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ملحق "       " 
مجلس الوزراء يخصص

500 مليون دينار لنادي الجوية

بغداد - وعد الشمري:
توقعت كتلــة اإلصالح واإلعمار، 
أمس األربعاء، أن يقوم عادل عبد 
الوزارية  بتقدمي تشكيلته  املهدي 
والبرنامــج احلكومي إلى مجلس 
املقبل،  النواب خــالل األســبوع 
مبينــاً أن الكتــل السياســية 
تواصــل حواراتها من أجل ضمان 
جناح عمليــة التصويت، متوقعاً 
ان حتقق احلكومــة املقبلة جناحاً 
نســبياً مبــا يعالــج الكثير من 

سلبيات التجربة املاضية.
وقــال النائب عــن الكتلة فرات 
االولية  "املعطيات  إن  التميمــي 
تفيد بــأن عبد املهدي يســتعد 
لتقــدمي طاقــم حكومتــه مع 
إلــى مجلس  الوزاري  البرنامــج 
النواب االسبوع املقبل للتصويت 

عليهما".
واضــاف التميمي في حديث إلى 
"املواقيت  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
بتشكيل  املتعلقة  الدســتورية 
على  تضيــق  بــدأت  احلكومــة 
عبد املهدي، ولم يتبق له ســوى 

اسبوعني فقط".
"احلاجة اصبحت  أن  إلى  وأشــار 
ملحة في الوقت الراهن لتكثيف 
السياســية  الكتل  مع  احلوارات 
التصويت على  من أجل ضمــان 
التشــكيلة الوزاريــة والبرنامج 

خالل املهلة الدستورية".
أن "الكتل  إلــى  التميمي  ولفت 
السياسية تطالب باالطالع على 
املوافقة  قبل  احلكومي  البرنامج 
عليــه داخل مجلــس النواب ما 
يقتضي االنتهاء من اعداده خالل 

االيام القليلة املقبلة".
االصالح  النائب عن حتالف  ولفت 
جمللــس  الداخلــي  "النظــام  أن 
النــواب يوجــب تشــكيل جلنة 
برئاســة النائــب االول لرئيــس 
البرنامج  البرملان مهمتها دراسة 
احلكومي قبــل عرضه للتصويت 

مع الكابينة الوزارية".
وأوضــح أن "جميع هذه الظروف 
جتعلنا امام حقيقــة بأن عملية 
تشكيل احلكومة يجب ان حتسم 
باســرع وقت، ســيما مع اقتراب 
التي  االربعينية  الزيــارة  موعــد 
بدورها قــد تعطل عملية انعقاد 

مجلس النواب".
وشــدد التميمي علــى أن "عبد 
املهــدي شــخصية معروفة وال 
عليه،  االمــالءات  بفــرض  يقبل 
كما أن الوزارات الســيادية سوف 
من  املعلومات  بحســب  تشغل 
شــخصيات تتمتــع بالكفــاءة 
واخلبرة لضمان حســن ادارتها مبا 
يلبي طموحات الشارع العراقي".
تتمة ص3

عبد المهدي يقّدم برنامجه الحكومي األسبوع المقبل 
والوزارات السيادية سيشغلها أهل الخبرة

اإلصالح يتوّقع "نجاحًا نسبيًا" في عمله المقبل

 فيلم » الرحلة » أنهى توقفًا
13إلنتاج األفالم العراقية دام 27 عامًا الشرطة التركية تعثر على أدلة 

6تُثبت مقتل الصحافي جمال خاشقجي

a

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتقرت أســعار النفط أمس 
أيام،  لثالثة  إثر مكاسب  األربعاء 
لقطاع  بيانات  أظهــرت  أن  بعد 
في  مفاجئا  انخفاضــا  البترول 
مخزونات اخلــام األميركية وفي 
التوترات  تثيــر فيه  الذي  الوقت 
بشــأن اختفاء صحفي سعودي 

بارز مخاوف بشأن اإلمدادات.
األميركــي  اخلــام  وانخفــض 
اخلفيف 20 ســنتا إلــى 72.02 

دوالرا للبرميل.
وتراجع خام برنت عشرة سنتات 
إلى 81.31 دوالرا للبرميل بعد أن 
زاد 1.15 دوالر في اجللسات الثالث 

السابقة.
وخام القيــاس العاملي، الذي بلغ 
أدنى مستوى في أسبوعني خالل 
األسبوع املاضي مع تراجع أسواق 
األسهم، منخفض نحو خمسة 
دوالرات عــن أعلى مســتوى في 
أربع سنوات 86.74 دوالر املسجل 

في الثالث من تشرين األول.
وقال وارن باترسون محلل أسواق 
آي.ان.جي  فــي  األولية  الســلع 
البترول  أرقام معهــد  ”فاجــأت 
األميركــي الســوق ) الثالثــاء( 
اخلام  مخزونات  انخفضت  حيث 
األميركيــة 2.13 مليــون برميل 
األســبوع املاضــي باملقارنة مع 

توقعات لزيادتها“.
وتوقع مســح أجرته رويترز قبيل 
إعالن بيانات معهد البترول زيادة 
مخزونات اخلــام نحو 2.2 مليون 

برميل.
معلومــات  إدارة  واعلنــت 
بيانــات  األميركيــة  الطاقــة 
اخملزون الرســمية أمس. وتعززت 
بفعل  الســوق  في  املعنويــات 
فضيحــة اختفــاء الصحفــي 
السعودي جمال خاشقجي قبل 
أســبوعني بعد دخوله قنصلية 

بالده في اسطنبول.
وأبدى الرئيــس األميركي دونالد 

ترامــب تصديقــا ملــا تقولــه 
اختفــاء  بشــأن  الســعودية 
خاشــقجي  جمال  الصحفــي 
بالرغم من أن مشرعني أميركيني 
وجهوا أصابع االتهام إلى القيادة 
يتزايد  حــني  فــي  الســعودية 
الضغــط الغربي علــى الرياض 

لتقدمي أجوبة.
وقال وزيــر اخلارجيــة األميركي 
مايــك بومبيــو قبــل مغادرته 
اململكــة متجها إلــى تركيا إن 
السعودية تعهدت بإجراء حتقيق 

كامل.
رئيس  ريتربــوش  جيــم  وقــال 
إن  أسوســيتس  آند  ريتربــوش 
الســعودية قد تخفــض إنتاج 
النفــط 500 ألــف برميل يوميا 
”كطلقة حتذير إذا قررت الواليات 
املتحــدة فــرض أي عقوبات ردا 
فــي قضية  التطــورات  علــى 

خاشقجي“.
تفصيالت ص8

تقريـر

انخفاض مفاجئ في المخزونات األميركية يؤدي الى استقرار أسعار النفط

السليمانية - عباس كاريزي:
الكردســتاني  الوطني  االحتاد  رد 
بحــدة على بيان أصــدره رئيس 
احلزب الدميقراطي الكردســتاني 
مسعود بارزاني مبناسبة الذكرى 
األولى ألحــداث 16 اكتوبر وعودة 
قــوات اجليــش العراقــي الــى 

اتهم  الذي  كركــوك،  محافظة 
باخليانة  الكردستاني  االحتاد  فيه 
والتواطؤ مــع احلكومة االحتادية 

إلجهاض االستفتاء.
وجاء فــي بيان شــديد اللهجة 
صادر عن املركز الثاني لتنظيمات 
الكردســتاني  الوطني  االحتــاد 

مبحافظة كركوك تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، "ان شعب 
كردستان يعرفون جيدا ان احداث 
16 اكتوبر والنتائج الي متخضت 
للسياســات  نتيجة  هــي  عنه 
اصاب  الــذي  والغرور  اخلاطئــة 
الدميقراطــي،  احلــزب  قيــادات 

نتيجة لعــدم اعارتهم االهتمام 
اجملتمــع  ونصائــح  لتحذيــرات 
الدولي واصدقاء شعب كردستان 
اجراء  بتأجيــل  التــي طالبــت 

االستفتاء". 
الثاني "من  املركــز  بيان  واضاف 
الدميقراطي  للحــزب  نقول  هنا 

ورئيسه مســعود بارزاني، انكم 
التحدث  ميكنــه  مــن  أرخــص 
عن اخليانــة الن اخليانــة تغلف 
االبرز  ســمتكم  وهي  تاريخكم 

منذ تأسيسكم وحلد االن".
وتابــع البيان "نحن فــي الوقت 
الذي منر مبرحلة حساسة ينتظر 

فيها شعب كردســتان االحزاب 
السياســية ان تعمــل باقصى 
طاقتهــا فــي اطــار مشــروع 
وطني مشــترك ملعاجلة االوضاع 
والعسكرية في كركوك  االدارية 

واملناطق املتنازع عليها...
تفصيالت ص2

الحزب الديمقراطي واالتحاد الكردستاني يتبادالن تهمة الخيانة والموقف يتأزم بينهما
على خلفية وصف األول للقّوات العراقية بالمحتلة

بغداد - الصباح الجديد:
نقيب   النفــط  وزارة  طالبــت 
الصحفــني العراقيــني بوضع 
حد للممارســات غير املهنية 
والتشهير  االستهداف  وحاالت 
مــن  ومســؤوليها  بالــوزارة 
قبــل بعض الصحــف احمللية 
واالبتزاز  الضغــط  متارس  التي 
لتحصيل اإلعالنات منها خارج 

االستحقاقات والضوابط  .
 وأكــدت الــوزارة فــي إيضاح 
تلقت الصباح اجلديد نســخة 
املكتب  بان مهــام  امس،  منه 
بالنشــاط  تنحصر  االعالمي  
االعالمي الــذي يتعلق  بتحرير 
االخبار والنشــر والتواصل مع 
وسائل االعالم احمللية والعاملية 

فقط ،
فــي  املعنيــة  االقســام  وان 
تتعامل  النفطية  الشــركات 

بصورة مباشــرة  مع الصحف 
فــي موضــوع اإلعالنــات دون 

الرجوع الى املكتب االعالمي .
تشكيل  الى  الوزارة  وأشــارت 
متارس  الوزارة  في  مركزية  جلنة 
مهامهــا مبراقبــة ومتابعــة 
عمليات نشر االعالنات من قبل 
الوطنية.  النفطية  الشركات 
ادارات  الــوزارة جميع  وتطالب 
الصحف الى تقدمي مالحظاتها 
وشــكواها الى مكتب املفتش 
العام في حالة رصد مخالفات 
في الية نشر اإلعالنات من قبل 
اجلهات املسؤولة في الشركات 
النفطيــة للتحقــق منهــا، 
بدالً مــن اللجوء الــى تلفيق 
االتهامــات جتــاه املســؤولني 
القطــاع  فــي  والعاملــني 

النفطي.
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وزارة النفط تناشد نقيب 
الصحفيين بوضع حد لالبتزاز الذي 

تتعرض له من صحف متكسبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواصــل التحضيــرات إلقامــة 
لالســتثمار  الدوليــة  القّمــة 
وإعادة اإلعمــار وتنمية االقتصاد 
العراقي في شــهر كانــون األول 
املقبل، والــذي ينظم بالتعاون ما 
بني صندوق إعــادة إعمار املناطق 
احملــررة بالتعــاون مــع شــركة 
البريطانية  اكســجينج  فرونتير 
املتخصصــة بإقامــة املؤمتــرات 

واملعارض الدولية.
وقال ممثل شــركة شركة فرونتير 
اكســجينج احمد اجلادر في بيان 
لهــا تلقــت "الصبــاح اجلديد" 
نســخة منــه ان "احلــدث ياتي 
في ظروف بالغة احلساســية ما 
واالمكانات  يتطلب حشد اجلهود 
للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي 
وقطاع االعمار واخلدمات خصوصا 
بعــد حتــرر العــراق بالكامل من 
االرهابي وحتسن  "داعش"  تنظيم 

االوضاع االمنية".
القمة  ان "  واضاف ممثل الشركة 
ستوفر االطالع على فرص العمل 

وأفضل املصــارف احمللية اخلاصة، 
وســتكون القمة عبارة عن مؤمتر 
ينظــم علــى هامشــه معرض 
الفرصــة الذهبية للقــاء بكبار 
الشــركات العاملية واملستثمرين 
العراق  فــي  للعمل  املتطلعــني 
إضافة الى املنظمات الدولية التي 
واملعونة  الدعم  لتقدمي  تســعى 
للبلد مبختلف اجملــاالت كاالعمار 
واالستشارات  االستثمارات  ودعم 

االقتصادية".
وكان رئيس صنــدوق اعادة اعمار 
املناطــق املتضــررة د. مصطفى 
الهيتــي قال ان "حضــور اجلهد 
الدولــي املتخصص فــي بغداد، 
ميثل دعما حقيقيا لعمليات اعادة 
احملررة  للمناطق  واالعمــار  البناء 
التي تتطلب جهدا كبيراً "، الفتا 
الى ان "جهود الصندوق في اعادة 
اعمار املناطــق املتضررة متواصل 
املهمة في  املشــاريع  تنفيذ  عبر 
هذه املناطــق، والتي تالمس حياة 

املواطن العراقي".
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قّمة دولية ببغداد في
كانون األول إلعادة اإلعمار 

وتنمية االقتصاد

بغداد - الصباح الجديد:
العالي  التعليــم  وزارة  وافقــت 
والبحث العلمــي، اليوم األربعاء، 
علــى إقامة امتحــان تعويضي 
ملن لم يؤد امتحانــي الدور األول 
والثاني فــي الكليات، كما قررت 
نتائج  على  درجــات  خمس  منح 
الطلبــة فــي املرحلتــني األولى 
والرابعــة وللمرقنــة قيودهــم، 
فضال عن تخفيض أجور التعليم 

املوازي.
وذكر بيان للوزارة، إن "هيئة الرأي 
التعليــم صوتت خالل  وزارة  في 
اجتماعها مع نائب رئيس البرملان 
البرملان،  مبنى  في  احلداد  بشــير 
امتحان  باجــراء  املوافقــة  على 
تعويضــي ملن لم يســتطيع ان 
يؤدي امتحان الدور االول والثاني".

وأضاف البيان أن "الهيئة وافقت 
ايضا على اعطــاء خمس درجات 

والرابعة  االولــى  املرحلة  لطالب 
والطلبة املرقنــة قيودهم، وعلى 
املوازي  التعليــم  اجور  تخفيض 

جلميع املراحل".
العالي عبد  التعليــم  وزير  وكان 
الرزاق العيســى قد دعا أصال أول 
أمس األثنــني، الى تخفيض أجور 
طلبة التعليم املــوازي، بالتزامن 
مع إطالق الوزارة استمارة التقدمي 
الــى قنــاة التعليــم احلكومي 
للعام  "املوازي"  الصباحي  اخلاص 

الدارسي 2018 – 2019.
ولم يفسر البيان السبب في عدم 
الثانية  املرحلتني  طلبة  شــمول 
ومتييز  اخلمس،  بالدرجات  والثالثة 
والرابعة عنهما،  األولى  املرحلتني 
التعويضي  االمتحان  كان  اذا  وما 
يشــمل مرحلة بعينهــا ام كل 

املراحل الدراسية..
تتمة ص3

التعليم تقرر إجراء امتحان 
تعويضي في الكليات وخفض 

أجور التعليم الموازي

استقرار أسعار النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
األملانية  ســيمنس  شــركة  تعتزم 
إضافــة طاقــة 11 ميغــاواط الى 
الوطنيــة في  الكهربــاء  شــبكة 
غضون أربع سنوات، مشيرة الى أنها 
ستوفر اآلالف من فرص التعليم أمام 
الشــباب العراقي وعشــرات اآلالف 

من الوظائف، في وقــت ذكرت فيه 
إلكتريك"  أن شركة "جنرال  مصادر 
بعقد  للفــوز  مرجحة  األميركيــة 
كهرباء مبليارات الدوالرات في العراق.
لشــركة  التنفيذي  الرئيــس  وقال 
سيمنس جو كايسر في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، امس 

الطريق،  االربعــاء: "طبقا خلارطــة 
 11 إلضافــة  ســيمنس  تخطــط 
الف ميغاواط مــن الطاقة اجلديدة 
لشــبكة الكهربــاء العراقية على 
مدار 4 ســنوات، مبينا ان "املشروع 
ســيوفر طاقة مســتدامة يُعتمد 
عليهــا لنحــو 23 مليــون مواطن 

عراقي وســتزيد الطاقة اجلديدة من 
البالد  احلالية فــي  التوليد  قــدرات 
بنســبة 50 % كما أنها ستزيد من 
الكهرباء في  وتوزيــع  نقل  معدالت 
العراق بصــورة ملحوظة خاصة في 

املناطق اجلنوبية". 
تفصيالت موسعة ص8

سيمنس تعتزم إضافة 11 ألف ميغاواط
لشبكة الكهرباء الوطنية

جنرال إلكتريك مرّجحة للفوز بعقد ضخم في العراق

" لقاء العمر "..السيرة السياسية للراحل جالل طالباني

عادل عبد املهدي

غدًا.. »الشبابي« يستهل نهائيات آسيا بلقاء تايالند

البرنامج المقبل ألسود الرافدين يتضمن مباريات عالية المستوى



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي: 

الكردســتاني  الوطني  االحتــاد  رد 
رئيس  بيان أصــدره  وبشــدة على 
احلــزب الدميقراطي الكردســتاني 
الذكرى  مبناسبة  بارزاني  مســعود 
األولــى ألحــداث 16 اكتوبر وعودة 
قوات اجليش العراقي الى محافظة 
كركوك، الــذي اتهم فيــه االحتاد 
احلكومة  مــع  والتواطؤ  باخليانــة 

االحتادية إلجهاض االستفتاء.
واضاف بيان شــديد اللهجة صادر 
االحتاد  لتنظيمات  الثاني  املركز  عن 
الوطنــي الكردســتاني مبحافظة 
كركــوك تلقــت الصبــاح اجلديد 
نسخة منه، ان شــعب كردستان 
يعرفون جيــدا ان احداث 16 اكتوبر 
والنتائــج الي متخضــت عنه هي 
اخلاطئــة  للسياســات  نتيجــة 
والغرور الذي اصــاب قيادات احلزب 
اعارتهم  نتيجة لعدم  الدميقراطي، 
االهتمام لتحذيرات ونصائح اجملتمع 
الدولي واصدقاء شــعب كردستان 
اجــراء  بتأجيــل  طالبــت  التــي 

االستفتاء. 
واضاف بيان املركــز الثاني من هنا 
ورئيسه  الدميقراطي  للحزب  نقول 
مســعود بارزانــي، انكــم أرخص 
مــن ميكنــه التحدث عــن اخليانة 
وهي  تاريخكم  تغلــف  اخليانة  الن 
ســمتكم االبرز منذ تأسيســكم 

وحلد االن.
وتابــع البيــان نحــن فــي الوقت 
ينتظر  مبرحلة حساســة  منر  الذي 
االحزاب  فيها شــعب كردســتان 
باقصــى  ان تعمــل  السياســية 
طاقتهــا في اطار مشــروع وطني 
االدارية  االوضاع  ملعاجلة  مشــترك 
والعســكرية في كركوك واملناطق 
املتنــازع عليها، جند ومع االســف 
ان رئيس احلــزب الدميقراطي يعمل 
املبذولة  اجلهــود  بالعكــس مــن 
لتطبيع االوضــاع في كركوك عبر 
مواقف غيــر صحيحة وبث جملة 
من التهم التــي ال متت الى الواقع 
بصلة متهما جهات اخرى باخليانة.  
وتســاءل البيان » اذا كان املوضوع 
احلديث عن اخليانة فنحن نتســاءل 
عن اجلهة التــي خانت الدميقراطي 
ودفعــت بــه الى االنســحاب من 
وزمار  الدبــس ومخمور وســنجار 

وسهل نينوى. 

وكان رئيــس احلــزب الدميقراطــي 
مســعود بارزاني، قد اعلن في بيان 
امس االول الثالثــاء، أن »16 اكتوبر 
يــوم مظلــم فــي تاريخ شــعب 
كردســتان، قائالً »انــه اليوم الذي 
متت فيــه خيانة آمــال وطموحات 
دنيء، حيث  شعب مظلوم بشكل 
مت التالعب مبصير شــعبنا عبر أيادٍ 
داخليــة بصــورة ال وجدانية، وفي 
إطــار مؤامرة  وقعــت األرض التي 
مت احلفاظ عليهــا بدماء اآلالف من 
أبنــاء هــذا الوطن حتــت االحتالل 
والتدمير واإلساءة ملقدسات شعب 

كردستان«.
اخملطط  هــذا  ان  بارزاني،  واضــاف 
املشــؤوم، مّثــل إهانة ملئــة عام 
مــن نضــال شــعبنا وتضحياته، 
الشــهداء  لدماء  انتقاصــاً  وكان 
الذين حموا كركوك  والبيشمركة، 
واملناطق الكردستانية األخرى خارج 
إدارة اإلقليم في احلرب ضد إرهابيي 

نيابًة عن  اإلرهــاب  وقارعوا  داعش، 
اإلنسانية جمعاء، كما كان إساءًة 
واملسالم لشعب  املشروع  للصوت 
كردستان الذي كان ذنبه الوحيد أنه 
أوصل صوته احلقيقي إلى أســماع 

العالم.
نتوقع  اننا لم نكن  بارزاني  واشــار 
أبــداً أن تقوم أيــادٍ داخلية بطعن 
شعب كردســتان في ظهره بهذه 
الطريقــة، وتابــع كان هــدف 16 
اكتوبر هــو إنهاء وجود كيان إقليم 
كردســتان وتفريغ حقوق شــعب 
وبرغم  كردســتان من محتواهــا، 
تدبيــر مؤامرة كبرى ضد شــعبنا 
داخلية  أيادٍ  مبساعدة وتسهيل من 

خائنة.
واحمللــل  الكاتــب  عقــب  بــدوره 
بيان  السياسي طالب زنكنة، على 
بارزانــي بالقــول ان اخليانة هي ان 
يكذب القائد على شعبه لتغطية 
فشــله، مضيفاً ان مــا حصل في 

16 اكتوبر هو نتيجة لتعنت رئيس 
بارزاني،  مســعود  انــذاك  االقليم 
وعناده العشــائري واصــراره على 
اجراء االســتفتاء في توقيت سيء 
واقليمية  اعتراضات محلية  وسط 
ودوليــة وهو مــا تســبب بنتائج 

كارثية على شعبه.
واردف زنكنــة »اال ان بارزانــي الذي 
كان يقول فــي لقاءاته الصحفية 
انه مســتعد لتحمل مســؤولية 
وتبعات فشــل االســتفتاء، حتى 
وان وصلــت الى حد قطــع رقبته، 
لم يكلف نفســه بتقــدمي اعتذار 
بثقله  يلقي  االن  لشــعبه، بل هو 
علــى توزيع وكيل التهــم باخليانة 
الكردســتاني  الوطنــي  لالحتــاد 
الذي تعامل مع املســالة بواقعية 
منعــت حصول حــرب طاحنة بني 
في  العراقي  واجليش  الببيشمركة 

كركوك.
وتابــع زنكنة« لــو كان 16 اكتوبر 

خيانــة كما يســميها بارزاني فان 
اكبر  وزرا  يتحمل  اخليانة  مســبب 
للخيانة، ان لم يكن هو الســؤول 
االوحــد لهــا، واذا كان بارزاني يعد 
قــوات اجليش والشــرطة االحتادية 
االستقتال  هذا  كل  فلماذا  باحملتلة 
والصــراع مــع االحتــاد الوطنــي 
علــى حتصيــل املراتــب واملناصب 

واالمتيازات في بغداد.
املكاتب حسني طالباني  قال  بدوره 
ان حكم االحزاب الكردية لكركوك 
خــالل الســنوات املنصــرم اتهم 
بالعديد مــن االخطاء واالخفاقات، 
الن ما وصفها بالعقلية العشائرية 
التــي حكمت فشــلت فــي بناء 
املواطنني  تخدم  فاعلة  مؤسسات 

في املدينة.  
واضاف طالباني كانت كركوك بيد 
املنصرمة«  الســنوات  الكرد خالل 
العــرب  لترضيــة  فعلنــا  مــاذا 
والتركمان وماذا قدمنا البناء املدينة 

ال ننكــر تقدمي خدمــات كبيرة ،اال 
انها مقارنــة باملوارد الهائلة ملدينة 

كركوك التعدوا كونها قليلة. 
في غضون ذلك قال مصدر مسؤول 
داخل االحتاد الوطني الكردســتاني 
للصباح اجلديــد ان االحتاد الوطني 
تطبيــع  بهــدف  جلنــة،  شــكل 
العالقــات واالتفاق مع الدميقراطي 
الكردستاني حول عدد من املسائل، 
على خلفيــة اخلالفات التي ظهرت 
انتخابات  الطرفني حول  بني  مؤخرا 

برملان كردستان ونتائجها.
واضاف املصــدر ان اللجنة مكونة 
من ســتة اشــخاص وهم كل من 
)قوباد طالباني، عماد احمد، حاكم 
قــادر، الهور شــيخ جنكــي، عمر 
فتــاح، رفعت عبد اهلل(، وان عملها 
سيكون تطبيع العالقات بني االحتاد 
الوطنــي والدميقراطــي ومــن ثم 
احلكومة  تشــكيل  الية  مناقشة 

اجلديدة في اقليم كردستان.

تبادل للتهم بالخيانة بين الديمقراطي واالتحاد الوطني
االتحاد الوطني يرد بشدة على بياٍن لبارزاني يصف فيه قّوات الجيش العراقي بالمحتلة

جانب من اجتماع سابق لقيادات احلزبني

 ان شعب كردستان 
يعرفون جيدا ان احداث 
16 اكتوبر والنتائج 
الي تمخضت عنه 
هي نتيجة للسياسات 
الخاطئة والغرور 
الذي اصاب قيادات 
الحزب الديمقراطي، 
نتيجة لعدم اعارتهم 
االهتمام لتحذيرات 
ونصائح المجتمع 
الدولي واصدقاء شعب 
كردستان التي طالبت 
بتأجيل اجراء االستفتاء

اخلميس 18 تشرين األول 2018 العدد )4040(

Thu. 18 Oct. 2018 issue )4040(

االعالن عن مباشــرة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
ملهامه خارج اســوار اخلضراء يبعث برسائل ايجابية 
تؤكــد ان عبد املهــدي يعي جيــدا ان االقتراب من 
الشــعب العراقي  ينبغي ان اليقتصر على االقوال 
وان االنتقــال مــن اجلــدران املغلقة الــى الفضاء 
املفتوح يعني ببســاطة االقتراب اكثر من الشــارع 
التي  التعامل ورفــض الفوقية  ويعكس بســاطة 
اعتاد املســؤولون في املنظومة السياســية االميان 
بها  وابقاء االبواب مشــرعة للتفاعل مع هموم هذا 
الشــعب واذا افضت اخلطوات االخرى التي اتخذها 
الســيد رئيس الوزراء الــى نهايات ســليمة فاننا 
ميكننــا ان نعقد االمال ونتفاءل بالنهج اجلديد الذي 
اختطه الســيد عبد املهدي فدعوة اجلمهور العام 
للتقدمي واشغال منصب وزير عبر املوقع االلكتروني  
تفتح اجملال واســعا لعرض الكفــاءات وقرار بعض 
الكتل السياســية ترك اخليار لرئيس الوزراء اجلديد 
باختيار املرشــحني هي ايضا تنطوي على متغيرات 
جديدة بشــرط ان تؤكد صدقيتهــا وان تبتعد عن 
اخلداع  واذا كانت جميع هذه اخلطوات وغيرها تبشر 
مبمارســات دميقراطية جديدة فان االهم من ذلك ان 
يحســم الســيد رئيس الوزراء امره ويستثمر هذه 
املتغيرات اجلديــدة ليقدم جمللس النــواب )كابينة ( 
وزراء يتعهد فيها هو وحده بتحمل مسؤولية فشل 
اي وزير يخفق في اداء مهامه او يثبت فســاده حتى 
التتكرر جتربة السنوات السابقة حينما نحى رؤساء 
الوزراء الســابقني بالالئمة على االحزاب والكيانات 
السياســية بتقدميهم لوزراء وفرضهم عليهم من 
دون تقديــر عواقب هذا الفرض وهنا ميكن للســيد 
عبــد املهدي ان يكاشــف الشــعب العراقي بكل 
اجلارية لتشكيل احلكومة والبد  تفاصيل املشاورات 
ان يوظف عبد املهدي االدوات السياسية واالعالمية 
التي تقع ضمن صالحياته لعــرض جهوده وافكاره 
التي يتبناها في هذا امللــف من خالل تزويد مكتبه 
التعتيم على  االعالمي للجمهور باملعلومات وعدم 
مايجــري من جتاذبات سياســية بني رئيــس الوزراء 
واالحزاب والكتل السياسية فالشفافية واملصارحة 
واملكاشــفة ميكنها ان تدعم بقــوة موقف رئيس 
الوزراء عادل عبــد املهدي وتؤكد صدقية تصريحاته 
وتعهداتــه برفــض احملاصصة احلزبيــة وفي الوقت 
نفسه تكشــف اكاذيب وادعاءات اجلهات واالحزاب 
التي تقول في العلن انها مع اتخاذ خطوات جديدة 
تســتهدف اصالح العمليــة السياســية لكنها 
في الســر تضغط على عبد املهدي من اجل فرض 
اسماء بعينها واشراكها في عملية توزيع املناصـب 

الوزارية .  

خارج أسوار الخضراء !

د. علي شمخي 

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

عقدت اللجنة الوطنية العليا للرصد 
التي  االنتهــاكات  واإلبــالغ ومتابعة 
يتعرض لهــا األطفــال أو حرمانهم 
من حقوقهم نتيجة النزاع املســلح 
اجتماعــاً مع فريق مــن األمم املتحدة 
ناقشت فيه وضع الطفولة في العراق 
في ظل النزاعات املسلحة وما بعدها. 
العمل  وزارة  باســم  املتحــدث  وقال 
والشــؤون االجتماعيــة عمار منعم 
ان الــوزارة ومــن خالل هيئــة رعاية 
التابعة لها تتابع بشــكل  الطفولة 
مســتمر وضع الطفولــة في العراق 
التي شــهدت  املناطق  في  خصوصاً 
احلرب ضد  نزاعات مســلحة خــالل 
عصابات داعــش االجرامية من خالل 
اعــداد البرامــج التاهيليــة وتنفيذ 
البروتوكــوالت الدوليــة التي تضمن 
حقوق االطفال في التعليم والصحة 
، الفتا الــى ان العــراق يعمل ضمن 
رؤيــة مهنية وانســانية جتــاه ملف 
الطفولــة عــاداً االطفــال الذين مت 
جتنيدهــم من قبل عصابــات داعش 
ضحايا وليسوا مدانني. واضاف منعم 
وزارة  ان مدارس اصالح االحــداث في 
تنفذ  االجتماعية  والشــؤون  العمل 
برامــج اصالحيــة موســعة تهدف 

الــى اعادة دمج االحــداث في اجملتمع 
منهــا برامــج تدريبية الكســابهم 
مهارات متكنهــم من مزاولة االعمال 
بعد اطالق ســراحهم وبرامج تربوية 
احملاضرات  القاء  عن  ونفســية فضال 
وبرامج  الدينيــة لتقومي ســلوكهم 
الرعاية الالحقة ملتابعتهم بعد اطالق 
ســراحهم ، مشــيرا الــى ان الوزارة 
حققت تقدما ملحوظا في هذا اجملال. 
وجــرت خالل االجتمــاع الذي حضره 
وفد مــن منظمة االمم املتحدة لرعاية 
وزارات  وممثلو  )يونيســيف(  الطفولة 
)العمل ، والعدل ، والتربية ، واخلارجية 
، والداخلية ( وممثل عن هيئة احلشــد 
الشــعبي ومفوضية حقوق االنسان 
مناقشة تقرير االمم املتحدة بخصوص 
)االطفال والنزاع املسلح( الذي تضمن 
انتهاكات  املتحدة وجود  تأشــير االمم 
ضد االطفال في املناطق التي خضعت 
للنزاعــات املســلحة كالتجنيد دون 
الســن القانوني واســتغالل املدارس 
واملستشــفيات كقطعات عسكرية 

في تلك املناطق. 
وفي الســياق ذاته اكدت مدير مكتب 
هيئــة رعايــة الطفولة فــي العراق 
مدير عام دائرة رعاية ذوي االحتياجات 
اخلاصــة الدكتــورة عبيــر اجللبي ان 
الى  ميدانية  زيــارات  اجــرت  الهيئة 
احملافظــات واملناطق التــي حتررت من 
وضع  من  للتاكــد  داعــش  عصابات 

الطفولة فيها وانها لم تؤشــر وجود 
اي مدرســة او مستشفى مستغلة 
من قبل القطعات العســكرية بعد 
انتهاء احلــرب ولم يتم جتنيد االطفال 
فضال عن اطالق الهيئة بالتنسيق مع 
مبادرات  واملنظمات  احمللية  احلكومات 

لعــودة االطفــال الــى مدارســهم 
بالسرعة املمكنة بعد عودة النازحني 
الــى مناطقهم. ومت االســتماع الى 
املداخــالت واملالحظات التــي ابداها 
اعضاء اللجنة الذين اكدوا متابعتهم 
ملــف الطفولــة بعــد احلــرب ضد 

عصابات داعش ومت االتفاق على اعداد 
خطة واجابات بخصــوص ما ورد في 
تقرير االمم املتحــدة لتوضيح الصورة 
للمجتمع الدولــي عن وضع االطفال 

في العراق. 
واوضح  منعم عقب انتهاء االجتماع 

الــدوري الثانــي الــذي عقدته هيئة 
رعايــة الطفولــة ان هيئــة رعايــة 
الدوات  افتقارهــا  وبرغــم  الطفولة 
املتاحة  االمكانيات  وضمــن  التنفيذ 
لكنها حتاول أن حتدث تغييرا حقيقيا 
فــي واقع الطفولة مــن خالل تنفيذ 
والفعاليــات  النشــاطات  بعــض 
اخلاصة  والتشريعات  القوانني  واعداد 

بالطفولة.
واضاف منعم ان هناك حتديات تواجه 
عمل الهيئة وخصوصا في احملافظات 
لكون االدارات هناك غيــر قادرة على 
النهــوض مبهامهــا احملليــة وذلــك 
النشغالها مبهام اخرى وخصوصا بعد 
نقــل الصالحيات املركزيــة اليها، ما 
اثر على عمل بعض االقســام ومنها 
اقســام الوزارة ودور الرعاية، الفتا الى 
ان الوزارة مســتمرة بدعم اقسامها 
في احملافظــات برغم فــك ارتباطها 

ونقل صالحياتها. 
احملافظات  ايــالء  الــى  منعــم  ودعا 
اهتماماً خاصــاً ومحاولة ابتكار ثالث 
لتنفيذها  بالطفولة  خاصة  فعاليات 
في ثالث محافظات مختلفة ، مشيرا 
الــى ان الهيئــة تســعى للنهوض 
محدوديتها  برغــم  الفعاليات  بهذه 
وتطمح الن يكــون التغيير نوعياً مع 
ومنظمات  الــوزارات  بعض  اشــراك 
اجملتمــع املدنــي ، وان عمــل الهيئة 
في موضوع سياسة حماية  مستمر 

الطفولة، مؤكــدا اهمية اخلروج من 
االداء الرتيــب الــى االداء الفاعل في 
تنفيذ النشاطات والفعاليات اخلاصة 
اوسع  مســاحة  لتغطية  بالطفولة 

من احملافظات. 
هذا واســتعرضت مدير مكتب هيئة 
عبير  الدكتــورة  الطفولــة  رعايــة 
مهدي اجللبي جدول االعمال وتضّمن 
عرضا موجزا عن اعمــال جلنة نقاط 
تنفيذ اخلطة  املعنية مبتابعة  االرتكاز 
التنفيذية لسياســة حماية الطفل 
فــي العــراق متناولــة الصعوبــات 
والتحديــات التي تقف امــام تنفيذ 
والنشــاطات السيما  البرامج  بعض 

قضية التخصيصات املالية. 
وتضمن جــدول االعمــال ثالثة بنود 
رئيســة شــملت مناقشــة مقترح 
انشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات 
الطفولة  ومؤشــرات عن  واحصاءات 
في العراق، واستعراض اجنازات اللجنة 
املعنية بتنفيذ خطة سياسة حماية 
الطفل، فضال عن اســتعراض موجز 
خلطــة التعاون املشــترك بــني وزارة 
العمل ومنظمة )يونيســيف(. يذكر 
ان هيئــة رعاية الطفولــة تضم في 
)العمل  عضويتها ممثلني عــن وزارات 
والتربيــة،  االجتماعيــة،  والشــؤون 
والتخطيــط،  والبيئــة،  والصحــة 
 ، والعــدل   ، والرياضــة  والشــباب 

والداخلية، والثقافة(.

العراق واألمم المتحدة يبحثان ملف الطفولة في ظل النزاعات المسلحة
خطوات تنفيذية لسياسة حماية الطفولة
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احدى املناطق التي خضعت للنزاعات املسلحة في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
على  الــوزراء  مجلــس  صــّوت 
للوقاية  الوطنية  االستراتيجية 
والســيطرة على األمــراض غير 
استثناء  قرر  في حني  االنتقالية، 
طباعة وجتهيز الدفتر االمتحاني 
من  اإلعدادي  الســادس  للصف 
قرار طباعــة وتنفيذ املطبوعات 

احلكومية.
وقــال املكتب اإلعالمــي لرئيس 
تلقت  بيــان صحفي  في  الوزراء 
منه،  اجلديد«نســخة  »الصباح 
ناقــش  الــوزراء  »مجلــس  إن 
مشــروع قانون املوازنــة العامة 
العــراق  جلمهوريــة  االحتاديــة 
للســنة املاليــة 2019 ومت عرض 
املشــاريع والتخصيصات املالية 

للوزارات وجــرى بحثها تفصيليا 
والتصويت عليها«.

التصويت  أنه »مت  املكتب  واضاف 
على اســتثناء طباعــة وجتهيز 

للصــف  االمتحانــي  الدفتــر 
قرار  مــن  االعــدادي  الســادس 
مجلــس الوزراء اخلــاص طباعة 
وتنفيذ املطبوعــات احلكومية«، 

مشيرا الى أن »اجمللس صوت على 
الســتراتيجية الوطنية للوقاية 
والســيطرة على االمــراض غير 
-2018( للســنوات  االنتقاليــة 

.»)2022
اجللسة شهدت  أن  املكتب،  وبني 
التصويــت على اقــرار توصيات 
جلنة االمر الديواني رقم 20 لسنة 
2017 بشأن التفاوض مع اجلانب 
املصري حول الســفينة اجنادين 
الراســية في ميناء االسكندرية 
وحتديد مصيرهــا«، الفتا الى أنه 
اقرار توصيات  التصويت على  »مت 
الديواني جلنة تنسيق  االمر  جلنة 
باجتاه  احلكومي  النشــاط  وادارة 
احلوكمــة االلكترونيــة بشــأن 

الشبكة احلكومية املؤّمنة«.

بغداد - الصباح الجديد:
الرافدين، أمس  أصدر مصــرف 
األربعاء، بيانا جديدا بشأن منح 
السلف والقروض، في حني أكد 
والقروض  ان منح تلك السلف 

يكون عن طريق فروعه حصرا.
وقــال املصرف فــي بيان تلقت 
»الصباح اجلديد« نســخة منه 
ان »هناك بعض مكاتب منافذ 
املنتشــرة  الذكية  البطاقــة 
في بغــداد واحملافظات يروجون 
أســماءهم عن طريــق مواقع 
التواصــل االجتماعي مبنحهم 
السلف للموظفني واملتقاعدين 
ويستغلون اسم املصرف بترويج 
معامــالت الســلف والقروض 
خــارج صالحياتهم لقاء مبالغ 

»موظفي  محــذرا  معينــة«، 
رواتبهم  الدولــة املوطنة  دوائر 
لدى مصرفنــا واملتقاعدين إلى 

عدم التعــاون مع تلك املكاتب 
ومنافذ البطاقة الذكية«.

»اتخذ  انــه  املصــرف  واضاف 

إجــراءات رادعــة بحــق هؤالء 
والتي وصلت إلــى غلق املنفذ 
وسحب الرخصة منه«، مطالبا 
املوظفــني واملتقاعدين بـ«عدم 
التعــاون مع هــذه اجلهات وان 
حصرا  يكــون  الســلف  منح 
عــن طريــق فــروع املصــرف 
املنتشــرة في البــالد والتقدمي 
تخضع  حيث  الكترونيا،  عليها 
إلجــراءات قانونيــة وصوال إلى 
أو  استكمال منحها للموظف 

املتقاعد املستحق«.
الرافدين باشر  يذكر ان مصرف 
ومنــذ عام 2016 مبنح ســلف 
وقروض الــى املوظفني تراوحت 
بني 5 والـ10 ماليــني دينار وفق 

اليات وضوابط معينة.

الرافدين يحّذر الموطنة رواتبهم فيه من منافذ البطاقة الذكيةاستراتيجية وطنية للسيطرة على األمراض غير االنتقالية



مجلس بغداد يتهم 
االمانة بتشويه العاصمة 

ويحذر من تدهورها

كهرباء الوسط تباشر 
بصيانة اإلنارة على 

الطريق الممتد لكربالء

عبد املهدي يقّدم برنامجه 
احلكومي األسبوع املقبل 

والوزارات السيادية سيشغلها 
أهل اخلبرة

السياســية  "الكتــل  أن  وأورد 
واالعمار  االصالح  بتحالف  ممثلة 
وحتالف البناء اجــرت زيارات إلى 
اقليــم كردســتان بالتزامن مع 
وجود فجوة مع احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني الذي شــعر بغنب 
بعض  متلص  اعتبــره  ما  نتيجة 
اجلهات من التصويت ملرشــحه 
رئيس  ملنصــب  حســن  فــؤاد 

اجلمهورية".
"هذه  ان  إلــى  التميمي  ومضى 
الوفود عملت على ايصال رسائل 
املقبلة  احلكومة  بــأن  اطمئنان 
سوف ميثل فيها جميع مكونات 
يحصل  ولن  العراقي،  الشــعب 
هناك اقصاء ألي طرف، وكل هذا 
احلراك يأتي لضمان التسريع في 

تقدمي الكابينة الوزارية".
النائب عن  مــن جانبــه، ذكــر 
الكتلة برهان املعموري أن "دعماً 
كبيراً يتحصل عليه عبد املهدي 
حاليــاً وهذا يوفر لــه فرصاً في 
جناح اختيار تشــكيلة حكومية 
قوية خالل املواقيت الدستورية".

وتابع عبــد املعموري في تصريح 
إلى "الصبــاح اجلديد"، ان "كتالً 
متثل  احلكومة  هــذه  بان  تعتقد 
الفرصــة االخيــرة مــن أجــل 
النهــوض بالواقــع املريــر الذي 
يعانــي منه العراق على شــتى 

االصعدة".
ودعــا إلى "عــدم االســتجابة 
لضغــوط بعض االحــزاب التي 
حتاول مترير مرشحن كانت لهم 
مواقع  فاشلة في  جتارب سابقة 

تنفيذية مهمة".
وبــن املعمــوري أن "مكونــات 
على  اتفقــت  النــواب  مجلس 

أن عبد املهدي هــو من يتحمل 
مسؤولية احلكومة املقبلة سواء 

فشلت أم جنحت".
وافاد بأن "الية تشكيل احلكومة 
اكثر  تقدمي  االحزاب  على  فرضت 
من مرشح للوزارات، من ثم لعبد 
االصلح  اختيار  اريحيــة  املهدي 
لم  ان  رفضهــم جميعهم  وله 
ترشيح  ويطلب  املناســب  يجد 

اخرين".
وأكمــل املعمــوري بالقــول إن 
"املؤشــرات تفيد بــان احلكومة 
املقبلة ســوف حتقــق جناحاً ولو 
نسبياً مبا يعالج سلبيات املرحلة 
تقدمي  فــي موضــوع  املاضيــة 
اخلدمــات إلى املواطــن العراقي 
االخرى  القطاعات  مــن  وغيرها 
مع الدعم املتوفر لها على شتى 

االصعدة".
يشــار إلــى أن مهلة تشــكيل 
احلكومــة تنتهــي فــي الثاني 

مــن الشــهر املقبــل، وعلــى 
عادل  الوزارة  بتشــكيل  املكلف 
عبــد املهدي أن يقــدم كابينته 

والبرنامج الوزاري خاللها.

قّمة دولية ببغداد في
كانون األول إلعادة اإلعمار 

وتنمية االقتصاد
واشــار في حديثه الى ان "وجود 
الشــركات العاملية فــي بغداد 
الشــركات  قــدرة  على  دليــل 
املشاركة ورغبتها بالعمل داخل 
العــراق، وبدورنا ســنعمل على 
املالئمة  التنفيذية  البيئة  توفير 
املعنية"،  اجلهــات  مع  بالتعاون 
مثنيا على دور الشركة املنظمة 

في استقطاب اجلهد الدولي.

التعليم تقرر إجراء امتحان 
تعويضي في الكليات وخفض 

أجور التعليم املوازي

 األمر الذي يفتح باب التكهنات 
والتقوالت على مصراعية، سيما 
وان التصويت جرى بحضور نائب 
الذي ميثل  النواب،  رئيس مجلس 
الفئلت  الرســمية كل  بصفته 
او  متييــز  دون  مــن  اجملتمعيــة 

مفاضلة.

وزارة النفط تناشد نقيب 
الصحفيني بوضع حد لالبتزاز 
الذي تتعرض له من صحف 

متكسبة
وتناشــد الوزارة الســيد نقيب 
بالنظر  العراقيــن  الصحفــن 
في الشــكاوى املقدمة من قبل 
الصحف  بعــض  الــوزارة  ضد 
التي متارس ســلوكا غير مهني 
بنشــرها ملعلومــات  ملفقــة 
مضللــة وغير دقيقــة  ، واتخاذ 
املناسبة  االنضباطية  االجراءات 
بحقها النها تســيء للصحافة 

الوطنية أوالً وللوزارة ثانياً ، كذلك 
تفعيــل عمل اللجــان الرقابية 
لوضع  النقابة  في  واالنضباطية 
حد لهــذه املمارســات اخلاطئة 
املهنة  أخالقيات  عــن  والبعيدة 
، واحلفــاظ على هيبــة ومكانة 

الصحافة الوطنية .
وتؤكــد الــوزارة  بــان االعالنات 
التي تنشــر فــي الصحف تتم 
عــن طريــق االقســام املعنية 
فــي الشــركات النفطيــة وال 
عالقــة للمكتــب االعالمي في  
آليات النشــر ، مهيبا بوســائل 
االعــالم املقــروءة بتوخي الدقة 
واملوضوعيــة  واملهنية في ذلك 
، وان الــوزارة والعاملــن فيهــا  
القانوني  بحقهــم   يحتفظون 
واملعنــوي جتاه  اجلهــات اخملالفة 
التي تسئ لهم ، بدون وجه حق 
مبعلومات واتهامات واخبار عارية 

عن الصحة.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

بعد مضــي عامــن كاملن على 
بدء عمليــات حتريــر املوصل التي 
انطلقــت حتت عنــوان "قادمون يا 
نينــوى" والتي كانــت واحدة من 
الكبيرة  العســكرية  العمليــات 
الصنوف  شتى  مبشاركة  واملعقدة 
االمنية العراقية، بدعم من طيران 
املوصليون  يــرى  الدولي،  التحالف 
انــه آن االون لطّي صفحة تنظيم 
داعــش االرهابي، والبــدء بعملية 
يبدو  التي  اخلدمــات  وتقدمي  اعمار 
ان ملفهــا متعثر أكثــر مما توقعه 

اجلميع.
يقول الناشــط احلقوقــي واملدني 
لقمان عمــر الطائي في حديث لـ 
الذكرى  انه "في  اجلديد"  "الصباح 
قادمون  عمليات  النطــالق  الثانية 
يا نينوى والتــي كان هدفها حترير 
جميع مناطق محافظة نينوى من 
ســيطرة عصابات داعش االرهابي، 
فان اول شيء نســتذكره باحترام 
و بحــزن هم اولئك الشــهداء من 
اجلنود  مــن  الشــجعان  املقاتلن 
الصنوف  شــتى  ومــن  واملراتــب 
االمنية الذين ضحوا بارواحهم من 
اجل الوطن ومن اجل حترير االنسان 
العراقي عامة واملوصلي خاصة من 
ابغض احتــالل في العصر احلديث، 
واقصد به االحتالل الداعشي، كما 
نستذكر بطوالت بقية االبطال من 
املقاتلن الذيــن تكحلت عيونهم 
بالنصــر الكبيــر وشــهدوا حترير 
املدينة بل كامل محافظة نينوى".

للقــوات  العــام  القائــد  وكان  
الــوزراء حيدر  رئيــس  املســلحة 
العبــادي، قد اعلن في الســاعات 
االولى من صباح االثنن 17 تشرين 
االول 2016، انطــالق عمليات حترير 
مدينة املوصــل من قبضة تنظيم 
عمليات  علــى  واطلق  "داعــش"، 
حترير نينوى اســم عملية "قادمون 

يا نينوى".

واضــاف الطائــي "انطــالق هذه 
املعركــة كانت ايذانــا بالبدء في 
داعش،  تنظيــم  علــى  القضــاء 
الن هزميتــه باملوصــل هــي التي 
كســرت ظهره كما يقــال، وبات 
من املســتحيل ان تقوم له قائمة 
امتدت  التي  املعركــة،  تلك  عقب 
اثــار هزميتها علــى التنظيم الى 
عمــق االراضــي الســورية، حيث 
بدا االنكســار على عناصره الذين 
فقدوا الرغبة بالقتال منذ حينها، 
وهم في طريقهم ليصبحوا مجرد 
صفحة ســوداء فــي تاريخ العراق 

وسوريا".
ويرى الطائي انــه "آن االوان للبدء 

باالهتمــام اجلدي باوضــاع اهالي 
املوصل خصوصــا ونينوى عموما، 
وينبغــي طــي صفحــة داعــش 
املظلمــة، وااللتفات الــى ملفات 
االعمار وتقــدمي اخلدمات وتعويض 
املتضررين من املواطنن الذين يبدو 
ان صبرهم ســينفد في يوم ما ان 

بقي احلال على ما هو عليه".
مبينا ان "من يزور املوصل اليوم يرى 
بوضوح ان هنالك فوضى في حركة 
املــرور، ونفايات فــي اغلب الطرق 
واالرصفــة، واثار املعــارك واضحة 
في مئــات البنايات املتضررة جزئيا 
او كليا في اجلانب االيسر، ناهيكم 
عــن حجــم االضــرار الهائلة في 

اجلانب االمين وخاصــة في املوصل 
القدمية".

ونوه الطائي الى ان "اخلدمات مثل 
املاء والكهرباء وتبليط الطرق بدأت 
تتحسن تدريجيا برغم انها ليست 
ملف  لكن  املطلــوب،  باملســتوى 
التعويضات والبحث عن املفقودين 
من االهالــي الذين يربــو عددهم 
عن 1700 مواطن ممــن قضوا منذ 
او  املدينة  علــى  داعش  ســيطرة 
في اثنــاء عمليــات التحرير، يعد 
الهاجس االهــم، اضافة الى وجود 
عشــرات االالف مــن النازحن من 
اهالي نينوى فــي مخيمات النزوح 
في جنوب املوصــل وفي محافظة 

ومشــكالتهم  ايضــا  دهــوك 
واحتياجاتهم اليومية".

وبخصــوص تأثيــر الدواعش على 
يقول  ونينوى،  باملوصل  العام  الرأي 
الطائي "بال شــك مــا زال هنالك 
يختبئون  التنظيــم  مــن  عناصر 
مبكان مــا، ورمبا بعضهم يتســتر 
خلف هويات مــزورة وميارس بعض 
االعمال، لكن مصيرهم ســيكون 
القاء القبض عليهم ولو بعد حن، 
وهذا من واجبــات االجهزة االمنية 
حجم  بنفســها  تلمــس  التــي 

التعاون االمني من املواطنن".
وتابــع "فلــول داعــش لــم يعد 
بحوزتهــم ســوى بــث الدعايات 

والشــائعات، وخاصة في وســائل 
التواصــل االجتماعي، وهنالك من 
يناصرهم ويروج لهم ولشائعاتهم، 
لكــن دائما يتم جلمهم وكشــف 
اكاذيبهم، وميكــن القول ان خطر 
داعش زال لالبد، لكن ينبغي العمل 
علــى منع عــودة فكــره ونهجه 
املتطــرف، ويكون ذلــك من خالل 
دوران عجلة االقتصاد احمللي وتوفير 
فــرص العمل، وكل هذا ســيكون 
مرتقبة  اعمــار  لعملية  نتيجــة 
طال انتظارهــا، فضال عن تعويض 
املتضررين الذين سيضخون االموال 
في الســوق احمللي العمار منازلهم 

ومحالهم التجارية وغيرها".  

ناشط الحقوقي: انطالق 
هذه المعركة كانت 
ايذانا بالبدء في القضاء 
على تنظيم داعش، 
الن هزيمته بالموصل 
هي التي كسرت 
ظهره كما يقال، 
وبات من المستحيل ان 
تقوم له قائمة عقب 
تلك المعركة، التي 
امتدت اثار هزيمتها 
على التنظيم الى عمق 
االراضي السورية

في الذكرى الثانية النطالق عمليات "قادمون يا نينوى"

الموصليون يريدون طّي صفحة الماضي
وااللتفات الى ملفات االعمار والخدمات

بغداد – هجوم مسلح  
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امــس االربعــاء مقتل مدنــي بهجوم 
مســلح نفذه مجهولون جنوب شرقي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مســلحن مجهولن 
اطلقــوا النار من اســلحتهم الكامتة 
للصوت باجتاه مدني في منطقة املدائن، 
جنوب شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله 
في احلال فورا، فيما الذ املسلحون بالفرار 

فورا الى جهة مجهولة ". 

ديالى – مقتل ارهابي 
امني في شرطة محافظة  افاد مصدر 
املســؤول  االربعاء مبقتل  امــس  ديالى 
في  "داعــش"  لتنظيــم  العســكري 

احملافظة .

وقال املصدر إن "املســؤول العســكري 
لتنظيــم داعش في ديالــى امللقب ابو 
ضحى مت قتله على ايــدي قواتنا"، عادا 
أن هــذا االمر "من شــأنه يعــزز االمن 

واالستقرار في احملافظة ".

كركوك – اشتباك مسلح 
امني في شرطة محافظة  افاد مصدر 
كركــوك امــس االربعــاء أن ضابطــا 
بالشــرطة االحتادية قتــل واصيب اخر 

باشتباك مسلح غربي كركوك.
وقال املصدر ان "اشتباك مسلح حدث 
بن مجموعة ارهابية وقوة من الشرطة 
االحتادية في قرية برية احللوات مبحافظة 
برتبة  الى مقتــل ضابط  ادت  كركوك، 
مــالزم اول واصابــة اخــر برتبــة رائد 
وشــرطين اثنن اضافة الى ســقوط 

قتلى وجرحى بن صفوف االرهابين" .

بابل – خطة امنية 
اكد قائد شــرطة احملافظة اللواء علي 
امس  الزغيبــي  حســن مهدي كــوة 
متكاملة  أمنية  خطــة  وضع  االربعاء، 
الدوائر ذات  بالتضامن مع جميع  أعدت 
امكانيات  العالقة الســتنفار جميــع 
احملافظة لتوفير بيئة سليمة ومعافات 
مــن الناحيتــن االمنيــة واخلدميــة 

لالستقبال الزائرين. 
وقال الزغيبي ان "خطــة زيارة االربعن 
ســتنطلق في عموم مناطق محافظة 
بابل بتنسيق عالي بن مختلف صنوف 
القــوات االمنية اضافة الى مشــاركة 
فعالة من قبل هيئة احلشد الشعبي"، 
عليها  "احملافظة ســيكون  ان  مضيفا 
عبئاً كبيرا جداً لقدوم باقي محافظات 
الوســط واجلنوب فضالً عن العاصمة 

بغداد لبابل التي ستكون ممراً الى كربالء 
املقدسة".

صالح الدين – انفجار عبوة 
أمني في شرطة محافظة  افاد مصدر 
صالح الدين امس االربعاء مبقتل ضابط 
احلضر  مــاء  اثنن مبشــروع  وموظفن 

بانفجار عبوة ناسفة بالشرقاط.
وقــال املصدر إن "ضابطــا برتبة نقيب 
وموظفن اثنن منســوبن الى مشروع 
ماء احلضــر، قتلــوا اثر انفجــار عبوة 
اثناء  عجلتهم  اســتهدفت  ناســفة 
مرورها في جزيرة العيثة التابعة لقضاء 
الشــرقاط" ، مضيفا انه "مت نقل جثث 
املقتولن الى دائرة الطب العدلي، فيما 
فتحــت القــوات االمنيــة حتقيقا في 

احلادث". 

االنبار – تدمير وكرين ارهابيني 
متكنــت القــوات األمنيــة فــي قيادة 
عمليات االنبار امس االربعاء، من تدمير 
وكرين لتنظيم داعش و29 عبوة ناسفة 
التنظيم، فــي مناطق  من مخلفــات 

متفرقة من احملافظة.
وذكر املصدر  ان القوات االمنية متكنت 
من تدمير وكرين لالرهابين، وفجرت 25 
عبوة ناســفة من مخلفــات عصابات 
داعش اإلرهابية في منطقة البو ناهي"، 
مضيفــا ان هذه القــوات "عثرت على 
عبوة ناســفة على الطريق القادم من 

منفذ طريبيل باجتاه الرطبة".

الديوانية – عملية دهم 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
الديوانيــة امــس االربعاء ان ســيطرة 
الدغــارة القــت القبــض علــى أحد 

املتهمن بالنصب واالحتيال من سكنة 
قضاء عفك وذلك بعد تدقيق اســمه 
الذي وجد ضمن قوائم املطلوبن حيث 

مت اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه.
واضاف املصدر ان مفارز مركز شــرطة 
الســنية القــت القبــض علــى عدة 
متهمــن مطلوبن للقضــاء بقضايا 
التشــاجر وذلك خالل حملة واســعة 

قامت بها للبحث عن املطلوبن.

نينوى – اعتقال ارهابيني 
اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية 
امــس االربعاء، القــاء القبض ارهابين 
اثنن مبنطقة البوير في مدينة املوصل.

ان "مفــارز مديرية  املديريــة  وذكــرت 
الفرقة  في  العســكرية  االستخبارات 
20 وبعمليــة نوعية متكنــت من القاء 
القبــض على اثنن مــن االرهابين في 

منطقــة البوير في املوصل"، مشــيرة 
الى انهــم " مطلوبون للقضاء مبوجب 

مذكرة قبض على وفق املادة 4 إرهاب".

البصرة – حكم باالعدام 
امس  البصرة  اصدرت محكمة جنايات 
االربعــاء حكما باالعدام شــنقا حتى 
املــوت بحق املتهمن ) ع خ ك ( و ) ح ص 
هـ( استنادا الحكام املادة 406/ أ، ح من 
قانون العقوبات رقم 111 لســنة 1969 

وبداللة مواد االشتراك.
وذكر اجلنايات ان "املتهمن دخال الى احد 
املرائب الواقعة في حي الزيتون بقضاء 
ابــي اخلصيــب بقصد ســرقة احدى 
الســيارات، وقاموا بوضع وســادة على 
رقبة اجملنى عليــه ) ا خ ع ( الذي يعمل 
بصفه حارس في املرآب ومن ثم طعنه 

بـ) 23 ( طعنة ادت الى وفاته".

هجوم مسلح في منطقة المدائن جنوب شرقي بغداد * مقتل المسؤول العسكري لتنظيم "داعش" في ديالى 
تدمير وكرين و29 عبوة بمناطق عدة في االنبار * اعتقال ارهابيين اثنين بمنطقة البوير في مدينة الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهم مجلس محافظة بغداد، األمانة بتشويه 
منظر العاصمــة، محذرا مــن وضع "خطير 

جداً".
وقال رئيس جلنة التخطيط االســتراتيجي في 
اجمللس نزار الســلطان في تصريحات صحفية 
اطلعــت عليهــا الصباح اجلديــد، ان" هناك 
بإدارة مؤسســة بضخامة  قصور سياســي 
امانة بغــداد، وجميــع مالكاتهــا تقع حتت 
طائلة الضغط السياســي"، مبيناً ان" القوى 
السياســية لم تتبنى أي مشروع استراتيجي 

للمدينة". 
وأوضــح الســلطان ان" بغداد ليســت فيها 
ثمرة واصوات تنزل في صناديق االقتراع لذا لم 
تتبنى الكتل السياسية مشروعا استراتيجيا 
واحــدا"، مشــيرا الى انــه" علينــا االنتباه 
لقضيتن االولــى ترك األمانة تــدار براحتها، 
وحل اللجنة العليا للتصميم األساســي في 
األمانة" ، وتابــع ان" اللجنة العليا للتصميم 
األساســي في األمانة وجدت في زمن النظام 
البائد وشــكلت حلل مشــكالت ما يســمى 
}بقائــد الضــرورة{ وهي من حولت الشــوارع 

واالراضي اخلضراء الى جتارية وسكنية".
ودعا السلطان الى" معاجلة فورية للمشكالت 
التي تواجه التحديث االســتراتيجي لبغداد"، 
مســتدركاً ان" املســؤولية الميكن ان نتنصل 
عنها في هــذه املواقع ولكن اصبح خطر جدا 
على املدينة، والنسيج احلضري لبغداد يتعقد 

يوما بعد يوم".
واردف قائــال" غادرنــا التخطيــط العمراني 
منذ اكثر من 28 ســنة ولم تدخل أي دراســة 
في  األرض  اســتعماالت  لتحديث  استشارية 
بغداد والى يومنا هــذا"، مبينا ان" بغداد كان 
فيها 5 مالين نسمة يفترض ان تكون محدثة 
لدراســتها واليوم نحن فــي 2018 في زيادة 3 
مالين نســمة اخرى ولم يحدث شيء وال احد 
يتجرأ على وضع احللول للمشكالت العمرانية 

لها".
وحول مشروع القطار املعلق في بغداد أوضح 
السلطان" طرحنا القطار املعلق لتحدي اكبر 
مشــكلة تعاني منها بغداد وهي االختناقات 
املروريــة، اما التجــاوزات فهي قضيــة إدارية 
واملســؤول عنهــا امانة العاصمــة"، مؤكدا 
ان" اإلصــالح ميكــن باالعتمــاد علــى اإلرادة 

السياسية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشــرت املالكات الهندســية والفنية في 
التابعة للشركة  دائرة توزيع كهرباء واسط 
العامــة لتوزيــع كهرباء الوســط، بإعمال 
صيانة خطوط اإلنارة في محافظة واســط 
علــى طريق مــرور الزائرين إلــى محافظة 

كربالء املقدسة.
وتضمنت اإلعمال صيانة خــط إنارة طريق 
يا حســن املمتد من النعمانية حتى مدينة 
الشوملي مبسافة )٣١( كم من خالل صيانة) 
٤١٠ ( تراكيب  مع صيانة )١٤ ( محولة سعة 
بالطاقة  احلســينية  املواكب  لتجهز   )٤٠٠(

الكهربائية مع صيانة مصادر الطاقة.
كما نفــذت املالكات املذكورة حمالتها برفع 
التجاوزات احلاصلة على الشبكة الكهربائية 
في منطقة داموك  من خالل رفع )14( حالة 
جتاوز ملنازل سكنية ومحال جتارية, الى جانب 
رفع )8 ( حاالت تبــادل تغذية ومصادرة املواد 
املستعملة في التجاوزات, وكذلك رفع )23( 
حالــة جتاوز في قرية )القــدس( و )20( حالة 
جتاوز منزلي في حي غيــالن ورفع )20( حالة 
جتاوز وجباية الديون في املناطق الواقعة على 
طريق املطار ومنطقة جومييســه ومصادرة 

املواد املستعملة في التجاوزات .
كما نفــذت هذه املالكات االعمــال املدنية 
لنصب احملطة املتنقلة )١٣٢/١١ك.ف(، وذلك 
ملعاجلــة هبوط الفولتية فــي مغذيات قرى 
وأرياف البشــائر, فضالً عن مناقلة األحمال 
عن مصدر تغذية محطة البشــائر الثانوية 
بسبب زيادة األحمال، وكذلك نصب محولة 
سعة )400( في منطقة املدينة العسكرية 
مغــذي الربيــع ضمــن إعمــال خطة فك 

االختناقات.

جانب من مدينة املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت دائرة تســجيل الشركات 
فــي وزارة التجــارة ان مــالكات 
الدائرة اجنزت معامالت تاســيس 
وتسجيل  وطنية  شــركة   )111(
اجنبية خالل  )16( فرع لشــركة 

شهر ايلول املاضي .

الدائــرة عبد  عــام  وقــال مدير 
العزيز جبــار ان الدائــرة اصدرت 
بتعديل عقود  تتعلق  قرارات  عدة 
زيادة  مابــن  توزعت  الشــركات 
راس مال و دمج حسابات شركة 
 ، وتصفيــة حســابات شــركة 
مضيفاً انــه مت كذلك توثيق 115 

شركة مســجلة وتاشير احملاضر 
واحالة )253( شــركة عراقية الى 
احملقق العدلي خملالفتها الضوابط 

والتعليمات.
واشــار املدير العام  الى ان الدائرة 
قامت بدراسة احلسابات اخلتامية 
البالغ عددها  الوطنية  للشركات 

)1942( شركة وطنية اضافة الى 
دمج حســابات 21 شركة وزيادة 
راس مال )167( شــركة وتصفية 
 81 )11( شركة وتعديل  حسابات 
عقد شــركة ودراســة حسابات 
مكاتب وفروع الشركات االجنبية 
لـ )96( شــركة وتاشير احلجوزات 

احملجوزة  االســماء  والتاكــد من 
اموالهم لـ )475( وتدقيق وصوالت 
لـ)4819 ( واجراء )109( كشف عن 

الشركات في بغداد واحملافظات .
ولفت املدير العام الى قيام دائرته 
بتصديــق محاضــر االجتماعات 
احملدودة  للشــركات  التاسيسية 

محضر   )160( عددهــا  والبالــغ 
)73( محضرا  تصديق  الى  اضافة 
خاصا باجتماعات الهيئة العامة 
للشركات املســاهمة فضال عن 
تصديــق قرارات الهيئــة العامة 
احملدودة  االشــخاص  لشــركات 

والبالغ عددها )922( قرارا . 

تأسيس 111 شركة وطنية وتسجيل 16فرعا اجنبيا في ايلول



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

أقامــت وزارة الصناعة واملعادن 
الدائرة اإلدارية واملوارد البشــرية 
والتأهيــل  التدريــب  / قســم 
التطوير  دائــرة  مع  وبالتعــاون 
والتنظيــم الصناعي /  قســم 
مقر  في  تعريفية  نــدوة  البيئة 
الوزارة حــول ) النانو تكنولوجي 
الصناعــة  فــي  وتطبيقاتهــا 
والبيئة (وإمكانية تطبيقها في 
الوزارة وشركاتها حاضرت فيها 
حيدر(  جمعة  )عدويه  الدكتورة 
 / التكنولوجية  اجلامعــة  مــن 
فرع   / التطبيقية  العلوم  قسم 
تقنيــات الليزر مبشــاركة عدد 
من موظفي الــوزارة وممثلني عن 
الشــركات من مدراء أألقســام 
العلمية  االختصاصــات  ضمن 

والهندسية ،
تعريفيا  مفهوما  الندوة  تناولت 
عــن علــم النانــو تكنولوجي 
وحجــم  وتطــوره  ونشــأته 
حل  في  الصناعية  استعماالته 
الصناعية  املشــكالت  بعــض 
اخملتلفــة وبوســائل بســيطة 
وإمكانيات متوفرة لدى شركات 
الــوزارة مــع أمثلــة تطبيقية 
التعامل  كيفيــة  وأيضا  كثيرة 

مع القطاعات األخرى .
وتهدف الندوة إلى تطوير املنتج 
وذلك مــن خالل إدخــال بعض 
مواد على  احلديثة من  التقنيات 
املنتج من اجل حتسني ومنافسة 
املنتج املســتورد ودعم القطاع 
احلكومي واســتغالل الكفاءات 
املوجودة في الــوزارة واعتمادها 
التكميلية  الصناعــات  علــى 
الن النانــو تكنلوجي أخذ مداه 
احلياة  مجــاالت  فــي  الكبيــر 
والطبية  الصناعيــة  اخملتلفــة 

وغيرها ، 
حافلة  النــدوة  وكانــت  هــذا 
باملعلومــات املهمة عــن النانو 
تكنولوجــي الــذي بــدأ منــذ 
الوسطى وذلك من اجل  القرون 
العامة  املفاهيم  بعض  معاجلة 

وإيصالهــا إلى احلاضرين بصورة 
مبسطة وسلسة كما تطرقت 
إلى الكثير من املشــكالت التي 
العراقية  الصناعة  منها  تعاني 
الجل إيجاد احللول املناسبة لها 
حيــث مت تقدمي عــدة اقتراحات 
خــالل الندوة وشــهدت تفاعل 
احلاضريــن وبشــكل إيجابي مما 
متخض عنها مقترحات ســوف 
تأخذ مداها العملي والتطبيقي 
حلل املعوقــات التي تعاني منها 

بعض شركات الصناعة . 
تواصــل  اخــر  علــى صعيــد 
للصناعات  العامــة  الشــركة 
تشكيالت  إحدى  الهيدروليكية 
أقامة  واملعــادن  الصناعة  وزارة 
دورات تدريبية في معمل جتميع 
توليد  وحــدات  وصيانة  وتأهيل 
لتطوير  الكهربائيــة  الطاقــة 

قدرات مالكاتها العاملة .
وقــال مديــر عــام الشــركة 
إن  ناصــر ظاهر  املهندس حيدر 
الشركة مســتمرة في تنظيم 
الدورات التدريــب حيث نظمت 
ثالث دورات تدريبية مبعمل جتميع 
توليد  وحــدات  وصيانة  وتأهيل 
الطاقــة الكهربائيــة من اجل 
تطوير قــدرات املالكات العاملة 
الدورة  كانت  الشركة حيث  في 
األولى عــن )آلية عمل محركات 
والعوامل  الداخلــي  االحتــراق 
املؤثرة على زيادة كفائتها( شارك 
فيها مجموعة من املهندســني 
والفنيــني اخملتصــني فــي هذا 
اجملال حيث تطرقــت الدورة الى 
انــواع احملــركات واجزائها والية 
ادائها  وكيفية حتســني  عملها 
مــن حيث انــواع الوقــود الذي 

تستعمل لالليات وتاثيره عليها 
حرارة  درجة  ارتفاع  ومســببات 
احملرك وتأثيــر الفالتر على عمل 
احملرك وتصنيف احملركات حسب 
عدد االشــواط والية حتديد عدد 
فيها  احملرك حاضر  اســطوانات 
رئيس مهندســني اقدم اســيا 
حمــدي ، فيمــا كانــت الدورة 
الثانية كانت عن )مجال التدقيق 
اجلودة(  ادارة  الداخلــي لنظــام 
حيث شارك فيها مجموعة من 
واالداريني  والفنيني  املهندســني 
التدقيق  الى اهمية  تطرق فيها 
اجلودة  ادارة  لنظــام  الداخلــي 
للمؤسسات والشركات بشكل 
علمي وذلك لغاية احلصول على 
منتجــات عالية اجلــودة حاضر 
فيها رئيس فيزيائيني عالء الدين 
احمــد ، اما الدورة الثالثة كانت 

عن )نوعية االيــزو 2005 /9001( 
السياســة  توجيهات  تضمــن 
فيها  شــارك  للمصنع  العامة 
مجموعة من موظفني الشركة 
حاضر فيها مســؤول شــعبة 
ادارة الوثائق في الشــركة معن 

محمود . 
من جانبها أعلنت شركة الزوراء 
العامــة والتابعــة لشــركات 
وزارة الصناعــة واملعــادن عــن 
لصالح  املبرم  العقد  استكمال 
كركوك  ملصافي  التركيز  قسم 
واخملتــص بتجهيــز وتشــغيل 
محطة التوليــد الذاتي وتأهيل 
 Kw932 جــزء دوار حملرك بقــدرة
KV 6.6 لصالح الشركة  وجهد 
العامــة للصناعات الكهربائية 

وااللكترونية. 
وقال مدير عام الشركة املهندس  

الشركة  ان  الزهرة  عبد  جاسب 
حمل  كامــل  بتجهيز  قامــت 
املصفى بوحداته الثالث وحتميل 
احملطة ما يعادل %98,4 من قدرة 
احملطة باستعمال الوقود الثقيل 
ومت التشــغيل التجريبي بنجاح 
أيــام واحملطة في طور   10 وملدة 
التسليم الى اجلهة املستفيدة .

وفــي الســياق ذاته اكــد عبد 
اخلاص  العقــد  أجنــاز  الزهــرة 
ام  بتأهيــل وتشــغيل محطة 
ســعة   33/KV11الثانوي القرى 
فــي  الواقعــة   MVA2x31.5
منطقة الغزاليــة والتابعة الى 
للعمل  وإدخالها  الكرخ  كهرباء 
في  احلاصلة  االختناقــات  وفك 
الشــبكة الوطنيــة ورفع جزء 
املواطن  املعاناة عــن كاهل  من 

العراقي . 

ندوة تعريفية عن النانو تكنولوجي
 وتطبيقاتها في الصناعة والبيئة  

من اجل تحسين المنتج المحلي ومنافسة المستورد

تهدف الندوة إلى 
تطوير المنتج المحلي 
بإدخال بعض التقنيات 

الحديثة ومنافسة 
المستورد ودعم 

القطاع الحكومي 
واستغالل الكفاءات 

الموجودة في الوزارة 
واعتمادها على 

الصناعات التكميلية
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حملة صحية بمناسبة 
اليوم الوطني 
للنشاط البدني

»السكك« تسير 
قطارا من البصرة 

الى كربالء اسبوعيًا

دائرة التفتيش تمنع هدر 
9 مليارات دينار قيمة 

عقار لبلدية تكريت

بغداد - الصباح الجديد: 
برعايــة مدير عــام دائرة صحة بغــداد الكرخ 
الدكتــور جاســب لطيف احلجامي واشــراف 
شــعبة تعزيز الصحة انطلقت امس االربعاء 
فعاليــات احلملــة الوطنية للنشــاط البدني 
مبناســبة اليــوم الوطنــي للنشــاط البدني 
في مدرســة املباهج اخملتلطة ضمــن الرقعة 

اجلغرافية ملركز صحي العدل .
و بينت مديرة شــعبة تعزيز الصحة في دائرة 
صحة بغداد الكرخ الدكتورة هيام صبار سبتي 
ان هــذه احلملة الصحية التي أطلقتها الدائرة 
والتي تســتمر ملــدة ثالثة اشــهر تهدف الى 
زيادة الوعي باملرافق املتوفرة ملمارســة النشاط 
البدني وحتفيز وتشجيع الطالب على االشتراك 
في البرامــج الرياضية وزيادة عدد املمارســني 

للنشاط البدني.

بغداد - الصباح الجديد:
سيرت الشركة العامة لسكك احلديد العراقية 
قطــارا من محطة البصرة الــى محطة كربالء 
مرورا باملناطق اجلنوبية خدمة لزائري االربعينية. 

وقال مدير عام الســكك املهندس ســالم جبر 
ســلوم » نــزوال لرغبــة اهالي البصــرة الكرام 
واملناطق اجلنوبية  مت تفعيل تسيير قطار  كل يوم 
اربعاء من كل أسبوع  يغادر محطة قطار البصرة 
الساعة )٠٠/٦( مساء والعودة من محطة قطار 

كربالء يوم السبت الساعة )٠٠/٦(مساء ».
وبني املدير العــام ان القطار تتوفــر فيه جميع 
اخلدمات للزائرين الكرام  فضال عن تهيئة عجالت 
تنقــل الزائرين من محطة كربــالء الى املقامني 
باالسعارالســائدة على  العمل  ويتم  الطاهرين 

وفق نظام تعرفة تذاكراملسافرين«.
يذكر أن  قيمــة حجز تذكرة ســرير منام درجة 
اولى )25( الف دينار اما ســعر تذكرة منام درجة 
ثانية )20( الف دينار ، بينما ســعر تذكرة املقعد 
الســياحي درجة اولى )10( االف دينار اما ســعر 
تذكرة املقعد الســياحي درجــة ثانية فتبلغ )7( 

االف دينار.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن احلقوقي ماجــد الصاحلي املفتش العام في 
وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة عن متكن 
موظفــي مديرية تفتيش صــالح الدين من منع 
هدر ما يقــرب من 9 مليارات دينــار وهي القيمة 
التابع  10939/10/م5  املرقــم  التقديرية للعقــار 
ألمالك بلدية تكريت وبني املفتش العام ان العقار 
ذو مساحة تقدر بـ 7 دومنات وهو عبارة عن ساحة 
لوقوف السيارات تابع ملستشــفى تكريت العام 

وسط املدينة. 
وأوضح الصاحلي، ان نتائج التحري والتدقيق التي 
قامــت بها اللجنــة التحقيقيــة املكلفة بهذا 
املوضــوع، كانت واضحة من خالل حتديد اخملالفات 
القانونية في الفقرات التعاقدية اخلاصة بالعقد 
املبرم بني البلدية واجلهة املســتفيدة من العقار، 
حيث أدت نتائج التحقيق الى فسخ العقد املبرم 
بني الطرفني والتي تبلغ مدته التعاقدية 25 سنة.

واكد الصاحلي ان جميــع اإلجراءات اخلاصة مبلف 
الدعوى التي كسبتها بلدية تكريت كانت قانونية 
ومعتمدة ضمن قرارات واحكام قضائية صادرة من 

محكمة بداءة تكريت في احملافظة.
 وعزا الصاحلي هــذا اإلجناز الى اجلهــود الرقابية 
واالستباقية املتميزة ملالك مديرية تفتيش صالح 
الدين وخاصة أعضــاء هذه اللجنة باحلفاظ على 
املــال العام ملؤسســات الدولة والوقــوف بوجه 
الفســاد واملفســدين بتمكنهم من منع هدر ما 

يقرب من 9 مليارات دينار.
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جانب من الندوة

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الشــركة العامــة لتجارة 
احلبــوب فــي وزارة التجــارة عــن 
مواصلة مواقعها وســايلواتها في 
بغداد وكربالء وصالح الدين وسامراء 
وجتهيز   بتســلم  وكركوك  ونينوى 
مادتي احلنطة والرز ضمن احلصص 

املقررة في البطاقة التموينية  .
نعيم  الشــركة  عام  واوضح مدير 
ان ســايلو كربــالء  املكصوصــي 
تسلم 8 شاحنات محملة باحلنطة 
9 شــاحنات  جانب  الى  االميركية 
محملة بالــرز االورغواي اضافة الى 
جتهيز املطاحن باحلصص املقررة من 
وســايلو كركوك  احلنطة  خلطات 
باحلصص  احملافظة  جهز مطاحــن 
املقررة اضافة الى حصص النازحني 
بلغت  والتــي  اخمللوطة  باحلنطــة 
كمياتها  اكثر من )٨٦٤ ( طنا فضال 

عن تســلم )260( طنا من احلنطة 
االميركية .

ان فرع صالح  العــام  املدير  واضاف 
الدين قام بتجهيز صومعة تكريت 
بكميــة )٢٤٦( طنــا مــن احلنطة 
املقررة ملطحنتي البشــائر واالخاء 
و مجمــع بيجي جهز كمية ) ٦٠٦( 
)الفيض  اطنــان حنطة ملطاحــن 
، الصمــود ، الطارميــة( فضال عن 
ســامراء  حبوب  اســتمرارمجمع 
مبناقلة احلنطة احمللية الى ســايلو 
الدورة اما  كميــات احلنطة اجملهزة 
لســايلو بازوايــا في نينــوى فقد 
بلغت )٤٧٨.٢٦٠ ( طنا توزعت على 
مطاحن  العزائم و محســن نوري 

واحباب املصطفى .
ولفــت املدير العام الــى ان مجمع 
حبــوب التاجــي جهــز الــوكالء 
بالرز املســتورد )البارغــواي( الوارد 
من مينــاء ام قصر والتــي  بلغت 
الكميــة اخملصصة للمجمع )969( 

طنا اضافــة الى جتهيــز املطاحن 
الى  ، مشــيرا  اخمللوطة  باحلنطــة 
العاملة  الشركة  استمرار مالكات 
في ميناء ام قصــر بتفريغ وحتميل 
  )Sun.shine( الباخــرة  حمــوالت 
والباخرة   االرغوانــي  بالــرز  احململة 
احململــة   )  Asia.confidence  (
باحلنطــة االســترالية بعد ظهور 
نتائج الفحص اخملتبري بصالحيتها 
لالســتهالك البشــري  والواصلة 
الى مينــاء ام قصر ضمن تعاقدات 
الوزارة حلساب البطاقة التموينية . 
الشــركة  اعلنت  اخر  على صعيد 
وزارة  احلبــوب في  لتصنيع  العامة 
التجارة عن عزمها اتخاذ االجراءات 
اخملابز  بحــق  املطلوبة  القانونيــة 

واالفران غير اجملازة رسميا .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
الشركة  قرار  ان  العامري  جاســم 
اتخــذ خــالل االجتمــاع التداولي 
املشــترك العضاء مجلــس االدارة 

وادارات االقســام اخملتصــة الــذي 
الزم ياتخاذ اجــراءات قانونية بحق 
اصحــاب االفران واخملابــز غير اجملازة 
رســميا حيــث مت توجيــه اللجان 
الرقابيــة والتفتيشــية زيارة تلك 
اخملابز واالفران وتقــدمي تقريرها عن 
اعدادها واماكنها ومدى مطابقتها 
لشــروط وضوابــط انشــاء اخملابز 

واالفران .
واشــار املدير العام الى ان الشركة 
اكدت كذلك اســتعدادها لتجهيز 
اخلاص  والقطــاع  الدولــة  دوائــر 
بحاجتهــا مــن الصمــون املنتج 
باســعار  احلكوميــة  بافرانهــا 
ونوعيات تنافســية ، داعيا الوزارات 
ومؤسسات الدولة والقطاع اخلاص 
لتلبية  بالتعاقد معهــا  الراغبــة 
احتاجاتهــا مــن الصمــون تقدمي 
فــي موقعها  للشــركة  طلباتها 
الواقع بســاحة عدن مدخل مدينة 

احلرية . 

تقرير

سايلوات التجارة تواصل تسلم وتجهيز الحنطة والرز ضمن البطاقة التموينية
اجراءات قانونية رادعة الصحاب المخابز واالفران غير المجازة رسميا

بغداد - الصباح الجديد:      
أعدت امانــة بغداد مشــروع  إعادة 
املنطقة احملصورة بني شــارع  تاهيل 
املستنصرية  واملدرســة  الســموأل 
الى  النهر  الرشــيد وضفة  وشــارع 

شارع الرشيد .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان" 
قسم الدراســات وهيئة الرأي بأمانة 
املوافقة على  بغــداد اســتحصلت 
حتديد احد املشاريع التاريخية  إلعادة 
تأهيلها مع مراعاة قلة خدمات البنى 

التحتية."

االولي  الكشف  مرحلة  ان"  واضافت 
لألطراف املشــاركة باملشروع ) امانة 
بغداد واجلامعة التكنلوجية قســم 
احلضاري  التخطيط  ومركــز  املباني 
والتراث  اآلثار  العليا ودائرة  للدراسات 
في وزارة الثقافة بينت حجم التدخل 
التراثيــة التي يقع  بهذه املنطقــة 
اعادة تاهيــل وتطوير البنى التحتية  
لها على عاتق امانة بغداد وســيتم 
الشروع بالعمل في غضون االسابيع 

القليلة املقبلة ." 
كمــا واصلــت امانة بغــداد اعمال 

مبنطقة  احلاصل  التخســف  إصالح 
شــارع فلســطني ضمن قاطع دائرة 

بلدية مركز الرصافة .
وبينت مديريــة العالقات واالعالم ان 
" مالكات قســم اجملاري بدائرة بلدية 
إصالح  اعمال  تواصل  الرصافة  مركز 
التخســف احلاصل في خط تصريف 
مياه الصــرف الصحي واألمطارقرب 
تقاطــع املــوال ضمن احمللــة )510( 
الذاتي  جهدهــا  علــى  باإلعتمــاد 
وبنوبتــي عمل صباحية ومســائية 

لإلسراع في اجناز العمل " .

بغداد - الصباح الجديد:
باشــر مدير عام دائرة التدريب وبحوث 
املياحي،  املهندس وفي محمد  الطاقة 
مهامه كمدير مركــز تدريب الكهرباء 
بغداد مــن موقع أدنــى، حيث اجتمع 
التخطيط ومدير  بالسادة مدير قسم 
قســم التدريــب من اجل مناقشــة 
التــي  التدريبيــة  اخلطــة  ودراســة 

سيقدمها املركز لعام 2019 .
وأوضح املدير العام ان الغاية من تدريب 
املالكات في الــوزارة هو إيصالهم الى 
حالة متكنهم من أداء واجباتهم بصورة 

أدق وأســرع وباســتعمال تكنولوجيا 
املعلومات وان علينا نحن كمســؤولني 
ان نضــع دراســات وخططــا تدريبية 
تتــالءم ومســتوى العمــل املتصاعد 
واجلهود الكبيرة التي يبذلها منتسبي 
الوزارة لتوفير أفضل اخلدمات للمواطن 
العراقي الكرمي.   وأشار املدير العام إلى 
إننــا وفي هذه املرحلــة يجب ان تكون 
لنــا بصمة علميــة واضحة من خالل 
وضع منهاج متجدد يحوى مســميات 
أكادمييــة علميــة متطــورة وجديدة 
تفتح أفاقا واســعة للمتدرب وبجميع 

اجملاالت  ألننــا منلك جميــع مقومات 
النجــاح من قاعــات وورش ومختبرات 
ومالكات تدريبية تتمتع بقدرات عالية 
إلى املشــاركني  املعلومة  إيصال  على 
، مؤكداً  والنظــري  العملي  وباجلانبني 
التدريبية  املناهج  متابعة  ضرورة  على 
اداء احملاضر  والتقييم املستمر ملستوى 
واملشــارك في الوقت نفسه لتحقيق 
مبدأ تبادل اخلبرات بني املتدرب واحملاضر 
وبذلك ســتكون النتيجة جناحا كبيرا 
وثقة متبادلة والوصول إلى الهدف من 

إقامة تلك الندوات والدورات. 

إعادة تاهيل مناطق من شارعي الرشيد 
والسموأل والمدرسة المستنصرية 

كهرباء بغداد يضع خطة عمل 
إستراتيجية لدورات عام 2019

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد الوكيــل االداري لــوزارة الزراعة 
الدكتور مهدي ســهر اجلبوري ان اقرار 
اخلطــة الزراعية مت بالتعــاون بني وزارة 

الزراعة ووزارة املوارد املائية .
واوضح الوكيــل ان  اخلطــة الزراعية 
4 ماليني  للموسم املاضي كانت زراعة 

دومن في حني كانــت اخلطة لهذا العام 
والتي اقرتها وزارة املوارد املائية تشكل 
انخفاضاً بنســبة 55 باملئة عن العام 

املاضي بسبب قلة االيرادات املائية.
ودعا الوكيل االداري الفالحني الى تبني 
تقنات الــري احلديثة في زرعة احملاصيل 
اخلضــر  ومحاصيــل  االســتراتيجية 

لتفادي شحة املياه مما يؤدي الى ارتفاع 
للمزارع  الدخل  وزيــادة  االنتاج  كميات 
انتاجية العراق  العراقي ، موضحــا ان 
العام املاضي كانت نحو مليونني و400 
طن مقابل مســاحة 4 ماليني دومن اما 
االســمدة  توفر  بعد  احلالية  االنتاجية 
والتسوية  للمزارعني  املدعومة  والبذور 

الليزرية الــي قدمت للبرنامج الوطني 
ســتؤدي  املزروعة  املســاحات  وبعض 
الــى االرتقــاء باخلطــة الزراعية نحو 
االفضل وسوف يكون التركيز على هذه 
املساحة لتعويض النقص احلاصل في 
املساحات املزروعة لزيادة االنتاجية بعد 
االعتمــاد على االبار والــري التكميلي 

بطــرق الــرش احلديثة . وكانــت وزارة 
الزراعة وجهت دوائرها اخملتصة بتنفيذ 
خطتها الزراعية للموســم الشــتوي 
احلالي واملباشرة بتوزيع البذور واألسمدة 
وفقاً للخطة املقررة واســتعداداً لهذا 
املوسم . وقد أكد الوكيل الفني للوزارة 
على  القيســي  ضمد  مهدي  الدكتور 

إصدار التعليمات والتوجيهات من قبل 
الوزارة حول توزيع البذور واألسمدة على 
الفالحني واملزارعني املشــمولني ضمن 
اخلطــة الزراعيــة املقررة واســتعداداً 
للموسم الزراعي 2018 ـ 2019 لضمان 
جناح هذا املوســم وللمساحات املروية 

الداخلة في اخلطة. 

الزراعة تحث الفالحين الى استعمال طرق الري الحديثة 
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن الرئيس املصري عبدالفتاح السيســي 
حالــة الطوارئ فــي بالده ملدة 3 شــهور، بدأ 
ســريانها فعلياً امس االول الثالثــاء ، وبذلك 
تشهد البالد حال الطوارئ الذي ُتنح مبوجبها 
للمرة  األمنية ســلطات واســعة،  القــوات 
الرابعة، منذ إعالنهــا للمرة األولى في عهده 
عقب تفجيرات طاولــت كنائس مصرية في 
محافظتي اإلســكندرية وطنطا بالتزامن في 

نيسان من العام املاضي.
ومينح الدســتور الرئيس احلق فــي تديد حال 
الطوارئ ملدة 3 شهور إضافية، علماً أن فرضها 
األخير هو إعــالن جديد بعدما انتهى التمديد 
قبل يومــن، ما مينح الرئيــس احلق في مدها 
فترة جديدة مطلع العــام املقبل، إن اقتضت 

الضرورة األمنية ذلك.
ونشرت اجلريدة الرســمية في عددها الصادر 
أمس االول الثالثاء  قرار الرئيس إعالن الطوارئ 
وجاء فيه »نظراً للظروف األمنية اخلطيرة التي 
تر بهــا البالد، وبعد أخــذ رأي مجلس الوزراء، 
تُعلن حالة الطوارئ في أنحاء البالد كافة ملدة 

3 شهور«. 
املســلحة  القوات  »تتولى  القــرار:  وأضــاف 
والشــرطة اتخاذ مــا يلزم ملواجهــة أخطار 
اإلرهاب وتويله، وحفظ األمن في أنحاء البالد 
كافة، وحمايــة املمتلــكات العامة واخلاصة 

وحفظ أرواح املواطنن«.
وينتظــر أن يتلو رئيــس احلكومــة الدكتور 
مصطفى مدبولي خالل أســبوع بياناً يتعلق 
بأسباب إعالن حال الطوارئ، تهيداً للموافقة 
عليه من البرملان، علماً أن موافقة البرملان على 

قرار الرئيس واجبة لسريانه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعــرب املبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
عن شكره لروسيا على دعمها مساعي السالم 
في اليمــن، وذلك خالل لقــاء جمعه مع نائب 
وزير اخلارجية الروسي ســيرغي فيرشينن في 

الرياض.
وأشارت اخلارجية الروســية في بيان لها امس 
االول الثالثــاء، إلى أن اجلانبــن بحثا »تطورات 
الوضع في اليمن ومهام التوصل إلى التسوية 
السياســية بأســرع وقــت«، كما عبــرا عن 
»قلقهما املشــترك إزاء التداعيات اإلنســانية 

اخلطيرة للنزاع املسلح املستمر هناك«.
وأضاف البيــان أن غريفيث أعــرب عن امتنانه 
لروســيا على تأييدها اجلهود التي تبذلها األمم 
املتحدة من أجل وقف العنف في اليمن وإيجاد 
تسوية سياســية هناك عبر احلوار بن األطراف 

املتصارعة وبدعم فعال من اجملتمع الدولي.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
أكد سالح اجلو األميركي مقتل جندي أميركي 
بتحطــم طائــرة »ســو 27« تابعة لســالح 
اجلــو األوكراني، فــي قرية أوالنــوف بن بلدتي 
ملقاطعة  التابعــة  وخيميلكن  بيرديتشــيف 

فينيتسا غربي أوكرانيا.
وقال ســالح اجلو في بيــان: »شــاهدنا تقارير 
تشير إلى وقوع حادث مع اجليش األمريكي )في 
أوكرانيا(، ميكننا أن نؤكد أن جنديا أمريكيا قتل 
في هذا احلــادث.. يجرى اآلن حتقيــق في األمر، 

وسنقدم معلومات إضافية عند ظهورها«.
وقد أكدت مجموعة البحــث واإلنقاذ العاملة 
في مكان حتطم طائرة »سو 27« التابعة لسالح 
اجلــو األوكراني، في وقت ســابق من امس االول 
الثالثــاء، العثور على جثتــي طيارين، أحدهما 
جنــدي من احلــرس الوطني األمريكــي واآلخر 

أوكراني.

تجديد حالة الطوارئ
 في مصر

غريفيث يشكر روسيا 
على دعمها جهود 
التسوية اليمنية

واشنطن تؤكد مقتل 
الطيار األميركي في 

تحطم سو 27 في أوكرانيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

أنباء عن  األربعــاء،  انتشــرت امس 
في  الســعودي  القنصــل  إعفــاء 
من  العتيبي،  محمــد  إســطنبول 
منصبه، على خلفية قضية اختفاء 
الصحفي الســعودي البــارز جمال 
لصحيفة  منســوبة  خاشــقجي، 
االنتشار  واســعة  السعودية  سبق 

في اململكة.
واضطرت رويترز الحقا إلى ســحب 
اخلبــر الكاذب فــي ملحوظة بثتها 
ملشــتركيها مؤكدة أن اخلبر لم يرد 

على سبق.
وعــاد القنصــل الســعودي فــي 
إســطنبول إلــى الريــاض أمــس 
الثالثاء، بينما تستعد فرق التحقيق 
املشــتركة بن الســعودية وتركيا 
لتفتيش منزله في إســطنبول، في 
إطار التحقيق اجلاري بشــأن مصير 

خاشقجي.
ونقلــت وكالــة “رويتــرز” النبأ في 
خبر عاجــل، عن صحيفة “ســبق” 
“بيان رسمي  فيه:  قالت  السعودية، 
على صحيفة سبق: إعفاء القنصل 
الســعودي من مهامه ووضعه حتت 

التحقيق بسبب “انتهاكات”.
غير أن ما ذكرته الوكالة وناشطون 
مبواقع التواصل االجتماعي لم يكن 
له أســاس من الصحة ، وصحيفة 
“سبق” السعودية لم تورد النبأ على 
موقعها، وال على حســاباتها مبواقع 

التواصل االجتماعي.
واكتفــى النشــطاء بنشــر صورة 
املزعوم منشــورًا  للخبر  مفبركــة 
علــى ســبق. وقي ســياق تطورات 
أوردت  خاشــقجي  جمــال  اختفاء 
وكالة اسيوشــيتد برس األميركية 
تقريرا ورد فيه، ان الشرطة التركية 
أدلة تُشــير إلى مقتله  عثرت على 
في  الســعودية  القنصلية  داخــل 
اســطنبول، لكنها لم تكشف عن 

مزيد من التفاصيل، وفًقا للوكالة.
التركي رجب طيب  الرئيــس  وأعلن 
أردوغان، في وقت سابق أن التحقيق 
فــي القنصلية الســعودية يبحث 

احتمــال وجــود مواد ســامة، ورمبا 
يصل إلــى أدلة »حاســمة«. وأكد 
التركية،  اخلارجية  وزارة  مسؤول في 
أنه من املقرر تفتيش منزل القنصل 
الســعودي فــي اســطنبول، وقال 
فتشــوا  الذين  احملققن  إن  أردوغان، 
القنصلية، االثنــن املاضي، حتّصلوا 

على أدلة تثبت اغتيال خاشقجي.
وأوردت صحيفــة »اإلندبندنت«، إلى 
أن  القنصل العام في اســطنبول، 
محمد العتيبــي، غادر تركيا، وليس 
إذا كان رحيله  الواضــح مــا  مــن 
روتينًيــا، أو مــا إذا كان قد أعلن أنه 
شــخص غير مرغوب بــه من قبل 
التطورات  األتراك. وجاءت  املسؤولن 
في هــذه القضية، حيث التقى وزير 
بومبيو،  مايــك  األميركي  اخلارجية 

الرياض  في  مع مسؤولن سعودين 
مصير  بشــأن  مباحثــات  إلجــراء 

خاشقجي.
*بومبيــو يصــل إلــى تركيــا بعد 

اجتماعه مع مسؤولن سعودين
وأثــار اختفــاء خاشــقجي ضجة 
ودبلوماســية عامليــة،  سياســية 
وأكد املســؤولون األتراك أن بومبيو 
ســيصل إلى تركيا بعــد اجتماعه 
مع مسؤولن سعودين وولي العهد 
الســعودي، محمــد بن ســلمان ، 

احلاكم الفعلي للمملكة.
امللك ســلمان  التقى  بومبيو  وكان 
ثم ولي العهد محمد بن ســلمان، 
الذي أكــد قوة العالقة بيم اململكة 
والواليــات املتحــدة، قائــاًل، »نحن 
حلفاء أقوياء ونواجــه حتدياتنا مًعا، 

في املاضي واملستقبل«.
الســعودية تُعد تقريرًا تعترف فيه 
بــأن الصحافي الســعودي ونقلت 
إن إن« وغيرها من وســائل  »ســي 
اإلعالم عن مصــادر مجهولة، تقول 
إن السعودية تُعد تقريرًا تعترف فيه 
الكاتب  الســعودي،  الصحافي  بأن 
بصحيفــة »واشــنطن بوســت«، 
قتــل نتيجــة عملية اســتجواب 
ســارت بشــكل خاطئ، ولم يعلق 
املســؤولون الســعوديون على هذه 
التقارير، وواصلوا اإلصرار على خروج 
خاشقجي من القنصلية بعد فترة 
قصيرة من وصوله. وقــد قام فريق 
مشــترك من احملققن الســعودين 
االثنن،  القنصلية،  بزيــارة  واألتراك 
لتفتيش القنصليــة، والوصول إلى 

أدلة وراء اختفاء خاشقجي.
وحتدث  أردوغان إلى الصحافين في 
البرملــان، امس االول الثالثــاء، وقال 
أن احملققــن املســؤولن عن قضية 
اختفاء الكاتب الســعودي، يبحثون 
فــي إمكانية وجود »مواد ســامة« 

واستخدام الطالء إلزالتها.
وأصــدرت عائلة خاشــقجي، امس 
االول الثالثــاء، بيانًــا طالبــت فيه 
دوليــة  بتشــكيل جلنــة حتقيــق 
مستقلة لكشــف حقيقة مزاعم 
دخولــه مقر قنصلية  بعد  مقتله، 
التركية  إسطنبول  مدينة  في  بالده 
قبــل 14 يوًما، والبيــان يعتبر األول 
الــذي تصدره العائلــة منذ اختفاء 
الثاني من تشرين  خاشــقجي، في 
األول اجلــاري، ونشــرته صحيفــة 

التي  األميركية،  بوست«  »واشنطن 
كان يكتب فيها الكاتب السعودي.

وقــال البيان املذكــور، »نتابع، بحزن 
وبقلق، األنباء املتضاربة بشأن مصير 
والدنــا بعد فقــدان االتصال معه، 
قبل أســبوعن، عندما اختفى بعد 
دخولــه القنصلية الســعودية في 

إسطنبول«.
وتابع البيــان، »إن عائلتنا مصدومة، 
وتتوق إلــى أن نكون مًعــا في هذا 
الوقت املؤلم«، وأضافت األســرة أن 
والقانونية  األخالقية  »املســؤولية 
والدنــا  غرســها  التــي  القويــة 
بالدعوة  تلزمنا  فينا  )خاشــقجي(، 
لتشــكيل جلنــة دولية مســتقلة 
ومحايــدة للتحقيــق فــي ظروف 

موته«.

رويترز تسحب خبر إعفاء القنصل السعودي من موقعها

الشرطة التركية تعثر على أدلة 
ُتثبت مقتل الصحافي جمال خاشقجي

أعلن الرئيس 
التركي رجب طيب 
أردوغان، في وقت 
سابق أن التحقيق 

في القنصلية 
السعودية يبحث 

احتمال وجود مواد 
سامة، وربما يصل 
إلى أدلة »حاسمة«.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
البريطانية  الوزراء  رئيســة  أبلغت 
تيريــزا مــاي وزراءها  امــس االول 
الثالثاء بأنهم لن يتوصلوا إلى اتفاق 
للخروج من االحتــاد األوروبي ما لم 
يتحدوا، داعية إلــى إظهار الوحدة 
عليها  يضغطــون  من  إلســكات 
إلعــادة النظر في اســتراتيجيتها 

ملغادرة التكتل.

وحترص ماي قبل يــوم من توجهها 
إلى بروكســل حلضــور قمة على 
إظهار أنها حتظى بدعم حكومتها 
بعدما واجهــت ضغوطا من بعض 
ومن  احملافظــن  حزبهــا  أعضــاء 
االحتاد األوروبي لتغيير املسار بشأن 
االنسحاب الذي يعد أكبر حتول في 
السياسية البريطانية منذ ما يربو 

على 40 عاما.

في  مطالــب  ســتواجه  لكنهــا 
أفكار  بطرح  البلجيكية  العاصمة 
جديدة لكســر اجلمود الذي يعتري 
محادثــات اخلروج بشــأن ما يعرف 
باملــالذ األيرلندي األخير، وهي خطة 
ملنع العــودة إلى إغــالق احلدود بن 
إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية 

أيرلندا العضو باالحتاد األوروبي.
وقالــت املستشــارة األملانية أجنيال 

ميــركل إن اجلهود الرامية للتوصل 
اتفاق تشبه استحالة مسألة  إلى 
»تربيــع الدائــرة«. وقبــل أقل من 
ستة أشــهر من املوعد املقرر على 
انســحاب بريطانيــا، زاد املأزق من 
احتمال عدم التوصل التفاق خروج، 
األمر الذي قد يعرقل حركة التجارة 
والسلع ويحرم خامس أكبر اقتصاد 
في العالم من االســتثمارات. وقال 

املتحدث باســم مــاي إن احلكومة 
للغاية  »مباحثــات مفصلة  أجرت 
وشــاملة« بشــأن قضيــة احلدود 
ألي  رفضها  فــي  متحــدة  وكانت 
اتفاق من شأنه أن يقسم اململكة 
للصحفيــن  وأضــاف  املتحــدة. 
»رئيســة الوزراء قالــت إنه ما من 
شــك أنه ســتكون هناك حلظات 
املستقبل  في  حتديات  على  تنطوي 

تتعلق بطبيعــة املفاوضات. قالت 
إنهــا ملتزمة بالتوصــل إلى اتفاق 
خروج مــن االحتــاد األوروبي يحقق 
نتيجة االستفتاء ويحمي الوظائف 

واألمن ويحافظ على أمتنا«.
ونقــل املتحــدث عن مــاي قولها 
للوزراء »أنــا مقتنعة بأننا إذا احتدنا 
كحكومة ووقفنا بحزم فسيمكننا 

حتقيق ذلك«.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
قال اجليش اإلسرائيلي إن صاروخا 
ناشــطون فلسطينيون  أطلقه 
أصاب منزال في أكبر مدن جنوب 
إسرائيل امس األربعاء مما أدى إلى 
توجيه ضربات جوية إســرائيلية 
قــال مســعفون إنهــا قتلــت 
شــخصا واحدا علــى األقل في 

قطاع غزة.
جــاءت الهجمــات فــي وقــت 
يحــاول فيه وســطاء مصريون 
التفــاوض على تهدئــة طويلة 

النــار بعد عنف  األمد إلطــالق 
استمر شهورا على امتداد احلدود 
بن غزة وإســرائيل. وقال اجليش 
إن الصــاروخ أحلق أضــرارا بالغة 
باملنزل الواقع في بئر السبع قبل 
فجــر األربعاء. وقال مســؤولون 
في املدينة، التــي تبعد نحو 40 
كيلومتــرا عــن قطاع غــزة، إن 
األسرة التي تقطن املنزل تكنت 
االحتماء في غرفة محصنة  من 

بعد انطالق صفارات اإلنذار.
وأضــاف اجليــش أن صاروخا آخر 

القطاع مســتهدفا  من  انطلق 
وســط إســرائيل وســقط في 

البحر املتوسط.
وقال اجليش اإلسرائيلي إنه ضرب 
بعدهــا معســكرات تدريب في 
قطاع غــزة، الذي تديــره حركة 
املقاومة اإلسالمية حماس، كما 
اســتهدف مجموعة كانت على 

وشك إطالق صاروخ.
قطاع  فــي  مســؤولون  وقــال 
الصحة في غزة إن فلســطينيا 
واحــدا على األقــل قتل وأصيب 

خمسة آخرون.
لم يصدر فورا إعالن للمسؤولية 
عــن الهجوم على بئر الســبع، 
وفي بيان غير معتاد، يحوي إشارة 
إلى اجلهود املصرية لالتفاق على 
حماس  حركــة  أدانت  تهدئــة، 
وفصائــل فلســطينية أخــرى 

الضربة الصاروخية.
األخرى  والفصائل  وقالت حماس 
فــي بيــان إن غرفــة العمليات 
املشــتركة »ترفض كل احملاوالت 
التي حتــاول...  غيــر املســؤولة 

تخريــب اجلهد املصــري، ومنها 
عملية إطــالق الصواريخ«  امس 
األربعاء. ولــم حتدد الفصائل من 
تعتقد أنهم رمبا قاموا بالعملية.
اجليش  باســم  املتحــدث  وقال 
كولونيل  اللفتنانت  اإلسرائيلي 
إن  كونريكــوس  جوناثــان 
الصاروخن اللذين انطلقا صوب 
بئر الســبع ووســط إســرائيل 

متوسطا املدى وصنعا في غزة.
إفــادة صحفية عبر  وأضاف في 
فقط  منظمتان  »هناك  الهاتف 

تلــكان هذه الصواريــخ حتديدا 
اإلســالمي  واجلهاد  حماس  هما 
مما يقلل االحتماالت كثيرا بشأن 

املسؤول عن األمر«.
وفد مصــري محادثات مع  جري 
حماس في غــزة منذ امس االول 
لتهدئة  التوصل  الثالثاء بشــأن 
إلنهاء  وســبل  إســرائيل  مــع 
11 عاما  انقسام مســتمر منذ 
بن حمــاس وحركة فتح بزعامة 
محمود  الفلســطيني  الرئيس 

عباس.

ماي تدعو حكومتها للوحدة ومساندتها للخروج من االتحاد االوروبي

الجيش اإلسرائيلي يقصف غزة بعد هجوم صاروخي 

متابعة ـ الصباح الجديد:

فرضــت الواليــات املتحــدة عقوبات 
على »شــبكة مالية واســعة« تدعم 
التي  اإليرانية،  »الباســيج«  ميليشيا 
اتهمتهــا بتجنيد أطفــال وتدريبهم 

للقتال مع »احلرس الثوري«.
وأعلنــت وزارة اخلزانــة األميركية أنها 
تستهدف شبكة تضّم نحو 20 شركة 
»مؤسسة  باســم  مالية،  ومؤسسة 
واشنطن  وتعتبر  التعاونية«.  الباسيج 
الشبكة تستخدم شركات إلخفاء  أن 
ببالين  سيطرتها على مصالح جتارية 
الــدوالرات، فــي صناعات الســيارات 

والتعدين والقطاع املصرفي اإليراني. 
وطاولــت العقوبات مصــارف وجهات 
أخــرى مرتبطة بالشــبكة، علماً أنها 
تنع األميركين من تنفيذ أعمال جتارية 
تقع حتت  الشــبكة، وجتّمد أصوالً  مع 

الوالية القضائية للواليات املتحدة.
وقال مســؤول أميركي: »هذا جزء آخر 
مهــم مــن حملتنا ملمارســة أقصى 
ضغوط اقتصادية على النظام اإليراني، 
ستســتمر إلــى أن يوقف ســلوكه 

اإلجرامي والشرير«.
على صعيد آخر، شكا »احلرس الثوري« 
مــن »خيانة مندســن«، بعــد إعالن 
تنظيم انفصالي سّني مسؤوليته عن 
خطف عناصر من قوات األمن اإليرانية 

على احلدود مع باكستان.
فــي الوقت ذاته، نقلت وســائل إعالم 
إيرانية عن »احلــرس الثوري« تأكيده أن 
العرض  على  للهجــوم  املدبر  »العقل 
العسكري في األهواز ُقتل في العراق« 

أمس االول الثالثاء . 
وأضاف أن قواته قتلــت أبو زها وأربعة 
آخرين فــي محافظة ديالى في العراق. 
للتلفزيون  تابــع  إخباري  موقــع  وأفاد 
الرســمي أن أبو زها عضو في تنظيم 

الدولة اإلسالمية )داعش(.

وتباهى »احلرس« بقدراته العســكرية 
اجلوية، معتبــراً أن بعضها أكثر تقّدماً 
من أســلحة تنتجها روســيا والصن 
وكوريا الشــمالية وفرنسا وبريطانيا. 
ضد  كبرى  »جبهــة  تشــكيل  وأعلن 

أميركا«،
أن العالم يعجز عن تســوية   معتبراً 

»ملفات عالقة« من دون إيران.
الثالثاء  االول  أمــس  »احلــرس«  وأعلن 
ميليشــيا  مــن  عناصــر  خطــف 
برج  في  احلــدود،  وحرس  »الباســيج« 
للمراقبة في مدينة ميرجاوة في إقليم 
سيســتان وبلوشستان، جنوب شرقي 
البــالد. ويراوح عــدد اخملطوفن بن 11 
و14 عنصراً، علماً أن »نادي الصحافين 
الرسمي  للتلفزيون  التابع  الشــباب« 
بّث أن بينهم عنصرين من استخبارات 
»احلــرس« وســبعة من »الباســيج«، 
مشــيراً إلى أنهم كانوا يشاركون في 
»عملية أمنية«. لكنه سارع إلى إلغاء 

اخلبر.

وشــكا »احلرس« من »خيانــة وتواطؤ 
ملندســن«، مّكنــا »زمــرة إرهابيــة 
العناصر  من خطــف«  للثورة  معادية 
األمنية، متحدثاً عن عملية »خداع في 
نقطة حدوديــة مواجهة خملفر حدودي 

باكستاني«.
 وحّض إســالم آبــاد علــى »التصدي 
بجدية لألشــرار واإلرهابين«، و«إطالق 

اخملطوفن وإعادتهم إلى إيران«. 
ودعا اجلنرال محمد باكبور، قائد القوات 
البرية في »احلرس«، إلى عملية إيرانية 
– باكستانية ضد اخلاطفن، فيما أعلن 
اإليرانية بهرام  الناطق باسم اخلارجية 
قاسمي استدعاء السفير الباكستاني 

في طهران.
اخلارجيــة  أعلنــت  املقابــل،  فــي 
الباكســتانية أن إســالم آباد وطهران 
تنســقان جهودهما لـــ »التحقق من 
مــكان وجــود اإليرانيــن« اخملطوفن، 
وزادت: »لــن نّدخر أي جهد ملســاعدة 

إخواننا اإليرانين في العثور عليهم«. 

عقوبات أميركية على »شبكة الباسيج«
 المتهمة بتجنيد أطفال وتدريبهم للقتال

تقـرير



مايكل يونغ

مطالعــة دورية خلبــراء حول قضايا 
األوسط  الشرق  بسياســات  تتعلق 

وشمال إفريقيا ومسائل األمن.
التنفيذية  املديرة   | ليا ويتسن  سارة 
وشمال  األوســط  الشــرق  لقسم 

أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
- تتواصل احلرب في اليمن، لكن ثمة 

في الواقع بعض األطراف الفائزة.
 علــى صعيد اخلســائر البشــرية، 
ُتّســد احلــرب في اليمن مشــهد 
األكالف املطلقــة: فماليني اليمنيني 
يعانــون اجملاعة، وأكثر مــن 17 ألف 
شخص ســقطوا بني قتيل وجريح، 
والبنــى التحتية حتّولــت إلى ركام، 
فاملستشــفيات والعيادات واملدارس 
واملصانــع واملنازل وحتــى اجلامعات 
القصــف  إلــى  كّلهــا  تعّرضــت 
العشــوائية،  اجلويــة  والهجمــات 
والقصف املدفعــي طال املدنيني، ما 
عّرض قــادة األطــراف املتحاربة إلى 
املساءلة اجلنائية، كما باتت سمعة 
الســعودية العامليــة أشــالء، على 
الرغم من وجود جيش من شــركات 
بال  تعمل  التــي  العامة  العالقــات 

هوادة نيابة عنها.
مــع ذلــك، شــّكلت حــرب اليمن 
نعمة مالية ضخمة بالنســبة إلى 
والبريطانيني  األميركيــني  املقاولني 
في قطاع الدفاع )وحاملي األســهم 
في شــركاتهم(. فقد فاضت خزائن 
شــركات مثــل ريثيــون، وجنــرال 
دايناميكس، وبي إيه إي سيســتمز 
بعشــرات مليارات الدوالرات، بفضل 
مبيعــات األســلحة إلــى عمالئها 
األغنيــاء، كالســعودية واإلمــارات 

العربية املتحدة. 
الشــركات  هذه  اســتخدمت  وقد 
بحنكة جزًءا مــن أرباحها للضغط 
املوافقة  بهــدف  حكوماتها  علــى 
على عمليات البيع هذه، على الرغم 
من وجــود أدلــة دامغة عن ســوء 
االســتخدام املتكرر لهذه األسلحة 
في هجمات غير قانونية قد تؤدي إلى 
ويُعتبر  العمليــات.  هذه  مثل  حظر 
األسلحة  مبيعات  فقدان  من  اخلوف 
اليوم األســاس املَرَضي الذي تستند 
إليه أميركا لإلعالن عن أن التحالف 
الســعودية »يعمل  تقــوده  الــذي 
على احلّد مــن اإلصابات في صفوف 

املدنيني«.
أحمد ناجي | باحــث غير مقيم في 
األوســط  للشــرق  كارنيغي  مركز 

ُمتخّصص في الشؤون اليمنية
- ثمة فائز واحد فقط في هذه احلرب 
وهو الفوضى. فمنذ بداية النزاع في 
أيلول/سبتمبر 2014، دفعت األطراف 
املتحاربة احمللية كافة ضريبة باهظة 
للغايــة، على الصعيدين البشــري 
واملادي، مــن دون حتقيق فوز ملموس، 
بل على العكس، أقل ما ميكن أن يُقال 
عن الوضع في اليمن اليوم، أنه أزمة 
مرّوعة من صنع اإلنسان، أزمة عاثت 
في البالد دماراً وخراباً، وقذفت ماليني 
الناس إلى أشــداق اجملاعة واألمراض 

والظروف االقتصادية الكارثية.
أيضــاً، وعلى الرغم مــن حقيقة أن 
بعض األطراف حّققت بعض التقّدم 
العســكري علــى األرض، إال أن هذه 
االنتصــارات قصيــرة األمد لم تكن 
إلى مزيد  أّدى هــذا  حاســمة، البل 
اندالع  ما يســّهل  االضطرابات،  من 
نزاعات داخلية بني أمــراء احلرب من 

شــتى الفصائل. هذا ما حصل بني 
الفصائــل اجلنوبية فــي عدن، على 
ُسِمَي  أعقاب ما  املثال، في  ســبيل 
واضحاً  وكان  عــدن«.  حترير  »عملية 
اندلعت  التــي  النزاعات  فــي  أيضاً 
بني مجموعــات املقاومــة في تعز، 
وحتى في صنعاء بني احلوثيني وقوات 
الراحل علي عبداهلل صالح،  الرئيس 
التــي أّدت إلى اغتيال هــذا األخير. 

نتيجًة لذلك، أصبــح النزاع اليمني 
أكثر فأكثر حرب اجلميع ضّد اجلميع.

الذي تقوده  التحالــف  لدى كل من 
وإيــران، من  الســعودية، من جهة، 
اإلقليمية  أجندتــه  أخــرى،  جهــة 
اخلاصة، مع اإلشــارة إلى أن أياً منها 
ال يشمل إرساء االستقرار في اليمن. 
فهذه األطراف تســتثمر في احلرب، 
وإذا ما توقفت، ستكون هذه خسارة 

للطرفني.
 شــيال كارابيكو | أســتاذة العلوم 
السياســية والدراسات الدولية في 
ومؤّلفة كتاب ريتشــموند،  جامعة 
 Civil Society in Yemen: The
 Political Economy of Activism
in Modern Arabia )اجملتمــع املدني 
فــي اليمــن: االقتصاد السياســي 
للنشاط اجملتمعي احلديث في الدول 

جامعة  )منشورات  احلديثة(  العربية 
1998( ومحــّررة كتاب  كامبريــدج، 
 Arabia Incognita: Dispatches
From Yemen and the Gulf )اليمن 
واخلليج(  اليمن  مــن  تقارير  اجملهول: 
 Just World Books، )منشــورات 

)2016
- لــن تقود احلــرب إلــى أي انتصار 
عسكري حاســم وصريح. فجماعة 
أنصار اهلل، املعروفــة باحلوثيني، غير 
قادرة علــى إحلاق الهزميــة بالقوات 
اجلوية والبحرية القوية أو على حكم 
البالد بكفاءة. وعلى الرغم من الدعم 
األميركي أو البريطاني أو من ســائر 
دول الناتو، إال أن احلملة التي تقودها 
الســعودية إلعادة  العربية  اململكة 
املنفى  في  اليمنيــة  احلكومة  منح 
- التي يُزعم أنهــا حتظى بـ«اعتراف 
دولي« لكنها ُمطــاح بها، وحكومة 
سيئة السمعة – نفوذاً حقيقياً في 
جميع أنحاء البالد هي مجّرد أضغاث 
أحالم. يُضاف إلى ذلك أن أهداف كلٍّ 
من الســعودية واإلمــارات العربية 
املتحــدة أصبحت متنافــرة باّطراد، 
األحادي في  اإلمارات  بســبب تدّخل 

احلركة االنفصالية اجلنوبية.
إذن، ال أحد »ينتصر«.

وهل ثمــة منتفعون؟ طبعاً. فصّناع 
األســلحة من أميركيني وبريطانيني 
يجنون أرباحاً طائلة. كما أن املهّربني 
والعصابات املســّلحة واملســؤولني 
األعمال  رجــال  وبعض  الفاســدين 
فــي املناطــق قليلة الســكان في 
شــرق اليمن وجنوبــه، يفيدون من 
األنشطة السرية أو من االستثمارات 
واســعة  واإلماراتيــة  الســعودية 
النطاق في بناء خط أنابيب ومرافئ، 

أو من االثنني معــًا. كذلك، قد تني 
الدولية(  )أو  اخلليجيــة  الشــركات 
أرباحاً مالية أو مكاسب استراتيجية 
كبيرة في شــبوة أو مأرب حضرموت 

أو املهراة أو جزيرة سقطرى.
أما اخلاسرون، فهم معظم اليمنيني 

البالغ عددهم 28 مليون نسمة.
| أســتاذ مشارك  ديروش  ديفيد بي. 
الدراســات االستراتيجية  في مركز 
للشــرق األدنــى وجنوب آســيا في 
جامعة الدفاع الوطني في واشنطن 

العاصمة
- من اليسير للغاية معرفة اخلاسرين 
في احلرب اليمنية، لكن من العسير 
للغايــة معرفة الرابحــني. بالطبع، 
متّكنت إيران من جلــم جزء كبير من 
القــدرات العســكرية الســعودية 
واإلماراتية، من دون أن تتكّبد ســوى 
النزر اليسير من األكالف. وهذا يجب 
عّده فوزاً، مع أنه قد يســّبب بعض 

املتاعب مستقبالً.
ويبدو أن ثمــة طرفني يحّققان جناحاً 
األول هو قطر،  الفائــز  اليمــن.  في 
التي شاركت في التحالف )وتكّبدت 
إلى حني وقوع  العديد من الضحايا( 
التعاون اخلليجي.  األزمة مع مجلس 
وبالتالي، أظهرت قطر أنها ستسهم 
في اجلهــود املبذولة فــي اليمن لو 
ُطلب منها ذلك، لكنها تســتطيع 
العســكرية  احلملــة  انتقــاد  اآلن 
الثاني  الفائز  أمــا  كمراقب خارجي. 
فهو وحدات الدفاع اجلوي السعودية 
واإلماراتية. فقد أسقطت ُمجتمعًة 
ما يربو على 200 صاروخ، وأثبتت أنها 
القوات األكثــر كفاءة من نوعها في 

العالم.
مركز كارنيغي

حسين حجازي

اتخذُت هنا منذ ســبع ســنوات، أي 
الســورية، موقفاً  األزمة  اندالع  منذ 
من هــذه األزمة بدا فــي ذلك احلني 
معاكساً التاه كاسح ومهيمن، كان 
تأثير إعالمــي هائل لقناة  يرى وحتت 
اجلزيرة ان ما يجري هو ثورة حقيقية، 
متثل امتداداً ملا سمي بالربيع العربي، 
وغير مســبوقة من  كموجة ضاربة 
الثــورات التي هزت العالــم العربي 
من تونس الى مصــر وليبيا، وها هي 
أخيرا تضرب في سورية ضد حكم آل 

األسد.
وباســتثناء قلة قليلة مــن الكتاب 
العــرب كان علــى رأســهم الراحل 
الكبيــر محمــد حســنني هيكل، 
فقد تشــككُت شــخصياً بجدوى، 
بــل ومصداقية ما يســمى بالثورة 
ورأيــت على  وأهدافهــا،  الســورية 
الســائد  التحليل  هذا  من  النقيض 
بقــوة بــدت ال تقاوم في سلســلة 
مقاالت متواصلة، ان ما يحدث ليس 
ســوى لعبة امم قذرة، مت تدبيرها في 
ليل حالك السواد بني أطراف إقليمية 
وأخرى دولية اتفقت على قتل الدولة 
الســورية، التي كانت تأكل مما تزرع، 
وتلبس مما تصنع وتنتج، وليس عليها 

دوالر واحد دين.
وانــه بغــض النظر عــن أي اختالف 
سياســي مع االســد األب الذي ورث 
احلكم البنه او عن خصومتنا معه في 
املاضي، فإن حكم االب واالبن لسورية 

متيز بالنظافة السياسية تاه الصراع 
مع اسرائيل. وان املسألة بهذا املعنى 
كانت تتجاوز العدوى السيكولوجية 
ملوجة ما يســمى الربيع العربي، وان 

وراء االكمة ما وراءها.
ولعل ما وراء االكمة لم يكن واضحاً 
الضجيج  هــذا  غمرة  في  للكثيرين 
املرعب واخمليف الذي مارســته جوقة 
هائلة من وسائل االعالم وعلى رأسها 
قناة اجلزيرة، ان ســورية حتت حكم آل 
االسد كانت على االجندة بعد ضرب 
العــراق عــام 2003. وان القوى التي 
خاصمت عبد الناصر قبل زمن طويل 
هي االئتالف والتحالف نفســه الذي 
اطاح بعد ذلك بصدام حسني، وسوف 
نالحظ انه االئتالف والتحالف نفسه 
الذي قرر العام 2011 ليس اســقاط 
حكم آل األســد، وامنا قتــل الدولة 
ليتجه  تفكيكها،  واعادة  الســورية 
بعد ذلك الى تفكيــك تركيا واعادة 

تقسيمها، وكانت هذه هي اللعبة.
واذ يبدو اآلن ان اللعبة توشــك على 
نهايتها، فــان تــوازن املنتصرين هو 
اليها  انتهت  التي  النتيجة احلاسمة 
هذه احملاولة الفاشــلة، للقضاء على 
لفكرة سورية موطن  الصلبة  النواة 
ملهد  الطبيعية  اجلغرافيــا  ومركــز 
وإشعاع القومية العربية عبر التاريخ 

احلديث. 
وكما بــات واضحاً فان هــذا التوازن 
اجلديد والذي ينظر اليه اليوم على انه 
املتغير احلاسم في الشرق األوسط او 
الوضع اإلقليمي، هم سورية نفسها 

حتت حكم نظام األسد االبن، وروسيا 
وايران وتركيا التي استطاعت الطفو 
أســاس  بدور  واالحتفاظ  االزمة  فوق 
في رســم مفاعيل الصراع اإلقليمي 
والعاملــي في مرحلة مــا بعد نهاية 

هذه االزمة. 
وأخيــراً حــزب اهلل اللبنانــي الذي 
اكتســب خبرة وقوة بعد هذه احلرب 
الــى حد اعتبــار خبراء ومســؤولني 
عسكريني اميركيني في البنتاغون ان 
إســرائيل قد ال ميكنها الصمود امام 

حزب اهلل في أي حرب مقبلة تشــن 
بني الطرفني.

او  التوقعــات  أســوأ  فــي  وحتــى 
الســيناريوهات حينما كانت تتمع 
دورياً املؤمترات احلاشــدة، التي تقارب 
املائة دولة ممن كانوا يسمون أنفسهم 
أصدقاء سورية، فانه اخيرا لم يتوقع 
اذا  النتيجة.  ببالهم هــذه  او يخطر 
كانت روسيا في عهد قيصرها اجلديد 
فالدميير بوتني هو الذي سينجح فيما 
عجز عنه أسالفه القياصرة، بل وحتى 

ذروة  في  بعظمته  السوفياتي  االحتاد 
التوازن  بامتالك مفتاح  الباردة،  احلرب 
العاملي انطالقاً من سورية التي قالت 
عنهــا ذات مرة اإلمبراطــورة كاترين 
انها متثل مفتاح بيتها، أي مفتاح قوة 

روسيا في العالم.
في هذا التوازن الدولي اجلديد ســوف 
يصــار الى اشــراك فرنســا واملانيا 
اللتني تقــودان االحتــاد االوروبي، في 
عملية إعادة إعمار سورية والترتيبات 
السورية،  األزمة  السياسية لتسوية 

األوروبيني  الــى  ليس حلاجة روســيا 
مواجهة  في  جماعي  دوالني  كغطاء 
الواليات املتحدة، وامنا الستبعاد وعزل 
األخيرة وممارســة الضغــوط عليها 
إلخراجها من شــرق سورية بوصفها 
قوة احتالل. وهذه املبــادرة تعد ذكاء 
مــن جانب الرئيس بوتــني في إطالق 
التي  األطراف،  متعددة  الرباعية  هذه 
تضم الى جانب روسيا، تركيا وأملانيا 
وفرنســا. من شــأنها التأكيد على 
العمــل اجلماعــي في حــل االزمات 

الدوليــة، وهــي النظريــة الذي ما 
ويحاول  ضدهــا  يعمل  ترامــب  برح 

تقويضها.
وهيا اذاً نســتمع الــى وزير اخلارجية 
الروســي ســيرجي الفــرورف فــي 
خطابــه امام اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة قبل أيام، حيــث يوجه نقداً 
حاداً للواليات املتحــدة التي اتهمها 
بتقويض وتفكيك حل الدولتني، وانه 
ال مجال بعد اآلن الســتفراد أميركا 
بالوساطة حلل الصراع الفلسطيني 

التدخل  هــذا  فهــل  اإلســرائيلي. 
باالقتراب على هذا  اجلديد  الروســي 
النحو الــذي يعيــد التذكير مبوقف 
االحتاد الســوفياتي التقليدي والقدمي 
في اإلصرار على عقــد املؤمتر الدولي 
حلل الصراع كإطار وحيد؟ هو النتيجة 
املباشــرة او اولى تداعيــات االقتراب 
والعسكري  االســتراتيجي  الروسي 
فــي اجلغرافية، اذا كانت فلســطني 

تقع جنوب سورية.
لكن ضربــة اجلزاء شــبه القاضية، 

تعبيراً عن هذا التوازن احلاسم، تتمثل 
باخلطوة غير املسبوقة التي اتخذتها 
روســيا بعد حادثة اسقاط طائرتها 
العربي  اجليــش  بتزويــد  اليوشــن، 
الســوري بالدفاعات اجلوية املتطورة 
من منظومة اس300، ما يعني اغالق 
اجملــال اجلوي الســوري امام ســالح 
الطيران االسرائيلي، وهو االجراء الذي 
رأت فيه كٌل من واشــنطن واسرائيل 
انه ميثل تصعيــداً خطيراً من جانب 

روسيا. 
وان تعقيــب روســيا علــى الضربة 
ايران  التــي وجهتهــا  الصاروخيــة 
الى قواعد داعش في شــرق سورية 
من  باليستية  صواريخ  باســتعمال 
انه  اليه على  النظــر  صنعها، ميكن 
موافقــة او ضوء اخضــر اليران في 
املســتقبل للرد على اســرائيل، وان 
هــذا املوقف مت قراءته في اســرائيل 
واالدارة االميركية في هذا الســياق، 
أي انه موافقة واضحة على الرسائل 
التــي حاولت توجيهها ايران من هذه 

الضربة.
والواقــع ان املفارقة قــد تكون عند 
هذا املفتــرق قرب نهايــة اللعبة او 
االزمة، انــه عند بدايتهــا كنا نحن 
بعد  اخلاسرين  اكبر  الفلســطينيني 
الشعب الســوري نفسه. لكن قرب 
نهايتها فان اســرائيل اوالً وحليفها 
دونالد ترامب ثانيا هما أكبر اخلاسرين.

 ولذلــك في خطوة ذكيــة تقرأ هذا 
املتغير ســريعاً، بادر الرئيس ابو مازن 
الى ارسال مبعوث خاص الى دمشق 

الى  لتســليم رســالة شــخصية 
الرئيس السوري بشار األسد.

الدعــم  تقــدمي  الرئيــس  واعلــن 
املالــي الفوري إلعــادة إعمار مخيم 
الالجئني  اكبر مخيمــات  اليرمــوك 
الفلســطينيني في الــدول العربية 
املضيفة، وداللة هذه الرسالة واضحة 
كــرد قوي على محاولــة إدارة ترامب 
أجندة  من  الالجئني  شــطب قضية 
الصراع وحل القضية الفلسطينية. 
املبادرة تاه سورية  وباجململ فان هذه 
الفلسطينيني  لشعور  انعكاس  هي 
بانتصار  رابحــون  ايضا  بأنهم هــم 
قتلها  محاولة  على  السورية  الدولة 
وتفكيكهــا طائفياً. وان فلســطني 
اذا  املنتصريــن  هي ضمــن قائمــة 
كان من شــأن عودة ســورية وهزمية 
املســتفيدين طوال  اكبر  إســرائيل 
السنوات السبع املاضية من محاولة 
حتطيمهــا، حتدد او ترســم خطوطاً 
جديدة لقواعد اللعــب بعد اآلن في 

هذا الشرق املتوسط. 
وبداية  مرحلة  لنهاية  تؤشر  خطوط 
مرحلــة جديــدة. لعل اهــم األوراق 
التي ســقطت فيها هي أسطورة او 
عقيــدة الهيمنة األميركية املتفردة، 
الذراع اإلســرائيلية  كما أســطورة 
الطويلــة دون كابح لهذه الذراع عبر 
هذا الفضاء العربي املســتباح، الذي 

لم يعد مجاال حراً أمام إسرائيل.

 ينشــر باالتفــاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية

جوزيف ستيجليتز

كما يشــير الري سامرز عن حق، فإن 
مصطلــح »الركود املزمــن« أصبح 
العاملية  احلــرب  اقتراب  شــائعا مع 
الثانية مــن نهايتها. وقد أبدى ألفني 
من  القلق  كثيرون(  )وغيره  هانســن 
عودة االقتصاد إلى الركود أو الكساد، 
في غياب التحفيز الذي توفره احلرب. 
ويبــدو أن األمــر ال يخلو مــن خلل 

جوهري يقود إلى هذا.
لكن هذا لم يحــدث. فكيف أخطأ 
هانســن وآخرون فهم األمر إلى هذا 
احلد؟ مثل بعض املدافعني عن نظرية 
الركــود املزمن في العصــر احلديث، 
كانــت هنــاك عيــوب عميقة في 
األساســي  والكلي  اجلزئي  التحليل 
ــ واألكثر أهمية، في حتليل أســباب 

الكساد العظيم ذاته.
كما زعمت أنــا وبروس جرينوالد )مع 
مؤلفني آخرين(، كان النمو املرتفع في 
باإلنتاج  الزراعيــة )مقترنا  اإلنتاجية 
العاملي املرتفع( سببا في دفع أسعار 
احملاصيل إلى االنخفاض ــ بنحو 75% 
في بعــض احلاالت ــ في الســنوات 
الثــالث األولى وحدها من الكســاد. 
القطاع  فــي  الدخول  وانخفضــت 
البالد  فــي  الرئيســي  االقتصــادي 
األزمة  وأدت  تقريبــا.  النصف  مبقدار 
فــي الزراعة إلى تناقص الطلب على 

الســلع احلضرية وبالتالــي التراجع 
الذي شمل االقتصاد بالكامل.

غير أن احلرب العامليــة الثانية وفرت 
أكثــر من مجــرد حافز مالــي، فقد 
جلبت حتــوال بنيويا، مع مســاهمة 
اجلهود احلربية في انتقال أعداد كبيرة 
من الناس من املناطــق الريفية إلى 
تدريبهم  وإعــادة  احلضرية،  املراكــز 
على املهارات املطلوبة القتصاد قائم 
التي  العملية  التصنيع، وهــي  على 
استمرت مع مشــروع قانون جي آي. 
وعالوة على ذلك، تســببت الطريقة 
التي جرى بها متويل احلرب في إكساب 
األســر ميزانيــات قويــة، فضال عن 

الطلب املكبوت مبجرد عودة السالم.
في الســنوات التي سبقت أزمة عام 
2008، اتسم االقتصاد بتحول بنيوي 
مماثل، ولكن هذه املرة ليس من الزراعة 
إلى التصنيع، بل مــن النمو القائم 
على التصنيع إلى النمو القائم على 
اخلدمات، وهو التحول الذي تضاعفت 
سرعته بِفعل االحتياج إلى التكيف 
مــع العوملــة. ولكن في هــذه املرة، 
تسبب ســوء إدارة القطاع املالي في 
حتميل األســر كميــات ضخمة من 
الديون. وهــذه املرة، علــى النقيض 
الثانية،  العامليــة  احلــرب  نهاية  من 
كان هناك من األســباب ما يدعو إلى 

القلق.
كما يعلم سامرز، قمت بنشر تعليق 
استشــهد به كثيرون في صحيفة 
نيويورك تاميز في التاســع والعشرين 

 ،2008 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  من 
بعنــوان »إجابــة قيمتهــا تريليون 
دوالر«. في ذلــك التعليق، دعوت إلى 
حزمة حتفيــز أقوى كثيــرا من تلك 
التي اقترحها الرئيس باراك أوباما في 
نهاية املطاف. وكان ذلك في نوفمبر.
ثم بحلول يناير/كانون الثاني وفبراير/
شباط، كان من الواضح أن االنكماش 
أعظــم كثيرا وأن األمــر يحتاج إلى 
حزمة حتفيز أكبــر. في ذلك التعليق 
الذي نشــرته صحية التاميز، ثم في 
وقت الحــق وبنحو أكثــر تركيزا في 
إلى  كتابي »الســقوط احلر«، أشرت 
أن حجــم احلافــز املطلــوب يتوقف 
االقتصادية  والظروف  على تصميمه 
احمليطة. فإذا لم يكن في اإلمكان حث 
البنوك على العودة إلى اإلقراض، أو إذا 
إنفاقها، فستكون  الواليات  خفضت 

هناك حاجة إلى املزيد من التحفيز.
الواقــع أننــي دعوت علنــا إلى ربط 
هــذه  مبثــل  التحفيــزي  اإلنفــاق 
االحتماالت ــ على نحــو يخلق أداة 
لم  تبني،  وكمــا  تلقائية.  اســتقرار 
تكن البنــوك مجبرة على توســيع 
الصغيرة  الشــركات  إلــى  اإلقراض 
بنحو  احلجم، فخفضته  واملتوسطة 
اإلنفاق.  الواليات  كبير. كما خفضت 
ومن الواضح أننا كنا في احتياج إلى 
إذا كان  حافز أكبر بالقيمة الدوالرية 
تصميم هذا احلافــز رديئا، مع تفتت 
تخفيضات ضريبية  في  أجزاء كبيرة 
أقل فعالية من حيث التكلفة، وهذا 

هو ما حدث.
البــد أن يكــون من الواضــح برغم 
ذلــك، أنــه ال يوجد شــيء طبيعي 
أو حتمي بشــأن الركــود املزمن في 
مســتوى الطلب الكلي عند أسعار 
الفائدة ِصفر. ففــي عام 2008، كان 
الطلب منخفضا أيضا بِفعل الزيادة 
الضخمة في مستوى التفاوت والذي 
حدث على مدار ربع القرن الســابق. 
وكان ســوء إدارة العوملــة والنزعــة 
التخفيضات  عــن  التمويلية، فضال 
الضريبية لصالــح األثرياء ــ مبا في 
املفروضة على  الضريبة  ذلك خفض 
املكاسب الرأسمالية )والتي استفاد 
منها بشــكل كبير أولئك على قمة 
توزيع الدخل( خــالل إدارتي كلينتون 
وبوش ــ من األســباب الكبرى التي 
أدت إلى تسارع تركيز الدخل والثروة.

بســبب عدم كفاية التنظيم املالي 
أصبح األميركيون ُعرضة للســلوك 
املصرفي املفتــرس النهاب، وتكبدوا 
قدرا هائــال من الديــون. وعلى هذا، 
كان فــي اإلمكان اللجــوء إلى طرق 
أخــرى لزيــادة الطلب الكلــي غير 
التحفيــز املالي: بذل املزيد من اجلهد 
لتحفيز اإلقراض، ومساعدة أصحاب 
املســاكن، وإعادة هيكلة ديون الرهن 
العقاري، وإصالح أوجه عدم املساواة 

والتفاوت.
يجري تصور وتفعيل السياسات دوما 
في ظل حالة مــن عدم اليقني. لكن 
بعــض األمور ميكن التنبــؤ بها أكثر 

من غيرها. وكما يعلم ســامرز مرة 
أنا  الِعلــم، فعندما قمت  أخرى متام 
وبيتر أورتســاج، رئيس مكتب اإلدارة 
وامليزانية في بداية إدارة أوباما األولى، 
بتحليــل مخاطر مؤسســة إقراض 
الرهــن العقاري فاني مــاي في عام 
2002، قلنا إن ممارساتها في اإلقراض 
في ذلك الوقت كانت آمنة. ولم نقل 

إنها بعيدة عن اخلطر مهما فعلت.
وكان ما قامت به مؤسسة فاني ماي 
في وقت الحق من ذلــك العقد بالغ 
األهمية. فقد غيرت ممارسات اإلقراض 
لكــي تصبح أقــرب إلى ممارســات 
العواقب  وكانــت  اخلــاص،  القطاع 
متوقعة. )حتى في ذلك الوقت، وعلى 
الزائفة  اليمني  الرغم من شــائعات 
التي ألقت بالالئمــة على فاني ماي 
وجهة اإلقراض األخــرى التي ترعاها 
احلكومــة، فريدي ماك، فــإن إقراض 
القطاع اخلاص، وال ســيما عن طريق 
الذي مهد  البنــوك الضخمة، هــو 

لألزمة املالية(.
لكن مــا كان متوقعا هــو الطريقة 
التي تســببت بها املشتقات املالية 
غير املنظمة في تأجيج نيران األزمة. 
الواقع أن جلنــة التحقيق في األزمة 
املالية وجهت اللوم بنحو مباشر إلى 
سوق املشتقات املالية بوصفها أحد 
األحداث  دفعت  ثالثة  عوامل مركزية 
في أواخر 2008 وعام 2009. في وقت 
سابق أثناء إدارة الرئيس بِل كلينتون، 
كنــا ناقشــنا اخملاطر التــي تنطوي 

عليها هذه املنتجات املالية السريعة 
التكاثر واحملفوفــة باخملاطر. وكان من 
الواجب كبح جمــاح هذه املنتجات، 
لكن قانون حتديث السلع اآلجلة لعام 

2000 منع تنظيم املشتقات املالية.
ال يوجد أي سبب يلزم أهل االقتصاد 
باالتفاق حول ما هو ممكن سياســيا. 
ولكــن ميكنهــم، وينبغــي لهم، أن 

يتفقوا حول ما كان ليحدث لو...
التعافي  كان  األساســيات:  وإليكم 
ليصبح أقوى كثيــرا لو كانت حزمة 
تصميما.  وأفضــل  أكبــر  التحفيز 
وكان الطلب الكلي ليكتســب قدرا 
أكبر من القوة لو كنا بذلنا املزيد من 
اجلهد في معاجلة التفاوت بني الناس، 
ولو لم نالحق سياسات تسببت في 
اتســاع فجوة التفاوت. وكنا لنملك 
قطاعــا ماليا أكثر اســتقرار لو كنا 

نظمناه بشكل أفضل.
هذه هــي الــدروس التــي يجب أن 
نضعها فــي احلســبان عندما نعد 
العــدة للتعامــل مــع االنكمــاش 

االقتصادي التالي.

ترجمة: إبراهيم محمد علي
جوزيــف ســتيجليتز: حائــز على 
جائــزة نوبــل التذكاريــة لعلــوم 
2001. وأحدث  االقتصاد فــي عــام 
مؤلفاته كتاب »العوملة ومنغصاتها 
مرة أخــرة: معاداة العوملة في عصر 

ترامب«.
بروجيكت 
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هل من فائز حقًا في حرب اليمن؟

فلسطين التي هي جنوب سوريا

ما بعد الركود المزمن

بسبب عدم كفاية 
التنظيم المالي أصبح 
األميركيون عُرضة 
للسلوك المصرفي 
المفترس النهاب، 

وتكبدوا قدرا هائال 
من الديون. وعلى 

هذا، كان في اإلمكان 
اللجوء إلى طرق أخرى 

لزيادة الطلب الكلي 
غير التحفيز المالي: 

بذل المزيد من الجهد 
لتحفيز اإلقراض، 
ومساعدة أصحاب 
المساكن، وإعادة 

هيكلة ديون الرهن 
العقاري، وإصالح أوجه 
عدم المساواة والتفاوت

واذ يبدو اآلن ان اللعبة توشك على نهايتها، فان توازن 
المنتصرين هو النتيجة الحاسمة التي انتهت اليها هذه 
المحاولة الفاشلة، للقضاء على النواة الصلبة لفكرة 

سورية موطن ومركز الجغرافيا الطبيعية لمهد وإشعاع 
القومية العربية عبر التاريخ الحديث



القاهرة ـ رويترز:
قال محمــد معيط وزير املاليــة املصري أمس 
األربعــاء إن مصــر تخطط إلصــدار صكوك 
سيادية دولية خالل السنة املالية 2020-2019.

وقد جتذب الصكوك املزمع إصدارها فئة جديدة 
من املستثمرين ألدوات الدين احلكومي املصرية.

وكانت نشــرة انتربرايز اإللكترونية نشرت في 
وقت ســابق أمس األربعاء على لســان مصدر 
حكومي لم تســمه أن وزارة املالية تعتزم إقرار 
تشــريع جديد إلصدار صكوك ســيادية دولية 
للمــرة األولى خــالل 2019 حيث تســتهدف 
مصر إصدار ما قيمتــه نحو 20 مليار دوالر من 
بعمالت مختلفة  املقومة  الدولية  الســندات 

حتى 2022.
وقــال معيط في تصريحــات لرويترز ”نخطط 
إلصدار صكوك ســيادية دولية خالل الســنة 

املالية 2020-2019“.
بلغ إجمالي الدين اخلارجــي ملصر 92.64 مليار 
دوالر في نهاية حزيران املاضي بزيادة 17.2 باملئة 

على أساس سنوي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر مســح ملديري الصناديق، أجراه بنك أوف 
أميركا ميريل لينش في تشــرين األول، أن عددا 
كبيرا من املســتثمرين، يعتقــدون أن عمالت 
األســواق الناشــئة مقومة بأقل من قيمتها 

احلقيقية.
وحتــت ضغط قوة الدوالر، إضافــة إلى األزمات 
في تركيا واألرجنتني، تدهورت عمالت األســواق 
الناشــئة هذا العام، وتضررت مؤخرا من جراء 
مبيعات مكثفة لألســهم، وهو ما دفع مؤشر 
إلى  الناشئة  إم.إس.سي.آي لعمالت األســواق 
الهبــوط 4.5 باملئة منذ بداية العام و7.4 باملئة 

من ذروته التي بلغها في آذار.
وقال 51 باملئة من املســتثمرين الذين شاركوا 
في املســح، إنهم يعتقدون أن عمالت األسواق 
الناشئة دون قيمتها احلقيقية عند أقل تقييم 

منذ بدء املسح.
وقال ما يزيد عن 20 في املئة من املستثمرين، إن 
الدوالر مقوم بأعلى كثيرا من قيمته احلقيقية 

في ثاني أعلى قراءة للعملة األميركية.
وزادت مخصصات أسهم األسواق الناشئة 15 
نقطة مئوية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها 

منذ مارس 2016 في مسح الشهر املاضي. 
وعزا خبراء بنك أوف أميركا ميريل لينش الزيادة 

إلى رهان املستثمرين على صعود الدوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أنهى املؤشر العام لسوق العراق لألوراق املالية 
%0.84، عند  تعامالت أمس األربعــاء ،متراجعاً 
مســتوى 507.07 نقطة، خاســراً 4.3 نقطة، 

مقارنة مبستوياته يوم الثالثاء.
وتأثر أداء البورصة، بتراجع 11 ســهًما، تقدمها 
مصرف الشــرق األوسط بنســبة %6.25، تاله 
مصرف بغداد %5.88، واملصرف التجاري 2.44%، 
للمشروبات  وبغداد   ،2.14% للقاحات  والكندي 

الغازية 2.02%.
فــي املقابل، ارتفع 6 أســهم، تصدرها آســيا 
سيل لالتصاالت بنسبة %5.53، وانتاج االلبسة 
اجلاهزة %5.23، واألهلية لإلنتاج الزراعي 4.35%.

وارتفــع حجم التــداوالت أمس إلــى 595.24 
مليون سهم، في مقابل 231.05 مليون سهم 
باجللســة املاضية، وزادت قيمــة التداوالت إلى 
1.804 مليــار دينار، في مقابــل 251.53 مليون 

دينار باجللسة السابقة.

أدنى مستوى لعمالت 
األسواق الناشئة

أسهم المصارف تتراجع 
بمؤشر »األوراق المالية«

مصر تخطط إلصدار 
صكوك سيادية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

اســتقرت أســعار النفــط أمس 
األربعاء إثر مكاسب لثالثة أيام، بعد 
البترول  أن أظهرت بيانــات لقطاع 
انخفاضــا مفاجئا فــي مخزونات 
الذي  الوقت  وفــي  األميركية  اخلام 
تثير فيــه التوترات بشــأن اختفاء 
صحفي سعودي بارز مخاوف بشأن 

اإلمدادات.
وانخفض اخلــام األميركي اخلفيف 

20 سنتا إلى 72.02 دوالر للبرميل.
وتراجع خام برنت عشرة سنتات إلى 
81.31 دوالر للبرميل بعد أن زاد 1.15 

دوالر في اجللسات الثالث السابقة.
وخام القيــاس العاملــي، الذي بلغ 
أدنى مســتوى في أسبوعني خالل 
األســبوع املاضي مع تراجع أسواق 
خمسة  نحو  منخفض  األســهم، 
دوالرات عن أعلى مســتوى في أربع 
ســنوات 86.74 دوالر املســجل في 

الثالث من تشرين األول.
باترســون محلل أسواق  وارن  وقال 
السلع األولية في آي.ان.جي ”فاجأت 
أرقــام معهــد البتــرول األميركي 
الســوق ) الثالثاء( حيث انخفضت 
 2.13 األميركيــة  اخلــام  مخزونات 
مليــون برميــل األســبوع املاضي 

باملقارنة مع توقعات لزيادتها“.
وتوقع مســح أجرته رويتــرز قبيل 

زيادة  البترول  بيانات معهــد  إعالن 
مليون   2.2 نحــو  اخلــام  مخزونات 

برميل.
إدارة معلومــات الطاقة  واعلنــت 
األميركية بيانات اخملزون الرســمية 
أمس. وتعززت املعنويات في السوق 
بفعل فضيحــة اختفاء الصحفي 
قبل  خاشقجي  جمال  الســعودي 
أسبوعني بعد دخوله قنصلية بالده 

في اسطنبول.
دونالد  األميركــي  الرئيــس  وأبدى 
ترامب تصديقا ملا تقوله السعودية 
جمال  الصحفــي  اختفاء  بشــأن 
بالرغم من أن مشرعني  خاشقجي 
أميركيني وجهوا أصابع االتهام إلى 
القيادة الســعودية في حني يتزايد 
الضغط الغربي على الرياض لتقدمي 

أجوبة.
وقال وزيــر اخلارجية األميركي مايك 
بومبيــو قبــل مغادرتــه اململكة 
متجهــا إلى تركيا إن الســعودية 

تعهدت بإجراء حتقيق كامل.
ريتربوش  رئيس  ريتربوش  وقال جيم 
آند أسوســيتس إن السعودية قد 
ألف   500 النفــط  إنتــاج  تخفض 
إذا  برميل يوميــا ”كطلقــة حتذير 
قــررت الواليات املتحــدة فرض أي 
في  التطــورات  على  ردا  عقوبــات 

قضية خاشقجي“.
قــال األمــني العام ملنظمــة أوبك 
أمس األربعاء إن الســعودية أكدت 

وقادرة  ”ملتزمــة  أنها  للمنظمــة 
ومســتعدة“ لضمان عــدم حدوث 

نقص في سوق النفط.
وزير  بكلمة  باركيندو  واستشــهد 
الطاقة الســعودي خالــد الفالح 

خالل مؤمتر في نيودلهي يوم االثنني 
الســعودية مســتعدة  إن  وقــال 
لضمــان عــدم حــدوث نقص في 

النفط.
وقال ”نحن فــي أوبك، يظل تركيزنا 

منصبــا على أهدافنا املشــتركة“ 
متلــك  الســعودية  أن  مضيفــا 
”طاقة إنتاج فائضــة جيدة تكفي 
كاحتياطي ملواجهة أي ظرف طارئ“.

قالــت شــركة النفــط الوطنية 

العمالقة أرامكو الســعودية أمس 
األربعــاء إن مرفأ ينبــع اجلنوبي زاد 
طاقة تصدير الشركة من الساحل 
الغربــي للمملكــة مبقــدار ثالثة 
ماليني برميل يوميا من النفط اخلام 
وذلك بعد االنتهاء من برنامج إلعادة 

التأهيل والتطوير.
وقالــت أرامكو فــي موقعها على 
ينبع  الواقع جنوبي  ”املرفأ،  اإلنترنت 
على الســاحل الغربي للسعودية، 
يتكون من مجمع صهاريج ومرافق 
بحرية الســتقبال وتخزين وحتميل 
العربي  واخلام  اخلفيف  العربي  اخلام 

اخلفيف املمتاز“.
قالت مصادر جتاريــة أمس األربعاء 
إن قطر للبترول باعت شحنتني من 
كانون  في  للتحميل  الشاهني  خام 
باملقارنة  أقل  بعالوات سعرية  األول 
مقتدية  الســابق،  الشــهر  مــع 

بضعف في سوق الشرق األوسط.
للبترول  أن قطر  املصــادر  وأضافت 
باعت الشــحنتني البالغ حجمهما 
500 ألف برميل بعــالوة 1.10 دوالر 
للبرميل في املتوسط فوق األسعار 

املعروضة خلام دبي.
وقال أحد املصادر إن شيفرون وجيه.
اكس نيبون رمبا اشترتا الشحنتني.

في  الشــحنتني  املقرر حتميل  ومن 
السابع والثامن من كانون األول وفي 

26 و27 منه.
وباعــت قطر الشــهر املاضي خام 

الشاهني بعالوة 1.55 دوالر للبرميل 
في املتوسط، وهو أعلى مستوى في 
عدة أعــوام بفضل قوة الطلب في 
آسيا وفي الوقت الذي يخفض فيه 
وارداتهم  مشترون كبار في آســيا 
من النفط اإليرانــي قبيل عقوبات 

أميركية.
قال مصــدر مطلع أمــس األربعاء 
إن مؤسســة البتــرول الكويتيــة 
حددت ســعر خام الكويت اخلفيف 
املمتاز عند 2.30 دوالر للبرميل فوق 
األسعار املعروضة خلامي عمان ودبي 
 3.05 لشهر تشــرين األول وبعالوة 
دوالر للبرميل لشهر تشرين الثاني.

وقال مشــتر آســيوي للخــام إن 
أسعار البيع الرسمية خلام الكويت 
اخلفيف املمتاز تنافسية إذ تتوسط 

أسعار خامني خفيفني سعوديني.
وتظهر بيانات رويترز أن أسعار البيع 
الكويــت اخلفيف  الرســمية خلام 
املمتاز تقل أكثر من دوالرين باملقارنة 
البيع الرسمية للخام  مع أســعار 
الســعودي  املمتاز  اخلفيف  العربي 
وتزيد 50 ســنتا للبرميل فوق اخلام 

العربي اخلفيف جدا السعودي.
ورفعت الكويت، خامس أكبر منتج 
مبنظمة أوبــك، صادراتها النفطية 
إلى آسيا بإطالقها هذا اخلام اجلديد 
املتوقع  ومن  اجلاري.  العام  منتصف 
إنتاج خام الكويت اخلفيف  يبلغ  أن 

املمتاز 120 ألف برميل يوميا.

تقـرير

استقرار أسعار النفط وسط انخفاض مفاجئ في المخزونات األميركية
السعودية لـ »أوبك«: لن يحدث نقص في الخام

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعتزم شــركة سيمنس االملانية 
الى  ميغاواط   11 اضافة طاقــة 
شــبكة الكهربــاء الوطنية في 
مشــيرة  ســنوات،  اربع  غضون 
انها ستوفر اآلالف من فرص  الى 
التعليم أمام الشــباب العراقي 
وعشرات اآلالف من الوظائف في 

العراق.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة 
ســيمنس جو كايســر في بيان 
تلقت »الصباح اجلديد« نســخة 
منه، امس االربعاء: »طبقا خلارطة 
ســيمنس  تخطــط  الطريــق، 
إلضافــة 11 الف ميغــاواط من 
الطاقة اجلديدة لشبكة الكهرباء 
العراقيــة على مدار 4 ســنوات، 
ســيوفر  »املشــروع  ان  مبينــا 
طاقة مســتدامة يُعتمد عليها 
لنحو 23 مليــون مواطن عراقي 
من  اجلديدة  الطاقــة  وســتزيد 
قدرات التوليــد احلالية في البالد 
بنسبة %50 كما أنها ستزيد من 
معدالت نقل وتوزيع الكهرباء في 
العراق بصــورة ملحوظة خاصة 

في املناطق اجلنوبية«. 
االثنى عشــر  وتابع: علــى مدار 
شهراً األخيرة، قام خبراء سيمنس 
ومتكامل  دقيــق  بإجــراء حتليل 
ملنظومة الطاقــة العراقية، وقد 
توصلــوا ان مع زيادة الطلب على 
الكهرباء بصورة مطردة كل عام، 
في  قدراتها  لزيادة  العراق  يحتاج 
توليد الطاقة مبعدل 40 غيغاواط 
ان  الى  2025، الفتــا  حتى عــام 
الشــركة تدرك متامــاً الضغوط 
الهائلة التي تتعرض لها شبكة 
الكهربــاء الوطنية فــي العراق 
فــي الوقت احلالــي خاصة خالل 
فصل الصيــف، كما أن تخفيف 
ميثل  الكهرباء  وانقطاع  األحمال 
أزمة يومية لكل أســرة وشركة 
عراقيــة، ولــكل مجتمع محلي 
العراقي  ولالقتصاد  العــراق،  في 

ككل«. 
»خارطــة  ان  كايســر  واضــاف 
للعراق  وضعناها  التــي  الطريق 
كهربائيــة  طاقــة  ســتوفر 

يُعتمــد عليها في  مســتدامة 
جميع أنحــاء البالد، مــع توفير 
اآلالف مــن فــرص التعليم أمام 
الشباب العراقي وعشرات اآلالف 
من الوظائف فــي العراق اجلديد. 
إّن ذلك وعد شخصي مني، ونحن 
لدينا القدرة على الوفاء بعهودنا 

دائماً«.
واشار الى ان اخلارطة »ستساعد 
تدبير  فــي  العراقية  احلكومــة 
احلــزم التمويليــة املالئمــة من 
ووكالء  العاملية  التجارية  البنوك 
واحلصــول  الصــادرات  ائتمــان 
األملانية،  احلكومــة  دعــم  على 
مؤكــدة ان املشــروع الهــام لن 
ودعم  تقوية  علــى  فقط  يعمل 
الشــراكة بني العراق وسيمنس، 
ولكنه ســيعمق أيضاً العالقات 
املشــتركة بني العراق وأملانيا وإّن 
خبراتنا العاملية الواســعة تؤكد 
التي تقوم بها  أّن االســتثمارات 
سيمنس متهد الطريق أمام املزيد 

من استثمارات الشركات األملانية 
في الدول التي نتعاون معها«. 

ولفت كايســر الى ان الشــركة 
»ســتقدم ايضا منحة برمجيات 
بقيمة 60 مليــون دوالر لتمكني 
على  العراقية  اجلامعــات  طلبة 
الرقميــة  املهــارات  اكتســاب 
املتطورة.. وسيتمكن الطلبة من 
التعامل  مــن  املنحة  هذه  خالل 
مباشــرة مع برنامج ســيمنس 
 )PLM( إلدارة دورة حيــاة املنتــج
عليهــا...  العملــي  والتدريــب 
وتعتمد 20 شــركة مــن كبرى 
في  للسيارات  املنتجة  الشركات 
العالم على هذا البرنامج حالياً، 
إضافة لعشرين شركة أخرى من 
كبرى شركات الفضاء والطيران، 
20 شركة منتجة حملركات  وأكبر 
الطائــرات في العالــم«، مبيناً: 
صناعات  عن  هنــا  نتحدث  »إننا 
بالغة التقدم متثل اجلودة الفائقة 

لها أهمية وضرورة قصوى«. 

واكد ان سيمنز »ستنقل وتشارك 
التي  للدول  خبراتها ومعرفتهــا 
بتدريب  وتقــوم  معهــا  تتعاون 
الشــباب  من  مالكاتها  وتعليم 
املوهوب والطمــوح.. مبعنى آخر، 
الطويل  املدى  على  سنســتثمر 
ونؤمــن أن لعــب دور محوري في 
تنمية املهــارات واملواهب احمللية 
ميثل جزءا رئيسا من دورنا في دعم 
التنمية املستدامة وبالنسبة لنا 
فإّن املســئولية االجتماعية متثل 
واحدة من أكثــر أولوياتنا أهمية 
الناس في حاجة لفرص عمل  إّن 
الى  منوها  ومربحــة«.  حقيقية 
رغبة سيمنز في التعاون من أجل 

حتقيق الالزم على أرض الواقع. 
وتسعى شركة سيمنس االملانية 
لتطوير  عقــد  على  للحصــول 
العراق  في  الكهربائيــة  الطاقة 
والتي يعاني منها منذ ســنوات 
طويلة نتيجة قلة وتقادم احملطات 

الكهربائية ورداءة التوزيع.

علــى الصعيــد ذاتــه، ذكــرت 
تاميــز«  »فايننشــال  صحيفــة 
أمس األربعاء أن شــركة »جنرال 
إلكتريك« األميركية ستفوز على 
األرجــح بعقد كهربــاء مبليارات 
الــدوالرات فــي العــراق بفضل 
تدخل اإلدارة األميركية لصاحلها، 
على وفق مصــادر مطلعة على 

سير املفاوضات.
األميركية مع  اجملموعة  وتتنافس 
»ســيمنز« األملانية إلعادة تأهيل 

شبكة الكهرباء في العراق.
إلى  األميركية  اإلدارة  تدخل  وأدى 
احلد من فــرص اجملموعة األملانية 
التــي بــدت على وشــك عقد 
الصفقة بقيمــة 15 مليار دوالر 
مع احلكومة العراقية، بحســب 

الصحيفة البريطانية.
وذكرت مصادر مطلعة على امللف 
أن إدارة ترامب مارســت ضغوطا 
مذكرة مبقتل سبعة آالف جندي 
أميركــي منذ بــدء التدخل في 

العراق عام 2003.
الشركة  باســم  املتحدث  وكان 
املاضي،  أيلول  في  قال  األميركية 
أن العقد »يشمل صيانة وحتسني 
املوجــودة  الطاقــة  محطــات 
قــدرات جديــدة إلنتاج  وإضافة 
النقل  شــبكات  وتعزيز  الطاقة 
للحاجات  لالســتجابة  والتوزيع 
املتنامية إلى الطاقة في العراق«، 
أن اجملموعة توظف  إلى  مشــيرا 
حاليا نحو 300 شــخص في هذا 

البلد.
بقيمة  العقد  توقيع  وســيكون 
مليــارات الدوالرات أمــرا إيجابيا 
التي  الصناعيــة  للمجموعــة 
تواجه صعوبات كبرى وقد بدلت 

للتو رئيس مجلس إدارتها.
وذكــرت الصحيفــة أن »جنرال 
إلكتريك« قد تعلن الفوز بالعقد 
بالتزامــن مــع إصــدار نتائجها 
الفصلية التي أرجئ نشرها حتى 

30 تشرين األول.

سيمنس تعتزم اضافة 11 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء الوطنية
جنرال إلكتريك مرجحة للفوز بعقد ضخم في العراق

المشروع سيوفر طاقة 
مستدامة يُعتمد عليها 
لنحو 23 مليون مواطن 
عراقي وستزيد الطاقة 
الجديدة من قدرات 
التوليد الحالية في البالد 
بنسبة %50 كما أنها 
ستزيد من معدالت نقل 
وتوزيع الكهرباء في 
العراق بصورة ملحوظة 
خاصة في المناطق 
الجنوبية

جانب من حمالت صيانة الشبكة الوطنية لنقل الطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال املدير العام للشؤون التنسيقية 
خوزســتان  حملافظة  االقتصاديــة 
اإليرانيــة اُميــد بن عبــاس أمس 
األربعاء، إّن »النشــاط التجاري مع 
العراق عبر نقطة »جذابة« احلدودية 
جنوب غرب البالد توقَّف إعتباراً من 

االربعاء 17 تشرين االول«.
وفي تصريح له ملراســل وكالة إرنا 
أعلن بن عباس عن إتفاق بني البلدين 
التجاري  النشــاط  بايقاف  يقضي 
أّيــام إقامة  عبر هــذا املعبر خالل 
مراسيم ذكرى االربعني، سوى املواد 
الغذائية والسلع املعّرضة للفساد.

النقل  إمكانية  عــن  اإلعالن  وجرى 
التجاري عبر ميناء بندر خرمشــهر 
االيرانــي الى ميناء اُم قصر أو ميناء 

البصرة في العراق خالل هذه الفترة 
التي يتوافد فيها زوار ذكرى األربعني 

من ايران الى العراق.
ويســتقبل العراق زوار األربعني عبر 
ثالثة معابر حدودية وهي شــلمجة 
وجذابه ومهــران إضافة الى مطار 

النجف.
وســبق ان قال مدير تطوير التجارة 
االيرانية  اروند  في منظمة منطقة 
للتجارة احلرة ان القســم التجاري 
في منفذ شــلمجة احلدودي أغلق 
من قبل العــراق، وقد جــرى وقف 
احلدود  هذه  علــى  التجاري  التبادل 

الدولية الى اشعار آخر.
واضاف محمــد نظــارت: ال توجد 
مشــكلة فــي تصديــر البضائع 
إيران، لكــن احلكومة العراقية  من 

أغلقــت حدودها بســبب االفتقار 
زيارة  أيام  التحتية فــي  البنية  إلى 

األربعني.
اروند  أن منظمــة منطقة  وأضاف 
بالتشــاور  تقوم  احلــرة  للتجــارة 
واإلعداد لبعض السلع املطلوبة في 
العراق الستئناف التجارة على هذه 

احلدود.
وقــال مدير تطويــر التجــارة في 
للتجارة  ارونــد  منظمــة منطقة 
بإنشــاء  بادرت  املنطقة  إن  احلــرة، 
طريق منفصل ملرور زوار األربعني من 
العراق،  مع  التجارة  تســهيل  أجل 
البنية  بعــض  اعداد  بصــدد  وهي 
التحتية للحدود اجلمركية للجانب 

العراقي.
في وقت ســابق، أعلن املســؤولون 

اإليرانيون في املنطقة أن األنشطة 
حدود  عنــد  تتوقف  لــن  التجارية 

شلمجة خالل زيارة األربعني.
العمل عند حدود شــلمجه  وقف 
يؤدي الى خسارة أصحاب شاحنات 

البضائع على احلدود الدولية.
يجري شحن ما معدله 600 شاحنة 
العراقية مبنتجات  احلدود  إلى  يومياً 
الغذائية  واملــواد  اخلضــروات  مثل 
ومنتجات األلبان من حدود شلمجة 
التــي تبعــد 15 كيلومتــراً مــن 
خرمشهر، مع قدرة تصديرية يومية 

تصل إلى 1000 شاحنة.
ويقع منفذ شــلمجة على بعد 15 
كم من مدينة خرمشهر وعلى بعد 
25 كم من مدينــة البصرة جنوب 

العراق.

ايقاف التبادل التجاري في معبر جذابه الحدودي مع العراق

انخفاض مفاجئ في مخزونات اخلام األميركية



ليث حسين: المواجهات عالية المستوى 
ترتقي بالتحضير للمحفل القاري

جيل »المهارات الفردية« الياباني 
يهدد منتخبات آسيا 2019

البرنامج المقبل ألسود الرافدين 
يتضمن مباريات عالية المستوى

غدًا.. »الشبابي« يستهل نهائيات 
آسيا بلقاء تايالند

يرى متخصصون بالشــأن الكروي، ان مشــاركة املنتخــب الوطني في 
البطولــة الرباعية التي اقيمــت في اململكة العربية الســعودية، التي 
اشترك ايضا فيها منتخبا البرازيل واألرجنينت، محطة مهمة جدا لتعزيز 
مقدرة األســود باشراف املدرب السلوفيني كاتانيتش واالرتقاء مبؤهالتهم 
الفنية قبل الدخول في نهائيات آسيا املقبلة التي تضيفها دولة اإلمارات 
العربية املتحدة للمدة من 5 كانون الثاني لغاية 1 شباط من العام 2019.

يســتهل منتخبنا الشــبابي بكرة القدم حتت 19 عاما مشاركته 
في نهائيات أمم آســيا في اندونيسيا بلقاء املنتخب التايالندي يوم 
غد اجلمعة املقبل املصادف 19 تشرين األول اجلاري حلساب اجملموعة 
الثانية، ويالقي نظيره الكوري الشــمالي في 22 منه، ويتواجه مع 

املنتخب الياباني في 25 من الشهر نفسه.

10101112

أرســل منتخــب اليابان، أول أمس، رســالة شــديدة اللهجة 
ملنافســيه في كأس آسيا 2019، التي ستجرى في مطلع العام 
املقبل فــي اإلمارات، بعــد حتقيقه فوزًا صعًبــا على منتخب 
أوروجواي بنتيجة 4-3 في املباراة الودية التي أقيمت في مدينة 

سايتاما اليابانية.

اكد جنم الكرة الســابق، رئيس الهيئــة اإلدارية لنادي اخلطوط 
حاليا، ليث حســن: ان مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة 
الدوليــة الرباعية في اململكة العربية الســعودية، إلى جانب 

البلد املضيف، واألرجنتن والبرازيل، تعد ذات فائدة كبيرة.
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

كاظم الربيعي: 
اللقاءات الودية تعزز 

إمكانات الوطني قبل 
نهائيات أمم آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

صوت مجلــس الوزراء، أول أمس، عن خصيص 
500 مليون دينار لنادي القوة اجلوية، ملشاركته 
في نهائي بطولة االحتاد اآلســيوي املقامة في 

محافظة البصرة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، أن 
»مجلس الوزراء، صوت خالل جلسته االعتيادية 

التي عقدها أول أمس، برئاســة رئيسه حيدر 
العبادي، على تخصيص مبلغ مالي قدره 500 

مليون دينار لنادي القوة اجلوية«.
وأوضــح البيان، أن »هذا القرار جاء ملشــاركة 
القــوة اجلوية في نهائي االحتاد اآلســيوي في 

البصرة«.
ويعقد مجلس الوزراء, الثالثاء من كل أسبوع, 
جلســة اعتياديــة، برئاســة رئيســه حيدر 
العبادي, للبحــث والتصويت على مجموعة 

من القوانن املدرجة ضمن جدول اعماله، فيما 
يعقد العبادي مؤمتراً صحفياً للحديث عن آخر 
املستجدات السياسية واألمنية واإلجتماعية 

واإلقتصادية
من جانبه، وجه نادي القوة اجلوية، شكره الى 
500 مليون دينار  احلكومة لتخصيصها مبلغ 

خلوض نهائي كأس االحتاد اآلسيوي. 
وذكر املكتب اإلعالمي للنادي، في بيان، تلقت 
»الصباح اجلديد«، نســخة منه، ان »احلكومة 

العراقية خصصت اليوم الثالثاء مبلغاً مالياً، 
وذلك لدعــم نادي القوة اجلويــة لكرة القدم 
والذي يســتعد خلــوض نهائــي كأس االحتاد 
اآلســيوي امام التن أســير التركمانستاني 
بالـ27 من الشــهر احلالي على ملعب البصرة 

الدولي«.
وذكر نائب رئيس الهيئــة االدارية لنادي القوة 
اجلوية، وفقــا للبيان أن »احلكومــة العراقية 
قــد وافقت على منــح الفريق مبلغــاً ماليا  

قــدره )500( مليون دينــار عراقي، وذلك لدعم 
الفريق ولتحمل نفقات النهائي القاري وكافة 

املتطلبات اخلاصة به«.
ووجه الزيدي شكره وتقديره الكبير إلى »رئيس 
مجلس الوزراء حيــدر العبــادي ووزير الدفاع 
عرفــان احليالي ووزير الشــباب والرياضة عبد 
احلســن عبطان على دعمهم لصقور آســيا 
في هــذا الوقت من أجل االســتعداد الكامل 
للنهائي القــاري والظفر بالبطولــة الثالثة 

توالياً للقوة اجلوية«.
واضاف ان »االمور تســير علــى ما يرام، االحتاد 
اآلســيوي قد ثبت موعد النهائي في البصرة، 
والترتيبــات االدارية واللوجســتية قائمة في 
محافظة البصرة ألســتقبال النهائي القاري 

على أرضنا وبن جماهيرنا«.
يشــار إلى ان القوة اجلويــة يتطلع لتحقيق 
النجمة الثالثة أســيوياً للمرة الثالثة توالياً، 

وهو حدث غير مسبوق في تاريخ البطولة.

مجلس الوزراء يخصص 500 مليون دينار لنادي الجوية
دعمًا للصقور قبل النهائي اآلسيوي أمام »ألتين أسير« التركماني

Thu. 18 Oct . 2018 issue )4040( اخلميس 18 تشرين األول 2018 العدد
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أحد اهداف الالعب حمادي أحمد في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي



ان البرنامج 
الذي ينتظر 

ان ينفذه 
اتحاد الكرة 

للمنتخب 
الوطني قبل 

االستحقاق 
المقبل في 

نهائيات آسيا، 
يتضمن اجراء 

مباريات عالية 
المستوى مع 
بوليفيا وقطر 
وأوزبكستان، 

وهذه 
المباريات 

ستمنح 
المنتخب 
الوطني 

جرعات 
اضافية في 
رحلة االعداد 

والتهيئة 
المثالية 

للمشاركة في 
نهائيات أمم 

آسيا 2019

منتخبنا انهى 
جولة في 

الخليج بدول 
قطر واإلمارات 

والسعودية 
واجرى سلسلة 

من المباريات 
التجريبية تحت 
اشراف مالكه 

التدريبي 
المؤلف من 

قحطان جثير 
ومساعديه 

مؤيد جودي 
وغالب عبد 

الحسين 
ومدرب حراس 

المرمى 
حسين جبار 

من أجل رفع 
درجة تحضير 
الشباب قبل 
الدخول في 

النهائيات 
االسيوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يــرى متخصصون بالشــأن الكروي، 
ان مشــاركة املنتخــب الوطني في 
في  اقيمت  التــي  الرباعية  البطولة 
اململكــة العربية الســعودية، التي 
اشــترك ايضا فيها منتخبا البرازيل 
واألرجنيــن، محطــة مهمــة جدا 
لتعزيز مقدرة األسود باشراف املدرب 
كاتانيتش  ستريشــكو  السلوفيني 
واالرتقــاء مبؤهالتهــم الفنيــة قبل 
الدخــول في نهائيات آســيا املقبلة 
التي تضيفهــا دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة للمدة من 5 كانــون الثاني 

لغاية 1 شباط من العام 2019.
امــام  الوطنــي  ولعــب منتخبنــا 
األرجنتني في اللقاء االول الذي انتهى 
باربعة  األرجنتينــي  املنتخــب  بفوز 
أهداف من دون رد للوطن، فيما انتهت 
بالتعادل  ملنتخبنــا  الثانيــة  املباراة 
امام شــقيقه مضيف  ملثله  بهدف 

البطولة املنتخب السعودي.

حتضير متميز
عن مشــاركة األســود في البطولة 
الرباعيــة، قــال عضو احتــاد الكرة 
املركــزي، كامل زغيــر: املواجهة مع 
منتخب األرجنتني تســهم في منح 
العبينــا الثقة الكبيــرة، وال نتحدث 
عــن النتيجة، في هذه املباراة، بل عن 
مدى الفائدة التي كســبتها الوجوه 
الشــبابية فــي تشــكيلة الوطني 
باشــراف مدربه احملترف السلوفيني، 

كاتانيتش.
واضاف: املباراة الثانية امام السعودية، 
وهو املنتخــب املتميز قاريــا وعامليا، 
ايضا كانت مهمة جدا لفريقنا الذي 
ظهر مبستوى فني افضل وكان قريبا 
من الفوز، وبحصيلة املشاركة فانها 
ايجابية جــدا وكانت ذات فائدة فنية 

عالية على الالعبني.
البرنامج الذي ينتظر  واشــار إلى ان 
ان ينفــذه احتــاد الكــرة للمنتخب 
الوطني قبل االســتحقاق املقبل في 
نهائيات آسيا، يتضمن اجراء مباريات 
عالية املســتوى مــع بوليفيا وقطر 
املباريات ستمنح  وهذه  وأوزبكستان، 
املنتخــب الوطني جرعــات اضافية 
املثالية  والتهيئة  االعــداد  رحلة  في 
آســيا  أمم  نهائيات  في  للمشــاركة 

.2019

ادعموا كاتانيتش
فــي حــني، رأى مدرب كــرة النجف، 
مظفر جبار، ان املشــاركة تســهم 
في جني الفائــدة من جميع اجلوانب 
الفنية واالعالمية، وفيها ســيتعرف 
املدرب احملترف علــى الالعبني بصورة 
اكثر، وايضا فــان الالعبني يحتاجون 

إلــى وقــت ليتأقلمــوا مــع الفكر 
التدريبي اجلديــد للمدرب كاتانيتش، 
الــذي يتطلــب دعمه بقــوة وعدم 
انتقاده في ضــوء النتيجة التي تعد 
الرد  فجاء  األرجنتــني،  امام  طبيعية 
منتخبنا  قدم  عندما  سريعة  بصورة 
الوطني مســتويات فنية عالية امام 

شقيقه السعودي.
وبني: ان املدرب اعتمد اســلوب 3/4/3 
في حــال الهجوم، ويتغير اســلوبه 
إلى 1/4/5 بالدفاع، وباعتقادي ان هذا 
االسلوب هو املناسب لقدرات الالعب 

العراقي.
واختتم حديثــه،، بالقول: ان املالكات 

التدريبيــة التــي تعمل فــي تدريب 
أندية الــدوري املمتاز، حتتاج ايضا الى 
االســتفادة من خبرات املدرب احملترف، 
فطريقــة اللعــب والفكــر احلديث 
الالعبني  مــع  االحترافي  والتعامــل 
هــذه نقاط يجــب ان يدركها جميع 
املدربني العاملني فــي الدوري املمتاز، 

امتنى من اجلميــع ان يدعم املنتخب 
اجلديد  التدريبــي  ومالكــه  الوطني 
بغية التحضيــر املثالي لنهائيات أمم 

آسيا 2019.

فرصة ثمينة
اما مــدرب فريق نادي نفــط اجلنوب، 

عادل ناصر، فاشــار إلــى ان املباريات 
عالية املستوى، تكشف االداء الفني 
الثقة،  الشــباب  الالعبــني  ومتنــح 
جلميع  ثمينة  فرصة  االرجنتني  فلقاء 
العبي منتخبنا الوطني ان يكســبوا 
االحتــكاك مع الالعبــني الكبار، ثم 
االداء  ليقدموا  السعودية  مباراة  أتت 
الفني اجليد، وهــذا يؤكد ان الالعبني 
املدرب  االنسجام مع فكر  بامكانهم 

احملترف وخططه التدريبية.
واوضح ان تشــكيلة اسود الرافدين، 
تضم عناصر شــبابية تؤدي بشكل 
البدنية  اللياقــة  ومتلــك  جدا،  جيد 
العاليــة وحتتاج إلى وقــت اكثر من 
أحل االنسجام مع بقية الالعبني في 

التشكيلة الوطنية.

ثمار املشاركة
شاركنا الرأي، سكرتير حترير صحيفة 
إبراهيم،  الزميــل، محمد  »املالعب«، 
فقال: ميكن القول ان مشاركة اسود 
الرافدين فــي البطولة الرباعية التي 
استضافتها الســعودية قد حققت 
العديد من الفوائد الفنية واالعالمية 
الى جانب املادية فهي وفرت الفرصة 
كاتانيتش  الوطنــي  منتخبنا  ملدرب 
للوقوف علــى امكانات من ضمتهم 
االستحقاق  االســود في هذا  قائمة 
الودي الذي يندرج في اطار االستعداد 
لنهائيات امم اســيا في االمارات وهي 
اخلبرة  مــن  املزيد  العبينا  اكســبت 
مبواجهة اســماء تنشــط في اقوى 
الدوريات االوروبية االمر الذي جعلهم 
يخلعــون رداء الرهبة واخلوف ويرتدون 
ثوب التاهب للموقعــة القارية التي 
ســبق لنــا ان تذوقنا شــهدها عام 

 .2007
واذا كان منتخبنــا قــد ظهر بصورة 
باهتة في املباراة االولى امام االرجنتني 
ونتيجة جراء  اداء  التــي خســرناها 
فان  الدفاعي  اللعــب  فــي  املبالغة 
مستواه قد شــهد حتسنا ملحوظا 
مبواجهــة االخضر الســعودي وكان 
ميكن ان نخرج منها بكامل الغلة لوال 
غياب التركيز الذي بات سمة مالزمة 
الســنوات  خالل  وانديتنا  ملنتخباتنا 
االخيــرة وما نأملــه ان نقطف ثمار 
املشــاركة في هذه البطولة وخوض 
ماتبقــى لنا مــن مباريــات جتريبية 
ليكون احلصاد نتائج تلبي التطلعات 
وترضــي الطموحــات فــي احملفــل 

االسيوي املنتظر.
اجلديــر بالذكــر ان منتخبنا الوطني 
سيلعب في نهائيات أمم آسيا بضمن 
اجملموعة الثانية، يســتهل شــوطه 
بلقــاء فيتنــام يوم 8 كانــون الثاني 
2019، ويالقــي اليمن في 12 منه، ثم 
يختتــم مبارياته فــي دور اجملموعات 
مبواجهة إيــران يوم 16 من الشــهر 

نفسه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بكرة  الشــبابي  منتخبنا  يســتهل 
القــدم حتت 19 عاما مشــاركته في 
نهائيات أمم آسيا في اندونيسيا بلقاء 
اجلمعة  يــوم غد  التايالندي  املنتخب 
املقبــل املصــادف 19 تشــرين األول 
اجلاري حلساب اجملموعة الثانية، ويالقي 
نظيره الكوري الشمالي في 22 منه، 
ويتواجــه مع املنتخب الياباني في 25 

من الشهر نفسه.
منتخبنا انهى جولة في اخلليج بدول 
قطر واإلمــارات والســعودية واجرى 
املباريات التجريبية حتت  سلسلة من 
من  املؤلف  التدريبي  مالكه  اشــراف 
قحطان جثير ومساعديه مؤيد جودي 
وغالب عبد احلســني ومــدرب حراس 
املرمى حسني جبار من أجل رفع درجة 
حتضيــر الشــباب قبــل الدخول في 

النهائيات االسيوية.
الشــبابي في  املنتخب  عن مهمــة 
بطولة أمم آســيا لفئة الشباب حتت 
19 عاما التــي تبدأ اليوم اخلميس 18 
اجلاري، وتختتم في 4 من شهر تشرين 
الثاني املقبل، استطلعنا رؤى عدد من 

املتخصصني، فكان التالي:
اخلبير الكروي، ســعد حافظ، اكد ان 
املنتخب الشبابي سيواجه الصعوبة 
في املعترك االســيوي، فلم تتوفر له 
مباريات على درجــة عالية من القوة 
يكــون فيها طرفهــا املنافس مقاربا 
التي  اجملموعة  منتخبات  ملســتويات 
وتضم  الليــوث  بضمنها  ســيلعب 

اليابان وكوريا الشمالية وتايالند.
واضاف: ال ميكــن ان نعول كثيراً على 
املباريــات التي اقيمت للشــباب في 

دول اخلليج العربي، فهذه املباريات رمبا 
ترفــع درجة لياقــة الالعبني، لكنهم 
ســيواجهون منافسني اشــداء غير 
الذيــن التقوا بهم فــي التجريبيات، 
طريقــة اللعــب والفكــر تتغير من 

العبــي اخلليجــي العربــي، إلى دول 
شــرقي القــارة املتميزة بالســرعة 

والتكتيك احلديث.
وبني حافظ ان تشكيلة الشباب طرأت 
عليهــا تغييرات عدة ومت االســتعانة 

باســماء واعدة جديدة ال متلك خبرات 
اللعب حتى في فئة الناشئني، لذلك 
يبقــى االمل قائما فــي حتقيق نتائج 
ايجابية ضعيف جدا، ومرهون مبقدرة 
الالعبــني علــى اثبات اجلــدارة وقول 

الكلمة.
بناء جيل جديد

مــن جانبه، قال املدرب ولــي كرمي، ان 
املنتخــب حديث العهــد ال ميكن ان 
نحكم على نتائجه فــي البطولة او 

نحاســب املالك التدريبــي، فاملهمة 
جدا صعبة على العبينا في البطولة 
التــي ســنالقي فيهــا  االســيوية 
منتخبــات متقدمــة متلــك العبني 

ميلكون مؤهالت عالية.
واضــاف: ال نقلل من قــدرات العبينا، 
للتخطيط  وغيابا  لكن هنالك ضعفاً 
نالقــي  فكيــف  واضحــة،  بصــورة 
منتخبات دول اخلليــج العربي جتريبيا 
ونحن مقبلني علــى مالقاة منتخبات 
كاليابان وكوريا الشــمالية وتايالند؟.. 
كان املفــروض مــن املــالك التدريبي 
ان يقــدم إلى احتاد اللعبــة، برنامجه 
الــذي يعتمد في رحلــة االعداد على 
مالقاة منتخبات مقاربة مبســتوياتها 
الفنية ملن ســنالقيهم في النهائيات 
ان  الكرة  باحتاد  االسيوية، وكان االجدر 
يعمل على تأمني لقاءات ودية ملنتخبنا 
كالصني  منتخبــات  امام  الشــبابي 

وكوريا اجلنوبية وأوزبكستان وفيتنام.
وتابع ولــي كرمي حديثه بالقول: نحتاج 
إلى اعــداد منتخبــات مؤهلة باعمار 
صحيحــة من أجــل ان يكــون لدينا 
جيل جديد مبني على أســس مهنية، 
ليكون هنالك تدريج واضح وسلسلة 
متكاملة تبدأ من منتخبات الشــباب 
فاألوملبي  والشــباب  بالناشئني  مرورا 
ثــم الوطني، لذلك ســيكون لزاما ان 
ال نحاســب فرق الفئات العمرية على 
النتائج التي يحصلون عليها ما دامت 
يعتمد  تشــكيل جديد  الفريق  وجوه 
على عناصر واعدة سيتم صقلها مبرور 
املشــاركات لتكون مؤهلة للدفاع عن 
الــوان الكرة العراقية في املســتقبل 

القريب.

*البرنامج المقبل ألسود الرافدين يتضمن مباريات عالية المستوى 
*مواجهتا األرجنتين والسعودية ترتقيان باالعداد لنهائيات القارة

غدًا.. »الشبابي« يستهل نهائيات آسيا بلقاء تايالند 
تضيفها أندونيسيا ابتداء من اليوم

مؤشرات إيجابية على مشاركة الوطني في البطولة الرباعية 
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العواصم ـ وكاالت:

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، 
أول أمس، تقريره الفني عن كأس العالم 
2018 في روسيا، والذي أشار إلى تسجيل 
روسيا، التي بلغت دور الثمانية، هدفا من 
4.5 تســديدة على املرمى، لتصبح  كل 
صاحبة أعلى فعالية في هز الشباك، ثم 
جاءت فرنسا )6( وكولومبيا )6.5( واليابان 

)6.7( وبلجيكا )6.7(.
وكانت أملانيــا األقل كفاءة في هذا األمر 
بعدما ســددت 36 كرة لتســجل هدفا 
واحدا، بينما جاءت املكســيك في املركز 
قبل األخير بعدما سجلت هدفا كل 20 

تسديدة.
وامتلكت إسبانيا أعلى نسبة استحواذ 
مبتوســط 69 % برغم أنهــا لم تتمكن 
من عبور الدور الثاني وودعت املســابقة 
وجاءت خلفها أملانيا )68( واألرجنتني )64( 

والسعودية وسويسرا )58(.
ولــم يتمكــن أي منتخــب مــن هذه 
املنتخبات من الوصول إلى دور الثمانية، 
وجاءت فرنســا بطلة العالم في املركز 
19 في االســتحواذ بنسبة 49 %، بينما 
بلغت نســبة اســتحواذ كرواتيا 56 %، 
وامتلكت إجنلترا وبلجيكا 53 %.. وكانت 
إيران األقل استحواذا على الكرة بنسبة 

33 % فقط.
وأســفرت كل 29 ركلة ركنية عن هدف 
واحد وهو ما يعني أن الرقم قد زاد مؤخرا 
مقارنة بهــدف كل 61 ركلة ركنية في 
2010، وهــدف كل 36 ركلــة ركنية في 

.2014
الكثير مــن منتخبات كأس  وتكتلــت 
العالم 2018 في اخللف، وبلغ متوســط 
املســافة بني أكثر مدافــع متأخر وأكثر 
مهاجم متقدم 26 مترًا خالل فترة عدم 

االستحواذ على الكرة.
وانخفض التســديد من خارج منطقة 
اجلزاء بنسبة 32 % مقارنة بكأس العالم 
2010، وفقا ملا ذكره التقرير الفني وجاء 

ذلك بسبب التكتل الدفاعي.
التسجيل  نســبة  ارتفعت  ذلك  وبرغم 
من التسديدات البعيدة إذ جاء هدف من 
كل 29 محاولة مقارنــة بهدف كل 42 
محاولة في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ويبدو أن بطولــة كأس العالم األخيرة، 

أثارت شــهية الشعب الروسي جتاه كرة 
القدم، فبعد 3 أشــهر من مباراة نهائي 
املونديــال في 15 متوز املاضي، بالعاصمة 
موســكو، ســجلت بطولــة الــدوري 
الروســي، زيادة كبيرة في عدد اجلماهير، 
التي حتضر املباريات في املالعب اخملتلفة.

وقال الرئيــس التنفيذي للجنة املنظمة 
للمونديال، إليكســي سوروكني »نسبة 
احلضور تضاعفــت، إذا ما قورنت مبا كان 
يحدث قبل 3 أعوام، وبرغم أن املوسم ما 
يزال فــي بدايته، الحظنا زيادة كبيرة في 

عدد احلاضرين باملالعب«.
وطبًقــا للبيانــات التي نشــرها موقع 

مليون  حضــر  ماركــت«،  »ترانســفير 
الـ  املباريات  املليــون مشــجع،  ونصف 
79 األولى في القســم األول من الدوري 

الروسي، هذا املوسم.
ويعنــي هــذا الرقم، أن متوســط عدد 
احلاضريــن في كل مبــاراة، بلغ 19 ألف 
شخص، وذلك خالل األشهر التالية على 
نهائي املونديال، الذي فازت فيه فرنســا 

على كرواتيا.
وعلى النقيض، كشف املوقع املذكور، أن 
متوســط عدد احلاضرين في كل مباراة، 
طوال البطولة الروســية في املوســم 

املاضي، بلغ نحو 14 ألف مشجع.

وأضــاف ســوروكني »الكرة الروســية 
تنمو، إنها تستفيد من املالعب اجلديدة، 
االهتمام بالكرة في روسيا تزايد بشكل 
واضــح«. وأثار املنتخب الروســي، حالة 
هائلة من الشــغف واإلثــارة في نفوس 
الشــعب الروســي، بعدما وصل، على 
عكس كل التوقعات، إلــى دور الثمانية 
للمونديــال املاضي، عقــب تغلبه على 

إسبانيا في دور الستة عشر.
وميكن أيًضــا إرجاع الزيــادة التي طرأت 
بشــكل كبيــر علــى عــدد احلاضرين 
للمباريات في روسيا، إلى أن املالعب التي 
اآلن  تتمتع  باتت  املونديال،  اســتضافت 

بإمكانيات هائلة ووسائل ترفيه عالية.
الذي  ويستقبل ملعب سان بطرسبرج، 
افتتح العام املاضي، في املتوســط نحو 
51 ألف مشــجع، فــي املباريــات التي 
يخوضها نادي زينيت الروسي، الذي يتربع 
على صدارة الدوري، بعد مرور 10 مراحل.

ويشارك ملعب سان بطرسبرج في هذه 
اإلحصائيــة، مالعب أخرى اســتضافت 
منافسات املونديال أيًضا، مثل روستوف 

أرينا وكوزموس أرينا.
واستطرد ســوروكني »من الطبيعي أال 
تشــغل جماهير أنديــة الدرجة الثانية 
جميع أرجاء امللعب، ولكن يجب عليهم 

أن يحاولوا«.
ويعد ملعــب لوجنيكي، هو الوحيد من 
بني جميع مالعــب املونديــال الذي لم 
يتم اســتعماله، حيث يفضل سسكا 
موســكو أن يلعب مبارياته داخل الديار 
أرينــا، ولهذا فإن  على ملعب أوتكريتي 
االفتتاح  الذي استضاف مباراتي  امللعب 
مخصصا  أصبــح  للمونديال،  واخلتــام 
دور  املذكــور في  النادي  ملباريــات  فقط 

اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويفسر البعض أيًضا ظاهرة النمو لعدد 
اجلماهير التي حتضر املباريات في املالعب 
الروســية، إلى توزيع السلطات لتذاكر 

مجانية على األطفال وطالب املدارس.
إلــى ذلك، أمرت محكمة في موســكو 
وبافل  كوكوريــن،  ألكســندر  باعتقال 
مامايــف، العبي منتخب روســيا، بعد 
وسط  عنيفة  أفعال  بارتكاب  اتهامهما 

العاصمة.
ســان  مهاجــم  كوكوريــن،  ويواجــه 
بطرســبرج ومامايــف العــب وســط 
وسيتم  السجن،  إمكانية  كراســنودار 
احتجازهمــا ملدة شــهرين، بعد تصوير 
املراقبة في  الهجمات عبــر كاميــرات 

الثامن من تشرين األول اجلاري.
وأظهرت اللقطات، التي نشرتها وسائل 
إعالم روســية على نطاق واســع، رجال 
يتعرض للركل واللكم في الشــارع من 
جانب مجموعة من األشــخاص، إضافة 
إلى واقعة أخرى تعــرض فيها اثنان من 
في  العتــداء  املدنية  اخلدمــة  موظفي 

مقهى.وشارك الالعبان في الواقعتني.
وأمرت احملكمة بحبس شقيق كوكورين 
ويواجه  ملدة شــهرين.  األصغر كيريــل 
الثالثة اتهامات بالعنف وإثارة الشــغب 
ورمبــا تصــل العقوبة للســجن ملدة 7 

سنوات.
وأبلــغ كوكوريــن احملكمة بأنه يشــعر 
بالنــدم واعتــذر ألحــد الضحايا لكن 
احملكمــة رفضــت طلبا مــن محاميه 
باإلفراج عنه مؤقًتا. كما يواجه الالعبان 

عقوبات محتملة من الناديني.
وشــارك كوكورين في 48 مبــاراة دولية 
مع منتخب روسيا لكنه غاب عن كأس 
العالم هذا العام بسبب إصابة بالركبة 
بينمــا مثل مامايف املنتخب الروســي 
15 مرة لكنه لم ينضم للتشكيلة في 

كأس العالم.

طوكيو ـ وكاالت:
أرســل منتخب اليابان، أول أمس، رسالة 
شديدة اللهجة ملنافسيه في كأس آسيا 
2019، التي ســتجرى فــي مطلع العام 
املقبل فــي اإلمارات، بعــد حتقيقه فوزًا 
صعًبــا على منتخب أوروجــواي بنتيجة 
4-3 فــي املباراة الوديــة التي أقيمت في 

مدينة سايتاما اليابانية.
انتــزع املنتخب الياباني، فــوزًا صعًبا من 
أوروجــواي، بنتيجــة 4-3، خــالل املباراة 
الودية التي جمعتهما أول أمس، في إطار 
حتضيراتهما للمنافسات الدولية املقبلة.
ســجل أهداف منتخب اليابان، تاكومي 
مينامينو )هدفني(، في الدقيقتني 10 و66، 
ويويا أوســاكو في الدقيقة 36، وريستو 

دوان في الدقيقة 59.
فــي املقابل، ســجل أهــداف أوروجواي، 
 ،28 الدقيقــة  فــي  بيريــرو  جاســتون 
وإدينســون كافانــي فــي الدقيقة 57، 

وكريستيان رودريجيز في الدقيقة 75.
ويلعب املنتخب الياباني، في 16 تشــرين 
الثاني املقبل، أمام فنزويال، في مباراة ودية 
أخرى، اســتعدادًا للمشاركة في بطولة 
أمم آســيا، التي ستقام في اإلمارات العام 
مع  أوروجواي  منتخب  يلعب  املقبل.فيما 
نظيــره البرازيلي، في 16 تشــرين الثاني 

املقبل أيًضا في مباراة ودية.
اليابان في  ومنذ ختام مشاركة منتخب 
كأس العالم 2018 بخروجه من دور الـ16 
على يــد منتخب بلجيــكا، عمل املدرب 
اجلديد الياباني هاجيمي مورياســو على 
تأسيس خط وســط مختلف عن اجليل 
السابق الذي شــارك في املونديال األخير 
دولًيا كيســوكي  املعتزلني  كالنجمــني 
هوندا وماكوتو هاســيبي، ليختار العبني 

شباب ميتازون باملهارات الفردية.
وفــي وديــة أوروجــواي، اعتمــد املدرب 
مورياســو على ثالثي خط الوسط وهم، 
تاكومي مينامينو )23 عاًما( من فريق ريد 
بول ســالزبورج النمســاوي، ريتسو دوان 
)20 عاًما( من فريق جرونينجن الهولندي، 
)24 عاًمــا( من فريق  ناكاجيما  وشــويا 

بورتيمونينسي البرتغالي.
واســهم الثالثي في تسجيل منتخبهم 
األهداف األربعة بشباك األوروجواي، حيث 
ســجل مينامينو هدفني، في حني سجل 
دوان الهدف الثالث بعد جناحه في اختراق 
منطقة جــزاء اخلصم، وجتــاوز أكثر من 

العب مستعيًنا مبهاراته الفردية، في حني 
اكتفى ناكاجيمــا بصناعة الهدف األول 

لزميله مينامينو.
ويعــود ســبب جنــاح ثالثي اجلــدد في 
الســيطرة على مجريات املبــاراة وإرهاق 
مدافعي أوروجواي إلى امتالكهم املهارات 
الفردية، وهذه املهارات والتي كانت غائبة 
عن ثالثي الوســط الســابقني في كاس 
العالم 2018 في روسيا، حيث كان املدرب 
الســابق ملنتخب اليابان أكيرا نيشــينو 
يعتمد على أسلوب »التمريرات القصيرة« 
بني العبي الوســط، وهو األسلوب الذي 
اســتمر منذ 2009 مع املدربني السابقني 
واإليطالي  أوكادا  تاكيشــي  كاليابانــي 
ألبيرتــو زاكيروني واملكســيكي خافيير 
خليلوزيتش،  وحيــد  والبوســني  أجيري 

وأخيرًا الياباني نيشينو.
وجــود ثالثــي »املهــارات الفرديــة« في 
الوسط أراح كثيرًا املهاجم يويا أوساكو، 
الذي جنح في تســجيل الهــدف الثاني 
بالدقيقة 36، بعد استفادته من تسديدة 
ناكاجيما القوية من خارج منطقة اجلزاء 
التي فشل احلارس األوروجواياني موسليرا 

في التعامل معها، حيث كان العبو رأس 
احلربة يعانون مــن الرقابة اللصيقة من 
املدافعني، قبل أن ينجح العبو الوســط 
في حترير رأس احلربة عبــر الضغط على 
خط الدفاع بواسطة مهاراتهم الفردية.

ظهور جيــل املهارات الفرديــة في ليلة 
والذي يختلف  أوروجــواي،  االنتصار على 
كلًيا عن جيل هاســيبي وهونــدا، يعد 
رســالة تهديــد حلامل لقب النســخة 
املاضيــة من كأس آســيا 2015 منتخب 
أستراليا، حيث يســعى منتخب اليابان 
إلــى العودة للقبه املفضــل، والذي غاب 
عنــه منذ فــوزه بنســخة 2011، حيث 
باجملموعة  اآلســيوي  شــوطه  ســيبدأ 
السادســة مع منتخبات تركمانســتان 

وأوزباكستان وسلطنة عمان.
من جانــب اخر قــرر منتخبــا اإلمارات 
واليابان خوض مباريات ودية مع منتخبات 
ليســت قوية، أغلبها من منطقة البحر 
الكاريبي، من أجل االســتعداد ملنافسات 
كأس أمم آسيا 2019 في اإلمارات، بعكس 
بعض املنتخبات اآلســيوية كالسعودية 
التــي لعبت ضد البرازيــل، والعراق التي 

لعبت ضد األرجنتني، وكوريا اجلنوبية ضد 
أوروجواي.

وكان منتخب اإلمــارات قد واجه في آخر 
ثــالث وديــات ترينيداد وتوباجــو، والوس، 
وهندوراس، حيث خسر من األولى بهدفني 
من دون رد، وفاز على الثاني بثالثة أهداف 
من دون رد، وتعادل مع األخير بهدف ملثله.

في حني اكتفى منتخب اليابان حتى يوم 
اجلمعة بخوض مباراتني بعد خروجه من 
دور الـ16 من كأس العالم 2018، مبواجهة 
منتخبي كوســتاريكا وبنما، وفاز فيهما 

بنتيجة واحدة 0-3.
خوض منتخب اإلمــارات املباريات الودية 
مع املنتخبــات الضعيفة أزعــج النقاد 
واجلماهير، بســبب أن منافســات كاس 
آسيا 2019 ســتقام على أرض اإلمارات، 
حيث ســيكون أصحاب األرض مطالبني 
بتحقيق ما هو أكبر مما حتقق في نسخة 
1996، حني حل وصيًفا بعد اخلســارة من 

السعودية بركالت الترجيح.
أما عن منتخــب اليابان الذي يتزعم قارة 
آســيا بفوزه باللقب اآلســيوي 4 مرات، 
فــإن النقاد واجلماهيــر اليابانية تتفهم 

الفلسفة اليابانية في مثل هذا التوقيت 
من كل 4 أعوام، حيث منذ 2010 يضطر 
مدربو منتخب اليابان الى خوض مباريات 
املستوى  ودية مع منتخبات متوســطة 

لعدة أسباب.
أولها تخفيف اإلرهــاق عن العبي اليابان 
بعد خوضهم منافســات قوية في كأس 
إرهاقهم قبل قدوم موعد  العالم، وعدم 
كأس آسيا، حيث يفصل بني كأس العالم 

وكأس آسيا خمسة أشهر فقط.
واضطــر مدرب منتخب اليابان األســبق 
اإليطالــي ألبيرتــو زاكيرونــي ملواجهة 
منتخبي باراجــواي وجواتيماال بعد ختام 
العالم  فــي كأس  اليابانيني  مشــاركة 
2010 بجنوب أفريقيــا، وقبل أن يخوض 

منافسات كأس آسيا 2011 في قطر.
ثم كرر املدرب املكسيكي خافيير أجيري 
منتخبات  مبواجهة  نفســها  الفلسفة 
ضعيفــة بعد ختام مشــاركة منتخب 
اليابان في كأس العالم 2014 في البرازيل، 
وجامايكا  فنزويــال  مبواجهــة منتخبات 
وهندوراس، قبل خوض منافســات كأس 

آسيا 2015 في أستراليا.

واآلن مــع املــدرب اليابانــي هاجيمــي 
مورياسو والذي تنتظره منافسات مرهقة 
في كأس آســيا 2019 والذي سيشــهد 
ألول مرة ظهــور دور الـ16، بعد زيادة عدد 

املشاركني إلى 24 منتخًبا.
وعند التركيز على عمق فلسفة املدربني 
الثــالث، زاكيرونــي وأجيري ومورياســو، 
فإنهم يعلمــون بحال وظــروف الالعب 
الياباني، وحتديــداً الالعبني الذين يلعبون 
مع أندية الــدوري الياباني، حيث يضطر 
العبو الدوريات احمللية على خوض مباريات 
أنديتهم مباشرًة بعد نهاية مشاركتهم 
فــي كأس العالــم بعكــس زمالئهــم 

احملترفني.
نظام منافســات الدوري الياباني، والذي 
يختلف كلياً عــن الدوريات األوروبية في 
العطلة الصيفية، يجبر مدربي منتخب 
اليابــان على عدم خــوض أي مباراة ودية 
في شهر ديسمبر، واالبتعاد عن مواجهة 
املنتخبــات القويــة، لكي تكــون لياقة 
الالعبني جاهزة ملواجهة منتخبات كأس 
آسيا بعد ختام منافسات الدوري الياباني.
والســبب الثاني للفلسفة اليابانية في 
مواجهة املنتخبات الضعيفة في فترة ما 
بني كأس العالم وكأس آســيا، هي رغبة 
املدربــني في معرفة الالعبــني اجلدد قبل 
خــوض البطولة اآلســيوية، حيث تكون 
فترة ما بعد كأس العالم هي فترة عمل 
املدرب اجلديــد ملنتخب اليابان بعد نهاية 
عقد عمــل املدرب القدمي والتي تكون في 
العادة بعــد نهاية املشــاركة في كأس 

العالم.
حاليــاً يرغــب املــدرب اجلديــد الياباني 
هاجيمي مورياســو، في خلق انســجام 
لالعبني اجلدد مــع املنتخب الياباني الذي 
دخــل ملرحلة جديدة بعــد اعتزال بعض 
العمالقة دولياً كالعب الوسط  الالعبني 
الشهير  األمين  واجلناح  هاسيبي،  ماكوتو 
كيسوكي هوندا. ظروف تشكيلة املدرب 
مورياســو قريبة للغاية لظروف املدربني 
اإليطالي زاكيروني واملكســيكي أجيري، 
حيث اضطر املدربان لسد فراغ املعتزلني 
الكبار بعد ختام مشــاركتهم في كأس 
العالم، كاإليطالــي زاكيروني الذي جنح 
في سد فراغ اعتزال املدافع يوجي ناكازاوا، 
الشــهير شونسوكي  الوســط  والعب 
بكأس  اليابان  منتخــب  ليفوز  ناكامورا، 

آسيا 2011 في قطر.

الفيفا: روسيا األكثر فاعلية 
في المونديال.. واالستحواذ يخذل إسبانيا

جيل »المهارات الفردية« الياباني يهدد منتخبات آسيا 2019
اإلمارات تسير على نهج »الكومبيوتر« قبل نهائيات القارة

جنت ثمار كأس العالم 

ارتفعت نسبة 
التسجيل من 
التسديدات 
البعيدة إذ جاء 
هدف من كل 
29 محاولة 
مقارنة 
بهدف كل 42 
محاولة في 
كأس العالم 
2014 بالبرازيل.

ويبدو أن 
بطولة كأس 
العالم األخيرة، 
أثارت شهية 
الشعب 
الروسي 
تجاه كرة 
القدم، فبعد 
3 أشهر من 
مباراة نهائي 
المونديال 
في 15 تموز 
الماضي، 
بالعاصمة 
موسكو

منذ ختام 
مشاركة 
منتخب اليابان 
في كأس 
العالم 2018 
بخروجه من 
دور الـ16 على 
يد منتخب 
بلجيكا، 
عمل المدرب 
الجديد الياباني 
هاجيمي 
مورياسو 
على تأسيس 
خط وسط 
مختلف عن 
الجيل السابق 
الذي شارك 
في المونديال 
األخير 
كالنجمين 
المعتزلين 
دوليًا 
كيسوكي 
هوندا 
وماكوتو 
هاسيبي، 
ليختار العبين 
شباب يمتازون 
بالمهارات 
الفردية

11 الملف 

العبو املنتخب الروسي

اليابان.. قوة ضاربة
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 بغداد ـ الصباح الجديد:

اثنــى احملاضــر اآلســيوي، الدكتور، 
كاظــم الربيعــي، على مشــاركة 
منتخبنــا الوطنــي فــي البطولة 
اململكة  ضيفتهــا  التي  الرباعيــة 
األسود  السعودية مبشاركة  العربية 
والبلد املضيف، واألرجنتني والبرازيل، 
ان مالقــاة منتخب األرجنتني  مبينا 
فــي اول املباريات اســهم في تعزيز 
اخلبرات لدى العبينا ومنحهم الثقة 
في تعزيز حضورهم ضمن تشكيلة 
أسود الرافدين التي يعتمدها املدرب 
الســلوفيني، ستريشكو كاتانيتش 

ومالكه التدريبي املساعد.
واشــار إلى ان لقاء األرجنتني وبرغم 
اخلســارة باالربعــة اال انــه شــيء 
طبيعــي، نظراً للخطــة الدفاعية 
التي لعب بها املدرب واحلذر الشديد، 
وايضا فاملباراة اسهمت في اكتشاف 
احللول،  لها  ســيضع  التي  االخطاء 
لتشهد  السعودية  مباراة  اتت  حتى 
ارتفاعأً في املستوى البياني في االداء 
لالعبينا الذين كانوا على مقربة من 
أنهــاء املباراة لصاحلهــم لوال ادراك 
التعديل في  اجلانب املضيف هــدف 

الوقت القاتل. 

خبرات الالعبني
واوضــح ان احلضــور العراقــي يعد 
الرباعية،  البطولــة  فــي  إيجابيــاً 
وســتتضاعف خبــرات الالعبني في 
املرحلة املقبلة التي تســبق الدخول 
في نهائيات أمم آســيا بدولة اإلمارات 
العربية مطلع العــام املقبل، حيث 
سيلعب الوطني مباريات على درجة 
عاليــة من املســتوى وايضا ينتظم 
في معســكر تدريبي قبــل التوجه 
بالتأكيد  املباريات  هذه  اإلمارات،  إلى 
ســتكون ذات فائــدة فنيــة كبيرة 
لالعبينــا الذيــن يختارهــم املدرب 
احملتــرف لتمثيل العــراق في احملفل 

القاري.

ضغط الرباعية
وقال: املدرب احملتــرف، دخل البطولة 

وهــو يعاني ضغطا كبيــرا، فكانت 
رباعية األرجنتني زادت من النقد الذي 
واجهه، لكن تعامل باداء مختلف في 
اللقاء الثاني امام السعودية، وهو ما 
أسهم في تخفيف العبء عنه، فقد 
كان االداء مختلفــا بصورة واضحة 
في اللقاء الثانــي، ومتكن من تهديد 
املرمى السعودي، بل كان االسود قاب 
قوســني او ادنى من حسم النتيجة 
لصاحله، وقــد اظهرت املباراة الثانية 
مقــدرة متطورة من جانــب اللعب 
مؤكدا  الوطني،  لفريقنــا  اجلماعي 
ان املدة املقبلــة تتطلب من اجلميع 
مســاندة املنتخب الوطني واالبتعاد 

عن التصريحات والنقد غير االيجابي، 
فمهمة املنتخب الوطني هي مهمة 
ان  يجب  األســود  وحتضيرات  العراق 
املشاركة  إلى مستوى حجم  ترتقي 
التي سيالقي  القارية  النهائيات  في 
فيها األسود منافسيه )إيران واليمن 

وفيتنام(.

صورة الدوري
الدكتور الربيعي، وفي حديثه، اشــار 
إلــى ان مباريــات الدوري رمبــا تفرز 
العبــني جدد ميكن ان يتــم احلاقهم 
واملباريات  الوطنيــة،  بالتشــكيلة 
املقبلة في الدوري ستكون على درجة 

عالية الســيما ان املــالك التدريبي 
ســيتابع املباريات عن كثب، برغم ان 
الدوري املمتاز لــم يفصح حتى االن 
عن امكانات األندية املشــاركة بعد 

مضي 4 جوالت من املرحلة االولى.

النجمة الثالثة
لبطولة  النهائيــة  املباراة  وبشــأن 
التي ستجمع  اآلسيوي  االحتاد  كأس 
فريقي القوة اجلويــة وضيفه )ألتني 
ملعب  في  التركمانســتاني  اسير( 
البصرة الدولية يوم 27 تشرين األول 
اجلاري، قال: ان فريق القوة اجلوية ميلك 
مؤهالت فنية عاليــة فلديه العبني 

يقدمــون 
فضــل  ال ا

مبقدرة  ويتميــزون 
عالية،  تهديفيــة 
كحمــادي أحمــد 
راضــي  وامجــد 
بايــش  وابراهيــم 
اجلديــد  الشــاب 
من  القادم  والدولي 
امليناء علي حصني 
واخرين ممن التحقوا 
الصقور  بتشكيلة 
ولــدى  الزرقــاء، 
خبــرات  الفريــق 

بل  االســيوية،  البطولة  في  اللعب 
تــزداد خبرات  النهائــي، حيث  وفي 
وحظوظ املدرب باســم قاســم في 
امكان كســب النجمة الثالثة وهي 
في متناول اليد مع االحترام لقدرات 

الفريق التركمانستاني.

النفط والهالل
احملاضر اآلسيوي، الذي اختتم مؤخراً 
تقوميــه لــدورة C االســيوية التي 
حاضر فيها الكابنت مجبل فرطوس، 
ويســتعد اللقاء محاضــرات بدورة 
B املقــررة فــي الســليمانية، ابدى 
النفط  نــادي  بفريق  اعجابــه 
وامكانيته في  تعزيز جناحه 
عربيــا، مبينــا ان الفريق 
يضم 3 العبني بصفوف 
وهم  الوطني  املنتخب 
مازن فيــاض ومحمد 
وبقية  فنر،  ورعد  داود 
النفطي  التشكيل 
دعما  ينــال  الــذي 
إدارة  مــن  كبيــرا 
بجهــود  النــادي 
متقدمة،  تدريبية 
الفريــق  هــذا 
مؤهــالت  ميلــك 
جيــدة،  فنيــة 
فريــق  ومالقــاة 
املتخم  الهــالل 
ونحو  باحملترفــني 
عناصــر  مــن   6
السعودي  املنتخب 
احملك،  على  ستضعه 
يوم  الذهاب   مباراة  وان 
مهمة  ستكون  اجلاري   29
جدا فســتقام فــي ملعب 
وبامــكان  املنافــس  الفريــق 
واحدة  نقطة  النفط خطــف 
من أجــل حســم التفوق في 
اإلياب يوم 30 من شهر تشرين 
الثاني املقبــل، كما ان الهالل 
احملترفان  خدمات  ســيتفقد 
عموري اإلمارات بسبب لوائح 
البطولــة، وعمــر خريبــني 
الهداف السوري الذي تعرض 

إلى اإلصابة.

كاظم الربيعي: اللقاءات الودية تعزز 
إمكانات الوطني قبل نهائيات أمم آسيا

واصفا مشاركة أسود الرافدين في البطولة الرباعية باإليجابية

ودية االرجنتني تعزز رحلة اعداد االسود

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد جنم الكرة الســابق، رئيس الهيئة 
اإلداريــة لنــادي اخلطوط حاليــا، ليث 
حسني: ان مشــاركة منتخبنا الوطني 
فــي البطولــة الدوليــة الرباعية في 
اململكة العربية الســعودية، إلى جانب 
البلد املضيــف، واألرجنتــني والبرازيل، 
تعد ذات فائدة كبيرة، وسيحصل فيها 
اسود الرافدين على مقومات مهمة جدا 
كاالحتكاك ومالقاة املنتخبات املتقدمة 
فــي كرة القــدم التي تضــم ابرز جنوم 
العالم، وهي تسهم في حصول العبينا 
على الثقة وتعزز مســيرة االعداد قبل 

املشاركة في نهائيات أمم آسيا.
وبنّي: ان مجرد املشــاركة في البطولة 
تعــد نقطــة ايجابية جدا فــي رحلة 
الذي يســعى العبوه  الوطني  املنتخب 
إلى االنسجام مع مدربه اجلديد احملترف 
كاتانيتش،  ستريشــكو  الســلوفيني 
املســتوى تسهم في  واللقاءات عالية 
منــح الالعبني الثقة، ال ســيما الدماء 
التحقــت بصفوف  التــي  الشــبابية 
تشــكيلة منتخبنا الوطني، لذلك فإن 
اللعب في اململكة العربية الســعودية 

خطوة مهمة لفريقنا.

التحضير املثالي
واضاف: بغض النظر عــن النتائج، فإن 
بالفوائد  ســيخرج  الوطني  املنتخــب 
الفنيــة مــن مبارياتــه التجريبية في 
الســعودية، املدرب حتما سيكون لديه 
تصور واضــح عن الالعبــني، واملباريات 
الوديــة تفرز االخطاء، وهنــا يكون دوره 
كبيراً في معاجلة هذه االخطاء والوصول 
بالالعبني إلى املســتوى الفني االفضل، 
حيث سيالقي األسود منتخبات الصني 
وأوزبكســتان وغيرها في رحلة االعداد 
لنهائيــات أمم آســيا التــي تضيفهــا 
دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة مطلع 

العام املقبل 2019 التي ســيالقي فيها 
منتخبنا الوطني منافسيه إيران واليمن 

وفيتنام.
ودعا، جنم الوسط السابق، املالك التدريي 

ملنتخبنــا والالعبــني الــى ان يواصلوا 
املســتوى الفني االفضــل الذي قدموه 
امام منتخب السعودية في لقاء األسود 
وان  الرباعية،  البطولــة  الثاني ضمــن 

العراقية،  االداء احلقيقي للكرة  يظهروا 
في  تشتتا  شــهدت  االرجنتني  فمباراة 
االداء لالعبينــا، وغياب الترابط، وهبوط 
املســتوى الفني، والتراجع الواضح في 

املباراة  الثاني، في حني كانت  الشــوط 
امام السعودية تأكيدا ان الكرة العراقية 

تعود وبقوة.

اللقب اآلسيوي
وفي محور اخر عن فريــق القوة اجلوية 
الذي سيخوض لقاء نهائي بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي يوم 27 من تشرين االول 
اجلــاري في ملعب البصــرة، وهو يواجه 
فريق ألتني أســير التركمانستاني، قال: 
االزرق مؤهل لكســب النتيجة شرط ان 
ال يكون هنالك تهاون فــي املباراة التي 
ميلك فيهــا الفريق املنافس الطموحات 
املشروعة لتحقيق حلم الفوز بالكأس، 
لكــن اجلوية ســيكون جديــرا بحمل 
الكأس االســيوية للمــرة الثالثة على 
التوالي، وتأكيد جــدارة الفرق العراقية 
فــي البطولة، إذن فاملبــاراة هي مهمة 
وطــن، وعلى اجلميــع ان يكــون داعما 
لصقورنــا املتألقة التــي متلك االهلية 

لتحقيق اإلجناز.

الدوري املمتاز
اوضح  املمتاز،  الدوري  منافسات  وبشأن 
حســني: ان املستوى الفني العام لدوري 
الكرة حتى اآلن ليس مبستوى الطموح، 
وهنالك تفاوت فــي االداء، ولن تتوضح 
االمــور والرؤية الفنيــة للمتفوقني في 
الــدوري املمتاز حلني مرور نحو 10 جوالت 

من املرحلة االولى.

اخلطوط والدعم
وقال ليث حســني، الذي انتخب رئيسا 
لنــادي اخلطوط الرياضي في شــهر آب 
املاضي: النادي يضم العديد من األلعاب 
التي تؤدي مبســتويات عاليــة، وتنافس 
على املراكز املتقدمة في فعاليات عدة، 
منها املالكمة واالســكواش والســلة 
القدم،  والتجذيف وكرة  الطائرة  والكرة 
ولكن يبقى النجاح االضافي مرهونا مبا 
يتلقاه النادي من دعــم وزارة النقل في 
املــدة املقبلة. مبينــا: ان الوزير، كاظم 
فنجان احلمامي، يؤكد تذليل الصعوبات 
التي تواجه النادي، وتســهم في تعزيز 

مكانته.

ليث حسين: المواجهات عالية المستوى ترتقي بالتحضير للمحفل القاري
مؤكًدا أن أسود الرافدين يحصلون على فائدة كبيرة

مباراة املنتخب الوطني أمام السعودية

ليث حسني

إن المنتخب الوطني 
سيخرج بالفوائد 

الفنية من مبارياته 
التجريبية في 

السعودية، المدرب 
حتما سيكون لديه 

تصور واضح عن 
الالعبين
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متابعة الصباح الجديد :

فــي بدايــة تاريخهــا درس األطباء 
ليعرفــوا  الســينما  النفســيون 
كيف تســتطيع التأثير في الناس، 
والسينما تُشبه كثيرًا علم النفس، 
فقد ظهــر علم النفــس املعملي، 
اإلكلينيكي  النفســي  والتحليــل 
في اللحظــة التاريخية ذاتها التي 
بالقرن  الســينما  فيهــا  ظهــرت 
كتاب  يَذكر  كما  عشــر،  التاســع 
ال  عالقة  النفس  وعلم  »الســينما 
تنتهي«، للمعالج النفسي سكيب 

داين يوجن.
ويحكي الكتاب واقعة تعود إلى عام 
1981، عندما شاهد أحد املتفرجني، 
فيلم  االبن،  ويُدعي جون هينكلــي 
»ســائق التاكسي« 1976، للمخرج 
مارتن سكورســيزي، نحــو 15 مرة 
في إحدى دور العــرض القدمية، وقد 
أوحــى له الفيلم باغتيــال الرئيس 
األميريكــي حينها، رونالــد ريجان، 
املمثلة جودي  اهتمــام  يلفت  لكي 

فوستر لهوسه بها عاطفًيا.

فيلم سائق التاكسي
بــاءت محاولة االغتيال بالفشــل، 
وُشخّصت حالة هينكلي بـ»الفصام 
جداًل  الواقعة  وأثــارت  االرتيابــي«، 
ودور وسائل  دوافع اجلنون،  كبيرًا عن 
اإلعالم باجملتمع. وبحسب يوجن، فإنه 
وبعد 30 عاًما ما زال النقاد وأساتذة 
اجلامعة يستشهدون بفيلم »سائق 
للتدليل على تشــوه  التاكســي« 
احلقيقة في الصــورة التي تقّدمها 

وسائل اإلعالم.
السينما تشبه كثيرًا علم النفس، 
ألنهــا تبحث فــي دوافع اإلنســان 
واعتقاداته وشــعوره، يقول الكاتب 
ســكيب دايــب يــوجن فــي كتابه 
»الســينما وعلم النفس«: »عندما 
يَطُرق سمعك مصطلح االضطراب 
النفســي، فماذا يتبادر إلى ذهنك؟ 
قد تفكر في صديق خــاض صراًعا 
مــع القلــق، أو لعلــك عملت في 
مستشــفى كان بعــض مرضــاه 
يُعانــون من االكتئاب. بيــد أني لن 
النوعية من  أراهن على مثل هــذه 
االســتجابة. فأول ما ســيقفز إلى 
ذهنك ســيكون على األرجح  صورة 
أنتونــي بيركينــز فــي دور نورمان 
بيتس في فيلم »ســايكو« بعينيه 
الداكنتني اللتني تتحركان بعصبّية 

جيًئة وذهابًا بسرعة شديدة«.
ويضيــف: »أو لعلــك تســتحضر 
شــخصية ميلفني يودال التي أداها 
جاك نيكلســون في فيلم »أفضل 
ما ميكن احلصول عليه« وهو ينتقي 
قطعة من الصابون مغّلفة بطريقة 
خاصــة، ويغســل يديــه بعنايــة 
شديدة، ثم يُلقي بالصابونة نفسها 
في سلة املهمالت، أو رمبا يتراءى لك 
راســل كرو في دور عالم الرياضيات 
جون ناش فــي فيلم »عقل جميل« 
وهــو يجهش بالبــكاء على أرضّية 
امه بعــد أن كاد يُغــرق طفله  حمَّ

حديث الوالدة«.

ما تفعله بنا السينما
السينما وسط قوي وفريد وطريقة 
تفكيرنا،  طريقــة  لتغييــر  مهمة 

وتؤثر علــى حياتنا، هــذا ما أكدته 
»كامبريدج«  جامعة  أجرتها  دراسة 
على ردود أفعال الناس نحو فيلمني، 
وأفــادت بأن الســينما تؤثــر على 
توجهــات اجلمهور نحــو احلكومة، 
وعلــى أفكارهم، ومنهــا فكرتهم 
عن االضطرابات النفسية، والوصم 
دائًما،  لهــا  املصاحب  االجتماعــي 
فالســينما تؤثــر علينــا أكثر من 

الكتب واجلرائد مجتمعة.
وكمــا تســتطيع الســينما زيادة 
الوعــي باملرض النفســي، وجعلنا 
وندرك معاناته،  املريض  نتماهى مع 
ترســيخ  أيًضا  تســتطيع  فهــي 

الوصم والعزل االجتماعي للمريض 
منطّية  ووضــع صــورة  النفســي، 
النفســي،  للمريــض  ومشــوهة 
وشــيطنته  ضده،  العنف  وتطبيع 
كأنه قاتل متسلســل، وجعل األمر 
ســيًئا جًدا، حدث ويحدث ذلك في 
بدرجات  والغربية  املصرية  السينما 
متفاوتــة، لكــن من ينقــل صورة 

املريض النفسي احلقيقية؟
الســؤال كتاب  يجيب عــن هــذا 
بإفادته:  النفس«  وعلم  »الســينما 
املصابني  األشــخاص  »إن متثيــالت 
ألن  مقلقــة  نفســية  بأمــراض 
أن  أظهــرت  قــد  االســتطالعات 

اجلمهور يستقي معظم معلوماته 
اإلعالم،  مــن  النفســي  املرض  عن 
رّوجت  اإلعالم  ووســائل  فالسينما 
لرؤية مفادها أن املرضى النفســيني 
موضوع للسخرية، ومصدر للعنف، 
ومختلفون جذريًا عــن غيرهم من 

الناس«.

التجسيد السينمائي للجنون
إذا رفضــت أخذ الــدواء عن طريق 
الفــم، فنحــن منتلك طرًقــا أخرى 
جلعلك تأخذ الدواء إحدى املمرضات 
العقلي  املريــض  جلاك نيكلســون 
 ONE FLEW OVER« فــي فيلــم

تعــد   »THE CUCKOO’S NEST
صورة املعالج النفســي ذاته صورة 
منطيــة، ونرجع لكتاب »الســينما 
وعلم النفــس« الذي يقول: »عندما 
تســمع مصطلح عالِــم نفس، ما 
أول ما يخُطــر في بالك على الفور؟ 
لعّلــك تتذكر استشــاريًا قّدم لك 
العــون خــالل فتــرة عصيبة من 
حياتــك، أو أســتاذًا درَّس لك علم 
النفس في املرحلــة اجلامعية. مرة 
أخرى. تلك تداعيات محتملة، لكّنك 
على األرجح ســُتفّكر في الطبيب 
النفســي املُتبّجح الــذي ظهر في 
نهاية فيلم »ســايكو« ليشرح مرة 
واحدة وعلى نحو حاســم، ما حدث 

بالفعل في فندق بيتس«.
                                              

حتليالت نفسية
والتحليل  ويقّدم كتاب »الســينما 
تاريخًيــا  حتلًيــال  النفســي« 
الســنيمائية  للتجســيدات 
النفســية  الصحة  الختصاصــّي 
على  الضــوء  تســليط  يتم  حيث 
الطريقة التي تغيــرت بها املواقف 
واالجتاهات عبر الزمن، ففي السنوات 
األولى من عمر السينما وحتى احلرب 
العاملية الثانية كان جتسيد األطّباء 
النفســيني يجــري بطريقــة غير 
واقعية على نحٍو ســاِفر، فكثيرًا ما 
كانوا يُصوروا على أنهم مشعوذون. 
 BRINGING UP« كما فــي فيلــم

.»BABY
فــي األربعينيــات واخلمســينيات 
في  أكثــر جدية  األفــالم  أصبحت 
وبلغت  النفســي  التحليل  تنــاول 
مثــل  الســتينات  فــي  أوجهــا 

 » THREE FACES OF EVE«فيلــم
و»FREUD« ولكن في الســبعينات 
في  كما  للظهور  الشــعوذة  عادت 
 ONE FLEW OVER THE« فيلــم 
يدور في  الذي   »CUCKOO’S NEST
مصحة لألمراض العقلية؛ إذ يتمرد 
وبقية  ويهرب هو  نيكلســون  جاك 
املرضى الذين يعانون في املستشفى 
من تســلط اإلدارة والضرب والعنف 

واإلهانة.

جتربة السينما املصرية
مع األمراض النفسية

في الســينما املصرّيــة أيًضا بدت 
صورة املريض النفســي مشــوهة، 
بدايًة من »إســماعيل ياســني في 
مستشفى اجملانني«، وفيلم »مطاردة 
غراميــة« لفــؤاد املهنــدس، وعبد 
املنعم مدبولي؛ إذ جرى تقدمي املريض 

بصورة هزلية ساخرة.
كثيرًا  الســينما  صناع  اســتهوى 
مــرض اضطراب الهويــة التفارقي 
 DISSOCIATIVE IDENTITY«
DISORDER« برغــم ندرتــه، مثل 
»بئر احلرمان« قصة إحســان  فيلم 
عبد القدوس، وإخراج كمال الشيخ، 
وبطولة ســعاد حسني، التي كانت 
وميرفت«،  »ناهد  تلعب شخصيتني 
ناهد فــي الصباح، تعاني من صداع 
مزمــن وعــدم القدرة علــى تذكر 
الليل  وفي  األحداث،  بعض  وتفسير 
أمها  ميرفت  شــخصية  تتلبسها 
ا، فتخرج  املكبوتة واحملرومة جنســيً
بفستان أحمر عار الصطياد الرجال. 
الشــخصية نفســها الشهوانية 

التي حتدث عنها يوجن.

تقـرير

حكاية فنان 

كيف تسيء األعمال السينمائية إلى المريض النفسي بدًل عن مساعدته؟
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متابعة الصباح الجديد:
بعد غياب طويل استمر عشرين عاماً، يعود الفنان 
املصري يحيى الفخراني للسينما في فيلم جديد 
بعنوان »شاي بالزجنبيل« للمخرج عمر عبد العزيز.
الفيلم يستند في أحداثه إلى رواية الكاتب املصري 
إبراهيم عبد اجمليــد »عتبات البهجة« التي تتناول 
بحث اإلنســان عن البهجة بعد أن فقدها وسط 
تردي وانهيار القيم، وتفضح الكثير من اخللل الذي 
أصاب اجملتمع جراء ذلك، من خالل شخصيتي أحمد 
الراوي وحســن اللذين يصابان بفقدان الذاكرة أو 

فقدان جزئي للقدرة على التذكر.
وتسرد الرواية حيرة اإلنســان في العالم، فراويها 
وبطلها أرمل لم يســتفق من صدمة فراق زوجته، 
حتاصره  الوحدة وغياب البهجة إال من صديق وحيد 
يرافقــه كظله، تثقــل كاهله ذكريــات  أكثر من 
ستني عاماً أمضى منها قرابة 30 عاماً في مدينة 

القاهرة التي يشعر اآلن بأنه  يتيه في شوارعها.
 يشارك في بطولة »شاي بالزجنبيل« النجم فاروق 
الفيشــاوي، وتقوم اخملرجة واملؤلفــة هالة خليل 
بكتابة السيناريو واحلوار، ومن املقرر البدء بتصويره 

في ديسمبر/كانون األول املقبل.
ويتوقــع متابعــون أن يكون الفيلم مــن األعمال 
السينمائية البارزة واملهمة في عام 2019،  خاصة 
أنه يتولــى بطولته جنمان كبيران لهما مســيرة 

فنية حافلة باألفالم املميزة.
وكانت آخر أعمال يحيى الفخراني في الســينما 
فيلم »مبــروك وبلبل« عام 1998، أما الفنان فاروق 
الفيشــاوي فكانت آخر أفالمه »ليلة هنا وسرور« 
الذي عرض في عيد األضحــى املاضي، من بطولة 

محمد عادل إمام وياسمني صبري.
وذكــرت مواقع فنيــة مصريــة أن النجم يحيى 
الفخراني، وافق على مشــاركة فاروق الفيشاوي 
في بطولة فيلم »شــاي بالزجنبيل«، ولكن يظهر 

كضيف شرف في عدد من املشاهد. 
وكان آخر ظهور تلفزيوني للفخراني في موســم 
الذي  العائلي«  الفائت مبسلسل »باحلجم  رمضان 
يعد من نوعية املسلسالت االجتماعية الكوميدية 

والتي جنح في تقدميها كثيراً.
وقــدم الفخراني فيه شــخصية اجلد نــادر الذي 
يشــع البهجة والسعادة لكل من حوله سواء من 

األطفال الصغار أو الشباب والكبار.
وشاركه في بطولة »باحلجم العائلي« ميرفت أمني 
ويسرا اللوزي وندا موسى وهبة مجدي واملسلسل 

من تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.

متابعة الصباح الجديد :
كشــف املنتج هشــام ســليمان رئيس شبكة 
قنوات »دي إم ســي«، عبر صفحته الشــخصية 
مبوقــع التواصــل االجتماعي »فيس بــوك«، أول 
أجــر تقاضــاه الفنان عبــد احلليــم حافظ عن 
فيلم«الوســادة اخلالية«، حيث نشر صورة إيصال 
تسلم نقدية ُموقع عليه من عبد احلليم، عن أول 
دفعة من أجره على فيلم »الوسادة اخلالية«، وكان 

املبلغ يُقدر بألف جنيه مصري.
 وعلــق على الصورة كاتًبــا: »احلمدهلل احلمدهلل 
احلمدهلل، حتفة جديدة تنضم ملتحف الســينما 
)صــدق أو ال تصــدق(، العظيم رمســيس جنيب 
والرهيــب عبد احلليــم حافظ، ونهارك ســعيد 

ويومكم بيضحك«.
 يذكر ان »متحف الســينما« فكرة املنتج هشام 
ســليمان، يضــم حتًفــا وأنتيكات ظهــرت في 
روائــع الســينما املصرية، بينهــا هواتف قدمية، 

وجرامافونات، وغيرها. 

 

متابعة الصباح الجديد:
 

لبنان وعشاق  العراقيون في  جتمع 
املاضي  الســينما نهاية األسبوع 
لفيلــم  األول  العــرض  حلضــور 
»الرحلة« للمخرج محمد الدراجي 
، ميثــل هــذا الفيلم العــراق في 
مسابقة األوسكار عن فئة أفضل 

فيلم باللغة األجنبية هذا العام.
الفتاة  الفيلــم قصــة  يحكــي 
العراقية ســارة التــي تذهب إلى 
محطة للقطارات في 30 ديسمبر/
كانون األول 2006، وليس في ذهنها 
ســوى شــيء واحد وهــو تفجير 
احملطة. في تلــك اللحظة، يوقف 
رحلة  في  ويأخذها  األحداث،  اخملرج 
الذيـن  باألشخـاص  فيهـا  تلتقي 

تعتـزم قتلهـم فـي التفجيـر.
مخــرج الفيلم محمــد الدراجي 
قــال : إن إخراج الفيلم كان صعباً 
بسبب موضوعه احلساس وبسبب 
عمليــة التصوير في بغــداد بني 
عامــي 2015 و2016 عندمــا كان 
مسلحو تنظيم داعش يسيطرون 

على بعض املدن العراقية .
في  مــرة  ألول  الفيلــم  وُعــرض 
مهرجــان تورونتــو الســينمائي 
الدولي ومر بلندن ودبي ومهرجانات 

أخرى بعد ذلك.
 وعــرض فــي العراق فــي مارس/
آذار 2018، منهيــاً توقفــاً دام 27 
عاماً لعرض األفــالم العراقية في 

املسارح بالبالد. 
الدراجي اضــاف، إن الفيلم ُعرض 
ملدة عشرة أسابيع متتالية في دور 
السينما العراقية، وسُيعاد عرضه 

على نطــاق جتاري مــرة أخرى مع 
حملة األوسكار.

زهراء  املمثلــة  تقــول  في حــني 
غندور التــي تلعب دور ســارة إن 
الدور  هذا  لتمثيل  االســتعدادات 
كانــت طويلة اســتغرقت عامني 
أصعدة  وعلــى  العــام  ونصــف 

مختلفة.
بالتأكيــد  غنــدور،  وأضافــت 
لعب شــخصية ســارة لم يكن 
نهائًيا ألن  بحياتــي  عابراً  شــيئاً 
الشــخصية كانت ثقيلــة جداً،  
الطبيعية  حياتي  عن  انعزلت  وأنا 
واصدقاء  كعائلةكأحبة  كزهــراء 
نهائيــاً، عزلت نفســي  وبعد ان 
انتهــى تصوير الفيلــم في بداية 
2016  شــعرت اني الأملك شيئاً 

بعد.
وعبر الســفير العراقي في لبنان 
علي بنــدر العامري الــذي حضر 
العرض عن سعادته لعرض الفيلم 

جتارياً في لبنان.
وقال العامري: أنا ســعيد جداً أن 
يعرض هكذا فيلم على الســاحة 
اللبنانية ، ساحة الفن يعرض فيها 
فيلم عراقي يكون له هذا اإلقبال 
ليحكي قصة عراقية تتحدث عن 
جرائم اإلرهــاب واإلرهابيني وكيف 

يفكرون.
 هذه القصة التي قاتلت اإلرهاب، 
كمــا قاتلنا االرهاب باســتعمال 
باستعمال   اليوم  قاتلناه  السالح.. 

الفن والثقافة العراقية«.
في  حالياً  »الرحلة«  فيلم  ويعرض 
في  سوفيل  متروبوليس  مســرح 
بيــروت. ولبنان هــو أول بلد عربي 
جتاري  نطاق  علــى  الفيلم  يعرض 

بعد العراق.

يشارك في أوسكار 2019

مشهد من الفيلم

           
ليلى محمد ممثلة عراقية عملت 
فــي بدايتهــا فــي العديد من 

األعمال الفنية. 
ولــدت مبدينــة كربــالء 1959، 
وبالرغم من  أنها بدأت شوطها 
الدراســات  معهد  فــي  الفني 
لكنها   ،1982 عام  املوســيقية 
اختــارت التمثيــل فــي نهاية 
ممثلة  بعد  فيما  لتصبح  املطاف 

قديرة.
كانت متيــل ألن تصبح عازفة أو 
مطربة إذ فكرت في البداية بهذا 
اجملال أكثر من غيره اال انها فيما 
بعد لــم جتد نفســها في تلك 
االجواء لذا لم متــارس أو حتترف 
التمثيل  العــزف لكن  أو  الغناء 

كان امنيتها في ذلك الوقت .
اكادميية  في  الدراســة  اكملت 
الفنــون اجلميلــة وانتقلت عام 
1982 إلــى الفرقــة القوميــة 
للتمثيــل التــي كانــت حتتاج 

والوسط  اســتعراضية  لفنانة 
الفنــي آنــذاك كان يخلــو من 
الفنانات االستعراضيات ،لكنها 
لم تبــدأ في التمثيــل بأعمال 
اســتعراضية بــل بأعمال جادة 
فقــد بــدأت مبســرحيات جادة 
باجملال  جيداً  رصيداً  متلك  وكانت 
االستعراضي من خالل تواجدها 
مــدة عشــر ســنوات بالفنون 
دراستها  إلى  ، إضافة  الشعبية 
فــي معهــد الفنــون اجلميلة 
ببغداد، قدمت أول عمل بطولي 
)الشــبكة  لها في مســرحية 
الفنان  وإخــراج  تأليف  واحلوت( 
القدير طه ســالم ومتثيل هناء 
محمد ،ونزار السامرائي ، وكانت 
اما  البطولة مشــتركة،  فيــه 
البطولة الفردية فقد نالتها في 
مســرحية)الناي والقمر( تأليف 
الفنــان القدير وجدي  وإخــراج 
العانــي، كما قدمــت أول عمل 
مســرحي اســتعراضي غنائي 

للعمل  الكامــل  باملعنــى  لها 
االستعراضي مســرحية )جذور 
احلب( عــام 1983 ـ 1984 إخراج 

الفنان القدير محسن العزاوي.
 وكذلــك قدمــت ابــرز عمــل 
مسرحي شعبي وهي مسرحية 
)احملطــة( التي اخرجهــا الفنان 
العابدين  زين  فتحي  املســرحي 
وشارك ببطولتها كل من الراحل 
عبد اجلبار كاظم والراحل طالب 
الفراتــي ونهلة داخــل وعدنان 
والراحل  شــالش  وعدنان  احلداد 
عبــد علــي الالمــي وغيرهم، 
املذكورة  املســرحية  وحققــت 
جناحاً كبيراً، كما شــاركت في 
مثل  أخــرى  مســرحية  اعمال 
)الشريعة( و)عقدة حمار( إخراج 
فاضل خليل، و)سيدتي اجلميلة( 
وغيرها من االعمال املســرحية، 
العديد من  كما اشــتركت في 
االعمال السينمائية ابرزها افالم 
: )شــيء من القوة( و)ستة على 

ستة( و)افترض نفسك سعيداً( 
وغيرها من االعمال السينمائية.
اهــم افالمهــا:  فائــق يتزوج.
 ، ، وســتة على ستة  والعاشق 

وافترض نفسك سعيداً.
وشيء من القوة، واحلب الضائع.

أبرز اجلوائــز التي حصلت عليها 
الفنانة ليلى محمد:

مســرحية1986  ممثلة  أفضــل 
 1987 األشــواك  مسرحية  عن 
عن مســرحية )دزدمونة العراق( 
/ قرطــاج1988 عن مســرحية 
مصر2006   / والســاحر(  )نــورا 
يــوم  )فجــر  مســرحية  عــن 
ثامــن( / تونس.وأفضــل ممثلــة 
سينمائية1987 عن فيلم )شيء 

من القوة(.
اجلوائز  من  العديــد  إلى  إضافة 
خالل  من  التقديــر  وشــهادات 
املهرجانــات  فــي  املشــاركة 
العراقية والعربية، وجائزة االبداع 

من نقابة الفنانني العراقيني.

ليلى محمد نجمة السينما العراقية في الثمانينيات

 فيلم » الرحلة » أنهى توقفًا
إلنتاج األفالم العراقية دام 27 عامًا

»شاي بالزنجبيل«
يعيد يحيى الفخراني 

إلى السينما 

أول أجر تقاضاه عبد 
الحليم حافظ عن 
»الوسادة الخالية«

 هذه القصة التي قاتلت اإلرهاب، كما قاتلنا االرهاب باستعمال السالح.. قاتلناه 
اليوم باستعمال  الفن والثقافة العراقية«.

ويعرض فيلم »الرحلة« حاليًا في مسرح متروبوليس سوفيل في بيروت. ولبنان هو 
أول بلد عربي يعرض الفيلم على نطاق تجاري بعد العراق.

One Flew Over the Cuckoo’s Nest مشهد من فيلم
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دراسة

اصدارمتابعة

اخللقيــة لتحل محلهــا مظاهر اخلروج 
على كل ماهو خير ومســتهجن ،  ولعل 
مظاهر الفســاد في أثينا قد انتقل من 
اخلراب اخلارجي الى الكشــف عن اخلراب 
الداخلي الذي بدأ يتســلل الى النفوس 
واملباديء و محاولة شــرعنة اخلروج على 
اثينا  الثوابــت التي كانــت عليها  تلك 
قبل الصراع بني اآللهة بدعوى اإلضطرار 
امام وحش اجملاعة والفاقة التي ســببها 
صــراع اآللهــة . فضال عــن التمظهر 
الواضح لســلطة كبيــر اآللهة )زيوس( 
أي  وجنــوده ومجابهة  املعابد  وســدنة 
محاولة للنيل مــن كبير اآللهة واملعبد 
، وقد تبدى ذلك في ســوق املعاندين من 
الشــباب لإلنخراط فــي صفوف اجليش 

او خطف وقتل من تســول له نفســه 
شتم كبير اآللهة والتعريض به ، وايقاع 
القصاص امام امللء في الساحة املركزية 
ألثينا ، وافســاد محاصيل الزرع ملن يرفع 
صوتــا معارضا لصوت زيــوس ، وغيرها 
مــن املظاهر التي تكرس فســاد اآللهة 
وكبيرها والسدنة الذين اطلقت ايديهم 
الذالل النــاس واجبارهم علــى الطاعة 
واالمتثال ألوامر اآللهة ، وفي اجلانب اآلخر 
فهناك ) فينــوس( آلهة اجلمال و)كيوبد( 
اله احلب ، طرفان ايجابيــان في معادلة 
صــراع اآللهة ويصيبهما مــا يصاب به 
أهــل أثينــا وهما على صلــة طيبة مع 
النــاس  ويقفان دائما بجانــب اهل أثينا 
ويشاركوهم محنتهم التي طالتهم من 
تصرفات اآللهة وســدنة وجنود املعابد . 
ولعــل محنة فينوس هــي ذاتها محنة 
أثينا وأهلهــا ، فقد كانت تريد التخلص 
من الرجس الذي زرعه فيها مارس ولكن 
عن طريق احلــب - غرامها بكيوبد - تلك 
هي محنتها ، اما محنة أثينا فقد كانت 
) ارضا لتجــارب احلمقى واجملانني ينفذون 
فيهــا افعالهــم ونواياهــم ورغباتهم 
الرعناء ، لم يكف فينــوس حزتها على 
أثينا...النــص ص53( ، ويصل الراوي الى 
توصيف حلالة اخلراب الذي حل بأثينا بعد 
حيازة مارس لصوجلــان زيوس - وهو رمز 
للســلطة - بخديعة مدبرة بني مينرفا 
ومارس ، ومــا آلت األمور بعد هذه احليازة 
) الفوضى امرأة حبلى بالتعاسة والتورث 
غير الهــم والغم ، الفوضــى والغوغاء 
أسياد العوز واجلوع املستشرين في ارض 
روما املهانــة ....النص ص 49( فالفوضى 
هنا حتصيل حلالة منحرفة عن الســياق 
االنســاني نتيجة العوز واجلوع ، وهي رد 
فعل ملا يجري من فســاد وخراب كشف 
عن مظاهره الراوي وصرح به أثناء جولته 
في أثينــا بعــد ان اطاح زيــوس مبارس 
واســترجاعه للصوجلان ) سرت على غير 
هدى ، وقد مررت ببنايات مهدمة وأخرى 
جاء عليها احلريق وأفنى بهاءها ورونقها 
بعد ان كانت قبلة للناظرين، فقد أصبح 
من الصعب رؤية اخلراب الذي احال شوارع 
املدينة الــى مزابل تنعم فيهــا الهوام 
والذباب والشحاذون واللصوص في الليل 

البهيم .... النص ص 141(.

وعلى مســتوى الروي فقد تصدى لرواية 
اآللهة للســيطرة  الصراع بني  مجريات 
علــى االوملب وأثينا ومصائــر الناس وما 
آلت اليه اسباب ونتائج ذلك الصراع هو 
الراوي كلي العلــم وهو واحد من أهالي 
أثينا الذين شــعروا باألسى واحلزن ملا حل 
في مدينتهم ونفوســهم مــن خراب ، 
)اتخذت عهدا على نفســي بتســجيل 
كل شــاردة وواردة تخص أثينا وآلهتها ، 
بعد الذي جــرى وحصل.....النص ص12( 
الذي ســيضطلع  التدويني  الدور  ولعل 
به الراوي اشــارة الــى ان التأريخ يكتبه 
املنتصــرون ليكون )نص الســلطة ( او 
التأريخ الــذي تكتبه الســلطة وغالبا 
مايكون هذا التأريخ مزيفا وينحرف بإجتاه 

لسلطانهم  وتكريس  السلطة  مصالح 
، لقــد ادرك الراوي هــذه اخلديعة وهذا 
التزييــف املتعمــد حلقائــق ماجــرى ، 
خارج  كونه  ماحصل  فتحمل مسؤولية 
مظلة الســلطة وانه من العامة الذين 
يقع عليهم وزر احلــروب والنزاعات ، وبذا 
تكتســب هذه الروايات والوقائع املدونة 
صفة الصــدق واحلقيقية . فهو - الراوي 
- يعلــن عــدم ركونه الى ايــة مدونة او 
وثيقة لرواية ما جرى ) انني اروي لكم ما 
اعرفه...لم ادع عثوري على مخطوطة او 
أوراق دونت فيها حكاية الصراع الدامي...
امنا احفظ الكثيــر من األخبار واحلكايات 
املروعــة ،قد يضطــر بعض الــرواة الى 
الكــذب والتلفيق.....النص ص 51( ولعل 

في هــذا التصريح ترحيــل الى مهمة 
املؤلف )احمد خلف( للكشــف عن دوره 
لتبطني نصه الروائي هذا موقفه املنحاز 
الــى عامة النــاس في وضــع املعادالت 
الداللية ملا جرى في وطنه طيلة العقود 
الثالث التي سبقت حتول 2003 ، وليمنح 
ما يرويه صفة الوثوقية والصدق لتكون 
وثيقــة حقيقيــة ملا حصل ومــا جرى ، 
فاملتلقي لن يجد عناءا كبيرا في الوصول 
الى مدلول الرواية التي كان فيها تخليق 
الفضاء االســطوري برمتــه داال حرص 
فيه الراوي كلي العلم على اســتحضار 
الوقائع واألحداث كواحد من الناس الذين 
عاشــوا تلك احملنة وأثرها الســلبي في 

خراب انفسهم وخراب وطنهم .
   لقــد متكــن الروائي أحمــد خلف في 
مدونتــه الروائية هــذه )محنة فينوس( 
من اعــادة انتاج االســطورة مبا يتكفل 
القرائن  مبعاجلة مشــاكل احلاضر عبــر 
الداللية التي كانــت تثير ذاكرة املتلقي 
الستدعاء مرجعياته التي شكلها اخمليال 
الشــعبي املترشــح من  اوضــاع صراع 
هيمنتهم  لبســط  واحلكام  السالطني 
على البالد والعباد غير مبالني مبا سيؤول 
اليه ذلك الصــراع ، ولعــل احلرية التي 
متتع بهــا النص في التخليق الســردي 
من خــالل احلذف واألضافة قد اكســب 
الروايــة ابعادها الفنيــة واألدبية بعيدا 
 ، اململة لألحداث  واألرخنــة  التوثيق  عن 
وظل النص كاشفا عن قدرة الروائي في 
ادارة الســرد واحلفاظ على ســير وتقدم 
املعادالت الدالليــة ، وارى انه كان يكتب 
وهو مســتحضرا املاضي القريب للعراق 
وحتديدا الثالثــة عقود املنصرمة أي فترة 
نظام احلكم الشــمولي الذي تهاوى في 
نيسان 2003 ، كيما يبقى ماحصل راكزا 
في ذاكرة الفرد واجلماعة عبر منجز ادبي 
غايته تفعيل السرد الروائي لكتابة آمال 
ونضــال وآالم الناس الذيــن وحدهم من 
يدفع ثمن اجلور والظلم واإلكراهات ، وكل 
ذلك مت تلمســه عبر الكشف عن حجم 
اخلراب النفسي واملكاني الذي تعرضت له 
أثينا/ العراق ، لتتمظهر الديستوبيا في 
مجمل افعــال اآللهة/ احلكام وتابعيهم 
وســدنة هياكلهم ليعم الفســاد في 

املدينة ونفوس الناس .

عبد علي حسن

ولم يتوقف االمر عند حدود املكان واهله 
الســاكنني فيه وامنا ينسحب األمر على 
) اآللهــة ( واألباطــرة الذيــن يحكمون 
للحروب  وشنهم  فسادهم  فبقدر  )اثينا( 
ومايلحق بأهلها من ويــالت وكوارث فإن 
ذلــك يصيب تلك املدينــة باخلراب ) وهل 
ميكــن الفصل بــني مدينــة وآلهتها، او 
اباطرتها املتسيدين على مدينة ما ، لهم 
.... النص  مصير مشــترك مع مدنهــم 
ص20( ومــن املمكن عد تصــرف اآللهة 
واألباطرة هو الفيصــل في ظهور املدينة 
الفاســدة باملعنى )الديســتوبي ( ، فكل 
 ( النزاعات بــني اآللهة للســيطرة على 
أثينا( سيتبعه فساد وخراب متوال ينتقل 
والى نفوس  املدينة كظاهرة مكانية  الى 
اهلها ، لذا فقد تشــكلت بنية الفساد 
فــي )أثينا( كمدينــة عبرتخليق احللقات 
املتتابعة ، فســاد اآللهة - فســاد املكان 
- فســاد اهل املدينة ، فعلى أثر اخلديعة 
التي جلا اليها )مــارس( اله احلرب والدمار 
املولعة  فينــوس-   ( وغوايتــه ملضاجعة 
حبا ب )كيوبــد ( اله احلــب- وزرعه بذرة 
في رحمها ، تنشــب حــرب ضارية بني ) 
زيوس( كبير اآللهــة لينتقم من )مارس( 
ويعاقبه على فعلته مــع ابنته )فينوس( 
التي ســتعاني من محنــة حمل الرجس 
في احشــائها ، واليدفع ثمن هذا الصراع 
غير أثينا وأهلها ، اذ اليعبأ املتصارعون مبا 
حل وســيحل من خراب وفساد في هذه 
املدينة التــي كان للنســاء قبل ان يحل 
اخلراب ) ساعات من الهناء والصفاء ، لعل 
بعضهن يتذكرن تلك االوقات التي سرحن 
ومرحن فيها بني جذوع أشجار غابة نابولي 
أو عند سواقيها الفائضة باملياه الصافية 
الدائمة  واخلضرة  السقي  والتربة حسنة 
....النــص ص 21( اما وقــد اعلنت حرب 
املصالح واملكاســب واالنتقام بني اآللهة 
فإن النســاء صــرن يبعــن مالديهن من 
مصوغات وحلي إلطعــام االطفال فضال 
عن بيع ســمعتهن في اسواق النخاسة 
والدعــارة ، اما الرجال األتقياء فلم يجدوا 
أمام وحش اجملاعة الذي اليرحم صغيرا او 
كبيرا سوى السرقة ، اذ تراجعت املباديء 

جريــدة املترجــم ومجلة املامــون ورقيا 
بجهود الــدار الذاتية وبدون اي دعم مادي 
من اي جهة عراقية او غير عراقية وال حتى 
من دوائر الوزارة ،حرصنا في جريدة املترجم 
على متابعة املستجدات الثقافية وبعدة 
لغات ومــن مختلف بلدان العالم ونقلها 
الى اللغة العربية بشكل منتظم وسريع 
العراقي  الثقافي  الوســط  اطالع  بهدف 
على احدث الفعاليات واالحداث الثقافية 
وباالجتاهــات اجلديــدة فــي التشــكيل 
الكتب في مختلف  واملســرح واصدارات 

مناحي الفكر والفنون .
*وهل تتمتــع الدار باســتقاللية خاصة 
بالنشر ام تخضع لسياسة الوزارة والدولة 
عمومــا؟ ماهي مديات دعم ومســاعدة 
الدار للكتاب والناشــرين من داخل الوزارة 

وخارجها ؟
- سياســة دار املأمــون سياســة عامة 
بثقافة  تتســم  مطبوعاتهــا  باعتبــار 
ملتزمة وهناك هيئة استشــارية تشرف 
علــى اختيــار العناويــن واملوضوعــات 

ولغوية،لكل  مراجع علمية  الى  واحالتها 
مطبــوع اجور تعضيــد وتأليف وترجمة 
،للمترجم واملراجع اللغوي والعلمي ،لكن 
هذا الدعم يتأثر بالسياسة املالية العامة 

للدولة وامكانيات الوزارة«.
*كيف هــي عالقة الدار مع املؤسســات 
الثقافية فــي العراق واحمليطــني العربي 

والعاملي؟
- الســنوات املاضيــة شــهدت  ضمورا 
بالعالقة وهذا بســبب عدم وجود سياق 
اخلارجية  وزارة  بــني  للمفاصل  منتظــم 
ووزارة الثقافة نظرا للمتغيرات القانونية 
والسياســة العامة بعد سقوط النظام 
البائد حيث كانت هذه املؤسسات تعمل 
وفقــا ملنظومــة موحدة وتلتــزم مبنهج 
سياســي حزبــي ثابت ومع تغيــر نظام 
احلكــم انهارت املنظومة الســابقة وهو 
امر طبيعي وجيه لكن املشكلة هي عدم 
العالقة  لتنسيق  ظهور منظومة جديدة 
بني املؤسسات الثقافية ومنها دار املأمون 
مع بقية مؤسسات الدولة وباالخص مع 

اجلهات التي يقع علــى عاتقها التعريف 
ورموزه  بالعــراق وحضارتــه ومنجزاتــه 

الثقافية والفكرية دوليا«.
*ابرز مشــاركاتكم في معارض وانشطة 

داخل وخارج العراق؟
- لالسف مشاركات الدار خالل السنوات 
املاضية تراجعت كثيرا وذلك لقلة التمويل 
ارادة لتجاوز العقبات واخلروج  وعدم وجود 
من االطر الضيقة للتعامل مع النشــاط 
الثقافــي بعيدا عن التفكيــر التقليدي 
وفي خطواتنا احلالية نسعى الى استعادة 
التواصــل مع اجلهات واملؤسســات التي 
تنظم معارض الكتب فــي داخل العراق 
الدار  امكانية مشــاركة  وخارجه لبحث 
ولو عبر احلصول على اســتثناءات مالية 
وادارية مع اجلهــات املنظمة، وحتى قبل 
ثالثة اشهر كانت لدينا 4 معارض دائمية 
االول في دائرة الســينما واملسرح والثاني 
في احتاد االدباء وهذان املعرضان مفتوحان 
الــى معرضني  باالضافة  يومي  بشــكل 
املتنبي  فــي شــارع  اســبوعيا  دائميني 
والقشــلة وبادرنا الى زيادة عدد املعارض 
الدائمية حيــث مت افتتاح معــرض دائم 
في نقابــة الصحفيني ويتم حاليا االعداد 
الفتتــاح معرضــني دائميني فــي نقابة 
التراث والفنون الشعبية  احملامني ومعهد 
كما فاحتنا عددا من املؤسسات احلكومية 
واالحتادات النقابية الفتتاح معارض دائمية 
فيهــا باالضافة الى زيادة عــدد املعارض 
املؤقتة في اجلامعات والكليات احلكومية 
واالهلية والتنســيق مع دائــرة العالقات 
الثقافيــة التابعــة للــوزارة ومت التداول 
الفتتــاح معارض للدار من خــالل املراكز 
والبيوت الثقافية التابعة لدائرة العالقات 

في مختلف احملافظات ». 
*سمعنا عن مبادرة لتشجيع القراءة في 
العراق ســيطرح كمشــروع قانون على 
مجلس النواب ؟مامدى جهودكم في هذه 

املبادرة؟
- نعم هناك مبادرة، مــن جانبنا اقترحنا 
شــخصيا عدة افكار منها ان يعمم على 
جميــع الفنادق في العــراق دعوة لتوفير 
الكتــب في كل غــرف النــزالء وصاالت 
االستقبال في هذه الفنادق وكذلك توفير 
كتب ومطبوعات على منت اخلطوط اجلوية 
املدرسية  باملكتبات  والتوســع  العراقية 
واملكتبات التابعة لدوائر االصالح في وزارة 

العدل.

سمير خليل
والنشــر  للترجمة  املامون  دار  تأسســت 
في منتصف عام 1980 لتهتم بتشــجيع 
حركــة الترجمة فــي العــراق باعتبارها 
الوسيلة املؤثرة في نقل املعلومات وتبادل 
املعرفة ،واصبحت خــالل مدة قصيرة من 
عملها من دور النشــر املعروفة على نطاق 
الوطن العربي اذ رفدت الســاحة الثقافية 
بروائــع الكتــب املترجمــة عــن اللغات 
العربية فــي مجاالت االدب  الى  االجنبية 
والفن والتاريخ واآلثار واملوسوعات العلمية 

والكتب العامة.
العناوين  الكثير مــن  الــدار  وقد اصدرت 
وكذلــك قامــت بترجمة مختــارات من 
الشعر العراقي والكتب االدبية الى اللغات 
الكترونيا  اصداراتهــا  وصممت  االجنبية 
وذلــك ملواكبة التطــور التكنولوجي في 

عالم احلاسوب.
وحالها حال املؤسسات الثقافية والعلمية 
االخرى تلكأت دار املامون في عملها خالل 
الســنوات املاضية وشــهدت تراجعا في 

انتاج املطبوعات السباب شتى.
مؤخرا تســلم ادارة الــدار العامة وكالة 
الكاتب واالعالمي ساطع راجي في محاولة 
للنهوض بعمل هذه املؤسسة املهمة وفق 
االمكانيات واجلهود اخمللصة ،واخلطوة التي 
خطتها الدار بعد هذا التغيير اعادة اصدار 
مجلة املأمون وجريــدة املترجم ،هنا حوار 

عن واقع دار املأمون للترجمة
يقول مدير عام الدار ساطع راجي 

- باالضافة لدور الدار في النشر والترجمة 
فان من مهمات الدار االصلية اصدار مجلة 
وجريدة ،الدار وقبل 4 سنوات كانت تصدر 
ثالث مجالت هــي )املأمون( باللغة العربية 
و)بغداد(  االنكليزية  باللغــة  و)كلكامش( 
باللغة الفرنسية باالضافة جلريدة املترجم 
العراقي الشــهرية ،ورغــم ان الدار تضم 
للترجمة  وكادرا  وعلمية  ثقافية  امكانات 
فيه عشــرات املترجمني فانهــا تعرضت 
للتلكؤ نتيجة عقبــات ادارية وروتني خالل 
توقــف االصدار  الى  ادت  الســنوات  هذه 
الورقي ومت االكتفاء بنشــرها على املوقع 
االلكترونــي للــدار بصيغــة بــي دي أف 
وبــدون مراعاة للتصنيــف املتعارف عليه 
باملطبوعات من حيــث االبواب والتغطية 
،حاليا وبعد تســلم ادارة الدار اعيد اصدار 

غالف الرواية

تمظهرات )الديستوبيا( في الرواية العراقية المعاصرة

)محنة فينوس( مصداقا

دار المأمون للترجمة والنشر
تعيد الحياة لنتاجها االبداعي

تمكن الروائي أحمد خلف 
في مدونته الروائية 

هذه )محنة فينوس( 
من اعادة انتاج االسطورة 

بما يتكفل بمعالجة 
مشاكل الحاضر عبر 
القرائن الداللية التي 

كانت تثير ذاكرة المتلقي 
الستدعاء مرجعياته التي 
شكلها المخيال الشعبي 

المترشح من  اوضاع صراع 
السالطين والحكام لبسط 

هيمنتهم على البالد 
والعباد غير مبالين بما 

سيؤول اليه ذلك الصراع

ساطع راجي

محسن كاظم
صدر حديثاً عن دار اجملتبى اجلزء االول 
)الرمز واملســرح( للكاتب  من كتاب 
والباحــث العراقي صباح محســن 
195 صفحة  الكتاب ب  كاظم، يقع 
من احلجم الكبير، قدمه بإهداء )الى 
ارواح شــهداء احلريــة بالعراق وكل 

مكان بالعالم(.
املؤلف االستاذ صباح محسن  كتب 
»ثمة  واملقدمــة  التمهيد  كاظــم 
دراســة  تقتضي  ضــرورة قصــوى 
بعد فســحة  املســرحية  العروض 
احلريــة، وفضاءات التعبيــر بال قيود 
بآفــاق رحبة عــن املســكوت عنه، 
واملتجاهــل، واملهمــل فــي التاريخ 
العربــي، رغم تأثريــه البالغ بحركة 
األحداث، وتشكل  , وصيرورة  التاريخ 
الوعــي اجلمعــي، مراجعــة تلــك 
العــروض املســرحية , او االصدارات 
املسرحية، يحقق الدراية  بالتحوالت 
املســرح  فاعلية  ومدى  الثقافيــة، 
بالتأثيــر باجلمهــور  واســتقطاب 

املتلقي ».
من اجلدير بالذكــر ان املؤلف حاصل 
على شــهادة  بكالويوس تاريخ من 

، عضو   1985-1984 جامعة بغــداد 
احتــاد األدبــاء والكتــاب العراقيني، 
عضو نقابــة الصحفيني العراقيني، 
الدولي، عضو  املؤرخــني  احتاد  عضو 
عضو  بلندن،  احلســينية  املوسوعة 
موسوعة رجاالت الشيعة في بيروت  
للسيد عبداهلل شــرف الدين، وردت 
اليوكبيديا  فــي  العلمية  ســيرته 
العاملية، عضو احتــاد كتاب االنترنت 

العراقيني

 صــدر حديثا عن منتــدى العالقات 
الدوحة، كتاب  والدوليــة،  العربيــة 
محمد  للكاتب  املثقف«  »مسؤولية 
حامــد األحمــري. يناقــش الكتاب 
دور هــذا الكائــن املعرفــي العملي 
فــي العالــم احلديث، إذ هــو جديد 
فاملثقف  ووســائله؛  تكوينه  بسبب 
عند املؤلف ليس ذلك الذي شــاعت 
تعريفاته في أدبياتنا، فهو مكون من 
اجملتمعي  والدور  والوســيلة  املعرفة 
واإلنساني، عابر للمجتمعات واألديان 
متجددة  منابــرُه  واأليديولوجيــات، 
من الصحافة إلى وســائل التواصل 
احلديثــة التي جاوزت فــي طرائقها 

وتأثيرها دور املثقف املعتاد. 
ليــس للمثقف تعريف جامد، بل هو 
الدور والرســالة من نقد السلطات 
الكابحــة للمجتمعات إلى التوجيه 
نحو بنــاء املصالح العامــة، ورعاية 
احلــاالت اإلنســانية وتعريف العالم 
بهــا. ويقــف الكتاب عنــد قضايا 

وتســاؤالت حول علمانية املثقف أو 
تدّينــه، ومكانة الثقافــة في حياة 
اإلنســان ودورها. كما يُعــّرف بكثير 
من املصطلحــات ذات الصلة، وآفاق 
املثقفني جتاه مســتجدات  رســالة 

مجتمعاتهم.

الرمز والمسرح للباحث صباح

مسؤولية المثقف
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وأجــواء  االنفتــاح  بعــد 
الدميقراطيــة وحريــة الرأي 
والتعبير غير املســبوقة في 
خيراً  استبشــرنا  العــراق، 
بـــ )التخمة( التــي أصابت 
الهائل  الكم  بسبب  القارئ 
أغدقت  التي  املطبوعات  من 
عليه أكثر مــن مواد احلصة 
جتهيز  وســاعات  التموينية 

الكهرباء الوطنية ..!
وجرائد  ونشــرات  صحــف 
واألبيض،  وباألســود  ملونة 
بنــا مــن كل جانب،  حتيط 
فيها  والسمني،  الغث  حتمل 
ما يهدي وما يُضل، ما يجمع 
ومــا يفــّرق، ما يقــرِّب وما 
يبَّعد، مايحبِّب وما يكرِّه.. ما 
يعطي وما يبتز، منها ما يُدار 
من قبل أهل الصنعة والكار، 
وأخرى من قبل من ال عالقة 
، منها من يتشوق  لهم بها 
والقراء، ومنها  املثقفون  لها 
من يتشــوق لهــا أصحاب 
)اللوندريــات( وبائعــة )حب 

عني الشمس(.
 ال أحد يستطيع أن يغفل دور 
العراقيني  الصحفيني  نقابة 
وجهود الزميــل النقيب في 
مللمــة شــتات الصحفيني 
املاضية  الســنوات  خــالل 
بحقوقهــم  واملطالبــة 
على  والعمــل  املشــروعة، 
مهمة  مكاســب  حتقيــق 
الصحفيــة خالل  لألســرة 
الســنوات األخيــرة، لكــن 
النقابة أخفقت في  أن  يبدو 
معاجلــة  تفشــي "ظاهرة 
"دكاكــني" و"عشــوائيات" 
ابتدعها  التــي  الصحــف 
عدد من "السماســرة" ممن 
يفتقدون الى "شرف" املهنة  
الصحفيــة ومن "اجلاهلني" 
وأهدافهــا  بأخالقياتهــا 

ومبادئها وكرامتها ! 
ميثلون  هــؤالء  بــات  لقــد 
مباشــراً  حقيقياً  تهديــداً 
وإســاءة  الصحافة  ملهنــة 

لهــا ولتاريخها املهني الذي 
ميتــد الى أكثر مــن قرن من 
الزمن، ونتســاءل: أين هؤالء 
أحمــد  مــن  "الطارئــون" 
اجلبار  وعبد  أفنــدي  مدحت 
اخلياط والبستاني واجلادرجي 
ثابــت  ونــوري  والزهــاوي 
وروفائيــل بطــي واجلواهري 
رجــاالت  مــن  وغيرهــم 

الصحافة العراقية..؟
أحد  ليبرمــان  والتر  يقــول 
 : العامليــة  رواد الصحافــة 
"إن الصحافــة املتهكمــة 
التي تُشــكك في الفضائل 
مع  تُنتج  ســوف  البشرية، 
الوقــت شــعباً خسيســاً 

مثلها "!  
"الدكاكــني"  هــذه 
الصحفية  و"العشوائيات" 
االبتزاز  مــن  اتخــذت  التي 
والتشهير  "والسمســرة" 
للحصول  طريقــاً  باآلخرين 
على ما يريد أصحابها لسد 
احلرام،  بالســحت  جوعهم 
العشــوائية  الصحف  هذه 
ُعرفــت بتخريجها مجاميع 
"املتســولني"  مــن  كبيرة 

 " ت ال ملتســو ا " و
يجوبون  الذين 
الوزارات  أرجاء 
ت  سسا ملؤ ا و
ميــة  حلكو ا

على  للحصول 
واإلعالنات  األموال 
بالوسائل والطرق 
املشــروعة  غير 
وصفات  وبعناوين 

صحفية  ! 
كيــف  أدري  ال   
نقابــة  تســكت 

علــى  الصحفيــني 
إهانــة شــرف املهنــة 
واألساليب  الطرق  بهذه 
املوجعــة واملتخلفة من 
وكيف  هــؤالء..؟  قبــل 

تتغافــل عــن اإلســاءة 
العامــة  للشــخصيات 

بأســمائهم  والتشــهير 
الصريحــة  وعناوينهــم 
والطعــن فــي كرامتهم..؟ 
ويتناقض  يتنافــى  ما  وهذا 
واألنظمــة  القوانــني  مــع 
والتعليمــات وحريــة الرأى 
َمــن  والتعبير،ونتســأل 
"العشــوائيني"   هؤالء  منح 
"للتشــهير"  الســلطة 
و"التنكيــل"  و"القــذف" 

باآلخرين ؟
أيــن القوانــني وأخالقيــات 
املهنية  واملعاييــر  املهنــة 
والصحفيــة التي تعتمدها 
وفي  تقييمها  فــي  النقابة 
منحهــا إجــازات ممارســة 
االنضباط  جلنة  أين  املهنة..؟ 

من هؤالء !   
 آن األوان لنقابة الصحفيني 
إدارات  ملفــات  ملراجعــة 
"دكاكــني" الصحافة، التي 
أنهــم  أصحابهــا  يّدعــي 
وحماية  عباءة  حتت  يعملون 

النقابة..!!

• ضوء
"اجلراد" فإنه  تُكافح  أذا لم 
َسيأكل االخضر 

واليابس !
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حضرت النجمة اإليطالية 
الكبيرة مونيكا بيلوتشي 
ملهرجان  االفتتاحي  احلفل 
الســينمائي   Lumiere
حتتضنه  الــذي  الدولــي 

مدينة ليون الفرنسية.
وتشارك مونيكا كضيفة 
االفتتاحي  لليوم  شــرف 
يقام  الــذي  للمهرجــان 
للمــرة  ليــون  مبدينــة 
العاشــرة، وقــد كانــت 

حفل  في  حاضرة  مونيكا 
افتتاح دورتــه األولى منذ 

عشر سنوات.

تعرضــت املغنية العاملية 
الشهيرة ســيلينا جوميز 
لصدمة عاطفية بعد زواج 
النجم  الســابق  حبيبها 
الكندي جاســن بيبر من 

خطيبته هايلي بالدوين.
حب  أول  كان  بيبر  جاسن 
مهم فــي حيــاة جوميز 
وسيلينا لم تتخطاه حتى 
اآلن.. وخبــر زواجه أثر بها 
كثيــرًا"، حســب تصريح 

مصدر قريب من العائلة. 
ونشرت وكالة "TMZ"  أن 
"سيلينا" لم حتضر حفل 
املوســيقى  جوائز  توزيع 
نقلها  بسبب  األميركية 
مرتــني  للمستشــفى 
آخر أســبوعني، بعد  في 

لصدمــات  تعرضهــا 
عاطفيــة. غوميز كانت 
منذ  التمثيل  بــدأت  قد 
أن كانت بالســابعة من 
عمرهــا في مسلســل 
ولها  وأصدقائــه،  بارني 
بفيلــم  ثانويــة  أدوار 
اجلواســيس  األطفــال 
ذا ســويت  ومسلســل 
اليف أوف زاك أند كودي. 

فؤاد،  بيومي  الفنان  تعاقد 
على بطولة عمل كوميدي 
من نوعية ميني دراما حتت 
اسم "حشــمت األبيض" 
ورشــة يشرف  تأليف  من 
محمد  املؤلــف  عليهــا 
تطوير  مســؤول  الشواف 
املنتجة،  بالشركة  احملتوى 
وإخــراج مصطفى فكري. 
وبدأ فريــق العمل تصوير 
مطلع  املسلسل  مشاهد 
تشرين االول أكتوبر اجلاري.

وأكدت مصادر أن الشركة 
املنتجــة للعمل بدأت في 
عدة  وإنتــاج  التحضيــر 
أعمال أخــرى منها ميني 
جديــدة  وبرامــج  درامــا 
كوميدي  عمــل  ومنهــا، 

حتت اســم " بيضة دهب 
إبراهيم،  إسالم  بطولة:   "
وأنعام  جمعــة،  ومحمد 
والفنــان  سالوســة، 
أما  سليمان عيد، واخرين. 
فقد  البرامج  يخص  فيما 
انتهت الشــركة املنتجة 
من تصويــر برنامج " ضل 
راجل " تقــدمي: اإلعالمية 

سالي عبد السالم.

مونيكا بيلوتشي

بيومي فؤاد

سيلينا جوميز

أخبــارهــــــــــم
 سمير خليل

 االنتيكات او القطــع األثرية القدمية 
او العنصر القدمي،  تعني جمع الشيء 
وهذه االشــياء حتدد قيمتهــا التقادم 
الزمني، واجلمال والنــدرة، وفائدتها أو 

مزايا فريدة أخرى.
 جتارة االنتيكات لها أصحابها وهواتها، 
وتعد من الهوايات املكلفة، اذ تتطلب 
من ممارســيها وجتارها على الســواء 
ثقافة تاريخية مهمة لتقييم التحف 
التاريخية  قيمتهــا  وحتديد  الفنيــة، 

واملادية.
 ويعد العراق مصدرا مهما وغزيرا لآلثار 
والتحف التاريخيــة، لتنوع احلضارات 
لذلك  الرافديــن،  بــالد  فــي  القدمية 
اصبحت جتــارة االنتيكات من االعمال 
الرائجة، والتي شكلت ثقال في السوق 

التجاري، وهذه داللة للتذوق اجلمالي.
متر  واملتميزة  الفريــدة  التجــارة  هذه 
اليوم بأزمــة كبيرة وتــكاد ان تتوارى 
عن املشــهد اليومي العراقي. جتولت 
في ســاحة امليدان حيــث عديد احملال 
التــي تتعامل باألنتيــكات. والتقيت 
احد اصحاب هذه احملال الســيد عباس 
حسني بلي، والذي ميارس هذه التجارة 
منــذ 30 عامــا وهو مــن عائلة فنية 
فوالده حســني بلي كان من املطربني 
الشــعبيني في بغــداد، والذي يعتقد 
ان االنتيكات متثل حالة نفسية يرتاح 
اليها االنسان عندما يحتفظ ويعتني 
بها، وكذلك تذكرنا باملاضي ومقارنته 
باحلاضر. وبالتأكيد كان ســؤالنا االول 
عــن حال االنتيــكات وجتارتهــا اليوم 

فقال:
االنتيــكات وجتارتهــا متر  - لالســف 
بحالة احتضار، بعد ان كانت تشــكل 
ظاهــرة في التــذوق الفنــي التراثي، 
الدالت  وهواة  بطالب  وتزدحم محالها 
التحف  التراثيــة، ومقتني  والفنــون 
والنوادر االثرية، واسباب هذا االحتضار 

عديــدة، اولها املتغيرات السياســية 
والنظام السياسي الذي أهمل الفنون 
ومنها  التراثية،  والظواهــر  والثقافة، 
االنتيكات، كذلــك قلة وعزوف االثرياء 
الذين ميثلــون الصف االول من مقتني 
االنتيــكات ومغادرة اغلبهــم العراق، 
والسبب اآلخر، غياب السياح االجانب 
الذين كانوا أحد اهم اســباب انتشار 

ورواج هذه التجارة.

ومن اين تأتيكــم هذه القطع االثرية 
وماذا تشمل؟

 نحصــل عليها من بيوتــات بغدادية 
عريقة ومن نينــوى وبعض احملافظات 

االخرى، اضافة الى ان بعض العراقيني 
يشترون هذه القطع االثرية من اخلارج 
في اثناء ســفرهم ويبيعونها هنا في 
العراق، وتشــمل هــذه القطع اعماال 
نحاسية وفنية نحتية، ولوحات رسم، 
املوسيقية،  واآلالت  القيصري،  والبلور 
والكرامافون،  واملراوح،  الراديو،  واجهزة 
والســاعات والعمــالت القدمية، واوان 
قدمية،  ومدافــئ  ومصابيح  منزليــة، 
والبد ان اشــير الى صناعــات مقلدة 
منشأها الصني بدأت تظهر في اسواق 

االنتيكات.

وايــن تتركــز مراكز بيــع االنتيكات 

وهل هناك معارض او مزادات دائمية 
لبيعها؟

 - اهــم مراكز البيع في بغداد وحتديدا 
في منطقة امليدان، وسوق هرج، وشارع 
ســلمان فائق، وهو مــكان حديث بدأ 
نشاطه بعد تسعينيات القرن املاضي، 
إضافة الى محال متفرقة في املنصور 
والكرادة، وبعض الفنادق الســياحية، 
وكذلــك فــي محافظــات البصــرة 
ليســت  ولكنها  واملوصل،  والناصرية 
وليســت  مزادات  وهناك  بغداد،  بثقل 
معارض، ولكنها قليلة وأشــهرها في 
بغــداد مزاد بيت البغــدادي، وهو مزاد 

اسبوعي ".

الصباح الجديد - وكاالت:
إطالق  نيتها  دودج  شــركة  أعلنت 
قويــة معدلة من ســيارات  مناذج 

"Ram" البيك آب الكبيرة.
ويعد أول امنوذج من هذه السيارات 
 F-150" األقوى لســيارات املنافس 
مبحرك  وسيأتي  فورد،  من   "Raptor

بثمان أسطوانات بسعة 6.2 لترات، 
قــادر علــى توليد عــزم يبلغ 520 

حصانا.
 إضافــة إلى نظامــي دفع خلفي 
ورباعي، وعجالت كبيرة الجتياز أكثر 

الطرق وعورة.
أمــا االمنــوذج األقــوى مــن هذه 

بثمان  مبحرك  فســيأتي  السيارات 
أسطوانات أيضا، وسعة 7.0 لترات، 
وقادر علــى توليد عــزم يبلغ 717 
حصانا، إضافة إلى نظام دفع رباعي، 
تعليق وعجــالت كبيرة  وأنظمــة 
الجتيــاز الطرق الوعــرة، وممتصات 

صدمات معدنية متينة.

ومــن املقرر أن يــزود االمنوذجـــان 
القيـــادة  أنظمـــة  بأحـــدث 
وأنظمـة  بالسرعـــة،  والتحكـم 
منـــع االنـزالق علـــى الطرقـات، 
إلـــى قمـــرة مـــزودة  إضافـــة 
بشاشـات متطـــورة ومنظومـات 

مولتيميديـا حديثـة.

"Ram" دودج تطلق نماذج معدلة من سيارات

األنتيكات ..ماٍض جميل وحاضر مؤلم

األنتيكات

جمال جصاني

أعاد القضاء االداري العراقــي الفياض الى جميع "املواقع 
التي ال قيمة لها" وهي عبارتــه التي اطلقها بعد اقالته 
من قبل العبادي نهاية شهر آب من العام اجلاري "ان جميع 
املواقع التي شغلتها هي دون درجة وزير أو بدرجته وال قيمة 

لها..."، علماً ان هذه املواقع هي:
رئيس هيئة احلشد الشــعبي و مستشار األمن الوطني و 
مديــر جهاز األمن الوطني، هذه هــي املواقع التي ال قيمة 
لها بنظر من قرر القضاء اعادته اليها. هذه العبارة وحدها 
مبقدورها ان تختزل لنا ما في قاموس وذهنية هذه الطبقة 
السياســية التي ابتلينا بها من حلظة تلقف شــحطات 
أطفال بغداد لرأس مارشــال االصنام في ساحة الفردوس 
الى يومنا هذا حيث يتم الترشــح لـ "املواقع التي ال قيمة 
لها" عن طريق البريد االلكتروني..! كل هذا وما زال البعض 
مشــغوالً بعلل عدم تقــدمي أي من هؤالء الذيــن ابتلوا بـ 
"املواقع التي ال قيمة لهــا" باعتذارهم عما احلقوه بتلك 
املواقع الى؛ من يفترض انه مانح الســلطات واملسؤوليات 
واملواقع )الشعب(. ال جديد في مثل هذه القرارات القضائية 
والتي تســتجيب ســريعاً ملثل هذه الهمــوم والقضايا 
املتعلقــة بـ "أوالد الســت" مقارنة مع كثبــان القضايا 
املتعلقة بـــ "أوالد اجلارية"، حيث بررت قرارها مبا حلق بتلك 
"املواقع التي ال قيمة لها" مــن ارباك واضرار، والذي تعده 
احملكمة وعلى خالف ما يــراه الفياض؛ بانها مواقع حيوية 
ولها تأثير كبير على أمن وحياة سكان هذا الوطن املنكوب.

ال احد يختلف في كوننا شكليا نعيش ضمن نظام جديد 
)دميقراطــي( يفصل بني الســلطات، وهي مســتقلة في 
عملها عن بعضها البعض اآلخر )التشريعية والتنفيذية 
والقضائيــة(، وصحيــح متامــا اننا كعراقيــني )حكومة 
وسكراب مؤسســات وكتل وحشــود( قد اهدينا العالم 
صيغة ال مثيل لها من الدميقراطية، حيث متددت ســلطة 
القضاء الــى مديات لــم يحلم بها أحفاد مونتســكيو 
نفســه، منها على سبيل املثال ال احلصر مهمة اكتشاف 
وتتويج الكتلة االكبــر. صحيح ان العبادي وفريقه الوزاري   
يقوم مبهمــات حكومة تصريف االعمــال، بعد ان اتفقت 
الكتل على تكليف عادل عبداملهدي لتشــكيل احلكومة 
املقبلة؛ لكــن العبادي كان قائدا عاما للقوات املســلحة 
عندمــا أقال الفياض من "املواقع التي ال قيمة لها" نهاية 
شــهر آب من العام 2018 فان كان ذلــك خارج صالحياته 
فما الذي يقــوم به القائد العام...؟. مــا نود ان نهمس به 
وبحرص شــديد في اذن قضاءنــا املوقر بجميــع هيئاته 
وقياداته؛ هــو ان يتريثوا قليالً وميعنــوا كثيرا في مخاطر 
اجنرارهم وانخراطهم في نزاعات طبقة سياسية تتمرغل 
بالفساد والفشل والشراهة وضيق االفق، منذ زمن بعيد. 
كان أملنا بوالدة قضاء نزيه وشــجاع ومســتقل، بعد ان 
انتشلتنا األقدار العابرة للمحيطات من براثن أبشع نظام 
توليتــاري عرفه تاريخ املنطقة احلديث، قضاء يصطف الى 
جانب التطلعات احلضارية املشــروعة ملالك الســلطات 
االصلي )الشــعب( ال ان يتورط اكثر فأكثر بهموم ورغبات 
كتل وشــخصيات احلقت أبلغ الضرر بحاضر ومســتقبل 
البلد. القضاء هو خشــبة اخلالص املفترضة في االنظمة 
الدميقراطيــة وبنحو خاص فيما يعرف باملرحلة االنتقالية، 
حيــث القدمي وفلوله وتقاليده ومناخاته ما زال مســكوناً 
بامل اســترداده لفردوســه املفقود، واجلديد ما زال هشاً 
وفتيا ويعوزه الكثير من الرعاية والدعم، كي نعيد املكانة 
والهيبة والقيمة ال لهذه املواقع احلساســة وحســب بل 
جلميع املهن واملســؤوليات في مضارب ادمنت فيه قبائلها 

االعتياش على صدقات ووالئم الرزق الريعي..

ومضــة

عاد الى "مواقع
 ال قيمة لها"

الصباح الجديد - وكاالت:
كّشــفت الفنانــة هالة 
صدقي، أنها تستعد نهاية 
الشــهر اجلاري الستكمال 
تصوير مسلسلها "بركة"، 
بطولة النجم عمرو سعد، 
والــذي مت تأجيل عرضه في 

رمضان املاضي.
فــي تصريــح  وأوضحــت 
اإلخبارية  ملواقع  الحد  خاص 
الفنية، األسباب التي كانت 
وراء خــروج املسلســل من 
ســباق رمضان املاضي، إلى 
أنه كان من الصعب اللحاق 
خاصة  الرمضاني،  باملوسم 
أن املسلســل يحتــاج إلى 
مجهــود كبير جــًدا، فكان 

صعب عرضه في الشــهر الكرمي، 
وذلك حفاًظا على املستوى املتميز 
التي يجــب أن يظهر عليه العمل 
للجمهور، وقررت الشركة املنتجة 
تأجيــل عرضه حتــى يتم تقدميه 

على أعلى مستوى للمشاهدين.
وأّكــدت هالــة أنها خــالل املدة 
املقبلة، ســتركز أكثر في األعمال 
هناك  أن  خاصــة  الســينمائية، 
ســيناريو لعمــل ســينمائي قد 
املقبلة  األيام  وخالل  عليها،  عرض 
ســتحدد موقفها امــا القبول او 

الرفض.
"بركة"، كان  أن مسلســل  يُذكر 
قبل  "آخرة صبري"  اســم  يحمل 
تغييــر اســمه، وهو مــن تأليف 
محمد الشــواف، وإخراج محمود 

كرمي، وبطولة عمرو ســعد، وهالة 
رية، ومحمد  أبــو  صدقي، وكمال 
لطفــي، وعمــر زهــران، وهنادي 
درويش، وأحمد  مهنى، ومصطفى 
جمــال ســعيد، وإســالم جمال، 
وفتوح أحمد، وأحمد حالوة، وأنعام 

سالوسة، ورامي غيط.
وكانت آخر أعمــال هالة صدقي، 
مسلســل "عفاريت عدلي عالم" 
مــع الزعيم عادل إمــام، والذي مت 
عرضه في شــهر رمضــان 2017، 
وشــارك في بطولته غــادة عادل، 
ومي عمر، وأحمد حــالوة، وأحمد 
صالح حســنى، وكمال أبــو رية، 
ولطفي لبيب، ومؤمن نور، ومحمد 
معاطي،  يوســف  تأليف  ثــورت، 

وإخراج رامي إمام.

هالة صدقي تستكمل 
مشوارها في مسلسل "بركة"

الصباح الجديد - وكاالت:
هدفا  الزهــرة  كوكب  بات 
الطيران  لوكالــة  جديــدا 
والفضاء األميركية )ناسا(، 
مبشروع يســتغل "الغالف 
الكثيــف" كقاعدة  اجلوي 
غير  الكوكب  الستكشاف 

املؤاتي للحياة.
"ناسا"،  وبحســب خطط 
فإن البعثة الواحدة املأهولة 
فضاء  رائدي  بإرسال  تتمثل 
إلــى طبقات اجلــو العالية 
فوق ســطح الزهرة ملدة 30 
يوما، علــى أن تتبعها رحلة 
مدتها 110 أيام إلى الكوكب 

اجملاور لألرض.
بســبب  للحياة  يصلح  ال  والزهرة 
درجات احلرارة املرتفعة للغاية فيه، 
واجلو املسموم، واالرتفاع الهائل في 
الضغط على سطحه، وبرغم ذلك 
فإن "ناسا" تســعى حاليا إلرسال 

بعثات استكشاف مأهولة له.
هذه املهمــة، التي لــم يعلن عن 
تاريخ فعلــي لها، خطــة طويلة 
األجل سوف تعتمد على اختبارات 
إذا  البدايــة ملعرفة ما  صغيرة في 
كانت ستنجح أم ال، مع أنها باتت 
ممكنــة حاليــا مــع التكنولوجيا 

املتاحة.
وتقتضي اخلطة استعمال مناطيد 

ميكن أن تظل محلقة على مسافة 
عالية في الغــالف اجلوي للكوكب 

لفترات طويلة من الزمن.
الطبقات  أن  الدهشــة  يثيــر  ومما 
العليا للغالف اجلوي لكوكب الزهرة، 
تبدو أكثر شبها باألرض، حيث ميكن 
مقارنة الضغط اجلوي ودرجة احلرارة 
على ارتفاعات بني 50 و60 كيلومترا 
في جــو الزهــرة، بالضغط ودرجة 
للغالف  الدنيا  الطبقات  في  احلرارة 
اجلوي لــألرض. إضافة إلى ذلك، فإن 
الغالف اجلــوي على هــذا االرتفاع 
كثيف جــدا، بحيث يكــون كافيا 
حلماية رواد الفضاء من اإلشعاعات 

املؤينة من الفضاء.

الصباح الجديد - وكاالت:
مكســيكية  رياضة  عادت 
من  احلاضر  إلــى  قدميــة 
جديد، وذلك بعد مضي 
أكثــر مــن 3500 عام 
علــى اختفائهــا، إذ 
الرياضــة  انتشــرت 
حضارة  أيام  بكثافة 

قارة  قطنت  التــي  العريقة  األزتيــك 
أميركا الشمالية.

ويطلق على اللعبة املكسيكية اسم 
"بيلوتا بوريبيتشــا"، ويستعمل فيها 
الالعبــون عصيا كتلك املســتعملة 
في لعبــة الهوكي، في حــني يتبارون 

لالستحواذ على كرة نارية من اللهب.
اللعبة، ينخــرط جميع  بــدء  وقبل 

الالعبني في طقوس روحية، يطلبون 
فيها مــن الــرب حمايتهــم. كما 
لوحظ وجــود دور كبيــر للعبة في 
الشــباب  بني  العام  النظــام  فرض 
املكسيكي، حيث تخفف اللعبة من 
وطأة العنف واجلرمية، إذ تلهي الناس 
وتبعدهــم عن االنخراط في األعمال 

غير القانونية.

"هوكي النار" يجتاح المكسيك

مدينة عائمة فوق الغيوم


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

