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بلغت طاقة المصافي فيه  700ألف برميل

المحور يتمسك بالدراجي ..والوطنية :الحقيبة من استحقاقنا

ّ
"سنة" كتلتي
احتدام الخالف بين

 8مليارات دوالر إيرادات العراق من
النفط الخام لشهر تشرين أول الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
في وقت كشفت فيه وزارة النفط
عن مجموع إيرادات النفط لشــهر
تشــرين األول املاضــي البالغة 8
مليــارات دوالر ،أكــدت أن طاقــة
التصفية في عمــوم البالد بلغت
حاليا  700ألف برميل.
وقالت الوزارة ،في بيان صحافي وردت
نسخة منه الى "الصباح اجلديد"،
ان مجمــوع الصــادرات النفطية
وااليرادات املتحققة لشهر تشرين
االول املاضي ارتفعت مقارنة بشهر
ايلول املاضي ،بحســب االحصائية
االولية الصادرة من شركة تسويق
النفط "سومو".
وأضافت أن "كميــة الصادرات من
النفط اخلــام بلغت اكثر من ()107
مليونــا و( )530الفــا و( )8برميل،
بإيرادات بلغت اكثر من ( )8مليارات
و( )55مليونا و( )257الف دوالر".
وقال املتحدث باســم وزارة النفط
عاصم جهــاد ان الكميات املصدرة
جاءت مــن احلقــول النفطية في
وســط وجنوب البالد ،في حني لم
تســجل االحصائية صــادرات من

حقول كركوك.
واشــار جهاد الى ان املعدل اليومي
للتصدير بلغ ( )3,469مليون برميل،
موضحا ً ان معدل ســعر البرميل
الواحد بلغ ( )74،912دوالراً.
في الســياق ،أعلنت وزارة النفط،
أمس السبت ،قرب تشغيل مصفاة
الصمــود (بيجي) بنســبة تقارب
نصف طاقتها التصميمية ،مبينة
أن طاقة التصفية في عموم البالد
بلغت حاليا  700ألف برميل.
وقــال وكيل الــوزارة فــي تصريح
صحافــي" :جرى تأهيــل مصفاة
كركوك ورفــع طاقتــه االنتاجية
من  30الى  55ألــف برميل يوميا،
وكذلك تأهيل مصفاة (الكســك)
ومضاعفة طاقته االنتاجية من 10
الى  20ألف برميل يوميا".
وأضــاف أن "االعمــال تضمنــت
ايضا ،تأهيــل مصفــاة الصينية
وزيــادة طاقته التكريريــة من 20
الى  30ألف برميــل يوميا ،اضافة
الى تشغيل مصفاة حديثة بواقع
 16ألــف برميــل يوميــا" ،مؤكدا
ان "اهــم االجنازات التــي حققتها

اإلصالح والبناء على وزارة الدفاع

بغداد  -وعد الشمري:
يتواصل اخلالف بــن كتلتي البناء
واإلصــاح واإلعمــار على منصب
وزير الدفاع ،وفي وقت يؤكد حتالف
احملور علــى أن احلقيبة من حصته
وأنــه قدم اللواء املتقاعد هشــام
الدراجــي لهــا ،أفــادت القائمة
الوطنية بأن مــا تبقى من مقاعد
املكون السني هي للتحالف الذي
تنتمي اليه ،وأنها رشحت فيصل
الفنر للمنصب.
ويقــول النائــب عن كتلــة البناء
مصطفــى العاني في تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،إن "منصب وزارة
الدفاع هو استحقاق انتخابي قبل
أن يكون حكرا ً ملك ّون معني".

وأضــاف العانــي ،أن "العــرف
السياســي منذ عام  2003حصل
بأن تعطى الوزارة للمكون السني،
ولكن اليوم يجب البحث عن آليات
اخرى تتفق مع االطر الدميقراطية".
وأشــار إلى ،أن "وزارة الدفاع ،وفقا ً
لالســتحقاقات وما حتصلت عليه
الكتل من اصــوات ،فأن حقيبتها
سوف تذهب إلى حتالف احملور ،الذي
نحن فيه".
وحتدث العاني ،عن "حتركات جتريها
ّ
القائمــة الوطنية التــي هي جزء
مــن حتالف االصــاح واالعمار من
أجل احلصول علــى املنصب ،لكن
املؤشــرات تدل علــى أن املنصب
مــاض باجتــاه منحه إلــى حتالف

احملور".
وأوضح ،أن "مرشــحنا للمنصب
هو اللواء املتقاعد هشام الدراجي،
وهو قد وقع عليــه االختيار ضمن
املرشحني الذين مت ارسال اسمائهم
إلى هيئة املساءلة والعدالة لغرض
تدقيقها قبل التصويت".
وأكمــل العاني بالقــول ،إن "وزارة
الدفاع ليست املعضلة االكبر في
مــا تبقى من حكومــة عادل عبد
املهدي ،وكون املوضوع اكثر تعقيدا ً
في حقيبــة الداخليــة ،ومتى مت
حســمها فــأن االمور ســتكون
مهيئة للتصويت علــى احلقائب
االمنية".
تتمة ص3

أدباء العراق :وزارة الثقافة أكبر من

المحاصصة والمثقفون أولى بإدارتها

جانب من حقول النفط جنوبي العراق
الــوزارة وبجهد مالكاتهــا احمللية،
هو اعادة تشغيل مصافي الصمود

خبراء يحذرون من مشاركة أحزاب
المعارضة في حكومة اإلقليم المقبلة
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(بيجي) بنسبة  20باملئة من طاقته
التكريرية الســابقة البالغة 350

الف برميل يوميا".

تكريم ايزيديين عراقيين بجائزة
"االم تيريزا" في الهند

تتمة ص3

3

بغداد  -حذام يوسف طاهر:
طالــب عدد كبيــر مــن األدباء
والفنانــن واألكادمييني واملثقفني
بإبعاد وزارة الثقافة عن احملاصصة
املقيتة ،واختيار وزير لها من داخل
الوسط الثقافي.
وضمــت وقفــة احتجاجية دعا
اليهــا احتاد األدبــاء والكتاب في
العراق ،أمس أسماء كبيرة وأعدادا
غفيرة من األدباء واملثقفني الذين
قدموا مــن محافظــات العراق
عمومــا ،شــملت رؤســاء فروع
االحتــاد ووفــودا مرافقــة لهم،
جاءوا من البصــرة والعمارة ومن

الكوت وديالى وكربالء والديوانية
والنجف وبابل إضافــة الى احتاد
أدبــاء ونينوى ،وتناولــت الوقفة
االحتجاجيــة كلمــات ،اتفقت
مبجملها على ضــرورة ابعاد وزارة
الثقافة عن احملاصصة والتعصب
العنصري وضيق األفق ،وســطوة
من ال يقدرها معرفيا ،وان ادارتها
من حق املثقفــن النهم األقرب
الى مهام هذه الــوزارة ويعرفون
جيدا حاجــات املثقــف واالديب
باعتبارهــم يحملــون الهــم
العراقي.
وفي كلمتــه الترحيبية باحلضور

قــال رئيــس اللجنــة الثقافية
في احتاد االدباء " :نحن نحســن
الظــن بأدبائنا ،ونحســن الظن
بسياسيينا ،وقد ان األوان لتتركوا
وزارة الثقافة للمثقفني ،فجربوا
هذه الدورة وســلموا إدارة الوزارة
الى املثقف ،معا نقــول اخرجوا
وزارة الثقافة من احملاصصة ودعونا
نبني هــذا البلد بأكثر من وجهة
نظر واكثر من حلــم ،هذا البلد
اكبر بكثير مــن كل توقعاتكم
فأهال باملثقفــن واحلاملني لنأخذ
بأيدي بعض نحو عراق جميل ".
تفصيالت ص10

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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شؤون عراقية

ّ
عدوه بمنزلة االنتحار السياسي

د .علي شمخي

خبراء يحذرون من مشاركة أحزاب المعارضة
في حكومة اإلقليم المقبلة

تشويه النظام
البرلماني !

السليمانية ـ عباس كاريزي:

من بني اهم املرتكــزات القوية التي يقوم عليها
النظام السياســي في الــدول الدميقراطية هو
وجود برملان قوي ومتماســك يعــرف ويعي فيه
النــواب ادوارهم وحدود عالقاتهم بالســلطتني
التشــريعية والتنفيذية والميكن ان تتحقق مثل
هذه القوة من دون وجود اسس تشريعية تنظم
عمــل اجملالس النيابيــة ومتنحهــا الصالحيات
املطلوبة للنهوض بواجباتها وفي العراق تعرضت
املؤسسة التشــريعية خالل السنوات املاضية
الى سلســلة من املتغيرات اســهمت االخطاء
التشــريعية وســوء االســتعمال للسلطات
واالجتهادات الفردية في تشويه النظام البرملاني
في العــراق وانحرافه عن مســاراته الصحيحة
واذا متعنا فــي االداء البرملاني في التصويت على
املرشحني للحكومة اجلديدة التي قدمها رئيس
الــوزراء عــادل عبد املهــدي فســنرى مثل هذا
التشــويه واالنحراف واضحا وجليا في مفاصل
عديدة مــن االســتحقاق الدســتوري املتعلق
بالتصويت علــى الوزراء وقبل ذلــك في عملية
تقدميهم وعرض ســيرهم الذاتية وترشيحهم
ملناصبهــم فاالعتراضات الكثيــرة على بعض
االسماء املطروحة والتشكيك بسيرهم الذاتية
واالطمئنــان علــى نزاهتهم وعــدم ارتكابهم
خملالفــات قانونية او ارتكابهــم ألفعال اجرامية
كشــفت مبــا اليقبــل اللبــس بــأن التنظيم
املؤسســي للسلطة التشــريعية تنظيم هش
ومشوش وغامض وغير منظم ويفتقر الى اجلودة
وكان ينبغــي على ادارة مجلــس النواب وهيئة
الرئاسة ان تهتم كثيرا بهذا االستحقاق احليوي
واحلســاس وان تعمــل على تأمني كل اشــكال
التدقيــق والتمحيص في االســماء املرشــحة
وتوفيــر املعلومات عنهم واالحاطــة بقدراتهم
ومؤهالتهــم مبا يضمــن مرورها فــي احللقات
القانونية قبل مدة كافية تســبق تقدميهم امام
اعضاء الســلطة التشــريعية كما ان منهاج
اجللسة التشريعية التي تضمنت التصويت على
الكابينة الوزارية شابه الكثير من االختالل وبانت
فيه مالمح التدخالت السياسية لبعض االحزاب
والكتل مما اسهم في خلق فوضى وارتباك واضح
في اكمــال اجــراءات التصويت ومــن هنا فأن
مجلــس النواب العراقي مطالــب بعد كل هذه
الســنوات الطويلة في اعادة النظر بالسياقات
الدستورية التي تتيح تنظيم جلساته بالشكل
االمثل وابعاد اعلى ســلطة تشريعية في البالد
عن االتهامات بالضعف والقصور مبا ميس سمعة
العراق كدولة تعددية بني دول العالم االخرى .

بينما يتحضر احلــزب الدميقراطي
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني
للبدء بحوارات تشــكيل حكومة
االقليم املقبلة عبر زيارات يقوم بها
لالطراف السياسية الكردستانية،
حذر خبــراء ومحللون سياســيون
من مشــاركة احزاب املعارضة في
حكومــة االقليم املقبلــة وعدوه
مبنزلة انتحار سياسي.
واكــد رئيــس مركــز ســتاندارد
للدراســات والبحوث مسعود عبد
اخلالق ،ان احلكومة املقبلة ستكون
مثقلــة باألزمــات واملشــكالت
والفســاد ولــن تتمكــن االحزاب
التي ستشــكلها من تنفيذ وعود
االصالح التــي قدمتها للمواطنني،
نظرا النها جاءت عبر نتائج مزورة.
وقال مسعود عبد اخلالق في حديث
للصباح اجلديــد ،ان اغلب االحزاب
الكردســتانية اكدت حصول تزوير
وتالعب كبير فــي االنتخابات وكان
على الســلطة القضائية ،ان حتترم
حقــوق املقترعــن ،وان ال تصــادق
على نتائج االنتخابات البرملانية في
اقليم كردستان.
واضاف« ،انــا اســتغرب مصادقة
مجلــس القضــاء علــى نتائــج
االنتخابــات التي جــرت في  30من
شــهر ايلول ســبتمبر املاضي في
االقليم» ،مؤكدا ان موافقة احلزبني
الرئيســن االحتاد والدميقراطي في
االقليم على تلك النتائج ســيؤدي
الى ان يكــون مســتقبل االقليم
واحلكومة املقبلة علــى احملك ،وان
احلكومة ستكون حبلى باملشكالت
واالزمات الن اغلب املؤشــرات تدل
على ان تشــكيل احلكومة املقبلة
الذي ســيبنى على اساس يشوبه
التزويــر ،لــن ينتج عنــه قيام من
اتهمــوا بالفســاد ان يقدموا على
االصالح ومحاربة الفساد.
وكان مجلــس القضــاء في اقليم
كردســتان ،قد صادق ،على النتائج
النهائيــة لالنتخابات البرملانية في
دورتها التشــريعية اخلامسة التي
جرت في نهاية شــهر ايلول املاضي
في االقليم.
واجرى اقليم كردســتان في نهاية
شــهر ايلــول املاضــي انتخابات
تشــريعية تقــدم فيهــا احلــزب

رئيس مركز ستاندارد
للدراسات والبحوث:
ان الحكومة المقبلة
ستكون مثقلة باألزمات
والمشكالت والفساد
ولن تتمكن االحزاب
التي ستشكلها
من تنفيذ وعود
االصالح التي قدمتها
للمواطنين ،نظرا النها
جاءت عبر نتائج مزورة

اجتماع ألحزاب املعارضة في االقليم
الدميقراطي بـ 45مقعدا ،تاله االحتاد
الوطني الكردستاني بـ 21مقعدا،
وجــاءت حركة التغييــر ثالثا بـ12
مقعــدا ،واجليل اجلديــد رابعا بـ 8
مقاعد.
وحــذر عبد اخلالق مــن تكرار جتربة
االنتخابات الســابقة واملشــاركة
الفاشــلة الحــزاب املعارضــة في
حكومة االقليم الســابقة ،محذرا ً
من ان عدم عودة احــزاب املعارضة
التي قــال انهــا باتت مبعــزل عن
الشعب في أســرع وقت الى خانة
الشــعب فانها ستخسر ما تبقى
لها من دعم وتأييد جماهيري.
واضــاف ،ان مشــاركة اي حــزب
معارض في حكومة االقليم املقبلة
سيكون مبنزلة انتحار سياسي الن
احزاب املعارضــة ال تعرف حلد االن
ملاذا تشــارك في حكومة االقليم،
وتابــع ان احلكومة املقبلة لن تكون
افضل من سابقتها وهي ستستمر
في سياسة جتويع الشعب والتجاوز

على حقوقه ومصادرة حرياته.
واكد ان مشــاركة احزاب املعارضة
في حكومة االقليم ســتصب في
خانة خدمة االحزاب الرئيســة الن
مشاركتها ســتكون شكلية ولن
تتمكن من اجراء اي تغيير او اصالح
او حتقيق الشــفافية املطلوبة ،وان
السلطة ترغب في ان تشارك جميع
االحزاب كــي يتم توزيع الفشــل
واالخفاق على جميعها بالتساوي.
في غضــون ذلــك قالــت مصادر
سياسية مقربة من حركة التغيير
للصباح اجلديد ،ان احلركة تســتعد
للمشــاركة في حكومــة االقليم
املقبلة وطالبت احلزب الدميقراطي
الذي ســيكلف مرشحه لتشكيل
حكومــة اإلقليم املقبلــة مبنحه
منصب نائب رئيس حكومة االقليم
الذي يشــغله االحتــاد الوطني في
احلكومة احلالية.
واضافــت املصــادر ،ان مشــاركة
حركة التغيير في حكومة االقليم

املقبلــة بات قاب قوســن او ادنى،
وان احلركــة بانتظار بــدء حوارات
تشكيل حكومة االقليم ،لتطالب
باســتحقاقها فيها الذي توقعت
املصــادر ان حتصــل مبوجبه اضافة
الــى منصب نائــب رئيس حكومة
االقليــم علــى ثــاث وزارات فــي
حكومة االقليم ،وهو ما من شــأنه
ان يعمــق اخلــاف داخــل صفوف
احلركة بني كوادرها املنقسمني بني
مؤيد ملشاركة احلركة في حكومة
االقليم ،وآخر يطالــب ببقائها في
خانة املعارضة وعدم تكرار التجربة
الفاشــلة لها في حكومة االقليم
احلالية.
وكان احلزب الدميقراطي الكردستاني
قد اعلن انه سيبدأ االسبوع اجلاري
مباحثات تشكيل حكومة االقليم
املقبلة مع االطراف الكردستانية.
واضاف عضو اجمللــس القيادي في
احلــزب الدميقراطــي اراس حســو
ميرخــان فــي تصريــح ،ان حزبه و

بعد ان صادق مجلس القضاء على
نتائج االنتخابــات ينتظر ان يعقد
برملان كردســتان جلســته االولى
وســيبدأ قريبا حوارات تشــكيل
حكومة االقليــم ،التي من املتوقع
ان يســتهلها الدميقراطــي بزيارة
الســليمانية للقاء االحتاد الوطني
الكردستاني وحركة التغيير.
وكان االحتاد الوطني الكردســتاني
قد اعلن سابقا موافقته على نتائج
االنتخابات واستعداده للمشاركة
في تشــكيل حكومة االقليم مع
احلزب الدميقراطي ،بينما لم حتسم
حركة التغييــر موقفهــا وابقت
االبواب مفتوحة امام مشــاركتها
في حكومة االقليم.
وقال رئيس كتلة حركة التغيير في
برملان كردســتان علي حمه صالح،
ان حزبه لن يخلي الســاحة لالحتاد
الوطني والدميقراطي الكردستاني
كي يتقاســما مناصــب االقليم
بينهما بالتســاوي  ،50-50مضيفا ً

ان مشــاركة حركــة التغييــر لم
حتســم بعد وان احلركة تستطلع
رأي جماهيرهــا وموقفهــم مــن
مشاركتها في حكومة االقليم.
وكان حلركــة التغييــر جتربة مريرة
مع احلزب الدميقراطي الذي اشترك
معها في تشكيل حكومة االقليم
الســابقة التي تشكلت عام 2013
عقب اتفاق سياسي وقعه اجلانبان
بني املنســق العام للحركة الراحل
نوشــيروان مصطفى وزعيم احلزب
الدميقراطي مســعود بارزاني ،اال ان
هــذه االتفاق لم يدم طويــاً ،وادى
اعتراض نواب حركــة التغيير على
متديد والية رئيس االقليم ،عام 2015
الى طــرد وزراء احلركة من حكومة
االقليــم ومنع رئيــس البرملان من
الوصــول الى مدينــة اربيل ملزاولة
مهامه ،مــا ادى الى اغــاق مبنى
البرملــان وتعطيــل جلســاته ملدة
عامني.

الحزبان الكرديان يتجهان للشراكة في حكومة اإلقليم
اربيل ـ الصباح الجديد:
أكــد احلزبــان الكرديــان الرئيســان،
الدميقراطــي الكردســتاني بزعامــة
مســعود بارزانــي واالحتــاد الوطنــي
الكردســتاني بقيــادة عائلــة الرئيس
الراحل جالل طالباني بعد اجتماعهما
يوم اخلميــس املاضي انهمــا يتجهان

نحو شراكة لتشــكيل حكومة اقليم
كردستان.
وقال عضو املكتب السياسي لالحتاد قادر
حمة جان خالل مؤمتر صحافي مشترك
مع عضــو املكتب السياســي للحزب
الدميوقراطي الكردستاني عارف طيفور،
إن حزبه سيشارك في احلكومة اجلديدة

تقـرير

مع الدميوقراطي ،الن املسؤولية تقع على
عاتق احلزبني ،وسنشــارك في احلكومة
اجلديدة على أســاس شراكة حقيقية ،
مضيفا انه "ميكننا حل املشــاكل عبر
احلوار واالحتاد الوطني يرغب في حكومة
تخدم شــعب كردستان في كل اجملاالت
وحتقق طموحاتهم".

مــن جهته قال طيفــور" ،على رغم أن
الدميوقراطي حصل على  45مقعدا ً في
برملان كردستان ،إال أننا ال نستطيع إدارة
شؤون اإلقليم من دون االحتاد الوطني" ،
مشيرا إلى أن "بإمكان األطراف األخرى
في حال عــدم مشــاركتها احلكومة،
أن تكون في املعارضــة البناءة وحينها

نســتطيع مع االحتاد الوطني تشكيل
حكومة جديدة".
وحــول حصــة االقليــم فــي املوزانة
االحتادية ،أكد طيفور أن "حصة اإلقليم
يجب أن تكون  17فــي املئة من املوازنة
املالية لعام  ، "2019ومن املقرر أن جتتمع
قيادة احلزب الدميوقراطــي قريبا التخاذ

قرارها في شــأن تســمية املرشح إلى
منصب رئيس حكومة إقليم كردستان
بتشكيلتها اجلديدة.
وذكــر عضــو مجلــس قيــادة احلزب
الدميقراطي الكردســتاني أراس حسو
ميرخان ،إنه "ســيتم خــال االجتماع
تشكيل وفد للتحاور مع بقية األطراف

واجلهــات السياســية حول تشــكيل
احلكومــة اجلديدة ،إضافة إلــى اختيار
مرشــح احلــزب لرئاســة احلكومة"،
مضيفا ان حوارات الدميوقراطي مع بقية
األطراف ســترتكز على االستحقاقات
االنتخابيــة ،وســيتم التعامل مع كل
جهة وفق حجمها".

استنفار مالكات البيئة لمتابعة الظاهرة في بابل

الصحة تشكل خلية ازمة لمعرفة األسباب والموارد المائية
تنفي ان مناسيب المياه سبب نفوق األسماك
متابعة الصباح الجديد:
أعلنت وزارة املوارد املائية امس السبت،
أن وزيرهــا جمــال العادلــي أوعز برفع
األســماك النافقة من مجــاري نهري
دجلة والفرات ،مؤكد ًة أن مناسيب املياه
لم تكن السبب في نفوق األسماك.
وقالت الــوزارة في بيان تلقت «الصباح
اجلديد» نسخة منه ،إنه «نظرا ً لظهور
حاالت كثيرة من وجود أســماك نافقة
في أحواض تربية األســماك في نهري
دجلة والفرات أوعز الوزير جمال العادلي
إلى دوائر هيأتي التشــغيل والصيانة
والكري برفــع األســماك النافقة من
مجاري األنهار باســتخدام آليات هذه
الدوائر».
وأضافت ،أن الدوائر املذكورة «باشــرت
فعــاً بإزالة هذه األســماك من مقدم
منشــآت الري واملصدات لضمان جريان
امليــاه وعدم غلق تلــك املنافذ وضمان
عدم تفســخ وحتلل تلك األسماك وما
قد يســببه مــن نتائج ســلبية على
نوعية املياه وبيئة النهر وأيضا ً مراقبة
األماكن املصابــة ومعاجلتها أوال ً بأول»
 ،مؤكــدة أن «مناســيب املياه لم تكن
هي الســبب في نفوق األسماك كون
املناسيب املتحققة في مناطق اإلصابة
هي أعلــى من الســنوات الســابقة

وبنوعية أفضل نتيجة سقوط األمطار
وارتفاع املناسيب في حينها ،وأن الوزارة
مستمرة مبتابعتها بهذا اخلصوص».
وكانت وزارة الزراعة عدت يوم امس االول
اجلمعــة أن انخفاض مناســيب املياه
في نهــري دجلة والفرات وقلة اإليرادات
املائية من تركيا أحد أسباب أبرز أسباب
ظاهرة نفوق كميات كبيرة لألسماك.
مــن جانبه اوعز وزيــر الصحة والبيئة
الدكتور عالء الدين العلوان بتوفير كل
االمكانيــات املطلوبة ملعرفة اســباب
نفــوق االســماك واحتــواء تأثيراتها
الصحيــة والبيئية واتخــاذ االجراءات
الوقائية املطلوبة ملنع تكرارها .
وقال الوكيل الفني في الوزارة الدكتور
جاســم الفالحــي ان وزيــر الصحة
والبيئة قرر تشكيل خلية ازمة برئاسة
الفالحــي وعضوية الدوائر ذات العالقة
ملتابعــة موضوع نفوق االســماك في
االقفاص العائمة في شمال محافظة
بابل
واكد الفالحــي بانه ومنــذ اللحظة
االولى لتسجيل ظاهرة نفوق االسماك
اتخذت الوزارة اجــراءات عاجلة امتثاال
لدورها الرقابي بالتنســيق مع الدوائر
الزراعيــة والبيطريــة واملــوارد املائية
والشــرطة البيئية وقيادة الشــرطة
ومجلس احملافظة ..
الى ذلك واوضح مدير عام دائرة التوعية

ظاهرة نفوق األسماك تثير الكثير من اخملاوف في العراق
واالعــام البيئــي امير علي احلســون
ان وزير الصحة والبيئــة د .عالء الدين
وجه بالتحرك امليداني ملعاجلة
العلوان ّ
هذه الظاهرة ومت اخــذ مناذج للفحص
وعينات من املاء واالســماء الستكمال

الفحوصات الالزمة ومعاجلة املسببات
 ،مؤكــدا ان الوزارة باشــرت بحمالت
توعيــة للمزارعني واملواطنني تســهم
بعدم زيادة االصابات وكيفية التخلص
من االســماك النافقــة  ،فيما اوضح

مدير عام دائرة حماية وحتســن البيئة
فــي منطقة الفــرات االوســط كرمي
عســكر ان قلة االيرادات املائية وزيادة
اعداد االســماك داخــل االقفاص من
قبل املســتثمرين على حساب املعايير

البيئية املعتمدة وتغيــر نوعية املياه
وقلة االوكســجني املذاب اضافة لعدم
التــزام اصحــاب االقفــاص باحملددات
البيئيــة وعدم اســتحصال املوافقات
الالزمة تشــكل عوامل اساســية في
زيادة نسبة الهالكات .
كمــا يبــدو أن محافظة واســط قد
التحقــت ببابل فــي ظاهــرة «نفوق
االسماك» ،حيث أفاد عددا من أصحاب
مشــاريع احــواض تربية االســماك
باحملافظة ،اليــوم اجلمعة ،بنفوق مئات
األطنــان من أســماكهم ،ألســباب
مازالت حتــى اآلن «مجهولة» ،ويقول
شاهني القريشي وهو صحاب احواض
لتربية االســماك باحملافظة ،في حديث
لـ الســومرية نيوز ،إنهم «قاموا بدفن
مئــات األطنان من األســماك النافقة
والتي مازالوا يجهلون سبب نفوقها».
الى ذلك ،اشــار صاحب مشــروع آخر
وهو محســن جابر الى ،أن ذلك النفوق
تسبب بـ «خسارتنا ملئات املاليني وعدم
متكننا من دفع ما علينا من ديون إذا ما
استمر الوضع على ماهو عليه ،سيما
وأن املرض أو اإلصابة لم حتدد حتى اآلن».
وكانــت قيادة شــرطة محافظة بابل
أعلنت ،يــوم االربعاء املاضي منع إدخال
األســماك احلية واجملمدة إلى احملافظة،
وذلــك بعد نفوق مئات األســماك في
قضاء املسيب شمالي بابل  ،كما اصدر

محافظ املثنى فالح الزيادي امرا يقضي
مبنع إدخال األسماك اجملمدة وامليتة إلى
احملافظة حتى إشعار آخر.
ووجه رئيس مجلس محافظة بابل رعد
اجلبوري دوائر الزراعة والبيطرة والبيئة
في احملافظة بإجراء الفحوصات اخملتبرية
ملعرفة أسباب نفوق مئات األسماك في
قضاء املسيب شمالي احملافظة  ،فيما
حذر النائب عبد احلســن املوسوي في
بيان له من «اســتمرار وبقاء األسماك
املصابة مبرض تعفــن الغالصم تطفو
علــى نهر الفرات عند قضاء املســيب
شــمال بابل» ،داعيا ً الــوزارات والدوائر
املعنية في بابل الى «أخذ دورها بصورة
فعالــة ملعاجلة املشــكلة وتطويقها
ومنع إنتشارها الى مناطق إخرى».
وأكــدت وزارة الزراعــة ،أن التحقيقات
اجلارية ستكشف السبب احلقيقي وراء
نفوق االســماك في بابل ،فيما اشارت
الى انها ال تســتبعد أن تكون القضية
نتيجة الصراع في السوق.
ويعد مرض «تعفــن الغالصم» ،مرضا
فايروســيا يصيــب األســماك مــن
الداخل وحتديدا ً الفتحة التنفســية او
اخلياشيم ألحتوائها على نسبة كبيرة
من األوكسجني وهو من أمراض اجلهاز
التنفســي وتكون هذه الفايروســات
منقولــة عن طريــق الهــواء اجلوي او
أسماك مستوردة.
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شمل ناجية من قبضة داعش وآخر من مقبرة جماعية

ضبط "ملكتين" من

تكريم ايزيديين عراقيين بجائزة "االم تيريزا" في الهند

حاوية في ميناء أم قصر

نينوى ـ خدر خالت:

تكريم ليلى تعلو
وادريس بشار نعده
تكريما معنويا كبيرا
وحافزا قويا للقضية
االيزيدية ،ونحن
كايزيديين ننظر نظرة
إيجابية لهذا التكريم
والذي خص إحدى
الناجيات من سجون
االستعباد واالسترقاق
قرابة ثالثة أعوام واحد
الناجين من مجزرة قرية
كوجو الذي نجا بأعجوبة
من هذه المجزرة

حظي مواطنــان عراقيان ايزيديان
بجائــزة "االم تيريــزا" للســام
والعدالــة االجتماعية في الهند،
اذ تســلمت االيزيدية الناجية من
قبضة داعش االرهابي ،ليلى تعلو،
اجلائزة ،كما نالها املواطن االيزيدي
ادريس بشــار ،احد األفراد القالئل
الذين جنوا من مقبرة جماعية في
قرية كوجوب ســنجار في صيف
عام .2014
وفي تصريح لـــ "الصباح اجلديد"
قــال خالد تعلو ،شــقيق ليلى ان
"تكــرمي ليلى تعلو وادريس بشــار
نعده تكرميــا معنويا كبيرا وحافزا
قويــا للقضية االيزيديــة ،ونحن
كايزيديــن ننظر نظــرة إيجابية
لهــذا التكرمي والــذي خص إحدى
الناجيات من ســجون االستعباد
واالسترقاق قرابة ثالثة أعوام واحد
الناجــن من مجــزرة قرية كوجو
الذي جنــا بأعجوبة من هذه اجملزرة،
وكما أســلفنا انه تكــرمي معنوي
مــن قبل مؤسســة االنســجام
والتي متنح هذه اجلائزة باسم األم
تيريزا للســام واملساواة والعدالة
االجتماعية والتي حتمل اســمها
والتي سبق ان حصلت على جائزة
نوبل للسالم".
واضاف "هذا التكــرمي أن دل على
شــيء امنا يدل علــى أن القضية
االيزيديــة اليــوم أصبحــت من
القضايا املهمة ضمن إطار اجملتمع
الدولي ككل ،وفي الوقت نفســه
تؤكد علــى قــدرة االيزيديني في
كســب الدعم الدولي لالعتراف
بحقهم فــي العيش بكرامة كما
احلال مع بقية األديــان واملكونات
ضمن اخلارطة الدولية بشكل عام
وخارطة العراق بشكل خاص".
وحول التغطيــة االعالمية لهذا
احلــدث قــال تعلــو "التغطيــة
اإلعالميــة الدوليــة كانت جيدة

نقلة نوعية وتطوير

االستثمار في خدماتها

عادا ان "تكــرمي االيزيدينب بهكذا
جوائز يصب في املصلحة العامة
للقضية االيزيدية".
وكانت ليلى فقدت نحو  15فردا من
عائلتها اغلبهم ما زالوا مجهولي
املصير ،لكنها متكنت من الوصول
الــى ذويها بعــد  3ســنوات من
خطفهــا ومعاناتها ،التي خلصها
شــقيقها خالد تعلــو في كتاب
حمل عنوان "ليلى وليالي االلم"،
الذي حظي باهتمام كبير من قبل
اخملتصني.
اما الناجي االيزيدي ادريس بشــار
فقد جنــا من املــوت باعجوبة من
مقبــرة جماعية حيث قام عناصر
داعش باعدام العشرات من اقربائه
معه بشــكل جماعي ،كما فقد

اغلب افراد اســرته خالل اجتياح
سنجار في آب اغسطس .2014
مــن جانبه عــد رئيــس مجلس
محافظة نينوى ،ســيدو جتو ،في
بيان حصل مراسل الصباح اجلديد
على نسخة منه ان " هذا التكرمي
هو تكرمي لكل الضحايا العراقيني
الذي قضوا بسبب همجية تنظيم
داعش االرهابي عامــة ،وهو تكرمي
البنــاء نينوى بشــتى مكوناتهم
ولاليزيديني منهم بشكل خاص".
مشــيرا الى ان "العالم املتحضر
بــات على يقــن انه ميكــن دحر
االرهاب بوســائل عــدة ،بضمنها
تكــرمي الناجني والذيــن افلتوا من
مجــازر القتــل الوحشــية التي
اراد االرهابيــون بث وحشــيتهم

العمل تسترد مليار و 400مليون دينار
من متجاوزي االعانة االجتماعية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكرت مدير عام دائرة صندوق احلماية
االجتماعيــة في وزارة العمل جاكلني
صليــوا ان حجــم املبالغ املســتردة
مــن املتجاوزيــن على راتــب اإلعانة
االجتماعية في بغداد واحملافظات بلغ
مليار و ٤٠٠مليون دينار خالل تشــرين

االول املنصــرم  .واضافت املدير العام
ان املبالغ املســتردة مــن املتجاوزين
تودع في صندوق احلماية ليتم منحها
إلى مستحقيها الفعليني على وفق
قانون هيئة احلماية االجتماعية رقم
 ١١لســنة  ، ٢٠١٤مبينــة أن مجمل
املبالــغ املســتردة منذ بدايــة العام

احلالي ولغاية  ٣١/١٠/٢٠١٨بلغت اكثر
من  14مليار و 500مليون دينار .
يذكر ان مجلس الــوزراء قرر في وقت
ســابق بتمديد فترة تقسيط املبالغ
املستردة الى  ١٠سنوات بعد ان كانت
الفترة  ٥سنوات للتخفيف عن كاهل
شريحة الفقراء.

وهمجيتهــم إلرعــاب املدنيــن
االبريــاء مــن خاللها ،لكــن تلك
اجملــازر واالنتهاكات ارتــدت على
االرهاب والتطرف واسهمت بعزله
ونبــذه من اجملتمعــات التي تؤمن
بقيم احملبة والتســامح والتعايش
االخوي".
امــا مركــز اللــش الثقافــي
واالجتماعــي فقد اشــار الى ان
حصول ليلى تعلو وادريس بشــار
علــى هذه اجلائزة هــو تكرمي لكل
الكــرد اليزيديني ،وخاصــة لذوي
واسر ضحايا غزوة داعش البربرية
من اهالــي ســنجار اجملروحة ،وان
هــذا التكرمي هو دليــل اخر يؤكد
عمق التعاطف االقليمي والدولي
مع محنــة االيزيديني ،وفي الوقت

نفســه هو صرخة هــادرة بوجه
االرهــاب واالرهابيــن وتعريــة
الفعالهــم الهمجية التي تتنافى
وابسط القيم االنسانية ،ومبادئ
السالم والتعايش والتسامح".
مبينــا ان "االســتمرار بايصــال
قصــص الناجــن والناجيات من
قبضة داعش الى وســائل االعالم
احمللية والدوليــة كان مبنزلة اقوى
ســاح ضد التطــرف واملتطرفني
واملتشددين واالرهابيني ،وان افعال
الدواعش الوحشــية ضــد اهلنا
اســهمت بنبذهــم وعزلهم عن
مجتمعاتهم التــي كان البعض
منها مبنزلة حاضنة لهم ،وبالتالي
عجلت في هزميتهم معنويا قبل ان
يتم هزميتهم عسكريا وميدانيا".

الرافدين  :بصمة العين والرقم السري
لدفع رواتب المتقاعدين الكترونيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصــرف الرافدين عن اعتماد
آليــة الكترونية جديــدة ملعاجلة
مشــكلة املتقاعدين مــن حملة
البطاقــات االالكترونية من الذين
التظهر بصمات ابهامهم .
وقال املكتب االعالمــي للمصرف

ظهور البصمة فبامكانهم اصدار
البطاقــات احلديثة التــي تعتمد
على خاصة بصمــة العني والرقم
الســري اضافة الى خدمة بصمة
االبهام  ،مشيرا الى ان االجراء يأتي
خلدمة هذه الشريحة وتقدمي افضل
اخلدمات للزبائن .

في بيان تسلمت "الصباح اجلديد"
نســخة منــه ان هنــاك بعــض
املتقاعديــن يتســلمون رواتبهم
التقاعديــة يدويا اما الشــريحة
التي تتسلم رواتبها عبر البطاقات
االلكترونية وتعــذر عليها مؤخرا
تســلم رواتبهــم بســبب عدم

السكك تباشر رحالتها اليومية لنقل المسافرين بين بغداد والبصرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لسكك
احلديد العراقية امس الســبت
اســتئناف رحالتها اليومية عبر
قطاراتها احلديثة  DMUالصاعدة
والنازلة من بغــداد إلى البصرة
مرورا باملناطق اجلنوبية (الناصرية

والسماوة والديوانية واحللة) .
وبني مدير عام الشــركة سالم
جبر ســلوم تنفيذا لتوجيهات
وزيــر النقل املهنــدس عبداهلل
لعيبي ،باشرت الشركة برحالتها
اليومية بعد االنتهاء من تفويج
زائري أربعينية اإلمام احلسني (ع) .

وتابع املدير العام ان القطار االول
يغادر من محطة بغداد املركزية
الساعة ( )00/7مساء ويصل الى
محطة قطار البصرة الســاعة
( )10/4صباحــا بينمــا ينطلق
القطار الثاني من بغدادالساعة
( )00/8مساء ليصل الى محطة

قطــار البصرة الســاعة ()10/5
صباحا .
واضاف املديــر العــام ان هناك
رحلتني تنطلق من محطة قطار
البصــرة االول عنــد الســاعة
( )30/7مساء ليصل الى محطـة
بغـــداد املركزية الساعة()40/4

صباحــا بينما الرحلــة الثانية
تكون املغـــادرة الساعة ()00/9
مسـاء ليصـــل محطة بغـداد
املركزيـــة الساعـــة ()50/5
صباحـا
يشار الى ان اسعار تذاكر السفر
(غرفة منام درجــة اولى  30الف

 8مليارات دوالر إيرادات العراق من
النفط اخلام لشهر تشرين أول
املاضي
واشــار الــى "اســتمرار املالكات
الفنيــة والهندســية بعمليات
تأهيل االجزاء االخرى من املصفاة،
ومــن املؤمــل ان تنجــز عمليات
تشــغيل وحدات اخرى بنســبة
 20باملئة خالل االشــهر الســتة
املقبلة لتعاود املصفاة انتاجها من
جديد بنسبة  40باملئة من طاقته
التصميمية ،ما يسد نسبة كبيرة
من احتياجات البالد للمشــتقات

ومبواد متوفرة داخل البالد".
احتدام اخلالف بني "س ّنة" كتلتي
اإلصالح والبناء على وزارة الدفاع
لكــن النائب عن حتالــف االصالح
واالعمــار غاندي محمــد ذكر ،أن
"منصب وزير الدفاع هو من حصة
ائتــاف الوطنيــة كونها حصلت
على مقاعد تؤهلها للحصول عليه
مع االحتفاظ باخلصوصية املتعلقة
بتمثيــل املكونــات فــي احلقائب
السيادية".
واضاف محمــد ،فــي حديث إلى

"الصباح اجلديد" ،أن "رئيس مجلس
الوزراء عادل عبد املهدي عندما كان
مكلفا ً بتقدمي كابينته وقع اختياره
على الشيخ فيصل الفنر".
وشــدد على" ،متتع الفنر بالنزاهة
والكفاءة وله جميع املؤهالت التي
تؤهله احلصــول على املنصب ،كما
أن ائتــاف الوطنية قــدم ثمانية
مرشــحني اخريــن ،وكلهــم من
ذوي االختصــاص ويتوفــر فيهــم
القدرة احلقيقية علــى ادارة امللف
العسكري".
ويــرى محمــد ،أن "االصطفافات

الطائفية واملذهبيــة لم يعد لها
وجود كونها حلقت اضرارا ً بالشارع
العراقــي ،في حــن ان حتالف احملور
هو الوحيد الذي يتكلم بلغة أنهم
ممثلون عن املكون السني".
وأورد أن" ،الواقــع السياســي افرز
لنا كتلتني االولى البنــاء ،والثانية
االصالح واالعمــار والتي نحن جزء
منها وهي من اســتحقاقها وزارة
الدفاع ،بعــد أن جــرى االتفاق بأن
تتقاسم الكتلتني كل واحدة منها
تسعة وزارات في احلكومة املقبلة
تذهب ثلثها إلى املكون السني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تسعى الشــركة العامة لالتصاالت الى رسم
خارطة طريق جديــدة للمرحلة املقبلة بادارتها
اجلديــدة املنبثقــة مــن دمجها مع الشــركة
العامة خلدمات الشــبكة الدولية للمعلومات (
االنترنت )  .وتتطلع الشركة الى توحيد اجلهود
والبنــى التحتية لهما من اجــل احداث نقلة
نوعية جديدة تتناســب مع امكانية الشركتني
وطاقاتها الفنية وخصوصا في مشــاريع النفاذ
الضوئي والشــبكة الوطنية لالسلكي وكذلك
موضوع  WiFiاالبراج الناقلة خلدمة االنترنت.
كان هــذا محــور االجتمــاع الذي دعــا اليه
املعاون الفني في الشــركة العامة لالتصاالت
واملعلوماتيــة ( الشــركة الوليــدة ) املهندس
حــازم فاضــل مجذاب مــع االقســام الفنية
لدراســة الواقع احلالي لهذه املشاريع ومستوى
اخلدمات التي تقدمها واملشــكالت التي يعاني
البعض منها وخصوصا مشروع النفاذ الضوئي
 FTTHونسبة االســتثمار املتدنية فيه السيما
في احملافظات والشــبكة الوطنية لالســلكي
وموضوع االبراج واســتمع مجذاب الى شــرح
مفصل من قبل االقسام النوعية ملعرفة مواطن
اخللل من اجل االسراع في وضع احللول املناسبة
للنهوض بها .
كمــا دعا الى تبنــي االفكار اجلديــدة التي من
املمكن ان حتدث تغييرا كبيــرا الفتا الى ضرورة
حتقيق تقدم وخصوصا في الفترة املقبلة والذي
يســتند على وضــع اخلطط الواعــدة لتطوير
موضوع االستثمار وأهمية حتقيق زيادة ملموسة
باعداد املشــتركني والتركيز على مواقع االيراد
السريع واشــار في اخلتام الى اســتنفار كافة
اجلهود وتســخير الطاقات حلسم جميع االمور
العالقة وصوال الى نتائج ايجابية.

البالد تتعرض الى

منخفض جوي اليوم

يتسبب بامطار غزيرة

دينار للسرير الواحد ) و(كوشيت
منــام درجة ثانيــة  25الف دينار
للســرير )و (وسعر تذكرة املقعد
الســياحي درجة اولى  12الف
دينار ) و(ســعر تذكــرة املقعد
الســياحي درجــة ثانية  8االف
دينار ) .

تتمات ص1
النفطية".
واكــد ان مصافي الصمود (بيجي)
قد تعرضت الى اضرار كبيرة نتيجة
املفخخــات والعبوات الناســفة
وعمليات التخريــب املتعمد على
ايــدي "داعش" ،ما أثــر في جميع
مفاصلهــا ،ما يتطلب اســتيراد
مواد احتياطية من شركات عاملية
العادة تاهيلهــا ،وعليه فان الوزارة
اتصلت بالشركات العاملية وابرمت
عقــودا ً لتوريد تلك املواد بأســرع
وقت ممكــن ،منوها بــان "اعمال
التأهيل مســتمرة وبأيــد عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الهيئة العامة للجمارك امس الســبت
عن ضبط ســيارتني من نوع "تويوتــا" ،ويطلق
عليها في العراق اسم "امللكة" ،كانتا مخبأتني
داخل حاوية في ميناء ام قصر.
وقالت الهيئة في بيان تلقت " الصباح اجلديد"
نسخة منه ،إن "الهيئة العامة للجمارك  /مركز
كمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة
متكن بالتعاون مع شرطة اجلمارك و األستخبارات
و منتسبي هيئة املنافذ من ضبط سيارتني دون
املوديل مخفيتني في حاويــة"  ،مضيفة أنه "مت
كشــفهما واحالتهما الى اجلهــات اخملتصة" ،
وتعلن الهيئة العامة للجمارك بني فترة واخرى
عن ضبط محاوالت تهريب ســيارات دون املوديل
املقرر.

االتصاالت تعتزم تحقيق

جانب من حفل التكرمي
مقارنــة مع التغطيــة اإلعالمية
العراقيــة التي لم يكــن لها أي
حضور لالســف الشــديد ،وفي
الوقــت نفســه واجــب هنــا أن
نؤكــد أن التغطيــة اإلعالميــة
الكردســتانية كان لهــا وجــود
حقيقــي خاصة وجــود فريق من
قناة رووداو الفضائية التي رافقت
فعاليات التكرمي وايضا كان هناك
إيجابية من قبل اإلعالم اإللكتروني
التي لفتت إلى أهمية هذا التكرمي،
ونشر العشــرات من التقارير على
الصفحات الرئيسة ملواقع األخبار
اإللكترونيــة وكان هناك تســابق
في احلصــول علــى تصاريح من
اإلعالميني العاملني ضمن املواقع
االلكترونية الكردستانية".

تويوتا مخبأتين داخل

ومضــى محمــد ،إلــى أن "حتالف
احملور اخذ اســتحقاقه من الوزارات
الســنية ،كونهــم حصلــوا على
ثالث وزارات للمكــون ضمن كتلة
البناء ،ومــا تبقى هي وزارات املكون
في كتلة االصالح لم يتم تســمية
مرشحني لها لغاية االن".
وكان رئيــس مجلس الــوزراء عادل
عبد املهدي قد قدم في وقت سابق
كابينته الوزاريــة للتصويت ،فيما
تبقى ثمانيــة مناصــب اعطيت
بالوكالة فــي مقدمتها الداخلية
والدفاع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الهيئــة العامة لألنــواء اجلوية والرصد
الزلزالــي ان البالد ســتتأثر مبنخفض جوي من
البحر األحمر مطلع األسبوع اجلاري .
واكد مسؤول شعبة البيئة في الهيئة محمود
عبداللطيف ان العــراق يتعرض ملنخفض جوي
اليوم االحد يتسبب بحالة عدم استقرار عالية
في املناخ وأمطار في أغلب أنحاء البالد  ،مؤكدا
أن النشــرة اجلوية اليومية ترسل يوميا الساعة
العاشــرة صباحــا جلميــع وزارات الدولة وعلى
رأسها أمانة رئاســة الوزراء ملتابعة حاالت اجلو
املتطرفة مــن أمطار وعواصف رعدية وعواصف
غباريــة وغيرها من احلــاالت اجلويــة التي تؤثر
على املواطن وصحته وبيئتــه ألتخاذ االجراءات
املطلوبة  ،كما اكدت الهيئة توقعاتها بتساقط
امطار غزيرة في معظم انحاء البالد .
وقال مدير عام الشــركة املهندس علي صاحب
ان االمطار ســتكون غزيرة بدءا من اليوم االحد
ويــوم غــد االثنني والثالثــاء واالربعــاء مبعظم
محافظات البالد  ،مؤكــدا ان احلصة االكبر من
االمطار ستكون في املنطقة الغربية وفي بغداد
والبصرة  ،مشــددا على ضرورة استعداد جميع
اجلهات اخلدمية واحلكوميــة الخذ االحتياطات
املطلوبة حتسبا ً لوقوع اي طارئ.

الملف األمني

هجوم مسلح بمنطقة ام الكبر والغزالن شرقي بغداد *مقتل مختار قرية في الحويجة بهجوم غربي كركوك
إصابة  10أشخاص بانفجار شرقي صالح الدين * مقتل  19ارهابيا بضربة جوية للتحالف الدولي في نينوى

بغداد – هجوم مسلح
ذكر مصدر امني في الشــرطة العراقية
امس الســبت اصابــة مدنــي بهجوم
مسلح نفذه مجهولون شرقي العاصمة
بغداد.
وقال املصــدر إن "مســلحني مجهولني
يســتقلون دراجة نارية اطلقوا ،مســاء
يوم امــس النار من اســلحتهم الكامتة
للصــوت باجتاه مدنــي لدى مــروره في
منطقة ام الكبر والغزالن ،شرقي بغداد،
ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة ،فيما
الذ املســلون بالفرار الى جهة مجهولة"
 ،مضيفــا أن "قــوة امنيــة قامت بنقل
املصاب الى مستفى قريب لتلقي العالج،
فيمات فتحت حتقيقا باحلادث لكشــف
اجلهة التي تقف وراءه".

ديالى – تفكيك عبوات
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة
ديالى امس الســبت ان خبير املتفجرات
متكن مــن تفكيــك عبوتني ناســفتني
موضوعتني علــى طريق مرقد األمام باوه
محمود بقضاء خانقني شــمال شــرقي
احملافظة.
الى ذلك القــت دوريات ومفــارز مديرية
األســتخبارات ومكافحة اإلرهاب  /ديالى
القبــض على مطلوبني أثنــن على وفق
املادة  4ارهاب كما متكنت مفارز مكافحة
األجرام وقسم شــرطة هبهب من القاء
القبض علــى خمســة مطلوبني على
العديد من القضايا اجلنائية اخملتلفة في
مناطق متفرقة من احملافظة.
كركوك – هجوم مسلح
اعلن مصدر أمني في شــرطة محافظة

كركوك امس السبت ،بمقتل مختار قرية
في قضاء احلويجــة وإصابة جنله بهجوم
شنه مسلحون يرتدون زيا ً عسكرياً.
وقال املصــدر إن "مســلحني مجهولني
يرتدون زيا ً عسكريا ً اقتحموا منزل مختار
قرية احملمودية في احلويجة وفتحوا نيران
أسلحتهم الرشاشة ،ما أسفر عن مقتل
اخملتار وإصابة جنله بجروح خطيرة".
بابل – ضبط اعتدة
كشــف املتحدث الرســمي فــي قيادة
شــرطة محافظة بابل امس السبت عن
العثور على مقذوفــات وصواعق تفجير
خــال عمليــة امنية نفذتها شــمالي
احملافظة.
وقال املتحدث الرســمي باســم القيادة
العقيد احلقوقي عادل العناوي احلسيني
إن "قــوة من قســم شــرطة الرافدين

معززة مبفــارز مكافحة املتفجرات نفذت
باالعتمــاد على معلومات اســتخبارية
دقيقــة عمليــة امنية اســتباقية في
منطقة الهاللي شاخة 7/ضمن القاطع
الشــمالي للمحافظة ،اسفرت بالعثور
على مقذوفات وصواعق تفجير".
صالح الدين – انفجار عتاد
اكد مصدر أمني في شــرطة محافظة
صالح الديــن امس الســبت ،إصابة 10
أشخاص نتيجة انفجار كدس العتاد في
الطوز شرقي احملافظة.
وقال املصــدر إن " 10أشــخاص أصيبوا
نتيجــة انفجار كدس العتــاد في قضاء
طوز خورماتو شرقي صالح الدين"
االنبار – عملية امنية
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديريــة

االســتخبارات العسكرية امس السبت،
عن اعتقال مفــرزة "ارهابية" في قضاء
الفلوجــة التابــع الى محافظــة االنبار
كانت مكلفة مبهام االســتطالع واالمن
في اثناء معارك حترير القضاء.
وقــال املصــدر ان "مفــارز مديريــة
االستخبارات العســكرية في لوائي 50
و 51وبالتنســيق مع استخبارات الفرقة
 14القــت القبض على مفــرزة ارهابية
فــي قضاء الفلوجة باالنبــار"  ،مضيفة
أن "عناصر املفرزة كانــوا مكلفني مبهام
االســتطالع واالمن لدى عصابات داعش
االرهابية وخصوصا في اثناء معارك حترير
الفلوجة" ،الفتا الــى أنه "من املطلوبني
للقضاء مبوجب مذكــرة قبض على وفق
احكام املادة  4إرهاب".
الديوانية – اعتقال متهمني

اعلن مخصدر امني في شرطة محافظة
الديوانية امس الســبت ان مفارز قسم
شرطة األسرة والطفل ومركز واملهناوية
واإلصالح القــت القبض على  ٧متهمني
مطلوبــن للقضــاء بقضايــا مختلفة
وذلك خــال حملة قامت بهــا للبحث
عن املطلوبني ومتابعة تنفيذ أوامر إلقاء
القبض.
واضــاف املصدر االمنــي ان دوريات مركز
شرطة الشــنافية واحلمزة وعفك القت
ايضا القبض علــى  ٣متهمني مطلوبني
للقضــاء مبــواد قانونيــة مختلفة من
بينها جنائيــة تتعلق بالنصب واالحتيال
فيمــا مت التحقيق معهــم بغية عرضه
على القضاء من أجــل تقرير مصيرهم ،
غبكت متكنت ســيطرة درع اجلنوب من
إلقاء القبض على شخص مخالف وجد
بحوزته في أثناء تفتيشــه من قبل أفراد

السيطرة مسدس نوع توكاريف حيث مت
ارساله إلى أحد املراكز اخملتصة للتحقيق
معه.
نينوى – ضربة جوية
افــاد مصدر امنــي في قيادة الشــرطة
االحتادية في املوصل امس السبت مبقتل
 19عنصــرا من تنظيم "داعش" االرهابي
بضربــة جويــة للتحالــف الدولي في
محافظة نينوى.
وقال املصــدر االمني إن "قــوة من قيادة
الفرقــة الثالثة املتمثلــة باللواء احلادي
عشــر واللواء الثاني عشــر بأمرة قائد
الفرقــة الثالثة قامــت بواجب تفتيش
منطقة (قــره بوتك) قــرب مخمور في
محافظة نينــوى باالشــتراك مع قوات
التحالــف الدولي بعد ورود معلومات عن
تواجد الدواعش في املنطقة".
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اإلعمار توزع قطعا
سكنية بين ذوي

الشهداء في كربالء
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمــار واالســكان والبلديــات
واالشغال العامة عن تخصيص  150دومنا لغرض
توزيعها كأراض ســكنية على ذوي الشهداء في
محافظة كربالء املقدسة .
وذكر املركــز االعالمي للــوزارة ان مديرية بلدية
احملافظة التابعة ملديريــة البلديات العامة إحدى
تشكيالت الوزارة خصصت نحو  150دومنا لغرض
تهيئتها وإفرازها كقطع ســكنيةوتوزيعها على
ذوي الشهداء في احملافظة .
وتابع املركز االعالمي إن مديرية البلدية باشــرت
بتسوية وقشط املساحات اخملصصة من املقطع
املرقم ( )704لغرض إفراز القطع السكنية اخلاصة
بعوائل الشــهداء الواقعة بالقرب من مجمع درة
كربالء السكني في احملافظة .
على صعيد اخر استنفرت وزارة االعمار واالسكان
والبلديات واالشغال العامة مالكاتها في مديرية
اجملاري حملافظات (بغداد – بابل  -الديوانية – النجف
 االنبار ) استعدادً ملوسم االمطار.وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املالكات الهندسية
والفنيــة فــي مديريــات مجــاري احملافظــات
التابعــة ملديرية اجملاري العامة احدى تشــكيالت
الوزارة تواصــل تنفيذ اعمال صيانــة اجملاري في
محافظات (بغــداد  -بابــل – الديوانية – النجف
 االنبار ) وبجميع امكانياتها ومبشــاركة االلياتالتخصصية من (حوضيــات وصاروخيات) نتيجة
تســاقط االمطــار وملعاجلة اي حالــة طارئ من
اختناقات او االنسدادات التي قد حتدث.
وبني املركز االعالمي ان االعمال شــملت صيانة
وتســليك اخلطــوط الناقلة والفرعيــة وصيانة
االليات التخصصية لتكون جاهزة للعمل طيلة
فترة موسم تســاقط االمطار وتأمني مادة الكاز
اضافة الــى صيانة محطات الرفع املطرية ،فضالً
عن ضرورة ارســال مواقف نصف شهرية طيلة
موسم تساقط االمطار والعمل بشكل مستمر
ومتواصل خالل ايام هطول االمطار حلني تصريف
جميع املياه .
واشــاراملركز االعالمي انه مت التركيز على املناطق
السكنية غير املشــمولة بشبكات مياه االمطار
والشــوارع الفرعية اضافة الى سحب وتصريف
امليــاه املتجمعــة فــي التقاطعات والشــوارع
الرئيسة اضافة الى تشــغيل محطات السحب
والضخ ،مشــيرا ً الى ان جميع املديريات قد قامت
بعمليات استباقية اســتعدادا ملواجهة موسم
تساقط االمطار.
يذكر ان الوزارة ســبق ان وجهــت جميع مديريات
مجاري احملافظات باتخاذ كافة االجراءات املطلوبة
استعدادا ملواجهة موسم تساقط االمطار.
كما اجنزت الوزارة اعمال اكساء عددا من الشوارع
في مدينة املوصل مركز محافظة نينوى.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان مديرية بلدية املوصل
التابعة ملديرية البلديات العامة احدى تشكيالت
الوزارة اجنزت صيانة واكســاء شارع البيبسي في
منطقة الزجنيلي بالتنســيق مع منظمة،UNDB
إضافة الى اجناز اعمال تأهيل وإكســاء شــوارع
مهمة فــي مركز املدينــة وصيانةقوالب اجلزرات
الوسطية ضمن شارع الدركزلية من جهة مدخل
سوق النبي وأيضا في شقق الدركزلية  ,فضال عن
توزيع حاويات بالســتيكية سعة  1100لتر على
الشوارع الرئيســة والتجارية ضمن قاطع وحدة
اجلامعة البلدي.

محليات

قسم األمالك واألراضي في شركة موانئ العراق

توزيع االالف من قطع األراضي السكنية

لمستحقين وتمليك مئات الدور لشاغليها
البصرة  -سعدي السند:
يواصل قسم األراضي واألمالك
في الشــركة العامــة ملوانئ
العراق بذل املزيد من اجلهود لفرز
وتوزيع قطع األراضي السكنية
على منتسبي املوانئ في ضوء
اســتحقاقات كل موظف من
خالل الضوابــط التي اعلنتها
الشــركة وتضمنتهــا خطة
التوزيع التي باشــر بها الوزير
السابق الكابنت كاظم فنجان
احلمامي في آب  2016وباركها
وأهتم بهــا كثيرا الوزير اجلديد
املهنــدس عبــداهلل لعيبــي
باهض .
التعامل بأسلوب أحتساب
نقاط املوظف كأسبقية
ملنحه قطعة األرض
أكد ذلــك لـ»الصبــاح اجلديد
احلقوقــي عبد الرضــا حميد
مدير القســم مضيفا ان عددا
كبيرا جدا من موظفي املوانئ
العراقيــة حصلــوا وحتى اآلن
على أســتحقاقهم من قطع
األراضــي الســكنية ضمــن
وجبــات وكنا ومازلنــا دقيقني
جدا في التعامــل مع طريقة
منح املوظف املستحق لقطعة
األرض اعتمادا على اسلوب عدد
( النقاط ) التــي حصل عليها
املوظــف ليكون احتســابها
الســبب املهــم حلصوله على
قطعــة ارض وتأتــي هــذه
النقاط من خــال مدة خدمة
املوظف فلها نقاط ولشهادته
املدرســية واحلالــة الزوجيــة
وغيرها وان قســمنا مســتمر
وبشــكل أصولي بأعتماد هذه
الضوابط وكل (املعامالت) التي
تخص املوظفني الذين تقدموا
بهــا للحصول علــى قطعة
أرض محفوظة بشــكل دقيق
فهــي أمانة وعندما نتســلم
كل (معاملة) تدرس تفاصيلها
والتعامل معها وفقا للشروط
والتعليمات ويتسابق موظفو
الشــعب في قســمنا قسم
األراضــي واألمــاك لتقــدمي
خدماتهم الى موظفي املوانئ
املســتحقني وتهيئة معامالت
املوظفــن املتقدمني للحصول

تعتمد طريقة منح
الموظف المستحق
لقطعة األرض على
أسلوب عدد ( النقاط)
التي حصل عليها
الموظف ليكون
احتسابها السبب
المهم لحصوله
عليها

مراسل (الصباح اجلديد) في البصرة خالل حواره مع مدير قسم أمالك وأراضي املوانئ

على قطعــة أرض وحفظها أو
وضعها حتت اليــد حلني وصول
عدد نقاطهم الى ماهو مطلوب
ليتســلموا أســتحقاقهم
بقطعة أرض أســوة بأقرانهم
الذين سبقوهم بالنقاط والبد
لنا بهــذه املناســبة أن نذكر
مدراء الشــعب في قســمنا
نيابــة عن موظفي شــعبهم
وقد تســابقوا جميعا ليكونوا
مبستوى املسؤولية وهم معاون
مدير قســم األراضي واألمالك
حميد شريف وعادل محمد داود
مدير شــعبة األمالك واسكان
املوانئ وأسماء عيسى حسني
مديرة شعبة األمالك وعاطف
عبــداهلل زيــن مدير شــعبة
العقــارات وابتهال عادل مجيد
مديرة شــعبة األدارة واحلاسبة
اضافة ملعتمد القسم محمد
فايز الذي كان أهال للمسؤولية
في أيصال املعامــات املنجزة
الى مقــر وزارة النقل في بغداد
وتصديقهــا مــن قبــل الوزير
السابق الكابنت كاظم فنجان

والعــودة بها ومازال مســتمرا
وهو بهذا احلرص يســتحق كل
الشكر والتقدير والثناء وجلميع
موظفي وموظفات القسم .
بدأنا مبواصلة العمل
لساعات متأخرة من الليل
ألجناز معامالت املوظفني
وأوضــح مدير القســم أيضا
اننا في قسم األراضي واألمالك
أســرة واحدة منســجمة جدا
في احقــاق احلــق وخدمة كل
موظفي شــركة موانئ العراق
ومنح املستحقني منهم قطع
األراضي وقد أعددنا خطة عمل
جديدة منذ تس ّلمي مسؤولية
القسم في  29اذار  2017وحتى
اآلن حيث واصلنــا العمل ليال
ونهارا وكان الوزير السابق كاظم
فنجــان يتابع عملنــا وتواجد
عدد من موظفينا الى ســاعات
متأخــرة من الليــل والذي احلق
بنا عددا من املوظفني البحريني
ملساعدتنا من اجل األسراع في
اكمال تنظيــم نقاط املوظفني

واجنــاز معامالتهــم وتوزيــع
األراضــي بعدالــة وشــفافية
حيــث الفرق بــن موظف وآخر
اال بالنقاط وكان تعاون قســم
األدارة األلكترونية في الشركة
كبيرا ومتميزا وأرشفة تفاصيل
خدمــة كل موظــف ووضعها
في اقراص مدمجة للســيطرة
عليها .
وقال مدير القســم هناك تعاون
متميز جــدا مع مديريــة بلدية
البصرة ودائرة التسجيل العقاري
في كل مايتعلق بعملية التوزيع
والفرز وتنظيم سندات التمليك
وغيرها .
متليك املئات من الدور
السكنية لشاغليها على
وفق القانون
وبــن اننــا قمنــا باألعالن عن
ّ
مزايــدة علنيــة لتمليــك دور
كوت األفرجني لشــاغليها من
ذوي الشــهداء وكان عدد تلك
العقارات  285عقــارا صدقت
حســب القانون كما مت متليك

عقارات خور الزبير لشــاغليها
من املوظفني وعددها  140عقارا
كما مت متليك العقارات املتبقية
مــن عقارات ام قصــر وعددها
 80عقــارا لشــاغليها علــى
وفق القانون ايضــا ومتليك دور
الهندية احملاذية لكوت االفرنكي
وعددها  45دارا لشــاغليها من
موظفي املوانئ ومتليك  18دارا
من الــدور احملاذية لدور الهندية
لشــاغليها مــن املوظفــن
وكذلك متليك عرصات وعقارات
ميناء املعقل اجلنوبي وعقارات
املعقــل واملينــاء مقاطعــة
 45ومقاطعــة  4اضافــة الى
املقاطعة  79لشــاغليها من
املوظفني وعددها اكثر من 128
عقارا على وفق القانون كما مت
اصدار اوامــر ادارية بتخصيص
مقاطعــة  7فــي النجيبيــة
واملطار القــدمي وعددها 2150
قطعــة ارض ملوظفــي املوانئ
من غير املســتفيدين ســابقا
ومت ايضا اصــدار اوامــر ادارية
ملنتســبي املوانــئ بتخصيص

املقاطعــة  9و  5ومازال العمل
مســتمرا في االفراز وكنا نأخذ
كل املعامالت املنجزة الى بغداد
وباليــد ليصــادق وزيــر النقل
السابق الكابنت كاظم فنجان
علــى االوامر االداريــة واحملاضر
وصــدرت بعدد منها ســندات
عقاريــة وان جميــع املعامالت
يتم التعامل معها بشــفافية
ودقة لنكــون في خدمة جميع
موظفينا في ضوء التعليمات
والضوابط .
أيراداتنا مايقارب ستة
مليارات دينار سنويا
وأخيــرا قــال مدير القســم ان
األيــرادات التي يحصــل عليها
قســمنا مــن خــال األيجارات
املتعــددة واملتنوعــة ومن خالل
واردات بيــع العقــارات وايجــار
الساحات واحملال املتنوعة وغيرها
تصل ســنويا الــى مايقرب من
ستة مليارات دينار وكلها تس ّلم
مليزانية الدولة من خالل الشركة
العامة ملوانئ العراق.

ّ
تجهز القطاعين العام والخاص باألنابيب البالستيكية
اإلنشائية

الصناعة تعلن برنامجها الحكومي
بتحويل األصول الجامدة الى متحركة
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة الصناعــة واملعــادن
برنامجهــا احلكومــي للفتــرة
املقبلة وتضمــن عددا من اخلطوات
واالجــراءات منها حتويــل االصول
اجلامدة الى اصول متحركة من خالل
عرض املنشآت املتوقفة أو اخلاسرة
وطرحها للمشاركة واالستثمار او
البيع للمواطنني العراقيني وحتويلها
الــى شــركات مســاهمة رابحة
ميلكها الشــعب بشرط تشغيلها
واستيعاب العاملني املنتجني فيها .
وقال الناطق الرســمي للوزارة عبد
الواحــد علــوان الشــمري ان وزير
الصناعة واملعــادن الدكتور صالح
عبــد اهلل احمد اجلبــوري اعلن عن
البرنامج احلكومي للــوزارة للفترة
املقبلــة لتحقيق ســعات انتاجية
حتدد حاجة السوق احمللية كمرحلة
اولــى والتصديــر كمرحلــة ثانية
اضافة الى دعــم الصناعة احلربية
وحتديد قدراتها االنتاجية وحســب
حاجة قواتنا املســلحة ومتطلبات
العــراق ومقارنة اســعار منتجات
الوزارة مبثيالتها املســتوردة وبالدقة
والكفاءة نفســها وتقدمي دراســة

بهذا الصدد.
واضاف الشمري ان البرنامج يتضمن
ايضا تقدمي دراســة لعــدد املصانع
الصغيــرة واملتوســطة والكبيرة
التي ميكــن للقطاع اخلاص او العام
املشاركة في بنائها خالل العام االول
على ان تقدم تســهيالت مصرفية
ميسرة كبقية املشــاريع وحسب
نوع املشــاريع وحجمها واهميتها
فضال عن توحيد شــروط وامتيازات
مديرية التنميــة الصناعية وقانون
االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة
 2006وتطويرها وتسهيلها لصالح
املســتثمر املنتج الذي يوفر صناعة
عراقية لتحقيق شــعار ( صنع في
العراق ) و( صنع بأيد عراقية )  ,ومنح
االراضي لألغراض الصناعية مجانا
أو بأســعار رمزية وحتدد مساحتها
بحسب حاجة املشروع وبالتكامل
مع وزارة االعمار واالســكان وهيئة
االســتثمار الوطنية وفتــح الباب
لألســتثمار اخلارجــي فــي مجال
الصناعــات التحويلية والصناعات
الثقيلة واستقدام املاركات العاملية
لتصنع منتجاتها جزئيا او كليا في
العراق .

مــن جانب اخــر جهزت الشــركة
العامة للصناعات اإلنشائية إحدى
تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن
عدد من دوائر ومؤسســات الدولة
مبنتجاتها من االنابيب البالستيكية
.
وقال مدير عام الشركة املهندس
صالــح عبد الهادي يوســف ان
الشركة وبجهود استثنائية من
قبل منتسبيها جهزت محافظة
واســط بدفعــة مــن األنابيب
البالســتيكية لتنفيذ مشاريع
خدميه مببلغ اجمالي قدرة ()31
مليارا و 229مليون دينار  ،إضافة
إلى جتهيز مديرية ماء ميســان
بأنابيــب اخلط الناقل من مجمع
ام عبيدة الى مركز ناحية ســيد
دخيــل بصيغة العقــد باألجل
مببلغ قــدرة ( )12مليــارا و585
مليون دينــار  ،مشــيرا" إلى إن
مصنع النعمان التابع للشركة
يســتعد إلنتاج انابيب بإحجام
كبيــرة بعد نصــب ماكنة بثق
االنابيب البالســتيكية البولي
اثلــن بقيــاس ( 360الى )1000
ملم ،

وزير العمل يبحث خطة الوزارة لعام
 2019ضمن مهلة المائة يوم

بغداد  -الصباح الجديد:
ناقــش وزيــر العمــل والشــؤون
االجتماعيــة الدكتور باســم عبد
الزمان اخلطــوات االولى العداد خطة
الوزارة لعام  2019ضمن مهلة املائة
يوم التي حددتها احلكومة.
واكد الوزير خــال اجتماعه بوكيلي
الــوزارة وحضــور مديــر عــام دائرة
التخطيط اهمية اعداد خطة الوزارة
في اقرب وقت ممكن ملناقشــتها قبل
طرحهــا للعمل ،وخاصــة ان هناك
موضوعات لهــا خصوصية لكونها
تتعلق مبوضــوع التخصيصات .ودعا

الى اعــداد ورشــة عمــل لتحديد
املوضوعــات الواجــب طرحهــا في
اخلطــة بالتعاون مع جميــع الدوائر
واالقسام في بغداد واحملافظات ،مبديا
اســتعداده حلل جميع املشــكالت
والعقبــات التي قد تعتــرض تنفيذ
اخلطــة بغيــة الوصول الــى اخملرج
النهائي لها.
وناقــش الوزيــر خــال االجتمــاع
موضوعات عدة ومن ضمنها موضوع
نقــل الصالحيــات الــى احملافظات
واملقترحــات والقوانــن التي تعرض
في اجتماعات هيئة الرأي ،فضال عن

دراســة هيكلية الوزارة ومطابقتها
على وفــق القانون ،من خــال اعادة
النظر بالهيــكل التنظيمي واختيار
الكفوئــن مــن داخل الــوزارة الدارة
املواقع املتقدمة .كما تطرق االجتماع
الى مجلس العمل واملوضوعات التي
تطرح فيه مــع التأكيد على اهمية
التركيــز على مناقشــة املقترحات
التي تخص قطاع العمل والعمال.
كمــا وجــه وزيــر العمــل بانتهاج
االسلوب الرقابي وايجاد بيئة مهنية
تعتمد الشــفافية فــي التعامالت
سواء اكانت املالية او االدارية.
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ّ
يخير إيران بين تغيير سياساتها أو «الكارثة»
ترامب

إرسال طرد مريب

للديمقراطي توم ستاير
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مكتــب التحقيقات االحتــادي األميركي
امــس االول اجلمعة إنه اكتشــف طردا مريبا
ثانيا مرســا إلى املليارديــر الدميقراطي توم
ســتاير الذي يشــتهر بتمويله إعالنات لعزل
الرئيس دونالد ترامب.
وأضــاف املكتــب علــى تويتر أنه اكتشــف
طــردا اخلميس املاضي مماثال لطــرود ملغومة
أخرى أرســلت عبر البريد فــي اآلونة األخيرة
لشــخصيات دميقراطيــة ومنتقديــن بارزين
لترامب.
واعتُقل سيزار ســايوك وهو رجل من فلوريدا
يبلغ عمــره  56عامــا ووجهت لــه اتهامات
بإرسال  15طردا ملغوما.
وحذر مســؤولو إنفاذ القانــون من احتمال أن
يكون سايوك قد أرسل طرودا أخرى قبل إلقاء
القبض عليه مازالت في طريقها عبر شبكة
البريد األميركية.
وقــال مكتب ســتاير اجلمعة املاضــي إنه مت
العثور على طرد كان مرســا إليه في مكتب
بريد خارج سان فرانسيسكو.

واشنطن وأنقرة

تتبادالن رفع عقوبات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة اخلارجية التركية رفع العقوبات عن
وزيرَي األمن الداخلي والعــدل األميركيني ،بعد
دقائق على رفع واشنطن عقوبات فرضتها على
نظيريهما التركيني.
وذكــرت اخلارجية التركية أنها رفعت العقوبات
عن الوزيرين األميركيني كيرستشــن نيلســن
وجيف سيشنز ،والتي
تضمنت حظر دخولهما
ّ
تركيا وجتميد أرصدتهما فيها.
وكانت واشنطن فرضت في آب املاضي عقوبات
على الوزيرَين التركيني عبد احلميد غل وسليمان
صويلو ،بعد احتجاز أنقرة القس األميركي آندرو
برانسون الذي أُطلِق في تشرين األول املاضي.
على صعيد آخر ،أبرمــت إدارة صناعات الدفاع
التركية اتفاقا ً إلنتاج أول صواريخ بحرية تركية،
مع شركة «روكتسان» لصنع الصواريخ.
وذكرت اإلدارة أن شــركة «أسيلسان» التركية
املنتجــة ألجهزة إلكترونية دفاعية ،ســتتولى
صنع نظم التحكم في اإلطالق ومعدات أخرى
للصواريخ البحرية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن
بالده بدأت دراسات من أجل إنتاج منظومة دفاع
مرجحا ً
صاروخيــة جوية وطنية بعيدة املــدىّ ،
أن حتمل اسم «ســيبر»،أي الدرع .وأشاد بارتفاع
نســبة املنتجات احمللية والوطنيــة في قطاع
الصناعات الدفاعية ،مــن  20إلى أكثر من 65
في املئة ،وزاد« :سنحقق أهدافنا من أجل تركيا
قوية ومســتقلة ،من خــال مواصلة حمالت
وطنية أطلقناها في الصناعات الدفاعية».

الفلسطينيون يطالبون
بريطانيا باعتذار عملي
عن «وعد بلفور»

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالب الفلســطينيون وجامعة الدول العربية،
بريطانيا املسؤولة عن «وعد بلفور» ،بـ «االعتذار
عن خطيئتهــا التاريخيــة» التــي ارتكبتها
قبل مئــة وســنة ،ومهّ دت لنكبة الشــعب
الفلسطيني ومعاناته املســتمرة .واعتبروا أن
«صفقة القــرن» األميركية و «قانون القومية»
اإلسرائيلي تستكمل هذا الوعد املشؤوم.
وأكد أمني ســر اللجنــة التنفيذيــة ملنظمة
التحريــر الفلســطينية صائــب عريقات أن
«شــعبنا الفلســطيني في الوطــن واملنافي
ومخيمات اللجــوء ،ســيبقى محصنا ً بحقه
التاريخــي في تقريــر مصيره علــى أرضه» و
«متمســكا ً بحقوقه غير القابلة للتصرف في
احلرية واالستقالل والعودة حتى إنهاء االحتالل».
ورأى أن «قانــون القومية العنصــري هو االبن
الشرعي لوعد بلفور وأداة تنفيذه» لكنه «لن مي ّر
حتى لو م ّر وعد بلفور».

شؤون عربية ودولية

ّ
واشنطن تمهد إلقصاء طهران من نظام «سويفت»
والعقوبات تشمل  700شخصا وكيانا
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الواليــات املتحــدة أنها
ســتعيد بعــد غــد ،فــرض كل
العقوبــات على إيــران ،علما ً أنها
رُ ِفعت بعد إبرام االتفاق النووي عام
 .2015وتشــمل العقوبات إضافة
 700شــخص وكيان إلى الالئحة
السوداء األميركية ،وإقصاء طهران
مــن نظــام «ســويفت» الدولي
للتحويالت املالية.
ونددت فرنســا وأملانيــا وبريطانيا
واالحتــاد األوروبــي بالعقوبــات
األميركيــة اجلديــدة علــى إيران،
وع ّبــرت في بيــان مشــترك عن
األســف ،مشــيرة الى أنها تريد
حمايــة الالعبــن االقتصاديــن
األوروبيــن الذين لديهــم تبادالت
جتارية مشروعة مع إيران.
في غضون ذلك ،ن ّبــه النائب أمیر
خجســته ،رئيس جلنــة مكافحة
الفساد املالي في مجلس الشورى
(البرملان) اإليراني ،إلى أن «الفساد»
ٍّ
متفــش فــي كل الــوزارات ،فيما
حض رئيس منظمة الدفاع املدني
ّ
اجلنرال غالم رضا جاللي ،مواطنيه
على «إدراك الظروف واملالبســات
احمليطة» ببالدهــم ،منبها ً إلى أن
«إحدى استراتيجيات العدو تتمثل
بسورنة إيران».
وأعلــن وزيــر اخلزانــة األميركي
ســتيفن منوشــن ،إضافة 700
شــخص وكيــان إلــى الالئحــة
الســوداء األميركيــة ،مل ّوحــا ً
لنظام «سويفت» (مق ّره بلجيكا)
قــدم خدمــات
بعقوبــات ،إذا
ّ
ملؤسســات مالية إيرانية تدرجها
واشــنطن على الالئحة .وأضاف:
«ســويفت ليس مختلفــا ً عن أي
كيان آخر».
وأشــار إلى أنه ســتصدر بعد غد
الئحة مبؤسســات ماليــة إيرانية
تطاولها العقوبات ،فيما أعلن وزير
اخلارجية األميركــي مايك بومبيو
إمهال ثماني دول «أسابيع» إلنهاء

نددت فرنسا وألمانيا
وبريطانيا واالتحاد
األوروبي بالعقوبات
األميركية الجديدة
على إيران ،وعبّرت
في بيان مشترك عن
األسف ،مشيرة الى
أنها تريد حماية
الالعبين االقتصاديين
األوروبيين الذين
لديهم تبادالت
تجارية مشروعة مع
إيران

وارداتها من النفــط اإليراني .وذكر
بومبيو أن العقوبات «تســتهدف
تغييــرا ً جذريا ً في ســلوك إيران»،
وزاد« :أقصــى ضغط يعني أقصى
ضغــط» .واســتدرك الوزيــران
األميركيان أن للعقوبات استثناءات
في مشتريات ذات طابع إنساني.
وومــن بني الــدول الثماني املعفاة
موقتا ً من العقوبــات األميركية،
تركيا وكوريــا اجلنوبيــة واليابان
والهنــد وإيطاليا .وقــال الناطق
باســم اخلارجية اإليرانيــة بهرام
قاســمي ،إن «أميــركا لــن تكون
قادرة علــى تنفيــذ أي إجراء ضد
شــعبنا العظيم والشجاع .لدينا
املعرفة واملقدرة على إدارة شؤوننا

االقتصاديــة» .وأضــاف« :احتمال
أن تكــون أميركا قادرة على حتقيق
أهدافها االقتصادية من خالل هذه
العقوبات بعيد جــداً ،وال احتمال
ألن تبلغ أهدافها السياســية من
خاللها .العقوبات اجلديدة سيكون
لها غالبا ً تأثير نفسي».
إلــى ذلك ،قــال ثالثة مســؤولني
عراقيني أمس ،إن الواليات املتحدة
أبلغت العراق بأنها ستســمح له
مبواصلة إســتيراد إمدادات حيوية
من الغاز والطاقة واملواد الغذائية
من إيران ،بعد العقوبات األميركية
اجلديدة .وسيكون اإلعفاء مشروطا ً
بأال يدفع العراق إليران ثمن الواردات
بالــدوالر األميركــي .واعتبر علي

كاردور ،نائب وزيــر النفط اإليراني،
أن اإلعفــاءات األميركيــة للدول
الثماني «تُظهر أن الســوق حتتاج
النفط اإليراني ،وأن ســحبه منها
ليس ممكناً».
ورأى ديبلوماسي أوروبي أن الرئيس
دونالد ترامب يتّبع مع إيران «خطة
احلرب ذاتها التــي اتبعها مع كيم
جونــغ أون وكوريــا الشــمالية:
عقوبات ،وأقصى درجات الضغط،
ثم اســتعداد للتفــاوض» .وقال
ديبلوماسي غربي« :هناك إشارات
إلى حــال ذعر (في إيــران) ،نتيجة
نقص في الدواء .نتّجه مجددا ً إلى
اقتصاد احلرب القدمي اخلاضع لرقابة
مشــددة» .في الوقت ذاته ،اعتبر

رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامني
نتانياهو ،أن إيران «مشكلة كبرى»،
وحض على «إيجاد ســبيل لوقف
ّ
نشاطاتها العدائية».
في ســياق آخر ،خاطب خجسته
الــوزراء اإليرانيني قائالً« :الفســاد
ٍّ
متفش في كل الوزارات ،ويجب بدء
مكافحته منها» .واتهم مسؤولني
بـ «إشاعة فساد» يطاول مصارف
وإدارة اجلمــارك ،إذ يســتفيد أفراد
من «امتيــازات خاصــة» .وانتقد
«االمتنــاع عــن تقــدمي برنامــج
مكتوب قادر على تنظيم الظروف
االقتصاديــة املضطربــة وتقلبات
الســوق» .وحتــدث عــن «موضة
جديدة» مفادها« :كلما يُثار ملف

فســاد يتم تكذيبــه ،فيما يجب
التعامل معه بجدية»
إيران تر ُّد بأنها قادرة على إدارة
شؤونها
وردا ً على القــرار األميركي ،ادعت
طهــران أن لديهــا القــدرة على
إدارة شــؤونها االقتصاديــة فــي
ظــل العقوبات األميركيــة .وأبلغ
بهرام قاســمي ،املتحدث باســم
وزارة اخلارجيــة اإليرانية ،التلفزيون
الرســمي «أميركا لن تكون قادرة
على تنفيذ أي إجراء ضد شــعبنا
العظيم والشــجاع .لدينا املعرفة
واملقــدرة علــى إدارة الشــؤون
االقتصادية للبالد».

الجنائية الدولية تطالب مجلس األمن بتوقيف سيف اإلسالم القذافي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالبت املدعية العامة للمحكمة
اجلنائيــة الدوليــة فاتو بنســودا،
مجلس األمن الدولي بالتحرك من
أجل القبض على ســيف اإلسالم
جنل العقيد الليبــي الراحل معمر
القذافي ،وتسليمه إلى احملكمة.
وقالت بنســودا فــي إفادتها خالل
جلســة مجلس األمن الدولي التي

عقــدت امــس االول اجلمعة باملقر
الدائم لألمم املتحدة في نيويورك« ،ال
يزال اعتقال املشتبهني في احملكمة
اجلنائية الدولية وتســليمهم ،من
أكثر القضايا حتديا بالنســبة إلى
احملكمــة اجلنائية الدوليــة كلها،
وال ميكــن أن تكــون هنــاك عدالة
للضحايــا مــا لــم يتــم اعتقال
املشــتبهني ونقلهم للمثول أمام

احملاكمة».
وأضافت« :سيف القذافي حر طليق
منذ عامــن ،ولم يبــد أي نية في
تسليم نفســه إلى احملكمة أو إلى
السلطات اخملتصة في ليبيا ،ولذلك
يجب القبض عليه وتســليمه إلى
اجلنائية الدولية».
وأشارت املدعية العامة للمحكمة
اجلنائيــة الدوليــة إلى أنــه «في

اخلامس مــن يونيو املاضــي ،قدم
القذافي طعنا في مقبولية تقدميه
للمحكمة اجلنائيــة ،ويجادل أيضا
بأنــه نتيجة لإلجــراءات الداخلية
التي اتخذت ضده في ليبيا ،ال ميكن
محاكمته أمام محكمتنا».
وأوضحــت املدعيــة العامــة أن
«الطعن في املقبولية هو في الوقت
احلاضر أمــر قضائــي ،وأن الدائرة

التمهيديــة للجنائيــة الدوليــة
ستصدر قرارا في الوقت املناسب».
وأخلي سبيل ســيف اإلسالم (45
عاما) جنل معمر القذافي ،في يونيو
 ،2017حيــث أعلنــت كتيبة «أبو
بكر الصديق» فــي مدينة الزنتان،
التابعة لقوات مجلس نواب طبرق
(شــرق) بقيادة خليفة حفتر ،إخالء
سبيله مبوجب قانون عفو عام صدر

عن مجلس النواب في طبرق.
وتطالب احملكمــة اجلنائية الدولية
بتســليم سيف اإلســام بتهمة
ارتكاب جرائــم حرب إبــان الثورة
على القذافــي ،غير أن فريق الدفاع
عنه يقول «إن احملكمة الدولية غير
ملزمة لنا في ليبيا ،ولم توقع على
نظامها األساســي ،وليست جزءا
من أركان األمم املتحدة».

أوباما :إرسال جنود أميركيين إلى الحدود مع المكسيك مناورة سياسية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقــد الرئيــس الســابق باراك
أوباما خلفــه دونالد ترامب امس
االول اجلمعة .وقــال أوباما خالل
جتمــع انتخابــي للدميقراطيــن
في ميامــي ،إن إرســال تعزيزات
عســكرية تضم آالف اجلنود إلى
احلــدود مع املكســيك ،ما هو إال
«مناورة سياســية» الهدف منها
«إثارة اخلوف وصــرف االنتباه» عن
حصيلة السياســات اجلمهورية

تقـرير

خالل عهدة ترامب الرئاسية.
كمــا انتقــد أوبامــا اجلمعــة
سياســات دونالد ترامب األخيرة
جتمع
في مجــال الهجرة خــال ّ
دعما
انتخابي نظم فــي ميامي ً
ّ
ملرشــحني دميقراطيــن .واعتبر
الدميقراطي أن قرار الرئيس ترامب
األخير بنشــر جنــود على احلدود
مع املكســيك ما هــو إال إهدار
للقــدرات العســكرية لتحقيق
أغراض سياسية .وبحسب أوباما

فإن اجلمهوريــن «يُف ّرقون جنودنا
الشجعان عن عائالتهم من أجل
مناورة سياس ّية على احلدود».
واعتبــر الرئيــس الســابق أ ّن ما
أعلنه ترامــب عن إرســال آالف
اجلنود األميرك ّيــن إلى احلدود مع
املكســيك ملنع دخول مهاجرين
مــن أميركا الوســطى ما هو إال
«مناورة سياســ ّية» .معتبرًا أنه
«يتم باســتمرار إثــارة اخلوف من
ّ
أجل صــرف االنتباه عن حصيلة»

السياسات اجلمهور ّية.
وفي وقت ســابق وصــف ترامب
أحدث قافلة مهاجرين من سكان
أميركا الوســطى الفقراء الذين
يحاولون دخــول الواليات املتحدة
عبر املكسيك بأنهم «مجموعة
خطيرة مــن الناس» ،مضيفا «لن
يأتوا إلى بالدنا».
وتوجه أوبامــا امس االول اجلمعة
ّ
إلى فلوريدا لدعــم أندرو غيلوم،
ّ
مرشــح مــن ذوي البشــرة
أ ّول

الداكنــة ملنصــب حاكــم هذه
الوالية ،وكذلك لدعم الســناتور
الدميقراطي ورائد الفضاء السابق
بيل نيلســون الذي يسعى إلى أن
يُعاد انتخابه.
وفي نهاية خطاب قاطعه أحيان ًا
متظاهــرون مؤ ّيــدون للحــزب
اجلمهــوري ،قــال أوبامــا أمــام
املناصريــن «فلنكتب التاريخ هنا
في فلوريدا!».
وقال الرئيس الدميقراطي السابق

إنه بعد سنتني من رئاسة ترامب
«إذا كنتُم ال تؤ ّيدون ما يحصل ،ال
بالتذمر  ،ص ّوتوا».
تكتفوا
ّ
وســيقصد الناخبون األميرك ّيون
مكاتب االقتــراع للمــ ّرة األولى
منــذ  6تشــرين الثانــي 2016
التاريخ الذي شهد فوز ترامب في
انتخابات الرئاسة.
وستشمل االنتخابات ّ
كل مقاعد
مجلــس النــ ّواب وثلــث مقاعد
ّ
وحكام  30والية.
مجلس الشيوخ

تجمعهما صداقة ودعم متبادل وتبادل تجاري

تطوير الشراكة االستراتيجية بين موسكو وهافانا
متابعة ـ الصباح الجديد:
أشاد الرئيس الروســي فالدميير بوتني
خالل استقباله نظيره الكوبي ميغيل
ديــاز كانيل ،بـــ «طابع اســتراتيجي
خــاص» للعالقات بــن بلديهما ،ودانا
ّ
وتشكل
«عقوبات أحادية تتخذها دول،
زعزعة لالستقرار».
وقال بوتــن« :جتمعنــا صداقة ودعم
متبادل ومساعدة» ،الفتا ً إلى أن التبادل
التجــاري بني موســكو وهافانا ارتفع
أخيراً .وأعلن بعد لقائه دياز كانيل ،أن
روســيا عرضت على كوبا مساعدتها
في تشــييد مرافق البنيــة التحتية
للنقل ،الفتا ً الى أن األمر يشمل حتديث
شبكة السكك احلديد الكوبية ،لرفع
قدرتها على نقل املســافرين بنحو 3
أضعاف ،ومضاعفة حركة الشــحن.
كما دعا إلى رفع العقوبات االقتصادية
واملالية املفروضة على كوبا في أسرع
وقت.

ووَرَدَ في بيان مشــترك أصدره اجلانبان،
أنهما «أكدا أنــه في الظروف الدولية
الراهنة ،التي تتميز بعمق التناقضات
في اجملاالت العســكرية والسياسية
واالقتصاديــة واملاليــة والتقنيــة
واإلعالميــة ،يصبح اســتخدام دول
تدابير قسرية تف ّردية مخالفة للقانون
الدولي ،ورفضها إيفاء التزامات قانونية
دولية ،عامالً مزعزعا ً لالستقرار ،وعقبة
أمام من ّو طبيعي للشعوب».
وأشار الكرملني إلى أن اجتماع بوتني -
دياز كانيل «تط ّرق إلى العالقات احلالية،
وآفاق تطوير الشــراكة االستراتيجية
الروســية الكوبيــة وتعزيزها في كل
اجملــاالت ،إضافة إلى امللفــات الدولية
واإلقليمية امللحة».
وأضاف أن الزعيمني اتفقا على أهمية
تعزيــز العالقات الثنائيــة في اجملاالت
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،لترقــى
إلى مســتوى العالقات السياســية
االســتراتيجية بني البلدين ،وشــددا
على أهمية تطوير التعاون في الطاقة

واملواصــات والتعديــن والكيميــاء
البيولوجية.
وكان يوري بوريسوف ،نائب رئيس الوزراء
الروســي ،أعلن أن اجلانبني ســيبرمان

اتفاقات خالل زيارة دياز كانيل ،وأضاف
بعــد اجتمــاع اللجنــة احلكوميــة
الروســية  -الكوبيــة« :اتفقنا على
وضع النقاط على احلــروف .الكوبيون

ال يرغبون في اجمليء إلى روسيا بـيدين
فارغتني».
معلوم أن موســكو اتفقت مع هافانا
عام  2006على شــطب نحو  20بليون

دوالر من ديون االحتاد الســوفياتي .كما
تسعى الشركات الروسية إلى العمل
في كوبا ،في ظل أجواء انفتاح يُرتقب
أن تشهدها البالد.
واســتهل دياز كانيل أول جولة خارج
بلدان الكاريبي بزيارة موســكو ،تقوده
أيضا ً إلــى الصني وكوريا الشــمالية
وفيتنــام والوس .وتســعى كوبا إلى
إحياء عالقاتها مع روسيا ،استنادا ً إلى
عالقات متينــة جمعتهما في احلقبة
الســوفياتية ،وتراجعت بعــد انهيار
االحتاد السوفياتي.
إلى ذلك ،قال يوري أوشاكوف ،مساعد
الرئيس الروســي لشــؤون السياسة
اخلارجية ،إن بوتني سيعقد مع نظيره
األميركــي دونالــد ترامــب اجتماعا ً
مطوالً ،على هامــش قمة مجموعة
العشرين التي تستضيفها األرجنتني
أواخــر الشــهر اجلــاري .وأضــاف أن
الزعيمني ســيعقدان اجتماعا ً وجيزا ً
منفصالً في  11الشــهر اجلاري ،على
هامش احتفــاالت في باريــس ،إحيا ًء

للذكرى املئوية النتهاء احلرب العاملية
األولى.
وفــي ملــف العالقــات الروســية -
األميركية ،أعلن وزير اخلارجية الروسي
ســيرغي الفروف أن بالده مســتعدة
لــدرس متديــد معاهدة «ســتارت »3
خلمــس ســنوات ،بعد العــام .2021
كمــا أعرب عن اســتعداد موســكو
الســتئناف قنوات االتصال السابقة
مــع واشــنطن ،وزاد« :كانــت لدينا
قنوات مباشــرة بني املتخصصني من
الهيئــات اخملتلفة ،حتت رعايــة وزارة
اخلارجيــة .كما كانت لدينا اجتماعات
بصيغــة  ،2 + 2أي وزير الدفــاع ووزير
اخلارجية .نحن مســتعدون الستئناف
كل هــذه الصيــغ ،ونأمل بــأن تهدأ
الضجة املرتبطة بانتخابات (التجديد
النصفــي للكونغرس) فــي الواليات
املتحــدة ،وحينها يُتاح للمســؤولني
عن االستقرار االستراتيجي أن يكونوا
أكثر مســؤولية ،ويولوا هذه املسألة
اهتماماً».
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أعلى مستوى لليرة

التركية في  3أشهر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت الليرة التركيــة أمام الدوالر إلى أعلى
مســتوى لها في األشــهر الـ 3األخيرة ،على
خلفية أنباء حول حصول تركيا على إعفاء من
العقوبات األميركية ضد إيــران ورفع عقوبات
عن مسؤولني أتراك.
وقفزت الليــرة التركية ،أمــس اجلمعة1.7% ،
إلى  5.42في مقابل الــدوالر األميركي الواحد،
مقارنة مــع  5.51عند اإلغالق اخلميس املاضي،
مواصلــة بذلــك تعافيهــا من املســتويات
القياســية املنخفضة التي هــوت إليها في
شهر آب املاضي.
ولكــن ما زالــت الليرة منخفضــة  30%أمام
الدوالر عن مستواها في بداية العام اجلاري حني
تضررت من جراء فرض واشــنطن عقوبات ضد
أنقرة بســبب قضية اعتقال القس األميركي
أندريو برونسون.
وفي بادرة على حتســن في العالقــات ،رفعت
الواليــات املتحدة مؤخــرا العقوبات املفروضة
على وزيري العدل والداخليــة التركيني بعد 3
أسابيع من إطالق سراح القس األميركي.

األسهم األميركية
تغلق منخفضة

نيويورك ـ رويترز:
هبطت بورصة وول ســتريت مرتــدة عن ثالث
جلســات متتالية من املكاسب بفعل خسائر
ألسهم أبل في أعقاب توقعات مخيبة لآلمال،
وتعليقات متباينة بشأن محادثات التجارة بني
الصني والواليات املتحدة.
وأنهى املؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول
في بورصة وول ســتريت منخفضــا 109.91
نقطة ،أو  0.43باملئة ،إلى  25270.83نقطة في
حني تراجع املؤشر ستاندرد آند بورز 500األوسع
نطاقا  17.31نقطة ،أو  0.63باملئة ،ليغلق عند
 2723.06نقطة.
وأغلق املؤشر ناسداك اجملمع منخفضا 77.06
نقطة ،أو  1.04باملئة ،إلى  7356.99نقطة.
وتنهي املؤشرات الثالثة األسبوع على مكاسب
مع صعود ناســداك  2.65باملئة وستاندرد آند
بورز  2.41باملئة وداو جونز  2.35باملئة.
وســجل ســتاندرد آند بورز وناســداك أفضل
مكاســبهما األســبوعية من حيث النسبة
املئوية منذ أيار ،في حني سجل داو جونز أفضل
أداء أسبوعي منذ حزيران.

ّ
تعدل نظامًا
اليابان

 8مليارات دوالر ايرادات النفط الخام في تشرين األول الماضي
بغداد ـ الصباح الجديد:
في وقت كشــفت فيــه وزارة
النفــط عــن مجموع ايــرادات
النفط لشــهر تشــرين األول
املاضي والبالغة  8مليارات دوالر،
أكــدت أن طاقــة التصفية في
عموم البالد بلغــت حاليا 700
ألف برميل.
وقالت الوزارة ،في بيان صحافي
تلقت «الصباح اجلديد» نسخة
منــه ان مجمــوع الصــادرات
النفطية وااليــرادات املتحققة
لشــهر تشــرين االول املاضي
ارتفعــت مقارنة بشــهر ايلول
املاضــي ،بحســب االحصائية
االوليــة الصــادرة من شــركة
تسويق النفط «سومو».
وأضافت أن «كميــة الصادرات
من النفط اخلام بلغت اكثر من
( )107مليونــا و( )530الفا و()8
برميــل (مائة وســبعة ماليني
وخمسمائة وثالثون الفا وثمانية
برميل) ،بإيرادات بلغت اكثر من
( )8مليارات و( )55مليونا و()257
الــف دوالر (ثمانيــة مليــارات
وخمســة وخمســون مليونــا
ومئتان وســبعة وخمسون الف
دوالر)».
وقــال املتحــدث باســم وزارة
النفط عاصم جهاد ان مجموع
الكميات املصــدرة من النفط
اخلام لشهر تشرين االول املاضي
من احلقول النفطية في وسط
وجنوب العــراق بلغت اكثر من
( )107مليونــا و( )530الفا و()8
برميل ،بإيــرادات بلغت اكثر من
( )8مليارات و( )55مليونا و()257
الف دوالر ،في حني لم تســجل
االحصائية صــادرات من حقول
كركوك.
واشــار جهــاد الــى ان املعدل
اليومي للتصدير بلــغ ()3,469
مليــون برميــل ،موضحــا ً ان
معدل سعر البرميل الواحد بلغ
( )74،912دوالراً.
في السياق ،أعلنت وزارة النفط،

الستقطاب العمالة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
وافق مجلس الوزراء اليابانــي على تعديل قانون
مراقبة الهجرة بإدخال فئات جديدة لتأشــيرات
العاملني األجانب ،في محاولة حلل مشكلة زيادة
عدد كبار السن وتقلص القوة العاملة.
وقال ســكرتير مجلس الوزراء يوشيهايد سوجا
خــال مؤمتر صحافــي ،إن إضافة فئــات جديدة
لإلقامة مــن أجل قبول عدد أكبــر من العاملني
األجانــب أمر في غايــة األهمية ،نظــرا ً لتراجع
تعداد السكان ومعاناة الشركات من ندرة األيدي
العاملة.
وقال شينزو آبي رئيس الوزراء إن احلكومة لن تتبنى
سياســة تتعلق باإلقامة الدائمة في البالد أو ما
يُســمى بـ«الهجرة» ،لكن النظــام اجلديد يقوم
علــى توظيف العاملني األجانــب في القطاعات
التي تعاني من نقص العمالة ملدد زمنية محددة
وفي حاالت معينة من دون جلب عائالتهم معهم.

اقتصاد

ان مجموع الصادرات
النفطية وااليرادات
المتحققة لشهر
تشرين االول الماضي
ارتفعت مقارنة
بشهر ايلول الماضي،
بحسب االحصائية
االولية الصادرة من
شركة تسويق النفط
«سومو»

أحد احلقول النفطية

أمس الســبت ،قرب تشــغيل
مصفــاة الصمــود (بيجــي)
بنســبة تقارب نصف طاقتها
التصميمية ،مبينــة أن طاقة
التصفية في عموم البالد بلغت
حاليا  700ألف برميل.
وقال وكيل الــوزارة في تصريح
صحافي« :جــرى تأهيل مصفاة
كركوك ورفــع طاقته االنتاجية
مــن  30الــى  55ألــف برميل
يوميا ،وكذلــك تأهيل مصفاة
(الكســك) ومضاعفة طاقته
االنتاجيــة من  10الــى  20ألف
برميل يوميا».
وأضــاف أن «االعمــال تضمنت
ايضا ،تأهيــل مصفاة الصينية
وزيــادة طاقتــه التكريرية من
 20الــى  30ألف برميــل يوميا،
اضافــة الى تشــغيل مصفاة
حديثــة بواقع  16ألــف برميل

يوميا» ،مؤكدا ان «اهم االجنازات
التــي حققتها الــوزارة وبجهد
مالكاتهــا احملليــة ،هــو اعادة
تشــغيل مصافــي الصمــود
(بيجــي) بنســبة  20باملئة من
طاقتــه التكريرية الســابقة
البالغة  350الف برميل يوميا».
واشــار الى «اســتمرار املالكات
الفنية والهندســية بعمليات
تأهيــل االجــزاء االخــرى مــن
املصفــاة ،ومن املؤمــل ان تنجز
عمليات تشــغيل وحدات اخرى
بنســبة  20باملئة خالل االشهر
الســتة املقبلة لتعاود املصفاة
انتاجها من جديد بنســبة 40
باملئة من طاقتــه التصميمية،
ما يســد نســبة كبيــرة من
احتياجــات البالد للمشــتقات
النفطية».
واكد ان مصافي الصمود (بيجي)

قد تعرضــت الى اضــرار كبيرة
نتيجــة املفخخــات والعبوات
الناســفة وعمليــات التخريب
املتعمــد علــى ايــدي «داعش»،
ما أثــر في جميــع مفاصله ،ما
يتطلب استيراد مواد احتياطية
مــن شــركات عامليــة العــادة
تاهيله ،وعليه فان الوزارة اتصلت
بالشــركات العامليــة وابرمــت
عقودا ً لتوريد تلك املواد بأســرع
وقــت ممكن ،منوها بــان «اعمال
التأهيل مســتمرة وبأيد عراقية
ومبواد متوفرة داخل البالد».
على مســتوى أســعار النفط
عامليــاً ،هبطت هــذه نحو  1في
املئــة وأنهــت األســبوع على
خسارة تزيد عن  6باملئة ،مع قلق
املستثمرين من وفرة في املعروض
بعــد أن قالت الواليــات املتحدة
إنها ستمنح إعفاء مؤقتا لثماني

دول من عقوبات على إيران.
وأعلــن وزير اخلارجيــة األميركي
مايــك بومبيو القــرار في مؤمتر
بالهاتف .وقد تسمح اإلعفاءات
ملشــترين كبار مبواصلة استيراد
النفط اإليراني بعد أن يبدأ سريان
عقوبات اقتصادية أميركية يوم
االثنني.
وأنهت عقود خام برنت جلســة
التــداول منخفضة  6ســنتات
لتبلغ عند التســوية  72.83دوالر
للبرميل ،بينمــا تراجعت عقود
اخلام األميركي  55سنتا ،أو 0.89
باملئة ،لتنهي اجللسة عند 63.14
دوالر للبرميل.
وعقــود اخلامــن القياســيني
كليهما منخفضة بأكثر من 15
باملئة عن أعلى مســتوياتها في
سجلت
نحو أربع ســنوات التي ُ
في أوائل تشرين األول.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط
أيضا من زيــادة كبيرة في االنتاج
العاملــي من اخلــام علــى مدار
الشــهرين املاضيــن .وأظهرت
بيانات من وزارة الطاقة الروسية
يــوم اجلمعة أن روســيا ضخت
 11.41مليــون برميــل يوميا في
تشــرين األول وهو أعلى مستوى
في  30عاما.
وزادت منظمــة البلدان املصدرة
للبترول (أوبك) االنتاج في تشرين
األول مبقدار  390ألف برميل يوميا
ليصل إلــى  33.31مليون برميل
يوميا ،وهو أعلى مستوى له منذ
.2016
وتتنافــس الواليــات املتحدة مع
روسيا على لقب أكبر منتج في
العالم مــع وصول انتــاج اخلام
األميركي اآلن إلى مستويات فوق
 11مليون برميل يوميا.

العجز في تجارة الواليات المتحدة مع الصين يبلغ مستوى عاليا
متابعة ـ الصباح الجديد:
ارتفــع العجز التجــاري األميركي
في أيلول إلى أعلى مســتوى في
سبعة أشــهر مع صعود الواردات
إلى مســتوى قياسي وسط طلب
محلي قوي وهو ما بدد أثر زيادة في
الصادرات.
وقالــت وزارة التجــارة إن العجــز
التجــاري زاد  1.3باملئــة إلى 54.0
مليــار دوالر ،مواصال الصعود لرابع
شهر على التوالي.
وجرى تعديل البيانات لشــهر آب
لتظهر أن العجــز التجاري ارتفع
إلى  53.3مليار دوالر بدال من الرقم
املعلن ســابقا البالــغ  53.2مليار
دوالر.
وقفز العجز التجــاري مع الصني،

تقـرير

الذي يتسم بحساسية سياسية،
 4.3باملئة إلى مستوى قياسي بلغ
 40.2مليــار دوالر فــي أيلول .وكان
خبــراء اقتصاديون اســتطلعت
رويترز آراءهــم قد توقعوا أن يرتفع
مجمل العجز إلى  53.6مليار دوالر.
وقالــت احلكومــة األميركيــة
األسبوع املاضي إن العجز التجاري
خصم  1.78نقطة مئوية من الناجت
احمللي اإلجمالي فــي الربع الثالث.
وتلــك هي أكبر نســبة منذ الربع
الثانــي لعــام  1985وارتــدادا من
مساهمة بلغت  1.22نقطة مئوية
في األشهر الثالثة من نيسان إلى
حزيران.
وزادت واردات الســلع واخلدمات في
أيلول  1.5باملئة إلــى  266.6مليار

دوالر وهــو أعلــى مســتوى على
اإلطالق ،فــي حني ارتفعت صادرات
الســلع واخلدمــات  1.5باملئة إلى
 212.6مليار دوالر في أيلول.
وتلقت الصادرات دعما من شحنات
اإلمدادات واملــواد الصناعية التي
قفزت إلى أعلى مستوى مسجل.
على صعيد متصل ،قال وانغ بينغ
نان أحد نواب وزير التجارة الصيني
أمس السبت إن الصني مستعدة
حلــل املشــكالت التجاريــة مع
الواليات املتحدة من خالل محادثات
يسودها االحترام املتبادل واملساواة.
وقــال وانغ للصحفيــن في مؤمتر
صحافي إن بكني ستشجع بشكل
مشترك تطوير العالقات الصينية
األميركية بنحو صحي ومستقر.

من جانب آخــر ،قالت وزارة الزراعة
األميركيــة إنهــا ســترأس وفدا
جتاريــا يضم منظمات وشــركات
زراعيــة إلــى كوريــا اجلنوبية في
محاولة على ما يبدو لتعزيز فرص
املزارعــن األميركيني فــي إحدى
أسواق التصدير الرئيسية للواليات
املتحدة.
وتأتــي الزيارة املقــررة من اخلامس
إلــى الثامن مــن تشــرين الثاني
بعــد أن وقعت الواليــات املتحدة
وكوريــا اجلنوبيــة علــى اتفاقية
معدلة للتجارة احلرة في  24أيلول
وفي وقــت يواجه فيــه املزارعون
األميركيون صعوبة بســبب غياب
املشــترين الصينيني نتيجة حرب
جتارية بني واشــنطن وبكني .ومتثل

الصــن أكبــر أســواق التصدير
للمزارعني األميركيني.
وسيرأس كني ايزلي مدير اخلدمات
الزراعيــة اخلارجية بــوزارة الزراعة
األميركية الوفــد الذي يضم نحو
 50شــركة زراعية أميركية والذي
ســيعقد اجتماعات مباشرة مع
الزبائن احملتملني.
وقال ايزلــي في بيان إن ”كوريا تعد
من بني أكبر وأكثر أسواق التصدير
املوثــوق بهــا بالنســبة للزراعة
األميركية كما أن اتفاقية التجارة
احلرة بني الواليــات املتحدة وكوريا
وفرت حتى فرصا أكبر“.
وتشير إحصاءات من مكتب املمثل
التجــاري األميركي إلــى أن كوريا
اجلنوبية كانت ســابع أكبر سوق

تصدير للواليات املتحدة في 2017
مع وصول إجمالي قيمة الصادرات
األميركية لها إلى  48.3مليار دوالر
العام املاضي.
وتضرر املزارعون األميركيون بشدة
من خــاف إدارة ترامــب التجاري
املستمر مع الصني والذي أدى إلى
وقف جتــارة زراعية تبلــغ قيمتها
مليارات الــدوالرات بني العمالقني
االقتصاديني.
وقال وزير الزراعة األميركي سوني
بيرديــو الشــهر املاضــي :رمبا أن
الواليــات املتحــدة ارتكبت خطأ
باعتمادهــا جتاريا أكثــر من الالزم
على الصني وإن اإلدارة تسعى إلبرام
اتفاقيات جتارية مــع أطراف أخرى
لتنويع أسواق صادراتها.

الصين ّ
ضيفت نسخته الخامسة

«جنرال إلكتريك» تناقش قطاع الطاقة العراقي بمنتدى عالمي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتضافت «جنــرال إلكتريــك»
منتــدى «مــن الصني إلــى العالم
 »2018للتعــاون فــي تطوير البنية
التحتية في قطــاع الطاقة .جمع
احلــدث حتت مظلته أكثــر من 600
خبيــر متخصــص مبنظومة عمل
البنى التحتية للقطاع ،مبا في ذلك
املسؤولون احلكوميون وممثلو شركات
الهندسة واملشــتريات واإلنشاءات
الصينية إضافة إلى مســتخدمي
املشاريع واملمولني.
ويعد املنتدى ،الذي تعقد نســخته
اخلامســة هــذا العــام ،أول حدث
ينظمــه القطــاع اخلــاص ليجمع
اخلبــراء العامليني بهدف مشــاركة
املعلومات والرؤى ودراســة الســبل
املثلى الستفادة دول مبادرة الطريق
واحلزام الصينية من الفرص الكبيرة
املتاحة أمامها.
ودعــي املشــاركني إلــى جلســة
ملناقشــة وجهات النظر بشأن اآلثار
احلالية والسياسية ملبادرات الطريق
واحلزام في الشــرق األوسط وشمال
أفريقيا وباكســتان .وكانت اجللسة
النقاشية بشــأن قطاع الطاقة في
العراق من أبرز احملاور التي تطرق إليها
املشــاركون ،مع التركيز على أحدث
التطورات في السوق ومناذج املشاريع
وآليات التمويل الضرورية لالستفادة
من مزايا مبادرات الطريق واحلزام في

البالد.
ويتمتــع العراق مبوقع ســتراتيجي
على امتداد الشــريان الرئيس ملبادرة
الطريــق واحلزام ،وهو مــا يبدو جليا ً
فــي النمــو املتواصل فــي حجم
التجــارة النفطيــة مــع الصــن.
وفــي هذه املرحلة التــي يولي فيها
العراق أولويــة قصوى لتعزيز البنية
التحتيــة لقطاع الكهربــاء ،ميكن
للصني ومــزودي التقنيات العامليني
دعــم جهود إعادة إعمــار البالد من
خالل التعاون بأســلوب يعود بفوائد
ملموســة علــى جميــع األطراف
املعنية.
وقــال نبيل حبايــب ،الرئيس واملدير
التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وتركيــا« :يتطلــب توفيــر الطاقة
وحتقيق فوائد اقتصادية ملموســة
فــي مجتمعــات املنطقــة تضافر
اجلهود نحو تزويد أحــدث التقنيات
واإلمكانــات الهندســية واملالية.
وعلينا أيضــا ً ابتكار منــاذج أعمال
وطرق جديدة فــي مختلف املناطق
تتيــح لنا تطويــر البنــى التحتية
املناسبة ملتطلبات كل دولة.
وتتشــرف ’جنرال إلكتريك‘ بالتعاون
مع العمــاء والشــركاء ومختلف
أصحاب املصلحة لتعزيــز التعاون
نحو بنــاء منظومة متكاملة للبنى
التحتية لطاقة املستقبل».
ومنذ إطالق مبــادرة احلزام والطريق
الصينية ،تعهــد أكثر من  100دولة

جنرال إلكتريك

ومؤسسة دولية بدعمها واملشاركة
تنمية األسواق الواقعة على امتداد
نطاق املبادرة ،وهو مــا أثمر عن بدء
وتنفيذ العديد من املشاريع العامة.
وتتعــاون «جنــرال إلكتريــك» مع
شــركات الهندســة واملشــتريات

واإلنشــاءات الصينية منذ أكثر من
 20عاماً ،وأســهمت عبر شراكاتها
في تزويــد أكثر من  35غيغاواط إلى
األسواق الناشــئة ،مع  20غيغاواط
إضافية في مشــاريع يجري العمل
على تنفيذها حاليا ً أو أعلن التعهد

بتنفيذها مبوجب طلبيات متت خالل
النصف األول من .2018
وســلط املنتدى الضــوء على عدد
كبير من املشــاريع املميــزة ومنها
مشــروع «مجمع حصيان للفحم
النظيــف» في دبي بدولــة اإلمارات

العربية املتحدة ،ومحطة «بهيكي»
لتوليد الطاقة بالــدورة املركبة في
باكســتان .ويعد مشــروع مجمع
«حصيــان» األول مــن نوعــه على
مســتوى محطات توليــد الطاقة
بتقنيــات الفحــم النظيــف في
منطقة الشــرق األوسط ،وتقنيات
اإلدارة البيئيــة املتطورة من «جنرال
إلكتريــك» ،والتمويل الــذي قدمه
صندوق طريق احلرير.
من جهة أخــرى تبرز أهمية محطة
«بهيكي» كأول مشــروع في آسيا
يوظف توربينــات  9HAالغازية التي
طورتها «جنرال إلكتريك» ،مما أسهم
فــي إضافة مــا يصل إلــى 1180
ميغــاواط من الطاقة إلى شــبكة
الكهربــاء الوطنيــة ،أي ما يكفي
لتزويد الطاقة إلــى نحو  2.4مليون
منزل في باكستان.
وكانت النسخ السابقة من منتدى
«من الصني إلى العالم» قد ناقشت
بناء منظومة عمل ملشاركة املعارف
بني الشــركاء الذيــن يتعاونون في
مشــاريع واقع ضمن مناطق مبادرة
الطريــق واحلزام ،مبا في ذلك مبادرات
التدريب وتطوير مناذج جديدة للعمل.
وفــي الوقــت ذاته ،تتضمــن مناذج
العمــل اجلديــدة التــي اقترحهــا
املنتدى التطوير املشــترك لألسواق،
والتمويــل املشــترك ،والعمليــات
املشــتركة .وتضمن هــذه اجلهود
حتقيق املشاريع لفوائد طويلة األمد
في األسواق احمللية ،ومتكني الشركات

من االســتفادة من أسواق رأس املال
في الصني ومشاركة موارد التمويل
العامليــة ،وتفعيــل دور شــركات
الهندسة واملشــتريات واإلنشاءات
في عمليات تطويــر املرافق اجلديدة،
ولعب دور أكبر بعد اإلنشاء ،مما يعزز
أيضا ً من فرص التمويل.
يذكــر أن منتــدى «مــن الصــن
إلى العالــم» للتعاون فــي تطوير
البنيــة التحتية لقطــاع الطاقة
ميثل منصــة للتعرف علــى أحدث
التطورات التقنية والرؤى والتجارب
في األســواق العاملية ،ويتطلع إلى
املســاهمة في توفير أفضل حلول
الطاقة إلى األســواق األكثر حاجة
إليها كمرتكزات للنمو.
وتعمل «جنرال إلكتريك»  -الشركة
العامليــة املدرجــة ضمــن بورصة
نيويــورك حتــت الرمــز ( -)GEعلى
دعــم دول العالم عبر مســاعدتها
علــى التغلب على أكبــر حتدياتها.
ومن خالل دمج اخلبرات الهندســية
عامليــة املســتوى مــع البرمجيات
والتحليالت ،تزود «جنرال إلكتريك»
دول العالــم بحلــول أكثــر كفاء ًة
وموثوقيــ ًة وأماناً .وعلــى مدار أكثر
من  125عامــاً ،أســهمت «جنرال
إلكتريك» بإحداث قفزات نوعية في
قطــاع الصناعة ،وهــي اليوم توفر
مناذج جديدة فــي التصنيع املضاف،
وعلوم املواد ،وحتليل البيانات .وتتميز
«جنرال إلكتريك» بقوة عاملة عاملية
ومتنوعة.
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ثقافة

دراسة
وقفة احتجاج في مقر اتحاد األدباء

أدباء العراق :المثقفون صوت العقل وال مجال
للمحاصصة وضيق األفق في اختيار وزيرهم
حذام يوسف طاهر
وقــف عدد كبير مــن االدبــاء والفنانني
واألكادمييــن وقفــة احتجاجية إلخراج
وزارة الثقافــة من احملاصصــة املقيتة،
واختيــار وزيرهــا من صميم الوســط
الثقافي ،وقد حضر عدد كبير من االدباء
واملثقفني من محافظات العراق عموما،
برؤســاء االحتادات والوفود املرافقة لهم،
من البصرة والعمارة ومن الكوت وديالى
وكربالء والديوانية والنجف وبابل إضافة
الى احتاد أدباء نينوى.
تقدم الشــاعر رئيس اللجنــة الثقافية
في احتاد االدباء بكلمة ترحيبية باحلضور،
مؤكــدا في كلمته »:اننا لســنا ضد أي
شخص ِّ
رشــح ليتســلم هذه الوزارة،
امنا الذي نعتقــده ان وزارة الثقافة ،وزارة
املثقفــن ،وزارة هــذا البلــد التي حتمل
الهم العراقي ،تكوت حتت ســيطرة من
ال يقدرها معرفيا ،ملــاذا يبدو االمر دائما
وكإن املعنيني بهــذا االمر قد وعدوا احد
بوزارة ،وملا نفذت الــوزارات عوضوه بوزارة
الثقافة! اال يتذكــر أولئك وهم املنتمون
الى النبي عليه أفضــل الصلوات وعلى
ال بيتــه الكــرام ،الذي حذر من اســناد
االمر الى غير أهله؟! القضية أوســع مما
يتصورون واخطر ممــا يعتقدون ،وابعد مما
تنتمي نظراتهم ،ما أوسع ما حتملون به
من احالم لهذا البلد ،وما اضيق نظرتهم
للثقافة وهي مشــكلة هذا البلد وهي
احلــل ،املثقفون هم اهل احلــل وملاذا كل
وزارة مــن وزاراتنا يُبحث لها عن مختص
ليديرهــا ،اال وازرة الثقافــة يبحثــون
عن من يســيء اليها ،باختصــار نقول
وبصوت واحد اخرجــوا وزارة الثقافة من
محاصصاتكم.
نحن نحســن الظن بأدبائنا ،ونحســن

الظن بسياسيينا ،وقد ان األوان لتتركوا
وزارة الثقافة للمثقفــن ،فجربوا هذه
الدورة وسلموا إدارة الوزارة الى املثقف،
معا نقــول اخرجــوا وزارة الثقافة من
احملاصصــة ودعونا نبني هذا البلد بأكثر
من وجهة نظر واكثر من حلم ،هذا البلد
اكبــر بكثير مــن كل توقعاتكم فأهال
باملثقفني واحلاملني لنأخــذ بأيدي بعض
نحو عراق جميل ،يرفع رأسه امام الدول

ننا لسنا ضد أي شخص رشِّح
ليتسلم هذه الوزارة ،انما الذي
نعتقده ان وزارة الثقافة ،وزارة
المثقفين ،وزارة هذا البلد التي
تحمل الهم العراقي ،تكوت
تحت سيطرة من ال يقدرها
معرفيا ،لماذا يبدو االمر دائما
وكإن المعنيين بهذا االمر قد
وعدوا احد بوزارة ،ولما نفذت
الوزارات عوضوه بوزارة الثقافة!
اال يتذكر أولئك وهم المنتمون
الى النبي عليه أفضل الصلوات
وعلى ال بيته الكرام ،الذي حذر
من اسناد االمر الى غير أهله؟!
القضية أوسع مما يتصورون
واخطر مما يعتقدون

األخرى وليس كما يحــث االن فهو في
ذيل القائمة في كل شيء لألسف!».
وحتدث الناقد فاضل ثامر في هذه الوقفة
بكلمة حماســية قائال »:أيها األصدقاء
أيها املثقفون والفنانــون واالكادمييون،
احييكم فــي وقفتكم الرمزية الكبيرة
هذا التي ســيذكرها التاريخ بوصفها
متثل موقف مشرف لألدباء ،ويؤسفنا ان
نقول باننا منــذ التغيير والى االن ظلت
شــريحة املثقفني العراقيني مهمشة،
وكإن هناك توصية ســرية بتحديد دور
املثقفني وجتاهلهم ،لكنهم لن يتجرأوا
ألننا حاضــرون ولن نصمــت امام هذا
املوقــف القلق ،واننا في اشــد املواقف
لم نستسلم وكنا صوت اجملتمع املدني
العراقي ،ولن يســتطيعوا الوقوف ضد
هذا الوجود ،ال صــوت اال لصوت العقل
والفكر واملنطق واإلنســانية والمجال
للتعصــب العنصري وضيق األفق ،نحن
بحاجة الــى االنفتاح علــى االخر ،وقد
بحــت اصواتنا ونحــن ال نعلم ملاذا هذا
التجاهل املتعمد لشــريحة املثقفني،
وقد اعلن رئيس الوزراء وحث على جتنب
احملاصصــة واالعتمــاد علــى املثقفني
واعتماد مبــدأ التكنوقراط ،فلماذا امام
وزارة الثقافة تقفز احملاصصة مرة أخرى؟
هل هناك صوت حتــت الطاولة يطالب
بتهميش املثقــف العراقي؟! قلناها في
شارع املتنبي وفي ساحة التحرير ،بغداد
لن تكون قندهار ،وبغداد ستبقى بغداد
دائما».
وفي كلمة للفنان الكبير ســامي عبد
احلميد « :أيها اجلمع اخلير دمتم املبدعني
في هذا املوقف النبيل ،اناشد املسؤولني
وأقول لهم ارجوكــم دعونا نكون مثل
مصر فوزيرة الثقافة فنانة معروفة ،وفي
كل البالد املتحضرة ،وزير الثقافة يكون
من الوسط الثقافي وليس من خارجه،
أيهــا املســؤولني الكبار انتــم تريدون

ابعــاد وزارة الدفــاع او وزارة الداخليــة
عــن احملاصصة ،فافعلوا ذلــك مع وزارة
الثقافة الن الثقافة تشــمل العراقيني
جميعا وشكرا لكم .»..
الصحفي عدنان حسني كانت له كلمة
باملناســبة .. »:في الكويــت التي ليس
فيها وزارة الثقافــة وامنا مجلس وطني
للثقافــة ،جميع أعضاء اجمللس الوطني
هم مــن الكتاب واملثقفني والشــعراء
املرموقني ،كما ان كل البلدان املتحضرة
ال ميكــن ان يكون وزير ثقافتها من خارج
الوســط الثقافي ،فلم يكــون العراق
استثناء من هذا؟».
وعن االدبــاء الســريان القت الســت
شــرارة يوســف بيانا صادرا عــن احتاد
االدباء الســريان بعنوان نريده بحق وزيرا
للثقافة ،وحتدثت عن املرشــحني لوزارة
الثقافــة وفتــح الترشــيح الكترونيا،
واجلميع طالب بأن يكــون وزير الثقافة
القادم يتمتع بروح ثقافية عالية بعيدا
عن احملسوبية واملنسويبية كون املثقف
له رسالة نبيلة وإنسانية،
أمــا الفنانــة عواطف نعيــم فقالت
وبحماس واضــح »:إذا كنتم تنتهجون
مبدأ احملاصصة ،فنحن أيضا حزب كبير
حــزب املثقفني والفنانــن ومنثل العراق
من الشمال الى اجلنوب ،لم ال يكون من
بيننا وزير الثقافة ،من ميثلنا ومن يحمل
صوتنا وهمومنا ،شكرا الحتاد االدباء ألنه
امتلــك اجلرأة الشــجاعة وقال كلمته
باملوضوع ،شــدوا العزميــة وكونوا كما
أنتم أقوياء واضحــن ،وزارة الثقافة لنا
نحن حزب املثقفني «.
الدكتور خليــل محمــد إبراهيم حذر
في كلمته مــن خيانة البعض للثقافة
وللوزارة »:تعودنا هذا األسلوب منذ قدمي
الزمان فقد وقف الظالون ضد املثقفني
وضد الثقافــة ،ورغم هذا كنا موجودين
على الرغــم مــن كل الصعوبات التي

اصدار

(ثالث لوحات من كتاب العدم)
أوس حسن
قصائد طيب جبار حظيت مبتابعة نقدية
ونشــرت حولها دراســات ومقــاالت كما
صدرت مؤلفات ترصد خصوصية التجربة
الشعرية لدي صاحب قصيدة (يوم أموت).
يُذكر أن قصائد الديوان ترجمها إلى اللغة
العربية الناقــد عبداهلل طاهــر البرزجني
.مايجدر باإلشارة هنا أن مامييز طيب جبار
عن أقرانه الشعراء هو النبرة الذاتية حتى
في القصائــد التي كتبها لشــخصيات
ُ
معينــة
حيث إختــارَ أن يحتفي بصديقه
الشــاعر لطيــف هلمت كمــا لفت إلى
الفنان واخملرج املســرحي حســن املصري
ُ
وبذلك
يكرس خصوصية لذاته الشــاعرة
مبتعداً عن الفخامة اللغوية واإلنتفاخات
التعبيرية.

صدر من دار شــهريار ديــوان (ال أحد يأخذ
َ
الظل إلى بيته ) للشــاعر طيب جبار يضمُ
هذا الديوا ُن بني دفتيه قصائد نشــرت في
مجموعتني شــعريتني بعنوانني مختلفني
صدرتــا عن دار الغــاوون في بيــروت األولى
نشــرت بعنــوان (ذات زمان....الظــام كان
أبيــض)  2010والثانية صــدرت معنونة ب
(قصائد تلتفت إلى الوراء) مع أ َّن الشــاعر
ُ
مقل في نتاجاته لكن أسلوبه لفت إنتباه
ُ
النقاد إذ
يشــتغل على املفارقات اللغوية
في صياغــة وبناء اجلملة الشــعرية كما
يرمي من خالل بســاطة تعبيراته إلى ربط
ُ
ُعالج بعض
الشعر بوقائع احلياة اليومية،وي
الظواهر ُ
املتمعية بطريقة ساخرة يُذكر أن

عرض كتاب

ذوالفقار الموسوي في «أنفريو ايغو»..
رواية تحدد مالمح الطريق الروائي
تعد العنونة مسألة مهمة جدا ألنها الباب
الذي يفضــي بالقارئ الى تفكيك شــفرة
النــص وهو االمــر الذي كان ال بــد للكاتب
الشــاب ذو الفقار املوســوي ان يأخذه بعني
االعتبار الســيما وان هذه الرواية هي روايته
االولى « صدرت في  – 2016دار اجلواهري بغداد
« ويقدم أيضاحا داال للعنوان  ،فقد بدا غريبا
للوهلة األولى.
أتوقع ان الكاتب استل هذا العنوان من خالل
تخصصه الطبي  ،فالكاتب طبيب وأن وكل
من أطلع أو سيطلع على روايته سيفهم أو
يعرف معنى «أنفريو ايغو « .
كتب ذوالفقار املوســوي روايته أعتمادا على
بنية حكائية ســردية مســتلة من الواقع
اليومي املعاش  ،اال أن ســرده الروائي لم يقع
في املباشرة بعد أن حمل تلك التجربة نوعا
من األبداع في الســرد حينما يكــون قريبا

وضعوها امامنا ،انا أرحب بكل احلاضرين
معنا هنا في هــذه الوقفة ،واحلاضرين
معنا بقلوبهم واللذين تعذر حضورهم،
أقول هــذا الن نقابة الفنانني لألســف
وقفــت موقفــا معاديا من نفســها
وانقلبت بني ليلــة ويوم وتبدل موقفها
متاما !! مبعنى ان هناك من يستطيع ان
يســرق من يريد ان يعمل ،وأمتنى االنتباه
من هؤالء وحاذروا منهم ،وأيضا الحظوا
انكم وأنتــم تقــرأون كتاباتهم وأنتم
تســمعون أفكارهم ،فانهم يبشــرون
مبثقفني اخرين غيركم ،وكأنهم يريدون

سحب البساط من حتت ارجلكم ،نحن
ثابتــون على موقفنــا بأهمية ان يكون
وزير الثقافة من داخل الوسط الثقافي،
ولكنهم رشحوا لكم وزراء للثقافة من
قبل أسماء تتعامل مع داعش !!!».
كما شــارك عــدد كبير مــن املثقفني
االدباء والفناين منهم الشاعر الدكتور
محمــد حســن ال ياســن ،والدكتور
الناقــد األكادميي علي حداد ،والشــاعر
اوات حسن ،األستاذ ثامر احلاج أمني قرأ
كلمة باملناسبة باسم أدباء احملافظات،
الشاعرة خديجة احلمامي.

شعر

َ
الظل إلى بيته ..
ال أحد يأخذ
جديد الشاعر طيب جبار

فؤاد العبودي

جانب من وقفة احتاد األدباء

من الــذات دون حصول أي قطــع في حبل
التواصل.
نقل الروائي ذو الفقار أجــواء عمل األطباء
مبشاهد التخلو من قيمة تأثير اخلزين املباشر
ملســاحة مــن الذكريات قد تبــدو عريضة
وعميقة قياســا الى عمر الروائي الشــاب
متنقال بني خلجــات األرواح وأنانية البعض
وأصابــة البعض االخر بالغرور الذي يعطينا
فيه ذو الفقار أشــارة الى أن مفهوم الطب
ورسالته تعلو على خصائص األنانية ومرض
حب الذات  ..وهو بهذا لم يكن معلما بقدر
ما كان كما في ســرده شــاهدا على وقائع
سجلها مبحض رؤيته ما بني رمي وهيفاء.
وبالتأكيد لم يكن مفتشا عاما ..وأمنا خرج
من ضفاف الواقع بنص ســردي روائي على
عكس املذكرات التي كتبها عدد من األطباء
أمثال كمال الســامرائي وطبيب التجميل
الدكتور عالء بشير.
ذو الفقار هنا أســتوعب كل مدارات حياته
اجلامعية مســتعينا مبا دونــه من تفاصيل

ضمن الفضــاء اجلامعي وحتى خارجه الذي
صوره في أطار تكامل روايته.
ليس ســهال على روائي شاب يخوض اولى
جتاربــه في الكتابة وخــارج أطار تخصصه
العلمــي نقــل عوالم شــخصية لنماذج
أســتطاع بفطنــة تصوير مــا تعتمل به
نفســياتها من حب وكره وفي اجلانب االخر
من عالقات مدببة تصوب روؤس رماحها الى
من الحتب اخلير لها  ..ومابني الدكتور حسام
الذي يعيــش عاملا خاصا وبني رمي وســراب
وهيفاء وبقية الشخصيات ميضي في دربه
الروائي الذي أخطته لنفســه .أعود ألقول
مجددا أن قــدرة الروائي الشــاب ذوالفقار
املوسوي على الوصف قد عززت نظرة املتابع
له بهذه الثــورة الوصفية ممــا علقنا على
امال من بلــورة أمكانيته ملــا يجغله قادرا
على تلمس دربه واضحا أذا ما كان مخلصا
خلط التواصــل ضمن أفكار جديدة تتخطى
حواجز لغة أدب الواقع الــى فضاءات اكثر
أنطالقا في األسلوب.

بحار الظلمة
كان القمر طفالً..
واألرض زرقاء كقلب اإلله
ً
هناك رأيت النهر مشــنوقا على سفح
اجلبل
واأليادي البيضاء متتد من أعماق الكهوف..
طويلة ومتشابكة ..
كانت السماء رمادا ودخانا أبيض
والشــمس قرصا ً معتما ً تدحرجه طيور
بوجوه آدمية
هناك يغرق الســكون في بحار الظلمة
الباردة
وتنتحر أغنياتنا وصلواتنا ..
متى يتسع الكون آللهني؟
متى جنرح ضباب احلكمة القدمية؟
متى يســاوي الزمــن صفراً..وتنكمش
اجملرات في ثقب إبرة ؟
أسئلة متضي ..وأسئلة تأتي ..مع الصدى
والنجوم البعيدة
والكابــوس ذاتــه يطاردنــي ويالحقني
كظلي
أنا املسافر بني الدموع ورعشة النار
تنتابنــي رغبة في الرقــص على أنقاض
اخلراب
أو النــوم عميقــا ً على كتــف أي مالك
عابر........
موسيقى العدم
حدث ذات مرة أن الزمن تثاءب...
قبل أن يغفو إغفاءته القصيرة....
والعالم عاد إلى طفولته..فلم يعد ملوثا ً
بالتكنولوجيا واإلشعاعات ..وال بنياشينه
الباذخة
حينهــا لــم نعــد نســمي األشــياء

مبسمياتها...
لم يعد ســحر أسالفنا يسكن الكلمات
واألسماء
كنا نسبح في العتمة..
ونترك الطيور تأكل من جماجمنا..
أو نروض القمر السجني ..
لتســيل النجــوم من أســقف بيوتنا
وجدراننا املهترئة
لم نعد نسمي األشياء مبسمياتها .....
حتى الريح صارت بحرا ً هابطا ً من السماء
تهرب من نفسها وتخبىء األنني املكتوم..
خلف وميض النار
واجلبال سفنا ً تترنح ..
وال تسمع صرخة الرماد
هنا تتناسل األبدية في عدم أسود..
(يكفي إشــارة واحدة كي تعود اللغة
إلى موطنها
يكفي حلم ينفث غيومه القرمزية
كي جنر أجســادنا املتيبســة من فوق
العربات)
..................
لم يبق من هذا احلطام..
سوى شعاع نازف في عمق الظالم...
وزهرة نابضة في قلب اجلليد
إنها تلك املوسيقى ...
املوســيقى القادمــة مــن أعمــاق
العصور...........
مالك في اجلحيم
بعينني زجاجيتني ...ووجه شاحب كاجلليد
خرج من بني الدخان بيده حفنة من نار ..
هديره املرعب في أعماق الظلمة ...
يبعثــر غبار الســماوات ويفتت حجارة
الزمن
وكأي مالك هارب من اجلحيم ..
ترك الليل يئن في معطفه ...
وفرًّ من اللوحة الصامتة...

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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( لقاء العمر)

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــن يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــال طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــال من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
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 لعالقته بصدام حســن
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العالقة 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 خالل 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 جالل فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
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 جالل 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 خالل هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

مرحلة جديدة من العمل احلزبي
تأسيس املنظمات املهنية
*فــي تلــك الفتــرة بــدأمت بتأســيس
املنظمات املهنية ،أليس كذلك؟
 في السنة الالحقة كانت أولى مهمةلنا هي تأســيس إحتاد طلبة كردستان،
إنتخبنا أحمد عبداهلل رئيسا وأصبحت
أنا ســكرتيرا.كان أحمــد طالبا مجدا
ويدرس فــي دار املعلمــن العالية وهو
مــن العماديــة ويجيد العربيــة ،ويلم
بالسياســة ويكتب املقــاالت أحيانا..
أتذكر أننا إجتمعنا في منزل عبدالقادر
كاكة زياد الكويــي في األعظمية وكان
رجال شــهما وكان يزاملنــي في كلية
احلقوق ،وشــاركنا في اإلجتماع كل من،
أحمــد عبداهلل وحيــدر محمدأمني من
أربيل وحلمي علي شريف وغفور رشيد
داراغا وجالل عزيز من السليمانية ،وفائق
عبدالقادر من بغــداد باإلضافة الى عدد
آخر ،وكنا حوالي  12-10شخصا.
* هــل يعد ذلك مؤمترا لتأســيس إحتاد
طلبة كردستان؟
 نعم هو كذلك ،هناك وضعنا برنامجاللمنظمة ثــم أصدرنا كتيبــا بعنوان
"إحتاد طلبة كردســتان ملاذا" وكتبته أنا،
كان ذلــك أول خطاب أكتبــه في بداية
حياتي السياسية .ومهدت خطوتي هذه
لتأسيس إحتاد الشــبيبة الحقا وكانت
هيئتــه التأسيســية تتكــون من بكر
إســماعيل احملامي ،وهزار موكرياني وانا،
ثــم أضيف الينا حيــدر محمدأمني وأخ
من الفيلية يدعى محمد موسى صادق
زميلنا في الكلية.
وهكذا أسسنا إحتادي الطلبة والشبيبة،
وفــي احلقيقة فــإن إحتاد الشــباب لم
يتحول الى منظمــة كبيرة ،ولكن إحتاد
الطلبة توســع كثيــرا وأصبح منظمة
نشــطة وفاعلة.وفــي البدايــة حاول
الشــيوعيون خلــق مشــكالت عديدة
بذريعــة أن هــذه اخلطوة ســتؤدي الى
اإلنشــقاق ،ومنذ تلــك اللحظة وجلنا
نحــن والطلبة الشــيوعيون في خالف
فكري حــول أهمية وجود تنظيم طالبي
من عدمه .خضنا نقاشــات مع أنشط
الطالب الشيوعيني منهم عزالدين املال
مصطفى رســول ،وفاضــل فرج ،طالب
كلية الطــب ،وجمال نبــز الذي يعيش
اآلن في برلني ،وكان هــؤالء ميثلون خيرة
شباب الشيوعيني الذين إختارهم احلزب
ملواجهة إحتاد طلبة كردستان ،ولكن في
احملصلة جنحت فكرة التأسيس و إستقر
اإلحتاد في مكانه.
* وماذا عن إحتاد النساء وكيف تأسس؟
 احلديــث دار آنــذاك حــول تأســيستنظيــم مماثل للنســاء أيضــا ،ومتكننا
في السليمانية من تشــكيل جمعية
للنساء وتضم مجموعة من الناشطات
منهن الســت أجنومن عبــداهلل زهدي،
والســت بهية معروف وناهيدة شــيخ
سالم ودرخشان شيخ جالل احلفيد ،وفي
بغداد شاركت روناك أخت اجنومن وأخت
أخرى هي شــقيقة محمد مندي ،وفي
كويسنجق شــاركت ثريا خان شقيقة
األستاذ مســعود محمد ونساء أخريات
كما شــاركت من بغداد الســت زكية
إســماعيل حقــي التي كانــت مازالت
طالبة وتساهم كمؤيدة وسط الفيليني،
و باملناســبة أنا كسبت زكية عام 1953
للبارتي ،وكان هؤالء النسوة هم الرعيل
األول إلحتاد نساء كردستان.
*الســؤال املثير هو ،ملاذا لم تســتطع
املنظمات املهنية كالعمال و الفالحني
من اإلستقرار في كردستان؟
 لقد حاولنا تنشــيط إحتــاد الفالحني،حتى اننا أصدرنا ألول مرة مجلة بإســم
"صرخــة الفالحــن" والتــي إهتمت
مبســألة اإلصالح الزراعي وأصدر املكتب
السياســي قرارا يلــزم احملامني البارتيني
بالدفــاع عــن قضية الفالحــن ،وكان
األســتاذ إبراهيــم أحمد أحــد احملامني
الذين إلتزموا بالقــرار خاصة حني حترك
فالحو ســهل أربيل و مناطق شهرزور و
شهربازير..
أما حركــة العمال في كردســتان فلم
تكن قويــة مبا فيه الكفاية ،و الســبب
يعود الــى أن العدد األكبــر من العمال
كانوا من عمــال النفط و معظهم من

عزيز محمد

سعيد القزاز رحمه اهلل

العــرب ،لقد كانوا خليطــا من الكرد و
التركمان و العرب و اآلشــوريني و األرمن،
ورغم أننا حاولنا تأسيس بعض النقابات
لهم ولكنهم فشلوا فى تأسيس نقابة
نشطة وفاعلة.
احلزب الشيوعي و حق تقرير املصير
* حتدثنــا عــن الصراعــات مــع احلزب
الشيوعي ،وكان ميثاق باسم قد صدر
في تلــك الفتــرة ،متــى كان ذلك وما
أهمية ذلك امليثاق؟
 صدر ميثاق باســم عــام  1953وعرفبإســم بهاءالدين نوري ،وشكل تغييرا
في برنامج احلزب الشــيوعي ،ألن احلزب
الشــيوعي قد أصدر ميثاقــه الوطني
عــام  1944ولم جتر عليه أيــة تغييرات،
في ذلك امليثــاق مت تعريف الكرد كأقلية
قوميــة ،ولكن ميثاق باســم حتدث عن
األمة الكردية وحقها في تقرير املصير مبا
فيه حقه في اإلنفصال وتأسيس دولته
املستقلة.وبســبب ذلك امليثاق وبعض
املشاكل األخرى ،إنفجرت اخلالفات داخل
احلزب الشــيوعي و إنشقت جماعة راية
الشغيلة عن احلزب وكان يترأسها عزيز
محمد و تضم كال مــن جمال و صالح
احليــدري و عبدالــرزاق الصافي و حمزة
ســلمان و محمد حســن أبي العيس
و مجموعــة أخرى من الكــوادر القدمية
في احلزب الشــيوعي العراقي .وأصدروا
صحيفة بإسم (راية الشغيلة) وسموا
إنشــقاقهم (احلركــة اإلنتشــالية)
مبعنى إنتشــال احلــزب ،وقالــوا بأنهم
ســوف يتبعون سياسة يســارية داخل
احلزب ،وكانــت خطوتهــم ثورية حقا،
فبعد ســقوط النظــام امللكــي دعوا
الى الدميقراطية الشــعبية وحق تقرير
املصير للشعب الكردي وإهتموا بقضية
العمال والفالحني.ورغم أنه كانت لهذه
اخلطوة بعض املظاهر اليسارية املزيفة،
ولكن في احملتوى كانت سياسة صائبة،
وقد سمى شيوعيو القاعدة ذلك اجلناج
بإسم "راية البالط".
*ما الفرق بني ميثاقي فهد وباسم؟

 مجموعــة راية الشــغيلة ظلت حتتتأثير توجهات فهد القدمية ،وبالنســبة
مليثاقه فقــد كان في احلقيقة أشــبه
ببرنامج إنتخابي من كونه ميثاقا حزبيا
للشــيوعيني..كان ميثــاق فهد مقبوال
كبرنامج إنتخابي لدخــول البرملان ألنه
يدعو الى إصالحــات وإن كانت طفيفة،
أما برنامج بهاءالديــن نوري فكان يدعو
الــى معاجلــات جذرية جململ املســائل
واملشاكل القائمة آنذاك.
* لــو عدنــا الــى البارتي متــى جرت
التغييرات علــى الصعيد التنظيمي و
شخصيات احلزب؟
 حدثت التغييرات في  26كانون الثانيمن عام  1953أثنــاء الكونفراس احلزبي
الذي دام يومني .ففــي ذلك الكونفراس
تقرر تأســيس املنظمــات الدميقراطية
مثل إحتادي الطلبة والشــباب ،وكذلك
اإلهتمام بتأســيس جمعيات الفالحني
وإحتاد النســاء ،وتقرر كذلك املشــاركة
في حركات الســام العراقية و العاملية
واملساهمة في املهرجانات واإلجتماعات
في اخلارج .ومــن نتائج ذلك الكونفراس،
التخلــي عــن سياســة املقاطعة وأن
يعمل احلزب لبيان موقفه من اإلنتخابات
وأن يســتغلها لفضــح احلكومــات
اإلستعمارية في العراق.
عالقة البارتي مع احلزب الدميقراطي
الكردستاني اإليراني (حدكا)
*متى عقــد احلزب عالقاتــه مع احلزب
الدميقراطــي الكردســتاني اإليرانــي
(حدكا)؟
 في عام  1953كانت هناك عالقة قويةبني احلزبــن ،فألول مرة جــاء إخوان من
احلدكا منهــم األخ غنــي بلوريان ،وفي
خريف عــام  1953جاء بلوريان الى بغداد
متخفيا حتت إســم حزب "تودة" و كان
هدف زيارته من أجل التعرف على أحوال
حركتنا ،وذهبت برفقتــه كمترجم الى
األســتاذ عزيز شريف وســليم اجللبي
الذي كان مســؤوال في احلزب الشيوعي
العراقي من جماعــة القاعدة ،كما زرنا

غاضل اجلمالي احد رؤساء وزراء العراق

عزيز محمد بني جالل طالباني وبرهم صالح

جمال احليدري وجمع هنــاك املعلومات
الضرورية إليصالهــا الى حزب تودة.كما
عقــد عالقــات معنا ،وكانــت حكومة
مصدق قد ســقطت فــي صيف ذلك
العام.
*هل أثرت األحــداث العاملية خصوصا
تطورات الدول اإلشتراكية عليكم؟
 بالطبع ،فحني مات ســتالني شاركناألول مــرة في تلــك املراســيم.وكتبت
رسالة بإسم املكتب السياسي للحزب
وسلمتها للســفارة السوفيتية ،وحني
كنت فــي طريقي الى الســفارة كانت
هناك مخاطر إلعتقالي ،مع ذلك ذهبت
وســلمت الرســالة وكتبت إسمي في
سجل التشــريفات لكني لم أشر الى
مســؤوليتي أو منصبي .جرت مراسيم
التعزيــة مبوت ســتالني وفي الســاعة
الثانية عشر وقفنا دقيقة صمت إجالال
لروحــه ،ودعني أروي لــك حادثة طريفة
بهذه املناسبة.كان األخ نوري أحمد طه
أحد األعضاء النشطني باحلزب ومعروفا
بشجاعته في احملاكمات ألنه كان صامدا
ببسالة في سجنه .وكان األمر قد صدر
بأن يقف الكل دقيقة صمت أينما كانوا،
وفي هذه األثناء مر مدير الســجن بقرب
نوري وســلم عليه .ولكنه لم يرد عليه
وظل ساكنا!وســأله املدير عن ســبب
عــدم رد حتيته فلم يرد عليه حتى إنتهاء
دقيقة الصمــت ،عندها قال له "ويحك
ألم تعرف ماذا حصل ،العالم كله واقف
اآلن دقيقة صمت من أجل ستالني وأنت
تريد أن أرد عليك التحية"؟! فسأله املدير
"ومن هو ســتالني هذا"؟يبــدو أنه لم
يســمع به رغم أن إسم وشهرة ستالني
طبقت اآلفاق.
في تلك الســنة أوقدنا شــعلة نوروز،
وجاء الشيوعيون ليتحرشوا بنا ،فتحت
ستار مشــاركة أفراحنا أرادوا أن يخربوا
علينا أجواء اإلحتفال ،حيث جاء كل من
عزالدين مصطفى رســول وفاضل فرج
وقالــوا يجب أن نشــارك ونلقي خطابا
باملناســبة.وقلنا لهم بأننا حصلنا على
إجازة اإلحتفال ونحن بالتالي مسؤولون

عــن كل ما يجــري فيه ،وعليه لســنا
بحاجة اليكم ألننا جمعنا املســاعدات
من الشخصيات الكردية وسنوقد نيران
نوروز والنحتاج اليكم.
السماح بإحياء املناسبات القومية
* مــن الــذي ســمح لكــم لإلحتفال
مبناسبة نوروز في ذلك العام؟
 كان الدكنــور فاضل اجلمالي رئيســاللوزراء في تلــك الفترة ،ودعني أروي لك
قصة ونكتــة طريفة.ذهبنــا الى نائب
كــردي وطلبنــا منه بعض املســاعدة
املاليــة ويدعى عمر خضــر حاجي اغا،
وكان نائبــا عن منطقة بشــدر وهو إبن
أخ محمود حاجي اغا الذي كنت أعرفه.
كنــا جلنة مؤلفة جلمــع التبرعات فيها
األخ محسن دزةيي وجمال شالي ورؤوف
معروف الذي كان شــابا نشطا ومناضال
معروفا ،وكان محســن شيوعيا وإنضم
الــى البارتي حديثا ،ذهبنا الى عمر وقلنا
له"نحن بصــدد اإلحتفال بعيــد نوروز
ووجهنا دعوات لعدد مــن الناس وجئنا
اليك ملســاعدتنا ماديا.وإســتغرب ذلك
وقال"هذه أول مرة أســمع فيها أن يعزم
الناس بالتسول ،مادمتم ال متلكون املال
فلمــاذا تعزمون النــاس وتقيمون لهم
الوالئم؟ومهمــا حاولنــا لم نســتطع
إفهامــه األمر مع ذلك حصلنا منه على
خمسة دنانير!
حني قدمنا الطلب الــى فاضل اجلمالي
حوله الى وزير الداخلية ســعيد القزاز
الذي عني حديثــا كوزير.ورغم أننا قدمنا
طلبا مســبقا للمتصرف ووافق عليه،
لكن وزيــر الداخليــة ألغــى املوافقة،
فأضطررنا الى تشــكيل وفد طالبي من
الكليات وذهبنا الى رئيس الوزراء فاضل
اجلمالي لكي نبــدي إعتراضنا على قرار
اإللغاء .واحلــق أنزلنا فــي مكتبه بكل
إحتــرام ،ويبدو أنه كان بإنتظار ســعيد
القزاز وملا جاء سعيد حيانا وسألنا مالذي
جاء بنا الى مكتــب رئيس الوزراء ،ووجه
كالمه نحوي ألنني كنت أعرفه مسبقا،
فقلت له “جئنا نشكوك"! فقال "ولم"؟
قلــت "ألنك ألغي عيدنا فــرد" هذا غير

صحيــح ،األمــر يتعلق بأشــياء أخرى
فقلنا "ال عالقة للمناسبة بأمور أخرى".
دخــل هو الــى رئيس الوزراء وســمحوا
لنا أيضــا بالدخول ،وشــرحنا املوضوع
لرئيس الوزراء وقلنا بــأن منع اإلحتفال
أمر خاطــيء! فاإلحتفال بعيد نوروز حق
مكتسب لشعبنا فما الداعي الى املنع؟
قــال رئيس الوزراء :أنتــم تعلمون بأنني
شيعي وليســت لي أية مآخذ على عيد
نوروز ،هذا هو وزيركم فإتفقوا معه ،نظر
سعيد القزاز الى رئيس الوزراء وأشار الي
وقال "أنا أعرف هذا" ،وأضاف مبتســما
"هذا له غاية أخرى مــن اإلحتفال وهي
أن يلقي خطابا بنفسه ويهتف بسقوط
املعاهــدة التركية الباكســتانية" ،في
ذلك الوقت كانت تركيا وباكســتان قد
وقعتا إتفاقا عسكريا ،وقال القزاز لهذا
السبب لن أسمح لكم بإقامة اإلحتفال
وحاولنا كثيرا إقناعــه لكنه لم يقتنع،
وخرج معنا ،و خــارج غرفة رئيس الوزراء
قال لنــا مبتســما "ها قــد منعتكم
مــن اإلحتفال ،ولكن تعالــوا أعطيكم
شــيئا أفضل من ذلك اإلحتفال ،تعالوا
أعطيكــم إجــازة إصدار مجلــة ،أنتم
تعرفون بــأن مجلة كالويــز قد توقفت
عن الصدور" ،ونظر الي وقال "ال تسيس
اجمللة وتســتغلها ملهاجمة االستعمار
واحللــف التركي الباكســتاني وما الى
ذلك ،اجعلوهــا مجلة ثقافية" ،فأجبته
"حسنا سأفعل ما تريد" ،فقال "إذن دع
أحدا غيرك يقدم طلب اإلجازة بشــرط
أن ال يكون مشــبوها" وهكذا أســرعنا
باإلتفــاق علــى أن يقوم جمال شــالي
بتقدمي الطلب ألنه لم يكن عليه شــيء
وكان ســلوكه مقبوال ،قدمنا مخطط
إصدار مجلة بإســم "تريفــة" و بحثنا
كثيرا عن شــخص يتولى إدارة التحرير،
حتى و جدنا األســتاذ فائق عقراوي الذي
وافق علــى تولي املهمة ولكن ســعيد
القزاز لم يف بوعده ولم نستطع إصدار
تلك اجمللة أبدا.
من كويسنجق الى اربيل وتفعيل
العمل احلزبي

* متى غادرمت كويسنجق والى أين؟
 في العطلة الصيفية للعام الدراسي 1950-1949أفــرج عن األســتاذ همزة
عبــداهلل ،وإشــتدت الصراعــات داخل
احلزب ،والكل يطالب بعقد املؤمتر احلزبي.
أنا كنــت في الصف الثالث املتوســط
في صيف عــام  1950وذهبت الى أربيل
إلســتكمال الدراســة اإلعدادية .وفي
احلقيقــة ذهبــت الــى هنــاك للعمل
السياســي ،ألن فرع كويســنجق كان
تابعا للحزب فــي أربيل ،وكان فرع احلزب
في أربيــل منهارا ،وذهبــت لكي أحيي
جلانــا محليــة للحزب هنــاك ،في تلك
الفترة كان فرعا كويســنجق وبالكايتي
فقط مازاال موجودين ،وكان ميرزا فندي
عبدالكرمي باشــكاتب احملكمة قد جمع
بعض األعضــاء حوله ،ونوري شــاويس
أيضا موجــود هناك ،إجتمعنــا ثالثتنا
وشــكلنا جلنــة محلية جديــدة وبدأنا
العمل كل من موقعه جلمع الشــتات،
فندي جمــع بعض األعضــاء القدامى،
وأنا جمعت الطــاب القدامى وأضفت
اليهم عددا من اجلدد ،الى جانب عدد آخر
من العمال والفالحــن.وكان من ضمن
منظمــة الفالحني حســن مصطفى
وصالح شــيرة واملال عبداهلل الذي عرف
فيما بعد باملال ماتور ،شكلنا مجموعة
ناشطة وســط الفالحني وبدأنا بالعمل
احلزبــي ،ثم ذهبــت الى جلنــة محلية
بالكايتي إلحيائها أيضا.
مت اإلفراج عــن عوني يوســف وعاد الى
صفوف احلزب وجنح في كســب عدد من
األغــوات الوطنيني مثل أحمد حمدأمني
دزةيي وابراهيم دزةيي وصابر أغا وموشير
دزيــي ،هــؤالء كانوا أشــخاصا جيدين،
عملنــا معا وجنحنا في إعادة تنشــيط
فرع أربيل كما إســتطعنا تنشيط فرع
بهدينان من أربيل.
فــي منطقــة بهدينــان بذلنــا جهدا
كبيرا حتــى جنحنا في تأســيس خلية
تنظيميــة بعقرة ،ولكننا فشــلنا في
املناطق األخرى ،فحني ذهبنا الى األستاذ
صالح اليوســفي قال لنا بأنه ال يتدخل
بالسياســة ويبدو أنه كان خائفا ويقول
بأن العمل احلزبي فــي بهدينان ال فائدة
منه ،ومــع ذلــك إســتطعنا تدريجيا
تأسيس تنظيمات في العمادية ودهوك
إضافة الى عقرة وتنشيطها هناك.
* مــا هــي دواعي عقــد املؤمتــر الثاني
للحزب؟
 عقــد املؤمتر الثانــي للحزب في مارسعام  1951فــي بيت علي حمدي ببغداد،
في هذا املؤمتر أعلن كل من صالح رشدي
ومصطفى كرمي إنسحابهما ،وإشترطا
طرد همزة عبداهلل أو إنسحابهما ،وبعد
إنسحابهما أصدرا جريدة بإسم (رزكاري
نوى) ولكن عــددا قليال من أعضاء احلزب
تبعهما .ورغم أننا بحثنا عن حل جديد
يقضي بتشكيل جلنة جديدة بشرط أن
ال يكون فيهــا أي عضو قدمي ،وأن تهييء
هذه اللجنــة منهاجا جديــدا للحزب
ويجدد سياســاته ويغير إسمه ويحوله
الى حزب جماهيري ثوري تقدمي يستفيد
مــن الفكر املاركســي اللينينــي .وقد
صغنا هذه املقترحات ورشــحنا خمسة
أشخاص إلدارة شؤون احلزب وهم األستاذ
ابراهيم أحمــد وجليل هوشــيار الذي
أفرج عنه توا من السجن ،و محمدأمني
معروف مــن أهالي كويســنجق الذي
كان مبثابة معلمنــا ،باإلضافة الى نوري
شاويس وبكر إسماعيل.
*وماذا عنك ،كيف مت إنتخابك لعضوية
القيادة وأنت في تلك السن املبكرة؟
لقد مت إنتخابي بالفعل ،ولكن بسببصغر سني وكوني في الصف اخلامس
اإلعدادي تنازلت عن العضوية لصالح
جليل هوشــيار ،وبالطبع مع تشكيل
هذه اللجنــة القيادية بــدأت مرحلة
جديدة بحياة احلزب ،فقد تسلح احلزب
مبباديء جديدة وبرنامج جديد وأعضاء
جــدد ،وكان مضمون هذا التجديد في
احلزب هو حلول األستاذ ابراهيم أحمد
بالقيادة ،وســقوط السكرتير السابق
همزة عبداهلل و القياديني اآلخرين علي
عبداهلل و كــرمي توفيق في اإلنتخابات،
قلنــا فلتكن هناك قيــادة جديدة من
دون هؤالء لكي نعيد صياغة احلزب من
جديد.
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غدا ..انتخابات اتحاد الشراع واأللعاب المائية

الهيئات العامة تجدد ثقتها بعواد ونجف وحسن وخلف
بغداد ـ إعالم األولمبية:
تقام غــدا االثنني انتخابــات احتاد
الشراع واأللعاب املائية ،وفاز رئيس
االحتــاد املركزي لكرة اليد الســيد
سالم عواد مبنصب الرئيس باالجماع
وذلك خالل االنتخابات التي اقيمت
ظهــر أول أمس علــى قاعة املركز
الثقافــي التخصصي فــي بغداد
 ،فيمــا انتخب الســيد رياض عبد
الرضا مبنصــب نائب رئيــس احتاد
اللعبــة ،وحصل الســيد محمد
هاشــم االعرجي على ثقة الهيئة
االدارية ملنصب امني السر ،بينما نال
خليــل ابراهيم على منصب االمني
املالــي الحتاد اللعبــة ،وفاز كل من
السادة رضا عبودي وكامران حسن
وهيثم عبد الستار واعتبار محمد
مبنصــب عضو فــي التشــكيلة
اجلديدة الحتاد اللعبة.
وحصل السيد سالم عواد على 30
صوتا مــن اصل  30عضــوا ميثلون
الهيئة العامة الحتاد كرة اليد ،و نال
السيد خليل ابراهيم على  29صوتا
وحصــدت اعتبار محمــد على 28
صوتا وحصل رياض عبد الرضا على
 27صوتــا ونال هيثم عبد الســتار
على  25صوتا وحصد كامران حسن
علــى  24صوتا فيما نــال محمد
هاشــم االعرجي ورضا عبودي على
 23صوتا لكل منهما.
وحضــر انتخابات احتاد كــرة اليد
االمــن العــام للجنــة االوملبيــة
الوطنيــة العراقية حيدر حســن
علــي وعضــو املكتــب التنفيذي
للجنة االوملبية جميل العبادي.
واســفرت انتخابات االحتاد العراقي
املركــزي للتنس عن فــوز كل من
الســادة ريــاض مهــدي ومحمد
فاضل والدكتــور ماجد خليل ووريا
عبد القــادر والدكتورة بيداء كيالن
وســعيد خليل واســعد شــاكر

جانب من انتخابات احتاد اليد
وشــيماء عاكف ،وجرت االنتخابات
فــي املركــز الثقافــي النفطــي
بالعاصمــة بغــداد وبحضــور 36
عضوا ميثلون الهيئة العامة الحتاد
اللعبة والبالغ عددها  42شخصا.
وحصل الســادة رياض مهدي على
 32صوتا ومحمــد فاضل على 31
صوتا والدكتور ماجد خليل وسعيد
خليل على  30صوتــا لكل منهما
ووريا عبــد القادر علــى  29صوتا
والدكتــورة بيداء كيــان على 28
صوتا واسعد شاكر على  25صوتا
وشيماء عاكف على  21صوتا ،ولم
يتمكن رئيس االحتاد الســابق آسو
عــادل من احلصول علــى االصوات

املطلوبة للفــوز بأحد املناصب في
تشــكيلة االحتاد املركــزي ،وكذلك
احلال بالنســبة للمرشــح اسامة
راضي ،وســيتم توزيع املناصب في
االجتمــاع الرســمي االول لالحتاد
وخالل مدة زمنية اقصاها  15يوما.
واســفرت انتخابات االحتاد العراقي
للجوجتسو عن فوز كل من السادة
الدكتــور مخلص حســن وحيدر
حســن وحيدر فاضل ولينا صباح
وحســن علي وعمار عبد الرحيم
ومحمــد جواد ،وجــرت االنتخابات
صبــاح اليوم الســبت فــي املركز
الثقافي النفطي بالعاصمة بغداد
وبحضور  13عضــوا ميثلون الهيئة

شهد يضم  3العبين جدد لألولمبي
بغداد ـ الصباح الجديد:
قــرر اجلهــاز الفنــي للمنتخب
األوملبــي العراقــي ،تغيير وجهة
املعســكر التدريبــي املقبل ،من
العاصمة القطريــة الدوحة إلى
محافظة أربيل.
وقــال املديــر الفنــي للمنتخب
األوملبــي ،عبد الغني شــهد ،في
تصريحــات صحفية" :بال شــك
أن اجلهاز الفنــي يبحث دائما عن
جتاوز جميع املعرقــات ،التي من
شأنها تعكير أجواء االستعدادات
ألوملبياد طوكيو".
وأضــاف" :قررنــا تغييــر وجهة
معســكرنا التدريبي من الدوحة
إلى أربيل ،ألسباب تتعلق باألوراق

الرسمية لالعبني املغتربني ،الذين
ميثلون العمود الفقري للمنتخب".
وتابع" :كما يعرف اجلميع أن أغلب
الالعبــن املغتربــن ،ينحــدرون
من محافظاتنا الشــمالية ،إلى
جانب عدد آخر مــن بغداد وباقي
احملافظــات ،لذا قــرار تغير وجهة
املعسكر ،جاء لتوفير الوقت الالزم
إلصدار اجلوازات ،من الدوائر املعنية
داخل العراق".
ولفت إلى أن رئيس االحتاد املركزي
لكرة القدم ،عبد اخلالق مسعود،
وعد بتقــدمي مختلف األمور ،التي
من شــأنها تسهيل إصدار األوراق
الرســمية لالعبــن املغتربــن،
والتكفــل مبختلــف التكاليــف

املالية اخلاصة بالســفر والسكن،
حلني إصدار اجلوازات.
وأشــار شــهد إلى أن املعسكر
ســيمتد ،من  11نوفمبر/تشرين
الثاني اجلاري ،وحتى  20من الشهر
ذاته ،حيث سيتم استثمار توقف
الــدوري ،من أجل تأمــن مباريات
مع أندية الــدوري املمتاز ،التي قد
تتواجد خلوض معســكرات أيضا،
ناهيك عن أندية اإلقليم.
واختتم حديثــه ،قائال" :مت توجيه
الدعوة بشــكل رسمي ،إلى ثالثة
العبــن مغتربني جــدد ،هم كل
من ،أالن أســعد ،وعباس محمد،
وحكيــم الســلطان ،ليصل عدد
املغتربني إلى ."12

مبارك ..حليم سلمان

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتقدم اسرة صحيفة «الصباح
اجلديــد» بالتهانــي والتبريكات
ملدير قناة الرياضيــة العراقية،
الزميل ،حليم سلمان ،ملناسبة
فوزه برئاســة اللجنــة الدائمة
للرياضة في احتــاد إذاعات الدول

العربية فــي االنتخابــات التي
اقيمــت مؤخرا ً بتونــس ..فألف
مبارك.
ويعــد املنصــب اجلديــد جناحا ً
لالعالم العراقــي الرصني الذي
يؤكد حضورا ً فعــاال ً في احملافل
اخلارجية.

تقرير

العامة الحتاد اللعبة والبالغ عددها
 15شخصا.
وحصل كل مــن الدكتور مخلص
حسن وحيدر حسني وحيدر فاضل
ولينا صباح وحسني علي وعمار عبد
الرحيم ومحمد جواد على  13صوتا
لكل منهم ،وسيتم توزيع املناصب
في االجتماع الرسمي االول لالحتاد
وخالل مدة زمنية اقصاها  15يوما.
وانتخبــت الهيئة االداريــة الحتاد
التجديــف املركزي ،الســيد عبد
الســام خلف رئيسا الحتاد اللعبة
باإلجمــاع ،بينمــا حصــل علــى
منصب نائب رئيس االحتاد الســيد
فالــح حســن ،وفاز مبنصــب امني

السر الســيد قسورة حسن ،بينما
نــال منصب االمني املالي الســيد
زيــاد عنيد ،وحصــل على منصب
العضوية كل من السادة قصي غامن
وحيدر مسافر وعالء وسمي وفيصل
غازي ،وذلك خــال االنتخابات التي
جرت صبــاح اليــوم اجلمعة على
قاعة املركــز الثقافي النفطي في
العاصمة بغداد ،وحضرها الســيد
حيدر حســن علي االمــن العام
للجنة االوملبية الوطنية العراقية.
وحصــل الســيد عبد الســام
خلف علــى  20صوتــا من اصل
 20عضوا ميثلــون الهيئة العامة
الحتاد التجديف ،وهــو ذات العدد

من االصوات التــي حصل عليها
كل من السادة زياد عنيد وقسورة
حسن وفالح حسن  ،فيما حصل
السيدين قصي غامن وحيدر مسافر
علــى  19صوتــا ونال الســيدين
فيصل غازي وعالء وســمي على
 18صوتا ،بينما لم يحصل السيد
حازم محســن على عدد االصوات
املطلوبة والتي تؤهله لشغل احد
مناصب الهيئــة االدارية اجلديدة
الحتاد التجديف خالل الســنوات
االربع املقبلة.
وجــددت الهيئة االداريــة لالحتاد
العراقــي املركزي للجمناســتك
باالجماع الثقة برئيس االحتاد اياد
جنف فــي االنتخابــات التي جرت
في قاعة املركز الثقافي النفطي
بالعاصمة بغداد ،فيما مت انتخاب
الســيد وليد كاظم نائبا لرئيس
احتاد اللعبة ،وحصل على منصب
امني السر السيد رائد قاسم وفاز
السيد احمد نعيم مبنصب االمني
املالي ،فيما فاز السادة سعد اهلل
عباس وناظر دنيف وســام فليح
وثائر جبــار مبنصب اعضاء الهيئة
االدارية اجلديدة للســنوات االربع
املقبلة.
وحصل السيد اياد جنف  20صوتا
من اصل  21شخصا ميثلون الهيئة
العامة الحتاد اللعبة املركزي ،وحاز
السيد سعد اهلل عباس على 20
صوتا ايضا ونال كل من السيدين
ناظر دنيف وســام فليح على 17
صوتا وحصل الســيدين ثائر جبار
واحمد نعيــم على  16صوتا لكل
منهما ،وجمع السيد رائد قاسم
 15صوتا ونال السيد وليد كاظم
 14صوتا ،بينما لــم يحصل كل
من الســادة كرمي زيــدان وفيصل
اسود وعامر سكران على االصوات
املطلوبــة للفوز بأحــد املناصب
فــي تشــكيلة االحتــاد املركزي
للجمناستك.

اليوم  4 ..لقاءات في ختام الجولة
السادسة لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعــادل الزوراء مع الكــرخ (،)1-1
مساء أمس ،على ملعب الشعب،
حلســاب اجلولة السادســة من
الدوري الكــروي املمتــاز ..ورفع
الفريقان رصيدهمــا بذلك ،إلى
النقطة الـــ ،11ليحــل الكرخ
خامســا والزوراء سادسا ،بفارق
األهداف.
وتســتكمل اليــوم االحــد
منافســات اجلولة السادسة من
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز
باجراء  4لقاءات ،اذ يضيف ملعب
الشــعب الدولي مبــاراة القوة
اجلوية وفريــق الديوانية ،في حني
تقام مباراة فريقــي اربيل ونفط
ميســان فــي ملعب فرانســوا
حريــري ،ويلتقي الســماوة في
ملعبه بفريق احلســن ،ويضيف
ملعب الصناعة مبــاراة فريقي
النفط وامليناء.
وفــاز الشــرطة علــى ضيفه
الصناعــات الكهربائية ،بثالثية
نظيفة في املبــاراة التي أقيمت

مســاء أول أمــس في اســتاد
الشــعب الدولي ،حلساب اجلولة
السادســة من الدوري املمتاز.بدأ
الشرطة املباراة ساعيا لتحقيق
الفوز الذي يقربه من فرق املقدمة،
ومتكن العبه املوهوب مهند علي
(ميمــي) من افتتاح التســجيل
في الدقيقة  20من املباراة ،وعزز
أمجد عطــوان النتيجة بالهدف
الثاني بعد ذلك بـ  5دقائق.
وانخفض رمت املباراة في الشــوط
الثاني ،برغم احملاوالت اخلجولة من
الصناعات الكهربائية لتقليص
النتيجة.وسجل الشرطة الهدف
الثالث فــي الدقيقة الرابعة من
الوقت احملتسب بدال من الضائع
برأســية للميــز مهنــد علــي
(ميمي) ،لتنتهــي املباراة بثالثية
نظيفة.
ورفــع الشــرطة رصيــده إلى
النقطــة  11في املركــز الثالث
مؤقتــا ،فــي حني جتمــد رصيد
الصناعــات الكهربائيــة عنــد
النقطة اخلامسة باملركز اخلامس

عشر.
وعمق فريــق احلدود ،جراح نظيره
الكهرباء ،بالفــوز عليه بهدفني
مقابل هدف ،فــي افتتاح اجلولة
السادســة من الــدوري املمتاز..
ومتكن احلدود الذي عانى في بداية
الدوري في ظل قوة املنافســن،
من العودة بقوة وحقق في اجلولة
املاضية الفوز علــى الصناعات
الكهربائية ،ثم كــرر ذلك اليوم
أمــام الكهربــاء ،الــذي يواصل
التراجع هذا املوسم.
افتتح احلــدود التســجيل في
الدقيقة  43بواسطة عباس أياد،
وعزز تقدمه في الشــوط الثاني
عبر العبــه املميز شــريف عبد
الكاظم فــي الدقيقة  ،54بينما
ســجل هدف الكهرباء الوحيد
عالء محيســن في الدقيقة .72
ورفع احلــدود رصيده إلى النقطة
الســابعة في املركز العاشر ،في
حني جتمد رصيــد الكهرباء عند
نقطتني فقــط في املركز الثامن
عشر.

التحضير لتصفيات آسيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد في مقــر األحتاد العراقي لكــرة القدم اجتماع
موسع  ،جمع الســيد غالب الزاملي رئيس جلنة كرة
الصاالت باجلهاز الفني ملنتخب شباب العراق للصاالت،
لالتفاق على املوعد الرسمي للشــروع بالتحضيرات
قبيل املشــاركة في تصفيات آســيا التي حتتضنها
مدينة الفجيرة اإلماراتية مطلع كانون األول املقبل.
وهذا ما افادنا به املنســق االعالمــي للصاالت عدي
صبــار حيث ناقــش «الزاملي» مســألة الشــروع
بالتدريبات وحتديد موعد املعســكر الداخلي الذي من
خالله يتم إختيــار القائمة النهائية التي متثل العراق
في التصفيات.
ايضا مت التطرق خالل االجتماع إلى أهمية بناء منتخب
بأعمــار حقيقية« ،مع اإلشــارة» إلى حتمــل الكادر
التدريبي واإلداري كافة املســؤولية فيما يتعلق بعدم
إدراج اي العــب حتوم حوله الشــبهات .غالب الزاملي
اوضح للجهاز الفني أهمية االختيار الدقيق لالعبني،
مما ينســجم مع النتائج اإليجابيــة التي من املمكن
احلصول عليها .
في ذات السياق حتدث علي االسدي عضو االحتاد الذي
حضــر جانب من هذا اإلجتماع قائال :ان احتاد الكرة لم
يدخر جهدا ألذابة جليد العراقيل التي تواجه املنتخب
الشــبابي ومنها تفريغ العبيه من انديتهم فضالً عن
توفيــر مباريات جتريبية مع منتخبــات قوية  ،مؤكدا»
ان هدف اجلميع هو احلصــول على بطاقة التأهل إلى
نهائيات آسيا.
اجلدير بالذكر أن العــراق يلعب ضمن اجملموعة األولى
التي ضمته إلى جانب منتخبات (اإلمارات والبحرين)،
ويتأهل بطل اجملموعة مباشر إلى النهائيات اآلسيوية،
في حني يقابل صاحب املركز الثاني ،املنتخب اآلخر في
اجملموعة الثانية والذي يحتــل نفس الترتيب لتحديد
الفريق املتأهل الثالث.

ندوة لمديرية
شباب الصدر

بغداد ـ كريمة الركابي*
اقامت الشــعبة العلمية في مديرية شــباب الصدر
وبالتعاون مع منتدى شــباب جميلة محاضرة علمية
بعنوان الكيمياء وعالقتها بحياة االنســان ،حاضر فيا
الدكتور عايد خضير ضايع دكتوراة في كيمياء البيئة
حتدث فيها عــن الكيمياء وعالقتها بحياة االنســان
من الطعام واجلســم وتأثيرها على صحة االنســان
واي خلل فيها يؤدي الى بعض االمراض اشــاد احلضور
الى اهميتها وقد استمتعوا باملعلومات القيمة التي
حولــت مفهوم الكيمياء من مادة جافة وفق املتعارف
الى مادة جميلة ومهمة.
حضــر الندوة مدير منتدى شــباب جميلة اســعد
عبــداهلل والذي قدم هدية رمزية الى احملاضر شــاكرا
جهــوده في اغنــاء املشــاركني باملعلومــات املهمة
واملفيــدة في حياتنا اليومية اشــرفت علــى الندوة
مسؤولة الشعبة العلمية سوالف سعدي.
* إعالم شباب الصدر

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

مان سيتي ـ ساوثهامتون 6:00
مساء
ً
تشيلسي ـ كريستال باالس 7:00
مساء
ً

الدوري اإليطالي

التسيو ـ سيال
بولونيا ـ أتالنتا
أودينيزي ـ ميالن

 2:30ظهراً
8:00
مساء
ً
10:30
مساء
ً

ينفي تخطيطه لالنفصال عن البوندسليجا

بايرن ميونخ يطلب استضافة نهائي دوري األبطال 2021
ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن بايرن ميونخ ،عزمه التقدم بطلب
الســتضافة نهائــي دوري أبطال أوروبا
 2021على ملعبه ،أليانز أرينا.ومن املقرر
أن يتقدم النادي البافاري بطلب رسمي،
مــن خالل االحتــاد األملاني ،إلــى االحتاد
األوروبي «يويفا» ،الســتضافة النهائي
مجددًا.
وقــال كارل هاينــز رومينيجه ،الرئيس
التنفيذي للنادي ،ملوقع بايرن الرسمي:
«ميكننــي أن أؤكــد أن بايــرن ومدينة
ميونخ ،ســيتقدمان بطلب رســمي
الستضافة نهائي دوري األبطال ،2021
على ملعب أليانز أرينا».
وأضاف« :علــى الرغم من الهزمية التي
تعرضنا لهــا على يد تشيلســي في
نهائــي  ،2012على ملعبنــا ،إال أننا ما
زلنا ننتظــر هــذه الفرصة».واختتم:
«سنكون ممتنني بشدة لالحتاد األوروبي،
إذا منحنا مجددًا فرصة الترحيب بعالم
كرة القدم في ميونخ».
ويتحتم على بايرن ميونخ تقدمي الوثائق
املطلوبــة إلى «يويفــا» بحلول يوم 15
شباط  ،2019على أن يتم اإلعالن رسميا
عــن القرار في صيــف ذات العام.يذكر
أن مدينــة ميونخ اســتضافت املباراة
النهائيــة لدوري األبطال  3مرات ،أعوام
 1997 ،1993و.2012وتتنافــس مدينة
سان بطرسبرج فقط مع ميونخ.

وتقدمــت مــدن فيينــا وتبيليســي
وإشبيلية الســتضافة نهائي بطولة
الدوري األوروبــي  ،2021بينما تتنافس
مينســك وهلســنكي وبلفاســت
وخاركيــف ،علــى اســتضافة كأس
الســوبر.بينما تســعى مدينتــا براج
وجوتنبــرج الســتضافة نهائــي دوري
أبطال أوروبا للسيدات في .2021وتقام
املباراة النهائية ببطولــة دوري أبطال
أوروبا لهذا املوســم ،مبلعــب أتلتيكو
مدريد «وانــدا متروبوليتانو» فيما يقام
نهائي نســخة  2020مبلعــب أتاتورك
في إسطنبول.وتستضيف باكو نهائي
الــدوري األوروبــي فــي  2019وحتتضن
جدانسك ،نهائي النسخة التالية.
وخطــط بايــرن ميونخ للخــروج من
الدوري األملاني ،خالل العامني املاضيني،
عبر اســتحداث بطولة جديدة ،جتمع
كبرى األندية األوروبية.هذا ما كشفت
عنه مجلة «دير شبيجل» األملانية ،التي
قالت ،إنها متتلك وثائق مســربة ،حول
هذا األمر.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن مخطط
بايرن ،يتمثل في تدشني بطولة جديدة،
حتت مسمى «دوري الســوبر األوروبي»،
تتضمــن  16فريقًــا من كبــار القارة
العجوز.وحــاول االحتــاد األوروبي لكرة
القدم «يويفا» ،منع هذا السيناريو ،عبر
تقدمي وعد لألندية الكبــرى ،باحلصول
علــى عائدات ماليــة أكبر ،بــد ًءا من
املوسم احلالي .2019/2018

فرحة العبي بايرن ميونيخ
وتشــير الوثائــق إلى أن فكــرة «دوري
الســوبر» ما زالت قائمة ،حيث ُوجدت
مســودة بعنوان «ورقة زمنية ملزمة»،
أُرسلت في  22تشرين أول املاضي ،إلى
فلورنتينو بيريــز ،رئيس ريال مدريد ،من
ِقبل إحدى الشركات.
وتنص الوثيقة على توقف  11نادٍ أوروبي،
عن املشــاركة فــي دوري األبطال ،عام

 ،2021واالنفصال عــن االحتاد األوروبي،
لبدء «دوري الســوبر األوروبي».ويُخطط
للبطولة اجلديدة ،أن تشــمل  11فريقًا،
بجانــب  5آخرين كضيــوف مبدئيني،
قــد يكون منهــم بوروســيا دورمتوند.
ُ
وطلب من األندية التي ستشــارك في
البطولة ،التوقيع على إعالن نوايا ،قبل
نهاية الشــهر اجلــاري ،لالنضمام إلى

املنافسات.
ووفقًــا لهذه اخلطط ،فــإن الـ 11ناديا
لــن ميكــن هبوطهــم ،وهــم« :ريال
مدريد وبرشــلونة ومانشستر يونايتد
وتشيلســي وآرســنال ومانشســتر
سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان
ويوفنتوس وميالن وبايرن ميونخ».
وســينضم أتلتيكو مدريد وبوروســيا

دورمتوند ومارســيليا وإنتر ميالن وروما،
كأندية مدعــوة ،حيث ميكن هبوطهم
للدرجــة الثانيــة ،والتــي أيضا يجري
مناقشــتها حاليا.ولطاملا كانت هناك
تكهنات حــول بطولة «الســوبر ليج
األوروبية» ،والتي ميكن أن تشــهد أغنى
األندية تنفصل عن احتاداتها الوطنية،
وتلعــب خــارج نطــاق حكــم االحتاد
األوروبي ،من أجل زيادة الدخل.
وجــاء هذا العرض قبــل احملادثات ،التي
ستقام العام املقبل ،حول حقوق دوري
األبطال ،وتوزيــع اجلوائز املالية في دورة
جديدة ،بداية من .2021
ويضخ حاليا االحتاد األوروبي ،أكثر من 2
مليار يورو (3ر 2مليار دوالر) في املوسم،
وحتصــل أجنح األندية على ما يصل إلى
 100مليون يورو.ولم يعلق هانز يواخيم
فاتســكه ،الرئيس التنفيــذي لنادي
بوروسيا دورمتوند األملاني ،بشكل مباشر
علــى التقرير ،قائال فقــط إنه يعتقد
«أن بعض األنديــة الكبيرة تعمل على
هذا األمر» ،ولكن هذه اخلطة «ليســت
ملموسة».وقال كارل هاينز رومينيجه،
الرئيس التنفيذي للنــادي ،في مقابلة
مــع مجلــة « 11فريونــدي»« :أتوقع
تنظيم الســوبر ليج في املســتقبل،
ولكن ال تسألوني متى».
وذكرت مجلة «دير شــبيجل» أن بايرن
ميونخ ،نظر قبل ثالثة أعوام بشــكل
موجز ،في اجلوانب القانونية ،ليس فقط
لالبتعاد عن املنافسات األوروبية ،ولكن

أيضا عن الدوري احمللي (بوندسليجا).
جــاء هذا فيمــا يتعلق بخطــة أخرى
لبطولة «ســوبر ليج» ،والتي مع ذلك
انتهت ،عندما مت منح الدوريات األربعة
الكبــرى ،املكونة من إجنلترا وإســبانيا
وأملانيا وإيطاليا ،أربعة مراكز مباشــرة،
تشــارك في دور اجملموعــات بداية من
املوسم اجلاري.
نفى نادي بايرن ميونخ األملاني ،ضلوعه
في مخطط للخروج من البوندسليجا
ً
مســتقبل ،كمــا ذكرت وثائق ســرية
مت تســريبها ،أول أمــس ..وكشــفت
مجلــة «ديــر شــبيجل» األملانية عن
وثائق ســرية ،تفيد بتخطيــط النادي
البافاري لالنفصال عن البوندســليجا،
للمشاركة في بطولة مستحدثة ،حتت
مسمى «دوري السوبر األوروبي».وأصدر
النادي األملانــي عبر موقعه اإللكتروني،
بيان ًا رسم ًيا ،نفى خالله مزاعم مجلة
«دير شــبيجل».وجاء نفــي بايرن ،على
لســان كارل هاينز رومينيجه ،الرئيس
التنفيذي للنادي ،الذي رفض بشــكل
قاطع مزاعم اجمللة األملانية.
وتعجــب رومينيجه من إقحام اســم
بايرن ميونخ ووضعه داخل هذه الوثائق،
ناف ًيــا دخوله في أي مفاوضات بشــأن
إقامة بطولــة تدعى «دوري الســوبر
األوروبي».وشدد رومينيجه على ارتباط
بايرن ميونخ بالبوندسليجا واملسابقات
التي ينظمهــا االحتــاد األوروبي لكرة
القدم «يويفا».

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

أقامته نقابة الفنانين العراقيين

لحرية التعبير بيئة وشروط
كل هذه الزحزحات والتحوالت الهائلة في شتى مجاالت
احلياة املاديــة والقيمية ،يعود الفضل فيها الى ما حصل
لهذا املفهوم الذي ما زال مغتربا ً في مضاربنا املنحوسة
أي "حرية التعبير" .بعد سبات طويل امتد ألكثر من ألف
عام وعــام ،وانقطاع عن كل ما حصــل حولنا من ثورات
علميــة وقيمية وما نضــح عن ذلك من تعفــن وركود،
جعل من مضاربنا تتصــدر دول وبلدان العالم بامتالكها
لـ "البيئة والشــروط" األكثر طردا وعــدا ًء لهذا املفهوم
املارق والغريب "حرية التعبير" .هو بالنســبة لألمم والدول
التي أكرمتها األقدار به ومبلحقاته من قيم وتشــريعات
ومؤسســات؛ يعد كمياه املطر واألنهار التي تسقي ومتد
الدميقراطية مبا حتتاجه كي تترسخ وتزدهر ،لذلك جندهم
يحرصون علــى حمايته ورعايته واالنتصار لكل ما يتعلق
به من تشريعات وممارسات متعددة ومتجددة .أما سكان
هذا الوطن القدمي والذين انتشــلهم املشــرط اخلارجي
من قبضة ذلك "الذي إذا قال ..قال العراق" فقد فشــلوا
وبالرغم من مرور أكثر من  15عاما ً على زوال النظام املباد؛
مــن التحرر من لعنة الوصاية واألوصياء اجلدد .صحيح ان
حقبة الفتح الدميقراطي املبني قد فرضت على من تلقف
مقاليــد أمور الغنيمــة األزلية ،مراعاة مــا جاء مبدونات
"التغيير" وبنحو خاص مــا يتعلق مبلف احلريات واحلقوق
وعلــى رأســها "حرية التعبيــر" بأشــكالها وجتلياتها
اخملتلفــة؛ إال أن مكر ودهاء القوم فــي التعاطي مع مثل
هذه "الورطة" متعدد أيضــا وال حدود له .ومبقدور املتابع
واملهتم بهذا امللف ،التعرف عليه عبر كشف حساب ما
جرى عليه من ربيع العــام  2003الى خريف العام .2018
حيث عمليــات التقهقر وااللتفاف علــى كل ما وعد به
"التغيير" من حتوالت لصالح احلريات والتعددية واحلقوق،
واالجنــرار الى هموم واهتمامات ال متــت بصلة للمصالح
احليوية للعراقيني من شتى الرطانات والهلوسات واألزياء،
فقد حتولــت التعددية واحلريات ببركة شــراهة وفضول
دول اجلوار وما بعدها ،ونوع هموم احلشــود التي أطلقتها
صدمة التغييــر ،وعدم وجود بدائــل حضارية وحداثوية
منظمة؛ الى فوضى عارمة شرعت فيها األبواب لكل من
هــب ودب مبا فيهم أعداء الداء لكل مــا له صلة باحلرية
والتعددية؛ كي يظهروا مبظهر "اآلباء املؤسسون" ملرحلة
العدالة االنتقالية.
مثل هذه البيئة والشروط كفيلة بإجهاض أعظم وأرقى
البرامج والتطلعات واملشــاريع ،وهذا ما كشــفت عنه
الدورة الرابعــة لالنتخابات البرملانيــة ،وما متخض عنها
من سلطات للتشريع والرقابة والتنفيذ .جميعهم ومن
دون اســتثناء (من الفاو لزاخو) متورطون مبا فرض عليهم
من لعبة الصناديق ومشــتقاتها وملحقاتها في مجال
الدميقراطية واملدونات التي تنتصر حلرية التعبير وجتلياتها
على أرض الواقــع ،لذلك جندهم ال يكلــون وال ميلون من
اســتثمار كل فرصة او حدث كي يفرغوا هذه املنظومة
الوافدة (التعددية واحلريات) مــن محتواها االصلي .وهذا
مــا حصل مع الغالبية املطلقة لوســائل اإلعالم املقروء
واملرئي واملســموع ولم يختلف األمر مــع بقية املنصات
اإلعالميــة والتي عادت ملمارســة دورها كأبواق حملظوظي
العهد "اجلديد" .علينا التوقف كثيرا عند املفارقة األهم
في هذا املشــهد الغرائبي؛ والتي تتجلى بشــكل واضح
بني حاجــة العراقيني امللحة والعظيمــة لتفعيل اركان
هــذا املبدأ اجملرب (حرية التعبير) الكفيل بالكشــف عن
أجمل ما لديهــم من ثراء التنوع واخللــق واالبتكار ،وبني
شــغف وإصرار هذه الطبقة السياسية بشتى عناوينها
ومتترساتها السترداد وترســيخ دورهم بوصفهم أوصياء
على شــعوب وقبائل وملــل ومكونات لم تصل لســن
التكليف احلضاري بعد!...

الموصل تستضيف أول مهرجان
فني كبير بعد تحريرها
سمير خليل
برعايــة رئيس اجلمهوريــة الدكتور
برهم صالــح ،وعلى مــدى يومني،
احتضنــت مدينة املوصــل احلدباء
مهرجانــا كبيرا لألغنيــة الوطنية
والعاطفيــة على ملعــب جامعة
املوصل.
اقيم هذا املهرجان الكبير مبناسبة
انتصارات شعبنا وحترير املوصل من
دنس عصابات داعش اإلرهابية.
املهرجان الذي اقامته نقابة الفنانني
العراقيني املركز العام ،شاركت فيه
فرق فنيــة ومطربني من محافظات
العراق املتعددة ،والفرق هي :الفرقة
الشــعبية للفلكلــور الشــبكي،
والفرقــة الشــعبية للفلكلــور
االيزيــدي ،والفرقــة الشــعبية
للفلكلور الكلدوســرياني آشوري،
إضافــة لفرقــة البصــرة للفنون
الشــعبية ،وعلــى أنغــام الفرقة
املوسيقية املركزية التابعة لنقابة
الفنانــن بقيــادة الفنــان احمــد
عبد اجلبار ،ويرأســها الفنان جمال
السماوي.
وصدحــت حناجــر مجموعــة من
مطربينــا العراقيــن تتقدمهــم
الفنانة اديبة ،وعبــد فلك ،وصباح
اخليــاط ،وجمعة العربي ،وحتســن
حــداد ،وآخــرون .اما املشــرف على
االحتفاليــة فهــو الفنــان امللحن
محمد هــادي ،عضو اجمللس املركزي
لنقابة الفنانني.
الفنان جمال عبد العزيز السماوي
عضو اجمللس املركزي لنقابة الفنانني
العراقيني ،رئيس الفرقة املوسيقية
املركزية التابعــة للنقابة قال :بعد
انتخابات نقابــة الفنانني العراقيني
عقدنــا املؤمتر االول لنــا في مدينة
املوصــل ،وبعــد لقائنــا بالســيد
محافظ نينوى االستاذ نوفل حمادي
الســلطان ،طرح نقيــب الفنانني
العراقيــن الدكتــور جبــار جودي
موضوع اقامة هــذا املهرجان ،ومن
جانبه رحب السيد احملافظ بالفكرة
على اعتبار انها ســتروح عن اهالي
املوصــل ،الذين عانوا مــا عانوه في

أماندا يفوز بالجائزة الكبرى
في مهرجان طوكيو السينمائي

الصباح الجديد  -وكاالت:
حصد الفيلم الفرنسي "أماندا" وهو دراما
عائليــة للمخــرج ميخائيل هيــرز ،اجلائزة
الكبــرى في مهرجان طوكيو الســينمائي
الدولي في نســخته  ،31كمــا فاز الفيلم،

والذي يحكي قصة عائلة باريســية هشة
متزقت بســبب عمل إرهابي ،بجائزة أفضل
سيناريو في حفل ختام املهرجان.
وفاز الفنان جاســبر كريستينسن على
جائزة أفضل ممثل عن دوره في جتســيد
شــخصية بطريرك من عائلة مزارعة
فــي القرن  19في الفيلــم الدمناركي
"قبل الصقيع".
واســتحوذت األفــام الصينية على
فئة األفالم اآلسيوية ،فقد فاز اخملرج
هواجن هــواجن بجائزة روح آســيا عن
فيلمه "يتيم الووشو" ويحكي عن
مدرســة فنون الدفاع عن النفس
للشــباب في املناطق الريفية في
الصني.
وغاب عن احلفل اخلتامي عدد كبير
من الفنانني الذين فازوا بجوائز في
املهرجان ،حســبما ذكرت صحيفة
"جابان تاميز" اليابانية.

ّ
رسالة مؤثرة حملتها
مجموعة أزياء

الصباح الجديد  -وكاالت:
يقــدم مصمــم األزيــاء حســن بظاظا
ّ
مجموعتــه اجلديــدة ،والتي حتمل اســم
"" . "Helleneهيلــن" شــخص ّية وهم ّية
لفتاة ،تسعى إلى أن تكون األفضل واألجمل،
متلك فند ًقــا ،تنتظر ر ّواده لتســرق منهم
التوصل إلى
ســمات تعجبها فيهم بهدف
ّ
تتوصل في النهاية إلى
كائن مثالي ،ولكنها
ّ
كائن أقرب إلى املسخ يتس ّبب في هالكها.
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واعتمــد املصمم على هــذه القصة
اخليالية
ليوجه إلينا رســالة مفادها أن
ّ
البحث عن الكمال الذي يســعى إليه
معظمنا ،والســير على هــذا الطريق
بشــكل أعمى ،ميكن أن يفقدنا أنفسنا
على ّ
كل املستويات.
يوجه للمرأة
حرص حســن بظاظــا أن ّ
العصر ّيــة نصيحــة تقــول إن البحث
مدمرًا في عالم
عن الكمال قد يكــون ّ
املوضة ،واستشــهد بقصة "هيلني"
ليؤكد أن ّ
ّ
مادي إلى زوال ،أما
كل شيء
ّ
ما يبقى في النهاية فهي القيم التي
ّ
تشكل األساس في حياتنا.
عليها أن
وترجــم بظاظا هذه الفلســفة
عبر مجموعة مــن التصاميم ،متّ
تنفيذها بألوان مشــرقة ،وخلطات
وقصــات عصر ّيــة
لون ّيــة متناقضــة،
ّ
يختلط فيها الطابع الرومانســي بالنظرة
املستقبل ّية التي تضفي ملسات من التجدد
على موضة املوسم املقبل ،وتنانير طويلة،
وبلوزات متوســطة الطــول تز ّينها أحزمة
طويلة ،وقفازات بلون اســود ،وأحذية على
شكل جوارب مل ّونة.

أخبــارهــــــــــم
كارينا كابور
خضعت النجمة العاملية
كارينــا كابور ،جللســة
تصويــر جديــدة عبــر
حســابها الرسمي على
"إنســتجرام" ،وظهرت
كارينــا بإطاللــه أنيقة
وســاحرة ،وذلــك ضمن
حملتهــا الدعائية جمللة
"فــوج" العامليــة ضمن
حملــة "نســاء العام"،
والتــي ظهــرت خاللها
على غالف اجمللــة لعدد
شــهر تشــرين الثاني
نوفمبر اجلاري.
وحتــرص كابــور ،علــى

التواصل مــع جمهورها
ومتابعيهــا حلياتهــا
الشــخصية والعملية
بنشــرها لعــدد مــن
الصــور والفيديوهــات
عبر حساباتها املتعددة
التواصــل
مبواقــع

أحمد حاتم

جانب من املهرجان

السنوات األخيرة.
وتابع :بعد عودتنا الى بغداد ،وتأكيد
موافقة السيد احملافظ ،بدأنا العمل
فــورا بتشــكيل جلنــة حتضيرية
للمهرجان برئاســة الفنان محمد
هادي ،ومتابعة السيد النقيب،
والفنانة آسيا كمال نائب
النقيــب ،إضافــة الى
محمد هادي ،واعتمدنا
التمويــل املــادي من
رئاســة اجلمهوريــة
ووزير الداخلية ،إضافة
الى شركة عراقنا
لال تصــا ال ت ،
ورابطة املصارف
االهلية ،وجهات
أخرى.
وأضاف :حضرنا
الى املوصل بوفد
فنــي قوامــه 90

فنانا وفنانة ،واستقبلنا بشكل رائع
من السيد محافظ نينوى مع مالك
احملافظــة ،واوعز مشــكورا بتبني
ســكن واطعام الوفد ملــدة اربعة
أيــام ،بضمنها يومي املهرجان االول
والثاني.
واكد قائال :االستقبال
كان رائعــا مــن
االهالــي فــي
مللعــب
ا
و ا لشــا ر ع
ا ملو صلــي ،
برغم حتفظ
البعض على
اقامــة هذا
ا ملهر جــا ن
بحجــة ان
املوصــل حتتاج
اآلن الــى حملة
اعمــار .الســيد

احملافظ مشكورا أمن حماية كبيرة
للوفد ،وكانت نقابــة الفنانني فرع
نينوى معنــا دائما مــن خالل جلان
حتضيريــة غلــب عليهــا العنصر
النسوي.
ملعب جامعة املوصل الذي احتضن
املهرجــان ارتدى حلة اجلمال ،إضافة
لتوافر هندســه الصــوت ،واإلنارة
املمتازة ،حســب الســماوي الذي
أضــاف :حظــي املهرجــان مبتابعة
اعالمية من قبل القنوات الفضائية
العراقية ووســائل االعالم االخرى ".
يذكر ان مفــردات املهرجان تضمنت
انشــودة مركزية بعنوان (ســاما
نينوى) ،وهي من كلمات ماجد عودة
واحلان محمد هادي ،ومقطوعة منارة
احلدباء للفنان املوصلي بشار كاظم،
ولوحات جميلة للفرق الشــعبية،
إضافة لوصــات غنائيــة جميلة
للمطربني املشاركني في املهرجان.

أكد الفنان أحمد حامت أنه
أوشــك على االنتهاء من
تصوير جميع مشــاهده
خــال الســياق الدرامي
لفيلم "قصة حب" ،فلم
يتبق ســوى أيام وينتهي
مــن تصويــر الفيلــم،
مشيرا إلى أنه من احملتمل
عرضه خالل موسم إجازة
منتصــف العام ،موضحا
أن كل املواسم طوال العام
تصلــح لعــرض الفيلم

ما دام ،عمال ســينمائيا
قويا ومميزا فالعمل اجليد
يفرض نفسه في أي وقت
بالسنة.

اليسا
ر ّدت الفنانــة اللبنانية
ّ
املشككني
إليســا على
مرضهــا
بشــأن
وتعمدهــا
بالســرطان،
ّ
الســقوط على املسرح
خــال إحيائهــا إحدى
احلفالت في دبي ،من أجل
اكتساب شــهرة أكبر،
فقالت :أنا إليسا لست
محتاجة الــى ان امثل
التعب واالعياء واإلغماء.
وأكــدت إليســا ،خالل
حوارهــا مــع اإلعالمية
منى الشــاذلي مقدمة
برنامج "معكم" املذاع
عبر قنــاة " "CBCأنها
متواضعــة للغايــة مع
أســرتها وجمهورهــا
واجلميــع يعــرف ذلك،

ولكــن حــن يتعلــق
باحلديــث عــن عملها،
فيجب أن تــرد عليهم
بهذا الشكل ،وأضافت:
طيلة حياتي لم اتعامل
على أســاس اني فنانة
مشــهورة مع اهلي او
أصدقائــي ،لكن عندما
يكون احلديث عن عملي
فانا اعرف نفسي واعرف
كيف ارد.

ويل سميث يعلن الجزء الثالث
من سلسلته ""Bad Boys
الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلن النجم األميركي ويل سميث رسميا ً
عــن مشــاركته فــي اجلــزء الثالث من
سلسلة األكشن " ،"Bad Boysويشاركه
البطولة النجم مارتــن لورانس ،بعد أن
تشــاركا في بطولة جزئي السلســلة
عامي  1995و ،2003وتخطت إيراداتهما
العاملية حاجز الـ 300مليون دوالر.
ونشر ويل سميث فيديو عبر حسابه
الرسمي على "انســتجرام" ،ظهر
خالله برفقه مارتــن لورانس ،وقال
خالله "أصبح األمر رســمياً ،ومن
املقرر طرحه جتاريا ً بشــهر كانون
الثاني يناير ،بحلول عام ."2020
وتدور أحداث السلســلة في إطار
من األكشــن والكوميديا بشــأن
محققــن يقعــان بالعديد من

املواقف الطريفة واحملرجة ،وسيتشارك في كتابة
ســيناريو اجلزء الثالث كال ً من كريس برمينر ،وجو
كارنهــان ،من إخراج املغربني عــادل العربي وبالل
فالح ،واللذين تشــاركا بإخــراج عدد من األعمال
الدراميــة والســنيمائية مؤخــرا ً منهــا فيلم
" "Imageعام  ،2014وفيلــم " "Gangstaوالذي
عرض مطلع العام اجلــاري ،إلى جانب إخراجهما
للجــزء الرابع من فيلــم األكشــن والكوميديا
"شــرطي بيفرلــي هيلــز" لنجــم الكوميديا
األميركي ،إيدي ميرفي.
يُذكــر أن ويل ســميث ينتظر طرح النســخة
الواقعية من فيلم الرسوم املتحركة ""Aladdin
ويقــوم بــاألداء الصوتــي لشــخصية "جني"
الشــهيرة ،وسيتم طرحه بشــهر أيار\ مايو من
العــام املقبل ،إلى جانــب بطولته ألحدث أعمال
اخملرج أجن لي "جيميني مان" واملقرر طرحه بشهر
تشرين االول أكتوبر من العام املقبل.

أول مهرجان دولي لمسارح الظل
الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلن الناطق باســم مســرح الظل ألطفال
موسكو ،فيكتور بالتونوف ،أن سبعة مسارح
من روســيا وفنلندا تشــارك فــي املهرجان
الدولي األول ملســارح الظل في موســكو،
تختتــم في اخلامــس من تشــرين الثاني
نوفمبر اجلاري.
وقال بالتونوف ،مدير مســرح الظل في
موســكو ،واحلاصل على جائزة القناع
الذهبي املسرحية أكبر جوائز املسرح
في روســيا :إن الغاية مــن مهرجان
" "ShadowFestاجتــذاب اهتمــام
أكبر عدد ممكن من املشاهدين بهذا
النوع الفريد من الفن ،وتوســيع
ثقة اجلمهــور بإمكاناتــه ،كما
أعرب عــن أمله فــي أن تتحول
الفعالية الثقافيــة التي تقام
في موسكو إلى مهرجان دائم.
وستعرض خالل أيام املهرجان
 12مســرحية اســتعملت
فيهــا شــتى التقنيــات
اخلاصــة
واألســاليب
بالظل ،مبــا فيها الرقمية
والكالسيكية.
ويتضمن برنامج املهرجان
"بنــت
مســرحيات
الســماء" مــن إخراج

مسرح الظل ألطفال موســكو ،و"السيرك" من
إخراج جمعية مســارح الظل الفنلندية ،و"زهرة
حمراء" مــن يكاترينبــورغ الروســية ،و"البارون
مانشــهاوزن" من إخراج ساشــا لونياكوفا ،من
موسكو ،وغيرها.
يذكر أن مســرح الظل ألطفال موســكو ،املسرح
االحترافي الوحيد في روسيا .ولديه ريبرتوار خاص به.
ويقدم على مدى  75عاما مسرحيات بشتى تقنيات
الظل وأساليبه ،ومن بينها تقنية إدارة الدمية التي
أطلقت عليها تسمية "الظل الروسي".

