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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مفتش عام وزارة التربية 
الشــكري،  كاظم  حميــد  علي 
الســبت، عن وجود ما يقرب من 
1500 وثيقة دراسية مزورة تخص 
املوظفني في وزارات الدولة كافة.

وقال الشكري في تصريح تابعته 
“اللجــان  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
مكتبه  فــي  العاملة  اخملتصــة 
العامة  املديرية  مع  وبالتنســيق 
للتقــومي واالمتحانات فــي وزارة 

 1448 وجود  اكتشــفت  التربية، 
وثيقــة دراســية مــزورة تخص 
املوظفني من وزارة التربية اضافة 
واملؤسســات  الوزارات  بقية  الى 

االخرى في الدولة”.
وأضاف، أن “املكتــب دقق الوثائق 
اخلاصة بـــ 11 ألف و236 موظف 
حكومي بعد طلــب من اجلهات 
الرسمية لتدقيقها”، مشيرا الى 
اكتشــاف  التدقيق  خالل  “مت  انه 
اللجان املكلفــة بالتدقيق وجود 

تلك الوثاثق الدراسية املزورة”.
واوضــح الشــكري، أن “عمليات 
التدقيــق للحــاالت اعــاله، متت 
املاضية  الثمانية  االشــهر  خالل 
مــن العام احلالــي 2018، مؤكدا 
بطلــب  ســيقوم  “املكتــب  أن 
حتريك الشكوى اجلزائية للحاالت 
املكتشفة وفقاً للقانون من اجل 
اتخاذ االجراءات القانونية واملالية 

بحقهم ومتابعة ذلك ايضا”.
ونوه الشكري، بأن “املكتب يعمل 

على تدقيــق الوثائق الصادرة من 
وزارة التربيــة مــن اجــل حتقيق 
وكشــف  والعدالة  الشــفافية 
الفســاد الــذي ميارســه بعض 
الذيــن يلجؤون  االشــخاص من 
اهدافهم  على  للحصول  للتزوير 
املادية”، مشــددا علــى ان “عمل 
االرتقاء  الــى  يهــدف  مكتبــه 
التربوية وضمان صحة  بالعملية 
جلميع  الدراســية  الوثائق  صدور 

موظفي دوائر الدولة”.

مفتش التربية يكشف:
 1448 وثيقة دراسية مزورة تخص موظفي الدولة

a

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد العــراق اســتعداده لزيادة 
حال  فــي  النفطيــة  صادراتــه 
موافقــة أوبك على ذلــك، مبينا 
ان انتاجه ســيرتفع خالل الشهر 
احلالــي، فــي وقت باشــرت فيه 
شــركة مصافي الشمال بإعادة 
تأهيــل وترميم مصفــاة صالح 
تبلغ  إنتاجيــة  بطاقة   ١ الديــن 

٣٤٠٠ برميل يومياً
وذكرت وكالة بلومبيرغ االميركية 
نقال عن مدير شــركة تســويق 
النفــط وكالــة "ســومو" عالء 
علــى  "العــراق  ان  الياســري، 
من  املزيــد  لشــحن  اســتعداد 

النفط اخلام مبجرد أن توافق أوبك 
بها  يتقاسم  التي  الكيفية  على 

األعضاء".
"الصادرات  ان  الياســري،  وأضاف 
النفط ســتكون  العراقيــة من 
قريبــة من 3.595 مليــون برميل 
يوميا خــالل الشــهر مقارنة بـ 
3.54 مليون برميل يوميا في متوز".

وأشــار الياســري الى ان "العراق 
ســتكون له القــدرة على ضخ 
كميــات مــن النفط فــي حال 
بذلك  قرارا  أوبك  اتخذت منظمة 
ال ســيما وان السوق بحاجة الى 

كميات نفطية".
تفصيالت أوسع ص5

العراق مستعد لزيادة صادراته من النفط في حال وافقت أوبكتقريـر

منشأة نفطية جنوبي البالد »ارشيف«

رئيس مركز ستاندارد: ضغوطات أميركية لتخلي  
الكرد عن شروطهم للمشاركة في الحكومة 

نادية مراد: جهات حاولت إقناع فريق أممي 
متخصص بجرائم داعش بعدم الذهاب لسنجار 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزيــر العمل رئيــس هيئة 
احلمايــة االجتماعيــة املهندس 
إطالق  الســوداني  شياع  محمد 
الدفعــة الرابعة مــن عام 2018 
لرواتــب اإلعانــات االجتماعيــة 
ألكثر من مليون و100 ألف أسرة 
مســتفيدة في بغداد واحملافظات 
مببلــغ يصل الى أكثــر من )314( 
مليــار دينــار، داعيا األســر الى 
مراجعة منافذ الصرف لتســلم 
رواتبهم. وذكرت مدير عام صندوق 
جاكلني  االجتماعيــة  احلمايــة 

صليوا ان الدفعــة الرابعة للعام 
اسرة   )433645( شــملت  احلالي 
الى  يصل  مببلــغ  امــرأة  تعيلها 
اكثر مــن )101( مليار دينار وايضا 
تشــمل الدفعة )674767( اسرة 
يعيلها رجل مببلغ يصل الى )212( 

مليار دينار. 
مــن جانبه قال املتحدث باســم 
هيئة احلمايــة االجتماعية عمار 
منعم ان الوزارة ماضية في تأمني 
الدفعــات واطالقها في  مبالــغ 

مواعيدها املقررة .
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد: 
ذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه أمس 
السبت أن "وزير الدفاع عرفان محمود 
احليالي اســتقبل في مكتبه معاوني 
رؤساء أركان كل من جمهورية روسيا 
االحتادية واجلمهورية العربية السورية 
واجلمهورية اإلسالمية في إيران، على 
هامــش املؤمتر األمنــي الرباعي الذي 
انطلقت أعماله أمس السبت، برعاية 
رئاسة أركان اجليش العراقي، من أجل 
زيادة وتعزيز التعاون والتنسيق األمني 

واالستخباري بني هذه الدول".

وأكد وزير الدفاع بحســب البيان إن " 
انتصار العراق على داعش هو انتصار 
العالم كله علــى اإلرهاب، الذي كان 
ميثل تهديداً على الســلم العاملي في 
كل مكان، وانــه ليس انتصاراً للعراق 
أو املنطقة فحســب فقــد أراد هذا 
اإلرهاب نشر الكراهية بني بني البشر 
في كل مكان، إال إن العراقيني مبختلف 
مســمياتهم مــن جيش وشــرطة 
وحشــد شــعبي وعشــائري قاتلوا 
وصحوا ببســالة بالغالــي والنفيس 

لينشروا قيم احلب والتسامح".
تتمة ص3

الدفعة الرابعة من رواتب اإلعانات 
االجتماعية تشمل  674767 أسرة 

اجتماع للغرفة المشتركة بين 
العراق وسوريا وإيران وروسيا

بغداد - وعد الشمري:
أمس  ســائرون،  حتالــف  أكد 
إعالن  الســبت، عزمه علــى 
النيابيــة األكثر عدداً  الكتلة 
فــي اجللســة األولــى جمللس 
امتالكه  إلى  النواب، مشــيراً 
مع شــركائه أغلبيــة كافية 
لتشــكيل احلكومة، في حني 
لفت إلى أن جهودا تبذل لوضع 
برنامج يعالج املشكالت التي 

يعاني منها العراق.
من جانبه، افاد تيار احلكمة أن 
االكبر"  الكتلة  "نــواة  حتالف 
هــو التجمــع النيابــي الذي 
يتملك اكثر عــدد من النواب 
في الساحة السياسية لغاية 
االن، متهمــاً اطرافــاً بدفــع 
مبالغ مالية تصــل إلى ثالثة 
ماليــني دوالر حلث نــواب على 
إلى  واالنضمام  ترك كتلهــم 

اخرى.
الكتلة  نــواة  ويضــم حتالف 
االكبر قوائم سائرون واحلكمة 
، وقد مت  والوطنيــة والنصــر 
عقد  اجتماع  في  عنه  االعالن 
خالل الشهر املاضي في فندق 

بابل ببغداد.
ســائرون  في  القيــادي  وقال 
جاســم احللفي إن "اجلهود ما 
زالت مستمرة من أجل االتفاق 
يضّم  برنامــج حكومي  على 
يحقق  مبا  الوطنيــة  االطراف 

اخلدمات للمواطن العراقي".
احللفــي فــي حديث  وتابــع 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، أن 

"جميع املعطيات تشــير إلى 
الشركاء  وبقية  ســائرون،  أن 
والنصر  الوطنيــة  قوائم  من 

معنا،  واملتحالفني  واحلكمــة 
عن  الرسمي  لإلعالن  جاهزون 
املكلفة  الكتلة االكثر عــدداً 

بتشــكيل احلكومــة خــالل 
اجللسة االولى جمللس النواب".

تتمة ص3

سائرون: المعطيات تؤّكد إعالننا الكتلة 
األكبر في جلسة البرلمان األولى

عمار احلكيم ومقتدى الصدر في مؤمتر صحفي "ارشيف"

"الحديد والصلب" مستعدة إلنتاج أنابيب تنقلها من قلعة صالح والبدعةالحكمة يتهم جهات بدفع ثالثة ماليين دوالر لكل نائب يتخلى عن كيانه االنتخابي
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بغداد - الصباح الجديد:
واألهلية  احلكومية  اجلهود  أخذت 
تتظافر بنحو أكبر حلل أزمة املياه 
في البصرة، واالنتهاء منها بنحو 
كامل، وفيمــا قال رئيس مجلس 
إدارة غرفة جتــارة البصرة إن حل 
أزمة ملوحة مــاء مدينة البصرة 
املشــكلة  يكون من خالل جتزئة 
لكــي تكون بســيطة وان يكون 
احلل بســيطا وسهال في متناول 
احلكومة، اكد مدير عام الشركة 
العامــة للحديــد والصلــب ان 
بإمــكان الشــركة تزويد اجلهات 
املعنية بأيــة طلبية من االنابيب 
احلديديــة امللحومة حلزونيا التي 
مشــيرا  املاء،  لنقل  تســتعمل 
الى ان نقل املياه من ســد قضاء 

قلعة صالح وايضاً ومن مشــروع 
مــاء البدعة، عبر هــذه االنابيب 
سينهي االزمة بكاملها في مدة 

تتراوح ما بني ثالثة وأربعة اشهر.
وزارة  بالتزامن مع اعالن  يأتي هذا 
النقل اســتعدادها لتكفل شراء 
اربع محطــات لتحلية وتصفية 
امليــاه ملدينــة البصــرة بكلفة 
تبلغ خمســة ماليني  اجماليــة 
دوالر وســتمائة ألــف دوالر مــع 
تكاليف النقل والتنصيب والربط 
والتدريــب والتشــغيل، وتنتــج 
مبجملها 20 الف متر مكعب في 
اليوم، اذ قــال  وزير النقل الكابنت 
كاظم فنجــان احلمامي ان وزارته 
رســميا،  البلديات  وزارة  فاحتــت 
لتكفــل شــراء اربــع محطات 

لتحليــة وتصفية امليــاه ملدينة 
البصرة.

وبــني احلمامــي، انه ابلــغ وزارة 
تشكيالت  باســتعداد  البلديات 
وزارة النقل تكفل نفقات شــراء 
اربــع محطــات لتحليــة املياه، 
ســتتولى  االخيــرة  ان  مؤكــدا 
وأختيــار  املتابعــة  مســؤولية 
املواصفات الفنية ومن دون تأخير

ان ســعر احملطة  الوزير  واضــاف 
الف  مائه  وأربــع  مليون  الواحدة 
دوالر امريكــي ، وبقيمة اجمالية 
خمســة ماليني دوالر وســتمائة 
النقل  تكاليــف  مع  دوالر  ألــف 
والتدريب  والربــط  والتنصيــب 

والتشغيل.
تتمة ص3

النقل تتكفل شراء 4 محطات تنتج 20 ألف 
متر مكعب في اليوم من المياه العذبة 

للبصرة والعمل توّفر األرض 

بغداد - الصباح الجديد:
بــدأت وزارة االتصــاالت، أمــس، 
االنترنت  خدمــة  بــث  بإيقــاف 
األيام  لســاعتني يوميــا خــالل 
السبب  عازية  املقبلة،  العشــرة 
الثاني  الــدور  امتحانــات  الــى 
للمرحلتني املتوسطة واإلعدادية. 
وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
نســخة  اجلديــد،  الصبــاح 

منــه، "تعلــن وزارة االتصــاالت 
للمؤسسات احلكومية واملواطنني 
عن إيقــاف بث خدمــة األنترنت 
الدور  إمتحانــات  فتــرة  خــالل 
املتوســطة  للمرحلتني  الثانــي 

واإلعدادية".
االيقاف  فترة  أن  الوزارة  وأوضحت 
السادسة  الساعة  "من  ستكون 
والنصــف صباحاً إلى الســاعة 

وملدة  صباحاً  والنصــف  الثامنة 
السبت  يوم  من  اعتباراً  ساعتني، 
املصــادف 1 ايلــول 2018 وإلــى 
ايلول   10 املوافق  غاية يوم اإلثنني 
2018"، مشــيرة الى أن ذلك يأتي 

"حسب طلب وزارة التربية".
الى  بيانها  فــي  الــوزارة  ونوهت 
أن "قطع اخلدمة ســيكون أليام 

اإلمتحانات فقط". 

االتصاالت تعلن إيقاف خدمة االنترنت 
لساعتين خالل األيام العشرة المقبلة

7 مليارات و729 مليون دوالر إيرادات آب الماضي
ومصفاة صالح الدين 1 تعود الى العمل بإنتاج 3400 برميل



الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي: 

بينما اســتهل وفد مشترك من 
الكردســتاني  الوطني  االحتــاد 
الدميقراطي جولة جديدة  واحلزب 
مــن املباحثات بهدف تشــكيل 
اليوم  بغــداد  في  االكبر  الكتلة 
االحد، اكد رئيس مركز ستاندارد 
للدراســات واالعــام مســعود 
عبد اخلالــق، ان الواليات املتحدة 
الكرد  على  تضغــط  االميركية 
للتخلي عن كثير من شروطهم 
التــي وضعوها لقاء املشــاركة 
في تشــكيل احلكومة العراقية 

املقبلة.
واضــاف عبد اخلالــق في حديث 
للصباح اجلديــد، ان ممثل الرئيس 
االميركــي للحــرب على داعش 
تهديدات  وجــه  مكغورك  بريت 
احلــزب  رئيــس  الــى  مبطنــة 
في  بارزاني،  مسعود  الدميقراطي 
حال رفــض االخير االنضمام الى 
التحالف الــذي تدعمه الواليات 
املتحــدة والذي يدعــم حصول 
رئيس الوزراء احلالي حيدر العبادي 
على منصب رئيس الوزراء لوالية 

ثانية.
وحــول موقف القيــادة الكردية 
متارســها  التي  الضغوطات  من 
الواليــات املتحدة على الكرد في 
اخلالق  ايد عبد  املقبلة،  احلكومة 
الدميقراطي  احلــزب  رئيس  رفض 
مسعود بارزاني االنصياع االعمى 
التي  االميركية،  االمــاءات  وراء 
تضغــط ملشــاركة الكــرد في 
حتالف ينضــم اليه رئيس الوزراء 
احلالي حيدر العبــادي، الفتا الى 
انه ينبغي علــى الكرد، ان يكون 
لهم موقف مستقل غير منقاد 

لهذا الدولة او تلك.
وتابــع عبد اخلالــق، ان العاقات 
بــن الواليات املتحــدة واالقليم 
لم تتدهــور وامنــا التراجع الذي 
شــهدته اقتصر علــى االطراف 
وما  االستفتاء،  اجراء  تبنت  التي 
املتحدة  للواليــات  االخير  البيان 
ببقاء  التزامهــا  الــذي يظهــر 
ثوابتهــا جتاه الكرد فــي العراق، 
اال دليل واضــح على انها تنتظر 
ان يقــدم الكرد بدياً عن االحزاب 
االقليم  حتكم  التــي  التقليدية 

27 عاماً، واردف »ان الواليات  منذ 
املتحــدة تراعي عدم التدخل في 
شؤون االقليم، الذي قال انه فقد 
عقب اجراء االســتفتاء جزءاً من 
اخلارجية  السياسية  في  حجمه 

االميركية داخل العراق«.
وبن عبــد اخلالــق، ان مكغورك 
اللهجة  شــديدة  حتذيرات  وجه 
الــى بارزانــي من مغبــة التردد 
عن  بالتخلي  وطالبه  واملساومة، 
شروطه للمشــاركة في اجلبهة 
املتحدة  الواليات  تختارهــا  التي 
احلكومة  لتشــكيل  العراق  في 
املقبلة، االمر الذي رفضه بارزاني 
وقال ملكغورك »انا ال اســمح بان 

تكلمني بهذه الصيغة«.
الكرد  ان  اخلالــق،  عبــد  واضاف 
لــن يتمكنوا في ظل التشــرذم 
والــذي  املوجــود  السياســي 
ســيبقى، من حتقيق اي قدر من 
املطالب والشروط التي يطالبون 
بها، في العراق، هــذا الى جانب 
على  الطبقي  االنقســام  بــروز 

طبقة  واستياء  االقليم،  صعيد 
ومقدرات  ثــروات  علــى  معينة 
الشــعب بينما تعانــي طبقات 

اخرى من الفقر والعوز واحلرمان.
واشــار الــى ان جميــع الوفود 
املفاوضــة حتمل جملة  الكردية 
معها  الرنانــة  الشــعارات  من 
الى بغــداد، تغلف بها مصاحلها 
احلزبية والشــخصية، وان اغلب 
الســابقة  التفــاوض  جــوالت 
ينتج عنها ســوى  لن  والاحقة 
حصــول بعــض االحــزاب على 
علــى  واملناصــب،  االمتيــازات 
حســاب املصالح العليا لشعب 

كردستان.  
وبينمــا ايد عبــد اخلالــق بقاء 
عاقات الكــرد مع ايران واالبتعاد 
التوسعية  وتوجهاتها  تركيا  عن 
العداء  التــي تكن  املنطقة،  في 
القومي للكــرد، اكد ضرورة بقاء 
الكــرد فــي احملور الــذي تدعمه 
وتختاره الواليات املتحدة ليرسم 

مستقبل العراق السياسي. 
ولفــت عبــد اخلالــق، الــى ان 

السنوات 27 السابقة من حكم 
الكردية  السياســية  االحــزاب 
مجــال  دون  تشــير  لاقليــم 
للشــك، الى ان القيادة الكردية 
احلالية واغلــب وفودها املفاوضة 
فشلت في االستناد الى القانون 
الدولي او الى مشروع مدروس او 
استراتيجية مرتكزة على اسس 
قانونية ودســتورية خال جوالت 
حواراتهــا، وان جميــع جــوالت 
املباحثات السابقة، ال تعدو كونا 

اهدار للوقت واجلهد دون جدوى.
واشــار عبد اخلالق الى بروز ازمة 
اخرى حقيقية االن في كردستان 
يشــهدها االقليم والعراق على 
احلادي  القــرن  حد ســواء فــي 
بعدم  تتمثل  والتي  والعشــرين، 
والعراقي  الكردي  اجملتمعن  قدرة 
على حد ســواء، على انتاج قادة 
غرار  علــى  اكفــاء جدد  وكوادر 
احلركة  قــادوا  الــذي  االخريــن، 
والعراقية  الكردية  السياســية 
خال القرن العشــرين املنصرم، 
وهو ما اكد انــه ادى الى احداث 

خلل وفتور في العاقة فيما بن 
االحــزاب السياســية من جهة 
وبن االحزاب والشعب من جانب 

اخر. 
األميركية،  اخلارجية  وزارة  وكانت 
قد اصدرت بياناً بشــأن االتصال 
مســاء  جرى  الــذي  الهاتفــي 
اخلميــس بــن وزيــر اخلارجيــة 
االميركي مايــك بومبيو، ورئيس 
الدميقراطــي مســعود  احلــزب 
بارزاني، مشــيرًة إلى أن الواليات 
املتحدة تأمل رؤية حكومة قوية 
تضــم جميع املكونــات وتخدم 

جميع الشعب العراقي.
وقــال البيان إن »وزيــر اخلارجية، 
مايك بومبيــو، اكد خال حديثه 
احلكومة  أن تشكيل  بارزاني،  مع 
عراقية  عملية  اجلديدة  العراقية 
)شأن عراقي( يجب أن جترى وفقاً 
للجداول الزمنية والدستورية وان 
الناخبن  إلرادة  انعكاســاً  تكون 

العراقين«.
وفد  وصــل  ذلــك  في غضــون 
مشــترك من احلزب الدميقراطي 

الكردســتاني بزعامة مســعود 
بارزانــي واالحتاد الوطني مســاء 
بغــداد،  إلــى  الســبت  امــس 
لعقــد اجتماعات مــع األطراف 

السياسية العراقية.
وقــال عضو املكتب السياســي 
املتحدث باسم احلزب الدميقراطي 
محمود محمد، إن الوفد املشترك 
ســيجتمع مع جميــع األطراف 
وسيناقش  العراقية،  السياسية 
اجلديــدة،  احلكومــة  تشــكيل 
وسيكشــف عن شــروط الكرد 
من أجل املشــاركة في الكابينة 
للقــادة  اجلديــدة،  احلكوميــة 

واألطراف السياسية العراقية.
ومن الشــروط األساسية للكرد، 
اجلديدة،  للمشاركة في احلكومة 
عــودة قــوات البيشــمركة إلى 
كركــوك واملناطق املتنازع عليها، 
وتطبيق املادة 140 من الدســتور 
العراقــي، وضمان حصــة إقليم 
كردســتان من املوازنــة العراقية 
البالغة %17، وتصدير وبيع النفط 

من دون العودة إلى بغداد.

بقلم: لهب عطا عبدالوهاب، 
اقتصادي عراقي:

توطئــة: ســأتوقف ســريعاً عند 
العقوبات االقتصادية املفروضة على 
إيران أوالً، وتهديد إيران بغلق مضيق 
هرمز أمام املاحة الدولية ثانياً، وأثر 
انخفاض سعر صرف الريال اإليراني 
العراقي ال سيما ما  على االقتصاد 
يعرف بـ »الســياحة الدينية« ثالثاً، 
وأخيراً من املســتفيد مــن ارتفاع 

أسعار النفط رابعاً. 
أوالً: إيران والعقوبات االقتصادية

مــن ضائقة  اليوم  إيــران  تعانــي 
إقتصادية كبيرة في ظل التهديدات 
عقوبــات  بفــرض  األمريكيــة 
إقتصادية شــاملة دخــل بعضها 
حيز التنفيــذ في 6 آب اجلاري والتي 
جتارة  منها  كبيرة  قطاعات  شملت 
بالذهب، على  والتجارة  الســيارات 
أن تعقبهــا عقوبــات أشــد وطأة 
بحلول 5 تشــرين ثاني القادم والتي 
ستشــمل صادرات إيران النفطية. 
إن أي مواجهة العسكرية مع إيران 
قد ترفع األســعار إلــى عتبة 150 
دوالراً للبرميل ال ســيما وأن اإلدارة 
األمريكيــة احلالية ال تثــق بالنوايا 
الصادرات  وصلــت  وقد  اإليرانيــة. 
اإليرانيــة في شــهر متــوز املاضي 

إلــى 2.7 مليون برميــل يومياً بعد 
أن وصــل إنتاجها إلــى 3.8 مليون 
تتطلع  إيران  وكانــت  يومياً.  برميل 
إلى زيــادة صادراتها إلــى 5 مليون 
برميل يومياً بحلول عام 2021 األمر 
العقوبات  الذي لن يتحقق في ظل 

االقتصادية.
إن إدارة ترامــب احلالية عاقدة العزم 
إيران مــن صادراتها ال  على حرمان 
سيما بعد انســحابها من االتفاق 
النــووي )5+1( املبرم مــع إيران عام 
األمريكيــة  اإلدارة  وتتطلــع   2015
الغربين  إلى حث حلفاءها  اجلديدة 
إلى وقف وارداتها النفطية اإليرانية 
بحلول شهر تشــرين ثاني نوفمبر 
القــادم حــن تدخــل العقوبــات 
االقتصاديــة حيــز التنفيــذ على 
نطاق واسع، ومع انسحاب الواليات 
املتحدة من االتفاق النووي مع إيران 
لصادرات  الشامل  احلظر  عودة  ومع 
إلى حالة  إيران ســنعود مرة أخرى 
مشــابهة ملا كان ســائدا في عام 
2008. في تلك الســنة هددت إيران 
بغلق مضيــق هرمز أمــام املاحة 
الدولية ما أفضى إلى ارتفاع ســعر 
قياســية وصلت  أرقام  إلى  النفط 
إلى 160 دوالراً للبرميل خال أشهر 

معدودة.
ثانياً: إيران ومضيق هرمز

متتلــك إيــران ورقة ضغــط رابحة 
تتجلى بســيطرتها شبه املطلقة 

على مضيــق هرمز، وهــو مضيق 
مائي ضيق يقع بن إيران وســلطنة 
عمان ويعد املنفذ الوحيد للســفن 
والناقات إلى احمليط األوســع. هذا 
وأن %90 مــن الصــادرات النفطية 
اخلليجيــة )الكويــت، دولــة قطر، 
الســعودية، اإلمارات( باإلضافة إلى 
إيران متخر ســفنها وناقاتها عباب 
هذا املضيــق وصوالً إلى األســواق 
املنفذ  املضيق  يعــد  كما  العاملية. 
الوحيــد لصادرات قطر مــن الغاز 
البترولي املســال )LNG( األكبر في 

العالم.
وتدرك إيران أهمية مضيق هرمز في 
جتارة النفط العاملية. وتبلغ الطاقة 
 14 للمضيق  اليومية  االستيعابية 
ناقلة عماقة أو ما يعادل 17 مليون 
برميل يوميا مع طاقة إسمية تصل 
إلــى 18.5 مليون برميل يومياً، أو ما 
النفطية  الصــادرات  نصف  يعادل 
العامليــة اليومية. ومــع األخذ في 
االعتبــار كمية النفط والســوائل 
املنقولة بحرا فإن %30 من الناقات 
العامليــة موجودة هنا ما يجعل من 
الترانزيت  املضيق أحد أهم نقــاط 

املزدحمة في العالم.
التاريخ يعيد نفســه: ما نشــهده 
اليوم في السوق النفطية هو تكرار 
الصورة املشــابهة عام 2008. وفي 
تلك الفتــرة كان االقتصاد العاملي 
يشــهد انتعاشــا كما كان هناك 

رئيس أمريكي جمهــوري على دفة 
السلطة )الرئيس جورج بوش االبن( 
والذي كان يتمتــع بعاقة حميمة 
مع الســعودية. بيد أن توتر العاقة 
ارتفــاع كبير  إلــى  أدى  إيــران  مع 
في أســعار النفط لتتجــاوز عتبة 
ال100 دوالر للبرميل ألشهر عديدة. 
كما شــهد عام 2008 ما يعرف بـ 
إلى  أفضت  التي  املالية«  »الفقاعة 
التجارية  البنوك  العديد من  إفاس 
نتيجة الزيــادة في كلف العمليات 
أسعار  في  القياسي  لارتفاع  نظراً 

النفط.
إن التطورات تتجاوز احلد من القدرة 
النووية اإليرانيــة، إذ يعمل الرئيس 
ترامب جاهداً على إحداث تغيير في 
إيــران منذ عام   القائم في  النظام 
1979)خافاً ملا أدلى به جون بولتون 
مستشــار األمن القومي األمريكي 
أيام، من  زيارته إســرائيل قبل  لدى 
إن اإلدارة األمريكية بخاف رئيســه 
ال تســعى لتغيير النظــام القائم 
في إيــران بل تتطلــع إلى إصاحه 
من الداخل(. وإذا ما حدثت ثورة في 
مدفوعة  النفط  أســعار  فإن  إيران 
ارتفاعات  ستشــهد  باملضاربــات 

كبيرة غير مسبوقة.
وتعد الصن املستورد األكبر للنفط 
اإليراني، كما تعد إيــران ثالث أكبر 
مــورد للنفــط للهنــد. والدولتن 
اآلســيويتن همــا بأمــس احلاجة 

التي  تركيا  أن  اإليراني. كما  للنفط 
إيران  لديها حدود مشــتركة مــع 
عبرت عن نواياها في االستمرار على 

استيرادها من النفط اإليراني.
النفطية  للصــادرات  الوصــول  إن 
اإليرانية إلى الصفــر وفقاً للرئيس 
ترامب لــن يتحقق علــى اإلطاق. 
وبحلــول تشــرين الثانــي نوفمبر 
الواســعة  العقوبات  فــإن  القادم 
النفط  تصديــر  فيهــا حظــر  مبا 
اإليراني ستدخل حيز التنفيذ. ومن 
الناحيــة النظرية ففــي اللحظة 
إيران مضيق هرمز  التي تغلق فيها 
أمام املاحة الدوليــة، فإن البحرية 
السعودية  إلى  باإلضافة  األمريكية 
واإلمارات ســتتدخل لفتح املضيق، 
وســيفضي ذلك إلى نشوب صراع 
عسكري ومواجهة ال حتمد عقباها. 
وفي ســيناريو آخر فــإن أي تدخل 
عسكري قرب املضيق إن كان عفوياً 
أو مقصوداً ســتكون لها تداعيات 
إلى  باألســعار  كبيــرة وســتأخذ 

مستويات غير مسبوقة.
ثالثاً: إنخفاض ســعر صرف الريال 
اإليراني وأثره على السياحة الدينية 

في العراق
كان ســعر صــرف الريــال اإليراني 
مطلع عام 2018 يتم تبادله مقابل 
ريال،  43 ألف  الدوالر األمريكي عند 
إنخفض بشــكل ملموس  أنه  بيد 
منــذ ذلك احلن، ليتــم تبادله لقاء 

الدوالر عند 120 ريــال. وعلى الزائر 
اإليرانــي دفع رســوم فيــزا قدرها 
الصــرف  دوالراً. وعنــد ســعر   40
احلالي للدوالر إنخفــض عدد الزوار 
كرباء،  )النجف،  املقدسة  للعتبات 
كاظمية، سامراء( بشكل ملموس. 
و/ الدينية  الســياحة  إنخفاض  إن 

أو إلغــاء احلجــوزات لــه تأثير بالغ 
توظف  إذ  العراقــي  اإلقتصاد  على 
الدينية بشكل مباشر  الســياحة 
أو غيــر مباشــر أكثر مــن نصف 
السياحة  مليون شخص. وتساهم 
الدينيــة مبا مقــداره %3 من الناجت 
احمللي اإلجمالي GDP أو ما يعادل 5 
مليار دوالر ســنوياً وفقاً إلحصاءات 
العاملي.  والسفر  السياحة  مجلس 
وكان لتراجع السياحة اإليرانية أثراً 
ملموســاً على احلجوزات الفندقية 
إذ شهدت شواغر كبيرة بعد عزوف 
احلجاج اإليرانين عن زيارتها علماً أن 
هناك أكثر من 285 فندق في مدينة 
النجــف تعاني غرفها مــن اخلواء 
التام. في املقابل فإن إنخفاض سعر 
صرف الريــال اإليراني مقابل الدوالر 
األمريكي يعد عامل جذب للحجاج 
العراقين لزيارة العتبات املقدســة 
في قم ومشهد )مرقد اإلمام رضا( 

زرافات وفرادى.
ويعاني قطاع النقــل هو اآلخر من 
إلغاء احلجوزات إذ بعد أن كان مطار 
يوميا  رحلة   35 يســتقبل  النجف 

إنخفض عددها إلى 12 رحلة يومية 
فقط.

رابعــاً: من املســتفيد مــن إرتفاع 
أسعار النفط 

إن االرتفــاع فــي األســعار نتيجة 
للعوامــل اجليوسياســية الــوارد 
ذكرها ستصب باملقام األول لصالح 
وهما  والسعودية  االحتادية  روســيا 
وقد  للنفط،  دولتن مصدرتن  أكبر 
أحملت الســعودية عن نيتهــا زيادة 
اإلنتاج مبقدار مليــون برميل يومياً 
إذا ما دعــت الضرورة ذلــك. ولدى 
إلى  تصل  فائضة  السعودية طاقة 

2 مليون برميل يومياً.
وسيشــهد النفــط الصخري في 
 ))SHALE OIL املتحــدة  الواليــات 
زيادة مضطردة الســيما وأن اإلنتاج 
تقنيــة  باســتخدام  الصخــري 
التكســير األفقــي ثاثــي األبعاد 
ســتصبح مجديــة اقتصاديا عند 

حدود 60 دوالراً للبرميل.
وستستفيد الطاقة املتجددة السيما 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 
االرتفاع في األســعار. إذ ميكنها عند 
التكاليف  تغطية  املرتفعة  األسعار 

وحتقيق هامش ربحي مقبول.
ســريان  بإنتظار  القــول:  خاصــة 
الكاســحة  االقتصادية  العقوبــات 
ضد إيران بحلول شهر تشرين الثاني 
انفاســه  القادم ســيحبس اجلميع 

انتظارا ملا ستؤول إليه األمور.

شؤون عراقية

رئيس مركز ستاندارد: ضغوطات أميركية لتخلي
 الكرد عن شروطهم للمشاركة في الحكومة 

حّذر من أزمة قيادة تواجه العراق واإلقليم على حد سواء 

ال جدال ان تكامل امللــف االمني مع امللف 
امر مهم وشــرط اساســي  السياســي 
لصنع االستقرار في الدول وفي مجتمعات 
تعصف فيها االزمات السياســية واالمنية 
اليتوقع احد ان يتم الوصول الى االســتقرار 
االقتصــادي واالنطاق في تنفيذ مشــاريع 
التنمية واالعمار بسهولة وفي كل املراحل 
واحلقب التاريخيــة احلديثة واملعاصرة التي 
مر بها العراق يجد الراصد واملتابع للشــأن 
العراقي امثلة حية على فلســفة تكامل 
االمن مع السياسة من اجل خلق بيئة آمنة 
لاقتصاد فاحلــروب العبثيــة التي مر بها 
العراق واشــعل فتيلها تهور زعماء احلروب 
انهت  وفقــدان حكمتهم  تدبرهــم  وقلة 
مراحل الرخــاء والرفاهية التــي صنعتها 
بحبوحــة االمن واالســتقرار السياســي 
امللكي  العهد  خال فترات متقطعة مــن 
واجلمهوري واالنفتاح في العاقات مع الدول 
العربية واالجنبية اسهم الى حد كبير في 
جعل العراق مركــزا جتاريا واقتصاديا مهما 
والتوظيــف الصحيح واالســتثمار الموال 
تصدير النفط صنع من العراق دولة متطورة 
كادت ان تصل في نهاية الســبعينيات الى 
املتقدمة حســبما اشــرت  الدول  مصاف 
احصائيات ومؤشــرات املنظمــات الدولية 
املعنيــة بالتنمية والرفاهيــة ولرمبا كانت 
انعكاسات االســتقرار السياسي واالمني 
العامل االبرز في كل ما نشــير له في هذا 
املقال حيث حقق العراق خطوات متصاعدة 
فــي مجال البناء واالعمــار اثمرت عن بزوغ 
عشرات املشــاريع العمرانية التي شكلت 
شواخص حاضرة في قلب العاصمة بغداد 
وفي بعض احملافظات العراقية االخرى وخال 
احلقبة املمتدة مــن 2003 وحتى يومنا هذا 
عبث الوضع السياسي املضطرب واالنحال 
االمني بجميع اخلطط واملشــاريع املقترحة 
املتعاقبة اليجاد ســبل  احلكومــات  مــن 
حقيقية للبدء مبشــاريع االعمار في العراق 
واذا كان االرهاب هــو التحدي االبرز واملعوق 
الكبير امــام جناح مثل هــذه اخلطط فان 
االجرامية وحترير  العصابــات  القضاء على 
الباد من شرورها اتاح الفرصة مجددا امام 
احلكومة العراقيــة لانطاق مجددا بوضع 
االفكار واملقترحات السابقة موضع التنفيذ 
وماترشح من خافات سياسية خال االيام 
ينــذر بوجود محــاوالت لزج ملف  املقبلة 
االمن في هذه اخلافات وباخلصوص مايتعلق 
مبلف احلشد الشــعبي حيث تسعى دوائر 
سياسية مختلفة لترجيح رغبتها العارمة 
في استعمال ورقة االمن كورقة ضغط في 
املشاورات اجلارية لتشــكيل الكتلة االكبر 
وفــي انبثــاق احلكومة وفي اختيــار رئيس 
الوزراء من دون مراعاة لاوضاع احلساســة  
التي متر بها الباد حيث يتصاعد القلق من  
ســعي بعض االطراف لتوظيف النجاحات 
االمنية الســابقة في ابتــزاز اطراف اخرى 
مناوئة واالخطر من ذلك دفع بعض اجلهات 
االقليمية الحــزاب وجهات داخلية للمضي 
بهــذا التوجه وعــدم تقديــر عواقب هذا 
واالمني  السياسي  املستوين  على  التوجه 
مبا يعطل اخلطط التــي جرى احلديث عنها 
حلل االزمة االقتصادية واعــادة اعمار املدن 
احملررة وتلبية حاجات احملافظات االخرى التي 
تعاني من وضع سيء في مستوى اخلدمات 

بشكل عام . 

تسييس األمن ..!!

أضواء: إيران والعقوبات االقتصادية
تقـرير

اجتماعات أحزاب كردية

ان ممثل الرئيس 
االميركي للحرب على 
داعش بريت مكغورك 
وجه تهديدات مبطنة 
الى رئيس الحزب 
الديمقراطي مسعود 
بارزاني، في حال رفض 
االخير االنضمام الى 
التحالف الذي تدعمه 
الواليات المتحدة والذي 
يدعم حصول رئيس 
الوزراء الحالي حيدر 
العبادي على منصب 
رئيس الوزراء لوالية 
ثانية
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بغداد - الصباح الجديد:
مدينة  في  الشرطة  أكمل ضباط 
يومن  ملدة  تدريبيــة  دورة  حلبجة 
نظمهــا مكتب حقوق اإلنســان 
املتحــدة  األمم  لبعثــة  التابــع 
ملســاعدة العــراق )يونامي( حول 
املبادئ األساســية حلقوق اإلنسان 

املتعلقة بعمل الشرطة.
الــدورة التدريبيــة فــي 29 و 30 

آب، نظمــت حتت عنــوان »حقوق 
التحقيق«، وهي  قيد  األشــخاص 
جزء من سلســلة من األنشــطة 
التــي يقــوم بها مكتــب حقوق 
اإلنســان فــي يونامــي لدعــم 
املؤسســات اإلقليمية ومنظمات 
فــي حماية حقوق  املدني  اجملتمع 
إقليم  فــي  وتعزيزهــا  اإلنســان 
كردستان. وحضر الدورة 40 ضابطا 

)39 رجا وامرأة واحدة( من مديرية 
الشرطة في حلبجة.

درســت الدورة التدريبيــة املبادئ 
العامــة لقانون حقوق  واملفاهيم 
اإلنســان، مبا في ذلــك آليات األمم 
املتحــدة لإلبــاغ واالســتعراض 
والتزامــات الدولــة. كمــا تناول 
حقوق األشخاص احملتجزين مبوجب 
وقانون  والعراقي  الدولــي  القانون 

اقليم كردســتان، ودور الشــرطة 
التعبير  حريــة  في حماية حقوق 

والتجمع.
أعرب  افتتاحية،  ماحظــات  وفي 
السيد إيريك هوسكث من مكتب 
حقوق اإلنســان التابع لبعثة األمم 
)يونامي(  العراق  ملساعدة  املتحدة 
عن أمله فــي أن تســاعد الدورة 
التدريبية املشــاركن على النظر 

اإلنســان كأداة،  قانون حقوق  الى 
ألداء   ، كشــريك  املتحــدة  واألمم 

عملهم الهام بأعلى املعايير.
وقال رئيس قســم شرطة مدينة 
حلبجــة ، الســيد بــرزان عثمان 
محمد ، إن الدورة التدريبية كانت 
حاســمة لنشــر الوعي بن أفراد 
الشــرطة وحتســن مهاراتهم. » 
من املهــم لنا أن نتعلــم أفضل 

املمارســات ملعاملــة احملتجزيــن 
ونطــور وعينــا بحقوق اإلنســان 
الهامة التي نوقشت في التدريب. 
ومبــا أن شــرطة احملافظــة لدينا 
جديدة للغاية ، فنحن بحاجة إلى 
دعــم وتدريب بعثــة األمم املتحدة 
ملســاعدة العراق )يونامي( ونشعر 
باالمتنــان للبعثــة لقدومها إلى 

مدينة حلبجة ”.

حقوق األشخاص قيد التحقيق في دورة تدريبية لضباط الشرطة في حلبجة
أقامتها األمم المتحدة



 أربيل ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة التربية بإقليم كردســتان إلغاء 
عطلة يوم الســبت في املدارس، عازية سبب 
اتخاذ هذا القــرار الى عدم اإلخالل بالتوازن في 
جــدول العطل والتقصير فــي إكمال املناهج 

الدراسية للطلبة.
الــوزارة في بيــان تلقــت "الصباح  وقالــت 
اجلديد" إنها "قررت إلغاء عطلة يوم الســبت 
االسبوعية، على وفق قانون الوزارة"، مبينة أن 
"القرار السابق باعتبار السبت يوم عطلة كان 
فقط للعام املاضي ولــه عالقة باألوضاع التي 

كان مير بها اقليم كردستان".

بغداد- الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين صــرف رواتب موظفي 
بعض مديريــات تربية الرصافة األولى والثانية 

والكرخ األولى والثالثة في بغداد.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه ان " املصرف قام 
بدفع رواتــب موظفي مديريــات التربية بعد 
وصــول الصكوك اخلاصة بهم"، مشــيرا الى 
ان " الصــرف مت عن طريق احــدى ادوات الدفع 

االلكتروني".

بغداد- الصباح الجديد:
اعلنــت دائرة صحــة ذي قار اتخاذ سلســلة 
اجــراءات وقائية ضد مــرض الكوليرا في ظل 
تزايد اخملاوف من االصابة باملرض بعد تســجيل 
العديد من حاالت االصابة باإلســهال واملغص 

املعوي في احملافظات اجملاورة.
وقال مدير قســم الصحة العامــة في الدائرة 
حيدر حنتوش ان " الفرق التفتيشــية في دائرة 
الصحة كثفــت مؤخرا من الزيــارات الرقابية 
ملشــاريع املــاء احلكومية واالهلية وســحبت 
العديد من النماذج ألغــراض الفحص اخملتبري 
في الوقت الذي وزعــت في أكثر من ألف قرص 

تعقيم ملياه الشرب في املناطق النائية ".

إلغاء عطلة السبت في 
مدارس إقليم كردستان

رواتب موظفي بعض 
مديريات التربية توّزع 

إلكترونيا

صحة ذي قار تتخذ 
سلسلة إجراءات 

وقائية ضد الكوليرا

سائرون: املعطيات تؤّكد إعالننا الكتلة 
األكبر في جلسة البرملان األولى

واشــار إلى أن "كتالً اخرى ســوف تنضّم 
الينا خالل الســاعات املقبلة، سيما من 
الكرد كون هناك حوارات سبق أن جمعتنا 
مع احــزاب االقليم وما زالت مســتمرة 
لغايــة االن، اضافــة إلى مــن حضر في 
اجتماع فندق بابل الذي مت فيه تشــكيل 

نواة الكتلة االكبر".
ونّوه احللفي إلى أن "اصرارنا على تشكيل 
الكتلــة االكبر ليس من بــاب جمع اكبر 
عدد من املقاعد داخل البرملان لكي نشكل 
جبهة برملانية تدعم احلكومة املقبلة، امنا 
لوضع خطط ميكن تنفيذها من شــأنها 
معاجلة االزمات التي يعاني منها الشعب 

العراقي".
وأكد أن "حتالف ســائرون قادر على وضع 
رؤيــة وبرنامج حقيقي يســتجيب لهذه 
االزمات سواء على الصعيد السياسي أو 

االقتصادي أو اخلدمي".
ومضى احللفي إلى أن "اطراف نواة الكتلة 
االكبر متماســكة ويجمعها هدف واحد 
هــو حتقيــق ادارة صحيحة ملؤسســات 
الدولة على وفق الدســتور والقانون ابعاد 
اسناد املناصب عن احملاصصة امنا، منحها 

ملن يتمتع بالكفاءة والنزاهة".
من جانبه، ذكر القيــادي في تيار احلكمة 
محمد احلسيني في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "حتالف نواة الكتلة االكبر هو 
اكثــر التجمعات النيابية عــدداً مقارنة 

بغيرها لغاية االن".
وأضاف احلســيني أن "جميع الكتل التي 
اشــتركت في االنتخابات لم حتقق حتى 
االن ما منتلكه من مقاعد نيابية من خالل 

اعالن حتالفاتها".

وأشار إلى أن "احزابا وكتال افادت بعزمها 
تشــكيل الكتلة االكبر خالل ســاعات، 
نتائج  التلميحــات منذ اعــالن  وبــدأت 
االنتخابــات، لكن هذه املواقف لم تتجاوز 
االخرين  على  للضغــط  االعالمي  اجلانب 

بغية االنضمام اليهم".
وأورد احلســيني أن "التحالــف الوحيــد 
املوجود في الساحة السياسية العراقية 
وعشية عقد اجللسة االولى جمللس النواب 

هو نواة الكتلة االكبر".
واتهــم "جهات سياســية باللعب على 
الوقــت والعمــل علــى متديد جلســة 
مجلــس النواب االولــى، امــا بتأجيلها 
أو جعلهــا مفتوحة بغية اعــادة ترتيب 
االوراق والضغط على نواب لتغيير شكل 

التحالفات".
واعرب احلســيني عن اسفه كون "هناك 
من يحاول دفــع مبالغ ماليــة إلى نواب 
حلثهم على تــرك كتلهم واالنضمام إلى 
اخرى، واالسعار اصبحت كبيرة بوصولها 

إلى ثالثة ماليني دوالر للنائب الواحد".
وحــذر القيادي في احلكمــة من أن "هذه 
االســاليب لن نتنج لنا دولة مؤسسات، 
بل سلطة سياســية حتكم بشخصيات 
الشــعب  مبقدرات  متســك  دكتاتوريــة 

العراقي".
ودعا احلســيني النواب من جميع الكتل 
إلى "عدم الرضوخ لهذه احملاوالت والعمل 
على تشــكيل طاقم وزاري نزيه من خالل 
برملان قوي ال يخضع للضغوط وسياسات 

الترغيب والترهيب".

النقل تتكفل شراء 4 محطات تنتج 
20 ألف متر مكعب في اليوم من املياه 

العذبة للبصرة والعمل توّفر األرض

وتابــع وزير النقل القــول ان من املؤمل ان 
تصل الطاقة اإلنتاجية للمحطة الواحدة 
الــى خمســة آالف متر مكعــب باليوم 
وسوف تستكمل الوزارة جميع االجراءات 
في األيــام القليلة املقبلــة ، موضحا ان 
هذه اخلطــوة تأتي انطالقا من الشــعور 
باملســؤوليه جتاه اهالي البصــرة الكرام 
وألنهاء معاناتهم باستحصال مياه نقية 

صاحلة للشرب.
العامة  الشــركة  ابــدت  جانبهــا  ومن 
للحديــد والصلب احدى شــركات وزارة 
أي  لتنفيذ  استعدادها  واملعادن  الصناعة 
طلبيات من االنابيــب احلديدية امللحومة 
املاء اضافة  التي تستعمل لنقل  حلزونيا 
الى استعماالتها االخرى في نقل النفط 
ومشتقاته وركائز اجلسور والعبارات وذلك 
ردا علــى مقترح رئيس مجلس إدارة غرفة 
جتــارة البصرة الذي نشــره علــى مواقع 
التواصل االجتماعي حلــل أزمة املياه في 
محافظــة البصرة والذي اشــار فيه الى 
حل ازمة ملوحة مــاء مدينة البصرة من 
خالل جتزئة املشكلة لكي تكون بسيطة 
وان يكون احلل بسيطا وسهال في متناول 
احلكومة اذا كانــت لها النية واجلدية في 
حل االزمة ولو بنسبة )٥٠٪( فأن إطالقات 
احملافظــة من ســد قضاء قلعــة صالح 
وايضاً من مشــروع ماء البدعة ستكون 

كافية. 
املهندس  الشــركة  وبــني مديــر عــام 
عبدالكرمي خلف جابــر ان وزارة الصناعة 
لهــا القــدرة علــى انتــاج االنابيب من 
املنطقتني املذكورتني وان خزين املاء يذهب 
سدى الى البحر ، مشــيرا الى ان معمل 
الى الشــركة  التابع  االنابيــب احلديدية 
العامة للحديــد والصلب له القدرة على 

جتهيز االنابيب الناقلة من كال املنطقتني 
وبأقطار ال تقل عن ) ١٢٠٠( سم أي بطاقه 
خمســة آالف متر مكعب في الساعة ، 
الفتا الى ان للمصنــع االمكانية لالنتاح 
خالل اقل من ثالثة أشــهر اذا كان الضخ 
من ســد قلعة صالح وخالل اربعة أشهر 
اذا كان مــن البدعة وبهــذا تكون تغذية 
جميع محطــات التصفية في محافظة 
البصــرة باملــاء احللــو وتنتهــي معاناة 

املواطنني في محافظة البصرة.  
وفي سياق ازمة مياه البصرة ابدى محمد 
شــياع الســوداني وزير العمل والشؤون 
لتخصيص  الوزارة  استعداد  االجتماعية، 
البصرة،  فــي محافظــة  ارض  قطعــة 
في حال ابــدت املنظمات االنســانية او 
منظمــات اجملتمــع املدنــي وغيرها من 
حتلية  محطات  النشاء  املتطوعة  اجلهات 

املياه في احملافظة.
وكانت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
ممثلة بقسم منظمات اجملتمع املدني في 
الوزارة قد شــاركت في ورشــة عمل عن 
ازمة ملوحة امليــاه اقيمت في محافظة 
البصرة بحضور عدد من اخملتصني بشؤون 

املياه ومنظمات اجملتمع املدني.  
وقــال املتحدث باســم وزارة العمل عمار 
منعم ان الورشــة التي اقيمت في مركز 
احملور للدراسات والتخطيط االستراتيجي 
في البصرة حضرها مدير قسم منظمات 
اجملتمع املدني صادق البهادلي ممثال للوزارة 
، الفتا الى ان الورشة ناقشت ازمة ملوحة 
ميــاه البصــرة وبعض احلــاالت املرضية 
كالتســمم جــراء تلوث امليــاه.  واضاف 
منعم ان الوزارة ابدت استعدادها للتعاون 
فــي معاجلة هذه االزمة علــى الرغم من 
انهــا غير معنية مبلف امليــاه ، مؤكدا ان 

الوزير املهندس محمد شــياع السوداني 
يولي معانــاة اهالي البصــرة جراء هذه 

االزمة اهتماما كبيرا. 
اســتعداده  ابــدى  الوزيــر  ان  واوضــح 
لتخصيــص قطعة ارض فــي محافظة 
املنظمات  ابــدت  فــي حــال  البصــرة، 
االنســانية او منظمــات اجملتمــع املدني 
النشــاء  املتطوعة  اجلهات  مــن  وغيرها 
محطات حتلية املياه في احملافظة ، مشيرا 
الى ان الناشــطني واملنظمات االنسانية 
ابدوا ترحيبهم باهتمــام الوزارة في هذا 
الشــأن على الرغم من انها غير معنية 

باالزمة.  
وبني منعم ان ممثل الوزارة اطلع على حلول 
ســتراتيجية وضعها خبــراء للتخفيف 
من االزمة من خالل انشــاء ثالثة مشاريع 
لتحليــة امليــاه وحل مشــكلة امللوحة 
فيها وبدوره ســيقدمها للوزير الذي ابدى 

استعداده لعرضها في مجلس الوزراء. 
ومــن جانبها ســيرت أمانة بغــداد )55( 
شــاحنة محملة باملياه النقية الصاحلة 
للشــرب املعبــأة الى أهالــي محافظة 

البصرة .
وذكــرت مديريــة العالقــات واالعالم ان 
" أمانة بغداد ســيرت قافلــة يوم امس 
محملة باملياه املعبأة جمعت من تبرعات 
موظفي أمانة بغداد ونقلها الى محافظة 
البصرة دعماً وتضامناً مع اهالي احملافظة 
واسهاماً منها لتجاوز الوضع الراهن الذي 
متر به واســتجابة لتوجيه رئيس مجلس 

الوزراء " .
واضافت ان" اســطول امانة بغداد الذي 
توجه الى محافظــة البصرة يضم )55( 
شاحنة محملة باملياه املعبأة حتتوي على 

)3( ماليني قنينة ماء ". 

صرف الدفعة الرابعة من
رواتب اإلعانات االجتماعية هذا الشهر

وزير  توجيــه  وحســب  شــهرين  وكل 
االجتماعية  احلماية  رئيس هيئة  العمل 
املهندس محمد شياع السوداني، داعيا 
من لديه اي شكوى او استفسار االتصال 
علــى الرقــم )1018( في اثنــاء الدوام 
الرسمي، منوها لألسر املستفيدة عدم 
تصديق الشائعات واالكاذيب التي تنشر 

هنا او هناك.
على صعيــد متصل اعلنت هيئة رعاية 
ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة التابعة 
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية توزيع 
دفعة جديدة من راتب املعني املتفرغ بني 
محافظة  فــي  والعســكريني  املدنيني 
بغداد فقط. وقال املتحدث باســم وزارة 
العمــل عمار منعــم ان هيئــة رعاية 
ذوي االعاقة باشــرت بتوزيــع الدفعات 
اجلديدة من راتب املعني املتفرغ للمدنيني 
املتسلمني  بغداد  حملافظة  والعسكريني 
ســابقا ابتداء من اجلمعة املصادف 17-
8-2018 لثالثة اشهر )ايار وحزيران ومتوز( 

مببلغ مقداره 510 آالف لكل مستفيد. 
واضــاف ان الهيئــة تســعى لزيــادة 
موازنة  حســب  املالية  تخصيصاتهــا 
عام 2018 لشــمول اكبر عدد ممكن من 
املستفيدين حســب قانون ذوي االعاقة 
لســنة   )38( رقم  اخلاصة  واالحتياجات 

 .2013
واوضح منعــم أن ضعف التخصيصات 
2018 حال دون تســلم  املالية ملوازنــة 
املســتحقات املاليــة من راتــب املعني 
بيانات  قاعدة  في  للمســجلني  املتفرغ 

الهيئة الذين لم يتسلموا مستحقاتهم 
منــذ اكثر من ســنتني ، مبينا ان هناك 
فقرة قانونية في قانون املوازنة االحتادية 
لعــام 2018 متعلقــة بصالحية رئيس 
الــوزراء في زيــادة التخصيصات املالية 
للمؤسســات اخلدمية ومنها هيئة ذوي 
ضمن  اخلاصة  واالحتياجــات  اإلعاقــة 
ســقف احتياطي الطوارئ على ان يتم 
الصــرف فــي الربع االخير من الســنة 
املاليــة احلالية وذلك عند حتقق زيادة في 

ايرادات صادرات النفط اخلام.

اجتماع للغرفة املشتركة بني العراق 
وسوريا وإيران وروسيا

وأوضــح " انه كان لزاماً علــى العراق أن 
بتكثيــف جهوده  النصر  يســتثمر هذا 
دول  بالتعاون مــع جميع  االســتخبارية 
العالم واجلهود اخليرة للقضاء نهائياً على 
اخلاليــا النائمة لإلرهــاب، وعلى الضمائر 

النائمة التي تأوي هذه اخلاليا".
وشــدد احليالي إن" املعركة العســكرية 
ضد داعش قد انتهــت لكن املعركة ضد 
أفكار داعش ستستمر حتى تتحرر األرض 
من كل األفكار املظلمة ليحل السالم في 

ربوع العراق وفي كل مكان ".
يشــار الى ان رؤســاء الوفود هم كل من 
ايستراكوف سيركي معاون  االول  الفريق 
، الفريق  رئيس االركان العامة الروســية 
قدير نظامي معاون رئيس االركان االيراني 
للشــؤون الدولية ، اللواء الركن ســليم 
خليــل حربــا ، نائب رئيس هيــأة االركان 
للجيــش والقــوات العربية الســورية ، 
الفريق ركــن عبد االمير يــاراهلل معاون 

رئيس اركان اجليش للعمليات

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

كشــفت ســفيرة النوايا احلسنة، 
الناشــطة االيزيدية نادية مراد عن 
وجود جهات لم تســمها، ســعت 
إلقنــاع الفريق األممــي املتخصص 
داعش  تنظيــم  جرائــم  بتوثيــق 
بعدم  العراقيــني  اإلرهابــي ضــد 
الذهــاب الــى ســنجار بذريعة ان 
الوضع األمني غير مســتتب فيها، 
مبينة ان توفير األمن للفريق األممي 
في مســرح اجلرمية بســنجار يقع 

على عاتقي بغداد وأربيل.
وقرر مجلس األمن الدولي باإلجماع 
فــي 21 أيلول/ ســبتمبر من العام 
املاضي تشــكيل فريق حتقيق جلمع 
األدلــة املرتبطــة مبجــازر تنظيم 
“الدولة اإلسالمية” املعروف إعالميا 
بـ “داعش”، بحــق األقلية االيزيدية 
وغيرها مــن الفظائع التي ارتكبها 
التنظيــم فــي العــراق. وصاغت 
بريطانيا مســودة القرار الذي يدعو 
األمني العام لــألمم املتحدة أنطونيو 
فريق  تشــكيل  إلــى  غوتيريــش، 
برئاســة مستشــار خاص  حتقيق 
لدعم اجلهود الرامية إلى محاسبة 

تنظيم “داعش”.
 وكتبت نادية مــراد، في صفحتها 
التواصل  برنامج  في  الشــخصية 
االجتماعي فيسبوك منشورا قالت 
فيه "التقينــا اليوم )امس اجلمعة( 
برئيــس فريق التوثيــق التابع لألمم 
املتحدة في نيويورك، وذلك ملناقشة 
الذي مت تشكيله  الفريق  آلية عمل 
جلمــع األدلة حــول اجلرائــم التي 
ارتكبها تنظيم داعــش وبقرار من 

مجلس االمن الدولي".
واضافــت "هذا الفريق قــام بزيارة 
للتنسيق  كردستان  وإقليم  العراق 
مــع احلكومتني للمباشــرة بجمع 
األدلــة واتخــاذ أقوال وشــهادات 
املرتكبة،  الضحايا حــول اجلرائــم 
وخالل تواجدهــم في العراق بعض 
بعدم  إقناعهــم  حاولــت  اجلهات 

الذهــاب الــى ســنجار بحجة ان 
الوضع االمني غير مســتتب هناك 
ومن االفضــل للفريق التركيز على 
مناطق اخرى كانت حتت ســيطرة 

داعش".
ولفتت مراد "هنا اريد ان اوضح بانه 
ليس مهمــا أية جهــة كانت وراء 
تشكيل هذا الفريق، لكن األهم ان 
يتم متابعة عمل هذا الفريق بدقة، 

والتأكيد على حيادية عملهم".
انــه "مــن املهــم ان تعمل  عادة 
مع  االيزيديــة  اجلهــات  وتتعــاون 
بعضهــا البعــض ســواء كانــوا 
مسؤولني  او  منظمات  او  أشخاصا 
ورفد هذا الفريق باملعلومات املتوفرة 

لديهــم، وكذلك تســهيل مهمة 
تنفيذ املشاريع في مناطقهم بدال 
من مهاجمة ومنافســة بعضهم 

البعض".
بالقــول "كذلــك نضع  وتابعــت 
املســؤولية الكاملــة علــى عاتق 
اقليم  وحكومة  العراقية  احلكومة 
كردســتان في توفير االمن وجميع 
الدولية  واللجان  للفــرق  اإلجراءات 
في اثناء زياراتهم الى مسرح اجلرائم 
في شــنكال مــن اجــل توثيقها، 
وكذلك البحث عــن األدلة اجلنائية 
بخصوص هــذه اجلرائــم  بدال من 
ترويج الشائعات بوجود مخاوف من 
زيارة املدينة، ســيما ان الكثير من 

اللجان  تروج ومتنع  اجلهات اصبحت 
املنطقة بحجة  زيــارة  الدولية من 
تدهور الوضــع االمني جملرد ان عمل 
هذه اللجان والفرق ال تتناســب مع 

اجندات عملهم".
وكانــت وزارة اخلارجية العراقية قد 
اعلنت في منتصف آب/ اغسطس 
املنصــرم عن مباشــرة فريق دولي 
داعش.  تنظيم  بجرائــم  للتحقيق 
وذكــرت اخلارجيــة في بيــان، انها 
الدولي  الفريــق  مهمة  ســتدعم 
رئيــس فريق  برئاســة كرمي خــان 
الدولي املشــكل مبوجب  التحقيق 
قرار مجلس االمن 2379 لعام 2017.

واضاف بيان اخلارجية ان هذا الفريق 

جمع  مهمته  الدولــي  التحقيقي 
وتخزيــن وحفظ األدلــة التي جتّرم 
متهيدا  اإلرهابية،  داعــش  عصابات 
الوطنيــة  للمحاكــم  لتقدميهــا 
العراقيــة ومحاكمــة جناة داعش 
لتحقيــق العدالــة وإظهار حجم 
اجلرائــم الكبيــرة التــي ارتكبوها 
بحق املدنيني امام العالم على وفق 

القوانني العراقية.
واكدت الوزارة تقدمي الدعم الكامل 
من قبل احلكومة العراقية وتسهيل 

مهمة الفريق لتنفيذ هذا القرار.
القضائيــة  الواليــة  إن  وقالــت 
للمحاكــم العراقية كاملة للنظر 
في هذه اجلرائــم املرتكبة من قبل 

عصابات داعش، وسيكون دور اخلبراء 
العراقيني مــن قضاة حتقيق وخبراء 
جنائيني فاعالً ضمن فريق التحقيق 

حول اجلرائم املذكورة.
وبعد أشهر من الضغوطات، وافقت 
بغــداد فــي آب/ أغســطس على 
التحقيق الذي أشــار القرار إلى أنه 
حملاسبة  احمللية”  اجلهود  “ســيدعم 
عناصر تنظيم “داعش” عبر “جتميع 

األدلة واحلفاظ عليها” في العراق.
ويعتقد أن هنــاك نحو 3000 إمرأة 
ما يزلن محتجــزات لدى التنظيم. 
ووصفــت األمم املتحــدة اجملازر بحق 
االيزيديــني بأنهــا عمليــة إبــادة 

جماعية.

هذا الفريق قام بزيارة 
العراق وإقليم كردستان 
للتنسيق مع الحكومتين 
للمباشرة بجمع األدلة واتخاذ 
أقوال وشهادات الضحايا 
حول الجرائم المرتكبة، 
وخالل تواجدهم في العراق 
بعض الجهات حاولت 
إقناعهم بعدم الذهاب الى 
سنجار بحجة ان الوضع 
االمني غير مستتب هناك 
ومن االفضل للفريق التركيز 
على مناطق اخرى كانت تحت 
سيطرة داعش

نادية مراد: جهات حاولت إقناع فريق أممي
متخصص بجرائم داعش بعدم الذهاب لسنجار

بذريعة الوضع األمني غير المستتب

بغداد – سطو مسلح 
ذكــر مصــدر أمنــي في الشــرطة 
العراقية أمس السبت باقتحام منزل 
من قبــل مجهولني وســرقة مبالغ 

ومصوغات ذهبية شمالي بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
أقدمــوا علــى اقتحام منــزل ضمن 
 ،321 محلــة  الشــعب  منطقــة 
شــمالي بغداد، وقاموا بسرقة مبالغ 
ومصوغات ذهبية واجهزة كهربائية" 
، مضيفا ان "املســلحني الذوا بالفرار 
الى جهة مجهولة"، الفتا الى أن "قوة 
أمنية حضــرت الى مكان اجلرمية بعد 
ملعرفة  وفتحت حتقيقا  بالغا،  تلقيها 

اجلناة".

ديالى – هجوم مسلح 
شــرطة  في  امنــي  مصــدر  اكــد 

محافظة ديالى امس الســبت مقتل 
مدنــي بهجوم مســلح في منطقة 
الكالل باطراف قضاء مندلي شــرقي 

احملافظة .
وقال املصدر ان "مسلحني مجهولني 
اطلقــوا النيران علــى مواطن مدني 
كان يستقل ســيارته اخلاصة برفقة 
باطراف  الــكالل  عائلته في منطقة 
قضاء مندلي شرقي محافظة ديالى، 
ما اسفر على الفور مقتله" ، مضيفا 
ان القوات االمنية نقلت جثة القتيل 
الى دائرة الطب العدلي في احملافظة، 
وفتحــت بــاب التحقيــق باحلادثــة 

للكشف عن مالبساتها ".

كركوك – تفكيك عبوة 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس السبت بتفكيك عبوة 
ناسفة وســط كركوك من دون وقوع 

خسائر.
وقال املصدر إن "قــوة أمنية متكنت، 
مســاء يوم امــس االول، من تفكيك 
أمام  موضوعة  كانت  ناســفة  عبوة 
شقق غاز الشــمال في منطقة حي 
دون  من  كركوك،  وســط  الواسطي، 
 ، حدوث خســائر بشــرية أو مادية" 
مضيفــا ان القوة نقلــت العبوة الى 
مركز امني الســتكمال التحقيقات 

بشأن اجلهة التي تقف وراء زرعها.

ميسان – نزاع عشائري 
اعلــن رئيس مجلس ناحية اخلير جبار 
ميســان  محافظة  جنوبي  حســني 
امس الســبت اندالع نزاع عشــائري 

عنيف في الناحية.
وقال رئيس اجمللس ان "نزاعا عشــائريا 
اندلع مســاء يــوم امــس االول بني 
عشــيرتني في الناحية مــا ادى الى 

احلاق اضرار ماديــة دون معرفة حجم 
اخلسائر البشرية"، مضيفا ان "النزاع 
اســتعملت فيه هاونات وقاذفات وبي 
كي سي واســلحة رشاشة"، مشيرا 
الــى ان "قــوات امنيــة توجهت الى 

املكان للسيطرة على الوضع".

االنبار – عملية امنية 
نفذت قيادة عمليات احلشد الشعبي 
حملور غرب األنبار امس السبت عملية 
أمنيــة دقيقــة على إثــر معلومات 
استخبارية اسفرت عن إلقاء القبض 
على أربعــة مهربني يرتبطون بداعش 

اإلجرامي.
وقال قائد عمليات احلشــد الشعبي 
حملور غــرب األنبــار إنه "فــي عملية 
دقيقــة نصب كمني محكــم لعدد 
من عناصر داعش قرب حقول عكاس 
غرب محافظــة األنبار، مــا ادى الى 

مواجهة مســلحة اسفرت عن جرح 
أحد عناصــر داعش وإلقــاء القبض 
الــذي حتدثوا عالقتهم  على املهربني 
الوثيقة بعصابــات داعش واالرهابي ) 

ابو دجانة(.

نينوى – اعتقال ارهابيني 
كشف املتحدث باسم وزارة الداخلية 
امــس الســبت اعتقــال اربعة من 
املوصل،  في  دهــم  بعملية  "داعش" 
بورشــة  عمل  احدهــم  ان  مبينــة 

"البراوي" لتصفيح امللغمات .
وقال املتحدث باســم الــوزارة اللواء 
ان "مديريــة مكافحة  ســعد معن 
إجرام شــرطة نينــوى القت القبض 
على أربعة عناصر من عصابات داعش 
على  للقضاء  املطلوبــني  اإلرهابيــة 
وفــق املادة ٤ \ ١ إرهــاب"، مضيفا ان 
احدهم يعمل فيما يسمى الشرطة 

اإلسالمية والثاني يعمل فيما يسمى 
بديوان املســاجد والثالث يعمل فيما 
الزكاة وكذلك عمل  يســمى بديوان 
في ورشــة حدادة البــراوي لتصفيح 
العجــالت امللغمــة والرابع عمل في 
داعش،  لعصابات  األســلحة  شــراء 
خالل فتــرة ســيطرة التنظيم على 

املوصل".

املثنى – ممارسة امنية 
أعلن مصدر امني قيادة شرطة املثنى 
امس الســبت تنفيذ ممارســة أمنية 
النارية احلية من قبل فوج  باألسلحة 
الطوارئ االمنوذجــي الثاني التابع لها 
الفوج  منتســبي  جميع  مبشــاركة 

وآلياته.
وذكــر املصــدر ان " فــوج الطوارئ 
االمنوذجــي نفــذ ممارســة واســعة 
للتأكد من القــوة القتالية وجاهزية 

 " أن  إلــى  مشــيرا   ، املنتســبني" 
باستخدام  متت  التعبوية  املمارســة 
آليات الفوج واألسلحة النارية احلية"، 
مضيفــا  ان هــذه املمارســة تندرج 
لرفع مستوى  التدريبي  املنهج  ضمن 
كفاءة املنتسبني والتأكيد على الروح 
املعنوية والقتالية لديهم ملواجهة أي 

حدث أمني".

البصرة – انتشار امني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
القوات  أن  الســبت،  امــس  البصرة 
انتشرت بشكل مكثف قرب  االمنية 

مبنى محافظة البصرة.
وقال املصــدر ان "القوات االمنية في 
مكثف  بشــكل  انتشــرت  البصرة، 
قرب مبنى احملافظة" ، الفتا الى قطع 
الشارع املؤدي للمبنى، واحاطة ساحة 

عبد الكرمي قاسم مبفارز عسكرية".

سطو مسلح على منزل في منطقة الشعب شمالي بغداد * هجوم مسلح في مندلي شرقي محافظة ديالى 
اعتقال 4 إرهابيين بعملية دهم في محافظة الموصل * ممارسة أمنية باألسلحة النارية الحية في المثنى

3 شؤون عراقية
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محليات 4

مناشدة 

امام انظار معالي وزير املالية احملترم 
السيد مدير عام مصرف الرشيد احملترم 

بعد التحية 
نحن لفيف من املتقاعديــن املتوطنة رواتبهم 
ضمــن مصــرف الرشــيد ، على امــل ان يتم 
شــمولنا بالســلفة املضاعفة وبالضعفني او 
بثالثــة اضعاف حســب الراتب ، مثــل اقراننا 
رواتبهم في مصرف  املتوطنــة  املتقاعدين  من 

الرافدين الننا بحاجة اليها .
الغريــب في املوضــوع ان الكثيريــن من الذين 
يتســلمون رواتبهم من مصرف الرشيد راجعوا 
دائــرة التقاعد العامة لكي يتم حتويل تســلم 
رواتبهم من ) الرشيد( الى ) الرافدين ( على امل 
ان يحصلوا على هذه الســلفة ، وهذا يعني  ان 
زخما كبيرا سيقع على عاتق مصرف الرافدين ، 
او ان يتم اصدار التعليمات اخلاصة الى مصرف 
الرشيد ملنح هذه الســلف خاصة ان املصرفني 
هما حكوميــان ، وال يوجد اي مبــرر الن تصدر 

التعليمات الى مصرف من دون اخر .

مع فائق التقدير واالحترام 

متابعة الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  اعلنــت 
البتروكيمياويــة  للصناعــات 
احدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعــادن عن قيامهــا بتجهيز 
محافظة البصــرة باملاء النقي 
وأوردت في تصريح ملركز االعالم 
الوزارة  فــي  العامة  والعالقات 
أن الشركة مســتمرة بتجهيز 
بكميات  البصــرة  محافظــة 
كبيــرة جدا مــن املــاء النقي 
والصالح للشــرب مجانا حيث 
بتجهيز  حاليا  الشــركة  تقوم 
100 ســيارة حوضية  اكثر من 
يوميــا اضافة الــى جتهيز وفد 
والعباسية  العتبة احلســينية 
بـــ )10( تناكر مــاء يوميا وبناء 
علــى طلبهــم لتوزيعها على 
الى  ، مشــيرا  املواطنني مجانا 
ان الشــركة ابدت فــي الوقت 
الدعم  لتقدمي  استعدادها  ذاته 
الفنــي وارســال فــرق عمــل 
متخصصــة للمســاعدة في 
صيانة ونصــب احملطات مجانا 
وقيادة  احمللية  احلكومة  وابلغت 

عمليات البصرة بذلك .
اعلنت  متصــل  صعيــد  على 
للحديــد  العامــة  الشــركة 
وزارة  شــركات  احدى  والصلب 
الصناعة واملعادن اســتعدادها 
لتنفيذ أي طلبيات من االنابيب 
احلديدية امللحومة حلزونيا التي 
تســتعمل لنقل املــاء اضافة 
في  االخرى  اســتعماالتها  الى 
نقل النفط ومشــتقاته وركائز 
اجلسور والعبارات وذلك ردا على 
مقترح رئيس مجلس إدارة غرفة 
جتارة البصرة الذي نشــره على 
مواقع التواصل االجتماعي حلل 
أزمة املياه في محافظة البصرة 
والذي اشــار فيه الى حل ازمة 
ملوحة مــاء مدينة البصرة من 
خالل جتزئة املشكلة لكي تكون 
بسيطة وان يكون احلل بسيطا 
وســهال في متنــاول احلكومة 
اذا كانــت لها النية واجلدية في 
حــل االزمة ولو بنســبة )٥٠٪( 
فأن إطالقات احملافظة من ســد 
قضاء قلعة صالــح وايضاً من 

مشروع ماء البدعة. 
وبني مدير عام الشركة املهندس 
عبدالكرمي خلــف جابر ان وزارة 
الصناعــة لهــا القــدرة على 
املنطقتني  مــن  االنابيب  انتاج 
املذكورتني وان خزين املاء يذهب 
ســدى الى البحر ، مشيرا الى 
ان معمــل االنابيــب احلديدية 
العامة  الشــركة  الــى  التابع 
للحديــد والصلب لــه القدرة 
على جتهيز االنابيب الناقلة من 
كال املنطقتــني وبأقطار ال تقل 
عــن ) ١٢٠٠( ســم أي بطاقه 
خمســة آالف متر مكعب في 
الساعة ، الفتا الى ان للمصنع 
االمكانية لالنتاح خالل اقل من 
ثالثة أشــهر اذا كان الضخ من 
ســد قلعة صالح وخالل اربعة 
أشهر اذا كان من البدعة وبهذا 
محطات  جميع  تغذيــة  تكون 
التصفية في محافظة البصرة 

باملــاء احللــو وتنتهــي معاناة 
املواطنني في محافظة البصرة.  
البد من االشــارة الى ان مصنع 
التابــع  احلديديــة  األنابيــب 
للحديــد  العامــة  للشــركة 
والصلب والــذي يقع في ناحية 
ام قصر ينتــج انابيب ملحومة 
احللزونــي  اللحــام  بطريقــة 
العاملية  للمواصفات  ومطابقة 
 API االميركي  البتــرول  ملعهد 
وان أقطــار االنابيب املنتجة في 
املصنع مــن )16( أجنــا ولغاية 
)48( أجنا وبســمك مــن ) 4,7( 
ملم ولغاية ) 16( ملم وبأطوال 
من )8( متر ولغايــة ) 16( مترا 
نقل  فــي  تســتعمل  والتــي 
النفط ومشتقاته واملاء وكذلك 
في عمــل الركائز للجســور و 

العبارات وغيرها .
الشركة  تواصل  اخر  جانب  من 
العامة للصناعــات التعدينية 

احدى شــركات وزارة الصناعة 
العام  القطاعني  واملعادن جتهيز 
من  منتجاتها  بشــتى  واخلاص 
قير االكســاء املطور واملاستك 
واللباد  الصخري  والصوف  احلار 
امللحية  واحملاليــل  البوليمــري 
املنتجـــات  مـــن  وغيرهــــا 

االخـرى.
الشــركة  واعلــن مديــر عام 
املهنــدس علي حســني علوان 
حتقيق مبيعات جتــاوزت الثالثة 
شــهر  خالل  دينــار  مليــارات 
من خــالل جتهيز  املاضــي  ايار 
واخلــاص  العــام  القطاعــات 
املتخصصة  واخملتلط مبنتجاتها 
وباملواصفات املطلوبة واملتمثلة 
مبنتــج قيــر االكســاء املطور 
الــذي  طنــا   )4957( بكميــة 
في  اولية  كمــادة  يســتعمل 
انتاج االسفلت االسمنتي )مادة 
تبليط الشوارع( الكساء الطرق 

العامة ومادة الكات باك بكمية 
التي تســتعمل  )1186( طنــا 
الغراض الرش عند تبليط الطرق 
للطبقات الســفلية والعلوية 
بكمية  احلار  املاســتك  ومنتج 
واملســتعمل  كغــم   )1.300(
اخلرســانية  الفواصل  الحكام 
اضافة  العامة  الطرق  وفواصل 
الــى جتهيز الصــوف الصخري 
بكميــة  باالملنيــوم  املغلــف 
)100( متــر مربع والــذي يتميز 
باستعماالته في مجاالت العزل 
احلراري والصوتي واالستعماالت 
الصناعيــة والزراعيــة ومنتج 
اللباد البوليمري بكمية )2040( 
متر مربع كمادة عازلة للرطوبة 
 )300( فضال عن جتهيــز كمية 
متر مكعب من احملاليل امللحية 
املستعملةن في اصالح واخماد 
االبــار النفطية وفــي معامل 
الثلج ومــادة امللح اخلام والرمل 

القياسي.
الشــركة  بأن  علــوان  واضاف 
الشــهر  ايضــا خالل  قامــت 
املذكور بتصدير كمية )13137( 
طنا من مادة البــرامي كوت الى 
دولة االمــارات العربية املتحدة 
والتي تســتعمل الغراض الرش 
للطبقات  الطــرق  تبليط  عند 
السفلية والعلوية كما جهزت 
القطاعــني اخلــاص واخملتلــط 
بكميــة )1114( متــرا مكعبا 
من مادة الصفوة البيضاء التي 
تدخل فــي الصناعات اخملتلفة 
للســمنت  الســليكا  ورمــل 
بكمية  والســباكة  االبيــض 
فــي  ويســتعمل  طنــا   )70(
فحــص قوالب الســباكة في 
الى  صناعة االســمنت اضافة 
جتهيز طــالء صناعي وثنر درجة 
واملنتجــــة فـي مصنـع  اولى 

االحبـار.   

الصناعات البتروكيمياوية تجّهز محافظة البصرة 
بالماء النقي الصالح للشرب

الحديد والصلب تعلن استعدادها لإلسهام في حل أزمة الملوحة 

تواصل شركة 
الصناعات 

البتروكيمياوية تجهيز 
محافظة البصرة 

بكميات كبيرة جدا 
من الماء النقي 

والصالح للشرب مجانا 
حيث تقوم الشركة 

حاليا بتجهيز أكثر من 
100 سيارة حوضية 

يوميا 

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية
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الزراعة تنظم حلقة 
نقاشية حول أهمية الموارد 

الوراثية الحيوانية

وزير التعليم يتابع 
مراحل تفكيك ومعالجة 

مفاعل ١٤ تموز 

أكد سالمة البيئة من المخلفات المشعة

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت وزارة الزراعة حلقة نقاشــية حول 
اهمية املوارد الوراثيــة احليوانية ، بحضور 
مستشار الوزارة لشــؤون الثروة احليوانية 
الدكتــور حســني علي ســعود، وعدد من 
منتسبي الوزارة واخلبراء واملتخصصني في 

الشأن الزراعي.
وجرى خالل احللقــة القاء محاضرة علمية 
وتقدمي عرض شــامل حول أهميــة املوارد 
الى عدد  احليوانية، كمــا تطرقت  الوراثية 
من احملــاور منها التعريف باملــوارد الوراثية 
احليوانيــة ، بنــوك اجلينــات احليوانية في 
دول العالــم اخملتلفة، واالنواع احليوانية وما 
تتضمنها من سالالت التي تستعمل حاليا 
او مســتقبال لالغذية والزراعة، واالهتمام 
ومصادرها  االصليــة  احليوانات  بســالالت 
الوراثيــة اخملزنة فــي بنــوك اجلينات مثل 
احليامن والبيوض واالجنة واخلاليا اجلسمية 

DNA.واملادة الوراثية ال
كما ناقشت ضرورة احلفاظ على تنوع املوارد 
الوراثيــة احليوانية، واهم احللــول أليقاف 
فقــدان احليوانات من الســالالت االصلية 
درجات  املناخية كارتفاع  التغييرات  بسبب 

احلرارة والفيضانات وانتشار األوبئة. 

بغداد - الصباح الجديد:
تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق العيسى موقع مفاعل 
١٤ متــوز واصفــا مراحل االجنــاز املتعلقة 

مبعاجلة اخمللفات النووية بالناجحة.
العراق ممثال بخبراء  التزام  وأكد العيســى 
التعليــم العالي والعلــوم والتكنولوجيا 
بالبرامج واآلليــات العلمية املعتمدة لدى 
الوكالة الدولية للطاقــة الذرية من أجل 
حتقيــق األهــداف املنصــوص عليها في 

االتفاقات الدولية.
واســتمع وزير التعليم العالي الى شــرح 
مفصــل للتطورات املتعلقــة مبراحل اجناز 
املعاجلــات الفنيــة ملوقع مفاعــل ١٤ متوز 
مثمنا جهود اخلبــراء العراقيني والعاملني 
وحرصهم على اكمال املشروع ضمن مدة 
قياســية وعلى وفق معايير علمية مؤكدا 
سالمة البيئة احمليطة باملفاعل من اخمللفات 

املشعة. 

Sun. 2 Sep. 2018 issue )4008(

بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الشــركة العامــة  لتصنيع 
احلبوب فــي وزارة التجارة عن  تنفيذ 
والنوعية جوالت  الرقابيــة  جلانهــا 
تفتيشــية  لفحص ومتابعة عمل 
منظومات التعقيــم والتحلية في 
محافظة  فــي  العاملة  املطاحــن 

البصرة وميسان والديوانية.
املهندس  الشــركة  عام  مدير  وقال 
جاســم العامــري  انــه اوعــز الى 
مطحنــة الفراهيــدي احلكوميــة 
البصرة  فــي  االهليــة  واملطاحــن 
باســتعمال مــاء R.O احمللى وعدم 
لترطيب  االســاله  ماء  اســتعمال 
احلبوب بعد متريره مبنظومة التعقيم 
u.v وسحب مناذج من االنتاج  وجهاز 
لغرض الفحــص اخملتبري فضال عن  
مفاحتة دائرة صحة ميســان قسم 
الوقاية الصحية لســحب مناذج من 

املياه املستعملة لترطيب احلبوب في 
املطاحن العاملة لغرض الفحص .

مــن جانــب اخــر نفــذت اللجان 
الرقابية والنوعية في فرع الشــركة 
زيارات  الديوانيــة  فــي محافظــة 
االنتاج  العاملــة ملتابعة  للمطاحن 
والتوزيــع حلصــة الطحــني املقررة 
وســحب مناذج من االنتــاج لغرض 
الفحص البايلوجي ومدى مطابقته 

للمواصفات املعتمدة . 
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العامــة لتصنيع احلبــوب في وزارة 
ميدانيا  اداراتها  متابعة  عن  التجارة 
اجــراءات الفحص اخملتبــري ونوعية 
وانتــاج مادة الطحــني املوزع ضمن 

مفردات احلصة التموينية .
وقال املدير العــام انه تفقد مجمع 
االقسام  وعددا من  الكاظمية  افران 
والرقابة  التســويق  مــن  الفنيــة 
والســيطرة النوعية في الشــركة 
حيث جرى خــالل تلك الزيــارة الى 

باجراءات  االلتــزام  التوجيه بضرورة 
نوعية  لبيــان  اخملتبــري  الفحــص 
ومــدى صالحيته  املنتج  الطحــني 
املعتمدة  للمواصفــات  ومطابقته 
من خالل اعتماد االساليب العلمية 
احلديثة فــي الفحص وطرق املعاجلة 
احيانا  التــي حتدث  االنحراف  حلاالت 
خالل عمليــة االنتاج ومتابعة حالة 
سيولة الطحني والتأكيد على اجراء 

اخلبازة املوقعية داخل اخملتبر.
واشــار املدير العام الــى انه التقى 
كذلــك خــالل اجلولــة بعــدد من 
املراجعني واســتمع الــى طلباتهم 
اجراءات  تعتــرض  التي  واملعوقــات 
املعامــالت حيــث وجــه بضــرورة 
للحاالت  الســريعة  املعاجلات  اجراء 
االصوليــة والقانونيــة التي تخدم 

الصالح العام .
العام  وفي ســياق اخر اوضح املدير 
ادارات  اشــركت  الشــركة  ادارة  ان 
فروعهــا لالشــراف علــى جتهيــز 

املقررة  احلنطة  بخلطــات  املطاحن 
وفق خطة الــوزارة التي اكدت على 
تسريع عملية انتاج وجتهيز حصص 

املواطنني من مادة الطحني .
الى ذلــك لفت املدير العــام الى ان 
رصدت  للشــركة  الرقابية  الفــرق 
خالل حمالتها الرقابية والتفتيشية 
والوكالء  للمطاحــن  مخالفة   )30(
حيــث بلغت الزيــارات التي نفذتها 
تلك الفــرق )143( زيــارة للمطاحن 
ملتابعة عملية  بغــداد  في  العاملة 
االنتاج والتوزيع حيث جرى خالل تلك 
طحني  امنوذج   )289( سحب  الزيارات 
و)65( امنوذج حبوب في حني حققت 
جلان رقابة الوكالء )193( زيارة تخللها 
امنوذجا من الطحني   )153( ســحب 
)36( مخالفة فضال  نتج عنها رصد 
عن تأشــير مخالفة واحدة للناقلني 
و احالــة جميع تلــك اخملالفات الى 
االقســام واللجان اخملتصة لتطبيق 

الشروط اجلزائية بحق اخملالفني . 

تقرير

جوالت تفتيشية للمطاحن لمتابعة عمل منظومات التعقيم والتحلية في البصرة وميسان
رصد )30( مخالفة للمطاحن و)36(مخالفة للوكالء

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة للمعارض 
واخلدمات التجاريــة العراقية في 
وزارة التجــارة بأن معــرض بغداد 
االولى  الــدورة  احتضــن  الدولي 
ملعــرض املنتجــات والصناعــات 
املصرية ولغاية 10 من ايلول اجلاري 
والــذي تنظمه مؤسســة اخبار 

اليوم املصرية .
املهندس  الشركة  عام  مدير  وقال 
هاشــم محمد حــامت  ان املعرض 
رئيــس مجلس  برعايــة  اقيــم  
الــوزراء املصري ووزراء الســياحة 
والتمويــن والتجــارة الداخليــة 
االعمال  قطاع  ووزارة  والصناعــة 
العام والسفارة املصرية في بغداد 
ومكتــب التمثيل التجاري ببغداد 
والســفارة العراقيــة بالقاهــرة 

بالســفارة  التجارية  وامللحقيــة 
العراقية بالقاهــرة وبالتعاون مع 
الهيئة العامة املصرية للمعارض 

واملؤمترات .
واضــاف املدير العــام ان املعرض 
يشهد حاليا مشاركة العديد من 
املتخصصة  املصرية  الشــركات 
في شتى اجملاالت ابرزها النساجون 
الشرقيون وشــركة النيل للزيوت 
واملنظفات وشــركة االسكندرية 
للزيوت والصابون وشركة مطاحن 
واحتاد  القاهــرة  شــمال  ومخابز 
الناشــرين املصريــن والشــركة 
القابضــة للصناعــات الغذائية 
وموبيليات القصر االخضر وشركة 
الزيوت املســتخلصة ومنتجاتها 

وشركة روفينا .
واوضــح املدير العــام ان املعرض 

ســيتضمن جناحاً خاصا بالكتب 
واملرئيات  والبرامجيات  والصوتيات 
اضافــة الى اقامة عــروض فنية 
الشــعبية  للفنون  رضــا  لفرقة 
مباشــر  بيع  هنــاك  وســيكون 
اقامة  فتــرة  للجمهــور طيلــة 
املعــرض ، الفتا الى ان الشــركة 
املتخصصة  املعارض  اقامة  تدعم 
من خالل تقدمي جميع التسهيالت 
اقامتها لها في سبيل  فضال عن 
اجناحهــا كمــا ان اقامــة هكذا 
معارض لها اهمية كبيرة في بناء 
عالقــات قوية مع شــتى البلدان 
اضافة الى كونهــا فرصة للتجار 
املصرين لالطالع  االعمــال  ورجال 
والتعرف علــى متطلبات ورغبات 
السوق العراقية وقانون االستثمار 

العراقي .

بغداد - الصباح الجديد:
متكنت الشركة العامة لسكك 
حديد العراق من مد الســكك 
منطقة  في  وتأمينها  احلديدية 
صالح  حملافظة  التابعــة  بيجي 

الدين .
وقال مدير عام الشــركة سالم 
جبر ســلوم ان الفــرق الفنية 
نفــذت مــد الســكك احلديد 
في منطقة  بتأمينهــا  وقامت 
بيجي، حيث قامت برفع وحتشية 
32 عارضة كونكريتية ، وكذلك 
رفع املطبات في املسافة املمتدة 
بني قاعدة سبايكر  والكيلومتر 
) 198 ( بوابة ســبايكر مع شد 
مثبتات جديدة ملسافة 300 متر 

في الكيلومتر )184(.
الفرق بدلت  ان  واضاف ســلوم 

التالف بحديد  الســكة  حديد 
جديد  فــي الكيلومتــر )198( 
في قطاع )ريــاش - بيجي(، مع 
الكونكريتية  العــوارض  تبديل 
التالفه  بــني الكيلومتر  )198( 

والكيلومتر )200( .
من جانب اخر اعلنت الشــركة 
احلديــد  للســكك  العامــة 
)2555(حاوية  نقــل  العراقيــة 
من  التخصصية  بشــاحناتها 
مينــاء ام قصــر الــى كمارك 
الشاجليــــة فــــي بغــــداد 
الثمانيــة  االشهــــر  خــالل 

املاضيــة.
وقال املدير العام متكنت الشركة 
من نقــل كمية مــن احلاويات 
واملالكات  العاملــني  بجهــود 
للسكك   التابعة  التشــغيلية 

في ام قصــر ، مضيفا ان اجور 
مقارنة  زهيدة  بالسكك  النقل 
مع القطاع اخلاص الســيما ان 
الســكك ناقل وطنــي ويتمتع 
بجميــع مزايــا النقــل اآلمن 
العريقة  املوسسات  من  لكونه 
بنقل  بــاع طويــل  لها  التــي 
المتالكها  واملسافرين  البضائع 
النقل  شــاحنات  من  اساطيل 

التخصصية بكافة أنواعها.
ان  الــى  العام  املديــر  ولفــت 
الشركـــة تؤكــد جاهزيتهــا 
التجــار  طلبــات  الســتقبال 
احلكومية  والدوائر  واملستوردين 
بنقــل بضائعهــم واحلاويــات 
عن طريق شــاحنات الســكك 
التخصـــصـــية وبأســعــار 

تنافسيـة. 

بغداد تشهد إقامة أكبر معرض 
للمنتجات والصناعات المصرية 

مد سكة قطار في منطقة بيجي 
وتأمينها بشكل كامل



5 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تبايــن أداء البورصات العربية خالل األســبوع، 
فارتفعت مؤشــرات 4 بورصات، بينما تراجعت 
في بورصتني. وارتفعت السوق السعودية 1.03 
في املئــة، والدبيانية 0.87 في املئة، والظبياينة 
2.08 في املئــة، والعمانية 0.66 في املئة، بينما 
1.46 فــي املئة،  تراجعــت الســوق الكويتية 

والبحرينية 0.73 في املئة.
أحمــد  صحــارى«  »مجموعــة  رئيــس  ورأى 
الســامرائي، في حتليله األســبوعي، أن »األداء 
العام للبورصات العربية ســجل خالل األسبوع 
برغبة  »تــداوالت نشــطة مدفوعــة  املاضي، 
املتعاملــني في االســتحواذ على أســهم ذات 
تقييم مرتفع أو متوســط، كما سجلت قيمة 
الســيولة وأحجامها ســقوفاً جيدة، في حني 
جــاءت اإلغالقات الســعرية عند مســتويات 
إيجابية، والتي شكلت حاالً من االرتداد اإليجابي 
بدعم من الشــراء االنتقائي تارة، وســلبي تارة 
أخــرى متأثــرة بعمليات جني األربــاح، لتنهي 
تداوالتها عند ســقوف ســعرية  البورصــات 

متماسكة ومستويات سيولة حذرة«.
وأضاف: »غلب على التــداوالت األداء التجريبي 
من جانــب املتعاملني بعد توقف دام أســبوعاً 
خــالل عطلة عيد األضحى، إذ بــات املتعاملون 
أكثر حذراً في االختيارات وتوجهات الشــراء مع 

بداية اجللسات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت أرقام نشــرت في اجلريدة الرسمية في 
تركيا بأن مرفق الكهرباء ســيرفع األسعار 14 
باملئة لالســتخدام الصناعي وتســعة باملئة 

لالستخدام املنزلي اعتبارا من أول أيلول.
الذي وصل  التضخم  زيادة األسعار  وستفاقم 
بالفعل إلى خانة العشــرات، وتسلط الضوء 
على أبعاد أخرى ألزمة العملة املســتمرة في 

تركيا.
وهوت العملــة التركية نحــو 42 باملئة هذا 
العام مما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد 
تركيا اعتمادا شبه تام على االستيراد لتلبية 

احتياجاتها من الطاقة.
على صعيد آخر، قال مجلس املصدرين األتراك 
أمس الســبت إن الصادرات التركية تراجعت 
6.5 باملئة على أســاس ســنوي في آب لتصل 

قيمتها إلى 12.4 مليار دوالر.
يأتــي هذا بعد أن بلغت قيمــة صادرات تركيا 

رقما قياسيا في متوز وهو 14.1 مليار دوالر.

نيويورك ـ رويترز:
أنهى املؤشــر ســتاندرد آند بورز500 جلســة 
التداول في بورصة وول ستريت مستقرا بينما 
تراجع املؤشــر داو جونز وأغلق املؤشر ناسداك 
مرتفعا في تعامــالت ضعيفة يوم اجلمعة مع 
اختتــام محادثات التجارة بــني كندا والواليات 
املتحدة من دون اتفاق قبل عطلة نهاية أسبوع 

طويلة.
وأغلق املؤشــر داو جونــز الصناعي منخفضا 
22.10 نقطــة، أو 0.09 باملئة، إلــى 25964.82 
نقطة بينما زاد املؤشــر ســتاندرد آند بورز500 
األوسع نطاقا 0.39 نقطة، أو 0.01 باملئة، ليغلق 

عند 2901.52 نقطة.
وأغلق املؤشــر ناســداك اجملمع مرتفعا 21.17 

نقطة، أو 0.26 باملئة، إلى 8109.54 نقطة.
وتنهي املؤشرات الثالثة األسبوع على مكاسب 
مع ارتفاع ناســداك 2.06 باملئة وســتاندرد آند 

بورز 0.93 باملئة وداو جونز 0.67 باملئة.
وتنهي أيضا الشــهر على مكاسب مع صعود 
ناســداك 5.71 باملئة وســتاندرد آند بورز 3.02 

باملئة وداو جونز 2.15 باملئة.

تباين في أداء
البورصات العربية

أنقرة ترفع أسعار 
الكهرباء إلى 14 %

بورصة وول ستريت 
تغلق متباينة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكــد العــراق اســتعداده لزيادة 
صادراته النفطية في حال موافقة 
أوبك على ذلك، مبينــا أن إنتاجه 
ســيرتفع خالل الشهر احلالي، في 
وقت باشــرت فيه شركة مصافي 
وترميم  تأهيــل  بإعادة  الشــمال 
مصفاة صــالح الديــن ١ بطاقة 

إنتاجية تبلغ ٣٤٠٠ برميل يومياً
وذكرت وكالة بلومبيرغ االميركية 
نقــال عن مدير شــركة تســويق 
النفــط وكالــة »ســومو« عالء 
الياسري، ان »العراق على استعداد 
لشــحن املزيد من النفــط اخلام 
مبجرد أن توافق أوبك على الكيفية 

التي يتقاسم بها األعضاء«.
وأضــاف الياســري، ان »الصادرات 
العراقيــة مــن النفط ســتكون 
قريبة مــن 3.595 مليــون برميل 
يوميا خالل الشهر مقارنة بـ 3.54 

مليون برميل يوميا في متوز«.
وأشــار الياســري الى ان »العراق 
ســتكون لــه القــدرة على ضخ 
كميات من النفط في حال اتخذت 
منظمة أوبك قرارا بذلك ال سيما 
وان الســوق بحاجــة الى كميات 

نفطية«.
املصدرة  البلدان  منظمة  واتفقت 
)أوبــك( واحللفــاء قبل  للبتــرول 
النفط  إنتاج  زيادة  على  شــهرين 
مــع الســعودية وروســيا اللتني 
برميل  ســتضيفان نحو مليــون 
يوميا إلــى الســوق، لكنهم لم 
تقسيم  سيجري  كيف  يفصحوا 
الزيادة في اإلنتاج بني أوبك والدول 
غيــر األعضاء في أوبك، ومن املقرر 
أن جتتمع جلنة من أوبك وحلفائها 
ملناقشة  احلالي  الشهر  اجلزائر  في 

اخملصصات.
فــي الســياق، أعلنــت شــركة 
مصافي الشمال احدى تشكيالت 
وزارة النفط إكمال تأهيل وتشغيل 

مصفاة صالح الدين ١.
احلمداني  حمــودي  رعــد  وقــال 
مهندس في شركة نفط الشمال، 
باشرت  الهندســية  »املالكات  ان 
مصفاة  وترميــم  تأهيل  بإعــادة 
صــالح الديــن ١ ومت االنتهاء منه 
إنتاجية تصل  العمل بطاقة  وبدء 
الى اكثــر من ٣٤٠٠ برميل يومياً«، 
تأهيل  »اعــادة  ان  الــى  مشــيراً 
هندســية  بإياد  كانــت  املصفاة 

وخبرات عراقية خالصة«.
واكد ان »العمل ما زال جارٍ إلعادة 
تأهيــل وتشــغيل مصفاة صالح 
الدين ٢ وســيجري افتتاحه بعد ٦ 

اشهٍر من االن«، مضيفاً ان افتتاح 
وبحضور  املصفاة سيكون رسمياً 

شعبي وحكومي واسع.
علــى الصعيــد ذاته، بحــث وزير 
اللعيبي  النفط جبار علي حسني 
ونائب وزير الطاقة الروسي »بافيل 
ومدير عام شــركة  ســوروكني«، 
غازبــروم »ســيرغي  كارافــاف« 
في  املشترك  التعاون  آفاق  توسيع 

تطوير قطاع النفط والغاز.
وأكد حســني اللعيبي فــي بيان 
تعزيز  أهميــة  علــى  صحافــي، 
في  البلدين  بــني  الثنائي  التعاون 
والغــاز من خالل  النفــط  مجال 

املصالح  تنفيذ مشــاريع حتقــق 
الشركات  بدور  املشتركة، مشيدا 

الروسية في العراق.
الطاقة  وزير  نائب  من جهته، نقل 
الروســي، رغبة بالده والشــركات 
الروســية في توسيع أفاق عملها 
وتعزيز التعاون املشــترك لتطوير 

قطاع النفط والغاز في العراق.
النفط  أســعار  انخفضت  عاملياً، 
مــع تعرضها لضغــوط من جتدد 
اخملاوف من أن حربا جتارية عاملية قد 
تقوض الطلب على الطاقة، برغم 
مرتقبة على  أميركية  أن عقوبات 
إيران وهبوط انتاج اخلام في فنزويال 

يكبحان تراجع السوق.
العاملي  القياس  وأنهت عقود خام 
مزيــج برنــت جلســة التــداول 
عند  لتبلغ  ســنتا   35 منخفضة 
التســوية 77.42 دوالر للبرميــل. 
وهبطــت عقود اخلــام األميركي 
45 سنتا لتســجل عند التسوية 

69.80 دوالر للبرميل.
على  الشــهر  برنت  عقود  وتنهي 
مكاسب قدرها 4.3 باملئة في حني 

صعد اخلام األميركي 1.5 باملئة.
ويلقــى النفط دعمــا من هبوط 
حاد في انتــاج فنزويال وتراجع في 
سريان  قبل  إيران  من  الشــحنات 

عقوبات أميركية على طهران في 
تشرين الثاني.

الطاقة  إدارة معلومــات  وقالــت 
شــهري  تقرير  فــي  األميركيــة 
يــوم اجلمعة إن انتــاج النفط في 
بلغ  فــي حزيران  املتحدة  الواليات 
10.674 مليــون برميل يوميا، وهو 

أعلى مستوى شهري مسجل.
زادت  وقالت أيضا إن صادرات اخلام 
نحو 200 ألف برميــل في حزيران 
مرتفعا  قياسيا  لتسجل مستوى 
جديدا عند 2.2 مليون برميل يوميا، 
أو أكثر من ضعفي مستواها قبل 

عام.

النفط: مستعدون لزيادة صادراتنا في حال موافقة أوبك
إعادة تشغيل مصفاة دمرها داعش بطاقة 3400 برميل يوميًا

الياسري: العراق 
ستكون له القدرة 
على ضخ كميات من 
النفط في حال اتخذت 
منظمة أوبك قرارا 
بذلك ال سيما وان 
السوق بحاجة الى 
كميات نفطية

منشأة نفطية جنوبي البالد »ارشيف«

واشنطن ـ رويترز:
قال املمثل التجاري األميركي روبرت 
ترامب  دونالد  الرئيــس  إن  اليتهايزر 
يعتزم  أنه  األميركي  الكوجنرس  أبلغ 
توقيع اتفاقية للتجارة مع املكسيك 
خالل 90 يوما ميكن لكندا أن تنضم 

إليها ”إذا كانت راغبة“.
وقال اليتهايزر في بيان إن مسؤولني 
أميركيــني سيســتأنفون احملادثات 
األربعاء  يوم  الكنديني  نظرائهم  مع 
املقبــل بهدف الوصــول إلى اتفاق 

ميكن جلميع الدول الثالث أن توقعه.
علــى صعيد متصل، قــال الرئيس 

اجلمعة  يوم  ترامب  دونالد  األميركي 
إن كنــدا اســتفادت علــى مــدى 
”سنوات كثيرة“ من الواليات املتحدة 

في التجارة.
وجاءت تعليقات ترامب بينما تأزمت 
احملادثات بني البلدين اللذين يسعيان 
إلــى التوصل إلتفاق على نســخة 
معدلــة من اتفاقيــة التجارة احلرة 

ألميركا الشمالية )نافتا(.
وفــي كلمة ألقاها فــي والية نورث 
كاروالينا، قال ترامب ”أنا أحب كندا، 
لكنهم استفادوا من بلدنا لسنوات 

كثيرة“.

أوروبا، حيث  الــى  األميركيتني  ومن 
أعلنــت وزارة التجــارة األميركيــة 
إدراج معهــد األبحــاث العلميــة 
لاللكترونيــات اجلزيئيــة، معتبــرة 
إياه مؤسســة تهدد مصالح األمن 
والسياســة  األميركــي  القومــي 

اخلارجية لواشنطن.
ومن املتوقع أن يصدر البيان الرسمي 
حول إدراج املعهد الروســي املذكور 
على قائمة العقوبــات يوم 4 أيلول 
احلظر  العقوبات  وتتضمــن  املقبل. 
على التعامالت التجارية واملالية مع 

هذا املعهد.

ومت إدراج معهد األبحاث على قائمة 
العقوبــات علــى اعتبار أنــه تابع 
لشركة »ميكرون« الروسية التي مت 
فرض عقوبات عليها في وقت سابق.
وكانــت الواليات املتحدة قد فرضت 
80 شركة ومؤسسة  عقوبات على 
روسية في أيلول 2016 على خلفية 
األزمة األوكرانية وبســبب انضمام 
جمهوريــة القــرم إلى روســيا في 
2014. ومن بينها شركة »ميكرون« 
في  متخصصة  أخــرى  وشــركات 
واعدتهــا  االلكترونيــات.  مجــال 
الواليــات املتحــدة مرتبطة مبجمع 

الصناعات العسكرية الروسي.
املذكور  الروسي  املعهد  ويتخصص 
والكترونيات  اجلزيئية  بااللكترونيات 
أشــباه  وإنتاج  وتصميــم  النانــو 

املوصالت.
كذلك  املتحــدة  الواليات  وقامــت 
بــإدراج 14 مؤسســة مــن الصني 
وتركيــا  والســعودية  وباكســتان 
قائمة  علــى  وبريطانيا  واإلمــارات 
على  العقوبات  فرض  ومت  العقوبات. 
بعضها بسبب عدم التزامها بنظام 

العقوبات ضد إيران.
بروكسل واشنطن  الى ذلك، حذرت 

من مغبة فرض رسوم جمركية على 
الســيارات األوروبيــة، وأعلن رئيس 
املفوضية األوروبية أن االحتاد ســيرد 
على أي رسوم جمركية قد تفرضها 
الواليات املتحدة على سيارات االحتاد.
جان  األوروبية  املفوضية  رئيس  وقال 
كلــود يونكر، لشــبكة »زد دي إف« 
األملانية إنه في حال شــدد الرئيس 
الرســوم  ترامب  دونالد  األميركــي 
اجلمركيــة على واردات الســيارات 
األوروبيــة كمــا هــدد اخلميس في 
مقابلة مع وكالة »بلومبرغ«، »فإننا 

سنتخذ اإلجراءات نفسها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــدت احلكومــة الروســية أن 
التبادل التجاري بني روسيا وسوريا 
ازداد بنســبة 25 باملئــة خــالل 
النصــف األول من العــام اجلاري، 

وبلغ 226.7 مليون دوالر.
بيان نشــر على  وجاء ذلك فــي 
موقــع احلكومــة الروســية في 
أعقاب اجتماع نائب رئيس الوزراء 

الروســي يــوري بوريســوف مع 
نائب رئيس الــوزراء، وزير اخلارجية 
الســوري وليد املعلم، إذ مت بحث 

العالقات التجارية بني البلدين.
وأشير في البيان كذلك إلى زيادة 
الزراعية  املنتجات  توريدات  حجم 
الســورية إلى روســيا مبقدار 2.5 

مرة.
وتطرق اجلانبــان أيضا إلى جهود 

اجلانب الســوري ملنــح امتيازات 
السوق  الروســية في  للشركات 
احمللية، والنجاحــات املعينة التي 
مت حتقيقها في التعاون الصناعي.

وأشــارت احلكومــة فــي بيانها 
إلى أن عــودة الالجئني ال تزال من 
لسوريا،  بالنســبة  املسائل  أهم 
مضيفة أن إعــادة بناء االقتصاد 
املســائل  كل  وحــل  الســوري 

الظــروف  بتطبيــع  املتعلقــة 
املعيشية في البالد يعد من أهم 

الشروط حلل قضية الالجئني.
وأضافت احلكومة الروسية أن هذه 
القضية تتصــدر اهتمام اللجنة 
الروســية – الســورية الدائمــة 
االقتصادي  التجــاري،  للتعــاون 
والعلمي والتقني، التي يرأســها 

يوري بوريسوف ووليد املعلم.

وقبل يومني، قال اجمللس الروســي 
في بيــان له “خــالل احملادثات بني 
نائب رئيس الوزراء الروســي يوري 
السوري  اخلارجية  ووزير  بوريسوف 
وليد املعلم متت اإلشــارة إلى انه 
بالرغــم من الوضع العســكري 
السياســي الصعب في ســوريا 
إال أن مؤشــرات التجارة الثنائية 

ترتفع”.

وأضاف اجمللــس: “لوحظت جهود 
الشركات  لتزويد  السوري  اجلانب 
الروسية بشــروط خاصة للعمل 
الســوق احملليــة وبعــض  فــي 
النجاحات في التعاون الصناعي”.
وتابع: “كان من نتائج االجتماع أن 
اجتماع  عقد  على  الطرفان  اتفق 
املشتركة  احلكومية  للجنة  دوري 

قبل نهاية العام احلالي”. 

واشنطن توّقع اتفاقية للتجارة مع المكسيك

زيادة التبادل التجاري بين روسيا وسوريا
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

األســواق  وأســهم  عانت عمالت 
الناشــئة تراجعاً حاداً خالل العام 
اجلاري، خاصــة خالل النصف األول 
منه، وحتّول »امليزان« ألفضل وسيلة 
مُيكن بها حســاب املبالغ النقدية 
بدل عمليــة »العد« التي أصبحت 
مهمــة شــاقة؛ نظــراً لضخامة 
الذي فقــد قيمته  النقــد  كمية 
الشرائية وحتول من أوراق نقدية لها 

قيمتها إلى قصاصات من ورق.
وبــدت الكثير من هــذه العمالت 
كمن ال حول له وال قوة في مواجهة 
عضالته  يســتعرض  الذي  الدوالر 
خالل الفترة األخيــرة على خلفية 

ارتفاع ملحوظ في قيمته.
وجاءت بوادر احلرب التجارية احملتملة 
التــي تتصاعد يوماً بعــد يوم بني 
ق  لتعمِّ املتحدة  والواليــات  الصني 

جراح األسواق الناشئة.
ففيمــا يخــصُّ العمــالت، عانت 
عمالت األســواق الناشــئة تقريباً 
انحداراً عنيفاً في مواجهة الدوالر.

نشــرتها  التي  البيانات  واقع  ومن 
مؤخراً »بنشــن بارتنرز« األميركية 
املتخصصــة فــي االستشــارات 

»البوليفــار«  كان  االســتثمارية، 
الفنزويلي هو األســوأ حاالً واألشد 
تراجعاً، إذ خسر خالل العام اجلاري 

%99.99 من قيمته أمام الدوالر.
االقتصاديــة  األزمــة  وأرهقــت 
الفنزويليــني، وتخطــى التضخم 
جميــع احلدود، بعدمــا انخفضت 
البوليفار  احملليــة  العملــة  قيمة 

بنحو غير مسبوق.
حتت  الفنزويلية  احلكومة  وعاشت 
النقص  مع  الضغــوط  من  كومة 
احلــاد في املــواد الغذائية، وشــح 
احمللية  العملة  وتهاوي  الســيولة 
التي شكل تراجع عائدات البالد من 

النفط سببها الرئيس.
فنزويال  بدأت  التحديات  هذه  وأمام 
إصدار أوراق نقديــة جديدة بعدما 
ألغــت 5 أصفــار مــن عملتهــا 
»البوليفار«، إال أن اخلبراء حذروا من 
أن اإلجراء الــذي يأتي ضمن خطة 
واســعة قدمها الرئيس نيكوالس 
يزيد  قد  االقتصــاد  مادورو إلصالح 

الوضع سوءاً.
اجلديــدة،  العملــة  وســترتبط 
عليها  أطلــق  التي  »البوليفــار«، 
»البوليفار السيادي« للتمييز بينها 
وبني العملــة احلاليــة »البوليفار 
االفتراضية غير  بالعملــة  القوي« 

املوثوق بها متاماً »البترو«.
وبلغ ســعر كل بيترو نحو 60 دوالراً 
بنــاًء على ســعر برميــل النفط 
بالعملة  الفنزويلي ما سيســاوي 
3600 بوليفار سيادي، وهو  اجلديدة 
ما يؤشــر إلى انخفــاض كبير في 

قيمة العملة.
ويتوقع صنــدوق النقد الدولي بأن 
إلــى مليون في  التضخم  يصــل 
املئة هــذا العام في فنزويال الغنية 
بالنفط التــي تعيش عامها الرابع 
وتشــهد  االقتصادي  الركــود  من 
نقصاً فــي الغذاء والدواء وســط 

توقف اخلدمات العامة.
وكان ثاني أســوأ العمالت أداًء هو 
انخفض  الذي  الســوداني،  اجلنيه 

أمام الدوالر بنسبة 61.1%.
وجــاء »البيزو« األرجنتينــي ثالثاً، 
حيث تراجع أمــام العملة اخلضراء 

بنسبة 50.5%.
وفي محاولة لوقف حالة »السقوط 
املركزي  البنك  رفع  لـ»البيزو«  احلر« 
في األرجنتني سعر الفائدة القياس 
إلــى %60 في محاولة للســيطرة 
علــى تضخم جامــح بينما هوت 
العملــة احملليــة »البيــزو« إلــى 
مستوى قياســي منخفض جديد 

أمام الدوالر األميركي.

ومن املتوقع أن ينكمش ثالث أكبر 
اقتصاد في أميــركا الالتينية هذا 

العام.
ورفع البنك املركزي ســعر الفائدة 
%45 ملكافحة تضخم  القياس من 
بلغ %31 في االثني عشــر شــهراً 

حتى حزيران.
وأوضح البنــك املركزي األرجنتيني 
للسياســة  جلنته  اســتدعى  أنه 
اجتماع خاص صوتت  إلى  النقدية 
خاللــه باإلجماع على رفع ســعر 
الفائدة الرئيس للرد على مشكلة 
ســعر الصرف األجنبــي ومخاطر 

ارتفاع التضخم.
وقال متعاملــون إن »البيزو« هبط 
الدوالر  42 فــي مقابل  إلى   18.8%
وهــو مســتوى قيــاس منخفض 

جديد.
التركيــة وفقدت  الليرة  وتهــاوت 
%44 من قيمتها، إذ تعمل احلكومة 
على وقف التراجع عبر عدة آليات، 
ضريبة  مســتوى  أنقرة  وخفضت 
احليــازة علــى الودائــع املصرفية 
يتجاوز  التي  الليرة  احمللية  بالعملة 
أجلهــا عــام إلى صفر مــن 10%، 
الضريبة  رفعت مســتوى  بينمــا 
على الودائع بالعملة األجنبية التي 

يصل أجلها إلى عام.

تقـرير

الخسائر تحاصر عمالت األسواق الناشئة
تحولت من »نقدية« إلى قصاصات من ورق

البورصة العاملية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــاد اســتطالع للرأي نُشــر أمــس االول 
)اجلمعة( بــأّن 60 في املئة من األميركّيني ال 
يُوافقون علــى أداء الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، وبأّن نصفهم تقريبــاً يؤّيدون فكرة 

عزله.
ووفًقا لالســتطالع الــذي أجرته صحيفة 
»واشنطن بوست« و«ايه بي سي نيوز«، فإّن 
36 في املئة فقط مــن األميركيني يوافقون 

على أداء ترامب في البيت األبيض.
وشمل االســتطالع اجلديد 1003 أشخاص 

بالغني، في الفترة املمتدة بني 26 و29 آب 
واعتبــر 49 فــي املئــة من املســتطلعني 
أّن الكونغــرس يجــب أن يُطلــق عملّيــًة 
لعــزل ترامب، بينما قال 46فــي املئة إنهم 

سيعارضون ذلك.
وعّبــر 53 فــي املئة من املســتطلعني عن 
اعتقادهم بأّن الرئيس األميركي عرقل سير 
العدالــة مبحاولته التدّخل فــي التحقيق 
الذي يُجريه املدعي اخلاص روبرت مولر حول 
وجود تواطؤ محتمل بني روسيا وفريق حملة 
ترامب االنتخابية. في املقابل، اعتبر 35 في 
املئة أّن الرئيس لم يسع إلى التدّخل في هذا 

التحقيق.
وقــال 63 فــي املئة مــن الذين شــملهم 
االســتطالع إنهــم يدعمــون التحقيــق 
الــذي يُجريه مولر، بينما أبــدى 29في املئة 

معارضتهم له.
ووفقاً لالستطالع نفسه، فإّن األرقام أفضل 
بالنسبة إلى ترامب في ما يتعّلق باالقتصاد، 
ذلك أّن 45 في املئة من املستطلعني يؤيدون 

إدارته لالقتصاد )45 في املئة ال يؤّيدونها(.
وتختلف شــعبية الرئيــس اجلمهوري في 
شــكل كبير حسب التوجهات السياسية، 
إذ يوافق 78 في املئة مــن اجلمهوريني على 
أدائــه، في حــني يُعارضه 93 فــي املئة من 

الدميوقراطيني و59 في املئة من املستقلني.
وفي آخر اســتطالع للرأي أجرته »واشنطن 
بوست« و«ايه بي سي نيوز« في نيسان وافق 
40في املئة من األميركيني على أداء ترامب، 
بينما عّبر 56 فــي املئة منهم عن رفضهم 

لهذا األداء.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مطــار معيتيقة، الوحيــد العامل في 
طرابلــس، امــس االول اجلمعــة تعليق كل 
الرحالت اجلويــة ملدة 48 ســاعة على األقل 
بسبب املعارك الدائرة قرب العاصمة الليبية 
والتي أودت بحياة ما ال يقل عن 39 شــخصا 

منذ االثنني املاضي.
وبحسب مسؤول في هذا املطار، فإن الرحالت 
مت حتويلها مؤقتا إلى مطار مصراتة على بعد 
200 كيلومتر شــرق طرابلس. وأضاف املصدر 
ذاتــه إن ثالثة صواريخ على األقل ســقطت 
بالقرب من مطار معيتيقة، ما أجبر أجهزته 

على تعليق الرحالت اجلوية كإجراء أمني.
وأشــارت وزارة الصحة أن حصيلة املواجهات 
الدائــرة منذ خمســة أيام بــني مجموعات 
مســلحة متناحرة فــي أحياء تقــع جنوب 
طرابلس بلغت 39 قتيــال وإصابة مئة آخرين 

بجروح غالبيتهم مدنيون.
وأكد مراســل فرانــس 24 فــي طرابلس أن 
تواصلت  الثقيلة  باألســلحة  االشــتباكات 
اجلمعة على نحو متقطع، فيما قال شــهود 
عيان وخدمــات اإلنقاذ الليبيــة أن صواريخ 
وقذائف عدة سقطت في العديد من املناطق 
في محيط العاصمة الليبيــة وفي داخلها، 
ما تســبب في ســقوط مزيد من الضحايا 

املدنيني.
من جهتها، قالــت بعثة األمم املتحدة للدعم 
فــي ليبيا إنها »تدين بشــدة اخلســائر في 
األرواح بني املدنيني في طرابلس وتدعو جميع 
األطراف إلى اّتخاذ جميع االحتياطات املمكنة 
للحيلولة من دون وقوع املزيد من الضحايا من 

املدنيني وإيقاف جميع األعمال العدائية«

نصف االميركيين 
يؤيدون عزل ترامب

غلق المطار الوحيد في 
طرابلس وتحويل الرحالت 

الجوية إلى مصراتة

متابعة ـ الصباح الجديد:

بدا واضحــاً اســتمرار التباين في 
التعاطي مع ملف محافظة  شأن 
إدلب )شــمال غربي ســورية( بني 
موســكو التي تســتعجل إطالق 
املعركــة وتتفاوض على فتح ممرات 
إنسانية، وأنقرة التي صّنفت أمس 
»هيئة حترير الشام« )جبهة النصرة 
سابقاً( منظمة »أرهابية«، وطرحت 
مجــدداً ورقة »حتييد املتطرفني عن 

فصائل املعارضة املعتدلة«. 
اجتاحت تظاهرات  ذلك،  في موازاة 
مناطــق ســيطرة املعارضــة في 
الشمال السوري، منددة بـ »العدوان 
الروســي والصمت الدولي«. وكان 
املبعوث  على  احملتجني  هجوم  الفتاً 
الدولي إلى ســورية ســتيفان دي 
ميســتورا، مطالبني إياه بـ »حترك 

فاعل يجنب املدنيني مجازر«.
وألقت واشــنطن بثقلها في ملف 
إدلــب، وقال وزيــر خارجيتها مايك 
بومبيو أن أي هجــوم محتمل هو 
»تصعيد للصراع السوري«، مضيفاً 
»الواليات  »تويتر«:  تغريدة على  في 
املتحدة تعتبر هذا تصعيداً لصراع 

خطير فعالً«. 
الروسي  إلى نظيره  انتقادات  ووجه 
»دفاعه عن  لـــ  الفروف  ســيرغي 
الهجوم الســوري والروسي«. وفي 
تغريدة ثانية، قال بومبيو أن«الثالثة 
ماليني ســوري الذيــن أجبروا أصالً 
علــى ترك منازلهــم وهم اآلن في 
إدلب ســيعانون من هذا الهجوم. 

هذا ليس جيداً. العالم يشاهد«.
وفي مسعى إلى جلم هجوم واسع 
إدلــب، صّنفــت تركيا أمس  على 
االول اجلمعة »هيئة حترير الشــام« 
التي تتمتــع بوجود كبير في إدلب، 
»منظمة إرهابية«، لكن موســكو 
أظهرت في املقابل متسكاً باحلسم 
العســكري، إذ أعلن الفروف إجراء 
مفاوضات لفتح معابر إنسانية في 
إدلب لتقليل األخطار التي يتعرض 
لهــا املدنيون. كما ملّــح في مؤمتر 
صحافي مع نظيره اإلريتري عثمان 
صالح، إلــى إمكان بــدء الهجوم 
على رغــم معارضة أنقــرة، وقال 
رداً على ســؤال أحــد الصحافيني 
مــا إذا كان ســيتم التوصــل إلى 
اتفاقات بني روسيا وتركيا في شأن 

إدلب: »نســيَت أن تذُكر اجلمهورية 
العربية الســورية«، مشيراً إلى أن 
»املســألة تُهم، بالدرجــة األولى، 
ســلطات سورية الشــرعية التي 
متلك كل احلق في الدفاع عن سيادة 
أراضيها  من  اإلرهابيني  وطرد  البالد 
للتخلص مــن خطر اإلرهاب، وهذه 
هي املشــكلة األساسية في إدلب 
اآلن. وعّبر عن رفض بالده استخدام 
ســورية حجر شــطرجن في لعبة 
جيوسياســية  بأهــداف  دوليــة 
الفصل  أحادية، وشدد على ضرورة 
بني عناصر »جبهة النصرة« وغيرها 
كما  اإلرهابية،  التنظيمــات  مــن 
واملعارضة  األمن،  مجلس  يصنفها 
املســلحة املســتعدة للحوار مع 

احلكومة في إدلب. 
وقال أن احلكومة السورية ضاعفت 
إلى مبادرات سالم  اجلهود للتوصل 
محلية فــي إدلب، عبر اتفاقات مع 
أن هناك  أحيــاء... كمــا  أو  بلدات 
ممرات  إلقامــة  جتــرى  مفاوضــات 

إنســانية«، مــا »يؤكد إجــراءات 
الوقاية املتخــذة لتجنيب املدنيني 

املعاناة« في حال الهجوم.
إلى  اخلاص  الدولــي  املبعوث  وكان 
سورية ستيفان دي ميستورا عرض 
أول من أمــس التوجــه إلى إدلب 
لضمان إقامة »ممر إنســاني« يتيح 

إجالء املدنيني.
وأعلن الكرملني أمــس أن الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني سيشارك 
في القمــة الثالثية لـــ »ضامني 
وإيران(  وتركيا  )روســيا  آســتانة« 
والتي تستضيفها طهران اجلمعة 
املقبل، كما سيعقد لقاء ثنائياً مع 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  نظيره 
أوضحت  فيمــا  هامشــها،  على 
أردوغــان  أن  التركيــة  الرئاســة 
تفاصيل  في  نظيريه  مع  سيبحث 
امللف السوري، وعلى رأسه األوضاع 

في إدلب، واالنتقال السياسي.
وقال وزير اخلارجيــة التركي مولود 
جاويش أوغلو أن بالده تســعى إلى 

إدلب سيشــّكل  منع هجوم على 
كارثة. وصرح قبيل مشــاركته في 
لوزراء خارجية  رسمي  غير  اجتماع 
االحتــاد األوروبي في فيينــا: »نبذل 
الذي  الهجوم  هــذا  لوقف  جهوداً 
إلى  بالنســبة  كارثة  سيشــكل 
ســورية وإدلب التي يقطنها حالياً 
3.5 مليون مدني، وهناك مجموعة 
من املتطرفني، ونحن نعرفهم منذ 
البداية، وجرى إرســالهم خصوصاً 

من حلب واملناطق األخرى«.
 وشّدد على ضرورة التعاون من أجل 
حتييد هؤالء وفصلهم عن الفصائل 
األخرى )املعارضــة املعتدلة(، وهذه 
الطريقــة هــي األكثــر فاعليــة 
وصحيــة، وعْكس ذلك ســُيحدث 
مشكالت خطيرة على الصعيدين 
اإلنســاني واألمني، وبالنسبة إلى 
مستقبل سورية واحلل السياسي.

من جهــة أخرى، حضــت املمثلة 
العليا للشؤون اخلارجية في االحتاد 
األوروبــي فيديريكا موغيريني على 

تفــادي تصاعد األعمــال القتالية 
في إدلب. وشــددت على أن االحتاد 
ســيخصص أمواله إلعــادة إعمار 
العمليــة  بــدء  ســورية شــرط 
رعاية  الدائمة حتــت  السياســية 
صحافي  مؤمتر  فــي  وقالت  دولية. 
كارين  النمســا  خارجية  وزيرة  مع 
كانســل:« وزراء خارجية دول االحتاد 
األوروبــي ناقشــوا أثنــاء احملادثات 
في فيينا ســبل زيادة املســاعدات 
اإلنســانية للســوريني، مبن فيهم 
على  احلفــاظ  مع  ســورية،  داخل 
املوقف الواضح املتمثل في أن أموال 
االحتاد األوروبي ستصل إلى سورية 
إلعــادة إعمارها فقــط بعد إقامة 
هناك  الثابتة  السياسية  العملية 
حتت رعايــة األمم املتحدة. وأضافت 
أن االحتاد األوروبي سيعقد اجتماعاً 
الوزاري،  حول سورية على املستوى 
على هامش أعمال اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة في نيويورك.
في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع 

أمس  ليبرمان  أفيغدور  اإلسرائيلي 
االول اجلمعــة، أن إيــران »تبطــئ 
في  املدى  البعيــد  انتشــارها  من 
سورية«، ما عزاه إلى تدخل اجليش 
اإلســرائيلي وأزمة اقتصادية حتيق 
بطهران بعد جتديد فرض العقوبات 

األميركية عليها. 
وذكر في مقابلة نشرتها صحيفة 
»يديعوت أحرونــوت« أن »اإليرانيني 
قلصــوا نطــاق نشــاطهم فــي 
»ليــس هناك  ســورية«، مضيفاً: 
نشاط في هذه املرحلة« في جهود 
إيران لبناء مصانع إلنتاج الصواريخ 

في سورية.
 وزاد: »لم يشّيدوا ميناء في سورية 
وليس لهم مطــار هناك، لكنهم 
يواصلون  الفكــرة.  لم يتخلوا عن 
التفــاوض مــع حكومة )بشــار( 
األسد على إقامة مواقع عسكرية 
في ســورية«. واعتبر أن »الســبب 
الرئيســي وراء هــذا التوقــف هو 

عملنا الشاق اليومي في سورية«.

تركيا تحاول إمسك العصا من وسطها

3.5 مليون سوري يتهددهم الخطر
 في إدلب وموسكو تتذرع بالشرعية

جاويش اوغلو: 
»نبذل جهودًا لوقف 
هذا الهجوم الذي 

سيشكل كارثة 
بالنسبة إلى سوريا 

وإدلب التي يقطنها 
حاليًا 3.5 مليون مدني، 

وهناك مجموعة من 
المتطرفين، ونحن 

نعرفهم منذ البداية، 
وجرى إرسالهم 

خصوصًا من حلب 
والمناطق األخرى
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متابعة ـ الصباح الجديد:
حّذر ميشال بارنييه كبير مفاوضي 
االحتاد األوروبــي، ِمن أنه يتعني على 
اململكة املتحدة املوافقة على ُخطة 
دعم حلدود أيرلندا الشــمالية بعد 
خروج بريطانيا مــن االحتاد األوروبي 
كمســألة ملحة، وفي حديثه بعد 
جولة املفاوضات األخيرة قال بارنييه 
إنه مــن دون خطــة مفصلة »لن 

يكون هناك اتفاق«.
النقطة الشائكة مبا يجب  وتتعلق 
أن يحدث حلدود أيرلندا الشــمالية 
املتحدة  اململكــة  تتمكن  لــم  إذا 
واالحتــاد األوروبي مــن الوصول إلى 
صفقة جتارية من شــأنها أن ترسم 
حــدود مفتوحة، وفــي حديثه إلى 

وزير خروج  راب،  دومينيــك  جانــب 
بريطانيــا من االحتــاد األوروبي، قال 
بارنييه »يجب أن يكــون لدينا حل 
دعم تفصيلي، والذي يعمل بشكل 
قانونــي، في اتفاقية االنســحاب، 
رئيســة الوزراء، تيريزا ماي، التزمت 
بهــذا، كمــا فعــل جميــع قادة 
البرملان  األوروبي،  االحتاد  مؤسســة 
على ســبيل املثال«، مضيفا »إنها 
مســألة ملحة.. علينــا أن نعمل 
تشغيلية،  مســاندة  صياغة  على 
هذا الدعم هو أمر بالغ األهمية، إنه 
ضروري إلبــرام املفاوضات ودونه لن 

يكون هناك اتفاق«.
وقــال بارنييه إنه طلب من اململكة 
املتحــدة توفيــر البيانــات الفنية 

الالزمة للتخطيــط لكيفية عمل 
خروج  بعــد  اجلمركية  الضوابــط 
بريطانيا من االحتــاد األوروبي، وقال 
املتحدة  اململكــة  إن  راب  الســيد 
اخلطة،  على  باملوافقــة  »ملتزمة« 
وأضاف »يجب أن تكون احللول قابلة 
قابلة  تكــون  أن  يجب  للتطبيــق، 
للتطبيق للمجتمعات التي تعيش 
في أيرلندا الشــمالية وتعيش في 
األشخاص  حيث  أيرلندا،  جمهورية 
املتأثرين في حياتهــم اليومية من 
خــالل ما نتفاوض أنا مع ميشــيل 
نيابة عن االحتــاد األوروبي واململكة 

املتحدة في الوقت احلالي«.
واقتــرح االحتــاد األوروبــي خطــة 
الدعــم التي من شــأنها أن جتعل 

أيرلندا الشــمالية مشــاركة في 
املوحدة،  والســوق  اجلمركي  االحتاد 
وبالتالي إزالــة احلاجة إلى التدقيق 
اململكة  حكومة  لكن  احلدود،  على 
املتحــدة تقــول إن أي ترتيب مينح 
املنطقة وضعــا مختلفا عن بقية 
البالد غير مقبول، وبــدال من ذلك، 
اقترح الــوزراء »ترتيبا جمركيا« من 
شــأنه أن يــرى أن اململكة املتحدة 
بأكملها تعتمد التعريفات نفسها 
التي يتبعها االحتــاد األوروبي لفترة 
زمنية محــددة إلى أن يتم التوصل 
إلــى اتفــاق طويــل األجــل، لكن 
بروكسل قالت إن هذا يعد »اختيارا 
يقبل  لــن  أنه  وأوضحت  للكــرز«، 

مساندة محدودة.

وأصبحــت القضيــة واحــدة من 
النقاط الشــائكة الرئيسية خالل 
املفاوضات، فهناك حاجة إلى اتفاق 
بحلول تشرين األول، لضمان حصول 
البرملــان األوروبي والــدول األعضاء 
على ما يكفي من الوقت للتصديق 
املتحدة  اململكة  مغادرة  قبل  عليه 
ورغم  املقبــل.  آذار  فــي  للكتلــة 
اخملاوف من نفــاد الوقت قال بارنييه 
إنه واثق من أنــه ميكن التوصل إلى 
اتفاق بحلــول املوعد النهائي ووعد 
بـ«شراكة لم يسبق لها مثيل« مع 
اململكة املتحدة بعد خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي، وقال »لدينا كما 
أعتقــد كل طوب البنــاء الضروري 
لبناء عالقة وثيقة وفعالة بني االحتاد 

واململكة املتحدة على سلسلة من 
املوضوعات التي تعّد مهمة للغاية 
بالنســبة إلى املواطنني، أســبوعا 
نزيل  بعد أســبوع وخطوة خطوة، 
اخلالف.. أنا مصمم على أننا سنجد 
اتفاقا على انسحاب منظم أفضل 
ودومينيك  أنــا  العكس،  بكثير من 
نعتقد بأنه من املمكن الوصول إلى 

ذلك في تشرين األول«.
وأعرب السيد راب عن ثقته في قدرة 
األوروبي  واالحتــاد  املتحدة  اململكة 
على التوفيــق بني خالفاتهما، وقال 
بحلول  االتفــاق  بحل  »ملتزمــون 
املطاف،  نهاية  وفي  األول،  تشــرين 
أنا متفائل بشــدة بأن الصفقة في 

متناول أيدينا«

للتوّصل التفاق لخروج بريطانيا ِمن االتحاد األوروبي

د ضرورة دعم حدود أيرلندا الشمالية ميشال بارنييه ُيؤكِّ

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد الناطق باســم الكرملني دميتري 
بيســكوف امس )السبت( أن اغتيال 
القائد املوالي إلى روســيا في شرق 
أوكرانيا ألكسندر زاخارتشنكو ميثل 
عمالً »اســتفزازياً« يقــوض عملية 

السالم.
في  للصحافيني  بيســكوف  وقــال 
تصريحــات نقلتهــا وكاالت األنباء 
الروســية إن »هــذا بال شــك عمل 
اســتفزازي. مقتــل زاخارتشــنكو 
ســيفاقم بــكل تأكيــد التوتر في 
املنطقة، وينســف عملية الســالم 
التي  اتفاقات مينسك«  املبنية على 

رعتها أملانيا وفرنسا.
فــي  االنفصاليــة  اإلدارة  وكانــت 
االول  امس  أعلنــت  أوكرانيا  شــرق 
اجلمعــة أن زعيم إقليم دونيتســك 
زخارتشنكو  ألكســندر  االنفصالي 
ُقتل فــي انفجار مبقهى في عاصمة 
اإلقليم، مــا دفع روســيا إلى اتهام 

أوكرانيا باغتياله بينما قالت كييف 
إن مقتله حــدث نتيجة خالفات بني 

االنفصاليني.
الروســية  اخلارجية  وزارة  واتهمــت 
كييــف باغتيالــه بغرض إشــعال 
احلرب مجدداً في شرق أوكرانيا، لكن 
كييف ردت بالقــول إن ال عالقة لها 

باالنفجار.
فالدميير  الروســي  الرئيــس  ووصف 
جرمية  بأنه  زخارتشنكو  مقتل  بوتني 
»خسيســة« تهــدف إلــى زعزعة 
استقرار السالم الهش في املنطقة. 
لكن بوتني لم يتهــم أوكرانيا بأنها 

املسؤولة عن قتله.
بيان  في  االنفصالية  اإلدارة  وقالــت 
إن زخارتشــنكو، الذي قاد جمهورية 
من  املعلنة  الشــعبية  دونيتســك 
جانب واحد منذ العام 2014 »أصيب 
بجــروح قاتلــة نتيجــة انفجار في 

وسط دونيتسك«.
الكرملني  وفي برقية عــزاء أصدرها 
أشاد بوتني بزخارتشنكو ووصفه بأنه 
وشخصية  حقيقي  شــعبي  زعيم 

وطنية.

القتل  »جرمية  أن  البرقيــة  وأضافت 
اخلسيسة أللكســندر زخارتشنكو 
دليــل إضافي إلــى أن مــن اختاروا 
طريق اإلرهاب والعنف ونشــر اخلوف 
ال يريدون الســعي إلى حل سياسي 

سلمي للصراع«.
الرسمي  »روسيا24-«  تلفزيون  ونقل 
اخلارجية  وزارة  باســم  الناطقة  عن 
إن  قولها  زخاروفــا  ماريا  الروســية 
الــوزارة لديهــا كل األســباب التي 
تدفعهــا لالعتقاد بــأن كييف هي 

املسؤولة عن مقتل زخارتشنكو.
االحتادية  التحقيــق  وقالــت جلنــة 
الروســية، وهــي اجلهــة املعنيــة 
إنها  الكبرى،  اجلرائــم  بالتعامل مع 
تتعامل مع قتل زخارتشنكو على أنه 

من أعمال اإلرهاب الدولي.
وفــي كييــف رفضــت الناطقــة 
باســم جهاز األمــن األوكراني يلينا 
جيتليانســكايا االتهامات الروسية 
وقالت إن القتــل جاء نتيجة »خالف 
وداعميهم  اإلرهابيــني  بني  داخلي... 

الروس« مستمر منذ سنوات.
وأصبح زخارتشنكو، )42 عاماً( الذي 

الســابق فني كهرباء في  عمل في 
منجــم للفحم، زعيمــاً جلمهورية 
الثانــي  دونتســيك فــي تشــرين 
2014. وقال قادة آخــرون للمتمردين 
للمنصــب  اختارتــه  موســكو  إن 
ثــم فاز بعــد ذلك بتصويــت أجراه 

االنفصاليون.
وفي وقت ســابق هذا العــام قالت 
ثالثة مصادر إلى »رويترز« من بني قادة 
االنتفاضة ضد كييف في 2014 إنها 
تتوقع تهميش زخارتشنكو مبساعدة 
مــن موســكو وإن قيــادة جديــدة 

للمتمردين ستتولى األمور.
وقالت وسيلة اإلعالم الناطقة باسم 
إن  أمس  املنطقة  فــي  االنفصاليني 
نائب رئيــس مجلــس وزراء اإلقليم 
دميتري ترابيزنيكــوف )37 عاما( عني 
زعيماً موقتاً خلفاً لزخارتشنكو بعد 

اجتماع طارئ.
بيان  في  االنفصالية  اإلدارة  وقالــت 
الذي قتل زخارتشــنكو  إن االنفجار 
تســبب أيضاً في إصابة نائب رئيس 
وزراء اجلمهوريــة املعلنــة من جانب 

واحد ألكسندر تيموفيف.

اتهمت كييف باغتياله بغرض إشعال الحرب مجددًا

الكرملين يصف اغتيال القائد االنفصالي في أوكرانيا بعمل »استفزازي«

تقـرير

القائد االنفصالي االوكراني
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأ نائب وزير خارجية بريطانيا لشــؤون غرب 
آسيا وشــمال إفريقيا اليستر برت محادثات 
مع مســؤولني إيرانيني امس السبت، في أول 
زيارة له إلى طهران بعد انســحاب واشنطن 

من اتفاق إيران النووي.
وحســب اخلارجيــة اإليرانية، فــإن احملادثات 
ســتركز على »التعاون االقتصادي الثنائي إثر 
خروج الواليــات املتحدة مــن االتفاق النووي 
وكيفيــة توفير اآلليات املاليــة والنقدية بني 

البلدين رغم احلظر األمريكي أحادي اجلانب«.
وأضافت اخلارجيــة اإليرانية في بيان أصدرته 
أمــس االول اجلمعة ، أن بيرت ســيبحث مع 
وزير اخلارجية للشــؤون السياسية  مساعد 
عبــاس عراقجي »أحدث تطــورات املنطقة« 

أيضا.
بيــرت كان أكثر تفصيال حــول أجندة زيارته، 
وأشار إلى أنها ال تقتصر على مسائل تتعلق 
باالتفاق النووي، الذي جدد تأييد بالده له وقال 
في بيان نشرته اخلارجية البريطانية أمس، إنه 
»ما دامت إيران ملتزمــة بتعهداتها  مبوجب 
االتفاق النووي، ســنظل ملتزمني به أيضا إذ 
نعتقد أنه أفضل ســبيل لضمان مستقبل 

آمن للمنطقة«.
وأكد بيرت أن »دعمنا لالتفاق النووي ال مينعنا 
من طرح مســائل خالفية أمــام إيران وبكل 
حزم«، وأضاف: »خالل زيارتي سأشدد على أن 
إيران الصاروخــي وأعمالها املزعزعة  برنامج 

لالستقرار متثل أمورا ال بد من معاجلتها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة اخلارجية األميركيــة امس االول 
اجلمعــة في بيــان أنها لــن متول بعــد اليوم 
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشــغيل الالجئني 
الفلسطينيني )أونروا(، متهمة الوكالة األممية 

بأنها »منحازة بشكل ال ميكن إصالحه«.
وقالت املتحدثة باســم الوزارة هيذر نويرت في 
البيان إن »الواليات املتحدة لن تقدم مزيدا من 
األموال لهذه الوكالة املنحازة بشكل ال ميكن 
إصالحه«، متهمة األونروا بأنها تزيد »إلى ما ال 
نهاية وبصورة مضخمة« أعداد الفلسطينيني 

الذين ينطبق عليهم وضع الالجئ.
وأضافــت: »عندما قمنا مبســاهمة أمريكية 
قدرها 60 مليون دوالر فــي كانون الثاني ، قلنا 
يومها بوضــوح إن الواليات املتحــدة ال تعتزم 
حتمل النســبة غير املتكافئــة باملرة من أعباء 
تكاليــف األونــروا والتــي حتملناها ســنوات 
عديدة«. وفور إعالن اخلبر، استنكرت السلطة 
العالم  دول  مطالبــة  القرار،  الفلســطينية 
بـ«رفــض هذا القرار«. وقال أمني ســر اللجنة 
الفلســطينية  التحرير  ملنظمــة  التنفيذية 
وكبير املفاوضني صائب عريقات في بيان »نحن 
نرفض ونســتنكر هذا القرار األمريكي جملة 
وتفصيــال، فال يحــق للواليات املتحــدة إلغاء 
وكالة األونروا التي تشكلت بقرار من اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة«.
وطالب عريقات دول العالم بـ«رفض هذا القرار 
وتوفير كل ما هو ممكن من دعم لوكالة األونروا 
احتراما لقــرار األمم املتحدة املنشــئ لوكالة 
األونروا، إلى حني حل قضية الالجئني من جميع 

جوانبها كما نص قرار« إنشاء الوكالة األممية.
من جهتها، نددت الوكالة بقرار واشنطن قطع 
املعونة عنهــا، رافضة االنتقــادات األمريكية 
املوجهة إليها. وكتب املتحدث باسمها كريس 
غونيس على موقع تويتر أن الوكالة »تعرب عن 
أســفها العميق وخيبة أملها إلعالن الواليات 
التمويل  أنها ســتتوقف عن توفيــر  املتحدة 
للوكالــة بعد عقــود من الدعم السياســي 

واملالي الثابت«.

لندن تؤكد ان االتفاق 
النووي ال يلغي الخالفات 

األخرى مع إيران

واشنطن توقف تمويل وكالة 
األمم المتحدة  لغوث وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين

متابعة ـ الصباح الجديد:

لشؤون  الســامي  املفوض  شــدد 
الالجئــني في األمم املتحــدة فيليبو 
غرانــدي علــى أهميــة »العــودة 
اآلمنة والكرمية لالجئني الســوريني 
إلــى بلدهم«، في وقــت أكد لبنان 
مواصلة »تنظيــم العودة املتدرجة 
استناداً  ذلك  في  الراغبني  للنازحني 
إلــى املبــادرة الروســية فــي هذا 

الشأن«.
وعبر غراندي بعــد لقائه في بيروت 
الرئيس ســعد احلريــري عن »حذر 
شــديد إزاء أي حلول متسرعة في 
شــأن عودة الالجئني لكي ال تكون 

لها نتائج عكسية«. 
كما  كبيرة،  مخــاوف  »لدينا  وقال: 
ســمعتم مــن األمني العــام لألمم 
املتحــدة وغيــره ممن يعربــون عن 
قلقهم من الوضــع في إدلب. هذه 
هي املرحلة الكبيرة املقبلة للحرب 
في ســورية، وقد تكون دموية جداً 
وهذا ما ال نأمل به. نتمنى إنقاذ أرواح 
املدنيني قدر املســتطاع، واحلكومة 
الســورية قالت إنها ســتحاول أن 
تتبنى نهجــاً إلنقاذ أكبر عدد ممكن 
مــن املدنيني، لكنكــم تعلمون أن 
الوضع معقد جداً وهو موضع قلق 

لدى اجلميع، مبن فيهم لبنان«.
وكانــت بيــروت محطــة غراندي 
الثالثــة في جولــة قادتــه بداية 
إلــى األردن، ثم ســورية. وســمع 
مــن رئيــس اجلمهوريــة اللبنانية 
ميشــال عون متنيه على املنظمات 
املســاعدات  تقــدم  »أن  الدوليــة 
وقراهم،  بلداتهــم  فــي  للعائدين 
أو األماكــن اآلمنة داخل ســورية«، 
نافياً أن تكون الســلطات اللبنانية 
أي ضغوط إلعادة  املعنية »مارست 

مجموعات النازحني«.
وفي الذكرى الـــ40 لتغييب اإلمام 
موسى الصدر ورفيقيه، استضافت 

شــعبياً  بعلبــك مهرجاناً  مدينة 
أقامته »حركة أمل«، وأطل  حاشداً 
رئيس اجمللس النيابي نبيه بري على 
قاعدته الشعبية مستذكراً »اإلمام 
باســتمرار العمل  املغّيــب وواعداً 

لتحريره«.
ووجــه بري رســائل إلــى املعنيني 
مبفاوضات تأليف احلكومة اللبنانية، 
وخصص جزءاً من خطابه لشــؤون 
وشــجونها«.  البقــاع  »منطقــة 
العصابات  ورجــال  »املافيات  وقال: 
استجمعوا ذواتهم لالنقالب علينا، 

حاولوا الدخول بني أمل وحزب اهلل، 
بني فكي الكماشة املتمثل باجلنوب 
والبقــاع، بني العشــائر والعائالت، 
بني الطوائــف واملذاهب. أمل وحزب 
اهلل عينان ورئتــان في قفص لبنان 

الصدري«.
وأعلن باســم »أمل« و »حزب اهلل« 
رفــع الغطاء عــن »كل مرتكب أو 
باســم  أو مســيء«، وحض  مرّوج 
الكتلتني النيابيتني على إصدار عفو 
القتل  عام مدروس يستثني جرائم 
واستهداف األجهزة األمنية مطالباً 

بـ«إسقاط املذكرات املسطرة بقوة 
القانون وبقوة صوت الناس، نريد أن 
نرفع عنهــم تهديد الذين يفرضون 
اخلــوات«. وأضــاف: »نؤكــد ثقتنا 
باجليــش والقوى األمنية حلفظ أمن 
البقــاع«. وطالب بـ«إصــدار قانون 
يشــرع زراعة احلشيشــة ألغراض 

طبية وصناعية«.
وإذ أشــار إلى أن »البقاع أكثر حتّمالً 
لقضيــة النازحني«، قــال: »ننتظر 
حالً سياســياً للقضية بعد تأليف 
احلكومة ونحتاج إلى كالم رســمي 

بني حكومتي لبنان وســورية، إذ ال 
أحد يســتطيع فصل عالقة لبنان 
ومصاحلهما  توأمان  فهما  بسورية، 

مشتركة«.
وفــي الشــأن احلكومي قــال بري: 
»ســعينا ونســعى للوصــول إلى 
حكومــة تنــأى بنــا عــن الوقائع 
وال نحــرق الوقت وننتظــر القمم 
واملؤمترات واحلــراك الدولي. حكومة 
لبنان يجب أن متثــل كل قوى لبنان 
البرملانيــة وأن تكــون قراراتها كما 
الســيادة، مســتقلة ومرتكزة إلى 

بجيشنا  ومسورة  الوطنية  الوحدة 
الديْن  وتقليص  أجهزتنــا...  وحرص 
العام الذي صار يشــكل أعلى ثالث 

مديونية في العالم«.
وزاد: »ميكن القــول متى احلكومة؟ 
إننــي متشــائل، أي ال متفائل وال 
متشــائم. من اآلن وحتى 3 أو 4 أيام 
ال بد من حصول اجتماع بني رئيسي 
اجلمهوريــة واحلكومة، ونأمل بأن ت 
و«آسيان«  »آبيك«  يغيب عن  ترامب 
ويــزور فرنســا وارلنــدا واألرجنتني 

وكولومبيا

استنادًا إلى المبادرة الروسية 

األمم المتحدة تحذر لبنان: الحلول المتسرعة للنازحين 
السوريين تحتمل  النتائج العكسية 

وحض بري  باسم 
الكتلتين النيابيتين 
على إصدار عفو 

عام مدروس 
يستثني جرائم القتل 
واستهداف األجهزة 

األمنية مطالبًا 
بـ«إسقاط المذكرات 

المسطرة بقوة 
القانون

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن البيت األبيــض أمس االول 
الرئيــس األميركي  أن  )اجلمعــة( 
دونالد ترامب سيشارك في باريس 
في 11 تشــرين الثانــي في إحياء 
الذكــرى املئويــة النتهــاء احلرب 
العاملية األولى، في جولة ستقوده 
أيضاً إلى ارلندا، فيما يرسل نائبه 
مايك بنــس إلى قمتــي »آبيك« 
و«آســيان«، ما ســيثير تساؤالت 
إقليمية  استراتيجية  التزامه  عن 

ملواجهة الصني.
الثانــي  تشــرين  نهايــة  وفــي 
سيشــارك ترامــب فــي قمــة 
مجموعة العشرين في العاصمة 
األرجنتينيــة بوينــوس آيرس، في 
رحلة ستقوده أيضاً إلى كولومبيا.

وخالفــاً للعام املاضي ســيغيب 
الرئيس األميركــي هذا العام عن 
املقررتني  و«آسيان«  »آبيك«  قمتي 
في تشرين الثاني واللتني سيمّثله 

فيهما بنس.

وبحســب الرئاســة األميركيــة 
نائبــه لتمثيله في  انتدب ترامب 
كل مــن اجتماع منتــدى رابطة 
)آسيان(  آســيا  شرق  جنوبي  دول 
املقرر في ســنغافورة بني 11 و15 
وكذلك  )نوفمبر(  الثاني  تشــرين 
في منتــدى التعــاون االقتصادي 
لدول آســيا واحمليط الهادئ )آبيك( 
بابوازيا-غينيا  الذي ســيجري في 
اجلديدة بني 12 و18 تشرين الثاني 

)نوفمبر(.

البيت  باســم  الناطقة  وقالــت 
األبيض ســارة ســاندرز إن ترامب 
طلــب مــن بنــس أن ميثلــه في 
القمم، إذ سيســلط الضوء على 
رؤيــة الواليات املتحدة في شــأن 
حرية املالحة في احمليطني الهندي 
والهادئ »بناء على احترام السيادة 
التجارة  ومبــادئ  القانون  وحكم 

احلرة والنزيهة واملتبادلة«.
وأضافت أنه »أثناء وجوده في أوروبا 
سيزور الرئيس أيضاً ارلندا لتجديد 

العالقات العميقة والتاريخية بني 
بلدينا«.

وتابعت أن ترامب ســيحضر بعد 
ذلك قمة مجموعة العشرين في 
بوينــس آيريس وســيتوجه أيضاً 
إلــى كولومبيا إلجــراء محادثات 
في شأن األمن ومكافحة اخملدرات 

ومناقشة القضايا اإلقليمية.
ومــن املتوقع أن يثير قــرار ترامب 
اآلســيوية  القمم  حضــور  عدم 
التزامه  تساؤالت في شــأن مدى 

جتــاه منطقة تشــمل بعضاً من 
اخلارجيــة  السياســة  حتديــات 

األميركية األكثر إحلاحاً.
وتشــمل هذه التحديــات جهود 
املتعثــرة إلقنــاع كوريا  ترامــب 
برنامج  عن  بالتخلي  الشــمالية 
األســلحة النوويــة الــذي يهدد 
والتنافــس  املتحــدة  الواليــات 
االستراتيجي مع الصني التي دخل 
معها ترامب في حرب جتارية كبرى. 

حصل فكفكة العقد بنتيجته«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــرت صحيفــة جلوبــال تاميز 
السبت  امس  الصينية  احلكومية 
في مقــال افتتاحــي أن »عوامل 
خارجية« هي ســبب التوترات في 

منطقة شينجيانغ املضطربة.
وجــاء املقــال ردا علــى دعــوات 
مجموعة مــن النواب األميركيني 
إلى فرض عقوبات على مسؤولني 

صينيني.
تصدر  التــي  الصحيفة  وقالــت 
الناطقة  الشــعب  صحيفة  عن 
احلاكم  الشــيوعي  احلزب  بلسان 
»أضلــت اتهامات الغــرب حلكم 
كثيــرا  املتطرفــني  شــينجيانغ 
وجعلتهم يعتقدون أنهم يشنون 
اجلهاد ونالــوا تعاطفا وتأييدا من 

اجملتمعني الغربي والدولي«.

وأضاف املقــال االفتتاحي »بعض 
القوى شوهت احلكم في الصني« 
متهما الغرب باإلدالء »بتصريحات 
بصرف  اإلنسان  حقوق  عن  جوفاء 
النظــر عــن هــدف احلكــم في 
واحلقيقة  وفعاليته  شــينجيانغ 

القامتة التي يستهدفها«.
اجلوفاء  التصريحات  »هــذه  وتابع 
يتفقون  الذين  املتطرفــني،  تلهم 

في األهداف مع بعض الساســة 
الغربيــني لتقويض إجنازات احلكم 
املنطقة  ودفــع  شــينجيانغ  في 

صوب الفوضى«.
النواب  مــن  مجموعــة  ودعــت 
اجلمهوريــني  األمريكيــني 
والدميقراطيــني يــوم األربعاء إلى 
فــرض عقوبات على مســؤولني 
صينيني بســبب انتهاكات حلقوق 

األقلية املسلمة في  اإلنسان ضد 
إن املنطقة  شــينجيانغ قائلــني 
عالية  بوليســية  ”دولة  أصبحت 

التقنية“.
املتحدثة  ينغ  تشــون  هوا  وقالت 
باسم وزارة اخلارجية الصينية يوم 
اخلميس املاضي في إفادة صحفية 
إن الواليات املتحدة »ال متلك احلق« 
في توجيــه »انتقــاد ال مبرر له« 

أقليات  إزاء  الصــني  لسياســات 
عرقية.

وقالت جلنة بــاألمم املتحدة معنية 
بحقوق اإلنســان هذا الشهر إنها 
تلقــت تقارير كثيــرة موثوق بها 
عن احتجاز مليــون فرد من أقلية 
الويغــور في الصني فيما يشــبه 
»معسكرا ضخما لالحتجاز حتيط 

به السرية«.

 ترامب سيثير التساؤالت عند غيابه عن قمتي آسيا 

صحيفة صينية تلقي باللوم على الغرب في التوتر بمنطقة شينجيانغ

متابعة ـ الصباح الجديد:

الكندية  اخلارجيــة  وزيــرة  أعلنــت 
كريســتيا فريالند امس االول اجلمعة 
أّن التوّصل إلى معاهدة جتارية جديدة 
بني كندا واملكسيك والواليات املتحدة 
»في متناول أيدينــا«، وذلك بعد قرار 
وواشنطن  أوتاوا  بني  املفاوضات  إرجاء 

لبضعة أيام.
وشــّددت الوزير الكندية مجدداً على 
معّدلة  إلــى صيغة  التوّصل  أهمّية 
ملعاهــدة التجــارة احلــّرة ألميــركا 
الشــمالية )نافتــا( تكــون جيــدة 

بالنسبة إلى الكنديني.
أعلن مصــدر حكومي  من جهتــه، 
كنــدي لوكالــة فرانــس بــرس أّن 
املفاوضات بني الواليات املتحدة وكندا 
على نســخة محّدثة مــن معاهدة 
نافتا انتهت اجلمعة في واشنطن من 
دون توصل الطرفني الى اتفاق ولكّنها 

سُتستأنف األسبوع املقبل.
وقــال املصــدر املّطلــع على ســير 
املفاوضات  »سنســتأنف  املفاوضات 

األسبوع املقبل«.

والحقــا أعلــن البيــت االبيــض أن 
املفاوضات بني كندا والواليات املتحدة 

ستستأنف األربعاء في واشنطن.
املتحدة  الواليــات  أعلنــت  تزامنــاً، 
اجلمعة أنها باشرت عملية املصادقة 
على االتفــاق التجاري الــذي أبرمته 
مع املكســيك في إطار إعادة النظر 

مبعاهدة نافتا.
إّن  بيــان  األبيــض في  البيت  وقــال 
اليوم الكونغرس عزمه  أبلغ  »الرئيس 
على توقيع اتفاق جتاري مع املكسيك 
، وكنــدا أيضاً إذا رغبــت بذلك ، في 

غضون 90 يوما اعتباراً من تاريخه«.
وكندا  املتحــدة  الواليــات  وكانــت 
قــد اســتأنفتا امــس االول اجلمعة 
الى حتديث  الهادفــة  مفاوضاتهمــا 
نافتا وسط أجواء اقل تفاؤال من تلك 

التي كانت سائدة اخلميس املاضي.
وللمــرة األولــى منــذ بدايــة هذه 
البلدين  املفاوضــات املكثفــة بــني 
العاصمــة  فــي  الثالثاءاملاضــي 
االميركية، صــدر تصريح عن اجهزة 
حول  للتجــارة  االميركــي  املمثــل 
املفاوضــات أشــار الــى أن كندا لم 
تقــدم »اي تنازل بشــأن الزراعة« اي 

آلية حماية قطاع االلبان. والقســم 
االكبر من هذا القطاع مستبعد من 
اتفاقيــة نافتا حاليا ومــا زال رئيس 
احلكومة الكندية جاسنت ترودو يؤكد 
رغبته في الدفــاع عن »ادارة العرض« 
في هــذا اجملال. وتتولــى آلية احلماية 
واالســعار  االنتاج  الكنديــة مراقبة 
في مجال االلبــان والبيض والدواجن 
التي ينتجهــا املربون الكنديون وذلك 
وفق حصص ســنوية ورســوم على 
التوريد تبلغ نسبتها 275 باملئة. وهذه 
اعتمدت في ســبعينات  التي  االلية 
القرن املاضي تؤمن للمربني الكنديني 

عائدات مستقرة ومتوقعة.
وترغب الواليات املتحــدة التي لديها 
فائض في انتــاج االلبان في متكينها 
من حصة اكبر في الســوق الكندية 
وتطالب بتفكيك آلية حماية العرض 

الكندية.

اتفاق متهيدي
واتى تصريــح املمثل التجــاري رجع 
صدى لتصريحــات الرئيس االميركي 
ومع  املاضي.  اخلميــس  ترامب  دونالد 
اشارته الى انه ما من خيار امام كندا 

التجاري  االتفــاق  الى  االنضمــام  اال 
مع  املاضي  االثنــني  املبرم  التمهيدي 
املكســيك، عــاد ترامب واســتخدم 
لهجــة تهديديــة خــالل اجتمــاع 

انتخابي.
وقال »يجــب أن يتخلصــوا من هذه 
اجلمركية« في  الرسوم  وهذه  احلواجز 
إشارة إلى نظام حماية صناعة األلبان 

الكندي الذي ندد به مرات كثيرة.
وبحســب صحيفة غلــوب اند ميل 
الكندية، فــإن املفاوضات تتعثر ايضا 
بشــأن االبقاء في االتفاق اجلديد على 
آلية تتيــح التحكيم فــي اخلالفات 
التجارية بني شــركاء املعاهدة املدرج 
في البنــد 19 من نافتا في نســخة 
1994. ويريد االميركيون التخلص من 
هذه االلية في حــني يرغب الكنديون 

في االبقاء عليها.
وفرض ترامب بشــكل أحادي معاودة 
التفاوض حــول »نافتــا« على كندا 
واملكسيك قبل أكثر من عام، معتبرا 
أن االتفاقيــة »كارثيــة« لالقتصــاد 
األميركي وأنها تســببت بعجز جتاري 
 63,6 كبير حيال املكسيك وصل إلى 

مليار دوالر عام 2017

بعد قرار إرجاء المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن لبضعة أيام

معاهدة تجارية جديدة بين كندا والمكسيك والواليات المتحدة 

تقـرير

كندا والتوصل الى انتفاق مع ترامب



اعالن االحد 2 أيلول 2018 العدد )4008(

Sun 2 Sep 2018 issue )4008( 8



مصطفى حبيب

يقــف العــراق اليوم أمــام مفترق 
تاريخــي، إذ أجنزت البــاد انتخابات 
صعبــة، وانطلــق آالف املتظاهرين 
احلكوميــة طلبــا  املبانــي  نحــو 
للخدمات، في حني يعيش العراقيون 
حالة نــادرة من الوحــدة الوطنية، 
وعلى السياســيني اغتنام الفرصة 

لبناء بادهم.
صــرخ متظاهــر كبير في الســن 
بأعلــى صوته أمــام الكاميرا خال 
االحتجاجات التي عمت مدن جنوب 
ووسط الباد، قائا »لم تعد املسألة 
بشــأن الكهرباء، املــاء، او الصحة، 
وامنا مسألة وطن، أعيدوا لي وطني، 
الى  واالمــوال  النفــط  فليذهــب 
العراق«  أعيــدوا لي  اجلحيم، ولكن 
هي واحدة من املشــاهد العاطفية 
هذه االيــام وتعكس ما يشــعر به 

جميع العراقيني.
العراق أمام حتديــات صعبة، فالباد 
مــا زالت تداوي جــروح املعارك ضد 
املتطرفــني عبــر بلــدات مدمــرة، 
وسكان مشــردين، واقتصاد متعثر 
زراعيا، وصناعيا، وازمة جفاف وسوء 
إدارة، فيما تشــهد املــدن العراقية 
تظاهرات متذمرة على اوضاع الباد. 
ولكــن هــذه التحديات قــد تكون 
فرصــة تاريخية امام السياســيني 
العراقيني إلصاح االوضاع، خصوصا 
وان دولتني جارتني وهما تركيا وايران 
باتتا مشــغولتني في مشكاتهما 

الداخلية.
 وللمرة األولى منذ ســنوات يعيش 
العراقيــون حالة نــادرة من الوحدة 
االنتصار على تنظيم  الوطنية بعد 
الطائفية  فالنقاشــات  »داعــش«، 
والشيعة  الســنة  بني  والشــتائم 
ال تلقى صــدى هذه االيــام، وليس 
غريبا ان تقــرأ عبارات الود واالحترام 
يتبادلها ســكان االنبــار، والبصرة، 

واملوصــل، وذي قار، وبغــداد، واقليم 
كردســتان، والتظاهــرات اجلاريــة 
كشــفت عن تنامي وعي العراقيني 
مشــخصني املشكلة في أنها أزمة 

سياسيني ال مواطنني. 
السياســيون العراقيــون لديهــم 
التطورات قبل  فرصة الغتنام لهذه 
الكبيرة  فاالحتجاجات  األوان،  فوات 
مقبلة، وستكون اكبر، وقد تؤدي إلى 
الفوضى كما قال زعيم الســلطة 
الدينية الشــيعية في النجف علي 
السيســتاني، خال حتذيره لألحزاب 
العراقيــة االســبوع املاضي، وعلى 
األحزاب احلاكمــة إدراك ذلك واتخاذ 
مألوفة  وغير  قرارات جديدة، جريئة، 

إلنقاذ الباد.
 يقــول برهان املعموري عضو حتالف 
»ســائرون« الفائز باملرتبة االولى في 
االنتخابــات، لـ«نقاش« ان »بادنا متر 
جميع  وعلى  تاريخيــة،  مرحلة  في 
القوى السياسية تصحيح عاقتها 
مع املواطنني واالستجابة ملطالبهم 

واخذ الباد الى األمام«.
التشريعية  االنتخابات  انتهاء  منذ   
تعيــش األحــزاب العراقيــة حالة 
القلق، وللمــرة االولى تتفاوض  من 
ضغط  حتــت  احلكومة  لتشــكيل 
املتظاهرين الغاضبني الذين يراقبون 
ما ستؤول اليه املفاوضات، ويخشى 
ســيناريو  اعادة  من  السياســيون 
خوفا  املناصب،  توزيع  في  احملاصصة 
من احملتجــني الذين ينادون باإلصاح 

ويدعمهم في ذلك السيستاني.
 وأيضا، هــي املرة االولى التي يتنازل 
فيها التحالف الفائز في االنتخابات 
عن املطالبة باملناصب وموقع رئيس 
الوزراء، فأعلن زعيم حتالف »سائرون« 
املاضي عن  االسبوع  الصدر  مقتدى 
مقترحات جريئــة إلخراج الباد من 
االزمة، وأعلن موافقته على ان يكون 
رئيس الوزراء اجلديد مســتقا، حتبه 
اجلماهير، وان يكــون وزراء حكومته 
من التكنوقراط، وهــدد الصدر في 

حال عــدم موافقة بقيــة االحزاب 
الشــروط، فانه سيختار  على هذه 
املعارضــة فــي البرملــان، برغم انه 
الفائز في االنتخابات، وسينضم إلى 

التظاهرات.
 علــي السيســتاني الاعب اآلخر 

املؤثر في الباد، طالب أيضاً باختيار 
رئيس وزراء قوي ميتلك الشجاعة في 
محاربة الفساد، وحكومة أعضائها 
تكنوقراط، معلنا دعمه الســتمرار 
إلبقــاء  الشــعبية  االحتجاجــات 
الضغــط على السياســيني حتى 

تلبية مطالبهم.
 ويقول النائب الســني عبد القهار 
فقدوا  »املواطنــني  إن  الســامرائي 
االمل فــي السياســيني، واالحزاب 
تشكيل  بشأن  حاليا  تتفاوض  التي 
وضع صعب،  في  اصبحت  احلكومة 

االحتجاجــات،  ضغــط  بســبب 
واملرجعية الدينية في النجف«.

 ويضيف الســامرائي لـــ »نقاش«: 
انــه »ال بــد لنــا ان نذهــب الــى 
حكومــة مبواصفات جديــدة بعيدا 
عن الصفقات الســرية لتقاســم 
املناصب، اليوم الــذي يضغط نحو 
املواطنون  هــم  ايجابيــة  قــرارات 
واملرجعيــة الدينية في النجف، في 
حني ما زال السياسيون يفكرون في 
تكرار التجارب املاضية، احلل الوحيد 
تكنوقراط  هو حكومة  الباد  إلنقاذ 

تنقذ الباد من الفساد والدمار«.
خلفته  الــذي  والدمــار  الكــوارث 
املعارك ضد »داعش« اوجد حالة من 
وما  العراقيني،  بني  الوطنية  الوحدة 
زالت قصص الوحــدة الوطنية بني 
اجلنود العراقيني وبني ســكان املدن 
التي احتلها املتطرفون تتداول فيما 
بينهم، وهم اليــوم متوحدون على 
ان من سبب لهم آالف الضحايا من 
اجلنود والسكان ودمار املدن يتحمله 

السياسيون فقط.
 

نفوذ إيران ودول اجلوار
للمــرة االولى منذ ســنوات يعيش 
العراق حالة من الهدوء الدبلوماسي 
مــع جيرانه الذيــن طاملــا جعلوا 
الباد ســاحة لتصفية حســابات 
اخلليجية  فالــدول  خصومهم،  مع 
التي كانت  وعلى رأسها السعودية 
متهمــة بإرســال اإلرهابيــني الى 
العراق، فتحت ابوابها الدبلوماسية 
مع العــراق، واليوم هناك تنســيق 
كبيــر بني احلكومــة العراقية ودول 
املشــتركة  العاقات  لدعم  اخلليج 

سياسيا وجتاريا واقتصاديا.
اما سورية التي كانت معبرا إلدخال 
اإلرهابيــني الى الباد خــال العقد 
املــاض،ي باتت اليــوم متوغلة في 
ازمة داخلية، في حني ان تركيا وإيران 
داخلية  مشــكات  اليوم  يواجهان 

كبيرة بسبب العقوبات األميركية.

العراقية  احلكومــة  ان  الافت  ومن 
املنتهيــة واليتهــا برئاســة حيدر 
العبادي، اتخذت قرارا جريئا بااللتزام 
في هــذه العقوبات حلماية مصاحله 
الوطنية، وهو خيــار لم تكن بغداد 
متلك غيــره، فمن اخلطــورة اجملازفة 
بالعاقة مــع الواليات املتحدة التي 
في  املتطرفني  ماحقة  في  تساهم 
الباد حتى اآلن، وتقوم ببرامج تأهيل 

وتسليح قوات األمن العراقية.
وينظــر اجملتمع الدولــي برمته الى 
العراق نظرة تعاطف، فاألمم املتحدة، 
املتحدة،  والواليات  األوربــي،  واالحتاد 
تسعى الى دعم الباد وإعادة بناء ما 
دمرته احلرب، وبدأت فعا في تنفيذ 
مشــاريع تنمية صغيــرة يجب ان 
تكون أكبر، ولكنها بانتظار حكومة 
احتادية وطنية، تضمــن عدم ذهاب 
بقوة  وتسعى  الى فاسدين،  األموال 
نحو توفير اخلدمات، وبناء نظام إداري 

رشيد يلبي مطالب املواطنني.
 على السياســيني العراقيني إدراك 
حجم الكارثة، واحترام حالة الوحدة 
واســتثمار  العراقيني،  بني  الوطنية 
الدعم الدولي من اجل العمل على 
اتخاذ قرارات وطنية حاســمة تأخذ 
بنظــر االعتبار املصالــح الوطنية، 
والعمل على جتــاوز أخطاء املاضي، 
لنهوض  األخيــرة  الفرصــة  انهــا 
العراق، او العودة الى انهيار جديد ال 

ميكن التكهن بنتائجه هذه املرة.
 االثنني املاضي كتب النائب مشعان 
اجلبوري على صفحتــه في »تويتر« 
يقــول »أن تصــل التطــورات الى 
خــروج تظاهرة في جنوبــي العراق 
)الشيعي( تشــيد بالرئيس السابق 
صدام حســني وفترة حكمه، معناه 
ان االمــور بلغت حالة من الفشــل 
والســوء ما يتطلــب تغيير قواعد 
العمليــة السياســية برمتها، وإال 

سيكون اجلميع في خطر«.

*نقاش

اخلاصــة  التفســيرات  تتعــدد 
باســتهداف العلماء، ســواء على 
أو  العســكرية  اخلبــرات  صعيــد 
العلمية أو الفكريــة، في عدد من 
أو  باالغتيال  العربية، ســواء  الدول 
االختطاف، منها توجيه التنظيمات 
ضد  انتقامية  ضربــات  اإلرهابيــة 
بعض النظــم العربية، وعدم جتاوز 
إلســرائيل  التكنولوجية  القدرات 
علــى نحو يُبقــي موازيــن القوى 
مختلة، وتكريس دور الدول الغربية 
التقنية،  العلميــة  اجملــاالت  فــي 
وتنامــي اقتصاديــات العصابــات 
الطائفية  األبعاد  وبــروز  اإلجرامية، 

في التفاعات الداخلية. 
   ولــم يكــن اســتهداف العقول 
العربيــة ظاهرة حديثــة، بل يعود 
إلى ســبعة عقود مضــت حينما 
مت اســتهداف العلمــاء املصريــني 
فــي  املتخصصــني  والعراقيــني 
التكنولوجيــا النوويــة، ثم امتدت 
التونســيني،  العلماء  إلى  الظاهرة 
والفلســطينيني،  والســوريني، 
خال الســنوات القليلــة املاضية، 
وخاصة فــي تكنولوجيــا صناعة 
وبنــاء الصواريــخ والطائــرات من 
دون طيار، والهندســة اإللكترونية 
والكهربائية، واألسلحة الكيماوية، 
إلــى تصفيــة أصحاب  يقــود  مبا 
الكفاءات وتفريغ الدول العربية من 

اخلبرات والتخصصات النادرة. 
   وبوجــه عام، ميكن القول إن هناك 
تفسر  التي  العوامل  من  مجموعة 
الدول  فــي  العلمــاء  اســتهداف 
العربية، فــي املرحلة احلالية، ميكن 

تناولها على النحو التالي:
انتقام اإلرهاب:

انتقاميــة ضد بعض  -1 ضربــات 
النظم العربية:  ســيما من جانب 
التنظيمــات اإلرهابية، وهو ما يعبر 
البحوث  عنه مقتــل مدير مركــز 
الدفاع  لــوزارة  التابــع  العلميــة 
الســورية اللــواء عزيز أســبر في 
الرابع من اب أغسطس املاضي، في 
انفجار اســتهدف سيارته في ريف 
حماة وسط ســوريا، وفًقا ملا أورده 
املرصد الســوري حلقوق اإلنسان، إذ 
يعد مطــور البراميل املتفجرة التي 
طبًقا  املدنيــني،  ضد  اســتعملت 

ملزاعم املعارضة.
   وقد أعلنت »كتيبة أبو عمار« – في 
بيان على تلغرام- وهى جماعة تابعة 
مسؤوليتها  الشام«  حترير  لـ«هيئة 
عن الهجــوم، مع األخذ في االعتبار 
أن »الهيئة« تضم »جبهة النصرة« 

التي تعد فرع تنظيم »القاعدة« في 
سوريا. كما ســبق أن اتهم النظام 
خمسة  باغتيال  »اجلبهة«  السوري 
علماء ذرة في التاســع من تشرين 
الثاني نوفمبــر 2014، في منطقة 
الشــمالية  األطــراف  علــى  تقع 
للعاصمة دمشــق، من دون التأكد 
من تفجير عبوة ناســفة باحلافلة، 
أو إطاق النار عليهم في سيارتهم.

سياسة الردع:
-2 منــع تهديــد بعــض القــوى 
اإلقليمية )إسرائيل(: إذ يتهم أسبر 
باملســاعدة فــي صنع األســلحة 
الكيماوية التي استعملت من قبل 
قوات األسد ضد املعارضة واملدنيني 
في الغوطــة الشــرقية ودوما في 
فترات زمنية متعددة، وفًقا التهامات 
مــن قبل الواليــات املتحدة وبعض 
الدول األوروبية واملعارضة السورية، 
علــى نحو قــد يفــرض تهديدات 
إلســرائيل في حلظة ما. فضاً عن 
تأكيــد محققــي منظمــة حظر 
األســلحة الكيماوية على التوصل 
ألدلة تفيــد اســتعمال مثل هذه 
الواليات  دفع  ما  الســامة،  الغازات 

املتحدة لشن هجوم صاروخي على 
مطار الشعيرات بحمص في نيسان 
إبريل 2017، بخاف استهداف مركز 
البحوث العلمية في مصياف بغارة 
إسرائيلية في أيلول سبتمبر 2017 

ويوليو 2018.
   وفي هذا السياق، اتهمت وسائل 
إعــام إيرانيــة وســورية )موالية 
لنظام األســد( إســرائيل بالوقوف 
استهدفت  التي  العملية  هذه  وراء 
أسبر بوصفه مســؤوالً عن تطوير 
الســورية  الصواريــخ  منظومــة 
املعتمدة على صاروخ  املدى،  طويلة 
جلنة  وكذلــك  اإليرانــي،  »فتــح« 
سوريا  بني  املشــتركة  التنســيق 
وإيران و«حزب اهلل« فيما يخص نقل 
األسلحة، إلى جانب كونه مسؤوالً 
عن األسلحة غير التقليدية، وبينها 
غاز األعصاب، على نحــو دعا وزارة 
اخلزانة األميركية إلى فرض عقوبات 
على خمسة كيانات، وثمانية أفراد، 
لهم صلة ببرنامج سوريا لألسلحة 
الكيماوية، وأسبر كان واحًدا منهم.
   ولعــل اتهــام إســرائيل بتدبير 
مثل هــذه العملية- وفًقا ملا ذكرته 

اإلســرائيلية-  الصحــف  إحــدى 
مرجعه اســتهداف إســرائيل في 
عربية  شــخصيات  سابقة  فترات 
الصواريخ  تعمل في مجــال  أخرى 
مثــل الفلســطيني الدكتور فادي 
ماليزيا  فــي  قتل  الــذي  البطاش، 
املاضي، ومحمد  إبريل  في نيســان 
تصنيع  فــي  شــارك  الذي  الزواري 
طائرة من دون طيار »أبابيل« لصالح 
»كتائب القسام« )اجلناح العسكري 
لـ«حماس«( والذي اغتيل في تونس 
في 15 كانون األول ديســمبر 2016. 
وهنا جتدر اإلشــارة إلى أن أسبر رمبا 
ميثل هدًفا ثميًنا لتــل أبيب، طبًقا 
الكتابات،  بعض  في  لتحليل سائد 
إذ أنه حاصل على شهادة الدكتوراه 
بالفيزياء الذرية، والدكتوراه بالوقود 
الصاروخي السائل من فرنسا، ويعد 
بسرية  احملاطة  الشــخصيات  أحد 
عالية نظرًا لطبيعة املهام املوكلة 
إليه فيما يخــص التطوير العلمي 

وامللف الكيماوي.
تبعية عربية:

-3 رغبة القوى الدولية في تكريس 
دورهــا علمًيــا وتكنولوجًيــا: ترى 

اجتاهات عديدة أن اســتهداف تلك 
في  التفكيــر  يتطلــب  العقــول 
ســد الفراغ الناشــئ فــي بعض 
التخصصــات مــن ذوي املهــارات 
اخلبرات  اســتيراد  عبــر  العاليــة، 
العلمية من خــارج الباد العربية، 
مبا يزيد مــن تكلفة اإلنتاج العلمي 
والتقنــي، ويحــد، وفًقــا لها، من 
العلمية  والســرية  االســتقالية 
التي تتطلبهــا عملية اإلنتاج تلك، 
سيما اإلنتاج العسكري، إلى جانب 
تعطيل أي مشروع علمي للنهوض 
بأوضاع أي دولــة عربية، خاصة في 
اجملال العسكري، سيما النووي. كما 
أن التراجع امللمــوس في أداء بعض 
املؤسسات العلمية يدفع العاملني 
فيها إلــى الهجرة للدول املتقدمة، 
فيما يعرف بهجرة أو نزيف العقول 

.BRAIN DRAIN
شبكات الظل:

-4 تنامــي اقتصاديــات العصابات 
استغلت اضطراب  التي  اإلجرامية: 
األوضــاع الداخلية، أو تعثر األجهزة 
بعد  أداء مهامهــا  فــي  األمنيــة 
الثــورات الشــعبية، أو الصراعات 

الداخلية. إذ تشهد سوريا عمليات 
اختطاف لبعــض العلماء واألطباء 
من قبل بعض العصابات املسلحة، 
احلصول  عنهم  لإلفراج  وتشــترط 
على مبالغ مالية، ســيما في حال 
اليســر املــادي لذويهــم، وهو ما 
التواصل  إليه بعض مواقع  تشــير 
االجتماعي. وقد تفرض عليهم تلك 
العصابات إتاوات شهرية في مقابل 

عدم التعرض لهم.
   وقــد حتــول هدفها، فــي بعض 
األحيــان، إلى االغتيال الســتعمال 
البشرية في جتارة مربحة.  األعضاء 
كما أن هناك العديد من العصابات 
التــي تقــوم بخطــف العلمــاء 
العراقيــني وقتلهم مــن دون طلب 
فدية، وهو ما ترى بعض األطراف أنه 
يدل على أن هنــاك جهات خارجية 
تقف وراء اغتيال العلماء، مدعومة 
ليس مــن قوى داخليــة، ولكن من 
جهــات خارجيــة، والتــي تزودهم 
باألموال واألســلحة لتنفيذ املهام 

املوكولة إليهم.
عنف املذهبية:

-5 بــروز األبعــاد الطائفيــة فــي 

التفاعات الداخلية: تشــير بعض 
األكادمييني  إلى استهداف  الكتابات 
خاصة  طائفية،  ألسباب  العراقيني 
منــذ تســلم األحزاب الشــيعية 
البــاد في مرحلــة ما بعد  حكم 
سقوط نظام صدام حسني، والغزو 
األميركي للعراق، على نحو يشكل 
خطرًا على الهوية الوطنية، بحيث 
يطلــق البعــض عليهــا »املوجة 
الثانية« التي تســتهدف أســاتذة 
اجلامعة والباحثني السنة العاملني 
فــي جامعــات بغــداد والبصــرة 
واملوصل واملستنصرية وصاح الدين 
وديالي وكربــاء والنجف، ويحملون 
الدكتــوراه فــي العلــوم والطب، 
املتحدة  الواليــات  مــن  وخاصــة 

وبريطانيا.
   ويرجع ذلك إلى الشحن الطائفي 
الذي أبرزته صراعات اإلقليم واحلرب 
ضد تنظيم »داعش« في الباد. وفي 
الوقت الــذي لم تفض التحقيقات 
إلى نتائــج تذكر، وجهت االتهامات 
على نطاق واســع إلى امليلشــيات 
الشيعية، التي ترتبط بإيران، خاصة 
أن األخيرة، طبًقــا الجتاهات عديدة، 
تنتقــم مــن الكفــاءات العراقية 
التــي صنعت القــوة العراقية في 
أثناء حرب الســنوات الثماني التي 
خاضتها العراق ضد إيران، فضاً عن 
إضعاف العراق وعرقلة إعادة اإلعمار 
ومنع حتوله مرة ثانية إلى قوة قادرة 
في  اإليراني  النفــوذ  مواجهة  على 

اإلقليم.
آلية التدمير:

   خاصة القول، إن ثمة موجة حالية 
املسلحة  امليلشيات  استهداف  من 
في  للعلماء  اإلرهابية  والتنظيمات 
التي  العربية، ســيما  الدول  بعض 
تعاني من اضطرابات داخلية، فضاً 
عن محاوالت القوى الدولية استمرار 
العلمية  القدرات  على  الســيطرة 
ووضــع برامج إلعــادة تأهيل بعض 
قبولهم  املنطقة في حــال  علماء 
العمل باملهجر، على نحو ما فعلته 
الواليات املتحدة بتخصيص برنامج 
في  العراقيني«  العلمــاء  لـ«تأهيل 
كانــون األول ديســمبر 2003، ملنع 
إلى  أو حتويل معلومــات  تســريب 
منظمــات ودول معادية لها، واجتاه 
بعض القــوى اإلقليمية إلى جتنيد 
أطراف مــن الداخل أو اخلارج بهدف 
تصفية بعض العلمــاء العرب في 

مجال التصنيع العسكري.

املســتقبل لألبحاث والدراســات 
املتقدمة
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هل يملك العراق فرصة تاريخية للنهوض من جديد

لماذا ُيستهدف »العلماء« في المنطقة العربية؟

حكومة وطنية بمواصفات مختلفة:

تصفية الكفاءات:
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رؤية

فيها  زرقاء،تندرج  اساسية،ســماء  عناصر 
االلــوان بني الرمــادي واالبيض،جــراء وجود 
اللون االصفــر املتفــاوت االبعاد،ويدل على 
اشــتعال احلراق. وميتزج مــع االرضية،التي 
يــدل لونها على قاحليــة الصحراء. ما بني 
ابن االثير والربيعــي ويضيف الناقد«جبير« 
ان هناك جامعا بــني مدونة« ابن االثير« عن 
»بغداد املدورة« في كتابه«الكامل« وحكاية 
حانة«.  نص«احمــر  الربيعي«في  »حميــد 
وهنا نتساءل هل ميسك الربيعي من تعالق 
نصه مع نص ابن االثير؟ام انه اعادة متثل؟ام 
انه تشــكل على تشــكل ســابق،وما هي 
وظيفة هذا النص املنتــج حديثا واختالفه 
او تقاربه؟الســيما وانهمــا يكتبــان عــن 
نفــس املدينة.االول عن مرحلة التأســيس 
املدينة  والثاني يرصد حتوالت  وانشاءاملدينة، 
في الزمن احلديث،وبني االثنني فاصلة زمنية 
مبئات الســنني. اي ان هم املدينة حاضرا في 
اخلطاب،وفي ريبئيــر النص وتعدده،من اجل 
احلكاية،التي توسعت مدياتها  لم شــتات 
الســردية اخملتلفة،مابــني الواقعي واخلاص 
والعام والتخيلــي واحلكائي الغرائبي،واعادة 
صهــر تلك املكونات في منظومة ســردية 
حانة«.اشــكالية  اســمها«احمر  واحــدة 
وغرائبيــة الروايــة وفي مبحــث اخر يؤكد 
املؤلف ان الرواية ذات عتبة اشكالية،وغريبة 
املتلقي،النها تشير والتقترب من  ذائقة  عن 
املتلقي  اجملاورة االخــرى،وال توجه  النصوص 
النص بشكل  النص،والمتنحه مفاتيح  نحو 
مباشــر،لكن لوقام املتلقــي بتفكيك هذه 
العتبة،مســتخرجا دالالت كل مفــردة من 
كلمتــي العنوان،فأنــه ســرعان ما يلمس 
طبيعة العالقة بني املــكان واحلال،حيث ان 
احلانة تشكل مســاحة مضيئة للبوح في 
زمن عتمــة الدم«اللــون االحمر«،وهو االمر 
النص،ورغم  الذي ســيتم توكيده في منت 
ان النص اراد التمرد على العتبة،فأن عملية 
النحت اللغــوي لعنوان الرواية وضعت حدا 
لهــذا التمرد،من اجــل ان تتماهى العتبة 

مع النص. في مبحث اخر يشــير املؤلف ان 
الربيعي اختط نهجــا نابعا من منت النص 
ليكــون عنصر الضبــط الســردي، حيث 
اختــار العرجاء لهــذه املهمة،وهي مهمة 
ليست بالســهلة،كما يتصور البعض،فأن 
هــذه الشــخصية مثلت طلســم النص 
السردي،الذي اراد به الربيعي ان يربط تفاصيل 
اخلدراوالفتوراوامللل.  من  وينتشلها  حكايته 
وكانت العرجاء عنصرا دراميا اساســيا في 
شد ومتاسك احلكاية الســردية،كما كانت 

شــخصية ادريس في حركته عنصر انتاج 
حلكايات سردية قام عليها النص. وبخصوص 
املســتوى الســردي للنص يذكر الناقد ان 
الرواية اليتعامل معها  املتفاعل مع  القارئ 
وفق قــراءة ســكونية جامدة،التتفاعل مع 
احلــدث املركــزي للنص،وامنا البــد ان تكون 
متفاعلة،تتشــارك فــي صناعــة احلــدث 
واضافات ما بعــد احلدث،التي تغني وتعمق 
الربيعي عني  جماليات النص. كما استثمر 
املدورة«،في  املدينــة  لواقعة«خراب  الراصد 

انتــاج القــدرة التخيلية النشــاء حكايته 
اخلاصة،مثلما اســتثمر كل ما ميتلكه من 
خزين صوري عــن الواقعة،في حتفيز مخيلة 
الكاتب،على اخللــق واالبتكار النتاج جديده 
عــن بغداد،على انقاض حكايــة ابن االثير.
وقد كان وجــود الربيعي اثناء حدوث الفعل 
وجود شــخصي،فيما كان وجود نص احمر 
حانة،وجودا ماديا،استطاع ان يحوله الكاتب 
الى كيان مستقل ومنفصل عنه،في كتاب 
يحمــل تفاصيل مــن الواقعة. هندســة 
النص الســردي في هــذا املبحث يشــير 
املؤلــف ان الربيعي وضع يــده على امرين 
مهمني«الواقعة وشــكلها التعبيري«وهذا 
مايبحث عنه اي كاتب قبل املباشــرة بفعل 
الكتابة،اال ان هــذا ليس كل ما يبحث عنه 
ترتيب  الروائي،اهو  الشــكل  في هندســة 
الصائغ  لعبــة  تبدأ  احلكائي؟وهنا  الســرد 
املاهــر والبارع،خــارج اطار الســرد احملكي. 
هــذا الوعي هــو الــذي قاد الى الشــكل 
الســردي،الذي عاد الى استثمار االسترجاع 
و االســتباق في النص السردي، واثث نصه 
مبا يلــزم من املؤثثــات الدالــة على معنى 
الى  الربيعي  يســعى  احلكاية،التي  خطاب 
الهدق  ورقيا،وهو  وتشــكيلها  بنائها  اعادة 
التدوينــي االول للنص الســردي،اي احلفاظ 
على بقائه في جملة ســردية تشكل نصا 
يبتكر شــكال  الذي  الكاتب  مقبوال.لكــن 
ويســتدعي شــخصية من بطون التاريخ 
ترتيبه السردي  بنص مقبول،قد يعتمد في 
على البنية الدراميــة املتنامية نحو الذروة 
النهائية،وهو البناء التقليدي السائد.لذلك 
الربيعي مبادة النص مــن مرويات  امســك 
ومسموعات ومشاهدات ومرجعيات ليعيد 
خلطها مــن جديد. توقعــات املتلقي كما 
جنح الراوي في خلق بنية احلبكة الســردية 
في مجــال خلــق التوقعات لــدى املتلقي 
توقعات  الــى  الرواية،ودفعه  احــداث  حول 
عديدة افتراضية،اثناء قراءته لالحداث،بغية 

الوصول الى احلقيقة النهائية

قحطان جاسم جواد

 صدر للناقــد »محمد جبيــر« كتاب نقدي 
جديــد، تناول فيــه رواية »حميــد الربيعي 
قراءة  أحمر حانة«،من خــالل  »املوســومة« 
نقدية جديدة بعنوان »قراءة النص السردي– 
تطبيق إجرائي«. الكتاب يقع في 92 صفحة 
من القطــع املتوســط، صادر عــن دار امل 
مباحث،منها  عــدة  الى  اجلديدة،ومقســم 
القطع التاريخي والبنى املتحركة. اوالنصوص 
اجملاورة-التفتيت واخملالفة،واملرويات الســردية 
بني النــص واملرجع،العتبة والنــص، واليات 
الضبط الســردي، واملســتويات الســردية 
واملســتوى  االفقــي،  للنص،واملســتوى 
العمودي،وهندســة النص السردي،واالنغالق 
الســردي والبنى الفاعلــة. يخلص من كل 
حانة«رواية  رواية«احمر  الناقد«جبير«ان  ذلك 
جديرة بالقراءة.وهي اخلامسة للروائي«حميد 
الربيعي«.ايقونة االســم مــن احملفزات التي 
الرواية«ايقونة  اقتناء  القارئ  تســتدعي من 
امللــف  حلضــور  االســم«املغرية،واملكثفة 
الســردي عبر اعماله الروائيــة والقصصية 
الســابقة. حيــث متكن الربيعــي فيها من 
ترســيخ منظوره اخلاص للحكاية السردية. 
وهو لــم يذهب الى التاريــخ بوصفه مدونة 
ام ســجال للماضي،امنا بوصفه فعال انسانيا 
قابــال للتجديــد والبعــث ثانيــة. اذ يقوم 
باعادة خلق احلكاية،الاستنســاخها،او اعادة 
صياغتها،كي تكون مالئمــة لروح العصراو 
خطاب العصر،امنا يســعى في عمله اليجاد 
يشتغل  الســردي،الذي  بالنص  خاصة  بنية 
عليــه في مختبره اخلاص. وتشــير املكونات 
التشــكيلية لســطح الغالف االول اسئلة 
العتبــة  االســم،تبدأمن  يقينيــة  خــارج 
،احمــر حانة«ومــا ينتجه مــن دالالت خارج 
املكون،متوافقــا مــع املكنونــات الثقافية 
للمتلقي،الى جتنيس الكتاب بوصفه رواية،ثم 
اللوحة التي زينت الغالف وتؤشر فيها ثالثة 

السوريات، كالتهجير وفقد األحبة واملوت.
وقصة » علــى دروب العهد » حتكي حالة 
من حاالت الوفاء وحفــظ اجلميل، وكيف 
ميكــن صنيعنا هو ســاتر حاجتنا، وفيها 

الكثير من الومضات الشعرية.
في حني أن قصة » العفاف » فتظهر حالة 
التداعــي واألمان واخلطــر اذا جاز التعبير، 
البالية  والتقاليد  بالعادات  التمسك  جراء 
والتمييز والتفرقة في التربية املتزلية بني 

أفراد األسرة صغارًا وكبارًا .
يشــار الى أن نرجس عمران كاتبة وشاعرة 
جتمع بني انفعالية الشعر وهدوء الكلمات. 
وتعكس نصوصها ما في داخلها من هموم 
وأحزان وأشــجان. وللياســمني والنرجس 
حضور في دواوينها، مبا ميثالته ويرمزان اليه.

ويطغى النثر الشــعري الشــفيف على 
وخصبة،  ثرية  الشعرية  ولغتها  كتاباتها، 
وهي مخزون ثقافتهــا وجتربتها في احلياة. 

وحتفــل نصوصها بالكثير من التشــاييه 
والتراكيــب الفنيــة والصــور واملعانــي 

اجلميلة.
الكاتبة من مواليد دمشق، خريجة املعهد 
الصحــي/ اختصاص صيدلــة، لها ثالث 
النرجس،  أجراس  مجموعات شعرية، هي: 
بصمات علــى اوراق النرجس، والنرجس اذا 
بكى، ولها عدد من األعمــال الناجزة قيد 

الطباعة.
كذلــك لها مشــاركات فــي مجموعات 
منها:  شــعرية وقصصيــة مشــتركة، 
ملوك  البحــر،  اجنحــة  على  همســات 
الياســمني، نداء الروح، رســائل حب من 

طرطوس، وأحلى القصص.
وهــي حاصلة على العديد من شــهادات 
التكرميية،  والــدروع  والتقديــر  الشــكر 
ودكتــوراةى فخرية وســفيرة من جهات 

ومؤسسات ومنطمات عربية ودولية.

 
عــن دار النيــل والفــرات، صدر للشــاعرة 
مجموعة  عمران  نرجس  السورية  والكاتبة 

قصصية بعنوان »سفر املوت«.
وهــي اجملموعة التي فــازت باملركز األول في 
مسابقة دار النيل والفرات للنشر في مصر 

بدورتها الثالثة العام ٢٠١٨.
جــاءت اجملموعة في ٩٥ صفحــة، وطباعة 
أنيقة، واشــتملت على عــدد من القصص 

القصيرة، والقصيرة جًدا )الومضة(.
وهي قصص مســتوحاة من الواقع واحلياة 
املعاشة، بعضها استلهمته من واقع احلرب 
الداميــة التي مرت على الدولة الســورية، 

واألخرى قصص اجتماعية
من الواقع احلياتي املعاش.

فقصة » ســفر املوت » حتكي عن حالة من 
احلــاالت التي مرت بها الكثير من النســاء 

أنثر في وجوه اخللق
ق..ل..ب..ي

فيرجمني حجر االفئدة   /ص45 ص46
   فالنــص يقوم على اســاس جمالي قوامه 
اللمحــة الفكريــة التي تكشــف عن حالة 
نفسية تعاني وحدتها واغترابها بلغة تشكل 
وســيلة  في حد ذاتها وغاية..لذا فالشــاعر 
يوظف تقانة التقطيــع الكلمي)قلبي( الذي 
يعني تعطيل القدرة التواصلية للغة..اضافة 
الى اقترابه من  احلكائية بتدفق وجداني ينبثق 
من مركز دائــرة الوعي الشــعري الذي تؤطر 
عوامله الصورية ودالالته املوحية تقنيات فنية 
)النص الصامت الذي  واســلوبية كالتنقيط 
تتعطل فيه داللة القول(..والتكرار الدال على 
التوكيــد فضال عن اضفائه نبرة موســيقية 
علــى النص..مــع دينامية حركيــة ناجتة من 
جدليــة املتناقضــات التي شــكلت عنصرا 
من عناصر الصورة الشــعرية التي تســتمد 
شــعريتها من الذاكرة الذاتيــة واملوضوعية 
عبر توليفة جتمع ما بني الواقعي والتخييلي..
خللق اجلمل الشعرية املتميزة بالتدفق اخليالي 
وتوظيف االسلوب السردي واحلواري.. فضال عن 
توظيف الفنون احلسية والبصرية واملكانية  ..

صوري في اللقطات االخيرة
بال حياة

النها مزيفة بااللوان
متعبة مبالمح احلروب

صوري القدمية باالسود واالبيض
اكثر اشراقا......

تتوهج بالفرح واالصالة..
فهل علي ان اعود الى الوراء

لكي.................  /ص51
  فالنــص يضيء خبايــا الذات باسترســال 
سردي متعدد الظالل..فضال عن التركيز على 
جمالية الســياق احلداثي معنــى ومبنى وهو 

يســتمد تأثيره من خلجات النفس وفضاءات 
اخمليلــة الشــعرية التي تنتج صورا تســتفز 
الذاكــرة وحتقق اثرها فتكشــف عــن قدرة 
رؤيويــة للواقع املمزوج باخليــال اخلالق لصوره 
احلاملة.. املشحونة بشحنات تناغمت مع احلس 
النفسي عبر دالالت هاجسية فاعلة بفعلها 
ومتفاعلة بذاتهــا والتي)تهبط في الطبقات 
العميقة( على حد تعبير هربرت ريد..عبر لغة 
شعرية تخاطب الوجدان وفق معيار حداثي له 
التزاماته املوضوعية مع تركيز على اخلصائص 
احلسية البراز جماليته املنبثقة من استنطاق 
كينونــة اللفظ الرامز وتفعيــل االثر الذهني 
بلغة يوميــة تتماهى واللغة الشــعرية مع 

ايجاز في العبارات واقتصاد في االلفاظ..
احلرب اذا قامت

اليوقفها حد.....
تدوس على الوردد

وعلى اخلد
لكن....

ثمة شجرة
ثمة كلمة

ثمة رمق يحلم.. بالغد   /ص49
   فالنص يتصف بقدرة ايحائية واكتناز طاقته 
التــي تدين احلــرب احلارقة لالخضر  الداللية 
يثير  واليابس..وهو يشــكل خطابــا اتصاليا 
االنفعــاالت.. ويتعلق باجلوهــر احلياتي)االمل( 
املنبثق من حلظة التجلي التي يستشــرفها 
الشــاعر كتجربة كيانية انتزعها من ســياق 
الوجود اجملتمعي ونسجها في جمله الشعرية 
التي تتشــكل من بنى تأملية)بنية االنا وبنية 
الهاجس وبنية اآلخر..(اعتمدها املنتج الشاعر 
بقصدية مــن اجل تفعيل اخمليلــة املمزوجة 

بالواقع النتاج نص محقق لالدهاش واالمتاع..
العيون على النوافذ

والنوافذ على الطرقات

والطرقات ال  تنهي تعرجاتها
حتتفي بجدبها

أرى عري صحرائها بعني السماء
....................فانطلق ايها االفق......

                   هناك.... طائر...
               ...ومئذنة   /ص52

   فالنص يهــدف الى حتقيق الذات في تكوين 
موضوعي متدفق بانســياب عضوي عبر وعي 
شعري يكشف عن االنحياز للحياة من خالل 
آلية التوصيل والشــعور باالثر واســتنهاض 
الشــعري  الســرد  اســلوب  باعتماد  املعنى 
والتركيز على الفكــرة اخملتزلة في لغتها مع 
سرعة ايقاعية وقدرة تعبيرية مكتنزة بطاقة 

داللية..
  وبذلــك قدم الشــاعر نصا شــعريا بوحدة 
موضوعيــة وبنية متناســقة تكشــف عن 
ادق  بالتقاطها  وتصويريــة  تعبيريــة  قــدرة 
احلسيات وجتســيد املعنويات مع ادراك اخلفايا 

والتفصيالت..

علوان السلمان 
 

الرؤية الشــعرية..القدرة على التعبير واالبتكار 
بالدالالت  املكتظ  بالفكــر  القترانها  والتصوير 
بالواقع  املمزوجــة  املنتجــة لصورها  الذهنية 
باشــتغال لغوي تتســاوق في جمله العناصر 
اجلماليــة وكوامــن الوجد..باعتمــاد اجملــازات 
واالستعارات التي تؤسس عالقاتها داخل النص 
املألوف واملســتنطق لعوالم  املتجاوز لنطــاق 

الواقع التي غلفها الصمت..
   وباســتحضار وتفكيك النص الشعري)اعادة 
تشــكيل(الذي افــرزت عواملــه النصية ذهنية 
الشاعر كفاح وتوت ونسجته انامله واسهمت 
دار فضاءات في نشــره وانتشــاره/2017..ضمن 
التي جعلت منه عنوانها  مجموعته الشعرية 
الرئس..كونــه مغامرة شــعرية خاضها املنتج 
الشــاعر بتوظيف الطاقة اللغوية فكشــف 
عــن قدرة بنائيــة رامزة من اجــل التحليق في 
بنيتني  الســابحة بني  الشــعرية  الصورة  افق 
اساســيتني:اولهما البنيــة اللغوية..وثانيهما 
البنية املعرفية.. مع اعتماد كثافة العبارة وعمق 
يثير  املعنى لتشكيل خطاب شــعري اتصالي 
االنفعاالت وينبــش الذاكرة..فضال عن مغادرته 
املستوى التفســيري الى املستوى التأويلي مع 

توظيف عامل املفارقة االسلوبية املفاجئة..
رمبا ابتلعني الليل

في الصباح
لم أر أثري في املرآة

ما لهذه العيون تقاتلني
أتفزعها رؤاي؟   

................. مختبيء خلف زهرة
لذا ال أجيد فن االقتحام

فقط من قدمي االسى
ارجتل احلب

صدور المجموعة القصصية: سفر الموت للكاتبة السورية نرجس عمران

قدرة التعبير والتصوير في )إعادة تشكيل(

غالف الرواية

يخلص من كل ذلك 
الناقد«جبير«ان رواية«احمر 

حانة«رواية جديرة 
بالقراءة.وهي الخامسة 
للروائي«حميد الربيعي«.

ايقونة االسم من المحفزات 
التي تستدعي من القارئ 

اقتناء الرواية«ايقونة 
االسم«المغرية،والمكثفة 

لحضور الملف السردي عبر 
اعماله الروائية والقصصية 

السابقة.

نظرة نقدية جديدة
لرواية »أحمر حانة«
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ثمــة رمزية  للباب الذي حتطم والذي أجنز 
وقتهــا في جنارة )أبو ياســمني(، جنارة أبو 
ياســمني التي تقع في الشــارع الرئيس 
الذي يؤدي الى ســوق الصدرية من جهة 
في  النهضــة، وضع  كراجــات منطقة 
عربة بعد أن رفع مــن قبل حمالنّي ال زاال 
ميارســان رياضة كمال األجسام، ميارسان 
البيت الذي  رياضة كمال األجســام في 
اســتأجره )أحمد املراهــق( وحولها الى 
ما يُشــبه صالة مــن صاالت الـــ ِجم، 
أحمــد املراهق لم يكــن مراهقا باملعنى 
الشائع واملتعارف عليه لكنه كان مولعا 
بالنســوة والتســتطع عينــاه من ترك 
امرأة متر من ســوق الصدرية دون التطلع 
الى محاســنها، وهو الســبب الذي حاز 
مبوجبه هذه التســمية، أحمــد املراهق 
متــزوج من )صفوة( صفــوة بنت اجليران 
التــي كانت تذهــب لســوق الصدرية، 
أحمد املراهق حني أحب صفوة أراد تعلم 
الشعبي  الشعر  الشــعر قطعا،  كتابة 
إبتدائيته  بأنــه لم يكمــل  لكنه تذكر 
في مدرســة )أبو ســيفني ( وأكتفى من 
الدراســية تلميذا وصل حتصيله  حياته 
الدراســي الى مرحلة )الثالث اإلبتدائي( 
لم يتعلم كتابة الشــعر بل ولم يحفظ 
قصيدة شــعرية إال شــطرا واحدا كان 
يغنيه يوســف عمر والذي يبدأ بــ )وإني 
وإياها كما املاء واخلمر( يوسف عمر قارئ 
املقــام العراقــي والرديف في الشــهرة 
حملمد القبنجي، محمــد القبنجي مأثرة 
في غناء املقــام العراقي حيث ذاع صيته 
فــي مصروســوريا واألردن ودوالعربيــة 
أخرى خالل اخلمســينيات والســتينيات 
مسرح  على  غنى  والســبعينيات،وحني 
القاهرة نهض محمــد القصبجي أكثر 
من مرة يحييه وقوفا ،كان باب املســرح 
الذي دخل من خالله القبنجي باباً فرعونيا 
مزخرفــاً بالعصــي والثعابــني وكذلك 
بــاب الفندق الــذي ســكنه القبنجي، 
في القاهــرة زار القبنجي حي احلســني 
وجلس مقهــى رضوان الشــعبية وقام 
بجولة في نهر النيــل عبر عوامة)أحبك 
اإلســكندرية (، نهر النيل الــذي يعتبر 
أطول نهر فــي العالم ومير بــــ 10 دول 
أفريقية ،في مصر حــني زارها القبنجي 
كان هنــاك في مجال الفن أســماء لها 
حضورهــا ) محمد عبد الوهــاب، فائدة 
كامل، الســيدة أم كلثوم،فريد األطرش، 
عبــد احلليــم حافظ ،محرم فــؤاد، عبد 
اللطيف التلباني، جنــاة الصغيرة، فائزة 
أحمد وكارم محمود ونخبة من امللحنني 
كــ ) رياض الســنباطي، الشــيخ زكريا 
أحمد،  محمــد القصبجي، بليغ حمدي، 
كمال الطويل( ونخبة من كتاب األغنية 

السيد،  الوهاب محمد، حسن  مثل)عبد 
مرســي جميل عزيز،أحمد شفيق كامل 
( وهنــاك من ُكتاب األغنيــة ممن إكتفى 
بكتابــة أغنية أو أغنيتــني مثل إبراهيم 
ناجــي صاحب األطالل )يافؤادي التســل 
أين الهــوى- كان صرحاً من خياٍل فهوى( 

غنتها  حينهاالسيدة أم كلثوم.
هناك أبواب شــامخة أخرى في مجاالت 
أبوابا الحتتاج  الثقافــة والفكــر واألدب، 
لطالء كــون صناعهــا صنعوها بجدية 
لألجيال  يتركــوا  وبحــرص كي  وبجهد 
القادمــة أبوابــا أمينة تفتــح بعبارة أو 
بحرف أو حتى مبقولة )إفتح ياسمســم 
(،ومبناسبة السمسم فأن لنا جارة تنادي 
على صغيرهــا  عمار حــني خروجه من 
الدار ) دير بالك سمسم ( وجارتنا األخرى 
تتلذذ بأكل التمور التي ترش بالسمسم 
وأحيانــا توزع على جيرانهــا مدورات من 
التمر والسمسم ووصية أن نقرأ الفاحتة 
على روح جاسم حاسر جدعان الذي قتل 
في معارك الشمال عام 1963 ،الشك أن 
األحداث متفرعة في هذه احلكاية والشك 
أن فرعياتها تلج فرعيات أخرى والشك أن 
هنــاك مغزى في قفل األبــواب وفتحها 
،قفلها حني يكون احلديث معتما ومنقوال 
عن قــال الــراوي ،وفتحها حني تســرد 
احلكايــات بالضوء بــدون تنغيم لصوت 
فالن أو متجيدا لِعالن ،وليس بالضرورة أن 
تكون للحكايا أبطالها مادامت اجملتمعات 
غير متســاوية باحلقوق والواجبات ، ومن 
هــذا املدخل أو ذاك وما يختــاره املتلقي 
يســتطع أن يكمل قصة )أحمد املراهق( 
مبا يحلو له وليجعله رئيســا للوزراء في 
قصته ،فاحليــاة في عرفي مجرد مفاتيح 
فلماذا التكون القصــص مجرد مفاتيح 

لقصص أخرى ،
وهكذا مع جنارة أبو ياســمني أو صفوة أو 
مــع أي من ورد إســمه ضمن عرض هذه 
أن  أعتقد  رباطهــا،  التي فقدت  احلكاية 
مقتنيات املاضي أســماٌء وأماكن تتجدد 
بفعل التداول اليومــي لذكريات األمس 
ومنها يُخلق التصور الشــامل لذكريات 
الغد حــني تصاغ بتوقــع مختلف لكل 
ماســتظهر به احلياة الحقــا عبر ثوابت 
إبداعيــة وأخالقيــات ثابتة كــي يبقى 
الباب على متانته واليتحطم من جديد، 
يغني لعفيفة إســكندر  واليبقى مــن 
)هاي من  املتواليــة  باإلنحــدارات  تيمنا 
اهلل قسمتي- دوم أتســلة بدمعتي ( أو 
يُجالس قنينة خمــرِه كل ليلٍة في جحٍر 
ما من أحِد جحورشــوارع بغداد وهو يرى 
يراهم  األبواب مغلقة وجميع من  جميع 
في ســكرته لصوصا  وهــم يتربصون 

بلحظة سعيدة من حلظاته اإلفتراضية.

الوقائع أحيانًا ُتسرد ِبال َرباط
قيس مجيد المولى
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وداد إبراهيم : 

التشكيلية  الفنية  القاعات    
الى  ولــو عدنا  بلد  ذاكرة  متثل 
سنجد  سابقاً  الفني  املشهد 
مكتظة  التشكيلية  الساحة 
التي كانت  الفنيــة  بالقاعات 
اقامت نشاطات فنية متنوعة 
وهذا  الفنانــن  كبار  وادارهــا 
الثقافية  احليــاة  عافية  يعني 

والفنية وعافية الوطن.
هــذا مــا حتــدث بــه الفنان 
علــي  والناقــد  التشــكيلي 
الدليمي مدير املتحف الوطني 
للفن احلديث في وزارة الثقافة 
عن القاعات الفنية التي غابت 

عن الذاكرة والذائقة الفنية.
 وأضاف: كان انتشــار القاعات 
الفنية مبا فيهــا قاعات اهلية 
اشــاعة  يعنــي  وحكوميــة 
وبنــاء مجتمع  الثقافــة  روح 
مثقف، اذ تأخــذ على عاتقها 
احتضــان التجــارب الفنيــة 
اجلديــدة  في بغداد واحملافظات 
ورعايــة الفنانــن الــرواد، أي 
اقامة املعــارض لهم، فالفنان 
على  للقاعة  اعماله  يســلم 
ان تهتم القاعة بكل تفاصيل 
املعــرض مــن طبع الــكارت 
والترويج،   باألعمــال  اخلــاص 
ومن ثم شــراء ثالثة الى اربعة 
اعمــال من التــي عرضت في 
املعرض، ويرافق املعرض نشاط 
او  فني، مثالً عزف موســيقى 

قــراءة  قصائد شــعرية، لكن 
ان  هناك قضية مهمــة وهي 
القاعــات ال تتعامــل مــع أي 
فنــان، اال اذا كان  معروفاً وله 
وله  ومكانته  الفنيــة  قيمته 
جتربة ناضجة في ساحة الفن 
على  للحفــاظ  التشــكيلي، 
احلركة التشــكيلية العراقية 

من  عاملــي،  مبســتوى  لتكون 
الفنان   التحكيــم أصبح  هذا 
العراقي فناناً عاملياً له مكانته 
في احملافل العاملية، لذا فالكثير 
مــن الفنانن اخــذوا حظهم 
فــي العــراق قبــل ان يأخذوا 
مكانتهــم الفنية في العالم، 
وعندمــا انطلقوا الــى اخلارج 

وجدوا ان هناك من يحتضنهم 
ألنهم حققوا  شــهرة كبيرة 

في املعارض العراقية.
اما عن القاعات التي غابت عن 
كانت  فقال:  الفنيــة  الذاكرة 
وتعاقب  الــرواق  قاعــة  لدينا 
على ادارتهــا  الفنانة الراحلة 
موفق  والفنان  العطــار،  ليلى 

حافظ،  جميل  وحياة  اخلطيب، 
وتقع قرب نادي العلوية)حاليا(، 
وهي من ارقى واجمل القاعات 
يتنافــس عليها  العــراق،  في 
الفنانون، ومن يقام له معرض 
فيهــا فهو محظــوظ، ألنها 
مرتبة لها شهرة ومكانة فنية 
موقعها  الى  ،اضافة  واعالمية 

بغداد،  العاصمة  وسط  املهم 
وقاعة الرشيد التي فتحت في 
املاضي  القرن  من  الثمانينيات 
الفنان  البدايــة  ادارهــا فــي 
وائــل املرعب، ثــم الفنان لؤي 
غنام، وقاعة بغــداد قرب بريد 
حيفــا اقيمت فيهــا معارض 
، وقاعة  شــخصية وجماعية 
التحرير وتعود الى دائرة  االعالم 
الداخلــي فــي وزارة الثقافة، 
وتقع قرب بنايــة وزارة االعالم 
ســابقاً في الباب الشــرقي ، 
واديرت من قبل فنانن من دائرة 
اقيمت  التشــكيلية،  الفنون 
فيها معارض شــبابية فقط ، 
وقاعات اخرى اهلية مثل االناء 
وهي مــن القاعات املهمة كان 
يشــرف عليها احمد اخلفاجي  
توفي فيها، واذكر  مرة جاء امير 
قطر واشترى كل االعمال التي 
فيها، وقاعة دجلة ايضا كانت 
مــن افضل القاعــات االهلية 
واينانا للفنــان جميل حمودي 
 ، القهار  عبــد  وقاعة شــداد 
وداد  للفنانة  االورفلــي  وقاعة 
اهلية  قاعة  اول  وهي  االورفلي 
في بغداد كانت لها نشاطاتها 
احليــدري   وقاعــة  املتعــددة، 
للفنانة فائــزة احليدري وكانت 
تقام فيها دورات ومعارض وآخر 
معارضهــا  كان  للفنان خالد 

الرحال.
وقاعات اخرى أفلت وغابت عن 
الذاكرة في مشــهد لن يعود 

ابداً.

العراق يشارك اليوم في مهرجانقاعات تشكيلية غابت عن الذاكرة الفنية
أكاديمية الزهراء للفنون واإلبداع

يبدأ وفــد العــراق اليوم االحد مشــاركته فــي مهرجان 
أكادمييــة الزهراء للفنون واإلبداع األول الذي يقام في مدينة 
االســكندرية بجمهورية مصر العربية ويســتمر لغاية 7 

أيلول اجلاري.
والوفد العراقي ســيكون برئاسة، ســمية الناصر، رئيسة 
فــرع األكادميية في العراق، ويضم مجموعة من الشــعراء 
والفنانين، وهم » شــاكر حنون واحمد الصباغ وعمار جواد 

الوراد ورضا البياتي وعباس الساعدي وعباس العتابي«.
وقالت، الناصر، لـ »الصباح اجلديد«: تشــارك في املهرجان 
16 دولة، حيث يعد املهرجان ملتقى للوسط األدبي العربي، 
يضم تقدمي شــتى الفنــون، منها الشــعر والغناء والفن 

التشكيلي وغيرها.
وتابعت ان وفد العراق يسعى إلى تسجيل مشاركة فعالة 
في املهرجان الذي تشترك فيه وفود متثل فروع االكادميية في 
الوطن العربي بدول األردن وســوريا ولبنان والبحرين واجلزائر 
واملغرب وتونس، فضال ًعن العراق والبلد املؤسس لألكادميية 
جمهورية مصر العربية ودول أخرى اعلنت مشاركتها لتعزز 

النشاط األدبي والثقافي على الصعيد العربي.

»كوكاكوال« تدخل صناعة القهوة
وافقت شــركة كوكا كــوال األميريكيــة العمالقة على 
 Costa االســتحواذ على مجموعة مقاهي »كوستا كوفي

coffee« مقابل خمسة مليارات دوالر.
وقالت شــركة »ويتبريــد Whitbread« البريطانية املالكة 
حالياً لتلك املقاهي إن بيعها يتيح لكوكا كوال امتالك نحو 
أربعة آالف مقهى في بريطانيا وبعض الدول األوروبية وبلدان 

أخرى.
أما كوكا كوال فقالت  :إن من شــأن اتفاقها مع »ويتبريد« 
أن ميكنها من اكتســاب خبرة قيمة في ما وصفته بقطاع 

سريع النمو ،إضافة إلى امتالك عالمة جتارية عاملية.
يذكر أن كوكا كوال تســعى إلى توســيع نطاق أنشطتها 
التجارية كي ال تقتصر على املشــروبات الغازية التي بدأت 
حكومات بعض الــدول الكبرى بفرض ضرائب إضافية على 

محتوياتها من السكر.

بوليوود تعرض أول أفالمها
على السينما السعودية

انتهت الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملســموع السعودية 
مؤخــراً من تصنيــف فيلــم »GOLD« وفقــاً للتصنيف 
الســعودي لألفالم الذي أعدته الهيئة، ليكــون بذلك أول 
فيلم من بوليوود يعرض على شاشات السينما السعودية.

والفيلم يعد صانعــاً وبداية حتد ومنافســة فعلية ألفالم 
هوليوود التي تتصدر القائمة كأكثر األفالم عرضاً وإقباالً في 
شباك التذاكر السعودي. بحسب وكالة األنباء السعودية.

ويحكــي فيلم »GOLD » حصول الهنــد على أول ميدالية 
ذهبية في أوملبياد عــام 1948م، كما يعد الفيلم الذي أنتج 
في العام احلالي 2018م من أحدث إنتاجات بوليوود التي تعد 
أكبر صناعة سينمائية عاملياً من حيث عدد األفالم املنتجة 

سنوياً، متفوقة على هوليوود مبقدار الضعف.
وأوضح املشــرف على قطاع الســينما ومديــر املصنفات 
املهندس محمد عبيداهلل، أن الهيئة العامة لإلعالم املرئي 
واملسموع قامت بتصنيف ما يزيد على اخلمسن فيلماً منذ 
افتتاح الســينما في إبريل 2018م، مرحبــاً بجميع األفالم 
من كل أنحاء العالم، مبا يثري احلضور الســينمائي في دور 

العرض السعودية.

ملونشريط

جانب من قاعة األورفلي »ارشيف«

متابعة الصباح الجديد : 
أظهــرت دراســة حديثــة أن ارتفاع 
احلشــرات  منو  يحفز  احلرارة  معدالت 
وبينهــا األنواع الضــارة التي تلتهم 
احملاصيل الزراعيــة مثل القمح واألرز 

والذرة.
وخلص باحثــون من جامعــة والية 
واشنطن، في دراسة نشرت نتائجها 
العالم  أن  إلــى  مجلة »ســاينس«، 
سيشــهد تراجًعا في املردود الزراعي 
الفيزيولوجيــة  اخلاصيــة  بفعــل 
أنها  املوجودة لــدى احلشــرات وهي 
تأكل كميــات أكبر مع ارتفاع درجات 

احلرارة.
وهــذا النوع من تبعــات االحترار لم 

العلمــاء الضوء في  يســلط عليه 
بحوث كثيرة سابقة.

وفي املناطــق ذات الطقس املعتدل، 
من شــأن االرتفاع في درجات احلرارة 
أن يسهم في تسريع تكاثر احلشرات 
ما يؤدي إلــى مفعول تراكمي لهذين 

العاملن.
أســتاذ  الدراســة  أحد معدي  وقال 
واشنطن  احمليطات في جامعة  علوم 
كورتيــس دويتــش »كلمــا زاد عدد 

احلشرات، زادت كميات أكلها«.
وســتكون أوروبا والواليــات املتحدة، 
املنتجة  املناطــق  أكبــر  مــن  وهي 
البلدان  للحبوب، أكثــر تضررًا مــن 
الواقعة فــي املناطــق املدارية مثل 

البرازيل وفيتنام حيث تفيد احلشرات 
إلى أقصى حد من الظروف املناخية، 

بحسب دويتش.

الزراعية اإلضافية  وتقييم اخلســائر 
أمــر صعب غيــر أن الباحثن حاولوا 
القيــام بذلك من خــالل محاكاة أثر 

ارتفاع احلــرارة بدرجتن مئويتن على 
األيض لدى احلشــرات وعبر احتساب 
مستوى الشــهية اإلضافية املترتبة 

عن ذلك.
وهذا األمر ال يأخذ في االعتبار الزيادة 
أو  احلشرية  املبيدات  اســتعمال  في 

تغييرات أخرى لتفادي هذه األضرار.
وســيلحق القدر األكبــر من األضرار 

بالواليات املتحدة وفرنسا والصن.
كذلــك، سيســتفيد أحــد أنــواع 
احلشــرات الغازية خصوًصا من هذا 
الوضع واســمه العلمــي »دورافيس 

نوكسيا«.
وحشــرة املنة اخلضراء هــذه التي ال 
يتعــدى طولهــا ميليمتــرًا أو اثنن 

اســتوطنت الواليــات املتحــدة في 
مبحاصيل  تفتك  وهــي  الثمانينيات 

الذرة والشعير.
ويوضح خبير احلشــرات في جامعة 
أن هذه  »فيرمونت« ســكوت ميريل 
التي ال يوجد منها سوى  احلشــرات 
إنــاث »تلد وهي حامــل بصغيراتها 
وكل منهــا يكون حامــاًل بصغيرات 

أيًضا«.
وكل أنثــى ميكنهــا أن تلــد ثماني 
صغيرات يومًيا يكون كل منها حاماًل، 
»وميكن تالًيا تصــور وتيرة تكاثر هذه 
احلشرات« إذ إن »حشرة أو اثنتن ميكن 
أن تلد مليارات احلشرات األخرى إذا ما 

توافرت الظروف الفضلى لذلك«.
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لندن ـ وكاالت:
أمر نادي مانشستر يونايتد، سفراء 
الشياطني احلمر، بعدم انتقاد املدرب 
بعدما  مورينيو،  جوزيــه  البرتغالي 
دوايت  الســابق،  الفريق  شّن العب 
يورك، هجوما شرسا عليه املوسم 

املاضي.
"الديلي ميل"، في  وقالت صحيفة 
اإللكتروني،  لها عبر موقعها  تقرير 
أن ســفراء النادي، أمثال أندي كول 
وبريان روبسون ودينيس إروين، تلقوا 
حتذيرات بشأن مناقشة وضع املدرب 
حلملة  يتعــرض  الذي  البرتغالــي، 

انتقادات عنيفة.
وكان املهاجــم يــورك، قــد هاجم 
صحفية  تصريحات  فــي  مورينيو، 
في آيار املاضــي، حيث قال "لو كان 
بيب جوارديوال يــدرب اليونايتد بداًل 
بلقب  الفريق  لفــاز  مورينيــو،  من 
الدوري اإلجنليــزي املمتاز"... ويعاني 
مانشستر يونايتد، من بداية سيئة 
املوســم، حيث خســر مرتني  هذا 

وانتصر مــرة وحيدة، بعــد مرور 3 
جوالت من عمر البرميييرليج.

من جانب اخر، شــهد مانشســتر 
يونايتد، حالــة كبيرة من التوتر في 
االنتقاالت  فتــرة  من  األخيرة  األيام 
الصيفية في إجنلترا، بســبب تذمر 
مدربه جوزيه مورينيو من عدم إبرام 
صفقــات لتقويــة وتعزيز خطوط 

الفريق.
وقالــت تقارير صحفيــة إيطالية، 
إن العًبا  األربعــاء،  اليــوم  مســاء 
إيطالًيــا، كان من ضمن الصفقات 
التــي طلبها مورينيــو، ولم تنجح 

إدارة الشياطني احلمر في إمتامها.
ووفًقا ملــا ذكره موقع "كالتشــيو 
مورينيو،  فــإن  اإليطالي،  ميركاتو" 
أراد تدعيم فريقه بالدولي اإليطالي 
بيرنارديسكي،  فيديريكو  الشــاب 
إال أن يوفنتــوس، رفض رحيل العبه 

بشكل قاطع.
وبرغــم أن بيرنارديســكي، يــدرك 
أن فرصتــه ســتصبح أقــل مــع 

وصــول  بعــد  البيانكونيــري، 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، إال أن 
الفريق  مدرب  أليجري  ماسيمليانو 
يؤمن باملنافســة بني جميع العبي 

الفريق.
يذكر أن العديد من التقارير أشارت 
وإدارة  مورينيو  بــني  لوجود خالفات 
مانشستر يونايتد، بسبب عدم امتام 

عدة صفقات طلبها البرتغالي.
د البرتغالي جوزيه مورينيو،  هذا وأكَّ
أنه من  يونايتد،  مدرب مانشســتر 
بعد  العالــم،  املدربــني في  أفضل 
سلسلة من النتائج السلبية رفقة 

الشياطني احلمر.
وقال مورينيــو، في املؤمتر الصحفي 
اخلاص مببــاراة بيرنلي، وأبرزها موقع 
"أُدِّرب   :"manchesterevening"
أحد أعظم أندية العالم، وأنا أيًضا 
أحــد أعظــم مدربــي اللعبة في 

العالم".
وأضــاف: "ارتكبنا بضعــة أخطاء 
ضد توتنهام، ومتت معاقبتنا عليها، 
لكن أظهر الالعبون شغًفا حقيقًيا، 
وأعتقــد أن رد فعــل اجلماهير كان 

لالعبني، ولم يكن لي".
وأضاف: "بســبب رد فعل اجلماهير 
بعد مباراة توتنهــام، لم يكن هذا 
األســبوع صعًبا علــى اإلطالق بل 
كان أسبوًعا اتسم باإليجابية على 

اجلميع".

لشبونة ـ وكاالت:
أعلــن فيرناندو ســانتوس، مدرب 
فريقه  قائمة  البرتغالي،  املنتخب 
ملواجهتــي كرواتيا وأســكتلندا، 
القائمة،  وشهدت  اجلاري..  الشهر 
غيــاب كريســتيانو رونالدو، جنم 
يوفنتوس اإليطالي، بعد مشاركته 
2018.. وجاءت قائمة  في مونديال 

البرتغال، على النحو التالي:
باتريسيو..  راموس،  بيتو،  احلراسة: 
وفي الدفاع: ســيدريك، كانسيلو، 
نيتو، مينديز، بيبي، جيريرو، دياس.. 
امــا الوســط: برونــو فيرنانديز، 
جيدســون فيرنانديز، سانشــيز، 
نيفيس، أوليفيــرا، كارفاليو.. وفي 
بيرناردو  أندريه ســيلفا،  الهجوم: 

سيلفا، بروما، مارتينيز.
مــن جانبــه، كشــف فرنانــدو 
ســانتوس، املدير الفني للبرتغال، 
عن سر غياب كريستيانو رونالدو، 
مواجهة  عــن  الفريــق،  هــداف 

إيطاليا املقبلة.
وقال ســانتوس، فــي تصريحات 
إيطاليا":  "فوتبــول  موقع  أبرزها 
"لقــد حتدثت معــه، وعلمت أنه 
يريــد التكيــف أكثر مــع أجواء 
غير  ســيكون  ولذلــك  تورينــو، 
متواجد معنــا"... وانضم رونالدو 

ليوفنتــوس، قادًما من ريال مدريد، 
خالل الصيــف احلالي، في صفقة 
وصلــت قيمتها إلــى 112 مليون 
يورو.. ويستعد املنتخب البرتغالي 
ملواجهة كرواتيا وديًا، قبل أن يلعب 
مع إيطاليا، فــي بطولة دوري األمم 

األوروبية.

نيويورك ـ وكاالت:
يلينا  الالعبة األوكرانية  تأهلت 
الرابع  الدور  إلى  ســفيتولينا، 
املفتوحة،  أمريــكا  بطولة  من 
بالتغلــب علــى الصينية واجن 
رد  دون  مبجموعتــني  كيــاجن 
وستواجه  و)4-6(.,   )4-6( بواقع 
املقبل،  الدور  في  ســفيتولينا 
الالعبــة الالتفية أنستاســيا 
التي تغلبت على  سيفاستوفا 
مبجموعتني  ماكاروفا  إيكاترينا 
بواقع  واحدة  مجموعة  مقابل 

)4-6( و)6-1( و)2-6(.
وعادلــت بالتالي ســفيتولينا 
بطولة  فــي  إجنازتها  أفضــل 
أمريكا املفتوحة، عندما وصلت 
إلى الــدور الرابــع أيًضا العام 
املاضي، قبــل أن تودع البطولة 
األمريكية  الالعبــة  يــد  على 

ماديسون كيز.
وحققــت ســفيتولينا أفضل 

األربع  البطــوالت  في  نتائجها 
الكبــرى بالوصــول إلــى ربع 
النهائي، وكان ذلك في بطولة 

أستراليا املفتوحة العام اجلاري، 
وفي بطولة روالن جاروس عامي 

2015 و2017.
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العواصم ـ وكاالت:

أســفرت قرعة دور اجملموعات من 
دوري أبطال أوروبا لهذا املوســم، 
والتــي أقيمت مســاء اخلميس، 
مبوناكو، عن مواجهات قوية، حيث 
جاء ريال مدريد، حامل اللقب، في 
مجموعة متوازنــة، فيما ينافس 

برشلونة ضمن مجموعة نارية.
وأوقعــت القرعــة البارســا في 
إلى جانب كل  الثانيــة  اجملموعة 
من توتنهام اإلجنليزي، وأيندهوفن 
الهولنــدي، وإنتر ميالن اإليطالي، 
فيما جاء الفريق امللكي، الساعي 
الرابعة على  للمرة  اللقب  حلصد 
الســابعة  اجملموعة  في  التوالي، 
مــع روما، وسســكا موســكو، 

وفيكتوريا بلزن.
فاصطــدم  يوفنتــوس  أمــا 
مبانشســتر يونايتد في مواجهة 
ناريــة باجملموعــة الثامنة، رفقة 
فالنســيا ويوجن بويز، ما يعني أن 
البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
الســابق،  فريقه  ســيلعب ضد 
بول  الفرنسي  ســيواجه  كذلك 

بوجبا ناديه القدمي.
كمــا جــاء ليفربــول، وصيــف 
النســخة املاضية، في مجموعة 
صعبــة أيضا إلى جانــب باريس 
والنجم  ونابولي،  جيرمان،  ســان 
األحمر..ووجد بايرن ميونخ نفسه 
نســبيا  ســهلة  مجموعة  في 
وأيك  وأياكــس،  بنفيــكا،  تضم 
أثينا.. وتقام مباريات اجلولة األولى 
من دور اجملموعــات يومي 18 و19 

أيلول اجلاري.
من جانبه، يرى إرنستو فالفيردي، 
مــدرب برشــلونة، أنَّ مجموعة 
فريقــه بدوري أبطــال أوروبا، هي 

األكثر تعقيًدا في البطولة.

وأســفرت القرعــة عــن تواجد 
برشــلونة، فــي مجموعة تضم 
الهولندي،  وآيندهوفن  توتنهــام، 
وإنتر ميالن.. وقــال فالفيردي في 
تصريحــات نقلتهــا صحيفــة 
»مونــدو ديبورتيفو« اإلســبانية 
»مجموعتنــا  اجلمعــة:  اليــوم 
صعبة، وهي األكثــر تعقيًدا بني 

جميع اجملموعات«.
خصــم  يوجــد  »ال  وأضــاف: 

باجملموعة،  الراحــة  ســيمنحنا 
بسبب املستوى املرتفع للخصوم، 
لكنهــا مجموعة جذابة وهدفنا 

هو التأهل«.
وتابع: »توتنهــام؟ هو من األندية 
املســتوى  صاحبــة  اإلجنليزيــة 
مادية،  إمكانيات  ولديــه  الكبير، 
وفنية عالية، وهو أحد املنافسني 
قال:  آيندهوفن،  وعن  املعقدين«... 
»قدم هــذا النــادي أداء رائًعا في 

دور اجملموعــات، خالل الســنوات 
األخيرة«.

وأردف: »إنتر ميالن؟ لم يشــاركوا 
في البطولة منذ ســنوات، ولكن 
لديهم مدرب رائع وهو كأي فريق 
إيطالي، يكون منافًسا قويًا على 
املســتوى التكتيكي، ويكون من 

الصعب التغلب عليهم«.
األولى  املبــاراة  »لعب  واختتــم: 
واألخيــرة على ملعبنــا يعطينا 

الصغيــرة  الضمانــات  بعــض 
للتأهــل، ونريــد مــن جماهيرنا 

احلضور ودعمنا«.
دوري  مســابقة  شهد  ذلك،  إلى 
أبطــال أوروبا، باألعــوام املقبلة، 
املالية،  العوائد  ارتفاًعا كبيرًا في 
بعد اعتماد االحتاد القاري، لنظام 
اإليــرادات، حتى  توزيع  في  جديد 

عام 2021.
»مونــدو  صحيفــة  وقالــت 

إيرادات  إنَّ  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
البطولــة ســتصل خــالل تلك 
الفتــرة إلى مليــار و950 مليون 
يــورو.. وأشــارت إلــى أن إيرادات 
األندية ســترتفع وفًقــا ألدائها، 
مــن 30 إلى 40 باملئــة، في حني 
املالي  العائد  قد يصل مجمــوع 
مليون   100 إلــى  البطل  للفريق 

يورو.
الفائدة  أنَّ  وأبــرزت الصحيفــة، 
الكبــرى ســتكمن فــي الدخل 
الكبير الذي سيعود على األندية، 
من املســابقة األكثــر جناًحا بني 

البطوالت القارية.
ونوهــت الصحيفة، أنه ســيتم 
يــورو،  585 مليــون  تخصيــص 
ســتوزع علــى الفــرق الـــ 32 
املشاركة، وفقا لألداء في آخر 10 
سنوات.. وســيحصل ريال مدريد 
على 35.46 مليون يورو من إيرادات 
البطولة، ثم يأتي برشــلونة في 
املركــز الثاني بواقع 34.34 مليون 

يورو.
رابًعا  يأتــي  أتلتيكــو مدريد  أما 
بواقــع 32.32 مليــون يــورو، أما 
فالنسيا يحتل املركز الـ 24 بواقع 
16.62 مليــون يورو.. وســترتفع 
حصة الفريق الفائز في أي مباراة 
بالبطولة، من 1.5 مليون إلى 2.7 
مليون يورو، والتعادل من 600 ألف 

إلى 900 ألف يورو.
كما يحصل املتأهل لثمن النهائي، 
علــى 9.5 مليون بداًل من 6 ماليني 
املتأهل لربع  يورو، فيما سيحصل 
النهائي على 10.5 مليون بداًل من 

6.5 مليون يورو.
وبخصوص املربع الذهبي، ستقفز 
7.5 مليون  حصة كل فريق، مــن 
إلــى 12 مليــون يــورو، في حني 
يحصل طرفا املباراة النهائية على 
15 مليون، بداًل من 11 مليون يورو.

ارتفاع هائل في مكافآت األندية بدوري األبطال

برشلونة في مجموعة نارية.. قّمة بين
 يوفي ويونايتد.. واختبار إيطالي للريال

مباراة سابقة لبرشلونة في دوري األبطال

رونالدو

سفيتولينا

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلــن اإليطالــي ألبيرتــو زاكيرونــي، املديــر الفني 
للمنتخــب اإلماراتــي، قائمة »األبيض« للمعســكر 
اخلارجي الذي بدأ يوم أمسويستمر إلى 12 أيلول اجلاري 

2018، مبدينة جيرونا اإلسبانية.
يأتي املعسكر ضمن احملطة الثانية من محطات إعداد 
»األبيض« للمشــاركة في نهائيات كأس آسيا، التي 
ســتقام في اإلمارات مطلع عام 2019، مبشــاركة 24 

منتخبا.
وضمت القائمة 26 العبا، هم خالد عيسى، إسماعيل 
أحمد، مهند ســالم، محمد أحمد، بنــدر اإلحبابي، 
عامر عبد الرحمن، أحمد برمان، ريان يســلم ومحمد 
عبد الرحمن )العــني(، علي خصيــف، فارس جمعة 
وعلي مبخــوت )اجلزيرة(، محمد مــرزوق، وليد عباس، 
ماجد حسن، إسماعيل احلمادي وأحمد خليل )شباب 
األهلي دبي،  سيف راشــد واحلسن صالح )الشارقة(، 
علي حســن ســاملني وخميس إســماعيل )الوصل(، 
محمود خميــس وخليفة مبارك غامن )النصر(، محمد 
برغش )الوحدة(، فهد الظنحاني )بني ياس(، عمر عبد 
الرحمن )الهالل السعودي(. ويخوض منتخب اإلمارات 
في معســكر إســبانيا مباراتني دوليتني وديتني، أمام 
ترينداد وتوباجو يوم 6 اجلاري ومنتخب الوس يوم 11 من 
ذات الشهر.. وكان »األبيض«، أقام معسكرا تدريبيا في 
مدينة سالزبورج النمساوية، في الفترة من 1 إلى 19 
آب املاضي، ولعــب خالله عدداً من التجارب الودية مع 
أندية منساوية وإيطالية، إلى جانب خوض مباراة دولية 

ودية أمام منتخب أندورا انتهت بالتعادل السلبي.

باريس ـ وكاالت:
أعلن بايرن ميونخ، أول أمس، رحيل العبه اإلسباني، 
خوان بيرنات، إلى باريس ســان جيرمــان، قبل غلق 

سوق االنتقاالت الصيفية.
وقال البافاري، عبر بيان رســمي: »الالعب اإلسباني 
يرحل عن الفريق، ويوقع على عقد ملدة 3 ســنوات، 

مع باريس سان جيرمان«.
وعلق املدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش، 
بقوله: »طلب خوان بيرنات قبول عرض باريس.. لقد 
كان دائمــا منوذجــا محترفا، ولعــب دورا كبيرا في 
األلقاب الثمانيــة، التي حصدناها معه، ونتمنى له 
ولعائلته كل التوفيق في باريس«.. ولعب بيرنات 113 
مباراة بقميص بايرن ميونخ، حيث سجل 5 أهداف، 
وصنــع 10 أخرى، منذ انضمامه للبافاري عام 2014، 

قادما من فالنسيا.

بيروت ـ وكاالت:
توصلــت إدارة األنصار اللبناني، التفــاق مع املدرب 
األردني، عبد اهلل أبو زمع، ليتولى قيادة الفريق، خلفا 
للتشيكي فرانتشيك، الذي وافق على فسخ عقده 

بالتراضي.
ووجهــت إدارة األنصار شــكرها الكبيــر للمدرب 

السابق، على ما قدمه من جهود.
ويعتبر أبو زمع من املدربني املميزين، حيث ســبق له 
تدريب املنتخــب األردني، كما قــاد الوحدات إلحراز 
خمس بطوالت، إلــى جانب تدريب فريــق الكويت 
الكويتــي.. وكان أبــو زمع من األســماء املطروحة، 
خالل الفترة املاضية، ليتســلم مهمة املدير الفني 
للوحدات، بعد خســارة الفريق أمام الســلط 1-0، 
لكــن إدارة النادي قررت التمســك باملــدرب احلالي، 

جمال محمود.

إسبانيا تؤهل اإلمارات 
لنهائيات آسيا

بيرنات ينضم إلى 
سان جيرمان

أبو زمع مدربًا 
لألنصار اللبناني
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مفكرة اليوم

كارديف ـ أرسنال

برشلونة ـ هويسكا

أتالنتا ـ كالياري

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

خارج قائمة البرتغال
 لمواجهتي كرواتيا وأسكتلندا

سفيتولينا تواصل عروضها 
القوية في أميركا المفتوحة

مورينيو

سفراء مانشستر يونايتد ممنوعون من انتقاد مورينيو
رغبة  الـ«سبيشل 1« تتحطم أمام إصرار السيدة العجوز

سيدني ـ وكاالت:
مدرب  أرنولــد  غراهــام  أعلن 
اخلميس  اســتراليا  منتخــب 
عن خــوض مباراتني وديتني مع 
ضمن  ولبنان  اجلنوبيــة  كوريا 
حتضيراته للدفاع عن لقبه في 
كأس آســيا التي تستضيفها 
في  املتحدة  العربيــة  اإلمارات 
كانون الثاني 2019.. وتستقبل 

أســتراليا كوريــا اجلنوبية في 
بريزباين في 17 تشــرين الثاني 
، ثــم لبنــان فــي 20 منه في 

سيدني.
غراهام  اجلديــد  املــدرب  وقال 
الودية ســتعطيه  املباريات  إن 
فكــرة أفضــل عــن الالعبني 
الذيــن ســيعتمد عليهم في 

النهائيات باإلمارات.

بريزبايــن  فــي  "املباراتــان 
وسيدني ســتوفران لنا فرصة 
وهذا  قويني،  اختباريــن  خوض 
حتســني  علــى  سيســاعدنا 
فريقنــا". كذلك أعلــن أرنولد 
تشــكيلة من 31 العبا خلوض 
األسبوع  تركيا  في  معســكر 
التشــكيلة  وتضمنت  املقبل. 
العبني لم يســتدعوا ســابقا 

الــى املنتخــب، بينهــم بــن 
فريق  مع  يلعب  الذي  غاروتشو 
هارتس االسكتلندي، وكينيـث 
بارنسلـي  العــــب  دوغــــال 

االجنليـزي.
العبني  أرنولد  استدعى  كذلك 
كانــوا اســتبعدوا مــن قبل 
املدربــني الســابقني، ومن بني 
هؤالء الالعبني مدافع بريستول 

بايلــي  االنكليــزي  ســيتي 
رايت، واجلناح ميتشــيل ديوك 
واملهاجم  اليابــان،  في  املقيم 
أبوســتولوس جيانو العب أيك 

الرنكا القبرصي.
"معســكرنا  أرنولــد  وقــال 
تركيا،  فــي  املقبل  األســبوع 
يشهد بداية حقبة جديدة في 

تاريخ سوكروس".

وتابــع "ســنقوم بتمارين في 
تكتيكيــة،  وأخــرى  امللعــب 
عبــر  حتاليــل  وسنشــاهد 
مدى ســبعة  على  الفيديــو، 
تركيا،  فــي  ايام ســنمضيها 
لدينا متسع من  كما سيكون 
الوقــت في امللعب ملناقشــة 
الفرديــة  وهويتنــا  أهدافنــا 

واجلماعية".

مباراتان وديتان ألستراليا مع كوريا ولبنان



بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عدنان بن مــراد النائب االول 
الدولــي لإلعالم  النــادي  لرئيس 
التنفيذية  اللجنــة  بأن  الرياضي 
ستعقد اجتماعها الدوري الثالث 
في الشهر املقبل ملناقشة جدول 
اعمال مزدحم ســيحدد مسيرة 
النادي في الفترة املقبلة، مشيرا 
الــى ان اجلهاز التنفيــذي للنادي 
كان يعمل في الشــهور املاضية 
لكي  متينة  قاعــدة  لتأســيس 
النادي لتحقيق كل  يسير عليها 
اللجنة  وضعتها  التــي  االهداف 
اإلعالميني  خلدمــة  التنفيذيــة 

الرياضيني في جميع دول العالم.
وكشــف بن مراد الى ان اللجنة 
فــي  ســتناقش  التنفيذيــة 
اهم  احــد  املقبــل  اجتماعهــا 
االقتراحــات املتمثلة في تنظيم 
كأس العالــم لإلعــالم الرياضي 
لكــرة القــدم وذلك مبشــاركة 
16 منتخــب اعالمــي وباالمكان 
زيادتهــم باضافــة منتخبات لم 
تتأهــل الى املونديــال االخير في 
روســيا، هناك دراســة كاملة مت 
اعدادها وجتهيزها سيتم عرضها 
على اللجنــة التنفيذية ألختيار 
هذا  فــي  واالنطــالق  االنســب 
احلدث الــذي بإمكانه ان يضيف 
للكثير ملســيرة النادي وان تكون 
انطالقتــه احلقيقيــة بتجمــع 
اجلامع  العاملي  كبير كهذا احلدث 

الرياضيني وهو يحقق  لإلعالميني 
احــد االهداف احلقيقيــة لنا في 
الزمالء  بالتقــاء  الدولي  النــادي 
واحد،  االعالميــني حتت ســقف 
والعمل  املتاعب  بعيدا عن مهنة 
لتتحول  رياضيا  التقاؤهــم  على 
من  ومنافســاتهم  مواجهاتهم 
على منصات جهاتهم االعالمية 

لتكون على ارضية امللعب.
واضاف بن مــراد الى ان االجتماع 
حتديد  سيشــهد  ايضا  املقبــل 
موعــد ومــكان اقامــة امللتقى 
اإلعالمي الثاني للنادي والذي من 
املؤمل ان يكون في شــهر اكتوبر 

والذي سيكون على هامشه ايضا 
تنظيم دورة تدريبية متقدمة.

واوضح عدنــان بن مــراد الى ان 
عينت  قــد  التنفيذية  اللجنــة 
مؤخرا 45 ســفيرا فــي 45 دولة 
مبختلــف القــارات، وتعمل جلنة 
العضوية برئاســة محمد خلف 
علــى مواصلــة تقدمي اســماء 
السفراء في الدول االخرى وخاصة 
العمــل كان علــى مراحــل  ان 
متناســقة من اجل الوصول الى 
اختيــار افضــل العناصــر التي 
مــن املمكــن ان تخــدم النادي 
فــي مســيرة عملــه والتواصل 
مع االعضــاء، مضيفــا : لقد مت 
فتح باب كســب عضوية النادي 
رسميا وبامكان جميع االعالميني 
التواصل مع السفراء في دولهم 
ألخــذ اســتمارة العضوية ومن 
ثم الســتالم عضويتهم بعد ان 
املوافقة عليهــا، كما ميكن  يتم 
ألي اعالمــي التواصل مع االمييل 
alian.ismc@gmail." التالــي 

لطلب  او  استفســار  ألي   "com
اســتمارة العضويــة او تقدميها 
في حــال تعــذره الوصــول الى 
ســفير النادي في دولته، مؤكدا 
الى ان وقــود النادي احلقيقي هم 
اعضاءه ومنتسبيه الذين نفتخر 
بهم وبثقتهم بنــا، فاهلل احلمد 
االعضاء في ازدياد مستمر بعد ان 

بدأنا العمل بـ500 اعالمي.

بغداد ـ هشام السلمان*
غادرت صبــاح يوم  امس الســبت 
الباراملبية  اللجنــة  منتخبات  وفود 
الوطنية العراقية الى تركيا للدخول 
في معســكر تدريبي يستمر حتى 
اخلامس والعشــرين من شهر ايلول 
اجلاري  اســتعدادا للمشــاركة في 
دورة االلعــاب االســيوية الثالثــة 
ملتحــدي االعاقة التي تنطلق هناك 

مطلع تشرين االول املقبل.
العاني عضو  الدكتور احمــد  وقال 
الباراملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
الذي يــرأس  البعثــة العراقية الى 

املعســكر اخلارجي ان هذا املعسكر 
يضــم جميع املنتخبــات العراقية 
املشاركة في دورة االلعاب االسيوية 
وتعذر  ايــران  الغاء معســكر  بعد 

اقامة معسكر مصر.
العراقية  البعثة  ان  العاني  واشــار 
الى تركيا علــى وجبتني  ســتغادر 
االولــى صبــاح الســبت والثانية 
مساء اليوم ذاته ,  مؤكدا ان جميع 
املستلزمات االدارية واملالية  والفنية 
والتجهيــزات الرياضيــة  قد اجنزت 
للبدء في املعســكر التدريبي الذي 
املعسكرات  انتهاء  بعد  االخير  يعد 

التدريبية  الداخلية.
اخلارجي  املعســكر  وفود  ان  وقال 
في تركيا ســتعود الى العاصمة 
احلامس  يــوم  بغــداد  العراقيــة 
والعشرين من ايلول اجلاري لغرض 
العاصمة  الى  للمغــادرة  التهيئ 
للمشاركة   جاكارتا  االندونيسية 
التي  االســيوية  االلعاب  دورة  في 
وحتى  السادس  من  هناك  تنطلق 
الثالث عشــر من تشــرين االول 

املقبل.

* مدير إعالم الباراملبية

بغداد ـ الصاح الجديد:
وصف نائب رئيــس اللجنة الباراملبية 
الوطنية العراقية خالد رشــك الذي 
شارك مؤخرا في اجتماعات اجلمعية 
العمومية لالحتاد الدولي لكرة السلة 
على الكراسي املتحركة الذي عقدت 
في مدينة هامبورغ االملانية مبشاركة 
44 دولــة بينهــا العــراق وصفهــا 
بالناجحــة نظــرا للــدور ي الكبير 
اللجنة  لرياضــة  الواضح  واحلضــور 
الباراملبية ممثلة باحتاد كرة السلة على 

الكراســي. واضاف رشك الذي حضر 
االحتاد  رئيــس  االجتماعــات بصفته 
الكراسي  على  السلة  لكرة  العراقي 
املتحركــة ان من بني اعــم القرارات 
التي اتخذت فــي االجتماع هو انبثاق 
اللجنــة املؤسســة لالحتــاد الدولي 
للعبــة ) IWBF   ( واعتبــرت جميع 
الــدول التي حضرت الــى اجتماعات  
هامبورغ  فــي  العمومية  اجلمعيــة 
هــي من الــدول املؤوسســة لالحتاد 
الدوي الذي ســينتقل يوم الرابع من 

نيسان من العام املقبل من العاصمة 
البريطانية لندن  الى سويسرا.

واوضح ان هذا القرار ســيمنح االحتاد 
الدولي لكرة الســلة على الكراسي 
املعنويــة  الرياضيــة  الشــخصية  
اللعبة من  املســتقلة بعد ان كانت 
الدولي لكرة الســلة  ضمن االحتــاد 
لالصحاء وســيعمل االحتــاد الد\ولي 
ضمن القانون السويسري الذي تعمل 
حتت مظلتــه جميع االحتادات الدولية 

التي تتخذ من سويسرا مقرا لها.

مشاركة ناجحة للعراق في اجتماعات 
»عمومية سلة الكراسي«

جاكارتا ـ قصي حسن*

في  االحد  اليوم  الســتار  يســدل 
العاصمة االنونيسية جاكارتا على 
الثامنة  النســخة  أحداث  مسرح 
األلعاب االســيوية  لدورة  عشــرة 
التي اقيمت فــي مدينتي جاكارتا 
وباملبيانغ عاصمة جنوب سومطرة 
حتت شــعار )طاقة آسيا(، وستقام 
احتفاليــة تنطلــق في الســاعة 
السابعة مساء بتوقيت اندونيسيا 
بونــغ كارنو،  على ملعــب غيلورا 
متنوعة  فنيــة  فقــرات  وتتضمن 
وكلمات فضال عــن دخول رياضيي 
الدول املشاركة في الدورة تواصلت 
خالل املدة من 18 آب املاضي وحتى 
الثانــي من ايلول اجلاري مبشــاركة 
أكثر من 11 ألــف رياضي ورياضية 
من 45 دولة آسيوية شاركوا في 40 
رياضة تتضمن 465 مسابقة، ونحو 
5 آالف شخصية رســمية وادارية، 
لتغطية  إعالمــي  آالف  وثمانيــة 

فعاليات الدورة.
االســيوي  االوملبي  اجمللــس  ووافق 
للمرة االولى على اقامة املنافسات 
في أكثر من مدينة واحدة ملساعدة 
الدولة املضيفة على خفض نفقات 
التضييف، وكانت النسخة الثامنة 
عشرة من االلعاب االسيوية مقررة 
أصــال في فيتنــام، لكنها اعتذرت 
عن التضييف ألســباب اقتصادية 
العموميــة  اجلمعيــة  فمنحــت 
على  االســيوي  االوملبي  للمجلس 
انشيون  في  املاضية  الدورة  هامش 
 2014 عــام  اجلنوبيــة  الكوريــة 

التضييف الى إندونيسيا.
وسيرفع علم العراق في حفل ختام 
الثامنة  االســيوية  االلعــاب  دورة 
العراقي  عشــرة، العب املنتخــب 
باملالكمة لوزن 64 كغم جعفر عبد 

الرضا .
وشارك العراق في آسياد اندونيسيا 
 x 3( بـــ12 لعبة هي كرة الســلة
3( وكــرة اليد والتجذيــف واجلودو 
والســهم  والقوس  القوى  والعاب 

االثقال  ورفع  واملالكمــة  والكانوي 
واجلوجيتسو والكوراش والسامبو.

التجذيف احمد سمير  احرز العب 
نهائي ســباق  في  الثامن  املركــز 
 200 الفــردي ملســافة  الكايــاك 
متر الذي اقيم أمــس في احواض 
مدينــة باملبيانغ قاطعا املســافة 
ثانيــة، فيما  بزمن قــدره 37،380 
اجلنوبي شو  الكوري  الذهبية  احرز 
جوانك هــي بزمــن 35،373 ثانية 
الكازاخستاني  الثاني  باملركز  وجاء 
ثانية  بزمــن 35،745  توكارتبمكي 
وثالثا الســنغافوري ياجني ميرفني 

بزمن 36،314 ثانية.
وكان الالعــب احمد ســمير احراز 

النهائي  االول في نصــف  املركــز 
 36،740 قدره  بزمن  السباق  قاطعا 
الـ15  الالعبني  ثانية، ومت تقســيم 
الـــ200  ســباق  في  املشــاركني 
متر علــى مجموعتــني، اذ ضمت 
العبني،  ثمانيــة  االولى  اجملموعــة 
والثانية ســبعة العبني، وتأهل اول 
ثالثة العبــني مــن كل مجموعة 
الى السباق النهائي، فيما مت اجراء 
تصفيات ثانيــة لالعبني الذين لم 
افضل  يحالفهــم احلظ الختيــار 
ثالثة العبــني انضموا الى الالعبني 

الستة املتأهلني من اجلولة االولى.
قــدم الوفد العراقي املشــارك في 
االحتاد  الى  اعتراضا  السامبو  لعبة 

االسيوي للسامبو بشان عد الالعب 
جاسم قدوري في وزن 90 كيلوغرام 
االندونيسي  الالعب  امام  خاســرا 
باهاري ريو اكبــار بنتيجة 3-1 في 
النزال الذي اقيم اليوم السبت في 
الــدور الـ16، وقامــت جلنة احلكام 
بايقاف نزال االندونيســي في الدور 
ربع النهائي، وتدقيق شريط املباراة.

وقــال مــدرب املنتخــب العراقي 
للســامبو فــالح حســن ان جلنة 
احلــكام قبلت االعتــراض العراقي 
ما  ودققت  املباراة  واعادت شــريط 
ان جلنة  النــزال، مبينــا  حدث في 
انه لن يتــم تغيير  احلكام قالــت 

نتيجة اللقاء رغم افضلية العبنا.

واضاف حســن ان العبنــا كان هو 
االفضل وتعرضنا الــى الظلم الن 
املنافس من البلد املنظم الذي كان 
اداءه ســلبيا، وادى جاســم قدوري 
مبــاراة جيدة لكــن التحكيم لم 
يكن منصفا وخرج من الدور الـ16.

اما الالعب جاســم قدوري فاوضح 
انه كان مستعدا بشكل جيد من 
خالل املعســكرات التدريبية ولكن 
التحكيــم حرمــه مــن مواصلة 
التتويج،  منصــات  نحو  املشــوار 
الفردية  االلعــاب  ان  الى  مشــيرا 
حتتاج خبراء واهتمام اكبر من قبل 
العراقية  الرياضة  عن  املســؤولني 

حتى نحصل على نتائج جيدة.

ويغــادر اليوم االحــد وفد املنتخب 
العراقــي لكــرة اليــد العاصمة 
جاكارتا فــي طريقه الى العاصمة 
بغــداد بعد انتهاء مســابقة كرة 
اليد واحتالل العراق املركز الســابع 
في الترتيب العــام بعد فوزه على 
منتخب هونــك كونك بنتيجة 31 
مقابل 24 هدفا فــي مباراة حتديد 

املركزين السابع والثامن.
واوقعت القرعــة املنتخب العراقي 
االدوار  الرابعة فــي  في اجملموعــة 
االولى الى جانب منتخبات البحرين 
واحرز  والهنــد،  تايبيــه  والصــني 
اربع نقاط  الثاني برصيــد  املركــز 
بعــد املنتخــب البحريني صاحب 
الفضيــة الذي جمع ســت نقاط، 
امام  االفتتاحية  مباراته  اذ خســر 
البحريــن بنتيجــة 30-24 هدفــا 
ثم تغلب على الصــني تايبيه 37-
30 هدفــا وهزم املنتخــب الهندي 
بنتيجــة 40-29 هدفــا، وفي الدور 
املتوج  قطر  منتخبات  واجه  الثاني 
والســعودية،  واليابان  بالذهبيــة 
وخســر مباراته االولــى امام قطر 
بنتيجــة 26-20 هدفا وامام اليابان 
27-24 هفا وتعادل مع الســعودية 
بنتيجة 20-20 هدفا، ليحتل املركز 
االخير بنقطة واحــدة ويلتقي مع 
رابــع اجملموعة الثانية هونك كونك 

على املركز السابع.
ويتالــف وفــد منتخب كــرة اليد 
مــن ظافر عبــد الصاحــب مدربا 
ناصر  وكاظــم  كامــل  وكاظــم 
جواد  ومحمد  مســاعدين  مدربني 
اداريــا، فضــال عن 16 العبــا هم : 
وبدر  واحمد مكــي  محمد علــي 
الدين حمودي وبالل حسن وجاسم 
غصاب وحســني علــي ورائد عبد 
زيــد وعلي عدنــان وكــرار كاظم 
الرضا ومحمد صاحب  وماجد عبد 
قاسم  ومنتظر  ومصطفى محمد 
ومهنــد عادل وميثم عــودة وعلي 

عبد الرضا.

* موفــد االحتاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

ذهبي وفضيان حصيلة العراق في الدورة اآلسيوية
اليوم.. تختتم المنافسات 

سلوان جاسم على منصة التتويج

عدنان بن مراد

اليوم.. األولمبية تحل 
أزمة تنس الطاولة

الزوراء يالقي باغلوم 
التركي

الجوية يضم السنغالي 
دومنيك ميندي

فريق الحسين يفوز 
على سيروان وديًا

اتحاد الكرة يتحمل 
نفقات عالج حبيب جعفر

إعالم األولمبية
حددت األمانة العامة للجنة األوملبية العراقية، األحد 
املوافق الثاني من شــهر أيلول اجلــاري، موعدا لعقد 
اجتمــاع غير عــادي للهيئة العامة لالحتــاد العراقي 
لتنس الطاولــة. يأتي ذلك بناء علــى الطلب املقدم 
من قبل الهيئة العامة الحتاد اللعبة.. وســيتم خالل 
االجتماع مناقشــة املنهاج الفني ملا تبقى من العام 
احلالــي، فضال عن اختيــار هيئة مؤقتــة إلدارة عمل 

االحتاد، حلني إجراء انتخابات االحتادات املركزية.

المكتب اإلعالمي
يلعــب فريق الزوراء اليوم االحد ثانــي مبارياته الودية 
امام نــادي باغلوم التركــي.. وكان النــوارس فاز في 
اولــى مبارياتــه التجريبية في معســكره املقام في 
مدينة انقره تغلــب فريق الزوراء على فريق جيهانكير 
القبرصــي بهدف من دون مقابل ســجله مهند عبد 
الرحيم في الدقيقة ٢٠ وقد اشــرك الكادر التدريبي 
اغلــب العبي الفريق خالل الشــوطني.. وعاود الفريق 

تدريباته بواقع وحدتني تدريبيه صباحية ومسائية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جنح نــادي القــوة اجلوية فــي التعاقد مــع احملترف 
السنغالي دومنيك ميندي، لتمثيل الفريق في املوسم 
املقبل. وقال جاسم كاطع عضو الهيئة اإلدارية للقوة، 
في تصريحات صحفيــة إن اإلدارة جنحت في التعاقد 
مع احملترف السنغالي دومنيك ميندي ليشكل إضافة 

للفريق في منافسات املوسم املقبل.
وأضاف: »الالعب الســنغالي التحــق بوفد األزرق في 
معســكر تركيا، وخاض مساء اليوم أول مران له حتت 
إشراف املدرب باسم قاسم«، الفًتا إلى أن الفريق أنهى 

بذلك قائمته اخلاصة باملوسم املقبل.

بغداد ـ عمار عبدول*
في ختام معسكره التدريبي في محافظة السليمانية 
تغلب فريق احلسني بكرة القدم على مضيفه سيروان 

بهدفني من دون رد. 
القســم األول من املباراة انتهت نتيجته بتقدم فريق 
احلســني بهدف ســجله الالعب محمد هــادي، وفي 
الشوط الثاني عزز الالعب مصطفى محمد النتيجة 

لفريقه بتسجيله الهدف الثاني. 
النتيجة اختتم فريق احلســني معســكره  وبهــذه 
التدريبي الذي انتظم فيه مبحافظة السليمانية قبل 
فترة، حيث تخلل املعســكر وحدات تدريبية مكثفة 

صباحية ومسائية فضالً عن خوض لقاءين جتريبيني.

* إعالم النادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد العراقي، حتمل نفقات عالج الالعب الدولي 
الســابق حبيب جعفر، بعد تعرضــه لوعكة صحية، 
أجبرته على دخول املستشفى مرتني، في غضون أيام 

قليلة.
وقال فالح موســى، عضو احتاد الكرة، في تصريحات 
صحفيــة، إن وفًدا من االحتاد العراقــي، زار صباح أول 

أمس، جعفر، لالطمئنان على حالته الصحية.
وأعلن موســى، أن احتاد الكرة سيتكفل بعالج النجم 
حبيب جعفــر خارج العــراق، وفي املــكان الذي يراه 
مناســًبا، كجزء من الوفاء لهذا الالعــب، الذي طاملا 

خدم الكرة العراقية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تســتعد األندية العراقية في الوقت 
احلالي النطالق املوسم الكروي اجلديد 
2018-2019، املقــرر ان يبــدأ يوم 14 
أيلول اجلــاري، ولذلك يقــوم كل نادٍ 
بدعــم صفوفه بضم أكثر من العب 

جديد خالل امليركاتو الصيفي.
وأفــرز امليركاتو 3 طبقات من األندية 
خالل عقد الصفقات، حيث نافست 
األولى بكل قوة علــى ضم النجوم، 
وأخرى تعاملت مع ســوق االنتقاالت 
مبيزانية متوسطة، واكتفت بالتعاقد 
مع العبني ال يوجد حولهم أي صراع.

أما الطبقة الثالثة من األندية متتلك 
ميزانية محــدودة، وبالتالي جلأت إلى 
التعاقد مع بعض املواهب املغمورة.. 
ويستعرض في التقرير التالي تعامل 
األندية اخملتلفة فــي الدوري العراقي 

مع امليركاتو الصيفي:
حافظت أندية الــزوراء والقوة اجلوية 
املالية، ولذلك  والشرطة على قوتها 
الكبيرة  الصفقــات  نافســت على 
خالل امليركاتــو، وقامت بضم أفضل 
الكرة  فــي  الســاحة  على  املواهب 
العراقيــة، ومــن املنتظــر أن يكون 
التنافس محصورًا بــني هذه األندية 

خالل املوسم اجلديد.
من جانبه، عاش نادي الطلبة ميركاتو 
جيــًدا بعد أن تلقى دعًمــا مالًيا من 
وزارة التعليم العالــي، ولذلك متكن 

من إبرام أكثر من صفقة مميزة.
في حني، عانت األندية النفطية كثيرًا 
في املوســم املاضي، ومن املنتظر أن 
تســتمر املعاناة في املوسم املقبل، 
بســبب ضعف اإلمكانيــات املادية، 
الوســط  أندية نفط  ولذلك لن جند 
اجلنــوب ونفط ميســان من  ونفط 

ضمن املنافسني في املوسم اجلديد.

وعلــى العكس، عاش نــادي النفط 
سيناريو مشــابه للطلبة، من حيث 
القيــام مبيركاتو مميــز، عكس باقي 

األندية النفطية األخرى.
وانضــم امليناء إلــى األندية التي لم 
تقم مبيركاتو مميز في الصيف، ولكن 
ذلك ال يعود إلــى ضعف اإلمكانيات 
املادية، ولكنه عانى من انقســامات 
إداريــة تهدد مســتقبل الفريق في 

املوسم اجلديد.
وهنــاك العديــد من األنديــة التي 
تعانــي من أزمــات ماليــة طاحنة 
تهدد استقرار الفريق واستمراره في 
الدوري املمتاز، ويعود ذلك في األساس 
إلى غياب الدعــم املالي الذي كانت 
هذه األنديــة حتصل عليه ســابًقا، 
والنجف  والســماوة  احلســني  مثل 

والديوانية.
من جانب اخر، شــدد عباس عطية، 
الكهربائية،  الصناعــات  نادي  مدرب 

على ضــرورة االلتــزام مبوعد انطالق 
الدوري العراقــي املمتاز، دون تأجيله، 
مناهجهــم  وضعــوا  املدربــني  ألن 

التدريبية، وفق املواعيد املعلنة.
وقال عطية، فــي تصريحات صحفية، 
إن وفد الصناعــات الكهربائية، وصل، 
إلى مدينة أنطاليــا، وخاض صباح أول 

أمس، حصته التدريبية األولى.
ونوه عطية، أن املعســكر اخلارجي ميتد 
لـ 10 أيــام، ويتضمن تدريبات مكثفة، 
مع خوض مباراتني وديتني.وأكد عطية، 
أن تأجيل موعد افتتاحية الدوري احمللي، 
ســيربك حســابات املدربني، منوًها أن 
الكهربائية  للصناعــات  الفني  اجلهاز 

يسعى لرفع جاهزية العبي الفريق.
يشــار إلــى أن إدارة نــادي الصناعات 
الكهربائيــة، وضعت ثقتها في املدرب 
عباس عطية، خلًفا للمدرب الشــاب 
الفريق املوســم  الذي قاد  عماد عودة، 

املاضي.

ينطلق يوم 14 أيلول الجاري

الميركاتو يحدد شكل المنافسة في الدوري الممتاز

تقرير

جانب من الدوري املمتاز

»النادي الدولي«يدرس تنظيم كأس 
العالم بـ 16 منتخبًا إعالميًا

منتخبات البارالمبية تبدأ معسكراتها 
في تركيا استعدادًا لآلسياد
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العاملية  النجمــة  جذبت 
بالنشيت  كيت  الشهيرة 
أنظار املصورين بإطاللتها 
اجلذابــة فــي مهرجــان 
الســينمائي  فينيســيا 
الدولــي في دورتــه الـ75 
لعــام 2018 وكان حضور 
مشــاركتها  ضمن  كيت 
في افتتاح فيلم "ستار ووز 
بورن" للنجمة ليدي جاجا 
ضمن فعاليات الدورة رقم 

75 من املهرجان. 
كبيــر  عــدد  وتفاعــل 

احلاضــر  اجلمهــور  مــن 
بالســجادة احلمــراء مع 
بدورها  التي  كيت،  ظهور 
حرصت على التقاط صور 

تذكارية معهم.

صّرحت الفنانة غادة عادل 
بأنها سعيدة بزواج الفنان 
إمام،  عادل  محمد  الشاب 
مظاهرة  أن  إلى  مشــيرة 
احلب التي حدثت في حفلة 
زفافــه من قبــل الفنانني 
نابعة من القلب، بســبب 
أن كّل جيل الفنانني احلالي 
يعشــقون الزعيــم عادل 
محمد  ويعشــقون  إمام، 
إمام  عادل  وأســرة  ورامي 
أنها  وأكــدت  باكملهــا، 

تتمنى كل السعادة له.
وحتّدثــت غادة عــادل عن 
عملها املقبــل، وقالت إن 
ســينمائيا  عمال  هنــاك 

لــه،  تســتعد  كبيــرا 
حاليــا  أنهــا  موضحــة 
اســتجمام  إجازة  تقضي 
الشمالي،  الســاحل  في 
عــددا من  التقت  وانهــا 
منهم  الفنانــني،  الزمالء 
أحمد عــز، وأحمد حلمي، 
وياسمني عبدالعزيز، وإجني 

تصــدر جنمــا هوليــوود 
الشــهيرين بــراد بيــت 
وجنيفر أنيســتون غالف 
مجلــة "In Touch" حتت 
جنيفر  و  "بــراد  عنــوان 
يقضيان شــهر عســل 
رومانسي في إيطاليا"، ما 
انتشار  جتديد  في  تسبب 
شائعة زواج النجمني مرة 

أخرى.
فيما أكد موقع "جوسيب 
يتم  أن كل مــا  كــوب" 
تداوله ما هو إال شائعات 
وأكاذيب ظهرت منذ مدة 
متعددة،  بطــرق  وتتجدد 
وذلــك فــي محاولة من 
 "In Touch" مجلــة 
القراء.  من  مزيد  لكسب 

براد  بني  العالقة  ان  يذكر 
بيت وجنيفر انيستون قد 
اثارت اجلدل بعد انفصال 
بيت عن زوجته السابقة 
حيث  جولــي،  اجنيلينــا 
كان ضمــن الشــائعات 
وعالقتها  انيســتون،  ان 
املســتمر ببراد بيت، أحد 
األخير  انفصال  أســباب 

عن جولي.

كيت بالنشيت

براد بيت

غادة عادل

أخبــارهــــــــــم

أمستردام - الصباح الجديد:
تنطلق الطبعة الثانية من فعاليات 
في  الثقافي  ميزوبوتاميــا  مهرجان 
مدينة الهــاي الهولندية في الثامن 
من أيلول / ســبتمبر املقبل بعرض 
فيلم )املمثل وأنا( في حفل االفتتاح 
للمخــرج العراقي اخملضرم قاســم 

َحَول.
الفيلم وثائقــي، ومدته ) 65 دقيقة 
(. يــروي عالقة صاحــب )بيوت في 
ذلك الزقاق(، مع املمثل مكي البدري 
الذي شــارك فــي جميــع أعماله 
السينمائية والتلفزيونية واإلذاعية. 
الفيلم قصيدة ســينمائية بامتياز، 
التعرف على  تتيــح للمشــاهدين 
وذكريات  "َحــَول"،  أفــالم  كواليس 
معهد الفنــون اجلميلة. وميكن عده 
فيلما عراقيا خالصا في املنفى، عن 
ثنائية املنفى والوطن، واضافة نوعية 
وفنية وفكرية وتأريخية للســينما 
العراقيــة. يتضمن حفــل االفتتاح 
بعيون  )هولندا  بعنوان  فنيا  معرضا 
العراقي  الفنــان  بتوقيع  عراقيــة( 

محمد عكلة.
مهرجــان  فعاليــات  وتشــهد   
ميزوبوتاميا قراءات شــعرية تنتمي 
شــتى،  جغرافية  فضــاءات  الــى 
حيث يشــارك الشاعر والسينمائي 
الفلســطيني – السوري املقيم في 
والشــاعر  يعقوب،  فجر  الســويد 
الزيات، والشــاعران  املصري ياســر 
العراقيــان خزعــل املاجــدي وعلي 
السوري  والشاعر  الصافي،  ابراهيم 
يقرأ  الــذي  الدين موســى  عمــاد 
قصائده في رســالة مصــورة عبر 

شبكة األنترنت. 
كما تتضمن فقــرة )بغداد-جنيف-

الهــاي : قلب يرثي ويد تكتشــف ( 

قراءة للشــاعر السويســري برونو 
ميرســيير من مجموعته الشعرية 
) آالم دجلــة ( التي كتبها عن احلياة 
العراقي  الشاعر  ويشارك  العراقية. 
عبد الزهرة زكــي بقصائد مكتوبة 
من وحي مشاهداته وانطباعاته في 
عدد من املدن األوروبية، وقد ترجمت 
الى اللغة االجنليزية في وقت سابق.

تشــهد  الفعاليات،  هــذه  ومبوازاة 
قاعــة الك تياتر حفــل توقيع ديوان 
العراقي  للشــاعر  في كيس(  )رأس 
صالح حسن، وكتاب )أيقونة السرد: 

اإلماراتية  الروايــة  فــي  دراســات 
احلديثة( للدكتور ذياب فهد الطائي.

ميزوبوتاميــا  مهرجــان  أن  يذكــر 
الطبعــة  هــذه  فــي  اســتحدث 
العراقيــة  لألفــالم  مســابقتني 
واملغربيــة القصيرة، علــى أن متنح 
في نهاية الفعاليات لكل مسابقة 
جائزتــي اجلمهــور والتحكيم. وقد 
تشــكلت جلنــة التحكيــم لكلتا 
التونسية  الشاعرة  من  املسابقتني 
ملياء املقدم، والسيناريست العراقي 
املســرحي  والفنان  صبــري،  فائــز 

العراقي صالح حسن فارس.
 وأشــار مديــر املهرجان الشــاعر 
إلى  الكرخي  األمني  العراقي محمد 
أن "نشــاطات مهرجان ميزوبوتاميا 
على  بتركيزها  العــام  هــذا  تتميز 
العنصــر الشــبابي، اذ يقدم جوائز 
حتمل اســم املهرجــان للمخرجني 

الشباب في العراق واملغرب".
ويقــام املهرجان حتــت رعاية بلدية 
الهاي، ومؤسســة صوت الشــباب 
متعدد اجلنسيات، ومؤسسة مسرح 

الك تياتر.

الصباح الجديد - وكاالت:
تترقب وكالــة الفضاء األميركية ناســا 
بشغف تلقي أي رسائل من روفر )احلوامة( 
أوبرتيونيتي املتمركزة على ســطح املريخ، 
بعدما باتت سماء الكوكب األحمر صافية. 

بحسب أسوتشيدبرس.
الرحالت في  التحكم فــي  وكانت أجهزة 

حالة تأهــب قصوى لتلقي 
رســائل من أوبرتيونيتي، 

منذ أن ضربت عاصفة 
في  املريــخ  ترابيــة 
املاضي  يونيو  حزيران 
االتصــال  وفقــد 

معها. 

العاصفة،  انقشعت  وأخيرا 
ما يعني أن األجواء باتت 
صافيــة لتســتقبل 
الشمسية  األلواح 
ضــوء  للحوامــة 
الشــمس، وتعود 
من  احليــاة  إلى 

جديد. 
وإذا لم يتم تلقي أي إشارات من احلوامة في 
الشــهرين املقبلني، بحسب ناسا، فسوف 
تتخلى الوكالة عن مساعي انتظار رسائل 

أوبرتيونيتي. 
وحتى إذا مت تلقي رســالة فرمبا يكون هذا 

أقصى ما بوسع احلوامة فعله حاليا. 

ناسا تنتظر رسالة من السماء

"الممثل وأنا" العراقي في مهرجان 
ميزوبوتاميا الهولندي

غالف املهرجان

جمال جصاني

كما هي الكثير من املفاهيم واالصطالحات الطافحة 
على سطح املشهد الغرائبي لعراق ما بعد "التغيير" 
مبقدور املفهــوم الهالمي "الكتلة األكبر" رفدنا باملزيد 
من املعطيات والبيانات عن علل وجذور متاهتنا الراهنة، 
والتي التفت اليها كونفوشــيوس عندما وضع مهمة 
إصالح اللغة على رأس أولوياته. إن إطالق مفردة الكتلة 
على الكيان الذي يتشكل بعد االنتخابات، ال ميت بهذه 
املفردة والتي تعني التماسك والصالبة والتراص بصلة، 
وهي الصفات الضد ملا ينتج عن ماراثون الوصول لذلك 
الكيان املثقل بكل مقنيات الهشاشــة والتشــرذم، 
والذي هو أقرب الى "اللملــوم" منه الى الكتلة، كما 
برهنت بجالء التجارب السابقة، ولن حتيد عن "ثوابته" 
القوافل الهالمية املقبلة. ولست هنا في موقع النقد أو 
االستياء من عدم قدرتنا على امتالك مثل هذا املفهوم 
على أرض الواقع؛ ألن ما يحصل هو نتاج طبيعي حلالة 
الهوان واالنحطــاط التي انحدرنــا اليها )كجماعات 
وافراد( بعد سلســلة التجارب والهزائــم املريرة التي 
جترعناهــا في العقــود االربعة األخيرة )قبــل التغيير 
وبعده( وقد أشــرت الى ذلك في الكثيــر من املقاالت 
واملناسبات السابقة. هذه املرة احاول ان ألفت اهتمام 
القراء واملتابعني الى حجم العبث والالمســؤولية في 
اســتعمال املفردات، وبنحو خاص في اعلى مستويات 
الشــأن العام؛ أي ورش إنتاج السلطات العليا في هذا 
البلد املنكوب. لقد استعرنا غير القليل من مثل هذه 
املفردات والعبارات والتسميات احلداثوية، لكنها ظلت 
مغتربة وبعيدة عن معانيهــا وروحها التي وجدت من 
أجلها، حتى وصل األمر بالبعض منا ألن يطالب باحلجر 
عليها بوصفها السبب األساس في مصائبنا العضال، 
من دون ان يكلف نفسه مبشقة االلتفات الى احلضيض 

الذي انحدرنا اليه.
ال نحتاج الى املزيد من الكوارث واملصائب، كي ندرك ان 
حالتنا الراهنة ال ميكن ان تنتج غير الكتل االسمنتية، 
ومــع وجودها ال أمــل لنا بامتالك كتــل اجتماعية او 
سياسية او قيمية، تنتشلنا من هذه القسمة العاثرة 
برفقة حيتان التشرذم واللصوصية والشعوذة واإلجرام 
والفســاد. وما متخض عــن صناديق الــدورة الرابعة 
لالنتخابــات البرملانية دليل ال يتناطح عليه كبشــان، 
إذ ســيعيدون تدوير الكتلة األكبر هشاشة وتشرذما 
وضيق أفق من الدورات الســابقة. قد يبدو ذلك مثيرا 
للتشــاؤم والقنوط، لكنها غير ذلك متاما، وهي تدعو 
لوعــي إمكاناتنــا الواقعية وطبيعــة االصطفافات 
والتوازنات الفعلية، وبالتالي فهي دعوة لتغيير وإصالح 
حقيقي ال اســتعراضي ودمياغوجــي كما حصل حتى 
هذه اللحظة. كما انها حتذرنــا من الفزعات الرغبوية 
والتي توهم احلشــود الغاضبة واملستاءة من احوالها 
احلالية، بســهولة تغيير او إصالح ذلــك كما هو رائج 
حالياً، ألن املشــهد أكثر تعقيداً من ذلك الوغف الذي 
يطلقه بعض املنتســبني لنادي االنتلجينســيا عند 
مفترق الطرق. غالبية املؤشرات والنشاطات واللقاءات 
التي جتريها اجلماعات والقــوى الفائزة في االنتخابات، 
تشير ومبا ال يقبل الشك، على ان القوم ال يحيدون عن 
"ثوابتهم" وآلياتهم وسلوكهم الذي تعرفنا عليه في 
الدورات الثالث السابقة، وما زال "فقه السلة الواحدة" 
ومــا يتجحفل معه من تبعــات وفواتير وحصص، هو 
العروة التي سيعتصمون بها جميعاً من دون متييز على 
أساس الرطانة واخلرقة والهلوسات. وهكذا ستجترح 
لنــا هذه الطبقة السياســية بواجهاتهــا وبرملانيها 
)القدامى- اجلدد( مأثــرة "الكتلة األكبر" بعد مخاض 

ممل ورتيب عرفناه مراراً..

ومضــة

كتلة أم لملوم أكبر..؟

الصباح اجلديد-وكاالت:
حكــم القضــاء األميركــي علــى 
"الهاكر" الذي اخترق حساب جينيفر 
لورانس وســرق صورها وقام بنشرها 
مع صور خاصة بعدد من املشــاهير 
ملدة  بالســجن  "ريديت"  على موقع 

ثمانية أشهر.
صــن"  "ذا  صحيفــة  وبحســب 
اعترف "جورج  البريطانية، كان قــد 
جاروفانو"، البالغ من العمر 26 عاماً، 
200 حساب على  بســرقة أكثر من 
"iCloud" من جنــوم هوليوود، مبا في 
األميركية جينيفر  املمثلة  ذلك صور 

لورانس في 2014.
وكان "جاروفانــو" واحــدا من أربعة 

رجــال مت اعتقالهــم فــي فضيحة 
القرصنــة التي أدت إلى نشــر صور 
جلينيفر لورانس، وكيرســن دانست، 

وكيت أبتون، وغيرهن.
وتقــول الســلطات إن املتطفلــني 
احتيالي  تصيــد  نظام  اســتعملوا 
يرســل رســائل بريد إلكتروني، تبدو 
 ،Apple وكأنها من حســابات أمــان
التي تطلب أســماء املســتخدمني 

وكلمات املرور.
و قــال "جارفانو" من نــورث برانفورد 
بكونيتيكــت، فــي إحــدى ملفات 
احملكمــة: "سيســتغرق األمر بعض 
الوقــت كي أغفر لنفســي من أجل 
هــذا، وأنا أشــعر بخيبــة أمل في 

بالندم  "أشعر  وأضاف:  نفسي"، 
على أي شــخص ميكن أن يتأثر 

بهذا على أي نطاق، ســواء 
كان شــخصية عامة أم 

من  جزء  إنــه  خاصة، 
حياتي سأظل نادًما 

عليه دائًما، ألنه 
أبًدا  يكن  لم 

ًسا  نعكا ا
أنا  ملــن 

كفرد".

السجن ثمانية أشهر لقرصان إلكتروني
الصباح الجديد - وكاالت:

حدث قد يتحول إلى أســطورة 
صناعــة  أســاطير  مــن 
مخــرج  الســينما.. 
فيلــم  أفضــل 
على  سينمائي 
اإلطــالق، يترك 
خلفــه فيلما 
مكتمل،  غير 
له  كان  ومــا 
النور..  يرى  أن 
اآلن.  حتــى 
فقــد صــور 
أورسن  اخملرج 
فيلمه  ويلــز 
اآلخر  "اجلانب 
مــن الريح" أو 
"ذي أذر ســايد 
وينــد"  ذا  أوف 
أوائــل  فــي 
 ، ت لسبعينيا ا
تخلى  لكنــه 
فـي  عنــــه 
مـــرحـــلة 
الحقـــــة، 
كــا  ر تــــا
مادة  خلفه 

عندما  ساعة   100 مدتها  مصورة 
توفي عام 1985.

وبعد خمســة عقود من صناعته، 
وبعد سنوات من املشكالت املالية 
والقانونية، اكتمل الفيلم ليصبح 
هدية لعشــاق السينما الذين رمبا 
50 عاما أخرى في محاولة  ميضون 

لفك طالسمه.
هوليوود  ذا  مجلة  وصفته  الفيلم 
املقدســة  "الكأس  بأنه  ريبورتــر 
لعشاق الســينما"، اذ انه يحكي 
قصة تشبه الى حد كبير القصة 
ويلعب  الفيلــم،  وراء  احلقيقيــة 
اخملرج الشهير جون هيوستون في 

الفيلم دور جيــك هانافورد "الذي 
يعرض نســخة غير مكتملة من 
فيلمه على ضيوف في حفل عيد 
يلقى  أن  الســبعني قبــل  ميالده 
حتفه فــي حادث ســيارة بعدها 

بساعات".
محرر  موراوســكي  بــوب  وقــال 
الفيلــم، الذي أخذ علــى عاتقه 
مهمة إكماله، للصحفيني "الناس 
يتحدثون عــن برامج الواقع وأفالم 
التســجيالت املكتشــفة تلــك، 
لكنــي أعتقد أنه من املثير للغاية 
أن أورســن ويلز كان له السبق في 

هذا الصدد".

الصباح الجديد - وكاالت:
"شوبارد"  التجارية  العالمة  تشتهر 
رائــدة صناع الســاعات واجملوهرات 
باإلبداع  "األوائــل"  مــن  بكونهــا 
واالبتــكار. وهــذا العــام حتتفــل 
أهم  لواحدة من  السنوية  بالذكرى 
أطلقت   1993 إبداعاتها. في عــام 
ســاعة  ."Happy Sport . ســاعة 
غيرت وجه الســاعات النســائية 

"االعتيادية".
وقدمــت كاريــن شــوفيل والدة 
الرئيســة  شــوفيل،  كارولــني 
الفنيــة في  واملديــرة  املشــاركة 
"شوبارد" عام 1976، مفهوما جديدا 
مكونة  قطع  اذ صنعت  للســاعات، 
من األملاس الرخو احملصورة بني شريحتني 
املاس  الياقوتي، وكان خلط  الكريستال  من 

بهذه الطريقة مع الساعة الفوالذية، التي 
جتمع بني الوظيفة النفعية وسحر الشكل 

اجلمالي األنيق، أمرا جديًدا وغير متوقع.
ويبدو هــذا اخلليــط اليوم مناســب متاًما 
وطبيعي، فقد أصبحت الساعات الرياضية 
اليوم قطعة من اجملوهرات املميزة ألي سيدة، 
ولالحتفال مبرور 25 عاًما، قامت "شــوبارد" 

بتحديث عروضها من الداخل واخلارج.
وتقــدم "شــوبارد" ثالثة مــن التصاميم 
من عــرق اللؤلؤ بلــون الباســتيل الناعم، 
واللــون الرمــادي الفضي، والــوردي واألزرق 
 Chopard" الســاعة  أيًضا  وتقدم  الباهت. 
Manufacture 09.01-C" املتعرجــة، وتقول 
كارولني شــوفيل عن الساعة ، "قوة ساعة 
"Happy Sport" فــي انــك ميكنك ارتداءها 
طــوال اليوم، مع أي زي ، وهذا هو الســبب 

لتصمميها."

االحتفال بالذكرى السنوية 
" Happy Sport " إلطالق ساعة

فيلم تركه اورسن ويلز
 يرى النور بعد 50 عامًا

الصباح الجديد - وكاالت:
في أحــدث فائدة مكتشــفة للغفوة 
الســريعة، توصلت دراسة علمية إلى 
وجود رابط قوي بــني اخلضوع لقيلولة 

قصيرة واإلحساس بالسعادة.
األســتاذ  الدراســة،  أحد معّدي  وقال 
في جامعة هارتفوردشــير البريطانية، 
ريتشــارد وايزمان، إن األبحاث السابقة 
أظهرت أن النوم ملدة 30 دقيقة، يجعل 
اإلنسان أكثر تركيزا وإنتاجية وإبداعية، 
"إندبندنت"  صحيفة  أوردت  حســبما 

البريطانية.

وأضاف: " نتائج دراستنا اجلديدة تشير 
إلى أن اإلنســان يصبح أكثر ســعادة 
مبجرد أخذ قيلولــة قصيرة"، مؤكدا أن 
القيلولة ملدة أطول ترتبط بالعديد من 

اخملاطر الصحية.
مهرجان  لصالــح  الدراســة  وأجريت 
إدنبــرة الدولي للعلوم، وشــارك فيها 
أكثــر مــن 1000 شــخص أجابوا عن 
اســتطالع بشــأن عــادات القيلولة، 

وحاالتهم النفسية.
الباحثون معيارا للســعادة من  ووضع 
خمس نقاط، فنال الذين يأخذون غفوة 

بسيطة في النهار درجة 3.67، أما 
الذين يأخــذون غفوة طويلة فنالوا 
يأخذون غفوة  والذين ال   ،3.44 درجة 

إطالقا حصلوا على 3.52 درجة.
 66% أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
مــن الذين يأخــذون قيلولة قصيرة 

بـ56%  مقارنة  بالسعادة،  يشعرون 
ألولئــك الذين يأخــذون قيلولة 

طويلــة، ممــا يســلط الضوء 
بني  الكبير  االرتبــاط  علــى 
القيلولة القصيرة والشعور 

بالسعادة.

السعادة ترتبط بالقيلولة

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن معهد بحــوث اآلثار الثقافية 
فــي الصــني العثور علــى مقبرة 
يعود تاريخها إلــى أكثر من 1300 
عام إبان فترة حكم أســرة "تانغ" 
في  وذلك   ،)907-618( اإلمبراطورية 

مقاطعة خبي شمالي الصني.
وذكر املعهد - وفقا لوســائل إعالم 
صينية أن املقبرة جرى اكتشــافها 
في موقــع للبناء علــى عمق 6.7 
مترات حتت ســطح األرض، وتتألف 
مــن اربعة أجــزاء: دهليــز املقبرة، 
والبــاب، والــرواق، وغرفــة الدفن، 
مضيفا أنه مت اكتشاف أكثر من 70 
قطعة من اآلثــار الثقافية القيمة 
والتــي شــملت متاثيــل فخارية، 

ومتاثيل خليول مصنوعة من الفخار 
على  نقوشــات  إلى  إضافة  امللون، 

شاهد املقبرة.

الشاهد  النقش على  ويشــير 
إلــى أن املقبرة تعود ملســؤول 
حكومــي يدعــى "يــوان يي" 
وزوجته، وهو من ســاللة "يوان 
شاو" اجلنرال الشهير في أسرة 
الشــرقية  اإلمبراطورية  هان 

.(220-25(
اآلثار  بحــوث  معهد  وأكــد 
املقبرة  أهميــة  الثقافيــة 
جزءا  بوصفها  املكتشــفة 
التاريخي  التراث  من  مهما 
والثقافي، حيث تسهم في 
دراسة األوضاع االجتماعية 
واإلنســانية  واالقتصادية 
حقبة  خــالل  والتاريخية 
أسرة "تانغ" اإلمبراطورية.

اكتشاف مقبرة بعد 1300 سنة
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