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حراك الجيل الجديد ينضم الى تحالف 
أهالي سهل نينوى يشكون2اإلصالح و27 شرطًا كرديًا في مهب الريح

3غلق الطرق بين المركز واإلقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
العاصمــة  فــي  انطلقــت 
الدولية  الورشة  أعمال  بغداد 
اجلامعات  ملؤشــرات تصنيف 
العربية بحضور ممثلي عشرين 

دولة ومنظمة عربية .
والقــى رئيس مجلــس وزراء 
والبحث  العالــي  التعليــم 
عبد  الدكتور  العربي  العلمي 
الرزاق العيســى كلمة خالل 
إن  الورشــة  افتتاح  فعاليات 
العــراق قــدم مقترحا عاجال 
لصياغة مشــروع مشــترك 
عن مؤشــرات التصنيف في 
اجلامعــات العربيــة لتقريب 
مســاحات التطابــق وتعزيز 
مؤسســات  في  القوة  نقاط 

التعليم العالي العربي.
أن  العيسى   الدكتور  واضاف 
الورشة ســتوفر فرصة  هذه 
ثمينــة للمراجعــة والتقومي 
ثقافة  وإرســاء  والتأســيس 

والترويج  واالعتمــاد  اجلــودة 
والتحفيز  التعليــم  جلــودة 
على تطوير املعايير األكادميية 

وإنتاج مقاربات نوعية للتعلم 
املعايير  االعتبار  بنظر  آخذين 
الدولية املعتمدة في تصنيف 

اجلامعــات لكنهــا ال متنــع 
غير املنصفــني املصابني بداء 
االســتهالك من التقول على 

بعدم  واتهامهــا  جامعاتنــا 
تصورهم  على  اعتمادا  اجلودة 
اجلامعات  جــودة  بأن  اخلاطئ 
او  واحد  تصنيــف  يختزلــه 
قياســية  ملعاييــر  تخضــع 
جامدة متغافلــني أن اجلهات 
املهتمــة بهذا الشــأن تضع 
شروطها في األغلب على وفق 
منطلقات ترويجية تصب في 
مصاحلهــا التجارية بالدرجة 

االساس.
اعلن  الســياق  هــذا  وفــي 
الدكتور العيســى منح احتاد 
100 مقعد  اجلامعات العربية 
دراسي في اجلامعات العراقية 
و10 مقاعــد لكل دولة عربية 
الورشة  أعمال  شــاركت في 

بشتى االختصاصات . 
اجلامعة  ممثلــو  ثمن  بدورهم 
العربيــة واحتــاد اجلامعــات 
العربيــة والدولة املشــاركة 
مبــادرة احتضــان الورشــة 

الذي  املشــروع  هذا  وصياغة 
سيؤسس بيئة محفزة باجتاه 
اجلــودة واالعتمــاد األكادميي 

العربي. 
على صعيد آخــر، دعت وزارة 
والبحث  العالــي  التعليــم 
العلمي امس االثنني، أصحاب 
مــن  فأعلــى   90 معــدالت 
خريجــي االمتحــان اخلارجي 
القبول  استمارة  إلى  للتقدمي 
الدراســية  للســنة  املركزي 

 .2018/2019
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
العبــودي في  للــوزارة حيدر 
بيان تلقــت "الصباح اجلديد" 
"الوزارة دعت  إن  نسخة منه، 
أصحاب معــدالت 90 فأعلى 
من خريجي االمتحان اخلارجي 
القبول  استمارة  إلى  للتقدمي 
الدراســية  للســنة  املركزي 

."2018/2019
تتمة ص3

تقريـر

انطالق الورشة الدولية لتصنيف الجامعات العربية في بغداد والعراق
السماح لخريجي االمتحان الخارجي بمعدل 90 بالتقديم على القبول المركزي

جانب من مبنى وزارة التعليم

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا رئيــس احلكومــة حيدر 
العبــادي البرملــان اجلديد الى 
التعــاون مع احلكومــة إلجناز 

مشاريع القوانني ذات األولية.
كلمة  فــي  العبــادي  وقــال 
بافتتاح اعمال جلسة البرملان، 
ضياع  بحالة  العراق  "تسلمنا 
أراضيه، لكن  باحتالل داعــش 

ستتســلم  املقبلة  احلكومة 
دولة موحدة ومســتقرة أمنياً 

وستقدم حياة افضل".
واكــد العبــادي "التركيز في 
املرحلــة املقبلة على اخلدمات 
واإلعمار ويجــب احلفاظ على 
حتقق  الذي  التاريخــي  النصر 
علــى داعــش، والــى عـــدم 
الطائفيـة  النبـــرة  إحيـــاء 

البغيضـة".
توظيف  عــدم  "يجــب  وقال 
معانــاة الشــعب لتحقيــق 
مكاسب سياسية، فمشاكل 
للحل،  قابلة  احملافظات  جميع 
وبدأنا اجــراءات مهمة لتوفير 
للمحافظات  املهمة  اخلدمات 

وخاصة في البصرة".
تتمة ص3

العبادي يوّجه أول دعوة للبرلمان: تسلمنا 
العراق بحالة ضياع وسنسلمه موحدا قويا

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظَم العشرات من حراس سجون 
اإلصــالح إضرابــا عــن الطعام  
لليوم السابع على التوالي تنديدا 
إطالق مخصصات  الوزارة  برفض 
بدل الطعام لهــم برغم إقرارها 

من قبل مجلس النواب .
الوزارة وعدت  "إن  وقال مضربون: 
الطعام  بدل  مخصصات  بصرف 

منتسب  آالف  ألكثر من خمسة 
من حراس ســجون اإلصالح في 
عموم البــالد والبالغة 270 ألف 
دينار شــهريا لكل منتسب بعد 
أن أقرت مــن قبل مجلس النواب 
إن  ، مضيفــاً:  في وقت ســابق 
الــوزارة متاطلت بصرفها في كل 
شــهر وتؤجل األمــر حتى وصل 
األمر في رواتب شــهر آب املاضي 

ذكرت بأنها ستحيل األمر مجددا 
للبرملان للتصويت عليه.

وأفاد املصدر: إن حراس ســجون 
الطعام  عــن  اضربوا  اإلصــالح 
لليوم الســابع على التوالي في 
سجون الرصافة الثانية والرابعة 
واخلامســة والفور سايد وحراس 

البوابات واآلليات والطوارئ.
تتمة ص3

إضراب حراس عدد من السجون
في بغداد عن الطعام

بغداد - الصباح الجديد:
انعقــدت أمس االثنــني، أولى 
في  النواب  مجلس  جلســات 
دورته الرابعة في مقره برئاسة 
أكبر األعضاء سنا محمد علي 
ترديد  وفيما شــهدت  زينــي، 
للفائزين  الدســتورية  اليمني 
باالنتخابات النيابية التي جرت 
أيار املقبــل، تفاقم خالف  في 
الســلطة  قطبي  أكبــر  بني 
التشــريعية للــدورة الرابعة 
واإلعمار  اإلصالح  حتالف  وهما 
اختيار  بشــأن  البناء،  وحتالف 
الكتلة األكبر، األمر الذي أبقى 

اجللسة مفتوحة حتى اليوم.
اجللســة  متدد  أن  املرجح  ومن 
حتى حتســم احملكمة االحتادية 
آلية  العليــا مهمة تفســير 
األكثر  النيابية  الكتلة  اختيار 
عدداً واملســؤولة عن تشكيل 

احلكومة.
وقــال القيــادي في ســائرون 
جاسم احللفي في حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، إن "اجلانب 
مجلس  جللســة  البرتوكولي 
النواب االولى انتهت من خالل 
اخلطــب التي القيــت وترديد 

القسم".
"حتالف  أن  احللفــي  واضــاف 
طلباً  قدم  واالعمــار،  االصالح 
إلــى رئيس الســن مــن أجل 
عدداً"،  اكثر  كتلة  تســميته 
مشــيراً إلى أن "الطرف االخر 
طلباً  قدم  البنــاء  حتالف  وهو 
مماثالً واعتباره كتلة اكثر عدداً 

ايضاً".
وبــني القيــادي في ســائرون 
أن "االمــر رحل إلــى احملكمة 
أجل  مــن  العليــا  االحتاديــة 
حســمه ومعرفــة مــن هي 
التي لها حق تشكيل  الكتلة 

احلكومة".
حســم  "عمليــة  أن  وأورد 
الثالث  الرئاسات  في  املناصب 
ســوف تنجز ضمن التوقيتات 
وأن تأجيل جلسة  الدستورية، 
مجلس النــواب حصل لغرض 
اختيار  بشأن  املتعلقات  بعض 

املرشحني".
ومضى احللفي ان "حتالفنا بات 
يضّم سائرون واحلكمة والنصر 
والوطنية والقرار وحتالف بغداد 

الدين  ونينوى هويتنــا وصالح 
هويتنا واالنبــار هويتنا وبيارق 
املكونات  وممثلي  وعابرون  اخلير 
وااليزيدي  واملسيحي  الصابئي 
والتحالــف  اجلديــد  واجليــل 

العربي في كركوك".
من جانبه، ذكر املتحدث باسم 
تيار احلكمة نوفل أبو رغيف أن 
"اخلــالف اجلوهري الذي ينصب 
على معرفة الكتلة االكبر هو 
الية احتساب عدد اعضائها".

وأضاف أبــو رغيف في تصريح 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، أن 
كانت  الســابقة  "التجربــة 
اعداد  احتســاب  اساس  على 
القوائــم  إلــى  املنضويــن 
املسجلة لدى املفوضية العليا 
مسبقاً  لالنتخابات  املستقلة 
واملؤيــدة بتواقيــع زعمائهــا 
وهو  عنها،  املمثلني  بوصفهم 

ما جنده االجراء الصحيح".
أن "الطــرف االخر  إلــى  ونوه 

يعتقد بــان الكتلة االكثر هي 
التــي تعتمد علــى التواقيع 
الفردية التــي يتحصل عليها 

التحالف من النّواب".
وأوضح أبو رغيف أن "معلومات 
وردتنــا تفيــد بــأن اتصاالت 
حصلت مــع احملكمة االحتادية 
العليا التي ابدت اســتعدادها 
على حسم هكذا طلب خالل 
وقت قصير ال يتخطى يوما أو 

يومني من تقدميه".

ولفت املتحدث باسم احلكمة 
اإلصــالح  "حتالــف  أن  إلــى 
واالعمار وصــل عدد اعضائها 

إلى 188 نائباً لغاية االن".
واســتطرد أن "الطرف الكردي 
طلب منــا مزيدا مــن الوقت 
من أجل حسم موقفه ومبجرد 
يحسم  سوف  إلينا  انضمامه 
االمر دون احلاجة إلى املرور عبر 

احملكمة االحتادية العليا".
وأكــد أبو رغيــف أن "حتالفنا 

االن موضوع  لغاية  يناقش  لم 
مرشــح رئيس مجلس الوزراء، 
كوننــا مــا زلنا فــي مرحلة 
مجلــس  رئيــس  انتخــاب 
النــواب ونائبيه ومن ثم رئيس 
اجلمهورية لكي يكلف بعدها 
النيابية االكثر  مرشح الكتلة 

عدداً بتشكيل احلكومة".
وفي الســياق، ذكر النائب عن 
حتالف البناء مهدي امرلي في 
تعليق إلــى "الصباح اجلديد"، 

السياســية في  "الكتــل  إن 
مجلس النواب بحاجة إلى 48 
ساعة الجل حسم العديد من 

اخلالفات".
"املوقف  أن  أمرلــي  واضــاف 
مــا زال غيــر واضــح، وهناك 
طلب تقدمنــا به إلى احملكمة 
بخصوص  العليــا  االحتاديــة 

الكتلة االكبر".
وأكد أن "احملكمة سوف يكون 
لها القرار احلاســم في حتديد 
التي لها حق تشكيل  الكتلة 

احلكومة".
ودعا امرلي الكتل إلى "االلتزام 
والتوقيتــات  بالســياقات 
الدســتورية مــن أجل املضي 
بعلميــة اختيــار الرئاســات 

الثالث".
افاد  متصــل،  صعيــد  وعلى 
القانوني جمال االسدي  اخلبير 
إلــى "الصباح  فــي تعليــق 
رئيس  "مهمــة  أن  اجلديــد"، 
الســن تنحصر وفق الدستور 
ترديــد  االول  محوريــن  فــي 
القســم للنواب والثاني فتح 
رئيس  ملنصب  الترشــيح  باب 

اجلمهورية".
"احملكمة  أن  االســدي  وأضاف 
اضافــت  العليــا  االحتاديــة 
السن  لرئيس  ثالثاً  اختصاصاً 
النيابية  الكتلة  تسجيل  وهو 

االكثر عدداً".
ولفت االسدي إلى أن "اجللسة 
تأجيلها  يتــم  أن  االولى ميكن 
علــى أن ال تتجــاوز املــدة 15 
يوماً لكي ال يتم التجاوز على 
احكام اختيار رئيس اجلمهورية 
القانون والدستور  الذي يوجب 
انتهاءه خالل شــهر من تاريخ 

انعقاد اول جلسة".
تتمة ص3

النزاع على "الكتلة األكبر" يطغى على الجلسة األولى 
للبرلمان والحل بيد المحكمة االتحادية

اإلصالح واإلعمار يفوق 180 عضوا والبناء 153

بغداد- الصباح الجديد
أكد رئيس اجلمهورية الدكتور 
فــؤاد معصوم أمــس االثنني، 
إن”جلسة اليوم حلظة تاريخية 
بتزامنهــا مــع االنتصار على 
“حرصة على  اإلرهاب“، مؤكدا 
صالحية  النواب  مجلس  منح 
ممارسة مهامه باملوعد املقرر”.

كلمته  خــالل  معصوم  وقال 

مجلس  جللســة  االفتتاحية 
النواب في دورته الرابعة امس: 
” نأمل بتشكيل حكومة قوية 
وتطلعات  متطلبــات  تلبــي 
العراقيــني “مشــيرا الــى ان 
العالقة املثمرة بني السلطات 
تســتلزم احتراما كامال لبنود 

الدستور”.
تتمة ص3

معصوم: جلسة البرلمان تاريخية 
لتزامنها مع االنتصار على اإلرهاب

بغداد - الصباح الجديد
الوزراء،  مجلس  أمانة  أعلنت 
أمس االثنــني، عن موافقتها 
الى  واحــد  بيت  على منــح 
حجز  بقانــون  املشــمولني 
ومصــادرة األمــوال املنقولة 
للنظــام  املنقولــة  وغيــر 

السابق.
وقالــت األمانة العامة جمللس 
بيــان لها، "ندعو  الوزراء في 

حجز  بقانــون  املشــمولني 
ومصــادرة األمــوال املنقولة 
وغيــر املنقولــة العائدة الى 
اركان النظام السابق بالرقم 
2017، للنظر في  )72( لسنة 
طلبات اعفاء دار سكن واحدة، 
اســتناداً الى البند )ثانياً( من 
املادة )1( والبند )اوالً(من املادة 

)3( من القانون".
تتمة ص3

أمانة مجلس الوزراء تمنح 
مسؤولي النظام السابق بيتا 
واحدا من أموالهم المصادرة

بغداد- الصباح الجديد:
أعلــن رئيس اجللســة األولى 
جمللــس النــواب محمد علي 
عن  االثنــني،  أمــس  زينــي، 
ترشــيح 6 أسماء الى رئاسة 

مجلس النواب.
واضــاف رئيس الســن زيني، 
قولــه خــالل اجللســة ، ان 
التــي  الســتة  "االســماء 
لرئاسة  نفســها  رشــحت 

مجلس النــواب هي كل من 
محمــد احللبوســي، محمد 
متيــم، احمد اجلبــوري، طالل 
النجيفي،  اســامة  الزوبعي، 

رشيد العزاوي".
رئيس الســن  ان  الى  يشــار 
محمــد علي الزينــي افتتح 
اعمال اجللسة االولى للبرملان، 
امس، بحضــور 297 نائباً، من 

اصل 328

ستة أسماء ترّشح
على رئاسة البرلمان

جانب من اجللسة االفتتاحية للدورة احلالية جمللس النواب



الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

بينما حسم حراك اجليل اجلديد، 
انضمامه  معلناً  موقفه  مبكرا 
الــى حتالف »اإلصــاح والبناء« 
بغرض تشــكيل الكتلة األكبر، 
ما زال وفد مشــترك من احلزبني 
الدميقراطي  الرئيسني  الكرديني 
الوطني  واالحتاد  الكردســتاني 
شاقة  مباحثات  غمار  يخوضان 
السياسية  واالحزاب  القوى  مع 
ماميكن  لتحقيــق  بغــداد،  في 
حتقيقه من 27 شرطاً وضعوها 
الكتلة  امــام  كردية  كمطالب 
التي ترغب بان ينضم اليها اكبر 

حزبني كرديني.
حصل  الذي  اجلديد  اجليل  حراك 
على اربعــة مقاعد في مجلس 
امره  العراقي حســم  النــواب 
حتالف  الــى  انضمامه  واعلــن 
لتشــكيل  والبناء«  »اإلصــاح 
الكتلــة االكبر، معلنــاً تأييده 
لتولــي رئيس الــوزراء العراقي، 
رئيــس ائتــاف النصــر، حيدر 
لوالية  الوزراء  رئاســة  العبادي، 
ثانية، مشــيرا الى ان بقاءه في 
التحالــف مرتبــط بعــدد من 

الشروط.
واكــد النائب عن حــراك اجليل 
اجلديد، ســركوت شمس الدين، 
إلى  اجلديــد  اجليــل  انضمــام 
الكتلــة األكبر التي تشــكلت 
في العــراق بني ائتــاف النصر 
وسائرون والوطنية وتيار احلكمة 
وعدة أطراف أخرى، مشــيرا الى 
ان حزبه يؤيد أن يشــغل حيدر 
الوزراء  رئيــس  منصب  العبادي 

مجدداً.
وتابع شمس الدين »إذا ما انضم 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
واالحتاد الوطني إلى هذه الكتلة، 
فإننــا سننســحب مــن هذا 

التحالف.
احد  اجلديد  اجليــل  حراك  ويعد 
حديثا  تشــكلت  التي  االحزاب 
فــي االقليــم بزعامــة رجــل 
االعمال الكردي شاســوار عبد 
الواحد، ومتكن مــن حتقيق اجناز 
كبيــر بحصوله فــي انتخابات 
مجلــس النــواب العراقي على 
اربعــة مقاعد اثنــني منها في 

السليمانية ومثلهما في اربيل.
وبينما يجري احلزبان الرئيســان 
في اقليــم كردســتان حوارات 
لتحديد  بغــداد  فــي  مصيرية 
وجهــة الكــرد اجلديــدة فــي 
العملية السياســية العراقية، 
شــعبية  اوســاط  توقعــت 
واكادمييــة ان تتعقد مســاعي 
احلزبني لتحقيق القدر االكبر من 
املطالب التــي حملوها معهم 
الى بغداد ضمن مشروع يتألف 

من 27 نقطة.
ويقول استاذ العلوم السياسية 
تصريح  فــي  محمــد  ريبــوار 
اعان عدد  ان  اجلديــد،  للصباح 
من الكتل الفائزة في االنتخابات 
عن تشــكيل الكتلة االكبر دون 
احلاجة الى مشاركة الكرد افقد 
املكون الكــردي دوره احملوري في 
اخرى  كفة  علــى  كفة  ترجيح 
العراقية  السياسية  القوى  بني 

الفائزة في االنتخابات.
واضــاف محمــد، ان الكرد لم 

يجنــوا شــيئا مــن احلكومات 
السابقة وانهم لم يتمكنوا من 
حتقيق اي مكسب سوى االبقاء 
على مــا حتقق لهم فــي زمن 
العبادي، مطالباً القوى واالحزاب 
الكرديــة بالتفكير بنحو جديد 
في االنضمام الى خانة املعارضة 
ومراقبــة اداء احلكومة اجلديدة، 
بــدالً من ســعيهم  للحصول 
علــى املناصــب واالمتيــازات، 
حتت حجــة الســعي لتحقيق 

املكاسب لشعب كردستان.
بــدوره قــال ســامان مولــود 
وهــو خريج جامعــي، للصباح 
اجلديد، ان خســارة الكرد لكثير 
نتيجة  كان  مــن مكاســبهم 
دون  االســتفتاء  الجراء  حتمية 
دراســة واعداد مسبق، ما احلق 
زال  ما  كبيــرا  ضــررا  باالقليم 
يدفع ثمنه حلد االن، مســتبعدا 
ان يحقــق الوفــد الكــردي اي 
تقدم في مباحثاتــه في بغداد 
الدور  تراجع  لعدة اسباب، منها 

الكــردي في العــراق بعد اجراء 
االســتفتاء، وتشــتت البيــت 
السياسي  واالنشــقاق  الكردي 

بني االطراف الكردستانية.
وكانت الصباح اجلديد قد علمت 
من عضو فــي الوفد التفاوضي 
ان  الكردستاني،  الوطني  لاحتاد 
احلزبني الكرديني الرئيسني االحتاد 
والدميقراطي اعدا ورقة تتضمن 
27 شرطا للتفاوض مبوجبها مع 
اعادة  أهمها  العراقية،  االطراف 
حصة الكرد من املوازنة االحتادية 
وتطبيع  عهدهــا،  ســابق  الى 
واعادة  االوضاع فــي كركــوك، 
في  البيشــمركة  قوات  نشــر 
املناطــق املتنازع عليها، وحتديدا 
 140 املادة  ،وتطبيق  في كركوك 
وموافقة احلكومة االحتادية على 
تصدير االقليــم نفطه وتوقيع 
العقود مع الشــركات العاملية 
بنحو مســتقل دون احلاجة الى 

موافقة احلكومة االحتادية.
هذا وترك نواب احلزبني الکردیني 

الوطني  واالحتــاد  الدميقراطــي 
بعد  النواب  مجلس  قاعة  اجلدد 
اداء اليمــني الدســتورية، وقال 
للصباح  كردي  سياسي  مصدر 
اجلديــد، إن الهــدف مــن هذا 
االنسحاب هو االخال بالنصاب 
علی أمل الوصول الی توافق مع 
الكتل السياســية خال االيام 
اية كتلة  املقبلة، قبيل تكليف 

بتشكيل احلكومة املقبلة.
وكان الوفــد الكردي املشــترك 
واالحتاد  الدميقراطي  احلــزب  من 
زيارة حالية  الوطني الذي يجري 
لبغداد قــد اجتمع مــع وفدي 
القانــون وحتالف  دولة  ائتــاف 
الفتح، في إطار مشاورات الكتل 

العراقية لتشكيل احلكومة.
شروطه  احلزبني  وفد  وســيعرض 
االكبر  الكتلــة  الــى  لانضمام 
ضمن مساعي تشكيل احلكومة، 
الذي يؤكد القادة الكرد عدم وجود 
فيتو لديهم على اي جهة تكلف 
بتشكيل احلكومة املقبلة، الفتني 

الى استعدادهم للتحالف مع اي 
جهة تقبل بشروطهم.

وكان رئيــس الوزراء حيدر العبادي 
قد قال فــي مؤمتر صحفي عقده 
األحــد، ان بعض مطالــب الكرد 
والســنة قابلة للتطبيق، مشيرا 
الــى ان طــرح مســألة كركوك 
ضمن شــروط الكــرد للتفاوض 
املقبلة  احلكومة  تشــكيل  على 

امر مرفوض.
العبــادي قال في معرض رده على 
اســئلة الصحفيــني ان االحزاب 
التحالف  فــي  احلق  لها  الكردية 
مع الكتلــة التي ترغــب النهم 
شــركاء في تشــكيل احلكومة 
استعداده  العبادي  واكد  املقبلة، 
ملناقشة جميع املسائل مع الكرد، 
سواء كانت املناقشة عن كركوك 
أو املتنــازع عليهــا، أو مســألة 
النفط، واملنافــذ احلدودية، وقوات 
البيشــمركة، أو املوازنــة، معلنا 
بأنه من حق اهالي تلك املناطق ان 

يديروا امنها بانفسهم.

شؤون عراقية

حراك الجيل الجديد ينضم الى تحالف 
اإلصالح و27 شرطًا كرديًا في مهب الريح

يدعم العبادي لرئاسة الوزراء  

يبدو ان املسار التشريعي والتنفيذي لتشكيل 
احلكومــة العراقيــة املقبلة يواجــه حتديات 
ابرزها بالصراع احملموم  سياسية كبيرة يتمثل 
لاســتحواذ على منصب رئيس الوزراء وخال 
الثمانــي واالربعني ســاعة املاضية شــهدت 
العاصمة بغداد ومدينة النجف االشرف وبعض 
االميركية  والعاصمــة  االقليمية  العواصــم 
واشنطن اتصاالت مباشــرة وغير مباشرة بني 
زعماء سياســيني عراقيني وقادة ومســؤولني 
عرب واجانب ولم تنقطع رســائل التواصل مع 
املرجعية الدينية في النجف االشــرف ملتابعة 
ابرز شــأن عراقي وتبــادل الراي في الســعي 
نحو اختيار وتنصيب رئيــس وزراء جديد وعقد 
حتالفات حتقق االغلبية الكافية الختياره وعلى 
الرغــم من مضي اكثر من اربعة اشــهر على 
االنتخابات التشــريعية اال ان االســتحقاقات 
الدستورية املتمثلة بعقد اجللسة االولى جمللس 
النواب اجلديد شهد ويشهد التباسا وتشويشا 
افرزته حتركات االحزاب والكيانات السياســية 
حتى اللحظة االخيرة من اجل حيازة اكبر عدد 
ممكن من االصوات املتحالفة لتشكيل الكتلة 
االكبر وفي خضم هذا الســعي للوصول الى 
العدد االكبر والكتلة االكبر يصبح الشــعب 
العراقي في هذا املســار الطويــل واملتعثر هو 
اخلاســر االكبر الذي يرى امامه يوميا مشاهد 
القلــق وضيــاع الفــرص والتفريــط بالزمن 
وتبديد اجلهود في النزاعــات احلزبية والفئوية 
السياســية في  الكيانــات  ووضع مصالــح 
ســلم االوليــات وتهميش مصالح الشــعب 
والباد وتعريــض مقومات القــوة في الدولة 
الى االســتغال وتراجع النشــاط االقتصادي 
واملالي بفعل تأجيــل الكثير من القرارات التي 
تدمي الفاعلية في اجهزة الدولة فماتزال هناك 
الكثير من االســتحقاقات التي تتعلق باكمال 
املشــاريع بانتظار تشــكيل احلكومة اجلديدة 
مــن اجل وضعهــا موضع التنفيــذ واالخطر 
من ذلــك تلويح بعــض االحــزاب واجملموعات 
السياســية بتأزمي املوقف العــام والتخلي عن 
بعض املســؤوليات فــي ملفــات االمن مالم 
تتحقق رغباتها وطموحاتها في احلصول على 
املكاســب السياســية في الدورة االنتخابية 
اجلديدة وفسح اجملال للتدخات االقليمية وفي 
كل مشــاهد التأزمي هذه لم جند وعيا سياسيا 
ناضجا يأخــذ بنظر االعتبــار االخطار احملدقة 
بالباد او استعدادا لتقدمي التنازالت والتضحية 
باملصالح الفرديــة والفئوية من اجل مصلحة 
العراق دولة وشــعبا بل علــى العكس مايزال 
التنابــز والتخوين واملناكفات بني املتنافســني 
في اشــده من علــى منابر االعــام تفضحه 

التصريحات املتضاربة واملناكفات احلامية .  

الخاسر األكبر ..!!

تقـرير

بغداد- الصباح الجديد:

بحثــت مديــر عــام دائــرة احلماية 
االجتماعية للمرأة فــي وزارة العمل 
ممثلة  مع  املوســوي  الدكتورة عطور 
اللجنــة الدولية لشــؤون املفقودين 
)كاري كوبيــر( مديرة برنامج مبادرات 
اجملتمــع املدني كيفيــة دعم عائات 
وتقدمي  املفقودين عن طريق احلكومة 
اخلدمات لهذه العائــات اضافة الى 
بحــث القــرار االممــي )1325( في ما 

يخص املرأة في النزاعات والسام . 
اجتماعها  خال  اللجنة  ممثلة  وابدت 
مع مديــر عام دائــرة حمايــة املرأة 
رغبتها للتعاون مع الدائرة كون املتأثر 
املباشر هي املرأة ويكون التعاون معا 
في اجلوانــب االجتماعية التي تخص 
عائات املفقودين وامكانية شــمول 
بعض العوائــل منهم باعانة احلماية 

االجتماعية . 
الدكتورة عطور  اعربــت  من جانبها 
املوســوي عــن اســتعداد الدائــرة 
التــام للتعــاون، موضحــة لهم ان 
هذا مــن صميم عمــل الدائرة التي 
واالجتماعي  النفســي  الدعم  تقدم 
للنســاء املعنفات فضــا عن رواتب 
النساء  من شــرائح  للعديد  االعانة 
الفاقــدات للمعيل، مبينة عدم قدرة 
الدائــرة وفــق الظــروف احلالي على 

شــمول هذه العوائل حاليــا باعانة 
احلمايــة االجتماعيــة نظــرا لعدم 
وجود تخصيصــات مالية وعند توفر 
عن  شــمولهم  ميكن  التخصيصات 
طريق التقدمي الكترونيا وفق الضوابط 

املعمول بها في الدائرة. 
واوضحت املوســوي ان هناك  بدائل 
عــن االعانــة االجتماعيــة ممكن ان 
تتعاون فيهــا الدائرة مع اللجنة عبر 
تقدمي مشــاريع منزلية مدرة للدخل 
كما مت العمل بها مع اللجنة الدولية 
للصليــب األحمر حيــث يوجد لدى 
اللجنــة الدولية برامج مشــابه مع 
كل الوزارات املعنية بشؤون املفقودين 
وكون دائرتنــا ترعى من ضمن فئاتها 
زوجة املفقود .واكدت مدير عام دائرة 
حماية املرأة الــى ان الصليب االحمر 
يسعى الى تشكيل مركز وطني ثابت 
للمفقودين سيساعد على دعم هذه 

الفئة .
إقامة ورش  االتفاق علــى  هذا وجرى 
عمــل لتطويــر قــدرات الباحثــني 
والعاملــني مــن قســمي اخلدمــة 
االجتماعية  والبحــث  االجتماعيــة 
في بغداد واحملافظــات لتقدمي افضل 
اخلدمــات االجتماعية لهذه العائات 
التي تعاني من عــدم معرفة مصير 

ذويها .
وقدمت املوسوي شرحا عن االجراءات 
االستثنائية للدائرة حول الناجيات من 
قامت  وما  والشبكي  االيزيدي  املكون 

به الوزارة من شمول استثنائي لهذه 
النســاء كأجراء حكومي للتخفيف 
داعش  ممارسات عصابات  جراء  عنهن 

االرهابية . 
على صعيد متصل عقدت هيئة الرأي 
في الوزارة اجتماعا ملناقشة املؤشرات 

وامللموســه في  الواضحة  االيجابية 
عمــل الــوزارة وحرصهــا على عقد 
مواعيدها  في  الرأي  هيئة  جلســات 
املطروحة  املوضوعات  ودراسة  احملددة 
فيها واتخــاذ القرارات مبا يدعم عمل 
الوزارة  ودوائرها والهيئات التابعة لها. 

كما حتدثــت الهيئة عــن االجراءات 
التي اتخذتها الوزارة بشــأن االحداث 
املواطنني  بخــروج  اخلاصة  االخيــرة 
للمطالبــة بحقوقهــم مــن خال 
التظاهــرات الســلمية فــي بغداد 
الســريعة  واالجراءات  واحملافظــات، 

التي اتخذتهــا االمانة العامة جمللس 
الوزراء ومنها تشكيل اللجنة العليا 
خلية  وتشــكيل  واخلدمات،  لاعمار 
ازمة في كل وزارة لتلبيه مطالبهم ، 
وان الوزارة كانت السباقة في تشكل 
اخللية للوقوف على املشــكات التي 
يعانون منهــا املواطنني واهمها عدم 
اخلدمات  ونقص  للعمل  فرصة  ايجاد 
البطالة  ملف  والن  والكهرباء.  كاملاء 
من اختصاص الوزارة فقد دعا الوكيل 
االقدم الى تضافر اجلهود لغرض ايجاد 
حل لهذه املشــكلة من خال ايجاد 
الشباب  وتأهيل  فرص عمل مناسبة 
وزجهــم فــي الــدورات التدريبيــة 
التــي تقيمها الوزارة لاســهام في 
مســاعدتهم على انشــاء مشاريع 
مــدرة للدخل ، الفتة الــى االجراءات 
التــي اتخذتها الــوزارة بهذا الصدد 
ومنها مفاحتة مجلــس الوزراء لزيادة 
التخصيصــات املاليــة للتمكن من 
تدريــب عدد اكبر مــن الباحثني عنه 
التخصيصات  زيــادة  كذلك  العمل، 
احلماية  باعانــات  اخلاصــة  املاليــة 

االجتماعية. 
الهيئة عقد  وخال االجتماع قــررت 
االزمة  خلية  للجنــة  عاجل  اجتماع 
االمور  ملناقشــة جميــع  الوزارة  في 
التــي تتعلق بالطاقة االســتيعابية 
اماء  وكيفية  التدريبيــة  للمراكــز 
االلكتروني  املوقع  عبر  االســتمارات 
للوزارة من قبل املستفيدين ومعرفة 

البيانات  قاعــدة  ضمن  املســجلني 
وكيفية اجــراء التقاطعات مع الذين 
لم يتم تسجيلهم ومع املستفيدين 
من االعانــات االجتماعية لشــمول 
التي  باخلدمات  الفعليني  املستحقني 
تقدمها الــوزارة. وقررت الهيئة ايضا 
الوزارة  برئاســة وكيل  تشكيل جلنة 
لشــؤون العمل الدكتور عبد الكرمي 
النظر في  اعــادة  عبد اهلل لغــرض 
املعلومات  تكنولوجيا  مركز  تشكيل 
فــي هيئــة احلمايــة االجتماعيــة 
ليشــمل عملها جميع دوائر وهيئات 
الوزارة لضمان تأدية دورها بالشــكل 

املطلوب. 
واتخذت الهيئة قرارا بتشــكيل جلنة 
لدراسة وتنفيذ املقترح اخلاص بتوحيد 
االقســام املشــار اليها فــي الفقرة 
)2( مــن كتاب االمانــة العامة جمللس 
الــوزراء، وهي كل من اقســام اجلودة 
الشاملة والتطوير املؤسسي ووحدات 
السياســات العامة ووحــدة متابعة 
مجلس  وتوجيهات  القــرارات  تنفيذ 
الوزراء وشؤون املواطنني وقسم تقومي 
واملصادقــة على   ، املؤسســي  االداء 
مذكرة التفاهم بني العراق والسودان 
املهنــي واالخذ  التدريب  في مجــال 
التي  املاحظات  جميع  االعتبار  بنظر 
ابداهــا اجملتمعون بشــأن املذكرة من 
والشكلية  املطبعية  االخطاء  ناحية 
، فضا عن اســتبدال بعض املفردات 

التي وردت فيها.

العمل ولجنة شؤون المفقودين الدولية تبحثان زيادة الدعم للنساء فاقدات المعيل

فاقدات املعيل

تسعى لشمول عدد أكبر من العاطلين في دوراتها التدريبية

رئيس كتلة حراك اجليل اجلديد

حراك الجيل الجديد 
الذي حصل على 
أربعة مقاعد في 
مجلس النواب 
العراقي حسم أمره 
وأعلن انضمامه الى 
تحالف »اإلصالح 
والبناء« لتشكيل 
الكتلة األكبر
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بغداد - الصباح الجديد:
اعدت امانة بغداد خطة متكاملة 
لإلســتعداد ملوسم االمطار املقبل 
عبر عــدد من اإلجــراءات العاجلة 
شــبكات  وتســليك  لتنظيــف 
اجملاري وفتح االنســـدادات وتأهيـل 
احملطـــات ضمـن قاطـــع بلديـة 

الكاظميـة.

وذكرت مديريــة العاقات واالعام 
ان " دائرة بلدية الكاظمية باشرت 
ملوســم  املبكــرة  إســتعداداتها 
االمطار علــى وفق خطة تضمنت 
عــدة اجــراءات لضمان تشــغيل 
محطات وخطــوط نقل وتصريف 
ميــاه الصرف الصحــي واالمطار 

بكامل طاقاتها التصميمية ".

واضافت ان " ماكات قسم اجملاري 
قامــت باضافة مولــدة ثانية الى 
الكاظمي  محطة عبــد احملســن 
بســعة )k.v )1500 وهي االن بطور 
االنتاجيــــة  بالدائــرة  الصيانــة 
واجـــراء اعمـــال الصيانـة عـلى 
واحمليـط  الشاجليـــة  محطـــات 

والنـواب".

وبينــت ان " الدائرة متكنت من حل 
الكهربائي  التيار  انقطاع  مشكلة 
في محطة خط الطوارئ بالتعاون 
مع وزارة الكهرباء عبر إســتثنائها 
لضمان  املبرمــج   القطــع  مــن 
با  اســتمرار تشــغيل احملطــات 
توقف السيما في  اثنــاء هطـول 

االمطـار ".   

أمانة بغداد تعّد خطة متكاملة استعدادا لموسم األمطار المقبل 
بغداد - الصباح الجديد:

العالــي  التعليــم  وزارة  أعلنــت 
االثنني، عن  امس  العلمي،  والبحث 
متديــد التقدمي على قنــاة القبول 
املباشــر فــي اجلامعات للســنة 
نهاية  الى   2019/2018 الدراســية 
اخلميس  يوم  من  الرســمي  الدوام 

املوافق السادس من ايلول احلالي.

وقال املتحدث الرسمــــي للـوزارة 
الدكتــور حيدر العبــودي في بيان 
تلقت الصباح اجلديد  نسخة منه، 
إن »الوزارة وافقت على متديد التقدمي 
بالطلبة  اخلــاص  االختبار  إلجــراء 
ضمــــن  للترشــيح  املتقدمــني 
للدراســات  املباشــر  القبول  قناة 
للسنة  اجلامعــات  في  الصباحية 

إلـــى   2019/2018 الدراسيــــة 
ليوم  الرســمي  الــدوام  نهـــاية 
اخلميـــس املوافــق الســادس من 
ايلول احلالي«، مبينا أن »هذا اإلجراء 
يأتي إلتاحــة الفرصة أمام الطلبة 
الســتكمال متطلبــات التقــدمي 
الــى كليات وأقســام القبــــول 

املباشــر«.

تمديد التقديم على القبول المباشر
 في الجامعات حتى الخميس المقبل

عبر إجراءات عاجلة لتنظيف شبكات المجاري وتأهيل المحطات



بغداد - الصباح الجديد:
ســجلت ثالث مدن ومناطق ب العراق، أمس 
االثنني، املرتبات الثالث األولى بأعلى درجات 
احلــرارة بالعالم خالل 24 ســاعة املاضية، 
ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشــرت محطــة "بالســيرفيلي" فــي 
كاليفورنيا األميركية، جدوال بأعلى درجات 
احلرارة في العالم خالل الـ24 ساعة املاضية 
حيــث بني اجلدول ان منطقة احلســني في 
البصرة سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم 
حيث بلغت درجات احلــرارة فيها 49 درجة 
الدولي بدرجة  البصرة  تليها مطار  مئوية، 
حرارة 48.5 درجة مئوية، في حني جاء قضاء 
خانقني في محافظة ديالى باملرتبة الثالثة 

بدرجة حرارة تبلغ 48.4 درجة مئوية .
وبــني اجلدول ايضــا ان منطقــة بدرة في 
بدرجة  اخلامسة  باملرتبة  واسط  محافظة 
حــرارة 48 درجة مئوية ، فيما جاءت مدينة 
الناصريــة باملرتبة الثامنــة بدرجة حرارة 
بلغــت 47.5 درجة مئوية، واحتلت منطقة 
احلي الكوت في محافظة واســط املرتبة 
العاشــرة بدرجة حرارة تبلــغ 47.4 درجة 

مئوية.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
كشــف النائب األول حملافــظ ذي قار عادل 
الدخيلــي أمــس االثنني، عن نــزوح 1200 
عائلة من جنوبي احملافظة بســبب اجلفاف 
مياه  ملناســيب  الكبير  االنخفــاض  جّراء 
نهر الفرات، مؤكــداً نفوق أعداد كبيرة من 

املواشي.
وقــال الدخيلي في بيان تلقــت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه امــس، إن "أكثر من 
1200عائلة غادرت ديارها وممتلكاتها بسبب 
شح املياه الواصلة إلى مناطقها، وتوجهت 
إلى مدن ومحافظات أخرى بحًثا عن أماكن 

تتوفر فيها مصادر املياه".
وأشار النائب االول  إلى "نفوق أعداد كبيرة 
من املواشــي وتهديد الثروة احليوانية التي 
تعرضــت لضــرر كبير في مناطــق أهوار 
اجلبايش واحلّمار والفهود الى جانب صعوبة 
توفير مياه صاحلة للشرب او للزراعة بسبب 
جتاوز عدد من احملافظات على احلصة املائية 

للمحافظة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت األرقــام التي ســجلتها بعثة األمم 
}يونامي{ مبقتِل  العراق  املتحدة ملســاعدة 
ما مجموعه 90 مدنياً عراقياً وإصابة 117 
آخرين، جراء أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع 
املسلح التي وقعت في العراق خالل شهر 

آب 2018.
وذكــرت البعثة فــي تقريرها الشــهري، 
اطلعــت "الصباح اجلديد" على نســخة 
منه ان "هذه األرقام تشمل سائر املواطنني 
وغيرهم ممن يعّد من املدنيني وقت الوفاة أو 
اإلصابة - كالشرطة في مهام غير قتالية 
والدفــاع املدنــي وفرق األمن الشــخصي 
املنشآت ومنتسبي قسم  وشرطة حماية 

اإلطفاء".
وتابع "من بني األعداد الكلية التي سّجلتها 
}يونامي{ للخســائر خالل شــهر آب، بلغ 
عدد القتلى املدنيني 82 شــخصاً ليس من 
بينهم أفراد من الشــرطة ، فيما بلغ عدد 
اجلرحــى املدنيني 113 شــخصاً }ليس من 

بينهم أفراد من الشرطة{".
واضاف ان "كانــت محافظة بغداد األكثر 
تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا املدنيني 
77 شــخصاً }24 قتيالً و53 جريحاًؤ، تلتها 
محافظــة نينوى }29 قتيــالً و10 جرحى{، 
ثم محافظة األنبــار }6 قتلى و26 جريحاً{. 
وقد حصلت البعثة علــى أعداد الضحايا 
املدنيــني في األنبار من دائــرة صحة األنبار 

وحتديثها حتى 30 آب.

العراق يحتل المرتبات 
الثالث األولى بأعلى 
درجات الحرارة بالعالم

نزوح 1200 عائلة من جنوب 
ذي قار بسبب شح المياه

يونامي: استشهاد وإصابة 
207 عراقيين في آب

النزاع على "الكتلة األكبر" 
يطغى على اجللسة األولى 
للبرملان واحلل بيد احملكمة 

االحتادية
وذهب إلى أن "االمر قد حتسمه 
العليــا  االحتاديــة  احملكمــة 
الســيما املنازعة بــني طرفي 
أي  باحقية  احلالــي  البرملــان 

منهما بتشكيل احلكومة".
الســن،  رئيس  امهل  وفيمــا 
النواب ساعة لتسوية امورهم 
قبل اتخاذ قراره بإبقاء اجللسة 
كتلة  رئيس  اعلــن  مفتوحة، 
سائرون حسن العاقولي، امس 
االثنــني، عن تشــكيل كتلة 
الكتلة  واالعمــار،  االصــالح 
االكبر عددا في البرملان وتضم 

أكثر من 180 نائبا.
وقــال العاقولــي فــي مؤمتر 
صحفي داخل البرملان، إن "عدد 
النواب في الكتلة االكبر يفوق 

الـ180 نائبا".
وأضاف انه "اســتنادا الى قرار 
احملكمة االحتادية نعلن تشكيل 

االصــالح واالعمــار الكتلــة 
االكبر عــددا في البرملان والتي 

تضم 20 حتالفا سياسيا".
وتابع ان "من القوائم املنضوية 
في الكتلــة، النصر موقع من 
الوطني  واحلكمــة  العبــادي 
وسائرون والوطنية وبيارق اخلير 
الصابئي وحتالف متدن  واملكون 
الدين  هويتنــا وصالح  واالنبار 
الى  اضافــة  وديالى  هويتنــا 
اجليل اجلديــد وكفاءات واحلزب 

املدني".
ماضون  "نحن  العاقولي  وأكد 
الدســتورية  التوقيتات  ضمن 

لتشكيل حكومة قوية".
وفي مؤمتر صحفي مماثل أعلن 
خالد  الفتــح  ائتــالف  عضو 
االســدي واملنضوي في حتالف 
البناء  كتلة  تشــكيل  البناء، 
االكبر عــددا في البرملان والتي 

تضم 153 توقيعا حياً.
وقال األســدي: "اطلقنا على 
البنــاء ألننا  حتالفنــا اســم 
تعاهدنا على بناء العراق خالل 

الفترة املقبلة".
وأضاف "شكلنا الكتلة االكبر 
نائباً   153 بتوقيــع اكثر مــن 
رؤساء  توقيع  وليس  شخصياً 
الكتــل"، مؤكــدا ان "نــواب 
حتالــف البناء وقعــوا جميعا 
ولم يتم االعتماد على تواقيع 

رؤساء الكتل".
البنــاء  "حتالــف  ان  وتابــع 
اجتمعــت فيــه االرادات التي 
حيا  توقيعا   153 من  تشكلت 
من جميع النواب وليس لرئيس 
الكتلــة، حيــث قدمناها الى 
رئيس الســن مقرونة بتواقيع 

النواب".
واضــاف ان "البناء يضم دولة 
القانون والفتح و21 من النصر 
وعدد من نــواب البصرة وعدد 
من صــالح الديــن هويتنا و9 
من الوطنيــة و11 من القرار"، 
االعتراض  يريد  "من  ان  مؤكدا 
واحملكمــة  القانــون  فبيننــا 
في  احلق  وللنائــب  االحتاديــة 

حتديد خياراته".

العبادي يوّجه أول دعوة 
للبرملان: تسلمنا العراق 
بحالة ضياع وسنسلمه 

موحدا قويا
واكد العبادي ايضا ضرورة بناء 
عالقات إقليميــة قائمة على 
الســيادة وعدم التدخل، وقال 
"نريد بناء عالقات سليمة مع 
مختلف دول العالم، في العراق 
يجب اال يكون مجال ألي سالح 

خارج سلطة الدولة".

إضراب حراس عدد من 
السجون في بغداد عن 

الطعام
مشــيرا إلى: إن احلراس تركوا 
الطعــام مــن دون تســلمه 
بـــإرجاعه  آخرون  قــام  فيما 
املتعاقدين  املتعهديــن  مــع 
مع الــوزارة  لتقــدمي الطعام 
الذيــن وصفوه  للمنتســبني 

بالنوعيات الرديئة .

معصوم: جلسة البرملان 
تاريخية لتزامنها مع 
االنتصار على اإلرهاب

وتابــع أن هذا الــدورة الرابعة 
جمللس النواب تأتي في ظل ظرف 
دقيــق الســتكمال العراقيني 
في بنــاء دولتهم والعمل على 
املناطق  في  املواطنــني  حقوق 
احملررة واعادة النازحني ومعاجلة 
والبطالــة وتعميــق  الفقــر 
وتوفير  اجملتمعيــة  التوعيــة 
اخلدمــات الى جانب الســلم 

االهلي ومعاجلة ملف املياه.

أمانة مجلس الوزراء متنح 
مسؤولي النظام السابق 
بيتا واحدا من أموالهم 

املصادرة
وحددت امانــة مجلس الوزراء 
اخلدمــات  لتقــدمي  رابطــا 
CABINET.GOV-IQ.COM/ (

"التقــدمي  او   ،  )CABINET60
املباشــر عن طريــق مراجعة 
في  املواطنني  خدمــة  مكتب 

مقره الواقع في بناية التجنيد 
القدمي/ منطقة العالوي."

انطالق الورشة الدولية 
لتصنيف اجلامعات العربية 

في بغداد والعراق
وأضاف العبــودي، أن "إجراءات 
الطلبة  أمــام  متاحة  التقدمي 
الناجحني في االمتحان اخلارجي 
للدراســة االعداديــة احلائزين 
علــى معــدل 90 فاعلى ومن 
مواليد 1983 صعــودا"، مبيناً 
أنه "بإمــكان الطالب التقدمي 
إلى استمارة قناة القبول العام 

وقناة ذوي الشهداء".
العالي  التعليــم  وزيــر  وكان 
الرزاق  عبــد  العلمي  والبحث 
الطلبــة  منــح  العيســى 
االمتحــان  فــي  الناجحــني 
املعدالت  أصحاب  من  اخلارجي 
90 فأعلى اســتثناء من شرط 
التقــدمي على  العمــر لغرض 
"تقديــرا  املركــزي  القبــول 
ملثابرتهم في حتصيل العلم". 

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ الصباح الجديد: 

يشــكو ســكان بعض البلدات 
الطرق  نينوى من غلق  في سهل 
بني املركــز واإلقليم منذ أقل من 
عام بقليل، األمــر الذي يضاعف 
وتنقالتهــم،  معاناتهــم  مــن 
وسط تساؤوالت عن فتح الطرق 
الرئيسة وغلق الطرق على بلدات 

ذات أهمية أقل بكثير.
ومت غلق الطرق بني ســهل نينوى 
في منتصف  واقليم كردســتان 
املاضي،  العام  االول من  تشــرين 
بعــد تقــدم القــوات العراقية 
واحلشــد الشــعبي الى غالبية 
أجزاء سهل نينوى، ومت فتح بعض 
الطرق الرئيســة والثانوية، لكن 
بلدات اخرى ما زالت تشــكو من 
فتح  مبســألة  شــمولهم  عدم 
الطــرق أســوة ببقيــة املناطق 

اجملاورة.
ويشار الى ان طريق املوصل اربيل، 
كمــا ان طريــق املوصــل دهوك 
مفتوح، وكذلــك فان بلدات مثل 
املوصل(  )شرقي  وبرطلة  قرقوش 
ال تعاني من غلق الطرق النها تقع 
املوصل، فيما  اربيــل  على طريق 
بلــدات مثل بعشــيقة، القوش، 
ختــارة، تلكيف وغيرهــا تعاني 
من هذه املشــكلة التــي يقول 

ناشطون عنها انها غير مبررة.
وســام متــى صليوا، يقــول لـ 
"الصباح اجلديد" ان "غلق الطرق 
علــى مناطق تلكيــف والقوش 
وبعشيقة وعشرات القرى االخرى 
بني املركز واالقليم مســتمر منذ 
11 شــهرا، وال نعرف ملاذا ال يتم 
فتحه، علما ان الطرق الرئيســة 

مفتوحة".
ســكنة  مــن  "االالف  واضــاف 
سهل نينوى ومن شتى املكونات 
وظائــف  لهــم  واالنتمــاءات 

ويعانون  االقليم،  فــي  والتزامات 
االمريــن فــي التنقــل، حيث ان 
الطريــق الذي يســتغرق نصف 
ســاعة او ســاعة بات يستغرق 

ساعة و ساعتني على التوالي".
واشــار صليــوا الــى ان "العام 
الدراســي في االقليــم بدأ منذ 
بضعــة ايــام، وعلــى الكــوادر 
التعليمية من معلمني ومدرسني 
لكن  يوميا،  ملدارســهم  الذهاب 
بوجود طرق مغلقــة هنا وهناك 
فــان االمر متعب جــدا، علما ان 
املئات من زمالئنا اضطروا للمبيت 
في القرى والبلدات التي يداومون 

فيها خلمســة ايام في االسبوع، 
الن التنقل امر صعب ويستهلك 
الوقــت بشــكل اليصــدق في 

الذهاب واالياب".
ان "اغلب االهالي من  الى  منوها 
عامة  وحتى  والفالحني  املوظفني 
الناس يشكون من هذه املشكلة، 
حيــث هنالــك بضائــع ينبغي 
نقلها، ومرضى يريدون العالج في 
اربيل او دهوك، او موظفني يريدون 
الذهاب والعودة لدوامهم بشكل 
مريح، لكن لالسف ما زلنا ننتظر 
فتــح الطرق الفرعيــة، علما ان 
الشائعات حول فتح هذه الطرق 

باتت تنتشــر كل اسبوع تقريبا، 
لكن دائما من دون جدوى".

الناشط فرج عبداهلل الياس، قال 
"ال نعــرف من يقــف خلف غلق 
هذه الطرق، لكن يبدو انها عقوبة 
لسكان بعض اجزاء سهل نينوى، 
فمــن غير املعقــول ان يتم فتح 
نحن  االخرى،  وغلق  الطرق  بعض 

ال نفهم ملاذا هذه االزدواجية".
وتابع "نتمنى ان يكون تشــكيل 
احلكومة العراقية اجلديدة يسهم 
فنحن  مبناطقنا،  الطرق  فتح  في 
ضحية صراع وتنافس سياســي 
على ما يبدو، الن ســكان سهل 

نينــوى من مختلــف االنتماءات 
القومية والدينية وال يجوز ان يتم 

التعامل معنا بهذا الشكل".
وطالب الياس "باالسراع في فتح 
ما تبقــى من طــرق مغلقة في 
ســهل نينوى، حيــث ان املواطن 
املتضرر  هو  واملوظف  البســيط 
االول مــن ذلك، علما ان اســعار 
بعض اخلدمات والبضائع ارتفعت 
بســبب ارتفــاع كلــف النقل، 
كانت تصل  التــي  البضاعة  الن 
بغضــون ســاعة عبر ســيارات 
الشحن، باتت تصل في ساعتني 
او اكثر الن الســائقني يضطرون 

للوصول  طويلة  مسافات  لقطع 
الــى مناطــق او مخــازن تفريغ 

البضائع، والعكس صحيح".
عادا ان "غلــق بعض الطرق نتج 
عنــه زحام مــروري فــي الطرق 
املفتوحة، وهذا ادى حلوادث مرورية 
مؤســفة راح ضحيتهــا عابروا 
سبيل وافرادا مع بعض عائالتهم، 
عدا اخلســائر املاديــة من حتطم 

السيارات الشخصية".
ولفت الياس الى "اهمية االسراع 
بفتح مــا تبقى من طرق مغلقة 
في سهل نينوى، الن صبر ومعاناة 

سكانه طال اكثر من املطلوب".

تم غلق الطرق بين 
سهل نينوى واقليم 
كردستان في منتصف 
تشرين االول من العام 
الماضي، بعد تقدم 
القوات العراقية والحشد 
الشعبي الى غالبية أجزاء 
سهل نينوى، وتم فتح 
بعض الطرق الرئيسة 
والثانوية، لكن بلدات 
اخرى ما زالت تشكو من 
عدم شمولهم بمسألة 
فتح الطرق أسوة ببقية 
المناطق المجاورة

معاناة مستمرة منذ نحو عام

أهالي سهل نينوى يشكون غلق الطرق بين المركز واإلقليم

بغداد – الصباح اجلديد
ذكــر مصدر امنــي في الشــرطة 
االثنــني، إصابة عدة  العراقية امس 
أشــخاص بنزاع عشــائري شمالي 

العاصمة بغداد.
وقــال املصــدر إن "نزاعا عشــائريا 
اندلــع بني قبيلتني بحي البســاتني 
ضمــن منطقــة الشــعب، وتطور 
إلى اســتعمال األســلحة اخلفيفة 
واملتوســطة" ، على صعيد متصل 
افاد املصدر إن "مسلحني مجهولني 
الكامتة  أســلحتهم  نيــران  فتحوا 
باجتــاه مدني في اثنــاء مروره ضمن 
منطقة جسر ديالى القدمي، ما أسفر 

عن مقتله في احلال". 

ديالى – ممارسة امنية 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة ديالــى امــس االثنني ان 

ممارساتها  تواصل  الشــرطة  دوريات 
القضائية  االوامر  تنفيذ  االمنية في 
ومالحقة  التفتيش  عمليــات  خالل 

املطلوبني للقضاء.
وبــني املصــدر ان دوريات الشــرطة 
القت القبض على سبعة مطلوبني 
من بينهم مطلــوب واحد على وفق 
املادة 4 ارهاب، وقد اتخذت االجراءات 
القبض  امللقــى  القانونيــة بحــق 
مراكز  الــى  وإرســالهم  عليهــم 

االحتجاز لعرضهم على القضاء.

كركوك – انفجار عبوة 
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
ان  االثنني  امــس  محافظة كركوك 
شــخصني أصيب بجــروح بانفجار 

عبوة ناسفة وسط املدينة .
وابلغ املصدر أن عبوة ناســفة كانت 
موضوعة امام منــزل مختار محلة 
في حي "االسرى واملفقودين" وسط 

كركوك انفجــرت ظهر يوم امس مما 
اســفر عن إصابة شخصني بجروح 
، الفتــا الــى ان مفارز جهــاز األمن 
الوطني القــت القبض على نصاب 
صفوفه  ضمن  ضابط  صفة  ينتحل 

في كمني محكم مبحافظة كربالء.

بابل – اطالق نار 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
بابــل امــس االثنني ان  محافظــة 
نارية في مرآب  مدنيا قتل بإطالقات 

منطقة احلصوة شمالي احملافظة .
وقال املصدر ان "مسلحني مجهولني 
قتلــوا مواطنــا في مــرآب احلصوة 
نارية في منطقة الصدر"  باطالقات 
، مبينا ان "القــوات االمنية طوقت 
مــكان احلــادث ملعرفة مالبســات 
للطب  الضحية  ونقلت جثة  احلادث 

العدلي".

واسط – ضبط عصابة 
كشف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة واسط امس االثنني اعتقال 
عصابة بعد 24 ساعة من تنفيذهم 
عملية ســطو مســلح على منزل 
وســرقة مبلغ من املــال ومصوغات 

ذهبية منه.
وقــال املصدر إن "قــوة امنية القت 
القبض على عصابة قامت بالسطو 
املسلح على دار في منطقة اخلاجية 
بنادق كالشنكوف، حيث  باستخدام 
إستغلوا عدم وجود األب واالم كونهم 
موظفــني" ، مضيفة ، أن "العصابة 
األربعة وسرقة  االوالد  بتقييد  قامت 
مبلغــا ماليا ومخشــالت ذهبية"، 
الفتة الــى أنه "بعد جمع املعلومات 
مت القبض عليهم خالل ٢٤ ســاعة 
واتخاذ االجراءات القانونية بحقهم".

صالح الدين – اطالق نار 

اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة صــالح الدين امس االثنني 
ان مسلحا هاجم مجموعة مصلني 
في احد مســاجد الشرقاط ، مبينا 

انه اصاب ثالثة منهم.
وقال املصدر ان "مسلحا اطلق النار 
مســاء يوم امس باجتــاه محموعة 
مصلــني فــي قرية حنكــة العيثة 
شمالي الشرقاط، ما ادى الى اصابة 
ثالثة منهم بجروح" ، ان "قوة امنية 
طوقت مكان احلادث، ونقلت املصابني 
الــى مستشــفى قريــب لتلقــي 
العالج، فيمــا فتحت حتقيقا ملعرفة 

مالبساته". 

االنبار – هجوم مسلح 
افاد مصدر أمنــي في األنبار، االثنني، 
مبقتل شــخصني وإصابة ثالث جراء 
هجوم مســلح لتنظيــم "داعش" 

غربي احملافظة.

وقال املصــدر إن "عناصر من داعش 
شــنوا هجوماً مســلحاً على أحد 
املنــازل في منطقــة زخيخة غربي 
أن  ، مضيفــا  األنبــار"  محافظــة 
مقتل شخصني  إلى  أدلى  "الهجوم 

وإصابة ثالث بجروح".

نينوى – اعتقال ارهابيني 
الداخلية  وزارة  باسم  املتحدث  اعلن 
عناصر  ثمانية  اعتقال  االثنني،  امس 
يعملون  غالبيتهــم  "داعــش"  من 

بـ"ديوان اجلند" في املوصل.
اللواء ســعد معن  املتحــدث  وقال 
ان "فوج الرد الســريع الثاني التابع 
على  وبنــاًء  نينوى  شــرطة  لقيادة 
معلومات إســتخبارية دقيقة القى 
من  عناصر  ثمانيــة  علــى  القبض 
عصابات داعــش اإلرهابية املطلوبني 
قضائياً والصادر بحقهم أوامر قبض 
على وفق املادة ٤ \ ١ إرهاب" ، مضيفا 

ان "أحدهم كان يعمل فيما يسمى 
واالخرين كانوا يعملون في  باألمنية 
ما يسمى ديوان اجلند بصفة مقاتل 
األرهابية على  داعش  أيام ســيطرة 

مدينة املوصل". 

البصرة – اعتقال متظاهرين 
أفــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظــة البصرة امــس االثنني أن 
القــوات االمنية اعتقلــت عددا من 
تظاهرات  في  املشاركني  املتظاهرين 

التنومة في البصرة.
إن "القــوات االمنية  وقال املصــدر 
اعتقلت صباح يــوم امس عددا من 
املشــاركني فــي التظاهــرات التي 
نظمــت بالقــرب من الســوق في 
منطقة التنومة بالبصرة" ، مضيفا 
ان التظاهــرات جتــددت فــي أغلب 
مدن محافظــة البصرة، حيث جتمع 

املتظاهرون أمام مجلس احملافظة.

اندالع نزاع عشائري في حي البساتين شمالي بغداد * انفجار عبوة ناسفة أمام منزل مختار وسط كركوك
هجوم مسلح في منطقة زخيخة غربي محافظة األنبار* اعتقال 8 إرهابيين عملوا بديوان الجند في الموصل

3 شؤون عراقية

سهل نينوى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلملة  جراحة  مستشفى  أعلن 
العصبية في بغداد امس االثنني، 
عن تلقيها 35 إصابة بالرأس جراء 
حــوادث الدراجــات الناريه خالل 
العاصمة  املاضي في  أب  شــهر 
بغداد، مشــيرة الى أن االصابات 

كانت مابــني كســور ونزف في 
الدماغ واصابات طفيفة. 

وقال مدير املستشــفى ســمير 
حميــد الدلفي في بيــان تلقت 
" الصباح اجلديد" نســخة منه، 
اجلملة  مستشــفى  "طوارئ  إن 
العصبية تلقت 35 إصابة بالرأس 

جراء حــوادث الدراجــات الناريه 
خالل شهر آب املاضي". 

واضــاف أن "االصابــات بعضها 
املركزة بســبب  للعناية  أحيــل 
خطورة املصاب وآخرين للعمليات 
لوجــود كســور فــي اجلمجمة 
بالدمــاغ فضال عن  نزف  وآخرين 

بعــض احلــاالت ذات اإلصابــات 
الطفيفــة التــي مت معاجلتهــا 
وإحالة املصاب إلى مستشــفى 
اخر لوجود إصابات في باقي أنحاء 

اجلسم ". 
ولفت الدلفي أن "االصابات التي 
وردت للمستشــفى كانت بواقع 

اخلامســة  دون ســن  إصابة   19
والعشــرين عامــا و 12 إصابــة 
 26 أعمارهــم مابــني  تتـــراوح 
الى 50 عامـــا وأربعة إصابـــات 
مشيرا  عام"،  اخلمسيـــن  فـوق 
تلقـت  أن "اغلـــب احلـاالت  إلى 
العــالج على يــد كــوادر طبية 

متخصصـة". 
بغــداد،  العاصمــة  وتشــهد 
ظاهرة  انتشار  الســنوات،  خالل 
الفت  بشــكل  النارية  الدراجات 
والتي باتت تزداد كوسيلة انتقال 
مفضلة لدى قطاعات كبيرة من 

السكان .

35 إصابة بالرأس جّراء حوادث الدراجات في آب الماضي



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

املنتجات  توزيع  كشفت شركة 
النفطية عن جتهيزها ملنتج زيت 
الغاز ألغراض املولدات السكنية 
في محافظات ) بغداد – البصرة 
- ميســان - ذي قــار– املثنى – 
الديوانية ( بحصة شــهر أيلول 
اجلاري من املادة املذكورة وبكمية 
20 لترا لــكل kva مقابل ثمن ، 
فيما جّهزت فروع الشــركة في 
محافظات )النجف األشــرف – 
 kva كربالء - بابل ( بـ 25 لترا لكل
فضالً عــن جتهيزها محافظتي 
) ديالــى – واســط ( بكميــة 
وبالســعر   kva لــكل  لترا   15
وزير  لتوجيه  إمتثاالً  الرســمي 
النفط املهنــدس جبار اللعيبي 
ومتابعة وكيل الوزارة لشــؤون 
التوزيع ســعياً لتقــدمي أفضل 
اخلدمــات للمواطنني من خالل 

توفيرالوقود بأنواعه . 
الشــركة  عام  مدير  وكشــف 
املهندس كاظم مســير ياسني 
فــي الوقت ذاته عــن الكميات 
الغاز  زيــت  منتج  مــن  اجملهزة 
للمولدات العائدة لدوائر الدولة 
املذكورة  احملافظــات  في جميع 
وجتهيزها بكمية )5( لترات لكل 
أيضاً،  الرسمي  وبالســعر   kva
القطاع  مولدات  جتهيز  مضيفاً 
احملافظات  لتلك  واخملتلط  اخلاص 
من الراغبــني بكمية  )5( لترات 
لكل kva من زيت الغاز بالسعر 
التجاري البالغ )700( دينار/ لتر. 

أن األقضية  العام  املدير  وأوضح 
محافظتي  في  احملررة  والنواحي 
نينــوى وصــالح الديــن تقــرر 
لتــرا   )25( بكميــة  جتهيزهــا 
لــكل kva من مــادة زيت الغاز 
للمولدات السكنية في املناطق 
الوطنية  بالكهرباء  التي الجتهز 
، و)20( لترا لكل kva للمولدات 
التي  املناطــق  في  الســكنية 

)5( ساعات كهرباء  جتهز مبعدل 
 kva وطنيــة ، و )15( لتــرا لكل
للمولدات السكنية في املناطق 
التي جتهز مبعدل )10( ســاعات 

كهرباء وطنية .
 kva كما جهزت )10( لترات لكل
للمولدات السكنية في املناطق 
التــي جتهز مبعدل )15( ســاعة 
كهرباء وطنية، و)5( لترات لكل 
kva للمولدات الســكنية التي 
)20( ساعة كهرباء  جتهز مبعدل 
وطنية ، فضالً عــن جتهيز دوائر 
الدولة بـ 10 لترات لكل kva من 

زيت الغاز وحسب الضوابط .
أما عن املولــدات العائدة لدوائر 

الدولة التي فيها كهرباء وطنية 
جُتهز  بأنها  العــام  املدير  أوضح 
وكذلك  القطع  ساعات  حسب 
بالنســبة  نفســها  الكميات 
فــي محافظة  الدولة  لدوائــر 
الوقت  فــي  ،كاشــفاً  األنبــار 
ذاتــه عن زيادة حصــة املولدات 
الســكنية من املنتــج لقضاء 
 kva بلد بواقع )5( لتــرات لكل
إضافًة الــى احلصة اخملصصة ، 
السكنية  للمولدات  وبالنسبة 
في محافظة األنبــار بنيَّ املدير 
العام جتهيزها بـ )25( لترا لكل 
kva للمولدات في املناطق التي 
ال جتهــز بالكهربــاء الوطنية ، 

و)25( لترا لــكل kva للمولدات 
فــي املناطق التــي جتهز مبعدل 
)5( ســاعات كهربــاء وطنية ، 
و)20( لترا لــكل kva للمولدات 
فــي املناطق التــي جتهز مبعدل 
 ، )10( ســاعات كهرباء وطنية 
و)15( لترا لــكل kva للمولدات 
فــي املناطق التــي جتهز مبعدل 
)15( ساعة كهرباء وطنية ، و)5( 
لتــرات للمولدات فــي املناطق 
التــي جتهز مبعدل )20( ســاعة 

كهرباء وطنية .
وفيما يخص محافظة كركوك 
الشــركة  عام  مديــر  فّصــَل 
الكميات اجملهــزة من زيت الغاز 

ملولــدات محافظــة كركــوك 
لشــهر أيلول بـــ 25 لترا لكل 
للمولدات  ثمــن  مقابــل   kva
احملافظة  مركز  في  الســكنية 
فقط حلني اإلنتهــاء من أعمال 
الصيانة فــي مخطة الكهرباء 
)ســعة 250 ميكاواطــا ( التي 
وغعــادة  لإلحتــراق  تعرضــت 
، في  إدخالها للخدمة الفعلية 
السكنية  املولدات  ُجهزت  حني 
الواقعة  املناطــق  باقــي  فــي 
خــارج مركز احملافظــة بكمية 
15 لترا لــكل kva مقابل ثمن ، 
وجتهيز املولــدات العائدة لدوائر 
الدولــة ب 5 لتر لــكل kva من 

الرسمي وجتهيز  بالسعر  املنتج 
مولدات القطاع اخلاص واخملتلط 
بالســعر   kva 5 لترات لكل  ب 

التجاري وحسب الضوابط.
ومن اجلدير ذكره أنَّ وزارة النفط 
املتمثلة بشركة توزيع املنتجات  
النفطيــة تعد خطة شــهرية 
الكميات  بحصــص  منتظمة 
بأنواعها  للمولــدات  اجملهــزة  
جلميــع احملافظات عــالوًة على 
لتلك  الكميات  بزيــادة  قيامها 
الظروف  وحســب  احملافظــات 
املســتجدة لــكل محافظــة 
حرصاً منها على إستمرار جتهيز 
املواطنني بالطاقة الكهربائية . 

»المنتجات النفطية« تكشف عن حصص الوقود المجّهزة للمولدات السكنية 
ضمن تقرير صدر عن شهر أيلول الجاري 

كشف مدير عام 
الشركة عن الكميات 

المجهزة من منتج 
زيت الغاز للمولدات 

العائدة لدوائر الدولة 
في جميع المحافظات 

وتجهيزها بكمية 
 kva 5( لترات لكل(

وبالسعر الرسمي

املولدات السكنية 
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نصب بوابات ذكية في 
مرأب كركوك الموحد

دورات تطويرية 
لتنمية قدرات موظفي 
هيئة رعاية ذوي اإلعاقة

صحة ديالى تقيم الدورة 
األولى للمختبرات الخاصة 

بخريجي كلية الصيدلة

كركوك - الصباح الجديد:
باشــرت الشــركة العامة للنقل اخلــاص احدى 
تشكيالت وزارة النقل بنصب البوابات الذكية في 

مرآب كركوك املوحد.
وقال مدير عام الشــركة عبد العظيم الساعدي 
ان هذا العمل جــاء تنفيذا لتوجيهات وزير النقل 
الكابــن كاظــم فنجــان احلمامي فــي إعتماد 
أحدث الوســائل التكنولوجية وتطبيق احلوكمة 
اإللكترونية في إدارة شؤون النقل ، وتابع ان انشاء 
البوابــات يأتي تنفيذا لبنود العقــد الذي أبرمته 
شــركتنا مع إحدى أكبر شــركات التكنولوجيا 
واحللول الذكية العراقية والتي أخذت على عاتقها 

نصب وتشغيل وصيانة البوابات اإللكترونية .
يذكر ان البوابات الذكية تســتعمل جلباية رسوم 
وقــوف املركبات فــي املرآئب حيث ميتــاز عملها 
بالسهولة والدقة والســرعة اضافة الى ربطها 

مركزيا باملنظومة املركزية في مقر الشركة .
يشــار الى ان مرآب كركوك املوحد مركز رئيسي 
للنقــل داخل وخارج احملافظة لذا دأبت الشــركة 
على اإلهتمام بــه وجعله واجهــة حضارية مع 

تقدمي افضل اخلدمات ألبناء احملافظة.

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت هيئة رعايــة ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة في وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
دورات تطويرية لتنمية قدرات ومهارات العاملني 
فيهــا والعمل علــى رفع كفاءاتهــم لالرتقاء 
مبستوى ادائهم الوظيفي. وقال املتحدث باسم 
وزارة العمــل عمار منعم ان الدوارت التطويرية 
تضمنت محاضرات قانونية وإدارية ومحاسبية 
ورقابية، فضال عن محاضرات تخص تكنولوجيا 
املعلومات واخرى إعالمية ألقاها مديرو األقسام 

املعنية مبواضيع الدورة .
واكــد منعــم أهمية هــذه الــدورات ودورها 
الفاعل فــي االرتقاء بعمل الهيئــة واالعتماد 
على القيــادات االدارية فيها موضحا ان الهيئة 
تسعى الكســاب املوظفني خبرات جديدة من 
شأنها ان ترتقي وحتسن من ادائهم العملي مبا 
يتناسب وتخصصهم الذي يعزز من شعورهم 
بإنتمائهم للمؤسسة التي يعملون فيها، الفتا 
الى ان هذه الدورات تأتــي لتعزيز قدرات املوارد 
البشــرية العاملة في املؤسســات احلكومية 
ومن ضمنها هيئــة رعاية ذوي االعاقة وخاصة 
انها تتعامل مع فئة مهمــة من فئات اجملتمع 

حتتاج الى رعاية واهتمام خاص. 

ديالى - الصباح الجديد:
التحضيري  ديالى االجتماع  دائرة صحة  عقدت 
للدورة االولــى للمختبرات اخلاصــة بخريجي 

كلية الصيدلة وكليات العلوم .
وقال مدير اعالم صحة ديالى فارس العزاوي نقال 
عن مدير قسم االمور الفنية الدكتور مرتضى 
اخلزرجي ان شــعبة اخملتبرات التابعة للقســم 
عقــدت االجتمــاع التحضيري للــدورة االولى 
للمختبرات اخلاصة بخريجــي كلية الصيدلة 

وكليات العلوم .
واضاف اخلزرجي ان االجتماع تناول عرض املنهاج 
اخلاص بالدورة واالستماع الى اآلراء واملقترحات 
مــن قبل جميع احلاضرين لغــرض اجناح الدورة 
واكد مدير قســم االمور الفنية ، ان هذه الدورة 
هي االولى في محافظة ديالى ويعد إجنازا علميا 
مهما لدائرة صحــة ديالى حيث بدء التحضير 
لها منذ اكثر من 6 سنوات اال ان اكمال جميع 
املتطلبــات الفنيــة واالدارية جــرى في ضوء 
الوزاريــة الفتتاح هذه  اســتحصال املوافقات 

الدورة في ديالى . 
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بغداد - الصباح الجديد:

وزارة االعمــار واالســكان  اعلنــت 
والبلديــات واالشــغال العامة دائرة 
الطرق واجلسور التابعة للوزارة اجنزت 
21 مشــروعاً فيما تواصل اعمالها 
في 12 مشــروعاً اخر لقطاع الطرق 
بغداد   ( في محافظــات  واجلســور 
-صالح الدين - ديالى - االنبار – نينوى 
( ، بتمويل من قــرض البنك الدولي 

العادة اعمار املناطق احملررة 
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة إن 
بواقع  املنجــزة موزعــة  املشــاريع 
فــي محافظة  ســبعة مشــاريع 
ديالى وهي )مشــروع اعــادة تأهيل 
 ، والقدمي  اجلديد  الهارونية  جســري 
مشــروع اعادة تأهيل جســري امام 
ويس الرابع والسابع، ، مشروع اعادة 
تأهيــل جســري وادي نارين احلديدي 
والكونكريتي، مشــروع اعادة تأهيل 
جسر الصدور ، مشروع اعادة تأهيل 

جسر وادي العوسج ، مشروع صيانة 
20 كم من طريق خانقني – نفط خانة 
، مشروع صيانة 42,5 كم من طريق 
نفط خانة – مندلــي ( , اضافة الى 
ستة مشــاريع في محافظة صالح 
الدين وهي ) مشــروع اعــادة تأهيل 
والصغير  الكبير  الضلوعية  جسري 
مع املقتربات ، مشــروع اعادة تأهيل 
جسر شيشني اجلانب االيسر واالمين، 
تأهيل جسر شنشال  اعادة  مشروع 
– سرحة اجلانب االيســر واالمين مع 
املقتربــات ، مشــروع صيانة 64كم 
من طريــق دجيل - ســامراء و 32,5 
كم من طريق ســامراء - ضلوعية ، 
مشروع صيانة 10 كم من طريق بلد 
تقاطع سيد محمد ، مشروع اصالح 
وصيانة طريق سامراء – تكريت على 
طريق بغداد - املوصل بطول 45 كم. 
اجناز  أنه مت  املركز االعالمــي  واضاف 
اربعة مشــاريع في محافظة االنبار 
هي ) مشروع اعادة تأهيل جسر وادي 
احملمدي ، مشروع اعادة تأهيل جسر 

القاسم ، مشروع اعادة تأهيل جسر 
البو فراج ، مشروع اعادة تأهيل جسر 
عمر بن عبد العزيز( , وثالثة مشاريع 
في محافظة نينوى هي ) مشــروع 
اعادة اعمار جســر املوصــل االول ، 
مشــروع اعادة تأهيل جســر املثنى 
الثاني ، مشــروع اعادة تأهيل جسر 
املوصــل الرابع باالضافــة الى اجناز 
مشــروع اعادة تأهيل جســر املثنى 
)جسر شــمال بغداد( في محافظة 

بغداد.
واوضــح املركز االعالمــي انه فيما 
يخص املشاريع التي يتواصل العمل 
فيها فهي، تنفيذ اربعة مشاريع في 
محافظة صالح الدين ) مشروع اعادة 
تأهيل طريق سامراء - الدور - العلم 
بطول 45.02 كم بنسبة اجناز 55% ( 
، مشــروع صيانة 6,8 كم من طريق 
آمرلي ، مشــروع اعادة تأهيل جسر 
تكريت علــى طريــق تكريت -علم 
بنســبة اجناز %38 ( ، مشروع اعادة 
بنسبة  تأهيل جسر حتويلة سامراء 

اجنــاز %30( , واربعة مشــاريع اخرى 
في محافظة ديالى منها )مشــروع 
صيانــة 51,2 كــم من طريــق قرة 
تبة - املنصورية دلي عباس بنســبة 
اجنــاز %75 ، مشــروع اعــادة تأهيل 
طريق مندلــي - بلــد روز )أ( بطول 
15,5كم بنسبة اجناز %69 ، مشروع 
اعادة تأهيل طريــق مندلي - بلد روز 
)ب( بطــول 25,5 كم بنســبة اجناز 
%91 ، مشــروع اعادة تأهيل جسور 
احملطات )10 كــم + 200( و )+0 304( 
بنسبة اجناز %14 ،وثالثة مشاريع في 
محافظة االنبار هي )مشــروع أعادة 
الكونكريتي  العنــاز  تأهيل جســر 
بنســبة اجناز %14 ، مشــروع اعادة 
تأهيل جسر الصقالوية الكونكريتي 
بنســبة اجناز %40 ، مشــروع اعادة 
تأهيل جســري احللــوة وذراع دجلة 
بنســبة اجنــاز %14 فيما يســتمر 
اعادة  تنفيذ مشــروع  فــي  العمل 
والرفوش  الشكر  عودة  جسر  تأهيل 

في بغداد . 

تقرير

اإلعمار تنجز 21 مشروعًا وتواصل العمل في 12 آخر لقطاع الطرق والجسور
بتمويل من قرض البنك الدولي إلعادة إعمار المناطق المحررة 

بغداد - الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعــة  وزارة  كشــفت 
عن ابرز االنشــطة واالعمــال التي 
العامة  نفذتها عدد من شــركاتها 
ملعاجلة ازمة امليــاه ودعم احملافظات 
وتقدمي اخلدمــات للمواطنني تنفيذا 
لتوجيهات وزيرهــا املهندس محمد 
شياع السوداني وفي ضوء اجتماعات 

ومقررات خلية االزمة في الوزارة.
وقال مدير مركــز االعالم والعالقات 
الوزارة عبدالواحد علوان  العامة في 
الشــمري ان اعضــاء جلنــة خلية 
االزمة وممثلني عن الوزارة اجروا زيارات 
ميدانيــة الــى احملافظــات ولقاءات 
فيها  املســؤولني  مــع  مشــتركة 
للوقــوف عن كثب علــى احتياجات 
املتظاهرين  ومطالب  احملافظات  هذه 
فيها ومحاولة التخفيف من املعاناة 
التي  والقــدرات  االمكانيات  وعرض 
تتمتع بها شــركات الوزارة واخلبرات 
التــي متتلكهــا والتــي باالمــكان 
تسخيرها واســتنفارها لدعم هذه 
احملافظــات وتقدمي افضــل اخلدمات 

ملواطنيها .
واشــار مدير املركز بهذا الصدد الى 
زيــارة ممثل الوزارة عضــو جلنة خلية 
االزمــة مدير عام الشــركة العامة 
لصناعــات النســيج واجللــود الى 
محافظــة النجف ولقائــه احملافظ 
ملناقشــة ســبل دعــم احملافظــة 

والطلبات املقدمة اليها التي تخص 
الوزارة لغرض متابعتها واستحصال 
املوافقات االصولية بشأنها وحضور 
مدير عام شــركة اور اجتماع خلية 
االزمة في محافظة ذي قار ملناقشة 
احللول الســريعة وااللية املناســبة 
الجنــاز اعمــال املدينــة الصناعية 
زيــارة وفد من  في احملافظة وكذلك 
املدراء  والفارس ضم  الزوراء  شركتي 
العامــني واملــالكات املتقدمة فيها 
الى محافظة البصرة وعقد اجتماع 
مشترك مع احملافظ واعضاء مجلس 
واملسؤولني في مديرية ماء  احملافظة 
البصرة لبحث امكانية االســتفادة 
من محطــة ماء املدينــة الرياضية 
في البصرة وامكانيات شركات وزارة 

الصناعة املتاحة لدعم احملافظة.
اســتمرار  الى  املركز  مديــر  ولفت 
للصناعــات  العامــة  الشــركة 
البتروكيمياوية بتجهيز الســيارات 
احلوضية باملاء الصالح للشرب والتي 
جتاوزت الـ)100( سيارة وتوزيعه على 
املواطنني مجانا واستعداد الشركة 
الرسال فرق متخصصة للمساعدة 
احملطــات  ونصــب  صيانــة  فــي 
واستعداد الشركة العامة للحديد 
ازمة  بحــل  لالســهام  والصلــب 
امللوحة في البصرة من خالل جتهيز 
للماء من  الناقلة  احلديدية  االنابيب 
منطقتي قلعة صالح ومشروع ماء 

البدعــة للتخفيف من معاناة ابناء 
احملافظة وقيامها بعدد من االعمال 
بينها صيانة  االخرى من  التطوعية 
اعداد كبيرة من الرحالت املدرســية 
في عدد من املدارس املنتشــرة في 
مناطــق احملافظة وصيانــة اجهزة 
انابيب  وتأسيس  والتكييف  التبريد 
ماء االسالة وتصنيع وجتهيز ونصب 
وكهربائيات  وبروجكتــرات  ابــواب 
وتبديل  اعمال حلام  وتنفيذ  متنوعة 
لبعــض االجــزاء التالفــة وغيرها 
املدارس  لتلك  االخــرى  االعمال  من 
، الفتــا الى قيام الشــركة العامة 
بتنفيذ  اجلنوبية  االسمدة  لصناعة 
اعمال نصب محطــات حتلية املياه 
بامكانيــات ذاتية ومعــاودة العمل 
بعد  االســمدة  واالنتاج في معمل 
توقفه بشــكل اضطراري بســبب 
ارتفاع نســبة امللوحة وبذل اجلهود 
اخرى  محطــات  لنصب  املمكنــة 

وتنفيذ اعمال اخرى متعددة .
شــركات  ان  على  الشــمري  واكد 
الوزارة مســتمرة بتنفيذ االنشطة 
لديها  املتاحة  االمكانيات  وتسخير 
لالســهام في تذليــل االزمات التي 
تتعــرض لهــا محافظــات العراق 
وتسعى الى تكثيف اجلهود لالرتقاء 
وتنويع  وتطوير  الصناعــي  بعملها 
انتاجها احمللــي لدعم عملية البناء 

والتنمية واالعمار في البالد.

منى خضير عباس
البيت  آل  مؤسسة  استضافت 
الثقافية في إســطنبول رئيس 
عالء  الشــيعي  الوقف  ديــوان 
دعم  ســبل  لبحث  املوســوي 
بني  والديني  الثقافــي  التعاون 

الديوان واملؤسسة,
وأكــد مدير اإلعــالم والعالقات 
العامــة فــي ديــوان الوقــف 
الشــيعي حيــدر جلوخــان ان 
املوســوي وجهت لــه دعوة من 
في  البيت  آل  رئيس مؤسســة 

الشــيخ  فضيلة  اســطنبول 
لبحث  تركيــا  لزيارة  رحمانــي 
الثقافي  التعــاون  ســبل دعم 
الوقف  ديــوان  بــني  والدينــي 
الشــيعي واملؤسســة وكذلك 
تقــدمي سلســلة محاضــرات 
مؤسســة  في  دينية  ثقافيــة 
آل البيــت مبناســبة ذكرى عيد 

الغدير األغر .
واوضح مدير االعالم ان “املوسوي 
دينية في احلفل  ألقى محاضرة 
الكبير الذي نظمته مؤسســة 

آل البيت مبناســبة عيد الغدير 
األغر أكــد فيها علــى ان حب 
اإلمام علي )ع( أمانة في أعناقنا 
يجــب ان ننقلها بصدق وكمال 
الى أبنائنا فكما أصبحنا محبني 
له يجب ان يصبح أبناؤنا وبناتنا 
احلديث  الى  كذلك مســتندين 
علموا  الكرمي  للرسول  املشهور 
أبناءكم حب علي ، وأنا ســعيد 
جدا ان أرى في هذا االحتفال كل 
وأطفاال  وكبــارا  صغارا  األعمار 
والكل مجتمعني على هذا احلب.

بغداد - الصباح الجديد:
نفذت امانة بغداد حملة جديدة 
التجاوزات  إلزالة  خطتها  ضمن 
احلاصلة على االرصفة والشوارع 
العامة  واالمــالك  والســاحات 
وجمالية  نظافة  على  للحفاظ 

العاصمة.
العالقــات  مديريــة  وذكــرت 

بلديــة  دائــرة  ان«  واالعــالم 
الرشيـــد بالتعـاون مع مديرية 
احلراســات واالمــن فــي امانة 
قيادة  مــع  وبالتنســيق  بغداد 
عمليــات بغداد نفــذت حملة 
إلزالة التجــاوزات احلاصلة على 
ضمــن  والشــوارع  االرصفــة 
احملالت)831و809و829( شــملت 

مجمع )5( الســكني ومنطقة 
حي العامل »

واضافت ان » احلملة  شــملت 
مخالفــة  مواقــع  اغــالق 
توجيه  و  والضوابط  للتعليمات 
بعدم  للمخالفــني  االنــذارات 
واالمالك  االرصفة  على  التجاوز 

العامة ». 

الصناعة تسعى لمعالجة أزمة المياه 
ودعم الخدمات في المحافظات

»الوقف الشيعي« يبحث مع مؤسسة آل 
البيت في اسطنبول التعاون الثقافي والديني 

انطالق حملة جديدة إلزالة التجاوزات 
الحاصلة على األمالك العامة

للحفاظ على نظافة وجمالية العاصمة



شركات

5 اقتصاد

توقعت شــركة »دانة غاز« صدور حكم مبقدار 
التعويــض في القضية املرفوعة ضد شــركة 
النفــط الوطنيــة اإليرانية قبل نهاية شــهر 

تشرين األول املقبل.
وذكرت في إفصاح على موقع ســوق أبوظبي، 
أمس االثنني، أنها ليســت طرفاً مباشــراً في 
هذا النزاع، ولكن شــركة نفط الهالل التابعة 
لها هي الطرف املباشــر في العقد، وكانت قد 
بدأت إجراءات التحكيم اخلاصة بتلك القضية 
في عام 2009، ومت صدور قرار احملكمة في شــهر 

أغسطس من عام 2014 لصاحلها.
وأكــدت »دانة غــاز«، أنها تنوي توزيــع األرباح 
بشــكل »دوري« مســتقبالً، إال أن التزامــات 
الشركة التعاقدية اخلاصة بالصكوك اجلديدة 
حتدد مقدار األرباح التي ميكن للشركة توزيعها 

بـ %5.5 من رأس املال. 
وأن مجلس إدارة الشــركة ســيقوم بتحديد 
مقــدار التوزيعــات التي ســتقوم الشــركة 
بتوزيعها مع األخذ بعني االعتبــار األداء املالي 

والتشغيلي الذي يختلف من عام إلى آخر.

الســماح بطرح  »أبل« سياســة  عدلــت 
التطبيقات اجلديدة على متجرها اإللكتروني 
»آب ستور« بهدف تعزيز حماية خصوصية 
مســتخدمي هذه التطبيقات، مبا في ذلك 
التطبيقات التي يتم اســتخدامها من دون 

احلاجة إلى االتصال باإلنترنت. 
ووســعت »أبل« نطاق قواعــد اإلفصاح عن 
سياسة اخلصوصية ليشمل كل تطبيقات 
»آب ستور« بحســب رسالة وجهتها »أبل« 

إلى مطوري تطبيقات »آب ستور«.
وبحسب قواعد »أبل« اجلديدة، فإنه على أي 
مطــور يرغب في طــرح تطبيقه في متجر 
»آب ســتور« إضافــة معلومات سياســة 
اخلصوصية اخلاصــة بالتطبيق إلى البيانات 
الوصفيــة للتطبيق، مع وجــود رابط ميكن 
فتحه عبر متصفح »سفاري« ألجهزة »أبل« 
ويؤدي إلى صفحة إنترنت على موقع مطور 

التطبيق. 
أما بالنســبة للمســتخدمني الذين ليس 
لديهم متصفح ميكنــه فتح هذه الروابط، 
يجب وجود نص بســيط مع التطبيق ميكن 

فتحه وقراءته عبر »آب ستور«.

صعد سهم شركة Amazon.com للتجارة 
2020 دوالرا  %1، متجاوزا  االلكترونية بنحو 

للسهم للمرة األولى في تاريخه.
وارتفعت القيمة السوقية للشركة لتصل 
إلــى أكثر من 985 مليــار دوالر مقتربة من 
التريليــون دوالر، التي وصلت لها شــركة 

Apple في بداية شهر آب من العام اجلاري.
وبحســب CNBC، فقد جاء ارتفاع ســعر 
ســهم »Amazon« عقب تقريــر مورغان 
ســتانلي، الــذي رفــع توقعاتــه للقيمة 
املســتهدفة لســعر الســهم إلى 2500 
دوالر، بــدال عن 1850 دوالر، إذ يعد الســعر 
املستهدف اجلديد هو األعلى على مستوي 

وول ستريت.
 ،»Alphabet»و »Amazon« وتقترب كل من
قائمــة  إلــى  لالنضمــام   »Microsoft»و
الســوقية  تبلغ قيمتها  التي  الشــركات 

تريليون دوالر.
 »Alphabet« وتبلغ اليوم القيمة السوقية لـ
الشــركة األم لـ غوغل 867 مليار دوالر، في 
حني تصل قيمة »مايكروسوفت« إلى 858 

مليار دوالر.
وتتوقع »وول ســتريت« أن ترتفع أســهم 
Amazon بأكثر من %15 خالل العام املقبل، 
وهو مــا يكفي لوصــول عمــالق التجارة 

اإللكترونية إلى قيمة تريليون دوالر.
فيمــا تتخلف Microsoft قليــال عن ذلك، 
ولن تتجاوز علــى األرجح تريليون دوالر على 
مدى األشــهر الـ12 املقبلة، وفقا لتوقعات 

احملللني.

أبل

دانة غاز

أمازون

بغداد ـ الصباح الجديد:

املركزي  البنك  ارتفعت مبيعات 
أمس  األجنبيــة،  العملــة  من 
االثنني، إلى 183.79 مليون دوالر، 
في مقأبــل مبيعــات قيمتها 
182.67 مليــون دوالر يوم األحد، 

بنحو 1.12 مليون دوالر.
وأوضــح بيان للبنك، أن ســعر 
لكل  ديناراً   1190 بلــغ  الصرف 
دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 
واحدة  وشــركة  مصرفــاً،   35

فقط للتحويل املالي«.
وأشــار البيــان الــى أن »تلك 
املبيعــات هي نتائج مــزاد غداً 
)اليــوم( الثالثــاء«، موضحاً أن 
»إجمالــي البيــع الكلــي بلغ 

216.29 مليون دوالر«.
وأضاف ان »حجم املبالغ املبيعة 
في  املصــارف  أرصدة  لتعزيــز 
دوالر،  مليون   182.29 بلغ  اخلارج 
في حني ُقــدر إجمالــي النقد 

املبيع بنحو 34 مليون دوالر«.
احملولة  املبالــغ  »بيع  أن  وتابــع 
حلســابات املصارف فــي اخلارج 
دينــاراً   1190 بســعر  يكــون 
لــكل دوالر، أما البيــع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه«.
اخلبيــر  دعــا  الســياق،  فــي 
االقتصــادي خالــد الشــمري 
الى  العراقي  املركــزي  البنــك 
وضِع شــروط ومحــددات على 
للســيطرة  االهلية  املصــارف 
التي  املشبوهة  العمليات  على 
الصعبة في  العملة  تستهدف 
العراق وحذر الشــمري من عدم 

العراقي  املركز  البنك  محاسبة 
تعاقب  التي  االهلية  للمصارف 
مــن بعض الــدول، وقــال اِنها 
ستؤثر على الواقِع املصرفي في 

العراق.
على صعيــد التعامالت املالية، 
أنهــى املؤشــر العام لســوق 

العراق لــأوراق املالية تعامالت 
أمس االثنني، على تراجع نسبته 
 559.35 مســتوى  عند   ،0.36%
2.03 نقطة،  نقطــة، خاســراً 
مقارنــة مبســتوى إغالقه يوم 

االحد.
وتأثر أداء البورصــة، بتراجع 12 

سهما، تقدمها املصرف املتحد 
اخلليج  %7.69، ومصرف  بنسبة 
التجاري %4.76، ومصرف األهلي 

.3.12%
في املقأبل، ارتفع سهم وحيًدا، 
االســالمي  املصرف  بصــدارة 

.2.5%

التــداوالت أمس  وتراجع حجم 
إلــى 231.84 مليــون ســهم، 
فــي مقأبــل 253.26 مليــون 
سهم باجللســة املاضية، كما 
إلى  التداوالت  قيمة  انخفضت 
140.1 مليــون دينار، في مقأبل 
باجللســة  دينار  مليون   147.42

السابقة.
اخلليج  وتصدر ســهم مصرف 
من  حجماً،  التعامالت  التجاري 
89.1 مليون سهم،  خالل تداول 
وتصدر العراقيــة النتاج البذور 
26.52 مليون  بلغت  الســيولة 

دينار.

ارتفاع مبيعات البنك المركزي إلى 183 مليون دوالر
أسهم المصارف تقود مؤشر »األوراق المالية« للتراجع

حجم المبالغ 
المبيعة لتعزيز 
أرصدة المصارف 
في الخارج بلغ 
182.29 مليون 
دوالر، في حين 
ُقدر إجمالي النقد 
المبيع بنحو 34 
مليون دوالر

ارتفاع مبيعات املركزي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف الرئيس الصيني شي جني 
بينغ، أمس االثنــني خالل افتتاح 
قّمــة منتدى التعــاون الصيني 
اإلفريقــي، عن دعم مالي ضخم 

ستقدمه بالده للدول اإلفريقية.
وأعلن شــي في كلمــة ألقاها، 
أن بكني ســتقدم دعمــا ماليا 
إلفريقيا بقيمــة 60 مليار دوالر، 
الدعم سيكون  أن  إلى  مشــيرا 
على شكل مساعدات حكومية 

واستثمارات ومتويل.
ســتزيد  الصــني  أن  وأضــاف، 
إفريقيا، وســتعمل  وارداتها من 
على تســهيل إجــراءات إصدار 
إفريقيــة  ماليــة  مؤسســات 

سنداتها في الصني.

للدول  بــالده  دعــم  أكــد  كما 
اإلفريقيــة مــن خالل مشــروع 
طريق احلرير الصيني »حزام واحد 
– طريــق واحد«، الذي ســيعود 

بالنفع املتبادل على اجلانبني.
وأضــاف أن »الصــني تقف على 
أهبة االســتعداد لتعزيز التعاون 
الــدول اإلفريقية  الشــامل مع 
لبناء طريق للتنمية عالية اجلودة 

تتناسب مع ظروف اجملتمع«.
وانطلقــت أمــس االثنــني في 
التعاون  منتــدى  أعمــال  بكني 
الصينــي اإلفريقي بحضور قادة 
وعربية  إفريقية  دولة   51 وزعماء 
إفريقية بينهــم الرئيس املصري 
والرئيس  السيسي،  الفتاح  عبد 
الســوداني عمر البشير، ورئيس 

احلكومــة التونســية يوســف 
الشاهد.

الصينية  العاصمة  وتستضيف 
املنتدى يومي الـ3 والـ4 من ايلول 
املشــاركون  وســيبحث  اجلاري، 
سبل تعزيز العالقات االقتصادية 
اإلفريقية  الــدول  بني  والتجارية 

والصني.
من جانب آخر، كشــفت بيانات 
البنك  أن  عن  رســمية،  جزائرية 
املركــزي طبــع نقــدا بالعملة 
احمللية، ما يعــادل 32 مليار دوالر، 
منذ خريف عام 2017 إلى نهاية 
متــوز املاضي، في إطار ســندات 

التمويل، التي أقرتها احلكومة.
وأشارت وسائل اإلعالم الرسمية 
املالية  أن »املبالغ  إلى  في اجلزائر، 

التي أصدرت في إطــار التمويل 
غيــر التقليدي، إلــى نهاية أيار 
املاضي، بلغت 3 آالف و585 مليار 
دينار، مــا يعادل نحــو 32 مليار 

دوالر«.
في خبرها  الصحيفة  وشــددت 
على أن عمليات اإلصدار النقدي 
للدينــار اجلزائــري، توقفت خالل 
املبالغ  إذ بقيت   ،2018 يونيو عام 
املطبوعــة ذاتها فــي نهاية أيار 

املاضي.
وحسب تصريحات سابقة لرئيس 
أويحيى،  أحمــد  اجلزائري  الوزراء 
فإن »اإلصدار النقدي، هدفه سد 
عجز اخلزينة العامة من صناديق 
التقاعد وأجور املوظفني وغيرها، 
إضافة لتســديد الدين الداخلي 

وتشمل مقاوالت اإلجناز ومختلف 
الشركات«.

وعدلــت اجلزائر، مطلع تشــرين 
النقــد  قانــون  املاضــي،  األول 
املنظومة  يحكم  الذي  والقرض، 
والــذي يتيح  املصرفيــة للبالد، 
العامــة، االقتــراض  للخزينــة 
ما  املركزي،  البنك  مباشــرة من 
يسمح له بطبع املزيد من األوراق 
النقدية للعملة احمللية »الدينار«.
وحذر خبراء اقتصاديون في اجلزائر 
العملة،  طباعــة  خطــورة  من 
وآثارها علــى معدالت التضخم 
الشــرائية،  والقدرة  واألســعار 
وســط تأكيدات مــن احلكومة 
مبرافقته بإجراءات رقابية صارمة 

لتفادي انعكاساته السلبية.

الدولي،  النقد  وســبق لصندوق 
اجلزائريــة  احلكومــة  حــذر  أن 
للتمويل  اللجــوء  من مخاطــر 
التقليــدي الــذي ســتكون له 
عواقب وخيمــة على احتياطات 
ومعــدالت  املركــزي  البنــك 

التضخم.
في  التضخم  نســبة  وسجلت 
على  طفيفــا،  ارتفاعا  اجلزائــر، 
أســاس ســنوي، خالل متوز من 
عــام 2018، لتســتقر عند 4.8 
باملائة، صعودا من 4.6 في الشهر 
الســابق لــه، في حــني تراجع 
في  للجزائر،  الصــرف  احتياطي 
نهايــة أيار 2018، إلــى 90 مليار 
دوالر، نزوال مــن 97.5 مليار دوالر 

نهاية 2017.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نصب  الروسية  احلكومة  وضعت 
أعينهــا مضاعفة صادرات البالد 
العام  الزراعيــة لتصل بحلــول 

2024 إلى 45 مليار دوالر.
الروســي  الــوزراء  رئيس  وقــال 
اجتماع  دميتري مدفيديف، خالل 
حكومــي أمس االثنني إن »هدفنا 
اجلديد لتنميــة القطاع الزراعي، 
هــو زيادة صادراتنــا الزراعية إلى 
 ،2024 دوالر بحلول عام  45 مليار 

ويعني ذلك مضاعفة قيمتها«.

تورد  روسيا  أن  مدفيديف  وأضاف 
والغذائية  الزراعيــة  املنتجــات 
اليوم إلــى 143 دولة في العالم، 
ويعتبــر ذلك مؤشــرا جيدا على 
تطور القطاع الزراعي الروســي، 
اإلنتاج وجودة  ويعكس منو حجم 
إلى جانب  الزراعيــة،  املنتجــات 

االمتثال للمعايير الدولية.
وعن النتائج التي حققها القطاع 
الزراعي الروســي خالل السنوات 
املاضية، أشــار رئيــس احلكومة 
زيــادة كبيرة في  إلى  الروســية 

الســنوات  احلبوب خالل  صادرات 
الثــالث املاضية، حيــث تصدرت 
روســيا قائمة البلــدان املصدرة 

للحبوب في العالم.
يشــار إلــى أن صادرات روســيا 
الزراعيــة جتــاوزت خــالل العام 
املاضــي مســتوى الـــ20 مليار 
دوالر، مســجلة بذلك مستويات 
قياسية تاريخية، مقابل 17 مليار 

دوالر سجلتها في 2016.
شــهر  خالل  روســيا  وحافظت 
حزيــران املاضي علــى صدارتها 

العالم،  النفــط فــي  ملنتجــي 
الواليات  علــى  بذلك  متقدمــة 
آخر  حسب  والسعودية،  املتحدة 

البيانات الرسمية.
وذكرت وزارة الطاقة الروســية أن 
إنتاج النفط في روســيا بلغ في 
حزيــران املاضــي 11.066 مليون 
بزيادة  يوميــا،  اخلــام  من  برميل 

نسبتها %0.85 عن شهر أيار.
ونقلــت وكالة »تــاس« عن وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
قوله أمس االثنني، إن إنتاج روسيا 

النفط ســيبقى مســتقرا  من 
خالل الشهر اجلاري من دون تغيير 
عند مســتوى شــهري متوز وآب 

املاضيني.
من جهتها، ذكرت إدارة معلومات 
تقرير  فــي  األميركية،  الطاقــة 
نشرته اجلمعة املاضي، أن اإلنتاج 
الفترة  خــالل  وصل  األميركــي 
املذكــورة إلــى 10.674 مليــون 
برميل يوميا، بزيادة نسبتها 2.2% 

مقارنة بشهر أيار.
في  األميركي  اإلنتــاج  وســجل 

مستويات  املاضي  الثاني  تشرين 
قياســية هي األعلى في نحو 50 
عاما، بعدما بلــغ 10.101 مليون 
 10.44 برميل يوميا، فــي مقابل 
مليون برميل يوميا ســجله في 

تشرين الثاني 1970.
كما أفاد تقرير صدر عن منظمة 
الدول املصدرة للبترول »أوبك« بأن 
في  منتج  أكبر  السعودية،  إنتاج 
منظمة »أوبك«، زاد خالل حزيران 
بنسبة %4.2 ليبلغ 10.44 مليون 

برميل يوميا.

الصين تدعم إفريقيا بـ 60 مليار دوالر
الجزائر تطبع أوراقًا نقدية بقيمة 32 مليار دوالر 

روسيا تستهدف مضاعفة صادراتها الزراعية بحلول 2024
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متابعة الصباح الجديد:

ارتفعت أسعار النفط أمس االثنني 
بدعم مــن اخملاوف مــن أن هبوط 
إنتــاج إيــران ســيقلص املعروض 
في األســواق بعد فــرض عقوبات 
أميركية في تشــرين الثاني، لكن 
بسبب  محدودة  كانت  املكاســب 
زيادة اإلمــدادات من أوبك والواليات 

املتحدة
وارتفعــت العقــود اآلجلــة خلام 
القيــاس العاملي مزيــج برنت 45 

سنتا إلى 78.09 دوالر للبرميل.
وزاد خام غرب تكســاس الوسيط 
 69.90 إلى  ســنتات   10 األميركي 

دوالر للبرميل.
وصعــد اخلامان القياســيان بقوة 
على مدى األســبوعني املاضيني، إذ 
ارتفع برنت أكثر من عشــرة باملئة 
املعروض  تقلــص  توقعات  بفضل 

العاملي في وقت الحق هذا العام.
بالفعل  األميركية  العقوبات  وحتد 

من الصادرات اإليرانية.

وقــال ســتيفن برينــوك احمللــل 
لــدى بي.في.إم أويل أسوســيتس 
للسمسرة في لندن ”صادرات ثالث 
أكبر منتج في أوبك تتراجع بوتيرة 
أســرع من املتوقعة، واألسوأ قادم 
في ظل املوجة الثانية الوشــيكة 

من العقوبات األميركية“.
وأضاف ”تشــتد اخملــاوف من أزمة 
مرتقبــة فــي املعــروض“. غير أن 
أســواق النفط العامليــة ما زالت 

تتمتع ببعض الوفرة في املعروض.
فقد أظهر مســح لرويترز أن إنتاج 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
)أوبك( ارتفع 220 ألف برميل يوميا 
في آب إلى أعلى مستوى في 2018 

عند 32.79 مليون برميل يوميا.
وجــاءت زيــادة اإلنتــاج بدعم من 
تعافــي اإلنتــاج الليبــي وارتفاع 
صادرات جنوب العراق إلى مستوى 

قياسي.
األميركية  احلفر  شركات  وأضافت 
منصات حفر نفطية للمرة األولى 
في ثالثة أســابيع، لتزيد منصتني 
إلــى 862 حفارا. وأســهم ارتفاع 

عدد احلفارات فــي زيادة إنتاج اخلام 
األميركــي مبا يربو علــى 30 باملئة 
منذ منتصف 2016 إلى 11 مليون 

برميل يوميا.
مشــترو  اعلــن  الســياق،  فــي 
يجرون  أنهــم  اليابانيون  النفــط 
استعداداتهم لوقف ورادات النفط 
من اخلام االيراني في تشــرين االول 
املقبل وســط مخــاوف من فرض 
عقوبات من واشــنطن على الدول 

التي تستورد اخلام االيراني.
وذكرت قناة سكاي نيوزان” طوكيو 
لم تفلح في احلصول على استثناء 
أميركــي من العقوبــات، في حال 

استمراها بشراء النفط اإليراني”.
تبحث عن  “اليابــان  أن  وأضافــت 
مصدر آخر للنفط من عدة دول في 

منطقة الشرق االوسط”.
يذكر أن الرئيــس االميركي دونالد 
ترامــب كان قد تنصــل من طرف 
واحد من االتفاق النووي مع طهران 
وبدأ الشهر املاضي في إعادة فرض 
العقوبات التــي متنع دوال أخرى من 

التجارة مع إيران.

في األثناء، ســجل الريــال اإليراني 
أمام  منخفضا  قياســيا  مستوى 
الدوالر األميركي في الســوق غير 
الرســمية أمــس االثنني، وســط 
تدهــور الوضع االقتصــادي وإعادة 
فــرض الواليات املتحــدة عقوبات 

على طهران.
بونباســت.كوم  موقــع  وقــال 
في  املتخصــص   )   Bonbast.com(
أسعار الصرف، والذي يتتبع السوق 
غيــر الرســمية، إنه جــرى عرض 
الدوالر بســعر يصل إلى 128 ألف 

ريال.      
تقلبــات  العملــة  وشــهدت 
ألشــهر بســبب ضعف االقتصاد 
والصعوبــات املالية التي تواجهها 
البنــوك احمللية والطلــب الكثيف 
على الــدوالر مــن اإليرانيني الذين 
البالد  صادرات  انكماش  يخشــون 
من النفط وســلع أخــرى نتيجة 
النســحاب واشــنطن من االتفاق 
 2015 املبرم في  التاريخــي  النووي 
وإعادة فرض عقوبات أميركية على 

طهران.

تقـرير

النفط يرتفع وسط مخاوف من انخفاض صادرات إيران
الريال في مستوى تاريخي منخفض

منصة لتصدير اخلام االيراني
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
 CBC كشــف موقع هيئة اإلذاعــة الكندية
عــن تقدمي 20 طالبا ســعوديا طلبات اللجوء 
إلى كندا وبقائهم هنــاك، وذلك بعد انقضاء 
املوعد النهائي لعودتهــم إلى بالدهم في 31 

أغسطس.
وقالت اإلذاعة الكندية إن الطالب العشــرين 
أبدوا رغبتهم في البقاء على األراضي الكندية، 

وأن السلطات تنظر في طلباتهم.
ونقلت اإلذاعة عن احملامي اخملتص في شــؤون 
الهجرة بيتر إيدملان، ضرورة توفر شرط »اللجوء 
تفاديا لالضطهــاد« لقبول طلب بقاء الطالب 
الســعوديني وقال: »إذا كانت العواقب أنك لن 
حتصل على منحة دراســية الحقــا، فهذا ال 
يرتقي إلى مستوى االضطهاد لطلب اللجوء... 
لكــن إذا كانــت النتيجة أنك ســتلقى في 
السجن لعدة ســنوات أو ترسل إلى معسكر 

إلعادة التأهيل، فذلك سيعتبر اضطهادا«.
كما لفت املوقع الكندي إلى احلاالت التي يحق 
ألصحابها احلصول على اللجوء، وبينها إثبات 
املتقدم بالطلب أنه سيواجه خطر االضطهاد 
في بلده على أساس العرق أو الدين أو التوجه 

السياسي أو اجلنسي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن مصدر عســكري تابع للقيــادة العامة 
للجيش الليبي أن مواجهــات عنيفة تدور في 
املدينة القدمية وســط درنة مع عناصر إرهابية 

أجنبية.
ونقلت »بوابة الوســط« عن املنــذر اخلرطوش، 
مسؤول املكتب اإلعالمي في الكتيبة 276 مشاة 
التابعة للجيــش الوطني الليبيي أن العمليات 
العســكرية ال تزال متواصلة منذ صباح أمس 
األول، وأن مســلحي تنظيمات إرهابية يقاتلون 
باستماتة بسبب تواجد شخصيات إرهابية غير 
ليبية بارزة في صفوفهم، وأن هؤالء يتحصنون 
باملدينة القدمية والقســم اخللفي من شــارع 

املغار.
وذكر املصــدر أن وحدات اجليــش الليبي حتاصر 
300 متر  املســلحني في منطقة مســاحتها 
فقط، وهي تتقــدم ببطء بســبب زرع عبوات 
فوق  القناصة  وانتشــار  باملنطقــة،  ناســفة 

أسطح املباني التي يتحصن بها املسلحون.
وأفاد املتحــدث مبقتل ضابطني تابعني للكتيبة 
106 جراء االشــتباكات مع اإلرهابيني، وإصابة 3 
جنود تابعني للكتيبة 276 مشــاة، إضافة إلى 

إصابة جندي يتبع للكتيبة 102.
وأكد املتحدث أن قوات اجليش الليبي تســعى 
إلى حسم هذه املعركة، وتطهير منطقة درنة 

القدمية من فلول اإلرهابيني

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكدت وزيرة الدولة لشــؤون اإلعــالم، الناطقة 
باســم احلكومة األردنية جمانــة غنيمات، أن 
فكرة الكونفدرالية بني األردن وفلســطني غير 

قابلة للبحث والنقاش.
وقالت في تصريح لـ »عمون«: »إن املوقف األردني 
ثابت وواضح جتاه القضية الفلسطينية، ويقوم 
على حل الدولتني وإقامة دولة فلسطينية على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
وأشارت غنيمات إلى أن »جاللة امللك طاملا أكد 
على أنه ال بديل عن حــل الدولتني، وقاد اجلهود 
مبينة  األردني«،  املوقف  لتكريس  الدبلوماسية 
أن مقترح الكونفدرالية ليس مطروحا للحديث 

والنقاش.

20 طالبا سعوديا 
يطلبون اللجوء في كندا

الجيش الليبي يخوض قتاال 
شرسا مع مسلحين أجانب 

وسط مدينة درنة 

األردن: الكونفدرالية غير 
قابلة للنقاش وال بديل 

عن حل الدولتين

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد مسؤولون مينيون أن »مشاورات 
جنيف« التي ستبدأ اخلميس املقبل 
اليمنية  الشــرعية  حكومــة  بني 
وجماعــة احلوثيني، »ســتكون غير 
مباشــرة« لكنها قــد تتحول إلى 
مباشــرة إذا حصــل »تقــدم ما«، 
متوقعني حتقيق اختــراق في ملف 

تبادل األسرى.
وأمــس، تظاهر عشــرات اليمنيني 
في عــدن وحلج )جنــوب( احتجاجاً 
على ضعــف العملــة احمللية )في 
مقابــل الــدوالر( وارتفاع أســعار 
املواد االســتهالكية. وأفادت وكالة 
عدن  في  املتظاهرين  بــأن  »رويترز« 
»قطعــوا طرقاً رئيســية وأضرموا 
أُغلقت  النار في إطــارات«، فيمــا 
في  احلكومية  واملكاتــب  املتاجــر 
املدينة. وكانت منســقية االحتادات 
والنقابــات العامة فــي احملافظات 
اجلنوبيــة دعت أمــس إلى عصيان 
مدنــي، احتجاجــاً علــى تدهــور 
الوضعني االقتصادي واملعيشي في 

اليمن.
في غضــون ذلــك، قال الســفير 
الســعودي لدى اليمــن محمد آل 
جابر أن تقريــر األمم املتحدة األخير 
اإلنســان« في هذا  حول »حقــوق 
ادعــاءات مغلوطة،  البلد، »تضمن 
وجتاهل في شكل واضح ما قدمته 
الســعودية ودوَل التحالف العربي 

من مبادرات إنسانية«.
وأكــد وزير اخلارجيــة اليمني خالد 
برس«  »فرانــس  لوكالة  اليمانــي 
أن مشــاورات جنيــف لــن تكون 
مباشــرة، و »ســتعتمد على إدارة 
مارتن  اليمــن  إلى  الدولــي  املوفد 

الطرفني«.  بــني  بتنقله  غريفيــث 
وأشــار إلى أن وضع مينــاء مدينة 
احلديدة »ســيكون أحد أبرز امللفات 
علــى طاولــة املشــاورات«. وحول 
جديتهــا، قال اليمانــي: »توقعاتنا 
تقتصر على إمكان إحراز تقدم في 
الفرصة  أن  أعتقد  األســرى.  ملف 
كبيرة لتحقيق جناح في إطالقهم، 
والطرف اآلخر لديه استعداد«. وأكد 

مدير مكتب الرئاسة اليمنية عضو 
الوفد املفاوض عبداهلل العليمي أن 
املشاورات »ســتكون غير مباشرة، 
إال إذا حصل تقدم ما وسريع، حينئذ 

ميكن أن تتحول إلى مباشرة«.
وأوضح مصدر في احلكومة اليمنية 
أنها »ســتطالب بإطالق خمســة 
آالف أســير من مقاتليها واملؤيدين 
لهــا«، فيما يســعى احلوثيون إلى 

»إطالق ثالثة آالف من مســلحيهم 
ومؤيديهم«.

وقــال الناطق باســم األمم املتحدة 
ســتيفان دوغاريك لصحافيني في 
نيويــورك أمــس االول االحــد ، أن 
»مشــاورات جنيــف« متّثل »فرصة 
للتشــاور مع الطرفني حول طرائق 
إيجاد حل سياســي للنزاع«. وأشار 
إلى أنها »جولــة أولى لفهم مدى 

التــزام الطرفني إيجــاد إطار عمل 
إلى  والتوصل  رســمية،  ملفاوضات 

استنتاج في كيفية إطالقها«.
علــى صعيد آخــر، اعترضت قوات 
الســعودي  امللكي  اجلــوي  الدفاع 
صاروخاً باليســتياً أطلقه احلوثيون 
جنوب  جــازان  مدينــة  اجتــاه  في 
اململكة أمس. ولــم يُحدث تدميره 

إصابات.

 وقال مصدر أمنــي لوكالة »خبر« 
اليمنية أن القيادي في »حزب اهلل« 
طارق حيدرة قتل وعدداً من قياديي 
على  للتحالف  بغارة  امليليشــيات 
محافظة صعدة. وأوضح أن حيدرة 
»لبنانــي اجلنســية، وكان يــدرب 
عناصر من امليليشيات«، مشيراً إلى 
أنه قِتل مع شخص آخر يدعى علي 

اجلحدري.

توقعات باختراق في ملف تبادل األسرى

ميناء الحديدة واألسرى أبرز الملفات
التي يناقشها اليمنيون في جنيف 

تضمن ادعاءات 
مغلوطة، وتجاهل 

في شكل واضح ما 
قدمته السعودية 

ودوَل التحالف 
العربي من مبادرات 

إنسانية
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 الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان أن بالده تعتزم التخّلي عن 
الدوالر فــي تبادلهــا التجاري مع 
املتحدة  الواليات  أن  روسيا، معتبراً 
وحّض  مــؤذ«.  »ذئب  مثل  تتصّرف 
جماعة  مالحقة  على  قرغيزستان 
الداعية التركي املعارض فتح اهلل 
غولن، مبدياً خشيته من تنفيذها 

انقالباً هناك.
زيارته  أثناء  أعمــال  رجال  وخاطب 
أن الهدف من  قرغيزستان، معتبراً 
العمالت  صرف  بأســعار  التالعب 
األجنبيــة فــي تركيا، هــو »إثارة 
شــكوك حول اقتصادهــا القوي 
مؤسســات  ومتهمــاً  واملتــني«، 
بأنها  الدولية  االئتماني  التصنيف 

»مسّيسة وليست صادقة«.

التجارة  ارتبــاط  وأضــاف: »بــات 
العاملية بالدوالر مشــكلة كبرى«. 
أنقــرة تناقش مع  أن  إلــى  ولفت 
الروسي  بالروبل  التعامل  موسكو 
والليــرة التركيــة فــي تبادلهما 
التجــاري، مشــيراً إلــى أن تركيا 
ســتبدأ التعامل مع إيران والصني 

أيضاً بالعمالت احمللية.
لشــراء  اتفاق  إلى  أردوغان  وتطرق 

400« الصاروخية  منظومة »إس – 
من روسيا، قائالً: »بعضهم يشعر 
بانزعاج. لســنا في وارد االستئذان 
من أحــد في مســألة الدفاع عن 

أنفسنا«.
غولــن  جماعــة  أن  إلــى  ونّبــه 
»تسّمم« عالقات التعاون بني تركيا 
ضرورة  على  مشدداً  وقرغيزستان، 
»سحق رأس هذه األفعى، والقضاء 

على هذا التهديــد«. وأردف: »إنها 
شــبكة خبيثة جــداً، متّكنت من 
والشــرطة  التغلغــل في اجليش 
والقضاء ومفاصل الدولة األخرى«. 
وسأل: »تعمل في 160 بلداً. من أين 
حتصل على هــذه القوة؟ من حقنا 
واتهم  الســؤال«.  هــذا  نوّجه  أن 
وراء  بالوقــوف  املتحدة  الواليــات 
اجلماعة، علماً أنها ترفض تسليم 

تركيا غولن.
وأعلــن أردوغان أن تركيــا »عازمة 
علــى تعزيز اســتقاللية القضاء 
وحياده«. واستدرك أن أعضاء اجلهاز 
القضائــي ُمرغمون علــى مراعاة 
وأن عليهم  القانــون«،  »ســلطة 
جتعلهــم  بشــجاعة  »التحّلــي 
العدالة  رايــة  يحافظــون علــى 
صامدة في كل األحوال والظروف«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصــدر القضــاء االملانــي حكما 
بالســجن ثمانية أعــوام ونصف 
عام بحق مهاجر ديــن بقتل فتاة 
في اخلامســة عشــرة، في جرمية 
واستغلها  املانيا  أثارت صدمة في 
اليمني املتطرف الطالق حملة ضد 
االجانب كما يحصــل في مدينة 

كيمنتس.
وأكد طالب اللجوء انه افغاني في 
حني لم يتم التأكد من جنسيته. 
 15 وكان يواجه حكما بالســجن 
عامــا أمــام محكمة النــداو في 
جنــوب غــرب املانيا قــرب احلدود 

الفرنسية.
2017 صديقته  وكان قتل نهايــة 

الســابقة في ســوق في مدينة 
كاندل طعنا بسكني اشتراها من 

املكان.
وقد أقــر بالوقائع وأعرب عن ندمه 
خالل احملاكمة فيما اعتبرت اجلهة 
وصل  الذي  الشــاب  ان  االتهامية 
وحيــدا الى املانيا تصــرف بداعي 

»الغيرة« بعدما هجرته صديقته.
د.  عبــدول  اللجوء  طالــب  ومثل 
أمــام محكمــة للقاصريــن في 
إطار جلســات مغلقــة النه أكد 
ان عمره كان خمســة عشر عاما 
عند حصول الوقائــع. لكن خبيرا 
قدر ان سنه تراوح بني 17 وعشرين 
عاما وقرر القضاة رغم شكوكهم 

احالته على محكمة للراشدين.

وتعود اجلرمية الــى 27 كانون االول 
2017. وأفاد العديد من الشهود ان 
املتهم طارد صديقته السابقة ميا 
في متجر لبيع االجهزة االلكترونية 
في كانــدل حيث طعنها ســبع 

مرات قبل ان يوقفه عابرون.
تنــدرج هــذه اجلرميــة فــي إطار 
ارتكبهــا  اعتــداءات  سلســلة 
طالبو جلوء وركزت عليها وســائل 
االعــالم االملانية. وقد اثارت غضب 
املهاجرين  الســكان ضد  فئة من 
واملستشارة االملانية انغيال ميركل 
التي حتولت هدفا لليمني املتطرف 
اتساع  مســؤولية  يحملها  الذي 
ارتضت  بعدما  االمن  انعدام  رقعة 
اســتقبال اكثر من مليون طالب 

جلوء في 2015 و2016.
وســارع حــزب »البديــل الملانيا« 
املناهــض للهجرة الى اســتغالل 
جرميــة كاندل لتصعيــد حملته 
ملصقات  عبــر  املهاجرين  علــى 
اجلميع  فاجأ  قــد  وكان  وجتمعات. 

بدخوله البرملان قبل عام.
وفي هــذا الســياق، ينظم احلزب 
تظاهرات منتظمة في كاندل منذ 
الســبت.  آخرها  كان  العام  بداية 
ولم ميــر بعضها مــن دون اعمال 

عنف.
في  احلكومــة  رئيســة  ونــددت 
التي  باالتينا  رينانيــا-  مقاطعــة 
تقــع فيهــا كاندل االشــتراكية 
الدميوقراطية مالو دريير مبا اعتبرته 

استغالال سياسيا »ال يحتمل«.
»البديــل الملانيا« في كل  وينظم 
أنحاء البالد ومنذ وقت طويل حملة 
بواســطة  االعتداءات  محورهــا 
املدن  تشــهدها  التي  ســكاكني 
االملانية ويقف طالبو جلوء وراء عدد 
كبيــر منها، علما بــان احصاءات 

الشرطة ال تؤكد هذا االمر.
وآخر مثال على ذلك ما تشــهده 
مدينــة كيمنتــس فــي املانيــا 
ينظم  حيث  الســابقة  الشرقية 
اليمــني االملاني املتطرف منذ اكثر 
من اســبوع جتمعــات للتنديد مبا 
يرتكبــه املهاجــرون مــن جرائم، 
وذلك اثر مقتل املاني في اخلامسة 

والثالثني طعنا.

واصيــب 18 شــخصا  الســبت 
املاضي في كيمنتس على هامش 
تظاهــرات شــارك فيهــا االالف 
وشــكلت مواجهــة بــني انصار 
اليســار  ومؤيدي  املتطرف  اليمني 
املتطــرف. وتعرض شــاب افغاني 

للضرب.
في اي حال، يبــدو ان التعبئة ضد 
املهاجرين بــدأت تؤتي ثمارها على 
الصعيــد االنتخابي. فقد اظهرت 
االســتطالعات االخيــرة ان حزب 
نوايا  يتقــدم في  »البديل الملانيا« 
التصويت )16 في املئة( وبات يحتل 
املرتبة الثالثة مباشــرة بعد احلزب 
االشــتراكي الدميوقراطي )17 في 

املئة(.

أردوغان يعتبر أميركا »ذئبًا مؤذيًا« ويحذر من انقالب في قرغيزستان

السجن 8 سنوات لمهاجر قتل فتاة المانية 

متابعة ـ الصباح الجديد:

تلقى الرئيس اإليراني حســن روحاني 
خبرَيــن إيجابَيني أمــس االول االحد 
)البرملان(  الشــورى  إذ قرر مجلــس   ،
القضاء،  الــى  إحالته  عــن  االمتناع 
املاضي.  األســبوع  اســتجوابه  بعد 
كما ألغى البرملــان تصويتاً لعزل وزير 
التعليم، بعد حجب اجمللس الثقة عن 

وزيرَي العمل واالقتصاد.
لكن مركز البحــوث في البرملان توّقع 
معدالت منّو اقتصادي سلبية، بحلول 
نهاية السنة اإليرانية )20 آذار - مارس 
2019(، نتيجة انســحاب واشــنطن 
مــن االتفاق النووي املُبــرم عام 2015 
وفرِضها عقوبات جديدة على طهران. 
ورّجح املركز أن يتراوح معدل النمّو بني 
3.8- في املئة و5.5- في املئة، علماً انه 

بلغ 3.7 في املئة السنة املاضية.
إلى ذلك، استند املرشد اإليراني علي 
سياسية«،  »حســابات  إلى  خامنئي 
ليستبعد »نشــوب حرب«. واستدرك 
أن »على القوات املســلحة أن تكون 

يقظة وترفع قدراتها، باألفراد والعتاد«. 
وأضــاف: »وحدات الدفــاع اجلّوي جزء 
حســاس من القوات املســلحة وفي 

اخلط األمامي ملواجهة األعداء«.
فــي غضون ذلك، أبلــغ كمال خرازي، 
للعالقات  االستراتيجي  اجمللس  رئيس 
اخلارجيــة، وزير الدولة فــي اخلارجية 
خالل  بيــرت،  أليســتر  البريطانيــة 
لقائهمــا في طهــران أمــس، أن لـ 
»العقوبــات )األميركيــة( والضغوط 
التحّرك  إلى ســرعة  أوروبا  وافتقــار 
)بإنقــاذ االتفاق  التزاماتهــا  إليفــاء 
النووي(، تبعات خطــرة«، الفتاً إلى أن 
»الدول األوروبية لــم تتمّكن بعد من 
لتأمني  الضروريــة  اإلجــراءات  اتخاذ 

مصالح إيران مبوجب االتفاق«.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الرســمية 
اإليرانية )إرنا( عن بيرت قوله: »موقف 
بريطانيا مختلف عن موقف الواليات 
أوروبية  آليــة  عن  ونبحــث  املتحدة، 

إلجناح االتفاق«.
وأعلن النائب بهــروز نعمتي، الناطق 
باسم هيئة رئاســة البرملان اإليراني، 
أن اســتجواب روحاني لن يٌحال على 

القضاء، مبــّرراً األمر بأن »الرئيس لم 
يخالف القانــون«، علماً أن النواب لم 
يقتنعوا بأجوبته فــي 4 ملفات، هي 
والركود  األجنبية  والعملــة  البطالة 

والتهريب.
في الوقت ذاته، ألغى البرملان تصويتاً 
حلجب الثقة عن وزير التعليم محمد 
بطحائي، بعد سحب نواب توقيعهم 
على مذكرة في هــذا الصدد، نتيجة 

بداية السنة الدراسية اجلديدة.
ومُثــل وزير اخلارجيــة اإليراني محمد 
جواد ظريف أمــام البرملان أمس االول 
االحد، ورّد على 3 أسئلة حول االتفاق 
النووي وحملة اجلنسية املزدوجة وبناء 

دول مجاورة سدوداً »غير مشروعة«. 
وتطــّرق إلى اتهام أعضــاء في الوفد 
النووية  املفاوضــات  فــي  املشــارك 
بالتجســس، مؤكداً أن أسماء جميع 
وزارة  علــى  »ُعرضــت  املشــاركني 

االستخبارات«. 
ودافــع عن زيارته باريــس، خالل عقد 
حركــة »مجاهدين خلــق« املعارضة 
مؤمترها الســنوي في فرنســا، قائالً: 
»الديبلوماسية ال تعني إقامة عالقات 

رومانسية، وال إلغاء زيارة لدولة نتيجة 
حضور جماعــة إرهابية منبوذة على 
أراضيها؛ بل إزالة اخلالفات عبر احلوار«.
وفــي غضون ذلك قــال وزير اخلارجية 
اإليرانــي محمد جــواد ظريف امس 
)االثنني(، خالل زيارة لدمشق ليوم واحد 
إنه »يجــب تطهيــر محافظة إدلب 
اإلرهابيني«،  بشمال غربي سورية من 

وفق ما نقلت وكالة »فارس« لألنباء.
وأضــاف »يجب احلفــاظ على جميع 
األراضــي الســورية، ويجــب أن تبدأ 
جميــع الطوائف واجملموعــات جولة 
إعادة البناء بشكل جماعي، وأن يعود 

النازحون إلى عائالتهم«.
وتابع »يجب تطهيــر األجزاء املتبقية 
في إدلب من اإلرهابيني الباقني ويجب 
أن تعود املنطقة حتت سيطرة الشعب 

السوري«.
وكان في اســتقبال ظریف في مطار 
دمشــق الدولي نائب وزیــر اخلارجیة 
والســفیر  املقداد،  فیصل  الســوري 
اإلیرانــي لــدى دمشــق، وعــدد من 
وفق  والسوریین،  اإلیرانیین  املسؤولین 

ما ذكرت وكالة »إرنا« اإليرانية.

بعد حجب المجلس الثقة عن وزيَري العمل واالقتصاد

البرلمان اإليراني يخفف ضغوطه على روحاني ويعترف بتأثير العقوبات األميركية

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعتذر الرئيــس الفلبيني رودريغو دوتيرتي 
للرئيس األميركي الســابق بــاراك أوباما 
علــى تصريحات مهينة، مشــيرا إلى أن 
أوبامــا رغم ذلــك لم ينــل إعجابه، وأنه 

يفضل صاحب البيت األبيض احلالي.
وحســب قناة ABS-CBN األميركية، فإن 
دوتيرتي قال أمــس االول األحد خالل لقاء 
عقده في إســرائيل مع اجلالية الفلبينية 
هناك: »أقدم اعتــذاري على ما قلت عنه. 
كمــا أعــذر أوباما علــى تصريحاته جتاه 
بالدنا في مكافحة جتار  سياسة حكومة 

اخملدرات«.
وأضــاف: »أوباما شــخصية باردة بخالف 
الرئيس األميركــي احلالي الذي هو صديق 

كبير لي، فأنا وهو على موجة واحدة«.
احلادة عن  ودوتيرتي معــروف بتصريحاته 
أوباما، الــذي انتقد الرئيس الفلبيني مرار 
العتماده أســاليب في غاية القسوة، مبا 
فيهــا التصفيات امليدانية في احلرب على 

جتار اخملدرات في بالده.
ووصل األمر إلى أن وصــف دوتيرتي أوباما 
في سبتمبر 2016، بأنه »ابن العاهرة« ما 
دفع بــاإلدارة األميركية إلــى إلغاء اللقاء 
املقرر بني الرئيسني على هامش الفعالية.
وكان ترامب قد أشاد بعالقته مع دوتيرتى، 
وبسياســة »القبضــة احلديديــة« التي 

يتبعها في مكافحة مروجي اخملدرات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت وكالــة برناما الرســمية لألنباء أن 
محكمة ماليزية برأت وزير املالية ليم جوان 
إجن امس االثنني من تهم فساد وجهت إليه 

قبل عامني.
وزيــر املالية املاليزي ليم جوان إجن في مؤمتر 
صحفــي في بوتراجايا يــوم 24 أيار 2018. 

تصوير: الي سينج سني - رويترز
وواجــه ليم فــي 2016 تهمة اســتغالل 
منصبه كرئيس للــوزراء بوالية بيناجن في 
احلصول على منزل مــن طابقني بأقل من 

سعر السوق.
بــارزا للمعارضة  وكان ليم حينها زعيما 
وكان أنصــاره يعتبرون اتهامات الفســاد 
املوجهة إليه حتركا له دوافع سياسية من 

رئيس الوزراء جنيب عبد الرزاق.
وخســر جنيب على نحو غيــر متوقع في 
انتخابات عامة في وقت ســابق من العام 

أمام اخملضرم مهاتير محمد.
وأفادت وكالة برناما بأن القاضية حضرية 
ســيد إســماعيل برأت وزير املالية بعد أن 

سحب االدعاء االتهامات.
وُعني ليــم، املصرفي واحملاســب القانوني 
السابق، وزيرا للمالية في حكومة مهاتير 
في مايــو أيار. وقبل ذلــك كان ليم رئيس 
الوزراء بوالية بيناجن، وهي ثاني أكثر الواليات 
ثراء فــي ماليزيا وتضم جزيرة ســياحية 

تتمتع بشعبية وميناء صناعيا.

دوتيرتي يعتذر ألوباما 
ويشيد بترامب

وزير المالية في ماليزيا 
يبرأ من تهم فساد

متابعة ـ الصباح الجديد:

االثنني  اســتضافت الصني امس 
قــادة 53 دولــة أفريقية في قمة 
بني  االقتصادي  بالتعــاون  حتتفي 
وتثير  والقارة  االســيوي  العمالق 
مخــاوف حيال ديــون بعض تلك 

الدول لبكني.
على مــدى يومني جمــع املنتدى 
للتعــاون  الســابع  االقتصــادي 
الصيني-االفريقــي في العاصمة 
الصينية عدة قادة دول وحكومات 
العاج  ســاحل  رؤســاء  وبينهم 
احلســن وتــارا وجنــوب إفريقيا 
ســيريل رامابوزا والكونغو دينس 

ساسو نغيسو.
وتغيــب عن القمــة فقط مملكة 
إي ســواتيني التــي كانت تعرف 
سوازيالند  مملكة  باســم  سابًقا 
وهــي احلليفة االخيرة في افريقيا 
تعتبرها  التــي  اجلزيرة  لتايــوان، 
الصني جزءا ال يتجزأ من اراضيها، 
حيث لم تتم دعوتها الى املنتدى.

للرئيس  مناسبة  القمة  وتشكل 
الصينــي شــي جينبينــغ لكي 
يحتفــل »بطرق احلريــر اجلديدة« 
وهي املبــادرة التــي أطلقت في 
التواصل  تطويــر  بهــدف   2013
التجاري بني الصني وبقية العالم 

وضمان امداداتها.
الصيني  العمالق  اســتثمر  فقد 
في  الــدوالرات  مليارات  ســنويا 
افريقيــا منــذ 2015 فــي بنــى 
حتتية )طــرق وســكك حديد( أو 
فــي القطــاع الصناعــي. وهي 
اســتثمارات ترحــب بهــا الدول 
اإلفريقية التــي تأمل في أن تؤدي 

إلى تسريع منوها االقتصادي.

»قليل جدا«
لكن االســتثمارات الصينية تثير 
أيضا انتقادات متزايدة من الغرب 
ارتفاع مديونية  الى  الذي يشــير 
بعــض الدول االفريقية بشــكل 

كبير ما يثيــر قلق صندوق النقد 
الدولي ايضا.

االميركــي  املكتــب  وبحســب 
الصينيــة- االبحــاث  »مبــادرة 

جونز  جلامعة  التابــع  االفريقية« 
الصني  فان  واشنطن  هوبكنز في 
أقرضت إفريقيا ما مجموعه 125 
مليار دوالر بني العام 2000 و 2016.

وقال شــي جينبينغ امس االثنني 
االقتصاد  عاملــي  من  القادة  امام 
والتجارة ان »اســتثمارات الصني 
فــي افريقيــا ال تترافــق مع أية 
شــروط سياســية. إن الصني ال 
الداخلية  الشــؤون  تتدخل فــي 

إلفريقيا وال متلي عليها إرادتها«.
ورفــض الرئيــس الروانــدي بول 
كاغامي الــذي تتولى بالده حاليا 
االفريقي  لالحتاد  الدورية  الرئاسة 
االنتقادات حول  االحد  االول  امس 
وجود »فخ ديــون« مفترض. وقال 
في حديث مع وكالة انباء الصني 
اجلديدة ان الهدف هو وقف تقدم 
الصينية- التجاريــة  العالقــات 

االفريقية.
وقال »اجلانب االخر من املسألة هو 
الصني  ينتقدون  الذيــن  ان هؤالء 
يقدمون  الديــون  مســألة  حول 
املــال مؤكدا  القليل جــدا« من 

الضرورة املهمة لتمويل إفريقيا.
وخالل آخر قمة في جوهانســبرغ 
عــام 2015 أعلن الرئيس الصيني 
عن مســاعدة وقروض بقيمة 60 

مليار دوالر لدول إفريقية.
وحضــر الرئيس النيجيري محمد 
في  اتفاق  توقيــع  حفــل  بخاري 
بقرض  ممــول  االتصــاالت  قطاع 
البنــك الصيني لالســتيراد  من 
والتصدير قيمته 328 مليون دوالر 

بحسب ما أعلن مكتبه.

* أهمية استراتيجية
اجتمــع الرئيــس الصينــي من 

جانب اخر خالل نهاية االســبوع 
في لقاءات ثنائيــة مع عدد كبير 
من قادة الدول مثل رئيسي مصر 
والسنغال  السيسي  الفتاح  عبد 

ماكي سال.
واســتقبل الرئيس الصيني ايضا 
نظيره الســوداني عمر البشــير 
الصادرة بحقــه مذكرات توقيف 
امــام احملكمة اجلنائيــة الدولية 
و«جرائم  »ابــادة«  ارتكاب  بتهمة 
ضد االنســانية« و«جرائم حرب« 

في دارفور.
وتقــدم الصني مســاعدة للدول 
االفريقيــة منــذ حقبــة حروب 

االســتقالل ضــد املســتعمرين 
وجود  لكن  الســابقني،  الغربيني 
بكني فــي القارة تعزز مع تطورها 
الكبيــر لتصبــح ثانــي اقتصاد 

عاملي.
االهميــة  علــى  يــدل  ومــا 
االستراتيجية التي توليها الصني 
الفريقيــا، فقد اختــارت جيبوتي 
لفتح أول قاعدة عسكرية لها في 
اخلارج عام 2017، بحســب بكني 
فان هدفها دعــم عمليات حفظ 
املتحدة  لــالمم  التابعة  الســالم 
واجالء رعايا وتأمني مواكبة بحرية 

للتصدي للقرصنة.

تثير مخاوف حيال ديون بعض الدول لبكين.

الصين تستضيف قادة 53 دولة أفريقية في قمة اقتصادية

بحسب المكتب 
االميركي »مبادرة 

االبحاث الصينية-
االفريقية« التابع 

لجامعة جونز 
هوبكنز في 

واشنطن فان الصين 
أقرضت إفريقيا ما 

مجموعه 125 مليار 
دوالر بين العام 
2000 و 2016

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكــد ديفيــد ديفيس وزيــر خروج 
بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي 
أي  ضد  ســيصوت  أنه  الســابق، 
يســتند  األوروبي  االحتاد  مع  اتفاق 
إلى تسوية خطوة »تشيكرز« التي 
البريطانية  الوزراء  رئيسة  قدمتها 
تيريــزا مــاي، وقــال ديفيــس إن 
املقترحات التي طرحتها الســيدة 
ماي ستكون »أسوأ من البقاء في 

االحتاد األوروبي«.
وكشــفت صحيفة »اإلندبندنت« 

البريطانيــة أن موقــف ديفيــس 
مــن األرجــح ســُيصعب املوقف 
الوزراء ويجعلها لن  على رئيســة 
اتفاق  تتمكن من احلصول على أي 
أســاس خطتها مــن خالل  على 
مجلــس العمــوم، حيــث تتمتع 
بأغلبية كبيــرة، ويعارض عدد من 
مقترحاتها،  صريح  بشكل  نوابها 
كما يأتــي ذلك فــي الوقت الذي 
ظهرت فيه مؤامرة جديدة لنسف 
مجلس  مــع  متفقة  خططهــا، 
تشــيكرز،  معســكر  في  وزرائها 

الذي يشــارك فيه جــورج لينتون 
كروســبي، كبير مرشــحي حزب 

احملافظني.
وقال ديفيس في حديثه إلى برنامج 
»بي بي سي«،« سأصوت ضد ذلك. 
سيكون أمرا غريبا بالنسبة لي أن 
أســتقيل على شيء ثم أصوت له 

عندما عاد.
من وجهة نظري، فإن اقتراح لعبة 
الداما هو في الواقع أســوأ تقريبا 
مــن الوجود في االحتــاد األوروبي«، 
مضيفا »سنكون حتت حكم االحتاد 

األوروبي فيما يتعلق بجميع السلع 
املصنعة واألغذيــة الزراعية، وهذا 
تنــازل خطير للغايــة، ولن تعمل 

فكرة استعادة السيطرة«.
ودافــع وزير التجــارة الدولية ليام 
فوكس في وقــت الحق عن اقتراح 
لعبة الدامــا، قائال إنــه إذا اختار 
في  األوروبي  االحتاد  مغادرة  الناخب 
اســتفتاء عام 2016، فعندئذ دون 
تفكيــر يفضلون خطة الســيدة 

ماي للبقاء في االحتاد األوروبي.
وتشــير بعض التقديــرات إلى أن 

البرملان  أعضاء  ســبعة فقط من 
يجب أن يثوروا ضد السيدة ماي في 
التصويت، مثل بوريس جونســون، 
جاكوب ريس موغ، أندريا جينكينز، 
ســتيف بيكر، كونور بيرنز، وبرنارد 

جنكني.
أمر  لينتــون  ويُقــال »إن الســير 
احللفــاء بالعمل مــع بيكر وغيره 
في  البيروقراطيني  املتسلطني  من 
 )ERG( مجموعة األبحاث األوروبية
لنــواب حــزب احملافظني برئاســة 
الســيد ريج موغ، إلسقاط اقتراح 

السيدة ماي، وهو أمر ميكن أن يؤدي 
إلى سقوطها«.

مع  كانشيني  ديفيد  وســيتعاون 
الســابق  البريطاني  اخلــروج  وزير 
بيكر، املنظم الرئيســي في حملة 
»إجازة احملافظني« قبيل اســتفتاء 
2016، مع خطــة محتملة  عــام 
إلحيــاء مجموعــة التغييــر في 
بريطانيــا، التي يــرى البعض أنها 
منصــة مســتقبلية محتملــة 
لبوريــس جونســون، حيث حملة 

القيادة.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
اثنني من صحافيي وكالة  حكم على 
»رويتــرز« امــس )االثنني(، بالســجن 
سبعة أعوام بتهمة »املساس باسرار 
الدولــة«، بعدما أجريــا حتقيقا حول 
مجــزرة بحــق الروهينغا املســلمني 
ارتكبها اجليش فــي ميامنار، في ختام 
محاكمــة مســت بشــكل إضافي 
مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي.

والصحافيان وا لــون )32 عاما( وكياو 
ســوي او )28 عاما( كانــا قيد احلجز 
االحتياطــي منذ كانــون االول 2017، 
واثارت محاكمتهمــا جدال كبيرا في 
بلد تتعرض فيه اســتقاللية القضاء 

النتقادات.
الصحافيني  علــى  القضــاء  وحكم 
ســبعة أعوام بتهمة انتهاك »قانون 
حقبة  إلى  يعود  الدولة«الذي  أســرار 
االستعمار البريطاني، وتصل عقوبته 

القصوى إلى السجن 14 عاما.
لدى  تنديد  وأثارت قضيتهما موجــة 
باعتبارهــا محاولة  الدولي،  اجملتمــع 
الســكات التقارير املتعلقة بعمليات 
للجيش العام املاضي في والية راخني 
)شمال غربي ميامنار( استهدفت اقلية 

الروهينغا املسلمة.
فــي  يحققــان  الصحافيــان  وكان 
راح ضحيتهــا عشــرة من  مجــزرة 

مســلمي الروهينغا في قرية اين دين 
بوالية راخني فــي ايلول العام املاضي، 
خالل عملية عســكرية اســتهدفت 

مسلحني روهينغا.
ونفى الصحافيان التهمة وقاال إنهما 
تعرضا ملكيــدة أثناء أدائهما عملهما 
في إلقــاء الضوء على عمليات القتل 

خارج اطار القضاء.
وأضافا أنه مت توقيفهما بعدما دعاهما 
رانغون  فــي  العشــاء  إلى  شــرطي 
وســلمهما وثائق. ولــدى مغادرتهما 
املطعم، مت توقيفهمــا بتهمة حيازة 

مواد مصنفة سرية.
ولــم يصــدق القاضــي يــي لويــن 

احملكمة  قاعة  في  وقال  شــهادتهما. 
التي غصت باحلضور »يبدو ان املتهمني 
ارادا االســاءة ملصالح الدولة وبالتالي 
همــا مذنبان مبوجــب قانون اســرار 
عليهما  »حكــم  مضيفا  الدولــة«، 
بالسجن ســبعة أعوام لكل منهما 

بتهمة املساس باسرار الدولة«.
إلــى  مكبلــني  اقتيادهمــا  واثنــاء 
عربة ســجن كانت باالنتظــار، أدلى 
الصحافيــان وكالهمــا مــن ميامنار، 
بتعليقــات وجيزة ومؤثــرة على أدراج 

احملكمة.
وقال كياو سوي أو »ميكن للحكومة أن 
تعتقلنا في الســجن، لكن ال تصّموا 

آذان وعيون الناس«. أمــا وا لون، الذي 
رفع إبهاميه في إشــارة حتــد، فقال 
)احلكم(  »ســنواجهه  للصحافيــني 

بصالبة وشجاعة«.
وقــال محامي الدفاع خــني مونغ زاو 
إنه ســيقدم اســتئنافا »في أســرع 
وقت ممكن«، ضد احلكم الذي سارعت 
»رويترز« إلى التنديد به واعتباره قائما 

على »اتهامات خاطئة«.
وقــال رئيس حتريــر وكالــة »رويترز« 
ســتيفن ادلر: »اليوم هو يــوم حزين 
مليامنــار وللصحافة فــي كل مكان«، 
مضيفــا في بيــان أن »الهــدف هو 

إسكاتهما وترهيب الصحافة«.

ونشر اجليش روايته لالحداث في قرية 
اين دين، حيث أقر بان عشرة رجال من 
الروهينغا قتلوا اثناء احلجز، لكنه قال 
إنها حادثة منفردة من جانب مجموعة 
تضم قوات امنية ومواطنني من اتنية 
راخــني. وأتى احلكم امس االثنني ، بعد 
أسبوع على صدور تقرير لألمم املتحدة 
انتهاكات في راخني متهما  حتدث عن 
اجليش في ميامنار بقيادة حملة«إبادة« 
وارتكاب »جرائم ضد اإلنسانية« بحق 

أقلية الروهينغا.
اونغ  الزعيمة  بشــدة  التقرير  وانتقد 
ســان سو تشــي لعدم استخدامها 
سلطتها املعنوية للدفاع عن االقلية 

احملرومة من اجلنسية.
موقــع  ازال  اليــوم،  نفــس  وفــي 
قائد جيش  »فايســبوك« صفحــات 
ميامنار مني اونــغ هالينغ وضباط كبار 
آخريــن، في محاولة قــال إنها تهدف 
ملنعهم من تأجيج املزيد من »التوترات 

االتنية والدينية«.
وبعــد النطق باحلكم، قــال ممثل االمم 
املتحدة في ميامنار نوت اوســتبي بعد 
النطــق باحلكــم »نواصــل املطالبة 
باالفراج عنهمــا«، مضيفا ان »وا لون 
وكياو ســو أو يجب ان يســمح لهما 
ومواصلة  عائلتيهمــا  الــى  بالعودة 

عملهما«.

ديفيد ديفيس يؤكد تصويته ضد مغادرة االتحاد األوروبي

بتهمة »المساس باسرار الدولة«

السجن سبعة أعوام لصحافيين اثنين من »رويترز« في ميانمار
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احلّس الشــعري الــذي يجتاح الســرد 
بانزياحاته وصوره التعبيرية ورموزه التي 
تنتمــي حتماً إلى منت النــص, أقول مع 
هذا كّله فأنه اســتطاع أن يكشف لنا 
الوجه املضمر لتلك الشخصيات, حيث 
ولطبيعتها  لبيئتهــا,  تنتمي  نراها  إّننا 
وســلوكها ولهجتهــا, بالرغم من هذا 
يجد  فهــو  للنص,  الكبيــر  االجتيــاح 
أن الوقائــع التــي دخلت فــي منت هذه 
النصوص ال ميكن لها أن تنضج إاّل بهذا 
األســلوب, وهذا التغليف املركب, حيث 
جنــد أكثر من غطاء فني يكســو فضاء 
النص, كون أن األحداث التي تدور في منت 
هــذه النصوص, ال ميكن لها أن تصل إلى 
املتلقي كما يريدها, إاّل إذا دخل إلى عمق 
تأثيرها, ودخــل قاعها, وغار في إعماقها 
ليحّدثنا من هناك, من حيث البؤرة التي 

تأثر بها, وأرادها أن تصل إلينا. 
وما املســتهل الذي يقدمــه لنا القاص 
ملقولة )محمد املاغوط( إاّل تأكيد واضح 

لرؤيته الفنية التي أرادها 
لقد...

) أعطونا األراجيح وأخذوا األعياد ( 

فال ميكــن لتلــك األراجيــح أن متنحنا 
الســعادة واملرح والفــرح, دون أن يكون 
هناك عيداً يكمل هذه املسرات, املراجيح 
دون عيد عالم موحش حزيــن, لذا فإّننا 
جنــد هالة احلــزن, والضيــاع, والتيه في 
الــدروب املوحشــة, وفقــدان األحباب, 
واحلروب, والكوارث, واالنفجارات, والغربة, 
كما أّكد في أكثر من نص كما في حالة 
العمر,  إلى خريــف  الــذي يصل  الرجل 
وميأل الشيب شعره. والتداعيات احلّسية 
الذكريات  بدهاليــز  ممزوجة  الشــعرية, 
الساكنة في الذاكرة. في قصة )أيقونة 
الدفء( نرحل مع معطف وهو يســكن 
ويتنّقل  الفقــراء,  وبيوت  األغنياء,  بيوت 
بني هذا وذاك, وقد دّب فيه احلياة من أجل 
أن يروي لنا حكايتــه, وأخيراً ينتهي إلى 

أشالء في إحدى االنفجارات. 
) - من يجمع أشالئي املبعثرة في مسارب 

القمامة ؟ 
بالفرار,  تلوذ  ال أحد يســمعني, األماني 

ثمة قوارض تنتظر بقاياي ( ص 12 
أما قصــة )توهــم( فأنهــا تدعونا إلى 
متابعــة بطل هذا النص, الــذي بلغ به 
الكبر عتيا ولم يحمل إاّل الذكريات, عن 
حب وامرأة, وعندما يلمح امرأة يحّسها 
هي تلــك التي ال زالت تعيش ذاكرته, مع 
التداعيات واألفكار ولغة الشعر العالية 
نكتشــف أن هــذه املرأة التــي يتبعها 

ليست هي احلبيبة. 
) أخرج مســرعاً, أشّق صفوف املارة, أتبع 
رائحتها, أرهف الســمع حلفيف أجنحة 
الشوق, أقترب منها, أقد ثوبها من خلف, 
تلتفت, يتقّلص وجهي خجالً, تصفعني, 
كنت محتاجاً للبكاء, لــم تكوني أنِت, 

كانت امرأة أخرى .( ص15 
أما قصة ) دمع األراجيح( فأّنها حتكي لنا, 

وبذات السياق فاجعة انفجار الكرادة 
) خلف ظالل موت شاخص على رصيف 
العيــد, بينمــا األراجيــح وحدها ظّلت 
باكية, تهرق دمعها, تنشــد النواح حتى 

مطلع القيامة .(  ص 20 
مالمح الشخصية وبيئتها

وتتوّضــح لنا ما أشــرنا إليها ســلفاً, 
الواقعية  الشخصية  حول وجود مالمح 
وصدقهــا وبيئتهــا, رغم ســمو املبنى 
الســردي وعلو اللغة, إذ نكون في قصة 
)حتــّول( مع ضمــد الفالح, الــذي يحّب 
متابعــة الطيور, وانتظــار ظهورها في 
مواسم عودتها من هجرتها, ويتمّنى أن 
يكون واحداً منها, وتكــون تلك املالمح 
مضمرة إاّل إّنهــا واضحة لدينا, وكذلك 

جند في هذا النص هذا التشارد الذهني, 
والتركيبــة الغريبة التي وظفها القاص 
في عملية متويه املتلقي, والذي ســوف 
نتابعه في هذا املقطع من النص, بعد أن 
يحّس أّنه أصبح طائر خضيري, وصار له 
ريش وحّلق بالفضــاء  إاّل أن صوت أعاده 
إلى واقعه ) - ضمد , ياضمد اخلضيري ...

يلتفت ناحية الصوت, شبح ينتفض من 
قبــره, يحوم حوله, يفــّز مرعوباً, يصرخ 
تضرب  الطيــور  أســراب  بأعلى صوته, 

سطح املاء بأجنحتها, تفّر فزعة, فتطير 
بعيداً, تختفي في أعمــاق الهور, ضمد 
ترتعد فرائصه, يطلق ساقيه للريح تاركاً 
أسماله على ضفة النهر, وبلمح البصر 
يختفي بني أكمــات القصب والبردي بال 
عودة , ال يدري أصار طائراً أم أصبح طائر 

اخلضيري ضمداً؟( ص 23.
 فــي هذا املقطع األخير مــن نهاية هذا 
النص, جنــد أّن املتلقي ظــّل في تيهان 
ذهني غريب, وهو يشحن الذهن متسائالً, 

هل أصبــح الطائر ضمــداً, أم أن ضمد 
هو الطائــر. أّما قصة )عذراء شــنكال( 
فهو نص يتنــاول الكارثة ألبناء الطائفة 
اإليزيديــة وماحــدث لهم مــن كوارث, 
وسبي النســاء واغتصابهن, إاّل أن تلك 
الدواعش, ولم  الفتاة ظّلت عصية على 
يســتطع أحد اغتصابها, فأطلق عليها 

عذراء شنكال )سنجار( 
تلتفت هامسة :

- أريد أن أســّرك بأمر ال يعرفه أحد, فهل 
تصدقيني ؟ 

- نعم حبيبتي سأصدقك 
- أنا ماريا, ما زلت عذراء ( ص 35 

وجند في قصة )خريــف املهرج( وبالرغم 
مــن أنهــا مســتوحاة مــن حكاياتنا 
الشعبية موروثنا, إاّل إّنها تتالئم وواقعنا, 
كونها حتكي لنا عن حالة ما زالت قائمة, 
عندما يكبر املرء يستغنون عن خدماته, 
أما قصة ) عودة البلشــون( فأنها حتكي 
لنا من الداخل من بؤرة االلم فاجعة موت 
الطفل الفلســطيني عبد اهلل عيسى, 
الذي ذبحته يّد االرهاب بدم باردة من قبل 
أعــداء احلياة. ) البلشــون : طائر يعيش 
بالقرب من املياه , ميتاز بطول ســيقانه 
ورقبته , ويطلق على البلشــون االبيض 

)مالك احلزين ( ص 49 
كما جند ضمن هذه جملموعة القصصية 
اســتقدام  فــي  اشــتركت  نصوصــاً 
شخصية رجل كبير السن, وصل خريف 
العمر, ترافق العملية السردية هالة من 
األسى والندم, وأشــياء أخرى ترافق هذا 
العمر, لكّنها اختلفت من حيث الثيمة 
واألحــداث والشــكل واملضمــون وهي, 
قصة) غزوة احلرمان ( و)التكوين( و)عطب( 
و)رجل سيء احلظ( و) عندما يرقص زوربا( 
و )صمت( و )ثقب املرآة( و )عزلة( و)ندم( و 
)حنني النوارس( و )آسف .. حدث سهواً(, 
رمبا يعود ذلــك إلى التشــابه والتقارب 
في العمر, وعزمــه على تقدمي مثل هذه 
استدراك  من  يتمكن  التي  الشخصيات 
أكثر  بشــكل  عنها  والتعبير  مكامنها 
صدقاً, أّما قصة انتظــار فإنها تروي لنا 

حكاية موت األم. 
) عودة البلشــون( للقــاص عبد الكرمي 
الســاعدي, هي مجموعة ثالثة للقاص, 
يؤكد من خاللها رســوخ رؤيته السردية 
ومعاجلاتــه الفنية اجلديــدة, والتي هي 
أدوات مضافة إلى أدوات السرد التقليدية.

مــن إصدرات دار أمل اجلديدة – ســوريا 
دمشق – 2018 

وحتمل  الســفر  عنــاء  بتجشــم  ملزماً 
تبعاته بشكل شــخصي للمشاركة في 
هذه املســابقات من أجل إبــراز موهبته 
وتســليط الضوء عليها نتيجة ملا يعانيه 
مــن تهميش وإهمــال واضح فــي بلده، 
وأحد هؤالء اخلطاطــني هو اخلطاط هادي 
كاظم الدراجي )هــادي الدراجي( وهو من 
مواليد مدينة بغــداد عام 1979م حاصل 
على شهادة البكالوريوس من قسم اخلط 
والزخرفة بكلية الفنون اجلميلة - جامعة 
بغداد 2002م، واحد من اخلطاطني القالئل 
الذيــن اســتطاعوا وبكل فخــر من رفع 
اســم العراق عالياً في العديد من احملافل 
الدولية التي تُعنــى باخلط العربي والفوز 
باملراتب األولــى في املســابقات الدولية 
التي تقام في البلدان العربية واإلسالمية 
فقد حصل على املركز األول في مسابقة 
خــط املصحــف الشــريف املقامة في 
تركيا في العام 2017م، ومرشــح لكتابة 
 ، التركية  الشريف للجمهورية  املصحف 
وحصل على املركــز األول )مكرر( في خط 

النســخ في الدورة العاشرة لسنة 2015 
في املســابقة الدولية )أرسيكا( ، وحصل 
علــى املركز الثاني في خط النســخ في 
الدورة الثامنة لسنة 2009م في املسابقة 
الدولية )أرسيكا( ، كما شارك في ملتقى 
رمضان خلــط )القرآن الكــرمي( املقام في 
)إمارة دبي( خلمس دورات وحصل على جائزة 
امللتقى لثالث مــرات، وحاصل على املركز 
األول لدورتني في مسابقة السفير الدولية 
املقامــة في العــراق )النجف األشــرف( 
بكتابة  وتشــرَّف  2014و2015م،  للعامني 
املصحف الشريف لألوقاف العراقية، هذه 
السيرة العطرة للخطاط )هادي الدراجي( 
تدعونــي وبــكل ثقة لوصفه بـ)ســفير 
العراق للخط العربي( على الرغم من عدم 
اإلحتفاء مبنجــزه الفني بعد عودته ظافراً 
باملراكــز املتقدمة في هذه احملافل املهمة، 
والســؤال الذي يطرح نفســه أيــن وزارة 
الثقافة من احتضان هكذا طاقات مبدعة 
إستطاعت أن تبني نفسها بنفسها على 
الرغم مما يعانيــه اخلطاط من عبء مادي 

نتيجة غالء ثمن الورق اخلاص باخلط )الورق 
املقهر( األمر الذي يقف حائالً بني اخلطاط 

الشاب وبني تنمية موهبته، 

بدأ بهويات الطلبة
حني سألته عن بداية رحلته مع اخلط قال: 
في املرحلة اإلعدادية بدأت بكتابة أسماء 
الطلبــة في هوياتهم، ثم اســتفدت من 
كراسات خط الرقعة والنسخ، وحني بدأت 
موهبتــي في الظهور عملــت في مكت 
اخلطاط )عصام اجلنابي( الذي شــجعني 
واصطحبني معه إلى جمعية اخلطاطني 
وتعرفــت علــى اخلطــاط )حيــدر ربيع( 
واخلطاط )نبيل الشــريفي( الذي تتلمذت 
على يديه في خط النســخ، أما في كلية 
الفنون اجلميلة فقد أخذت املدارك تتوسع 
وتتطور مــن خالل حرصي علــى اإلجادة 
فــي اخلط بوجود أســاتذة أكفــاء مثل ) 
روضان البهية( و)فــراس عباس( و )أحمد 
البحث عن  اللذين شجعوني على  ناجي( 
أســاليب ذات حظ أوفر في املســابقات 
العاملية فاعتمدت على نفسي وجلأت إلى 
تعلم األسلوب التركي خلط النسخ حصراً 
احلظ  التركيــة صاحبة  املدرســة  لكون 
األوفر في هكذا مســابقات، مما اضطرني 
الى املكوث في منزلي ملدة ســتة أشــهر 
متواصلة لدراســة نص املسابقة وتغيير 
أســلوبي في خط النســخ األمــر الذي 
املنافسة في هذه املسابقات  مكنني من 
الدولية واحلصول على املراكز األولى فيها 
وتكرميي واإلحتفاء بي مــن ِقَبل القائمني 
عليها، إالَّ أن ما يحز في نفســي هو أنني 
حني أعود إلى بلدي ال أجد من يحتفي بي 
أو يهتم مبا حققته من إجناز سوى اإللتفاتة 
الطيبة من قســم اخلــط والزخرفة في 
كلية الفنون اجلميلة، وكأن وزارة الثقافة 
غير معنية باخلط واخلطاطني ولم تبِد أية 
رغبة باالستفادة من موهبتي وخبرتي في 

هذا اجملال.  
وختامــاً أرجو من املؤسســات احلكومية 
متمثلــة بــوزارة الثقافــة ووزارة التربية 
االهتمام بهذا الفن الذي يحمل بني طياته 
عمقاً جمالياً وبعــداً حضارياً ملا ميثله من 
رقي وجمــال امتازت بــه الكتابة واللغة 
واالهتمام  اللغات  العربية عن سواها من 
معاناتهم  عــن  والتخفيــف  مببدعيــه 
واإلحتفاء بهم واالســتفادة من خبراتهم 

للنهوض بواقع اخلط العربي. 

يوسف عبود جويعد

في مجموعتــه القصصية الثالثة )عودة 
البلشــون( يؤكد لنا القــاص عبد الكرمي 
الســاعدي, رؤيته الفنيــة الواضحة, في 
أســلوب تناوله للنص القصصي, وزاوية 
لترسيخ هذه  اتخذها مساراً  التي  النظر 
الرؤية, والتي باتت الســمة التي متّيز بها 
عــن أقرانه مــن صّناع فــن القص, فهو 
ال يقــدم للمتلقي املادة اخلــام في مبناه 
الســردي, وال يقّدمها أيضاً نص يتضمن 
األدوات السردية لبناء القصة التي اعتدنا 
عليهــا في متابعتنا لهــذا اجلنس املهم 
والصعب, كونه فنــاً للتكثيف الصعب, 
وإمنا يقــوم وفق معاجلاته لهذا الســياق 
الفنــي إلــى إدخالها ألكثر مــن مرحلة 
وألكثر من نقله من أجل إنضاجها, فبعد 
أن يقتنص واقعة مــن الوقائع تصلح أن 
تكون مادة خامة جيــدة, يقوم بإحالتها 
إلى فن صناعة القصة مستحضراً جميع 
وعندما  الســياق,  لهذا  املطلوبة  األدوات 
يجد أن النص ال ميكن أن يوظف كســرد 
اعتيــادي خاٍل مــن أي انثياالت حّســية 
وفكرية ومشــاعر داخلية متأثرة ومؤثرة 
لنفس الوقائع التي تــدور أحداثها والتي 
تتطلب منه أن يسمو بها ويرتفع بها, ومن 
هنا تبدأ مهمته األخرى في أن يستحضر 
ما ميكن له أن ينصهر مع النص ويتجانس 
ويتفاعل معه, من االنزياحات واالستعارات 
الصوريــة والرمزية التي من شــأنها أن 
تساهم في إنضاج النص وجعله مختلف 
من حيث الشكل واملضمون وحتى الزمان 
واملكان والشخوص واألحداث, وهكذا فإّن 
األدوات املعتادة لصناعة النص القصصي 
تدخل بوتقة أخــرى من املعاجلات الفنية, 
تكون فيها اللغة الشــعرية احلّسية هي 
املهيمنة, وهــي أيضاً التي تقود دفة إدارة 
األحداث, فيكون للنص عنده شكل جديد 
مختلــف, تكون فيه اللغة هي الســمة 
الغالبة في النص, ولكّنها ال تضّر مسيرة 
األدوات  تربــك  وال  الســردية,  العمليــة 
السردية املســتخدمة, ورغم إحساسنا 
بــأّن فضاء النص يحمل هذه الســمات, 
وأن الوصــف واحلوار املســتخدم في هذه 
النصوص يكــون منضوياً حتت ســطوة 
تلك اللغــة العالية, وأن األم التي هي من 
جنوب العراق تتحدث بذات اللغة, والرجل 
والفالح  املتعلمة,  غير  واملرأة  البســيط, 
ســطوة  حتت  أيضاً  ومنضوياً  واجلنــدي, 

الدكتور عامر سالم السالمي
يُعــد اخلط العربــي من الفنــون العربية 
واسعة  اكتسبت شهرة  التي  واإلسالمية 
منــذ القــدم بوصفــه حتفة فنيــة متتاز 
بإبداعها الذي يســلب األلبــاب ، فهو فن 
رســم احلــروف العربية بأشــكاٍل جذابة 
ومتناسقة، ال ســيما وأنها تُكتب بشكل 
متصل ممــا يتيح للخطاط الفنان إمكانية 
رســمها مبا يضفــي عليها جمــاالً أخاذاً 
وساحراً ، و ال ميكن إغفال دور اخلط العربي 
في تزيني املصحف الشريف فالكلمات ما 
بني دفتي املصحف ال تُكتب بطريقة عادية 
)بخط الطباعة( وإمنا ترسم رسماً بطريقة 
تُظهر إجــالالً لكالم اهلل تعالــى ومكانة 
القرآن العليَّة، وبنزول القــرآن الكرمي تغيَّر 
العربي وتطور بشكٍل ملحوظ  وضع اخلط 
بعد أن شهد إقباالً من الفنانني املسلمني 
فجودوه وابتكروا أنواعاً جديدة منه، وانتقل 
من مجرد أداة للتســجيل والتوثيق إلى فٍن 
قائم بذاته له أصوله ويعكف على دراسته 
الكثيــر، وحظي بعناية خاصــة فهو من 
الفنون اجلميلة التــي تتميز بقدرتها على 
تربية الذوق الفني وتنمية املواهب ورهافة 
احلس، فهو يُكِســب املتعلــم العديد من 
املهارات من أهمها الترتيب والتنظيم ودقة 
املالحظة واملوازنة ومراعاة النســب، ويربي 
على الصبر، واخلط العربي يقترن بالزخرفة 
وزخرفة  لتزيني  إذ يســتعمل  اإلســالمية 
القرآنية، كما  باآليات  والقصور  املســاجد 
استعمل في حتلية اخملطوطات وتزيني األواني 
الفخارية والعمالت الذهبية، ويســتعمل 
في عصرنا احلالي فــي اإلعالنات التجارية 
وكتابــة عناوين الصحــف واجملالت، فضالً 
عن إســتخدامه من ِقَبل مصممي األزياء 
في تزيني املالبس لتعزيز مشــاعر االعتزاز 
والفخر باحلضارة اإلســالمية العريقة بعد 
الغزو الثقافي والتكنولوجي الذي تعرضت 
له والذي بات يهدد اخلطاط حتى أصبحت 
مهنته حتتضر بســبب تقدم التكنولوجيا 
وظهور املطابــع احلديثة التي تســتخدم 
آلي عن  واألنترنيت كبديــل  الكومبيوتــر 
اخلطاطني، وعدم وجود مؤسسة حكومية 
تُعنى باخلط واخلطاطني ، مما يتطلب إجراءات 
عملية حتفظ لهذا الفن مكانته وتعيد له 
شيئاً من وهجه وألقه في العراق من خالل 
إقامة املســابقات واملعارض التي تهتم به 
كما هو احلال في العديد من الدول العربية 
واإلســالمية التي أصبح اخلطاط العراقي 
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دراسة

إصداراتمتابعة

ترسيخ الرؤية الفنية في عودة البلشون

اعترافات سياسي أممي  حوار الخطاط )هادي كاظم الدراجي( سفير العراق للخط العربي
تأريخي مع عزيز محمد

نجد ضمن هذه لمجموعة 
القصصية نصوصًا اشتركت 
في استقدام شخصية رجل 

كبير السن, وصل خريف 
العمر, ترافق العملية 

السردية هالة من األسى 
والندم, وأشياء أخرى ترافق 
هذا العمر, لكنّها اختلفت 

من حيث الثيمة واألحداث 
والشكل والمضمون

غالف الكتاب

10

حذام يوسف
صدر عن دار الرسا للطباعة والنشر، كتاب 
يتنــاول اعترافات سياســي أممي،  بحثي 
يتضمن أربعة فصول، بحثت في عدد من 
املصطلحات املتداولة سياســيا واعالميا 
ومناقشــتها، منهــا مصطلــح األممية، 
والعلمانية  الشــيوعية  واليمني،  اليسار 
والديــن، الكفــاح املســلح، إضافة الى 
مواضيــع أخــرى منهــا دروس في احلب 
واللغــة، وبلغراد وتعلــم اللغة الصربية، 
حكايات يوغســالفية وبولندية، كل ذلك 

ضمن مواضيع الفصل األول من الكتاب.
وتضمن الفصل الثاني اعترافات سياسي 
، عبــر مواضيع حساســة ومهمة  أممي 
منها: األخطاء التاريخية، الصراع واحلرية 
البعث  الذاتي،  والنقــد  النقد  واملبالديء، 
القضايا  من  وغيرهــا  األمريكي  والقطار 
التــي مازالت محط نقاش مــع توافق أو 

اختالف.
الثالث فضــم بني صفحاته  أما الفصل 
عدد من املقاالت التــي ركزت على قضايا 
من صميم اهتمام احلزب الشيوعي، منها 
احلزب الشــيوعي حزب ثوري ام مؤسسة 
سياســية؟، حديــث عن كتب حســني 

شعبان وغيرها .
وينتهي الكاتب بالفصل الرابع مخصصا 
املقابلة األولى والثانية مع السياسي عزيز 
محمد، الذي أكد على ان هناك أســباب 

كثيــرة متنعه مــن كتابــة مذكراته، انه 
الميلك أي وثائق تثبت مايقوله، ةذلك كما 
هو مروف انهم كانوا يتلفون أي رسالة او 

ورقة تتضمن جزء من عملهم السري.
الكاتب حمــدي العطارعضو احتاد االدباء 
والكتاب في العراق، مــن مواليد البصرة 
عام 1956، صدرت له عدد من املطبوعات 
منها : ســكني في اخلاصرة عــام 2009، 
2010 ، الدراما  والطــالق الطائفي عــام 
املشــاهدة،  التأليف ومتعة  بني محنــة 
االســتفتاء في كردســتان دســتوري ام 

قانوني.

عن دار كلكامش للطباعة والنشــر في 
الباحث هادي عواد  بغداد، صدر للدكتور 
اخلزاعي، كتاب بحثي، ب 523 صفحة من 
القطع الكبيــر، ومراجعة للناقد احمد 
عواد اخلزاعي والدكتور فرقان عبد الكرمي 

العامري.
تضمن الكتاب خمســني بحثــا يتناول 
بها نظرية التطــور لداروين، من وجهات 
نظــر مختلفــة لعلماء وباحثــني كبار 
في العالــم، إضافة الــى ميكانيكيات 
التاريخية  والبحوث  الداروينــي،  التطور 
في هذا املوضوع، يضع الكاتب عددا من 
األســئلة التي متر بخاطر القارئ ويحاول 
ان يجيب عليها مســتندا الى اراء عدد 

من الفالسفة والباحثني، ويقول الكاتب 
في خامتة الكتــاب:« نحن على يقني بأن 
كبيرة  يبذلــون جهودا  الباحثني  الكثير 
في مجــال البحوث الطبيعيــة املادية، 
انه ســعي حثيث محمود لتوسيع افق 
معرفتنا، هذه البحوث قادرة ليس فقط 
على اإلجابة على الكثير من األسئلة بل 
انها تطرح الكثير من األسئلة العصية 

على اإلجابة«.
الكاتــب هادي عواد اخلزاعي بروفيســور 
مســاعد في كليــة الطب،حاصل على 
شهادة البورد في اجلراحة من بغداد عام 
1996، عضو كليــة اجلراحني البريطانية 

.2011

عندما ينتحر االله..
بحث في نظرية التطور 
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التشكيلية  الفنون  دائرة  تعرضت 
التابعة لوزارة الثقافة في شــارع 
في  حيفا ألكبــر عملية ســرقة 
تاريخهــا ألعمالهــا الفنيــة من 
لوحــات واعمال نحتيــة وخزفية 
تعود لرواد احلركة التشكيلية مثل 
فائق حسن عطا صبري نوري الراوي 
جواد ســليم عبد القادر الرســام 

وغيرهم.
وكانت قد دعــت املواطنني إلعادة 
اإلعمال املسروقة الى املتحف من 
دون أي مســاءلة قانون، بل اعلنت 
ان اعــادة أي عمل فنــي يعد عمالً 
وطنياً وانســانياً كبيراً ألنها كنوز 

تعود للعراق وتاريخه الفني. 
وفتحت ســجالتها لتسجل عودة 
بعــض االعمال الفنيــة من قبل 
اشخاص او فنانني او من قبل بعض 
القاعات التي اشترت اللوحات من 
االسواق خالل الفوضى التي حدثت 

خالل عام 2003.

ما حدث في قسم املتحفي
قبل أيام؟

وزارة الداخلية جاءت بأعمال فنية  
الى  واعادتها  مســروقة  متحفية 
دائــرة الفنــون التشــكيلية، من 
خالل دائرة  الشرطة اجملتمعية في 
بغــداد هذا ما حتدثت بــه الفنانة 
املتحفي  قســم  في  التشكيلية 
زينب الركابي وقالت : بعد التدقيق 
من قبــل مدير املتحفيــة وخبير 

اعمال  انها  تبــني  الفنية  االعمال 
تعود لقسم املتحفية وقد اختفت 
خالل الفوضــى التي حدثت خالل 
عــام 2003  ومت التعرف عليها من 
خــالل االختــام  املوجــودة خلف 

العمــل الفنــي كما انهــا حتمل 
باألعمال  اخلاصة  ســجالتنا  ارقام 
املســروقة، واالعمال تعود للفنان 
فاروق عبد العزيــز وجعفر محمد 
وحســن عبــود وجمانه حســني 

)فنانة سورية(.
 وكانــت وزارة الداخلية قد جاءت 
متحفيــة  أعمــال  مبجموعــة 
مسروقة ايضا من قسم املتحفية 
في وقت ســابق، وهذا عمل تثمن 

عليــه لتعاونها فــي اعادة بعض 
للفن  الوطنــي  املتحــف  كنــوز 
احلديث. ومت استعادة لوحة للفنان 
حميد العطار رســمت عام 1977 
وقــد ارســلها لنا الفنان ســعد 

الكعبي بواسطة أحد االشخاص. 
واستطردت الركابي حديثها قائلة: 
ومن  التشــكيلية  الفنــون  دائرة 
خالل وزارة الثقافة ما زالت تواصل 
البحث عــن بعض االعمال الفنية 
املســروقة في بعــض دول العالم 
فاملتابعة مســتمرة ومنذ سنتني 
الستعادة عمل فني للفنان ماهود 
احمد كان قــد مت حجزه في مطار 
كندا و قد ارســلت لنا الشــرطة 
الدولية مواصفات العمل وهو من 
االعمال املتحفية، ولدينا مراسالت 
ايضا مع بعض اجلهات  الستعادة 
لوحــة للفنان فائق حســن حتمل 
اســم ذات الصــواري وقد علمت 
الدائــرة انهــا موجودة فــي احد 
مزادات بيع االعمال الفنية في دبي 
ولدينا ملف كبير ومراســالت مع 
بعض اجلهات إلعــادة هذا العمل 
لقســم املتحفيــة، فيما عمدت 
ادارة املتحفيــة لعــرض اللوحــة 
التخطيطيــة التــي أجنزها فائق 
حســن كأمنوذج عــن لوحته ذات 

الصواري. 
ومن املالحظ ان لوحة الفنان فائق 
حســن )ذات الصــواري( كانت قد 
سرقت خالل فوضى االحتالل التي 
حدثت عام 2003 مــن مبنى نادي 
االركان في االعظمية، وقد رسمها 
فائق حسن حسب معلومات فنية 
عبد  العــراق  رئيس  مــن  بتوجيه 

الرحمن عارف عام1966
 ومتثل روايــة وملحمة عن املعارك 
زيتية وبحجم  العربية وهي لوحة 

واحد”220×″170متر.

الداخلية تعيد أعمال مسروقة..
والمتحفية تطارد أخرى مع االنتربول

دواء يطيل العمر حتى لـ 150 عامًا
يوشك العلماء على التوصل إلى اكتشاف ثوري، من شأنه 
مكافحة الشيخوخة، وإطالة متوسط أعمار البشر حتى 

150 عاماً، وإعادة منو أعضائهم.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن البروفيســور 
ديفيد ســينكلير من جامعة هارفارد وباحثون من جامعة 
نيو ساوث ويلز طوروا عملية جديدة، تتضمن إعادة برمجة 

اخلاليا باألعضاء البشرية.
وقال ســينكلير إن العقــار املرتقب لن يجــدد األعضاء 
البشــرية فحســب، بل سيســمح للمصابني بالشلل 
باحلركــة مرة أخرى، مضيفاً أن التجارب البشــرية للدواء 

ستجرى في غضون عامني.
وعند جتربة الدواء على الفئــران، وجد الباحثون زيادة عمر 
الفئران بنسبة 10 في املائة، بعد إعطائهم حبة مشتقة 

من فيتامني }بي{.
وبحســب ما نشــرته »ديلي ميل«، فإن العقار ســيكون 
متاحاً للجمهور بعد 5 ســنوات من خضوعه لالختبارات 

البشرية.

كوريا الجنوبية تحظر
تناول القهوة في مدارسها

قــررت كوريا اجلنوبية حرمــان كل طالبها ومعلميها من 
املشــروبات التي حتتــوي على الكافيني خــالل وجودهم 

باملدارس، وذلك ابتداء من 14 أيلول اجلاري .
ومبوجب هــذا القرار، ســتختفي القهوة مــن املقاصف 
املدرســية وماكينات البيع املنتشــرة باملــدارس لتنضم 
بذلك إلى مشروبات الطاقة التي حظرت باملدارس في هذا 
البلد منذ عام 2013، حســب ما نقلته صحيفة ليزيكو 

الفرنسية.
وتأمل وزارة األمن الغذائي والعقاقير أن يساعد هذا القرار 
املراهقني على تبني عــادات غذائية صحية، وعدم اإلضرار 

بصحتهم في سعيهم للتفوق باالختبارات.
ووفقاً لصحيفة تشوســون إلبو فإن الشباب مييلون إلى 
اللجوء إلى »مشــروبات الطاقة، القهوة باحلليب« للبقاء 

مستيقظني خالل فترات االمتحانات.
وحسب شبكة سي أن أن اإلخبارية فإن دراسة أجريت عام 
2012 على أكثر من 5400 طالب باملدارس الثانوية الكورية 
أظهرت أن %19 منهم يحتســون كوبًا واحًدا أو أكثر من 
القهوة كل يوم، وأن ما يربو على نصفهم تناولوا شــكالً 

من املشروبات التي حتتوي على الكافيني لالستيقاظ.

لقاح جديد يعالج حب الشباب
بال آثار جانبية

كشــف مجموعة علماء من جامعة كاليفورنيا، ســان 
دييغو، عن تطوير لقاح لعالج حب الشــباب ومن دون آثار 
جانبية كتلك التي تتســبب بها األدوية املستعملة عادة 

للتعامل مع حب الشباب.
وقال العلماء انهم ” قاموا بدراســة مادة سامة تعرف ب 
CAMP تنتجها البكتيريا البروبيونية العدية، والتي تسبب 
حب الشــباب، حيث يفترض الباحثون أن الـCAMP ميكن 
أن يؤدي إلى اســتجابة التهابية في اجللد،و أن االستجابة 
االلتهابية ميكن أن تنخفض بنحو ملحوظ عند استعمال  

.”CAMP أجسام مضادة وحيدة النسيلة محددة لعامل

ملونشريط

»معركة ذات الصواري« للفنان فائق حسن

مساء بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد : 
توصلت دراســة علميــة إلى وجود 
رابــط قوي بــني اخلضــوع لقيلولة 

قصيرة واإلحساس بالسعادة.
وقال أحد معدي الدراســة، األستاذ 
في جامعة هارتفوردشير البريطانية، 
ريتشارد وايزمان، إن األبحاث السابقة 
30 دقيقة،  النوم ملــدة  أن  أظهــرت 
يجعل اإلنسان أكثر تركيزاً وإنتاجية 
وإبداعيــة، على مــا أوردت صحيفة 

“إندبندنت” البريطانية.
وأضاف : “أما نتائج دراســتنا اجلديدة 
فهي تشــير إلى أن اإلنسان يصبح 
أكثــر ســعادة مبجرد أخــذ قيلولة 
قصيرة”، مؤكــداً أن القيلولة لفترة 
بالعديد مــن اخملاطر  ترتبــط  أطول 

الصحية.
مهرجان  لصالح  الدراســة  وأجريت 
إدنبرة الدولي للعلوم، وشــارك فيها 
أجابوا عن  1000 شــخص  أكثر من 

اســتطالع بشــأن عادات القيلولة، 
وحاالتهم النفسية.

ووضع الباحثون معياراً للسعادة من 
الذيــن يأخذون غفوة  5 نقاط، فنال 
بســيطة في النهار درجة 3.67، أما 
فنالوا  يأخذون غفــوة طويلة  الذين 
درجة 3.44، والذيــن ال يأخذون غفوة 

إطالقا حصلوا على 3.52 درجة.
 66% أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
من الذيــن يأخــذون قيلولة قصيرة 

بـ56%  بالســعادة، مقارنة  يشعرون 
ألولئك الذين يأخذون قيلولة طويلة، 
مما يســلط الضــوء علــى االرتباط 
القصيرة  القيلولــة  بــني  الكبيــر 

والشعور بالسعادة.
مــن   43% أن  الدراســة  ووجــدت 
املشاركني الذين تتراوح أعمارهم بني 
18 و 30 سنة يأخذون قيلولة طويلة 
خالل النهار ، في حني يأخذ 30 % ممن 
جتاوزوا سن اخلمسني قيلولة طويلة.
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دراسة : القيلولة تحسن الحالة النفسية

تراثيات

طارق حرب :
من شــغل منصب وزير ملدة تزيد على الثالثني 
ســنة فكان االطول مدة فــي البقاء في هذا 
املنصــب منذ بنــاء بغداد من قبــل اخلليفة 
أبــو جعفر املنصور وحتى االن، اذ لم يشــغل 
منصب وزير ببغداد فــي جميع عهودها منذ 
العهد العباســي وحتى يومنا هذا ونحن في 

العقد الثاني من القرن احلادي والعشرين
هو محمد بن احلســني يكنى »بأبي الفضل« 
ويلقب »بابن العميد« كان أبوه كاتباً مشهوراً 
ولقب بالعميد تقلد الوزارة في بغداد عام328 
اذ ابتدأ وزيرًا لركن الدولة أبي علي احلســن بن 
بويــه وقيل فيه )بدأت الكتابــة بعبد احلميد 
وختمت بابــن العميد( ،حيث كان عبد احلميد 
مشهوراً نهاية الدولة االموية وكان الصاحب 
بــن عباد من بعــض أتباعه كانوا يســمونه 
اجلاحــظ االخيــر وكان ممن مدحه الشــعراء 
املتنبي وابن نباته ومدحــه الصاحب بن عباد 
وكان متوســعاً في علوم الفلسفة والنجوم 
أما االدب والترســل فلم يقاربــه به أحد في 
زمانه وكان له في الرسائل اليد البيضاء وكان 
سايســا للملك مدبراً قائمــاً بحقوقه وكان 
جيد احلافظة يحفظ من أشعار العرب ما لم 
يحفظــه غيره مثله  وتوفي عام 360 هج وله 

من العمر أكثر من ستني سنة.

تولــى الوزارة خالل فترة النفــوذ البويهي في 
بغداد ويضرب به املثل بوصفه من الوزراء الذين 
احتلوا مكانة مرموقة في اإلدارة والسياســة 

واالدب.
يصفه ابن طبا في الفخري بأنه ذو الكفايتني 
لكنه ينقل عمن شــاهده وصفــه له بأنه:- 
يابس العود ذميم العهود سيئ الظن باملعبود 
وانفرد في ذلك ابــن طبا طبا ويذكر الثعالبي 
في اليتيمة ان من محاســن لفظه كتابته : 
نحن يا ســيدي في مجلس أنس غني اال عنك 
شــاكراً اال منك تفتحت به عيــون النرجس 
وتوردت خدود البنفســج وفتقت فارات النارجن  
وهبــت ريــاح االقــداح ومن أفصــح كالمه 
الضمائر الصحاح أبلغ من االلســن الفصاح 

وقال لكل أمر أجل ولكل وقت رجل . 
بســبب أخذه العلم فــي بغــداد فأنه كان 
وأصبح  برجالهــا وحضارتها  ويعجب  يحبها 
أكتب أهل عصــره وأحفظهم للغة والغريب 
وأكثرهم توسعاً في النحو والعروض واهتداء 
الى االشتقاق واالستعارات وأعرفهم بشعراء 
اجلاهليــة واالســالم وأدراهم بتأويــل القرآن 
وحفظ مشكله ومشابهه وأبصرهم باختالف 
الفقهــاء وأنفذهم ســهماً في الهندســة 
واملنطق وعلوم النفس وااللهيات ،اضافة الى 
االوصاف االخرى كان يدعى باألســتاذ الرئيس 

جلمعه بني الوزارة واالدب ولقب أيضاً بلســان 
املشــرق وصفه املؤرخ ابن مسكويه الذي كان 
قيما على خزانة كتبــه بأنه: قليل الكالم نزر 
احلديث اال اذا سئل ووجد من يفهمه مع عبارة 
فصيحة وألفاظ متخيرة ومعان دقيقة وكان 
حلسن عشرته وطهارة أخالقه ونزاهة نفسه 
اذا دخل عليه أديب أو عالم متفرد بفن سكت 
له وأصغى عليه واستحسن كل ما يسمعه 
منه استحســان من ال يعــرف منه اال قدر ما 

يفهم به ما يورد عليه.
في أًواخــر عمره أصيــب بالقولنج والنقرس 
وقال لسائل سأله؛ أيهما أصعب عليك وأشق 
قــال؛ اذا عارصني النقــرس فكأني بني فكي 
ســبع ميضغني واذا أعتراني القولنج وددت لو 

أستبدلت النقرس عنه.
ومن مؤلفاته ديوان رسائله وكتاب املذهب في 
البالغات ومجموع شــعره يصفــه الثعالبي 
فيقــول؛ أوحد عصره فــي الكتابة يضرب به 
املثل فــي البالغة وينتهي اليه في االشــارة 
بالفصاحة والبراعة ومــن االخرين يقول فيه 
الدكتور زكي مبارك؛ كان ابــن العميد اماماً 

لكتاب القرن الرابع الهجري.
ميتــاز مبيزة عجيبــة هي اعــزاز القلم ورفعه 
الى أشــرف الدرجات كان يطالع بقلبه وروحه 

وعقله.

من كان األطول مدة »كوزير« في تاريخ بغداد؟

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر 
في هــذه األثناء بالضعف. فــي حني أن تأخر 
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة 
هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي 

دون فوضى. 

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ 
خططــك بالطريقــة املثلى بالنســبة لك. 
حتــرك بســرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة 
للجهود التي بذلتهــا. عليك نقل املعلومات 
إلى اآلخرين بالطريقة الصحيحة دون إضافة 

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 
ال. توخى احلذر اذا أردت  غير متناغم وغيــر فعَّ
أن حتــرز تقدًما على حســاب اآلخرين، فذلك 
املنافســني  العديد من  التصرف قد يخلــق 

واملعارضني، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع 
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك 
وقدرة  القوة  الداخلي سيعطيانك  ونشاطك 
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم 

أشياء جديدة.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي 
بالشــريك، فهو في انتظارك. لديك الكثير 
من الكتب وستحاول قراءتها كّلها فتحصل 
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع 

مرور الوقت.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض 
املواضيع اليوم. انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب 
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت 
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل 

التأكد من حسن سير األعمال .

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت 
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل. ال جتعل ذلك 
يخيفــك، فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب. في 
حياتك اخلاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك 
اتخاذ موقف، وســتجد حالًيــا صعوبة في 
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة، بالرغم 
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة 

من املاضي. 

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى 
خــّط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه. عليك 
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا 
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم 

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد 
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن من االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــني بك ألن 
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت. 
ستغضب ألنك ستســمع كالماً لن يعجبك 
أبداً عن أحد األشخاص. عليك أن تتفاوض مع 

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأسك 
في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف 
حتصل على بعض النجاحات احملدودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك 

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

3. تنقرها فتسمع هدير الصوت o يحتاج
4. نسمات o ابتعدا

5. في الشعر o أغب وأشرب
6. وحــدة قياس الطاقة o من أســاليب 

اخلط العربي
7. نصــف ولــول o معناه كثيــر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معني
9. أول من روض اخليل.

10. ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى 
منصبه أكثر من مرة.

1. مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا 
o حتت أقدامها اجلنة

2. غير معقد o للتعريف
3. أنواع مشــروب محبب o اسم فلم 

حملمد سعد )مبعثرة(.
4. منســوب إلى دول العالم o االرتفاع 

والعلو
5. ما يبلغه االنسان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

 o 7. حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل
مجهز مواد للنداء معني

8. اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9. اخلروج إلى احلياة o لدينا

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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لندن ـ وكاالت:
ســجل اجلابونــي بييــر إمييريك 
آرســنال،  نادي  أوبامياجن، مهاجم 
هدًفــا لفريقه في مرمى كادريف 
اجلارية بني  املبــاراة  ســيتي، في 
منافســات  ضمــن  الفريقــني، 
الدوري  الرابعة من بطولة  اجلولة 

اإلجنليزي املمتاز.
وأوضحت شــبكة "ســكواكا" 
اجلابوني  املهاجم  أن  لإلحصائيات 
ســجل 150 هدًفا في مســيرته 
حتــى اآلن في الدوريــات اخلمس 
الكبري فــي أوروبا.وجاءت أهداف 
أوبامياجن الـ150 خالل مســيرته، 
بواقــع 98 هدًفا فــي أملانيا، و41 

هدًفا في فرنســا، و11 هدًفا في 
إجنلترا.يذكــر أن فريــق آرســنال 

يتعادل حالًيا مع كادريف ســيتي 
بنتيجة 2-2.

القاهرة ـ وكاالت:
ســبورتنج  نــادي  حصــل 
رسمًيا  أمس،  أول  الســكندري، 
علــى توقيع الالعــب األميركي 
ناشــون جورج، لتدعيم صفوف 
الفريق األول لكرة السلة بالنادي 
النادي  اجلديد.وحرص  باملوســم 
الدكتور  برئاســة  الســكندري 
أحمــد وردة، علــى التعاقد مع 
مقعد  لشــغل  جورج  ناشــون 
بعد  الفريــق،  بقائمة  احملتــرف 
مفاوضــات دارت بــني الطرفني، 

خالل األيام املاضية.
ويبلغ ناشــون جورج، من العمر 
25 عاًما؛ حيث يلعب في مركزين 
4، و5 داخــل أرض امللعب، ويتميز 
 206 تبلغ  التــي  بطول قامتــه 
سنتيمترات.ومن املنتظر، أن يبدأ 
ناشــون، التدريبات مــع الفريق 
أمس اإلثنني؛ استعدادًا للموسم 
اجلديــد الذي ينطلــق منتصف 

تشرين أول املقبل.
ويُعدُّ ناشون جورج ثالث صفقات 
فريق الســلة بسبورتنج، بعدما 

جنح في احلصــول على خدمات 
قادًما من  كل من كرمي ســعيد 
االحتــاد الســكندري، ومحمــد 

إبراهيم العب اجلزيرة السابق.
يذكر أنَّ ســبورتنج هــو حامل 
لقــب بطولــة دوري الســوبر، 
القيادة  حتــت  املاضي  املوســم 
الفنيــة ألحمــد مرعــي، الذي 
النادي،  إدارة  باعتذار جمللس  تقدم 
منذ  املهمة  استكمال  عدم  عن 
أيام، بعدما تولى القيادة الفنية 

لفريق أهلي دبي.

باريس ـ وكاالت:
تســيطر حالــة مــن القلــق 
الشــديد على إدارة نادي باريس 
سان جيرمان ومسؤولي املدينة 
بســبب مبــاراة الفريــق أمام 
النجم األحمــر  الصربي، املقرر 
لها يوم 3 تشــرين األول املقبل 

في دوري أبطال أوروبا.
»ليكيب«  صحيفــة  وذكــرت 
الفرنســية أن هنــاك ترقــب 
حلضور  حتســبا  شــديد  أمني 
الصربي،  للفريق  2000 مشجع 

واملعروف عنهم ســلوكياتهم 
العنيفة.

ويتزامن ذلك مع قرار إدارة النادي 
اخملصص  اجلزء  بإغالق  الباريسي 
لرابطــة ألتراس بــي إس جي، 
بعد أعمال الشغب التي قامت 
بها املوســم املاضي في مباراة 
ريال مدريــد، وورطت النادي في 
عقوبات من االحتاد األوروبي لكرة 
القدم.ولفتت الصحيفة إلى أن 
إدارة باريس سان جيرمان تبحث 
حاليا عن حتديد مكان مناسب 

أي  لتفــادي  األلتراس  لرابطــة 
صــدام مــع جماهيــر الفريق 

الصربي.
وأشارت أيضا إلى أن إغالق اجلزء 
باريس ســان  اخملصص أللتراس 
حديقة  ملعــب  فــي  جيرمان 
األمراء، سيتســبب في خسائر 
ماليــة قدرها 500 ألــف يورو، 
إلى  الرقم  هذا  وســيتضاعف 
ما يقــرب من مليــون يورو في 
أو  ليفربول  إغالقه مبباراتي  حال 

نابولي.

موقعة النجم األحمر تقلق سان جيرمان

روما ـ وكاالت:
أحرز البريطاني لويس هاميلتون، 
سباق  لقب  مرســيدس،  سائق 
جائزة إيطاليا الكبرى، أول أمس، 
العالم  بطولة  منافسات  ضمن 
لســباقات ســيارات فورمــوال 
1.وانطلــق هاميلتون من خلف 
ســياراتي فيــراري، وعبر كيمي 
رايكونــن، في اللفــات األخيرة، 
بعدما ابتعد سيبســتيان فيتل 
عقب  الصــدارة،  ســباق  عــن 
اصطدام بســيط مع هاميلتون 

في اللفة األولى.
وأنهــى فيتــل الســباق فــي 
املركــز الرابع، خلــف هاميلتون 
ورايكونن، وفالتيري بوتاس، سائق 
فيراري  الثاني.وفشل  مرسيدس 
في حتقيق أقصى اســتفادة من 

يحقق  لم  حيث  ســياراته،  قوة 
الفوز بالســباق الذي يقام على 
أرضه منذ 2010، في ليلة مؤملة 

لفيتل ورايكونن.
واحتفل مرسيدس باللقب الرابع 

على التوالي في مونزا، حيث توج 
هاميلتون بلقبه اخلامس في هذا 
السباق، ليوسع الفارق بينه وبني 
فيتل على صدارة فئة السائقني، 

إلى 30 نقطة.
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مدريد ـ وكاالت:

 5 احتفى نــادي ريال مدريــد مبرور 
أعوام علــى ضم الويلــزي جاريث 
بيل، العب امللكي، عــام 2013 من 

توتنهام اإلجنليزي.
وقال النادي عبر املوقع الرسمي له، 
إنه في 2 ســبتمبر 2013 مت تقدمي 
بيــل العباً جديداً فــي ريال مدريد، 
وخالل خمس سنوات لعب الويلزي 
193 مباراة ســجل فيها 91 هدفاً 
مؤدياً دوراً حاســماً فــي فوزه بـ13 

لقباً.
وأضاف أن البطوالت جاءت كاآلتي: 
دوري أبطال أوروبا )4(، كأس العالم 
لألندية )3(، كأس الســوبر األوروبي 
)3(، الدوري اإلسباني )1(، كأس امللك 

)1( وكأس السوبر اإلسباني )1(.
وأكد أن بيل، الذي جاء من توتنهام، 
أظهــر براعتــه الكبيــرة خــالل 
الســنوات املاضية، كما أنه يتميز 
بالسرعة بجانب تسديداته القوية 
الهوائية..  الكــرات  وهيمنته على 
وأوضــح أنه ســجل 21 هدفاً في 
املوســم املاضي، وقد بدأ املوســم 
اجلديد على مســتوى عــال بعدما 

سجل 3 أهداف وصنع 2 حتى اآلن.
وأشــار إلى أنه أصبح أحد الالعبني 
األساســيني فــي الهجــوم، وقد 
تألق مبكــرا وســجل أول أهدافه 
بالقميــص األبيــض فــي ظهوره 
الرسمي األولى مع امللكي في لقاء 

ضد فياريال.
ونــوه إلى أن بعــض أهدافه الـ91 
كانت حاسمة ومذهلة، مثل هدفه 
في نهائي كأس امللك في 2014 ضد 

برشــلونة ومقصيتــه الرائعة في 
الفريق  قــادت  التي  كييف،  نهائي 
نحو الفوز باللقــب رقم 13 بدوري 

األبطال.
وحــرز جاريــث بيل، الهــدف األول 
لفريقــه ريال مدريد أمــام نظيره 

ليجانيــس، في املبــاراة التي جتمع 
ملعب  علــى  الســبت،  الطرفني، 
ســانتياجو برنابيو، في إطار اجلولة 

الثالثة من عمر الليجا.
وذكر حســاب شــبكة »أوبتا«، أن 
بيل متكن من هز الشــباك في آخر 

7 مباريات لريــال مدريد )8 أهداف(، 
وهي أفضل سلســلة متتالية له، 
الليجا  في  ســواء  مسيرته  طوال 
فترته مع  أثنــاء  البرميييرليــج،  أو 
وســاوثهامبتون.ووصل  توتنهــام 
جاريث بيل، صاحــب 29 عاًما، إلى 

هدفــه الثالــث هذا املوســم في 
الهدافني  قائمة  ليتصــدر  الليجا، 

بشكل مؤقت.
حقــق ريــال مدريــد، رقًمــا مميزا، 
وذلك خــالل مباراته أمــام نظيره 
ليجانيــس، أمس الســبت، والتي 

انتهت بفوز امللكي 4 ـ 1.وأوضحت 
املدرب  أن فريق  صحيفة »مــاركا« 
جولــني لوبيتيجــي، قام بـــ 798 
متريرة صحيحة، وهو رقم لم يصل 
إليــه الفريق فــي مبــاراة منذ أن 
بدأت شــبكة »أوبتا«  لإلحصائيات 

عملها.
وأضافت أن الفريق جتاوز هذا الرقم 
مرة واحدة من قبل ولكن في مباراة 
امتدت لشــوطني إضافيني، وكانت 
أمام كاشــيما فــي كأس العالم 
لألنديــة. وأشــارت إلى أنــه أمام 
العالم  الياباني فــي كأس  الفريق 
لألنديــة مــرر الفريــق 882 متريرة 

صحيحة.
وفــي ســياق اخــر، حقــق راؤول 
مدريد،  ريال  أســطورة  جونزاليس، 
أول ألقابــه كمــدرب، أول أمــس، 
امللكي  النــادي  ناشــئي  فريق  مع 

.)Cadete B(
وذكرت صحيفة »ماركا« املدريدية، 
برشــلونة  هــزم  راؤول  فريــق  أن 
بهدفني نظيفــني، في نهائي كأس 
ســان جابرييل، التي شاركت فيها 
فرق أخــرى، مثل ريال سوســيداد 

وإسبانيول.
الظهور  أن  إلى  وأشارت الصحيفة 
األول، لنجــم امليرينجي الســابق، 
على رأس اجلهاز الفني لفريقه، جاء 
في بطولة مدريد للشباب، يوم 25 
آب املاضي، التي شــارك فيها أيًضا 
جامبا أوساكا الياباني، وألكوركون.
وكان راؤول قــد حصــل على دورة 
تدريبية، من االحتــاد األوروبي لكرة 
القدم، املوســم املاضــي، ويحتاج 
للفوز بلقب رســمي، للسماح له 

بتدريب أي فريق في أي فئة.

راؤول ينتزع أول ألقابه من برشلونة

ريال مدريد يحتفي بالذكرى الخامسة لضم بيل

بيل

هاميلتونأوبامياجن

مكسيكو ـ وكاالت:
أعلن االحتاد املكســيكي لكرة القــدم، غياب مدافع 
آينتراخــت فرانكفورت األملاني، كارلوس سالســيدو، 
والعب مونتيري احمللي، رودولفو بيزارو، عن وديتي الفريق 

الوطني أمام أوروجواي والواليات املتحدة، لإلصابة.
وفــي بيان، أوضح االحتاد أنهمــا يعانيان من إصابة في 
الكاحل، مشيرا إلى أنه ســيتم استدعاء هوجو أياال 

بدال من بيزارو.
وسيواجه منتخب املكســيك نظيره األوروجوائي وديا 
يوم اجلمعة القادم على ملعب إن آر جي ســتاديوم في 
هيوســن )الواليات املتحدة(، بينمــا يحل ضيفا على 
املنتخب األمريكــي في 11 أيلول اجلــاري على ملعب 

نيسان ستاديوم في ناشفيل بوالية تينيسي.

عمان ـ وكاالت:
تّوج املنتخب األردني للشــابات بلقــب بطولة غربي 
آســيا بكرة القدم، بعد فوزه علــى املنظم لبنان )2-
1( فــي املباراة التي جرت على ملعــب أمني عبد النور.

وظفر املنتخب األردني باللقب بعدما تربع على صدارة 
املنتخبــات برصيد 6 نقاط، فيما جــاء لبنان ثانيا بـ 3 

نقاط، وفلسطني باملركز األخير دون نقاط.
وجنحت الالعبة ديانا صبح من زيارة الشباك بالدقيقة 
»33«، ومبجهود فردي رائع بعد أن توغلت وســددت كرة 
قوية على ميني حارسة لبنان، لتعوض ركلة اجلزاء التي 
أهدرتها لني البطــوش بالدقيقة »30«.ومتكن منتخب 
لبنان من تعديــل النتيجة بالدقيقة »74« عن طريقة 
الالعبة دميا كاســيتي، وقبل دقائق مــن نهاية املباراة 
اســتطاعت جنمة املنتخب األردني روزبهان فريج إحراز 
هــدف الفوز. وبعــد نهاية املباراة تــّوج عضو الهيئة 
التنفيذية لالحتــاد األردني منصــور عبيداهلل، وخليل 
السالم أمني عام احتاد غربي آسيا، إلى جانب امني عام 

االحتاد اللبناني املنتخب األردني بكأس البطولة.
واطمأن اجلهاز الفنــي للمنتخب األردني بقيادة املدرب 
منير أبو هنطش على جاهزية املنتخب من خالل الفوز 
على لبنان الذي يعتبر من املنتخبات القوية وذلك قبل 
املشــاركة بالدور األول من التصفيات اآلسيوية التي 

ستقام في فيتنام منتصف الشهر املقبل.

تونس ـ وكاالت:
أعلن االحتاد التونســي لكرة القدم، أنه وبعد أن تعذر 
على املنتخب اإليفواري القدوم إلى تونس، قام مبراسلة 
االحتاد املغربي، لدعوة املنتخب األوملبي خلوض مباراتني 
دوليتني وديتني ضد نسور قرطاج خالل األسبوع املقبل.

وأوضح أن االحتــاد املغربي، وافق علــى الدعوة وبذلك 
ســيلتقي الفريقان يومــي 7 و 10 أيلول اجلاري مبلعب 

الشاذلي زوين بالعاصمة التونسية.
ومن جهة أخرى قــرر مدرب منتخــب تونس األوملبي، 
شــكري اخلطوي، تعويض احلارس غيث اليفرني، الذي 
سيلتحق اليوم باملنتخب األول بالعب النجم الساحلي 

نسيم خذر.

الدوحة ـ وكاالت:
اختــار االحتــاد الدولي لكــرة اليد، طاقــم التحكيم 
الدولي التونســي، املكون من الثنائي رمزي اخلنيسي 
وإســماعيل بوعلوشة للمشــاركة في إدارة مباريات 
مونديال األندية ›‹الســوبر جلــوب‹‹، املقرر إقامته في 
العاصمة القطرية الدوحة بداية من 16 تشــرين األول 
املقبل. كما دعا االحتاد الدولي، الثنائي للمشاركة في 
معســكر احلكام اإلعدادي قبل بطولة العالم للرجال، 
التي ستقام بتنظيم مشترك بني أملانيا والدمنارك في 
كانون الثاني املقبل.  وســيقام هذا املعســكر مبدينة 

فرانكفورت األملانية أيام 5 - 6 - 7 تشرين األول املقبل.

اإلصابة تبعد سالسيدو 
وبيزارو عن المكسيك

»شابات األردن« 
بطل غربي آسيا

أولمبي تونس 
يواجه المغرب وديا

الدوحة تضّيف 
مونديال األندية باليد
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العواصم ـ وكاالت:

أعلن األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، 
املديــر الفني للمنتخب الســعودي، 
قائمة مكونة من 25 العًبا، ستشارك 
أنطلق  الذي  في املعســكر اإلعدادي، 
أمــس، ويســتمر حتى العاشــر من 

الشهر اجلاري.
ويأتي هذا املعســكر، ضمــن املرحلة 
اإلعــدادي،  البرنامــج  مــن  األولــى 
للمشاركة في كأس آسيا 2019، التي 
تستضيفها اإلمارات، في كانون الثاني 
املقبل.. ومن املقرر أن يختتم املعسكر 
مبباراة ودية، مع منتخب بوليفيا، على 

ملعب األمير فيصل بن فهد.
النحــو  علــى  القائمــة  وجــاءت 
التالي:حلراسة املرمى: محمد العويس، 

وياسر املسيليم، وعبداهلل الصالح.
وفي الدفاع: محمد البريك، وســعيد 
املولد، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، 
البليهي،  وعلــي  ومحمــد جحفلي، 

وياسر الشهراني، وحمد املنصور.
وفي خط الوســط: إبراهيــم غالب، 
ومحمــد كنــو، وعبــداهلل اخليبري، 
باخشوين،  ووليد  أبو سبعان،  ومحمد 
املقهوي،  وحســني  اخللف،  وأســامة 
الدوسري،  وســالم  الشهري،  ويحيى 

وهتــان باهبري، ومحمــد الكويكبي، 
الهجوم:  العبــود.. وفي  وعبدالرحمن 

فهد املولد، وهارون كمارا.
وأدرج االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
رســميا، املباراة الودية التي ستجمع 
البوليفي،  السعودي بنظيره  املنتخب 
فــي األجنــدة الدولية لشــهر أيلول 
املقبل.وستقام املباراة الودية الدولية، 
يوم 10 أيلول املقبل، على ستاد األمير 
فيصل بن فهد، في العاصمة الرياض.

الســعودي، يخوض  األخضر  أن  يذكر 
اســتعداداته  إطار  في  الوديــة،  هذه 
للمشــاركة في كأس أمم آسيا 2019 

باإلمارات.
من جانــب اخر، أكد فادي دباس، رئيس 
احتاد الكــرة الســوري، أن عمر خربني 
احملتــرف في الهالل الســعودي اعتذر 
عن عدم خوض وديتــي املنتخب األول 
مع أوزبكستان وقيرغيزستان، يومي 6 

و10 من الشهر احلالي.
وأضــاف دباس، في املؤمتــر الصحفي 
أول أمس، أن االحتاد يتحمل مسؤولية 
نتائــج املنتخب األوملبــي في األلعاب 
اآلســيوية التــي تقــام حالًيــا في 

إندونيسيا.
وأشــار إلــى أن املنتخــب كان لديه 
مباراتــني مع عمان وكوريــا اجلنوبية، 
ولكن مشــاركة اجليش في البطولة 

العربيــة لألندية األبطــال حالت دون 
األوملبي  ولذلــك دخل  الوديات،  خوض 

البطولة دون إعداد مثالي.
بدوره قال بيرند ســتينج، املدير الفني 
ملنتخب سوريا، إنه يتابع كل الالعبني 
داخل وخــارج الدوري احمللي، مشــيرًا 

إلى أن األفضل ســيكون في القائمة 
النهائية.

الكبيــرة في  وأكد ســتينج ثقتــه 
إبراهيــم عاملة حــارس املرمى، وبرغم 
ذلك سيمنح الفرصة للمشاركة أمام 
أحمــد مدنية في املواجهــات الودية 

املقبلة.
من جانب اخر، غــادرت بعثة املنتخب 
الفلســطيني األول لكرة القدم، أول 
أمــس، أرض الوطــن متوجهــًة إلى 
بعد  ودية،  مباراة  خلوض  قيرغيزستان، 
غــٍد اخلميس.وتأتي املبــاراة في إطار 

حتضيــرات املنتخــب الفلســطيني 
للمشاركة في كأس آسيا املقبلة في 

اإلمارات.
وتقام املواجهة في إطــار يوم الفيفا 
املقرر  من  للمنتخبات، حيث  اخملصص 
أن تغــادر البعثــة باجتــاه العاصمة 
القطريــة، للقــاء نظيــره القطري.
ويتطلــع املــدرب اجلزائري نــور الدين 
ولــد علــي، لتحقيق أول فــوز له مع 
منتخب فلســطني منذ توليه اإلدارة 
الفنية، حيث خسر اثنتني أمام العراق 
والكويت، وتعادل مثلهما أمام العراق 

وأفغانستان.
في حــني قال جبريــل الرجوب، رئيس 
االحتاد الفلســطيني لكرة القدم، إن 
املنتخب ســيخوض مبــاراة ودية يوم 
20 من شهر تشرين الثاني املقبل مع 
نظيره الصيني.وأوضح الرجوب أن هذا 
اللقاء ســيقام مبناسبة مرور 30 عاًما 
الفلسطينية  الصداقة  عالقات  على 
الصينية، وفي إطار االستعداد خلوض 
نهائيات كأس آسيا 2019 في اإلمارات.

وأشــاد الرجــوب بعمــق العالقــات 
التاريخيــة بني البلديــن، مثمًنا دعم 
الصني الدائم للرياضة في فلسطني، 
حيث تكفلت مؤخرا بإصالح العشب 
اخلاص بـــ20 ملعًبا لكــرة القدم في 

القرى الفلسطينية.

من جهــة اخرى، شــارك أول أمس، 3 
العبــني محترفون باخلــارج، بتدريبات 
املنتخــب األردني لكرة القــدم، الذي 
يستعد خلوض مواجهتني وديتني أمام 
لبنان وُعمان يومي 6 و 11 أيلول اجلاري، 
في إطــار التحضير للمشــاركة في 
آســيا.. ووصل محمد  نهائيات كأس 
الدميــري وعبداهلل الزعبي وياســني 
البخيــت، األردن وسيشــاركون فــي 

تدريبات املنتخب.
وينتظر أن يصل مســاء اليوم السبت 
منــذر أبو عمــارة وإبراهيــم الزواهرة 
وجيمي سياج، حيث يتوقع مشاركتهم 
في التدريبات بداية من أول أمس.. وكان 
املدير الفنــي للمنتخب األردني جمال 
أبو عابد، قــد أعلن عن قائمة الالعبني 
للمباراتني وضمت: عامر شفيع، معتز 
ياســني، أحمد عبد الســتار، عبداهلل 
الزعبي، طارق خطاب، إبراهيم الزواهرة، 
أنس بني ياسني، مهند خيراهلل، محمد 
دلــدوم، جونثان  إبراهيــم  الدميــري، 
حداد،  إحسان  فراس شلباية،  تاميمي، 
الســمارنة،  عبيدة  عبدالرحمن،  بهاء 
رجائــي عايــد، أحمد ســمير، خليل 
بني عطية، موســى التعمــري، منذر 
أبو عمارة، ياســني البخيت، يوســف 
الرواشدة، جيمي ســياج، صالح راتب، 

حمزة الدردور وبهاء فيصل.

25 العبًا في قائمة السعودية لمواجهة بوليفيا استعدادًا لنهائيات آسيا
خربين يعتذر عن عدم خوض وديتي أوزبكستان وقيرغيزستان

تقرير

جانب من مباراة سابقة للمنتخب السعودي

أوباميانج يحقق رقما مميزًا
 في زيارة الشباك األوروبية

سلة سبورتنج السكندري
 تتعاقد مع ناشون جورج

هاميلتون يتّوج بلقب 
سباق إيطاليا للفورموال 1



بغداد ـ الصباح الجديد:
املراكــز  بطولــة  قدمــت 
التخصصية بكرة السلة التي 
اقيمت مؤخــرا ً في محافظة 
الطاقات  من  العديد  الديوانية 
نالــت االضواء  التي  الواعــدة 
واالشادة، والالعب الواعد حيدر 
عبيــد مواليــد 2003 يلعــب 
الوطني  املركــز  لفريق ســلة 
في  الرياضية  املوهبــة  لرعاية 
ميلـك  الديوانيـة،  محافظـــة 

يتوقـع  فنيـة جيـدة  مؤهـالت 
لـــه ان ينـــال االضـــواء في 

املستقبـل.
يقول حيدر: حقق فريقنا املركز 
بغداد  امام  اخلسارة  بعد  الرابع 
الثالث،  املركز  في مباراة حتديد 
االداء  قدمنــا  البطولة  وفــي 
الفني اجليد بقيادة املدرب احمد 
يوسف ومساعده احسان عبد 

الهادي.
ويضيــف: لعبت ضمــن فريق 

بداية  احلمزة في  نادي  اشــبال 
مســيرتي ثم التحقت باملركز 
الوطنــي بكــرة الســلة في 
بشــقيقي  تأثرت  الديوانيــة، 
ظافــر الذي ميثل نــادي الكوت 

حاليا.
ويتابع انه اشترك في أكثر من 
بطولــة للموهبــة الرياضية، 
ومتت دعوتــه لتمثيل منتخب 
الناشئني وانتظم في اختبارات 
اقيمــت فــي بغداد باشــراف 

املــدرب بــالل حــامت، يتمنــى 
الواعــد، حيــدر، اللعب لفريق 
وهـو  مستقبال  الشرطة  نادي 
معجـب بالعـب نـادي النفـط 

بهـاء حسـني.
يتــدرب في قاعة  انه  ويختتم 
اليقظة  بنــادي  الســلة  كرة 
ويحــرص علــى شــراء الكرة 
من حســابه اخلــاص لتطوير 
مهاراته الفنية في عالم الكرة 

البرتقالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتــاد املركزي لكرة القدم 
قائمة منتخبه التي ســتخوض 
امام  الوديــة  الدوليــة  املبــاراة 
املنتخب الكويتي في العاشر من 
في  تدخل  والتي  اجلاري  الشــهر 

إطار حتضيراته بطولة آسيا .
وضمــت القائمــة ٢٣ العبا هم 
محمــد كاصد. محمــد حميد. 
جالل حسن. علي عدنان. حسام 
كاظم. احمد ابراهيم. علي فائز. 
مصطفى ناظم. ريبني ســوالقا. 
عالء مهــاوي. مصطفى محمد. 
االمير.  عبد  همام طارق. ســعد 
امجد عطــوان. مهــدي كامل. 
ياسر قاسم. احمد ياسني. بشار 
حســني.  امين  نوري.  بروا  رســن. 
مهند علي. مازن فياض. حســني 

علي.
وقــدم االحتــاد أمــس، املــدرب 
مؤمتر  في  كاتانيتش  السلوفيني 
صحفي مت فيه استعراض املرحلة 

األسود  اعداد  مرحلة  من  املقبلة 
للنهائيات اآلسيوية التي ستقام 
في اإلمــارات مطلع العام املقبل 

.2019

بغداد ـ الصباح الجديد:
حامد  السابق،  الهداف  تسنم 
قاســم، مهمة تدريــب فريق 
شباب نادي اجليش بكرة القدم، 
لبدء املوســم  وذلــك حتضيراً 
حلامد  وســبق  املقبل،  الكروي 
ان دافع عن الــوان النادي وكان 
هدافــاً متمكنــا، حيث تفوق 
الهجومي،  اخلــط  فــي  العباً 
مع فريق نــادي اجليش بالدوري 
إلى  بعدها  لينتقــل  املمتــاز، 
أندية الشــرطة وأربيل ويطرق 
أبواب األحتـــراف فـي الـدوري 
ملنتخـب  لعـب  كمـا  األردنـي، 
والرديـف واألوملبـي  الشبـــاب 
مسابقـة  مـــن  أكثـــر  فـي 

خارجيـة.
وجترى تدريبات فريق شباب نادي 
اجليش بكــرة القدم في ملعب 
الزعفرانية  مبنطقــة  النــادي 

حيث تقــام التدريبات لالعبني 
مواليد 99 و2000.

تدريب  مهمــة  اســناد  وتعد 
فئة الشــباب للمــدرب حامد 
 B شهادة  على  احلاصل  قاسم 
اآلســيوية، تعد نقطة مهمة 

إلدارة النادي تثمينا جلهود ابناء 
النــادي الســابقني وكذلك ملا 
ميلكه من مؤهالت فنية عالية 
وتعامل تربوي سيؤدي بالنهاية 
إلى املســاهمة في اعداد جيل 

متميز للنادي.

جاكارتا ـ قصي حسن*

تســلمت الصني علم دورة األلعاب 
اآلســيوية التاسعة عشــرة التي 
ســتقام فــي مدينــة هانغزهــو 
الصينيــة عــام 2022، وذلــك في 
حفل اختتام منافســات النسخة 
الثامنة عشــرة مــن دورة األلعاب 
اآلســيوية والتي ضيفتها مدينتي 
حتت  بإندونيســيا  وباملبانغ  جاكرتا 
شــعار )طاقة آسيا( مبشاركة أكثر 
من 11 ألف رياضي ورياضية من 45 
دولة آسيوية تنافسوا في 40 رياضة 

تضمنت 465 مسابقة.
اقيم  الذي  االفتتاح  حفل  وشــهد 
علــى ملعب غيلــورا بونــغ كارنو 
وســط العاصمــة جاكرتــا الذي 
العديد من  االفتتاح،  احتضن حفل 
تزامنت مع هطول  التــي  الفقرات 
االمطــار الول مــرة فــي جاكارتا 
االسيوية،  االلعاب  تضييفها  خالل 
وحضــر االحتفالية نائــب الرئيس 
االندونيسي يوسف كالكاال ورئيس 
اجمللس األوملبي اآلســيوي الشــيخ 
أحمد الفهد الصباح وعدد من كبار 
املســؤولني في اندونيســيا وممثلي 
ورؤســاء  الوطنية  األوملبية  اللجان 

بعثات الدول اآلسيوية املشاركة.
وحمل علم العراق في حفل اخلتام، 
العب املنتخــب العراقي باملالكمة 
لــوزن 64 كغم جعفــر عبد الرضا 
خــالل طابــور االســتعراض الذي 
شمل جميع الدول الـ45 في القارة 
االســيوية ثم تبعه دخــول الوفود 
التي اتخذت مــن منتصف امللعب 
مكانا لهــا للتجمع على شــكل 
دائــرة امــام منصة املســرح التي 
شهدت العديد من التراث الثقافي 

االندونيسي.
ومت عرض فيلم عــن االبطال الذين 
لبلدانهم  الذهبية  االوسمة  جلبوا 
االســيوي  البطل  بينهــم  ومــن 

العراقــي صفاء راشــد في وزن 85 
كغــم في لعبــة رفع االثقــال، اذ 
ظهر في الفيديو راشــد بعد قهره 
احلديد وسعادته في االمساك باجملد 

االسيوي.
االندونيســي  الرئيس  نائب  والقى 
اجلهات  فيها جميع  كلمة شــكر 
الداعمة والرعاة معربا عن سعادته 
بنجاح االســياد، فيما اشاد رئيس 
اجمللس األوملبي اآلســيوي الشــيخ 
أحمد فهد الصباح بالعمل الكبير 
الــذي قدمته اندونيســيا من اجل 
التهنئة  الــدورة، مقدمــا  اجنــاح 
ألندونيســيا على تضييف األلعاب 
التي تعد احلدث الرياضي الكبير من 

حيث احلجم، بعد األلعاب األوملبية.. 
واضاف الصبــاح: ان جاكارتا لديها 
القدرة على تضييف أي حدث دولي 
كبيــر، معلنــا عن فوز الســباحة 
افضل  بجائــزة  ايكــي  اليابانيــة 
فوزها  بعــد  االســياد  في  رياضية 
بثمانية ميداليات من بينها ســت 
ذهبيات لتنال جائزة مالية مقدارها 

50 الف دوالر .
كلمة  اإلندونيســي  الرئيس  ووجه 
اثنى فيه  الفيديو،  حلفل اخلتام عبر 
واملشــاركة  الكبير  احلضــور  على 
قــدرة  عكســت  التــي  املميــزة 
االحداث  استقبال  على  اندونيسيا 

الرياضية الكبيرة.

جوكو  اإلندونيســي  الرئيس  وكان 
ويدودو أعلن عزم بالده على التقدم 
بطلــب ترشــيح لتضييــف دورة 
 ،2032 األلعاب األوملبيــة الصيفية 
وذلك اثــر لقاء عقده مــع الفهد 
ورئيــس اللجنة األوملبيــة الدولية 

األملاني توماس باخ.
ومثلت الدورة التي أقيمت على مدار 
أكثر من 20 يوماً حدثاً كبيراً وفريداً 
شهدت  التي  إلندونيسيا  بالنسبة 
واســعاً  حراكاً  الدورة  هذه  بفضل 
في مختلف اجملاالت سواء الرياضية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة، كما 
حظيت بتغطية إعالمية واســعة، 
وخصصت اللجنة اإلعالمية مركزاً 

إعالمياً كبيرا في العاصمة جاكرتا.
وجــاء العــراق في الترتيــب الـ27 
برصيــد ذهبية وفضيتني عن طريق 
الرباع الذهبي صفاء راشــد في وزن 
85 كغم، فيما نــال الفضة الرباع 
العاملــي ســلوان جاســم في وزن 
البطل  القرص  والعــب  105 كغم 
االسيوي مصطفى كاظم داغر، في 
اندونيسيا،  آسياد  منافسات  ختام 
من بــني 37 دولة جنحــت في وضع 
اسمها في جدول االوسمة امللونة، 
وتصدرت الصني جــدول امليداليات، 
 132( 289 ميدالية  بحصولها على 
برونزية(،   65 92 فضيــة،  ذهبيــة، 
متقدمــة علــى اليابان مــع 205 

ميداليات )75 ذهبية، 56 فضية، 74 
برونزيــة(، وكوريا اجلنوبية ولها 177 

)49 ذهبية، 58 فضية، 70 برونزية(.
وشارك العراق في آسياد اندونيسيا 
 )3X  3( بـ12 لعبة هي : كرة السلة
وكرة اليد والتجذيف واجلودو والعاب 
والكانوي  والسهم  والقوس  القوى 
واملالكمة ورفع االثقال واجلوجيتسو 

والكوراش والسامبو.
كمــا شــمل حفل اخلتــام فقرات 
املؤثــرات  صاحبتهــا  متنوعــة 
بشكل  االنارة  واستخدام  الصوتية 
جميل املصاحبــة لاللعاب النارية، 
وامتد الكثر من ســاعتني ونصف، 
وتضمن العديد من العروض الفنية 

واملوسيقية.
وسيلتئم شمل رياضيي دول القارة 
في  ســنوات  اربع  بعد  االســيوية 
وســمح  الصينية،  هانغزو  مدينة 
اجمللس األوملبي اآلســيوي مبشاركة 
محدودة الســتراليا ونيوزلندا ودول 
التاسعة  النسخة  في  االوقيانوس 

عشرة املقبلة.
الذي  بونغ كارنــو  ويتســع ملعب 
78 ألف  احتضن حفل اخلتام لنحو 
متفرج شــغلوا مقاعده بالكامل، 
ويعد من أقدم املالعب الرياضية في 
قارة آســيا، إذ شيد في العام 1962 
ومتت إعادة صيانتــه أكثر من مرة، 
وضيف مباريات كأس آســيا 2007 
بكرة القدم التي كانت إندونيســيا 
من بني أربع دول ضيفت كأس آسيا 
إلى جانب كل مــن ماليزيا وتايالند 
املنتخب  بلقبهــا  وتــوج  وفيتنام، 
املنتخب  حســاب  علــى  العراقي 
يونس  الســفاح  بهدف  السعودي 
محمود الذي حمــل العام العراقي 
في افتتاح دورة االلعاب االســيوية 
السابعة عشــر في مدينة أنشون 

في كوريا اجلنوبية.

* موفــد االحتاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

الصين تتسّلم علم دورة األلعاب اآلسيوية التاسعة عشرة 
أندونيسيا تختتم المنافسات بحفل مثير

لقطة من االختتام

جانب من املؤمتر الصحفي

حيدر عبيد

حامد قاسم
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بغداد ـ إثير الشويلي*

عقدت جلنة املســابقات في احتاد كرة 
بالقاعة  االثنــني،  أمس  يــوم  القدم، 
الرئيســية مبقر االحتــاد املؤمتر الفني 
لقرعة الدوري املمتاز للموسم ٢٠١٨- 
٢٠١٩ وبحضور ممثلي األندية املشاركة 
في الدوري املمتــاز، فضال عن حضور 

رئيس االحتاد وأعضائه.
علي  املســابقات،  جلنة  رئيس  وحتدث 
جبــار، عن اهم النقــاط التي تخص 
منافســات الدوري، راجيــا من جميع 
األندية التعاون خالل املوســم املقبل 
بغيــة إظهــار دورينا بأجمــل صورة، 
واملوسم املاضي ال نستطيع ان نقول 
كان دوريا مثاليا برغم انه كان أفضل 

من املواسم املاضية، 
وتابع جبار الى ان موعد انطالق الدوري 
لــن يطرأ عليــه اي تغير  وســيكون 
موعــد االفتتاح في الرابع عشــر من 
الشــهر اجلاري حيث سينطلق الدور 

االول من املرحلة االولى.
واضــاف جبــار ان معضلــة املالعب 
امام  االكبر  العقبة  تشــكل  مازالت 
حتدياتنــا الن اغلب انديتنــا ال متتلك 
ملعبا خاصا بها وهذا ما سيؤثر على 
سير املســابقة ويولد ارباك لنا حيث 
ستكون فترة الدوري أطول ورمبا تذهب 
بنا الى غير املوعد احملدد للنهاية.وهذا 

ليس لنا في ذلك ذنب كبير .
الــذي تتحمــل مســؤولياته ادارات 
األندية برغــم امتالكها أموال كثيرة 
لكنها لم تفكر يوما في بناء امللعب.

وحدد جبار يوم االحــد املقبل موعدا 
الالعبني  كشــوفات  لتسليم  نهائيا 
وحتديــد املالعب مع االشــارة الى ان 
النادي الذي ال ميتلك ملعبا قبل انطالق 
الدوري يعتبر خاســرا  في الدور االول 
وستطبق عليه الئحة املسابقات في 

حال بقائه من دون ملعب.
جرت بعــد ذلــك قرعة الــدور االول 
للمســابقة والتــي اســفرت عــن 
سيستقبل  حيث  متباينة  مواجهات 

فريــق الســماوة فريق املينــاء على 
ملعبه والكهرباء يواجه نفط ميسان 
يضيف  والنجــف  االول  ملعــب  في 
املتأهل حديثا الى الدوري املمتاز فريق 
الكرخ والصناعات يالعب فريق القوة 
البحري في  اجلوية وبغداد يســتقبل 
ملعبه واحلســني يشــد الرحال الى 
يُســتقبل  والشــرطة  اجلنوب  نفط 
فريق نفط الوســط في ملعب االول 
فريق  يحل ضيفــا على  والديوانيــة 
الــزوراء في  يالعب  واحلــدود  الطلبة 
ملعب التاجي والنفط يُستقبل اربيل 

في ملعب الصناعة. 
علمــا ان مباراة القوة اجلوية في الدور 
الثاني ستكون مؤجلة بسبب ارتباط 
الصقــور فــي اســتحقاق البطولة 
العربية ومالقاة فريــق اجلزيرة األردني 
يــوم ١٨ ، وفي الدور الرابع ســتؤجل 
النفط بسبب مباراة مع  مباراة فريق 
فريق الصفقاســي التونسي يوم ٣٠ 

من الشهر احلالي.
وفي ســياق اخر، تواصل فــرق أندية 

اخلارجية،  معسكراتها  املمتاز  الدوري 
اذ  املمتاز،  الدوري  ملنافســات  حتضيرا 
تعادل النفط مع مســيمير القطري 
)2-2(، في املباراة التي جرت أول أمس، 
على ملعب صبنجة في مدينة إزميت 

التركية.
وانتهى الشــوط األول ســلبيا، وفي 
مطلع الشــوط الثاني سجل النفط 
هدفني عن طريــق محمد داود.ومتكن 
مســيمير من معادلــة النتيجة عن 
البحر،  طريق احملترف السوري محمود 
والعمانــي أحمد كانو.وتأتــي املباراة 
في إطار اســتعدادات فريــق النفط 
يقيم  املقبل، حيث  الكروي  للموسم 

حاليا معسكرا تدريبيا في تركيا.
ويشــارك النفط فــي بطولة األندية 
العربية، وتعادل فــي مباراة ذهاب دور 
الـ32 أمام الصفاقسي التونسي )1-
1(، في ملعب فرانســو حريري مبدينة 

أربيل.

* إعالم احتاد الكرة

تبدأ منافساته في 14 أيلول الجاري 

قرعة دوري الكرة: الزوراء يالقي الحدود والجوية يواجه الصناعات

تقرير

من مباريات املوسم املاضي

وزير النقل يكّرم صاحب 
الفضية اآلسيوية

الجمعة.. بدء بطولة 
خماسي الكابادي

الشرطة يتّوج بلقب 
الرافدين للتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
كــرم وزير النقــل، كاظم فنجــان، أول أمس، 
الرياضي مصطفى كاظم داغر، الفائز بفضية 
رمــي القــرص، فــي دورة األلعاب اآلســيوية 

بإندونيسيا.
وقال املدرب هاني عبد وليد، الذي يشــرف على 
تدريب الالعــب، في تصريحــات صحفية، إن 
الوزير أمر بتوظيف داغر، في الشــركة العامة 
للموانئ العراقيــة، الراعية لنادي امليناء، الذي 

ميثله البطل العراقي.
كما أشار إلى أن الوزير، أمر بتسديد مستحقات 
الالعــب لدى املينــاء، وأكد دعمــه لداغر في 

املنافسات املقبلة، بعد حصده لهذا اإلجناز.

بغداد ـ فالح خابط*
تنطلــق اجلمعة املقبل املصادف الســابع من 
أيلول بطولة خماسي لعبة الكابادي في قاعة 
اإلســكان مبحافظة الديوانية ومبشاركة عدد 

من األندية احمللية ومنتديات الشباب.
وقال حميد نعمــه احلمداني آمني ســر احتاد 
الكابــادي العراقي ان قائمــة الفريق يجب أن 
تضم ثمانيــة العبني للفريــق الواحد ويكون 
الفريق جاهزا للعب بخمســة العبني ويكون 

ثالثة العبني احتياط .
وأضاف احلمداني ان الوزن املســموح به لالعب 
كحد أقصى هو 65 كغم واليجوز مشاركة اي 
العب أكثر من الوزن املســموح فضال على أن 

السن القانوني هو أقل من 16 سنة.
مبينا أنه مت الســماح بأضافة العبني اثنني في 
كل قائمــة فريق بعمر 17 ســنة اي من تولد 
2001 بهدف إضافة قوة للبطولة وتكون أكثر 

إثارة .
مشيرا أن قانون البطولة للخماسي كمساحة 
قانونية  للملعب تكون بعرض 8 متر وطول 10 
متر وفي حالة للهجوم يجب أن يسجل نقاط 
فيما يكون وقت املباراة هو 20 دقيقة مقســم 

على شوطني.
يذكــر أن احتاد الكابــادي العراقــي أقام عدة 
نشــاطات في هذا العــام مبختلــف الفئات 
العمريــة فضــال عــن الــدورات التدريبيــة 
والتحكيمية على املســتوى احمللــي والعربي 
واملشــاركات اخلارجيــة ملنتخباتنــا الوطنية 
ومشاركة احلكم الدولي الكابنت عبد احلسني 
كرمي في دورة األلعاب اآلسيوية اجلارية حاليا في 

العاصمة اإلندونيسية جاكارتا.

* املنسق اإلعالمي للعبة

بغداد ـ منتصر األسدي*
الرافدين  تّوج فريق الشــرطة بلقب بطولــة 
بالتايكوانــدو للمتقدمني ، إثــر حصوله على 
أكبر عدد من امليداليات الذهبية ، في البطولة 
التي أختتمت منافساتها ، أول أمس ، في قاعة 
املرحوم عبد كاظم املغلقة لأللعاب الرياضية 
في نادي الشرطة ، مبشاركة )216( العباً ميثلون 

)20( نادياً .
وقد جاء تتويج فريق الشــرطة بلقب البطولة 
التي نظمتهــا رابطة أندية بغــداد بالتعاون 
والتنســيق مع األحتاد املركزي للتايكواندو بعد 
هيمنتــه على املراكز األولى في ســبعة أوزان 
والتي أثمرت حصوله على )7( ميداليات ذهبية 
وفضية واحدة ، فيما جاء فريق اجلنســية في 
املركز الثانــي بأحرازه ميداليــة ذهبية واحدة 
وثالث برونزيات ، وأحتل فريق املرور املركز الثالث 
بعــد حصوله علــى ميدالية فضيــة وحيدة 

إضافة الى )4( ميداليات برونزية .

* إعالم نادي الشرطة

٢٣ العبا بقائمة كاتانيتش لودية الكويت 
حامد قاسم مدربا لشباب نادي الجيش اتحاد الكرة قدمه أمس في مؤتمر صحفي

حيدر عبيد.. موهبة قادمة بكرة السلة 
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ظهر كل من النجم إيدي 
ريدمــان، والنجم جود لو 
ألفالم  التذكاري  بالنصب 
هاري بوتــر مبحطة قطار 
احتفاال  العامــة،  لنــدن 
الطلبــة  عــودة  مبوعــد 
هوجوورتــس  ملدرســة 
الفيلم في  اخليالية مــن 
بداية شهر أيلول سبتمبر 

من كل عام.
الثنائــي  ظهــور  وجــاء 
البقعــة كنوع من  بهذه 
من  اجلديد  للجزء  الترويج 
السلســلة العاملية الذي 
البطولة  أدوار  يجســدان 

في  املقرر طرحه  ومن  به، 
تشــرين الثانــي نوفمبر 
لثنائي  والتقــط  املقبل. 
صورا تذكارية من اجلمهور 
النصب  لهــذا  احلاضــر 
ترويجية  وقدموا دعــوات 

حلفل افتتاح الفيلم.

تعرضــت الفنانــة وفاء 
عامر األيام املاضية ملوجة 
هجوم شديدة من بعض 
التي  واملواقع  الصحــف 
تســيء  أنها  اتهموهــا 
أحد  بسبب  اإلسالم  إلى 
التصريحــات التي قالت 
فيهــا أن الفن يســاعد 
علــى فهــم اجلمهــور 
األعمال  للقرآن من خالل 
احدى  وتواصلت  الدينية، 
اإلخباريــة  الــوكاالت 
عامر  وفــاء  مع  املصرية 
والتي أكــدت أنها حتترم 
دينها وتقدس كتاب اهلل 
أنها  عز وجــل مشــيرة 
ليست "ســفيهة" كي 
تخطيء بحــق القرآن، أو 

تسيء إليه .
يشــار أن الفنانــة وفاء 
عامر تتواجــد حالًيا في 
الساحل الشمالي حيث 
تقضي مدة إجازتها، ومن 
املقــرر أن تعود خالل أيام 
نشاطاتها  الســتكمال 
عرض  حيــث  الفنيــة، 
عليهــا أكثر مــن عمل 

خالل املدة املاضية.

أجنبت املمثلة البريطانية 
رايتشــل وايــز طفلتها 
املمثل  زوجها  من  األولى 
وذكرت  كريــج.  دانيــال 
ميل"  "ديلــي  صحيفة 
البريطانية أن رايتشل 48 
عاما وزوجهــا دانيال 50 
عاما، قــاال ألصدقائهما 
للغاية"  "سعداء  إنهما 

باستقبال طفلتهما.
رايتشــل  أن  يذكــر 
ودانيــال، الذي يشــتهر 
لشخصية  بتجســيده 

بوند،  جيمــس  العميل 
وكانت  عام2011،  تزوجا 
نبأ  أعلنت  رايتشــل قد 
حملها في نيسان أبريل 

املاضي.

جود لو

رايتشل وايز

وفاء عامر

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

أقام امللتقى الثقافي العراقي في شارع 
املتنبي، اصبوحــة للصحفي واإلعالمي 
مؤيــد محمــد حســن علــي الزويني 
االعرجي املولود في عام 1950 في بغداد/ 
الكرخ وحتديــدا في محلــة الفالحات، 
مؤيد  واإلعالمية  الصحفية  وشــهرته 

الزويني، وكنيته )أبو دريد(.
واإلعالمية  الشــاعرة  اجللســة  قدمت 
حذام يوســف التي ابتدأتهــا باحلديث 
عــن اول معرفتها بالضيــف قائلة: في 
البداية ظننت انه فنان او شــاعر عربي 
وبالتحديد من دول املغرب العربي بسبب 
شــكله واسمه، لكني عرفت فيما بعد 
انه عراقــي "جدا"، اذ كتــب عن قصد 
بصفحتــه على الفيس بوك انه "من أم 

عانية وأب كربالئي.. افهموها".
وتابعت حديثها عن الضيف االنســان: 
ألول مــرة أجد ان بيننا مــن ميلك نكران 
ذات الى هذا احلد، فلــم اقرأ يوما قصة 
له مما كتب ونشر بالصحف، او خبرا عن 
احتفاليــة له، بل اتابع دائما نشــاطات 
الزمالء من الصحفيني واالدباء والشعراء 
من خالل صفحته، فهو ميلك من الثقة 
بالتعريف عن  زاهدا  بالنفس ما يجعله 

نفسه ملن ال يعرفه".
ثم قرأت على احلضور بعضا من سيرته 
الذاتية الصحفية: عمل الزويني منذ ان 
كان عمره 19 عاما مندوبا حلساب مجلة 
)الفكاهة( األســبوعية حتى نهاية عام 
1970، إضافــة الى عمله في األقســام 
والثورة(  )اجلمهورية  لصحيفتي  الفنية 
صحيفة  وفي  الكتروني،  منضد  بصفة 
)الطلبة( في منتصف عقد الثمانينيات 
عمل في قسم التصحيح اللغوي، وفي 
قسم التنفيذ واإلخراج الصحفي عمل 
حلســاب مجلة )املرأة( إضافة الى عمله 

في مكتبة اجمللة .
املقاالت  مــن  العديد  الزوينــي  كتــب 
واملوضوعــات والتحقيقــات في بعض 
الصحــف واجملالت العربيــة والعراقية، 
لديه مجموعة قصصية بعنوان )أحزان(.
 يعشــق الكتابة منذ نعومــة أظفاره، 

في املرحلة االعدادية أطلق عليه مدرس 
اللغة العربية املعــروف عزيز باوة لقب 
)الكاتب الصغيــر( لبراعته في الكتابة 

وكان ذلك في عام 1969.
 وحتــدث الزويني عن تلــك احلادثة خالل 
اجللســة قائال: طلب منا املدرس حينها 
كتابة مادة االنشــاء في البيت، وعندما 
قرأ ما كتبته لم يصدقني ففي اعتقاده 
ان هنــاك من كتب املوضــوع بدال عني، 
ولكي يتأكد من كالمــي طلب مني ان 
اكتب مادة انشــاء أخرى امامه، وعندما 
انتهيــت منهــا اعتذر مني بــكل ثقة 
وأطلــق علّي لقــب الكاتــب الصغير، 
وكانت تلك شــهادة كبيرة من أســتاذ 

جليل مثله.
وحتــدث عن نشــاطاته في عــام 2007 

الصحفية:  للكتابــة  تفــرغ  ان  بعــد 
كتبت املئــات من املوضوعــات املنوعة 
في صحيفة )املشــرق( بصحبة شامل 
عبد القادر، وجابر محمد جابر، ونشــرت 
العديد مــن املقــاالت واملوضوعات في 
صحيفة )الدســتور( بصحبة منذر عبد 
احلر، والشــاعر الغنائــي الراحل جميل 

مشاري، وصباح محسن.
نشــر في صحيفــة )العــراق( معظم 
موضوعاتــه فــي الصفحــة الثقافية 
التي كان يشــرف عليها الزميل الكاتب 
بصفة  وعمل  لطيــف،  عباس  والقاص 
عضو في فريق مركز حمورابي للثقافة 
والفنون الذي تشــرف عليــه الدكتورة 

أشواق اجلنديل.
تخللت اجللســة مداخالت شارك بها 

الدكتــور كاظم القريشــي الذي ثمن 
موقفــه في اإلشــارة الى نشــاطات 
االخرين ودعــاه الى اصدار كتاب يجمع 
بــه كل تلك املواضيع، كذلك شــارك 
الناقد يوســف عبود الــذي حتدث عن 
الصعوبــات التي مر بهــا الصحفيون 
قبل دخــول عنصــر التكنلوجيا الذي 
ســهل الكثيــر من الصعوبــات امام 

الصحفي. 
ثم حتدث الصحفــي الرائد طه ادريس 
عــن ذكرياتــه مــع الضيــف، وعنه 
كانســان ملتزم ومتابع شــغوف. في 
ختام اجللسة قدم الناقد يوسف عبود 
باسم امللتقى شهادة تقديرية للضيف 
واألدبية،  الصحفية  لنشاطاته  تقديرا 

ومسيرته احلافلة باملواقف اإلنسانية.

الصباح الجديد - وكاالت:
كعادة االبطال اخلارقني في االساطير، 
بشــكلها  الصبــاح  فــي  تظهــر 
االعتيادي، قبل أن تتحول في املســاء 
وتكافح  األشرار  حتارب  خارقة  لبطلة 
اجلرمية في اإلمــارات، هذه هي قصة 

"إمارة" أول بطلة خارقة إماراتية.
مبتكرة  املهيــري  فاطمــة  وتقــول 

الشــخصية في تصريحات لشبكة 
"ســي إن إن": "إمــارة هــي البطلة 

أن  أردت  لطاملــا  التي  اخلارقة 
أكبر،  وأنــا  أشــاهدها 

تكن  لــم  لكنهــا 
أقــدم  موجــودة. 

لألجيال  إمــارة 
الناشئة".

وقــررت فاطمــة املهيــري ابتــكار 
شــخصيتها اخلارقــة عندما كانت 
في الواليات املتحدة األميركية، 
أن بقية  مضيفة: "أعتقد 
دول العالــم حتتاج إلى 
العرب  نحن  ترانا  أن 
مالئم.  بشــكل 
الكثير من هذه 

الــدول ال تفهمنا بنحــو صحيح وال 
تفهــم ثقافتنا. ال ألومهم، فلســنا 

حاضرين في وسائل إعالمهم".
وتؤكــد فاطمة املهيــري أنها تهدف 
خللق قصص مشــوقة، تبــرز مبهارة 
وجتســدها  اإلماراتية،  الثقافة  أوجه 
شخصيات حيوية ذات سمات عربية 

وإسالمية.

أول بطلة خارقة إماراتية

الصحفي مؤيد الزويني ضيف المتنبي

جانب من اجللسة

جمال جصاني

عندما يتم التطــرق ملفردة "اجلفاف" غالبــاً ما يتراود 
للذهن؛ أمــر النقص الشــديد أو انعدام وجــود املياه 
ومصادرها، وهي من دون شــك محنة قاسية واجهها 
البشر على مر العصور، كما انها اليوم تتربص بسكان 
بالد ما بني النهرين. لكن اجلفاف الذي نســلط الضوء 
عليــه فــي مقالنا هذا، لــه عالقة مبياه مــن نوع آخر 
تعنى بها تضاريس اخــرى تنحصر حدودها في ضمائر 
وعقول وسلوك البشــر، وعندما جتف هذه املياه يفقد 
البشــر أهم خصيصة أهدتهم إياها األقدار، أال وهي؛ 
آدميتهــم..! من دون هــذه اخلصيصة تفقد األشــياء 
رونقها في حياة اجملتمعات والدول )جماعات وأفراد(، وقد 
جربت الشــعوب واألمم مثل تلك احملطات املشــينة في 
تاريخها القدمي منه واحلديث، ومن املؤلم ان نعيش اليوم 
كعراقيني مثل هذه احملنة العظيمة، بعد أن ســحقتنا 
عمليات املسخ املبرمج والطويلة التي عشناها برفقة 
أبشع جتربة توليتارية عرفتها املنطقة، وأجهزت على ما 
تبقى لنا من قيم آدمية، اجلماعات التي تلقفت مقاليد 
أمور الغنيمة األزلية بعد الفتح الدميقراطي املبني. اننا 
نواجه اليــوم ما ميكن أن نطلق عليــه ومن دون تردد بـ 
)اجلفاف األشد فتكاً( حيث يندر العثور على من يتعامل 
مــع اآلخر وفقاً ملعايير وقيم أصبحــت في غير القليل 
من البلدان التي وصلت لســن التكليف احلضاري، من 
اســتحقاق املنتســبني لعالم احليوان، حيــث املراكز 
الصحيــة املعنية بالقطط والكالب وبقية شــركائنا 
علــى هــذا الكوكب الــذي حولته الثــورات العلمية 
والقيميــة )اآلدمية( الى قرية(. ولــن نكون بعيدين عن 
الواقع، عندما نحســد تلك احليوانات على ما حصلت 
عليه من حقوق عادلة ومشروعة، بينما يتعرض الكثير 
منا فيما يســمى بـ )املستشــفيات واملطبات واملراكز 
الصحية( الى إذالل وإهانات تصــل أحياناً حلد اإلجرام، 
عندما يجري حتويل من الذ بها، الى ما يشبه فأر االختبار، 
عبر ضخه بكل أنواع البضائع الدوائية والتجارب قبل ان 
يصلوا الى تشخيص حالته، والتي غالبا ما يعجزون عن 
ذلك بســبب من عدتهم العلمية والعملية والقيمية 
البائسة واملقرونة بكل أورام الغطرسة والغرور األجوف 
الذي مييز غيــر القليل من العاملني بهذا احلقل احليوي. 
كما ان األمر ال يختلف فــي احلقول االخرى، حيث تعج 
بهذه املسوخ البشــرية، املسكونة بالشراهة املفرطة 
وانعدام الضمير، وهذا ما نشاهده ونواجهه يومياً؛ في 
احملاكم واإلدارات احلكومية واألهلية ومخافر الشــرطة 
وغير ذلك من حطام املؤسســات، وفي شــتى جتليات 
االحتــكاك ببعضنا البعــض اآلخر، واألشــد مرارة ان 
الكثير منا ال يشــعر بكل هذا احلضيض الذي انحدرنا 
اليه، وغير القليل منهم ال يكف عن التشبث بتراتيله 
وتعاويذه املنتهيــة الصالحية منذ زمن بعيد، بوصفها 

حبل خالص فردي له من هذا العالم الفاني..!
كنا بأمس احلاجة الى مشــاريع تعيد بناء جسور احملبة 
والثقــة واالطمئنان بني ســكان هذا الوطــن القدمي 
من شــتى الرطانات والهلوســات واألزياء، لكن األقدار 
بطرفيهــا )املوضوعــي والذاتي( أهدتنــا حيتان الضد 
النوعي لها؛ أي قوافل التشرذم السياسي واالجتماعي 
على أساس "الهويات القاتلة" والتي "جملت الغركان 
غطــة" لتتمدد مناخــات وقيم الشــراهة والفرهدة 
والضحالــة الى مســتويات لم تعرف مــن قبل، حتى 
وصل األمر بقطاعات واســعة من هذا اجملتمع ألن تعد 
النشاطات التي ينهض بها البعض إلعادة الروح لتلك 
املســارب اآلدمية )األعمال الطوعية وخدمة الشــأن 
العــام و..( بوصفها حماقــة او أعمــال بطرانة وذلك 

أضعف اإلميان...! 

ومضــة

الجفاف األشد فتكًا

الصباح الجديد - وكاالت:
في وقت انشغال وسائل اإلعالم 
العامليــة مبهرجــان فينيســيا 
كان  الدولــي،  الســينمائي 
بالنصف اآلخر من الكرة األرضية 
الشــهرة،  أقل في  آخر،  مهرجان 
شــهد انطالقته بوالية كولورادو 
بارزين  جنوم  وبحضور  األميركية، 

من هوليوود.
وشــهــــــد 

الســينمائي   Telluride مهرجــان  
النتعاش  يخصــص  الــذي  الدولي، 
النائية  بالواليات  الســينما  صناعة 
أقصى الشــمال بالواليــات املتحدة 
إميا  النجمــة  األميركيــة، حضــور 
ســتون لتشــارك باحلفل االفتتاحي 
والذي   the favorite اجلديد  لفيلمها 
حضرت افتتاحه مبهرجان فينيســيا 
الســينمائي الدولي مطلع األسبوع 

املاضي.
وقبل إميا، ظهر هيو جاكمان مبهرجان 
االفتتاحي  العرض  حلضور   Telluride
 ،The Front Runne لفيلمه اجلديــد
مبشــاركة نيكول كيدمان كنوع من 
الدعم لــه وللمهرجان فــي الوقت 

نفسه.
جدير بالذكــر ان العــام 2009 كان 
لســتون،  احلقيقية  االنطالق  نقطة 

اذ قدمت فيه ثالثة أفــالم، أولها دور 
ماكونهي  ماثيــو  النجم  مع  قصير 
 Ghosts of Girlfriends فــي فيلــم
شــهرتها  صنع  الذي  والثاني   ،Past
وودي  النجمــني  مــع   Zombieland
هارلســون، وجيسي أيزنبيرج، األخير 
هــو Paper Man مع النجمني جيف 
دانييلز، ورايان رينولدز. في عام 2010، 
بطولتها  أفالم  أولى  قدمت ســتون 
املطلقــة Easy A، الذي حقق جناًحا 
كبيرًا وقت عرضه، ونالت عنه ستون 
ترشــيًحا جلائزة اجلولدن جلوب، وفي 
العام التالــي، كانت لها جتربة أخرى 
 Crazy, مشــتركة ناجحــة وهــي
ســتيف  النجوم  مع   Stupid, Love
كاريل وجوليــان مور ورايان جوزلينج، 
وكان اخر اعمالها الذي حصلت عليه 

على جائزة االوسكار فيلم ال ال الند.

إيما ستون تطير من فينيسيا 
 Telluride للمشاركة بمهرجان الصباح الجديد - وكاالت:

األميركية اخملضرمة  املمثلــة  توفيت 
املسلسل  إحدى جنمات  براون،  سوزان 
التلفزيوني الشــهير "املستشــفى 
دور  بتجســيد  قامت  والتــي  العام" 
الطبيبــة )جيل أدامســون بالدوين(، 
وذلك بعد صراع مع مرض الزهامير عن 

عمر ناهز 86 عاما.
ولــدت النجمــة الراحلة فــي والية 
جامعة  مــن  وتخرجت  كاليفورنيــا 
جنوب كاليفورنيا، وبدأت مســيرتها 
التلفزيونية عام 1959 باملشاركة في 
بطولة مسلسل )من اجلذور(، وسرعان 
ما اكتسبت شــهرة فنية تلفزيونية 
واســعة لتشــارك فــي العديد من 
املسلســالت الناجحة في مقدمتها 

)وعود  الصغار(  )األزواج  مسلسل 
براقــة( و)العــودة إلــى موطن 
بيتون(. وفي عام 1977، انضمت 
ســوزان براون إلى فريق عمل 
)املستشــفى  مسلســل 
العام(، في دور الطبيبة جيل 
انســحابها  بالدوين، حتى 
من املسلســل عام 1985، 
أخرى  ثــم عودتها مــرة 
عــام 1992، وقامت بأداء 
الطبيبــة  شــخصية 
مسلسل  في  نفســها 

تشــارلز،  بــورت 
فيه  لتســتمر 

عام  حتــى 
.2004

وفاة الممثلة األميركية سوزان براون 

الصباح الجديد - وكاالت:
خيــار لغة اإلنيوبيــاك اخلاصة باإلســكيمو 
متاح اآلن على موقع فيس بوك، وذلك بفضل 
أالسكيني جعلوه حقيقة واقعة من خالل أداة 

ترجمة عمالق اإلعالم االجتماعي.
دشــنت األداة منذ عقد من الزمان، وسمحت 
للمســتخدمني بترجمة اإلشــارات املرجعية 
وأزرار اإلجراءات وغيرهــا من وظائف الواجهة 

بأكثر من 100 لغة في جميع أنحاء العالم.
نشرت إضافة اإلنيوبياك على الهواء مباشرة 
ملســتخدمي أداة الترجمة الداخلية من فيس 
بوك. باســتعمال األداة، يكون املســتخدمون 

هم الذين يقومون بالترجمة. ويتم تأكيد 
التصويــت صعودا  الكلمات مــن خالل 

وهبوطا.
في الوقت احلالي، تتم ترجمة فيس بوك 
إلى إنيوبياك على موقع فيس بوك فقط، 
وهي غير مرئية على تطبيق فيســبوك. 
وخاصيــة اإلنيوبيــاك أكملــت نصف 

مرحلة الترجمة حاليا.
يشــار إلى أنه في الوقت الذي تتم فيه 
ترجمة إحدى اللغات، ال يتمكن ســوى 
األشــخاص الذيــن يســتخدمون أداة 

الترجمة من رؤيتها. 

الصباح الجديد - وكاالت:
يعاني املاليني حول العالــم من "جنون" األرق، 
الــذي مينعهم مــن النوم واالســتمتاع بليلة 
هادئة، إال أن حال "عســكريا" قــد يضع حدا 

نهائيا لهذه املشكلة.
وســلطت صحيفة "ديلي ميــل" البريطانية 
الضوء على طريقة لالسترخاء بأسلوب اجلنود 
األميركيني، ميكن أن تســاعد أي شخص على 
النوم خالل 120 ثانية فقط، وذكرها كتاب قدمي 

عنوانه "استرخ وفز: أداء البطولة".
وقــال اجلنود، بعــد جتربة الوصفة ملدة ســتة 
أســابيع، إن نســبة جناحها فاقــت 96 باملئة، 
وذكــروا أنه مت التوصل لهــذا احلل بعد ارتكاب 
الطياريــن أخطاء قاتلة بســبب التعب وقلة 
النوم. وتعتمد الوصفة على مزيج من اخلطوات، 

من بينها االسترخاء والتنفس والتخيل.

أوال، عليك أن ترخــي عضالت وجهك، 
خصوصا املوجودة حول فكك وعينيك، 
ثم تنزل كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن، 

قبل أن متدد ذراعيك في جهة واحدة.
ثانيــا، ينصــح بالتنفس ببــطء وإرخاء 
باالسترخاء  الشــعور  ومبجرد  الساقني 
ملدة عشر ثوان، يجب أن تصفي ذهنك 

بنحو كامل وأال تفكر بأي شيء.
وحسب الصحيفة، فإن تصفية الذهن 
تتــم حني تتصــور أنك مســتلق على 
بحيرة هادئة، وال شيء أمامك أو حولك، 

باستثناء سماء زرقاء صافية.
وميكنــك القــول بهــدوء "ال تفكر، ال 
تفكر، ال تفكر"، كررها عدة املرات ملدة 
عشر ثوان، وستجد نفسك غارقا في 

نوم هادئ.

اإلسكيمو يدخل فيس بوك

حل "عسكري" لمشكلة األرق

الصباح الجديد - وكاالت:
كعادتها كل عام تســتقبل مدينة ليل، 
الواقعة أقصى شــمال فرنســا، أكبر 
سوق شعبي لتصفية األسعار في أوروبا 
باسم  الفرنســية  باللغة  يعرف  والذي 
"بــرادري دو ليــل" أو كمــا يطلق عليه 

شعبيا "سوق براغيث".
وينظم الســوق، في وســط املدينة، في 
الهواء الطلق حيث يحصل كل بائع على 
مساحة مخصصة له بعد أن يكون دفع 

مبلغا ماديا لبلدية املدينة.
ويزخر الســوق بجميع أنواع البضائع من 
مالبــس ومأكــوالت ومشــروبات روحية 

وأدوات منزلية وأثاث.
ويعود تاريخ تنظيم السوق للقرن الثاني 
عشــر امليالدي، وبالتحديــد عام 1127 
حيث مت الســماح ألول مرة للباعة من 
خــارج املدينة بعــرض بضاعتهم في 
املدينة، وقد كان أغلــب هؤالء الباعة 
مــن الفلمنكيني وهــم البلجيكيني 
الذين يعيشــون في شمال بلجيكا، 
والذين يتكلمــون اللغة الفلمنكية 

القريبة من الهولندية.
ويجذب السوق سنويا ما بني مليوني 

وثالثة ماليني شــخص، مما يــؤدي النتعاش 
شرطة  مديرية  وبحســب  املدينة.  اقتصاد 
املدينة فإن وزارة الداخلية نشرت نحو 3000 

عنصر أمن وشرطة لتأمني أمن املواطنني.
جتدر اإلشــارة إلى أن الســوق مت إلغاؤه عام 
2016 بسبب سلسلة االعتداءات اإلرهابية 
التي عاشتها فرنسا ليعود عام 2017 لكن 
بنحو محدود، لكن هذه السنة يعود السوق 
بحلته التي اعتاد الفرنســيون عليها على 
الرغم مــن التدابير األمنية املشــددة التي 

افتتاح أكبر سوق لتخفيضات 
األسعار في أوروبا 
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