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بغداد - الصباح الجديد:
املالية  اللجنــة  وصــف عضــو 
عبــداهلل،  هوشــيار  النيابيــة 
اخلضراء  املنطقة  عقــارات  ملف 
استيالء  جراء  بالفســاد،  باملليء 
املســؤلني )الذيــن شــبعوا الى 
القارات  تلــك  على  التخمة(  حد 
واســتغاللها، فيما كشفت دائرة 
عقارات الدولــة ان عدد العقارات 
احلكومية املســجلة لديها والتي 
يســتولي على اغلبها مسؤولون 
وسياســيون بنحــو مجانــي او 
مقابــل مــادي رمزي، يقــرب من 
نصف مليــون عقــار، مؤكدة ان 
املسؤولني يشغلون تلك العقارات 
خالفا للقانــون، وعن طريق وضع 

اليد وبالقوة.
اجلديد  الصباح  تلقــت  بيان  وفي 
نســخة منــه امس قــال عضو 
النيابية هوشــيار  املالية  اللجنة 
اخلضراء  املنطقة   " أن  عبــداهلل، 
أمام  يفتح  ليســت مجرد طريق 
املواطنــني، بل هي ملــف مليء 
العقارات  يخص  فيما  بالفســاد 
املســتغلة من قبل املســؤولني" 
معربــاً عــن "تأييــده لتوجهات 
التشريعية  الســلطتني  رئيسي 

والتنفيذية لفتح هذا امللف ".
واكد عبــد اهلل في البيــان إن " 

املنطقة  داخــل  عقــارات  هناك 
اخلضــراء بضمنها منازل ضخمة 
مســتغلة من قبل مسؤولني في 
ومســؤولني  الســابقة  الدورات 
وبعضها  مجاني،  بشكل  حاليني 
اســتحوذت عليــه شــخصيات 
حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم 

بال مسوغ قانوني أو دستوري ".
وأضاف، أن " هناك فســاداً كبيراً 
البداية،  منــذ  امللــف  هــذا  في 
فقــد قام مســؤولون ســابقون 
بشرعنة اســتحواذهم على هذه 
العقارات بعد مرور خمس أو عشر 
ســنوات على انتهاء مدتهم في 
مناصبهــم، وبالتالي يجب اتخاذ 
خطوة جبارة من قبل السلطتني 
التشريعية والتنفيذية السترجاع 
واســتثمارها  العقــارات  هــذه 
خلزينة  جيدة  إيرادات  الستحصال 
الدولة، فالشــعب أحــق بها من 
مسؤولني شبعوا الى حد التخمة 

."
وتســاءل عبــد اهلل، " هــل من 
ليســت  مســؤولني  ان  املعقول 
أية صفة رســمية  اليوم  لديهم 
يشغلون عقارات حكومية وبقرار 
بأنفســهم في  صاغوه وأصدروه 

الدورات السابقة؟..
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مسؤلون وسياسيون يستولون على
500,000 عقار للدولة بوضع اليد او القوة

مذكرات الرئيس جالل طالباني
11رحلة ستين عامًا من التكية الى قصر السالم االتحاد الوطني يطالب بـ 35 %

2من المناصب في الحكومة الجديدة

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا النائب القيــادي في حتالف 
سائرون، رائد فهمي، رئيس الوزراء 
عــادل عبــد املهدي الــى تدقيق 
مرشــحيه املتبقني" مســتبعداً 
اذا  احلكومية  التشكيلة  "إكمال 
لم تســتبدل األســماء للوزارات 

املتبقية".
وقــال فهمي : "رمبــا ال يدعو عبد 
املهدي الى عقد جلسة تشكيلة 
الكابينــة احلكوميــة اذا عرضت 
ذات األسماء، ويجب ان اليستغرق 
إكمــال الكابينة وقتــاً أكثر ألن 
الوزارات املتبقية ليست بالوزارات 

الكثيرة".
ودعا عبــد املهدي الــى " توخي 
الدقــة في الترشــيحات املقبلة 
التــي حصلت  األخطاء  وتالفــي 
مــع مرشــحات وزارة التربية من 
املعلومات  وفحص  متحيص  خالل 
لــكل  السياســية  واخللفيــات 
مرشــح، لتجنب وضع ) انفسنا ( 

بهذا املوضع مجددا".
وأضاف فهمي "الى االن لم نطلع 
املقبلة  اجللسة  اعمال  عل جدول 
ونســتبعد ان تتضمــن اكمــال 

التشكيلة احلكومية".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت وزارة التخطيــط امــس 
االربعاء، نهايــة عام 2020 موعدا 
املقبــل،  الســكاني  للتعــداد 
مبينة انهــا وجهت بتوفير جميع 
إلجناح  والدولية  احمللية  اإلمكانات 

التعداد.
وقال وزيــر التخطيط نوري صباح 
الدليمي في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منــه ان "موعد 
التعداد العام للســكان ســيتم 

البــدء بــه نهايــة عــام ٢٠٢٠" 
، مضيفــا انــه "وجه مبباشــرة 
لذلك،  الفعليــة  االســتعدادات 
احمللية  اإلمكانات  جميــع  وتوفير 

والدولية إلجناح التعداد".
وكانــت وزارة التخطيــط اعلنت 
فــي عام 2013 ان االســباب التي 
تقــف وراء عدم تنفيــذ التعداد 
العام للسكان في العراق، اسباب 

سياسية وليست فنية او ادارية .
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط امس االربعاء 
إرتفــاع إنتاج الغاز الســائل في 
الى معدل أكثر من  البالد  جنوب 

4 اآلف طن في اليوم.
الــوزارة،  بإســم  املتحدث  وأورد 
عاصم جهاد، في بيــان تلقت " 
الصبــاح اجلديد" نســخة منه، 
"إرتفــاع انتــاج الغاز الســائل 
لشــركة غاز البصرة في جنوب 
البالد الى معدالت غير مسبوقة، 
جتاوزت معدل 4 اآلف و814 طناً في 

اليوم، وهي خطوة مهمة لتعزيز 
االنتــاج الوطني مــن وقود الغاز 
الســائل وصوالً لالكتفاء الذاتي 
للصادرات  وتعزيــزاً  جهــة،  من 
اخلارجيــة من جهة أخــرى، ومبا 

يحقق أعلى مردود مالي".
وأضــاف جهــاد، ان "نائب رئيس 
الــوزراء لشــؤون الطاقــة وزير 
النفط ثامر عباس الغضبان ثمن 
جهود العاملني في شــركة غاز 

البصرة".
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سائرون يستبعد إكمال الكابينة 
الوزارية ما لم تستبدل أسماء 

المرشحين فيها

نهاية 2020 موعد التعداد 
السكاني المقبل

إنتاج الغاز السائل جنوبي 
البالد يقترب من 5000 طن 

في اليوم

من بوابات املنطقة اخلضراء "ارشيف"

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت هيــأة النزاهــة، عن 
ئة في محافظة  املشاريع املُتلكِّ
ن أحد فرقها،  النجف التــي متكَّ
الــذي انتقــل للمحافظة، من 
رصدهــا وتوثيقهــا فــي إطار 
والتحقيق  بالتحــرِّي  عملهــا 
في مشــاريع اإلعمار واخلدمات 
جميع  في  ئة  املتلكِّ واالستثمار 
احملافظــات؛ موضحة أنَّ عددها 
بلــغ 143 مشــروعاً، منها 10 
مشــاريع متَّ فتح قضايا جزائيٍَّة 

فيها".
وذكــر تقريــر للنزاهــة تلقت 
منه،  نسخة  اجلديد"  "الصباح 
متَّ  التي  ئة  املُتلكِّ "املشــاريع  ان 
فتح قضايا جزائيٍَّة فيها البالغ 
عددهــا 10 مشــاريع، أبرزهــا 
الثقافيَّة  مشروع إنشاء املدينة 
عاصمة  النجف  مشروع  ضمن 

لعــام  اإلسالميَّـــة  الثقافــة 
ماء،  ومشاريع مجمعات   ،2012
الثقيلة  املياه  معاجلة  ومحطة 

فــي الكوفة، ومجــاري األحياء 
إنشاء  عن  املشخاب، فضالً  في 
فندق خمس جنوم من قبل إحدى 

الشركات التركيَّـــة، ونفق في 
الكوفــة وبناية جمللس احملافظة، 
الكاميرات  جتهيز  ومشــروعي 

األمنيَّـة ومختبر األدلة اجلنائيَّـة 
في احملافظة".

وأكــد التقريــر، أن "املشــاريع 
ئــة ُموزَّعة بــني 12 وزارًة  املُتلكِّ
وجهــًة غير ُمرتبطٍة بــوزارٍة، متَّ 
رصدها عبر القيــام بـ 72 زيارًة 
ميدانيًة إلــى مواقع عمل تلك 
املشــاريع،" الفتاً إلى أنَّ "حصة 
وزارة التربية من تلك املشــاريع 
بلغت 41 مشروعاً شملت هدم 
وإعادة بناء وإنشــاء 45 مدرسًة 
وروضــة أطفــاٍل وبناية معهد 
إعداد املُعلِّمات في املشــخاب" 
مشــيراً إلــى "وجــود أربعــة 
املستشفيات،  إلنشاء  مشاريع 
بينها مستشــفيان بسعة 50 
ســريراً لكلٍّ منهما في قضاء 

ة". املشخاب وناحية احلريَـّ
وأشار التقرير إلى "مشاريع وزارة 
ــات  والبلديَـّ واإلعمار  اإلسكان 

البالــغ عددهــا 37 مشــروعاً 
شــملت إنشــاء ماء النجف - 
الكوفة اجلديد بســعة 16 الف 
متر مكعب في الساعة، وجتهيز 
حتلية  وحدة  وتشــغيل  ونصب 
ووحدة  النجف،  بحر  لقرى  مياه 
مائيَّة مجمعة مع اخلط الناقل 
واألنابيــب، إضافة إلى إنشــاء 
خمســة مجمعــات مــاء مع 
اخلط الناقل والشبكة ومناقلة 
مجمع ماء من ناظم املشخاب 
مع الشبكة بطول 9,5 كم، مع 
األمطار  مياه  شــبكات  تنفيذ 
واملياه الثقيلة ومحطات الرفع، 
وإنشــاء اخلطِّ الناقل للمجاري 
من محطــة الرفع إلى محطة 
املعاجلــة ووحــدة معاجلة ملياه 
الصــرف الصحــيِّ فــي مركز 

احملافظة والكوفة واملشخاب".
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تقريـر

كشفتها هيئة النزاهة بعد 72 زيارة ميدانية

143 مشروعًا متلكئًا في النجف االشرف تتوزعها 12 وزارة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  النفــط،  وزارة  اعلنــت 
االربعــاء، مجمــوع صادراتها 
لشــهر كانــون االول املاضي، 
مبينــة أن املعــدل اليومــي 
للصادرات عبر املنفذ الشمالي 

بلغ 99 الف برميل يوميا.
وقالت املتحدث باســم الوزارة 
بيــان لها  عاصم جهــاد في 
اجلديــد"  "الصبــاح  تلقــت 
نســخة منه، إنه "وبحســب 
الصادرة  األوليــة  اإلحصائية 

من شــركة تســويق النفط 
بلــغ  )سومـــو(،  العراقيــة 
الصــادرات  كمية  مجمــوع 
احلقول  من  اخلــام  النفط  من 
ووســط  جنوب  في  النفطية 
وشــمال العــراق 115 مليوناً 

و517 الفاً و974 برميل".
الكميات  "مجموع  ان  واضاف 
النفطية  احلقول  من  املصدرة 
فــي وســط وجنــوب العراق 
بلغت 112 مليــون و450 ألفاً 
و367 برميل، فيما بلغ مجموع 

احلقول  من  املصدرة  الكميات 
الشــمالية عبر ميناء جيهان 
التركي 3 ماليني و67 ألفاً و607 
براميل" ، الفتا الى أن "املعدل 
النفطية  للصــادرات  اليومي 
مــن جنوب البالد بلــغ 3,726 
مليون برميل، فيما بلغ املعدل 
اليومي للصــادرات عبر املنفذ 

الشمالي 99 الف برميل" .
واشــار جهاد الى ان "االيرادات 
املتأتيــة من هــذه الصادرات 
بلغت 6 مليــارات و99 مليوناً 

و662 ألف دوالر "، مشــيرا الى 
ان معدل سعر البرميل الواحد 

بلغ 52,803 دوالراً". 
وكانت وزارة النفط قد اعلنت 
مجموع الكميات املصدرة من 
النفط اخلام لشــهر تشــرين 
احلقول  مــن  املاضي  الثانــي 
وجنوب  وســط  في  النفطية 
العراق بلغت 100 مليون و895 
بإيرادات  برميــال،  و342  الــف 
مليونا  و175  مليارات   6 بلغت 

و617 الف دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
امــس  العــدل  وزارة  أعلنــت 
األربعاء، إطالق سراح 6115 نزيالً 
مــن جميع الســجون التابعة 
لدائرة اإلصــالح العراقية خالل 

عام 2018.
وقالــت الوزارة فــي بيان تلقت 
منه،  نسخة  اجلديد"  "الصباح 
إن "العدد الكلي بلغ 6115 نزيالً 
نزيلة من ضمنهم   553 بينهم 
العفو  بقانون  مشمولني   1367
العــام، حيــث قطعــت دائرة 
اإلصــالح العراقيــة أشــواطاً 
كبيرة في مجال عمليات إطالق 

الســراح مع تطبيقهــا نظام 
والذي  االلكترونيــة  األرشــفة 
يتيــح إمكانية حتديــد النزالء 
القضائية  أحكامهم  املنتهية 
ملفاتهم  بحســم  يسهم  مبا 
احملددة  القانونية  للمــدة  وفقاً 

إلطالق السراح".
"دائــرة  أن  الــوزارة  وأضافــت 
اتخذت خالل  العراقية  اإلصالح 
وإجراءات  تدابير  املاضــي  العام 
جديدة اســهمت في تســريع 
وتأمني  التســفير  حركة  وتيرة 

النزالء أمام احملاكم".
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6 مليارات واكثر من 99 مليون دوالر إيرادات النفط للشهر الماضي
"العدل" أفرجت عن 6115 نزياًل خالل العام المنصرممن تصدير ما يزيد على من 115.5 مليون برميل

مردودها يعد صفرا ألن اغلبهم ال يدفع مقابل اشغالها

بغداد - وعد الشمري:
من  االربعاء،  أمــس  خبراء،  حذر 
إلى  املسندة  التهم  مع  التهاون 
اعضــاء مجلس النــواب، داعني 
التعامل  إلــى  البرملان  رئاســة 
بشــكل قانوني مع طلبات رفع 
احلصانــة وعــدم جتميدها كما 

االنتخابية  الــدورات  في  حصل 
الســابقة، فيمــا اشــاروا إلى 
ان الفعل املســند إلــى النائبة 
جنحة  يشــكل  اجلميلي  وحدة 
ميكن حتريك الدعوى بشأنها مع 
تنفيذ مذكرة  على  املقدرة  عدم 
القبض بحســب ما نص عليه 

الدستور.
القانونــي محمد  وقــال اخلبير 
علي إن "رئاســة مجلس النواب 
ولعل  استحقاقات  عدة  امامها 
فــي مقدمتهــا التعامل بنحو 
ايجابي مع اي طلب رفع حصانة 
يرد علــى نائب بســبب توجيه 

تهمة له، وعــدم تكرار التجارب 
الســابقة التــي مت فيها جتميد 
تلك الطلبات بعــد ان وردت من 

القضاء".
واضــاف علي، فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "ظهور 
في  اجلميلــي  وحــدة  النائبــة 

مقطــع فيديــوي وهــي حتمل 
النيران يشكل  وتطلق  ســالحاً 
جرمية وفق القرار رقم 570 لسنة 
1982، ونوع اجلرميــة هنا جنحة 
املســندة  العقوبة  إلى  بالنظر 
احلبس  وهــي  القــرار  مبوجــب 
ملدة تتراوح من ســنة إلى ثالث 

سنوات".
وأشار، إلى أن "التأكد من صحة 
التصوير ال داعي له، كون اجلميلي 
بيان صحفي صادر  اقّرت مبوجب 
عنها بأنهــا اطلقت النيران في 

احتفال بزواج احد اقاربها".
تتمة ص2

خبراء يحذرون من تجاهل أي طلب لرفع الحصانة عن نائب يرتكب جريمة
أكدو امكانية تحريك دعوى بحق وحدة الجميلي بعدم تنفيذ مذكرة القبض

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
االجتماعية ان مجموع املبالغ 
على  املتجاوزين  من  املستردة 
رواتــب االعانــة االجتماعية 
خالل عــام ٢٠١٨ بلغت اكثر 

من )١٧( مليار دينار.
وذكــرت مديــر عــام دائــرة 
صنــدوق احلماية االجتماعية 
في الــوزارة جاكلني صليوا ان 
املبالغ املستردة الى الصندوق 
بلغــت أكثر مــن )١٧( مليار 
دينــار خــالل العــام املاضي 
املبالــغ  ان  مضيفــة   ،٢٠١٨
املستردة لشــهر كانون األول 
احلالي بلغت )١،٧٧٤،٩٥٢،٣٦٤( 
دينــارا، وأن املبالغ املســتردة 
مــن املتجاوزين علــى رواتب 
اإلعانة االجتماعية شــملت 
بغــداد واحملافظات عدا اقليم 

كردستان.
ان  العــام  املديــر  وبينــت 
مســتمرة  الصندوق  دائــرة 
فــي اســترداد االمــوال من 
االعانــة  علــى  املتجاوزيــن 
وبوتيــرة متصاعــدة تنفيذا 
لتوجيهــات الوزيــر الدكتور 
باســم عبد الزمان القاضية 
بضرورة االســراع فــي انهاء 
الديون وحسم  ملف استرداد 
املال  على  للحفاظ  االيقافات 
العام وايضا اعادة اطالق رواتب 

االعانة للمتوقفة رواتبهم.
الوزراء قد عدل  وكان مجلس 
القرار رقم )110( لسنة 2011 
اخلاص مبعاجلة التجاوزات على 
رواتــب االعانــة االجتماعية 
ومدد مبوجبه مدة تقســيط 
بدال  الى عشر سنوات  الدفع 

من خمس.

العمل تسترد أكثر من 
)١٧( مليار دينار خالل

عام ٢٠١٨
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شؤون عراقية

السليمانية - عباس كاريزي: 

مــع حلول العام امليــادي اجلديد 
واالنتهاء مــن االحتفاالت وعطل 
راس الســنة تبــدا خــال االيام 
املقبلة جولــة جديدة  القليلــة 
حكومة  تشــكيل  مباحثات  من 
االقليم، التي مير تشكيلها مبنعرج 
احلوار  طرفي  الخفاق  نظرا  خطير 
االساســيني احلــزب الدميقراطي 
التوصل  مــن  الوطني،  واالحتــاد 
الــى اتفاق رغــم اجــراء العديد 
من جــوالت احلــوار واالجتماعات 

الثنائية.
قيــادات فــي احلزبني عبــرت عن 
املباحثات  تاخــذ  ان  فــي  امالها 
طابعا اكثــر جدية عقب االنتهاء 
وان تدخل  من عطل راس السنة، 
منتجة  جديدة  مرحلــة  احلوارات 
تفضي الــى اتفــاق احلزبني على 
الذي  االقليم  حكومة  تشــكيل 
تاخر رغم مرور ثاثة اشــهر على 
انتهاء انتخابات برملان كردستان.  

واكــد عضو في اجمللــس القيادي 
لاحتاد الوطني، ان االحتاد قدم خال 
اجتماعه االخيــر مع الدميقراطي 
عدة شــروط لقاء مشاركته في 

حكومة االقليم املقبلة.
رفض  الــذي  القيــادي  واضــاف 
للصباح  اســمه  عن  الكشــف 
يطالــب  االحتــاد  ان  اجلديــد، 
الى  الدميقراطي  بالتوصــل مــع 
اتفاق سياســي قبيل مشاركته 
»ان  واردف  االقليــم،  في حكومة 
تولي  على  الدميقراطــي  موافقة 
منصب  االحتــاد  من  شــخصية 
محافظ كركوك يأتي في مقدمة 
الشروط التي يتمسك بها االحتاد، 
مشيرا الى ان تطبيع االوضاع في 
كركــوك وموافقــة الدميقراطي 
على تولي مرشح االحتاد الذي فاز 
باغلبية االصوات في كركوك يعد 
مفتاح فك العقد املســتعصية 

لتشكيل حكومة االقليم. 
ولفت الى ان احلــزب الدميقراطي 
وعد خال اجتماعه االخير باالحتاد 
الوطني بدراســة املقترحات التي 

قدمهــا وفــد االحتاد نظــرا النه 
تيقن من اصــرار االحتاد على تلك 

املطالب.
واوضح ان اجلانبان لم يتوصا الى 
اتفــاق او تفاهم اولي الفتا الى ان 
املباحثات ســتبدا بداية االسبوع 
املقبل متوقعا ان يتوصل الطرفان 
خالها الى نتائج ايجابية، وقال ان 
اكد  للدميقراطي  التفاضي  الوفد 
مبقترحات  املرة  هذه  انه ســياتي 
وحزمة جديــدة تتضمن مطالب 
االحتــاد الوطني وحركــة التغيير 
اللــذان اعلنا مســبقا رغبتهما 

باملشاركة في حكومة االقليم.
الددميقراطــي  احلــزب  وكان 
بزعامة مســعود  الكردســتاني 
مقعدا   45 علــى  احلائز  بارزانــي 
فــي انتخابات برملان كردســتان، 

قد اجرى جوالت حــوار مع االحتاد 
الوطني وحركة التغيير مبحافظة 
الى  التوصل  بهدف  السليمانية، 
اتفاق واالنتهاء من تسمية هيئة 
رئاســة البرملان قبيــل اعياد راس 
السنة كأضعف االميان، اال ان تلك 

املساعي لم تكلل بالنجاح. 
بدوره قال عضــو اجمللس القيادي 
نوري حمه  الدميقراطي  احلزب  في 
علــي، ان حزبــه ال يتنصــل من 
املسؤولية وانه لن يعرقل تشكيل 
حكومة االقليم لقاء منح بعض 
املناصب لاحتــاد وحركة التغيير.  
واضاف حمه علــي ان حزبه يأمل 
باالنتهاء من مباحثات تشــكيل 
املقبل،  االسبوع  االقليم  حكومة 
وانه ابلغ االطراف املشــاركة بان 
مســاعي  امام  العراقيل  وضــع 
تشكيل احلكومة سيدفع باحلزب 

الى  العــودة  الــى  الدميقراطــي 
اجلهة  ليقرر من هــي  الشــعب 
التي تقف عائقا امام االسراع في 

تشكيل حكومة االقليم.
وحول مطالب االحتاد الوطني، قال 
القيــادي في احلزب  عضو اجمللس 
الدميقراطــي، ان االحتــاد الوطني 
شــروطا  يفــرض  ان  الينبغــي 
القوة،  ميتلــك  النــه  تعجيزيــة 
االقليم  بنصف حكومة  ويطالب 
»الن هــذه املطالب غيــر واقعية 

ونحن نرفضها«.   
بدوره قــال العضو الســابق في 
برملــان كردســتان عــن االحتــاد 
الوطني ســاالر محمود، ان احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني طالب 
االحتاد ان يقدم اســماء مرشحيه 
ملنصبي نائب رئيس االقليم ونائب 

رئيس حكومة االقليم. 

باعداد  منشغل  االحتاد  ان  واضاف 
مشــروع حول سياســة االقليم 
على  فقط  يقتصــر  ال  الوطنية، 
يشــمل  وامنا  كردســتان،  اقليم 
عاقة االقليم مع بغداد واالوضاع 
في كركوك، يطــرح خاله االحتاد 
رؤيته ملعاجلة املشــاكل واخلافات 

العالقة على الصعد كافة.
عضو  ابراهيم  ســيد  رهبر  وكان 
مكتب  مســؤول  القيادي  اجمللس 
اعام االحتاد الوطني الكردستاني 
قد اعلن خــال تصريح متلفز، ان 
هدف حزبه من الشراكة احلقيقة 
في حكومة اقليم كردســتان هو 
تقدمي افضل اخلدمات للمواطنني.

وقــال ان االحتــاد ســيبدا جولة 
الدميقراطي،  مباحثات جديدة مع 
من  ايجابيا  جتاوبــا  ينتظــر  وهو 
موافقته  يتضمــن  الدميقراطي، 

االوضاع في كركوك  تطبيع  على 
منصب  االحتــاد  مرشــح  وتولي 

احملافظ.
واكد ان االحتاد يــدرك بان مرحلة 
تقاسم الســلطة مناصفة 50-

50 بــني احلزبني قــد انتهت، اال ان 
اجلغرافي  الواقع  وبحكــم  االحتاد 
وحصولــه علــى 21 مقعدا في 
برملان كردستان يعتقد بان منحه 
%35 مــن املناصب يتناســب مع 
والتأريخي،  االنتخابي  استحقاقه 
وان تعتمــد الشــراكة والتوافق 

والتوازن.
واضاف،« نحن نريد الشــراكة في 
جميع مؤسسات حكومة االقليم 
كاالقتصادية والقرار السياســي 
وامللفــات  الدوليــة  والعاقــات 
االمنيــة وجميع القــرارات التي 

تتعلق مبصالح شعب كردستان.

االتحاد الوطني يطالب بـ 35 %
من المناصب في الحكومة الجديدة

تطبيع االوضاع في كركوك مفتاح عقدة المباحثات بين الحزبين

احدى اجتماعات تشكيل حكومة االقليم

قيادات في الحزبين عبرت 
عن امالها في ان تاخذ 
المباحثات طابعا اكثر 
جدية عقب االنتهاء من 
عطل راس السنة، وان 
تدخل الحوارات مرحلة 
جديدة منتجة تفضي 
الى اتفاق الحزبين 
على تشكيل حكومة 
االقليم الذي تاخر رغم 
مرور ثالثة اشهر على 
انتهاء انتخابات برلمان 
كردستان
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كشفت التداعيات االخيرة التي رافقت ترشيح عدد من 
الوزراء من قبل الكتل السياسية وعرض ملفاتهم امام 
مجلس النواب عن هشاشة وضعف انظمة  املعلومات 
في الدولة العراقية وتعثر آليات تقدمي املرشحني من قبل 

رئيس مجلس الوزراء.
 وفي الوقت نفســه تســببت الضجــة الكبيرة التي 
احاطت بالســير الذاتية لعدد من املرشحني واملرشحات 
فــي انعكاســات سياســية واجتماعيــة ونفســية 
اتســمت بردود افعال ســلبية من قبــل بعض االحزاب 
والكيانات السياسية واملرشحني انفسهم وعشائرهم 
وجمهورهــم في احملافظات التي ينحدرون منها ووجهت 
اتهامات كثيرة الى االدارات واللجان التي اشــتركت في 
ترويج آليات الترشيح سواء اكانت في مجلس النواب او 
مجلس الوزراء او هيئة النزاهة او هيئة املساءلة والعدالة 
بسبب االخفاق في عملهم ومترير معلومات وبيانات غير 
دقيقة وضعت رئيس الــوزراء عادل عبد املهدي في حرج 
كبير وبعثت باسئلة استفهام جتاه الدور الذي تضطلع 
به مؤسســات مهمة مثل النزاهة واملساءلة والعدالة 
وفقدانهــا لنظام اداري محصن ودقيــق يعزز من قدرات 
الدولة في مجال االمن الوطني وامن املعلومات ويرسخ 
لتقاليد ادارية محكمة ميكن الرجوع اليها في كل زمان 
مبا مينح الثقة عند املواطــن العراقي ويزيد من احترامه 
ألداء مؤسســات الدولة بشــكل عــام ويطمئن مايني 

العراقيني بحاضر ومستقبل نظامهم السياسي.
 ولرمبا كان من الســهل التغاضي عــن االخطاء االدارية 
البســيطة  واالخفاقــات التــي رافقت تقــدمي ملفات 
املرشحني في حكومة السيد عادل عبد املهدي لكن ما 
ال ميكن القبول به هو هذا التغاضي واالهمال الذي احاط 
بسيرة عدد من املرشــحني وعدم امتاكهم للمؤهات 
والقدرات الكافية لتوليهم واستيزارهم لوزارات مهمة 
ووجود مؤشــرات امنية خطيرة حول االدوار والنشاطات  
التي مارســوها سابقا وصدور بعض االحكام القضائية 
بحق بعض من تــورط مبلفات فســاد وضلوع بعضهم 
بجرائم ارهابية وتواطؤهم مــع تنظيم داعش االرهابي 
بشــكل اصاب مايــني العراقيني بالفزع واالســتغراب 
من قرارات التزكية التي منحت وصول بعض االســماء  
صك البراءة  ومكنتهم من الوصول الى قبة البرملان من 
دون تدقيق ومن دون محاســبة مبــا يؤكد وجود صفقات 
سياسية مشبوهة تريد تشويه سمعة الدولة العراقية 
برمتها وفي كل االحوال فان هذه الصدمة وهذا االخفاق 
الكبير يعزز القناعة بضرورة التأسيس لنظام اداري جديد 
او اصاح الثغرات الواســعة في النظــام االداري احلالي 
للحيلولــة دون زعزعة الثقة بني املواطن واملؤسســات 

العراقية بشتى عناوينها .   

نظام إداري محصن !

د. علي شمخي 

2

مسؤلون وسياسيون يستولون 
على

500,000 عقار للدولة بوضع اليد 
او القوة

أما ان االوان لكي يقوم املسؤول فور 
انتهــاء مهامه بإخاء العقار الذي 
يستغله أسوة ببقية الدول؟ وملاذا 
اليدفع املســؤول احلالي بدل إيجار 

للدولة عن املنزل الذي يشغله؟ ».
واعرب عبد اهلل عن تأييده ودعمه 
لـ« أية خطــوة يقدم عليها رئيس 
مجلس النواب ورئيس الوزراء باجتاه 
فتح هذا امللف واســترجاع كافة 
غير  بشكل  املســتغلة  العقارات 
ان  النواب  وعلى مجلــس  قانوني، 
يحســم هذه القضية املهمة في 
جلساته الرسمية، ليس فقط على 
مستوى املنطقة اخلضراء بل على 
مســتوى بغداد وكافة احملافظات، 
ونحّمل احلكومــة والبرملان احلالي 
ينسجم  مبا  حســمها  مسؤولية 
مع العدالة االجتماعية واملصلحة 
واردات  تعــود  بحيــث  العامــة 

العقارات الى خزينة الدولة ».
وفي الســياق، قال مصدر من دائرة 
عقارات الدولة، حسبما أورد موقع 
املــدار اإلخباري، ان » هناك مايقرب 
من 500 الف عقار حكومي يشغل 

وسياســيون  مســؤولون  اغلبها 
وضع  طريق  وعــن  للقانون،  خافا 

اليد وبالقوة ».
واضــاف املصدر ان » املقابل املتأتي 
مــن شــغل السياســيني لهذه 
العقارات يعد صفرا، الن ما يدفعه 
البعــض منهم عبارة عــن ايجار 
رمــزي، واغلبهم ال يدفــع مقابل 

اشغال هذه العقارات ».
جتدر اإلشارة الى ان ملف االستياء 
على عقــارات الدولة بعد ســنة 
2003، بقــي مــن بــني امللفــات 
املعاجلة  العصية على  الشــائكة 
ســواء في دورات مجلس النواب ام 
على مستوى احلكومات السابقة، 
ألن مســؤلني وسياســيني كانوا 

يعيقون فتحه ومعاجلته

خبراء يحذرون من جتاهل أي 
طلب لرفع احلصانة عن نائب 

يرتكب جرمية
ولفــت علي، إلــى أن »هــذه اول 
جرمية نســبت رســمياً إلى نائب 
في دورة مجلس النــواب احلالية«، 
ودعا »جهاز االدعــاء العام وجميع 
أن يحرك  بوقوع اجلرميــة  من علم 

الشكوى امام احملاكم اخملتصة«.
واردف اخلبير القانوني، أن »هذا النوع 

من اجلرائم ال يقترن بوقت محدد أي 
ال يسقط حقها بالتقادم، وبامكان 

حتريك الدعوى عنها في أي وقت«.
وشدد علي، على أن »الدعوى ميكن 
لكنها  اجلميلــي  بحــق  حتريكها 
محصنة من تنفيــذ اي امر قبض 

يصدر بحقها«.
وبني علي، أن »ادعاءها بأن االطاقات 
غير  التي خرجــت من ســاحها 
حقيقيــة ال ينفــي اجلرميــة كون 
العلة من التشريع هو حالة الذعر 
من اطاق العيــارات النارية وليس 

نوع الرصاص املستخدم«.
من جانبه، ذكر اخلبير االخر، ياســر 
أن »موضــوع حصانة  الشــمري، 
النائب عن التهــم املوجهة ضده 
)63( من  املــادة  محكوم مبوجــب 

الدستور«.
إلى  تعليق  فــي  الشــمري،  وتابع 
املادة  أن »هذه  »الصباح اجلديــد«، 
اعطت النائب حصانة من املقاضاة 
تامة بخصــوص االراء التي يدليها 
خال دورة االنعقــاد اي طوال تبوء 

املقعد النيابي لاربع سنوات«.
واشار، إلى أن »ارتكاب النائب جرمية 
تكــون عقوبتها احلبس من خمس 
ســنوات فما دون سيكون معرض 
لتحريك الشــكوى بحقه وصدور 

مذكــرة قبض مع عــدم امكانية 
تنفيذها«.

ونوه إلــى أن »ارتكاب النائب جرمية 
)جنايــة( وهي عقوبتها الســجن 
من خمس سنوات فما فوق وصوالً 
إلى االعدام؛ فأن تنفيذ امر القبض 

موقوف على قرار رفع احلصانة«.
ويواصــل ان »رفــع احلصانة خال 
الفصل التشريعي يتطلب اغلبية 
مطلقــة، اي موافقــة )نصف1+( 
من العــدد الكلي العضاء مجلس 
النواب، اما اذا كانت خال العطلة 
إلى  حتتــاج  فأنهــا  التشــريعية 

موافقة رئيس مجلس النواب«.
إن  بالقــول،  الشــمري  وأكمــل 
»ارتكاب اجلرمية بنحو مشهود فأن 
بشــكل  تنفيذه  يتم  القبض  امر 
مباشر دون احلاجة إلى رفع حصانة 
كما حصــل مع النائب الســابق 
النار  اطلق  الــذي  العلواني  احمد 
القبض  ومت  االمنيــة  القوات  على 

عليه في حينها«.
يشار إلى أن النائبة وحدة اجلميلي 
كانت قد ظهرت في مقطع مصور 
وهــي تطلــق النار من ســاحها 
ناشــطون  انتقد  فيما  مبتهجة، 

هذه احلالة وطالبوا مبقاضاتها

سائرون يستبعد إكمال 
الكابينة الوزارية ما لم تستبدل 

أسماء املرشحني فيها
في  اجللســة  »عقــد  الى  الفتــا 
حالة واحدة اذا ما اســتبدل رئيس 
الوزراء األســماء اخلاصة بالوزارات 

املتبقية«.
يشــار الى ان 3 وزارات في حكومة 
عادل عبد املهدي ال زالت شــاغرة 
وهــي الداخلية والدفــاع والعدل 
اخلافــات  اســتمرار  بســبب 

السياسية على املرشحني.
ورمبــا تضــاف وزارة التربيــة الى 
الوزارات الشاغرة بعد تقدمي الوزيرة 
شــيماء احليالي إستقالتها لعبد 
املهــدي بســبب كشــف انتماء 
شقيقها وزوجها لعصابات داعش 

االرهابية.

نهاية 2020 موعد
التعداد السكاني املقبل

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق 
كان فــي العــام 1997، وأظهر أن 
19 مليون  عدد السكان يبلغ نحو 
نسمة باستثناء محافظات إقليم 
كردستان، إذ قدر مسؤولون حينها 
عدد نفــوس اإلقليم بثاثة مايني 

نسمة.

إنتاج الغاز السائل جنوبي البالد 
يقترب من 5000 طن في اليوم

مطالبــاً إياهــم »باملضــى قدماً 
باالستثمار  الوزارة  خطط  لتنفيذ 
األمثــل للغاز املصاحــب وحتويل 
الطاقة احملروقة الى طاقة منتجة 
ومفيدة تعزز مــن القدرات املالية 

واالقتصادية للباد«.

»العدل« أفرجت عن 6115 نزيالً
خالل العام املنصرم

التســفير،  »ماكات  أن  متابعــاً 
ونقل النزالء، واللجــان القانونية، 
واآلليــات، واحلراســات والطوارئ، 
متأخرة  لســاعات  يوميــا  تعمل 
تعدت ســاعات الدوام الرســمي 
بغية متابعــة القضايا والدعاوى 
مع اجلهات القضائية ذات العاقة 
والتســريع بإجراءات اطاق سراح 

النزالء«.

143 مشروعاً متلكئاً في 
النجف االشرف تتوزعها 12 

وزارة 
ة  وتطرَّق إلى »املشاريع االستثماريَـّ
 38 عددهــا  البالــغ  ئــة  املتلكِّ
مشــروعاً، والتي متَّ سحب العمل 

إنشــاء سبعة  نت  إذ تضمَّ منها، 
مجمعاٍت ســكنيٍَّة يضمُّ أحدها 
22 الف وحدة سكنية، وثاث مدٍن 
ألعاٍب  وترفيهيٍَّة،ومدينة  سياحيٍَّة 
مائيٍَّة، وتســعة فنــادق ومطاعم 
مؤمتــرات،  وقاعــة  وكازينوهــات 
فضاً عن إنشــاء أربعــة معامل 
واألقنية  واأللواح  اإلسمنت  إلنتاج 
العازلــة واألدويــة« ُمضيفــاً، أنَّ 
إنشاء  شملت  املتلكئة  »املشاريع 
وعيادات طبية،  عامٍّ  مستشــفى 
ومحطة  املونوريل،  قطار  ومشروع 
الكهربائيَّــة،  الطاقــة  لتوليــد 
ومزرعة  متكامل،  زراعي  ومشروع 
ومطبعة،  جتاري  ومجمع  منوذجية، 
وتعاقدعلى إنشــاء تلك املشاريع 
وكندا  بريطانيــا  مــن  شــركات 
وإســبانيا وتركيا ولبنان والكويت، 

إضافة إلى الشركات احملليَّـة«.
يُذَكُر أنَّ هيــأة النزاهة أعلنت عن 
مجمل املشاريع املتلكئة في عددٍ 
من احملافظــات التي متَّ رصدها من 
قبل فرقها التحقيقيَّة التي تتولى 
ة تصنيــف القضايا اجلزائيَّة  مهمَّ
يَّتها، واســتكمال  مــن حيث أهمِّ
مشــاريع  في  والتحرِّي  التحقيق 
واالســتثمار  واخلدمات  اإلعمــار 

ئة. املتلكِّ

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – اعتقال ارهابيني  
ذكر مصــدر امني في قيادة عمليات 
بغداد امــس االربعــاء، اعتقال عدد 
املتهمني على وفق مواد قانونية  من 

مختلفة بينهم سجني هارب. 
وقال املصــدر إن »قواتنا األمنية في 
اللواء اخلامس شرطة احتادية متكنت 
مــن اعتقال متهــم ضمن منطقة 
الشــعلة ، هارب من ســجن بادوش 
محكــوم عليــه باملؤبــد وبحوزته 
مستمســكات مزورة«، واوضحت أن 
»قوة امنيــة اعتقلت 4 متهمني من 
احد فنادق منطقة البتاويني، اعترفوا 
بانتمائهــم الــى عصابــات داعش 
اإلرهابية »والية نينوى« مت تسليمهم 

الى اجلهات اخملتصة«.

كركوك – تدمير اوكار 
اعلن مصدر في مركز اإلعام األمني، 

امــس االربعــاء، عن القــاء القبض 
على خمسة مطلوبني والعثور على 
أوكاراً  وتدمير  ومتفجرات  أســلحة 
متفرقة  مناطق  في  داعش  لتنظيم 

من محافظة كركوك.
وقــال املركز ان »قطعات الشــرطة 
االحتاديــة فــي عمليــات محافظة 
كركــوك، القت القبــض على أحد 
خال  ارهابية  بقضايــا  املطلوبــني 
املطلوبني  أســماء  تدقيــق  عملية 
اثناء مروره بســيطرة مدخل ناحية 
ليان«، مضيفا »كما مت القاء القبض 
اثنني مــن املشــتبه بهم في  على 
حي رزكاري، واثنــني اخرين في قرية 
اخلزيفي، ومت تســليمهم الى اجلهات 

اخملتصة«.

صالح الدين – عملية امنية 
اعلنت قيادة عمليات ســامراء امس 
االربعاء انطاق عملية امنية اسفرت 

مطلوبني  خمســة  اعتقــال  عــن 
للقضاء بينهم اثنان بتهمة االرهاب 
االمنية  الســيطرات  احــدى  فــي 

بالقضاء.
وقالــت القيادة  إن »قــوة من قيادة 
عمليات ســامراء متكنــت من القاء 
القبض على متهمني اثنني مطلوبني 
بقضايا إرهابية في سيطرة احلويش، 
كما متكن املقر املســيطر / الدجيل 
من إلقاء القبــض على 3 مطلوبني 
علــى وفق مــواد قانونيــة أخرى« ، 
مضيفــة ان قوة اخــرى متكنت من 
تفجير عبوة ناسفة، في حني عثرت 
القــوات األمنية في القيــادة ذاتها 
وخال عمليــة تفتيش في منطقة 
الرفيعات على اوكار لداعش اإلرهابي 

حتتوي على فرش ومواد غذائية«. 

االنبار – عملية دهم 
فــي مديرية  امني  كشــف مصدر 

االســتخبارات العســكرية امــس 
االربعــاء عن عملية دهم اســفرت 
القبــض على متهــم باالنتماء الى 
تنظيــم »داعش« بقضــاء الكرمة 

التابعة ل محافظة األنبار. 
وقــال املصدر إن »فرقــة 14 التابعة 
ملديرية االســتخبارات وبالتعاون مع 
الفوج الثاني متكنت وفقا لعملومات 
القاء القبض على  استخباراتية من 
احــد االرهابيني املنتمــني لعصابات 
داعش بقضاء الكرمة الذي يبعد )16 

كم شمال شرقي الفلوجة(«.

ميسان – ضبط عصابة 
ميســان  محافظة  شــرطة  القت 
امس االربعــاء القبض على عصابة 
متكونة من 4 متهمني بينهم امرأة 

بتهمة السرقة والنصب واالحتيال.
وذكرت قيــادة الشــرطة إن« مفارز 
قســم شــرطة قضاء علي الغربي 

بالتعاون مع  احملافظة(  )شمال مركز 
مفارز قسم آمن األفراد واستخبارات 
إلى  إضافــة  اإلرهــاب  ومكافحــة 
مفــرزة اآلمن الوطنــي العاملة في 
قضاء علي الغربي، متكنت من إلقاء 
واحتيال  القبض على عصابة نصب 
وســرقة املواطنني مكونه من أربعة 
متهمني، بينهم امــرأة ثاثة منهم 
من ســكنة محافظة بغداد واآلخر 

من سكنة مدينة العمارة«. 

ذي قار – احكام باالعدام 
أعلنت محكمة جنايات ذي قار امس 
األربعاء، احلكــم باإلعدام على ثاثة 
مدانني بتفجير سيارة ملغمة وسط 

مدينة احللة.
وقــال مصدر مطلــع إن » محكمة 
جنايات ذي قار اصدر حكما باإلعدام 
على ثاثــة مدانني قامــوا بتفجير 
ســيارة مفخخة بشــارع 60 وسط 

مدينة احللة« ، مضيا ان » القرار صدر 
اســتنادا إلحكام املــادة الرابعة من 

قانون مكافحة اإلرهاب العراقي«. 

نينوى – ضبط مفرزة تلغيم 
اكــد مصــدر امنــي فــي مديرية 
االســتخبارات العســكرية امــس 
االربعــاء القاء القبــض على مفرزة 
متخصصــة بعمليات تلغيم تعمل 

مع تنظيم »داعش« غربي نينوى.
وقال املصدر  إن »فوج املهمات االول 
التابع للمديرية متكن وفقا ملعلومات 
القاء  مــن  دقيقــة  اســتخباراتية 
متخصصة  مفــرزة  علــى  القبض 
مع  تعمــل  التفخيــخ  بعمليــات 
عصابــات داعش االرهابــي في حي 
املأمــون غربــي نينــوى« ، مضيفا 
أن »هــذة املفــارز االرهابيــة قامت 
احملافظة  تلغيم طالــت  بعمليــات 
قبل عمليــات التحريــر«، مبينة أن 

للقضاء مبوجب  »املتهمني مطلوبني 
مذكرات قبــض وفقا للمادة الرابعة 

من قانون مكافحة االرهاب«.

البصرة – اطالق نار 
أفــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
بأن  األربعاء،  امس  البصرة  محافظة 
منتســباً في قوات الشــرطة لقي 
مصرعــه بنيــران مســلحني خال 
مشاركته بتنفيذ واجب أمني يهدف 
للقبض على متهمني بالتهريب في 

منطقة تقع ضمن قضاء الزبير.
وقال املصدر  إن »منتســباً في أحد 
أفواج شرطة الطوارئ لقي مصرعه 
بنيران مســلحني خال مشــاركته 
في واجــب أمني إللقاء القبض على 
متهمني بتهريب مشــتقات نفطية 
في قضــاء الزبير«، مبيناً أن »القوات 
األمنيــة أكملــت تنفيــذ الواجب، 

وألقت القبض على أحد املتهمني«.

اعتقال هارب من سجن بادوش في الشعلة شمالي بغداد * الحكم بإعدام 3 مدانين بتفجير سيارة ملغمة وسط الحلة 
مقتل شرطي بنيران مسلحين في الزبير جنوبي البصرة * ضبط مفرزة تلغيم تعمل مع »داعش« غربي نينوى
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 بغداد _ الصباح الجديد:

احتفــاالً مبرور ســنة علــى إطالق 
خدماتها في العراق، أقامت شركة 
خدمة  في  الرائدة  الشركة  »كرمي«، 
حجز الســيارات عبــر التطبيقات 
الذكية في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا اضافة إلى تركيا، 
والباكســتان، مؤخــراً احتفاليــة 
للكباتن من مدينتي بغداد والنجف 
األشــرف مع مســؤولي الشركة، 
وذلك تعبيــراً منها عــن تقديرها 
التجاريــة  لعالمتهــا  لوالئهــم 

وجلهودهم. 
وجاءت هذه االحتفالية التي أقيمت 
اســتكماالً  االطبــاء،  نقابــة  في 
للحملــة التي اطلقتهــا كرمي في 
تشــرين االول حتــت اســم »كرمي 
بظهــرك WOW« والتي مت إطالقها 
املاضــي بهدف  األول  في تشــرين 
متتــن العالقة مع جميــع الكباتن 
في  والتفاني  بالتميــز  واالحتفــاء 
العمل مع إبراز إســهامات الكباتن 
في تقدم الشــركة، وزيادة والئهم 
كونهم جــزءاً ال يتجزأ من الهيكل 
وأســاس  للشــركة،  التنظيمــي 
عملياتها وجناحاتها في العراق، هذا 
إلى جانــب حتفيزهم على مواصلة 
التميز، واســتقطاب املزيد من أبناء 
اجملتمع لالنضمام لشبكة كباتنها 
»كرمي«  شــركة  وكرمت  املتنامية. 

خالل احلفل أفضل 100 كابنت متميز، 
لكباتنها  اجلوائز  تقــدمي  إلى  إضافة 
الذين أكملوا سنتهم األولى معها، 
فضالً عــن تكرمي الكباتن الذين فازوا 
بســيارات تويوتا ضمن حملة »كرمي 
سلسلة  نتائج  إثر   »WOW بظهرك 
من املعاييــر املتمحورة حــول أكبر 
مســافة مقطوعة من قبل الكابنت 
خالل رحلة وأكثــر كابنت قام بجذب 
كباتن اخرين للعمل مع كرمي.  وهدف 
االحتفال إلى تســليط الضوء على 
وشراكاتها  ومبادراتها  »كرمي«  جهود 

االســتراتيجية الهادفة للمشاركة 
في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
فــي العراق، مــن خالل املشــاركة 
الفاعلة في تطوير قطاع النقل في 
العراق وتسهيل تفاصيل احلياة ألبناء 
اجملتمع من الركاب، وعبر االســتثمار 
في الكباتن ابتداًء من توفير الفرص 
املدرة للدخــل لهم وحتويل الباحثن 
منهم عن عمل إلــى أصحاب عمل 
ســواء بدوام جزئي أو كامــل، مروراً 
القدرات  ورفــع  املكثف  بالتدريــب 
الذي يعد  الفردي  التميز  واحلث على 
ركيزًة أساســية للتميز املؤسسي، 

وصــوالً لبرامج الرعايــة والتحفيز 
واملكافــأة العديــدة، مبــا تتضمنه 
مــن حمــالت لتوفير التســهيالت 
واحلوافــز املتنوعة التــي تتوافق مع 
وتطلعاتهم،  الكباتــن  احتياجــات 
والتي حتمل فــي طياتها أثراً إيجابياً 
على أدائهم وحياتهم، كما توســع 
مــن قاعدتهم.  ومتيــزت الفعالية، 
التــي حضرها عدد مــن اإلعالمين، 
الوديــة  الترفيهيــة  بأجوائهــا 
شــملت  التي  املتنوعة  وفعالياتها 
اســتعراض معايير »كرمي« الصارمة 
فــي العمل مــن قبل املديــر العام 

لشــركة »كرمي« في العراق، محمد 
أهمها  يعتبر مــن  والتي  احلكيــم، 
اخلدمة  بجــودة  املتعلقة  املعاييــر 
املقدمة ملستخدمي تطبيقها والتي 
تعد من أهم ركائز عملها، مشتملة 
اآلمن وسهل  التطبيق  فعالية  على 
للتقنيــة  واملواكــب  االســتخدام 
احلديثــة والتوجهــات العصرية في 
طلب اخلدمــات، والقواعد الصارمة 
في عملية اختيار الكباتن والكفاءة 
الواجــب توافرها لديهم، وســمات 
اجلاهزيــة فــي الســيارات ضمــن 
أســطولها، إلى جانــب خدمة نقل 

الــركاب من مــكان آلخــر وكيفية 
تقدميها والتعامل مع العمالء وإدارة 
العالقة معهم، إضافة ألدوات رقابة 
قياس وضبــط األداء وجودة اخلدمة.  
وفي تصريــح له حول هــذا احلدث، 
قال احلكيم: »فخورون بالنجاح الذي 
حققناه في كرمي منذ إطالق خدماتنا 
مطلــع العام احلالي، إذْ اســتطعنا 
تغيير حياة الكثيرين سواء كانوا من 
العمالء أو من شــبكة الكباتن التي 
قمنا ببنائها، فمهمتنا تتمحور حول 
إحداث فوارق إيجابية في حياة الناس 
في اجملتمعات التــي نعمل ضمنها، 

من خالل توفير وسائل نقل موثوقة 
وتوفير  معقولــة  وبتكلفة  وآمنــة 
فرص لم تكن متاحــة من قبل من 
وظائف وفرص مدرة للدخل.« وأضاف 
احلكيم: »جاء هــذا االحتفال تأكيداً 
على حرصنا على التواصل اإليجابي 
والبناء مع كباتننا، وجتسيداً لسعينا 
الدائم لدعــم روح الطموح والتميز 
جهودهم  على  ومكافأتهم  لديهم، 
املتميزة التي تنعكس باإليجاب على 
أدائنا ومكانتنا وتدعم رؤانا وتطلعاتنا 
نحو االرتقاء بقطاع نقل الركاب في 
العراق، ما ميكننا من توسيع حضورنا 
دون املســاومة على اجلودة، وبالتالي 
املزيد  وخلق  الكباتن  توسيع شبكة 
من الفرص املدرة للدخل والتي تقدر 
بأكثــر من 100 ألــف فرصة جديدة 
خالل األعوام القادمــة في العراق.«  
وبــارك احلكيــم جلميــع الكباتــن 
الفائزين، مثمناً جهودهم في نشــر 
خدمة »كــرمي« والوصــول بالعمالء 
إلى أقصى مســتويات الرضى، داعياً 
العمل بجد  الكباتن ملواصلة  جميع 
وبنفس النهج إلحداث األثر والتغيير 
في  املنشود  واالجتماعي  االقتصادي 
العراق، املهمة التي وضعتها »كرمي« 
على عاتقها وتسعى دوماً لتنفيذها.  
هذا ومتتلك »كرمي« خططاً توسعية 
في العراق تســتهدف تطوير قطاع 
اطالق  اخرهــا  كان  مســتدام  نقل 
خدماتها في مدينة النجف األشرف 
والتي شــهدت اقبــاالُ كبيــراُ من 
قبــل املواطنن في ايامهــا االولى. 
وتسعى كرمي ايضا الى تأمن وظائف 
عمل مســتدامة، فضــالً عن توفير 
الكباتن  ثابــت آلالف  دخــل  مصدر 
املتعاونــن معها، إضافة إلى العمل 
علــى بناء القدرات واالســتثمار في 
عدد  وتنشــيط  واملهارات  الكفاءات 
لقطاع  املســاندة  القطاعــات  من 
النقل، وخلق املزيد من الفرص للنمو 
االقتصــادي واالجتماعي خاصة في 
ظل اتباعها ملبدأ التحالفات الفعالة 

مع مختلف األطراف.

االحتفاء بالتميز والتفاني في العمل مع إبراز إسهاماتهم في تقدم الشركة

»كـريم الـعراق« تكـرم المـتميزين
 مـن كـباتنها احتـفااًل بعامـها االول

»كـرمي الـعراق« تكـرم املـتميزين

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن مواصلة مواقع الشركة 
العامــة لتجــارة احلبوب فــي الســماوة وبابل 
والدورة وديالى وكركوك تســلم كميات احلنطة 
والرز املســتوردة الواردة عبر ميناء ام قصر لدعم 

البطاقة التموينية .
واوضح مدير عام الشــركة نعيــم املكصوصي 
ان سايلو الســماوة تسلم )3( شاحنات محملة 
بكميــة  )١٠١( طن من احلنطــة الكندية فيما 
وصلت الى ســايلو كركوك )٤( شاحنات محملة 
باحلنطــة الكندية اضافة الى شــاحنة محملة 
باحلنطــة االميركية وفــي  ســايلو بعقوبة  مت 
تسلم )١٤ ( شــاحنة محملة باحلنطة الكندية 
بكمية جتاوزت الـ )٦٥٢( طنا وسايلو احللة تسلم 
(٨( شــاحنات محملة بـــ)٣٧٥( طنا من احلنطة 
الكندية وســايلو الدورة  تســلم )١٤( شــاحنة 

محملة باحلنطة الكندية .
واضاف املديــر العام ان مخازن كســرة وعطش 
والتاجي والدوره وبابــل و ديالى وكركوك تواصل 
تسلم وتفريغ الشــاحنات احململة بالرز االميركي 
، مبينا ان ســايلو الطوز في صالح الدين مستمر 
مبناقلة احلنطة احمللية الى سايلوي الدورة ومجمع 
حبوب التاجي حيث تســلم ســايلو الدورة )١٢) 
شــاحنة محملة بكمية )٥٠٠( طن من احلنطة 
احمللية درجــة اولى  فيما تســلم مجمع حبوب 

التاجي )20( شاحنة محملة باحلنطة احمللية .
ان مواقع الشــركة مســتمرة بتجهيز  يذكــر 
من  باخللطات  واحلكوميــة  االهليــة  املطاحــن 
احلنطة اضافــة الى جتهيز حصــص جديدة من 
احلنطة اخملصصة ملستحقي الرعاية االجتماعية 

في الديوانية.
علــى صعيد متصــل اعلنــت وزارة التجارة عن 
اســتكمال الشــركة العامة  لتصنيع احلبوب  
جتهيز احلصــص التعويضيــة ملطحنتي املقداد 
والتاجي عن طريق مطحنة السماوة احلكومية .

وقال مدير عام الشركة املهندس جاسم محمد 
عبــاس ان املطحنة باشــرت باعمــال الصيانة 
الوقائية والتنظيف املوقعي واالســتعداد النتاج 

احلصص الالحقة .
من جانب بحــث املدير العام مســتوى اخلدمات 
التي تقدمها الشــركة واملتمثلــة بتوفير مادة 
الطحــن جلميــع املواطنن املشــمولن بنظام 
الفاعلة بتقدمي  التموينية واالسهامات  البطاقة 
املســاعدات الغذائية وحســب طبيعة عملها 
وامكاناتها خــالل احلاالت الطارئة كما مت االطالع 
على نسب التجهيز املتحققة وما مت اجنازه خالل 
العام املنتهي 2018 ، مشددا بان الشركة ملتزمة 
بتوزيع احلصص احملددة حســب خطة الوزارة في 

االنتاج والتوزيع .

السماوة وبابل والدورة 
وديالى تستمر بتسلم 

كميات الحنطة والرز الوارد

يتقدم كادر مكتب شؤون المواطنين
،،  للنائب آراس حبيب كريم  ،،

بأجمل كلمات التهاني وأصدق الدعاء لشعبنا العراقي الكريم بمناسبة 
أعياد رأس السنة الميالدية سائلين اهلل تعالى أن يجعله عام خير ومحبة 

وإزدهار . 
كل عام وأبناء شعبنا العزيز وبلدنا الحبيب بخير 

ستقبال ممثلي اصحاب المحال التجارية في المحمودية 
استقبل مدير مكتب النائب 

،، آراس حبيب كريم ،، 
مجموعة من ممثلي اصحاب المحال التجارية في سوق المحمودية 

واإلستماع لهمومهم وشكواهم وإيصالها للجهات المختصة.

في زيارة الى كلية الهندسة في الجامعة العراقية 
في إطار سعيه الحثيث لتقديم الدعم للجامعات العراقية واالطالع 

على اهم ما تواجه من مشاكل وإيصالها للجهات ذات العالقة زار  
وفد مكتب 

،، النائب آراس حبيب كريم ،، 
لشؤون المواطنين برئاسة االستاذ نور الجبوري الجامعة العراقية 

والتقى  الدكتور ) محمد هليل حافظ ( عميد كلية الهندسة / 
الجامعة العراقية 

وتم االطالع  على اهم إنجازات الطلبة المتفوقين واإلشادة بدور 
الكلية بكوادرها المتقدمة من أساتذة وتدريسي وماقدمته 

من أعمال هندسية ومشاركات دولية كان لها المستوى الثالث 
في الشرق االوسط كما تحدث السيد العميد عنفرص إستثمار 

الخريجين واإلستفادة من خبراتهم في سوق العمل 
وكيفية دعم ذلك.

مكتب شؤون المواطنين للنائب آراس حبيب يستقبل وفدا من 
المفسوخة عقودهم من الدفاع  

في سعيه الجاد لتقديم أفضل الخدمات البناء شعبنا الكريم  
إستقبال مديرمكتب شؤون المواطنين للنائب ،، آراس حبيب 

كريم ،،  وفدا   من الشباب المفسوخة عقودهم من وزارة 
الدفاع واإلستماع لشكواهم وإيصالها للجهاتذات العالقة.

يعلن مكتب النائب ،،آراس حبيب كريم ،،
لشؤون المواطنين عن إنطالق مشروع #واجبنا 

الخاص بالمناشدات والشكاوى التي وصلت إلى المكتب و يستهدف المشروع قرابة 250 عائلة 
متعففة من محافظة بغداد و لمختلف القضايا .

العنوان ؛.؛
بغداد - المنصور - شارع االميرات - 

الجهة المقابلة لنادي الصيد 
) مجمع المؤتمر الوطني العراقي (
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
في الذكرى الســتني للثورة الكوبية هاجم زعيم 
احلزب الشيوعي احلاكم راؤول كاسترو إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب لعودتها إلى طريق املواجهة 
الذي عفا عليه الزمن مــع الدولة اجلزيرة والتدخل 
في شؤون أميركا الالتينية. كان كاسترو وشقيقه 
األكبر الراحل فيدل كاسترو تزعما اجلماعة املتمردة 
التي متكنت في عام 1959 من اإلطاحة بالدكتاتور 
املدعوم من الواليات املتحدة وأقامت دولة شيوعية 
على أعتــاب الواليات املتحدة وهــو ما أفضى إلى 
عقــود من عداء احلــرب الباردة. وإبــان ذلك الوقت 
ألهمــت الثورة فــي كوبا احلركات اليســارية في 
أنحاء أميركا الالتينيــة لكن احتفاالت امس االول 
الثالثاء جاءت في وقت تشــهد فيه املنطقة حتوال 
إلى اليمني إذ تزامنت مع تنصيب جاير بولســونارو 
املنتمي لليمني املتطرف رئيســا للبرازيل. وتعاني 
فنزويــال ونيكاراجوا وهما من أوثــق احللفاء لكوبا 
من أزمات سياسية وعمد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب على تشديد احلظر األميركي املفروض منذ 
عشــرات السنني على اجلزيرة بعد أن سعى سلفه 
باراك أوبا إلى تطبيع العالقات. وقال كاســترو في 
مدينة ســانتياجو دي كوبا التي أعلن فيها فيدل 
كاســترو االنتصار قبل ستة عقود »تعود حكومة 
أميركا الشــمالية مرة أخرى إلى طريق املواجهة 
مع كوبا«. وجاءت كلمة كاسترو في إطار مراسم 
رســمية في املقبرة التي دفن فيها كل من فيدل 
كاســترو وبطل االستقالل خوســيه مارتي. وكان 
راؤول كاســترو تنحى عن الرئاســة في كوبا في 
نيســان لكنه يظل زعيما للحزب الشيوعي حتى 
عام 2021. وأضاف ”يسعى كبار املسؤولني في هذه 
اإلدارة على نحو متزايــد لتوجيه اللوم لكوبا على 
كل املشــكالت التي تعاني منها املنطقة“ مشيرا 
إلى أن تلك املشــكالت ناجمة عن »السياســات 
الليبرالية اجلديدة القاسية«. كان مستشار األمن 
القومي األميركــي جون بولتون قال في تشــرين 
الثاني إن واشنطن ستتخذ نهجا أشد صرامة ضد 
كوبا وفنزويال ونيكاراجــوا ووصف الثالثة بأنهم » 

ثالثي الطغيان«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت هندوراس وإسرائيل والواليات املتحدة أنها 
ســتعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح سفارة 

هندوراسية في القدس.
جاء ذلك في بيان مشــترك أصدره وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو ورئيس هندوراس خوان هيرنانديز، 
عقب لقاء لهم في برازيليا على هامش مراسيم 
تنصيب الرئيس البرازيلي جايير بولســانارو أمس 

االول الثالثاء.
وأشار البيان إلى اتفاق األطراف الثالثة على عقد 
محادثات فــي عواصمهم »لدفــع عملية اتخاذ 
القرار بفتح سفارتني في تيغوسيجاليا )عاصمة 
هنــدوراس( والقــدس«، باإلضافــة إلــى »تعزيز 
العالقات السياسية وتنســيق التعاون التنموي 

في هندوراس«.
وأصبحت هندوراس ثالث دولة في أميركا الالتينية 
تقتــدي بالرئيس األميركي دونالد ترامب في قراره 
نقل ســفارة بالده إلــى القدس، بعــد غواتيماال 
واألورغواي، إال أن األخيرة تراجعت عن هذه الفكرة 

في سبتمبر املاضي.
وأفــادت تقارير إســرائيلية في الشــهر املاضي 
بــأن هندوراس وضعــت عددا من الشــروط أمام 
احلكومة اإلسرائيلية، قبل بدء تنفيذ إجراءات نقل 
سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذكرت التقارير 
أن وفدا من هندوراس زار إسرائيل سرا، واجتمع مع 

مسؤولني هناك ملناقشة الشروط.
ومن بني الشروط التي طرحها الوفد كان تعميق 
التعــاون االقتصادي بني البلديــن، واحلصول على 
مساعدة إسرائيل في مجاالت الفضاء السيبراني، 
ومكافحة اجلرمية املنظمة، وقيام إسرائيل بإرسال 
خبراء إلى هندوراس بشكل دوري في مجاالت املياه 

والزراعة.
كما طالب الوفد أن تعمل إســرائيل على تقريب 
وجهــات النظــر والعالقات بني هنــدوراس وإدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامــب، الذي هدد مرارا 
بقطع املســاعدات عن هندوراس بســبب قوافل 
املهاجريــن التي تتجه صوب احلدود األميركية من 

دول أميركا الوسطى.

كاسترو يهاجم أميركا 
في الذكرى الستين 

للثورة الكوبية

هندوراس تعتزم فتح 
سفارة في القدس

متابعة ـ الصباح الجديد:

لإلغاثة  العليا  اللجنــة  أعلنت 
املدعومة  احلوثي  ميليشيات  أن 
من إيران احتجزت ومنعت دخول 
88 ســفينة إغاثية  أكثر مــن 
وجتاريــة ونفطية إلــى مينائي 
احلديــدة والصليــف مبحافظة 
املدة من  اليمنية، خالل  احلديدة 
أيار 2015 إلى كانون األول 2018، 
منهــا 34 ســفينة احتجزتها 
تلفت  6 أشــهر حتى  أكثر من 
معظم حموالتهــا، إضافة إلى 
اســتهداف امليليشــيا سبعة 
إغاثية وجتارية ونفطية  ســفن 
بالقصف املباشــر، منها اربعة 
ســفن ســعودية وســفينتان 
إماراتيتان وســفينة تركية في 

البحر األحمر.
وأوضحــت اللجنــة فــي بيان 
صحافي نشــر فــي الثالثاء، أن 
واحتجزت  نهبــت  امليليشــيا، 
 697 نفســها  الفتــرة  خــالل 
شــاحنة إغاثيــة فــي الطرق 
احلديدة  بني محافظات  الرابطة 
وذمار،  وإب وتعز وحجة  وصنعاء 
اليمنية  احملافظــات  ومداخــل 
اخلاضعــة لســيطرتها، آخرها 
احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في 
متجهة  كانت  احلديــدة  ميناء 
 29 يوم  إلى محافظة صنعــاء 
ديسمبر املنصرم، مشيرة إلى أن 
املنهوبة  الشاحنات  تلك  بعض 
كانت حتمل أدويــة خاصة بوباء 

الكوليرا ولقاحات األطفال.
وبّينت اللجنة العليا لإلغاثة أن 
ميليشيا احلوثي احتجزت خالل 
تشــرين األول املاضــي 51 ألف 
طن من القمح املقدم عن طريق 
الذي  العاملي،  األغذيــة  برنامج 
يكفي أكثر مــن 3 ماليني و700 
ألف شخص، أكثر من 4 أشهر، 
مشــيرة إلى أن آخر أربع سفن 
إغاثيــة ونفطيــة احتجزتهــا 
امليليشيات االنقالبية في ميناء 
احلديدة والصليف، هي السفينة 
والسفينة   )DISTYA PUSHTI(

 )SINCERO(والسفينة  )RINA(
 )CARPE DIEM-2( والســفينة
أيلول املاضي، وكان إجمالي  في 
حمولتهــا 25.050 الف طن من 
املواد الغذائية والدقيق والسكر، 
و25.980 طناً من الديزل، و9025 

طناً من البنزين.
وذكر بيان اللجنة أن ميليشــيا 
 4 وفّجــرت  احلوثــي قصفــت 
شــاحنات إغاثيــة فــي مأرب 
مقدمة من مركز امللك سلمان 
لإلغاثــة واألعمال اإلنســانية، 
كانت في طريقها للمستحقني 
وســط  البيضاء  محافظة  في 
اليمــن، كمــا أحرقــت مخازن 
العاملــي،  األغذيــة  برنامــج 
وأتلفــت أكثر مــن 4 آالف طن 
من القمح مــن محتويات اخملزن 
مبدينــة احلديــدة، إضافــة إلى 

البرنامج  مخــازن  اقتحامهــا 
أربــع مرات في أكثــر من موقع 
باحملافظة، واســتخدمت بعض 
املبانــي احملاذية للمخازن ثكنات 

عسكرية.
إلــى ذلــك، أشــادت احلكومة 
اليمنية باإلجــراءات التي أعلن 
العاملي  األغذية  برنامــج  عنها 
احلوثية  امليليشيا  عبث  إليقاف 

باملعونات اإلغاثية.
اليمنية  اخلارجيــة  وزارة  ودعت 
إلدانة  الدولــي  اجملتمــع  أمس، 
مثل هذه االنتهــاكات من قبل 
ضرورة  على  مشددًة  امليليشيا، 
اتخاذ إجــراءات حازمة، لضمان 
اإلنسانية  املســاعدات  إيصال 

ملستحقيها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع ما 
االستقصائية  الدراسة  في  ورد 

لبرنامج األغذيــة العاملي، التي 
خلصــت إلــى أن املســاعدات 
اإلنسانية يجري نهبها من قبل 
املناطق  في  احلوثية  امليليشــيا 

اخلاضعة لسيطرتها.
وشــددت علــى ضــرورة إجراء 
العمل  آللية  شــامل  تصحيح 
اإلغاثــي في اليمــن، من خالل 
في  املركزية  غيــر  مبدأ  انتهاج 
ومراجعة  املســاعدات،  توزيــع 
احملليــني  الشــركاء  قوائــم 
في  العاملني  احملليني  واملوظفني 
تلك املنظمــات، وضمان إيصال 
املعونات إلى مســتحقيها من 
دون متييــز، منوهة إلى أن صمت 
وجتاهل بعض املنظمات العاملة 
اليمن  فــي  اإلغاثي  اجملــال  في 
شــرعن ممارســات امليليشيات 
احلوثيــة، املتمثلــة فــي نهب 

وتهديد  واعتقال  املســاعدات، 
العاملــني في اجملال اإلنســاني، 
محليني  شــركاء  واســتخدام 
وتســخير  لصاحلها،  يعملــون 
في  مقاتليها  لدعــم  املعونات 
اجلبهــات، ممــا يخــل بصدقية 
العمل اإلنساني، ويعّقد الوضع 

ويطيل أمد احلرب في اليمن.
وفي ســياق متصــل، رّجح وزير 
اخلارجيــة  للشــؤون  الدولــة 
اإلماراتي أنور قرقاش، أن ســنة 
2019 ستشــهد انفراجات في 
بفضل  اليمنيــة  األزمة  إطــار 
تدخل التحالــف العربي بقيادة 

السعودية.
وأشار عبر حســابه في »تويتر« 
إلــى أن التحالــف العربي في 
اليمن سيتمتع في العام اجلديد 
إلى أن  بـ«موقع أفضــل«، الفتاً 

2019 سيشــهد انفراجات في 
سياســياً  وتضعضعاً  األزمــة 

ملوقف احلوثي.
وقــال: »الطريــق مــا زال وعراً، 
واملســائل اليمنية ال بد من أن 
ميهد لها حوار ميني داخلي جدي، 
ولكن وبفضــل تدخل التحالف 
بقيــادة الريــاض أصبحنا أكثر 

تفاؤالً«.
اجليش  قــوات  حررت  ميدانيــاً، 
اليمنــي مواقــع جديــدة في 
مديرية باِقم شــمال محافظة 
هجوماً  صــدت  كمــا  صعدة، 

حوثياً في محافظة اجلوف.
وأســفرت املعارك عــن مصرع 
مــن  العشــرات  وإصابــة 
امليليشــيات، وتدميــر عدد من 
التابعة  العســكرية  اآلليــات 

للميليشيات.

برنامج األغذية العالمي دعا الى وقف عبثهم

الحوثيون يحتجزون 88 سفينة
 ويسرقون مساعدات لماليين اليمنيين

الميليشيا، نهبت 
واحتجزت خالل 
الفترة نفسها 

697 شاحنة إغاثية 
في الطرق الرابطة 

بين محافظات 
الحديدة وصنعاء 
وإب وتعز وحجة 
وذمار، ومداخل 

المحافظات 
اليمنية الخاضعة 

لسيطرتها
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أعــرب الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب عن أمله بعقــد قّمة ثانية 
الشمالي كيم  الكوري  الزعيم  مع 
جونغ-أون، وذلــك غداة إبداء األخير 
البيت  ســّيد  للقــاء  اســتعداده 

األبيض في أي وقت.
وقال ترامب فــي تغريدة على تويتر 
»أنا أيضاً أتطّلع للقاء الزعيم كيم 
الذي يعي جّيداً أّن كوريا الشمالية 

لديها مقّومات اقتصادية رائعة!«.
وأتــت تغريــدة ترامب غــداة قول 
الزعيــم الكــوري الشــمالي في 
إّنه  العام اجلديد  خطاب مبناســبة 
مســتعّد للقاء ترامب في أي وقت 
كان، وحتذيره في الوقت نفسه من 
أّن بيونغ يانغ لــن تتوانى عن تغيير 
نهجهــا إذا مــا أبقت واشــنطن 
على  تفرضها  التي  العقوبات  على 

نظامه.

وقال كيم في خطاب بّثه التلفزيون 
لم  »إذا  الرسمي  الشمالي  الكوري 
تلتزم الواليات املّتحدة وعدها الذي 
العالم، فقد ال يكون  أمام  قطعته 
أمامنا خيار سوى النظر في طريقة 

جديدة حلماية سيادتنا ومصاحلنا«.
وأبدى كيم استعداده للقاء ترامب 
»أنا مســتعّد  أّي وقــت، قائالً  في 
الرئيس  مــع  مجــّدداً  للجلــوس 
األميركي في أّي وقت في املستقبل 
وســأبذل جهــوداً بــكّل الُطــرق 
لتحقيــق نتيجة يرّحب بها اجملتمع 

الدولي«.
لكّن كيم شــّدد على أّنــه يتعنّي 
أالّ جتــري الواليات املتحــدة وكوريا 
عســكرّية  تدريبــات  اجلنوبيــة 
التدريبات  هذه  واصفاً  مشــتركة، 

بأنها »مصدر للتوّتر«.
وكانت سيول أعلنت األحد أّن كيم 
إلى  أرسلها  نادرة  تعّهد في رسالة 
جاي- مون  اجلنوبي  الكوري  الرئيس 
إن عقد لقــاءات »متكــّررة« معه 

خالل العام 2019 ملناقشة ملف نزع 
األســلحة النووّية من شبه اجلزيرة 

الكورّية.

وفــي 2018 اّتخذ كيم سلســلة 
مبــادرات تصاحلية، أبرزهــا القّمة 
التاريخّية التــي عقدها مع ترامب 

في سنغافورة في حزيران.
وخــالل القّمــة التاريخيــة فــي 
سنغافورة تعّهد كيم نزع القدرات 

النووية لبالده ولكن من دون االتفاق 
على تفاصيل أو على برنامج زمني 

محّدد.
وحتى اليوم لم يتــّم حتقيق تقّدم 
الشــمالية  كوريا  دفع  طريق  على 
النووية، في  ترسانتها  للتخّلي عن 
وقت تتبادل فيه واشــنطن وبيونغ 
وتبييت  بالتسويف  االّتهامات  يانغ 

النوايا السّيئة.
وكان وزير اخلارجية األميركي مايك 
أمله  أســبوعني  قبل  أبدى  بومبيو 
بعقد قمة ثانيــة بني ترامب وكيم 

»بُعيد رأس السنة«.
وفــي غضون ذلــك أّكــد الرئيس 
امس  جينبينــغ  شــي  الصينــي 
األربعاء أّن بالده ترفض »التخّلي عن 
العسكرية«  القوة  استخدام  خيار 
إلى سيادتها، مشّدداً  تايوان  إلعادة 
على أّن »إعادة توحيد« اجلزيرة والبّر 
الصيني أمــٌر ال مفّر منه في نهاية 

املطاف.
وقال شــي في خطــاب إّن الصني 

»حتتفــظ بحّقهــا في أخــذ كّل 
»القوى  الالزمة« ضــّد  اإلجــراءات 
اخلارجية« التي تتدّخل للحؤول دون 
إعادة توحيد البالد بطريقة سلمية، 
وكذلــك أيضــاً ضــّد األنشــطة 
التــي يقوم بهــا دعــاة االنفصال 

واالستقالل في اجلزيرة.
وتعتبر الصــني تايوان جزءاً ال يتجّزأ 
اللجوء  وال تســتبعد  أراضيها  من 
للخيار العســكري لضــّم اجلزيرة 

اخلارجة عن سيطرتها.
ويحكــم تايــوان نظــام مناهض 
انتهاء  تاريــخ   ،1949 لبكني منــذ 
احلرب األهلية الصينية وســيطرة 
في  الســلطة  على  الشــيوعيني 
بكــني. وعلــى الّرغم من حتّســن 
العالقــات بني بكــني وتايبيه خالل 
فإّن بكني  األخيــرة  األربعة  العقود 
تواصــل تهديــد اجلزيــرة باخليــار 
العســكري إذا ما جتّرأت على إعالن 
استقاللها رسمياً أو استدعت قوة 

أجنبية للتدّخل فيها

بيونغيانغ تحّذر من تغير نهجها إذا بقيت عقوباتها

ترامب يأمل عقد قمة ثانية مع كيم بعد ابداء األخير استعداه لها

تقـرير

ميناء  احلديدية

الزعيم الكوري كيم جونغ-أون

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تســلمت رومانيا امس االول الثالثاء 
رئاسة االحتاد األوروبي وسط عالقات 
فاترة بينهــا وبــني دول االحتاد على 
للجدل  مثيــرة  إصالحــات  خلفية 
فــي النظام القضائــي بدأها احلزب 
االشــتراكي الدميقراطي احلاكم في 

رومانيا.
ولطاملا صنفــت رومانيا، التي تترأس 
االحتــاد األوروبي للمــرة األولى منذ 
انضمامها إليه في العام 2007 خلفا 
تأييدا  الدول األكثر  للنمسا، من بني 

لالحتاد األوروبي بني الـ28 عضوا.
ونادرا مــا تواجه رئاســة دورية هذا 
أزمة  إنهــاء  التحديات:  مــن  القدر 
، وانتخابات  آذار  بريكســيت بحلول 
أوروبيــة في أيار وســط تنامي نفوذ 
الوطنية،  بالســيادة  املنادية  القوى 
القائمة  الصعوبــات  إلى  باإلضافة 

إلجناز موازنة االحتاد.
وكثــف زعيم احلــزب احلاكم ليفيو 
دراغنيا الذي يعتبر الرجل القوي في 
البالد والذي ميشي على خطى رئيس 
الوزراء اجملري فيكتور أوربان، هجماته 

على املفوضية األوروبية واصفا إياها 
بأنها "ظاملة" بعد أن طلبت التخلي 
عن هــذه اإلصالحات التــي اعتبرت 

أنها تقوض محاربة الفساد.
ورد رئيــس املفوضيــة األوروبية جان 
كلود يونكر في مقابلة مع صحيفة 
قبل  نشــرت  األملانية  فيلــت"  "دي 
أيــام، بالقــول إن "حكومة  بضعة 
بوخارســت لم تدرك كليا ما معنى 

رئاسة دول االحتاد األوروبي".
وأضاف "العمل احلذر يســتلزم أيضا 
اآلخرين  إلــى  اإلصغاء  فــي  الرغبة 
والتصميــم الثابــت علــى وضــع 
االهتمامــات اخلاصــة فــي املرتبة 
الثانيــة. لــدي شــكوك فــي هذا 

اخلصوص".
وتريد بوخارســت مترير مرسوم عفو 
سريعا، قد يستفيد منه املسؤولون 
مشاكل  لديهم  الذين  السياسيون 

مع القضاء.
وحذر مصدر أوروبي من أن مشــروعا 
القبيل سيشــكل جتاوزا  من هــذا 
للخــط األحمر. وأضــاف أن رومانيا 
التــي "تعاني أصال مــن نقص في 

املصداقيــة ســتركز جهودها على 
الدفاع عن نفســها أمام شركائها 
امللفات  االنشــغال فــي  بدال مــن 

األوروبية".
مــن جانبه، صــرح وزيــر اخلارجية 
الشؤون  ووزير  تيودور ميليســكانيو 
األوروبية جورج كيامبا أن بوخارست 
ستحرص على "عدم تصدير اخلالفات 
وســتؤدي  الداخلية"  السياســية 
"دورها كوســيط محايد" في االحتاد 

األوروبي.
فيوريكا  الــوزراء  رئيســة  وقالــت 
دانسيال "سنساهم في احلفاظ على 
الوحدة والتماســك والتضامن" في 

صلب االحتاد األوروبي.
وأراد يوهانيس الذي ســيمثل البالد 
أن يقلل من  في اجمللــس األوروبــي، 
أهمية هذه املشــاكل، فأشــار إلى 
أن البــالد "جاهزة متاما" وســتتولى 

الرئاسة "بطريقة مناسبة".
الرومانية  السياســة  تقلبات  أن  إال 
إجناز إصالحها  األكثرية علــى  وعزم 
القضائي مهما كلف األمر قد ترخي 

بظاللها على رئاسة االحتاد.

رومانيا تتسلم رئاسة االتحاد األوروبي 



 5 آالف متطوع لتنظيم كأس أمم 
آسيا 2019 في اإلمارات

»الصباح الجديد« تجري استطالعًا عن حظوظ
 أسود الرافدين في نهائيات آسيا

بانكوك سجلت المشاركة األولى
 وفي جاكارتا تحقق اإلنجاز

نجوم الكرة يروون قصص واجهتهم 
في نسخ سابقة لنهائيات القارة

تســارعت االيام واقترب املوعد وال حديث اآلن في الوسط الكروي 
العراقي، إال عن مشــاركة اسود الرافدين في منافسات النسخة 
رقم 17 من بطولة كأس آسيا التي ستحتضنها املالعب االماراتية 
ابتداء من يوم 5 كانون الثاني اجلاري ولغاية 2 شباط املقبل، وسط 
تفاؤل حــذر بوجود امكانية لكتيبة االســود تقودهم الى اجتياز 

حاجز الدور االول.

مع بدء العد التنازلي النطالق منافســات نهائيات امم آســيا التي 
ستنطلق السبت في دولة االمارات العربية املتحدة، بدأ احلديث عن 
ذكريات هذه البطولة التي تعني الشــيء الكثير للشعب العراقي، 
بعد أن أحرز منتخبنا الوطني اللقب االغلى في تأريخه عام 2007.. 
الكثير من االمور واخلفايا مر بهــا جنومنا الدوليون خالل البطوالت 

السابقة.

أبو ظبي ـ وكاالت:10فالح الناصر10خيام الخزرجي8-9صالح عبد المهدي9-8

مــن املؤمل ان تغــادر بعثة املنتخــب الوطني يوم غــٍد اجلمعة 
الى اإلمارات لبدء املشــاركة في نهائيات امم آســيا لكرة القدم 
بنســختها الـ 17 التي تنطلق الســبت املقبل 5 كانون الثاني 

وتتواصل حتى 1 من شهر شباط املقبل.

أقامــت اللجنة العليــا احملليــة املنظمة لبطولة كأس آســيا 
»اإلمارات 2019« ورشــة عمل للمتطوعني املشاركني في تنظيم 
مباريات البطولة التي ســتقام خالل الفتــرة من 5 كانون الثاني 
اجلاري وحتى 1 شباط املقبل.. ويشارك في الورشة 5000 متطوع 
وذلك في استاد مدينة زايد الرياضية لإلعالن عن بداية تدريباتهم 

استعدادًا النطالق النسخة األكبر في تاريخ بطولة كأس آسيا.
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

بغداد ـ الصباح الجديد:

اثبات الوجود وتأكيد  بطموح األصرار في 
املنتخب  بعثــة  تغادر  الكرويــة،  املقدرة 
الوطني اليوم اخلميس صوب دولة اإلمارات 

املرتقبة  املشاركة  املتحدة حيث  العربية 
في نهائيات أمم آسيا 2019 بنسختها الـ 
17 التي تنطلق بعد غٍد السبت 5 كانون 
الثاني وتتواصل حتى 1 من شــهر شباط 

املقبل.
وســبق ملنتخبنا ان بلغ نهائيات أمم آسيا 

8 مرات، واملشاركة املقبلة هي التاسعة، 
ومتكن من أحراز كأس امم آسيا مرة واحدة 
كانــت في العــام 2007، يومهــا كانت 
الــكأس موحــدة للوطن وابنائــه الذين 
خرجوا إلى الشــوارع محتفلــني بالفوز 
والنصر الذي حتقق برأسية الكابنت يونس 

محمود في شــباك املنتخب الســعودي 
الفرحة  وكانت  بإندونيسيا..  جاكارتا  في 
الكأس االســيوية  بالفوز واحلصول على 
للمرة االولى موحــدة البناء الوطن حيث 
كان مير العراق مبنعطف خطير اثر العنف 
الطائفــي الــذي اخمده الفــوز واعتالء 

قمة املنتخبات الكروية في قارة آســيا..  
ومنتخبنــا الوطني لكــرة القدم بقيادة 
ستريشكو  احملترف،  الســلوفيني  املدرب 

كاتانيتش.
وفــي جانب التحكيم، ســيكون للعراق 
حضور بترشــيح 3 حــكام منهم علي 

صباح ومهند قاســم للوســط، وحيدر 
عبد احلسـن حكمـــاً مساعـداً، اذ غـادر 
الـــذي يعـد ضمـــن نخبـة  الثالثـــي 
آسيا فئـــة أ، إلـى اإلمـــارات مـن أجـل 
القـاري  االستحقـــاق  فـــي  املشاركـة 

املرتقـب.

األسـود يغـادرون اليـوم صـوب اإلمـارات
 و3 قضـاة يشاركـون فـي نهائيـات آسيـا

تاسع مشاركة في 17 نسخة.. ولقب واحد في جاكارتا

العبو منتخبنا الوطني.. أختبار قاري مهم

نهائيات كأس 
آسيا 2019
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اكثر منتخب 
واجهه اسود 
الرافدين في 

بطولة كأس 
آسيا كان 

المنتخب االيراني 
، حيث التقى 

المنتخبان في 
ست مباريات 

انتهت اربع منها 
ايرانية  مقابل 
مباراة واحدة 
انتهت لصالح 

كتيبة االسود، 
واخرى بالتعادل ، 
قبل ان يحسمها 

اسود الرافدين  
بركالت الترجيح 

من عالمة الجزاء 
، تاله المنتخب 
التايلندي بأربع 

مباريات انتهى 
نصفها عراقيا 

، والنصف 
االخر بالتعادل 

االيجابي، 
ثم منتخبات 

السعودية 
واالمارت 

وكوريا الجنوبية  
بثالث مباريات 

مقابل مباراتين 
لمنتخبات 

اليابان واستراليا  
والصين، ومباراة 
واحدة لمنتخبات  

الكويت واليمن 
الجنوبي 

ولبنان وكوريا 
الشمالية 

وفيتنام 
وسلطنة عمان 
وتركمانستان  

واوزبكستان 
واالردن 

وفلسطين

الكابتن قحطان 
جثير الذي حدثنا 

عن ذكرياته قائاًل : 
شاركت ببطولتين 

متتاليتين المم 
آسيا االولى كانت 
في دولة االمارات 

العربية المتحدة 
عام 1996 والثانية 

في العاصمة 
اللبنانية بيروت عام 

2000 حيث عدّ 
المشاركتان مميزة  

لي النها اعادت 
الكرة العراقية 

للواجهة اآلسيوية 
مجددًا

الملف 8

بغداد ـ صالح عبد المهدي:

تســارعت االيام واقترب املوعــد وال حديث 
اآلن في الوســط الكــروي العراقي، إال عن 
الرافدين في منافسات  مشــاركة اســود 
النســخة رقم 17 من بطولة كأس آســيا 
ابتداء  االماراتية  املالعب  التي ستحتضنها 
مــن يوم 5 كانــون الثاني اجلــاري ولغاية 2 
شــباط املقبل، وســط تفاؤل حذر بوجود 
امكانية لكتيبة االسود تقودهم الى اجتياز 
حاجــز الدور االول ومن ثم الدخول طرفا في 
الصراع التنافسي القاري اجلديد حتت قيادة 
املدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش.. ( 
التقرير التالي( يسلط االضواء على احلضور 
العراقــي فــي بطولة كأس آســيا بالرقم 

والكلمة:

حملة تاريخية
ظهرت بطولة كأس آســيا الى الوجود في 
عــام 1956، وحتديــدا بعد تأســيس االحتاد 
االســيوي لكرة القدم بســنتني،  واقيمت 
النسخة االولى  للبطولة في هونغ كونغ ، 
واحرز لقبها منتخب كوريا اجلنوبية ، وكان 
املعلى في  القدح  الياباني صاحب  املنتخب 
البطولــة، بعد ان احرز كأســها اربع مرات 
فــي االعــوام 1992 و2000 و2004 و2011 ، 
، ولكل  تاله املنتخبان الســعودي وااليراني 
منهما ثالث مرات، حيث  سجل السعوديون 
اجنازاتهم في االعــوام 1984 و1988 و1996 
، فيمــا كان لاليرانيني  قصب الســبق في 
االعوام 1968 و1992 و1976 ، واحرز منتخب 
كوريــا اجلنوبيــة اللقب مرتــني كانتا في 
عامي 1956 و1960. امــا منتخبنا الوطني 
فحقق اجنــازه في عام 2007 ، في حني ذهب 
اللقب الى الكويت  في عام 1980 وللكيان 
الصهيوني في عام 1964  وألســتراليا  في 
عــام 2015 ، وتأهل الى نهائيات  نســخة 
2019 التــي حتتضنها االمارات  في اخلامس  
من الشــهر املقبل 24 منتخبــا، وزعتهم 
القرعة بني ســت مجموعات، حيث يلعب 
اســود الرافدين في اجملموعــة الرابعة الى 

جانب منتخبات ايران  وفيتنام واليمن.

أول ظهور للعراق
تأخر احلضور العراقي االول  في االستحقاق 
القاري االكبر  الى النســخة اخلامسة التي 
اقيمت في بانكوك عام 1972، بعد ان جنحت 
الدول العربية  في ابعاد الكيان الصهيوني 
عن االحتاد االسيوي لكرة القدم، حيث خاض 
منتخبنــا الوطني ذلك الوقــت  تصفيات 
البطولة ضمن منافسات اجملموعة الغربية  
التي اقيمت في الكويــت منتصف كانون 
االول من عام 1971، وانهــى مبارياته بطال 
للمنتخب  الوصافــة  تــاركا  للمجموعة، 
الكويتي الذي رافقه الــى النهائيات  التي 
بانكوك،  واســتهل  وقائعها فــي  جــرت 
منتخبنــا مهمته في اجملموعة باخلســارة  
امــام املنتخــب الكويتــي  بفــارق ركالت 
الترجيــح من عالمة اجلــزاء 4-3 في مباراة 
غير رسمية الهدف منها حتديد اجملموعات ، 
حيث لعب منتخبنا على اثرها في اجملموعة 
الثانية ففاز على ســيالن )سريالنكا حاليا( 
بخمســة اهداف من دون رد ســجلها علي 
كاظم )3 اهداف ( وشــامل كامل واملرحوم 
ستار خلف من ركلة جزاء، اردفه بالفوز على  
البحرين بهدف دون رد ســجله علي كاظم، 
ثم على االردن بهدفني من دون رد سجلهما  

علي كاظم  وعبدالرزاق احمد.
برصيد  كامل مــن النقاط  تأهل  منتخبنا 
الى الدور نصف النهائي على رأس اجملموعة، 
حيث التقى منتخب لبنان ) وصيف اجملموعة 
االولى خلف الكويت ( وهزمه  بأربعة اهداف 
مقابل هــدف واحد ســجلها علي كاظم  
وشــامل كامل  وعبد الرزاق احمد وصباح 
حامت،  ثم اكمل جناحاته  في املباراة اخلتامية 

بالفوز على الكويت بهدف دون رد ســجله 
رياض نوري في الدقيقة اخلامسة من الوقت 
الوقت االصلي  انتهــاء  االول بعد  االضافي 
للمباراة  بالتعادل الســلبي، وقاد منتخبنا 
في التصفيات املذكورة الراحل  عادل بشير، 
ومثله الالعبون: ســتار خلــف وجالل عبد 
الرحمــن وصبيح عبد علــي وعبد كاظم 
ومجبل فرطوس وصاحــب خزعل ودكلص 
عزيز ورياض نوري وشــدراك يوسف وصالح 
ابراهيــم ومجيد علي ومظفر نوري  وصباح 
نوري  وشــامل كامل وحازم جسام  وصباح 

حامت وعبد الرزاق احمد وعلي كاظم.

مشاركة تاسعة
املشــاركة العراقية في نســخة االمارات 
2019 من بطولة كأس آسيا هي التاسعة، 
بعد ان سبقتها ثماني مشاركات ابتداًء من 
النسخة اخلامسة  التي اقيمت في بانكوك 
عام 1972 اثر جنــاح الدول العربية في ابعاد  
اسرائيل  عن البطولة ، وخرج الفريق يومها 
من الدور االول. اما املشاركة الثانية فكانت 
في النســخة السادســة التي اقيمت في 
طهران عام 1976 ، وحل فيها اسود الرافدين 
باملركز الرابع  بعد اخلسارة مع الصني بهدف 
مــن دون رد ، وبعــد غياب طويل ألســباب 
مختلفة كانت االمارات مسرحا للمشاركة 
في النســخة رقم 11 التي جرت عام 1996 
، وخرج االســود وقتها من الدور الثاني بعد 
اخلســارة امام املنتخب املضيــف بالهدف 
الذهبي، فيما تعود املشــاركة الرابعة الى 
عــام 2000 عندما اقيمت  النســخة  رقم 
12 في بيروت، وودع اسود الرافدين املنافسة 
عنــد حدود  الدور الثاني اثر اخلســارة  امام 

اليابان بأربعة اهداف مقابل هدف واحد.

اجناز غير مسبوق
في النسخة رقم 13 التي ضيفتها الصني 
عام 2004 كانت املشاركة العراقية اخلامسة 
، ويومها خرج اسود الرافدين من الدور الثاني 
ايضا اثر اخلسارة امام البلد املضيف بثالثية 
مــن دون رد. أما االجناز  االبرز الذي حتتفظ به 
الكرة العراقية  على الصعيد القاري، فقد 
حتقق في النسخة رقم 14 التي احتضنتها 
مالعب اربع دول اســيوية عــام 2007 هي 
تايلند  وفيتنام  وماليزيا واندونيسيا ، حيث 
متكن اســود الرافدين من العودة الى بغداد  
بــكأس البطولة  بعد التغلــب في املباراة 
الشقيق   السعودي  املنتخب  على  النهائية 
املشاركة  أما  الثمني.  يونس محمود  بهدف 
الســابعة فكانــت في  الدوحة  حلســاب 
النســخة رقم 15 التــي اقيمت عام 2011  
وودع  اســود الرافدين الصراع التنافســي 
من  الدور الثاني  اثر اخلسارة امام  املنتخب 
االسترالي  بهدف دون رد  جاء  في الدقيقة 
117  من عمر تلك املباراة املاراثونية التي ما 
زالت احداثها عالقة  في االذهان، فيما تعود 
املشاركة الثامنة الى النسخة رقم 16 التي 
احتضنتها استراليا عام 2015 ، وحل فيها 
منتخبنــا باملركز الرابع اثر خســارته امام  
نظيره االماراتي بثالثة اهداف مقابل هدفني.

مباريات واهداف
خالل املشــاركات الثماني  املاضية  خاض 
منتخبنــا  ما مجموعه 35 مباراة، فاز بـ 13 
منها  وتعادل بســبع، بضمنها 3 مباريات  
حســمها لصاحله بــركالت الترجيح  من 
عالمة اجلزاء، فيما خســر  فــي 15 مباراة ، 
وســجل الفريق 38 هدفا  مبرمى منافسيه، 
في حــني دخلت مرمــاه 42 كــرة  ، وجرت 
املباريات التي  حسمتها ركالت الترجيح من 
عالمة اجلزاء بواقــع مباراتني  امام املنتخب 
الكــوري اجلنوبي بعــد التعادل الســلبي، 
جرت اوالهما حلســاب حتديد اجملموعات في 
النسخة اخلامسة التي احتضنتها بانكوك 
عام 1972 ، وجنح خاللها اسود الرافدين من 
التسجيل اربع مرات عن طريق دوكلص عزيز 

ورياض نــوري والراحلني علي كاظم  واحمد 
فتحــي  مقابل  ثالثة للكوريني، وكانت املرة 
الثانية في العاصمة املاليزية كواالملبور  عام 
2007 ضمن منافسات الدور نصف النهائي 
للنســخة رقم 14 ، حيث ســجل اســود 
الرافدين  خمســة اهداف  عن طريق  هوار 
مال محمد  وقصي منير  وحيدر عبد االمير  
واحمد مناجد ، فيما سجل الكوريون ثالث 
مرات، ومباراة امــام املنتخب االيراني  جرت 
في النسخة املاضية  وانتهت عراقية  7 – 6 
بعد التعادل في الوقت املقرر بثالثة اهداف  .

ايران وتايلند
اكثر منتخــب واجهه اســود الرافدين في 
بطولــة كأس آســيا كان املنتخب االيراني 
، حيث التقى املنتخبان في ســت مباريات 
انتهــت اربع منهــا ايرانية  مقابــل مباراة 
االســود،  انتهت لصالــح كتيبة  واحــدة 
واخرى بالتعادل ، قبل ان يحســمها اسود 
الرافدين  بركالت الترجيح من عالمة اجلزاء 
، تــاله املنتخــب التايلندي بأربــع مباريات 
انتهــى نصفهــا عراقيــا ، والنصف االخر 
بالتعادل االيجابي، ثم منتخبات السعودية 
واالمــارت وكوريا اجلنوبية  بثــالث مباريات 
واستراليا   اليابان  ملنتخبات  مباراتني  مقابل 
والصني، ومباراة واحــدة ملنتخبات  الكويت 
واليمــن اجلنوبي ولبنان وكوريا الشــمالية 
وتركمانســتان   عمان  وســلطنة  وفيتنام 

واوزبكستان واالردن وفلسطني.

السفاح هداف
17 العبــا  تركــوا بصماتهم  في ســجل 
بطولة كأس آســيا على امتــداد  احلضور 
العراقي في منافســاتها، تقدمهم يونس 
اهــداف وضعتــه على  بثمانية  محمــود 
قمة الئحــة هدافي  الكــرة العراقية في 
االستحقاق القاري، وسجل السفاح اهدافه 
الثمانية في اربع نسخ بواقع هدف واحد في 
النسخة رقم 13 التي جرت في الصني عام 
2004 ، واربعة اهداف في النســخة رقم 14 
التــي جرت وقائعها في اربع مدن اســيوية 
عام 2007 وهدف واحد في النسخة رقم 15 
التي احتضنتها قطــر عام 2011 ، وهدفني 
في النسخة رقم 16  التي جرت في استراليا 
عام 2015 ، فيما سجل حيدر محمود ثالثة 
اهداف  مقابل هدفني لليث حسني وصباح 
جعير  وهوار مال محمد  ونشأت اكرم وكرار 
جاسم  واحمد ياســني، وهدف واحد لعمو 
يوســف  وكاظم وعل  وصباح عبد اجلليل 
وفالح حسن  وحســام فوزي وخالد محمد 
صبــار وقحطان جثير  وعبــاس عبيد ورزاق 
فرحان وقصي منير وياســر قاسم وضرغام 
اسماعيل ووليد ســالم وامجد كلف، الى 
جانب هدف  جــاء بنيران صديقة عن طريق 

مدافع املنتخب االماراتي وليد عباس.

محليون واجانب
8 مدربني اشرفوا على قيادة اسود الرافدين  
بينهم  الســابقة،  الثماني  املشاركات  في 
اربعة محليني، وهم عبد االله محمد حسن  
1972 ويحيى  في النسخة اخلامســة عام 
علــوان في النســخة رقم 11 عــام 1996 
وعدنان حمــد  في النســخة رقم 13 عام 
2004 وراضي شنيشــل في النسخة رقم 
16 عــام 2015 ، مقابل اربعة اخرين  اجانب، 
وهم االسكتلندي الراحل داني ماكلنني في 
النســخة السادســة عام 1976 والصربي 
ميــالن جينادينوفيتش  في النســخة رقم 
12 عــام 2000 ، والبرازيلــي جورفان فييرا 
في النســخة رقم 14 عــام 2007 واالملاني 
فولفانغ سيدكا  في النسخة رقم 15 عام 

. 2011

اول هدف واقدم تشكيل
- اول هــدف عراقي في بطولة كأس آســيا 
حمل امضاء الالعب عمو يوسف، وسجله 

مبرمى تايالند في النســخة اخلامسة التي 
جــرت في بانكــوك عــام 1972، فيما كان 
اخر هدف من نصيب امجد كلف وســجله 
مبرمى االمارات في النســخة رقم 16 التي 

احتضنتها استراليا عام 2015.
- اول تشــكيل عراقي شــارك في  بطولة 
كأس آســيا تألف مــن الالعبــني: الراحل 
ســتار خلف وجالل عبــد الرحمن ومجيد 
علي ومجبل فرطــوس والراحل عبد كاظم  
ودكلص عزيز وصاحــب خزعل  ورياض نوري 
وحازم جســام  وعمو يوسف وعلي كاظم 
وصالح  كامل  وشــامل  يوســف  وشدراك 
ابراهيم وصباح حامت  والراحل احمد فتحي  

ومجيد زوير وزياد عبد احلميد.
غاب منتخبنا الوطني عن املشــاركة  في 
اربع نســخ من  بطولة كأس آسيا  السباب 
مختلفة  ابتداء من النســخة الســابعة 
التي جرت وقائعهــا في الكويت عام 1980 
مرورا بالنســخة الثامنة  التــي جرت في 
ســنغافورة عام 1984 ثم التاســعة التي 
جــرت فــي الدوحــة  عــام 1988  وانتهاء 
بالنســخة العاشــرة التــي احتضنتهــا 
طهران عام 1992 ليســتانف  مشــاركته  
فــي النســخة  رقم 11 التــي اقيمت  في 
االمارات  عام 1996  حيث اجتاز  التصفيات  
على راس اجملموعة السادســة  التي اقيمت 
مبارياتها  في العاصمة االردنية  عّمان  في 
النصف االول من آب عام 1996  مبشــاركة 
منتخبات  العراق واالردن وباكســتان  بعد 
انسحاب   بنغالديش  عن الصراع التنافسي  
، وتصدر منتخبنا اجملموعة برصيد كامل من 
النقــاط  في اعقاب تغلبــه على املنتخب 
الباكســتاني  بثالثــة اهــداف دون مقابل  
تنــاوب على تســجيلها  صاحــب  عباس 
وحســام  فوزي  وراضي شنيشل  تاله  بفوز 
مهم  وحاسم على حساب  صاحب االرض 
واجلمهــور   بهدف  ثمني حمل امضاء  جبار  
هاشم ، وقاد منتخبنا في التصفيات املدرب 
الراحــل عموبابــا  ومثله الالعبــون :عماد 
هاشم وهاشم خميس  وعامر عبد الوهاب  
وســمير كاظم وراضي شنيشــل  وجبار 
هاشــم  وهشام علي  وعامر قاسم  وحيدر 
جبار وعصام حمد وحبيــب جعفر  ونعيم 
صــدام  وخالد محمد صبار  وليث حســني 
واحمد دحام  وصادق سعدون واحمد راضي  
وقحطــان جثير وحســام فــوزي  وصاحب 

عباس.
وللفترة من التاســع حتى التاســع عشر 
مــن ايار عــام 1972 احتضنــت العاصمة 
النســخة  منافســات  بانكوك  التايلندية 
اخلامســة من بطولة كأس آسيا  مبشاركة 
ســتة منتخبــات ، اجتــازت اربعــة منها 
التصفيات التمهيدية وهي العراق والكويت  
وكوريــا  اجلنوبية وكمبوديا، الى جانب ايران 
حامــل اللقــب وتايالنــد البلــد املضيف، 
مباراة   بخوض  واستهل منتخبنا شــوطه 
حتديد اجملموعات  امام  كوريا اجلنوبية والتي 
حسمها لصاحله بفارق ركالت الترجيح من 
عالمة اجلزاء 4-3 بعد انتهاء الوقت االصلي 
بالتعــادل الســلبي، وجنح في التســجيل 
ملنتخبنــا دكلص عزيز وريــاض نوري وعلي 
كاظم واحمد فتحي، وهكذا لعب منتخبنا 
في اجملموعة االولى، فخســر مباراته االولى 
امام املنتخب االيراني بثالثية من دون مقابل، 
فيما تعادل في املباراة الثانية امام املنتخب 
التايلندي  بهدف ملثله  سجله عمو يوسف، 
وبذلك خرج من املنافســة عند حدود الدور  
االول  بفــارق االهداف عــن البلد املضيف 
الذي خســر امام ايران  بثالثة اهداف مقابل 
هدفني، وفي النهاية  متكن املنتخب االيراني 
من احــراز باللقب  بعد تغلبــه على كوريا 
اجلنوبية بهدفني مقابــل هدف واحد ، وقاد  
منتخبنــا  في النهائيات املــدرب عبد االله  
محمد حسن، مبســاعدة عمو بابا، واضيف 
له عدد من الالعبــني، الى جانب مجموعة 
التصفيات ، امثال عمو يوسف ومجيد زوير 

وزياد عبد احلميد واحمد فتحي.
احلضور الثاني للكــرة العراقية في بطولة 
كأس آســيا كان في النســخة السادسة 
التي اقيمت نهائياتها في ايران عام 1976 ، 
حيــث جنح  منتخبنا في اجتياز  التصفيات 
التــي احتضنها  ملعب الشــعب الدولي 

للفترة من 21 تشرين الثاني لغاية 2 كانون 
االول  مــن عام 1975 مبشــاركة  منتخبات 
وافغانســتان،  وقطر  والســعودية  العراق 
واقيمــت مبارياتهــا بطريقة الــدوري من 
مرحلتني ، ففي املرحلة االولى فاز  منتخبنا 
علــى قطر بهدف من دون رد ســجله فالح 

بغداد ـ خيام الخزرجي*

مع بــدء العد التنازلي النطالق منافســات 
نهائيات امم آسيا التي ستنطلق السبت في 
دولة االمارات العربية املتحــدة، بدأ احلديث 
عن ذكريات هذه البطولة التي تعني الشيء 
أن أحرز  العراقي، بعــد  الكثيــر للشــعب 
منتخبنا الوطنــي اللقب االغلى في تأريخه 
عام 2007.. الكثير من االمور واخلفايا مر بها 
جنومنا الدوليون خالل البطوالت الســابقة، 
وهو ماخفــي عن الكثير من املتابعني انذاك، 
مــا جعل االمر يثير فضولنا بالكشــف عن 
الكثير من االمور التي رواها عدد من الشهود 
الذيــن مثلوا الكرة العراقيــة طيلة االعوام 

والعقود املاضية.
)الصبــاح اجلديد( كانت لهــا وقفة لتتناول 
اليوم فــي احللقة االولى ابــرز االحداث التي 
عاشها جنومنا الدوليون في أثناء بطوالت أمم 
آسيا الســابقة، وابرز مامر به هؤالء النجوم 

خالل البطوالت التي شاركوا بها.

طيارة والدكتاتورية
وقفتنــا االولــى كانــت مع حــارس مرمى 
الكابنت هاشم  الســابق،  الوطني  منتخبنا 
خميس امللقب بـ )طيــارة(، والذي حدثنا عن 
ذكريات مشاركته مع أسود الرافدين ببطولة 
أمم آسيا التي أقيمت في العاصمة اللبنانية 
بيــروت عام 2000 ، حيث قــال: ان دكتاتورية 

اليوغسالفي  آنذاك  الوطني  مدرب منتخبنا 
ميــالن، ونزعة الغرور التــي كان يتصف بها 
اسهمت كثيراً بظهور منتخبنا بأسوأ حال 
في البطولة برغم أن التشكيلة كانت تضم 
خيرة الالعبني حينها، حيث كان أغلب العبي 
املنتخب ال يطيقون طريقة تعامل املدرب، ما 
جعل االمور تصل الى أشبه بالقطيعة بينه 

وبني الالعبني.
 وزاد: من االمور الســيئة التــي حدثت بعد 
الياباني  املنتخــب  مــن  املدوية  خســارتنا 
ومغادرتنا البطولــة، نعت بعض املتواجدين 
مع وفــد املنتخب الوطنــي حينها الالعبني 
بالتخاذل، وجعلوا من النتائج السلبية التي 
خرج علــى اثرها املنتخب من الــدور الثاني 
موضوعاً سيآســيا مفبــركاً بحق الالعبني 
الذين تعرضوا بعد انتهاء البطولة لعدد من 
العقوبــات التي كانت موجودة خالل النظام 

السابق. 

خطأ إداري
أما املدافع الدولي السابق، الكابنت عبداجلبار 
هاشــم ، فقد مثــل العراق فــي بطولتني 
متتاليتني، االولى التي جرت في دولة االمارات 
العربية املتحــدة عــام 1996  ،والثانية في 
لبنان عام 2000 ، حيث حتــدث عن ذكرياته، 
قائــالً : كان املنتخــب فــي البطولة االولى 
التي جرت فــي االمارات يقوده آنذاك الكابنت 
يحيى علوان، وقدم العبونا مســتويات مميزة 
بعد ان كنا احد ابرز املرشحني للقب، ولكننا 

اصطدمنــا بعقبة التحكيــم الذي ظلمنا 
كثيراً خــالل مباراتنا أمــام  أصحاب االرض 
املنتخب االماراتي لنــودع البطولة في الدور 

النصف نهائي.
البطولــة تلقيت عرضاً  انتهــاء  وبنّي: بعد 
احترافياً مــع احد االندية االملانية، ولكنه لن 
يتحقق بسبب تلكؤ اداري ألمثل نادي االحتاد 

القطري )الغرافة حالياً(  بعد البطولة.
مختتما: أما البطولة الثانية التي شــاركت 
بها فــي لبنان عام 2000 فتــم اختياري مع 
زمالئي عبــاس عبيد وصبــاح جعير ضمن 
التشــكيلة االفضــل في البطولــة برغم 
خروجنــا مــن الــدور الثاني، وعــدم ظهور 
منتخبنا بصورة عامة مبســتوى جيد، وهذه 
ابرز االمــور اجلميلة التي احملها في ذاكرتي 

عن نهائيات أمم آسيا.  

التوفيق اإللهي
وقفتنــا االخيــرة كانت مع جنــم منتخبنا 
الوطني الســابق، كرار جاسم، الذي دون في 
سجله الشخصي اللقب االغلى عندما حاز 
مع أسود الرافدين على اللقب، الذي تتذكره 
الكرة العراقيــة بكل فخر عام 2007 ، حيث 
قال: ما زلت أتذكر فرحة هذه البطولة لغاية 
اآلن، خصوصاً ركالت اجلــزاء الترجيحية في 
الدور نصــف النهائي أمــام كوريا اجلنوبية، 
وبالتحديد ركلــة زميلــي حيدرعبد االمير 
التــي اوقفت قلوبنا، ولكــن ارادة اهلل كانت 
اقوى عندما دخلت الكرة من بني يدي احلارس 

الكوري.
وأضاف: بعــد دخول الكرة املرمــى الكوري، 
وعلــى ما أتذكر، كانت الركلــة الترجيحية 

الثالثــة، وأيقنت حينها بأن الفوز ســيكون 
حليــف العــراق، وأن هلل ســبحانه وتعالى 
اراد أن يوفقنا لكي نحــرز اللقب في املباراة 

النهائية أمام املنتخب الســعودي والتي ما 
زالت دقائقها وأحداثها ال تفارق خيالي.

جنم منتخبنا الوطني السابق الكابنت صادق 

نجوم الكرة يروون قصص واجهتهم في نسخ سابقة لنهائيات القارة
أمم آسيا تنطلق السبت في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بانكـوك سجلـت المشاركـة األولـى.. وفـي جاكارتـا تحقـق اإلنجـاز
الحضور العراقي في بطولة كأس آسيا
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حســن، تبع ذلك بالفوز على افغانســتان 
بثالثة اهداف مقابل هدف واحد ســجلها  
احمــد صبحي وحســاني علــوان  وعلي 
كاظم، قبل ان يتعادل مع السعودية بهدف 
ملثله ســجله هــادي احمد، وفــي املرحلة 
الثانية جدد منتخبنا الفوز على قطر، ولكن 

هذه املرة بثالثة اهداف من دون رد ســجلها 
حســاني علوان وفالح حسن وكاظم وعل ، 
كما فاز على افغانستان  بأربعة اهداف من 
دون رد سجل نصفها علي حسني محمود، 
وتكفــل بالنصف االخر هشــام مصطفى 
وهادي احمــد، واختتم التصفيــات بالفوز 

على السعودية  بهدفني مقابل هدف واحد، 
ســجلهما احمــد صبحي وفالح حســن، 
ليتصــدر اجملموعة  ويتأهل الــى النهائيات 
برفقة املنتخب الســعودي  الذي انسحب 
فيمــا بعد ، وقاد منتخبنــا في التصفيات 
املذكورة املدرب االســكتلندي الراحل داني 
ماكلنن، ومثله الالعبون : جالل عبد الرحمن 
وفاضل عباس وياسني ياس ومجبل فرطوس 
وحسن فرحان ومحمد طبرة وعادل خضير 
ورحيم كرمي وعليوي حسني وحساني علوان 
وعــالء احمد وهــادي احمد وفالح حســن  
وزياد عبــد احلميد وصباح عبد اجلليل وعلي 
حســني محمود وهشام مصطفى وكاظم 
وعل وعلــي كاظم واحمــد صبحي  وثامر 

يوسف.
في نهائيــات طهران التــي اقيمت للفترة 
مــن 4 لغاية 13 من حزيران عام 1976، لعب 
الثانية، فخسر اولى  منتخبنا في اجملموعة 
مبارياتــه امام ايران  بهدفني من دون رد،  بيد 
انه تغلب في املبــاراة الثانية على منتخب 
اليمن اجلنوبية  بهدف من دون رد، ســجله 
كاظم وعل ، وتأهل الى الدور نصف النهائي  
ليخســر امام الكويت  في الوقت االضافي  
بثالثة اهــداف مقابل  هدفني، ســجلهما 
صبــاح عبد اجلليــل وفالح حســن واضاع 
علي كاظــم ركلة جزاء في تلــك املباراة  ، 
خاض بعدهــا  منتخبنا  مبــاراة الترضية 
امــام الصني، وخرج خاســرا  بهدف دون رد، 
مقتنعا باملركز الرابع ، بعد ان كان باالمكان 
حتقيــق  افضل مما كان، وقــد احرز املنتخب 
االيرانــي اللقــب  بعد تغلبــه على نظيره 
الكويتي بهدف مــن دون رد ، وقاد منتخبنا 
كاكا،  اليوغســالفي  املدرب  النهائيات  في 
الذي اعقــب زميله االســكتلندي الراحل، 
وفي النهائيات املذكورة اضيف لتشــكيلة 
التصفيــات  الالعبون فتاح محمد  وكاظم 

كامل  وابراهيم علي.

خروج غير مستحق
في نســخة االمارات مــن البطولة  1996 
خاض منتخبنا  اســتحقاقه القاري  ضمن 
منافســات اجملموعــة الثانيــة  الى جانب 
منتخبــات الســعودية  وايــران وتايالنــد  
فاســتهل مبارياته بتحقيق فــوز تاريخي  
على املنتخب االيراني بهدفني  ســجلهما 
حســام فوزي وخالد محمــد صبار  مقابل 
هــدف واحد من ركلة جزاء  خســر  بعدها 
امام  املنتخب الســعودي بهدف من دون رد 
قبل ان يختتم مبارياتــه في اجملموعة بفوز 
كبير على املنتخب التايالندي  قوامه اربعة 
اهداف تقاســمها  الثنائــي حيدر محمود 
وليث حســني  مقابل هــدف واحد ليتأهل 
منتخبنا  الى الــدور ربع النهائي   كافضل 
الثوالــث  فــي اجملموعات  بعد ان تســاوى  
بالنقاط مع املنتخبني الســعودي وااليراني  
بســت نقاط بيد انه تخلف عنهما بفارق  
هــدف واحد ، وفي الدور ربع النهائي  تعرض  
الفريق  خلسارة غير مستحقة امام  نظيره 
االماراتــي  بالهدف الذهبي  الذي  ســجله  
عبد الرحمن  ابراهيم  اثر ركلة حرة مباشرة 
احتســبها احلكم املصري جمــال الغندور 
وقيل وكتب عنها الكثيــر ،  وقاد منتخبنا 
في تلــك البطولــة  املدرب يحيــى علوان 
ومثله  الالعبون : احمد علي حسني  وجليل 
زيدان  وعماد هاشم  وسمير كاظم وراضي 
شنيشل  وجبار هاشم  وحيدر جبار  وخالد 
محمد صبار  ومحمد جاسم مهدي  وليث 
حســني واحمد دحام ووليد خالد  وقحطان 
جثير  وحســام فوزي  وحيدر محمود وعادل 
نعمة  وحســن عباس  وعصام حمد  وعلي 

وهيب  وصاحب عباس.
وجــدد منتخبنــا الوطنــي  حضــوره في 
بطولة كأس آســيا  من خالل مشــاركته 
في منافسات النسخة  رقم 12 التي جرت 
وقائعها فــي  العاصمــة اللبنانية بيروت  
عام 2000  وذلــك بعد اجتيازه   التصفيات 

احتضنتها  التــي  االولى  اجملموعــة  ضمن 
طاجكســتان  في الثلث االول من شــهر 
متوز عام 1999 مبشــاركة منتخبات العراق 
وطاجكستان  وسلطنة عمان وقيرغزستان 
، و استهل منتخبنا شوطه في التصفيات  
بتحقيــق فــوز ثمني  علــى صاحب االرض 
واجلمهور  بهدفني ســجلهما عصام حمد 
من ركلة جزاء  وحبيب جعفر مقابل  هدف 
واحــد  من ركلة جــزاء تبعــه بالفوز على 
منتخــب  الســلطنة بهدفني مــن دون رد 
ســجلهما رزاق فرحان  ثم اختتم مبارياته 
بفــوز كبير علــى  منتخب قيرغزســتان  
قوامــه خمســة اهداف ســجلها  عباس 
عبيد )هدفان ( ورزاق فرحان وحســام فوزي  
وحيدر محمود  مقابل هدف واحد ليتصدر 
منتخبنا اجملموعة بتســع نقــاط  ويتاهل  
الى النهائيات عن جدارة  واستحقاق ، وقاد 
الفريق يومها  املــدرب  ناجح حمود ومثله 
الالعبون : هاشم خميس وعامر عبد الوهاب  
واحمد  علي حسني وراضي شنيشل وحيدر 
محمود ووليد خالد وصادق سعدون  واحمد 
كاظم وهشــام علي  وحســن جواد وفالح 
حســن  وحبيب جعفر وعصام حمد  وليث 
حسني وياســر عبد اللطيف وعباس عبيد 
وعبــد الوهاب ابــو الهيل  وحســام فوزي  

وهشام محمد ورزاق فرحان.

عقدة ربع النهائي
فــي النهائيــات  التي احتضنتهــا بيروت 
الثاني  الثاني من تشــرين  خالل النصــف 
عام 2000  لعب منتخبنا ضمن منافسات 
الــى جانــب منتخبات  اجملموعــة االولى  
لبنان وايران وتايالند  فبكر بتســجيل  فوز 
مســتحق على نظيره التايالندي  بهدفني 
من دون رد ســجلهما  قحطان جثير وحيدر 
محمود  تعادل بعدها مع املنتخب املضيف  
بهدفــني لكل منهما ســجلهما ملنتخبنا  
صباح جعيــر ، اما فــي مباراتــه  الثالثة  
بــدوري اجملموعــات فقد خســر  منتخبنا 
امــام  نظيره االيراني  بهدف من دون مقابل 
ويكســب املنتخبان بطاقتــي التاهل  عن 
اجملموعة الى الدور ربع النهائي  والذي شهد 
خســارة  قاســية ملنتخبنا  امام املنتخب 
اليابانــي  قوامهــا اربعة اهــداف  رد بها 
احفاد الســاموراي على هدف  التقدم الذي 
ســجله  العبنا  عباس عبيد  ليودع اسود 
الرافدين  الصراع التنافســي عند هذا احلد  
، وقاد منتخبنا  في النهائيات املدرب ميالن 
: هاشــم  جينادينوفيتش  ومثله الالعبون 
خميس  وعماد هاشــم وعامر عبد الوهاب  
وحمزة هادي  وحيدر محمود  واحمد كاظم 
وزيــاد طارق  وجبار هاشــم وحيــدر عبيد  
واحمد حســني وعصام حمد  وعبد الوهاب 
ابو الهيل وهشــام محمد  وعدنان محمد 
ابو سعدية وحســام فوزي  واملرحوم عباس 
رحيــم وقحطان جثير  واحمــد عبد اجلبار  
وصادق سعدون  وعباس عبيد  وصباح جعير  

وماهر حبيب.

 الصني هذه املرة
في النســخة  رقم 13 التي جرت نهائياتها  
في الصني  عام 2004  جددت الكرة العراقية 
حضورها  بعــد ان اجتاز  اســود الرافدين 
تصفيات  اجملموعة  السادســة  التي جرت  
خالل تشــرين الثاني من عام 2003 بطريقة 
التجمــع  علــى مرحلتني بــني منتخبات  
العــراق والبحرين وماليزيــا  وميامنار  حيث 
احتضنت كواالملبــور املرحلة االولى  وفيها 
تغلــب منتخبنا على  البحرين بخمســة 
اهداف ســجلها  يونس محمــود ) اربعة (  
وجاسم ســوادي مقابل هدف واحد اعقبه 
بالتعادل مــع املنتخب املاليزي  بدون اهداف  
ثــم الفوز علــى منتخب ميامنــار  بثالثية 
نظيفة تناوب  على تسجيلها  حيدر عبيد 
واحمد مناجد  وهشام محمد ، وفي املرحلة 
الثانية التي جــرت وقائعها في املنامة  فاز 

منتخبنا على املنتخب املاليزي  بخمســة 
اهــداف ســجلها يونس محمــود ) ثالثة ( 
وقصي هاشــم وحسام فوزي  مقابل هدف 
واحــد اعقبه  بفوز اخر  جاء على حســاب  
منتخــب ميامنــار  بثالثة اهداف ســجلها 
عباس حسن وعباس رحيم  وجاسم سوادي 
من ركلة جزاء  مقابل هدف واحد  اما املباراة 
االخيرة فخســرها  منتخبنا امام املنتخب 
البحريني بهدف مــن دون رد ومع ذلك تاهل 
منتخبنا  على راس اجملموعة  بفارق االهداف 
عن املنتخــب البحريني ، وقاد منتخبنا  في 
التصفيات املذكورة  املــدرب االملاني بيرنارد 
ســتاجن  ومثله الالعبون : سعد ناصر وعدي 
طالب ووسام كاصد  وحيدر عبيد ورافد بدر 
الدين  واحمد  كاظم  وحيدر جبار  وجاسم 
سوادي وهيثم كاظم  وعباس رحيم ونشات 
اكرم  وقصي هاشــم وعلي وهيب  ومهند 
محمد علي وســعيد محسن  وناصر طالع 
ويونس محمود  وهشــام محمد وحســام 

فوزي  وعباس حسن واحمد مناجد.

صورة مكررة
في  نهائيــات  البطولة التــي اقيمت في 
الصــني  خالل متــوز من عــام 2004  لعب 
الثالثة واســتهل  منتخبنا فــي اجملموعة 
مبارياته  باخلســارة امام املنتخب االوزبكي 
بهدف من دون رد بيد انه عوض ذلك  بفوزين 
متتاليني  اولهما على منتخب تركمانستان  
بثالثة اهداف سجلها  هوار مال محمد  ورزاق 
فرحان وقصــي منير مقابل هدفني  والثاني 
على املنتخب السعودي بهدفني سجلهما  
ويونس محمود مقابل هدف  اكرم  نشــأت 
واحد وبذلك تأهل منتخبنــا الى الدور ربع 
النهائي ثانيا عــن اجملموعة  خلف املنتخب 
االوزبكي ، وشاءت  االقدار ان يواجه منتخبنا 
في الــدور ربع النهائــي  املنتخب الصيني  
املتسلح بامتيازات  الضيافة  ويخرج خاسرا 
امامه بثالثة اهداف مــن دون رد  في املباراة 
التي ارتفعت فيهــا البطاقة احلمراء بوجه  
حــارس مرمانا  احمد علــي ، وقاد منتخبنا  
وقتها املــدرب عدنان حمد ومثله الالعبون : 
احمد علي  ونور صبري وعدي طالب  وحيدر 
جبار وســعد عطية  وباسم عباس وياسر 
رعد  وحيدر عبد االميــر  وحيدر عبد الرزاق 
وعبد الوهاب ابــو الهيل  وهوار املال محمد 
وصالح ســدير  ومهدي  كرمي وحسان تركي  
واحمــد صالح وحيدر صبــاح  وقصي منير 
ونشــات اكرم  ورزاق فرحــان وعماد محمد  

واحمد مناجد ويونس محمود.

حدث تاريخي
لم تســجل الكرة العراقيــة حدثا تاريخيا 
على مســتوى القارة  مثلما ســجلته في  
منافسات  نســخة عام  2007  من بطولة  
كأس آســيا التي احتضنتها مالعب تايلند 
وفيتنــام وماليزيا واندونيســيا  حيث عاد 
اســود الرافدين الى بغداد بالكأس الغالية 
الول مــرة على امتــداد  تاريــخ  البطولة 
وســط احتفاالت غامرة يصعــب وصفها 
، واوقعــت  قرعة النهائيــات منتخبنا  في 
اجملموعة االولى  التي احتضنت منافساتها   
العاصمــة التايالندية بانكوك  وضمته الى 
جانــب منتخبات تايالند  وســلطنة عمان 
واســتراليا  فتعادل فــي مباراته االولى مع 
البلد املضيف  بهدف ملثله  ســجله يونس 
محمــود  حقق بعدهــا فوزا كبيــرا على 
اهداف  ثالثة  املنتخب االســترالي قوامــه 
مقابل هدف واحد  ســجلها  نشــأت اكرم  
وهوار مال محمد وكرار جاسم  ثم تعادل مع 
املنتخب العماني  بدون اهداف  ليتأهل  الى 
الدور ربع النهائي  على رأس اجملموعة  حيث 
اجتاز فــي هذا الدور  املنتخــب الفيتنامي 
صاحــب االرض واجلمهــور بهدفني من دون 
رد ســجلهما يونس محمــود قبل ان يهزم 
املنتخب الكوري اجلنوبــي  في الدور نصف 
النهائي بفــارق ركالت الترجيح من عالمة 

اجلزاء 4 3- بعد انتهاء الوقت املقرر للمباراة 
بالتعــادل الســلبي  وجنــح فــي التنفيذ  
ملنتخبنا هوار مال محمد وقصي منير وحيدر 
عبد االمير واحمد مناجد  ولم تنفذ الركلة 
اخلامســة بعد ان استاســد  نور صبري ورد 
ركلة للشمشــون الكوري  فيما ارتطمت 

ركلة اخرى بالقائم.

الظفر باللقب
وهكذا تأهل  منتخبنــا الى مباراة التتويج 
التــي ضيفتهــا العاصمة االندونيســية 
جاكارتا  ليهزم املنتخب السعودي  الشقيق 
بهدف  مــن دون مقابل حمل امضاء  يونس 
محمود برأسية رائعة  ال تصد وال ترد، وبهذا 
الهدف احرز منتخبنا اللقب القاري الول مرة  
كما  تقاسم السفاح لقب هداف البطولة 
مع النجم  الســعودي ياســر القحطاني  
ولكل منهما اربعــة اهداف ، وقاد منتخبنا  
فــي رحلة  االجنــاز الكبير وغير املســبوق   
املــدرب البرازيلــي جورفان فييــرا  ومثله 
الالعبون : نور صبــري واحمد علي ومحمد 
كاصد  وباسم عباس وعلي حسني ارحيمة  
وجاســم محمد غالم وحيــدر عبد االمير 
وحيدر عبد الرزاق  وخلــدون ابراهيم ونبيل 
عباس  ونشــات اكرم  وهيثم كاظم وهوار 
مال محمد  ومهدي كــرمي واحمد عبدعلي 
كوبي  وكرار جاســم وصالح سدير  وقصي 
منير وســامر ســعيد  وعلي عباس ويونس 

محمود  ومحمد ناصر واحمد مناجد.

نسخة الدوحة
تأهــل منتخبنــا الوطنــي الــى نهائيات  
النســخة رقم 15 من بطولة كأس آســيا 
التــي جرت وقائعهــا في الدوحــة للفترة 
من 17 ولغاية 29 كانــون الثاني عام 2011 
بوصفه  حامل اللقب  حيث وضعته قرعة 
البطولــة في اجملموعة الرابعــة الى جانب 
الشمالية   وكوريا  وايران  االمارات  منتخبات 
فاســتهل رحلة الدفاع عن لقبه بخسارة 
غير مســتحقة  امــام املنتخــب  االيراني  
قوامها هدفني مقابل هدف واحد ســجله  
يونس محمود لكنه عــّوض ذلك  بتحقيق 
فوز صعب وثمني  علــى املنتخب االماراتي 
الشــقيق بهدف من دون مقابــل  جاء في 
الوقــت القاتــل  من عمــر املبــاراة بنيران 
صديقة عن طريق املدافــع وليد عباس ثم 
عزز ذلك  بفوز اخر جاء على حساب منتخب 
كوريا الشمالية بهدف من دون مقابل حمل 
امضاء كرار جاســم ليتأهل اسود الرافدين 
الى الدور ربــع النهائي باملركــز الثاني في 
اجملموعة برصيد ست نقاط خلف املنتخب 
االيرانــي صاحــب املركــز  االول  بالعالمة 

الكاملة.
في  الدور ربع النهائي توجب على منتخبنا 
مواجهة نظيره االســترالي  بطل اجملموعة 
الثالثــة  فقدم العبونا عرضــا كبيرا  امام 
خصم قــوي  وعنيد حيث انتهــى الوقت 
بالتعادل الســلبي ليلجا  االصلي للمباراة 
املنتخبــان الى خوض  وقــت اضافي  بغية 
حســم النتيجــة  حيــث بقــي التعادل 
مستمرا  حتى الدقيقة 117 عندما سجل 
االسترالي هاري كيويل  هدف الفوز الوحيد 
ملنتخب بالده   ليخرج منتخبنا  من الصراع 
التنافسي عند هذا احلد بالرغم من انه  كان  
مرشــحا للذهاب الى ابعد مــن ذلك،  وقاد 
اســود الرافدين في هــذه  البطولة  املدرب 
االملاني ســيدكا  ومثل الفريــق الالعبون: 
محمد كاصد  ومهدي كرمي  وســالم شاكر 
وعلي حســني ارحيمــة  واحمــد ابراهيم 
وسامال سعيد وباسم عباس وكرار جاسم   
ونشأت اكرم وقصي منير  وهوار مال محمد  
وسامر سعيد  وعماد محمد ويونس محمود 
وعالء عبدالزهــرة  ومصطفى كرمي ومثنى 
خالد  ولم يشارك علي مطشر وحيدر رعد  
ومحمد علي كرمي  وســعد عطية وســعد 

عبداالمير  واحمد اياد.

ســعدون الذي حتدث عن ذكريات مشاركته 
ببطولة أمم آســيا عام 2000 فــي العاصم 
اللبنانيــة )بيــروت(  حيث قال:مشــاركتنا 

في لبنــان  حملت الكثير مــن الذكريات و 
املشــكالت  مع املنتخب حتــت قيادة املدرب 
ميالن التي بدأت من املعســكر الذي أقامه 

املنتخب في يوغسالفيا حينها حيث كانت 
هنالك مشــكلة في توفيــر الطعام املالئم  
للوفد  بســبب عدم وجود حلوم مناسبة في 

مقر اقامتنا مما اضطرنا الى شراء مستلزمات 
الطعام من اماكن بعيدة ليقوم زميلي حمزة 
هــادي بأعــداد الطعام جلميــع الوفد وذلك 
التقانه فن الطبــخ  والتفنن بصنع االطباق 
العراقية الشــهية، ولكن برغم جميع هذه 
الظــروف توجهنا بعد املعســكر الى لبنان 

للمشاركة.
  أما خالل البطولة فــي لبنان تعرضت الى 
موقف الانســاه ماحييت وهــو من اصعب 
املواقف التي مررت بــه في حياتي الرياضية 
وذلك قبل انطــالق مباراتنا امــام املنتخب 
اليابانــي حيث تفاجأت عندمــا وصلت الى 
ملعــب املباراة بأنني نســيت فانيلة اللعب 
في الفندق وحينها التوجد غير فانيلة لعب 

واحدة لالعبي املنتخب . 
مما جعلنــي أذهب الى ســائق حافلة الوفد 
وأطلب منــه ان يذهب الــى الفندق وجلب 
الفانيلــة اال انــه تأخر  كثيــراً مما اضطرني 
الطلب فانيلة لعب مــن الالعبني الذين لم 
يتواجدوا مــع الفريق ضمن الــــ 18 العبا 
ليقوم االداري بقص الفانيلة الداخلية ألحد 
زمالئي الالعبني من اجل تغيير الرقم من دون 

علم املالك التدريبي حينها.
واوضح: من االمور التــي مازالت عالقة في 
ذهني عندمــا نزلت للملعب مــع املنتخب 
الى  للملعــب ووجهي  العراقي كان ظهري 
املدرجات اللقي التحية على اجلمهور واركض 
للخلف لكي الاجعل املدرب يشــاهد فانيلة 
اللعب وهذا هو أجمل مااحمله من ذكريات 

البطولة برغم قســوتها بســبب مغادرتنا 
البطولة بخفي حنني .

روح الفريق الواحد
اما مدافع منتخبنا الوطني الســابق حيدر 
عبد  الرزاق الذي حتدث عن مشاركته مع أسود 
الرافدين في بطولة أمم آسيا التي أقيمت في 
اربع دول عام 2007 حيــث قال : بعد بطولة 
غرب آســيا التي جــرت قبــل البطولة في 
االردن وحصولنا على املركــز الثاني توجهنا 
الى كوريــا اجلنوبية الجراء معســكر قبيل 
البطولة وكان مثاليا بكل شيء وتوفرت لنا 
فرصة اللعب مع اوزبكستان وكوريا اجلنوبية 
جتريبياً قبل البطولة  بأيام وعلي مستوى عال 
برغم اخلســارة في املباراتني اال اننا استفدنا 
من االخطاء وكذلك عمل اجلهاز الفني على  

تصحيحها  قبل الدخول للبطولة
وزاد: برغــم الظــروف الصعبة الــي مر بها  
املنتخــب وكذلك ظروف البلــد انذاك التي 
كانت التســر عدوا والصديقــا لكن اجلميع  
كان عازما  علي تقدمي مستوى جيد ولالمانة 
وللتاريــخ الفضل يعــود انــذاك  للكابنت 
حسني سعيد الذي عمل على  توفير افضل 
الظروف بأمكانيات مادية قليلة جداً من اجل 
ان  يظهر املنتخب بأحســن صورة وبالفعل 
حققنــا مــاكان  اجلميع يطمــح اليه وهو 
لقــب البطولة ومن املواقــف التي اتذكرها 
جيداً والتي كانت سبباً بااللفة الكبيرة بني 
الالعبني اننا كنا نقيم في الليل بطولة من 

مجموعات بني الالعبني نلعب الكرة مبمرات 
الطابــق العلوي للفندق  2 ضــد 2 مما خلق 
اجواء رائعة زادت من االلفة بني الالعبني كما 
البد من االشــارة الى املــدرب البرازيلي فيرا 
الذي شــعرنا به كأخ جلميــع الالعبني وكان 

قريبا جداً من اجلميع مما اعطانا ثقة كبيرة 

طعم خاص
  املهاجم الدولي الســابق واملــدرب احلالي 
الكابــنت قحطان جثيــر الــذي حدثنا عن 
ذكرياته قائالً : شاركت ببطولتني متتاليتني 
المم آســيا االولــى كانت في دولــة االمارات 
العربيــة املتحــدة عــام 1996 والثانية في 
العاصمة اللبنانية بيــروت عام 2000 حيث 
عّد املشــاركتان مميزة  لي النها اعادت الكرة 
العراقيــة للواجهة اآلســيوية مجدداً بعد 
أنقطــاع طويل مــن املشــاركات اخلارجية 
الرسمية بسبب الظروف السياسية انذاك.

 وأضاف: رمبا تكون بطولة امم آسيا في لبنان 
عام 2000 االفضل لي بسبب الثقة الكبيرة 
التي منحها لي املدرب ميالن حيث سجلت 
هدفاً وحيــداً في املبــاراة االفتتاحية مبرمى 
تايلنــد ومازلت أعتز به كثيــراً النه الهدف 
الوحيد خالل البطوالت التي اشــتركت بها 
املنافســة كانت شــديدة حينها  أن  برغم 
ولكن ظروف املســابقة حالت دون املنافسة 

على اللقب.

* إعالم نادي الكهرباء

نجوم الكرة يروون قصص واجهتهم في نسخ سابقة لنهائيات القارة
أمم آسيا تنطلق السبت في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بانكـوك سجلـت المشاركـة األولـى.. وفـي جاكارتـا تحقـق اإلنجـاز
الحضور العراقي في بطولة كأس آسيا
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يونس محمود يحمل كأس آسيا 2007

نشأت أكرم في مواجهة العب بحريني
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أبو ظبي ـ وكاالت:

أقامــت اللجنــة العليــا احمللية 
املنظمــة لبطولــة كأس آســيا 
»اإلمــارات 2019« ورشــة عمــل 
للمتطوعني املشاركني في تنظيم 
مباريــات البطولة التي ســتقام 
الثاني  5 كانون  الفترة مــن  خالل 
املقبل..  1 شــباط  اجلاري وحتــى 
 5000 الورشــة  فــي  ويشــارك 
متطــوع وذلك في اســتاد مدينة 
بداية  عن  لإلعــالن  الرياضية  زايد 
النطالق  اســتعدادًا  تدريباتهــم 
النســخة األكبر في تاريخ بطولة 

كأس آسيا.
51 مباراة  والبطولــة ستشــهد 
تقام على 8 مالعب موزعة في أربع 
مدن هي أبوظبي ودبي والشــارقة 
والعني، وتتواصل عملية بيع تذاكر 
بأسعار  طرحها  مت  والتي  املباريات، 
في متناول اجلميــع، وتبدأ من 25 
درهًما إماراتًيا، من أجل متكني أكبر 
عدد ممكن من اجلماهير ملعايشــة 

احلدث القاري.
ورحّبــت اللجنــة العليــا احمللية 
املنظمة للبطولة خالل الورشــة 
في  انخراطهم  قبــل  باملتطوعني 
عــدد مــن التدريبات اســتعداداً 
املنتخبني  بني  االفتتاحية  للمباراة 
حيث  البحريني،  ونظيره  اإلماراتي 
ســيلعب أكثر من 5 آالف متطوع 
دوراً محوريــاً فــي تقــدمي الدعم 
خملتلــف احتياجــات البطولة في 
املدن األربع املستضيفة للمباريات 

) أبوظبي –دبي – الشارقة – العني(.
وأشــاد أحمــد القبيســي مدير 
التســويق واالتصال فــي اللجنة 
العليــا احملليــة املنظمــة لكأس 
آســيا اإلمــارات 2019، باإلقبــال 
برنامج  في  املشاركة  على  الكبير 
والذي  البطولــة  املتطوعــني في 
ألــف مرشــح ومت اختيار   23 بلغ 
5 آالف متطــوع لدعــم اخلدمات 
يتحدثون  للبطولــة،  التنظيمية 
41 لغــة وميثلــون 113 جنســية 
وتترواح أعمارهم مــن 16 إلى 84 
عاماً.. وأشــار إلى أن العدد الكبير 
يعكس روح املســؤولية اجملتمعية 
التــي يتمتع بها شــعب اإلمارات 
وحرصه على املســاهمة في دعم 
التي  الكبيرة  الرياضية  الفعاليات 

تستضيفها الدولة.
القبيســي فــي تصريحات  وقال 
العمــل  »يرســخ  صحفيــة: 
التطوعــي لثقافــة مجتمعيــة 
تترجم  ومتماســكة  مترابطــة 
أهدافنــا، ونحن علــى ثقة بقدرة 
املتطوعني على صنع الفارق سواء 
املشاركة  املنتخبات  أو  للجماهير 
أو علــى الصعيــد الشــخصي، 
انطالقاً من أهميــة احلدث القاري 
الكبير«.وأضــاف: »رؤيــة حجــم 
املشــاركة الكبيرة من املتطوعني 
مــن مختلف الثقافــات واألعمار 
تؤكد قــدرة البطولة على حتقيق 
أهدافها، مبا يشــكل مصدر فخر 

جديد لنا«.
من جانبه أكد محمد الشــاطري 
خالل  املتطوعني  برنامــج  مديــر 

اجللســة التدريبية، الــدور املهم 
الذي يلعبــه املتطوعون في إجناح 
البطوالت، مشيراً إلى أنهم مبنزلة 
األساســي  والعمود  الزاوية  حجر 
الذي تستند إليه اللجنة املنظمة 

لتحقيق أهدافها.
وقال الشــاطري: »اســتقبلنا 23 
ألف طلــب للتطوع فــي بطولة 
كأس آســيا اإلمارات 2019، حيث 
يتمتــع الكثير منهــم بخبرة في 
األمر  الرياضية،  األحــداث  تنظيم 
الكبيرة  الــذي يؤكــد األهميــة 
التي حتظــى بها ثقافــة التطوع 
لدى مجتمع اإلمارات واملشــاركة 
اإليجابية بني أفــراد اجملتمع لدعم 
واألحــداث  الفعاليــات  إجنــاح 
ســعيد  »أنــا  الكبرى«.وتابــع: 
إلى  وأدعوهم  الكبيرة   باملشاركة 
حتقيق أقصى قدر من االســتفادة 
من هذه الفرصــة وتعلم مهارات 
احلضاري  الوجه  وإظهــار  جديدة، 

لإلمارات«.
وفي سياق متصل، فأن أيام قليلة 
تفصلنــا عن انطالق كأس آســيا 
لكــرة القدم 2019 فــي اإلمارات، 
مبشاركة 24 منتخًبا، ألول مرة في 

تاريخ القارة الصفراء.
والبطولــة التي تعــد ثاني أقدم 
البطــوالت القاريــة للمنتخبات، 
بدأت عــام 1956، واســتضافتها 
هوجن كوجن مبشاركة 4 فرق، وأقيمت 
بنظــام الدوري، حيث تــوج بهذه 
البطولــة منتخب كوريا اجلنوبية. 
16 نسخة ماضية كان  على مدار 
عنــاك العديد من األزمــات التي 

كانت  والبداية  البطولــة،  طاردت 
دول آسيا،  البعد اجلغرافي بني  مع 
بني  والتنقل  الســفر  يجعــل  ما 
الــدول صعبا، باإلضافــة الرتفاع 

تكاليف السفر.
 الدول األعضاء في االحتاد اآلسيوي 
األزمة  القدم تخطــت هذه  لكرة 
بالتعــاون في هذا الشــأن إلقامة 
بطولــة جتمــع دول القــارة، لكن 
ظهرت أزمة جديدة بسبب الكيان 
في  يشارك  كان  الذي  الصهيوني، 

كأس آسيا.
 ،1973 أكتوبــر   لكن بعد حــرب 
الدول  العديد من  التوتر مع  وزيادة 
اآلسيوية اضطر الكيان الصهيوني 
في  اآلســيوي  االحتاد  من  للخروج 
إلى  بعدها  لينتقــل   1974 عــام 
احتاد أوقيانوســيا، ومنه إلى االحتاد 
األوروبي في عــام 1990. كما تتأثر 
السياســية  بالعالقات  البطولة 
السيئة بني بعض الدول وأبرز مثال 
على ذلك التوتــر الدائم بني كوريا 
الشمالية ونظيرتها اجلنوبية.أزمة 
كأس  بطولة  تطــارد  كانت  أخرى 
األمم اآلسيوية، وهي ضعف احلضور 
يقتصر  كان  حيــث  اجلماهيــري، 
علــى جماهيــر البلــد املضيف. 
وانتقد هوجلر أوسيك، املدير الفني 
قلة  ســابقا،  أســتراليا  ملنتخب 
احلضــور اجلماهيري في نســخة 
التــي اســتضافتها قطر.   2011
القطري  االحتاد  أن  آنــذاك  وأوضح 
املدرجات  لتبدو  اجلنود  اســتخدم 
ممتلئة حتى يحافظ على شــكل 

البطولة.

بغداد ـ فالح الناصر:

من املؤمل ان تغــادر بعثة املنتخب 
الوطني اليوم اخلميس الى اإلمارات 
لبدء املشاركة في نهائيات امم آسيا 
لكرة القدم بنسختها الـ 17 التي 
تنطلق الســبت املقبــل 5 كانون 
الثاني وتتواصل حتى 1 من شــهر 

شباط املقبل.
واجرت »الصباح اجلديد« استطالعاً 
لــرؤى العديــد مــن املتخصصني 
ومــن شــرائح اجملتمع حــول مدى 
الرافدين ليقدموا  امكانات أســود 
مقرونا  األفضــل  الفني  العطــاء 
بنتائج تؤتهلم ليكونوا رقماً صعباً 
ســيالعبون  التي  النهائيــات  في 
فيهــا ضمــن اجملموعــة الرابعة، 
الساعة  في  فيتنام  منافســيهم، 
الرابعة والنصف عصر يوم 8 كانون 
الثاني اجلــاري واليمن في التوقيت 
نفســه يــوم 12 منه وإيــران في 
الســاعة 7 من مســاء يوم 16 من 

الشهر ذاته.
أســود  احلديــث عن حظوظ  وفي 
الرافدين، قال قائد املنتخب الوطني 
النتائج  ان  يونس محمود،  السابق، 
منتخبنا  حققهــا  التــي  االخيرة 
الوطني وديا امام الصني وفلسطني 
ستكون مبثابة دافع معنوي للدخول 
في الصراع القــاري الذي بات على 
االبــواب بهمة عالية للمنافســة 
بقــوة للوصول الى ابعد نقطة في 
القارة  االكبر على صعيد  البطولة 

الصفراء.
واضاف املنتخب قــد يكون تطغي 
عليــه الصبغة الشــبابية, ولكن 
في الوقت ذاتــه ان اغلب الالعبني 
على  فنيــة  امكانــات  ميتلكــون 
مســتوى عال قــادر مــن خاللها 
على صناعة الفــارق في اي مباراة 
وخصوصا منافســات الــدور االول 
التــي حتتاج الــى تركيــز عال في 
مواجهــة االفتتاح امــام املنتخب 
الفيتنامي الذي يجــب ان ال ينظر 
له باســتهزاء بحكم ان االخير بات 
كحال اقرانه من دول شرق اسيا من 

الفرق املتطورة.
وتابع: الفوز على الصني وفلسطني 
منــح ارتياحا كبيــرا لالعبني وقد 
يكــون ازال الضغــوط التي ترافق 
املنتخب في ايــة بطولة، وهذا امر 
طبيعي جدا حــدث وال يزال يحدث 
في مختلف االستحقاقات بحكم 

ان الوســط الرياضي العراقي دائما 
لتحقيق  متعطشــا  يكــون  مــا 
االلقاب, مشيرا في الوقت ذاته الى 
انــه كان يتمنى ان يخوض الوطني 
مواجهة جتريبية ثالثة للوصول الى 
االستقرار على مستوى التشكيلة 
في وقت قصير نسبيا مع مواجهتنا 

االولى في االطار الرسمي.
وبكل  الوطنــي  املنتخــب  وبــني: 
صراحــة وامتنــى ان ال يزعل اي من 
االعم منهم  االغلب  الالعبني كون 
هم من املقربني لي, ولكن الوطني 
يفتقــد الى القائــد احلقيقي، مع 
احترامي جلميع االسماء كون هناك 

صفات عديــدة ال ترتبط فقط في 
ما يخص اداء الالعب، بل في تأثيره 
في اجملموعــة وحضوره االجتماعي 
وما شابه، ومع ذلك اقول ان جميع 
الالعبني هم ابطال وميتلكون احلس 
الوطني الذي من شــانه ان يخدم 
املنتخــب في مثل هــذه البطولة 

املهمة.
للمنتخب كما  توقعاتــي  واوضح: 
صرحت بها في وقت ســابق كانت 
مبنية على قناعات فنية, فاملنتخب 
الوطنــي قياســا باملنتخبات التي 
العالــم  كأس  بطولــة  خاضــت 
االخيرة في روسيا ال ميكن الي فني 

اننا ميكن منافســتهم  يقــول  ان 
علــى الورق لذلك كانــت توقعاتي 
بعدم جتــاوز اكثر من دور الـ16 على 
وفق التفاوت الفنــي بني منتخبنا 
وباقــي املنتخبــات, ولكــن تبقى 
االمال كبيرة بان يعيد هذا املنتخب 
الشاب اللقب االسيوي الى اخلزائن 

العراقية.
واشــار الى ان ازالــة الضغوط عن 
املنتخــب الوطني جاءت بشــكل 
مبكر منذ ان اكد املــدرب انه غير 
معني بنتائج البطولة، واي نتيجة 
تقدمه الى مركز افضل ســتصب 
ان  خصوصا  املنتخب  مصلحة  في 

هناك بطولة اهم تنتظرنا املتمثلة 
 2022 العالــم  كأس  بتصفيــات 
فــي دولة قطر, لــذا على الالعبني 
ان يقدمــوا قصــارى اجلهــود، مع 
النظر الى ضرورة ان تكون منصات 

التتويج هدفهم.
من جانبه، قال املدرب، حيدر عبيد: 
ان أســود الرافدين ميلكون األهلية 
في االنتقال إلى ثاني أدوار نهائيات 
أمم آســيا برغــم قوة الفــرق التي 
سيالقيها األسود، وهي إيران واليمن 
وفيتنام. مؤكداً: انه يخشى فيتنام 
التي رمبا ستكون مفاجأة البطولة، 
فســبق له ان اطــاح مبنتخبنا من 

اجلزاء  بفارق ركالت  النهائي  ربع  دور 
في بطولة آســيا حتت 23 عاما في 
الصني التي اقيمت في شهر كانون 

الثاني 2018.
واشــار إلــى: ان اللقــاءات الودية 
ســتعزز درجة انســجام الالعبني، 
وتســهم في ايصالهم إلى مرحلة 
متقدمة جــداً مــن اجلاهزية قبل 
االســتحقاق القــاري الكبير الذي 
يترقبه اجلميع، حيث سيكون على 

درجة عالية من اإلثارة والندية.
واوضــح: ان حتضيــرات املنتخــب 
الوطني، بقيادة املدرب السلوفيني، 
ستريشكو كاتانيتش، تعد مقبولة، 

للتغييــرات التي طرأت على  نظراً 
تشــكيلة األسود بحســب الرؤية 
الفنيــة للمــدرب احملتــرف، حيث 
الفرصة لالعبــني مغتربني  منــح 
يتوقع  شبابية  وعناصر  ومحترفني، 
لها البروز في نهائيات أمم آسيا التي 
املتحدة  العربية  اإلمارات  تضيفها 

مطلع الشهر املقبل.
الزميل، سكرتير التحرير التنفيذي 
املالعب، حســني  فــي صحيفــة 
الشمري، قال: اعتقد ان التصريحات 
الســلوفيني،  للمــدرب  االخيــرة 
ستريشكو كاتانيتش، عن حظوظ 
منتخبنــا فــي نهائيات امم آســيا 
في  ومســتنداً  ومنطقية  واقعية 
حديثه إلى ان املنتخب بحاجة إلى 
عمل كبير ليكون منافساً قويا إلى 
جانب منتخبات القارة امثال اليابان 
وأســتراليا  اجلنوبية  وكوريا  وإيران 
والسعودية، ولو لعدنا إلى التصريح 
االول للمــدرب،  كاتانيتش، في أول 
مؤمتر صحفي لــه قال الرجل نحن 
ســنعمل على ان يكــون منتخب 
العــراق ضمــن دائــرة املنافســة 
بان كتيبة االســود قادم  ولم يقل 
لتحقيق إجناز جديد للكرة العراقية 
واليوم يعــود الرجل ويذكر االخرين 
انه ما زال عند تصريحه ولم يخرج 
عنه على االطالق لكنه في الوقت 
نفســه اكــد ان الفريــق العراقي 
يسعى للمنافســة بني منتخبات 

القارة الصفراء.
واضاف الشمري: ارى ان عودة املهاجم 
محمــد داود إلى صفــوف املنتخب 
قوة  تشــكيل  في  ايجابية  نقطــة 
هجومية ضاربة لكتيبة األسود، الى 
جانب زميليه مهند علي وامين حسني 
وان شاء اهلل ســنحصد ثمارها في 

النهائيات.
وبــني قائــال: مــن خــالل حتضيرات 
منتخبنــا الوطنــي جنــد ان عملية 
االعداد واالستعداد لم تكن مبستوى 
الطموح الذي يبحــث عنه املدرب أو 
أهل الشأن الكروي والشارع الرياضي، 
لكــن لألســف مــا زال البعض من 
مدربينا وجماهيرنــا الكروية تعيش 
علــى أوهــام املاضي التليــد للكرة 
العراقية متناســني الواقع احلقيقي 
للدوري احمللي الذي يشــهد انخفاضاً 
وهذا  العام  الفني  باملســتوى  كبيرا 
ما انعكس ســلبا على اداء معظم 
العبينــا ولكــن اجلميــع يــدرك ان 
منتخبنا الوطني في مهمة اسيوية 

صعبة وليست سهلة على االطالق.

»الصباح الجديد« تجـري استطالعـًا عـن حظـوظ
 أسـود الرافديـن فـي نهائيـات آسيـا

الوطني يشد رحاله اليوم إلى اإلمارات

 5 آالف متطوع لتنظيم كأس أمم آسيا 2019 في اإلمارات
بدءًا من السبت.. ثمانية مالعب تضيف 51 مباراة 
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جنم منتخبنا الوطني علي عدنان في مباراة سابقة أمام اليابان حيدر عبيد

حسني الشمري

يونس محمود
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الكفاح املسلح
بدايات النضال املسلح لإلحتاد 

الوطني الكردستاني

* في تلــك الفترة جمــع )كويخا 
رينكــو( عددا من املســلحني من 
مناطق حــاج عمــران و منكور و 

قلعة دزة، فهل إتصل بكم؟
- لم نكن نعلم مــا يفعل، ولكننا 
ســمعنا بــأن الوضــع تفجر في 
حــاج عمــران حيث حتــرك هناك 
حاجي شــيخة وعلي اغا ومعهما 
مجموعة من أبناء املنطقة وحملوا 
السالح والذوا باجلبل وطلبوا منا أن 
نساعدهم. وكان معظم هؤالء من 
اجلالليني القدمــاء برغم أن بينهم 
البعض من املالئيني، وكانت آمالهم 
إســتعجلنا  ولذلك  بنــا،  معلقة 
ويتصل  ليتحــرك  خالد  الدكتــور 
بهــم ويقودهم قبــل أن ينصرفوا 
الى آخــرون وكان عددهــم حوالي 
مائة شــخص ومعهم أسلحتهم 
اخلاصــة. وكان الدكتــور خالد في 
ذلك الوقت يتباحث مع عمر دبابة و 
علي عسكري إلقناعهما باإللتحاق 
رد  علي عســكري  ولكــن  باجلبل، 
عليــه قائال "بأنه ليس مســتعدا 
للخروج، ولكــن إذا طلب مام جالل 
ذلك سألتزم بقراره فورا فهو أعرف 
منا باألمر". وفي احلقيقة لم أطلب 
من علي عسكري ذلك، فقد طلبته 
من الدكتور خالد فحسب ، ولكنه 
قــال لعلي "لقد طلــب مام جالل 
منك اخلــروج بالفعل". وكان هدف 
خالــد هو إخراج أكبــر عدد منهم 
لإللتحاق باجلبــال، فقد طلب ذلك 
أيضا من عمر دبابة الذي رد عليهم 
بكم  وســألتحق  أنتم  "إسبقوني 
الحقــا". وهكذا خرج عمــر دبابة 
وعلي عسكري ومعهما آخرون مثل 
سعدي كجكة وســيد كاكة من 
البيشــمركة القدماء في منطقة 
ســهل أربيــل ومت توزيعهــم على 
عدة محــاور مختلفة. فذهب علي 
وإتصل هناك  الى )شدل(  عسكري 
بــآرام ورفاقه وجمــع الناس حوله، 
وعمــر دبابة ورفاقه بــدءوا بكتابة 
الرســائل لدعوة آخريــن لإللتحاق 
بهم، وفعال إلتحق به عدد من الناس 
منهــم أبناء عباس اغــا وأفراد من 
عشيرة آكو وجتمع بذلك املئات من 
األشــخاص في منطقة بالكايتي.
وتوسعت احلركة وأصبحت أكبر مما 
كنا نتصور، وأعتقد أن إســتعجال 
خروج الدكتور خالد وإخالصه لعبا 
دورا مهما في جمع كل هؤالء الناس 
أن  حول احلركة، ولم نكــن نتصور 
الواسع  الشكل  بهذا  اخلروج  يكون 
وبهذه السرعة ومع ذلك حصل ما 
حصل وبدأت املعارك بثالثة أشكال 

وهي:
أوال: مــن خالل املفــارز األولى التي 
أرســلناها من ســوريا الــى داخل 

كردستان.
ثانيــا: خروج علي عســكري وعمر 
دبابة والدكتور خالد وآخرين معهم 
فإلتحق  الثــورة  لتفجر  بداية  كان 
أعدادهــم  وإزدادت  املئــات  بهــم 
جاءوا  أغلبهم  ولكن  كبير،  بشكل 
وعاطفي  عشــائري  منطلــق  من 
وقرابتهم  صداقتهم  أساس  وعلى 
أســاس  على  وليس  اآلخريــن  مع 
تنظيمــي أو حزبي، ولذلك لم متض 
فترة طويلــة حتى إنفض بعضهم 

وإستسلم للسلطات العراقية.
ثالثا: املفارز الصغيرة التي أرسلتها 
عصبــة الشــغيلة والتــي كانت 
تدعــى في ذلك الوقــت بالعصبة 
بكردستان،  اللينينية  املاركســية 
وأولــى مفارزهــم التــي إلتحقت 
باجلبال في مدينــة حلبجة تتكون 
من حامد حاج غالي وشوكت حاج 
مشير ومحمد احلاج محمود وعلي 
فقد خرج  وعداهم  وآخرين.  شيعة 
من الســليمانية املالزم عمر احلاج 
آرام فقد  عبداهلل وآخرون معه، أما 
ذهــب الى منطقة قرداغ وشــكل 

هناك مفارز مسلحة أخرى.
القــوى التي أعددناها في ســوريا 
وأرسلناها الى داخل كردستان كانت 
عسكريا،  تدريبا  ومدربة  جيدة  قوة 
ولكن احلقيقة لم نكن نعرف كيف 
األرضية  وهل  الداخل  في  يعيشون 
مناســبة لبدء نشاطاتهم، ولذلك 
حاولنا في البداية أن نرســل مفرزة 
وأردنا  الوضع،  إلســتطالع  صغيرة 
أوال أن نرســل عددا مــن رفاقنا مع 
عادل مراد وفرهاد شاكلي، لكنهما 
فشــال وعادا من منتصف الطريق 
وقــدم كل منهمــا حجتــه بعدم 

إستطاعته الدخول.

إبراهيم عزو و املفرزة األولى

* بعــد فشــل املفــرزة األولى من 
دخــول كردســتان، مــاذا كانــت 

خطتكم البديلة؟
- املفــرزة األولى فشــلت، ثنيناها 
بأخرى بقيــادة إبراهيم عزو وجنحوا 
بدخول كردســتان، كان عزو شــابا 
السابق  ويعمل في  وواعيا،  مناضال 
العراقي ووصل  باجليش  مهندســا 
الــى رتبــة النقيب، وتــدرب على 
إســتخدام صواريــخ ســام 6 في 
العربية  اللغات  ويجيد  موســكو، 
بلهجتيها،  والكرديــة  واإلنكليزية 
في  املقاالت  ويكتــب  مثقفا  وكان 
بعض األحيان، وكفوءا من الناحيتني 
وكذلك  والسياســية  العسكرية 
الفكرية، وكان إستشهاده خسارة 
كبيرة ال تعوض الى اليوم وخصوصا 
فــي منطقــة بهدينان.حني وصل 
إلينا كان معه 40 شــخصا ولكن 

إثنان منهم فإنطلق هو و38  مترض 
معه الى كردســتان العراق، وكانت 
بتسهيالت  كردستان  الى  عودتهم 
خاصيــة مــن رفاقنا بكردســتان 
الشــهيد  مقدمدتهم  وفي  تركيا 
اخلالد جنم الدين بيوكايا الذي عرف 
بيننا بإســم )صــالح(. وكان هؤالء 
الدميقراطي  احلــزب  يعملون ضمن 
الكردســتاني التركــي املســمى 
)شفتان جي( أو  )د.د.ك.د( ساعدونا 
الداخل  الى  رفاقنــا  إليصال  كثيرا 
للداخل  ولألســف عندما وصلوا   ،
وأخطأنا  عنــا،  أخبارهم  إنقطعت 
بعــدم جتهيزهم بجهاز الســلكي 
لتأمني اإلتصــاالت بيننا، فلو كانت 
هناك إتصــاالت ملــا حصلت تلك 
املشاكل التي إنتهت بكارثة. فحني 
وصلــوا وبينهم عدد مــن الكوادر 
اجليدة مثل عبدالرحمن شــنكالي 
وقاســم محمد علي وغيرهم ممن 
نسيت أسماءهم، إستطاع كل من 
موقعه أن يتصل بالناس لتشكيل 
مفارز مســلحة، ولألسف أغضب 
هذا النجاح جماعة القيادة املؤقتة 
وعائلــة البارزاني التي بدأت بالتآمر 

عليهم ثم مالحقتهم 

بدايات احلرب الداخلية

* ألم تتحســبوا لتلــك املؤامرة و 
تتخــذوا إحتياطاتكــم ملثل تلك 

املواجهات املتوقعة؟
- لم نكن نتوقع أبدا أن حتصل تلك 
املواجهــات، ولم نعــرف بنواياهم 
ضدنا!فلــم  للقتــال  املســبقة 
حتى  هنــاك  بعد  رفاقنا  يســتقر 

وقتلوهم. بعضهــم  على  قبضوا 
وبعــد فترة ذهــب إبراهيم عزو مع 
ثالثة مــن البيشــمركة الى قرية 
بكردســتان تركيا لتقصي األخبار 
عــن رفاقه املعتقلــني واملفقودين، 
وقبضــت جماعة القيــادة املؤقتة 
العشــائر  من  مبســاعدة  عليهم 
الكردية هنــاك وقتلوا إبراهيم عزو 
في ســجنه. وبعد مدة ذهب أحد 
كوادرنا ومعه 18 من البيشــمركة 
الى قرية بتركيــا، فوقعوا بدورهم 
في كمني جلماعــة القيادة املؤقتة 
فأخذوهم الى كهف )بافي( وهناك 
صفوهــم جميعا، وهكــذا أبيدت 
مفرزة إبراهيم عــزو بأكملها على 
يد عناصر القيــادة املؤقتة وعمالء 
الترك، ولألسف كان هذا هو موقف 
القيادة املؤقتة مــن الثورة اجلديدة 
وهو قتــل الثــوار الذيــن أطلقوا 
الشــرارة لألولى للثــورة التحررية 
الكردســتانية اجلديــدة! فبدال من 
مد يد املســاعدة والتعاون معهم، 
بدءوا بقتل وإبــادة املناضلني الذين 
الكفاح  الى كردستان إلعالن  عادوا 
الدكتاتوري،  النظام  ضد  املســلح 
ولتحقيق هــذه اجلرائم الالأخالقية 
واإلقطاعيني  األغــوات  دعم  تلقوا 
الكرد باجلانب التركي.حاولنا أن مند 
يد الصداقة واألخوة الى مســعود 
وإدريس البارزانــي، لكنهم رفضوا.
حتى أن إدريس البارزاني قال بصراحة 
إجتماع حضره ســيد  ووضوح في 
وغيرهما  كجكة  وســعدي  كاكة 
"إذا لم نســتطع أن نعلــن الثورة، 
أن نقضي عليها"  فبإســتطاعتنا 
وقال "نحن لم نعلــم بالثورة التي 

أعلنها اإلحتاد الوطني الكردستاني 
نفذوا  وهكــذا  نعاديها".  ولذلــك 
تهديدهــم في منطقــة بهدينان 
وأبادوا املفرزة األولى املكونة من 38 
شخصا أثناء عودتهم إلعالن الثورة، 
ولو لم يقض عليهم لكان وجودهم 
في منطقــة بهدينان عامال مهما 
إلنطــالق حركــة جماهيرية كبرى 

هناك.

*هذا يعني بأن إستشهاد إبراهيم 
عزو ورفاقه يعــد بداية الصفحة 
الثانية للقتــال الداخلي باحلركة 

الكردية؟
- لألسف نعم، فمرة أخرى خاضت 
قيادة البارزاني بدمائنا دون أي سبب 
وجيــه، وخاصة قتلهم الشــهيد 
عزت شــنكالي و18 من رفاقه غدرا 
داخل كهف )بافي( ســجن القيادة 
املؤقتة، وكانت هذه جرمية بشــعة 
لم حتدث في تاريخ الشعب الكردي. 
فقــد مت قتلهم دون أية جرمية وهم 
الذين وضعوا حياتهم على أكفهم 
وإســترخصوا دماءهم للدفاع عن 
وراءهم عائالتهم  تاركني  شعبهم، 
وجــاءوا الــى كردســتان إلعــالن 
وإحياء  الكرد  شرف  وحماية  الثورة 
من  للشــعب.فبدال  الثورية  الروح 
لقوا  بأيديهم  واألخــذ  معاونتهم 
حتفهــم غــدرا وغيلة مــن قبل 
جماعة القيــادة املؤقتة، فلم ينج 
من تلك اجملزرة الرهيبة غير شخص 
واحد كان جريحا فحســبوه ميتا، 
فظــل راقدا حتت اجلثــث املكومة 
فوقه الى حــني أن غــادروا املكان 
ونهض ثــم وصل الى مــكان آمن 

وأبلغنــا مبــا رآه ، ولهول املأســاة 
وبشــاعة ما رآه إختل عقله وعانى 
لفتــرة طويلة مــن كوابيس ومن 

أمراض نفسية وعصبية.
ولم تكتف جماعة القيادة املؤقتة 
بتلك اجلرمية الشــنعاء بل أمعنوا 
بقتل مجموعات أخرى من أصدقائنا 
أســرى،  بأيديهم  وقعــوا  الذيــن 
منهم والد أحد املناضلني القدماء 
الكردســتاني  الدميقراطي  للحزب 
الذي قتلــوه أثناء شــربه املاء من 
ينبــوع. وهكذا أثبتــوا بحق أنهم 
الثورة  إذا لم يســتطيعوا إشعال 
فبإمكانهم أن يطفئوها، ومع ذلك 
لم يســتغل اإلحتــاد الوطني هذه 
اجلرميــة البشــعة كذريعة إلعالن 
حرب واســعة بينه وبني هؤالء، بل 
حاول أن يحل اخلالفات الناشئة عن 

طريق احلوار والتفاهم.

* هــل حاولت التفــاوض معهم 
إلنقاذ رفاقك من السجن؟

- نعم حاولت، فقد أرسلت رسالة 
إدريس ومسعود طلبت منهم  الى 
أن يفرجــوا عن هــؤالء الرفاق، ولم 
أكن أعلم بأنهم لقوا حتفهم قتال، 
كنت أظنهم مســجونني لديهم، 
وقلت في رســالتي ان قتلهم أمر 
ســيء، خصوصا وأن هؤالء كرسوا 
لم  وأنهم  الثورة  إلشعال  حياتهم 
يأتوا ملعاداتكم، ويجب أن تكون في 
كردســتان حرية الفكر، وخاصة أن 
معظــم هؤالء األســرى كانوا من 
الكوادر املتقدمة في البارتي سابقا، 

وعليه يجب إطالق سراحهم.
وفي لندن إلتقيت علي ســنجاري 

ورجوته أن يفعل شيئا مع مسعود 
البارزاني كــي ال يقتل هؤالء ويأمر 
باإلفراج عنهــم، وفعال حتدث إليه 
ووعده مســعود بذلــك، وقال أنه 
ولكن  إلطالقهم.  رسالة  سيكتب 
لألسف لم يف بوعده وأمر بقتلهم 
جميعا رغم أننا إتفقنا مع مسعود 
على ان النعــادي بعضنا بعضا وأن 
نتعــاون إلدامة الثورة. فقد ســبق 
أن جــاء مســعود الــى دمشــق 
وإجتمعنــا معــه ووقعنــا إتفاقا 
ثالثيــا في 1 مارس 1977 بني اإلحتاد 
الوطنــي وبني احلــزب الدميقراطي 
ممثل  ياســني  وباقر  الكردســتاني 
حلزب  املعارضة  القطريــة  القيادة 
ونص  اإلشــتراكي،  العربي  البعث 
اإلتفاق على التعــاون ونبذ القتال 
بيننا، وأن مندهم بالســالح وميدونا 
مبســاعدات من األمــوال الكثيرة 
التي إســتولوا عليهــا من خزينة 
الثورة السابقة. وهكذا سلمناهم 
كعربون  بندقية كالشــنكوف   50
للصداقة والتعاون وكذلك كميات 
من الذخائــر أرســلناها لهم من 
أن  أيضــا  وإتفقنــا  القامشــلي، 
نرســل جماعة أخرى الى منطقة 
بهدينان على أن اليتحرشــوا بهم.

اإليزيدي  باباشيخ  واقترحنا حسني 
ليكون مســؤوال عن اجملموعة التي 
وكما  بهدينــان،  الى  سنرســلها 
بينــت ســابقا فإن حســني رجل 
متزن وهاديء الطبع ويحترمه أهل 
املنطقــة، حتى أن مســعود رحب 
بترشيحه حني طرحت إسمه وقال 
أنا أحبه وأحترمه وال مانع لدي من 
تعيينه كمســؤول عــن املنطقة، 
وبإمكانــه أن يتعــاون مــع قواتنا 

هناك.
وكان سبب ترشيحنا له هو قطع 
الطريــق علــى أي مواجهــة قد 
حتدث هناك، ولكن لألســف ذهبت 
كل وعــود مســعود أدراج الرياح، 
فإنقلبت األوضاع رأسا على عقب، 
للقوة  املســاعدة  تقدمي  من  فبدال 
نصبوا  هناك  الى  أرســلناها  التي 
رفاقنا  ولكــن  إلبادتها،  الكمائــن 
قاوموا بشدة وأفشلوا هذا اخملطط، 
وأخفقــوا بالوصول الــى منطقة 
بهدينان فلجؤوا الى املثلث احلدودي 
وهنــاك إلتقــى بهم نوشــيروان 
ورفاقه وأصبحوا قوة موحدة. وبدال 
من أن ميدنا أبنــاء البارزاني بأموال 
الثورة، بدءوا يتآمــرون علينا. ففي 
مناطــق أربيل والســليمانية كنا 
نحتــرم كل من يأتينــا بتوصيات 
منهم، ولكن باملقابل كان مسعود 
وطاقمه يحاربوننا ويبذلون قصارى 
جهودهــم لتشــتيت صفوفنــا، 
وتراجع مســعود عــن كل وعوده. 
ويبــدو أن املال مصطفــى كان له 
دور فــي ذلــك، فقد ســمعت من 
املالزم إبراهيم دزةيي الذي رافق املال 
مصطفى في واشــنطن، أنه كان 
ضد إتفاق مســعود معي، وبدال أن 
يسعده إتفاقنا هذا قال "بأن جالل 
جنح في خــدع مســعود" وهكذا 

أبطل اإلتفاق الذي وقعناه.

* وما كان دور ســامي عبدالرحمن 
من كل ماجرى حينذاك؟

- كما ذكرت آنفا فإن املال مصطفى 
عــارض اإلتفاق، ويبدو بأن ســامي 
أيضا كان له دور في تخريب اإلتفاق، 
فقــد إلتقيته في فيينــا حني زار 
أوروبــا وإتفقــت معــه أن نعمل 
ســوية ونناضل معا، ولكن بدا لي 
انه كان طرفا في إفشــال اإلتفاق.

رغم أنــه أراد منذ بداية تأســيس 
القيــادة املؤقتة أن يطرح نفســه 
كشــخصية يســارية تقدميــة، 
لكنه قام بدور كبير في قتل رفاقنا 
ونصب الكمائن لهم والقبض على 
حسن خوشناو ورفاقه وإعدام علي 
عسـكري والدكـتور خالـد والكادر 
املسيحي )سوالقة( ورفـاقـه، فـهو 
يتحمل مسؤوليـة تاريـخية لـكل 

هذا القـتل وإبادة البـيشمركة.

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــال طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صاح رشــيد، بأنها 
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة 
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات 

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــال من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــال ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعاقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العاقة مع إيران وســوريا والواليات 
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس 
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة، لكننا 
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات 
التي رافقته خال مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جال فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطاع على أســرار لــم يجِر 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعّد 
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن 
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن، 
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن 
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جال أن 

يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط 
األساســي من هذه املذكــرات، وهي ال تتحمل 
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض 
القسوة هنا وهناك، وستحاول تخفيفها بقدر 
اإلمكان، ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في 
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خال هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عامًا من التكية الى قصر السالم
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فؤاد معصوم مصطفى بارزاني سامي عبدالرحمن

القوى التي أعددناها في سوريا وأرسلناها الى داخل كردستان كانت قوة جيدة ومدربة 
تدريبا عسكريا، ولكن الحقيقة لم نكن نعرف كيف يعيشون في الداخل وهل األرضية 

مناسبة لبدء نشاطاتهم، ولذلك حاولنا في البداية أن نرسل مفرزة صغيرة إلستطالع 
الوضع، وأردنا أوال أن نرسل عددا من رفاقنا مع عادل مراد وفرهاد شاكلي، لكنهما 
فشال وعادا من منتصف الطريق وقدم كل منهما حجته بعدم إستطاعته الدخول.



بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزيــر النقل املهندس عبــد اهلل لعيبي ان 
ميناء ابو فلوس حقق زيادة في االيرادات بنسبة 
بلغت ثالثة اضعاف خالل األشهر االخيرة للعام 

.٢٠١٨
واضاف الوزيــر في بيان تلقت »الصباح اجلديد« 
نســخة منه امس االربعاء ان » هذا اإلجناز جاء 
عبر اتباعه وسائل واعمال جديدة ساعدت على 
جذب وتشــجيع اخلطوط املالحية والشركات 
حموالتهم  وتفريغ  بسفنهم  للرسو  والناقلني 
في امليناء ، مؤكدا ان ميناء ابو فلوس قد حقق 
}٠٠٠،٧٠٨ ،٨٠٩ { مليون دوالر خالل الثالثة أشهر 

االخيرة من العام ٢٠١٨«. 
وأكــد لعيبي انــه » مت توجيــه االدارة اجلديدة 
االســاليب  اتباع  بدراســة كيفيــة  للموانئ 
العلمية والعملية احلديثــة للنهوض وتطوير 
امليناء ليكون جاذبا ومشــجعا للناقلني بهدف 

تفريغ بضائعهم فيه« .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تداول ســوق العراق لالوراق املالية اكثر من مليار 
سهم باول جلسة في 2019 ، وبقيمة جتاوزت الـ 

688 مليون دينار.
وذكر في بيان صحفــي تلقت » الصباح اجلديد« 
نســخة منه امس االربعاء » بلغ عدد االســهم 
املتداولة }1,150,653,830{ سهم ، وبلغت قيمة 

االسهم }688,174,192{ دينار«.
واضاف » اغلق مؤشر االسعارISX 60 في جلسة 
اليــوم على }506.32{ نقطة منخفضا بنســبة 
}0.74{ عن اغالقه في اجللســة السابقة البالغ 
}510.12{ نقطة ، وتداول اسهم }23{ شركة من 

اصل }104{ شركة مدرجة في السوق .«
وتابع » واصبح عدد الشركات املتوقفة بقرار من 
هيئــة االوراق املالية لعــدم التزامها بتعليمات 
االفصــاح املالي }31{ شــركة ، كمــا بلغ عدد 
االسهم املشتراة من املستثمرين غير العراقيني 
}846{ الف ســهم بقيمة بلغت }3,215{ مليون 
دينار مــن خالل تنفيذ }4{ صفقة على اســهم 

شركتني ».

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع الذهب ألعلى مســتوى في أكثر من ستة 
شهور امس األربعاء، مع تراجع الدوالر واألسهم 
اآلســيوية بعــد بيانات مخيبــة للتوقعات من 
الصني أذكت اخملاوف من تباطؤ النمو االقتصادي 

العاملي.
وبحلــول الســاعة 0712 بتوقيــت جرينتــش، 
ارتفعت أســعار الذهب الفوريــة 0.3 باملئة إلى 
1286.18 دوالر لألوقية }األونصة{ بعدما سجلت 
أعلى مســتوى منــذ 15 يونيو حزيــران 2018 
عند 1287.31 دوالر لألوقية في وقت ســابق من 
اجللسة ، وزادت العقود األميركية اآلجلة للذهب 

0.5 باملئة إلى 1288.10 دوالر لألوق
ويــؤدي تراجــع الدوالر إلــى انخفــاض تكلفة 
املعدن النفيس املقــوم بالعملة األمريكية على 
حائزي العمالت األخرى ، فيما تراجعت األســهم 
اآلسيوية أيضا في أول يوم تداول في العام اجلديد 
بفعل بيانات اقتصادية جديدة مخيبة للتوقعات 
من الصني ثاني أكبــر اقتصاد في العالم، والتي 
أثرت سلبا على املعنويات وبددت مكاسب مبكرة 

سجلتها العقود اآلجلة لألسهم األميركية.

سوق االوراق يتداول 
مليار سهم 

ارتفاع اسعار الذهب 
ألعلى مستوى 

»ابو فلوس« يحقق زيادة في 
اإليرادات ثالثة اضعاف
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متابعة الصباح الجديد:

العديد مــن االجنازات  النفط  وزارة  حققــت 
املهمة فــي جميع القطاعات )االســتخراج 
والتصفية واحلفــر والتصدير وقطاع صناعة 

الغاز ( .
وقد شــهد العام 2018 ارتفاعا في معدالت 
االنتاج والتصدير واســتثمار الغاز املصاحب 
لعمليات انتاج النفط اخلام ، فضال عن التوقيع 
االستكشــافية  الرقع  لتطوير  على عقــود 
وتطوير احلقول ووضع حجر االســاس للعديد 
، وتاهيــل مصفى  من املشــاريع اخلدميــة 
الصمــود )بيجــي(  واعادة وحــدات انتاجية 
منه للعمل بطاقــة 70 الف برميل وعدد من 
املصافي االخرى بعد ان دمرها االرهاب ، واعادة 
تاهيل العديد من احلقول  واملنشآت النفطية 
التي تضررت نتيجــة االرهاب في محافظات 
صالح الدين ونينــوى واالبنار، وندرج ادناه اهم 
االجنــازات املتحققــة في القطــاع النفطي 

للعام 2018 :
ففي قطاع االستخراج والتصدير وقعت وزارة 
النفط مذكرة تفاهم مع شــركة )BP( برتش 
بتروليوم البريطانيــة العاملية لتطوير حقول 
كركــوك النفطية وافتتــاح  محطة توليد 
الطاقة الكهربائية في حقل الرميلة بطاقة 
235 ميكا واط يوميــا ووحدة معاجلة النفط 
الرطب في محطة عزل الغاز السادســة في 

حقل غرب القرنة /1 بطاقة 50 الف برميل.
وتضمن التقرير الذي صــدر عن وزارة النفط 
وحصلت » الصباح اجلديد« على نسخة منه 
افتتاح انبوب تصدير جديد لنقل النفط اخلام 
42 عقدة من مســتودع الفــاو النفطي الى 
موانــى التصدير في راس البيشــة 2  جنوب 
العــراق وافتتاح مشــروع انبــوب حقن املاء 
الــذي ميتد مــن محطة ضخ املاء الرئيّســة 
في كرمة علي الى حقل الرميلة الشــمالية 
في محافظة البصرة عبــر تنفيذ مقطعني 

النبوبني  بحجم ) 48 42-( عقدة  )كرمة علي 
- رميلة الشمالية ( .

وضمــن خطط الــوزارة لتطويــر العمليات 
النفطي  مجنــون  حقــل  فــي  االنتاجيــة 
باجلهد الوطني وقعت شــركة نفط البصرة 
عقدين لتشــغيل وصيانة حقل مجنون مع 
شــركة »انتون« الصينية وشــركة »كي بي 
ار« االميركيــة واحالة 6 رقع استكشــافية 
للتاهيل والتطوير خالل جولة التراخيص التي 

نظمتها دائرة العقــود والتراخيص البترولية 
، من اصــل )11( رقعة ، اضافــة الى التوقيع  
باالحرف االولى عقود لثالث رقع استكشافية 
حدودية مع شــركة نفط الهــالل االماراتية  
) كالبــات - كمر( و )خشــم االحمر-  اجنانة ( 
و )خضر املاي ( ، كمــا وقعت باالحرف االولى  
)نفط  االستكشــافية  الرقع  تطويــر  عقود 
 )JEO - JADE( مع شــركة ) خانة ( و)احلويزة
الصينية وعقد تطوير الرقعة االستكشافية 

)السندباد ( مع شركة )UEG( الصينية .
كما وقعت شــركتا نفط البصــرة وذي قار 
مذكرة تعاون مع شركة شيفرون االميركية 
، وشــركة شيفرون على وفق املذكرة ستقوم 
باعداد الدراســات واملســوحات  للنشــاط 
النفطي  للحقول واملنشآت العاملة  بهدف 
اعداد  التقارير الفنية واإلدارية تعقبها تقدمي 
التوصيات واملقترحات التــي تهدف الى بناء 
القدرات الوطنية  في االدارة الفنية السليمة 

للثروة  واالستثمار االمثل لها من خالل وضع 
اخلطــط والبرامــج املرحلية واملســتقبلية 
وتوظيف هذه القــدرات في املكان الصحيح 
لتحقيــق النتائــج واالهــداف ، فيما وقعت 
شركة نفط البصرة عقداً مع شركة  بتروفاك  
البريطانية إلنشاء محطة إنتاجية في حقل 

مجنون بطاقة ٢٠٠ الف برميل يوميا.
وتضمن التقرير ايضا أســتئناف أنتاج حقل 
القيارة النفطي فــي محافظة نينوى مبعدل 

30 الف برميل باليوم بعد أعادة إعمار شاملة 
لألبــار واملنشــات واألنابيب املتضــررة جراء 
عمليــات التخريب االرهابيــة وافتتاح مركز 
املرئيات 3D Visualization Center في شركة 
االستكشافات النفطية الذي سيسهم في 
االستكشافية  للدراســات  النوعي   التطور 
باالعتماد  احلقول  تطوير  ودراسات  والتقيمية 
علــى املعلومات الزلزالية املســتحصلة من 
عمــل الفــرق الزلزالية واملعاجلــات اخلاصة 
التابعة لشــركة االستكشــافات النفطية 
، اضافــة الى ان هذا املركــز يعد االحدث في 
العراق من حيث التقنيــات واالمكانات التي 
يتم من خاللها احلصول على دراســة نوعية 
التي  النمطية  متقدمة بعيدا عن االساليب 
تقلل مــن عنصر اجملازفة ونســب اخملاطر في 
املواقع االستكشافية والتقييمية في  حتديد 
اعــداد املوديل اجليلوجــي املكمني املتكامل 
التفاصيل والذي سيســاهم بشــكل فعال 
فــي تقليل الهدر في خطــط تطوير احلقول 

النفطية في املستقبل.
وضمن سعي الوزارة لتطوير عمل الشركات 
النفطية الوطنية شــركة احلفــر العراقية 
وقعت عقدا مع شركة »سننكول« النفطية  
حلفــر )10( ابار فــي حقل القيــارة النفطي 
وتأهيل حقل عجيــل النفطي في محافظة 
صالح واملباشــرة باالنتاج منه بطاقة 7 االف 
برميــل باليوم وصــوالً الى معــدل 17 الف 
برميل برميل باليوم قبل نهاية العام املاضي 
، وتوقيــع عقدين االول حلفــر 40 بئرا نفطيا 
في احلقل بني شــركة نفط البصرة وشركة 
شلمبرجر ، والثاني توقيع عقد تنفيذ املسح 
الزلزالي باالبعاد الثالثة والبعدين للحقل بني 
شركة نفط البصرة وشركة االستكشافات 
النفطية وياتــي ذلك ضمن خطــط الوزارة 
لتاهيل وتطوير حقل مجنون النفطي باجلهد 
الوطني بعد اعالن شــركة شــل االنسحاب 
من التزاماتهــا لتطوير احلقل منتصف العام 

.  2018

النفط تحقق ارتفاعا في معدالت االنتاج والتصدير واستثمار الغاز المصاحب
تتضمن االستخراج والتصفية والحفر والتصدير وصناعة الغاز

ضمن خطط الوزارة 
لتطوير العمليات االنتاجية 
في حقل مجنون النفطي 
بالجهد الوطني وقعت 
شركة نفط البصرة 
عقدين لتشغيل وصيانة 
حقل مجنون مع شركة 
»انتون« الصينية وشركة 
»كي بي ار« االميركية 
واحالة 6 رقع استكشافية 
للتاهيل والتطوير خالل 
جولة التراخيص التي 
نظمتها دائرة العقود 
والتراخيص البترولية

جانب من حقول النفط جنوبي العراق
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دراسة   

ترجمات

         جلسنا نشوي الثلج
         في مطبخ الذكريات

         ونحن ال منلك غير..
          حزمة صغيرة من الظالم      /ص25

  فالنص ميتاز بالتكثيف اجلملي املوســوم 
باحلركيــة والتوتــر مع وحــدة موضوعية 
ونزعة سردية موجزة..ومقصدية رمزية مع 
واالختزال  فنية كاحلــذف  تقنيات  توظيف 
واالضمار واعتماد التصوير البالغي املتكيء 
على اجملــاز واالســتعارة من اجــل حتقيق 
االنزيــاح والصور اجلماليــة.. فضال عن انه 
يركز علــى املعاني املعتمــدة على االيجاز 
املكتنز مبضمونه ورمزيته اللفظية القابلة 
للتاويل..كونــه نص متخلــق عبر حركته 
بضجيج  للذاكــرة  املســتفزة  الزمكانية 

داللته واكتناز عبارته..

              من ظمئنا
              شربنا غيمة الصباح

              وخلوفنا...
              غسلنا بها اجلراح

              كل قلب..له مفتاح
             اال قلبي
             بال باب

             يدخله الضوء
             فما حاجته للمصباح    /ص64

   فالنــص يتميز بخاصية احلركة وســمة 
التوتــر الناجت من اعتمــاد اجلملة الفعلية 
الدالة على احلركة..اضافة الى بطء االيقاع 
الوصفي نتيجة االيجاز واالقتصاد اللفظي 
واالرتــكان علــى تقانة االضمــار واحلذف 
الذي  الصامت)التنقيط(  بالنــص  املعوض 
ليستحضر  املستهلك)املتلقي(  يستدعي 
خياله ومخيلته ليســهم في بناء النص..
وهنــاك االســتفهام  الباحــث عن جواب 
والذي يســهم في اتســاع مديات النص 
الشــعري..ابتداء مــن العنــوان الداللــة 
الســيميائية واملعطى االولــي بفونيماته 
االربعة التي تكشــف عن ذات مازومة عبر 
حتركاتــه الدرامية..فضال عن انه يشــكل 
مفتاحــا تاويليــا للنص على حــد تعبير 
امبرتو ايكو.. اضافة الى حتقيقه لوظائفه 
)االغرائيــة وااليحائيــة والوصفية.(..كونه 
نص اســتهاللي وامض وبنية داللية تشي 
تاويالت  وتســتدعي  املنتج)الشاعر(  برؤية 
جدلية للكشف عن معان جمالية وجتليات 
نفســية وشــحنات داللية ومــدى حركة 
الفعل في النص الشعري عبر االيقاع وداللة 
اللفظ املؤثثة للنص..هذا يعني انه يلخص 
مدار التجربة الشــعرية التي تكشف عن  
ذات مغتربة في حيزها الوجودي اجملتمعي..

                     الشارع اعمى..
                     والليل آيل للسقوط

                      الشارع....
                     احال رصيفه على التقاعد

                      ترى..
                     اين يجلس العشاق..؟؟   /ص90
    فالشــاعر يقــدم نصــا يحمــل زخما 
للســمة  محققــا  تكثيفيا..ومعنويــا 

االنفجارية في التاويل والداللة ..كونه يقوم 
على االنزيــاح الذي ينتشــل اللفظة من 
معناهــا اليومي الى معنى طيفي متوهج 
الفكــرة بتقنياته املتداخلــة في فضاءات 
لغته الرامزة التي تســتفز الذاكرة وتنبش 

خزينها املؤول للتكثيــف املتاتي من ضيق 
العبــارة والكاشــف عما خلــف االلفاظ 
القائمة على شــعرية الرؤيا فــي اطارها 
البنيوي من خالل االرتقــاء باللغة وانتقاء 
االلفاظ البعيدة عن التقعر واملتميزة بعلو 

مستواها الداللي..

  فضال عن تركيزه على العناصر الشعورية 
والنفســية مع اتكاء علــى حقول داللية 
)زمان/مكان/ثنائيــات ضديــة..( شــكلت 
خطابــا اتصاليا يســتفز الذاكــرة ويثير 

االنفعاالت.

                قلت حلبيبتي:
                القي عصاك على جسدي

                 كي ارى..
                 ثعابني العشق

                 عند باب املستحيل    /ص98

                   ساسرق من احلرب 
                   حرف الراء
                   النير به..

                    بساتني وجعي..    /ص103
   فالشــاعر يســتخدم الصورة الشعرية 
الدالــة مع ايقــاع منبعث من بــني ثنايا 
االلفاظ..فضــال عن انه يحاول االمســاك 
بالنسق احلكائي والتوتر الدرامي مع حركية 
متميــزة بدفقها الصوري الكاشــف عن 
موقف شعري برؤية مختزلة ومنط تعبيري 
رامز يفتح بــاب التاويل عبر التناص وقصة 
)موســى( فيسهم في )اتســاع الرؤيا مع 
ضيق العبارة( ليقدم نصا حداثويا مكتمل 
وداللــة.. وفكرة  العضويــة معنى  البنية 
متنامية دراميا عبر التنويع الشكلي لفعل 
اللفظ احملقق لعمــق الداللة الصورية وهو 
ميزج ما بــني اجلمالي واملعرفــي مع تركيز 
العبــارة وتكثيف املعنى املقتــرن مبفارقة 
رؤية منتجها  اســلوبية مفاجأة..تخلقها 
ورؤياه..كونها )كيان مكتمل جسده االيجاز 
واملفارقــة روحه( على حد تعبير الشــاعر 

الرومانسي االنكليزي كوليردج..
   وبذلك قدم الشــاعر نصوصا )مختصرة 
حلياة مختصرة(..باعتماد مقاييس جمالية 
الفني))صور/تراكيب  لتشــكيل معمــاره 
ضربة  مع  مكثفة/ايجاز/خيــال..(  لفظية 
اســلوبيه ادهاشــية وتركيز على املعاني 
باعتمــاد اللفظ الرامــز املكتنز مبضمونه 

االنساني.

     
علوان السلمان

الشــعر كون ابداعــي ومغامــرة متجاوزة 
معبرة عن حلظــة انفعالية باقتضاب موح 
متكئ على الصورة والرمز الشــفيف برؤية 
متصفة بواقعيتها املكتظة فكريا ووجدانيا 
عبر حلظة شــعورية خالقة حلقلها الداللي 
املنســجم ونبضهــا املوضوعي..ابتداء من 
فقصيدة  بالتفعيلة  ومرورا  الشــعر  عمود 
النثــر والنــص املفتوح وانتهــاء بالومضة 
االحســاس الشــعري الذي يختــرق اخمليلة 
ليشكل شكال من اشكال احلداثة التي راجت 
في السبعينيات من القرن العشرين نتيجة 
التحــول الفكــري والفنــي والتكنولوجي 
... فكانــت آخر محطات االرتقاء الشــعري 
التي ظهرت كتعبير عــن روح العصر الذي 
وســم بعصر السرعة..فضال عن انها حتمل 
رؤى الشــاعر املســتنطقة للذات اخملتصرة 
للمســافات في حلظة حلميــة معبرة عن 
االنزياح  تقنيــة  كينونــة مغتربة..باعتماد 
واالمياء والتكثيف واستنطاق الرموز والصور 
بكل تشــكيالتها..هذا يعنــي انها خالصة 
لتراكمات نصية تكشف عن وجدان شعري 
قائم علــى التفاعل واالســتجابة لإلضاءة 
الوجدانية(..وهــي  او  الشــعرية)الفكرية 
تتشــكل عبر البيت الواحد)بيت القصيد( 
او)اليتيم(املكتنز بصوره وتشــكيله ولغته 
وملفوظاته  واخلارجية(  وايقاعاته)الداخلية 
املكثفة ذات الــدالالت وااليحاءات املتخلقة 
من ذاتها وعلى ذاتها في حركة بؤرية متوترة 
..نامية..لــذا فهــي تكثيــف املعنى احمللق 
حول الفكــرة املركزية الغنية باإلمياء والرمز 

واالنسياب والتدفق..
    وبتأمــل اركيلوجيا النــص الومضي في 
اجملموعة الشــعرية)وحيدا في االزقة اغني( 
للشــاعر جابر محمد جابر واســهمت دار 
امل اجلديدة في نشــرها وانتشارها/2015.. 
وتفكيك معطياته من اجل الكشــف عن 
بــؤره اجلمالية والداللية ووعي اشــتغاالته 
احلداثية املعتمــدة على تكثيف العبارة مع 
ايجاز جملــي ورمزية لفظيــة مع مفارقة 

إدهاشيه مفاجئة..
         انا وصديقي

غالف اجملموعة

بتأمل اركيلوجيا النص 
الومضي في المجموعة 

الشعرية)وحيدا في االزقة 
اغني( للشاعر جابر محمد جابر 

واسهمت دار امل الجديدة 
في نشرها وانتشارها/2015.. 

وتفكيك معطياته من اجل 
الكشف عن بؤره الجمالية 
والداللية ووعي اشتغاالته 

الحداثية المعتمدة على 
تكثيف العبارة مع ايجاز جملي 

ورمزية لفظية مع مفارقة 
إدهاشيه مفاجئة..

االغتراب الروحي في )وحيدًا في األزقة أغني(

شه تييه شنغ

ترجمة مي عاشور

كانــا يتقدمــان بخطاهما في الشــارع، دون 
أن يتجاذبــا أطراف احلديــث. وكانت الضوضاء 
املنبعثة من الســيارات عاليــة صاخبة. حان 
موعد الغداء، فقالت الصبية: »ال أريد أن أتناول 

الطعام، لست جائعة«. 
دخال إلى مطعم، وجلسا في إحدى زواياه، أخذا 
والشمسيات  الســاطعة،  الشــمس  يتأمالن 
احلمراء املارة في الطريق، واملبهرة للنظر. رسمت 
الفتاة بيدها شــكاًل غريًبا جــًدا من بقعة ماء 
كانت موجودة علــى الطاولة، ولم تتوقف عن 
إصدار تنهيدات طويلة. أما الشاب، فكان ينظر 

إلى سكيب البيرة املوجودة بداخل الكأس.
»يقوالن الكالم ذاته، مهما ناقشتهما أو حتدثت 
إليهما«. رمقت الصبية الشاب بنظرة خاطفة، 

ثم خفضت رأسها.
لم يتوقف الشاب عن شــرب البيرة، ثم ذهب 

بعد ذلك ليشتري طبقني من الطعام.
قالت الصبية: »ال أشعر باجلوع، ولو قلياًل«.

»ماذا قاال؟«، سأل الشاب. 
» قاال نفس الكالم... قاال ...«. ردت الصبية.

كان هناك صوت منبعث من حشــرة صغيرة، 
تقف علــى الزجــاج، بينما كانــت األصوات 
املتعبــة التي تنادي على بيــع اجليالتي واملياه 

والشاي تدوي في كل مكان في الشارع.  
سأل الشاب الصبية: »وأنِت؟ ماذا عنِك أنِت؟«.

»ال أدري، رمبا ال ينبغي علّي أن أُعطلَك دائًما«.
»بل هما من يعيقان طريقنا دائًما؟«.

»لكــن أبي مصاب مبرض ارتفــاع ضغط الدم، 
وأمي عندها مرض القلب«. 

ذهب الشــاب مرة أخرى لشراء مشروب غازي، 
فقد شربا اليوم بضع زجاجات منه. لم يلمس 

أي منهما الطعام املوجود على الطاولة.   

»حســًنا، ســأنتظر إذًا«. فتح الشاب زجاجة 
املشــروب الغازي مصدرة صوتًا، ووضعها أمام 
الصبية، ثم استكمل جملته قائاًل:« أنتظرِك 
حتى تصابني بارتفاع ضغــط الدم، وأصاب أنا 

مبرض القلب«. 
لم تضحــك الصبية، لو كان ذلك في املاضي، 

لكانت ضحكت دون توقف. 
»يجب أن تكون معها هي... في احلقيقة...«.

»سبق أن قلت هذا مئة مرة!«.

»فــي الواقع إنها أفضل مني، إنها حًقا أفضل 
مني«.

»ســأقول لِك للمــرة املئة وواحــد: »الفتيات 
األفضل منِك كثيرات؛ لكن أحبهن أم ال، فهذه 

مسألة أخرى متاًما!«.
جلســا، حتى أطبق عليهما الصمت مجددًا، 
لم يتحدثــا ثانية، ولم يتطلــع أحدهما إلى 
اآلخر. طارت يعسوبة هابطة إلى أسفل، بينما 

كانت السحب المعة في األفق البعيد.
قطعت الصبية الصمــت قائلة: »أميكنها أن 

متطر؟«.
»أحضرُت املظلة«. أجابها الشاب، وكان سارًحا 

ببصره في كلمة »احمليط الشمالي« 
ترجمة عن الصينية

املوجودة على زجاجة املشــروب الغازي. وكأنه 
يجول بخاطره؛ كم ســيكون رائًعا، لو أمتلك 

بيًتا هناك.  
»فلتقلل من الشرب«.

»ال بأس، إن البيرة مضاف إليها مشروب غازي«.
طاف برأس الصبية أنها قطًعا عندما تصبح 
أًما، ثم سيدة عجوز في املستقبل، ستحتوي 

وتفهم بنتها أو ابنها.
قال الشــاب: »ماذا لو كنِت أنــِت من ال تقبل، 
إذًا... إذًا ال عليِك«. وشــرب دفعــة واحدة من 

الكأس الذي كان ميسك به بيده املترنحة.   
تشابكت الغيوم القامتة وردمت السماء، حتى 

بدت وكأنها على وشك أن متطر قلياًل.
»وإال... أقول لَك... القانون في صفنا«.

»ال داعي، فهما ال يباليان بتلك األمور«.
»املسألة أنِك ال جترئني«. 

»لكــن والدي مصــاب بارتفاع ضغــط الدم، 
ووالدتي مصابة بالقلب«.

صمتا ثانية، وجلسا طوياًل، ثم غادرا املكان.
ضرب سرب من احلمام بجناحيه محلًقا أسفل 
الغيوم الرماديــة الداكنة. كان ناصع البياض، 

أشبه بالبرق، ومجموعة من احلوريات.    

قالت الصبيــة والدموع تترقــرق في عينها: 
»أحًقا ميكنك أن تنتظرني؟«. 

قال الشــاب: »قطًعــا، إن أيامنــا أطول من 
أيامهم«، فتح الشاب املظلة. 

وانهمر املطر من السماء.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

احمليط الشمالي: يقصد به هنا نوع محلي من 
أنواع املشروبات الغازية الصينية.

شه تييه شــنغ )1951-2010( واحد من أهم 
الكتاب واألدبــاء الصينيني املعاصرين، ولد في 
بكني. أصيب بالشــلل عندما كان في الواحد 
والعشرين من عمره. كتب العديد من األعمال 
التي تعكس معاناته وكيفية اجتيازها، وحتوله 
مــن مجرد مريــض إلى كاتب. متيــزه كتاباته 
النثرية والقصصية، والتي تأثر بها قطاع كبير 
من القــراء الصينيني. توفي عن عمر يناهز 59 

عاًما.

أيامنا هي األطول

تراثيات

شوقي عبد األمير
 

أن  الفكرة قائمة  منذ سنوات وهذه 
ينشــر هذا الكتاب على حلقات في 
الزميلة » الصبــاح اجلديد » واليوم 
ان اصنع بني يدي صديقي  يســرني 
وزميلي العزيز اســماعيل زاير رئيس 
التحرير » مجلة لقمان » وهو كتاب 
الذي اســتغرقت في اعداده ســت 
ســنوات وقد جاءت فكرته من غياب 
رافد مهم من روافد ادبنا ولغتنا وهو 

» النثر اجلاهلي » 
املفارقة الكبيرة تكمن في أن الشعر 
اجلاهلي وصلنا ولو مجزأ في عدد من 
الكتب واملعلقات والدواوين، اما النثر 
فال يوجد حتى كتاب واحد يجمعه، 
علمــا ان كان منتشــرا جــدا وميأل 
اســواق وحياة العرب قبل االســالم 
كما يؤكد ذلــك كل املؤرخني العرب 
لكنهم لم يجمعــوا هذا النثر ولم 
يعتنوا به وظــل متفرقا مبعثرا في 

كتب التاريخ 
من هنا تأتي اهمية جمع هذا التراث 
العظيم ونشره في كتاب خاص به .

بالطبع ان عدم االهتمام بالنثر قبل 
االسالم يفسر بنظريات عدة بعضها 
شــكلي باعتباره اصعــب للحفظ 

على الذاكرة الشــفاهية ولكن هذه 
احلجــة واهية وال تكفي واملســألة 
مرتبطة بظهور االسالم واملوقف من 

االدب قبله.

خمسة نفر من طيئ ميتحنون
سواد بن قارب الدوسي 

خرج خمســة نفر من طيئ من ذوي 
احلجا والرأي منهم برج بن مســهر 
وهو أحد املعمرين وأنيف بن حارثة بن 
ألم وعبد اهلل بن ســعد بن احلشرج 
أبو حامت طييء وعارف الشــاعر ومرة 
بن عبد رضى يريدون ســواد بن قارب 
الدوســي ليمتحنــوا علمــه فلما 
قربوا من الســراة قالــوا ليخبأ كل 
رجل منــا خبيئا وال يخبر به صاحبه 
ليسأله عنه فإن أصاب عرفنا علمه 
وإن أخطأ ارحتلنا عنه فخبأ كل رجل 
منهم خبيئا ثــم صاروا إليه فأهدوا 
له إبال وطرفا من طرف احليرة فضرب 
عليهــم قبة ونحر لهم فلما مضت 
ثالث دعا بهم فدخلوا عليه فتكلم 
بــرج وكان أســنهم فقــال جادك 

السحاب وأمرع لك اجلناب
الرغاب نحن  النعــم  وضفت عليك 
أولو اآلكال واحلدائق واألغيال والنعم 
اجلفال ونحن أصهار األمالك وفرسان 
العــراك يــورى عنهــم أنهــم من 
بكر بن وائل فقال ســواد والســماء 

والقرض  والبــرض  والغمــر  واألرض 
والفرض إنكم ألهل الهضاب الشم 
والنخيــل العم والصخور الصم من 
أجــأ العيطاء وســلمى ذات الرقبة 
الســطعاء قالوا إنا كذلك وقد خبأ 
لك كل رجــل منا خبيئــا لتخبرنا 
باســمه وخبيئه فقال لبرج أقسم 
بالضيــاء واحللك والنجــوم والفلك 
والشــروق والدلك لقــد خبأت برثن 
فــرخ في إعليــط مرخ حتت آســرة 
الشرخ قال ما أخطأت شيئا فمن أنا 
قال أنت برج بن مسهر عصرة املمعر 

وثمال احملجر
ثــم قام أنيــف بن حارثــة فقال ما 
خبييء وما اســمي فقال والسحاب 
والتــراب واألصباب واألحداب والنعم 
والكثاب لقد خبأت قطامة فسيط 
وقــذة مريط فــي مدرة مــن مدى 
مطيط قال ما أخطأت شيئا فمن أنا 
قال أنت أنيف قاري الضيف ومعمل 
الســيف وخالط الشــتاء بالصيف 
ثم قام عبد اهلل بن ســعد فقال ما 
خبيئي وما اسمي فقال سواد أقسم 
بالسوام العازب والوقير الكارب واجملد 
الراكب واملشــيح احلارب لقد خبأت 
نفاثة فنن في قطيــع قد مرن أو أدمي 
قد جرن قال ما أخطــأت حرفا فمن 
أنا قال أنت ابن سعد النوال عطاؤك 
سجال وشرك عضال وعمدك طوال 

وبيتــك ال ينال ثم قام عارف فقال ما 
خبيئى وما اسمي فقال سواد أقسم 

بنفنف اللوح
واملاء املسفوح والفضاء املندوح لقد 
خبأت زمعة طال أعفر في زعنفة أدمي 
أحمــر حتت حلس نضــو أدبر قال ما 
أخطأت شيئا فمن أنا قال أنت عارف 
الندب  اللســان العضب والقلب  ذو 
واملضاء الغرب مناع الســرب ومبيح 
النهب ثم قام مرة بن عبد رضى فقال 
ما خبيئي وما اســمي فقال ســواد 
والبروج  والســماء  باألرض  أقســم 
واألنواء والظلمة والضياء لقد خبأت 
دمة في رمة حتت مشيط ملة قال ما 
أخطأت شــيئا فمن أنا قال أنت مرة 
السريع الكرة البطئ الفرة الشديد 
املرة قالوا فأخبرنا مبا رأينا في طريقنا 
إليك فقــال والناظر من حيث ال يرى 
والســامع قبل أن يناجى والعالم مبا 
ال يدري لقد عنت لكم عقاب عجزاء 
في شغانيب دوحة جرداء حتمل جدال 
وإمــا رجال فقالوا  يدا  إما  فتماريتم 
كذلك ثم مه قال ســنح لكم قبل 

طلوع الشرق سيد أمق
على ماء طــرق قالوا ثم ماذا قال ثم 
تيس أفرق سند في أبرق فرماه الغالم 
األزرق فأصاب بني الوابلة واملرفق قالوا 
صدقت وأنــت أعلم من حتمل األرض 

ثم ارحتلوا عنه

حديث مصاد بن مذعور القيني 
كان مصاد بن مذعور القيني رئيسا 
قد أخذ مرباع قومه دهرا وكان ذا مال 
فند ذود من أذواد له فخرج في بغائها 
قال فإني لفي طلبها إذ هبطت واديا 
شجيرا كثيف الظالل وقد تفسخت 
أينا فأنخت راحلتي في ظل شــجرة 
بعيري  ورســغت  رحلي  وحططــت 
أربع جوار  بردى فإذا  واضطجعت في 
كأنهــن الآللــي يرعني بهمــا لهن 
أقبلن  الســنة  فلما خالطت عيني 
حتى جلســن قريبا منــي وفي كف 
كل واحدة منهــن حصيات تقلبهن 
فخطت إحداهــن ثم طرقت فقالت 
قلن يا بنات عراف في صاحب اجلمل 
اخلفاف  واجلرم  الكثاف  والبرد  النياف 

ثم طرقت الثانية فقالت
مضــل أذواد عالكــد كــوم صالخد 
وأربــع جدائد  ثــالث مقاحد  منهن 
الثالثة  ثم طرقت  شســف صمارد 
فقالت رعني الفرع ثم هبطن الكرع 
بني العقدات واجلــرع فقالت الرابعة 
الغائط األفيــح ثم ليظهر  ليهبط 
في املال الصحصح بني سدير وأملح 
فهناك الذود رتاع مبنعرج األجرع قال 
فقمــت إلى جملي فشــددت عليه 
رحله وركبــت وواهلل ما ســألتهن 
من هــن وال ممن هن فلما أدبرت قالت 

إحداهن أبرح فتــى إن جد في طلب 
فماله غيرهن نشــب وسيثوب عن 
كثب ففزع قلبي واهلل قولها فقلت 
وكيف هذا وقــد خلفت بوادي عرجا 
الذي  الســمت  فركبت  عكامســا 
وصف لي حتى انتهيت إلى املواضع 

فإذا ذودي رواتع فضربت أعجازهن

حتى أشــرفت على الوادي الذي فيه 
إبلي فإذا الرعــاء تدعو بالويل فقلت 
ما شــأنكم قالوا أغارت بهراء على 
واهلل  فأمسيت  فأســخفتها  إبلك 
مالي قال غير الــذود فرمى اهلل في 
نواصيهــن بالرغس وإني اليوم ألكثر 

بني القني ماال.

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

غالف الكتاب
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الناس فيما يعشــقون مذاهب .. 
احلياةوطبيعتها  ُســنة  هي  هذه 
.. وكمــا قيل أيضــاً كل حزب مبا 

لديهمفرحون !
هنــاك مجتمعــات ومجموعات 
... تعشــق احلب  ومجاميع وأفراد 
والسالم والوئام و" قلة الكالم " ، 
فيمقابل ذلك جند أن هناك شرائح 
أخــرى مــن اجملتمع.. "تعشــق" 
احلرب والقتــل والتخريب والدماء 

والدمارو" طول اللسان " !
وهناك أيضاً .. شــرائح  تعشــق 
وتهوى العــودة الى " املربع األول" 
أو " نقطــة البدايــة " أو "نقطة 
الصفــر" أو" الــدوران في حلقة 

مفرغة " !
إن تصريحات بعض "الساســة" 
اخلالفاتالسياســية  بشــأن 
والقضايــا املصيريــة والوحــدة 
والدســتور  والتهميش  الوطنية 
ومحاولة ترديد وتكرارالشــعارات 
واملفردات التى عفى عليها الزمن 
واملتاجرة بكل ذلك على حســاب 
أصبحــت   .. واملواطــن  الوطــن 

مثلهــا مثل " االســطوانة 
التي وكما   ..  " املشــروخة 
املطرب  جورج وسوف  قال 
ال   .. كالمالسياســي   "

بيقــدم.. وال يأخــر" ..كالم 
السياســيبيمزق .. ويفرق مش 

أكثر !
وترديد  والــدوران  اللف  قضية 

الشعارات واملغالطات .. تذكرني 
دائماً بقصة "ُمعلم األوالد" الذي 
طلب منتالميــذ الصف اخلامس 

موضوعبعنوان  كتابــة  االبتدائي 
" الطبيعــة " لدرس اإلنشــاء .. 
أحد  الصف  وكان منضمن طالب 
التالميــذ الذي يشــبه اليحد ما 
.. بعض "الساســة" من جماعة 
نقطة  أو"  "املربعــاألول"  حــزب 
الصفــر" .. وكان هــذا التلميذ " 

أوقات  التغطية" طيلــة  خــارج 
الدوام املدرسي !

فقام هذا التلميذ  بفتح صفحة 
جديــدة فــي دفتراإلنشــاء وبدأ 
بكتابــة الواجب املدرســي الذي 
احلصة"  "معلــم  طلبهمنهــم 
الدراسية وكتب ما نصه : نظرت 
إلــى الطبيعة فوجــدت " دودة " 
والدود أنواع،منها دودة األرض ودودة 
القــز ودودة الفواكه ودودةالعقل 
ودودة القلــب ودودة احليوانات إلخ 

إلخ ... ! 
دفع الفضــول "املعلم" لالقتراب 
التلميذليتعــرف  هــذا  مــن 
عن كثــب علــى ما كتبــه عن 
موضوع"الطبيعــة" ، وما أن قرأ 
حتــى جنجنونه  األول  الســطر 
فقــال للتلميذ: )ابني.. تركت كل 
األشياءاجلميلة في الطبيعة مثل 
والزهورواألنهار  واألشجار  السماء 
والطيور والعصافير والفراشــات 
والوجهاحلســن ورحت تكتب لي 

span cla<عن "الدود

عاصم جهاد

نقطة الصفر.. !

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف
في ســن معــن وحتديدا ســن ما 
بأمس  املراهقون  يكون  البلوغ،  بعد 
احلاجة الى االحتواء، ان يحتضنهم 
اليهــم، ليكون مالزما  أحد مقرب 
لهم بكل خطواتهم، لكن بطريقة 
الشــخص  بأن هذا  ال تشــعرهم 

رقيب عليهم.
الــى مــن يجيبهــم  يحتاجــون 
اسئلتهم بغض النظر عن عمقها 
او سذاجتها، فلو اننا تبادلنا املواقع، 
متفهم  لشخص  حاجتنا  وتذكرنا 
للحيــرة التي تنتابنــا بهذا العمر، 
واســئلتنا األكثر حيرة والتي حتتاج 
الــى من يجيــب عنهــا ويضعها 
املناســب، لكنــا تعاملنا  مبكانها 

معهم بالصورة األنسب واألصح.
بعلم  الباحث  اجلبوري  يقول حسن 
االجتماع ان اخلــوف يتملكنا بهذا 
العمــر، نخاف اخلطــأ لئال نتعرض 
الى التأنيب او الى عقوبة شــديدة، 
حتى ولــو بكلمة، الن املراهق تؤذيه 
الكلمة أكثــر من غيره، وتؤثر عليه 
نفســيا، لذا فهــو متحير ال يعرف 
كيف يتعامل مع األمور كي يجنب 

نفسه اخلطأ ويضمن النجاح.
 ويضيف:

االنســان بعــد ان يصــل الى عمر 
معن يجــد ان كل األخطــاء التي 
ميكــن ان يرتكبهــا املراهق أخطاء 
بسيطة، ال تصل درجة اجلرم، فلماذا 
هذا التشــديد؟ علينا ان نخبرهم 
ان اخلطــأ امر اعتيــادي، املهم ان ال 
نرتكبه عمــدا، وان نصححه فيما 
بعد، فاخلطأ األكبر، ان ال نقع باخلطأ 
ابدا الن ذلــك يعني اننــا ال نفعل 

شيئا في احلياة.
ويتابع: 

اليوم،  املعروفــن  العلمــاء  بعض 
اخطأوا وفشــلوا ببعــض جتاربهم 

مئات وعشــرات املــرات، لكن كل 
خطــأ كان مبنزلــة درس تعلمــوه 
لتفاديــه في املرة املقبلــة، املراهق 
يعيــش حالــة تخبط وتشــويش 
فهو مير مبرحلــة انتقال من مرحلة 
الطفولة الــى مرحلة أخرى، حتدث 
عليه  ونفسية  جسمانية  تغييرات 
يجب علينــا مراعاتها، وان نحجم 
من أي خطأ يرتكبونه ال ان نعظمه، 
فهم يحتاجون الى كل كلمة طيبة 
والى قلب وعقــل يحتويهم، لكن 

من دون تبرير للخطأ.
هنــاك نقطــة مهمــة وخطيرة 
التأثر  وهــي  املراهق  يعاني منهــا 
بآراء االخرين بشأنه او بشأن أي امر 

اخر، اليوم نحن نلوم أنفســنا ألننا 
كنــا كذلك، لكن وكــي ال يتعرض 
االخــرون الى حالة اللوم نفســها 
مستقبال، علينا ان نخبرهم مبا كنا 
نتمنى نســمعه ممن حولنا، وهو ان 
ال نســمح الحد ان ميلي علينا آراءه، 

هذا ما ذكره اجلبوري الذي تابع:
يجــب تنمية مهــارات عــدة في 
أبنائنا أولها واهمها االســتقاللية، 
والشجاعة  التفكير،  اســتقاللية 
الرأي واالعــالن عنه من دون  بإبداء 
خوف، ونعزز ذلك داخلهم من خالل 
مبــدأ ان لكل منــا رأي، ولكل منا 
عقل، ال يتشابه وال يتواءم مع عقول 
ببعض  تتشابه  االخرين، قد  وأفكار 

النقاط، ولكن ال ميكن لها ان تكون 
مستنســخة. تكفي تلك الفكرة 
بأنفسهم  اعتزاز  لديهم  يتولد  الن 
وافكارهم، بغض النظر ما إذا كانت 

تتوافق مع اراء االهل ام ال.
أخيرا.. كن انت وال تكن غيرك، انت 
ولــدت مبهارات عليك اســتثمارها 
تبددها  ال  الصحيحــة،  بالصــورة 
رغبة منك الكتساب مهارات غيرك، 
وعاشوا  في ظروف مختلفة،  ولدوا 
حياة مختلفة، فال تكن نسخة عن 
غيــرك، بغاية إرضائــه. انت أجمل 
بكونــك انــت، فــان اردت ان تكون 
مسخا....ال  تصير  قد  اخر،  شخصا 

اكثر.

الصباح الجديد - وكاالت:
تعمل شــركة صينية على مشروع 
علمي، من شــأنه أن يؤدي إلى والدة 
أول قطة مستنسخة في البالد ورمبا 
العالم، في هــذا العام، ما قد ميهد 
الطريق نحو استنســاخ أنواع أخرى 

من احليوانات األليفة.
التكنولوجيــا  شــركة  وأعّلنــت 
احليوية الصينية "Sinogene"، أنها 
تستعمل تقنية استنساخ النعجة 
"دولــي" في مشــروع استنســاخ 
القطط، ومــن املُقرر والدة أول قطة 
منها بحلول شهر مارس/ آذار 2019.
وقامت الشركة قبل اإلعالن األخير، 
باستنســاخ عشــرة كالب فيمــا 

مضى، مع توقعها استنساخ عشرة 
 "Sinogene" أخرى قريًبا، اذ تقــدم
اخلدمة للعمالء، ُمقابل 55 ألف دوالر 

أميركي.
وتقوم الشــركة باستنساخ حيوان 
جديــد كل عشــرة أشــهر، فيما 

عبرت عن وجود إقبال غير مســبوق 
األليفة  احليوانات  استنســاخ  على 
تلــك احليوانات  أن  في الصن، ذلك 
تبــرز تعلًقا وارتباًطــا عاطفًيا أكبر 
احليوانات  مع  باملُقارنــة  بأصحابها، 

الطبيعية.
االستنســاخ  عمليــات  وتقــوم 
الســابقة علــى أخذ عينــات من 
أنسجة القطة في أقل من أسبوع 
بعد موتها، أو عندما تكون على قيد 
احلياة، ومن ثم احلصول على بويضة 
تناســلية لقطة أخرى واســتبدال 
نواتهــا بخلية من العينــة األولى، 
لتوضع بعدهــا البويضة الهجينة 

داخل رحم حيوان ثالث.

الصين تعتزم استنساخ قطط

تســبب املمثــل العاملي 
لويس ســي كي، مبوجة 
إثــر  غضــب جلمهــوره 
له  قدمي  فيديو  تســريب 
النكات  بإلقاء  فيه  يقوم 
حفالت  إحــدى  أثناء  في 
الســتاند أب كوميــدي 
اخلاصة بــه. وقد متحورت 
نكاته بشأن حادث إطالق 
النار في املدرسة الثانوية 
ببلــدة باركالنــد التــي 
شباط  فبراير  في  وقعت 
املاضي، وخلفت 17 قتياًل.

ومن ناحية أخرى، منحت 
في  الكوميديــا  نــوادي 
لويس  النجم  نيويــورك 

الضوء األخضر  سي كي 
لتقدمي  مجددًا  يعود  كي 
الكوميدية، بعد  عروضه 
مرور ثمانية أشــهر على 
سلوك  بارتكاب  اعترافه 
غيــر الئق مع عــدد من 
النســاء، وفًقا ملا نشرته 
وكالة "TMZ" اإلخبارية.

أّكد الفنــان أحمد صالح 
الســعدني، أن أكثــر امر 
أسعده في عام 2018، هو 
تكرمي والده الفنان الكبير 
في  الســعدني،  صــالح 
أكثر من احتفالية، ومنها 
النيل  قنــاة  احتفاليــة 

للدراما.
وقال الســعدني إن هناك 
مجموعــة مــن الفنانن 
دائًمــا  الذيــن يســألون 
والــده، منهم  عن صحة 
والفنان  العمــري،  صفية 
عادل إمام، وسمير صبري.

ومن ناحية أخرى كّشــف 
الســعدني أنه يســتعد 
خــالل املــدة املقبلة، الى 

عمل،  مــن  أكثر  تقــدمي 
"عالم  مسلسل  أولهم، 
افتراضــي". يًذكر أن أخر 
أعماله في السينما، كان 
وسرور"،  هنا  "ليلة  فيلم 
مــع محمد عــادل إمام، 
إضافــة الى مشــاركته 
باجلزء الثاني من مسلسل 

"الكبريت األحمر".

املصرية  الفنانة  كشفت 
أنوشكا أن التمثيل أخذها 
من عالم الغنــاء بعد أن 
شاركت في أكثر من عمل 
درامي خالل املدة املاضية. 
وقالت: الغناء هو موهبتي 
اكتشــفت  ومنه  األولى 
لذا على  التمثيل،  موهبة 
انشغلت  أنني  من  الرغم 
إال  الغناء  عــن  بالتمثيل 
أني البــد أن أعود له يوًما 
ما، لذا قــررت طرح ألبوم 

غنائي قريًبا.
وأكــدت أن برنامجهــا " 
كان  أنوشــكا"  صالــون 
في  لرغبتها  األول  املفجر 
العــودة إلى الغنــاء مرة 
أخرى وأردفت: عندما كنت 
أســتضيف أصدقائي من 

بالغناء  وأقــوم  املطربن 
أشــعر  كنــت  معهــم 
لذا  البالغة،  بالســعادة 
مرة  للغناء  أعود  أن  قررت 

أخرى.
يشــار إلى أن أخر أعمال 
الدرامية  أنوشكا  الفنانة 
كان مسلســل "حــالوة 
الدنيا" مــع الفنانة هند 
ظافر  والفنــان  صبــري، 

العابدين.

لويس سي كي

انوشكا

احمد السعدني

أخبــارهــــــــــم كن لغيرك اذا اردت ان يكون غيرك لك 

جمال جصاني

قــد يبدو العنوان غريباً او غير مألوف، ال ســيما ونحن 
نســتقبل العام اجلديد )2019( ونــودع عام جرت فيه 
احدى أكثر الدورات االنتخابية اخمليبة لآلمال )تنظيمياً 
وسياســياً(، حيث يوشــك الربــع االول مــن عمرها 
باالنقضاء، من دون ان تتمكن هذه الطبقة السياسية 
املهيمنة على مقاليد امور عــراق ما بعد التغيير؛ من 

اكمال تشكيل احلكومة العتيدة. 
وكما يقول املثل املعروف )املكتــوب مبن من عنوانه( 
فان الرهان على ما اطلق من وعود وشعارات ومشاريع 
من قبل كتل مثلت اتعس ما انحدر اليه العراقيون من 
واقع اقتصادي واجتماعي وسياســي وقيمي؛ سيؤكد 
مــا ذهبت اليه التقاريــر واآلراء التي ال ترى اي ضوء في 
آخر هذا النفق من العدالة االنتقالية. ان بقاء واستمرار 
هــذا الواقع املزري للعملية السياســية ومخلوقاتها 
وكتلها املسكونة بكل ماهو متنافر وقيم الدميقراطية 
والتعددية واحلداثة، يعني االستســالم ملا خطته هذه 
الطبقة السياســية مــن طرق وســبل لتجريد هذا 
النظام اجلديــد )االحتادي الدميقراطي( مــن كل مزاياه 
البناءة، لصالح قشــوره وآلياته وعناوينه ومفوضياته، 
التي استسلمت مبكراً ملعسكر التشرذم واللصوصية 

والركود.
لقــد تعرفنا في املرحلــة التي كانــت باكورتها جناح 
عصابــات داعش الظالميــة، في اســترداد الفردوس 
املفقود )اخلالفة( علــى أكثر من ثلث االراضي العراقية 
)صيف العام 2014(، ومن ثم اعادة اســترداد تلك املدن 
والتضاريــس منهــا، بعد تضحيات واســتنزاف هائل 
لــالرواح واالمكانــات والفرص؛ على غيــر القليل من 
احملاوالت التــي رفعت رايات ويافطات االصالح والتغيير، 
مبا فيهــا االحتجاجات والتظاهــرات والتي حتولت الى 
طقوس اســبوعية حتت نصب احلرية، واحلصاد النهائي 
لها في جوف الصناديق ونوع التحالفات والنتائج التي 
متخضت عنها. كل ذلك يســتدعي البحث عن وسائل 
وســبل ناجعة أو خطوة صحيحة علــى طرق االلف 
ميل، واخلطــوة الصحيحة واجملربــة تنطلق من وعي 
وتشخيص ســليم ملا مير به العراق من محن وكوارث، 
ونوع القوى واملصالح والعقائــد التي تقف خلف كل 
ذلك، هذا هو أول املشــوار، فمن دون البوصلة الفكرية 
والقيمية تنجرف أفضل النوايا والفزعات الى نهايات ال 

تقل بؤساً عما حاولت تغييره.
االمر الذي يصعب اجلدال فيه؛ هو فقداننا كعراقين من 
شتى الرطانات والهلوسات واالزياء؛ للمشروع الوطني 
واحلضــاري الذي يضــم أفضل ما لدينــا من مواهب 
وامكانــات وروح لاليثار، ذلك املشــروع املفقود والذي 
مبقدوره وحــده التصدي لوباء التشــرذم واللصوصية 
والشــعوذة واالجرام الذي تفشــى في اجملتمع والدولة 
)قبل التغيير وبعده(. وهنا ال بد من االشــارة الى الدور 
التضليلي لســكراب االحزاب احلداثويــة والتي تدعي 
الليبرالية والعلمانية واليســار، والتي ما زالت تشغل 

مساحة وعناوين هجروها منذ زمن بعيد.
 ان الطريق الى العام 2022 حيث ســتجرى االنتخابات 
البرملانية املقبلة، يستدعي اعادة النظر اجلذرية بكل ما 
جرى، كي ال تهدر االجيال احلالية جهودها وحماستها 
في طرق الســبل املوصدة، وكي تضــع نصب عينيها 
مهمة ايجاد أفضل واجنع الوسائل من أجل تفعيل املزايا 
البناءة في نظامنــا االحتادي الدميقراطي، وهذا يتطلب 
قطع الطريق أمام هذه الطبقة السياسية املصرة على 
افــراغ هذا النظام من محتواه احلضاري واملتناغم متاماً 
والتطلعات املشــروعة والوطنية للشعوب العراقية. 
هذا هو التحدي الذي ينبغي التعاطي معه ونحن على 
أبواب العام اجلديد؛ حتدي امتالك كتل سياســية جتمع 
الروافد السليمة للعراقين وتضع حد لهذا املسلسل 

الطويل من النهش املتبادل لبعضنا البعض اآلخر...   

ومضــة

في الطريق الى 2022

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركية  املمثلة  كشــفت 
عن  جوهانسون،  ســكارليت 
صورها  لقرصنــة  محــاوالت 
إباحية  أشرطة  على  ووضعها 

خالل املدة املاضية.
الى  جوهانسون  حسابات  وتعرضت 
عمليــات القرصنة ألكثــر من مرة، 
وجرى سرقة صورها اخلاصة ونشرها 
اإلنترنت من قبل هاكرز. وفي  على 
وقت الحق حكــم على القراصنة 

بالسجن ملدة عشر سنوات.

وقالت أنه من املســتحيل اليوم 
وقف هــذه الظاهرة، مؤكدة أن 

التكنولوجيــا احلديثــة فتحت اجملال 
لعدة تقنيات علــى غرار تقنية "ديب 
املتخصصــة   )Deepfake( فيــك" 
بتركيب الصور، والتــي ميكن خاللها 
أو أشــخاص  وضع وجــوه النجــوم 
اعتياديــن علــى أشــرطة الفيديو 
اإلباحية، وفقا لصحيفة "واشــنطن 

بوست".
 ،"Deepfakes" تقنيــة  وتســتعمل 
برامج الــذكاء االصطناعــي ملقارنة 
صور الشخص، ثم رسم وجهه على 

لقطات لشخص آخر.
واكــدت جوهانســون التــي وقعت 
ضحية للعديد مــن عمليات تركيب 
اإلباحية، أن محاولة  الفيديو  أشرطة 

وقف هذه العمليات خاسرة.
أن محاولة حماية  احلقيقة  وأضافت: 
األســاس  في  اإلنترنت  من  نفســك 
قضية خاسرة، ألن اإلنترنت عبارة عن 

ثقب طليق من ظالم حالك".
أنهــم  النــاس  وتابعــت، "يعتقــد 
محميــون بكلمــات مــرور اإلنترنت 
اخلاصة بهم، وأن الشخصيات العامة 
فقط، أو األشــخاص موضع االهتمام 
احلقيقة  ولكن  لالختــراق.  يتعرضون 
هي أنــه ال يوجــد فرق بــن اختراق 
حســابي، أو اختراق شــخص مبتجر 
البقالة. يعتمد األمــر فقط على ما 
إذا كان لدى شــخص مــا الرغبة في 

استهدافك أم ال".

الهاكـرز يستهدفـون 
سكارليـت جوهانسـون 

الصباح الجديد - وكاالت:
اســتطاعت عارضــة أزياء 
فرنسية الفوز بلقب أجمل 
بعد  األرض،  على  فتاة  وجه 
قائمة  اختيارها ضمن  مت  أن 
100 أجمل وجه لفتيات عام 

.2018
 "Tccandler " وأعلنــت شــركة
الدولية املنظمة للمســابقة منذ 
عام 1990 عــن الفائزة بلقب أجمل 
وجه نسائي. وهي الفرنسية تيالن 
بلوندو التي تبلغ 17 عاما وهذه 

املرة الثانية التي تفوز بها باملسابقة. 
اذ اســتطاعت أن حتصد لقب أجمل 
فتــاة علــى األرض بفضــل جمالها 
الالفــت عندمــا كانت بعمر ســت 

سنوات.
صورة  الفرنسية  العارضة  ونشــرت 
لها وبجوارها رقم واحد إشارة لفوزها 
باملركــز األول، وعلقــت قائلــة: "ال 
ميكنني أن أصدق، شكرا لكل شخص 
صوت لي، لم أكن أتخيل يوما أن أكون 
رقم واحد، أنا شــاكرة للجميع، كل 
احلب واألفضل لكم أعزائي…أحبكم".

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد انتشــار تفاصيل عــدة عن العام 
2018 وما شــهده من احــداث غريبة 
واحــداث فلكيــة وتكنلوجية مثيرة، 
نشــر موقع "ذي فيرج" أكثر األحداث 

غرابة لعام 2018، وكان من بينها:
-1 مظلة شمســية تختــرق صدر 
اذ تعرضت  امرأة علــى الشــاطئ. 

امرأة أميركية حلادث غريب على شاطئ والية 
ماريالند، بعد ان رمت الرياح مبظلة شمســية 
في الهواء، قبل أن تسقط من جديد وتستقر 
مباشرة في صدر املرأة. -2 الثور الكبير "نيكرز". 
جنى الثور "نيكرز"، من نوع الهولشتاين فريزيان 
الهولندي، من املســلخ بشــكل ال يصدق، ذ 
رفض القائمون على املسلخ استقباله وذبحه 

حلجمه ووزنه الثقيل.

-3 رجــل يصاب بكســر في الرقبة بســبب 
كتم العطســة. كتم رجل في بريطانيا يبلغ 
من العمر 34 عاما عطســته، حيث شد على 
أنفه وأبقى فمــه مغلقا خالل العطس بقوة، 
وســمع على الفور طقطقة في عنقه، وبعد 
وقت قصير بدأ يشعر بألم في احللق والرقبة، 
واُصيب بعدها بتورم في الرقبة، وتغير صوته، 

ما جعله يذهب إلى املستشفى.

اغرب األحداث لعام 2018

أجمل وجه على األرض.. لفرنسية
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