 
ف��ي وقت س��ابق بإقام��ة مباراتن 
جتريبيتن للمنتخب قبل املشاركة 

في بطولة غربي آسيا.
إل��ى ذل��ك، عب��ر م��درب املنتخ��ب 
الوطني، باسم قاسم، عن ارتياحه 
لألداء الذي قدمه املنتخب في ودية 
النتيجة  الس��وري، وكذلك  نظيره 

التي انتهت عليها املباراة.
تصريح��ات  ف��ي  قاس��م  وق��ال 
صحفية: »املنتخ��ب العراقي قدم 
مب��اراة مميزة أم��ام فري��ق كبير، مير 
وكان  واس��تقرار،  نض��ج  مبرحل��ة 
قريبا من التأهل إلى كأس العالم، 
وبالتالي فالفريق السوري لم يكن 
منافسا س��ها ومع ذلك املنتخب 
العراقي ق��دم ك��رة جماعية مميزة 

وكنا األقرب لتحقيق الفوز«.
وأش��ار إل��ى أن حال��ة االس��تقرار 
الفن��ي للمنتخ��ب ب��دأت تتضح، 
برغ��م مس��اعيه الدائم��ة للدفع 
بوجوه جديدة، منها الاعب الشاب 
س��جاد حسن، في املباراة، وبن أنه 
كان يطم��ح في حتقي��ق الفوز من 
أجل التق��دم بالتصني��ف الدولي، 
لكن الفريق املنافس لم يكن هينا، 

وبالتالي  فهو سعيد بالتعادل.
يش��ار إلى أن العراق وسوريا تعادال 
بهدف لكل منهما، في املباراة التي 
أقيم��ت في ملعب كرب��اء الدولي 
األثن��ن، س��جل ف��راس اخلطي��ب 
ه��دف س��وريا ف��ي الدقيق��ة 18، 
وتعادل للعراق عاء عبد الزهرة في 

الدقيقة 42.

م��ن جانب اخر، ترددت بعض األنباء، 
ح��ول إصابة عم��ر الس��ومة، جنم 
أهل��ي ج��دة الس��عودي، بالرب��اط 
الصليبي، خال ودية منتخب باده 
س��وريا، اإلثنن، أمام الع��راق، على 

ملعب كرباء.
ونفى السومة، خال تغريدة له، عبر 
حسابه اخلاص على موقع التواصل 
االجتماعي تويتر، تعرضه ألي إصابة 

خال ودية أسود الرافدين.
وق��ال عم��ر الس��ومة »جمهورن��ا 
احلبيب بخص��وص ما يت��داول عن 
إصابت��ي، أن��ا بخير احلم��د هلل.. ال 
أش��تكي م��ن أي إصاب��ة«.. يذك��ر 
أن عمر الس��ومة، ش��ارك في ودية 
بالتع��ادل  انته��ت  الت��ي  األثن��ن، 

اإليجابي 1-1.

مباريات دولية تسهم في كسر الحظر الكلي



المدرب 
قحطان جثير: 

لكل مشاركة 
بطبيعة الحال 

نتاج ايجابية 
وسلبية، وال 

بد من الوقوف 
عند السلبيات 

ومتابعتها 
بنحو دقيق 

والعمل على 
تصحيحها من 

أجل الحصول 
على نتائج تلبي 
طموحاتنا في 

نهائيات آسيا 
لفئة الشباب 

2018. و ان 
المنتخب حاليًا 

يعيش فترة 
راحة، وسيتم 
وضع برنامج 
إعداد مثالي 

ليكون متميزاً  
في النهائيات، 

حيث 
المعسكرات 

التدريبية 
والمباريات 

التجريبية عالية 
المستوى

أشاد مدرب 
نادي أمانة 
بغداد بكرة 

القدم، 
الكابتن 

أحمد خلف، 
بالمعسكر 

التدريبي األخير 
الذي أجراه 
فريقه في 
جمهورية 

مصر العربية 
وشهد إجراء 

4 مباريات 
حقق فيها 

األمانة الفوز 
في مباراتين، 
وخسر واحدة 

وتعادل 
بمثلها.

الملف 8

بغداد ـ الصباح الجديد:

بعد ان قطع منتخبنا الش��بابي احدى 
تذاكر نهائيات آس��يا لفئة الش��باب، 
وبرغم ان لي��وث الرافدين احرزوا املرتبة 
الثاني��ة بعد قطر املضي��ف في مباراة 
مش��اركته ف��ي التصفي��ات اخلاص��ة 
باجملموعة الثالثة التي اقيمت في قطر 
فاصل��ة ب��ركالت الترجيح م��ن عالمة 
اجل��زاء، األ ان ه��ذا ال يقلل من امكانات 
الفري��ق الفت��ي الذي خ��رج مؤخراً من 
جتربة عالية املس��توى بعد مش��اركته 

في مونديال كأس العالم بالهند.
كتيبة امل��درب قحطان جثي��ر ورفاقه، 
مؤيد جود وغالب عبد احلس��ن ومدرب 
ح��راس املرم��ى حس��ن جب��ار، واملالك 
اإلداري والطب��ي، كان��وا عن��د حس��ن 
الظ��ن، حقق��وا الفوز عل��ى لبنان في 
اجلول��ة األول��ى، ثم خس��روا امام قطر 
بركالت اجل��زاء، ه��ذه الكتيبة واجهت 
نقداً كبيراً، فالوس��ط، يس��عى إلى ان 
يرى املنتخب الش��بابي يقدم افضل ما 
في جعبته م��ن أداء فني، م��ع التأهل 
متصدراً إلى نهائيات شباب آسيا، بعد 
خروجه من الدور األول في كأس العالم 
التي اقيم��ت قبل ايام قليل��ة من بدء 

التصفيات القارية.

نتائج وطموحات
عن ذلك يق��ول املدرب قحط��ان جثير: 
ل��كل مش��اركة بطبيعة احل��ال نتاج 
ايجابية وس��لبية، وال بد م��ن الوقوف 

عند السلبيات ومتابعتها بنحو دقيق 
والعم��ل عل��ى تصحيحه��ا م��ن أجل 
احلصول على نتائج تلبي طموحاتنا في 

نهائيات آسيا لفئة الشباب 2018.
جثي��ر، اك��د ان منتخبه حالي��اً يعيش 
فترة راحة، وسيتم وضع برنامج اعداد 
مثالي ليكون متمي��زا ً في النهائيات، 
حيث املعس��كرات التدريبية واملباريات 
التجريبي��ة عالي��ة املس��توى ، فض��الً 
على تدعيم صفوف الش��بابي بوجوه 
جديدة، مبينا ان فسحة زمنية كافية 

امامه لتعزيز جدارة فريقه.

مشاركة طيبة ولكن
من جانبه، قدم عض��و جلنة املنتخبات 

في احت��اد كرة الق��دم املرك��زي، اخلبير 
عب��د األله عب��د احلمي��د، التهنئة إلى 
وف��د املنتخب الش��بابي بك��رة القدم 
املتأه��ل إل��ى نهائيات كأس أمم آس��يا 
املقبلة، موضحاً ان املشاركة العراقية 
كان��ت طيبة، برغ��م بع��ض االخطاء 
التي رافقت مس��يرة اللي��وث وبالتالي 
اس��همت في خطفه البطاقة كثاني 

اجملموعة االسيوية.
وي��رى عب��د احلمي��د ان التواض��ع ف��ي 
املس��توى الفن��ي يع��د م��ادة دس��مة 
للنق��اد، وال س��يما اذا كان النقد فني 
ومبن��ي على التصحي��ح وايصال رؤية 
للمالك التدريبي هدفها تنبيه املدربن 
على ضرورة اخذ احليطة واحلذر وتقوية 

الصفوف فوي املستطيل االخضر، من 
أجل تقدمي االفضل فنياً، مقرونأً بنتائج 

ايجابية.
اخلبي��ر الكروي، اك��د ان املهمة املقبلة 
س��تكون صعبة على فريقنا، وهنالك 
نق��اط يجب العمل عليه��ا مبكراً من 
أجل تهيئة فريق ينسجم مع تطلعات 
النج��اح  لتحقي��ق  العراقي��ة  الك��رة 
في احملف��ل االس��يوي املقب��ل، هنالك 
ضرورة ماس��ة إلى اج��راء تغييرات في 
التش��كيلة، العمل على سد الثغرات 
الت��ي س��جلها املتابعون ع��ن الفريق، 
فامل��الك التدريب��ي مطال��ب ان يع��زز 
العمل ف��ي امليدان ويجته��د أكثر مع 
ضرورة مراجعة احلس��ابات واالستفادة 

م��ن االخط��اء، فيم��ا س��يكون تأمن 
متطلب��ات االع��داد م��ن معس��كرات 
تدريبية ومباري��ات جتريبية مهمة احتاد 

الكرة.
ودع��ا، عب��د احلمي��د، امل��درب قحطان 
جثي��ر، ان يتعام��ل م��ع النق��د البناء 
بروح رياضية كما ع��رف عنه، من اجل 
احلف��اظ على النج��اح والب��دء برحلة 
التحضي��ر للنهائي��ات به��دوء وتركيز 

لتحقيق األفضل.

مخرجات وفوائد
فيم��ا، اكد، النج��م الدولي الس��ابق، 
اله��داف ك��رمي ص��دام، عل��ى ض��رورة 
االس��تفادة م��ن التجرب��ة الس��ابقة، 

يك��ن  ل��م  له��ا  االع��داد  ان  مؤك��دا 
كان  لذل��ك  املطل��وب،  باملس��توى 
مخرجات املش��اركة متواضع��ة فنيا، 
حي��ث املباري��ات التجريبي��ة لم تصل 
عل��ى مس��توى الطم��وح، بالتالي فان 
ارتف��اع وتي��رة االعداد، س��يكون عامل 
رئيسي لتقدمي االفضل في املنافسات 
الرسمية، نأمل ان يكون االعداد املقبل 
مبس��توى البطول��ة، فنهائي��ات القارة 
ستجمع افضل 16 منتخباً ممن ميلكون 
املق��درة الفنية على تقدمي األفضل في 

املنافسات.
وتابع: طبيع��ي ان النتائ��ج هي معيار 
احلك��م عل��ى اي فري��ق، فالوق��وف في 
الترتيب الثاني اكيد ال يرضي طموحات 
الش��ارع وامل��الك التدريبي نفس��ه، مما 
يتطلب م��ن املالك التدريبي ان يؤش��ر 
اسباب التواضع والوقوف عندها، كما 
انه تشكيلة الفريق حتتاج العبن جدد 

ينجحون في سد فراغات اسالفهم.
وعن الهداف محمد داود، فقال النجم 
الدول��ي الس��ابق، ان الهداف الش��اب، 
يعد ظاه��رة طيبة وك��رة القدم تبقى 
تتوقف  فيه��ا  النج��اح  اس��تراتيجية 
عل��ى املدرب النه يعول على العب يغير 
ل��ه املباري��ات ونتائجه��ا، وال ضير على 
االعتماد على العب واحد، فكرة القدم 
باتت تعتمد على العبن مؤثرين داخل 
امللعب يقلبون املعادلة واالمثلة كثيرة، 
وه��ذا ال يلغي دور العناصر الش��بابية 
االخ��رى التي متل��ك طموح��ات التألق 
في املش��اركات اخلارجية وه��ي ترتدي 

قميص املنتخب الشبابي.

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

تتواص��ل فرقن��ا الكروي��ة حتضيراتها 
لس��باق الدوري املمتاز الذي سينطلق 
ي��وم 20 اجلاري بنظ��ام ال��دوري العام 
مبش��اركة 20 فريقاً، حيث هنالك فرق 
اقام��ت معس��كراتها التدريبي��ة في 
مدينة انطالي��ا التركية، فيما اختارت 
اندية اخرى التوج��ه إلى تونس ومصر 
حيث توزع��ت تدريباتها ومبارياتها بن 

األندية األفريقية. 
فقد اق��ام نادي الزوراء معس��كره في 
أنطالي��ا، كم��ا ن��ادي احل��دود، ونف��ط 
اجلنوب ونفط ميس��ان، والكهرباء في 
حن اختار نادي نفط الوس��ط وامليناء 
التوج��ه إل��ى تون��س وأمان��ة بغ��داد 
اقام معس��كره ف��ي جمهورية مصر 

العربية..  
واختتم فريق نفط الوسط معسكره، 
في مدينة سوس��ة التونسية، والذي 
استمر ملدة أسبوعن تضمنا 3 مباريات 
جتريبي��ة، بدأه��ا الفري��ق بالتعادل مع 
االحت��اد الليبي )2-2(، وف��از على حمام 
األم��ل سوس��ة )3-1(، وخس��ر املباراة 

األخيرة أمام النجم الساحلي )2-3(.
مدربه، ع��ادل نعمه، أك��د أن األهداف 

التي رس��مها قبل الوصول إلى تونس 
حتققت، وأهمها زيادة روح الفريق وخلق 
حالة من األلفة واالنس��جام، وهذا ما 
بدا واضحا على الالعبن خصوًصا في 

األيام االخيرة من املعسكر.
وأشار إلى أن الطاقم الفني باتت لديه 

رؤية واضحة حول أداء الالعبن وكيفية 
اس��تثمار إمكاني��ات كل الع��ب وفق 
ظروف املباريات ونوعية الفريق املنافس، 
الفًتا إلى أن املباريات التجريبية كانت 
مبس��توى ع��اٍل.. وأوض��ح أن احملصل��ة 
النهائية من معسكر مدينة سوسة، 

أظهرت فريقا متماسكا ومنسجما.
من جانبه، أش��اد م��درب ن��ادي أمانة 
بغ��داد بك��رة الق��دم، الكاب��ن أحمد 
خل��ف، باملعس��كر التدريب��ي االخي��ر 
الذي اجراه فريقه في جمهورية مصر 
العربية وش��هد اجراء 4 مباريات حقق 

فيها االمانة الفوز في مباراتن، وخسر 
واحدة وتع��ادل مبثلها. مبينا: ان النادي 
ال يبح��ث عن النتائج بقدر عمله على 
حتقي��ق الفائدة م��ن مواجه��ة الفرق 
املصري��ة الت��ي تتمي��ز بقوته��ا على 

صعيد القارة االفريقية والعالم.

واك��د: ان فريق��ه جنح ف��ي العودة من 
مص��ر بفوائ��د كثي��رة، منه��ا العمل 
على زيادة انس��جام الالعبن اجلدد مع 
الس��ابقن، وكذل��ك فاالحت��كاك مع 
االندية املصرية منح العبينا الش��باب 
الثقة االضافية بقدراتهم الفنية فوق 

املستطيل االخضر.
فيما، أج��رى م��درب فري��ق الكهرباء، 
التغيي��رات  بع��ض  عطي��ة،  عب��اس 
بقائم��ة الفريق، من خالل إجراء بعض 
التعاق��دات اجلدي��دة، وإبع��اد عدد من 
الالعب��ن، من أجل ترتي��ب األوراق قبل 

انطالق الدوري.
وق��ال عضو املكتب اإلعالم��ي للنادي، 
سدير الشايع، في تصريحات صحفية 
إن م��درب الفريق عب��اس عطية ومنذ 
عودت��ه م��ن معس��كر أنطالي��ا، وما 
كش��فه املعس��كر من بع��ض نقاط 
ضعف، س��عى لترمي��م اخلطوط من 
خالل استقطاب أسماء جديدة، وإبعاد 

غيرهم.
الن��ادي دعم��ت  إدارة  أن  إل��ى  وأش��ار 
خطوة امل��درب بتعديل وض��ع الفريق 
قبل انطالق ال��دوري، كونها تصب في 
مصلحة النادي، خاصة وأن اإلدارة باتت 
على دراية تامة مبستويات الالعبن من 

خالل املعسكر الذي أقيم في تركيا.

تأهلوا ثاني المجموعة في قطر

توزعت بين دول أوروبا وأفريقيا 

ليوث الرافدين.. طموحات التفوق
في النهائيات القارية بأندونيسيا

أندية الدوري الممتاز تكسب فوائد
فنية كبيرة من المعسكرات التدريبية

تشكيلة املنتخب الشبابي
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9 الملف 

»كريستيانو 
رونالدو سيجدد 
عقده بالتزامن 
مع إعالن فوزه 
بالكرة الذهبية 
للمرة الخامسة 
في تاريخه، 
وسيتم إضافة 
موسم آخر، 
لينتهي ارتباطه 
بالريال في 
2022 بداًل من 
.»2021

ويمر رونالدو 
حاليًا بفترة 
جفاء تهديفي، 
تعد هي 
األطول منذ 
انضمامه لريال 
مدريد في 
2009، ولم 
يسبق له وأن 
هز الشباك مرة 
وحيدة فقط 
خالل 11 جولة 
من الليجا.

القميص 
الجديد لمنتخب 
»المانشافت« 
مستوحى 
من التصميم 
الكالسيكي 
بأداء مطوّر 
ومُحسّن 
يتميّز بَقصة 
أكتاف منسدلة. 
تمّ تصميمه 
بياقة ذات 
نسيجين مع 
 Die“ عبارة
 ”Mannschaft
على الجهة 
العكسية 
للرقبة.
ويتميز 
القميص أيضًا 
بشعار بطل 
كأس العالم 
على الجهة 
األمامية 
للقميص 

مدريد ـ وكاالت:

يخطط نادي ريال مدريد اإلسباني، 
الدول��ي  العب��ه  عق��د  لتجدي��د 
البرتغالي كريس��تيانو رونالدو مع 
حتسني راتبه الس��نوي يكون قريباً 
من ذلك ال��ذي س��يتقاضاه غرميه 
ليوني��ل  األرجنتين��ي  التقلي��دي، 
ميس��ي، في العقد اجلديد مع نادي 

برشلونة.
وأف��ادت تقارير صحفية إس��بانية، 
إلى أن نادي ريال مدريد، يس��تهدف 
حسم جتديد عقد جنم الفريق األول 
كريس��تيانو رونال��دو، قب��ل نهاية 

السنة اجلارية
الشهير  اإلعالمي اإلس��باني  وقال 
إدواردو إندا، في تصريحات للبرنامج 
 ، »التش��يرينغيتو«  التلفزيون��ي 
اإلثنني: »ميس��ي س��يحصل على 
50 ملي��ون ي��ورو كرات��ب س��نوي 
عن��د جتديد عقده، فيم��ا يتحصل 
كريستيانو رونالدو حاليا على راتب 

يزيد قليالً عن 20 مليون يورو«.
وأضاف إندا: »س��يتم حتسني عقد 
رونال��دو، وم��ن املتوق��ع أن يحصل 
على رات��ب س��نوي يتج��اوز ال�30 

مليون يورو«.
وتابع: »كريستيانو رونالدو سيجدد 
عق��ده بالتزام��ن م��ع إع��الن فوزه 
بالك��رة الذهبية للمرة اخلامس��ة 
في تاريخه، وسيتم إضافة موسم 
آخ��ر، لينتهي ارتباط��ه بالريال في 

2022 بدالً من 2021«.
ويأتي كالم الصحفي إن��دا مغايراً 
ملا أملح إليه رونالدو، قبل أيام بعدم 
اس��تعداده لإلس��تمرار م��ع ري��ال 
مدري��د ملا بع��د 2021، مل��ا قال في 
تصريحات صحفية مبدياً استياءه 
من النظام الضريبي في إس��بانيا، 
»ال أرغب في جتديد أو حتسني عقدي 
عل��ى اإلط��الق، األمور جي��دة متاماً 

بالنسبة لي«.
يُش��ار أّن كريس��تيانو رونال��دو قد 
انض��م لري��ال مدري��د، ف��ي صيف 
2009، قادم��اً من نادي مانشس��تر 

يونايتد اإلنكليزي.
وعم��ا إذا انته��ت املنافس��ة م��ع 
غرميه ليونيل ميس��ي، في س��ؤال 
أحد الصحفيني، بع��د الفوز بهذه 
اجلائ��زة، عقب ف��وزه بجائزة أفضل 
الع��ب في العالم الش��هر املاضي، 
أجاب كريس��تيانو رونال��دو، »ال لم 
تنته بعد ولكنها بدأت«.. وجاء الرد 
يحمل الكثير من احلماس، بني اثنني 
من أفضل الالعبني في العالم آخر 

10 سنوات.
ومي��ر رونال��دو حالًي��ا بفت��رة جفاء 
تهديف��ي، تع��د هي األط��ول منذ 
 ،2009 انضمامه لريال مدري��د في 
ولم يس��بق له وأن هز الشباك مرة 
وحي��دة فقط خ��الل 11 جولة من 

الليجا.
ويأتي ذلك على غير توقعات الكثير 
من مش��جعي امللك��ي، بعدما قام 
صاروخ ماديرا بعودة مذهلة املوسم 
املاضي بتسجيل 10 أهداف في آخر 
5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وكان 
عامالً رئيسياً في الفوز باللقب ال� 

12 للملكي.
وُعق��دت اآلم��ال م��ن اجلمي��ع في 
مدري��د عل��ى رونالدو في املوس��م 
اجلديد، الستكمال هذا التألق بعد 
احلصول على لقب الليجا الغائب، 
للمرة  بالتش��امبيونزليج  والف��وز 

الثانية  توالًيا.
ف��ي  ال��دون،  ش��ارك  وبالفع��ل 
احلصول على السوبر األوروبي أمام 
مانشس��تر يونايت��د، ثم الس��وبر 
احمللي أمام برشلونة، وسجل هدًفا 
رائًعا في ش��باك تير شتيجن، لكن 
جاءت الصدم��ة بعقوبة اإليقاف 5 

مباريات بسبب واقعة دفع احلكم.
واستغل ميسي، أيقونة برشلونة، 
غي��اب رونال��دو عن املش��اركة في 
انطالقة الليجا، ومتكن من إحراز 9 
أهداف في أول 5 مباريات، تزامن ذلك 
مع انس��جام العبي البلوجرانا مع 
طريقة فالفيردي، والتي نتج عنها 
اإلنفراد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن 

غرميهم اللدود ريال مدريد.
وحصد النج��م البرتغالي، غالبية 

األلقاب الفردية في املوسم املاضي، 
س��واء الك��رة الذهبي��ة أو جائ��زة 
األفض��ل، وجاء حصول��ه على تلك 
اجلوائز، نظ��رًا لبطوالته مع الفريق 
بصف��ة عام��ة وأرقام��ه الفردي��ة 
بنحو خ��اص، وه��و ما فس��ره في 
تصريحاته عقب مواجهة بوروسيا 
دورمتوند، وقال »األرقام تتحدث عني 

وال أحتاج إلثبات من أكون«.
وبالنظر للموس��م احلالي، سنجد 
موق��ف رونال��دو وري��ال مدريد في 
الليج��ا، ل��م يعد كالع��ام املاضي، 
حيث يقدم برش��لونة كرة متوازنة 
م��ع نتائ��ج قوي��ة، اس��تطاع م��ن 
إضافة  الص��دارة،  احت��الل  خاللها 
للفوز على فرق صعبة كإش��بيلية 
وأتلتي��ك بيلباو، مم��ا يوضح نيتهم 
ف��ي عدم ت��رك لقب هذا املوس��م 

للفريق امللكي.
وعل��ى الصعي��د األوروب��ي، تعث��ر 
ري��ال مدريد ف��ي مبارات��ي توتنهام 
األخيرت��ني، وحص��ل عل��ى نقط��ة 
وحيدة منهما، مما قد يعرضه ملالقاة 

فرق قوية في ثمن النهائي.
ويتربع البرغوث على صدارة هدافي 
الليج��ا برصي��د 12 هدًف��ا، بفارق 
كبير عن رونالدو، ويأتي ذلك بفضل 
فالفيردي الذي رت��ب جميع أوراقه، 
بهدف إحراز ميس��ي أكبر قدر من 

األهداف.
في املقابل يعاني الفرنس��ي زيدان، 
م��ن ع��دة مش��اكل ف��ي الناحية 
الهجومي��ة، وأيًضا على مس��توى 
وسط امللعب، في ظل معاندة احلظ 

لكريستيانو في إحراز األهداف.
وبناء على ه��ذه الظروف، قد ال جند 
العب��ي ري��ال مدريد عل��ى منصات 
التتوي��ج، مثلم��ا فعل��وا املوس��م 
املاض��ي، وبالتالي س��نجد رونالدو 
بعيًدا عن منافس��ة ميسي ونيمار 
على جائزة األفضل كما حدث منذ 
أس��ابيع، وهو أمر ليس مس��تبعًدا 
في ظل األداء املتواضع خالل األشهر 
ال��دون  يس��جل  فه��ل  املاضي��ة.. 
البرتغالي عودته من جديد ويتغلب 

على تألق ميسي املستمر؟.

العواصم ـ وكاالت:

كشفت ش��ركة »أديداس« للمنتجات 
الرياضية عن اللباس األساس��ي الذي 
س��ترتديه املنتخب��ات املُش��اركة ف��ي 
بطولة كأس العالم 2018 في روس��يا، 
م��ن  مس��توحاة  القمص��ان  وج��اءت 
تصامي��م كالس��يكية متّ إعادتها إلى 

احلاضر بتفاصيل متطورة وُمبتكرة.
وق��ال يورغني ران��ك مدي��ر التصميم: 
»قام��ت أدي��داس بإب��داع العدي��د من 
املنتجات واالبت��كارات على مدى عقود 
حتولت إلى أيقونات حقيقّية في عالم 
ك��رة الق��دم. نري��د أن نحتف��ل به��ذه 

األيقونات في عالم اليوم«.
نف��س  الُعّش��اق  »ل��دى  وأض��اف 
اإلحس��اس، ميتلكون الرغبة للحصول 
على األصال��ة والتطور. يريدون ش��يئاً 
يرتبطون به وميتلك في الوقت نفس��ه 
نُلبي  والتقني��ات.  االبت��كارات  أح��دث 
احتياجات الالعبني والُعّشاق على حدٍّ 
س��واء، االحتياجات الالزم��ة على أرض 
امللع��ب وخارج��ه، احتياج��ات املالعب 

والشوارع«.
اجلدي��د  األساس��ي  اللب��اس  ويتمّي��ز 
حلامل اللقب العامل��ي املنتخب األملاني 
بلمس��ته العصري��ة عل��ى أح��د أكثر 
اإلط��الق،  عل��ى  ش��هرة  الُقمص��ان 

القميص األسطوري لعام 1990.
»املانشافت«  القميص اجلديد ملنتخب 
مستوحى من التصميم الكالسيكي 
ب��أداء مطّور وُمحّس��ن يتمّي��ز بَقّصة 
أكتاف ُمنسدلة. متّ تصميمه بياقة ذات 
 ”Die Mannschaft“ نسيجني مع عبارة

على اجلهة العكسّية للرقبة.
ويتمّي��ز القميص أيضاً بش��عار بطل 

كأس العال��م عل��ى اجله��ة األمامّي��ة 
للقمي��ص وختم على اجل��زء الداخلي 
للياق��ة يك��ّرم الصلة الت��ي جتمع بني 

اللباس اجلديد ولباس التسعينّيات.
ويُعتب��ر لب��اس البلد املُضيف روس��يا 
أس��لوباً عصرّياً للقمي��ص الذي ارتداه 
العبو االحتاد السوفييتي خالل األلعاب 
األوملبية عام 1988 عندما فاز املنتخب 

بامليدالّية الذهبّية.
وخت��م عل��ى اجله��ة اخللفّي��ة للرقبة 
العلم الروسي والصقر الروسي إضافة 
 ”Вместе К Победе“ إل��ى عبارة

والتي تعني »االنتصار بروٍح واحدة«.
اجلدي��د  األرجنتين��ي  اللب��اس  يُع��د 
احتفاالً بالذكرى الس��نوية 125 لالحتاد 
األرجنتين��ي لكرة القدم، حي��ث يُكّرم 
اللب��اس الذك��رى الس��نوّية من خالل 
أمجاد ممّيزة متّ دمجها بأسلوٍب أنيق مع 
اخلطوط األس��طورّية الزرقاء والبيضاء 
وه��ي عنص��ر أساس��ي من الش��عار 
األرجنتيني  األرجنتيني وش��عار االحتاد 

لكرة القدم.
دم��ج الش��عارات بتأثي��ر عص��ري  ومتّ 
ُمنّقط لُتضفي مظهراً عصرّياً، ويتمّيز 
القميص بختم نافر يجمع الشعارات 
مع الرقم 125، ويوجد أيضاً جنمتني فوق 

الشعار احتفاالً باللقبني العاملّيني.
أم��ا القمي��ص األساس��ي للمنتخب 
اإلس��باني فه��و ُمس��توحى م��ن أحد 
أكثر ُقمصان الفريق ُش��هرًة، القميص 
الذي ارتداه املُنتخب خالل بطولة كأس 
العالم في الواليات املُتحدة األمريكّية.
ويتمّي��ز القمي��ص بتصمي��م خّط��ي 
ديناميك��ي يتكّون من ماس��ات باللون 
األحمر واألصفر واألزرق، مُتّثل املاس��ات 
طاقة الس��رعة وأس��لوب ك��رة القدم 

الذي اشتهر به املُنتخب الوطني.

ريال مدريد يخطط لتجديد عقد رونالدو قبل نهاية 2017
راتب النجم البرتغالي سيتجاوز الـ30 مليون يورو سنويًا

مستوحاة من تصاميم كالسيكية تّم إعادتها إلى الحاضر

أديداس تكشف عن قمصان منتخبات كأس العالم 2018

كريستيانو رونالدو

تصميم قمصان املنتخب األملاني من »أديداس«
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الملف 10

بغداد ـ الصباح الجديد:

من��ذ الع��ام 2014، ب��دأت مس��يرة االحت��راف 
للمدرب غامن عب��د الرزاق في األندية اإلماراتية، 
عم��ل مع ن��ادي بني ياس، وحالياً يش��رف على 
تدريب حراس مرمى نادي النصر لفئة 15 سنة، 
حيث يعمل ضمن امل��اك التدريبي املؤلف من 

املدرب علي يوسف ومساعده عباس حسن.
يقول امل��درب غامن عبد الرزاق: تول��ي إدارة نادي 
النص��ر اهتمام��اً كبي��راً بقطاع��ات الفئ��ات 
العمري��ة بك��رة الق��دم، اميان��ا ًمنه��ا بتعزيز 
قاع��دة اللعبة واكتش��اف الطاق��ات اجلديدة 
لرف��د الفري��ق األول او املنتخب��ات اإلماراتي��ة، 
حيث يواص��ل الفريق صدارته ل��دوري اإلمارات 
بعد حتقيق الفوز في 6 مباريات وخس��ارته في 
مباراة واحدة لعبها حتى االن ضمن املنافسات 

اخلاصة بهذه الفئة.
واوض��ح ان حراس مرمى الفريق الذين يش��رف 
عل��ى تدريبه��م هم ) راش��د ش��امل ومحمد 
خليل وحس��ن زاي��د وس��عود ك��رم(، ويلعب 
راش��د ضمن منتخب ناش��ئة اإلم��ارات بكرة 
القدم، وجميع ح��راس املرمى ميلكون امكانات 
فنية عالي��ة بفضل التزامهم ف��ي التدريبات 

وتوجيهات املدرب.
وب��ن عبد ال��رزاق، ان األندي��ة اإلماراتي��ة، تثق 
ف��ي قدرات املدرب العراقي وتس��هم في اياءه 
املس��اندة واالهتمام الكتش��اف جي��ل جديد 
من حراس املرمى، وهذا يضاعف هاجس��ه في 
النجاح، حي��ث يواصل املدرب��ن نعمت عباس 
ون��وري عودة وصادق جبر ف��ي تدريب الكفاءات 
الش��بابية ف��ي األندية الت��ي يعمل��ون فيها، 
ويحرص��ون عل��ى تأدية املهم��ات باكمل وجه، 
قدم��وا العديد م��ن حماة االه��داف إلى اندية 

الكبار واملنتخبات اإلماراتية.
صقور اجلوية

مدرب حراس املرمى، قدم التهنئة لنادي القوة 
اجلوية بعد تتويجه مرة ثانية على التوالي بطاً 

لكأس االحتاد اآلس��يوي، فقال: انا س��عيد جداً 
بعد الفوز الذي حققه فريق نادي القوة اجلوية 
على مضيفه اس��تقال دوش��نه الطاجيكي، 
فق��د حاف��ظ فريقن��ا العراق��ي عل��ى اللقب 
للموس��م الثاني عل��ى التوالي، بع��د تقدميه 
ملباري��ات كبي��رة في مس��يرة البطول��ة،وكان 
يس��تحق اللق��ب ويحتف��ظ بزعام��ة األندية، 
واملوس��م املقبل س��يكون جدي��راً باللعب في 
دوري أبطال آس��يا، فالقوة اجلوية، فريق متميز 
ويض��م ف��ي صفوفه عناص��ر تؤك��د جدارتها 
في ش��تى البطوالت محليا وخارجياً او ضمن 

صفوف املنتخبات الوطنية.
كذل��ك اثن��ى املدرب غ��امن عب��د ال��رزاق، على 
منتخبنا الش��بابي الذي تأهل غل��ى نهائيات 
آسيا برغم خسارته امام قطر مضيف مباريات 
اجملموع��ة بفارق ركات اجل��زاء، مؤكداً ان ليوث 
الرافدي��ن ميلك��ون طاقات متميزة، وس��يكون 
امامهم مستقبل كبير، فيما ستكون مهمة 
املاك التدريبي بقيادة قحطان جثير، كبيرة في 
اع��داد الفريق للنهائيات مبس��اندة احتاد الكرة 
طبعاً، ومبا يؤمن للمنتخب من محطات اعداد 

ليكون جاهزاً للمشاركة في النهائيات.

األسود ونسور قاسيون
كما اكد ان اقامة املباريات الدولية في املاعب 
العراقية تعزيز أس��هم اس��تعادة اللعب على 
ارض العراق كليا وتكون املباريات عامل رئيسي 
في كس��ر جدار احلظ��ر كليا، مبين��ا ان مباراة 
األس��ود ام��ام منتخب س��وريا مس��اء األثنن 
كانت فرصة جديدة لبعث رسائل السام إلى 

الفيفا وجميع انحاء العالم.
واوض��ح ان املنتخب الس��وري، يس��اند الكرة 
العراقي��ة ف��ي حملتها الكبيرة لكس��ر جدار 

احلظر، اسوة باملنتخب االردني 
وغيره م��ن املنتخب��ات التي 

حضرت إلى ب��اد الرافدين 
ولعبت ام��ام املنتخبات 

العراقي��ة، منوهاً إلى 
قاسيون  نس��ور  ان 

العب��ن  ي��ن ميلك��ون  ير جد
قريبن  بل��وغ وكان��وا  م��ن 
ل  ي��ا ند س��يا مو و ر
وه��ذا  لي��ل 2018،  د
 ، لقه��م كم��ا ان تأ
فه��م  تض��م صفو
ص��ر  ف��ي عنا محترف��ة 

وتع��د ركائ��ز في األندية العراقية 
حتقيق اإلجنازات.

وقال: ثقتنا كانت كبيرة في محلها بان 
تشهد املباراة جناحا متميزا، فقد نالت 
قس��طا وفيراً من االهتمام اإلعامي 
واحلضور اجلماهي��ري، الكرة العراقية 
تس��تحق الكثي��ر، املب��اراة محط��ة 
جدي��دة الثبات اجل��دارة العراقية أمام 
فيفا قبل اعان قراره بشأن رفع احلظر 

كلياً.

مدربون وذكريات
م��درب ح��راس املرمى، ال��ذي انطلق م��ن نادي 
س��امراء، قدم ش��كره إلى املدربن الذين يدين 
لهم بالفضل في مس��يرتهم العب��اً وابرزهم 
ه��ادي مطن��ش، وفيصل عزيز، وغ��امن إبراهيم، 
وحس��ن عبد احلس��ن، واخرين، فيما ال ينسى 
مطلقاً اهتمام ومس��اندة رئيس نادي سامراء 
الكبي��رة  بع��د مس��اندته  محم��د صاح��ب 
وتش��جيعه، مبين��ا انه تأث��ر بح��ارس املرمى 
املص��ري عص��ام احلض��ري والدامنارك��ي بيت��ر 

شمايكل.
وذك��ر انه يش��جع فريق ن��ادي ال��زوراء محليا، 
والع��ن اإلماراتي عربياً، وعلى الصعيد العاملي 

فهو من محبي فريق ريال مدريد اإلسباني.

المدرب المحترف في نادي النصر اإلماراتي

غانم عبد الرزاق: هاجسـي النجـاح
وإثبـات جـدارة المـدرب العراقـي

بغداد ـ الصباح الجديد:

في الوقت الذي حقق منتخبنا الش��بابي 
بك��رة الق��دم النجاح برغم انه ح��ل ثانياُ 
في مجموعته بتصفيات آس��يا، وخطف 
احدى البطاق��ات املؤهلة إل��ى النهائيات 
في أندونيسيا 2018، فان النجاح العراقي 
لم يقتصر على الليوث، حيث كان ألس��رة 
التحكيم حضوراً في املنافسات اآلسيوية 

لفئة الشباب حتت 19 سنة.
فقد متك��ن حام��ل الراية الدول��ي )نخبة 
آس��يا( الدكت��ور واث��ق مدلل، م��ن تأكيد 
جدارة احلكم العراقي في احملفل اآلسيوي، 
عندما اش��ترك بنجاح ف��ي إدارة مباريات 
اجملموع��ة الرابعة الت��ي ضيفتها ماعب 
اململك��ة العربية الس��عودية، وش��هدت 
مش��اركة املنتخب املضيف الذي خطف 

الصدارة بالعام��ة الكاملة تاه املنتخب 
اليمني ول��ه 4 نقاط متقدم��ا عن الهند 
املنتخ��ب  ج��اء  فيم��ا  األه��داف،  بف��ارق 
التركمانس��تاني في املرك��ز الرابع االخير 

من دون نقاط.

هاجس التفوق
ع��ن مش��اركته ف��ي املباري��ات باجملموعة 
الرابعة، يقول احلكم الدولي املساعد، واثق 
مدل��ل: قبل التوجه إل��ى ماعب اململكة 
العربية الس��عودية، كان هاجسي تأكيد 
احلضور الفني األفضل، ألنني كنت احلكم 
العراق��ي الوحيد بن 9 حكام ميثلون لبنان 
واألردن وس��لطنة عم��ان والبحرين بواقع 
حكم��ن م��ن كل دولة، باس��تثناء العراق 

الذي اشترك بحكم مساعد فقط.
يضيف مدلل: اش��تركت ف��ي إدارة مباراة 
الس��عودية وتركمانس��تان ف��ي اجلول��ة 

الثاني��ة التي ف��از فيه��ا البل��د املضيف 
بهدف من دون رد للفريق التركمانستاني، 
للمب��اراة  أول  مس��اعد  ترش��يحي  ومت 
احلاس��مة واملهمة االخيرة بن السعودية 
واليم��ن، الت��ي انته��ت للمضي��ف ايضاً 
بهدف��ن مقابل هدف واح��د لليمن، كنت 
بن الطاقم املكون من عمر اليعقوبي من 
س��لطنة عمان للوس��ط، وكنت مساعد 
أول، وناي��ف ش��اهن م��ن البحرين حكم 
مساعد ثاني واحلكم الرابع جميل جمعة 
م��ن البحرين أيض��اً، كانت مب��اراة مثيرة 
وجميل��ة، ش��هدت تنافس��اً واضح��اً بن 

العبي الفريقن.

مباريات وخبرات
كبي��رة  اإلش��ادة  كان��ت  قول��ه:  ويتاب��ع 
بامكاناتي واملس��توى الذي قدمته بفضل 
اهلل سبحانه وتعالى والتزامي بالتدريبات 

م��ن  اكتش��فها  ب��دأت  الت��ي  واخلب��رات 
املش��اركات اخلارجية، حيث بل��غ رصيدي 
حالي��ا 15 مب��اراة دولي��ة، فق��د جنح��ت 
ايض��اً في كس��ب النجاح في املش��اركة 
بتصفي��ات آس��يا األوملبية حت��ت 23 عاماً 
قبل املش��اركة في تصفيات شباب آسيا، 
خاصة مش��اركتي أنني استفدت بتعزيز 
قدرات��ي وخبرات��ي، وتأكي��د تأل��ق احلكم 

العراقي في احملافل اخلارجية.
يضي��ف احلك��م الدول��ي )نخبة آس��يا(، 
املنافسات كانت متميزة بن فرق اجملموعة، 
لكن االفضلي��ة للفريق الس��عودي فنياً، 
واستطاع من التفوق في املباريات الثاث، 
وحصد العامة الكاملة، فيما كانت اسرة 
التحكي��م املش��اركة ف��ي إدارة املباريات 
باجملموعة جتته��د لتقدمي افض��ل أداء من 

اج��ل اثب��ات قدراتها فوق املس��تطيل 
االخضر.

املوسم اجلديد
وعن حتضيرات احلكام استعداداً للموسم 
اجلديد، أوضح ان اجلمي��ع يواصل تدريباته 
حتضيراً للمش��اركة في بطوالت املوسم 
الكروي اجلديد، حيث جترى التدريبات بهمة 
واندف��اع وهنالك اختبارات باش��راف جلنة 
احلكام، مش��يداً ب��دور إدارة نادي الصناعة 

وتضييف تدريبات الطواقم التحكيمية.
وأك��د احلكم الدولي، ان اس��رة التحكيم 
حت��رص على االع��داد االمث��ل للدخول في 
فالطواقم  اجلدي��د،  املوس��م  منافس��ات 
التحكيمية تس��عى إل��ى ان تكون عامل 
مس��اعد للنج��اح ف��ي املباري��ات بتقدمي 
االفضل فني��اً، وااللت��زام بتطبيق القانون 
ومفرداته بدقة من اجل الوصول إلى درجة 
النجاح وقي��ادة املباريات إلى 

بر االمان.

التحكيم حاضر في تصفيات شباب آسيا

واثق مدلل: المشاركة كانت إيجابية
ورايتي نالت اإلشادة في المملكة
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متابعة  الصباح الجديد:
تتج��ه منظمة »أوب��ك« لتمديد 
اتف��اق خف��ض االنت��اج. وحتل��ل 
األس��واق ما يقول��ه وزراء النفط 
ف��ي »مؤمت��ر ومع��رض أبوظب��ي 
الدولي للبترول« )أديبك( الذي بدأ 
في األول من أمس، الس��تخالص 
العبر في ش��أن القرارات املرتقبة 
ف��ي اجتم��اع املنظم��ة نهاي��ة 

الشهر اجلاري.
ومن املتوقع متدي��د اتفاق خفض 
اإلنتاج في فيينا يوم 30 تش��رين 
الثاني اجلاري، بعدما أكد كّل من 
وزي��ر الطاق��ة اإلماراتي س��هيل 
الُعماني  النف��ط  ووزير  املزروعي، 
محم��د بن حم��د املرح��ي، أن ال 
حاج��ة إل��ى تأجيل الق��رار حتى 
آذار، وأن الق��رار س��ُيتخذ نهاي��ة 

الشهر. 
ولف��ت املزروعي إل��ى أن املنتجني 
لن يلتق��وا في ذلك الرب��ع إال إذا 

كان األمر استثنائياً.
وفي وق��ت لم يت��م التطرق إلى 
توس��يع حجم اخلف��ض واقتصر 
احلدي��ث عن متديد االتفاق حصراً، 
أبدى وزراء ومس��ؤولون في قطاع 
النفط ثقتهم في حتسن السوق 
النفطي��ة خالل النص��ف الثاني 
املقب��ل،  والع��ام  الس��نة،  م��ن 
خصوصاً بعد التقرير الش��هري 
ال��ذي أصدرته »أوب��ك«، وتوقعت 
فيه ارتف��اع الطلب على نفطها 
الس��نة املقبلة، وأن االتفاق الذي 

أبرمته م��ع املنتجني من خارجها 
يُقلص فائض مخزون النفط، ما 
قد يؤدي إل��ى نقص محتمل في 

األسواق العاملية.
وأك��دت املنظم��ة الت��ي تض��م 
14 منتج��اً للنف��ط، أن إنتاجها 
من اخل��ام في تش��رين األول، جاء 
دون الطل��ب املتوق��ع ف��ي 2018 
عند 32.59 ملي��ون برميل يومياً، 
بانخفاض نح��و 150 ألف برميل 
يومياً ع��ن أيلول، ما يعني ارتفاع 
نسبة االلتزام من 11 عضواً إلى 

100 في املئة من 98 في املئة في 
أيلول املاضي.

إل��ى ذل��ك، رح��ب األم��ني العام 
للمنظمة محمد باركيندو على 
هامش »أديب��ك« بانضمام مزيد 
من منتجي النف��ط إلى االتفاق، 
معرباً ع��ن أمله ببن��اء حوار مع 

منتجي النفط الصخري. 
وأكد أن مخ��زون النفط التجاري 
العاملي انخفض إلى دون 3 باليني 

برميل في أيلول.
عل��ى صعي��د األس��عار، هبطت 

ه��ذه واحدا باملئة أم��س األربعاء 
ي��وم  خلس��ائر  اس��تمرار  ف��ي 
الثالث��اء بعدم��ا ألق��ت وكال��ة 
الطاق��ة الدولية ش��كوكا على 
ما أثي��ر خ�الل األش��هر القليلة 
املاضية بشأن حتس��ن أس��واق 

الوق��ود.
وبحلول الس��اعة 0745 بتوقيت 
القي��اس  خ��ام  بل��غ  جرينت��ش، 
العامل��ي مزيج برن��ت 61.61 دوالر 
للبرمي��ل ف��ي العق��ود اآلجل��ة 
بانخف��اض قدره 60 س��نتا، أو ما 

يعادل واحدا باملئة، عن التسوية 
السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط 
األميرك��ي 55.14 دوالر للبرمي��ل 
بانخفاض 56 س��نتا، أو ما يعادل 

واحدا باملئة.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية 
لنم��و  توقعاته��ا  الثالث��اء  ي��وم 
الطلب العامل��ي مبقدار 100 ألف 
احلالي  للعام��ني  يومي��ا  برمي��ل 
واملقبل إلى نحو 1.5 ميون برميل 
ملي��ون  و1.3   2017 ف��ي  يومي��ا 

برميل يوميا في 2018. 
على الصعيد ذاته، أعلن املشرف 
على مصفاة املرحلة االولى حلقل 
بارس الغ��ازي االيراني املش��ترك 
م��ع قطر، ع��ن انت��اج 27 مليون 
مترمكعب من الغ��از يوميا عبر 

املصفاة.
وأوضح بهزاد عب��دي أن مصفاة 
املرحلة االولى ومنذ التدشني عام 
2003، رف��دت الش��بكة العامة 
ب��� 103 ملي��ارات مترمكعب من 

الغاز احللو.
وأش��ار الى انت��اج 500 الف طن 
كبري��ت وتصدي��ر اكث��ر من 124 
مكثف��ات  مترمكع��ب  ملي��ون 

غازية في الفترة املذكورة.
وب��نّي أن االنت��اج الفعلي اليومي 
ملصف��اة املرحل��ة االول��ى يبل��غ 
27 ملي��ون مترمكع��ب غاز، و40 
الف برميل مكثف��ات و100 طن 

كبريت.

11 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كش��ف مصدر مس��ؤول ان قيمة 
الص��دارت اإليراني��ة ال��ى الع��راق 
بلغت نح��و 3 ملي��ارت دوالر خالل 
س��بعة أش��هر، في ح��ني أكد ان 
نس��بة الزيادة بلغ��ت نحو 12 في 
املئة مقارنة مع الفترة املماثلة من 

العام 2016.
الصناع��ة  وزي��ر  مس��اعد  وق��ال 
واملناجم والتجارة االيراني مجتبى 
ص��ادرات  »قيم��ة  ان  خس��روتاج، 
دوالر  ملي��ارات   4 بلغ��ت  للع��راق 
خالل 21 آذار الى 22 تش��رين االول 

.»2017
وت��درس طه��ران بح��ث ودراس��ة 
تدشني سوق حدودية مشتركة مع 
العراق، في وقت أكد فيه خسروتاج 
أن »قيمة صادرات السلع من ايران 
للعراق بلغت 4 مليارات دوالر خالل 
بزيادة  املذكورة،  الس��بعة  االشهر 
نس��بتها 12 باملائ��ة مقارن��ة مع 
الفترة املماثلة من العام املاضي«.

تنمي��ة  رئي��س منظم��ة  وأع��رب 
التجارة االيرانية عن أمله ب� »زيادة 
اكبر في صادرات السلع الى البلد 
اجلار الع��راق«، الفتا الى ان >العراق 
يع��د البلد الثان��ي بعد الصني في 

مجال الصادرات االيرانية«.
واكد أن »الس��وق العراقية مهمة 
لتنمي��ة الص��ادرات االيرانية نظرا 
لكونه��ا تس��هل وص��ول التج��ار 
س��وريا  أس��واق  ال��ى  االيراني��ني 

ولبنان«.
واملناج��م  الصناع��ة  وزي��ر  وع��ّد 
محم��د  االيران��ي  والتج��ارة 
شريعتمداري، في 2 تشرين الثاني 
احلالي، ان حجم التب��ادل التجاري 
بني طهران وبغداد »ليس باملستوى 
املطل��وب«، ف��ي حني وص��ف وزير 
التج��ارة وكالة  ووزير  التخطي��ط 

سلمان اجلميلي ايران ب� »الشريك 
التجاري املهم« للعراق.

الى ذلك، صوت مجلس النواب على 
اتفاقية تش��جيع  قان��ون تصديق 

االستثمار بني العراق وايران.
وفي مستهل اجللس��ة االعتيادية 
ال�30 التي عقدت برئاس��ة النائب 
الن��واب  مجل��س  لرئي��س  االول 
الش��يخ همام حم��ودي وبحضور 
170 نائبا امس الثالثاء، قدم رئيس 
اجللس��ة اح��ر التعازي واملواس��اة 
لعوائ��ل ضحاي��ا الزل��زال، مطالبا 
باعطاء االهتمام الكامل للمناطق 

املنكوبة.
وبحس��ب بيان ص��ادر ع��ن الدائرة 
االعالمي��ة فان اجملل��س صوت على 
مش��روع قان��ون تصدي��ق اتفاقية 
املتبادل��ة  واحلماي��ة  التش��جيع 
حكومت��ي  ب��ني  لالس��تثمارات 
واجلمهوري��ة  الع��راق  جمهوري��ة 
االس��المية االيراني��ة املق��دم من 
جلنتي العالقات اخلارجية واالقتصاد 
واالس��تثمار لغرض االستفادة من 
املوارد االقتصادية واملرافق املتوفرة 
ل��دي  االس��تثمار  مج��االت  ف��ي 
الطرفني املتعاقدين وخللق الظروف 

املناسبة الستثمارات مواطنيهما 
ف��ي اراضي الط��رف االخر ولغرض 

التصديق على االتفاقية.
املاضي،  وفي منتص��ف األس��بوع 
إبراهي��م  اخلارجي��ة  وزي��ر  بح��ث 
اجلعفري خالل اس��تقباله ببغداد، 
وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة اإليراني 
والوف��د  ش��ريعتمداري،  محم��د 
املرافق له، س��ير العالقات الثنائية 

بني بغداد وطهران.
وذك��ر بي��ان ملكتب وزي��ر اخلارجية، 
أن اجلعف��ري أّك��د خ��الل اللقاء ان 
»العراق حريص على إقامة أفضل 

العالقات مع دول اجل��وار كافة، وال 
س��يما إيران، وزيادة حجم التبادل 
التج��اري ب��ني بغ��داد وطه��ران«، 
ع��اداً أن »العالقات الي��وم بني دول 
العالم تقوم على أس��اس تفعيل 
ومواجه��ة  املش��تركة،  املصال��ح 
اخملاطر املش��تركة، وتعزيز الروابط 

االجتماعية بني الشعوب«.
م��ن جانب��ه أك��د وزي��ر الصناعة 
محم��د  اإليران��ي  والتج��ارة 
تأت��ي  »الزي��ارة  أن  ش��ريعتمداري، 
التع��اون، وتفعيل  لزي��ادة حج��م 
ب��ني  املش��تركة  اللجن��ة  عم��ل 

طهران وبغداد موضحاً: كان لدينا 
اجتماع��ات مهم��ة، ومثم��رة مع 
املسؤولني العراقيني في إطار تعزيز 
العالق��ات االقتصادي��ة، ونس��عى 
لبذل املزيد من اجلهود لزيادة حجم 
االستثمارات، والتبادل التجاري بني 

البلدين«.
ع��ن  االيران��ي  الوزي��ر  وكش��ف 
»العدي��د من الش��ركات اإليرانية 
العاملة اليوم في العراق مبختلف 
اجملاالت، وهناك خطط لتوس��عة 
العم��ل في املزيد م��ن القطاعات 

اخلدمية«.

مجلس النّواب يصّوت على تشجيع االستثمار مع الجمهورية اإلسالمية

4 مليارات دوالر قيمة صادرات السلع اإليرانية للعراق

تدرس طهران بحث 
ودراسة تدشين سوق 
حدودية مشتركة 
مع العراق، في وقت 
أكد فيه خسروتاج 
أن »قيمة صادرات 
السلع من ايران للعراق 
بلغت 4 مليارات دوالر 
خالل االشهر السبعة 
المذكورة

قيمة صادرات العراق بلغت 4 مليارات دوالر

ق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة النف��ط والغ��از 
الفرنس��ية العمالق��ة توتال إن الش��ركة س��تعيد 
النظر في مشروعها اإليراني للغاز إذا قررت الواليات 
املتحدة ف��رض عقوبات أحادية اجلان��ب على طهران 

نظرا ملصالح الشركة في السوق األميركية.
وأضاف باتريك بويان »إما أن نقوم بالصفقة بش��كل 
قانوني إذا توافر إطار قانوني )أو( إذا لم نستطع ذلك 
ألس��باب قانونية بس��بب تغيير في نظام العقوبات 

فسيتعني علينا إعادة النظر فيها«.
وق��ال بويان »إذا كان هناك نظام عقوبات )على إيران( 

فينبغي أن ندرسه بعناية«.

قالت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، الشركة 
األم املالكة لبتروتش��اينا أكبر منتج للنفط والغاز 
في آسيا، أمس األربعاء إن بتروتشاينا وقعت مذكرة 
تفاهم مع ش��ركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 

لتطوير حقول نفط وغاز وبناء منشآت تخزين.
ويأت��ي توقي��ع مذك��رة التفاه��م بعد إب��رام اتفاق 
هندسة وتشييد بقيمة 1.52 مليار دوالر يوم االثنني 
بني وحدة تابعة ملؤسسة البترول الوطنية الصينية 

وأدنوك البرية التابعة ألدنوك.
ومنح��ت أدنوك ف��ي ش��باط حصة ثماني��ة باملئة 
ملؤسسة البترول الوطنية الصينية في امتياز نفط 

بري مدته 40 عاما في مقابل 1.8 مليار دوالر.

قال ميخائيل ليونتييف املتحدث باس��م ش��ركة 
روسنفت الروسية، أكبر شركة نفط مدرجة في 
العالم من حيث اإلنتاج، إن إدارة اخلروج من االتفاق 

العاملي خلفض إنتاج النفط ميثل حتديا خطيرا.
واجتم��ع وزير الطاقة الروس��ي ألكس��ندر نوفاك 
م��ع تنفيذيني من ش��ركات النفط الروس��ية في 
موس��كو أم��س األربع��اء قبي��ل اجتماع��ات في 
فيينا في نهاية تش��رين الثاني بني الدول األعضاء 
في مجموع��ة البل��دان املصدرة للبت��رول )أوبك( 
واملنتجني املس��تقلني. وقد حتدد اجتماعات فيينا 

إن كان سيتم مد االتفاق احلالي.
وقال ليونتيي��ف »باحلديث عن مخاوف الش��ركة 
يتعلق األمر قبل أي ش��يء بكيفية إعداد إجراءات 

تعليق تقليص اإلنتاج«.
وأض��اف »ه��ذا س��ؤال خطي��ر. إن آج��ال أو عاجال 
بالطبع سيتم رفع هذه اإلجراءات. اآلن أو في وقت 
الحق هذا س��ؤال منفصل. إنه حتد خطير ينبغي 

أن نستعد له«.

قالت ش��ركة النفط اإليطالي��ة العمالقة إيني إنها 
وقعت اتفقا للتنقيب وتقاس��م اإلنتاج تدير مبوجبه 

الرقعة 52 الواقعة قبالة سواحل سلطنة عمان.
وس��تملك إيني %85 من االمتياز بينما حتوز ش��ركة 
النف��ط العمانية لالستكش��اف واإلنتاج النس��بة 

الباقية.
ووقع��ت إيني اتفاق��ا لتخصيص %30 م��ن االمتياز 
لشركة قطر للبترول مما سيبقي على %55 في حوزة 

شركات تابعة إليني.
ووقعت حكومة السلطنة 4 اتفاقيات نفطية جديدة 
للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق االمتياز أرقام 
30 و31 و49 و52 بتكلفة إجمالية بلغت 128 مليون 
دوالر أميركي، أي م��ا يقارب 49.2 مليون ريال عماني، 

ومت التوقيع مبقر وزارة النفط والغاز.
وتن��ص هذه االتفاقيات على التزام الش��ركات خالل 
فترة توقيع العقود بتنفيذ املسوحات الزلزالية وإجراء 
العدي��د من الدراس��ات اجليولوجي��ة واجليوفيزيائية 
وحفر عدد من اآلبار االستكش��افية حيث تأمل وزارة 
النفط والغاز أن تكلل جهود هذه الشركات بالنجاح 
في استكش��اف حقول نفطية جديدة تس��هم في 
زيادة االحتياطي النفطي ورف��ع معدالت اإلنتاج في 

السلطنة.

توتال 

بتروتشاينا

روسنفت

إيني
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شعار أوبك

شركات

»أوبك« تتجه لتمديد اتفاق خفض اإلنتاج
انضمام مزيد من منتجي النفط إلى مشروع »التجميد«

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد االمني العام جمللس الوزراء مهدي 
العالق، أمس االربعاء، في كلمته خالل 
مؤمتر املعرض املصرفي ملشروع توطني 
الروات��ب برعاي��ة رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي وبالتعاون مع وزارة التخطيط 
ورابط��ة املصارف اخلاص��ة، ان توطني 
الرواتب هو مش��روع حكومي يهدف 
لرفع مس��توى املوظ��ف املالي فضال 
عن امكانية فتح املوظفني حلسابات 

مصرفية ضمن هذا املشروع.
واض��اف الع��الق أن "مش��روع توطني 
الروات��ب يحق للموظف في��ه اختيار 
مصرف م��ن املص��ارف املعتمدة لدى 
البنك املرك��زي العراقي ف��ي عملية 
توطني الرواتب لفتح حساب مصرفي 

متهيدا الس��تالم راتبه عبر احلس��اب 
الكترونيا مبوجب بطاقة مصرفية". 

واش��ار الى "ضرورة اش��اعة ثقافة 
اس��تخدام البطاق��ات االلكترونية 
النش��اء نظام مصرف��ي الكتروني 
الطموح��ات"،  يلب��ي  متكام��ل 
نافيا "م��ا تناقلته وس��ائل االعالم 
املوظفني  لرواتب  بوجود تخفي��ض 
ف��ي موازنة ع��ام 2018"، مش��يرا 
ال��ى ان "رئاس��ة ال��وزراء نفت تلك 

التصريحات غير املسؤولة".
ويذكر الى ان األمانة العامة جمللس 
ال��وزراء دع��ت ف��ي بي��ان له��ا في 
وقت س��ابق ال��وزارات واجلهات غير 
املرتبط��ة ب��وزارة بإرس��ال القوائم 
موظفيه��ا  لروات��ب  الش��هرية 

الرات��ب،  تفاصي��ل  متضمن��ة 
واخملصص��ات الى وزارتي التخطيط 
املالي��ة  الرقاب��ة  ودي��وان  واملالي��ة 
االحتادي بصيغ��ة جداول الكترونية 
عل��ى وف��ق االمنوذجات القياس��ية 
التي يقوم اجلهاز املركزي لإلحصاء 

بأعمامها الى اجلهات كافة. 
وأوضح أن وزارة التخطيط ستقوم 
باستحصال نس��بة %1 من الراتب 
االسمي من املوظف لقاء حصوله 
عل��ى رقم وظيفي موح��د، على ان 
تس��توفى النس��بة املذكورة دوريا 
عن��د كل ترفي��ع الى درج��ة اعلى 
وحتدد الي��ة حتصيل االجر الكترونيا 
بضواب��ط تص��در ع��ن وزارة املالية 

والبنك املركزي العراقي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
س��دد املغرب نح��و 11 بليون درهم 
)1.2 بليون دوالر( في تش��رين الثاني 
املاض��ي، لتغطية كلف��ة خدمات 
ديون اخلزينة العامة، منها 9 باليني 
ديون��اً داخلي��ة و1.6 بلي��ون ديون��اً 
الفوائد  قيم��ة  وق��درت  خارجي��ة. 

الشهرية بنحو 3 باليني درهم.
وأف��ادت معطي��ات م��ن وزارة املال 
واالقتص��اد، ب��أن إجمال��ي كلف��ة 
خدمات الديون املغربية بلغت 117 
بليون درهم خالل الشهور العشرة 
األولى من السنة. منها 101 بليون 
درهم نفقات تس��ديد ديون داخلية 
و15.4 بلي��ون دي��ون خارجية. بينما 
ق��درت الفوائد على خدم��ة الدين 

نح��و 25 بلي��ون دره��م. بحس��ب 
»احلياة« الدولية.

وأوضحت املصادر أن الكش��ف عن 
ين العام »تعزز  تفاصيل تسديد الدَّ
الشفافية املالية في مجال حتسني 
مناخ األعمال، وتؤكد سالمة الوضع 
املالي في املغرب، وقدرة البالد على 
الوفاء بالتزاماته��ا املالية اخلارجية 
والداخلي��ة، يزي��د ثق��ة املتعاملني 
ويرفع ترتي��ب الرباط في التصنيف 
االئتمان��ي ل��دى وكاالت التصنيف 

الدولية«. 
وتسعى اململكة إلى بلوغ تصنيف 
»A« ف��ي مؤش��ر األخط��ار لوكالة 
»فيتش« الدولي��ة، بعدما حافظت 
عل��ى تصني��ف »إنفس��ت كريد« 

)درج��ة االس��تثمار( ف��ي تصنيف 
»س��تندارد أند ب��ورز« الذي حصلت 

عليه قبل 9 سنوات.
ويعمل املغ��رب على خفض حجم 
الدي��ون إلى 60 في املئة قبل حلول 
ع��ام 2021، ن��زوالً من نح��و 64 في 

املئة من الناجت اإلجمالي حالياً. 
وتق��در قيم��ة ديون اخلزين��ة ب�684 
بليون درهم، منها 147 بليوناً ديوناً 
خارجية مس��تحقة عل��ى اخلزينة، 
من دون احتس��اب ديون الش��ركات 
العمومية مثل »املكتب الش��ريف 
للفوس��فات«، و»املكت��ب الوطني 
للس��كة احلديد«، و»شركة الطرق 
السيارة«، و»املكتب الوطني للماء 

والكهرباء«.

المغرب تسّدد 13 بليون دوالر ديونًا »الوزراء« ينفي تخفيض رواتب الموظفين في 2018

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األس��هم  مؤش��رات  انخفض��ت 
األميركي��ة متأثرة بخس��ائر كبيرة 

لس��هم جنرال الكتريك للجلسة 
الثانية على التوالي وتضرر أسهم 
ش��ركات الطاق��ة من هب��وط في 

أسعار النفط اخلام.
وأنهى املؤش��ر داو جون��ز الصناعي 
جلسة التداول ببورصة وول ستريت 

منخفضا 30.23 نقطة أو ما يعادل 
0.13 باملئ��ة إل��ى 23409.47 نقطة 
في حني تراجع املؤش��ر ستاندرد آند 

بورز500 األوسع نطاقا 5.97 نقطة 
أو 0.23 باملئ��ة ليغلق عند 2578.87 

نقطة.

اجملم��ع  ناس��داك  املؤش��ر  وأغل��ق 
 0.29 أو  نقط��ة   19.72 منخفض��ا 

باملئة إلى 6737.87 نقطة.

انخفاض مؤشرات األسهم األميركية 
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وطنك العراق تقدر وحتترم في املهرجانات 
الدولي��ة، ف��ي حني تش��عر باالس��ى في 
ب��ادك لعدم االهتمام باخلبر او تس��ليط 
االض��واء عليك. مم��ا يدلل اننا كش��باب 
س��ينمائي وحيدون ًج��دا ومهملون في 
بلدن��ا على الرغم م��ن قدراتنا االبداعية 
الكبي��رة ، والعمل بأمكانيات متواضعة 
لع��دم وجود دعم من اية جهة رس��مية 
.. لذل��ك اهدي ه��ذه اجلائ��زة الصدقائي 
الشباب الس��ينمائي البطل وللسينما 

العراقية ولكل محبي الفن السابع.
 واض��اف ياس��ر:- فيلم��ي« غلي��ان« فاز 
بجائزة افضل فيلم قصير ًجدا مبهرجان 
كن��دا قبل ايام. وهو م��ن انتاجي اخلاص. 

وش��ارك في��ه كمخ��رج منف��ذ احم��د 
العزاوي ومدير التصوير حس��ن كرمي. اما 

قصة الفيلم فهي 
حتت ظل الغيم توجد امرأة حتاول جاهدة 
ان تنتزع دياجي��ر احلال ، لتخرج بثورة من 
رح��م الظام م��ن رحم احل��روب لتواجه 
الكون وغليانه بكل السبل املتاحة.وعن 
مش��اركاته في املهرجان��ات االخرى قال 

شاركت .
 move me مهرج��ان  ف��ي  وكذل��ك 
 los ,ف��ي بلجي��كا مبهرجان production
angelos cine fest في اميريكا تطاوين 
الدول��ي ف��ي املغ��رب ومهرج��ان القمرة 
الس��ينمائي في البصرة ومهرجان بابل 

للفن��ون والثقاف��ات العاملي��ة ومهرجان 
السماوة الدولي اخلامس. كما سيشارك 
فيل��م غلي��ان ف��ي مهرج��ان الس��ودان 
الس��ينمائي في قابل االيام. وعن نتاجه 

اجلديد قال:-
لدي فيل��م ق��ادم لكنه مؤجل بس��بب 
املرحلة االخيرة التي اخوضها بدراس��تي 
للماجستير في مصر. وكالعادة سيكون 
مس��تقا وم��ن انتاجي اخلاص ولس��ت 
محتاجا الية جهة رسمية .. الني سأكون 
حراً وأحلق بحلمي وحدي. وشكرا جلريدة 
الصب��اح اجلديد التي اتاحت لي التحدث 

عن فوزي بجائزة دولية

قحطان جاسم جواد

بعد مسيرة جيدة في انتاج واخراج االفام 
السينمائية القصيرة، واملشاركة في عدة 
مهرجانات عاملية، والظفر بجوائز مهمة 
كما حدث مؤخرا في كنداحني نال جائزة 
افض��ل فيلم قصير ج��دا. يعت��زم اخملرج 
ياس��ر االعس��م اخلوض في جتربة جديدة. 
وف��ي حديث خ��اص للصب��اح اجلديد قال 
االعسم:- سعيد بهذا االجناز وفي الوقت 
نفس��ه حزين بس��بب املفارق��ة الرهيبة، 
فعندم��ا جتل��ب جائزة من اخلارج وبأس��م 

يلج��أ الكثير من ش��عرائنا إلى انته��اج كتابة 
قصيدة النثر، ظناً منهم أن هذه القصيدة هي 
األقرب واالسهل في الصناعة الشعرية،لكونها 
تفتق��ر إلى عروض الش��عر املعروف��ة في الوزن 
واملوس��يقى، بي��د أن ه��ذا االحت��كام إلى هذه 
السهولة هو مقتل قصيدة النثر،فالصعوبة في 
كتابتها قائمة على بع��ض املعارف، والتقنيات 

التي يجهلها الكثيرون. 
لق��د بينت الكثي��ر من التج��ارب الناضجة في 
ه��ذا االجتاه أن قصيدة النث��ر هي الفن األصعب 
في ممارس��ة الكتابة، فهناك العديد من شعراء 
العمود يس��تطيعون أن يدبجوا ف��ي يوم واحد 
أكثر من تسعني بيتاً في قصيدة واحدة، ذلك أن 
مثل هذه الصناع��ة مرهونة بالدربة واالنقطاع 
إلى محفزات التراث، واالستس��ام إلى سطوة 
املاض��ي ف��ي نحت النص الش��عري اجلاه��ز  ،إذ 
تتاسس مثل هذه التجارب على فضاءات ومناذج 
الشعر األخرى  .،غير أننا نلمس صعوبات كثيرة 
وهواج��س مقلقة لها بداي��ة ،وليس لها نهاية 
ونحن نح��اول كتابة قصيدة النث��ر  ،فالنثر في 
احلقيق��ة فن صعب ويحتاج إل��ى جتربة حياتية 
فاعلة، ولغة مكثفة ورؤى جديدة تستنفر وعي 
الش��اعر، وثقافته وامكاناته الذاتية في كتابة 

النص الشعري .
وياح��ظ أن بع��ض جتارب هذه األي��ام هي جتارب 
عرج��اء ال تق��وى عل��ى مقاوم��ة ري��اح احلداثة، 
وجتلياتها في احلقيقة الش��عرية والتي تعتمد 
عل��ى أدوات الش��اعر، وقدرته على االس��تجابة 
التلقائي��ة لف��ن قصيدة النثر ،إذ نرى ش��عراءنا 
يعول��ون عل��ى التق��اط املرئ��ي واملأل��وف  ،في 
حني جن��د القصيدة املؤثرة قائم��ة على املغايرة 
واالختاف، فالشاعر اجلديد يفتقر إلى مقومات 
الشاعرية املثالية، فهو يختصر الطريق من دون 
املرور بتراثنا الش��عري الق��دمي، ذلك التراث الذي 
يصن��ع قاموس الش��اعر، وأدوات��ه، وميكنه على 
استنفار خياله، إضافة إلى تقومي لغته، وتيسير 
املفردات اليومية في معجمه الش��عري، وكأنه 

في قطيعة منهجية مع هذا التراث. 
  إن التج��ارب الش��عرية اجلدي��دة ه��ي جت��ارب 
منطي��ة تنف��ر م��ن اش��تراطات قصي��دة النثر، 
وقوانينه��ا، حي��ث نرى املعروض منه��ا ال ميتلك 
توهج��ات الش��عر احلقيق��ي، كاللغ��ة واخليال 
والهم اإلنس��اني، وان بعض منتجيها ال مييزون 
ب��ني الفاعل واملفع��ول.  .. ناهيك ع��ن الركاكة 

الواضحة، وشيوع األخطاء الفاضحة. 
   والواض��ح أن أغلب ه��ذه التجارب تراهن على 
احلري��ة، وفضاءات االتص��ال املتعددة في نش��ر 
كتاباته��م، وه��ي كتاب��ة ال ترقى إل��ى القبول 
بنماذجها املرتبكة في وس��ائل اإلعام اخملتلفة، 
واملفارقة أن متطلبيها يجاهرون دون أدنى شك 
بالتمي��ز، واالفتت��ان بعندياته��م الت��ي تهيمن 

عليها الرتابة واالبتذال والتكرار. 
  ومن هنا، فنحن نحتاج اليوم إلى ش��اعر حالم 
يبحث عن كونية التجربة  ،وارهاصاتها النافذة 
إلى األعماق، وشمولية الهم اإلنساني، فالشاعر 
احلقيقي هو ش��اعر الرؤى احملتدمة، والصياغات 
الفنية العالية والتي تستغرق املعاناة اليومية، 

وتتهجى عتبات العبور إلى املستقبل.

النثر..
القصيدة األصعب

عبد األمير خليل مراد 

حذام يوسف
 

منذ اول نظرة لعنوان الكتاب )األمير عبد 
االل��ه .. ش��هيداً في العراق( ت��درك متاماً 
جوه��ره وما تضمه صفحات��ه ال )288(، 
والتي طبع��ت بعناية واضح��ة من قبل 
الناش��ر )الذاكرة للنشر والتوزيع(، والتي 
ركزت بشكل كامل عن هذه الشخصية 
الت��ي اختلف عليه��ا الكثي��رون مثلما 

اختلفوا على غيره من حكام العراق.
الكت��اب جمع ب��ني صفحاته ع��دداً من 
املقاالت التي تناولت فيها س��يرة األمير 
عبد االله وصفاته، وش��جاعته ومواقفه 
والباح��ث  الكات��ب  نظ��ر  وجه��ة  م��ن 
صف��وة فاه��م كام��ل، إضافة ال��ى عدد 
م��ن العناوي��ن التي ضمه��ا الكتاب هي 
مق��االت ومقاب��ات مع عدد م��ن االمراء 
اخلاص��ة  االجتماعي��ة  والش��خصيات 
الت��ي واكبت حي��اة وس��يرة األمير عبد 
االل��ه، وحديث ال يخلو من حس��رة على 
حياة انته��ت بطريقة يراه��ا الكثير من 
العراقي��ني بأنه��ا كان ممك��ن أن تك��ون 

بطريقة أقل قسوة مما حصل.
الدكتور مؤيد الونداوي قدم للكتاب مبيناً 
ان ما كتب حتى االن عن شخصية األمير 
عبد االله ودوره السياسي هو قليل جدا 
» وم��ا نش��ر عنه غالباً م��ا مت جمعه من 
حوادث وأخبار عراقية في معظم األحيان 
كما لم جتر أي محاول��ة تتناوله بوصفه 
انس��اناً، عدا ما يقدمه لنا اليوم السيد 
صفوة فاهم كامل وعبر محاولة تتسم 
بالش��جاعة«، ويرى الدكتور الونداوي ان 
هناك نقص��اً واضحاً جداً فيما كتب عن 
شخصية هذا األمير، الذي كان ولوعاً أن 
يبدو كإنسان متحضر ومهذب، وقد عبر 
عن ذلك من خال ش��كل حياته اليومية 
وأصدقائ��ه احمليط��ني ب��ه ، واغلبهم من 
األجان��ب، وأيض��ا ع��ن طريق��ة امللب��س 

واملأكل وغير ذلك.
وكت��ب املؤل��ف ف��ي مقدم��ة الكت��اب 
الت��ي بدأها بجمل��ة مؤث��رة لألمير عبد 
االل��ه » نحن نقت��ل، لذلك ال أري��د ذرية، 
لكن الهاش��ميني س��يبقون«، ب��أن هذه 
الكلمات هي التي حفزت قلمه للشروع 
ف��ي كتابة وتألي��ف هذا املطب��وع، الذي 
يؤكد عب��ر صفحات��ه، بأنه ليس س��ردا 
لسيرة ذاتية، لرجل قدر له أن يكون على 
الهرم السلطوي في العراق، بقدر ما هو 

بحث استقصائي لتسليط الضوء على 
النواح��ي احلياتية واإلنس��انية من خال 
وقائع وروايات تظه��ر اجلانب االخر لرجل 
خدم الع��راق واح��ب ش��عبه وكان احد 
أعمدة احلكم امللكي فيه، له ماله وعليه 
ما عليه، اال انه ظلم ظلماً شديداً، وهذه 
من سخريات القدر من قبل عامة الناس 

وصغار السياس��يني، وأصح��اب األفكار 
املتطرفة.

يبدو م��ن خ��ال االطاع عل��ى تفاصيل 
املق��االت اخلاصة باألمير، وبش��كل جلي 
ان الكاتب )صفوت فاهم كامل( عاش��ق 
لش��خصية األمي��ر ومنحاز له بش��كل 
كبير، فهو يس��تعرض تفاصي��ل حياته 

وبش��كل دقيق مثل )هواياته، شجاعته 
ومواقف��ه، حياته اخلاصة، زياراته، وحياته 
االجتماعية وميله لألجواء الريفية(، كما 
يؤكد الكاتب عل��ى ان الصور التاريخية 
الت��ي ضمنه��ا كتاب��ه، اس��تعارها من 
أصدق��اء مقربني له، ومن بع��ض املواقع 
واملس��اندة  املتعاطف��ة  االلكتروني��ة 

للعائلة املالكة.
تط��رق الكتاب ف��ي صفحات��ه، الى ثورة 
14 مت��وز، او كما يس��ميه املؤلف )انقاب 
14 متوز 1958(، واملابس��ات التي حصلت 
آنذاك، وي��درج في معرض حديثه، موقفا 
لس��كرتير األمير الش��خصي حني قال:« 
ان األمير عبد االله واجه منذ اليوم األول 
لتوليه الس��لطة مابسات قدر متربص 
وظروف انش��قاق خطير، وظل يسمع ما 
يقال عنه بأنه أجنبي، وطارئ على الباد 
وعل��ى الع��رش، فيح��ز ذلك في نفس��ه 
وتعتري��ه كآبة أمير يتنكر له الناس، وهو 
فوق ذل��ك يحس بانه قد وصل الى نهاية 
املطاف، وال أظنه يام وهو في هذا الوضع 

النفي إذا آثر اخلروج من بلد ثائر عليه«.
حرص املكات��ب على االس��تعانة بوثائق 
وش��هادات ف��ي مذك��رات نش��رت فيها 
اح��داث ومواق��ف ل��وزراء وش��خصيات 
مبناص��ب حساس��ة، كانت تبيت الش��ر 
للعائلة امللكي��ة ولألمير، منها مذكرات 
) نص��ف ق��رن م��ن  توفي��ق الس��ويدي 
التاري��خ(، احد رموز العه��د امللكي، رافق 
الدولة العراقية احلديثة منذ نش��وئها أو 
حتى قبل ذلك التاريخ، عندما كان ش��اباً 
نشطاً يعمل باجتاه االستقال السياسي 
لبلده العراق، وهو مول��ود في بغداد عام 
1892م ف��ي جان��ب الك��رخ محلة خضر 
الياس، من أسرة عريقة، درس احلقوق في 
بغداد ثم إس��طنبول حتى أصبح قاضياً 
كبي��راً حي��ث ُع��ني ع��ام 1918م قاضياً 
لرئاسة محكمة بداءة الشام، ثم عميدا 
لكلية احلق��وق في بغداد، ثم مديراً عاماً 

للعدلية.
أخي��راً يؤك��د الكات��ب ان االط��اع على 
صفحات الكتاب ستختزل للقارئ سيرة 
أكث��ر م��ن ثاثة عق��ود ونيف م��ن تاريخ 
الع��راق امللكي املعاص��ر، ويوضح وجهة 
نظ��ره م��ن خ��ال التنويه ال��ى ان » كل 
معلوم��ة او واقعة أو ح��دث ذكر في هذا 
الكت��اب، يختلف عليه القارئ أو الباحث 
ويساوره الشك س��واء من املصدر أو من 
ش��اهد أو ناقل لواقعة م��ا، ال يتحملها 
أحد س��واي، ول��و م��ن بديهي��ات األمور 
واحلقائ��ق أن يختلف اثنان على حدٍث ما، 
فكي��ف بح��وادث وقعت قب��ل عقود من 
الزم��ن جتذبهم العاطفة وال��والء أحياناً 
واالختاف والكره أحياناً أخر، واذا ما كان 
هناك بعض الشوائب في الروايات، اال أن 

اجلوهر يبقى ثابتاً حتما«.

كتاب األمير عبد االله.. شهيدا في العراق
سيرة ثالثة عقود للعراق الملكي

غالف الكتاب

قراءة

 

متابعة الصباح الجديد:
تأه��ل قاص��ان م��ن الع��راق، أحدهما من 
محافظ��ة ذي ق��ار الى املراح��ل النهائية 
للمس��ابقة املصري��ة للقص��ة القصيرة 

جولدن بوك .
وبحس��ب بي��ان للهيئ��ة املش��رفة على  
املسابقة، ورد جلريدة الناصرية االلكترونية، 
ف��أن ” القاص علي الس��باعي من العراق 
تأهل الى املرحلة النهائية في املس��ابقة، 

ومواطنه القاص فاح العيساوي”.
وأش��ار البيان الى ان ” القائم��ة النهائية 

للمترشحني بلغت 23 متنافًسا .

قاصان من العراق يترشحان لمسابقة
)جولدن بوك( للقصة القصيرة في مصر

رياض الغريب

من دون ادنى فكرة مثا اضع كأس��اً 
من وصاياك 

رمبا تقول لي هل نظرت
اقول نعم اني اراه طافحاً باحلنان

إني اراك
اتلمسك

واسمع همسك في نهاية الطريق
تقول لي

ماضرك لو كتبت عن اجلسر 
ملاذا تركته وحيداً

با عابرين

اضحك من فكرة العابرين
نحن نخشى العبور للضفة االخرى

جدي��دة  وصاي��ا  ن��رى  ان  نخش��ى 
والنقبل

 نقبلها ونضعها حتت الوسائد
هكذا وجدنا انفسنا

نقبل بكل شيء
والشيء منلك

اال ظهورنا جسراً للعابرين
لوصاياهم

وحكمته��م الت��ي يضحك��ون حني 
يتركونها

تسمم ايامنا
في الليل
مثا هو

يغلق الباب بهدوء خائفاً
يفكر بوصاياك

وصاياهم
مرتبكاً هو يصغي ألصوات

ً تدعوه للنوم مبكرا
ليصحو على معاولهم

مطارقهم
عجاتهم التي تس��حق احامه في 

الطريق
ً من مبكرا

واال نبتكر لك ما ال يسر

ليته يخطط لنهر يعبره
من دون اتصال آخر

باألسئلة
او بالنظر الى االيام التي استهلكها

كحنطة توزع مجانا على الفقراء
على رأسهم قرى

ووصايا
وفي قلوبهم صمت

صمت الينتهي
يبتسم

ملناسبات كثيرة تقول له
مر
مر

من هنا الطريق

من هنا الطريق
قصيدة

ياسر األعسم: سعيد لفوزي بجائزة عالمية وحزين ألن إعالمنا لم يهتم بذلك

نظ��م املنتدى الس��وري في مدينة 
إس��طنبول التركية )شمال غرب(، 
مؤخرا، أمس��ية التخت الش��رقي، 
فعالي��ات  ضم��ن  األول��ى  وه��ي 
“مهرج��ان أي��ام س��وريا الثقافية” 
املستمر حتى نهاية النصف األول 

من 2018.
م��ن  يتك��ون  الش��رقي  والتخ��ت 
مجموع��ة من اآلالت املوس��يقية: 

والقان��ون،  والكم��ان  الع��ود، 
والسنطور )يشبه القانون(، والناي، 
والربابة. وحضر  والطبل��ة،  والدف، 
األمس��ية، الت��ي نظمه��ا املنتدى 
بالتع��اون م��ع بلدية إس��طنبول، 
العشرات من أبناء اجلالية السورية 
وجنسيات عربية أخرى في املدينة.

وقدم الفنان الس��وري أحمد بدوي، 
مع فرقة “بيت الفن العربي”، أغاني 

تراثية ووطنية سورية، منها “بلدي 
ما بنس��اكي”، و”بكتب اس��مك يا 
ب��ادي”، وذلك بصحبة عازفني على 
آالت عربي��ة، منها الع��ود والقانون 

والدف.
أنش��طة  املهرج��ان  ويتضم��ن 
متنوع��ة، بينها محاض��رات وورش 
موس��يقية  وأمس��يات  عم��ل 
ومع��ارض وع��روض أزي��اء وعروض 

فلكلوري��ة وأف��ام قصي��رة ح��ول 
مامح التراث والثقافة السورية.

وع��ن اله��دف م��ن املهرج��ان، قال 
محم��ود الطوي��ل، أحد منس��قي 
إل��ى تخفيف  الفعالية، “نس��عى 
آالم احل��رب عن الس��وريني، وإظهار 
الثقاف��ة  ف��ي  واجلم��ال  احلض��ارة 
الس��ورية”. وأض��اف “نب��دأ بجمع 
جنم��ع  ث��م  كس��وريني،  أنفس��نا 

ونس��تضيف  األخ��رى،  اجلالي��ات 
وأدب��اء من  سياس��يني ومثقف��ني 
جالي��ات عربية أخ��رى ومن اجملتمع 

التركي”.
إدارة  فيم��ا ق��ال رئي��س مجل��س 
املنتدى السوري، مصطفى الصباغ، 
في بي��ان ل��ه، إن املهرج��ان يهدف 
إل��ى “تعري��ف الش��عوب األخ��رى، 
بالتراث والفلكلور الس��وريني، وما 

يتضّمنان��ه م��ن ع��ادات وتقالي��د 
وفنون متنوعة”.

وتاب��ع الصب��اغ “إضافة إل��ى ذلك 
نه��دف إلى تعزيز أواص��ر التواصل 
بني السوريني، من خال استحضار 
أجواء العائلة الس��ورية وتفاصيل 
حياته��ا اليومي��ة، ف��ي التعلي��م 
والتقالي��د  والف��ن  والثقاف��ة 

االجتماعية”.

تعريف الشعوب األخرى، بالتراث والفلكلور السوريين
عبر مهرجان أيام سوريا الثقافية” 2017 -  2018

ياسر األعسم



اخلميس 16 تشرين الثاني 2017 العدد )3819(اعالن     13

Thu.16 Nov. 2017 issue )3819(



اعالن اخلميس 16 تشرين الثاني 2017 العدد )3819(

Thu.16 Nov. 2017 issue )3819( 14



اخلميس 16 تشرين الثاني 2017 العدد )3819(اعالن     15

Thu.16 Nov. 2017 issue )3819(



به��ذا  اجلدي��ر  الصحف��ي   (  
االسم، يأخذ على عاتقه تبعة 
كل كتاباته حتى لو كانت ال 
حتمل اس��مه الصريح، فيعد 
الطع��ن والتش��هير والقذف 
الدلي��ل  الت��ي  واالتهام��ات 
عليه��ا، م��ن أش��نع جرائ��م 
أخط��اء املهنة، وعلي��ه أن ال 
يقب��ل إال املهمات والواجبات 
التي  تتفق مع كرامة املهنة، 
وميتن��ع ع��ن ادع��اء لق��ب أو 
انتحال صف��ة ليحصل على 
وال يس��مح  الصحفي،  اخلبر 
بأن يكون عرضة لالس��تغالل 
م��ن أية جه��ة كان��ت، وأن ال 
أدبية )لطش(،  يرتكب سرقة 
وال يس��عى الى االس��تحواذ 
أو  ل��ه  زمي��ل  مرك��ز  عل��ى 
يتقدم للعمل بش��روط أدنى 
تؤدي الى أزاح��ة ذلك الزميل 
من عمل��ه..!، واحلف��اظ على 
أس��رار املهنة, وأن ال يس��يء 
اس��تعمال حري��ة الصحافة 

بقصد مغرض( !( 
الن��ص من  اقتطع��ت ه��ذا 
)قان��ون نقاب��ة الصحفي��ن 
الفرنس��ين( الذي يشير الى 
واملبادئ  واملعايي��ر  الش��روط 
الت��ي تعتمده��ا النقابة في 
الذي��ن يعملون حتت مظلتها 
بصف��ة )صحف��ي( وما يجب 
أن يتحلى به كل من ينخرط 
ويتشرف بهذه املهنة...، وهذا 
ما يدعونا الى وقفة جادة مع 
هذا  نطال��ع  ونحن  أنفس��نا 
النص، ونتساءل نحن معشر 
الصحفي��ن واإلعالمين في 
والدميقراطية..  احلري��ة  عصر 
م��ن منا ي��درك قيم��ة ماورد 
آنف��اً..؟ وما حجم وجس��امة 
األخالقي��ة  املس��ؤوليات 
والتاريخي��ة  واالجتماعي��ة 
واملهنية الت��ي يتحملها من 
اختار بإرادت��ه )مهنة املتاعب 

(..؟
وأج��واء  االنفت��اح  بع��د 
الدميقراطي��ة وحري��ة ال��رأي 
املس��بوقة في  والتعبير غير 
استبشرنا  واملنطقة،  العراق 

الت��ي  )التخم��ة(  ب���  خي��راً 
أصابت القارئ بس��بب الكم 
الهائل م��ن املطبوعات التي 
أغدقت عليه أكث��ر من مواد 
وس��اعات  التموينية  احلصة 

جتهيز الكهرباء الوطنية !
صح��ف ومج��الت حتي��ط به 
م��ن كل جانب، حتم��ل الغث 
والسمن، فيها ما يهدي وما 
يُضل، ما يجمع وما يفرق، ما 
يقرِّب وما يبَّعد، مايحبِّب وما 
يكرِّه.. م��ا يعطي وم��ا يبتز، 
منها م��ا يدار م��ن قبل أهل 
الصنع��ة وال��كار، وأخرى من 

قبل من ال عالقة له بها..!! 
 منه��ا م��ن يتش��وق إليه��ا 
ومنه��ا  والق��راء،  املثقف��ون 
من يتش��وق إليه��ا أصحاب 

اللوندريات
 "األُوجت��ي " وباعة )حب عن 

الشمس ( !
والرأي يجب  الصحافة  حرية 
وإال  باملس��ؤولية  تقت��رن  أن 
ق��د تغ��ري بتحري��ف األخبار 
والتش��ويش  احلقائق  وقل��ب 
وتنتهك حقوق  املتلقي  على 
األفراد واجملتمع على حد سواء 
، وفي هذا الصدد يقول والتر 

من  وهو  ليبرم��ان 
أشهر صحفيي 
ت  ي��ا ال لو ا
»إن  املتح��دة: 
يتن��ا  ر جمهو

فته��ا  صحا و
تنهض��ان  س��وف 
تنه��اران مع��اً،  أو 
ف��ة  لصحا فا
والنزيهة  القديرة 

الت��ي  )املتّج��ردة(، 
بالصال��ح  تهت��م 
واملتمتع��ة  الع��ام، 

ُمدرَّبة  بعقول ذكي��ة 
ملعرف��ة ما ه��و صائب، 

الش��جاعة  متل��ك  و 
بإمكانه��ا  لتحقيق��ه، 
تل��ك  عل��ى  احملافظ��ة 
التي  العام��ة  الفضائ��ل 

من دونها تك��ون احلكومة 
التمثيلي��ة  الش��عبية 

للس��خرية،  ومدعاة  صورية، 
املتهكم��ة  فالصحاف��ة 
التي تش��كك ف��ي الفضائل 
البش��رية، س��وف تُنت��ج مع 
الوقت شعباً خسيساً مثلها، 
مستقبل  صياغة  وس��لطة 
اجملتمع احلر ستكون في أيدي 

صحفيي األجيال املقبلة
وأن��ا في طريقي ال��ى مغادرة 
قاعة االحتفال اخلاصة بالعيد 
الوطني للصحافة ، وبعد أن 
)السائق(  ماش��اهد  ش��اهد 
خلي��ل أبومحم��د زمي��ل له 
ف��ي املهن��ة أصب��ح رئيس��اً 
فضائي��ة  لتحريرصحيف��ة 
،التف��ت الي ..و بادرن��ي قائالً 
:)أس��تاذ يرحم والدي��ك.. تره 
الس��ياقة تعبتني.. شتكول 

أتركها وأشتغل صحفي ؟
أبتس��مت وتدارك��ت املوقف 
وقلت له "عزي��زي أبو محمد 
..اذا أنتم يامعش��ر الس��واق 
 .. بالصحاف��ة  أش��تغلتم 
اكي��د ل��و ترفع��ون األجرة لو 

تشتغلون بنظام العداد  " !

ضوء
أن  يعتق��د  م��ن  هن��اك 
هي  الصحاف��ة 
الطرق  أقصر 
ز  ا بت��ز لأل
واملساومة 
والشهرة!

الصحفي و.. اللوندري  ! 

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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محبس وبيرية

جمال جصاني

 م��ن اآلمال الت��ي أهدرت بعد حقبة "الفت��ح الدميقراطي 
املبن" تتعلق بحلم حتويل العراق من أكبر ثكنة عسكرية 
عرفته��ا املنطق��ة؛ الى ورش��ة للبناء والتنمي��ة واالزدهار 
االقتص��ادي واالجتماعي. فلم مير وق��ت طويل على انهيار 
ذل��ك اجليش العرم��رم واس��تباحة مواقعه ومؤسس��اته 
وثكناته وأسلحته، من قبل شريحة واسعة من منتسبيه 
وشركائهم من خارج املؤسسة العسكرية عشية الهزمية 
املاحق��ة الت��ي حلقت ب��ه، ومن ث��م حل اجلي��ش واألجهزة 
األمني��ة بقرار م��ن احلاكم املدن��ي )برمير( حت��ى انطلقت 
عمليات عش��وائية واسعة إلعادة تشكيلها وبنحٍو أوسع 
وأش��د هشاشة مما كانت عليه. وكما هو احلال في احلقول 
األخ��رى )املدنية( لم تتصدى ملث��ل تلك املهمات االنتقالية 
م��الكات مؤهل��ة للتحول م��ن النظام الش��مولي صوب 
الدميقراطي��ة والتعددي��ة واحلداثة. بالرغم م��ن مرور مدة 
طويلة نسبياً على زوال النظام املباد )أكثر من أربعة عشر 
عام��اً( والنكوص الذي حلق مبش��روع التحوالت واس��ترداد 
العسكرة لهيمنتها وسطوتها مجدداً، حيث ميتلك العراق 
"اجلدي��د" أكبر عدد من اجلنراالت ال في املنطقة وحس��ب 
ب��ل في العالم كله مقارنة بعدد س��كانه؛ يصعب العثور 
من بينهم على جنرال دميقراطي، أي قائد عسكري يكرس 
كل مواهب��ه وإمكانات��ه دفاعاً عن التجرب��ة الدميقراطية 
وفلس��فتها ومنظومة قيمها الراقي��ة. خيبة األمل هذه 
ميكن التع��رف عليها في الدقالت التي ش��هدتها بورصة 
ال��والءات، حي��ث أصابع غي��ر القليل من اجلن��راالت وبقية 
الرت��ب املرصعة ب��كل أنواع احملابس، ق��د وضعت بصمتها 
على القيافة العس��كرية للعهد اجلديد، لتسد شيئاً من 
احلاجات واملمارس��ات وأمناط الس��لوك التي أدمنت عليها 
شريحة واسعة من املنتس��بن  للمؤسسات العسكرية 
واألمنية زمن النظام املباد، ومن األهمية مبكان اإلشارة الى 
أن الطبقة السياس��ية احلالية قد اعتم��دت على الكثير 
منهم إلعادة بناء هذه املؤسس��ات احليوية، والتي يفترض 
أن تسترد هويتها املهنية واملستقلة بوصفها )فوق امليول 
واالجتاه��ات العقائدية واآليديولوجي��ة( ال كما حصل لها 
من اس��تباحات ش��عبوية، متت حتت رعاي��ة ومباركة قوى 
وكت��ل "الهوي��ات القاتل��ة"، وما انتش��ار ظاه��رة احملابس 
وغيرها من الرموز الدينية والطائفية بن املنتس��بن لها؛ 
إال مثال واضح على ذلك اخللل البنيوي املتنافر وهوية هذه 

املؤسسات ووظائفها الدستورية.
لقد حّذرنا مراراً وتكراراً من التهاون واملواقف غير املسؤولة، 
الت��ي تقف خلف هذه االس��تباحات لباكورة املؤسس��ات 
)اجلي��ش وبقية األجهزة األمنية( التي وحدت ش��عوب هذا 
الوطن القدمي حتت ل��واء الدولة العراقية احلديثة في الربع 
األول م��ن الق��رن املنص��رم، ودعونا الى تصفي��ة ما خلفه 
النظ��ام املب��اد من آث��ار التمييز والتفرقة وف��رض العقائد 
واآليديولوجيات احلزبي��ة العابرة، غير أن "أولي األمر اجلدد" 
ل��م يلتفتوا لكل ذلك، وواصلوا هروالتهم على خطى ذلك 
اخملل��وق الذي انتش��ل مذعوراً من جح��ره األخير بعيداً عن 
نياش��ينه ورتبته املستعارة. إن االنتصارات األخيرة لقواتنا 
املس��لحة، على أعتى وأش��رس عصابات اإلرهاب العاملية 
)داع��ش( وحتريرها لكامل التراب العراقي، قد كش��ف عن 
إمكان��ات واعدة للش��روع بعملية اإلص��الح البنيوي، كي 
تس��ترد ه��ذه املؤسس��ات مكانته��ا ووظائفه��ا املهنية 
واملس��تقلة خدم��ة للوطن ونظام��ه الدميقراطي االحتادي 
اجلدي��د. صحيح أنها مهمة صعبة وعس��يرة، وس��تالقي 
مقاومة شديدة من بقايا ديناصورات هذه املؤسسات التي 
م��ا زالت حتن لتقاليد العمل والس��لوك اخلاصة باألنظمة 
الش��مولية الس��ابقة، إال أنها حتوالت ال ب��د منها لتأكيد 
جديتنا في التعاطي مع ملف الفس��اد وال��ذي يزود بقية 

ملفات اإلرهاب والتشرذم واالنحطاط بكل ما حتتاجه..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف:
م��ع  وش��كلت  مواهب��ه،  تع��ددت 
بعضه��ا حتف��ة فني��ة موزاييكي��ة، 
حتوي كل أنواع واش��كال الفنون، من 
املوس��يقى، الى الرس��م، ومحاوالت 

لكتابة الشعر، وكذلك القصة.
الفن��ان املوس��يقي التونس��ي عبد 
الباس��ط عزوز، حتدث ال��ى الصباح 
اجلديد عن مش��اريعه املس��تقبلية، 
بع��د فس��حة احلرية الت��ي اخذوها 
عن��وة وبش��جاعة، ومن خ��الل لقاء 

قصير جمعنا به.
االساس��ية  يق��ول ع��زوز: موهبتي 
هي املوس��يقى، الت��ي رافقتني منذ 
طفولتي، حيث لفت انتباه املدرسين 
حينها لكن، ولعدة ظروف مجتمعة، 
لم أستطع صقل املوهبة بالدراسة 
االكادميية، اال ان ذلك لم مينعني من 
محاولة صقل موهبتي املوس��يقية 
من خالل الق��راءة ومتابعة احلصص 
وكون��ت  التعليمي��ة،  التلفزيوني��ة 
لنفسي ثقافة موس��يقية علمية، 
كنت اس��تمع الى أنواع املوس��يقى 

العاملي��ة، واق��ارن وادرس التراكي��ب 
والفوارق االحاس��يس التي متيز كل، 

شعب.
حصل عزوز على اول عود عندما كان 
في البكالوريا، حي��ث وعدته والدته 
به، عند جناحه: اش��ترت لي عودا من 
مصروفه��ا، ألنه��ا كانت رب��ة بيت، 
ولكنها كان��ت مؤمنة بي، فالفضل 
االول له��ا، ثم ألخ��ي األكبر، بحكم 
عالقته هو اآلخر بالفن، فهو رس��ام، 
وعاش��ق مجنون للموس��يقى، وقد 
آمن بي ايضا، وكان ال يتردد في مدي 
بالكت��ب والتس��جيالت، واملق��االت، 
الت��ي م��ن ش��أنها ان توس��ع دائرة 

اطالعي ومعرفتي بهذا العالم.
وعن الس��بب الذي منعه من دراسة 
املوسيقى فيما بعد يقول عزوز: طبعا 
الدراسة مطلوبة، لكن املوضوع لم 
يكن بق��رار من��ي. فقد نش��أت في 
مدينة من املدن الداخلية، املهمشة 
اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، برغم 
انها غني��ة باملواهب والطاقات، فلم 
يكن هناك كونسرفاتوار، وكنا ندرس 

املوسيقى في السنة االولى والثانية 
ثانوي فقط، ويكون عمر الطالب ما 
بن ١٣ و١٤(. لكني بقيت محتفظا، 

بتلك الكراريس والكتب لسنوات.
وتاب��ع ع��زوز: اط��اري العائل��ي كان 
محافظا برغم جودة الذوق، فوالدي 
لم يكن يسمح بدراسة املوسيقى، 

وكان يعتق��د ان ذل��ك قد س��يعيق 
مسار دراس��تي األساسية، ثم وفي 
س��ن متقدمة، تش��كل عندي وعي 
سياس��ي معن، وقرأت عن الفن من 
واالجتماعية،  الفلس��فية،  الناحية 
واطلع��ت على جتارب بعض الفنانن 
أصحاب الرسالة، مثل الشيخ امام، 

الطريق  وفرق��ة  ومارس��يل خليفة، 
ملتزم��ة  ومجموع��ات  العراقي��ة، 
من فنان��ي تونس، منه��ا مجموعة 
ومجموع��ة  املوس��يقي،  البح��ث 

األرض، واصحاب الكلمة.
 واضاف: عرفت ان املوسيقى ليست، 
فقط اصوات جميلة مطربة، بل هي 
ايضا رسالة، عندما قرأت عن فيكتور 
ج��ارا، املغني الش��يلي، ال��ذي قطع 
بينوش��يه اصابعه في ستاد رياضي 
ام��ام الن��اس، عقابا له ع��ن اغانيه 
الثوري��ة قبل ان يعدمه، احسس��ت 
بقيمة هذه الرسالة، سقت لك هذه 
االمثل��ة، الن امليدان الثقافي عموما 
ف��ي تونس بعه��د الدكتاتورية، كان 
عب��ارة عن ب��وق دعاية للنظ��ام، فان 
كن��ت مواليا للنظ��ام وتوظف فنك 
في مدح��ه والتطبيل له، س��تفتح 

لك االبواب، واال فإبق في مكانك.
ق��ام  ش��عر  قصي��دة  اول  وع��ن 
بتلحينها يقول عزوز: اذكر انني اول 
قطع��ة حلنتها كانت لن��زار قباني، 
واعدت  اس��مها قص��ة خالفاتن��ا، 

الك��رة مع بع��ض اش��عار محمود 
درويش، وامل دنقل، وش��اعرة كبيرة 
في مدينتنا اس��مها فوزية العلوي، 
ثم انتقيت بعض ابيات من الشعر 
الق��دمي، ألج��رب القوال��ب القدمية 
كاملوش��ح مث��ال، ولي في��ه وصلة 
كامله، ثم حاولت ان اكتب كلمات 
أغان��ي، وأحلنها، أح��ب ان أجرب في 

كل شيء.
اما مش��اريعه اليوم فيق��ول عزوز: 
االن ل��م يع��د هن��اك م��ا مينعن��ي، 
الن اه��م م��ا حتق��ق ف��ي ثورتنا هو 
ه��ذا الهام��ش احملت��رم م��ن احلرية، 
فالفن��ان أصب��ح ح��را، ول��م يع��د 
بوق��ا للدعاية، ولكن كم��ا تعرفن 
حضرتك، النوعية التي اميل اليها 
م��ن الغن��اء، ق��د ال تروق الش��باب، 
وهذا هاجس من هواجس��ي وحتدي: 
كيف جنلب الشباب الى املوسيقى 
املتقنة، من دون ان نزعجه بالقوالب 
الكالس��يكية الثقيلة، او البطيئة 
واململ��ة، هذا حت��دي كبي��ر البد، ان 

يشتغل عليه كل املوسيقين.

الموسيقي التونسي عبد الباسط عزوز: الفنان اليوم لم يعد بوقًا للنظام
هامش الحرية بعد الثورة فتح أبوابًا لتحقيق بعض أحالمنا

عبد الباسط عزوز

بغداد - الصباح الجديد: 
حاز التقرير املص��ور للصحفي العراقي علي أركادي على جائزة 
مهرج��ان بايو كلف��ادوس للمراس��لن احلربين ف��ي مجلة دير 
ش��بيغل األملانية بعنوان )وحوش��اً وليس أبطاالً( الذي أقيم في 

مدينة بايو الفرنسية.
ش��ارك فيه العديد م��ن الصحفين الذي قدموا ش��هادات عن 
األوضاع في س��وريا والعراق، حيث مت عرض نحو 50تقريراً بصورة 
مكتوب��ة، أو فيديو، أو ص��ور تتناول معرك��ة مدينة املوصل في 
الع��راق، واألوضاع في س��وريا وجنوب الس��ودان، وليبيا، وتركيا، 
والفلبن، ونيجيريا، وفنزويال، واملكس��يك، وأوكرانيا، مع تنظيم 

سبعة معارض عن سوريا والعراق خالل املهرجان.
وتص��درت األخب��ار العراقي��ة أعم��ال املهرجان، خاص��ة عملية 
اس��تعادة املوصل من تنظيم داع��ش اإلرهابي، الذي يكافئ كل 
عام أفضل مراسلي احلرب، وقد منحت جائزة التصوير إلى املصور 
الكردي علي أركادي، في تقريره حول انتهاكات مارستها وحدات 

عراقية منخرطة في احلرب ضد تنظيم داعش اإلرهابي.
 وجائ��زة الصحاف��ة املكتوبة إلى مراس��ل صحيف��ة لوفيغارو 
س��امويل ف��وري ال��ذي غط��ى معركة املوص��ل، قب��ل أن ينجو 
بأعجوب��ة م��ن املوت ف��ي انفجار عب��وة، أودت بحي��اة ثالثة من 

مرافقيه.
في حن منحت جائزة اجلمهور الى املصور أنطوان اغودجيان في 
مجلة لوفيغارو، والذي غطى احلي القدمي في املوصل، كما فازت 
قضية حترير املوص��ل باجلائزة اإلذاعية، حيث مت تكرمي الصحفية 
غويندولن ديبونو في إذاع��ة يوروب 1 عن أعدادها تقارير خاصة 

مبدينة املوصل. 

عراقي يحصل على جائزة 
مهرجان " بايو كلفادوس "

الصباح الجديد - وكاالت:
بع��د أن أص��درت نقابة املوس��يقين قراراً 
حاس��ماً يج��در إيق��اف الفنان��ة املصرية 
ش��يرين عبد الوهاب عن الغناء في مصر، 
وإحالتها للتحقيق بسبب اساءتها ملصر، 

أصدرت شيرين بياناً جاء فيه التالي:
"بيان مني أنا ش��يرين س��يد محمد عبد 
الوهاب، الطفلة املصرية البس��يطة التي 
نش��أت في منطقة القلعة الش��عبية، و 
تعلمت حب هذا الوطن و اإلنتماء إليه من 
بس��طاء مثلها، يحبون ت��راب هذا الوطن، 
م��ن دون أي مقابل، الطفل��ة التي كبرت، 
و أصبح��ت ش��خصية عام��ة معروف��ة، 
حتاس��ب عل��ى كل نفس تتنفس��ه، و كل 
حركة تتحركها، و لكنها ما زالت حتتفظ 
بطفولتها و عفويتها، وهو ما يسبب لها 

الكثير من املشكالت.
أنا ش��يرين عبد الوهاب الت��ي غنت ملصر 
وشهدائها ولم تتأخر حلظة في تلبية نداء 
وطنه��ا ف��ي أي وقت، بصوتها، واس��مها، 
وكل م��ا حققت��ه، رفضت الغن��اء في أي 
دول��ة على خ��الف سياس��ي م��ع وطنها 
مهما كان��ت االغ��راءات، أو املقاب��ل، ومن 
دون أن يطل��ب منها أح��د ذلك، وهذا ليس 
فضل، وامنا واجب وش��يء بس��يط مقارنة 
مبا اعطته لها بلده��ا، وأبناء بلدها، الذين 

جعلوها اآلن فيما هي عليه.
شيرين التي تفخر عندما تغني في اي دولة، 
ويس��بق اس��مها لقب املطرب��ة املصرية، 
وجتده ش��رف م��ا بعده ش��رف، ونعمة من 

اهلل أنها نشأت في هذا الوطن.
هذه املقدمة ليس��ت للدفاع عن خطأ، وال 
للهرب من اعتذار واجب، من دعابة لم تكن 

في محله��ا، ومن تعبير خانها، 
والص��واب  خط��أ،  فاخلط��أ 

صواب.
مصر  احلبي��ب  وطني 

مصر،  وطني  وأبناء 
من  لكم  أعت��ذر 

قلب��ي  كل 
ع��ن أي أل��م 
ألي  سببته 

ش��خص 
 ، فيك��م

ويعل��م اهلل 
حب��ي  م��دى 

لبل��دي  وانتمائ��ي 
ولك��م جميعا،  مص��ر 

فلم ولن أنس��ى فضل مصر 
أتدارك  وفضلك��م، وأعدكم ب��أن 

مستقبال مثل هذه األخطاء 
الساذجة، التي تضعني 

ف��ي  أمامك��م  اآلن 
مثل هذا املوقف، 

ال��ذي أمتنى لو 
لم أكن فيه 

اآلن.

شيرين عبد الوهاب تعتذر في 
بيان لها عن إساءتها لمصر

بعد قرار النقابة بإيقافها عن الغناء في مصر

بغداد - الصباح الجديد:
أقام��ت دار الثقاف��ة والنش��ر الكردية، ندوة 
حوارية بعن��وان )دور اإلعالم وتأثيره في الرأي 
الع��ام( على قاعة ش��يركو بيك��ه في مقر 
ال��دار. اس��تهلت الن��دوة بكلم��ة ترحيبية 
لقس��م العالق��ات واإلع��الم جاء فيه��ا، إن 
اإلعالم يش��كل الرأي العام ويقود اجلماهير، 
وميك��ن أن يغي��ر كثيرا م��ن املفاهي��م لدى 
املتلقي، وكل ذلك قد يكون س��لبا أو إيجابا، 

فالصحفي��ون واإلعالميون، ه��م ابرز صناع 
ال��رأي العام ألنهم يتحمل��ون جزء كبير من 

التعاطي مع اخلبر وصياغته.
ورح��ب مدي��ر عام ال��دار ئاوات حس��ن أمن 
بالدكت��ور حس��ن كاكي، من خ��الل كلمته 
الت��ي ق��ال فيه��ا، إن دار الثقاف��ة والنش��ر 
الكردي��ة ه��ي دار الثقافات العراقي��ة، ولنا 
الش��رف أن نس��تمع إلى املعلومات القيمة 
التي س��يلقيها علينا الدكت��ور كاكي في 

محاضرته.
وتس��اءل كاك��ي عن طبيع��ة حرية 
اإلعالم في العراق، وهل هو حر مبعنى 
الكلمة، داعيا إلى ضرورة سن قانون 
يحمي الصحفي واإلعالمي بصورة 
عام��ة، ويتيح ل��ه العم��ل بحرية، 
وحق التعبير عن رأيه، والوصول إلى 

املعلومات، ملا لإلعالم من دور مؤثر في 
الرأي العام.

الثقافة الكردية تعقد ندوة )اإلعالم وتأثيره في الرأي العام(
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