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بغداد - وعد الشمري:
واالعمار،  االصــاح  حتالف  رجح 
أمــس االحد، ان تذهــب الكتل 
مجلس  رئيس  مع  السياســية 
الــوزراء عادل عبــد املهدي إلى 
وزارتــي  مرشــحي  اســتبدال 
الداخلية والدفــاع معا بوصفه 
حاً وسطياً، مشدداً على اتفاقه 
مــع حتالــف البناء علــى منح 
وزارة العدل إلــى االحتاد الوطني 

الكردستاني.
وقــال النائب عن التحالف خالد 
اجلشــعمي، فــي حديــث إلى 
"ممثلي  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
املكــون الســني فــي حتالــف 
يطالبــون  واالعمــار  االصــاح 
بوصفها  التربية  وزارة  مبنصــب 
مــن حصتهم بعد ذهــاب وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 

إلى حتالف البناء".
وأضــاف اجلشــعمي، أن "رفض 
صبا الطائي ملنصب وزارة التربية 
باتفاق بني  املاضي، جاء  األسبوع 
مكونات  وبعــض  االصاح  قوى 
حتالف البنــاء، لكي نصبح امام 
واقــع بضرورة اســتبدالها  امر 

باخر".
املســيحي هو  "املكّون  أن  وبنّي، 
االخر لم يتفق على منصب وزارة 

الهجرة لغاية االن، وادى ذلك إلى 
رفض املرشح له وننتظر االتفاق 

على مرشح لهذا املنصب".
أن  علــى  اجلشــعمي،  وشــدد 
"االسبوع اجلاري سيشهد حراكاً 
سياســياً من أجل االتفاق على 
بقية املرشــحني، وقد يشــمل 

ايضاً وزارتي الدفاع الداخلية".
أن  النائب عــن االصاح،  ويرجح 
"حتصل هناك تســويات بتغيير 
االمنيــة،  الــوزارات  مرشــحي 
فالبنــاء معترض علــى فيصل 
اجلربا ويطلب عدم تسنمه وزارة 
الدفاع، واالصاح يرفض تســنم 
فالــح الفيــاض وزارة الداخلية، 
توافق  ولكن قد يحصــل هناك 
على استبدالهما معا خال أيام 

قليلة".
الكردية هي  "القــوى  أن  ويجد، 
املســؤولة عن حســم منصب 
وزير العدل من خــال املباحثات 

واللقاء املباشرة بني الطرفني".
"حتالفي  أن  اجلشــعمي،  وبــني 
أنه بحصول  رأوا  االصاح والبناء 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
فأن  واملالية،  االعمار  وزارتي  على 
العدل اصبحت من حصة االحتاد 

الوطني الكردستاني".
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اإلصالح: كسر االرادات ليس مجديا ونتجه
لتسويات بتغيير مرشحي الداخلية والدفاع معًا

نينوى تستعد لنشر أكثر من 3 آالف 
3شرطي معاد الى الخدمة حركة التغيير تقدم موافقة مشروطة

2للمشاركة في حكومة اإلقليم المقبلة

بغداد - الصباح الجديد:
قــرر مجلــس النواب اســتكمال 
الوزارية  الكابينــة  على  التصويت 

في اجللسة التي سيعقدها اليوم.
محمــد  اجمللــس  رئيــس  وقــال 
احللبوســي امس ان جدول االعمال 
استكمال  يتضمن   " اليوم  جللسة 
الوزارية  الكابينــة  على  التصويت 
والقــراءة الثانية ملشــروع املوازنة 

االحتادية"
رفع جلســته  الذي  اجمللــس  وكان 
الفصل  مــن  والعشــرين  الثانية 
التشريعي األول التي عقدها امس 
اليــوم، قرر قبــل يومني عقد  الى 
عن  للتعويض  متتاليتني  جلستني 

جلسة الثاثاء املقبل الذي يصادف 
عطلة رأس السنة امليادية.

وفي السياق رجحت مصادر حسب 
مواقــع إخبارية، ان رئيــس الوزراء 
عــادل عبــد املهدي " ســيحضر 
اليوم  النــواب  مجلــس  جلســة 
باالغلبية  الوزارية  الكابينة  لتمرير 
بإتفاق سياسي"، الفتة  أو  النيابية 
أجرت  السياسية  "األطراف  ان  الى 
حراكا مكثفا مــع عبد املهدي في 
حســم  بشــأن  املاضيني  اليومني 
الشاغرة  الوزارات  ملف مرشــحي 
ومتريرهم جميعا وفق مبدأ ال فرض 

وال رفض".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
العليا  االحتادية  احملكمــة  أصدرت 
امس األحد، حكما بعدم دستورية 
مواد فــي قانون مجلــس النواب 

وتشكياته رقم 13 لسنة 2018.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة 
إياس الســاموك في بيان تلقت " 
الصباح اجلديد" نســخة منه، إن 
"احملكمة االحتاديــة العليا عقدت 
جلســتها اليوم برئاسة القاضي 
القضاة  وحضــور  احملمود  مدحت 
االعضــاء كافة، ونظــرت طعوناً 
على مواد في قانون مجلس النواب 

وتشكياته رقم 13 لسنة 2018".
وأضــاف الســاموك، أن "احملكمة 
وبعد اســتكمال إجراءاتها حيث 
دققــت املــواد املطعــون بعــدم 
دســتوريتها مع الدستور، اصدرت 
حكماً بهــذا الصدد"، موضحاً أن 
دســتورية  بعدم  "احملكمة قضت 
املادة )6/ ثانياً( التي منحت النواب 
حق التقاضي عن الغير، واملادة )11/ 
اعتبرت عضو مجلس  التي  رابعاً( 
النواب متخلفاً عن احلضور، وان لم 

يصبح نائباً".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
هاشم  محمد  التجارة،  وزير  أعلن 
العاني، عزم الوزارة تنفيذ مشروع 
الذكيــة  التموينيــة  البطاقــة 

باعتماد بصمة العني.
وقال الوزير امس االحد، أن "الوزارة 
تعتزم اصــدار البطاقة التموينية 
الذكية التــي تعتمد على بصمة 
مفردات  وصــول  لضمــان  العني 
املســتفيدين"،  إلى  التموينيــة 
ينســجم  التوجه  "هذا  أن  مبينا 
مع توجيهات رئيــس الوزراء عادل 
عبد املهــدي والبرنامج احلكومي 
الــذي من بــني أهدافــه القضاء 

علــى الفســاد واملتاعبني بقوت 
الشعب".

ومنذ  "حرصنــا  العانــي  وأكــد 
تســلمنا للوزارة على وضع خطة 
احملافظات  لــكل  وواضحة  كبيرة 
نتابــع فيهــا مفــردات البطاقة 
التموينيــة منــذ وصولهــا الى 
موانئنا فــي ام قصر والى مرحلة 
توزيعها بني املواطنني ودخلنا على 
كل التفاصيل حرصــا من الوزارة 
علــى توفير أجود املــواد الغذائية 
التموينية  البطاقــة  في مفردات 
وضمان وصولها إلى املستفيدين".
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اليوم استكمال الكابينة الوزارية 
وتمرير المرشحين وفق مبدأ

" ال فرض وال فرض "

المحكمة االتحادية: الرواتب 
التقاعدية للنواب ليست دستورية

التجارة تعتزم اصدار البطاقة 
التموينية الذكية ببصمة العين

مجلس النواب "ارشيف"

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف ديــوان الرقابــة املالية 
كبيرة  االحتادي عن ضياع كميات 
االمطار  وميــاه  الســيول  مــن 
في سدود خاصة  تخزينها  لعدم 
 )14( والبالغ عددها  املياه  بحصاد 
سداً نفذت كلفتها  بحدود   )93( 
مليار دينار في عموم العراق ومنذ 
عــام 2003 لغاية 2015 ، لم يتم 
اســتثمارها بالشكل االمثل في 
للمواطنني  الشــرب  مياه  توفير 
تخزين  او  الزراعيــة  االراضي  وري 
املياه لاستفادة منها في مواسم 

شحة املياه.
الديوان فــي تقرير تقومي  واوضح 
اداء سياسة وزارة املوارد املائية في 
واخلزانات  السدود  تنفيذ مشاريع 
منذ عام 2014 وحتى عام 2017 ، 
والذي اعدته دائرة الشؤون الفنية 
الرقابة  ديــوان  في  والدراســات 
املالية في نيســان /2018 لبحث 
اســباب انخفاض اخلزيــن املائي 

املتحقق للسدود واخلزانات .
وقد اوضــح التقريــر ان الهيئة 
واخلزانات لم  العامــة للســدود 
تتمكن من تنفيذ )23( ســداً من 
ســدود احلصــاد مدرجــة ضمن 
اخلطة اخلمســية لــوزارة املوارد 

املائيــة لاعــوام )2013 – 2017( 
بســبب عدم اعداد دراسة جدوى 
هذه  الغلب  واقتصاديــة  فنيــة 
الســدود ، مؤديا الى عدم حتقيق 
املائية  للموارد  استراتيجي  خزين 
)62.09( مليــون متر  يقرب مــن 

مكعــب, فضا عن غــرق بعض 
املشاريع الزراعية في محافظات) 
، واسط  ، البصرة  ميسان، املثنى 

، وديالى (.
كما بني التقريــر وجود عجز في 
الــواردات املائيــة لنهــري دجلة 

والفرات من دول اجلوار املتشاطئه 
مع العراق ) تركيا ، ســوريا ، ايران 
( ، بلــغ )17.07( مليــار م3 لعام 
2017 مقارنــة بعام 2016 ، وذلك 
الدولية  االتفاقيات  تفعيل  لعدم 
بــني العــراق ودول املنبــع والتي 
تضمــن حصــه العــراق املائية 
، هذا  االنسانية  احتياجاته  لسد 
وان اجلانب التركــي لم يبدأ مبلء 
والذي من شأنه  اليســو،  ســد 
تقليل الواردات املائية لنهر دجلة 
بنســبة تفوق )%45 (، فضا عن 
اتفاقية  الى  العراق  عدم انضمام 
هلســنكي ) املعنية في تنظيم 
بني  املشتركة  الدولية  املياه  ادارة 
الــدول كما ونوعــا (، والتي تلزم 
في  قانونيا  املتشــاطئة  الــدول 
منح العراق حصصه املائية وفقا 

لاتفاقيات الدولية السائدة.
ـر  وعلــى الصعيــد نفســه اثَـّ
املتحقق  املائي  اخلزيــن  انخفاض 
للســدود واخلزانــات مجتمعيا ، 

النزاعــات بني احملافظات  بتفاقم 
اجلنوبيــة حول احلصــص املائية، 
اخلطة  انخفــاض  عــن  فضــا 
احلنطــة  حملصولــي  الزراعيــة 
والشــعير للموســم الزراعــي 
الشــتوي  لســنة 2017، بسبب 
 ، ايرادات مائية كافية  عدم وجود 
كان من بني اسبابها وجود بعض 
التجاوزات على املشاريع االروائية 
املتمثلــة فــي انشــاء بحيرات 
التــي تؤدي  لتربيــة االســماك 
تقدر  زراعية  اراضــي  حرمان  الى 
مســاحتها)31779.4– 63558.8( 

دومن من املياه .
يذكــر ان التقرير اعــد في ضوء 
معاييــر ومؤشــرات معتمــدة، 
تقارير   الواردة في  املؤشرات  منها 
واحملليــة،  الدوليــة  املنظمــات 
والدراســة االســتراتيجية ملوراد 
املياه املعــدة من اجلانب االيطالي 

في عام 2014 .
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تقريـر

لعدم استغالل السدود بالشكل األمثل

"الرقابة المالية" يكشف ضياع كميات كبيرة من مياه السيول واألمطار

بغداد - الصباح الجديد:
طارق  القانوني  اخلبيــر  وصف 
حــرب، مطالبات بعض النواب 
واألقليات  القوميــات  بتمثيل 
ليســت  بانها  القضــاء،  في 
دســتورية، فيما حذر مجلس 
النواب برمته – وهو الســلطة 
التشــريعية في البــاد - من 
مغبــة التدخل فيــه، بعد ان 
قاطــع النواب الكرد جلســة 

األول  امــس  النواب  مجلــس 
خالهـــا  جرى  التي  السبت، 
التصويت على قضاة محكمة 
التمييز، بذريعة ان ليس بينهم 

قاض كردي.
وقال حرب في رســالة تلقتها 
الصباح اجلديد ان: " مقاطعة 
الكوردستانيــــة  الكتلـــة 
جللسة التصويت على قضـاة 
محكمة التمييز يــوم السبت 

املاضي، الثالث والعشريـن من 
الشهر االخير من سنة 2018م 
قـــاض  وجـــود  عدم  بسبب 
كـــردي واملؤمتـــر الصحفـي 
للكتلــة الكردســتانية الذي 
حــدد الطلب الكوردســتاني 
بضرورة وجـود قضـاة كـوردي 
التصويـــت  تــــم  مــن  بني 
النائب  معالي  وقيام  عليهـم 
الذي ميثــل املكـــون األيزيدي 

ايزيدي  باملطالبه بوجـود قاض 
ضمن من مت التصويـت عليهم 
الدســتور"  أحكام  تبتعد عن 
مشيرا الى ان املطالبـات تلك  
" تخالــف املواد الدســتورية 
ومنهـــا املـــادة )19( التـــي 
قـــررت ان القضاء مســتقل 
لغيـــر  عليــه  سلطـــان  ال 

القانـون" .
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
للتنميــة  العراقــي  املركــز  عقــد 
اإلعامية ورشــة عمل عــن )أهمية 
مراكز البحوث والدراسات وما حققته 
املاضية( بحضور نخبة  املرحلة  خال 
مــن االكادمييــني واإلعاميــني وذوي 
االختصــاص البحثي مت اســتضافة 
الدكتور محمد الســراج وكيل وزارة 
التعليــم العالــي واالســتاذ صفاء 
الشيخ مستشــار االمن الوطني ومت 

العديد من  الورشة مناقشــة  خال 
األفــكار التــي من شــأنها الوصول 
الى تأســيس فكرة مركــز لألبحاث 
واملعمول  الوطنيــة  االســتراتيجية 
به في اغلــب البلدان املتطورة علميا 
وكذلك تطوير عملية البحث العلمي 
في العراق عبر وسائل وأدوات حديثة 
اإلقليمية  التجارب  من  واالســتفادة 

والدولية في هذا الشأن.
تتمة ص3

طارق حرب: تمثيل الكرد في القضاء يخالف الدستور
المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يعقد ورشة عمل عن )أهمية 

مراكز البحوث والدراسات وما حققته خالل المرحلة الماضية(

أتفق مع البناء على منح العدل لالتحاد الكردستاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اوصــى النائــب االول لرئيــس 
كرمي  حســن  النواب  مجلــس 
زيــادة  بضــرورة   ، الكعبــي 
التخصيصــات املاليــة ألمانة 
بغــداد املســؤولة عــن تقدمي 
العراق  ســكان  لثلث  اخلدمات 
، مؤكــدا انــه مت االتفــاق مع 

مضاعفة  علــى  املاليــة  وزارة 
زيادة  بنســبة  التخصيصــات 

فاقت 40 في املئة .
ونقــل بيــان ملكتبــه تلقت " 
منه  نســخة  اجلديد"  الصباح 
امس االحد، قوله خال تراســه 
املالية  للجنة  الدوري  االجتماع 
النيابيــة بحضور امــني بغداد 

املتقدم  والــكادر  علوش  ذكرى 
في ديوان العاصمة ، ان" االمانة 
تعد اجلهة الوحيدة املســؤولة 
املقدمة  اخلدمــات  اغلــب  عن 
للمواطنــني ، فضا عن كونها 
معنية بإظهار العاصمة مبظهر 
يليق باسمها وتاريخها ، خاصة 
وان الفتــرة املقبلة ستشــهد 

زيارات ملســؤولني دوليني بدرجة 
رفيعة ".

واكد ان "اعتماد امانة العاصمة 
حاليا يقتصر على وارداتها التي 
وان تضاعفت ألرقام جيدة لكننا 
ضمن  تخصيص  الــى  بحاجة 
املوازنــة، وان ال تكــون عمليات 
اجلبايــة على حســاب املواطن 

املثقل باملشاكل االقتصادية "
 وبحث نــواب اللجنــة املالية 
النيابية بحسب البيان" العديد 
من املشــاكل التي تعاني منها 
باجلوانب  واملتعلقة  العاصمــة 
العديد من  ، واقتــراح  اخلدمية 

احللول املمكنة التطبيق ".
مــن جهتها اوضحــت علوش 

ان " مشــكلة امانة العاصمة 
تكمــن في انهــا ادرجت ضمن 
قانــون التمويل الذاتي، وهذا ما 
حرمها من العديد من الفقرات 
التي كان يفترض ادراجها ضمن 
كل  الفيدرالية  املوازنات  قوانني 

عام".
تتمة ص3

زيـادة التخصيصـات الماليـة ألمانـة بغـداد
بما يفوق 40 % من المقرر
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جانب من مياه األمطار "ارشيف"

عمار احلكيم

االثنني 24 كانون األول 2018 العدد )4081(

ال يقبل المحاصصة وال طائفية

بغدادـ  الصباح الجديد:
االصاح  حتالــف  رئيس  دعا 
عمــار  الســيد  واالعمــار 
املناهج  لتنقيــة  احلكيــم 
من  والتربويــة  الدراســية 
كل مــا يدعو للكراهية جتاه 
األديان و املذاهب والقوميات .
بيــان ملكتبه تلقت "  ونقل 
الصباح اجلديد" نسخة منه 
امس االحد عن السيد عمار 
احلكيم القول، ان " معركتنا 
عززت  قــد  االرهــاب  ضــد 
اللحمة الوطنية بني شــتى 
مكونات الشعب العراقي ".

واضــاف البيــان " البد من 
العمل على تعزيز وترســيخ 
الســلمي  والتعايش  الوئام 
بني باقة الــورد العراقية في 
اجملاالت وعلى جميع  شــتى 
الصعد مبــا في ذلك املناهج 
في  والتربويــة  الدراســية 

مدارسنا ، وتنقيتها من كل 
ما يدعو الــى الكراهية جتاه 
والقوميات  واملذاهب  األديان 
ومــن اجــل تدعيــم افكار 
النشــىء اجلديــد بتعاليم 
الشــقاق  تنبــذ  ســامية 

والفرقة". 

عمار الحكيم يدعو لتنقية 
المناهج الدراسية والتربوية 

من ما يكرس للكراهية



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

اكــدت مصادر مطلعــة للصباح 
اجلديــد موافقة اجمللــس الوطني 
مشــاركة  على  التغيير  حلركــة 
احلركة في حكومة االقليم املقبلة 
الدميقراطي جنل  احلزب  الذي كلف 
رئيسه مسرور بارزاني بتشكيلها.

وقال مصــدر مقرب مــن احلركة 
الوطني  اجمللس  ان  اجلديد  للصباح 
حلركة التغيير وافق عقب اجتماع 
الســليمانية،  مبحافظة  عقــده 
بنحو مبدئي على املشــاركة في 
حكومة االقليم املقبلة شــريطة 
ان يوقع اتفاقا سياسيا شامال مع 

احلزب الدميقراطي الكردستاني.
واضــاف، ان حركــة التغيير التي 
جاءت باملرتبــة الثالثة بحصولها 
على 12 مقعدا في برملان كردستان 
غير  اخــر  اجتماع  فــي  ســتقرر 
مشــاركة  على  املوافقة  اعتيادي 
احلركة في اتفاق سياسي وبرنامج 
موحد للمشــاركة فــي حكومة 
االقليــم واملوافقــة على حصته 
من حكومة االقليم، الذي قال انه 
يتمثــل بحصولهــا على منصب 
كردســتان  اقليم  رئيــس  نائــب 
ووزارتي البيشمركة وزارة البلديات 
وممثليات لها في خارج البالد اضافة 
الى حصولها على رئاســة هيأتني 
من الهيئات املستقلة في االقليم.
وتابــع ان احلركــة طالبــت احلزب 
بتقدمي ضمانات بعدم  الدميقراطي 
تكــرار التجربــة الفاشــلة التي 
كانت لها مع احلــزب الدميقراطي 
فــي الكابينة الســابقة حلكومة 
احلــزب  قــرر  ان  بعــد  االقليــم، 
منع  الكردســتاني  الدميقراطــي 
رئيس البرملان الذي كان عن حركة 
اربيل  التغيير من دخول محافظة 
الوظيفية، فضالً  ملمارسة مهامه 
عن قيامه بطرد وزراء حركة التغيير 

االربعة من حكومة االقليم.
واضاف املصــدر ان حركة التغيير 
ســتعقد خالل اجتماع مع احلزب 
الدميقراطي االسبوع اجلاري لالتفاق 
على التفاصيل النهائية حول الية 
مشــاركتها في حكومة االقليم، 
ان املشــكلة االن متكن مع  مبيناً 

مبناصب  الوطني  االحتــاد  مطالبة 
االنتخابي،  اســتحقاقه  من  اكبر 
فضــالً عــن الربط بــني منصب 
محافــظ كركوك واالســتحقاق 
الــوزاري لالحتــاد في بغــداد وبني 
لتشــكيل  اجلاريــة  مباحثاتــه 

حكومة االقليم مع الدميقراطي.
وتابــع ان احلــزب الدميقراطي قال 
لالحتــاد الوطنــي انــه يرفض ان 
االحتاد  اســتحقاق  بني  الربط  يتم 
مبحافظــة كركوك وحصوله على 
منصب وزير العــدل في احلكومة 
تشــكيل  الية  وبــني  االحتاديــة، 
حكومــة االقليم، وقال انه يفضل 
ان يتفــق احلزبــان على تشــكيل 
حكومة االقليــم والتصويت على 
مسرور  الدميقراطي  احلزب  مرشح 

بارزاني لرئاســة احلكومة والبرملان 
تســتمر  بعدها  الوطني  لالحتــاد 
االستحقاقات  حلســم  املباحثات 
االخــرى علــى مســتوى االقليم 

والعراق.
بــدوره قــال عضــو فــي اجمللس 
التنفيــذي فــي حركــة التغيير 
شورش حاجي أن احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني يرغــب مبشــاركة 
حركة التغيير في حكومة االقليم 
املقبلة في مســٍع منه للتخلص 
املترســخ في  اإلدارتني  واقــع  من 

اإلقليم.
واضاف حاجي في تصريح لشبكة 
روداو، إن حلركــة التغيير شــروطاً 
للمشاركة في الكابينة احلكومية 
وإذا  حزمــة،  »وأعددنا  التاســعة 

وافــق عليها احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني نريد أن يكون لنا دور 

فعال في احلكومة«.
وعن قرار حركــة التغيير النهائي، 
قال حاجــي، »ال يتخذ وفد حركة 
التغيير املفاوض القرار النهائي، بل 
ينقل الوفد القــرار األخير للحزب 
إلى  الكردســتاني  الدميقراطــي 
اجمللس الوطنــي الذي يتخذ القرار 

النهائي بشأنه«.
وكشــف حاجي عــن أن التغيير 
طالب مبنصب نائــب رئيس الوزراء 
»في سبيل اإلصالح والقضاء على 
حالة اإلدارتني املوجودة في االقليم.

الــى ذلك نظرت احملكمــة االدارية 
امس االحــد وللمــرة الثالثة في 
شــكوى قدمهــا حــراك اجليــل 

اجلديد ضــد الرئيس املؤقت لبرملان 
كردســتان ريفنك هــروري، وامرت 
فيها  للحكــم  الدعوى  بتأجيــل 

اليوم االثنني .
وكانت كتلة حراك اجليل اجلديد في 
برملان كردستان قد قدمت شكوى 
قانونية ضد الرئيس املؤقت لبرملان 
ابقائه  خلفيــة  على  كردســتان 
جلسة البرملان مفتوحة دون اختيار 
رئيس ونائبيــه، كما ينص النظام 

الداخلي.
الدكتور  الكتلــة  رئيــس  واضاف 
كاظم فاروق، في تصريح للصباح 
اجلديد، ان الشــكوى التي قدمها 
حــراك اجليل اجلديد ضــد الرئيس 
املؤقــت لبرملــان كردســتان لدى 
احملكمة االدارية جاءت على خلفية 

والنظام  القانــون  علــى  جتــاوزه 
الداخلي لبرملان كردستان.

واشــار الى ان حراك اجليل اجلديد 
قــدم الــى الهيئــة القضائيــة 
جتاوز  تثبت  التي  االدلة  للمحكمة 
الرئيــس املؤقت علــى املادتني 11 
- 14 من النظــام الداخلي لبرملان 

كردستان.
وينص النظام الداخلي وقانون رقم 
48 لبرملان كردســتان الصادر عام 
1992 لبرملان كردســتان، ان يترأس 
االولى  اجللسة  االعضاء سنا  اكبر 
من الفصل الترشــيعي االول، وان 
االعضاء  امام  الترشيح  باب  يفتح 
الراغبــني باحلصــول على منصب 

رئيس البرملان ونائبيه.

حركة التغيير تقدم موافقة مشروطة
للمشاركة في حكومة اإلقليم المقبلة

طالبت بضمانات من الديمقراطي الكردستاني

اجتماع اجمللس الوطني حلركة التغيير

حركة التغيير التي 
جاءت بالمرتبة الثالثة 
بحصولها على 12 مقعدا 
في برلمان كردستان 
ستقرر في اجتماع اخر 
غير اعتيادي الموافقة 
على مشاركة الحركة 
في اتفاق سياسي 
وبرنامج موحد للمشاركة 
في حكومة االقليم 
والموافقة على حصته 
من حكومة االقليم
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يثيــر موضوع عــرض املوازنــة العامة في 
العراق على اعضاء مجلس النواب سلسلة 
من املناقشــات ويكثر اجلدل حول فقراتها 
مــن دون ان يلوح في االفــق تغيير جوهري 
فــي مضامني هذه املوازنة ومــن الغريب ان 
موازنات العراق العامة للســنوات السابقة 
ميكن وصفها بانها موازنــات انفجارية من 
دون ان يتمخض عنها اجناز او تغيير في واقع 
البالد فاالرقــام املتخمة او الفلكية اذا صح 
التعبير عنها توحــي بان االقتصاد العراقي 
ميكنه التعافي من مشكالته وازماته بيسر 
في ضوء التخصيصات املالية التي تتحدث 
عنهــا تفاصيــل املوازنة على الــورق فيما 
الســنوات تتعاقب واليجد املواطن العراقي 
علــى االرض مايؤكد القــدرات املالية التي 
متتلكها الدولة وميكن االستشهاد مبا تدلي 
به النائبة ماجــدة التميمي من مالحظات 
مع كل جولة من املناقشــات داخل البرملان 
بشــأن املوازنة فقد ابدت السيدة التميمي 
وهي عضو جلنة التخطيط االستراتيجي في 
مجلس النواب استغرابها من وصف املوازنة 
هــذه املرة من قبل بعــض اعضاء احلكومة 
وقولهم بانها موازنة تقشــفية وتساءلت 
) اذا كانت املوازنة تقشــفية بقيمة 133.1 
ترليون دينــار فكيف ميكن ان تكون امليزانية 
االنفجارية (؟؟ ويبدو ان ثمة مناورات تتبعها 
جهات حكومية تريد من ورائها اخفاء الكثير 
من ابــواب الصرف في املوازنة العامة وتصر 
فيها على ســوء االدارة فــي توزيع االموال 
وفي كل عام يتحول هــذا امللف الى صراع 
ومناكفات داخــل قبة البرملان من اجل مترير 
فقرات املوازنة واالستماتة من قبل احلكومة 
والدفــاع بوجه اية تعديــالت مقترحة يريد 
من خاللها اعضاء مجلــس النواب التقومي 
واالصالح واليبــدو في االفــق القريب جناح 
اية محاوالت من اجل احداث تغيير جوهري 
العامة مادام االنشغال  العراق  في موازنات 
واالهتمام يقتصر على النفقات التشغيلية 
وغض النظر عن حتقيــق اي تطور حقيقي 
في ابواب النفقات االســتثمارية مما رســخ 
من حقيقــة االقتصاد الريعــي في العراق 
والذي اصاب البلد بالشــلل واجلمود واصبح 
هــم احلكومات املتعاقبة تســديد الرواتب 
للموظفــني من عائدات النفــط التي يتم 
بيعها وتصديرها الى اخلــارج وبالتالي يتم 
اهمال بقيــة القطاعات احليوية االخرى في 
ميادين الصناعــة والزراعة والتجارة بحجة 
عدم وجــود املوارد الكافية لتنشــيط هذه 
القطاعات ولم تنفع االنتكاســات االخيرة 
التي اصابت االقتصاد العراقي وتعرض البالد 
الى اخلطر بســبب انخفاض اسعار النفط 
في تغيير منط التفكير لدى املســؤولني في 
العــراق ومن هنا الميكننا القــول ان الواقع 
االقتصادي فــي العراق في طريقه للتعافي 
واالستثماري  التشــغيلي  معادلة  مادامت 
مريضــة ومنهكة يتم فيهــا االتكال على 
مبيعات النفط وتغيــب فيها مالمح دوران 
عجلة االنتاج والنشاطات االخرى وتنتج لنا 

ماليني العاطلني عن العمل في كل عام .   

التشغيلي 
واالستثماري !

د. علي شمخي 

2

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتم االجتماع االستثنائي للمجلس 
املستوى  على  واالجتماعي  االقتصادي 
الــوزاري واخملصص العــداد والتحضير 
للقمه العربيه التنموية ) االقتصاديه 
املقــرر عقدهــا في   ) واالجتماعيــه 
العاصمــة اللبنانيــة بيــروت يوم 20 

كانون الثاني املقبل.
االســتثنائية  الــدورة  اعمال  وتاتــي 
واالجتماعي  االقتصــادي  للمجلــس 
العربي، على املستوى الوزاري ، برئاسة 
هاشــم  الدكتور محمد  التجارة  وزير 
أبو  الســفيرة هيفاء  العاني، وحضور 
غزالة األمني العام املساعد رئيس قطاع 
الشؤون االجتماعية باجلامعة العربية 
والســفير كمال حســن علي األمني 
الشؤون  رئيس قطاع  العام املســاعد 
بنود  االقتصادية، وذلك إلعداد مشروع 
التنموية  العربية  القمة  جدول أعمال 
التــي  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت 

الشهر املقبل.
وتضمن جدول أعمال اجمللس الذي عقد 
في مقــر اجلامعة العربيــة بالقاهرة 
األمني  بندا في مقدمتهــا »تقرير   23
العــام للجامعة العربيــة عن العمل 
والتنموي  واالجتماعــي  االقتصــادي 

وتقريرا حول متابعة  املشترك،  العربي 
تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية 
دورتها  في  واالجتماعيــة  االقتصادية 
، وملحقــا   2013 الثالثــة بالريــاض 
خاصا باإلنعقاد الدوري للقمة العربية 
التنموية بنــاء على قــرار من اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي«. كما يتضمن 
بندا حــول »األمن الغذائــي العربي« 
ويتناول عدة مواضيع من بينها مبادرة 
الرئيس الســوداني عمر البشير بشأن 
، البرنامــج الطاريء لألمــن الغذائي 
العربي والتكامل والتبادل التجاري في 
احملاصيــل الزراعية والنباتية ومنتجات 

الثروة احليوانية في املنطقة العربية.
ويشتمل مشروع جدول األعمال ، على 
بنــد حول »تطورات منطقــة التجارة 
احلــرة العربيــة الكبرى واســتكمال 
متطلبــات إقامــة االحتــاد اجلمركي 
العربي، وامليثاق العربي االسترشــادي 
لتطوير قطاع املؤسســات املتوسطة 
الصغــر،  ومتناهيــة  والصغيــرة 
للطاقــة  العربيــة  واالســتراتيجية 

املستدامة 2030 ».
كما يؤكد على »إطالق العمل إلنشاء 
للكهرباء  املشــتركة  العربية  السوق 
وتفعيل  لتعزيز  االستراتيجية  والرؤية 
العمل العربي املشــترك بني قطاعي 
السياحة والثقافة في الدول العربية، 
وإدارة النفايــات الصلبــة في العالم 

العربي«.
ويتضمن ايضا بندا حول دعم االقتصاد 
اخلطة  يتضمن  والذي  الفلســطيني 
القطاعية  للتنميــة  االســتراتيجية 
فــي القــدس )2018 2022-( واجنازات 
صندوقي القدس واألقصى، إلى جانب 
بند حــول التمويل من أجــل التنمية 
وهو مقتــرح مقدم من األمانة العامة 

تكوين  جانب  الــى  العربية  للجامعة 
التكامل  مشــروعات  متويل  محفظة 
االقتصادي العربي وبرنامج املســاعدة 

من أجل التجارة .
وسيلفت املشــروع الى وجوب العمل 
باإلطار االســتراتيجي العربي للقضاء 
علــى الفقر متعــدد األبعــاد 2030، 
ومنهاج عمل لألســرة فــي املنطقة 

العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية 
املســتدامة 2030، إلــى جانــب قرار 
وزراء الصحة العــرب )احملفظة الوردية 
إقليمية لصحة  ( مبادرة   PINKTANK

املرأة« .
كما يتضمن املشــروع االستراتيجية 
العربيــة حلمايــة األطفــال في وضع 
اللجوء فــي املنطقة العربية ومقترح 

الشــؤون  وزراء  مقدم مــن مجلــس 
االجتماعيــة العــرب حــول عمالــة 
األطفال في املنطقــة العربية إضافة 
الفني  بالتعليم  اإلرتقاء  بند حول  إلى 
وبرنامج  العربــي،  الوطن  في  واملهني 
إدماج النســاء والفتيات في مســيرة 
التنميــة باجملتمعات احملليــة، والدورة 
الرياضية  لأللعــاب  عشــر  الرابعــة 
العربية عام 2021، وتقرير مرحلي حول 
جهــود جامعة الــدول العربية لدعم 
املســتدامة  التنمية  أهــداف  تنفيذ 
2030 باملنطقــة العربيــة، إلى جانب 
املنتديــات ) منتــدى القطــاع اخلاص 
العربــي، ومنتــدى الشــباب العربي، 

ومنتدى اجملتمع املدني ( .
ويتضمن مشروع جدول األعمال ايضا، 
مقترحا مقدما مــن اململكة األردنية 
االقتصادية  األعباء  حول  الهاشــمية 
واالجتماعية املترتبة على اســتضافة 
الالجئني الســوريني وأثــره على الدول 
املستضيفة، والتحديات التي تواجهها 
وكالــة األمم املتحدة لغوث وتشــغيل 
»أونــروا«  الفلســطينيني  الالجئــني 
املســتضيفة  الدول  علــى  وتبعاتها 
في  وانطلقت  الفلسطينيني  لالجئني 
اجتماعات  القاهرة  املصرية  العاصمة 
جلنــة التنفيذ واملتابعــة في اجلامعة 
العربية االجتماع الـ 46 يوم الســبت 

املاضي مبشاركة العراق.  

وقد تــرأس الوفد العراقــي مدير عام 
دائرة العالقات االقتصادية اخلارجية في 
الذي  التجارة عادل خضير عباس  وزارة 
اكد إن »منهاج جدول األعمال تضمن 
6 بنــود هامة، أولهــا متابعة تطبيق 
منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى، 
والبند الثاني بخصوص مناقشة تقرير 
االمانــة العامة اجملمع حــول التقارير 
الدورية ملتابعــة منطقة التجارة احلرة 
العربية الكبرى ، والبند الثالث يتعلق 
لدراسة مشروع  املرجعية  بالشــروط 
انشاء بوابة الكترونية عربية لتسهيل 
النقــل والتجــارة، إضافة إلــى تقرير 
املبادرة  تطــورات  العامة حول  االمانة 
العربية لســالمة االغذية وتســهيل 
التجارة«، الفتــا إلى أن »البند اخلامس 
تضمــن الدعم الفني املقــدم للدول 
االعضاء فــي منطقة التجــارة احلرة 
العربية الكبري واملعاجلات التجارية«.  

ولفــت مديــر عــام دائــرة العالقات 
الوزارة، إلى  االقتصادية اخلارجية فــي 
أن االجتماع الذي عقد السبت املاضي 
ســينتهي يوم غــد الثالثــاء«، مبينا 
بيــوم االجتماع  أنه »ســيعقد بعده 
االســتثنائي للمجلــس االقتصــادي 
كبار  مســتوى  علــى  واالجتماعــي 
املسؤولني، وبعده على املستوى الوزاري 
بحضور وزير التجــارة الدكتور محمد 

العاني«.

يهدف الى انشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

العراق  يترأس اجتماع وزراء االقتصاد العرب التمهيدي لقمة بيروت التنموية

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير الزراعة صالح احلسني، 
رئيس  نائــب  مع  األحــد،  امس 
االملانية في بغداد يوخن  البعثة 
بني  املشترك  التعاون  زيادة  مولر 
العراق واملانيا فــي مجال تربية 
األبقار واملواشي وتطوير مهارات 

الكوادر الزراعية العراقية.
وذكر بيان لوزارة الزراعة في بيان 
تلقت الصباح اجلديد »نســخة 
الزراعــة صالح  “وزير  أن  منــه، 
وفد  اســتقبل  احلسني  حسني 
سفارة جمهورية املانيا االحتادية 
في العراق برئاســة نائب رئيس 

البعثة يوخــن مولر مبكتبه في 
الوكيل  وبحضــور  الوزارة،  مقر 
الفنــي للــوزارة مهــدي ضمد 

القيسي”.
ونقل البيان عن احلسني تأكيده 
البيئة  لتوفير  الوزارة  “استعداد 
االملانية  للشــركات  املناســبة 
للتعاون واالستثمار في القطاع 
الزراعي من خالل انشاء مشاريع 
لتصنيــع  خاصــة  ومعامــل 
واملكننة  والساحبات  احلاصدات 
اخملتلفــة  الزراعيــة  واملعــدات 
بأيدي عراقيــة وخبرات وتقنيات 
املانيــة، فضال عــن توفير االف 

اخلصبة  االراضي  من  الهكتارات 
ومشــاريع  احملاصيــل  لزراعــة 
الثروة احليوانيــة، وزيادة التعاون 
املشــترك بني العراق واملانيا في 
واملواشــي،  األبقار  تربية  مجال 
وتطوير مهارات الكوادر الزراعية 
العراقيــة واكســابهم املزيــد 
من اخلبــرات، وارســال البعثات 
الدراسية الى اجلامعات االملانية 
فــي التخصصــات العلميــة 

الزراعية”.
وأضــاف البيــان، ان “اجلانبــني 
بحثا خــالل اللقاء االســتفادة 
من اخلبــرات االملانية  في تطوير 

القطــاع الزراعــي فــي العراق 
للفالحــني  الدعــم  وتقــدمي 
قدراتهم،  وتنميــة  واملزارعــني 
الشــركات  دخول  الــى  اضافة 
االملانيــة في مجال االســتثمار 
فــي القطــاع اخلــاص، وتوفير 
التقنيــات احلديثــة من مكننة 
فضال  زراعية،  وحاصدات  وآليات 
عــن توجيــه دعوة للحســني 
للمشــاركة فــي مؤمتــر حول 
القطاع الزراعي وزيارة املانيا في 

الفترة املقبلة”.
وعلــى صعيد متصــل أعلنت 
مديرية زراعــة محافظة املثنى، 

 14493 تســويق  األحــد،  امس 
الصفراء، مشيرة  الذرة  طنا من 
مازال مستمرا  التسويق  أن  إلى 

الستالم احملصول.
وذكرت املديرية في بيان تلقت » 
الصباح اجلديد » نسخة منه، أن 
الصفراء  الذرة  “كمية محصول 
املســوقة من قبل مديرية زراعة 
املثنى إلى شركة ما بني النهرين 
يوم  ولغايــة  للبــذور  العامــة 
 )14493  ( بلغــت   2018/12/16
طنا، والزال التســويق مستمرا 
خالل  مــن  احملصول،  الســتالم 
)املدحتية، احللة،  ثالثة معامــل 

باإلضافة إلى معمل احليدري(”.
وأضــاف البيــان، أن “املديريــة 
مستمرة بالتنســيق مع املركز 
احملافظة  في  التدريبي  اإلرشادي 
بتنفيذ مشاهدات حقلية حول 
أمراض النخيــل ضمن منطقة 
الرميثة  زراعــة  شــعبة  عمل 
مت خاللها شــرح األضــرار التي 
تســببها أمراض خيــاس طلع 
وأضرارها  اجلريد  ولفحة  النخيل 
علــى إنتــاج التمــور وطريقة 
اســتخدام املبيدات التي وزعت 
مجانــا من قبــل دائــرة وقاية 

املزروعات”.

العراق والمانيا يبحثان تطوير مهارات الكوادر الزراعية العراقية
المثنى تسوق 14493 طنا من الذرة الصفراء..

جانب من االجتماع
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النقل تنفي شائعات رفع 
اسعار تذاكر الخطوط 

الجوية العراقية

الكمارك العراقية ُتعيد 
إرسالية " دبس" الى 
إيران لعدم صالحيتها

اإلصالح: كسر االرادات ليس 
مجديا ونتجه لتسويات بتغيير 

مرشحي الداخلية والدفاع 
معاً

وأكمــل بالقــول، إن "مجلــس 
عازم  احلاليــة  بدورتــه  النــواب 
اجــراء اصالح شــامل في  على 
االداريــة مــن خالل  املنظومــة 
اصراره على تســنم الوزارات من 
خالل شــخصيات كفؤة وتتمتع 
باخلبرة والنزاهة وقد يشمل ذلك 

الدرجات اخلاصة ايضاً".
مــن جانبــه، ذكر النائــب االخر 
أن  فدعم،  حســن  التحالف  عن 
"الكتــل السياســية عليها أن 
تكّثف حواراتها من أجل حســم 

الوزارات املتبقية".
إلى  وأضاف فدعم، فــي تصريح 
"الصباح اجلديد"، أن "اجلميع بات 
يعلم بأن كسر االرادات ومحاولة 
فرض املرشــحني لن يقدم شيئاً 
إلى احلكومــة وهو خالف االتفاق 
علــى ضــرورة دعمها مــن اجل 
وتقدمي  العراقي  بالواقع  النهوض 

اخلدمات".
قد  "اجتماعات  ان  على  وشــدد، 
تعقد خــالل الســاعات املقبلة 
السياســية من أجل  القوى  بني 
االنتهاء من ازمة الوزارات االمنية 

التــي تشــكل اليــوم املعضلة 
االكبر".

ومضى فدعم، إلى ان "الشــارع 
العراقي بدأ يغلي وهو ينظر إلى 
الكتل السياســية وهي تتصارع 
علــى الــوزارات وكذلك مناصب 
احملافظني وتركت هموم الشــارع 
ومشكالته وما يعانيه من نقص 
حاد في متطلبات العيش الكرمي".

يشــار إلى أن الكتل السياسية 
ما زالت تكثف حواراتها من أجل 
الوزارات  بشأن  حلول  إلى  الوصل 
املتبقية، حيث أن املعضلة االكبر 
فالح  ترشــيح  على  االصرار  هي 

الفياض للداخلية.

زيـادة التخصيصـات املاليـة 
ألمانـة بغـداد

وبينــت " اننــا اليوم امــام واقع 
صعــب ، فهناك 7 مليون مواطن 
 ، مختلفة  خلدمــات  يحتاجــون 
ومشاريع البنى التحتية متوقفة 
منذ تســعينيات القرن املاضي ، 
وبعد 2003 مت امدادنا باالحتياجات 
لكنهــا بعــد عمــل خمســة 
باالســتهالك  بدأت  عام  عشــر 
ســواء االليات او البنى التحتية 
وشــبكات اجملاري واملياه الصاحلة 
للشــرب ، وطرق النقــل وغيرها 

، وكل ما متوفر ال يغطي ســوى 
النصــف من االحتيــاج اخلدمي 

االجمالي".
توصيات  بعــدة  االجتماع  وخرج 
منها ، " تخصيص نسبة 25 في 
املئــة من ايــرادات العاصمة الى 
االمانة ، وان تعمل الوزارات وكافة 
الدوائر غيــر املرتبطة بوزارة على 
التوسع في باب االستثمار وعقود 
اخلاص  القطــاع  مع  املشــاركة 
،وتصــدر التعليمات من مجلس 

الوزراء بهذا اخلصوص". 
االتفاق علــى" تضمني  كمــا مت 
املوازنــة فقــرة بأجــراء مناقلة 
ماليــة إلجناز مشــروع اجلســر 
الســريع الرابط ما بني جسر ذو 
اليوســفية  وطريق  الطابقــني 
الســريع لتخفيف الزخم املروري 
، وايضا مشــروع تدوير النفايات 
ارض للطمر الصحي  وتخصيص 
، واالهتمام بواقع مداخل بغداد".

اليوم استكمال الكابينة 
الوزارية ومترير املرشحني وفق 

مبدأ " ال فرض وال فرض "
واشــارت الى ان "اتفاقا جرى بني 
االصالح  نواب  وبعض  البناء  نواب 
على مترير املرشــحني في جلسة 

اليوم االثنني".

احملكمة االحتادية: الرواتب 
التقاعدية للنواب ليست 

دستورية
وبــني، أن احملكمة "قضــت أيضاً 
بعدم دســتورية املــادة 13 التي 
خصــت رئيــس اجمللــس ونوابه، 
وأعضاء اجمللــس برواتب تقاعدية 
تختلف عن الرواتب التي يشملها 
قانون التقاعــد املوحد، واملادة 17 
قرارات  اصدار  اجمللس  التي خولت 
تشــريعية عدا ما نص الدستور 
املتعلقــة   68 واملــادة  عليهــا، 
بصالحية اجمللس في وضع النظام 
االســبقيات كونها من صالحية 

وزارة اخلارجية".
"بقية  أن  الســاموك،  واستطرد 
البالغ  بها  املطعون  القانون  مواد 
عددهــا 25 مــادة فــي القانون 
املذكــور فقد وجدتهــا احملكمة 
فردت  للدســتور  مخالفة  غيــر 
دعوى املدعــي/ اضافة لوظيفته 

بشأنها".

التجارة تعتزم اصدار البطاقة 
التموينية الذكية ببصمة 

العني
التجارة  وزير  آخر، أشار  وفي شأن 
ضــرورة توحيــد االجــراءات في 

املنافذ احلدودية بني املركز واقليم 
كردســتان ملنع التباين وااللتباس 
بعض  منهمــا  يعانــي  الذيــن 
إلــى وجود "بعض  التجار" الفتاً 
احلدودية  املنافــذ  فــي  العقبات 

ولكن سنذللهـا قريباً".
وعن التعــاون مع اجلمــارك قال 
وزارة  مع  متعاونون  "نحن  العاني 
البرنامج احلكومي  املالية حسب 
مع  الرســوم  ازدواحيــة  بعــدم 
االقليم وسوف تتوحد جميعها".

طارق حرب: متثيل الكرد في 
القضاء يخالف الدستور

وأضــاف انهــا: " تخالــف أيضا 
املــادة )50( مــن الدســتور التي 
علــى عضــو مجلس  أوجبــت 
النواب احملافظه على اســتقالله 
– القضــاء - كجزء مــن اليمني 
الدستورية املذكورة، كما تخالف 
أيضاً  الدســتور  )88( من  املــادة 
التي تقرر ان القضاة مســتقلون 
قضائهم  في  عليهم  سلطان  ال 
لغير القانون وال يجوز ألية سلطة 
التدخل في القضاء أو في شؤون 
العداله وهذا يعني انه يشــمل 
مجلس  أعضــاء  الســادة  حتى 
النــواب وكذلك املــادة )87( من 
السلطه  ان  قررت  التي  الدستور 

القضائيه مستقلة".
وتابع حرب:" ذلــك يعني ان مبدأ 
اســتقالل القضاء هــو من أهم 
املبادئ الدســتورية فــي النظام 
الدســتوري والقانونــي العراقي 
وعلى جميع اجلهات مبا فيه البرملان 
والكتــل البرملانيه عدم مخالفة 
هذا املبدأ الدســتوري مهما كان 
الســبب قومياً او دينياً وســواء 
محاصصه طائفيه أو محاصصه 
سياســيه اومهما يكون السبب 
وراء القــول والرأي واالجراء وقدمياً 
قيل الناس في نعماء ما عظموا 

القانون والقضاء".

املركز العراقي للتنمية 
اإلعالمية يعقد ورشة عمل 
عن )أهمية مراكز البحوث 

والدراسات وما حققته خالل 
املرحلة املاضية(

فيمــا مت االتفاق علــى مواصلة 
عقد ورش عمل وصوال الى البدء 
بالعمــل النطالقة جديدة لعمل 
وموضوعي  علمــي  بحثي  مركز 

ومنهجي .
ومت االتفــاق مع الســيد محمد 
التعليم  وزارة  وكيــل  الســراج 
العالــي والبحــث العلمي على 
املركز  بــني  التنســيق  ضــرورة 

العراقــي للتنميــة اإلعالميــة 
واملراكز البحثية األخرى مع جهود 

وزارته العلمية والبحثية .
كما نوه املشاركون بالورشة الى 
املصاعــب والعقبات التي تواجه 
الباحث في الوقت الراهن وكيفية 

وضع احللول املناسبة لها.
وفي ختام الورشة أشار د. عدنان 
الســراج رئيس املركــز العراقي 
للتنمية اإلعالمية الى جناح هذه 
الورشــة والذي يعنــي االهتمام 
للمشــاركني  واملثابــر  اجلــدي  
اجللســات  بعقــد  لالســتمرار 
لتحقيق الهدف الســامي والذي 
اجتمعنا من اجله وهو تأســيس 
املركز البحثــي الوطني العراقي 
وبجهــود وطنية عراقية خالصة 
الدول  جتــارب  من  مســتفيدين 
والتي سبقتنا في هذا املضمار . 

"الرقابة املالية" يكشف ضياع 
كميات كبيرة من مياه السيول 

واألمطار
،والتــي حذرت من انه بحلول عام 
2020 لن يكون للعــراق الكمية 
الكافيــة ، والنوعيــة اجليدة من 
املياه العذبــة لتلبية احتياجاته 
التنمويــة ، دون االتفاق مع الدول 

املتشاطئة حلل املشكلة جذريا .

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

عن  نينوى  شرطة  قائد  كشف 
عــودة اكثر من 3260 شــرطيا 
بقــرار وزاري الــى اخلدمــة في 
محافظة نينوى من املفصولني، 
العادة  خططا  هنالك  ان  مبينا 
نشــرهم وسد النقص احلاصل 
في بعض الوحــدات واملديريات 
وســيمثلون اضافــة جيـــدة 
لتعزيز الوضـــع االمنـــي فـي 

احملافظـة.
في  رســمية  مصادر  وتتحدث 
 8 نينوى عــن وجود اكثــر من 
االف منتســب لوزارة الداخلية 
املفصولني من اخلدمة بعد  من 
االرهابي  داعش  تنظيم  اجتياح 
للمحافظة فــي حزيران 2014، 
وهنالــك مســاٍع حثيثــة من 
مسؤولني حكوميني في مجلس 
ونواب  احملافظة  وديوان  احملافظة 
ميثلــون نينوى مبجلــس النواب 
العراقي العادة هؤالء املفصولني 
االمني  التحقيق  اكمــال  بعد 

وتدقيق ملفاتهم.
وكان تنظيم داعش االرهابي قد 
اعلن فــي مطلع عام 2016 عن 
"الوجبة االولى" من الذين نفذ 
باملوصل،  االعدام  عمليات  بهم 
ونشر اسمائهم بقوائم علقها 
قرب مــا كان يســمى النقاط 
اعداد ضحايا  وبلــغ  االعالمية، 
الوجبــة االولــى 2070 عنصرا 
غالبيتهم من منتسبي القوات 
الداخليــة  بوزارتــي  االمنيــة 
زالــت جثثهم  والدفــاع، مــا 

مفقودة حتى يومنا هذا.
وقال اللواء الركن حمد النامس 
نينوى في تصريح  قائد شرطة 
"الصباح  مراسل  تابعه  متلفز 
اجلديد" في نينوى "احب ان اقدم 
من  اخواني  الى جميع  التهاني 
املنتسبني لسلك الشرطة من 
للخدمة،  بالعودة  املشــمولني 
وبالوقت نفسه اهنئ عائالتهم 
واقدم شــكري وتقديري للقائد 
العام للقوات املسلحة والسيد 

الداخلية  لوزارة  االقدم  الوكيل 
الداخلية  والســيد وكيل وزارة 
لشؤون الشــرطة الهتمامهم 
املوضوع لسد  لهذا  متابعتهم 
النقــص فــي أعداد شــرطة 
محافظة نينوى من املنتسبني، 
كما اشكر احلكومة احمللية في 
نينوى وعلى رأســهم الســيد 
اشــكر  كما  نينوى  محافــظ 
الســيد رئيس مجلس واعضاء 
اجمللــس ملتابعتهــم ملوضــوع 
ابناء  الشــرطة املفصولني من 

محافظة نينوى".
واضــاف "بالتأكيد قمنا بوضع 
خطة لســد النقص في اعداد 
العدد  بهذا  شرطتنا  منتسبي 
الذي باشرنا اليوم باستقبالهم 

وســيتم ســد نقــص جميع 
املديريات واالفــواج التي تعاني 
وســيتم  باملوجود  النقص  من 
اعــادة فتــح بعــض مراكــز 
الشــرطة املهمة التي لم يتم 
افتتاحها بســبب املوجود )من 
عدد املنتســبني( وانشــاء اهلل 
إلعادة  باملتابعــة  سنســتمر 
ما تبقــى مــن املفضولني من 

منتسبي شرطة نينوى".
اهالــي  النامــس  وعاهــد 
"محافظــة نينــوى وخاصــة 
باننا  املفصولني  من  املنتسبني 
العادة  باملتابعــة  سنســتمر 
جميع املفصولــني، واليوم صار 
اتصــال مــع الســيد الوكيل 
االقــدم لــوزارة الداخليــة ومت 

ابالغنا بارســال قوائم ملحقة 
بذوي الشــهداء )من الشرطة( 
الــى وزارة الداخلية وبشــكل 
االدارة  واالن  مســتعجل، 
تســتقبل ذوي الشهداء الذين 
يجلبون ما يثبت انهم من ذوي 
الشهداء، ومن املؤمل ان تصدر 

بهم وجبة بشكل سريع".
منوهــا الى ان "الذيــن رجعوا 
تسلمنا  منذ  ككل،  )للخدمة( 
املنصب لهذا اليــوم هو 3721 
28 ضابطــا، لكن  بضمنهــم 
الذيــن مت اعادتهــم ضمن هذه 
 3264 يبلغ عددهــم  الوجبــة 
وباشــرنا اليوم باســتقبالهم 
 1000 نحــو  اســتقبلنا  حيث 
منتسب منهم،  ويتم تسجيل 

املعلومات عنهم وعقب ما يتم 
اكمال ذلــك ورمبا خالل اليومني 
تســجيل  ســنكمل  املقبلني 
وسيلتحقون  عنهم  املعلومات 
لهم،  احملددة  والنقــاط  باملراكز 
الننا وضعنا خطــة لتوزيعهم 
بالوحدات  ابالغهــم  وســيتم 
التي يجب ان يلتحقوا بها كما 
اننا ابلغنــا املديريات والوحدات 
العائدة لنا باستقبالهم وبفتح 
املراكز املعنية وهؤالء سيعززون 
محافظة  فــي  االمني  الوضع 

نينوى".
اهالي  مــن  ناشــطون  ورحب 
نينوى بخطوة اعادة الشــرطة 
احملافظة  ابنــاء  من  املفصولني 
للخدمــة، داعني الــى االبتعاد 

عن احملاصصــة والطائفية في 
هذه املسألة االمنية، مبينني ان 
االولوية يجب ان تكون للمناطق 
التي تشــهد وضعا امنيا هشا 
نسبيا وتعزيز القوات املتواجدة 
فيها الجل تعزيز الوضع االمني.

كما طالبوا بايالء اهتمام خاص 
الشرطة  من  الشــهداء  بذوي 
مــن الذين قاومــوا داعش قبل 
اعدمهم  والذيــن   2014 عــام 
التنظيــم، وتعيــني ابنائهم او 
اشــقائهم عوضا عنهم الجل 
دعم ذويهم، وفي الوقت نفسه 
دعوا الــى ضرورة فــرز عناصر 
الشرطة الذين انضموا لتنظيم 
جرائم  وارتكبوا  االرهابي  داعش 

ضد ابناء احملافظة.

تتحدث مصادر رسمية 
في نينوى عن وجود اكثر 
من 8 االف منتسب لوزارة 
الداخلية من المفصولين 
من الخدمة بعد اجتياح 
تنظيم داعش االرهابي 
للمحافظة في حزيران 
2014، وهنالك مساٍع 
حثيثة من مسؤولين 
حكوميين في مجلس 
المحافظة وديوان 
المحافظة ونواب يمثلون 
نينوى بمجلس النواب 
العراقي العادة هؤالء 
المفصولين بعد اكمال 
التحقيق االمني وتدقيق 
ملفاتهم

نينوى تستعد لنشر أكثر من 3 آالف شرطي ُمعاد الى الخدمة
يمثلون إضافة كبيرة على المستوى األمني

الملف األمني

بغداد – اعتقال ارهابي  
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امــس االحد ان قوة أمنية 
القبض على مســؤول في  القــت 
غربي  االرهابيــة  داعــش  عصابات 

العاصمة بغداد.
االســتخبارات  ملديرية  بيــان  وذكر 
العســكرية ان مفارزهــا "ألقــت 
القبض على احد االرهابيني بناحية 
الزيــدان التابعة لقضــاء ابو غريب 
حيــث كان يعمل مســؤول مفرزة 
داعش  لعصابات  تابعة  عســكرية 
االرهابــي قبل التحريــر" ، مضيفا 
على  متــت  القبــض،  "عمليــة  ان 
ضوء معلومات اســتخبارية دقيقة 
اكدت تواجــده باملنطقة" وانه "من 
مذكرة  مبوجب  للقضــاء  املطلوبني 

قبض على وفق املادة 4 إرهاب".

ديالى – اشتباكات مسلحة  
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ديالــى امــس االحد ان 
مجموعــة ارهابية شــنت هجوما 
للشــرطة  تفتيش  نقطــة  علــى 
باوة محمود  االحتادية في منطقــة 

التابعة لقضاء خانقني.
وذكر املصــدر ان" مجموعة ارهابية 
قامت بالهجوم على نقطة تفتيش 
باوة  منطقة  في  االحتادية  للشرطة 
فتصدت  خانقني،  بقضــاء  محمود 
لهــم القــوات االمنيــة واندلعت 
اشتباكات مسلحة بني اجلانبني، مما 
ادى الى اصابة احد أفراد الشــرطة 
بجروح بليغــة" ، مضيفا انه" عند 
توجه قــوات اآلســايش الى نقطة 
التفتيــش لدعم ومســاندة قوات 
الشــرطة االحتاديــة انفجرت عبوة 

ناسفة بقوات اآلسايش، مما ادى الى 
التــي كانت تقلهم  العجلة  تضرر 

دون وقوع اية خسائر بشرية .

كركوك – عملية دهم 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظــة كركــوك امــس االحد 
ان مفــرزة امنيــة القــت بعملية 
دهــم القبض علــى ارهابي ينتمي 
لعصابــات داعــش االرهابية في ما 

يسمى فرقة القادسية باحملافظة .
وذكــر املصــدر ان "مفــارز مديرية 
واســتخبارات ومكافحــة ارهــاب 
كركــوك العاملــة ضمــن وكالة 
االحتادية  والتحقيقات  االستخبارات 
فــي وزارة الداخليــة القت القبض 
على احد املتهمني في منطقة واحد 
بقضايا  مطلوب  بكركــوك  حزيران 
داعش  لعصابات  ألنتمائــة  إرهابية 

بصفة مقاتل في ما يســمى فرقة 
القادســية، وقد مت احالته للقضاء 
الكمال اوراقة التحقيقية" ، مضيفا 
ان " املفارز ضبطت اعاله ومبعلومات 
اســتخباراتية ومتابعة مســتمرة 
أنبوب نفط يتــم تهريب النفط من 
خالله في جمبور الشــمالي ضمن 

ناحية ليالن".

االنبار – تفجير عبوات 
االعالمي  مركز  باسم  الناطق  اعلن 
االمني امس االحد ان القوات األمنية 
فجــرت 155 عبوة ناســفة وقنبرة 
هاون في عدد من مناطق محافظة 

االنبار .
وقال العميد يحيى رسول ان" مفارز 
االنبار  قيادة عمليات  املعاجلة ضمن 
تواصــل تطهيــر ارض احملافظة من 
مخلفات عصابات داعش اإلرهابية" 

، مضيفا ان هــذه املفارز متكنت من 
تفجير 28 عبوة ناسفة في منطقة 
البوحســان، كما فجــرت 60 عبوة 
ناسفة و35 قنبرة هاون 60 ملم في 
منطقة البو عاصي، في حني فجرت 
أيضا 23عبوة ناسفة سلكية تعمل 
بالضغط، فضال عن 4 عبوة ناسفة 
شــكلية في منطقة زنكورة و البو 
طيبــان، الى ذلك فجــرت 15 عبوة 
ناسفة تعمل بالضغط في منطقة 

جبيل من دون حادث يذكر" .

الديوانية – اعتقال متهمني 
كشف مصدر امني في قيادة شرطة 
الديوانيــة امس االحــد ان القوات 
االمنية، متكنت من القبض على 12 

متهما مطلوبني في احملافظة.
درع  "ســيطرة  ان  املديرية  وقالــت 
اجلنــوب التابعة إلى قيادة شــرطة 

الديوانيــة من القــاء القبض على 
شــخص مخالف قادم مــن بغداد 
متوجهــة نحو محل ســكنه في 
محافظــة املثنــى، بعــد ان ضبط 
بحوزته ٨٣ امبوله تســتخدم لشم 
اخملدرات، فضال عــن ٦٠ اطالقة و ٢ 
قداحــه مع ٣٠ شــفرة"، الفتة انه 
"مت إحالتــه إلــى اجلهــات اخملتصة 
للتحقيق معه من اجل إحالته إلى 
العادل"  جزائه  ينــال  حتى  القضاء 
، مضيفا ان "مفــارز ودوريات مركز 
الدغارة واحلســني واملهناوية، القت 
القبض علــى ٦ مطلوبني للقضاء 
بقضايا مختلفة، وذلك خالل حملة 
قامــت بها للبحث عــن املطلوبني 
حيث مت اتخاذ اإلجــراءات القانونية 

بحقهم". 

نينوى – اعتقال مطلوبني 

اعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية 
اللواء ســعد معن امس االحد عن 
إلقــاء القبــض علــى 13 مطلوباً 
للقضاء بقضايا مختلفة في مدينة 

املوصل.
 وقــال اللــواء معــن إن "مديريــة 
مكافحــة إجــرام شــرطة نينوى 
وبنــاًء على مذكــرات قبض صادرة 
املواطنني  وتعــاون  القضــاء  عــن 
تلقــي القبــض علــى 13 متهماً 
املطلوبني قضائيــًا في مناطق  من 
املوصل"  مدينة  جانبي  من  متفرقة 
، مضيفا أن من بني املعتقلني "اثنان 
واآلخرين  بجرميــة خطف  مطلوبان 
مطلوبــني بجرآئم ســرقة وترويج 
وبيــع احلبوب اخملــدرة، واثنني منهم 
مت القبض عليهمــا وهما في حالة 
ســكر في أثنــاء قيادتهما لعجلة 

بسرعة كبيرة ".  

اعتقال ارهابي في قضاء ابو غريب غربي بغداد * مجموعة ارهابية تستهدف نقطة تفتيش في قضاء خانقين 
تفجير 155 عبوة وقنبرة في عدد من مناطق االنبار * اعتقال 13 متهمًا من المطلوبين في جانبي الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت شــركة اخلطوط اجلوية العراقية زيادة اسعار 
تذاكرهــا إطالقا بل انها اعلنــت عن تخفيض في 
اســعار بعض القطاعات كعمــان وبيروت وغيرها، 
والشركة بصدد تخفيض اســعار قطاعات أخرى 
بضمنها الســفر إلــى تركيا، اضافة إلــى الفارق 
الواضح في اسعار التذاكر احلالية مقارنة مبواسم 
أخرى، فضال عن اطالق زيادة في اعداد الرحالت ايضا 
بســبب الطلب احلاصل في بعض الوجهات تزامنا 

مع اعياد امليالد اجمليد.
وكانت بعض صفحات مواقع التواصل االجتماعي 
تداولت اخبارا مزيفة تشير إلى رفع شركة اخلطوط 
اجلوية العراقية اســعار تذاكرها لتعويض شركة 
تاكســي بغداد مببادرة النقل اجملاني حلاملي تذاكر 

الشركة من املسافرين .
واوضحــت وزارة النقــل فــي بيان لها تســلمت 
" الصبــاح اجلديد" نســخة منه انه فــي الوقت 
الذي يشــكل التخفيض عامــال لتخفيف العبء 
عن كاهــل املواطنني، فإنه فــي ذات الوقت جانب 
تســويقي لدعم اخلطوط اجلوية العراقية - الناقل 
الوطني- ضمن خطة متكاملة تســير  بخطوات 
ثابتة لتشــجيع النقل على مــن اخلطوط اجلوية 
العراقية حيث أعقبها خطوة تخفيض األســعار 
بشــكل كبير وزيادة عدد الرحالت لوجهات عديدة 
ونعد بخطوات أخرى تعزز من مكانة الطائر األخضر  
ليدخل كمنافس حقيقي مبستوى اخلدمة واألسعار 

واحملافظة على التوقيتات وغيرها من امليزات .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئــة العامة للكمــارك/ مركز كمرك 
الشيب احلدودي في محافظة ميسان امس األحد، 
عن إعادتها إرسالية ملادة "دبس التمر" الى اجلانب 
اإليراني بعد فشلها بالفحص اخملتبري الذي جتريه 

الدوائر اخملتصة العاملة في املنفذ.
وذكر بيان للكمارك تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منه، أن "شعبة الرقابة الصحية التابعة لصحة 
ميســان والتي تقوم بالفحوصــات اخملتبرية في 
منفذ الشــيب احلدودي أبلغتها بفشل األرسالية 

بالفحص اخملتبري خملالفتها الشروط الصحية".
يذكــر ان الهيئــة العامــة للكمــارك تعتمــد 
الفحوصات التي تقوم بها الدوائر اخملتصة العاملة 
في املراكــز الكمركية على البضائع املســتوردة 
وحتدد على أساسها دخول االرساليات كونها متس 

سالمة وصحة املواطن".

الشرطة في نينوى "ارشيف"
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غدًا.. انطالق فعاليات 
مجلس الصدر 

ديالى تواصل تجهيز 
القطاعين العام والخاص 
بالمحوالت الكهربائية 

الزراعة تناقش تعزيز نقل 
الصالحيات الى المحافظات 

بغداد - الصباح الجديد
تنطلق فعاليات مجلس الصدر في الســاعة 
السابعة من مســاء يوم غد الثالثاء في باحة 
مكتب ســماحة الســيد حســن الصدر في 
الكاظميــة بالقرب من ســاحة عبد احملســن 
الكاظمي وهو ملتقى العلماء والباحثن وواحة 

األدب والثقافة  .
ومتتد ايجابيات مجلس الصدر لتشمل تعميق 
االخاء الوطنــي وتقوية النســيج االجتماعي 
العراقــي ، وتوثيــق أواصر الصلــة واملودة بن 
املشاركن ، فضالً عن نفحات االبداع واالصالة 
الفكرية والعلمية واألدبية والثقافية التي حتّدد 

إطاره العام وتفصح عن هويته وحقيقته .

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل شــركة ديالى العامة إحدى تشكيالت 
وزارة الصناعــة واملعادن جتهيــز وزارة الكهرباء 
وعدد من القطاعات األخرى مبئات احملوالت وآالف 

املقاييس الكهربائية .
وقال مدير عام الشركة املهندس عبد الرسول 
محمد عارف أن ما مت جتهيزه خالل شهر تشرين 
الثانــي املاضي بلــغ  )586( محولة كهرباء من 
شــتى األنواع والســعات  و)5580( مقياســا 
كهربائيا من شتى األنواع واألطوار مضيفا« ان 
الكميات املذكورة توزعت على  شــتى مناطق 
العــراق وصنــدوق االعمار وجهــات اخرى من 
القطاعن العام واخلاص حيث شــملت )359) 
 (206( )KVA(11/400 و  محولة توزيــع ســعة 
محــوالت توزيــع ســعة )KVA (11/250 و)17) 
محولة توزيع ســعة KVA 11/630 اضافة الى 

. 16MVA 4( محوالت قدرة سعة)
وفيما يخــص املقاييس الكهربائيــة  فقد مت 
جتهيز الشــركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب 
 (40-10( ب)4500( مقياس الكتروني طور واحد 
امبيرا وكذلك مت جتهيز الشركة العامة لتوزيع 
كهرباء الوســط / فرع كهرباء كربالء املقدسة 
ميكانيكيــا  كهربائيــا  مقياســا  ب)1047( 
متعــددة االطوار فيما مت جتهيز )33( مقياســا 
من شــتى االنواع واالطوار الى عدد من اجلهات 
في القطاعن العام واخلاص ، مفصحا« عن إن 
الشركة تواصل عمليات البيع املباشر للعديد 
مــن منتجاتهــا املتنوعة األخرى فقــد مت بيع 
(4640( شــمعة قدح و)148( مدفأة مكتبية و 

(7( هيترات سخان )2000( واط .

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس السيد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور 
مهدي ضمد القيســي في مقر الوزارة االجتماع 
الزراعي  الرابع للجنة الفنية املشتركة للقطاع 
بالتعاون مع معهد احلوكمة الكندي لتعزيز نقل 

الصالحيات إلى احملافظات .
البرنامج  وتضمن االجتمــاع الذي يأتي ضمــن 
فــي محافظتي  الالمركزية  لتعزيــز  التجريبي 
ميسان والديوانية عددا من املواضيع منها ) نقل 
الزراعية  األراضي  بعقــود  املتعلقة  الصالحيات 
ومقررات هيئة الرأي في هذا اخلصوص ومناقشة 
مسودة مشــروع قانون إيجار األراضي الزراعية ، 
إضافــة إلى نقل صالحيات منح إجازات إنشــاء 
مشاريع اخملازن املبردة واجملمدة واحللول املناسبة ( .
وفي اخلتام أوصى احلاضرون جملة من التوصيات 
منها ) دراســة الضوابط الفنية واملســتلزمات 
بإنشــاء مشــاريع اخملازن املبردة واجملمدة واجلافة 
مبوجــب التعليمات النافــذة وتكليف مدير عام 
دائرة األراضــي العامة مبراجعــة قانون األراضي 
املعــدل مبوجب املالحظــات املقدمــة في هذا 

االجتماع (. 

بغداد - الصباح الجديد: 

اعلن مدير عام دائــرة صحة بغداد 
لطيف  جاســب  الدكتور  الكــرخ 
احلجامي عن انطالق حملة التلقيح 
بلقــاح شــلل االطفــال الفموي 
للفئات العمرية من عمر يوم واحد 
و لغاية خمس ســنوات للفترة من 
(23 - 27 الشــهر اجلاري في جميع 
املؤسســات الصحية فــي جانب 
الكرخ وتهيئــة الفرق اجلوالة لهذا 

الغرض .
وبن احلجامي ان الدائرة استكملت 
اجراءاتها مــن خالل تهيئة  جميع 
الفرق اجلوالة فــي جميع قطاعات 
الصحية  واملراكز  الصحية  الرعاية 
وســتكون حملة التلقيــح من دار 
احلملة  دار وكذلك ستشــمل  الى 
ورياض االطفال  دور احلضانة  جميع 
، مشــيرا الى ان اللقــاح مت توفيره 
من مناشئ عاملية وخضع لفحص 
 ، الرقابية  وزارة الصحة واالجهــزة 
داعيا جميــع املواطنن الى التعاون 
جميع  لتلقيح  الصحية  الفرق  مع 
اللقاح  بهذا  املشــمولن  االطفال 

حفاظاً على ســالمتهم من مرض 
شلل االطفال .

واضاف مدير قسم الصحة العامة 
ان  الفتالوي  لهمــود  نازك  الدكتور 
الدائرة بدأت تنفيذ احلملة الوطنية 
للقــاح ضد مرض شــلل األطفال 
للفئة العمرية من يوم إلى دون سن 
اخلامســة ويتم التلقيح من خالل 
الفــرق الثابتة في مراكــز الرعاية 
الصحيــة األولية والفــرق اجلوالة 
واآلليــة والتنقــل مــن دار إلى دار 
وبغض النظر عن اجلدول التلقيحي 

الروتيني .
واكــدت مديرة اعــالم دائرة صحة 
بغداد الكــرخ الدكتورة هيام صبار 
سبتي ان الدائرة قامت بوضع خطة 
إعالميــة تثقيفيــة قبــل انطالق 
التوعية  احلملة اضافة الى حمالت 
في جميــع اجلوامع ورياض االطفال 
الفضائيــة  والقنــوات  واملــدارس 
واقامة النــدوات التثقيفية وتوزيع 
الصحية  والفولــدرات  الرســائل 
املرض وضرورة  للتعريف بخطــورة 
الفرق  والتعاون مــع  اللقــاح  اخذ 

الصحية .
علــى صعيد متصــل اقامت دائرة 

الصحة العامة فــي وزارة الصحة 
الثاني حول مرض  العراقــي  املؤمتر 
شــركة  مع  وبالتعاون  الســحايا 

سانوفي باستور اجملهزة للقاحات .
وقــال الدكتــور صبــاح مهــدي 

التنفسية  االمراض  شــعبة  مدير 
الوطني  البرنامــج  احلــادة مديــر 
ملرض الســحايا فــي وزارة الصحة 
خــالل كلمته فــي املؤمتــر ان من 
اهــداف املؤمتــر هو أعــداد خطة 

حول اســتعمال اللقاح ضد مرض 
السحايا وتوعية املالكات الصحية 
والوقاية  املرض  واملواطنن بخطورة 
منــه والعمل على ايجاد شــراكة 
انتاج  وشــركات  الصحة  وزارة  بن 

وجتهيز اللقاحات للســيطرة واحلد 
من االمراض االنتقالية ومنها مرض 

)السحايا(.
ان مرض  الشــعبة  واضاف مديــر 
الســحايا مــرض متوطــن فــي 
العــراق وان هنــاك برنامــج رصد 
فــي العراق مــن خــالل كل دوائر 
الصحة في بغــداد واحملافظات وان 
االمراض  يعد من  الســحايا  مرض 
االنتقاليــة عاليــة اخلطــورة وهو 
التهاب يصيب االغشــية املبطنة 
للدماغ ، مشــيرا الى اعراض املرض 
ارتفاع احلــرارة ، الصــداع ، التقيؤ 
للرقبــة  العضلــي  واالنصمــام   ،
, مبينا ان  واعراض عصبية اخــرى 
هنــاك ثالثة انواع ملرض الســحايا 
هــي ) الفايروســي , اجلرثومــي , 
السحائي( وميكن ان يؤدي املرض الى 
انتشار االوبئة ومضاعفات عصبية 
كالعمى وفقدان الســمع وتخلف 
السحايا  وان مرض  والصرع  الدماغ 
مــرض ينتقل عن طريــق التنفس 
لشــتى الفئــات ومت التركيز على 
الذين  الســكان  وعدد  املرض  عبء 
يصابون واملناطق الســكانية التي 
التي  العمرية  والفئات  فيها  يظهر 

يصيبها وانواع اللقاحات. 
واكــد مدير الشــعبة ان الهدف من 
املؤمتر هو وضع دراســة لواقع املرض 
في العراق من اجل ادخال اللقاح الى 
العراق وألي فئات يستعمل ، علما ان 
وزارة الصحة تستعمل اللقاح سابقا 
للحجــاج فقــط ، ومن اجــل وضع 
فئة  والي  اللقاح  الســتعمال  خطة 
من فئات اجملتمع ملنــع االصابة بهذا 
املرض وتكوين شراكات مع الشركات 
التي جتهز اللقاح ضد املرض من اجل 
خدمة تنفيــذ البرامج وخطط وزارة 
الصحة في هــذا اجملال ، مؤكدا على 
ان التشــخيص املبكر للمرض ميكن 

السيطرة عليه.
واختتم مدير البرنامج الوطني ملرض 
السحايا حديثه في املؤمتر بانه مت اجراء 
دراســات في العراق عــن املرض عام 
2007 وعــام 2013 - 2015 وان هناك 
ارشفة لكل املعلومات واالحصائيات 
العراق  فــي  املرض  بهــذا  لالصابات 
وانه مت ادخال لقاح الســحايا ضمن 
اللقاح  في  االطفال  تلقيحات  جدول 
يهدف  اجناز صحي  وهو  السداســي 
الى حمايــة اجملتمع من هــذا املرض 

االنتقالي. 

تقرير

صحة الكرخ : انطالق حملة التلقيح ضد مرض شلل االطفال 
مؤتمر إلعداد خطة عن استعمال اللقاح ضد السحايا

بغداد - الصباح الجديد:

الصناعــة  وزارة  اســتعرضت 
واملعادن املشاريع واملصانع اجلديدة 
قبل  افتتاحهــا من  التي جــرى 
وزير الصناعــة واملعادن املهندس 
السوداني في عدد  محمد شياع 
من شــركات الوزارة خالل الفترة 
والتي شــملت مجاالت  املاضية 
صناعيــة شــتى كاالنشــائية 
والكيمياويــة  والهندســية 

والنسيجية واجللدية وغيرها .
االعــالم  مركــز  مديــر  وقــال 
الوزارة  فــي  العامة  والعالقــات 
عبدالواحــد علوان الشــمري ان 
في  اسهمت  املشاريع  هذه  والدة 
اضافة منتجــات جديدة وحتقيق 
مردود مالــي وتطوير واقع بعض 
الصناعات وقــد تضمنت افتتاح 
التابع  بغــداد  بالســتك  معمل 
للصناعات  العامة  الشركة  الى 
مصنــع  وافتتــاح  االنشــائية 
انتاج  الصخري وخطوط  الصوف 
االســفلت البوليمــري املطــور 
ومصبوبات االملنيوم في الشركة 
العامــة للصناعــات التعدينية 
وافتتــاح خطوط جتميــع وانتاج 
الشــاحنات في الشركة العامة 
واملعدات  الســيارات  لصناعــة 
شــاحنات  بانتاج  املتخصصــة 
مرســيدس االملانية وشــاحنات 
سكانيا وفولفو السويدية بطاقة 
انتاجية )5000( شــاحنة سنويا 
وكذلــك افتتاح خط انتاج احلذاء 
العسكري )البسطال( في معمل 
احلقن املباشــر التابع للشــركة 

النســيج  لصناعــات  العامــة 
واجللود والــذي يتكون من مكائن 
لفصال اجللــد وخياطته ومكائن 
حديثة ومتطورة تــدار الكترونيا 
)البولي  مبــادة  املباشــر  للحقن 
بورثن( ذات منشــأ املاني بطاقة 
انتاجيــة )500( زوج لوجبة عمل 
واحــدة وافتتــاح مصنع فوكس 

العراق النتــاج الزيوت الصناعية 
والسكائر  للتبوغ  بغداد  ومصنع 
في الشــركة العامة للمنتجات 
الغذائيــة وغيرهــا ، الفتا الى ان 
واملصانع  املشــاريع  هذه  افتتاح 
والبرامج  للخطــط  ثمــرة  جاء 
الوزارة  تبنتهــا  التي  االصالحية 
بعــد تســلم الوزير الســوداني 

ملهامه في آب مــن العام املاضي 
بهــدف تطوير عمل شــركاتها 
شــركات  وجعلها  الصناعيــة 
رابحــة ومنتجــة ، مفصحا عن 
ان الوزارة بصدد افتتاح مشــاريع 

جديدة خالل الفترة املقبلة .
واشــار الشــمري الــى ان جناح 
العجلة  ودميومة  املشــاريع  هذه 

الصناعيــة واالنتاجية للمصانع 
تعاون  مبدى  مرهون  والشــركات 
واجلهات  الدولــة  ودوائــر  وزارات 
القرارات  بتنفيذ  والتزامها  كافة 
الداعمة  والقوانــن احلكوميــة 
للمنتــج احمللي. واكد الشــمري 
توجــه الوزارة وتوجيهــات الوزير 
والتعاون  باالنفتــاح  الســوداني 

اجلادين وشركات  املستثمرين  مع 
الرصينــة  اخلــاص  القطــاع 
واملتمكنــة ماليــا وفنيا لتالفي 
في  حصلت  التي  الفساد  حاالت 
االنتاج  ولتنويع  السابقة  العقود 
احمللــي وحتســينه وحتقيق قيمة 
مضافــة وتغطيــة احتياجــات 

السوق العراقية .

أهم األحداث المحلية التي شهدتها الوزارة عام 2018  

الصناعـة تستعـرض المشاريـع 
والمصانـع الجديـدة التـي تـم افتتاحهـا 

أسهمت هذه 
المشاريع في نجاح 

وديمومة العجلة 
الصناعية واإلنتاجية 

للمصانع والشركات 
من خالل التزامها 

بتنفيذ القرارات 
والقوانين الحكومية 

الداعمة للمنتج 
المحلي

املصانع اجلديدة التي جرى افتتاحها سنة 2018

واسط - الصباح الجديد:
حضر محافظ واســط الدكتور 
اجتماع  املياحي   جميل  محمد 
الذي  االول  الثقافــي  امللتقــى 
الروشــة  منتجع  علــى  نضم 
الســياحي في مدينــة الكوت 
واسط  جامعة  رئيس  مبشاركة 
الدكتــور هادي دويــج العتابي 
وأالحتادات   النقابــات  ورؤســاء 
واالندية  الثقافيــة  وامللتقيات 
ممثلي  الــى  اضافة  الرياضيــة 

منظمات اجملتمع املدني 
حيــث تناول االجتمــاع احلواري 
التي  واملعوقات  املشــاكل  اهم 
تواجة اعمالهــم ووضع احللول 
التي ميكن من خاللها  املناسبة 
االرتقاء بالواقع الثقافي والفني 

والرياضي في احملافظة 
واســط من  ان  املياحي  واضاف 
تتميز  التي  الثقافية  احملافظات 
بتاريــخ ثقافي يضم الكثير من 
املبدعــن في كافــة االصعدة 
الثقافيــة والفنيــة والرياضية 
حيث اكد على ضرورة االهتمام 
والتعاون بهذه الشرائح  املبدعة 
لكي نرتقي بواقــع ثقافي ميثل 

محافظة واسط بابهى صورة 

الواقــع  ان  املياحــي  واضــاف 
تفعيل  الــى  يحتاج  الثقافــي 
من خالل تفعيــل ودعم جميع 
النقابات واالحتــادات ومنظمات 
باالضافــة  املدنــي  اجملتمــع 
الــى االســتفادة مــن خبرات 
والفنية  الثقافية  الشخصيات 
مبينا   ، واسط  واستاذة جامعة 
ان محافظة واسط مقبلة على 
اســتقبال مهرجان املتنبي في 
دورته السادسة عشر الذي يقام 
برعايــة رئيس الــوزراء الدكتور 

عــادل عبد املهدي في واســط 
وندعــو جميع اجلهــات املعنية 
ثقافة  لتمثيــل  به  املشــاركة 

واسط وتاريخ املتنبي 
ومــن جانــب اخر بــن املياحي 
والشــبابي  الرياضي  اجلانب  ان 
ســيكون لــه حيز كبيــر من 
االهتمــام والرعايــة واكد على 
الرياضي  القطــاع  دعم  ضرورة 
في محافظة واسط واستغالل 
املالعب الرياضية لتطوير الواقع 

الرياضي.

بغداد - الصباح الجديد:
تعمل وزارة التربية بالشراكة مع 
الثقافي  واجمللس  الدولــي  االحتاد 
البريطانــي على وضع مجموعة 
من التدابير املســتمرة واخلطط 
ملواءمة  الهادفــة  املســتقبلية 
الصف واملدرسة واجملتمع ككل .

وقــال مديــر العالقــات العامة 
واالعالم فــي وزارة التربية فراس 
محمــد حســن ان وزارة التربية 
عقــدت نــدوة بالتعــاون مــع 
الثقافي  واجمللس  الدولــي  االحتاد 
البريطاني مبناسبة اطالق وثيقة 
اطار سياســة تطويــر التعليم 

املساوي والدامج.
ان  العالقــات  مديــر  واضــاف 
لدمج  تســعى جاهــدة  الوزارة 
اخلاصة ضمن  االحتياجــات  ذوي 
االطار العــام مــع اقرانهم في 
التعليم وهــذه ظاهرة تؤدي الى 
حتد كبير لدمج ذوي االحتياجات 
اجملتمع  تفاصيــل  فــي  اخلاصة 
وليست  اجلميع  مسؤولية  وهذه 

مسؤولية وزارة التربية فقط .
من جانبه دعا مدير عام العالقات 

الثقافية الدكتور كرمي الوائلي الى 
اعتماد ذات املناهج التدريســية 
التي يدرسها اقرانهم مع تضمن 
املنهج الدراسي مبواد تأتي بالنفع 
العام لذوي االحتياجات اخلاصة ، 
التربوي في  الدمج  وتعزيز ثقافة 

تفاصيل اجملتمع.
االوروبي  االحتاد  ممثلة  اكدت  فيما 
غادة حميد على ان هذا املشروع 
يعد واحدا من اهم املشاريع التي 
ميولها االحتــاد االوروبي باالعتماد 
علــى اســتراتيجية لدعم زيادة 
واخلاصة  الكبرى  ألهميته  االحتاد 

كونه يعنى بشريحة مهمة.
وعلى الســياق ذاته اكدت ممثلة 
البريطانــي  الثقافــي  اجمللــس 
مسرورة  انها  لندســي  فكتوريا 
جدا مبناسبة اطالق هذه الوثيقة 
، مؤكدة على ان اجمللس الثقافي 
البريطاني يعمل بالشــراكة مع 
الشــعب العراقي ووزارة التربية، 
واجمللس يعمل بعــدة محاور في 
هذا املشرع ،وجميعها تقع ضمن 
قرارات االمم املتحدة املســتدامة 
ان  الدامج،مضيفــة  للتعليــم 

اجمللــس الثقافي البريطاني يركز 
اليوم على محور التعليم اخلاص 
من اجل حتسن النتائج بالنسبة 
لألطفــال مــن ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
على صعيــد متصل حضر ممثل 
وزارة التربية مدير عام الدراســة 
التركمانيــة جتن عبــد الكرمي 
ملناقشــة  الثالــث  االجتمــاع 
توصيــات اللجنة التنســيقية 
اســتراتيجية  وتنفيذ  ملتابعــة 
االحتــاد األوروبــي اجلديــدة جتاه 

العراق .
وأوضــح املكتــب اإلعالمــي ان 
وزارة  في  تشــكلت  التي  اللجة 
اخلارجيــة عقــدت اجتماعهــا 
الثالث بحضور عــدد من النواب 
دول  في  نظراؤهــم  ويقابلهــم 
االحتــاد األوروبي ، إضافة الى عدد 
من ســفراء الدول األوروبية لدى 
العــراق ، مردفــاً بإبــداء اجلانب 
األوروبــي اســتعداده الكامــل 
لتقدمي املســاعدة املطلوبة التي 
سيادته  وفرض  العراق  يحتاجها 

واحلفاظ على استقراره .

محافظ واسط يدعو الى تعاون جميع 
وزارة التربية تطلق وثيقة شرائح المجتمع في المحافظة  

إطار سياسة تطوير التعليم

بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني 
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الصباح الجديد _ وكاالت: 
أفادت السلطات احمللية في مقاطعة بيرم وسط 
روســيا امس األحــد، بالعثور علــى جثث جميع 
العمال التســعة الذين حاصرهــم احلريق داخل 

منجم الستخراج البوتاس على عمق 364 مترا.
وأضافت السلطات أن جهود إخماد احلريق ال تزال 
مســتمرة وأن فريقــا جديدا من رجــال الطوارئ 

يستعد للنزول إلى املنجم املنكوب.
وفي وقت ســابق قــال محافظ بيرم مكســيم 
ريشــيتنيكوف إنه لم يبق هناك أي أمل حســب 
تقييم هيئة الطوارئ، إلنقاذ العمال العالقني بعد 

ست محاوالت فاشلة للوصول إليهم.
ووجه الرئيس فالدميير بوتني خالل مكاملة هاتفية 
مع محافظ بيرم بتقدمي كل املســاعدات الالزمة 
للمصابــني وذوي القتلى، والتحقيق في أســباب 

ومالبسات احلادث، الذي أودى بحياة العمال.
وأعلنت ســلطات املقاطعة االثنني 24 ديسمبر، 

يوم حداد على أرواح ضحايا حريق املنجم.
واندلع حريق امس االول الســبت في أحد املناجم 
مدينة  قــرب  »أورالكالــي«  لشــركة  التابعــة 
سوليكامســك، وكان داخل املنجم حلظة احلادث 
17 عامال، تسنى إجالء 8 منهم، بينما ظل اآلخرون 
عالقني وسط دخان كثيف وحرارة تبلغ في بعض 

أماكن املوقع 200 درجة مئوية.

الصباح الجديد _ وكاالت: 
ألغت الدول األفريقية فــي مجلس األمن الدولي 
وللمــرة الثالثــة في أقــّل من أســبوعني، دعوًة 
للتصويت على مشــروع قرار يفتح الباب لتمويل 
مشــترك من قبل األمم املتحدة لعمليات السالم 

في أفريقيا.
الكشف عن  أفريقي رفض  دبلوماســي  وأشــار 
هويته، إلى أنه »ال يزال هناك تفاصيل تقنية يجب 

تسويتها«. 
ووفق مصدر ثــاٍن، فقد رفض جميع أعضاء االحتاد 
االفريقي النص األخير الذي كان موضع نقاش، ما 
أجّل طرح املشــروع للتصويت في مجلس األمن. 
وأضاف املصــدر أن التصويت على املشــروع قد 
يتّم قبل نهاية الشهر احلالي أو في كانون الثاني 

املقبل.
 ويشــّكل طرح التمويل املشــترك من قبل األمم 
املتحدة لعمليات السالم في أفريقيا، موضع توّتر 
بني الواليات املتحدة وأفريقيا منذ بداية الشــهر 
اجلاري. وهددت الواليات املتحدة باســتخدام حّق 
النقــض )الفيتو( في حــال طرح قــرار التمويل 
للتصويــت.  ووضعت الواليات املتحدة شــروطاً 
تعجيزية لقبول قــرار التمويــل، وأوضحت أنها 
بحاجــة للموافقة املســبقة للكونغرس اجلديد 
الذي ميلك القدرة على الفصل في املسائل املالية، 
علماً أنــه ال يبدأ عمله قبل كانــون الثاني. وقال 
دبلوماسي رفض الكشف عن هويته، إن »الواليات 
املتحدة بحاجــة لدعم الكونغــرس واألفارقة ال 

يفهمون ذلك«.
 وترى الــدول االفريقيــة أن التعنــت األميركي 
»سياســي«، ما يدفعهــم إلى فــرض تصويت 
»لوضع الواليات املتحدة أمام مسؤولياتها«، كما 
شرح دبلوماسيون آخرون. وجرى التداول في األيام 
املاضية بنص تســوية يطرح مســاراً ذا طريقني 
للمســألة.  ووفق أحد الدبلوماســيني، فإن هذا 
املسار يســمح باعتماد مبادئ توجيهية ويطلب 
تقريراً مــن األمني العام قبل األول من أيلول يفتح 
الطريق العتمــاد قرارٍ في مجلــس األمن قبل 1 
كانون األول املقبل. والنص األساســي للمشروع 
الذي طرحته أثيوبيا وغينيا االســتوائية وساحل 
العاج، تضمن قراراً »بتوزيع محتمل ملســاهمات 
األمم املتحــدة لكّل حالة على حدة دعماً لعمليات 
الســالم التي يقوم بها االحتاد األفريقي وأمر بها 
مجلــس األمن«. وفي النص اجلديــد، ألغيت تلك 
الفقــرة، لكن أُبقي على احتمال مســاهمة األمم 
املتحدة بنســبة 75 في املئة من كلفة العمليات 
املذكورة، بينما تبقى 25 في املئة من مســؤولية 
االحتاد األفريقي. وينص املشــروع أيضاً على تعاون 
وثيــق بني املنظمتــني املذكورتني فــي ما يتعلق 

بالتخطيط التنفيذي للمشروع

العثور على جثث 9 
عمال كانوا عالقين داخل 

منجم وسط روسيا

إرجاء مشروع تمويل 
مشترك لعمليات األمم

 المتحدة في أفريقيا

متابعة _ الصباح الجديد:

باتريك  الهولنــدي  اجلنــرال  وصل 
كامرت كبير املراقبني املدنيني لألمم 
املتحدة املكلفني تعزيز الهدنة في 
مرفأ احلديدة اليمني االستراتيجي، 
إلى عدن في  امس االول الســبت 
جنوب البــالد، في آخــر محاوالت 
اجملتمع الدولي إلرســاء السالم في 

البلد الذي يقّسمه النزاع.
وإلــى صنعاء، وصلــت مجموعة 
من ســتة مراقبني )امرأتان وأربعة 
رجال( امس االول السبت على منت 
طائرة تابعة لألمم املتحدة انطلقت 
من عّمان، بحســب مصور لوكالة 

فرانس برس.
ومن املقــّرر أن ينضم املراقبون إلى 
بعثة املراقبة في احلديدة في موعد 
غير محدد، حسبما ذكر مسؤولون 
في مكتب األمم املتحدة في صنعاء.
ويأتــي وصولهم غداة قرار مجلس 
االمن الدولي بإجماع دوله ارســال 
مراقبــني مدنيني الى اليمن بهدف 
تأمــني العمل في مينــاء احلديدة 
االستراتيجي واالشراف على اجالء 

املقاتلني من هذه املدينة.
وشــاهد صحافي من فرانس برس 
اجلنرال  يقــوده  الذي  الوفد  وصول 
كامــرت إلى عدن مقــر احلكومة 

التي تعترف بها األسرة الدولية.
وكان فــي اســتقبال الوفد األممي 
صغير بــن عزيز الذي يقــود فريق 
احلكومــة في اللجنة املشــتركة 
واملكلفة  احلوثيــني،  املتمردين  مع 
تنظيــم انســحاب القــوات من 

احلديدة.
املتقاعد في عدن  اجلنــرال  ولتقى 
مسؤولني في احلكومة املعترف بها 
دولياً قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم 

إلى احلديدة، وفقا ملسؤول ميني.
وفي نيويورك قال ستيفان دوجاريك 
املتحّدث باســم األمني العام لألمم 
املتحدة انطونيو غوتيريش في بيان 
إّن اجلنرال كامرت »حّض« احلكومة 
العســكري  والتحالف  اليمنيــة 
الســعودية  بقيادة  يدعمها  الذي 
علــى »تطبيــق الهدنــة التــي 
دخلــت حّيز التنفيذ فــي احلديدة 
والتعاون لضمان نقل املســاعدات 
اإلنسانية« من هذا امليناء إلى سائر 

أنحاء البالد.

وخــالل محادثاته في عدن شــّدد 
اجلنــرال كاميرت على أّن »فشــل 
أو جنــاح اتفاقات الســويد يتوّقف 
فقط علــى الطرفــني اليمنيني«، 
وفقاً لبيان األمم املتحدة. وزار اجلنرال 
كامرت صنعــاء امس األحد إلجراء 
حوثّيني،  مســؤولني  مع  محادثات 
إلى احلديدة حيث سيعقد  وانتقل 
أول اجتماع للجنة املشــتركة بني 
طرفي النزاع وذلــك في 26 كانون 

األول اجلاري.
ويســيطر املتمردون احلوثيون على 
احلديدة التي تعرضت لهجوم كبير 
مــن قبل القــوات احلكومية التي 
يدعمهــا حتالف عســكري تقوده 

السعودية. 
وتدخل عبر مينــاء احلديدة غالبية 
التي  الغذائية  واملواد  املســاعدات 
يعتمــد عليها ماليني الســكان، 
في بلد يواجــه نحو 14 مليونا من 
ســكانه خطر اجملاعــة، وفقا لألمم 
املتحدة. لكن جهودا دبلوماســية 
مكثفــة وصلــت ذروتهــا بعقد 
الســويد،  مباحثــات ســالم في 

أســفرت عن وقــف القتــال في 
املدينة الســاحلية االستراتيجية 
على  املتحاربة  األطــراف  لتتفــق 

هدنة دخلت حيز التنفيذ الثالثاء.
كما صــادق القــرار الــذي تبنته 
دول اجمللــس ال15 وأعدته اململكة 
املتحدة على ما حتقق في مباحثات 

السويد.
ومن املمكن أّن يتكون فريق املراقبة 
40 مراقبا بحســب  إلــى   30 من 
دبلوماســيني، وهو مكلف بهدف 
»تأمني العمل فــي ميناء احلديدة 
االســتراتيجي واإلشــراف علــى 
املدينة«  هــذه  من  املقاتلني  إجالء 

الساحلية. 
بعثات  في  كبيــر  تاريخ  ولكامرت 
األمم املتحــدة، إذ قــاد بــني 2000 
و2002 بعثــة األمم املتحــدة فــي 

اثيوبيا واريتريا.
 وفي 2005 تولى رئاسة بعثة األمم 
املتحــدة في جمهوريــة الكونغو 
الدميوقراطية بعدما تولى مهمات 
مماثلــة فــي كمبوديا والبوســنة 

والهرسك.

»االحترام الكامل للهدنة« 
-

والنــص الــذي عــدل مــرارا هذا 
االســبوع بناء على طلب الواليات 
»يشدد  والكويت،  وروسيا  املتحدة 
جانب  من  الكامــل  االحترام  على 
جميع االطــراف لوقف اطالق النار 

الذي اعلن في محافظة احلديدة«.
ويجيز لالمم املتحدة »ان تعد وتنشر، 
لفترة أولية متتــد 30 يوما اعتبارا 
من تاريــخ تبني القرار، بعثة للبدء 
بعمــل مراقبــة« بقيــادة اجلنرال 
الهولندي املتقاعد باتريك كامارت.

واتهم التحالف امس االول السبت، 
بحســب وســائل إعالم سعودية، 
املتمرديــن بانتهاك الهدنة 14 مرة 

خالل ال 24 ساعة املاضية.
التمــرد خصومه  اتهــم  بــدوره، 
بإطــالق النــار بشــكل متقطع 
فــي احلديــدة وحولهــا، ذلك في 
تصريحــات نُشــرت علــى موقع 
»أنصار اهلل«، جناحهم السياسي. 
عن  املفاوض  الوفــد  رئيس  واعتبر 

املتمّرديــن محمــد عبد الســالم 
ليل اجلمعة القــرار األممي »خطوة 
مهمــة نحو وقف العــدوان وفك 
احلصــار«، في إشــارة إلى التدخل 
العســكري بقيادة السعودية في 
اليمنية  2015 لدعــم احلكومــة 
املعترف بها دوليا، واحلصار املفروض 
واجلوية في  البحريــة  املوانئ  على 
اليمن. من جهتها، جددت حكومة 
ربه منصور  اليمني عبــد  الرئيس 
هادي فــي بيان أصدرتــه اجلمعة 
املاضيــة »التزامهــا بــكل ما ورد 
وأكدت  ســتوكهولم«.  اتفاق  في 
احلكومة في البيان »اســتعدادها 
الكامــل لالنخراط بــكل إيجابية 
مع جهــود املبعوث األممــي )مارتن 
غريفيــث(«، كمــا شــددت على 
إلى حل سياسي  التوصل  »ضرورة 
شامل«. ويشهد اليمن منذ 2014 
حربًا بني املتمّردين احلوثيني والقوات 
املوالية للحكومــة، تصاعدت مع 
رأس حتالف  السعودية على  تدخل 
عســكري فــي آذار 2015 دعمــا 
للحكومة املعتــرف بها دولياً بعد 

ســيطرة املتمردين علــى مناطق 
واسعة بينها صنعاء. وأوقع النزاع 
في اليمــن منذ آذار 2015 أكثر من 
عشرة آالف قتيل، بحسب منّظمة 
الصحة العامليــة. إال أن منظمات 
تؤكد  اإلنســان  الدفاع عن حقوق 
أن العــدد الفعلي للقتلى ميكن أن 
احلصيلة  أضعاف  خمســة  يكون 
املعلنة. وأســفر النزاع الدائم عن 
أزمــة إنســانية بالغــة التعقيد 
وضعت نحــو 14 مليون ميني على 
منّظمة  ورّحبــت  اجملاعــة.  حافة 
»ســيف ذا تشــيلدرن« بقرار األمم 
أن هناك  اعتبــرت  لكنها  املتحدة 
حاجة لبذل مزيد مــن اجلهود في 
85 ألف  بأن  التقديــرات  بلد تفيد 
طفل قضوا جراء اجملاعة واألمراض.

وجاء في بيــان املنظمة أن »النص 
باحلجم  يقّر  لــم  )للقرار(  النهائي 
الهائــل لألزمــة االنســانية ولم 
انتهاكات  فــي  التحقيق  إلى  يدع 
مفترضة للقانون اإلنساني الدولي 
األطفال  آالف  حيــاة  اليمــن،  في 

اليمنيني على احملّك«.

تعزيز الهدنة في الميناء الستراتيجي

فريـق أممـي يصل اليمـن لمراقبـة
 وقف إطالق النار في الحديدة

تدخل عبر ميناء 
الحديدة غالبية 

المساعدات 
والمواد الغذائية 

التي يعتمد عليها 
ماليين السكان، 

في بلد يواجه 
نحو 14 مليونا 

من سكانه خطر 
المجاعة، وفقا 
لألمم المتحدة
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متابعة _ الصباح الجديد:

شــهدت تظاهرات حركة »الســترات 
الصفــر« تراجعاً إضافياً في فرنســا 
أمس االول السبت ، وخلت من صدامات 
وعنــف وتخريــب مّيــزت احتجاجات 

سابقة.
التظاهرات التي تهّز فرنســا لألسبوع 
الســادس علــى التوالي، جــاءت بعد 
مصادقــة البرملان على قوانــني تنّفذ 
قرارات أعلنها الرئيس إميانويل ماكرون، 
الضرائب  املوظفني مــن  إعفــاء  مثل 
على الساعات اإلضافية، ودفع مكافأة 
اســتثنائية معفــاة مــن الضرائــب 
 3600 يتقاضون حتى  الذي  للموظفني 

يورو.
ويحاول ماكــرون تهدئــة املتظاهرين 
الذين يحتجون على زيادة الضريبة على 
الوقود، وعلى تراجع قدرتهم الشرائية. 
وتنّص القوانــني اجلديدة على ضّخ 10 
باليني يورو لتخفيف الضغط الضريبي 
وتنميــة القــدرة الشــرائية، تنفيذاً 

ملطالب »السترات الصفر«. لكن بعضاً 
من ناشــطي احلركــة يرفضون وقف 

حتركهم.
وأمام قصر فرســاي جتّمــع حوالى 60 
الشــرطة  أعلنت  فيمــا  متظاهــراً، 
أن 800 محتــج جتّمعــوا بهــدوء في 
وفي  باريــس.  فــي  أماكــن مختلفة 
التي كانت مركز  الشــانزيليزيه  جادة 
االحتجاجات وشــهدت شغباً وتخريباً 
طاول معالم رمزية، مثل قوس النصر، 
فتحت املطاعم واحملال التجارية أبوابها 
في شــكل عادي، علماً أن الشــرطة 

دعتها إلى »التزام احلذر«.
الشارع«،  »باريس في  وهتف محتجون 
وهم يسيرون قرب محال جتارية كبرى. 
وبــني احملتجني، جان فيليــب وجينيفر، 
بلجيكيان مقيمان في شــمال  وهما 
فرنســا، جاءا للتظاهر حتى »يسقط 
ماكــرون«. وقــاال: »ما أعجبنــا هو أن 
االحتجــاج بدأ ضــّد ضريبــة الوقود 
وانتهى بتأكيد ضرورة حتقيق املساواة«. 
وتظاهر عشرات في شــوارع مومنارتر، 
ســكان  يا  إلينا  »انضّمــوا  وهتفــوا 

باريس«، فيما دعا آخــرون ماكرون إلى 
التنحي.

ودعا ناشطون إلى منع مرور الشاحنات 

عبر احلــدود. وفّضت الشــرطة جتّمعاً 
ألكثر من 300 ناشــط، قطعوا طريقاً 
سريعاً على احلدود مع إسبانيا. وحمل 

هؤالء الفتــات ُكتب عليهــا »ماكرون 
و«يكفي  للجائعــني«  الفتــات  يرمي 
في  صعوبــة  ولوحظــت  احتقــاراً«. 

حركة املرور على احلــدود مع بلجيكا. 
لكن ناشــطني من »السترات الصفر« 

يطالبون بهدنة في عيد امليالد.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 
قوات أمنية »متكافئة«، تتضّمن آليات 
متركزت في تولوز وبــوردو وبوش دو رون، 
وكانت فــي »حال تأهب« فــي باريس. 
األسبوع  نشــرت  الســلطات  وكانت 
املاضي حوالى 69 ألف شرطي، بينهم 
8 آالف فــي باريس، تســاندهم آليات 

مدرعة تابعة للدرك.
أن االحتجاجات أمس  وذكرت الشرطة 
لم تشهد عنفاً وال اعتقاالت، علماً أن 
التظاهرات في العاصمة قبل 3 أسابيع 
العام  حتّولت أســوأ اضطرابات منــذ 
1968، إذ أُحرِقــت ســيارات وُحطمت 
تأمني  ومكاتب شركات  نوافذ مصارف 

وتعّرضت شوارع لتخريب.
وفي إشارٍة إضافية إلى تراجع التحّرك، 
أعلنت وزارة الداخلية أن 3680 شخصاً 
مــن »الســترات الصفــر« جتّمعــوا 
اخلميس في نقــاط التجّمع املتحّركة 
املعتادة، وهذا العــدد األقّل منذ بداية 

االحتجاجات.
وأزالت قوات أمن نقاطــاً كان يتمركز 
فيها »السترات الصفر« على الطرقات 
السريعة، مع مطالبة احلكومة بوقف 
هذا النوع من التحركات التي ســّببت 
مقتــل 10 أشــخاص، خصوصــاً في 
حوادث سير، آخرها امس االول السبت.
وشــارك 282 ألف شــخص فــي أول 
تظاهرة في 17 تشــرين الثاني املاضي، 
ثم 166 ألفــاً في 24 تشــرين الثاني، 
و136 ألفاً في 8 الشهر اجلاري و66 ألفاً 

األسبوع املاضي.
على صعيد آخر، ذكــر مصدر قضائي 
فرنسي أن شــريف شيكات، الذي نفذ 
5 قتلى  أوقع  الذي  هجوم ستراسبورغ 
و11 جريحاً في ســوق ميالديــة، بايع 
تنظيم »داعش« في تســجيل مصوّر 
ُعثر عليه في مفتاح ذاكرة تسجيلية 

تخصه.
 وكان التنظيم أعلن أن شــيكات من 
»جنوده«، لكن وزير الداخلية الفرنسي 
كريســتوف كاســتانير اعتبــر األمر 

»انتهازياً«. 

بعد مصادقة البرلمان على قوانين

احتجاجات هادئة في فرنسا

تقـرير

باترك كامرت

جانب من القوات االميركية

احتجاجات حركة »السترات الصفر«  

متابعة _ الصباح الجديد:
جــدد الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامــب، التأكيد علــى أن القوات 
األميركية ســتغادر سورية بعد أن 
هزمت »داعش«، مؤكدا أنه بإمكان 
دول أخرى مثــل تركيا التعامل مع 

بقايا التنظيم.
ودافع ترامب مجددا عن قرار سحب 
قوات بالده من ســورية، وقال عبر 
حســابه في »تويتــر«: »خططنا 
للبقاء في ســورية 3 أشهر، وكان 
ذلك قبل 7 سنوات، لم نغادر أبدا«.

وتابــع: »عندما أصبحت رئيســا، 
كانت »داعش« تزداد شراســة، وها 
هو اآلن انهزم شــر هزميــة، وحان 
الــدور على الــدول األخــرى مثل 
تركيا للقضــاء على ما تبقى منه 
بسهولة، نحن عائدون إلى الديار«.

في غضــون ذلك، أعلن مســؤول 
األميركية أمس  اخلارجية  وزارة  في 

االول السبت ، أن املبعوث األميركي 
لهزمية  العاملي  للتحالــف  اخلاص 
تنظيم »داعــش« بريت ماكغورك 
قدم استقالته وانها ستسري يوم 

31 كانون االول اجلاري.

ثاني  وتعد اســتقالة ماكغــورك 
إدارة  أمني في  استقالة ملســؤول 
ترامب،  دونالد  األميركــي  الرئيس 
بســبب قــرار ســحب القــوات 
األميركيــة فــي ســورية، بعــد 

اســتقالة وزير الدفــاع األميركي 
جيمس ماتيس.

وقبل 11 يوماً فقط، قال ماكغورك 
إن اعتبار »داعش« ُمني بالهزمية أمر 
»متهور«، ومن ثم سيكون سحب 

القوات األميركية أمراً غير حكيم.
في شأن متصل، قال وزير الداخلية 
أمس  التركي ســليمان صويلــو، 
االول االثنني، إن نحو 300 ألف الجئ 
سوري عادوا إلى بالدهم »في أعقاب 
عمليتني عســكريتني تركيتني في 
شمال ســورية«، وبعد حتذير أنقرة 
أنها تخطط لتنفيــذ هجوم آخر. 
ونقلت »فرانــس برس« عن صويلو 
في خطــاب ألقاه فــي محافظة 
إن »عدد  أدرنة، شمال غربي تركيا، 
الذين  الســوريني  وأخواتنا  إخواننا 
عادوا إلى بالدهــم يبلغ 291.790« 
منذ إطــالق أول عمليتني. وفي آب 
2016، دعمت الســلطات التركية 
مقاتلي املعارضة الســورية الذين 
استعادوا أراضي في شمال سورية 
فــي عملية  داعش،  تنظيــم  من 

أطلق عليها اسم »درع الفرات«.
وبــني كانــون الثانــي وآذار 2018، 

تدعمهــم  مقاتلــون  اســتولى 
القــوات التركيــة علــى جيــب 
عفرين في شــمال شــرق سورية 
الدميقراطية،  قــوات ســورية  من 
وهي  األكراد  عليهــا  يهيمن  التي 
املتحدة،  الواليــات  مدعومة مــن 
لكن أنقــرة تصنفهــا »إرهابية«، 
باعتبار أنها مرتبطة بحزب العمال 

الكردستاني في تركيا.
واألســبوع املاضي، هــدد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بشــن 
عملية جديدة ضد وحدات حماية 
الشعب الكردية في شمال سورية 

خالل »أيام قليلة«.
لكن بعــد أن قرر نظيره األميركي، 
دونالد ترامب ســحب ألفي جندي 
من ســوريا، عاد أردوغــان وقال إن 
قوات وحدات حماية  العملية ضد 
الشــعب الكردية وتنظيم داعش 

ستجري »خالل األشهر املقبلة«.

ترامب يدافع مجددًا عن قرار سحب قوات بالده من سوريا
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
تراجعت مبيعات البنك املركزي العراقي من 
العملة األجنبية، أمــس األحد، إلى 185.54 
مليــون دوالر، في مقابل مبيعــات قيمتها 
194.63 مليون دوالر باجللسة السابقة بواقع 

9.08 مليون دوالر.
وأوضــح املركزي، في بيان، أن ســعر الصرف 
ً لكل دوالر، في املزاد املنعقد  بلغ 1190 دينــارا
مبشــاركة 31 مصرفاً، وشــركة حتويل مالي 

واحدة.
ونــوه البنك بأن تلك املبيعات هي نتائج مزاد 
ا (اليوم) االثنني؛ موضحاً أن إجمالي البيع  غدً

الكلي بلغ 210.25 مليون دوالر.
وبلغ حجــم املبالغ املبيعــة لتعزيز أرصدة 
املصارف في اخلــارج 183.74 مليون دوالر، في 
حني قُدر إجمالي النقــد املبيع بنحو 26.51 

مليون دوالر.
وأوضح املركــزي، في البيــان، أن بيع املبالغ 
احملولة حلســابات املصارف فــي اخلارج يكون 
ً لكل دوالر، أمــا البيع  بســعر 1190 دينــارا

النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

الصباح الجديد _ وكاالت:
تشهد األســواق العاملية تخبطاً وتراجعات 
قياســية، وكذلك هبوطا في أسعار النفط، 
وارتفاع مســتويات الديــن، وغيرها، مما ينذر 

بحدوث أزمة مالية مرتقبة.
مــن جانبه، حذر البنك الدولي من أن العالم 
ليس في انتظار عاصفة مالية وحســب، بل 
ال يبدو أنه يقف على استعداد الستقبالها.

ومع حلول العام املقبل، سيكون قد مر عشر 
سنوات على آخر أزمة مالية شهدها العالم 
في عام 2008، وهــي أزمة بقيت في األذهان 
لسنوات، إذ اعتبرت األســوأ من نوعها منذ 
الكساد الكبير عام ألف وتسعمئة وتسعة 

وعشرين.
ووفقــاً للشــواهد التاريخية، فــإن العالم 
يشهد أزمة مالية كل عشر سنوات تقريباً، 
مما يعني أن العالم قد يكون على أعتاب أزمة 
مالية جديدة تلــوح في األفق مع حلول عام 

.2019
أزمة مالية  لكن اخملــاوف والتحذيرات مــن 
جديدة، بــدأت تتعمق، مع حالــة التخبط 
تشــهدها  التي  القياســية  والتراجعــات 
األسواق املالية وفي ظل التدهور الكبير في 
أســعار النفط، وهو ما بات يثير الهلع لدى 

أوساط عدة في الواليات املتحدة.
فضــالً عن احلــرب التجارية املســتمرة بني 
وتيرتها بعد  وإن هــدأت  واشــنطن وبكني، 
اإلعــالن عن هدنة مؤقتــة بينهما في قمة 
العشــرين األخيرة، لكن املؤكــد أنها باتت 
تلقي بظاللها على االقتصاد العاملي املثقل 

أصال، وفقاً خلبراء.
الدين  التقارير أن مســتويات  بينما تؤكــد 

العاملي أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
وفي حــال وقوع أزمــة ماليــة بالفعل فإن 
ً على االســتثمارات  تأثيرها لن يكون محدودا
واألفــراد فقــط، بل ســيطال  الصغيــرة 
بحسب  الكبيرة  االســتثمارية  املؤسسات 

خبراء اقتصاديني.

تراجع مبيعات 
المركزي العراقي

األسواق العالمية في 
تراجع قياسي

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال وزيــر النفط ثامر الغضبان 
أمــس األحد، إن العــراق يرغب 
فــي متديد اتفــاق خفض إنتاج 
النفط املبرم بني أوبك واملنتجني 

املستقلني في نيسان.
وأكــد الغضبــان اتفاقــه مع 
السعودي  الطاقة  وزير  توقعات 
خالــد الفالح بشــأن إمكانية 
جتديد االتفاق، مضيفا أن العراق 
سيراقب مســار أسعار النفط 

وتطورها مبرور الوقت.
وتوقع الغضبان أمس،“حتســن” 
أســعار النفط في بداية العام 
املقبــل مع بــدء تطبيــق قرار 
خفــض اإلنتاج الــذي اتخذته 
في  املستقلون  واملنتجون  أوبك 

وقت سابق هذا الشهر.
وأضــاف، في اجتمــاع ملنظمة 
املصــدرة  العربيــة  األقطــار 
للبتــرول (أوابك) فــي الكويت: 
“لم يعد هنــاك خزين كبير في 
الســوق، وعليه نحن متفائلون 
الســريع  االنحــدار  هــذا  بأن 

(لألسعار) سوف يتوقف”.
التي  القــرارات  أن  إلى  وأشــار 
اتخذتها أوبــك والدول املنتجة 
للنفــط خــارج املنظمــة في 
كانون األول اجلاري “سوف تأخذ 
املقبلة  الســنة  في  مفعولها 
إيقاف  إيجابا في  تؤثر  وســوف 

هذا االنحدار”.
وكانت منظمة البلدان املصدرة 
نفط  ومنتجو  (أوبــك)  للبترول 
آخــرون خارجهــا مــن بينهم 
الشهر على  اتفقوا هذا  روسيا 
خفض اإلنتاج 1.2 مليون برميل 
لتصريف  محاولــة  في  يوميا، 

اخملزونات وتعزيز األسعار.

اجتماع  فــي  الغضبان  وذكــر 
أن مســؤولني  أمــس،  أوابــك 
كويتيــني وعراقيــني اجتمعوا 
في تركيــا قبل نحو أســبوع، 
واختاروا مستشــارا لدراســة 
املناطق النفطيــة على احلدود 
حتديد  وســيجري  البلدين،  بني 
السياســة اإلنتاجية بناء على 

الدراسة.
ولــم يفصح الوزير عن اســم 
اختياره،  الذي جرى  املستشــار 
في حني قال أن «اتفاقية تصدير 
الغــاز للكويــت فــي مرحلة 

اللمسات االخيرة».
ونقلت صحيفة الراي الكويتية 
الغضبــان، قولــه، على  عــن 
الواحد  االجتماع  أعمال  هامش 
بعد املئة جمللــس وزراء منظمة 
املصــدرة  العربيــة  األقطــار 
«اتفاقية  إن  «اوابــك»،  للبترول 
وصلت  للكويت  الغــاز  تصدير 

ملراحل متقدمة». 
«هذه  أن  إلى  الغضبان  واشــار 
االتفاقيــة قد جــرت في عهد 
احلكومة السابقة وأنا شخصيا 
بعد بشكل جدي  أناقشها  لم 

ألنني حديــث العهد في الوزارة 
ندرسها وسيكون  ولكن سوف 
موقفنــا بناء علــى املعطيات 
الغضبان  وتابــع  اإليجابيــة». 
قائال: «صدرنا الغاز الى الكويت 
فــي ثمانينيات القــرن املاضي 
ومــن املــكان نفســه، لكــن 
للعلم.. إن العــراق لديه حاجة 
محطات  ومعظم  للغاز  كبيرة 
الكهرباء احلالية التي أنشــأت 

حديثا تعتمد على الغاز».
وانطلقــت فــي الكويت أمس 
أعمــال االجتمــاع الواحد بعد 

منظمــة  وزراء  جمللــس  املئــة 
املصــدرة  العربيــة  األقطــار 
ويســتعرض  «أوابك».  للبترول 
مجلس وزراء «اوابك» التوصيات 
املرفوعة مــن املكتب التنفيذي 
القرارات  ويتخــذ  للمنظمــة، 
فيما  وذلك  بشــأنها  املناسبة 
امليزانيــة  مشــروع  يخــص 
لعام  للمنظمــة  التقديريــة 
مدقق  تعيــني  وتقريــر   ،2019
للعام  للمنظمــة  حســابات 
و  وقائــع  ومناقشــة   2019
توصيات مؤمتــر الطاقة العربي 

والتقرير بشــأن  احلادي عشــر 
العاملية  البتروليــة  األوضــاع 
اخلاص مبســاعدات  واحلســاب 
العربيــة  األقطــار  منظمــة 
الدول  الــى  للبترول  املصــدرة 
للبترول  املســتوردة  العربيــة 
واحملتاجــة للمســاعدة إضافة 
الى وضع معهد النفط العربي 
والتقارير  بغداد  ومقره  للتدريب 
العامة  األمانة  بنشاط  اخلاصة 
ومشــاركاتها والفعاليات التي 
التــي  والدراســات  نظمتهــا 

أجنزتها خالل عام 2018.

الغضبان: اللمسات األخيرة التفاقية الغاز مع الكويت

رغبة عراقية في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

القرارات التي 
اتخذتها أوبك 

والدول المنتجة 
للنفط خارج المنظمة 

في كانون األول 
الجاري “سوف تأخذ 
مفعولها في السنة 
المقبلة وسوف تؤثر 
إيجابا في إيقاف هذا 

االنحدار

شركة الغاز العراقية «ارشيف»

منصات تصدير النفط

الصباح الجديد ـ وكاالت:

انتقد غيرهارد شرودر املستشار 
محــاوالت  الســابق  األملانــي 
واشنطن تعطيل ووقف مشروع 
خط ضــخ الغاز الروســي إلى 

أوروبا "السيل الشمالي2-".
حاليا  الذي يشغل  ودعا شرودر، 
منصب رئيس جلنة املســاهمني 
فــي Nord Stream، إلى انتهاج 
أملانيــا سياســة جتاريــة أكثر 

استقالال عن الواليات املتحدة.
 Welt am لصحيفــة  وقــال 
"يفعــل  األملانيــة:   Sonntag
األمريــكان ذلك، ليس بســبب 
حبهم ألوكرانيــا، بل لرغبتهم 
اجلامحــة في بيع أملانيــا الغاز 
املســال األســوأ مــن حيــث 
النوعية، واألغلى سعرا من الغاز 

الطبيعي الوارد عبر األنابيب".
األملاني  السياســي  انتقد  كما 
الســابق واشــنطن ملطالبتها 
مع  التجــارة  بتقييــد  برلــني، 

العديد من الدول.
لدولة  يجوز  وأضاف شــرودر: ال 
ذات ســيادة أن تسمح للواليات 
املتحدة بأن تقــرر مع من يجب 
أن تقيم جتارتها، وإال لن تتمكن 
أملانيا من إقامة روابط اقتصادية 
مــع أي طــرف، وهو أمــر غير 
مقبول، خاصة وأن برلني تعتمد 

على التصدير.
كما شدد شرودر على أنه ليس 
لكنه  لألمريكيــني،  مناهضــا 

في  أن ســتراتيجيته  إلى  أشار 

تلخصت  اخلارجية  السياســة 
في حتقيق االســتقالل النسبي 
عن الواليــات املتحدة واحملافظة 

عليه.
وفي وقت ســابق، انتقد شرودر 
بشــدة السياســة التجاريــة 
األمريكيــة، ودعــا برلــني إلى 

البحث عن حلفاء آخرين.
فــي الســياق، بدأت ســفينة 
(التابعــة   Pioneering Spirit
كبرى)،  سويســرية  لشــركة 
مبــد أنابيب خــط نقــل الغاز 
أملانيا، "الســيل  إلى  الروســي 
امليــاه  داخــل  الشــمالي2-"، 

التابعة لفنلندا.
مت  أنه  مطلعة  مصــادر  وذكرت 
إجمالي مد  اآلن بشــكل  حتى 
نحو 400 كم من هذا اخلط في 

قاع بحر البلطيق.
وفي القريب العاجل، ســتتجه 
ســفينتان إلــى ميــاه فنلندا 

وأملانيــا والســويد ملواصلة مد 

أنابيب اخلط املذكور.
الشمالي2-"  "السيل  ومشروع 
ي أنابيب لنقل  يهدف لبناء خطّ
الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية 
بطاقة متريرية تبلغ 55 مليار متر 

مكعب عبر بحر البلطيق.
ومن املقــرر بناء هذا املشــروع 
"الســيل  أنابيب  خــط  بجوار 
الشمالي"، الذي مير عبر املناطق 
للدول  االقتصادية  أو  اإلقليمية 
شــواطئ  مبحــاذاة  الواقعــة 
وفنلندا  روســيا  البلطيق،  بحر 
وســينتهي  وأملانيا،  والســويد 

بناؤه في عام 2019.
العديد  امتعاض  املشروع،  ويثير 
من الدول ومــن بينها، الواليات 
املتحــدة األمريكيــة وأوكرانيا 
وليتوانيــا  والتفيــا  وبولنــدا 

وإستونيا.
ويحظى هذا املشــروع العمالق، 
بتأييــد روســيا وأملانيا، وكذلك 

وهولنــدا  املتحــدة  اململكــة 

وجمهورية  وفرنســا  والنمسا 
وسويســرا  وفنلندا  التشــيك 
ومالطــا. وقــال مصــدر، نائب 
اخلارجيــة  باســم  الناطــق 
ب  األمريكية، روبرت باالدينو، نصّ
نفســه محاميــا عــن جيران 
أملانيــا، فدعاها باســمهم إلى 
إللغاء  للجيــران"  "االســتماع 
بناء خط أنابيب الغاز الروســي 

"السيل الشمالي2-".
وقال املتحــدث األمريكي أمس 
األحد: "يؤكد قرار البرملان األوروبي 
الصادر في 12 كانون األول اجلاري 
علــى أهميــة دور أوكرانيا في 
إلمدادات  األوروبيــة  الشــبكة 
أنابيب  بناء خط  ويدين  الطاقة، 
"السيل الشــمالي2-" " التابع 
للكرملني كمشــروع سياسي. 
إننا نحث أملانيا على االســتماع 
إلى مخاوف العديد من جيرانها، 
الذين ســيعاني أمنهم بسبب 

خط األنابيب هذا".
اخلطوات  كل  باالدينــو  ودعــم 
املضادة لروســيا، قائال: "نرحب 
بالقــرار اجلماعــي للمجلــس 
األوروبــي بتمديــد العقوبــات 
االقتصاديــة ضــد موســكو. 
االحتاد  بجهــود  أيضــا  ونرحب 
األوروبــي لدعم مناطق أوكرانيا 
باالعتــداءات  ســلبا  املتأثــرة 
الروســية في بحر آزوف"، على 
حــدّ تعبيره.يذكــر أنه ســبق  
للبرملــان األوروبــي أن اتخذ في 
دورته املنعقدة في ستراسبورغ، 
قــرارا يدعو فيه إلى الســعي 
الغاز  خــط  مشــروع  إللغــاء 

الروسي "السيل الشمالي2-".
تعليقها على هذا  وفي معرض 
الرسمية  الناطقة  قالت  القرار، 
الروســية ماريا  لوزارة اخلارجية 
زاخاروفا إن مثــل هذه القرارات 
سياسية محضة وال عالقة  لها 
وإمنا هــي عبارة عن  باالقتصاد، 
ومشــروع  أكثر.  وليس  مواقف 
يهدف  الشــمالي2-"  "السيل 
ــي أنابيب لنقل الغاز  لبناء خطّ
الروســي إلــى أوروبــا الغربية 
بطاقة متريرية تبلغ 55 مليار متر 
مكعب عبر بحر البلطيق.  ومن 
املشــروع بجوار  بناء هذا  املقرر 
خط أنابيب "السيل الشمالي"، 
الذي ميرعبــر املناطق اإلقليمية 
الواقعة  للــدول  االقتصادية  أو 
البلطيق،  بحر  شواطئ  مبحاذاة 
وأملانيا،  روسيا وفنلندا والسويد 

وسينتهي بناؤه في عام 2019.

بدء مّد أنابيب "السيل الشمالي2-" في مياه فنلندا

شرودر: واشنطن ترغب في بيعنا 
غازًا أسوأ وبسعر أعلى

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت وكالــة "فيتش" للتصنيف 
االئتمانــي، أمس األحــد، تصنيف 
املصرف العراقي للتجارة عند درجة 
B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
كأول مصــرف عراقي يحصل على 

تصنيف ائتماني معترف به دوليا.
بيان صحافي،  الوكالة، في  وذكرت 
أن "هذا القرار جاء نتيجة استمرار 
جهود املصــرف العراقي في تنفيذ 
لإلصــالح  الشــامل  برنامجــه 

االقتصادي".
وأضافــت فيتــش، أن "هناك عدة 
عوامــل رئيســة أدت إلــى إجراء 
تقييــم إيجابي للمصــرف؛ أبرزها 
حتســني آفاق النمو وبيئة األعمال 

والوضع األمني، إضافة إلى خفض 
العجز في امليزانيــة، وبالتالي احلد 
الناجت احمللي  الدين في  من نســبة 

اإلجمالي على املدى املتوسط".
ولفتــت الوكالة، إلــى أن "تقييم 
جميع الشــؤون املالية والعمليات 
املصرفية التي يتعامل بها املصرف 
العراقــي للتجــارة جــرى وفقــاً 
ملعايير وكالــة فيتش املعترف بها 
عاملياً، والتي متثــل الصحة املالية 
التركيز  مع  للمصرف،  الشــاملة 
املالية وإدارة احملفظة  التقارير  على 
املالية والربحيــة والتنويع، إضافة 
إلى الســيولة واإليرادات والعوامل 

املصرفية األخرى".
مــن جهتــه، قال رئيــس مجلس 
العراقــي للتجارة،  إدارة املصــرف 
فيصــل الهيمص، إن "اخملاطر على 
التصنيــف متوازنــة فــي الوقت 

ً إلــى "أهمية دور  احلالي"، مشــيرا
االســتقرار األمني في البالد خالل 
اآلونة األخيرة في حتسني مؤشرات 
االستثمار األجنبي وتعافي السوق 

التجاري". 
وأضاف الهيمص، أن "قوة امليزانية 
العمومية وارتفاع مستوى الربحية 
فــي أعمــال املصرف إلــى جانب 

التنويع  الســيولة وســتراتيجية 
والتجزئة  الشــركات  قطــاع  في 
النمو  ازديــاد معدالت  أكدت على 
وفرص العمــل الناجتة عنه، وعلى 

لالقتصاد  االئتمانية  اجلدارة  ارتفاع 
العراقي، وجــودة اخلدمات املقدمة 
للبيان،  ووفقا  العراقي".  للمواطن 
بلغ "إجمالي قيمة أصول املصرف 
العراقــي للتجارة فــي نهاية عام 
2017 نحو 19.3 مليــار دوالر، وبلغ 
صافي الربح 362.43 مليون دوالر". 
وميلــك املصرف العراقــي للتجارة 
شبكة فروع محلية تتكون من25 
فرعا فــي عموم العــراق، مع 122 

جهاز صراف آلي وإيداع نقدي.
للتجارة  العراقي  املصرف  وتأسس 
في عام 2003، ويستحوذ على نحو 
%80 من أعمــال التمويل التجاري 
في العــراق. ويحتل املصرف املرتبة 
األولى بني البنوك العربية من حيث 
معدل التكلفة إلى الدخل واملرتبة 
332 عاملياً على جانب رأس املال من 

الدرجة األولى.

المصرف العراقي للتجارة يحصل على تصنيف إئتماني معترف به دوليًا 
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حذام يوسف طاهر

محمد قاسم الياسري 
 

فــي ديوانِه »بريد العائلــة« الصادر حديثاً 
عن دار نينوى للدراســات والنشر والتوزيع/ 
دمشــق 2018؛ يدفعنا الشاعر فراس طه 
الصكر الــى النظر الى الشــعر على أنه 
»أبوريا« تلــك الكلمة اليونانية التي تعني 
»املتاهــة« أو »املعضلــة« أو »الهّوة« التي 
ال قرار لها، لذلك ســنحرص على مقاربة 
هذه السّلة الشــعرية ثقافياً، ففي النقد 
الثقافي لم تعد اللغة أداًة ملعرفة احلقيقة، 
وامنا هي أداة إلنتاجهــا، والقراءة الثقافية 
حتدث حينما يحدث شــيء، وتقوم حيثما 
هناك شــيء قائم، وهذا مــا توصل اليه 
الفرنسي »جاك دريدا« عندما أعلن أن كل 
قراءة هي ســوء قراءة أو قراءة سياســية 
)هذا مــا اعتقده  دريدا بالتحديد وقد فتح 
للقراءات الثقافية من حيث  مجاالً خصباً 

لم يحتسب(. 
في خضم الراهــن العراقي املوبوء باحلروب 
والفوضــى ينبغي على الشــعر أن يتأمل 
ذاتــه ويتفكر مليــاً في تأريــخ النظرية 
األدبية وجــدوى الشــعر )واألدب عموماً(، 
واالحتمــاالت السياســية القامتــة التي 
ســتعصف بوجوده املســتقبلي، وهذا ما 
وعاه الشــاعر جيداً، وليس ذلك ببعيد عن 
توجهات الشاعر فراس الصكر وهي متتطي 
ميتلكها،  التي  الشفافة  التواصلية  اللغة 
اذ يقتــرح علينا إيجــاد عالقة معقدة بني 
أكثر  )=األدب(، عالقة  والشعر  األيديولوجيا 
تعقيداً من تلك التــي تربط األيديولوجيا 
السياســية، ألن  النظريــة  او  بالقانــون 
احلقلني األخيرين يجسدان بصورة شفافة 
اهتمامات النخبة احلاكمة وانشــغاالتها: 
)مؤخــراً/ أعرضــت الينابيــع عــن فكرة 
الصمود/ إذ أن مــن احلماقة أن تقنع النهر 
باجلريــان/ بينما تخفي عــن املياه خرائط 
الوصــول...( ص17. )كان الوطُن/ ملجأً آمناً 
للضياع/ وها قد أصبح اجلميع/ في متناول 
الكارثة. !!( ص20. مبا أن اجلهوية الشعرية 
متتلك مرجعاً واقعيــاً محدداً، فان دالالتها 
تبقــى مفتوحًة لــكل قــراءة حاضرة أو 
مســتقبلية بطريقة متكن عمليات انزياح 
املعنى أو حذفه-املتســببة عــن عالقتها 

بااليديولوجيا-دائمة احلدوث.
إن عالقة الشــعر مبباهــج البالغة عالقة 
إشــكالية ألنها، في الوقت نفسه، عالقة 
مبشــكالت التطابق بني الواقع والتخييل، 
بني الصدق والكذب، فالعــرب قالوا قدمياً 
)أعــذب الشــعر أكذبــه(، أي أن الشــعر 
الذي يعتمد االســتعارة واجملــاز والكناية 
والتورية هو اجمل من الشــعر املنسجم 
مع نفســه، لذا، فــان الشــعر املمتاز لن 
يكون أبداً منســجماً مع نفســه، ألنه لو 
كان كذلــك فلــن يكون لديه مــا يقوله 
على االطالق، فليس هناك اعالء من شــأن 
حتديقة الصورة املزيفة في جســد املرجع 
امليت، اال اذا ادرك الشعر حقيقة انه انتاٌج 
لـ »صدق« جمالــي - ايديولوجي اكثر من 
كونه انعكاســاً لهذا »الصدق«. فالشعر 
ال يتطابق مع الواقع املقلوب على رأســه، 
اال اذا وجد وسيلة بالغية تعيد التوازن الى 
نفســه وهو يتواجه مع الواقــع املقلوب. 
لننظر الى منطوق هذا النص املســتّل من 
قصيدة »مجّرة الذكريــات«: )بيدّي هاتني/ 
اشرت الى الليل/ فاسوّدت أصابعي كلها. 
/ وباألصابع ذاتها/ أشرت اليِك/ فاّساقطت 

قصائد بيضــاء.( ص49 وفي نٍص آخر يقول 
الصكــر: )ال تســألوا عن األعــداء/ كيف 
يصلون/ بل اســألوا األصدقاء/ كيف ضّلوا 
الطريق.( ص60. اذا لم تكن مباهج البالغة 
معرفًة فهي ليست وهماً ايضاً. ان الشعر 
احلديث يحقــق عالقته مع مباهج البالغة 
)=املســلمات الصورية( بوساطة أشكاله 
وانزياحاته، لكنه يفعل ذلك بناًء على قوة 
تفريعاته البالغية التــي يعمل عليها. ان 
مع  تقترن  الصورية  املســلمات  متظهرات 
التحويلية للصور الشــعرية  العمليــات 
التي تنتجها ومتنحها وجوداً كثيفاً )وليس 
وجوداً غفالً(، هي من يحــدد الدرجة التي 
ميكــن أن جتعل القصيدة تتوصل الى ملعان 

مبهر او انطفاء مقرف.

نصوص الهوية
لقد وجدنا في »بريــد العائلة« موضوعة 
الهويــة وقــد انشــبكت مــع معظــم 
النصوص بعالقات تختص بالهّم الوجداني 
املتمدد على طول وعرض مســاحة الوطن 
املنهــوب: هويــة الوجه واليد واللســان، 
هويــة مصدومة مملوءة بالقروح، ليســت 
خائفــة مــن تبصراتها الثاقبــة، فهناك 
مسافة شاسعة بني ما تّدعيه الهوية وما 
تعرضه، فنمو اخلير وســيادته في العالم 
)او في داخل الوطن( هو في احلقيقة ليس 
أكثر من فراغ تاريخــي، أيديولوجي، محزن 
جداً. في قصيــدة »ممثل عن الوطن« يقول 
االنتخاباِت  في  نفسي/  )سأرشُح  الشاعر: 
القادمة/ وال رغبَة لــي أْن أخدَم أحداً/ كما 
أّنني لْن أُشــرَِّع قانوناً/ ولْن أستجوَب وزيراً/ 
ولْن أراقَب أحداً فــي احلكومِة/ فقط/ أريُد 
أْن أبحَث عن الوطِن/ في أروقِة الفاســدين 
...!( ص85. ان اللغــة التــي تعــّد من بني 
اكثر التــداوالت اليومية بــراءة وتلقائية، 
هي على حد تعبير »تيــري ايغلتون«: )في 
الواقع أرض مجّرحة، مصدعة ومقّســمة 
بوساطة زالزل التاريخ السياسي، مكسّوة 
بجثــث الصراعات االمبرياليــة والقومية 
واإلقليمية والطبقية، يتأسس ماهو لغوي 

دائماً على أساس ماهو لغوي- سياسي(. 
لــم جند في ديــوان »بريــد العائلة« عمى 
اجناســي، فقد ضّم قصائد نثــر حافلة 
باملعنى، ولم يكن سجني جنسه االدبي، ألن 
قصائد الديوان اغتنت بالســرد: انتقاالته 
وهاضمته  واخلارجية،  الداخليــة  وحواراته 
املكانية، ثم الوقفات الوصفية، وســيالن 
احلاضر املســتمر الذي ميثل زمــن احلاضر 
الثابتة  النظــر  الســردي، وهناك وجهات 
واجلوالة، فال توجد عزلة اجناسية في »بريد 
العائلة«، والعمى االجناسي لم يوجد حتى 
في فجوات الغيابات البليغة. ان النوســان 
املستمر ما بني الشــعر والسرد قد شمل 
كل القصائــد ووســمها بذلــك الطابع 
املشــّوق، بانتظام يشــبه انتظــام رقاص 
الساعة، يتضح ذلك، بأجمل ما يكون، في 
املنطــوق القيامي لقصيــدة »مناجاة ابن 
الشهيد في يوم النصر«: )انهض يا أبي/ انُه 
يوُم النصــر ../ قْم من قبرَِك لنحتفَل معاً/ 
فقــد أحضرُت لَك ســاقنِي اصطناعيتني/ 
وذراعاً / وخمســَة أصابَع ليــدَك األخرى ../ 
وأحضرُت لَك خــوذًة جميلًة / لكنها أكبُر 
من مقاســَك بكثير/ كي ال ينتبَه أحٌد إلى 
مكاِن الشظيِة في رأسك ../ يا أبي / أريدَك 
أن حتتفــَل معي / فقد زّينُت لــَك / قارعَة 
الطريِق التي تتسّوُل عليها والدتي كل يوم 

...( ص97.

محنة الغيابات البليغة: 
ال أعلم الســبب الذي جعل الشاعر فراس 
طه الصكر يعنون ديوانه بـ »بريد العائلة« 
لكن الذي أعلمه أنــه ضمنه قصائد عدة 
مهداة الى افراد من عائلته، وهذه القصائد 
أخذت صفة الرسائل: رسالة أولى الى ولدي، 
رســالة ثانية الى ولدي. وكذلك االهداءات: 
الى أبــي وحده ال شــريك له، الــى ابنتي 
فاطمة، الى ابنتي مرمي، الى ناصر ياســني 
الصكر. وألن الرســائل عادة ما تأخذ طابع 
اخلصوصية والسرية، وال ميكن فتحها وفّض 
ختمها اال من قبل املُرَسل اليه، فهي تدخل 
في خانة االســرار، فبريد العائلة، هو اسرار 
العائلة، وعقيدة الصمت املطبق حيال تلك 
االســرار هي التي تعمل عليها وتؤطر تلك 
ولكننا  الســميك.  القامت  بغالفها  االسرار 
وجدنا العكس، فالشــاعر ال يؤمن بعقيدة 
الصمت املطبق إزاء حلظات شــعرية قبض 
على لونها وســحرها وشذاها وزمنها مرة 
واحدة وحّولها الى قصائد نشرها على املأل 
انتفت  وبذلك  القّراء،  ليطلع عليها جموع 
ســرانيتها وخصوصيتها. فبريد العائلة ال 
يضم اســرار العائلة اخلاصة بـ »فراس طه 
الصكــر« فقط، بل هو بريد يحوي أســرار 
الوطن، فأســرار عائلة الشاعر قد هضمت 
داخل األسرار الكبرى للوطن ولم تعد تعني 
أحداً من وجهة نظر تأريخ الوجود الوطني 
بوصفه مصيراً يخّص شعباً بأسره. لذا جند 
الشاعر مييز في مجمل قصائد الديوان بني 

ثالثة اشكال من الغيابات تأسيساً على أن 
الغيابات هي دائماً مرتبطة بثالث حلظات: 

1. حلظــة الغيابات الشــخصية: ونقصد 
بها احلذوفات التي مورست على القصائد/ 
الرســائل العائلية وهي حذوفات ال ترتقي 
الى مرتبة االخالل بنظام القصيدة بشكل 
عام. فالشــاعر حاول التركيز على »املعلن 
عنه« ولم ميط اللثام عن »املسكوت عنه« 
بقدر تعلق األمر ببث لواعج ســنتمنتالية 
لوحات  إزاء  وكأنــه وضعنــا  )عاطفيــة(، 
تشكيلية تصور طبيعة ساكنة بخلفيات 
داكنــة ليس فيهــا ما يعكــر صفو ماهو 

معروض ومقرر في الواجهة.
2. حلظــة الغيابــات الســيرية: وتنهمك 
تعتوري  التــي  احلذوفات  مبعاجلة  أساســاً 
التواصــل بني »أنا الشــاعر« وبــني االفراد 
بحياته،  مروا  الذين  االجتماعية  واجلماعات 
وذلك مــن خالل تأكيده علــى وضع نقاط 
احلــذف، عالمات التنقيــط )...( اكماالً ألية 
جملة لــم تكتمل، ونقــاط احلذف تعمل 
هنا كأداة تواصل وافهام حالها حال اللغة 
املســتمرة اجلريان، معتمــدة على مخيال 
القارئ كيما يكمــل مافهمه: )لم يحفظ 
وأدعية  الوشــاية/  احلرب/ غير ســورة  من 
الهزائــم...( ص11. )بني كل هذا وذاك/ كنت 
أنا دليلِك الى الغياب/ وشاهداً على كل هذا 

اجلمال...( ص16 وغيرها الكثير.
3. حلظــة الغيابات التحرريــة: وتقوم على 
حذوفات األفعال واالقوال املشوهة املتولدة 

عن ممارســة القوة، ومن ثم محاولة التحرر 
منها وجتاوزها الى تأمل ذاتي معّبر. 

لنقــرأ قصيدة »ســبايكر«: )أحبُّ محادثَة 
األيتــاِم كثيــراً/ إنهــم بارعوَن جــداً في 
الرياضيات/ مثالً:/ يعرفوَن عددَ الشهداِء/ في 
املقابرِ اجلماعيِة، / ويعرفوَن/ كم مرًة يهبُط 
مالُك املوِت/ في أرِض املعركة. / كما أّنهم/ 
يعرفوَن عددَ الرصاصاِت/ في جثِث الضحايا. 
/ ويعرفــوَن كذلَك/ أنَّ املســافَة بنَي املنزِل 
وسوٍق شــعبّي/ سّيارٌة مفّخخٌة!!/ وحينما 
تسألُُهم/ عن حاصِل ضرِب الرصاصاِت/ في 
جثِث املغدورين/ ســُيجيبونََك على الفور:/ 

سبايكــــــــــــر( ص81. 
ولنقرأ – أخيراً-مــا تضمره قصيدة »أبناؤنا 
ال يذهبون الى املــدارس« من غيابات بليغة 
حاضــرة فــي تكملــة الســطور، ومابني 
السطور، وفي داخل نقاط احلذف املستمرة 
بالتدفق الى اجلهة اليســرى مــن الورقة، 
وســنجزئها الى مقاطع عدة حتى يتسنى 

لنا اكمال غياباتها:
 املقطــع األول: )في صباح احلروب/ أبناؤنا ال 
يذهبون الى املدارس/ إنهم ميلؤون الشوارَع/ 
فالشــوارع مالذ آمن/ ألحالمهــم اخلائفة( 

ص87. والغيابات هي: 
1. الــوالء مقولــة طائفية أمــا احلقيقة 

فمقولة قانونية. 
2. ان اجلبهة الداخلية للوطن شــفافة، أما 

احلدود الدولية فغامضة.
 املقطع الثاني: )إنهم يبيعون املناديل/ في 

مفترقات الضياع.( ص87. والغيابات هي:
1. إن أخطــر أشــكال الالتســامح هــو 

التسامح الفقراء.
2. إن أية حقيقــة في اجملتمع املتخلف هي 
حقيقة غامضة، وغموضها يؤكد أحقيتها 

في الرسوخ والبقاء.
 املقطع الثالــث: )في صباح احلروب/ أبناؤنا 
ال يذهبــون الــى املدارس/ إنهــم يجوعون 

وحسب...( ص87. والغيابات هي:
1. لقد قضي على حركات التحرر الوطني، 
واحدة إثر أخرى، وفشــل الكفاح املســلح 
فشــالً ذريعاً عندمــا فقد االجتــاه وأضاع 
الهدف، حينما عجز قادته )األفذاذ( عن قتل 

الفقر، وأداروا بنادقهم الى قتل الفقراء.
2. األغنياء والسماســرة وزعماء الطوائف 
ورجــال الدين وعمــالء دول اجلوار ومعاميل 
غير عنصريني  الكبرى  االستعمارية  القوى 
وال طائفيــني، ولكنهــم ينتجــون عقائد 
األســس  ويضعون  وللطائفية  للعنصرية 
النظريــة لهما، لكــن الفقــراء ينتجون 
البراكسيس، وينتجون املمارسات القتالية، 

وهي أخطر من العقيدة والنظرية.
الشــعرية  النصوص  تأسســت كل  لقد 
القدمية والوســيطة واجلديدة على معجم 
فاقعة،  وتراكيب بســيطة مبتسرة  فقير 
وذلك لتجنــب أدوات التشــعير والتفكير 
املركب والنقدي، وهــذا يعني أنه يجب أن 
نكون مســتعدين للتعرف على اشــكال 
أخرى مــن االبداع واخللق، حتــى في احلالة 
التي تتخذ فيها مظهراً بريئاً، وخطاباً بريئاً 
كقصائد النثر السهلة املمتنعة. ويجب أن 
يغدو وعينا حاداً وتفكراتنا ثاقبة ونضوجنا 
ناجزاً، وأن ال تبقى خطاباتنا بريئة وال قراءاتنا 
بسيطة ومتســرعة ألن كل اجلهات صارت 
عدوة لنا، فما علينا اال تســمية األشــياء 
العطب. وهذا ما  مبسمياتها وتشــخيص 
هجس به الشاعر فراس طه الصكر ووجده 

في احملصلة النهائية.

اليوم متــر الذكرى الرابعة واخلمســني لوفاة 
الشاعر الكبير بدر شاكر السياب، رائد الشعر 
احلر في األدب العربي، الشاعر الذي وثق جميع 
مراحل حياته، عبر قصائده التي حرص فيها 
على ان يكون أمينا في طــرح أفكاره، فنجد 
نصوصه الشــعرية تتغير بتغيــر توجهاته 
السياسية والفكرية، وهنا أجد من اإلخالص 
من ان نشــير الى وضوحه وعدم ضبابيته في 
الطرح، مثلما يفعل الكثير من االدباء اليوم، 
ويناقض أفكاره بطروحــات تخدم مصلحته 

فقط وان كانت على حساب مبادئه.
كتب الكثيــر من الباحثــني والنقاد مقاالت 
وكتبا عن السياب شاعرا وعاشقا وموجوعا، 
لكن من النادر ان نقرأ عن الســياب مترجما، 
مع انــه ترجــم االعمــال األدبيــة العاملية 
الشــهيرة ألســماء كبيرة مثل: اإلســباني 
فدريكو جارســيا لوركا واألمريكي إزرا باوند 
والهنــدي طاغــور والتركي ناظــم حكمت 
تي  والبريطانيان  أرتورو جيوفانــي  واإليطالي 
إس إليوت وإديث ســتويل ومن تشيلي بابلو 
نيرودا، مع االســتدراك بأنه ترجمها كلها عن 

اللغة اإلنكليزية، لغير الناطقني بها.
وعلى مدى العقــود األخيرة، ملســنا توجها 
واضحا لعدد من الشــعراء الذين اجتهوا الى 
الترجمة، إضافة الى كتابتهم للشــعر، ورمبا 
نستطيع القول ان الســياب كان رائدا أيضا 
في الترجمة، مثلما هو رائد في الشــعر، اال 
ان االعالم على مايبدو رحب به شــاعرا وليس 
مترجما!، مع ذلك..يسجل التاريخ ان السياب 
كان مترجما ومبادرا فــي مختارات لنصوص 
اجنبية متفرقة لعدد من األســماء، ليكسر 
حاجزا طاملــا وضعه ادباء بــني االدب العربي 

والعاملي.
أصدر الســّياب مجموعة ترجماته ألول مرة 
عام 1955 في كتاب أسماه: )قصائد مختارة 

من الشعر العاملي احلديث(.
ومن ترجماته أيضا )عيون إلزا أو احلب واحلرب: 
عن أراغون، قصائد عن العصر الذري: عن ايدث 
ســتويل، قصائد مختارة من الشعر العاملي 
احلديث، قصائد من ناظم حكمت1951(، ومن 
ترجماته لألعمــال النثرية: االلتزام والالالتزام 
في األدب العربي احلديث: محاضرة ألقيت في 
روما ونشرت في كتاب األدب العربي املعاصر، 
منشــورات أضواء، بدون مكان للنشــر ودون 
تاريــخ لها، ثالثة قرون مــن األدب : مجموعة 
مؤلفني، دار مكتبة احلياة- بيروت- جزآن، األول 
بــدون تاريخ، والثاني 1966، الشــاعر واخملترع 
والكولونيل: مســرحية من فصل واحد لبيتر 
أوســتينوف، جريدة األســبوع- بغداد- العدد 

.1953 23-
في ذكــرى رحيله الرابعة واخلمســني، يبقى 
الســياب رمزا قويا لثورته على قوالب الشعر 
القدمي، وقوته رغم ضآلة جســمه، في كسر 
هذا الطوق الذي يخشــاه الى االن عدد كبير 

من االدباء.

في ذكرى وفاته نستذكر 
السياب مترجمًا 

قراءة ثقافية في ديوان »بريد العائلة« لـ فراس طه الصكر
مسّلمات وتمثيالت اللحظة الشعرية وغياباتها البليغة

دراسة

شعر

تراثيات

السياب ينعى نفسه
 

الداء يثلج راحتي، ويطفئ الغد ... في 
خيالي

ويطلقها كأنفاس  أنفاســي  ويشل 
الذبال

تهتز في رئتني يرقص فيهما شــبح 
الزوال

مشــدودتني إلى ظالم القبــر بالّدم 
والسعال ..

واحســرتاه! كذا أمــوت؟ كما يجف 
ندى الصباح؟

الزنابق  أفــواف  مــا كاد يلمع بــني 
واألقاحي

فتضــوع أنفــاس الربيع تهــّز أفياء 
الدوالي

حتى تالشــى في الهواء كأنه خفق 

اجلناح!
**

كم ليلة ناديت باســمك أيها املوت 
الرهيب

وودت لــو طلع الشــروق علي إن مال 
الغروب

باألمس كنــت أرى دجــاك أحب من 
خفقات آل

راقصن آمال الظمــاء ... فبلها الدم 
واللهيب !

باألمــس كنــت أصيــح: خذني في 
الظالم إلى ذراعك

وأعبر بــي األحقاب يطويهن ظل من 
شراعك

خذنــي إلى كهف تهــوم حوله ريح 
الشمال ..

نــام الزمان على الزمان بــه وذابا في 

شعاعك
**

كان الهــوى وهما يعذبني احلنني إلى 
لقائه

ســاءلت عنه األمنيــات وبت أحلم 
بارمتائه

زهراَ ونوراَ في فراغ من شكاة وابتهال 
..

في ظلمة بني األضالع تشــرئب إلى 
ضيائه

واليوم حببــت احلياة إلي وابتســم 
الزمان

في ثغرها وطفا علــى أهدابها الغد 
واحلنان

ســمراء تلتفت النخيل املساهمات 
إلى الرمال

في لونها وتفر ورقاء ويأرج أقحوان

**
شــع الهوى في ناظريهــا فاحتواني 

واحتواها
وارتــاح صدري وهو يخفــق باللحون 

على شذاها
فغفوت استرق الرؤى والشاعرية من 

رؤاها
املعطر كالغمامة  الدفء  وأغيب في 

في نداها
عينان ســوداوان أصفى من؟ أماسي 

اللقاء
وأحب من جنم الصبــاح إلى املراعي 

والرعاء
تتــألألن عــن الرجاء كليلــة تخفي 

دجاها
فجــراَ يلــون بالنــدى درب الربيــع 

وبالضياء

**
ســمراء يا جنمــا تألق في مســائي 

أبغضيني
واقســي علــى وال ترقى للشــكاة 

وعذبيني
خلي احتقارًا في العيون وقطبي تلك 

الشفاها
فالداء في صدري حتفز الفتراسك في 

عيوني!
يــا موت يــا رب اخملــاوف والدياميس 

الضريرة
اليوم تأتي ؟! من دعاك؟ ومن أرادك أن 

تزوره؟
أنا ما دعوتك أيها القاسي فتحرمني 

هواها
دعنــي أعيش على ابتســامتها وان 

كانت قصيرة

**
ال! ســوف أحيى سوف أشقى سوف 

متهلني طويال
لن تطفئ املصباح لكن سوف حترقه 

فتيال
في ليلة في ليلتني سيلتقي آها فآها
حتى يفيض سني النهار فيغرق النور 

الضئيال !!
**

يا للنهاية حني تســدل هــذه الرئة 
األكيل

بني الســعال على الدمــاء فيختم 
الفصل الطويل

النور  بإنطفاء  السوداء تفغر  واحلفرة 
فاها

إني أخــاف أخاف من شــبح تخبئه 
الفصول !!

**
وغدا إذا ارجتف الشتاء على ابتسامات 

الربيع
وانحل كالظل الهزيل وذاب كاللحن 

السريع
وتفتحــت بني الســنابل وهي حتلم 

بالقطيع
والنــاي زنبقة مددت يــدي إليها في 

خشوع
وهويت أنشقها فتصعد كلما صعد 

العبير
من صدري املهدوم حشرجة فتحترق 

العطور
حتت الشفاه الراعشات ويطفأ احلقل 

النضير
شيئا فشيئا .. في عيوني ثم ينفلت 

األسير !!

رئة تتمزق

شوقي عبد األمير
 

منذ ســنوات وهذه الفكــرة قائمة أن 
ينشــر هــذا الكتاب علــى حلقات في 
الزميلة » الصباح اجلديد » واليوم يسرني 
ان اصنع بني يدي صديقي وزميلي العزيز 
اســماعيل زاير رئيــس التحرير » مجلة 
لقمان » وهو كتاب الذي استغرقت في 
اعداده ست ســنوات وقد جاءت فكرته 
مــن غياب رافــد مهم من روافــد ادبنا 

ولغتنا وهو » النثر اجلاهلي » 
الشــعر  أن  الكبيرة تكمن في  املفارقة 
اجلاهلــي وصلنا ولو مجــزأ في عدد من 
الكتب واملعلقات والدواوين، اما النثر فال 

يوجد حتى كتاب واحــد يجمعه، علما 
ان كان منتشــرا جدا وميأل اسواق وحياة 
العرب قبل االســالم كما يؤكد ذلك كل 
املؤرخني العرب لكنهم لم يجمعوا هذا 
النثر ولم يعتنوا به وظل متفرقا مبعثرا 

في كتب التاريخ 
من هنــا تأتي اهمية جمع هــذا التراث 

العظيم ونشره في كتاب خاص به .
بالطبع ان عــدم االهتمــام بالنثر قبل 
بعضها  بنظريات عدة  يفســر  االسالم 
شــكلي باعتباره اصعب للحفظ على 
احلجة  هذه  ولكن  الشــفاهية  الذاكرة 
واهيــة وال تكفــي واملســألة مرتبطة 

بظهور االسالم واملوقف من االدب قبله

الكاهن اخلزاعي ينفر هاشم بن عبد 
مناف على أمية بن عبد شمس

 ولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان 
والرفادة فحســده  الســقاية  إليه من 
أميــة بن عبد شــمس بن عبــد مناف 
علــى رياســته وإطعامــه وكان ذا مال 
فتكلف أن يصنع صنيع هاشــم فعجز 
عنه فشمت به ناس من قريش فغضب 
ونال من هاشم ودعاه إلى املنافرة فكره 
هاشــم ذلك لســنة وقدره فلم تدعه 
قريــش حتى نافره على خمســني ناقة 
ســود احلدق ينحرها ببطن مكة واجلالء 
عن مكة عشر سنني فرضى بذلك أمية 
الكاهن اخلزاعي وهو جد  وجعال بينهما 
عمرو بن احلمق ومنزله بعســفان وكان 

مع أمية همهمة بن عبد العزى الفهرى 
وكانــت ابنته عند أميــة فقال الكاهن 
والغمام  الزاهر  والكوكب  الباهر  والقمر 
املاطر ومــا باجلو من طائــر وما اهتدى 
بعلم مسافر من منجد وغائر لقد سبق 
هاشم أمية إلى املآثر أول منه وآخر وأبو 

همهمة بذلك خابر

عوف بن ربيعة األسدي يتكهن
مبقتل حجر بن احلارث

 كان حجــر بن احلارث أبــو امرئ القيس 
ملك بني أســد وكان لــه عليهم إتاوة 
كل ســنة ملا يحتاج إليه فبقي كذلك 
دهرا ثم بعــث إليهم مــن يجبي ذلك 
منهم وحجــر يومئذ بتهامــة فطردوا 

رسله وضربوهم فبلغ ذلك حجرا فسار 
إليهم فأخذ سرواتهم وخيارهم وجعل 
يقتلهم بالعصا فســموا عبيد العصا 
وأباح األموال وصيرهم إلى تهامة وحبس 
جماعة من أشــرافهم منهم عبيد بن 
األبرص الشاعر فقال شعرا يستعطفه 
فيه ومنه قوله أنت املليك عليهم وهم 
العبيــد إلــى القيامة فــرق لهم وعفا 
عنهــم وردهم إلى بالدهــم فلما صاروا 
على مســيرة يــوم من تهامــة تكهن 
كاهنهم وهو عوف بــن ربيعة بن عامر 
األسدي فقال لهم يا عبادي قالوا لبيك 
ربنا فقال من امللك الصلهب الغالب غير 
املغلب في اإلبل كأنهــا الربرب ال يقلق 
رأسه الصخب هذا دمه ينثعب وهو غدا 

أول من يســتلب قالوا ومن هو ربنا قال 
لوال جتيش نفس جاشــية ألخبرتكم أنه 

حجر ضاحية
فركبــوا كل صعب وذلــول حتى بلغوا 
عســكر حجر فهجموا عليه في قبته 

فقتلوه.

سلمة بن املغفل كاهن بني احلارث بن 
كعب يحذرهم غزو بني متيم

اجتمعــت بنو احلــارث واحالفها من زيد 
وحزم بن ريان في عسكر عظيم , وساروا 
يريدون بني متيــم , فحذرهم كاهن كان 
مع احلارث واســمه ســلمه بن املغفل , 

وقال:
»انكم تســيرون اعقابــا, وتغزون احبابا 

, ســعدا وربابــا , وتردون مياهــا جبابا, 
فتلقون عليها ضرابا , وتكون غنيمتكم 
ترابــا , فأطيعوا امري وال تغــزوا متيما« 
 , بنــي متيم  ولكنهم خالفــوه وقاتلوا 

فهزموا هزمية نكراء .

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

غالف الديوان
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البارزاني بعد اتفاقية آذار

* مصاحلة البارزانــي معكم بعد آذار 
هل كانت مجرد موقفا قوميا منه أم 

كانت هناك دوافع أخرى؟
- أعتقد بأن البارزاني فهم جدا موقف 
البعــث منــه، وأن هذا النظــام ليس 
جــادا في مواقفــه وأنه فــي احملصلة  
ســينفجر الوضع معه مجددا، ولذلك 
أراد أن يســتغلها فرصة لكي يتصالح 
معنــا، وظــن أن الوضع فــي صاحله و 
أنه القــوة الغالبة و نحــن املهزومون 
سياســيا وبذلك يستطيع أن يتصالح 
أنــه إنطلق  معنا بشــروطه، وأعتقد 
من هــذا التصور وكذلك من شــعوره 
القومي.  وأود القــول أيضا، ان كل من 
أحب البارزانــي وأخلص له نصحه بأن 
يتصالح معنا، سواء في شرق كردستان 
أو غربهــا، وأتذكر أن الســوفيات أيضا 
واقعة  بذلك، وســأروي هنــا  نصحوه 
انني إلتقيت بشخص روسي في  وهي 
بيت نــوري عبدالرزاق يدعى آزاروف، وقد 
جاء بعد صدور بيان آذار خصيصا لكي 
يراني، وسألني "ماهو موقفك من بيان 
آذار؟، قلت له "هــذا بيان جيد رغم أننا 
تضررنا منه كحزب"، وقد أعجب بهذا 
الرأي وقال "إذن نحن نود أن تتصاحلوا مع 
البارزاني"، أجبته "نحن أيضا نود ذلك"، 
قال "هل تريدون أن نتوسط باملوضوع"، 

قلت "نعم نحن نرحب بذلك جدا".
وأعتقد بأن نصائح الســوفييت لعبت 
دورا مهما، كمــا أن البارزاني كان يريد 
أن يغلق جميع األبواب أمام منافسيه، 
فلــم تعد هناك قوة تعتــرض طريقه، 
وظن املال أنه قــد تتحرك إيران أو جهة 
أخرى لتســتقطبنا نحوها إذا لم يبادر 
هو بنفسه للمصاحلة معنا، وكان يريد 
أن يجمع الكــرد جميعهم حوله وكان 
يعــرف بأن لنا قوتنا واننــا قادرون على 
جمع الناس حولنا لذلك أراد كســبنا 
الــى جانبه، غير ذلــك ال أرى أية دوافع 

أخرى.

حســابا  البعــث  حســب  وهــل   *
و متتني  التقــارب  اســتراتيجيا لهذا 

الصف الكردي؟
- البعث كان ينقســم في ذلك الوقت 
الى فريقن غير متجانســن.أنظر الى 
حال البعث قبل وصول صدام للحكم، 
فقد كان يتشكل من عدة أجنحة حتى 
عــام 1980، فجناح يقول لنتصالح مع 
الكرد و مننحهــم حقوقهم، وكل من 
حمل هــذه األفكار أعدمهــم صدام، 
وللعلم فإننا عن طريق البعث اليساري 
كنا نعلــم باألوضــاع الداخلية حلزب 
البعث، جاء حــازم جواد الي حن كنت 
فــي إيران وقــال "إســتعجل بالعودة 
جالل الى كردستان وأنا سألتحق بكم 
فهناك خبر سنتلقاه قريبا"، وكنت في 
طريقي الى كردســتان حن ســمعت 

بإعدام هؤالء.
أما عن حــزب البعث فقــد كان الرأي 
الســائد والذي جمع بن صدام حسن 
وميشيل عفلق هو القضاء على الكرد 
وإبادة حركتهم التحررية بالقوة. وكما 
حتدثت ســابقا لقد كان هنــاك تياران 
داخــل البعــث، األول تيــار عبداخلالق 
السامرائي وعبداهلل سلوم السامرائي، 
املصاحلة  ويؤيدون  بصفنا  كانوا  وهؤالء 
مع الكرد وحتقيــق حقوقهم القومية، 
والتيــار الثانــي يقوده صدام حســن 
الــذي يســعى للقضاء علينــا وعلى 
حركتنا، ويرى هذا التيار أن األولوية هي 
القضاء علينا كحزب، ثم القضاء على 
املال مصطفى ألنه فــرد، ولهذا حاولوا 

إغتياله لكن اهلل جناه.

* حســنا لنفترض أن احلكومة وقعت 
بيــان آذار معكــم فمــا كان يكــون 

موقفكم مع املال مصطفى؟
- إذا فعلت ذلك، كنا سنســيطر على 
الوضع بشــكل أفضل مــن البارزاني، 
كنــا نردد دائمــا أنه حتى لــوكان املال 
مصطفى فــي أضعف حاالتــه فإننا 
لن نتردد فــي املصاحلة معه، وكان ذلك 
رأي أغلبية الرفاق، ألننــا كنا نرى بأننا 
ال نحن نســتطيع القضــاء عليه وال 
هو يســتطيع القضاء علينــا، ونحن 
الطرفان مطلوبان للحزب و للشــعب 
الكــردي، لذلــك رأينا بــأن األفضل أن 
نستمر معا و نتصالح فاملال مصطفى 
أيضا ضــروري. فلو إتفقــت احلكومة 
البيان لكنت سأرســل  و وقعت  معنا 

مندوبا عني أو حتــى أذهب أنا الى املال 
مصطفى للتصالح معه على شرط أن 

أتيقن بأنه اليقتلني.

*هــذا يعنــي بــأن التوجهــات نحو 
املصاحلة كانت موجودة عندكم؟

- نعم بكل تأكيد، وأقــول للتاريخ بأن 
عدم القتال كان هو الرأي الغالب على 
جميعنــا باحلــزب، وتغليــب املصاحلة 
والعيــش بســالم وحــل مشــاكلنا 
وخالفاتنا عن طريق احلوار السياســي، 
كنا نرى بأن أجواء الســالم ستتيح لنا 
فرصة أفضل للتقدم و حتقيق مطالبنا، 
وأن القتــال ضد املال مصطفى الجدوى 
مــن ورائه. كنا نرى بأن حل مشــاكلنا 
نحن  ســيخدمنا  الســلمي  باحلــوار 
كحزب، والقتال يكــون في صالح املال 
نداءات  دومــا  يفض  الــذي  مصطفى 
العسكري  احلل  لتغليب  ويعى  السالم 
على احلــوار، هو أدرك بأننــا أقوياء من 
ناحية التنظيم الشــعبي ومن ناحية 
الفكر السياســي، ولذلك سعى لكي 
يحل خالفاته معنا باحلرب القتال. لقد 
حاولنا مرارا أن نرســل إليه بوســطاء، 
من إيرانين الى الشيوخ و رجال الدين و 
الشخصيات األخرى ولكن كل جهودنا 

كانت تذهب سدى.

* مــع كل ذلك هــل كان باإلمكان أن 
تدفعوا عن أنفسكم القتال؟

- أعتقــد بــأن املكتب السياســي لو 
إنتهج سياســة أكثر حكمة و تبصرا 
عام 1964 وأبدى مرونــة كافية، ولو أن 
نوري شــاويس و علي عبداهلل و بعض 
الرفــاق اآلخرين لــم يتصرفا بكل هذا 
العنف و التطرف ولم يخدعوا األستاذ 
إبراهيــم أحمد، ولو كان األســتاذ وازن 
األمور بشــكل أكثر هدوءا ولم ينخدع 
بأقوال هـــؤالء، لم يكــن القتال يقع، 
رغم أن املـال مصـطفى كـان يريد ذلك 
بإحلاح، ولـكن كـان بإمكاننا أن نصده، 
وكمــا قلت كـــان يفتــرض أن نعقد 
كونفراسا أو مؤمترا مـشـتركا للـحزب 

لكي نحل مشـاكلنا وخـالفاتنا.

الكرد واليساريون اإليرانيون ودورهم  
في الساحة السياسية بكردستان 

العراق

* كيف بدأت عالقة احلزب مع اجملموعة 
اليسارية اإليرانية وجماعة  املال ئاوارة 

حتديدا.
- هاتان مســألتان مختلفتــان، فاملال 
الدميقراطي  احلــزب  إنشــق عن  ئاوارة 
اإليراني مع قادر شريف  الكردســتاني 
و سعيد كويســتاني و حسن مدني، 
توفيق  أحمد  احلزب  وتولى ســكرتارية 
)عبداهلل إسحاقي(، وشكل هؤالء جلنة 
قيادية بإســم )جلنة تصحيح مســار 
احلزب الدميقراطي الكردستاني اإليراني( 
عام 1964 ولم يدم أمرهم إال سنة واحدة 
فقط. ثــم في عام 1967 و مبســاعدة 
و إســماعيل شريف  سليمان معيني 
زادة و املال ئاوارة و ســعيد كويستاني و 
سناري مامدي و ساالر حيدري أسسوا 
جلنة ســموها "اللجنة الثورية للحزب 
الدميقراطــي الكردســتاني اإليراني "، 
وكانت تصورات هذه اللجنة هي اخلروج 
من حتــت عباءة املال مصطفى و العودة 
الــى إيران ملمارســة النضــال الثوري 
في كردســتان هناك. وأن يعملوا على 
تشــكيل مجاميع مســلحة صغيرة 
و التجــول مبناطق كردســتان اإليرانية 
لتوعية الناس الناشطون في هذا اجملال، 
كانوا املال ئاوارة و إســماعيل شــريف 
زادة و ســليمان معيني كلف كل واحد 
منهــم بإدارة شــؤون منطقة معينة، 
في  مهمته  معينــي  ســليمان  تولى 
مهاباد، واملال ئاوارة مبنطقة سردشت و 
إسماعيل في بانة، وكانت لهؤالء صلة 

بنا منذ فترة طويلة.
وإلتزم املال ئاوارة و قادر شــريف جانبنا 
في املكتب السياسي أثناء صراعنا مع 
املــال مصطفى، خاصة بعــد أن تقوت 
ونحن  بإيــران،  مصطفى  املــال  عالقة 
مع  لعالقة  وأسســنا  عنهــا  إبتعدنا 
بغــداد والقاهرة. كان هــؤالء يدعمون 
توجهاتنــا وكانوا قد بــدءوا توا بإعالن 

وأوفد  دعمنا،  الــى  ويحتاجون  ثورتهم 
املال ئاوارة ســليمان معيني ليلتقي بنا 
في السليمانية لطلب املساعدة، وحن 
وصل الــى الســليمانية وقع بقبضة 
احلزب الشــيوعي، و قالــوا له ال تذهب 
الى هذه اجلماعة فانها لن تساعدكم، 
تعال معنا سنأخذك الى بغداد لتلتقي 
مبســؤولي الســفارة املصرية. وهكذا 
ذهبوا الى السفارة املصرية التي سألنا 
مســؤولوها بأن جماعة أتــوا لزيارتنا 
تقييمنا  "أن  رأيكم؟ فقلنا لهــم  فما 
لســليمان معيني ليس جيــدا، ولكن 
املال ئــاوارة وإســماعيل شــريف زادة 
رجال ثوريــون ونحن نؤيدهــم". وبعد 
أن علمنا بأن ســليمان معيني أصبح 
بدوره ضمن جماعتهم غيرنا رأينا فيه، 
ألن كل العتب املوجــه الى معيني هو 
تقربه من أحمد توفيق، وبعد أن علمنا 
بإنشــقاقه وإلتحاقه باللجنة الثورية 
غيرنا موقفنا منه و أوصينا الســفارة 
املصرية مبساعدته، لكن املصرين قالوا 

سندرس مطالبهم.
بعــد وصوله الى الســليمانية إتصل 
الى  بقاله تكراني، وأخذه هــذا األخير 
جبل أزمر وهناك إعترضتهم قوة تابعة 
للمال مصطفى بقيــادة صديق أفندي 
وأنزلوه من السيارة. وطبعا وصل اخلبر 
مسبقا الى صديق بأن سليمان معيني 
داخل تلك الســيارة، وليس واضحا من 
الذي وشــى به، وماهو دور الشيوعين 
هنا؟ املهم مت تســليم ســليمان الى 
املــال مصطفى الــذي ســارع بقتله 
وأرسل جثته الى إيران و هناك علقتها 
الســلطات اإليرانية أمام مركز شرطة 
مهابــاد و قالــوا بأن املــال مصطفى 
ســلمنا جثته بناءا علــى طلبنا. وأثار 
تسليم جثة ســليمان معيني ضجة 
كبرى وإنعكس ســلبا على ســمعة 
املوضوع  كبرنا  ونحــن  املال مصطفى، 
حتى إضطر احلزب الشــيوعي أن ينشر 
مقاال دون اإلشــارة الى مسؤولية املال 
مصطفى وكان حتــت عنوان )ملصلحة 
مــن محاربة أحرار كردســتان إيران(، و 
وصفت اجلرمية بعمل شــائن لكن من 

دون اإلشارة الى من قام به ومن املسؤول 
عنه.

* ومــاكان دور أحمــد توفيــق داخــل 
البارتي، ومن أين حصل التقارب بينه 

و بني املال مصطفى؟
- لقد قام أحمد توفيق بأدوار ســلبية 
داخل احلزب الدميقراطي الكردســتاني 

اإليراني، منها:
أوال: أنــه كان ميينيا متطرفــا، ويناصر 
بشــدة التقارب مع أمريــكا وأوروبا و 
الغــرب عموما وربط احلركــة الكردية 
بهذه الدول، حتى أنه جــاء الى بيروت 
ممثال عن البارزاني لكي يبني عالقة مع 
األمريكان. ودانا آدم شــميدت وجه في 
كتابه الشــكر ألحمد توفيق ألنه كان 

دليله الى البارزاني.
ثانيا: كان أحمد توفيق طموحا للغاية، 
حتى انه أراد أن يتــزوج من إحدى بنات 
املــال مصطفى ليكتســب الوجاهة و 

يكون كبير شعب كردستان إيران.
ثالثا: وقف ضد حزبنا وقام بدور شــائن 
في اخلالف الــذي حصل بن احلزب واملال 
مصطفى، وكان يحثه ملزيد من العداء 
ضدنــا، حتى انــه حن أعتقــل علي 
عبــداهلل ورفاقه في سنكســر عينه 
البارزاني مديرا للسجن الذي أودع فيه 

هؤالء.
 

* وكيــف كانت عالقتكــم مع القوى 
اليسارية اإليرانية؟

- اتصلوا بنا عن طريق آخر، فقد ظهرت 
فــي أوروبــا جماعة تدعــى  )املنظمة 
الثوريــة حلزب تودة اإليرانــي( و قرروا أن 
يبعثوا مبندوب عنهم الى كردســتان و 
يدعى الدكتور كورشــي الشايي، وحن 
وصل إلينا غير إسمه الى دكتور جالل، 
وحن جاء إلتقيته فــي بغداد، وعرفت 
بأن كمال فــؤاد كان صادقا معي حن 
وصفــه بــأن آراءه وأفــكاره مطابقة 
ألفكارنا ومبادئنــا، فقال "جئت إليكم 
لتدلوني الى املال ئاوارة و رفاقه اآلخرين 
بكردســتان إيران"، فقلت له "حســنا 
تفعــل، إذهب إليهــم وإتفق معهم"، 

وهكذا ذهب الى املال ئاوارة ورفاقه، وفي 
تلك األثناء أرســل املال ئاوارة شــخصا 
إلينا لكي منده باملساعدة، فأرسلنا إليه 
ببعض األســلحة واألموال و الذخائر، و 
أبلغناهم بأننا مســتعدون لتلبية كل 
مايطلبون. وفي هذه األثناء أخذ احلماس 
ببعض شــبابنا لإللتحاق بهم والعمل 
معهــم منهم نوشــيروان مصطفى 
وشــازاد صائب، وفي احلقيقة لم منانع 
ذلك، وحن ذهــب إليهم الدكتور جالل 
وإسماعيل شريف  ئاواراة  باملال  وإلتقى 
زادة كــون إنطباعا جيدا عنهم ورحبوا 
إســماعيل  أن  الشــباب حتى  بهؤالء 
شريف وزادة أرسل الي برسالة وأعتقد 
بأنهــا مازالــت باقيــة عنــدي يقول 
فيها "نحــن نحتاج الــى نصائحكم 
السياســية وتعاونكــم معنا"، ووجه 
إلــي بضعــة أســئلة حــول الوضع 
السياســي احمللي والدولي وأســاليب 
تلك  البيشــمركة، وكانــت  معــارك 
أســئلة مهمة في ذلك احلن، فأجبته 
ولألســف وقعت هذه  بثالثن صفحة 
الرســالة بيد اإليرانين بعد إستشهاد 
السلطات  وإســتخدمتها  إسماعيل 
اإليرانية كوثيقــة إدانة ضدي.لم تكن 
عالقتنا مقطوعــة متاما بعد حن رجع 
األســتاذ إبراهيم أحمد من طهران الى 
بغداد وإلتقى بعمــر دبابة وأبلغنا "بأن 
اإليرانين قالــوا بأنهم وضعوا أيديهم 
على رسالة طالباني، وقالوا بأنه يتدخل 
في الشــؤون اإليرانيــة ونحن لن نقف 
مكتوفي األيدي إزاء ذلك، ونقسم بأنه 
حتى لو كان بحضــن عبدالناصر فإننا 
ســنقتله". وعلق عمر دبابة على ذلك 
بقوله "ونحن أيضا إذا رجع شــاه إيران 
الى بطن أمه سنقتله “وأثار هذا القول 

ضجة كبرى في اجلانب اإليراني.

العالقة مع كردستان اإليرانية

* كيف كان مستوى الدعم السياسي 
و العســكري الــذي قدمتموه للقوى 
اليســارية اإليرانية و الى متى استمر 

هذا الدعم؟

- كانت لدينا عالقات سياسية معهم، 
ولكــن بشــكل أقــل مــن العالقات 
أن ســاعدناهم  وبعــد  العســكرية، 
تطوروا قليال، ولكن لألسف وقع حدثان 
األول هو إستشهاد إسماعيل  سيئان: 
شــريف زادة و املال ئــاوارە، و الثاني هو 
تسليم سليمان معيني، وهذان حدثان 
أخمدا احلركة و إنتهت بالتالي عالقتنا 
معهم. فا ملال مصطفى قتل سليمان 
معيني و السلطات اإليرانية قتلت املال 
ئاوارة وإسماعيل شريف زادة، ومن كانوا 
معهم هربوا جميعا، وإلتحق بعضهم 
بنــا وكانــوا بحــدود 100 شــخص و 
أنضموا الى بيشمركتنا في بكرجو، ثم 
إزداد عددهم فيمــا بعد و كنا نخطط 
إلعادة إرســالهم الى اجلزء اإليراني من 

كردستان.
كان مجيء الدكتور جالل ســببا لبناء 
العالقة بيننــا و بن اليســار اإليراني 
وخاصة مع املنظمة الثورية حلزب تودة، 
وأصدروا جريدة بإســم "تــودة “وجاءنا 
الوقت بدأت  ببعض أعدادها، ومن ذلك 
عالقتنــا تنمو وتتطــور. وأبلغنا دكتور 
جــالل أن جماعــة منهــم ذهبت الى 
كوبــا وتلقت هناك تدريب عســكريا، 
باحلركة  لإللتحــاق  وننتظــر عودتهم 
التحرريــة اإليرانيــة، فقلنــا له "أهال 
ومرحبا بهــم حن يعــودون "وعندما 
وصلــوا كان املــال ئاوارە و إســماعيل 
شــريف زادة قد أستشــهدا، و لذلك 
لم يتســن لهم اإلنضمام الى احلركة 
وكان  معنا  للبقاء  فإضطروا  التحررية، 
عددهم حوالي 30 شــخصا. وبإلتحاق 
هؤالء قويــت عالقتنــا وتقدمت أكثر، 
فطلبوا منــا تدريبهم، فأوكلت املهمة 
العريف  ألحد أفضــل معلمينا وهــو 
حميد املعروف بحميد رشــاش ليتولى 
تدريبهم على فنون القتال. وفي املساء 
جاءنــي حميد وقال "مــام جالل هؤالء 
أحســن  ويعرفون كل شــيء  مدربون 
منا". فســألتهم "هل صحيح بأنكم 
مدربون على كل أنــواع القتال"؟ قالوا 
ضاحكــن "نعــم، نحن تدربنــا جيدا 
فــي كوبا". وهكذا بدءوا نشــاطاتهم 
إيران،  باإلتصال بأعضاء احلركــة داخل 
ورغــم أن بعضا منهم قــد أعتقل ومت 
إعدامه، ولكن بقائهم عندنا لفترة كان 
له تأثير فكــري كبير علينا، فقد كانوا 
بحق شباب مثقفن وأذكياء أمت العديد 
منهم دراســات عليا وكانوا بسيطن 
و شــعبين في تصرفاتهــم. ومتكنوا 
من إقامة صداقــات مع مجموعة من 
نوشيروان  السليمانية منهم،  مثقفي 
مصطفى و شازاد صائب و بكر حسن 
آخــرون، وهكذا  و  و محمود مالعــزت 
تطورت العالقــات مع اجلانب اإليراني، و 
أتذكر أنــه ذات مرة هاجمتنا مجموعة 
من جحوش شــاه إيــران و جماعة املال 
مصطفى في حلبجة و إســتطعنا أن 
نأســر عددا من هؤالء اجلحوش و أتينا 
بهم الى مقرنــا فرآهم هؤالء و تعرفوا 
عليهم وعرفوا أين يسكنون في إيران و 

إلتقطوا صورهم و نشروها.

*وملاذا لم تؤسســوا العالقة مع بقية 
اجملموعات املعارضة إليران؟

- حاولنــا عــن طريق هؤالء الشــباب 
وجنحنــا فعال فــي إقامــة عالقة مع 
فدراسيون دانشجوان إيران في اخلارج ، 
وكان أكثر أعضائه من اجملموعة الثورية 
ومن غيرهم أيضا مثل جماعة اجلبهة 
يدعى  بشــخص  وعرفونا  الشــعبية 
حسن ماســتالي و مازال صديقنا الى 
اليــوم و يعيش في أملانيــا و أعتقد أنه 
شــكل مجموعة داخل إيــران وخاض 
اإلنتخابات البرملانية هناك و فاز مبقعد 
برملاني لكن السلطة رفضت عضويته. 
وكان هذا يقود اجلبهة الشــعبية في 
الشرق األوســط و جاء مبساعدتنا الى 
العراق ثم ســافر الى لبنــان و إلتحق 
جاءت  ثــم  بالفلســطينين،  هنــاك 
مجموعــة أخرى تطلق على نفســها 
و  الفلســطينين(  )مجموعة  إســم 
تشــكلت من الشــباب الذين يريدون 
الى فلســطن عــن طريقنا،  الذهاب 
ولكنهــم أعتقلوا في طريق الســفر 
الى هناك و جنحنا فــي إنقاذ بعضهم 
فيما فقدنا أثــر البعض منهم و مازال 

مصيرهم مجهوال. 
وفي احلقيقــة كنا نشــتهر في تلك 
الفتــرة بأننا ضد الشــاه و لذلك كان 
الكثير من القــوى اإليرانية املعادية له 

يأتون إلينا طلبا للمساعدة.

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

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل 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 حســني 
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 أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

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

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عامًا من التكية الى قصر السالم

) لقاء العمر(
الحلقة 34
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احمد حسن البكر مع االستاذ عبد اخلالق السامرائي مال مصطفى بارزاني

 البعث كان ينقسم في ذلك الوقت الى فريقين غير متجانسين.أنظر الى حال البعث قبل وصول صدام للحكم، 
فقد كان يتشكل من عدة أجنحة حتى عام 1980، فجناح يقول لنتصالح مع الكرد و نمنحهم حقوقهم، 
وكل من حمل هذه األفكار أعدمهم صدام، وللعلم فإننا عن طريق البعث اليساري كنا نعلم باألوضاع 

الداخلية لحزب البعث، جاء حازم جواد الي حين كنت في إيران وقال "إستعجل بالعودة جالل الى كردستان وأنا 
سألتحق بكم فهناك خبر سنتلقاه قريبا"، وكنت في طريقي الى كردستان حين سمعت بإعدام هؤالء.
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متابعة الصباح الجديد:

العديد  2018 رحيل  شهد عام 
مــن قمــم الفن فــي العالم 
العربي، سيما في مصر وسوريا 
والعراق ولبنــان واألردن واجلزائر 

والسعودية.

أبزر الشخصيات الفنية التي 
فارقتنا 

الفنــان   رحــل عــن عاملنــا 
الكبير طه ســالم  العراقــي 
ويعد من املمثلني املســرحيني، 
اذ بــدأ اهتماماته املســرحية 
منذ عــام 1946، وكتــب عدداً 
مــن املســرحيات ذات الطابع 
الطنطل،  منهــا،  الشــعبي 
في  ومثل  احللــوب،  و،البقــرة 
السينما ومن أشهر افالمه ،أبو 

هيلة، و،شايف خير.
ورحلت ايضــاً الفنانة واملمثلة 
اخملضرمة فرجينيا ياسني ممثلة 
الفني  عراقية بدأت شــوطها 
1964 مع الفرقة القومية  عام 
للفنون الشــعبية ثم انتقلت 
الى التمثيــل الدرامي وبعدها 
بالعديد  السينما شاركت  الى 
التلفزيون  فــي  األعمــال  من 
العراقــي وعملــت كمونتيرة 

سينمائية.
ورحلت الفنانة ســحر طه من 
مواليد العــراق، وحاصلة على 
ماجستير في إدارة األعمال من 
بغداد عــام 1984، ثم حصلت 
والغناء  العود  على شهادة في 
العالي  الوطنــي  »املعهد  من 
في  اللبنانــي  للموســيقى« 
1989. إضافــة إلــى حياتهــا 
املهنية في املوسيقى، اذ كتبت 
في عدة صحف لبنانية وعربية، 
»املســتقبل«،  صحيفة  بينها 
وقدمــت عــدداً مــن البرامج 

التلفزيونية.
ترك املوسيقار سراج عمر فراغاً 
كبيــراً في الســاحة الغنائية 
يعد صاحب  وهو  الســعودية، 
أول اوبريــت وطني مــن احلانه 
يدخل دار الثقافات العاملية في 

فرنسا.
للمهرجان  التوحيد  أبريت  وهو 
 ،1994 عام  للجنادرية  الوطني 

9 جامعات  فــي  درس  والــذي 
توزيع  بإعادة  عاملية، كما قــام 
النشــيد الوطني الســعودي 

باآلالت النحاسية العسكرية.
الطيب  اخملرج  رحل  تونس،  وفي 
الوحيشي أحد أبرز رواد صناعة 
بدأ  والذي  التونسية،  السينما 
شوطه مع األفالم التسجيلية 
مثــل )الطريــق املتقاطع( في 
 ،1971 في  و)التماثيــل(   1970
قرية بني  )قريتــي  وحاز فيلمه 
التانيت  جائــزة  علــى  القرى( 
األفالم  مســابقة  في  الذهبي 
القصيــرة لدورة أيــام قرطاج 

السينمائية عام 1972.
وتــوج فيلمــه )ظــل األرض( 
بجائــزة النقــاد مبهرجان كان 
الســينمائي عــام 1982، كما 
حصد العديد مــن اجلوائز عن 
أعماله فــي مهرجانات عربية 

وأوروبية.

أما في فلســطني، فقد رحلت 
رمي  امللتزمة  وامللحنــة  املغنية 
بنا، بعد صراع طويل مع مرض 
الشاعرة  ابنة  الســرطان، هي 
الفلســطينية زهيــرة صباغ، 
ولها عدة ألبومات موســيقية 
الوطني،  الطابع  عليها  يطغى 
ويتميز أســلوبها املوســيقي 
الفلسطينية  التهاليل  بدمج 

التراثية باملوسيقى العصرية.
وفــي األردن، رحل فارس الدراما 
البدويــة ياســر املصري عقب 
حادث سير مؤسف، تاركاً وراءه 
العديــد من األعمــال الهامة، 
البــدوي  املسلســل  ســيما 

الشهير منر بن عدوان.
رشيد  الفنان  رحل  اجلزائر،  وفي 
أغاني  مبزج  اشــتهر  الذي  طه 
الروك مع املوســيقى العربية، 
وإعادة إحيــاء أغنية »يا الرايح 
وين مسافر« لدحمان احلراشي، 

كما ذاع صيته بنحو كبير في 
فريقاً  عندما شكل   1998 عام 
غنائياً مع كل من الشاب خالد 
اسم  يحمل  فوضيل،  والشاب 
»1،2،3 ســوالي«، خــالل حفل 
في فرنســا عد األشهر، وحقق 
جناحــاً كبيــراً على مســتوى 

احلضور واملبيعات.
كما شــهد العام 2018 رحيل 
املمثــل املصري البــارز جميل 
راتب، الذي قضــى رحلة فنية 
عمرها 60 عاماً، إذ شــارك في 
العاملية  األفــالم  العديد مــن 
وفيلم  العرب«،  »لورانس  أبرزها 
»ترابيــز«، وجــرى تكرميــه في 
مهرجان القاهرة الســينمائي 
2005، ومن قبــل منظمة األمم 
املتحــدة للفنون عــام 2018، 
املؤلف املسرحي  وتوفي كذلك 
الكبيــر سميـــر خفاجـــي، 
وشهد العـــام نفسـه رحيـل 

الكبيـر  والكاتـــب  املفكـــر 
جـالل أميـن.

وفي لبنان، رحل اخملرج اللبناني 
املسرح  أثرى  الذي  األظن،  نبيل 
 2018 عام   الفرنسي.وشــهد 
رحيل الفنان الكبير نهاد طربيه 
الذي اشتهر بأغنية »بدنا نتزوج 
عالعيــد«، ورحــل كذلك جنم 
الفنان  الرحباني  مســرحيات 
زياد أبو عبســي بعد مشــوار 

حافل بالعطاء الفني.
الرواية  رائد  رحل  الكويت،  وفي 
الكويتيــة إســماعيل فهــد 
إســماعيل بعد شــوط حافل 
الرواية  عالــم  خاللــه  أثــرى 

العربية.
وكما رحل العديد من الفنانني 
واملمثلني  واخملرجني و اإلعالميني 
العــرب لعــل أبرزهــم: املثل 
املصري محمد متولي، واملمثل 
الكويتــي عبــد اهلل الباروني، 

والفنان األردني زياد أبو سويلم، 
والفنان األردني موســى عمار، 
والفنان املصري الشــاب ماهر 
عصــام، والفنــان البحرينــي 

سالم سلطان.
كذلــك رحلــت عــن دنيانــا، 
املصرية  واملمثلــة  الراقصــة 
األردني  الفنــان  ورحــل  هيامت، 
واملطــرب  الزواهــرة،  ماجــد 
املاجــد،  ماجــد  الســعودي 
واملمثلة املصرية سناء مظهر،  
اخملضرمة  التونســية  واملمثلة 
واملمثل  السويســي،  خديجة 
املســرحي  التونســي  واخملرج 
محمد إدريــس، واملمثل واخملرج 
املصــري عمر ناجــي، واملغني 
التونســي حســن الدهماني، 
حامت  الشاب  التونسي  والفنان 

بالرابح.
الشــهير  اإلعالمي  يعد   كما 
أبــرز  مــن  قنديــل  حمــدي 
الشــخصيات التــي  رحلــت 
في العــام 2018، ورحل كذلك 
املمثــل املصــري أحمــد عبد 
الــوارث، واملمثلة املصرية كوثر 
توفيق  السوري  والفنان  رمزي،  
العشا، واملمثل واملصور املصري 
واملمثلة  التلمســاني،  خالــد 
الســورية ماكدة مــورة، ورائد 
األغنيــة األمازيغية في اجلزائر 
جمــال عالم، واملمثــل املصري 
القــادر، والنجمة  جالل عبــد 

الكبيرة مديحة يسري.
البارزة  الفنيــة  الوجــوه  ومن 
شــمعتها  انطفــأت  التــي 
املغربية  املمثلــة   ،2018 فــي 
اخملضرمــة خديجــة جمــال، 
واملمثلة الســورية دينا هارون، 
واملمثلة واملغنية املصرية غنوة 
ســليمان، واخملرج املصري عمر 
الشيخ، واملغني املغربي ميمون 
الوجدي، والفنان املصري حسن 
التونسي  واملوســيقار  كامي، 
قاسم كافي، واملمثلة املصرية 
واخملرج  واملمثل  طه  شــاهيناز 
التونســي املنصــف األزعــر، 
والناقــدة الفنيــة الســاخرة 
اللبنانية أمــل حمادة، والفنان 
املصــري عــادل أمــني، وتوفي 
أيضاً مؤلف النشــيد الوطني 
الصقلي  علي  الشاعر  املغربي 

احلسيني.

قمم فنية وثقافية عربية رحلت في 2018
منهم من رحل بصمت 

بعض الديناصورات تعاطت المخدرات
يعد اكتشاف حفرية قدمية يعود تاريخها لنحو  100 
مليون سنة في منجم كهرمان في ميامنار، اكتشافاً 
كبيراً ليس فقــط على الناحية األثرية وإمنا العلمية 

املرتبطة بتطور احلياة في ذلك الوقت.
اكتشــف العلمــاء عينة مــن فطريات مســببة 
للهلوسة كانت محفوظة في أحجار الكهرمان التي 

مت العثور عليها.
الفطريات التــي عثر عليها تبني بأن منشــأها هي 
والتي كانت  العمالقة  النباتــات  الديناصورات آكلة 
 »the sun« تعيش في تلك الفترة، بحسب صحيفة

البريطانية.
وتعد هذه الفطريات والتي كانت تعيش على النباتات، 
الديناصورات  األنــواع مــن  لبعض  غذاء أساســياً 

الضخمة كديبلودوكس وستيغوصور.
واملثيــر في األمــر أن هذه الفطريات تشــبه لدرجة 
كبيرة في تركيبهــا فطر »إرغــوت«، املوجود حالياً 
وهــو الفطر الذي يدخل في تركيب عقار ثنائي إيثيل 

حمض الليسرغيك، املعروف بـ«LSD« اخملدر.
وبحسب علماء من جامعة أوريغون األميريكية، فإنه 
من املتوقع بأن هذا الفطر كان ينبت بطول احلشائش 
وكان مصدر غذاء لتلك األنواع من الديناصورات، ورمبا 
كان يســبب لها الهلوسة.وكانت هذه الديناصورات 
التي تقتات عليه يتم افتراسها من ديناصورات أكبر 
حجماً منها. ويسبب هذا الفطر الهذيان، والهلوسة، 

والتشنجات، واأللم الشديد، بل واملوت.

فيلم عربي في جوائز » األوسكار« 
في إجناز عربي كبير على املستوى السينمائي العاملي، 
بات فيلــم »كفرناحوم« للمخرجــة اللبنانية نادين 
لبكي قريباً من الفوز بجائزة أوســكار أفضل فيلم 

أجنبي بعد أن وصل للقائمة اخملتصرة لهذه الفئة.
وأعلنت أكادميية فنون وعلــوم الصور املتحركة في 
الواليــات املتحــدة، ان القائمة اخملتصرة ملســابقة 
أفضل فيلم أجنبي ضمت 9 أفالم من أصل 87 فيلماً 

شملتهم املرحلة األولى لالختيار.
وجــاء ترتيب األفــالم أبجدياً باإلجنليزيــة على وفق 
جنسياتها كالتالي »طيور املمر« )بيردز أوف باسدج( 
من كولومبيا ،و«املذنب« )ذا جيلتي( من الدمنارك، و«ال 
تنظر بعيدا« )نيفر لوك أواي( مــن أملانيا، و«لصوص 
املتاجــر« )شــوب ليفترز( مــن اليابــان، و)أيكا( من 
كازاخســتان و)كفرناحــوم( من لبنــان، و)روما( من 
املكســيك و«حرب بــاردة« )كولد وور( مــن بولندا، 

و«احتراق« )بيرنينج( من كوريا اجلنوبية.
وقالت األكادميية التي متنح اجلائزة األشــهر عاملياً إن 
األولية  بالقائمة  أعضاءها شاهدوا األفالم املرشحة 
فــي الفترة من منتصف أكتوبر وحتى العاشــر من 
ديســمبر، قبل أن يســتقروا على األفالم التســعة 

اخملتارة.
ومن املقرر إقامة حفل توزيع جوائز األوســكار في 24 

فبراير 2019 مبسرح »دولبي« في هوليوود. 

ملونشريط

سحر طه طه سالم فرجينا ياسني
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فن: 

متابعة الصباح الجديد: 
يشــترك بــول مكارتني جنم فريــق البيتلز 
السابق مع إميا ستون احلائزة على األوسكار 
في تسجيل موسيقي ألغنيته اجلديدة »من 
يعبأ« )هو كيرز( التي يأمل أن تلهم الصغار 

التصدي للتنمر.
ويظهــر الثنائــي وهما يرقصــان ويومئان 
بإشــارات في تصوير باألبيض واألســود مع 
أشكال تشــبه املهرجني تضايق ستون قبل 

أن تهرب مع مكارتني في سيارته.
وكان املغنــي وكاتب األغاني الشــهير قد 
انضم ملنظمة كريتيف فيجن غير الهادفة 
للربــح إلطــالق حملــة »هو كيــرز أي دو« 
املســتوحاة من عبارة في أغنيته تقول »من 

يعبأ بك، أنا أفعل«.
وقــال مكارتنــي على موقعــه االلكتروني 
»أملي أنه إذا كان هنــاك أطفال يتعرضون 
للتنمــر، رمبا باســتماعهم لهــذه األغنية 
ومشاهدتهم للتســجيل يفكرون أن األمر 

ليس بهذا السوء«.
وفازت ستون بجائز أوسكار أفضل ممثلة عن 

دورها في فيلم »ال ال الند«.
وســتكون هذه هي املرة األولى التي تظهر 
بها إميا بعمل مشــابه، غيــر أن مكانة بول 

الفنية هي ما شــجعتها خلوض  مكارتني 
هذه التجربة.

ونشــرت إميا على صفحتهــا اخلاصة على 
موقع انســتغرام، اللقطات األولى لها من 
فيديــو األغنية اجلديــدة، اذ ظهرت مبالمح 

مختلفة بعــد تنكرها فــي إطاللة غريبة 
بجانب بول مكارتني.

وتظهر أغنية »هو كيرز« في البوم مكارتني 
السابع عشر لألغاني املنفردة ويحمل اسم 

»محطة مصر« »إيجيبت ستيشن«.

بول مكارتني وإيما ستون بصوت واحد للمتنمرين »من يعبأ»

ورحلت الفنانة سحر طه من مواليد العراق، وحاصلة على ماجستير 
في إدارة األعمال من بغداد عام 1984، ثم حصلت على شهادة 

في العود والغناء من »المعهد الوطني العالي للموسيقى« 
اللبناني في 1989. إضافة إلى حياتها المهنية في الموسيقى، 

إذ كتبت في عدة صحف لبنانية وعربية، بينها صحيفة 
»المستقبل«، وقدمت عددًا من البرامج التلفزيونية

أجواء بغدادية ممطرة »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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أبو ظبي ـ وكاالت:

حافظ ريال مدريد اإلسباني على 
لقــب كأس العالم لألندية لكرة 
القدم للعام الثالث على التوالي 
في إجناز تاريخــي للنادي امللكي، 
وذلــك بعد فــوزه علــى العني 
اإلماراتي 4-1، مســاء أول أمس، 

في املباراة النهائية.
ريال مدريد كل  أهداف  وســجل 
من لــوكا مودريتــش وماركوس 
لورينتــي وســيرجيو راموس في 
14 و60 و79، ويحيى نادر  الدقائق 
العــب العني باخلطأ فــي مرماه 
الوقت بدل  الثانية من  بالدقيقة 

الضائع بالشوط الثاني.
وجاء هــدف العــني الوحيد عن 
طريق تسوكاسا شــيوتاني في 
الدقيقة 86 من املباراة النهائية، 
والتي جرت أمام 40,696 متفرًجا، 
على استاد مدينة زايد الرياضية، 
أبوظبي،  اإلماراتية  العاصمة  في 
تلك  رصيــده في  امللكــي  ورفع 
البطولــة إلى 4 ألقــاب، منفردًا 
بصدارة قائمة األندية األكثر فوزًا 
باللقــب، حيث ســبق أن فاز به 

أعوام 2014 و2016 و2017.
من جانبه، قال لــوكا مودريتش، 
جنم ريــال مدريد، إن عــام 2018 
وذلك  له،  بالنســبة  مثالًيا  كان 
العالم  بــكأس  التتويج  عقــب 
على  بالفوز  أمــس،  أول  لألندية، 
املباراة  في   ،)1-4( اإلماراتي  العني 

النهائية.
»مــاركا«  صحيفــة  ونقلــت 
قوله  مودريتش  عن  اإلســبانية، 
مباراة  لعبنا  »لقــد  اللقاء:  بعد 
قويــة للغايــة منــذ الدقائــق 
لقد  بذلك..  وأنا ســعيد  األولى، 
فزنا بالــكأس للمرة الثالثة على 
التوالي، وهذا ســيمنحنا الثقة 

في املستقبل«.

وأضاف: »أشــعر بأنني في حالة 
جيدة، بعــد لعب هذه البطولة.. 
فــي أحيان أخرى تســنح أمامي 
ال  لكنــي  للتســجيل،  فــرص 
أســجل.. أنــا ســعيد بالهدف 
الــذي أحرزته في املباراة، وهو أول 

أهدافي منذ انطالق املوسم«.
وواصــل: »اجلميــع يقــول لــي 
لكني  أكثــر،  التســديد  عليك 
أحب صناعــة األهداف لزمالئي.. 
بالفعل أنــا ال أصوب كثيرا، لكن 
الكرة  عندما أفعــل ذلك، فــإن 
أنا لست منزعجا  املرمى..  تدخل 
بهذا الشأن، ألنني أساعد الفريق 
مــن جوانــب أخــرى«.. واختتم 
مودريتش: »2018 عام لن ينسى، 
بالنســبة لي كان عامــا مثاليا، 
سوف يكون له مكانة خاصة في 
مسيرتي، ال أســتطيع أن أطلب 

املزيد«.

رامــوس،  ســيرجيو  وحصــد 
ريــال مدريد،  ثنائي  ومارســيلو، 
على اللقب الـــ 20 لكل منهما 
في مســيرته مع الفريق امللكي، 
العالم  بلقب كأس  التتويج  بعد 
لألنديــة بالفــوز علــى العــني 
اإلماراتي بنتيجة 4 ـ 1 في املباراة 

النهائية.
»ديفنســا سنترال«  وذكر موقع 
اإلســباني، أن راموس، ومارسيلو 
وصال للمركــز الثالث في قائمة 
األكثر تتويجا باأللقاب مع الفريق 
القائمة  امللكي.ويتصــدر هــذه 
باكو خينتــو برصيد 23 لقبا، ثم 
مانولو سانشيز برصيد 21 لقبا.

وبدأت مســيرة راموس )32 عاما( 
بقميص ريــال مدريد في صيف 
عام 2005، في حني بدأ مارسيلو 
)30 عاما( مشــواره مــع امللكي 
مطلــع 2007.وتأتي بطوالت كل 

منهمــا كالتالي: 4 ألقاب لدوري 
أبطال أوروبا، 4 للدوري اإلسباني، 
2 كأس امللك، 3 السوبر األوروبي، 
3 الســوبر احمللي، 4 كأس العالم 

لألندية.
ريفــر  اكتســح  جانبــه،  مــن 
كوبا  بطــل  األرجنتيني  باليــت 
أميــركا  ألنديــة  ليبرتادوريــس 
الياباني  أنتلرز  اجلنوبية، كاشيما 
بطل آســيا -4صفر ليحرز املركز 
الثالث في مونديال األندية 2018 

في أبوظبي.
 )24( زوكولينــي  برونو  وســجل 
وغونزالــو مارتينيــز )73 و3+90( 
والكولومبي ســانتوس بوري )89 
من ركلة جــزاء( األهداف فحقق 
ريفر باليت فــوزا معنويا كان في 
حاجة إليه بعد خسارته املفاجئة 
بركالت  اإلماراتــي  العــني  أمام 
النهائي  4-5 في نصف  الترجيح 

الوقتني األصلي  التعادل في  بعد 
واإلضافــي 2-2.ودفع مارســيلو 
غاياردو مدرب ريفر باليت بثمانية 
العبني جــدد لم يبــدأ بهم في 
املبــاراة أمام العــني، فيما لعب 
كاشيما أنتلرز بنفس التشكيلة 
التي خســرت أمام ريــال مدريد 

اإلسباني 3-1.
من جانبه، هنأ محمد بن راشــد 
آل مكتوم، نائــب رئيس اإلمارات، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 
نادي ريال مدريد، بعد الفوز بكأس 
العالم لألندية لكرة القدم للمرة 
الثالثة على التوالي، والرابعة في 

تاريخه.
كما هنأ الشيخ محمد بن راشد، 
بحصوله  اإلماراتي،  العــني  نادي 
على املركــز الثاني في البطولة.. 
راشد،  بن  الشــيخ محمد  وغرد 
عبر حســابه الشــخصي على 
مدريد  ريــال  »مبروك  »تويتــر«: 
الفــوز بــكأس العالــم لألندية 
2018 فــي أبوظبي، مبروك لنادي 
العني وصيف بطل كأس العالم، 
قمة جديدة وصلتم لها مع هذه 

البطولة، والقادم أجمل«.
وهنأ الشــيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، ولي عهد 
دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، 
ريال مدريد بعد التتويج باللقب، 
الذي  املشرف  باملســتوى  والعني 

ظهر به في البطولة.
الشخصي  حســابه  على  وغرد 
مدريد  لريال  »نبارك  »تويتر«:  عبر 
فوزهم في املباراة النهائية لكأس 
العالم لألندية، وكلنا فخر بنادي 
العــني على هذا األداء املشــرف، 
الثاني،  املركــز  على  وحصولهم 
الشــكر جلماهيرنا، كذلك  وكل 
التنظيمية  الفرق  بجهود  نشيد 
التي جعلت مــن دار زايد محط 
أنظار عشــاق كــرة القدم حول 

العالم«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  املنتخب  مــدرب  اختار 
باألســكواش،  الشــباب  لفئة 
علي حسن شــكر، اربعة العني 
لتمثيل العراق في بطولة آسيا 
حتت 19 عاماً املقررة اقامتها في 
تايالند للمدة من 15 ولغاية 21 

كانون الثاني املقبل.
واقيمــت تصفيات فــي املركز 
فــي  لألســكواش  التدريبــي 
باجلادريــة،  بغــداد  جامعــة 
انتظــم فيها 8 العبني مت اختيار 
للمشــاركة  حتضيراً  نصفهم 
في االســتحقاق القاري املقبل، 
فرمان  جعفر   ( هــم  والالعبون 
ويوســف  ومحمــد مصطفى 

برغش وسجاد حسن(.
وقال شــكر: من املؤمل ان يقام 
املعســكر التدريبــي لالعبــي 
األســكواش لفئــة الشــباب 

فــي جمهورية  19 عاماً  حتــت 
الشــهر  العربية  مطلع  مصر 
إلــى ما قبل  املقبل ويســتمر 
البطولــة تتخلله إجراء العديد 

امام العبي  الودية  اللقاءات  من 
الذي  الشقيق  املصري  املنتخب 
يعد متميزاً باللعبة على صعيد 

العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يخوض منتخبنــا الوطني مباراته 
التجريبية األولى ضمن معسكره 
القطرية  العاصمــة  فــي  اجلاري 
الدوحة، في الســاعة الثانية و35 
مبواجهة  اليــوم،  دقيقة من ظهر 
عن  الصيني.وســيغيب  نظيــره 
أمجد  الالعب  الوطنــي،  املنتخب 
عطــوان، املتواجد فــي العاصمة 
تأشيرة  إصدار  تأخر  بسبب  بغداد، 

دخوله إلى قطر.
كما سيغيب أسامة رشيد، امللتزم 
مع ناديه في مباراة مهمة بالدوري 
البرتغالي، وســيلتحق باملعسكر 
في اخلامس والعشرين من الشهر 
املنتخبني،  مدربــا  اجلاري.واتفــق 
على  ليبي،  ومارتشيلو  كاتانيتش، 
أن تكون املبــاراة مغلقة، في حني 
ســيتم فتح التبديــالت من أجل 
االســتفادة القصوى من املواجهة 
الالعبني. جاهزيــة  على  والوقوف 

يشــار إلى أن الالعــب مهند عبد 
الرحيــم، وصــل أمــس األول إلى 
بتدريبات  أمــس  والتحق  الدوحة، 

املنتخب الوطني.
الدخول اخلاصة  تأشــيرة  ووصلت 
بالعــب املنتخــب الوطني مهند 
عبد الرحيم، إلى قطر، والذي متكن 
من االلتحاق ببعثــة املنتخب في 
الدوحة.. وشــارك فــي التدريبات 
اليــوم الالعــب علي فائــز، الذي 
ألزمته  صحيــة  لوعكة  تعــرض 

الفراش، وأخرت التحاقه باملنتخب، 
لكنه أستعاد عافيته وشارك في 

املران اجلماعي مساء أول أمس.
إلى ذلك، يعد املدرب الســلوفيني 
املدرب  هو  كاتانيتش،  سريتشكو 
األجنبــي اخلامس الذي ســيقود 
العراق فــي بطولة كأس آســيا، 

حيث تنوعت املدارس التي أشرفت 
في  الرافدين  أســود  قيــادة  على 
النسخة السابقة للبطولة ما بني 
اليوغوســالفي والصربي واألملاني 
أجنحهــم  كان  والبرازيلي.وقــد 
فييرا،  جورفان  البرازيلــي  بالطبع 
الذي قاد العراق لنيل لقب كأس أمم 

آسيا في 2007.
لينكو  اليوغوســالفي  املدرب  اما 
أول مدرب  )كاكا(، هــو  غاريتــش 
املنتخب  علــى  أشــرف  أجنبــي 
مشــاركاته  تاريخ  فــي  العراقي 
اآلســيوية، وكان ذلك في نسخة 
عام 1976 ألتــي أقيمت في إيران.

خاض »كاكا« 4 مباريات بالبطولة، 
فخســر أمام إيران بهدفني دون رد 
وفــاز على اليمــن اجلنوبي بهدف 
من دون رد، وخســر أمــام الكويت 
2 في نصف النهائي.وخســر  3 ـ 
في مباراة حتديــد املركزين الثالث 
والرابع أمام الصني بهدف من دون 

رد.
ميــالن  الصربــي  واملــدرب 
جيفاديونفيتــش، قــاد العراق في 
نســخة عام 2000 بلبنان، وخاض 
4 مباريــات فاز باألولى على تايالند 
بهدفني دون رد، وتعادل مع لبنان 2ـ  
2 وخسر من إيران بهدف دون رد.ثم 
خسر أمام اليابان في ربع النهائي 

بأربعة أهداف لهدف واحد.
في حــني، قــاد املــدرب البرازيلي 
العراقي  املنتخب  فييــرا،  جورفان 
بلقب  وتــوج  اآلســيوي  اجملد  إلى 
أقيمت في  والتي   ،2007 نســخة 
وإندونيســيا  فيتنام  هــي  دول   4
وماليزيا وتايالند.خاض مع املنتخب 
في تلك النسخة 6 مباريات تعادل 
في األولى أمــام تايالند 1 ـ 1، وفاز 
علــى أســتراليا 3 ـ 1 وتعادل مع 

عمان سلبيا.
 وفي ربع النهائي تفوق على فيتنام 
بهدفني دون رد، وفي نصف النهائي 
اجلنوبية  تعادل ســلبيا مع كوريا 
العراقي  املنتخــب  أن يفــوز  قبل 
بركالت الترجيــح 4-3، ثم فاز في 
النهائي على السعودية بهدف من 

دون رد.
سيدكا،  وولفجاجن  األملاني  واملدرب 
قاد العراق في نســخة 2011 التي 
أقيمت في دولــة قطر، وخاض مع 
املنتخب 4 مباريات خسر من إيران 
2 ـ 1 وفاز على اإلمارات بهدف دون 
رد وعلى كوريا الشــمالية بنفس 
النهائي  ربع  النتيجة.وخســر في 

أمام أستراليا بهدف من دون رد.

أستعدادًا لنهائيات أمم آسيا

اليوم.. الوطني يالقي نظيره الصيني في الدوحة 
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دعم وزاري للوطني 
قبل نهائيات القارة

القوة الجوية 
ُيعسكر في القاهرة 

الصليخ يالقي 
الكهرباء وديا.. غدًا

إعالم الشباب والرياضة
قررت وزارة الشــباب والرياضة وبالتنســيق مع االحتاد 
العراقــي املركــزي لكرة القــدم، رعاية مبــاراة جنوم 
املنتخــب العراقــي الســابقني ورواد وفناني ونخب 
ورياضيي هيئة احلشد الشعبي بكرة القدم تزامنا مع 
اســبوع النصر ضد عصابات داعــش اإلرهابية ودعما 
للمنتخب الوطني املشارك في نهائيات كأس أمم آسيا 

في االمارات 2019.
وستقام املباراة يوم اجلمعة املقبل املصادف الـ28 من 
شهر كانون اول اجلاري في ملعب نادي الكرخ الرياضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدُخل فريق القوة اجلوية، معسكرًا خارجًيا الشهر 
املقبل، فــي العاصمة املصرية، القاهــرة، حتضيرًا 
مللحق بطولة أندية أبطال آسيا، مبواجهة باختاكور 
األوزبكي. وقال حســام الدراجي، املنسق اإلعالمي 
للنــادي في تصريحات صحفية : »القوة ســيدخل 
معســكرًا خارجًيا في مصر مطلع الشهر املقبل؛ 
حتضيرًا ملواجهة باختاكور بأبطال آســيا، باإلضافة 

الستئناف مباريات الدوري«.
وأضاف »الفريق سيســتفيد من تأهله لربع نهائي 
الكأس مباشرة بعد انسحاب النجف من البطولة، 
وسيسعفه الوقت للتحضير بشكل جيد للمباراة 
املرتقبة أمام باختاكور، وكذلك للمرحلة املقبلة من 
الدوري احمللي«. وأشار إلى أنَّ »القوة اجلوية يرغب في 
التعاقد مع العبني محترفني ُجدد حســب توصيات 
اجلهاز الفني، واملدرب باسم قاسم، ومن املنتظر، أن 
يختبر قاسم، محترفني اثنني أثناء تواجد الفريق في 

مصر، قبل انضمامهما للفريق«.
واجه باختكور يوم 14من  يُذكر أنَّ القوة اجلوية، ســيُ
شباط املقبل، في العاصمة األوزبكية طشقند، في 

مباراة واحدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يحــل فريق نــادي الصليخ ضيفــاً على فريــق نادي 
الكهرباء في مبــاراة ودية بكرة القدم يوم غٍد الثالثاء، 
اعلن ذلك مدرب كرة الصليخ، رشــيد سلطان، الذي 
اوضح ان املباراة تأتي ضمن حتضيرات فريقه ملنافسات 
الدور التأهيلي الثالث املؤهل إلى دوري الدرجة املمتازة 

للموسم املقبل.
واشــار إلى ان فريقه الصليخ اجــرى 3 مباريات ودية 
فــي املدة االخيــرة، حيث فــاز على اجليــش بهدفني 
مقابــل هدف واحد للجيش، وعلى فريق قزانية باربعة 
أهداف مقابل هدف واحــد لقزانية وعلى فريق احلدود 
العســكري باربعة أهداف مقابل هــدف واحد لفريق 

احلدود العسكري.
واوضح ان املالك التدريبي اســتطاع اشراك الالعبني 
وتعزيز درجة االنســجام بينهم، من أجل الوصول إلى 
درجــة اجلاهظية التامة قبل الدخول في املنافســات 
الرسمية، حيث يســعى الفريق إلى حتقيق طموحه 

والتأهل إلى مصاف أندية الكبار.

املنتخب الوطني في لقاء سابق أمام الصني

منتخب الشباب باألسكواش

ريال مدريد يتوج بلقب مونديال األندية

بغداد ـ الصباح الجديد:
األجانب،  احملترفني  من  العديد  يتألق 
فــي صفوف األنديــة العراقية، من 
الدوري  ويعد  اجلنســيات..  مختلف 
العراقــي، مــن البطــوالت اجلاذبة 
للمحترفني، وخالل السطور التالية 
يســلط التقرير التالي الضوء على 
أبرزهم، ممن لعبوا في هذه املسابقة، 

ألكثر من 5 مواسم:
يعد الســوري عالء الشبلي، عميد 
احملترفني في الــدوري العراقي، حيث 
واحترف  7 مواســم..  بــه  قضــى 
الشــبلي لفترة بســيطة في نادي 
الزمالــك، لكنــه عــاد إلــى نفط 
الوســط.وقد انتقل الشــبلي إلى 

النجف، في املوسم احلالي.
اما مواطنه، زاهــر ميداني، فقضى 
جنم القوة اجلوية، أكثر من 5 مواسم 
متواصلة، في الدوري العراقي، وكان 
قد لعب للــزوراء أوال.. وميتاز ميداني 
بااللتزام واالنضبــاط العاليني، كما 
أنه محبــوب جدا من جماهير األزرق 
اجلوي، حيث عاش فترة اإلجنازات مع 

الفريق.
وأمضى العب الزوراء السوري، حسني 
اجلويد، 6 مواسم مع »النوارس«.وهو 
يجيــد اللعب في أكثــر من مركز، 
مثل اجلناح األميــن، والظهير األمين، 
والظهيــر األيســر، وتربطه عالقة 
متينــة بجماهير ناديه. في حني لم 

النيجيري  احلدود،  يســتقر مهاجم 
حيث  محدد،  بفريــق  أوالبي،  رحيم 
لعب أوال مع الــزوراء، وانتقل لفريق 
املصافي ملوســمني، ثم كربالء، قبل 

الرحيل هذا املوسم إلى احلدود.
وميتــاز أوالبــي بروحــه القتاليــة، 

والتفاني في التدريبات.
ومثل الالعب الغاني، أكوتي منساه، 
كما  الكهربائية،  الصناعــات  نادي 
لعب للشرطة والقوة اجلوية، وتألق 
فــي الــدوري العراقي.ويعد أكوتي 
صخرة دفاعية في منتصف امللعب، 
حيــث ميتــاز بقدرته على حســم 

املواجهات الثنائية.
ويبرز أيًضا فــي هذا الصدد، الالعب 
الذي  كاردوســو،  فرناندو  البرازيلي، 
دائًما ما يترك بصمة مميزة.وقد مثل 
عــدة أندية، أهمها نفط ميســان، 
والنجف، وانتقل هذا املوســم إلى 

نفط الوسط.
وميتلك فرناندو رؤيــة جيدة، ويجيد 
اســتخالص الكرة، كما أنه معروف 

بالتزامه في التدريبات.

أربعة العبين يمثلون األسكواش 
في بطولة شباب آسيا

محترفو سوريا وأفريقياقبل اقامة معسكره التدريبي في القاهرة
 يتألقون في الدوري الممتاز 

زاهر ميداني

فوز رباعي على العين يتوج ريال مدريد بطاًل للعالم
انجاز مميز لراموس ومارسيلو
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أهل الفضل هم النابهون املبدعون في 
مضمار العلم واألدب والثقافة واملعرفة 

واإلعالم وسائر احلقول احليوية األخرى.
وهؤالء في الغالــب يعانون من أحابيل 

تّيارين:
التيار االول:

الكبيرة  لعطاءاتهــم  املنكريــن  تّيار 
واملشككني بهم، انطالقا من خلفيات 
مغموســة باحلســد والعداء. والُعقد 

النفسية.
وهؤالء ليسوا من اجلهالء ولكنهم ممن 
يريد ان يستثأر بالقدح املعّلى دون غيره 

في كل تلك املضامير.
التيار الثاني:

الثقافية هي  واألمّيــة  األمّيــون،  هم 
أخطر )الفيروسات( التي ُتهز على

االنسان وتفتك به اشد الفتك.
ونعني باألمّية الثقافية تدني منسوب 
البوصلة  وفقــدان  بوجه عام،  املعرفة 

املوصلة الى مرافئ السالمة 
ومن هنا قيل:

ال يعرف الفضل االّ ذووه
حكاية طريفة 

حّدثني أحد العلماء الراحلني قائالً:
جاءنــي أحدهم فــور انفضاض حفل 

كبير وقال لي:
أحسُن املشــاركني في احلفل هو ذلك 
االنسان اجلميل، صاحب اإللقاء احلسن، 

واملعاني املهمة الذي ال أعرف اسمه.
قلت له:

ماذا قال؟
قال:

اّن كالمه لم يكن مفهوماً لي،
ومن هنا جاء تفضيلي له.
أرأيت كيف تكون األمّية؟

اّن الكالم الذي يستعصي على الفهم 
هو أعلى صيغ الــكالم عند هذا األمّي 
الذي ال يحسن التمييز بني اجليد والردئ، 
وغاب عنه ان العلماء واالدباء ميتدحون 
"بالسهل  االتيان  القدرة على  اصحاب 
الناس وال  الذي يفهمه عامة  املمتنع" 

يقوى على محاكاته االّ االفذاذ.
ومن السهل املمتنع مثال قول الشاعر:

ال عّذَب اهلُل أمي اّنها شربْت
حبَّ الوصي وغذتنيِه باللنِب

وكان لي والٌد يهوى أبا حسٍن 
فصرُت من ذي وذا أهوى أبا حسِن 

ومنه قول كاتب السطور:
أنا للتنوير واالصالح أسعى 

لم أُطق حجبا ألفكاري ومنعا 
قلمي عقلي وحرفي مهجتي 
وعساني بهما أُْحُسُن ُصْنعا 

أضف الى ما يثيره التّياران من صعوبات 
من  الســلطويني  اّنعظم  ومتاعــب، 
املواهب  بأصحاب  يكتثــرون  ال  احلكام 
مالم تكّرس تلــك املواهب لصاحلهم، 
وهذا ماال يرتضيــه األعلون من الرموز 
العلمية واألدبية والدينية والثقافية ...

ثم اّن من العادات االجتماعية السيئة 
)االيجابيات(،  اســتعراض  عن  العزوف 
واالنهماك في ذكر )السلبيات(، وحجب 
االفصاح عــن احلقيقة مــادام اولئك 
الــرّواد االفــذاذ على قيد احليــاة، فاذا 
ماتوا نُصبت لهم مآمت التأبني، وخطت 

املقاالُت بقلم باٍك حزين!
لقد قال املرحوم الشــيخ محمد علي 
اليعقوبــي ت 1965 –شــيخ اخلطباء 
في عصره – في رثاء املرحوم الشــيخ 
عبد احملســن الكاظمي – شاعر العرب 
الشــهير – الذي عاش بعيداً عن وطنه 

العراق ومات غريبا في مصر:
ومن عجب بََكْتَك وأنَت َمْيٌت 

بالٌد ضّيَعْتَك وأنت حيُّ
لقد جــاء االهتمــام به بعــد موته، 

وأهملت العناية به في حياته!
ولكن الصورة البشــعة التي ال تُقبل 
على االطالق هــي إجهاز الدكتاتوريات 

الظاملة على القمم الشامخة،
كما أقدم الدكتاتور املقبور على اغتيال 
االمام الشــهيد الســيد محمد باقر 
الصدر الذي يُعّد مفخرة لألمة، ونابغة 

من نوابغها الكبيرة، ال في علوم 
الدين فحســب، بل في حقول شــتى 
الفلســفة  أولها  العلم واملعرفة،  من 
واالقتصاد وال تنتهي بالتاريخ والســير 

وحساب االحتماالت ...
بينما تقيم جامعة )موســكو( نصبا 
تذكاريا لهذا االمــام العظيم، تخليداً 
لذكــراه واعتزازاً بفتوحاتــه العلمية 

واجنازاته الفكرية الفريدة!
نعم اّن الفضل ال يعرفه اال ذووه،

ومن املناســب هنا ان انقــل لكم ما 
سمعُته من املرحوم اية اهلل العظمى 
الشــيخ مرتضى أل ياسني – وهو من 
مراجع الديــن وأعــالم الفقهاء، كما 
انه خال االمام الشــهيد الصدر – فقد 

حدثني قائالً:
حني اجتمعت مع الســيد اخلوئي يوماً 
– وهو زعيم احلوزة العلمية في النجف 

االشرف آنذاك – سألني قائالً:
هل حّدثك الســيد محمد باقر الصدر 

عن نظرياته العلمية؟
قلت:

وملاذا تسأل؟
قال:

اّن هــذا الرجــل نابغة مدهــش فيما 
يحمل من ملــْكات وقابليات، كان هذا 
الكالم يوم كان الشهيد الصدر يحضر 
بحث استاذه السيد اخلوئي – رحمهما 

اهلل تعالى.
والغريب اّن االمام الشهيد الصدر بقي 
ُمرِعبــاً خلصومه وحّســاده حتى بعد 
احملاوالت  معنى  فما  واالّ  استشــهاده، 
الرخيصة التي حتــاول النيل منه حتى 

اليوم.
والغريب أيضا:

اّن الذين مألوا األسماع واألرجاء بأنهم 
اجلند االوفياء. تنكروا له يوم 

تربعوا على كراسي السلطة، وانصرفوا 
واملكاســب  األرباح  جلنــي  بالكامــل 
كّل  عن  بعيداً  والفئوية  الشــخصية 
ما تقتضيه املوازين واملعايير االخالقية 

واحلضارية والعلمية واإلنسانية.
ورغــم ذلك كلــه بقي الصــدر جنما 
واالبتكار،  التجديد  آفاق  في  ســاطعاً 
وعلماً بارزا فــي دنيا الفقاهة والقيادة 

واملرجعية الصاحلة الرشيدة.

أنا.. ال يعرف 
الفضل إاّل ذووه

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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أحالم يوسف
    جذبه الفن وهو مبرحلة االبتدائية، 
فكان يحرص على متابعة ما تنشره 
مجلََتي "املزمار" و"مجلتي" ليمسك 
ورقة وقلما فينقل ما يشــاهده من 
رســوم كارتونية.  شــارك باملعارض 
التــي كانت تقام في مدرســته في 
املرحلة املتوسطة واالعدادية، وساعد 

هذا بتطوير مهاراته بالرسم.
    تنبــه اصدقــاؤه الــى موهبتــه 
فبدأوا يتســابقون اليه ليرسم لهم 
أكثر،  الرســم  فعشــق  بورتريهات، 
الفنون  وأمســى حلمه دخول كلية 
اجلميلــة، وكان له ذلك، فقد اختارها 
برغم ان معدله كان يؤهله لدخول أي 

كلية غيرها.
    يقــول: كانت مدة الدراســة في 
الكلية غنية بالنشاط وتعلم الفنون 
وكان  حتديدا،  والرســم  التشكيلية، 
بلورة  دور كبير ومؤثر في  لألســاتذة 
نتاجاتي الفنيــة، اذكر منهم الفنان 
الراحل فائق حســن، والفنان الراحل 
نزار الهنداوي، ووسام مرقص، وحسام 
نعمت  واملرحومــة  احملســن،  عبــد 

محمود.
    عمل الشطري على اغلب املدارس 
االنطباعية  للمدرسة  فكان  الفنية. 
إضافة  بلوحاتــه،  جميــل  حضــور 
الى املدرســة التعبيريــة والواقعية 
والرمزية والتجريد. لكنه استقر على 
املدرســتني التجريدية والتعبيرية اذ 

يقول:
    في هاتني املدرستني، هناك مساحة 
حرية تسمح للفنان بتجسيد رؤيته 
واتخذت  التصويري.  الســطح  على 
من مفردات الريــف اجلنوبي العراقي 
بتكوينات  جميلــة  ثيمــات  والوانه 
للنقــوش  كان  كذلــك  لوحاتــي، 
السومرية مساحة كبيرة في معظم 

اعمالي.
    في احد معارضه، اختار الشــطري 
اطالل بيت من الطني ليعلق لوحاته 
على ما تبقى من جدرانه، ليشــكل 
بذا حكايــة تكاد تكون مــن اخليال 

لروعتها ومتيزهــا، اذ تناغمت اللوحة 
واأللــوان لتحيل االطــالل الى مكان 

يشع حيوية وجماال.
    يستعمل الشطري االلوان الزيتية، 
واالكريليــك وااللوان املائيــة أحيانا، 

ويقول: 
-ان عملية الرســم عندي حتتاج الى 
او  حتضيرات للمكان بحســب حالة 
طبيعة الرسم، وحجم اللوحة، فضال 
عن ان لوحات رسم الطبيعة، أفضل 
رسمها بنحو مباشر او بصورة حية، 
أي اني عادة احزم ادواتي الســتقر في 
حضن الطبيعة، ملــا للفضاء احمليط 
مــن تأثير جميل، يشــكل طقســا 
مهما ملزاولة رســم مفردات اللوحة 

بصورة اجدها اكثــر حميمية مما لو 
رسمت نقال عن صورة او اخليال.

    الرســم يحتاج الــى اجواء خاصة 
بكل فنان حسب الشطري اذ يستمع 
غالبا الى املوسيقى الكالسيكية في 
اثناء مزاولته الرسم، ملا لها من تأثير 
جميل يبعث على الهدوء واالستقرار. 
     لديه مرسم في البيت جعل منه 
عامله اخلــاص، اذ يحتوي على مكتبة، 
وادوات أخــرى، يحتاجهــا قبل البدء 

برسم اللوحة يصنعها بنفسه.
    عــن أحالمــه وامنياتــه يقــول 
وبجهود  الشطري: قبل عدة سنوات 
شخصية افتتحت مرسما في احدى 
قاعــات املنتدى الثقافي في مدينتي، 

وعملت على اســتقطاب الشــباب 
املوهوبني واالطفال في ورش للرسم، 
فضال عــن ان املكان أصبــح ملتقًى 
للفنانني. نقوم بعمل الورش والدورات 
مبستوى  شــباب  تخرج  وقد  الفنية، 
عال مــن املهــارة بفــن التخطيط 

والرسم باأللوان.
   ويتابع: ان تهيز القاعة مبواد رســم 
وفرميات )لوحات فارغــة( وورق والوان 
واحد،  شخص  ليتحمله  جدا  صعب 
واقتصرت على املساعدات والتبرعات 
من بعض االشخاص في املدينة. اما 
امنيتــي فهي ان يكون لي مشــغل 
كبير في املدينة اديره بنفسي جلميع 

املراحل العمرية.

الصباح الجديد - وكاالت:
صنفت 38 شــركة صينيــة بني الـ 500 
األكثر تأثيرا في العالم، حســب القائمة 
اجلديدة لعام 2018، والتي أعدتها شركة 
 World" الدولية،  واألبحاث  االستشارات 

."Brand Lab
وضمــت القائمة اجلديدة شــركات من 

28 دولــة، في حني تربعت كل من: أمازون 
وغوغل وآبل على رأس القائمة.

ومن الشــركات الصينيــة التي احتلت 
مراكــز متقدمة في القائمــة الدولية: 
 ،"Haier"و  "Tencent"و  "State Grid"
حيث أتت في املراكــز: 30 و39 و41 على 

التوالي.

وتدر اإلشــارة إلى أن 223 من الشركات 
بتراجع  القائمة أميركيــة،  الواردة فــي 
مقداره عشــر شــركات مقارنة بالعام 
املاضي، في حني تأتــي الصني في املركز 
اخلامس عامليــا بعدد الشــركات املؤثرة 
فيهــا. كمــا أن الشــركات الصينيــة 
الواردة في القائمة تعود جملاالت متعددة، 

والبنوك  الغذائية  واملنتجــات  كالطاقة 
واإلنترنت وغيرها.

بنشــر   "World Brand Lab" وتقــوم 
التقرير نفســه منذ عام 2004 باالعتماد 
علــى الكثير مــن املعاييــر، مثل حجم 
الشــركة في الســوق الدولي والقيادة 

العاملية وشعبية الشركة ومنتجاتها.
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الشــابة  النجمة  حلت 
ضيفة  ستينفلد  هايلي 
على برنامج التوك شــو 
الصباحــي  األميركــي 
 TODAY SHOW
اجلديد  لفيلمها  للترويج 

.Bumblebee
وظهــرت هايلي بإطاللة 
لها  لفتت  جذابة  سوداء 
بالعرض،  احلاضرين  أنظار 
وكانت التصميمات تعود 
بتاجيال"  "ســارة  ملاركة 

العاملية.
أجزاء  أحد  الفيلم،  ويعد 
الروبوتات  أفالم  سلسلة 

"املتحولون"  الشــهيرة 
وهــو   ،transformers أو 
قصــة  يتنــاول  فيلــم 
بي"  "بامبــل  الروبــوت 
بالتحديد وبداية ظهوره، 
والذي اشــتهر بإطاللته 

الصفراء.

كشفت مصادر صحفية 
حضور  عــن  متطلعــة 
ســتون  إميــا  النجمــة 
لعدد مــن دروس الرقص 
للظهور  منها  استعدادا 
كليب  بفيديو  كموديــل 
جديد لواحد من أبرز جنوم 

الغناء في العالم.
 Q&P مجلة  وكشــفت 
عــن أن إميــا ســتظهر 
بفيديو كليب للنجم بول 
ماكرتني العضو السابق 
 BEATLES بفرقــة 
أعضائها  وآخر  الشهير، 

املتبقني على قيد احلياة.
وســتكون هذه هي املرة 
بها  تظهر  التــي  األولى 
غير  مشــابه،  بعمل  إميا 
أن مكانة بــول مكارتني 

الفنية هي ما شجعتها 
خلوض هذه التجربة.

علــى  إميــا  ونشــرت 
اخلاصــة  صفحتهــا 
انســتجرام،  موقع  على 
من  لها  األولى  اللقطات 
األغنيــة اجلديدة،  فيديو 
مبالمح  ظهــرت  حيــث 
تنكرها  بعــد  مختلفة 
بجانب  غريبــة  بإطاللة 

بول مكارتني.

واجــه الفنــان التركي 
اتهاًما  تاتليتوج،  كيفاجن 
غريًبا من نوعه من قبل 
األتراك  الصحفيني  أحد 
بعدمــا اتهمه بتعذيب 
بقطع  قــام  وأنه  كالبه 

اذني كلبه. 
االتهــام  علــى  ورد 
عبر  تغريدات  بسلسلة 
الشــخصية  صفحته 
مبوقع "تويتر"، قال فيها: 
إنه ال يجيب على شيء 
التواصل  عبــر مواقــع 
مادام  لكن  االجتماعي، 
املوضوع يخص احليوانات 

عليه أن يصحح اخلطأ.
عندمــا  أنــه  وحكــى 
كان  الكلــب  تســلم 

مقطــوع األذنــني، وهو 
لم ولــن يفعل هذا في 
من  وطلب  حيــوان،  أي 
الصحفي إثبات أنه قام 
بتعذيــب الكلــب، وإذا 
فعل هذا فأنه ســيترك 
مهنــة التمثيل وميتهن 
أي مهنة أخــرى، أما إذا 
ذلك  إثبات  يستطع  لم 

فعليه االعتذار.

هايلي ستينفلد

كيفانج تاتليتوج

إيما ستون

أخبــارهــــــــــم أسعد الشطري: حضن الطبيعة
 أفضل مكان الستنطاق لوحة

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة "نيتفليكس" عن برنامج تلفزيوني يشارك 
في بطولته اربعة كوميديني عرب، في سابقة هي األولى 

من نوعها في املسرح العربي للكوميديا االرتالية.
ومــن املقرر إطــالق البرنامج اجلديد، فــي األول من يناير 
كانون الثاني 2019، في حني يشارك فيه 47 كوميديا من 
13 منطقة جغرافية حول العالم، كما استعمل النجوم 

ثماني لغات في أثناء التصوير.
وبالنسبة ملنطقة الشــرق األوسط، قررت "نيتفليكس" 
التعاقــد مع أربعــة كوميديــني ارتاليني، هــم: مؤيد 
النفيعي، وإبراهيم اخليراهلل، وعدي خليفة، وروسن احلالق.
وفي تعليقه على قــرار "نيتفليكس"، أكد النجم عدي 
خليفة، أنه أتى كمكافأة كبيرة بعد مسيرة 12 عاما في 

الكوميديا االرتالية، وميثل اخلطوة األولى وحسب.
كما أجمــع الكوميديون األربعة علــى أن العمل املقبل 
سيشكل نقلة نوعية لهم، من املسرح العربي احمللي إلى 
إطار املسارح العاملية، وخاصة مبشــاركة جنوم كوميديا 

عامليني في البرنامج، أمثال ديف تشابيل.

الصباح الجديد - وكاالت:
قــال إمبراطور اليابــان أكي هيتو، والذي يبلغ اخلامســة 
والثمانني من عمره، ومــن املقرر أن يتخلى عن العرش في 
الربيع املقبل، إنه يشعر باالرتياح إذ يرى مدة توليه العرش 

توشك على االنتهاء من دون أن يشهد بلده حربا خاللها.
وفــي مؤمتر صحفي مشــحون بالعواطف مت تســجيله 
إلذاعته األحد في القصر، قال أكي هيتو إن من املهم عدم 
نســيان العدد الذي ال يحصى من األرواح التي أزهقت في 
احلرب العاملية الثانيــة، وأن رخاء اليابان ما بعد احلرب بني 

على تضحياتهم.
وكان أكي هيتو في احلادية عشرة من عمره عندما انتهت 

احلرب التي شنت حتت اسم والده هيروهيتو.
وكرس أكي هيتــو حياتــه املهنية إلزالة النــدوب التي 
خلفتها احلرب، مبا في ذلك الزيارات إلى البلدان التي وقعت 

ضحية ألعمال اليابان في زمن احلرب.
ومــن املزمع أن يتخلى أكي هيتــو عن العرش في الثالثني 
من أبريل نيسان املقبل لصالح جنله األكبر ولي العهد نارو 

هيتو ليعتلي األخير "عرش األقحوان" في اليوم التالي.

نيتفليكس تتعاقد مع 
أربعة كوميديين عرب 

إلطالق برنامج جديد

آخر عيد ميالد لهيتو 
على عرش اإلقحوان

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
اللبنانية  الفنانــة  تســتعد 
ميريــام فارس إلحيــاء حفل 
غنائي يوم 31 من شهر كانون 
أبو  اجلاري في  األول ديســمبر 
ظبي، ومن املتوقع أن يشــهد 
احلفــل حضــورًا جماهيريًــا 

كبيرًا.
فــارس خالل  ميريام  وتقــدم 
احلفل باقة مــن أغانيها التي 
تالقي تفاعاًل من كل محبيها 
"واحشني  مثل:  وعشــاقها، 

وناديني،  أنانيــة،  ومــش  إيه، 
وبتروح"، وغيرها من األغاني.

أغنية  مؤخرًا  ميريام  وطرحت 
جديدة مصــورة على طريقة 
الفيديــو كليب حملت عنوان 
"قومي"، وحققت من خاللها 
إيجابية،  فعــل  وردود  جناًحــا 
مرتفعة  مشــاهدات  ونسبة 
الفيديوهــات  موقــع  علــى 

الشهير "يوتيوب".
وأحلان  األغنيــة من كلمــات 
وتوزيــع  العمانــي،  يوســف 

م  حســا
الديــن، وتعد 

األغنيــة  تلــك 
مبنزلــة اعــالن لعودة 

ميريام ملمارسة نشاطها 
الفنــي بعد مــدة غياب 
أسابيع  لعدة  اســتمرت 
مؤخرًا  تعرضها  بســبب 
ملــرض نــادر أجبرها على 
وســافرت  التامة،  الراحة 
على إثره الى أملانيا للعالج، 
وتعافت حالًيا بنحو كامل.

ميريام فارس تحيي
 رأس السنة في "أبو ظبي"

الصباح الجديد - وكاالت:
أنشأت شــركة هيونداي نظاما 
يتيح  لســياراتها  مســتقبليا 
وتشغيلها  فتحها  للســائقني 

بصمــات  مســح  مبجــرد 
أصابعهم.

ومــن املقــرر أن يطــرح 
هــذا النظــام ألول مرة 
في الســيارات اجلديدة 
 ،"Santa Fe SUV"
إطالقها  سيتم  والتي 
الصينية  الســوق  في 

مع بدايــة العام 2019، 
."ZDNet" وفقا ملوقع

الضوئي  املاســح  وصمم 
لبصمــات أصابــع اليــد في 

إلى مكان  إضافة  الباب،  مقبض 
تشغيل السيارة، وميكن تسجيل 
بصمات أكثر من سائق للسيارة 

نفسها.
وعندما يقوم السائق بإلغاء قفل 
الســيارة، يتم مســح بصمات 
أصابعه وإرسال البيانات املشفرة 
إلــى الســيارة، واعتمــادا على 
بيانات من فتح السيارة، ستكون 

األخيرة قادرة علــى التكيف مع 
إعدادات خاصة، مثل تغيير وضع 
أو  املقعد، 
زاوية 

املرايا، 
وغير ذلك.

إلضافة  الشــركة  تخطط  كما 
لدرجــة  مخصصــة  إعــدادات 
وعجلــة  والرطوبــة  احلــرارة 

القيــادة. وستشــمل ميزات 
الفائقــة  التكنولوجيــا 
التعــرف علــى  األخــرى، 
الصوت، وشــحن الهاتف 

السلكيا.
وتقول الشركة الكورية لصناعة 
الســيارات إن نظــام بصمــات 
األصابــع ســيكون قــادرا على 
التمييز بني مستويات الكهرباء 
في أجزاء متعددة من اإلصبع، 
لتحديد ما إذا كانت البصمة 
أو  احلقيقي،  للمســتعمل 

أنها بصمة أحد احملتالني.
أن  هيونــداي  وأكــدت 

جيــا  لو لتكنو ا
لدرجة  دقيقة 

معــدل  أن 
فيها  اخلطأ 

 1 يبلــغ 
 50 في 

ألف.

"هيونداي".. تشغيل 
السيارات باللمس
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