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القاهرة ـ الصباح الجديد:
الدوره  رئاسة  العراق  تســّلم   
االقتصــادي  للمجلــس   ١٠٢
الدول  جلامعــة  واالجتماعــي 
العربية التي بدأت أعمالها في 

العاصمة املصرية القاهرة.
وتــرأس وزير التخطيــط/ وزير 
التجارة وكالة الدكتور سلمان 
العراقــي  الوفــد  اجلميلــي 
املشــارك في أعمــال اجتماع 
واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
العربي )املســتوى الوزاري( في 
التي  املائة  بعــد  الثانية  دورته 
بدأت أعمالها فــي القاهرة، إذ 
اجلديدة  الدورة  رئاســة  تسّلم 

التي كان يرأسها السودان.
وقــال اجلميلي فــي كلمة له 
خالل االفتتاح ان هذا االجتماع 
يكتسُب اهميًة خاصًة في ضوِء 
مايشــهُدُه العالُم من احداٍث 
متعاقبٍة  وأزمــاٍت  وتطــوراٍت 
االقليميِة  الصعد  جميع  على 
تعكــُس  والتــي   ، والعامليــِة 
تأثيراتُها املباشرُة وغيُر املباشرِة 

علــى االوضــاِع االقتصاديــِة 
السيما   ، واالجتماعيِةالعربيِة 
فيمــا يتصل بتحســني مناخ 
االســتثمارِ وحتريرِ وتعزيزِ فرِص 

اإلندماِج في االقتصادِ العاملي .
واضاف الوزير لهذا يجُب علينا 
التخــرَك مجتمعــني بخطًى 
حثيثٍة ومتسارعٍة نحو التقدِم 

بالعمِل العربي املشترك ، ألننا 
في عالٍم اصبــَح المكاَن فيه 
ملَن يتحــرَك منفــرِداً ، ولهذا ، 
ينبغي علينا بــذَل كل جهِدنا 

لترجمــِة مفــرداِت رؤانــا الى 
ارِض  فــي  ملموســٍة  حقائٍق 
ذلك ســيكوُن  وألجِل   ، الواقِع 
علينا التغلَب على العديِد من 
التحدياِت ومواجهَة الكثيرَ من 
الصعاِب حتى نصَل الى غاياتِنا 

ونحقَق آمالَنا وطموحاتِنا .
 واضاف اجلميلــي إنَّ املواضيَع 
جدوِل  على  املطروحِة  وامللفاِت 
اعماِل هذه الدورِة ، هي في غايِة 
األهميِة ، السيما تلَك املتعلقِة 
العربيِة  احلرِة  التجارِة  مبنطقِة 
الكبــرى ، وغيرها من القضايا 
االقتصاديــِة واإلجتماعيِة ذاِت 
الى  التوصَل  آملــني   ، العالقِة 
نتائــج ايجابيٍة وقراراٍت عمليٍة 
تأخــذ في االعتبــارِ التطوراِت 
التي  واملتالحقــِة  الســريعِة 
العاملي في  يشهُدها االقتصادُ 

الوقت الراهن .
 كما يجُب علينــا نحن الدوُل 
العربيُة بــذَل املزيِد من اجلهودِ 
واالهتمــاِم مبتابعــِة اهــداِف 
الوطِن  املستدامِة في  التنميِة 

العربي ، ومن مختلِف أبعادِها ، 
وإلى وضِع اآللياِت الالزمِة لذلك 
الفاعِل  اإلنخــراِط  ، لضمــاِن 
للــدوِل العربيــِة فــي اجملهودِ 
الدولــي للتنمية املســتدامِة 
واالفادِة من الفرِص املتاحِة في 

تلك اجملاالت . .
مشيرا الى انه ومن خالل رئاسِة 
العراِق لهذه الدورة ، سنسعى 
لتنميِة  جهودِنــا  تعزيــز  الى 
الدوِل  بني  والتكامــِل  التعاون 
العربيِة في اجملاالِت االقتصاديِة 
مما  الرغِم  ، فعلى  واالجتماعية 
حققناه من إجنازاٍت على صعيِد 
العمِل العربي املشــترك خالِل 
السنواِت املاضيِة ، إاّل أنه مازاَل 
طموحاِت  تلبيــِة  على  قاصراً 
شعوبِنا ، ملونِهم يدركون متاماً 
إنَّ في بلدانِهم مواردٍ ومقدّراٍت 
العيِش  كبيرٍة تكفل لهم حقَّ 
برخاٍء وضماِن مســتقبٍل اكثُر 

اشراقاً.
تتمة ص3

تقريـر

العراق رئيسا للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن احلرس الثوري اإليراني، أمس 
األحــد، مســؤليته، عن قصف 
مقر اجتماع احلــزب الدميقراطي 
أربيل  في  اإليراني  الكردســتاني 
أمس األول الســبت، مشيراً إلى 
من  العشــرات  وإصابة  مقتــل 

عناصر احلزب جّراء القصف.
وجاء فــي بيان للحــرس الثوري 
اإليرانــي تناقلته وســائل إعالم 
إيرانية وتابعتــه الصباح اجلديد: 
"فــي أعقاب األعمال الشــريرة 

التي وقعت في األشــهر األخيرة 
من قبل الزمر اإلرهابية املرتبطة 
باالســتكبار العاملــي انطالقــا 
مــن إقليــم كردســتان العراق 
ضد املناطــق احلدودية من خالل 
إرســال اخلاليا اإلرهابية املتعددة 
بهــدف زعزعــة األمــن وتنفيذ 
عمليــات تخريبية وســلب أمن 
وراحــة املواطنني في محافظات 
وكردســتان  الغربية  اذربيجــان 
احلرس  جعل  فقد  وكرمانشــاه، 
أعماله  جــدول  علــى  الثــوري 

تلقت  حيث  املعتديــن،  معاقبة 
ضربات  اإلرهابيــة  اخلاليــا  هذه 
موجعــة فــي مناطــق مريوان 
املاضي من  وكامياران االســبوع 
البرية للحرس  القوة  قبل أبطال 

الثوري".
وأضاف البيان، "اثــر عدم اعتناء 
االرهابية  الزمــر  هــذه  زعمــاء 
ملســؤولي  اجلادة  بالتحذيــرات 
بشأن  العراق،  كردســتان  اقليم 
االســالمية  اجلمهورية  عزميــة 
االيرانيــة على ازالــة قواعدهم 

وضرورة انهاء االعمال الشــريرة 
الوحدة  قامت  فقــد  واالرهابية، 
الصاروخيــة بالقوة اجلوفضائية 
مع  بالتعــاون  الثــوري  للحرس 
للقوة  املســيرة  الطائرات  وحدة 
الســبت  الثوري  للحرس  البرية 
وفي عمليــات ناجحة باطالق 7 
مكان  على  ارض  ارض  صواريــخ 
الزمر  احد  زعمــاء  اجتماع  عقد 
تدريب  ومركز  اجملرمــة  االرهابية 

االرهابيني العمالء".
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الحرس الثوري يتبنى قصفا استهدف الديمقراطي الكردستاني اإليراني في أربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:
للجمارك  العامة  الهيئة  أصدرت 
األحد،  أمس  املالية  لوزارة  التابعة 
التعليمات اخلاصة مبقدار العملة 
املســموح ادخالها واخراجها من 

ايران.
تلقت  بيــان  في  الهيئة  وقالــت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه انه 
"حســب تعليمات تداول العملة 
الصعبة في أيران، فأن احلد األعلى 

للمبلغ املسموح بأدخاله الى أيران 
هو 10 آالف يــورو أو ما يعادلها"، 
مبينــا ان "احلد االعلــى للمبلغ 
املســموح بأخراجــه منها هو 5 

آالف يورو أو ما يعادلها".
واضافــت الهيئة فــي بيانها انه 
"فــي حالة جتــاوز املبلــغ للحد 
املســموح به يجب أعــالم دائرة 

اجلمارك ألجراء املطلوب " .
األميركية  العقوبات  أن  الى  يشار 

بدأ ســريانها،  إيران  اجلديدة على 
في )7 آب 2018(، برغم مناشدات 
من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب 
على تويتر: "هــذه هي العقوبات 
األشــد على اإلطالق، ستصل في 

نوفمبر إلى مستوى أعلى.
هيئة  اعلنت  متصل  صعيد  على 
اجلمارك العراقية امس  االحد، عن 
قائمة املواد احملظــور دخولها الى 
ايران بصحبة املســافرين، مبينة 

انه ســيتم فرض غرامــة مالية 
تصــل الى عشــرة اضعافها في 

حال اكتشافها.
وقالــت الهيئــة التابعــة لوزارة 
املالية في بيان نشر على موقعها 
اجلديد،  الصباح  وتابعته  الرسمي 
انها "اصدرت قائمــة باملواد التي 
يحظــر دخولها الــى اجلمهورية 

االسالمية االيرانية".
تتمة ص3

10 و5 آالف يورو مقدار العملة المسموح إدخالها وإخراجها في إيران
الجمارك العراقية تصدر قائمة بالمواد المحظور دخولها بصحبة المسافرين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفط أمس األحد، 
تشــغيل مصفى صالح الدين/ 2 
في مصفى بيجي بطاقة 70 ألف 
برميل اليوم االثنني، مشــيرة الى 
اتخاذها خطــوات للحفاظ على 
احلقول النفطية والعاملني فيها.

النفط جبــار علي  وقــال وزيــر 
حســني اللعيبــي خــالل مؤمتر 
الوزارة  مقــر  في  صحافي عقده 
تابعته الصباح اجلديد، إن "الوزارة 
صالح  مصفى  بتشغيل  ستقوم 
الدين/ 2 فــي بيجي اليوم االثنني 
بطاقــة 70 ألف برميل بعد إعادة 
تأهيله مــن جديد بجهود وطنية 

خالصة".
وهذا ما يعني ان هذا اإلجناز، حتقق 
في أقل من املدة التي حددها وزير 
النفط جبار اللعيبي، سقفا زمنيا 
إلمتــام التأهيل، والــذي كان وعد 
التاسع والعشرين من كانون  في 
الثاني املاضي، بإعادة تأهيل وحدة 
اإلنتاج صالح الدين/ 2 في مصفى 
بيجي مبحافظة صالح الدين قبل 

نهاية العام احلالي. 
تلقت  بيــان  في  اللعيبي  وقــال 
"الصباح اجلديد" نسخة منه في 
الوحدة  إن "طاقة  التاريــخ،  ذلك 
االنتاجيــة صالح الديــن/2 تبلغ 
70 الف برميــل باليوم"، مبينا ان 

"شركة مصافي الشمال تواصل 
الليل بالنهار وبدعم من شركات 
الوزارة من اجل اإلسراع في اعادة 
الوحدة  هــذه  وتشــغيل  تأهيل 
االنتاجية املهمة قبل نهاية العام 
التي تسهم في تغطية  و  اجلاري 
جزء كبير مــن احلاجة احمللية من 
عن  فضال  النفطية،  املشــتقات 
تلبيــة احتياجات محطات توليد 

الطاقة الكهربائية".
واضاف ان "الوزارة وضعت سقفا 
زمنيا يتراوح من 6 - 9 اشهر إلجناز 
عمليــات تأهيل هــذه الوحدة"، 
مؤكدا انه "اوعز الى الشــركات 
النفطية في الشــمال والوسط 
جهودهــا  بتوحيــد  واجلنــوب 
الوزارة  هدف  لتحقيق  وتوظيفها 
املصفى،  اعــادة تشــغيل  فــي 
فضــال عــن التوجيه بتســخير 
كافة اآلليــات واملعدات واألجهزة 
للشــركات  واألنابيب  واخلزانــات 
النفطية في دعم وإسناد عمليات 
التأهيل والتشغيل ملصفى بيجي 

في محافظة صالح الدين". 
"الوزارة وضعت  ان  اللعيبي  وتابع 
وتشغيل  لتأهيل  الالزمة  اخلطط 
الوحــدة االنتاجية صالح الدين/1 
وبطاقــة 70 الف برميــل باليوم 
بعد ان يتم رصــد املبالغ الالزمة 

لذلك".
وجتدر اإلشــارة الى ان الشــركة 
التابعة  الشمال  ملصافي  العامة 

اليوم  في  أعلنــت  كانت  للوزارة، 
إكمال  املاضــي،  آب  مــن  األخير 

صالح  مصفى  وتشــغيل  تأهيل 
الدين 1 بســعة 3400 برميل في 

اليوم.
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اليوم .. تشغيل مصفى صالح الدين 2
بطاقة 70 ألف برميل بعد تأهيله بأيد وطنية

رفع مبالغ المنافع االجتماعية من 5 مليون دوالر إلى 15 مليون دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحــال رئيــس الــوزراء املنتهية 
واليته، حيــدر العبادي، احملافظني 
ورؤســاء مجالس احملافظات الى 

جلنة حتقيقية دائمة.
وبحســب ما جاء فــي الوثيقة 
الصــادرة من رئيس ســكرتارية 
الهيــأة العليــا للتنســيق بني 
في  احلكومة  ممثــل  احملافظــات 
مجلس النــواب، طورهان املفتي 
وعاجــل جملالس  وبكتاب ســري 
ومكاتــب  كافــة  احملافظــات 
احملافظني  صادر عنه اليوم األحد 
فقــد تقرر "إســتناداً الى كتاب 

الوزراء  رئيــس مجلــس  مكتب 
املؤرخ في 6 أيلول اجلاري، تشكيل 
جلنــة حتقيقيــة دائمــة تتولى 
مهمة إجراء التحقيقات اإلدارية 
مجالس  ورؤســاء  احملافظني  مع 
أعضاء  باعتبارهــم  احملافظــات 
بني  للتنسيق  العليا  الهيئة  في 

احملافظات".
وبني ان اللجنة " برئاسة }املفتي{ 
ناهي  وعضوية كل من حســام 
مشــجل }مستشــار مساعد{، 
شــكور  ســحيب  وقاســم 
}مستشار مساعد{ وأحمد ضياء 

علي معاون مدير }مقرراً{".

بغداد - الصباح الجديد:
االجتماعية  احلماية  دائرة  أعلنت 
والشــؤون  العمــل  وزارة  فــي 
االجتماعية، األحد، عن اســترداد 
اكثــر مــن 11 مليار دينــار من 
املتجاوزيــن على اعانــة احلماية 

االجتماعية منذ مطلع 2018.
وقال املتحدث باسم الهيئة عمار 
منعم فــي بيان تلقت " الصباح 
اجلديد " نســخة منه، إن “املبالغ 
املســتردة مــن املتجاوزين على 
اعانة احلمايــة االجتماعية تودع 
في صندوق احلماية ليتم منحها 
الفعليني ضمن  املستحقني  الى 
ســياقات قانونية معتمدة لدى 
الهيئــة تتمثل بخضوع العوائل 

املســتفيدة للبحث االجتماعي 
التخطيط  وزارة  موافقة  وصدور 
بتحديــد مســتواهم دون خط 
املعتمد  املعيــار  وفــق  الفقــر 

للشمول”.
“الهيئــة  أن  منعــم،  وأضــاف 
ومــن خالل البحــث االجتماعي 
اعانة  املتجاوزين على  كشــفت 
واســتردت  االجتماعية  احلماية 
منذ مطلع العــام 2018 ولغاية 
31-8-2018 اكثر 11 مليار دينار”.

وتابع ان “الهيئة تســترد املبالغ 
التــي تقاضاها املتجــاوزون باثر 
املبلغ  وباالمكان تقسيط  رجعي 

عليهم.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية املــرور العامة أمس 
األحــد، أنه ســيتم قطع ســريع 
الشــعلة ملدة ثالثة أشهر ونصف 

للصيانة.
واوضحــت وزارة الداخلية في بيان 
لها حصلت " الصباح اجلديد" على 
نسخة منه ان مديرية املرور استنادا 
مبوجب  لنا  اخملولــة  الصالحية  إلى 
القســم 34 من قانــون املرور رقم 
86 الســنة 2004 ولغــرض صيانة 
وتأهيل الطرق العامة وتقدمي افضل 
اخلدمات للمواطنني، حيث ســيتم 
قطع حركة املرور الســريع / صالح 

الدين من الشعلة باجتاه حي العدل 
وملسافة خمسة كيلو مترات وذلك 

لغرض اعادة تأهيل الطريق ".
وأضافت الوزارة فــي بيانها "يكون 
الصالون  املركبات الصغيرة  ســير 
واملركبــات التــي التزيــد على )2( 
املوازي  اخلدمــي  الشــارع  طن في 
مركبات  يكون ســير  و  للطريــق، 
احلمل بكافــة انواعها على اجلانب 
ويتم  اعاله  املسافة  األيسرولنفس 
قطعه بالصبــات الكونكريتية " ، 
وأشــارت الى ان "مدة القطع ثالثة 
اشهر وخمسة عشر يوما بدءا من 

يوم 2018/9/10 الى 2018/12/25".

العبادي يحيل المحافظين 
ورؤساء مجالس المحافظات

الى لجنة تحقيقية

العمل تسترد 11 مليار دينار من 
متجاوزين على الحماية االجتماعية

المرور تقطع سريع الشعلة للصيانة 
من اليوم ولمدة ثالثة أشهر ونصف

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت احملكمة االحتادية العليا 
عدم وجود مانع دستوري من 
النواب  مجلــس  عضو  تبوء 
شــريطة  رســمياً  منصباً 
النيابي،"  مقعده  عن  تخليه 
الفتة إلــى أن "البديل يكون 
األصــوات  أعلــى  صاحــب 
الذي يليه مــن نفس الكيان 

االنتخابي واحملافظة".
وقــال املتحــدث الرســمي 
للمحكمة إياس الســاموك 
في بيــان تلقــت " الصباح 
إن  " نســخة منــه،  اجلديد 
العليا  االحتاديــة  "احملكمــة 
برئاســة  عقدت جلســتها 
القاضــي مدحــت احملمــود 
وحضــور جميــع القضــاة 
في  ونظــرت طعناً  االعضاء 
الفقــرة }1{ مــن املــادة }1{ 
قانون اســتبدال اعضاء  من 

6 لسنة  مجلس النواب رقم 
."2006

وأضاف أن "هذه الفقرة تنص 
على "تنتهــي العضوية في 
مجلس النواب الحد االسباب 
االتيــة: -1 تبوء عضو اجمللس 
منصباً في رئاســة الدولة أو 
مجلس الوزراء، أو اي منصب 

حكومي آخر".
"املدعــي  أن  إلــى  وأشــار 
طعن في دعــواه ايضاً بعدم 
دســتورية املــادة }15{ مــن 
الداخلــي جمللــس  النظــام 
النواب التــي نصت على أنه 
}يعــد عضــو اجمللــس الذي 
يصبــح عضواً فــي مجلس 
الرئاســة، أو فــي مجلــس 
الوزراء مستقيالً من عضوية 
اجمللس وال يتمتــع بامتيازات 

العضوية{".
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الدستور يجيز للنائب تبوء 
منصب رسمي شرط التخلي

عن مقعده

جانب من مصفى صالح الدين 2 "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد:
العراقي  البرملــان  رئيــس  أعلن 
"األكبر سنا" محمد زيني، أمس 
اعتداء  حملاولة  تعرضه  عن  األحد 
بغداد،  فــي  "مشــبوهني"  من 
مشيرا الى أن قوة أمنية أرجعته 
الى فندق الرشيد وهو "محاصر" 

فيه اآلن. 

زينــي علــى صفحته  وكتــب 
"فيسبوك"  موقع  في  الرسمية 
"البعض  إن  العراقيني،  مخاطبا 
الشــهرية  الرواتب  عن  يتحدث 
اخليالية التي يتســلمها النائب 
ولرمبا  منهــم  وأنــا  العراقــي، 
البطن  اآلن منفــوخ  أصبحــت 

وهذا محض هراء".

واضــاف "أنا لم أتســلم ديناراً 
واحداً لغاية هــذه اللحظة من 
أية جهــة، ال من مجلس النواب 
وال مــن األمانــة العامة جمللس 
النواب، وكل مصاريفي تأتي من 

جيبي اخلاص".
وتابــع قائــال "أنــا محاصر اآلن 
بفندق الرشيد، مع حمايتي، بعد 

تعرضي حملاولــة إعتداء من قبل 
مشبوهني وقد أرجعتني شرطة 
جندة بغداد الى هذا الفندق وهو 

ما يزال محل سكناي".
واشــار الى أن "هذا املكان غالي 
الثمن وليس من طبعي أن أسكن 
الغالية"،  الفنــادق  هــذه  مثل 
والسكن  الذهاب  "بودي  مضيفا 

مبكان يتناسب مع وضعي املادي، 
ال أكثر وال أقل..ولكن ما باليد من 

حيلة.. وهذه هي احلقيقة". 
وتــرأس "زيني" اجللســة االولى 
اخلاصة  واجللسة  اجلديد  للبرملان 
باعتبــاره  البصــرة،  باحــداث 
االعضاء،  بني  االكبر سنا  النائب 
)تولد 1939(، وهو مايشــير اليه 

الدســتور العراقي قبــل اختيار 
رئيس منتخب.

ومتكــن "زينــي" مــن احلصول 
البرملان اجلديد  على مقعد فــي 
بعــد حصوله علــى أكثر من 7 
آالف صــوت مــن دون أي دعاية 
انتخابية في الشوارع أو القنوات 

التلفزيونية.

رئيس السن زيني يتعرض العتداء يلزمه اإلقامة في فندق الرشيد



الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

أربيل  معــرض  ارض  على  افتتح 
الدولــي معرض االعمــار وتأمني 
مبشاركة  للشباب،  العمل  فرص 
احملليــة  الشــركات  عشــرات 
واألجنبية، بغية إيجاد فرص عمل 
واحلد من االرتفاع اخمليف بنســب 

البطالة في اقليم كردستان.
وقال وزير التخطيط في حكومة 
االقليم الدكتور علي سندي في 
كلمة القاها خالل افتتاحه ابواب  
منظمة  نظمته  الــذي  املعرض 
)روانكة فــورأس(، ان املعرض يعد 
فرصة مهمة لتوفير العمل وحث 
الشــباب على جتربة امكاناتهم 
التي  واجملاالت  والعلمية  العملية 
يتمكنون في احلصول على فرصة 
للعمــل، وان يســعوا للحصول 

لبناء مشاريع خاصة بهم.
مشكالت  اغلب  ان  اكد  سندي 
االقليــم االقتصاديــة تتجــه 
نحو احلــل، وان اقتصاد االقليم 
بــدا يتعافى مؤكــدا، ان وزارته 
ستنشــر قريبا نتائج املســح 
اجلغرافي  للتوزيع  اجرتــه  الذي 
حلجم البطالة في االقليم، الذي 
قال انه سيساعد على احلد من 
حجمها  من  والتقليل  البطالة 
الكليات  لدى الشباب وخريجي 

واملعاهد والتعليم العالي.
التنفيذي  املديــر  أشــار  بدوره 
ملشــاريع مؤسســة روانكــة، 
عبدالســالم مدنــي في كلمة 
لــه خــالل افتتــاح املعــرض، 
إلــى أن »الزمــن لــم يعد زمن 
قيــام احلكومة بتعيــني الناس 
كموظفني، لكن عليها أن تقوم 
بتنظيم الســوق« والبحث عن 
فرص عمل جديــدة عبر تنمية 
وتشــجيع القطاع اخلاص الذي 
من شأنه ان يحل محل القطاع 
االيدي  توظيــف  فــي  العــام 

العاملة احمللية في االقليم.
 119 ان   الــى  واشــار مدنــي 
منظمــة وجامعــة وشــركة 
اجنبية ومحلية مشــاركة في 
معــرض )روانكة فورأس( إليجاد 
فــرص العمل لشــباب إقليم 

كردســتان، الذي قال ان املعرض 
النشاطات  من  العديد  تتخلله 
والنــدوات واملؤمتــرات العلمية 
بهدف مســاعدة الشباب على 
اجناح مشاريعهم واحلصول على 
تتناسب مع  فرصة عمل الئقة 

حتصيلهم الدراسي والعلمي.
وأفاد مدني الــى ان املعرض من 
شــأنه ان يوفر نحو ألف فرصة 
بإمكان  وأن  للشــباب،  عمــل 
فرصة  عــن  يبحثــون  الذيــن 
عمل تقــدمي ســيرهم الذاتية 
للحصول على فرصة، مشــيرا 
الى ان معــرض )روانكة فورأس( 
لتوفير فرص العمل يستمر ملدة 
الذاتية  الســير  لتلقي  يومني، 
وتبادل فرص العمل واالفكار بني 

الشباب والشركات املشاركة.
قــال محمد ســعيد،   بــدوره 
الشــركات  احــدى  صاحــب 
املشاركة في املعرض ان املعرض 
على  للتعــرف  فرصــة مهمة 

االقليم  في  الشباب  اهتمامات 
وطبيعة ونــوع مجاالت العمل 

التي يسعون للحصول عليها.
مشــيرا الى ان شــركته التي 
الســياحة  مجاالت  في  تعمل 
والفندقــة ســتوفر اكثــر من 
30 فرصــة عمل للشــباب من 
االقليــم  جامعــات  خريجــي 
الراغبــني في العمــل في تلك 

اجملاالت.
من جانبه اشــار استاذ العلوم 
جيهان  جامعة  في  السياسية 
تصريح  في  حســني  ســامان 
االقليم  ان  الى  اجلديد،  للصباح 
مــازال واقعا حتــت تأثير االزمة 
رافقــت  التــي  االقتصاديــة 
انخفاض اســعار النفط عاملياً 
عام 2014، ودخول داعش وتدهور 
عالقات االقليم مع بغداد، التي 
اخفقت ســلطات االقليم في 
لها على  ناجحــة  ايجاد حلول 

مختلف الصعد. 

نســبة  ان  حســني،  واضــاف 
ســجلت  االقليم  في  البطالة 
ارتفاعــاً خطيــرا وصلــت بني 
النساء الى %69 وبني الرجال الى 
%30، وهي نسبة عّدها مرتفعة، 
قانون  تطبيق  استمرار  ظل  في 
االدخــار االجبــاري فــي رواتب 
خارج  االقليــم  فــي  املوظفني 
موافقة  او  القانونية  السياقات 
طالبت  الذي  كردســتان  برملان 
كتل اساسية فيه بإلغاء القرار 
الذي اصدرتــه حكومة االقليم 
عام 2015، ألنه يخالف القوانني 

الصادرة في برملان االقليم.
االقليم  حكومة  حســني  وعّد 
غيــر  الراهنــة  والســلطات 
مؤمتنــة على ثــروات ومقدرات 
املواطنني فــي االقليم، وهي ال 
واســتراتيجية  تخطيطاً  متلك 
اغلب  وان  واضحــة،  اقتصادية 
التــي  القــرارات االقتصاديــة 
اتخذتها سابقاً كانت تصب في 

مصلحة االحــزاب املتنفذة دون 
املصلحة  االعتبــار  بعني  االخذ 
العامــة لالقليم، مــا ادى الى 
وفي  االقليــم  ثــروات  تبديــد 
الذي  والغاز  النفــط  مقدمتها 
قــال انه يبــاع الــى دول اجلوار 
بأسعار تفضيلية وتذهب اغلب 
املهيمنة  االحــزاب  الى  وارداته 
الفقر  ترتفع مســتويات  بينما 

والبطالة يومياً في االقليم.
وكانت اكثر من 400 شركة قد 
العامني  خــالل  ابوابها  اغلقت 
املاضيــني، فــي ســياق االزمة 
االقتصاديــة وتداعياتهــا على 
القطاعــني اخلــاص والعام في 
االقليم، اضافة الى توقف اغلب 
املشــاريع واالســتثمارات التي 
متنحها  االقليم  حكومة  كانت 
تعمل  كانت  التي  للشــركات، 
واالعماء  البنــاء  في مجــاالت 

واخلدمات في كردستان. 
ويقــول مديــر عام تســجيل 

االقليم  حكومة  في  الشركات 
دلزار اســماعيل انــه وفي ظل 
اســتمرار االزمــة االقتصادية، 
التجاريــة،  احلركــة  وتراجــع 
تســجيل  معــه  انخفضــت 
الشــركات اجلديدة في االقليم، 
بنســبة %64 ، مضيفــا »لقد 
اغلقــت اكثر من 400 شــركة 
ابوابها واعلنت افالســها خالل 

العامني املاضيني«.  
وكانت حكومة إقليم كردستان 
قد اعلنــت في اخر اجتماع لها 
تأســيس وحــدة اداريــة إلدارة 
بهدف  العامة  والديون  القروض 
إعــادة تنظيــم وإدارة القروض 
العامــة التي تقــع على عاتق 
مع  كردســتان  إقليم  حكومة 
األخرى  والتي  املالية  االلتزامات 
تتعلــق باملقاولني والشــركات 
بالبنــوك  اخلاصــة  والديــون 
وااللتزامــات األخــرى املتعلقة 

ببيع النفط..

شؤون عراقية

منظمات وجامعات محلية وأجنبية تنظم معرضًا 
لتوفير فرص العمل للشباب في اإلقليم 

في مسعى منها لتدارك االرتفاع الخطير في مستويات البطالة في كردستان

كشــفت جلســة البرملان االخيرة التي 
نوقش فيهــا  تداعيات ماجــرى ويجري 
في البصرة عن مدى االســتهانة بالدور 
واملسؤولية التي اقسم عليها املسؤولون 
وعاهدوا فيها شــعبهم ووطنهم على 
حسن ادائها وصون امانتها وعلى الرغم 
مــن ان هذه اجللســة جاءت اســتجابة 
للمطالب التي اطلقها الســيد مقتدى 
الصدر في بيانه والزم فيها السيد رئيس 
النواب ومحافظ  واعضاء مجلس  الوزراء 
البصــرة بضــرورة االصغــاء ملــا يريده 
احملتجون في البصــرة وتلبية مطالبهم 
املشــروعة فان ما شهدته قاعة اجللسة 
وما شــاهده املاليني من العراقيني على 
شاشات التلفزة يؤكد مخاوف العراقيني 
من عدم قدرة الكثير من املسؤولني على 
واخلارجية  الداخلية  االزمات  التعامل مع 
ويثبــت بان اختيار الكثير منهم لم يكن 
على وفــق مفاهيم املهنيــة والكفاءة 
والنزاهة وفي كل دول العالم التي حتترم 
الوزراء  خيارات شــعوبها فان اســتيزار 
وانتخاب القادة واختيار املدراء هو تكليف 
يتشرف فيه املســؤول بخدمة الشعب 
والبد ان يكــون الرئيس او رئيس الوزراء او 
الوزير او املدير او حتى اصغر موظف على 
اســتعداد للمثول امام الشعب في اية 
حلظة تتطلب فيها املصارحة واملكاشفة 
وهناك من يلتمــس العذر عند التقصير 
او التهاون او التكاسل او التغافل وهناك 
من يسارع الى تقدمي االستقالة والتواري 
عن االنظار خجال من خطأ فادح ارتكبه او 
تهمة فساد ثبتت عليه وفي ادنى احلاالت 
هناك من يكون مســتعدا لإلجابة على 
اســئلة االستجواب بشــفافية وصدق 
من دون انفعال او تكبــر او غرور اال ان ما 
شاهدناه خالل دقائق في جلسة مجلس 
النــواب االخيــرة والتــي عرضت بعض 
مشــاهدها بعض القنــوات الفضائية 
الفاشــل  االداء  وجوهر  اظهر حقيقــة 
واملترهــل لبعض الوزارات واملؤسســات 
وفــي الوقت نفســه كشــف االهتزاز 
داخــل نفوس بعض الوزراء واملســؤولني 
وانفعاالتهم غيــر املبررة واصرارهم على 
عــدم االصغاء للمناشــدات واملطالبات 
لتلبية  السابقة بســرعة االســتجابة 
حاجات شعبهم وعدم احاطة بعضهم 
جلميع اوجه املشكالت التي تعاني منها 
محافظــات العــراق ورفــض بعضهم 
حتى ســماع او تقبل اي انتقاد ملوظفي 
وانبــرى بعضهم  دوائرهم  او  وزاراتهــم 
للدفاع املستميت عن فاشلني وفاسدين 
على طريقة) الفزعة( اللشــيء ســوى 
انه ينتمي حلزبهم او يرتبطـــون معـــه 
واليـدرك  مبصالـح وحسابـــات ضيقـة 
التـي  السيئـة  الصـــورة  مـدى  هـؤالء 
شعبهـم  وقلـوب  عقـول  فـي  تركوهـا 
حينمـا خذلـــوا هذا الشعـب وتخلـوا 
عـن الـــدور واملسؤوليـة املناطـة بهـم 
فـــي ظـــرف حـــرج ودقيـق ميـــر بـه 

وطنهـم.       

التخلي عن الدور 
والمسؤولية ..!!

تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

اعربت وزارة املوارد املائية تفهمها للغضب 
العارم ملواطني محافظة البصرة الكرام 
واحتجاجهم على انعدام او رداءة اخلدمات 
املقدمة للمحافظة ومنها خدمات مياه 
الشــرب، وتقف معهم فــي مطالبهم 
العادلة في احلصول علــى املاء النظيف 

الصالح لالستهالك البشري.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت » الصباح 
اجلديد« نســخة منه انها مسؤولة عن 
 )R0( ايصــال املياه اخلــام الى محطــة
التابعــة الــى وزارة االســكان واالعمار 
والبلديات ، وهي مســتمرة بالتزامها مبا 
قررته اجلهات احلكومية املعنية، واللجان 
من  املعنيني  باشــتراك  تشــكلت  التي 
احلكومتــني االحتادية واحمللية في البصرة، 
وقد ابدت الوزارة اســتعدادها للقيام مبا 
متليه عليها املســؤولية الوطنية، وبقدر 
باختصاصهــا، النقاذ مدينة  االمر  تعلق 
البصرة مــن هذه احملنة، وهــي لم تدخر 
جهدا في الســابق، ولن تترد في أن تهب 
بكل ما متلكه من إمكانيات إلجناز أي عمل 
وطني موجه خلدمة البصر، برغم ظروف 
الشحة املائية احلالية وتدني اخلزين املائي.

لقد انخرطت الوزارة على اعلى املستويات 
في االيــام القليلة املاضيــة في التعاون 
العليا،  الدينيــة  املرجعيــة  مع وكيــل 
سماحة الســيد أحمد الصافي، املوجود 
في البصرة منذ ايــام لالطالع عن كثب 

واجرى مسؤولو  املياه،  واقع خدمات  على 
الوزارة لقاءات عديدة مع ســماحته كان 
آخرَها اجتماع للســيد الصافي مع وزير 
املوارد املائية، بحضور عدد من املسؤولني 
مــن وزارة النفط والكهرباء واالســكان 
البصرة وشركة  والبلديات وشركة نفط 
النفطية وشــركة خطوط  املنتوجــات 

االنابيب، اضافة الى محافظ البصرة.
لقد كان االجتماع مع الســيد الصافي 
وتفصيليا،  اآلخرين صريحا  واملســؤولني 
حيث عرضت الــوزارة ما قامــت به من 
نشــاطات وما قدمته من خدمات ضمن 
لتحقيق  ومواصلة سعيها  مسؤولياتها 
التزامهــا فــي موقعي منطقــة آر زيرو 
وابدت اســتعدادها  )R0(، وقلعة صالح، 
التي تســتحق  االخرى  الســناد اجلهات 
الدعم واالسناد للتغلب على االختناقات 
التي تشــهدها البصرة. وفي  واملشاكل 
الــوزارة  اســتجابت  فقد  الصــدد  هذا 
لطلبات اضافية من قبل سماحة السيد 
الصافي وكذلك الســيد احملافظ، ومنها 
حتويل املقطــع االخير من قنــاة البدعة 
الى مقطع انبوبي اســتعدادا ألي طلب 
اضافي لزيــادة الضخ من قبــل مديرية 
املوافقة على  املاء في البصرة، وكذلــك 
تأمني مأخذ انبوبي من نهر دجلة لتوفير 
العرب،  الى قضاء شــط  مياه الشــرب 
البصرة،  مــن  الشــركاء  لقاءات  وتأمني 
وخاصة اســاتذة وباحثي جامعة البصرة 
البصري  بالشــأن  املهتمني  وغيرهم من 
مع االستشــاري الدولي الذي ســيقوم 

بدراسة وسائل ايقاف تدهور نوعية مياه 
شــط العرب وزيادة ملوحتــه وامكانية 
انشاء منشآت هيدروليكية على الشط 
للسيطرة على اللسان امللحي وتقدميها 

للحكومة العراقية.
وكان السيد احمد الصافي قام بنفسه 

بزيارة موقع احواض التخزين التابع لوزارة 
املائية، والذي ميثل خزينا احتياطيا  املوارد 
للمياه العذبة للبصرة ألغراض الطوارئ، 
والتقى هناك ببعض املســؤولني، وشهد 
بنفســه نوعيــة العمل اجلاري واشــاد 

بجهود منتسبي وزارة املوارد املائية.

إن وزارة املــوارد املائيــة إذ تعمل مع بقية 
اجلهات املسؤولة عن توفير املياه الصاحلة 
للشرب، فإنها تكرر ما صرحت به سابقا 
وهــو أن األزمة احلالية نشــأت بســبب 
تراكم املشــكالت عبر الســنني وتهالك 
محطات اإلسالة واألنابيب الناقلة وتلوث 

مياه شــط العرب الذي أقيمت احملطات 
على ضفافه عند إنشــائها قبل عشرات 
استثمارات  هو  اآلن  واملطلوب  الســنني، 
هائلة فــي قطاع املياه كي تنعم البصرة 
باســتمرار باملياه الصاحلة لالســتعمال 
البشري، وهذا هو حق أساسي من حقوق 

اإلنسان. 
نهيب باملواطنني الكــرام أن يتعاونوا مع 
األجهــزة احلكوميــة اخملتصــة من أجل 
الصالــح العام ومن أجل أن نتكاتف معا 
للتخفيف من هــذه األزمة التي نأمل أن 

تنتهي قريبا. 
على صعيد متصل أقامت الوزارة مؤمترها 
العلمــي ملعاجلة املد امللحي في شــط 
العرب  بحضور عدد من اخملتصني واخلبراء 
اجلامعيني في  واالســاتذة  املائي  بالشأن 

محافظة البصرة .
والقى الوزير في افتتاح املؤمتر كلمة أكد 
فيها تعاطفه مع اهالي البصرة للظروف 
التــي متر بهــا مقدماً شــرحاً تفصيلياً 
املائي لنهــري دجلة والفرات  عن الوضع 
للمحافظة،  تصل  التي  املائية  وااليرادات 
مضيفــاً بأن الــوزارة أمنــت اطالقاتها 
املائية بواقــع 75م3 /ثا من قلعة صالح ، 
أضافة الى توفيــر 7.5-7م3/ثا من ناظم 
للمحافظة  العذبة  املياه  لتوفير  البدعة 
والتنســيق مــع اجلهات االمنيــة الزالة 
التجاوزات على احلصة املائية للمحافظة 
وضرورة تعاون احلكومات احمللية مع الوزارة 
الجناح خطتها مؤكداً بأن الوزارة مستمرة 
بزياراتها وتنسيقها مع الدول املتشاطئة 

مــع العراق للوصول الــى اتفاقات دولية 
تضمن القسمة العادلة للمياه ، مضيفاً 
بأن االيرادات املائية تراجعت بنسبة %60 
السيطرة  ومنظومات  الســدود  بسبب 
التي أنشــأت على نهــري دجلة والفرات 
وقلة  املاضية  الســنني  وروافدهما خالل 

التساقط املطري .
وأشــار الدكتور اجلنابي ان الــوزارة اقرت 
خطة لتأمني مياه الشرب حملافظة البصرة 
العام املاضي الدراكها للخطر الناجم عن 
امللحي  اللسان  وامتداد  املائية  الشــحة 
بعدها بدأت اجللسة االولى التي تضمنت 
دليل  لتطوير  مناقشة مقترح مشــروع 
تعاون حــول أدارة املياه واحــواض االنهار 
العراقية وخاصة شــط العــرب والواقع 
وحتلية  معاملة  واملعاجلات حملطات  احلالي 
مياه شط العرب في البصرة وامللوحة في 
املعاجلة  التحليل وخيارات  العرب  شــط 
وثالثية التبادل البيئي الرافدين – شــط 

العرب االهوار .
تلتها اجللســة الثانية نوقش فيها تأثير 
أنشاء سدة تنظيمية على جريان شط 
 )HEC-RAS( العرب بأســتخدام برنامج
ومشــكلة امللوحــة في شــط العرب 
واحللول املقترحة ،أضافة الى مناقشــة 
ملوحة شــط العرب االسباب واملعاجلة 
محافظة  فــي  املائيــة  واالحتياجــات 
االستراتيجية  بالدراسة  الواردة  البصرة 
االفكار  وطــرح  النقــاش  فتــح  وجرى 
وضع  بهدف  ناضجــة  بصيغة  للخروج 
حلول واقعية ملشكلة الشحة والتلوث .

الموارد المائية تبذل كل طاقاتها إلنقاذ مدينة البصرة من محنتها 

حل أزمة املياة في البصرة

أقامت مؤتمرها العلمي لمعالجة المد الملحي في شط العرب

معرض أربيل الدولي

إن أغلب مشكالت 
اإلقليم االقتصادية 
تتجه نحو الحل، وان 
اقتصاد االقليم بدا 
يتعافى مؤكدا، ان 
وزارته ستنشر قريبا 
نتائج المسح الذي اجرته 
للتوزيع الجغرافي لحجم 
البطالة في االقليم، 
الذي قال انه سيساعد 
على الحد من البطالة 
والتقليل من حجمها لدى 
الشباب وخريجي الكليات 
والمعاهد والتعليم 
العالي
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بغداد - الصباح الجديد:
اطلقــت وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمي اســتمارة قناة 
النخبة لقبول الطلبة من أصحاب 
معدالت 90 فأعلى لتقدمي الراغبني 
منهم على كليات التربية والتربية 
واالقتصــاد  واإلدارة  األساســية 

والقانون.
للوزارة  الرســمي  املتحــدث  وقال 

الدكتور حيدر العبودي إن هذه القناة 
الفرع  خريجي  مــن  للطلبة  تتيح 
 ) واالحيائي  التطبيقــي   ( العلمي 
للســنة الدراسية 2018/2019 من 
أصحاب معدالت 90 فاعلى التقدمي 
على كليات اإلدارة واالقتصاد ضمن 
أقســام )إدارة األعمــال واالحصاء 
واإلدارة العامــة واإلدارة الصناعية 
واحملاسبة واالقتصاد والعلوم املالية 

واملصرفيــة ( ويتاح أمــام خريجي 
الفرعي العلمي بشقيه التطبيقي 
واإلحيائــي والفرع األدبــي التقدمي 
والتربية  التربيــة  كليــات  علــى 

األساسية والقانون.
القبــول ضمن  أن خطة  وأضــاف 
هذه القناة تضــم ) 1000 ( مقعد 
دراسي وأن التقدمي األلكتروني اليها 
سيســتمر الى غاية العشرين من 

الدراســات  بوابة  أيلول احلالي عبر 
www.( واملتابعــة  والتخطيــط 

تقــدمي  وأن   )  dirasat-gate.org
اخليارات  وفق  يكون علــى  الطالب 
ســكنه  محافظة  في  املتوافــرة 
حصرا ويحق له ملء خيار واحد وفي 
الوقت نفســه ميكن له تســجيل 
اســتمارة  ضمن  خيارا  خمســني 

التقدمي الى هذه القناة

وتابع أن الطلبة الذين ســيقبلون 
ضمن هذه القناة سيخضعون الى 
مقابلة جلنة مختصة في اجلامعات 
مكافأة  منهم  املقبولون  وسيمنح 
مالية على مدى ســنوات الدراسة 
الف  ال تقل عــن مئة وخمســني 
دينار شــهريا مــع إمكانية زجهم 
بعد التخرج في مؤسسات الدولة 
كليــات  اختصاصــات  بحســب 

والتربية  والقانون  واالقتصاد  اإلدارة 
والتربيــة األساســية حرصا على 
اســتقطاب القــدرات البشــرية 
مــن خريجي  الكفــاءة  العاليــة 
الدراســة االعدادية مشيرا الى أن 
التقــدمي الى هذه القنــاة يخضع 
املنصــوص  القبــول  لضوابــط 
عليهــا في دليل الطالب للســنة 
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بغداد - الصباح الجديد:
أورد موقع الســومرية نيوز االخبــاري أن قوة 
امنية اعتقلــت رئيس مجلس انقــاذ االنبار 
حميد الهايس في بغــداد وفق مذكرة قبض 
صدرت بحقــه تتعلق بصك مــن دون رصيد.  
وأفاد بأن مصدراً فــي وزارة الداخلية، قال في 
حديث للموقع امس االحــد، ، إن "قوة امنية 
اعتقلت رئيــس مجلس انقــاذ األنبار حميد 
الهايس حســب مذكــرة قبــض وزجه في 
الســجن على خلفية توقيعه صكا من دون 

رصيد".
وأضاف املصدر الذي فضل عدم ذكر اســمه، 
حســب الســومرية نيوز، أن "عملية اعتقال 

الهايس متت في محافظة بغداد".
وذكر املوقــع االخباري أيضا ان مصدرا مطلعا 
افاد له بأن الهايس معتقل منذ خمســة أيام 

من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت محكمة اجلنايــات املتخصصة بقضايا 
النزاهة في الرصافة أمس األحد، حكما باحلبس 
الشديد ملدة ســنتني بحق مديرة عام التدريب 
املهني األســبق فــي وزارة العمل والشــؤون 

االجتماعية إلحداثها ضررا باملال العام.
وقال املتحدث باســم مجلس القضاء األعلى 
القاضي عبد الســتار بيرقــدار، إن "محكمة 
جنايــات النزاهة في الرصافــة قضت باحلبس 
الشديد ملدة ســنتني بحق املدانة والتي كانت 
تشــغل منصب مدير عام التدريب املهني في 
وزارة العمل والشــؤون االجتماية بعد قيامها 
بصرف مبالغ مالية كإعانات لشــبكة احلماية 

االجتماعية بأسماء وهمية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
حّذر مصرف الرافدين أمس األحد موظفي دوائر 
الدولة واملتقاعدين إلى عدم التعاون مع املكاتب 
املنتشرة  األهلية  واملؤسسات  التجارية  واملراكز 
في بغــداد واحملافظات والتي تدعي قيامها مبنح 

السلف الشخصية بالتنسيق مع املصرف.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان تسلمت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، ان "هناك بعض 
املراكز التجارية واملؤسسات واجلمعيات األهلية 
تنشر على مواقع التواصل االجتماعي بني احلني 
واحلني اآلخر أخبارا عن قيامها بترويج معامالت 
منــح الســلف للموظفــني واملتقاعدين من 

مصرف الرافدين لقاء مبالغ معينة".
وطالب البيــان "املوظفني واملتقاعدين إلى عدم 
التعاون مع هذه اجلهات وان منح السلف يكون 
حصرا عن طريــق فروع املصرف املنتشــرة في 
البــالد والتقدمي عليهــا إلكترونيا وهي تخضع 
إلى استكمال منحها  إلجراءات قانونية وصوال 

للموظف أو املتقاعد املستحق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر أمني في بغــداد، أمس األحد، بأن 
فرق الدفاع متكنت من الســيطرة على احلريق 
الذي اندلع فــي املوقع البديل لــوزارة البيئة 
ضمن شارع املغرب شمالي العاصمة بغداد .

وقال املصدر إن "فرق الدفاع املدني متكنت من 
الســيطرة على احلريق الذي اندلع في املوقع 
البديل لوزارة البيئة في حي املغرب ببغداد" ، 
وأضاف املصدر ان "احلريق اتى على 4 غرف في 

الطابق الثاني من البناية .

اعتقال رئيس مجلس إنقاذ 
األنبار بتهمة تحرير صك 

من دون رصيد

الحبس الشديد لمديرة 
عام التدريب المهني 

األسبق في وزارة العمل

الرافدين يحّذر الموظفين 
والمتقاعدين من تالعب 

المؤسسات التجارية األهلية

فرق الدفاع المدني تسيطر 
على حريق المبنى البديل 

لوزارة البيئة

اليوم .. تشغيل مصفى 
صالح الدين 2 بطاقة 70 

ألف برميل بعد تأهيله بأيد 
وطنية

وقالت الشركة في بيان تلقته 
الصباح اجلديد فــي حينه، إن 
باشرت  الهندســية  "الكوادر 
مصفى  وترميم  تأهيل  بإعادة 
االنتهاء منه  ، ومت  الدين  صالح 
إنتاجية  بطاقــة  العمل  وبدء 
تصل الى اكثر من 3400 برميل 

يوميا .
واضاف البيان ، ان إعادة تأهيل 
املصفى كانت بأياد هندســية 
وخبرات عراقية خالصة، مبينا 
ان العمــل ما زال جــار إلعادة 
تأهيل وتشغيل مصفى صالح 
بعد  افتتاحه  وسيتم   2 الدين 
6 اشهر من االن، وهذا ما يؤشر 
ان تشغيل هذا املصفى اليوم، 

يعني اختصار عدة اشهر. 
األخيرة  االحداث  صعيد  وعلى 
فــي البصرة قــال وزير النفط 
امس في مؤمتره الصحفي، انها 
" لم تؤثر على عمليات االنتاج 
على  استمرت  التي  والتصدير 
الشــهرية"،  معدالتها  وفــق 
الــوزارة "اتخــذت  أن  مبينــاً 

خطوات متميزة للحفاظ على 
والعاملني  النفطيــة  احلقول 
فيها مــن عراقيني وأجانب في 
ظل الظروف املرتبكة أمنيا في 

األيام املاضية".
واشــار اللعيبــي، إلــى انــه 
الــوزراء  رئيــس  مــن  "طلب 
على  املوافقة  العبــادي  حيدر 
العاملة  الشــركات  مخاطبة 
في جوالت التراخيص إلى رفع 
مبالــغ املنافع االجتماعية من 
5 مليون دوالر ســنويا إلى 15 
مليــون دوالر لتوفيــر خدمات 

أكثر للمواطنني في البصرة".

احلرس الثوري يتبنى قصفا 
استهدف الدميقراطي 

الكردستاني اإليراني في 
أربيل

وأشــار بيــان احلــرس الثوري 
اإليراني، إلى أنه "اســتنادا إلى 
التقاريــر املوثقة فقد مت تدمير 
مركز التآمر ضد االمن االيراني 
في هذه العملية وقتل واصابة 
العشــرات من زعماء وعناصر 

هذه الزمرة االرهابية". 

العمل تسترد 11 مليار دينار 

من متجاوزين على احلماية 
االجتماعية

مشــيرا الى ان قــرار مجلس 
الوزراء رقم )11( لســنة 2011 
التجاوزات على  اخلاص مبعاجلة 
االجتماعية  احلمايــة  اعانــة 
سمح بتمديد مدة التقسيط 
من مدة كانت اقصاها خمس 
سنوات الى عشر سنوات بواقع 
60 قســطاً ومبعدل شــهرين 
للقســط الواحــد مما يخفف 
من اســترجاع املبالغ ويشجع 

املتجاوزين على اعادتها”.

10 و5 آالف يورو مقدار 
العملة املسموح إدخالها 

وإخراجها في إيران
مبينة ان "كشــف هذه املواد 
ســيتم  املســافرين  بحــوزة 
وفرض  املسافر  من  مصادرتها 
غرامــة مالية عليــه قيمتها 
من ضعف الى عشرة اضعاف 

قيمة البضاعة املصادرة". 
"املواد  ان  الهيئــة  واضافــت 
الكحولية،  املشروبات  تشمل، 
البث  أجهــزة  القمــار،  أدوات 
بأنواعها،  االسلحة  الفضائي، 
املواد احلارقة واملتفجرة، اخملدرات 

الطائرات  العقليــة،  واملؤثرات 
املســيرة ، أجهــزة االرســال 
واالجزاء التابعــة لها، أنظمة 
االرســال  وأجهزة  التنصــت 
املصغرة  الكاميرات   ( املصغرة 
املواد   ) املصغرة  وامليكروفونات 
واملعادن  واالدويــة  الغذائيــة 
العضوية  واملــواد  واملبيــدات 
االرهاب  ضمــن  تدخــل  التي 
الصوت  مقاطع  البيولوجــي، 
والصحف  والكتب  والفيديــو 
والرمــوز  والصــور  واجملــالت 
والبضائــع كافــة التي حتمل 
عالمــات تتعارض مــع اآلداب 
العامة والنظام العام والقيمة 
واملذهبية  والدينيــة  النوعية 
للجمهوريــة  الرســمية 

االسالمية االيرانية".
ان "املــواد االخــرى  وتابعــت 
شــملت، ثالجــة، مجمــدة، 
مكنســة  هــواء،  مكيــف 
كهربائيــة، تلفــاز، غســالة 
مســجل  طبــاخ،  صحــون، 
"البضائع  ان  صوت"، موضحة 
التي سيتم السماح بدخولها 
أجهزة  تشمل  املوافقة  شرط 
الســلكي،  هاتف  أتصــاالت، 
أنواع الــورود والبذور، احليوانات 

والطيور األليفة وغير األليفة". 
زيارة  تشــهد  ايــران  ان  يذكر 
االالف مــن العراقيني ســنويا 
املقدسة فيها،  العتبات  لزيارة 
اضافــة الــى زيــارة االماكن 

السياحة فيها.

العراق رئيسا للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي 

جلامعة الدول العربية
الدول  ممثلــي  اجلميلي  ودعــا 
فــي  املشــاركني  العربيــة 
االجتمــاع الــى دعــم جهود 
االعمــار  العــادة  العــراق 
خالل  مــن  التنميِة  وحتقيــِق 
في  الرصينِة  الشــركاِت  حث 
بلدانهم للمشــاركِة الفاعلِة 
واالعمارِ  البنــاِء  اعــادة  فــي 
الفــرِص  مــن  واالســتفادِة 
االستثماريِة املتاحِة في عموِم 
البالد ، بعد ان بدأ العراُق ومنذ 
ســنواٍت عــدٍة بتنفيذ خطٍة 
الى  تهدُف  طموحــٍة  تنمويٍة 
توفيــر فرٍص اســتثماريٍة في 
االقتصاديِة  القطاعاِت  جميِع 

واخلدميِة .. 
يتمتُع  العراَق  إن  الى  مشــيرا 
في  مؤسســاتيٍة  مبنظومــٍة 

مجاِل االستثمارِ تشكل مناخاً 
جلميع  يســتجيب  استثمارياً 
العربي  املســتثمر  متطلبات 
الى  العربية  دعاالــدول  ، كما 
الدورة  في  الواسعة  املشاركة 

املقبلة ملعرض بغداد الدولي .

الدستور يجيز للنائب 
تبوء منصب رسمي شرط 

التخلي عن مقعده
وبني أن "احملكمــة أكدت عدم 
وجود مانع دســتوري من تبوء 
عضو مجلــس النواب منصباً 
رســمياً، شــريطة أن يتخلى 
يكون  وأن  النيابي،  عن مقعده 
االصوات  اعلى  صاحب  البديل 
الــذي يليه من نفــس الكيان 
واحملافظة  واحملافظة  االنتخابي 
الناخــب  الرادة  احترامــاً 

العراقي".
وأورد أن "احملكمة اشــارت في 
حكمها إلى املادة }49/ سادساً{ 
التي تنص على أنــه }ال يجوز 
اجلمــع بني عضويــة مجلس 
النواب، وأي عمــل، أو منصب 
قررت  عليه  وبناء  آخر{،  رسمي 
رد الدعوى لعدم استنادها إلى 

سند من الدستور".

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

ضمــن برامجها املتنوعة خلدمة 
قام  املوصــل،  مدينــة  اهالــي 
بتدريب  أوال(  نينــوى  )مشــروع 
20 فتــاة موصلية على اخلياطة 
لتأهليهن ودخولهن سوق العمل 
وليكون باب رزق لهن ولعائالتهن، 
ضمن مشــروع طمــوح يهدف 
لتأهيل 1000 شــاب وشابة من 
أهالي املوصل على شــتى املهن 

احلرة.
و املنسق  املوصلي  الناشط  وقال 
 Nineveh - العام  لدى  نينوى اوال
first  أحمد املــالح انه "مت اختتام 
التأهيــل املهنــي لتعليم  دورة 
اخلياطــة لـــ20 متدربــة داخل 
مدينة املوصل، والتي اســتمرت 
مكثف،  بشــكل  أســابيع  لـ4 
علما ان 4 من املتدربات باشــرن 
ســوق  بدخــول  مشــاريعهن 

العمل".
)نينوى  "قــام مشــروع  واضاف 
بتقدمي مكائن خياطة لكل  اوال( 
من  املتدربات  لتتمكن  املتدربات، 
ممارســة املهنة والتطــور فيها 

لتكون باب رزق حقيقي لهم".
للمدربة  شــكره  املــالح  وقدم 
مناهل القصــاب على جهودها 
املميزة في تقــدمي التدريب وبذل 
التدريب".  إلجنــاح  اجلهــود  كل 
منوهــا الــى انه "نســعى الى 
دعم مختلف الشرائح لتحقيق 
هدفنــا بتأهيــل 1000 شــاب 
وشــابة موصلية لسوق العمل، 
ونحن نريد أن نعلم الناس كيف 
تصطاد ومننحهم الشــباك بدل 

األسماك".
صحافتي،  ملوقع  تقرير  وبحسب 
اجلديد"  "الصباح  مراسل  تابعه 
فقــد اقيمت الــدورة في املوقع 
ورياضة  شــباب  ملديرية  البديل 
نينوى، وتعلمن املتدربات في هذه 

الــدورة على يد ام آيــة مهارات 
يوماً   45 بلغت  اخلياطة في مدة 
, حيث ابرزت كل امرأة مهاراتها 

في اخلياطة والتطريز والنسج.
وشهد االختتام توزيع الشهادات 
فضالً  للمشــاركات  التقديرية 
لهن  توزيع مكائــن خياطة  عن 
ليكن قــادرات على فتح باب رزق 
يعتمدن عليــه كمصدر للدخل 

في املستقبل.
هــذا وعبــرت املشــاركات عن 
ســعادتهن بهذا الدورة وشكرن 
فريق نينــوى اوالً على جهودهم 
في مساعدة الشباب ومتكينهم 
لفتــح ابــواب رزق متكنهم من 

االعتماد على انفسهم.
 احــد اعضــاء مشــروع نينوى 
اوالً الدكتــور علي محمد حتدث 
ملوقعنا عن الــدورة قائالً : اليوم 
نحتفل بتخريج الدورة الثانية من 
هذه املبادرة بعد ان كانت االولى 
لتدريب الشــباب على احلالقة , 
وجبة  تخريج  اســتطعنا  حيث 
مكونة من 20 امرأة وشابة بعد 
 , دورتهم في اخلياطة  ان اكملوا 
وتابع : الهدف االساســي لهذه 
املشاركني  إكســاب  هو  املبادرة 
فيهــا اخلبــرة من اجــل تهيئة 
الظــروف ليكونــوا قادرين على 
االعتمــاد على انفســهم كون 

احلكومة عجزت عن توفير فرص 
عمــل لهم , وأضاف: ســتكون 
هناك دورات اخــرى لهذه الفئة 
ونأمل ان نطورها في قادم األيام.

اوال(  نينوى  )مشــروع  وكان  هذا 
قد قــام بالعديد مــن املبادرات 
التشجيعية واالنشطة املتنوعة 
مختلف  خلدمــة  تهــدف  التي 
وجنح  املوصلي،  اجملتمع  شــرائح 
فــي تقدمي الدعــم وتوفير مهن 
ألكثر من 50 مواطنا موصليا من 
خالل برنامجه )بــاب رزق( والذي 
يقول عنه مشروع نينوى اوال انه 
يهدف الى إنقاذ شــاب موصّلي 
من البطالة، وإنقاذ عائلة أو أكثر 

من احلاجــة،  وبــث روح العمل 
واإلجناز فــي املدينة، ودفع عجلة 
األســواق في املدينة للدوران من 

جديد.
ســيطرة  منذ  انه  الى  ويشــار 
االرهابي على  داعــش  تنظيــم 
املوصــل الى حني طــرده منها، 
تفشــت البطالة فــي صفوف 
مسبوق،  غير  بشكل  املوصليني 
في  املعامل  مئات  تدمير  بسبب 
القطاعني اخلــاص والعام، حيث 
كان عشرات االلوف من الشباب 
يعملون في هــذه املصانع التي 
لم يتــم اعادة تأهيل اغلبها حلد 

االن.

كمــا ان الشــلل فــي القطاع 
الصناعــي باملوصــل كان لــه 
على  خطيرة  جانبيــة  تداعيات 
االف املهــن االخــرى املرتبطــة 
والتــي  االنتاجيــة  بالعمليــة 

اصابها الكساد ايضا.
ويقــول ناشــطون موصليــون 
ان القضــاء علــى البطالــة او 
حتجيمها لن يكتــب له النجاح 
بإعادة  االســراع  يتــم  لــم  ما 
الصناعيتني  املنطقتــني  اعمار 
وتقدمي  املدينة،  وايســر  امين  في 
ألصحاب  والقروض  التعويضات 
تلك املعامل لإلسراع بإجناز اعادة 

اعمارها.

تم اختتام دورة 
التأهيل المهني 
لتعليم الخياطة لـ20 
متدربة داخل مدينة 
الموصل، والتي 
استمرت لـ4 أسابيع 
بشكل مكثف، علما 
ان 4 من المتدربات 
باشرن مشاريعهن 
بدخول سوق العمل

تدريب 20 فتاة على الخياطة وتزويدهن بمكائن للبدء بالعمل

مشروع موصلي يهدف لتأهيل
1000 شاب وشابة لدخول سوق العمل

بغداد – الصباح اجلديد
اعلنــت وزارة الدفاع امس االحد، عن 
اعتقال نواة خلليــة تابعة لـ"داعش" 
متكونة من ثالثة عناصر، فيما بينت 
أن احدهم كان يعمل "طباخا المراء 

التنظيم".
وقالت وزارة الدفاع إن "مفارز مديرية 
الفرقة  العسكرية في  االستخبارات 
20 وخــالل عملية نوعية نفذت على 
وفــق معلومات اســتخبارية دقيقة 
متكنت من القبض على ثالثة ارهابيني 
كانوا يشــكلون نواة خلليــة ارهابية 
نائمــة وهم من املنتمــني لعصابات 

داعش االرهابية".

ديالى – هجوم مسلح 
اعلن رئيس اللجنة االمنية في اجمللس 
احمللي لناحية ابي صيدا عواد الربيعي 

امــس االحــد، عن اصابة شــخص 
بهجوم مســلح اســتهدف سيارة 

مدنية في الناحية.
وقــال رئيس اللجنة ان "مســلحني 
يوم  فجر  النــار  اطلقــوا  مجهولني 
امس باجتاه ســيارة مدنية يستقلها 
احد االشــخاص، ما ادى الى اصابته 
على الفــور" ، مضيفا ان "قوة امنية 
طوقــت املكان، ونقلــت املصاب الى 
العالج،  لتلقــي  مستشــفى قريب 
فيما فتحت حتقيقا ملعرفة مالبساته 

واجلهة التي تقف وراءه".

كركوك – انفجار عبوة 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس األحد، بإصابة اثنني من 
عناصر اإلطفاء بانفجار عبوة ناسفة 

شمال شرقي احملافظة.
وقــال املصــدر إن "عبــوة ناســفة 

انفجرت مستهدفة خطاً بني قريتي 
دره ومامه شــمال شرقي كركوك" ، 
مضيفا أنه "أثناء توجه فرق اإلطفاء 
ملوقع احلادث انفجرت عبوة ناســفة 
أخرى، ما أســفر عن إصابة اثنني من 

عناصر اإلطفاء".

بابل – ضبط عصابة 
اعلن مصــدر امني في مديرية اجرام 
االحد  امس  بابل  شــرطة محافظة 
تفكيك عصابــة للنصب واالحتيال 
في احملافظة، مبينة ان هذه العصابة 
تستحوذ على مصوغات ذهبية ومواد 

منزلية.
وقال املصــدر ان "مفــارز املكافحة 
وبعد اســتحصال أمر قضائي حول 
وضــع كمني  من  املتهمــني متكنت 
تنفيذها  اثنــاء  الى عصابة  محكم 
عمليــة احتيال بتقــدمي اوراق مزورة 

الســتحواذ على مصوغــات ذهبية 
ومــواد منزلية من شــركة تعاونية 
احللة"،  داخل مدينــة  اســتهالكية 
مبينا انــه "مت اعتقال احــد افرادها 
فورا"، مضيفا ضبط عدد من الكتب 
واملستمسكات  والهويات  الرسمية 
ان "ذلك  الى  املزورة بحوزته"، مشيرا 
وبالتعاون  العصابة  جاء بعد متابعة 

مع مالك الشركة". 

صالح الدين – اعتقال ارهابي 
أعلنــت مديرية الشــؤون الداخلية 
واالمن فــي صالح الدين، امس األحد، 
القبــض علــى احد عناصــر داعش 

اشترك بقتل ضابط في احملافظة.
وقالت املديرية في بيان لها إنه "بناء 
علــى توجيهات و اوامــر املدير العام 
الهادي محبوبه  اللواء حســني عبد 
مدير  قبــل  من  ومتابعه  وباشــراف 

الدين  الداخلية في صالح  الشــؤون 
القت مفارزنا باالشــتراك مع قسم 
اســتخبارات ســامراء القبض على 
املتهــم اإلرهابــي )ح م ح( في قضاء 
سامراء" ، مضيفة انه "يعد من اهم 
االرهابني الذي قام باالشــتراك مبقتل 
احد ضباط وزارة الداخلية في صالح 

الدين".

االنبار – عملية امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االمنية  القوات  ان  االنبار امس االحد 
عنصر  امنيــة  بعمليــة  اعتقلــت 

داعشي في قضاء هيت.
االمنية  "القــوات  ان  املصــدر  وافاد 
اعتقلــت عنصر مــن عناصر داعش 
االرهابــي في قضاء هيــت، بعد ورود 
معلومــات اســتخباراتية دقيقة" ، 
ان محافظة االنبار تشــهد بني احلني 

واالخــر، تفجيرات ارهابيــة بعبوات 
ناسفة وســيارات ملغمة تستهدف 
املدنيــني والقــوات االمنيــة وتوقع 

العشرات منهم بني قتيل وجريح. 

نينوى – ضبط مخبأ 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة نينــوى ان القوات األمنية 
عثرت ، علــى مخبأ لعصابات داعش 

اإلرهابية، جنوبي مدينة املوصل.
واوضــح املصدر  أن "مفــارز مديرية 
االستخبارات العســكرية في اللواء 
75 بالفرقــة 16 وبعمليــة نوعيــة 
نفــذت اثــر معلومات اســتخبارية 
دقيقــة متكنت مــن الوصــول الى 
بداخله  وضبطت  لالرهابيــني  مخبأ 
طائرة مســيرة صاحلة للعمل، كانت 
تســتخدم من قبل عناصــر داعش 
لناحية  التابعة  في قرية تل طيبــة 

الشورى جنوبي مدينة املوصل". 

البصرة – نزاع عشائري 
أمنــي في شــرطة  افــاد مصــدر 
بوقوع  البصرة امس االحد  محافظة 
نزاع عشــائري مســلح فــي إحدى 
مناطق ناحية الهارثة الواقعة شمال 

احملافظة.
وقال املصدر إن "اطالق نار باألسلحة 
اخلفيفة حصل فــي منطقة كرمة 
علي الواقعة ضمن ناحية الهارثة من 
جراء اندالع نزاع مسلح بني أفراد من 
عشيرتني"، مبيناً أن "القوات األمنية 

بدأت بالتحرك لفض النزاع"،
ان محافظة البصرة تشهد من حني 
نزاعات عشــائرية  آخر حــدوث  الى 
مســلحة تعكــر صفو االســتقرار 
األمنــي، وبعض النزاعات الســابقة 

تسببت بقتلى وجرحى وقطع طرق.

اعتقال نواة لخلية إرهابية تابعة لداعش في بغداد * إصابة اثنين من رجال اإلطفاء بانفجار عبوة شرقي كركوك 
ضبط مخبأ لعصابات داعش جنوبي الموصل * وقوع نزاع عشائري مسلح في الهارثة شمالي البصرة
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  تواصــل 
البتروكيمياويــة  للصناعــات 
إحدى تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعادن سعيها إلكمال مشاريع 
وتنفيذ  االســتثمارية  اخلطــة 
إعمال الصيانة والتأهيل جلميع 

معدات معاملها .
وقــال مديــر عــام الشــركة 
املهنــدس خالد كاظــم ناجي 
إن الشــركة تواصــل تنفيــذ 
مشــاريعها من خالل تعاقدها 
واحمللية  األجنبية  الشركات  مع 
لتأهيل بعض أقســام ومعدات 
إن  إلــى  معاملهــا، مشــيرا« 
اإلعمال مســتمرة في مشروع 
تأهيــل األجــزاء امليكانيكيــة 
ملولدات الغازية األربع املنفذة من 
قبل شركة )جون براون( وبنسبة 
)%64(  فيما وصلت نسبة  اجناز 
اجناز اإلعمال في مشروع تأهيل 
منظومــات الســيطرة واآلالت 
الدقيقــة ملولــدات الكهربــاء 
املنفذة من قبل  األربعة  الغازية 
الشــركة العامــة للصناعات 
 ،  )73%( إلــى  الهيدروليكيــة  
الفتا« إلى إن الشــركة ستقوم 
بتنفيــذ اإلعمــال املتبقية في 
مشروع املراجل البخارية واملنفذ 
من قبل شركة االليس الوطنية 
بنســبة )%95( وإكمال اإلعمال 
غير املنجزة في مشــروع تأهيل 
قبل  من  واملنفذ  التبريــد  أبراج 
شــركة دبي للمقاوالت بنسبة 

اجناز )93%( .
من جهــة أخــرى أكــد املدير 
العام عزم الشركة على حتقيق 
جميــع مراحــل البرنامج الذي 
أعدته لصيانــة وتأهيل وحدات 
إلى  ، مشيرا  ومعدات معاملها 
حتقيق مراحل اجناز متقدمة في 
إعمال التأهيــل والصيانة التي 
ستســتمر حلني إكمال برنامج 

التأهيل بالكامل .

اعلنت  متصــل  صعيــد  على 
إحدى  العامــة  ديالى  شــركة 
الصناعــة  وزارة  تشــكيالت 
واملعــادن عــن توقيــع عقــد 
مع  الشــركة العامــة لتوزيع 
كهرباء اجلنــوب / فرع الناصرية 
محولــة  ب)23(  لتجهيزهــا  
ومببلغ  السعات  مختلفة  توزيع 
اجمالي قدره )184( مليون دينار 

وقــال مديــر عــام الشــركة 
املهندس عبد الرســول محمد 
عــارف ان العقــد االول تضمن 
توزيع سعة  )13( محولة  جتهيز 
)11/250( كــي فــي اي والعقد 
الثانــي  تضمــن جتهيــز )10( 
محوالت توزيع ســعة )11/400( 

كي في اي . 
وفي الســياق ذاته افصح عارف 
عن توقيع عقديــن مع املديرية 
ب)14500(  وجتهيزهــا  ذاتهــا 
مختلف  الكترونــي  مقيــاس 
االطــوار حيث تضمــن العقد 
الكتروني  مقياس   )1000( االول 
ثالثــة اطــوار )30ـ90( امبيــرا 
فيمــا تضمــن العقــد الثاني 
)13500( مقياس الكتروني طور 
)10ـ40( امبيرا بفترة قصيرة من 
توقيع العقد ، مؤكدا« ســعي 
الشركة في جتهيز انواع احملوالت 
اطوارها  ومبختلــف  واملقاييس 
وسعاتها للقطاعات املتعددة.   

مــن جانبهــا شــكلت هيئة 

الصناعي  والتطويــر  البحــث 
احدى تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعــادن جلنة خاصة تســعى 
لتســجيل عالمة جتارية خاصة 

مبنتجات البحوث البيطرية .
وقال مدير عــام الهيئة املهندس 
عبــد الغنــي فخــري ال جعفر 
بحوث  ملركز  العلمــي  اجمللس  ان 
البيطرية عقد  وانتــاج االدويــة 
املدير  برئاســة معاون  اجتماعا« 
مشــروع  ناقش  للهيئة  العــام 
التجاريــة  العالمــة  تســجيل 
الدوائيــة  للمســتحضرات 
البيطريــة بهــدف احلفاظ على 
البيطرية  االدويــة  بحوث  رصانة 
، مضيفــا« ان االجتمــاع وجــه 

لدراسة  خاصة  جلنة  بتشــكيل 
الدراســة  ووضع  املشــروع  هذا 
الشــاملة له حتى اليكون هناك 
اي تالعب في املنتجات البيطرية 
اخلاصــة باملركز ، الفتــا« الى ان 
تســجيل  ناقش موضوع  اجمللس 
البيطرية  الدوائية  املستحضرات 
في دائرة البيطرة التابعة الى وزارة 
الزراعــة لتكون املســتحضرات 
كافة مسجلة لدى دائرة البيطرة 
تلك  مما يســهل عملية تسويق 
خالل  والتوجيه  املســتحضرات 
البحوث  نشــر  على  االجتمــاع 
العلمية  اجملــالت  فــي  العلمية 
الرصينة وارســالها الــى اجلهاز 
املركــزي للتقييس والســيطرة 

تســجيلها  لغــرض  النوعيــة 
كبراءات اختراع كما اســتعرض 
نســبة اجنــاز اخلطــة البحثية 

اخلاصة باملركز للعام 2018 .
وفي الســياق ذاته افصح جعفر 
عن  استعداد مركز بحوث وانتاج 
االدوية البيطرية الى اقامة ورشة 
اســتعراض  خاللها  يتــم  عمل 
اخلاضعة  املركــز  بحــوث  جميع 
واملســتحضرات  للتطبيــق 
املركز  انتجهــا  التي  البيطريــة 
وسوقها الى السوق احمللية وعرض 
امكانياتها في تقدمي املســاعدة 
والتعــاون العلمي جلميع اجلهات 
ذات العالقــة في مجال املنتجات 

البيطرية  .    

»البتروكيمياوية« تواصل إكمال خطتها االستثمارية 
بعد تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لجميع معدات معاملها

تواصل شركة 
البتروكيمياوية 

تنفيذ مشاريعها من 
خالل تعاقدها مع 
الشركات األجنبية 

والمحلية لتأهيل 
معاملها، وإن اإلعمال 
مستمرة في مشروع 

تأهيل األجزاء 
الميكانيكية للمولدات 

الغازية

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية
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إطالق مشروع األسبوع 
التمهيدي لتالميذ 

األول االبتدائي

نقل  ٥٢٢٩٠ طنا من 
الحنطة األسترالية 

باسطول التجارة 

استئناف العمل 
داخل الموانئ بعد

 أن توقفت المالحة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن وزير التربيــة الدكتور محمــد اقبال 
الصيدلــي عن انطالق مشــروع االســبوع 
التمهيدي لتالميذ الصف االول االبتدائي في 
جميــع احملافظات مع بداية العام الدراســي 
اجلديــد 2018 – 2019 ، مضيفــا ان اجتماعا 
عقد فــي املركــز الوطني لتطويــر املناهج 
والتقومي لتطبيق املشــروع بعــد جناحه في 
بعض من مدارس محافظة بغداد بعدما كان 

جتريبيا .
وذكر املكتب االعالمي للوزير انه ستشــكل 
جلان في داخل املدرسة برئاسة مدير املدرسة 
وعضويــة معلم التربية الرياضية واملرشــد 
التربوي واملشــرف على تطبيق هذا املشروع 
للتواصل مع اللجنة الفرعية لإلرشاد التربوي 

مع مدير االشراف التربوي .
واضاف الغرض من املشــروع هو اعداد حياة 
دراســية جديــدة للتالميــذ عليهم بحيث 
يألفونها ويتكيفون معها ، ومدتُه االســبوع 
العام الدراســي ويساعد التالميذ  االول من 
علــى تكويــن اجتــاه ايجابي لديهــم نحو 
املدرســة وتخفيف شعور اخلوف والرهبة في 
نفس التلميــذ ويحل محله شــعور االلفة 

والطمأنينة .

بغداد - الصباح الجديد: 
 اعلنــت دائــرة التخطيط واملتابعــه بوزارة 
التجارة عن توجيه اســطول نقل الوزارة الى 
ميناء ام قصر اجلنوبي من اجل تفريغ حمولة  

الباخرة من احلنطة االسترالية  .
وقال مدير عام الدائرة ابتهال هاشــم صابط  
لقد وجهنا قسم النقل املركزي بااليعاز الى 
توجيه  الشــركات لغرض  النقل في  اقسام 
شــاحناتهم الى مينــاء ام قصــر اجلنوبي 
لتفريــغ حمولة الباخرة الراســية على احد 
ارصفته والبالغــة ) ٥٢٢٩٠( طنا من احلنطه 
االســتراليه ملناقلتها بــني احملافظات كافة 
وحســب اخلطة التســويقيه التي وضعتها 
الشــركة العامة لتجارة احلبــوب ، مضيفا 
كذلك انه مت التاكيد  على شعبة املتابعة في 
القســم املعني بالتواجد امليداني في اقسام 
النقل في الشــركات وكذلــك متابعة خط 

سير االسطول لضمان انسيابية حركته . 

البصرة - الصباح الجديد:
اعلن وزيــر النقــل الكابنت كاظــم فنجان 
احلمامــي اســتئناف العمل داخــل املوانئ 
العراقية الساعة الثالثة فجر يوم امس االول  
بعد ان توقفت املالحة بسبب االوضاع املربكة 

في مدينة البصرة. 
ولفت الوزير الــى ان املوانئ العراقية فتحت 
ابوابهــا من جديــد وان اجــواء العمل عادة 
طبيعية ، مؤكداً وجود انســيابية كبيرة في 

دخول وخروج الشاحنات احململة بالبضائع 
يذكر أن موانئنا لم تســتقبل سفينة واحدة 
منذ يوم أمــس، وان احلركة املالحية اقتصرت 
على مغادرة ســفينتني فقط من ميناء خور 
الزبير، وهي السفينة االيرانية )عروس نيلكون( 
من ميناء خور الزبير  الى البحر الساعة 1400 
وكذلك الســفينة التنزانية )آالء( من ميناء 

خور الزبير الى البحر في الساعة 1930 .
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البصرة - سعدي السند:

ناقش قسم علوم األغذية في كلية 
الدراســة  البصرة  الزراعة بجامعة 
معزز  تركيــز  )تقديــر  املوســومة 
النكهة كلوتامات احادي الصوديوم 
الغذائية  املنتجات  بعض  في   E621
املعروضة في  واملســتوردة  احملليــة 
في  تأثيره  ودراســة  احمللية  االسواق 
احليوانــات اخملتبريــة( والتي أعدتها  

مروه خزعل جحيل سلمان.
 الباحثة مروة قالت ملراسل »الصباح 
اجلديد »ان الهدف من هذه الدراسة 
هو اجراء مسح للمنتجات الغذائية 
بــني مكوناتها معززات  التي تضم 
النكهة وخصوصــا مادة كلوتامات 

احادي الصوديوم.

التأثيرات التي خرجت بها 
الدراسة

حتتوي على هذه املادة بضمنها رقائق 
البطاطا ) االشــباس( ، املكسرات ، 
مكعبات املرق ، تتبيالت الســلطة ، 

الشامية ، الشوربات اجملففة ، بعض 
انواع شرائح اخلبز احملمص ومعلبات 
واملســتوردة  الصنع  احمللية  اللحوم 
املنتج  املرفقة مع  النشــرة  حسب 
تضمنت الدراســة ثالثــة محاور ، 
يشــمل احملور األول استخالص مادة 
كلوتامات احادي الصوديوم باحملاليل 
املائية من االغذية الســابقة الذكر 
بطرق شــتى منها التســحيحية 
باســتعمال طريقة هيدروكســيد 
الصوديــوم NaOH وطريقة حامض 
البيروكلوريك لكن لم يتم احلصول 
على النتائج املرجوة لذا استعملت 
طرائق اخرى وهي الطرائق الطيفية 
أولهــا كبريتات النحــاس ولم يتم 
احلصول على نتائج بســبب ترسب 
أيون النحاس واالخــرى طريقة أيون 
الكــروم الثالثي لذا اجريت دراســة 
املثلى  الظــروف  مكثفــة لتحديد 
باســتعمال   MSG تركيز  لتقديــر 
ايون الكــروم الثالثي من طيف أيون 
الكــروم الثالثي وطيــف كلوتامات 
معقد  وطيــف  الصوديوم  احــادي 
MSG في  و  الثالثــي  أيون الكــروم 

مــــــدى من االطوال املوجية 360 
– 700 نانومتــر ، النســبة املولية ، 
الرقــم الهيدروجيني ، ودرجة حرارة 

، املدة زمنية ، تسلســل االضافة ، 
تأثيرمجموعة من االيونات املعدنية 
علــى تكويــن املـــــــعقد حتديد 

منحنــى املعايرة والنســبة املئوية 
لالسترداد.

أما احملور الثاني تضمن تقدير تركيز 

الطيفية  بالطريقــة   MSG مــادة 
بعد   )Cr+3 الثالثــي  الكــروم  )أيون 
للتفاعل  املثلــى  الظــروف  تثبيت 
فــي عدد مــن املــواد الغذائية ذات 
مختلفة  جتارية  وعالمات  مناشــئ 
وبوجبات تصنيعيــة مختلفة عند 
P<0.05. وضحت  مســتوى أحتمال 
النتائج أن هناك فروقات معنوية في 
 ، ) االشباس(  البطاطا  رقائق  عينات 
اجملففة عينات مكعبات  الشــوربة 
املرق ، املكسرات وتتبيالت السلطة. 
فيما قدر تركيــز MSG% في بعض 
الغذائيــة ذات عالمــة  املنتجــات 
جتارية واحدة ولكـــــــــن بوجبات 
تصنيعيــة مختلفة ، إذ ســجلت 
متوســط  في  معنويــة  فروقــات 
الغذائي  للمنتــج   %MSG تركيــز 
الشــامية )الفشار(، شــرائح اخلبز 
احملمص. واكــدت ان هناك منتجات 
غذائية حصلنا عليها من االســواق 
احمللية ذات عالمــات جتارية متعددة 
ولكــن بوجبــة تصنيعيــة واحدة 
فيما  فروقات معنوية  وجدت  وأيضاً 
بينها متوســط تركيز MSG% وهي 

االشبـــــــــاس ، معلبات اللحوم 
، تتبيالت الســلطة ومكعبات املرق 
وقورنــت النتائــج املتحصل عليها 
من الطريقة الطيفية )أيون الكروم 
املواد  مــن  Cr+3( جملموعة  الثالثــي 
الغذائيــة أختيــرت عشــوائياً مع 
تقنية HPLC ملعرفة متوسط تركيز 
MSG فيها لغــرض التأكد من دقة 
النتائج فوجد أن هناك ارتباطاً عالياً 
في املعنوية بــني الطريقتني واحملور 
معزز  دور  معرفــة  تضمــن  الثالث 
النكهة MSGعلى صحة املستهلك 
من خالل جتريــع مجموعة من ذكور 
اجلــرذان البيض باســتعمال تراكيز 
مختلفة من ppm 700 – 100 / كغم 
من وزن اجلسم يوميا مدة 3 أسابيع 
مــن مــادة MSG ودرســت املعايير 
الكيموحيويــة منها فعالية بعض 
 ALT ، AST أنزميــات الكبدوالكلــى
و ALP والكرياتنــني واليوريــا وعدد 
كريات الدم البيضــاء WBC كريات 
الدم احلمراء RBC ومتوســط تركيز 
HB ومتوسط حجم  الهيموغلوبني 

. PCV خـاليا الدم املضغوطة

تقرير

دراسة تضمنت مسحا للمنتجات الغذائية التي تضم بين مكوناتها معززات النكهة
ناقشها قسم علوم األغذية في كلية الزراعة بجامعة البصرة

الباحثة مروه خزعل جحيل تلقي بحثها عن معززات النكهة

بغداد - الصباح الجديد:
باشــرت اربع فرق للهــالل االحمر 
الســبت  امس  اعمالها  العراقــي 
)اربع محطــات لتصفية  بنصــب 
وحتليــة امليــاه( )RO( فــي كل من 
اخلصيب،سفوان،شط  ابو   ( اقضية 
 ٢٠٠٠( انتاجية  بقدرة  العرب،الزبير( 
مجهزة  محطة  وكل  لتر/ســاعة( 
املياه  ملعاجلة  بحــري  اختزال  بفلتر 
شــديدة امللوحــة ولغايــة )٣٠٠٠ 
ملغــم/ لتــر( وبعــدد )٤محطات( 
كوجبة اولى من ضمن )١٦ محطة ( 
وباملواصفات الفنية نفسها سيتم 
نصب اغلبها فــي نواحي واقضية 
شــحة  ملعاجلة  البصرة  محافظة 

مياه الشرب فيها . 

ان خطــة الهالل االحمــر العراقي 
هــذه تتضمــن ايضــآ نصــب )٨ 
محطات ( لتصفية وحتلية وتعقيم 
امليــاه فــي محافظات الســماوة 
والناصرية  والعمــارة  والديوانيــة 
ليصبح اجملموع )٢٤ محطة ( بنفس 
الطاقــة املذكــورة لــكل محطة 
وهــي )٢٠٠٠ لتر/ ســاعة( ليصبح 
اجمالي االنتاج )٤٨الف لتر/ ساعة( 
وبأجمالــي )٤٨٠الف لتــر / لفترة 
تشــغيل 10 ســاعات يوميآ( كما 
االستجابة  وحدات  نصب  ســيتم 
الطارئة للكــوارث والتي هي عبارة 
عن محطات تصفية وتعقيم مياه 
 m40( ذات فئات كبيرة وهي وحدات
m15 , m5,( والتي تنتج كميات مياه 

هي على التوالي ) ٥ االف لتر / ساعة 
١٥الف  لتر/ ســاعة ، 40 الف لتر / 
ســاعة( تباعآ ومعدل انتاجها )٦٠ 
الف لتر /ســاعة الواحدة( وبطاقة 
اجماليــة )٦٠٠الــف لتــر في 10 
ساعات تشــغيل( حيث ستنصب 
هذه احملطات في اقــرب نقطة من 
جدول البدعة الى محافظة البصرة 
كون هذه احملطات تتعامل مع مياه 
ذات نسبة امالح قليلة وسيتم نقل 
املياه منها بســيارات حوضية الى 
اخرى  . من جهة  البصرة  محافظة 
ســتقوم اجلمعية بتوزيع ) 10 االف 
سيت صحي( بهدف تعزيز النظافة 
الشــخصية والوقاية من االصابات 

باالسهال املعوي. 

بغداد - الصباح الجديد:
العامة لسكك  الشركة  اعلنت 
االحد   امــس  العراقية  احلديــد 
املوانئ  بــني  اليومية  حركتهــا 

واملصافي النفطية.
واوضــح مديــر عام الشــركة 

املهنــدس ســالم جبر ســلوم 
تواصــل القطــارات العراقيــة 
عملهــا بنقل املــواد والبضائع 
الشــحن  ومحطات  املوانئ  من 

والتفريغ اخملصصة للبضائع .
يذكر ان الشركة قد حققت ايراد 

مالي بلــغ مليــارا و713 مليونا 
و400 الف دينار عن نقلها  2296 
حوضا من مادة النفط األســود 
عبــر املوانــئ العراقيــة  خالل 
سبعــــة أشهـــر مـــن هـذا 

العـام.

السكك تستأنف حركتها اليومية بين الموانئ 

بغداد - الصباح الجديد: 
واالســكان  االعمار  وزارة  تواصــل 
تنفيذ  العامة  واالشغال  والبلديات 
عدد من مشاريع الطرق الريفية في 

محافظة واسط .
وذكر املركــز االعالمي للــوزارة ان 
احدى  العامــة  شــركة حمورابي 
تشكيالت الوزارة تواصل العمل في 
ثالثة مشــاريع من الطرق الريفية 
منهــا طريق ســدة مقــام االمام 
املهــدي بطــول )8( كــم يتضمن 
العمل فية  فــرش احلصى اخلابط 
, طبقتني ســمك )15ســم( لكل 
طبقــة بكميــة )1650م3( وفرش 
 , )10سم(  ســمك  قيري  اســاس 
مبينآ ان العمل في هذا الطريق في 
النهائية حيث مت اكســاء  مراحله 
مسافة تتجاوز )40000م2( والعمل 

متواصل الجنازه .
وتابــع املركز االعالمــي اما العمل 
في طرق قضاء العزيزية التي تؤدي 
املــدارس بطول  الى مجموعه من 
يبلــغ )2800متــر( ويتضمن جتهيز 
فرش حصى خابط طبقتني بسمك 
لــكل طبقــة بكمية  )15ســم( 
)اساس  التبليط  واعمال  )2970م2( 
قيري( بســمك )10ســم( بكمية 

)14000م2(
فضال عــن اعمال الطرق في قضاء 
مجموعة  شــملت  التي  الصويرة 
من الطرق التي مت فرشها باحلصى 
)15سم(  بسمك  بطبقتني  اخلابط 
لــكل طبقــة بكميــة )5445م3( 
وفــرش اســاس قيــري بســمك 
)6590م2( منها  بكمية  )10ســم( 
طريــق الفــداء واالنطالقة وبعض 

الطرق الفرعية االخرى .
علــى صعيد متصــل اعلنت وزارة 
االعمار اجناز اعمالها بعقد تصنيع 
و جتهيز روافد كونكريتية ملشــروع 
جســر جامعة أالنبــار واملمول من 
جانب برنامج أالمم املتحدة أالمنائي) 

.)UNDP(
ان  وذكر املركــز االعالمي للــوزارة 
في  والفنية  الهندســية  املالكات 
شركة املعتصم العامة للمقاوالت 
الوزارة  تشكيالت  أحدى  اإلنشائية 
أجنــزت ومن خالل موقــع النهضة 
عقــد تصنيــع وجتهيــز الروافــد 
اجلهــد  مســبقة  الكونكريتيــة 

والصب .
وبــني املركــز االعالمــي ان العقد 
تضمــن تصنيــع روافد مســبقة 
اجلهــد والصب عــدد )24 ( بطول 

بأالضافة  85ســم  وأرتفاع  20م.ط 
الى روافد كونكريت تســليح عادي 
بــدون جهدعدد)9( بطــول10 م.ط 
وأرتفاع 85 ســم. ،مشــيراً الى  أن 
طول اجلســر 50م وموزع على ثالث 
فضــاءات بطــول 20م وعرض 12م 

لكل فضاء يتم العمل فيه
كما باشرت  وزارة االعمار واالسكان 
تنفيذ  العامة  واالشغال  والبلديات 
تأهيل وتبليــط الطريق الرابط بني 
اإلخاء  ومجمــع  العامرية  قضــاء 

السكني في محافظة األنبار . 
ان  وذكر املركــز االعالمي للــوزارة 
بلدية الصمــود ) عامرية الفلوجة 
البلديات  مديريــة  إلــى  التابعة   )
العامة التابعتني للوزارة  باشــرت 
بتنفيذ الطريــق الرابط بني قضاء 
العامرية ومجمع اإلخاء الســكني 
ضمــن خطتها لتأهيل الشــوارع 
وصلت  التــي  واحليوية  الرئيســة 
إلى مراحل متقدمة من االجناز في 

احملافظة . 
مســتمرة  املــالكات  ان  يذكــر 
واجلــزرات  الشــوارع  بتنظيــف 
الوسطية واألرصفة ورفع النفايات 
احلدائق وســقي األشــجار  وتزيني 

واملتنزهـات.

»الهالل األحمر« ينصب أربع محطات 
لتحلية المياه في البصرة 

تنفيذ عدد من مشاريع الطرق
 الريفية في المحافظات 



5 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
تداول ســوق العراق لألوراق املالية ٤ مليارات 
سهم مبشاركة ٣٦ شــركة خالل األسبوع 

املاضي.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد 
السالم في بيان ان سوق العراق لالوراق املالية 
نظم خالل االســبوع املنتهي فــي ٦ أيلول 
٢٠١٨ خمس جلســات للتداول في السوق 
النظامي واربع جلســات في السوق الثاني 
حيــث تداولت اســهم ٣٦ شــركة موزعة 
بواقع )31( شركة في السوق النظامي و)5( 
شركات في الســوق الثاني فيما لم تتداول 
خالل جلســات األسبوع املاضي اسهم )32( 
شركة ، مبينا ان عدد الشركات املدرجة في 
السوق تبلغ )103( شركات مساهمة  منها 
)57( شــركة مدرجة في الســوق النظامي 

و)46( شركة مدرجة في السوق الثاني .

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
خففــت فنزويال أمــس األحد القيــود التي 
تفرضهــا منذ 15 عاما على تــداول العملة 
األجنبية وأصدرت مرســوما يسمح للبنوك 
اخلاصة وشركات الصرافة ببيع الدوالر ولكن 
اقتصاديني أبدوا تشــككا في أن حتسن هذه 
اإلجــراءات االقتصاد اخملتل الــذي يعاني من 

أزمات.
وتلزم القيود املفروضة على العملة الشركات 
واألفراد بشراء الدوالر من خالل الدولة وكثيرا 
ما يتم وصف هذه القيود بأنها إحدى احملركات 
الرئيسية لألزمة التي تتضمن ارتفاع معدل 

التضخم ونقص املنتجات.
وأشــار االقتصاديون إلى أن البنك املركزي ما 
زال املسؤول عن حتديد ســعر الصرف. وقبل 
اإلجراء الــذي مت اتخاذه يوم الســبت كانت 
احلكومة تبيع الــدوالر فقط من خالل البنك 
املركــزي على الرغم مــن أن تعامالت كثيرة 

حتدث بشكل روتيني في السوق السوداء.
وقال االقتصادي أســدروبال أوليفروس في رد 
على تعليق على وسائل التواصل االجتماعي 
إن ”القيــود علــى الصرف االجنبــي مازالت 
موجودة علــى الرغم من أنهــا أكثر مرونة 

قليال“.
وقال النائب واالقتصادي خوسيه جيرا إن هذا 
اإلجراء ميثل أبعد ما وصلت إليه احلكومة في 
تخفيف القيود ولكنه يعتمد بشكل كامل 

على كيفية تنفيذه.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهرت بيانات جمارك أمس األحد أن الفائض 
التجاري الصيني مع الواليات املتحدة اتســع 
31.05 مليار  ليسجل مستوى قياســيا عند 
دوالر فــي أغســطس آب مقارنة مــع 28.09 
مليارا فــي يوليو متوز، وجتــاوز حجم الفائض 
الرقم القياسي السابق الذي بلغ 28.93 مليار 

دوالر في يونيو حزيران.
وكان الفائــض مــع الواليــات املتحــدة في 
أغســطس آب أكبر مــن إجمالــي الفائض 

التجاري الصيني الذي بلغ 27.91 مليار دوالر.
وفــي الفترة مــن ينايــر كانــون الثاني إلى 
أغســطس آب، بلغ حجم الفائــض التجاري 
192.64 مليار  الواليات املتحــدة  الصيني مع 
دوالر مقارنة مع نحــو 167.94 مليار دوالر في 

الفترة ذاتها من العام املاضي. 

فنزويال تخفف قيودها 
على تداول العملة 

االجنبية

سوق األوراق المالية 
يتداول ٤ مليارات سهم 

بمشاركة ٣٦ شركة

ارتفاع الفائض التجاري 
الصيني مع أميركا 

لمستوى قياسي

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أول  انطلقت  انتظــار  بعد طول 
قاطرة في جولة جتريبية الختبار 
جنوب  فــي  احلديدية  الســكة 
دمشق بعد تأهيلها، إيذاناً بإعادة 
العمــل في قطــارات العاصمة 
النزاع  ســنوات  منذ  املتوقفــة 

األولى.
االحتجاجات  حركــة  حتول  ومع 
في ســوريا إلى نزاع مسلح في 
العام 2012 وتوسع دائرة املعارك 
املناطق  غالبية  إلــى  وامتدادها 
السورية، توقفت خطوط السكة 
بني  تربط  كانــت  التي  احلديدية 
كافــة احملافظات الســورية عن 
العمل. وأعيد تشــغيل بعضها 
املناطق  في  خصوصــاً  تدريجياً 

األكثر أمناً.
يقــوم أبو عبــدو )42 عاماً( بزيه 
الســكة  لعمال  املوحــد  األزرق 
احلدية، بتنظيــف الزجاج أمامه 
بانتظــار الضــوء األخضــر من 
املهندس املســؤول عن عمليات 
وفور حصوله  لالنطالق.  التأهيل 
عليــه الضوء األخضر، يباشــر 
رحلتــه األولى. ويقــول لوكالة 
»أنتظر هذا  بفــرح  برس  فرانس 

اليوم منذ ست سنوات«.
احلديد في  الســكة  توقف  بعد 
دمشــق، جــرى نقل أبــو عبدو 
للعمل فــي مديرية النقل لكنه 
لم يســتمتع بوظيفته اجلديدة. 
لــدي عمل  يكن  »لــم  ويوضح 
واضح فــي مديريــة النقل وقد 
 )...( اعتدت العمل مع القطارات 
اآلن فقط أشعر وكأننا عدنا إلى 

فترة ما قبل احلرب«.
وتوقف العمل في محطة القدم 
األساسية مع وصول املعارك إلى 
حي القــدم في جنوب العاصمة 
ثم  املعارضة  الفصائل  وسيطرة 
عليه.  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
ومتكن اجليش الســوري في أيار/

مايو من استعادة السيطرة على 
كافة أحياء دمشق ومحيطها.

وســّرعت وزارة النقــل عمليات 
تأهيــل الســكك بــني محطة 
القــدم ومدينــة املعــارض في 

اجلنوبيــة،  دمشــق  ضاحيــة 
الســتخدامه فــي عملية نقل 
املواطنــني الى معرض دمشــق 
السبت  افتتاحه  مت  الذي  الدولي 
في مدينــة املعارض على أطراف 
دمشــق ، ويتم يومياً تسيير 28 
رحلة قطــار إلى املعــرض، وفق 
أوردت وكالة األنباء السورية  وما 

الرسمية )سانا(.
منذ  في سوريا  النزاع  وتســبب 
اندالعه في العــام 2011، بدمار 
التحتية من  البنــى  هائل فــي 
شــبكات مياه وكهرباء ومدارس 
أضراراً  أحلق  كما  ومستشفيات. 
بالغــة مبرافق ومنشــآت عامة 
التي  املناطــق  فــي  خصوصــاً 
شــهدت معارك طاحنة. وقدرت 
االمم املتحــدة كلفة الدمار بنحو 

400 مليار دوالر.
إلى  الســورية  وتهدف احلكومة 

إصــالح نحــو 1800 كيلومتــر 
من أصــل كامل خط الســكة 
احلديدية في البالد والبالغ طوله 
2450 كيلومتــراً، وفــق املكتب 
اإلعالمي لــوزارة النقل ، وتعمل 
الســكة احلديد حالياً بشــكل 
أساسي في املنطقة الساحلية، 
بــني الالذقية وطرطــوس، التي 
بقيت مبنأى نسبيا عن النزاع في 
سوريا. كما أعيد العمل بها في 
ضاحية  إلى  وصوالً  حلب  مدينة 

جبرين القريبة منها.
الســورية  النقل  وزارة  وأعــّدت 
خطــة اطلعــت فرانــس برس 
علــى نســخة منهــا، تتضمن 
دمشق  بني  السكة  تأهيل  إعادة 
وحمص من جهة، وحمص وحلب 
من جهــة ثانية، فضالً عن إعادة 
وصل الساحل السوري بدير الزور 

في أقصى شرق البالد.

ومن مكتبه في دمشــق، يوضح 
وزير النقل علــي حمود لفرانس 
برس »سيكون للسكك احلديدية 
الدور األساسي في مرحلة إعادة 
البضائع  تنقــل  كونها  اإلعمار، 
بأحجام كبيرة، وبســرعة كبيرة 

وكلفة أقل«.
ينظر حمــود إلى خريطة أمامه، 
ويشير إلى احلدود التركية شماالً 
واألردنية جنوبــاً، ويقول »اخلطة 
هي وصل املوانئ الســورّية بدول 
اجلــوار«. ويضيف »نحــن نافذة 
اخلليج واألردن والعراق على البحر 
املتوّســط )...( ســُنعيد وصــل 

احلدود باحلدود«.
وخالل العامني املاضيني، استعاد 
اجليش الســوري بدعم روســي 
مناطق واســعة في البالد، كان 
وكامل  الســوري  اجلنوب  آخرها 
احلدود مع األردن حيث يقع معبر 

نصيــب الذي كان يصــل تركيا 
ودول  باألردن  عبر ســوريا  ولبنان 

اخلليج.
وتشــدد دمشــق على أن »إعادة 
األولويات في  أولــى  اإلعمار هي 
ســوريا« حيــث تســبب النزاع 
مبقتل أكثر من 350 ألف شخص 
وبنزوح وتشــريد أكثر من نصف 

السكان داخل البالد وخارجها.
في إحــدى احملطــات املؤدية من 
القدم إلى مدينة املعارض جنوب 
دمشــق، انهمك عمال قبل أيام 
على  األخيرة  اللمســات  بوضع 
من  بإشراف  احلديدية  الســكة 
مديــر اخلطــوط احلديديــة في 

العاصمة رضوان تكريتي.
ويقــول تكريتــي )58 عاماً( وقد 
لّف رأســه بقطعة قماش تقيه 
مرحلة  »باتت  الشــمس،  حرارة 
إعادة اإلعمار على األبواب، ونحن 

نســابق الزمن لكي نُعيد تأهيل 
ُسرقت  التي  احلديدية  الســكة 
أجزاء منها، وتخربت أجزاء أخرى 
بفعــل احلرب«. ويضيــف »كلنا 
شــوق لســماع صــوت حركة 
هنا  جديد  من  يصدح  القطارات 

وهناك«.
يعمل التكريتي في هذا القطاع 
منذ ثالثني عاماً، هو الذي نزح من 
بداية  في  الدمشقي  القدم  حي 
العام 2013 بعدما وصلت املعارك 
إليه. ويقول »لدّي حلٌم بأن أعود 
القدم  وتعود محطة  إلى منزلي 
إلى سابق عهدها، لتصل بني كل 
احملافظات السورية )...( ولنساهم 
فــي إيصال كافة املــواد الالزمة 
إلعادة اإلعمار إلــى كل املناطق 
التــي طالها الدمــار«. ويضيف 
»نعمــل على إعــادة وصل املدن 

السورية ببعضها البعض«.

قطارات سوريا تستعيد عافيتها تدريجيًا
وتستعد لمرحلة إعادة اإلعمار

إعادة تأهيل السكة بين دمشق وحمص وحلب

بعد توسع دائرة 
المعارك وامتدادها 
إلى غالبية المناطق 
السورية، توقفت 
خطوط السكة الحديد 
التي كانت تربط 
بين المحافظات عن 
العمل. وأعيد تشغيل 
بعضها ال سيما في 
المناطق األكثر أمنًا

قطار حلب يعود للعمل فى سوريا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دونالد  األميركــي  الرئيــس  دعــا 
ترامب مجموعة »آبل« إلى تصنيع 
أجهزتهــا في الواليات املتحدة بدال 
من الصــني، ألن من شــأن ذلك أن 
التجارية  احلــرب  تداعيات  يجنبها 

الدائرة مع بكني.
تويتر  عبر  األميركي  الرئيس  وشدد 
على أن »أســعار )منتجات( آبل قد 
الضخمة  الرســوم  بسبب  ترتفع 
التي قــد نفرضها علــى الصني«. 
وكان ترامــب هــدد اجلمعة بفرض 
علــى مجمل  رســوم جمركيــة 
الواردات من الصــني التي يتهمها 

مبمارسات جتارية »غير مشروعة«.
احلل  »لكن  األميركي  الرئيس  وتابع 
ســهل«، مقترحا علــى اجملموعة 
كاليفورنيا  ومقرهــا  األميركيــة 
»تصنيــع منتجاتها فــي الواليات 

املتحدة بدال من الصني. والبدء ببناء 
مصانع جديدة اعتبارا من اليوم«.

وآبل التي تعتمد بشكل كبير على 
الصني حيث تصنع غالبية أجهزتها 
قد جتد نفســها عرضة لتداعيات 
النزاع التجاري بني واشنطن وبكني.

اعتبــر  آب/أغســطس  ومطلــع 
أن  تيــم كوك  التنفيذي  مديرهــا 
على  ترامب  فرضها  التي  الضرائب 
على  بـ«الضريبة  أشــبه  الصــني 

املستهلك«.
وفرضت الواليــات املتحدة في متوز/
يوليو وآب/أغســطس رسوما على 
سلع صينية بقيمة 50 مليار دوالر 
فــي حترك لقــي ردا مماثال من بكني 
التي حــذرت من أنها قــد تفرض 
رسوما إضافية على سلع أميركية 

بقيمة 60 مليار دوالر.
ويشــير الرئيــس األميركــي إلى 
احتمال فرض ضرائب إضافية على 
مليار  بقيمة مئتي  ســلع صينية 
دوالر. واجلمعة أكــد ترامب أن هذا 
االجراء اجلديد »ميكن أن يطبق قريبا 
جدا«، معتبرا أن األمر يتوقف على 

ما سيحصل مع اجلانب الصيني. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
للنقل  الدولــي  »االحتاد  كشــف 
اجلــوي« )إياتا( أمــس ارتفاع أعداد 
4 باليني مســافر  الركاب ليتجاوز 
للمــرة األولــى، في ظل حتّســن 
الظــروف االقتصاديــة وانخفاض 

متوسط كلفة السفر جواً.
القطاع  أداء  إحصــاءات  وأظهرت 
لعام 2017 في التقرير الـ62 لالحتاد 
والــذي حمــل اســم »إحصاءات 
احلصة  أن   »2017 اجلــوي  النقــل 
السوقية ملنطقة الشرق األوسط 
بلغــت 5.3 في املئة مــن إجمالي 
2017، حيث  عدد املســافرين عام 
جتاوز عددهم 216 مليون مســافر، 
بعام  املئــة مقارنة  4.6 في  بزيادة 

.2016
وأكد املدير العام الرئيس التنفيذي 
أن  دي جونياك  ألكســاندر  لالحتاد 

»معــدل ســفر أصحــاب الدخل 
ســجل  العالم،  حول  املتوســط 
للطائرة  واحــدة  مرة  اســتخدام 
كل 22 شــهراً، ما يشير إلى زيادة 
ملحوظة مقارنة بعام 2000، الذي 
ســجل معدل مرة واحدة لكل 43 
شــهراً، وذلك بفضل حتّسن قدرة 
الناس على الوصــول إلى خدمات 
الزيادة  السفر اجلوي«. وتشير هذه 
املباشــرة في اخلدمات إلى حتسن 
واضح في كفــاءة القطاع، والذي 
يتمثــل بخفض الكلفــة وتوفير 
الوقــت على املســافرين واجلهات 

العاملة في قطاع الشحن.
وســجلت شــركات النقل اجلوي 
العاملية رقماً قياســياً جديداً في 
املرتبطة مباشرة، حيث  املدن  عدد 
ربطــت اخلطوط اجلويــة برحالت 
منتظمة أكثر من 20 ألف مدينة، 

ما ميثــل أكثر من ضعــف األرقام 
املسجلة عام 1995.

ونقلت اخلطوط اجلوية في العالم 
4.1 بليــون مســافر علــى مــن 
زيادًة  الرحــالت اجملدولة، ما ميثــل 
نســبتها 7.3 فــي املئــة مقارنة 
بعــام 2016، أي 280 مليون رحلة 
منطقة  وحافظت  إضافية.  جوية 
الهادئ على صدارتها  آسيا احمليط 
وأتت  اجلوية،  الرحــالت  عدد  جلهة 
وفــق  اإلقليميــة  التصنيفــات 
إجمالي أعداد املسافرين على من 

الرحالت اجملدولة في املنطقة.
وبلغت احلصة الســوقية ملنطقة 
آســيا احمليط الهــادىء، 36.3 في 
املئة، أي 1.5 بليون مســافر، بزيادة 
بينما بلغت حصة  املئة،  10.6 في 
أوروبا 26.3 في املئــة أو 1.1 بليون 

مسافر، بزيادة 8.2 في املئة.

ترامب يدعو »آبل« لتصنيع أجهزتها
في الواليات المتحدة بدال من الصين

»اياتا« تكشف: عدد المسافرين جوا
في العالم 4 باليين عام 2017

الصباح الجديد ـ وكاالت:

والتعاون  االســتثمار  وزيــرة  أعلنت 
الدولي املصرية سحر نصر أن الوزارة 
تعمــل على إنشــاء 7 مناطق حرة، 
و12 منطقة اســتثمارية جديدة في 
املنيا وجنوب ســيناء واإلسماعيلية 
اجلديدة، واحلرفيني في اجليزة وجمصة 
في الدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ. 
ومن املزمــع أن تتضمن املناطق الـ7 
أكثر من ألف مشــروع، تساهم في 

توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
وأوضحــت نصر، خــالل لقائها وزير 
التنميــة احمللية محمود شــعراوي 
نصار  عمرو  والصناعة  التجارة  ووزير 
والرئيس التنفيذي لـ »الهيئة العامة 
لالســتثمار واملناطق احلرة« محسن 
عادل، أن »لدى الوزارة مشاريع تتعاون 
رأســها  فيها مــع احملافظات، على 
املعيلة«،  واملــرأة  الصــرف الصحي 
مشــيرة إلى أن »عدداً مــن الوزارات 
منوط بتنفيذ هذه املشــاريع والتي 
والتعاون  االســتثمار  وزارة  لها  توفر 

الدولي التمويالت واملنح«.
ودعت نصر احملافظــني إلى »متابعة 
معــدل تنفيــذ املشــاريع إلزالة أي 
اســتكمالها،  تواجــه  معوقــات 
وإلــى متابعة أهداف كل مشــروع، 
منه  املواطنني  استفادة  من  والتأكد 
واملســاهمة في توفير فرص العمل 
»لــدى  أن  وأوضحــت  املناســبة«. 
تنفيذ  ملتابعــة معدل  وحدة  الوزارة 
املشــاريع بالتنســيق مع كل وزارة 
معنية بتنفيذ كل مشروع وإزالة أي 

معوقات«.
إلــى ذلك أعلن مســؤول فــي وزارة 
البترول املصرية في اتصال مع وكالة 

»رويترز« أن إنتاج بالده من
الغــاز الطبيعي ارتفــع نحو 10 في 
املئة إلــى 6.6 بليون قــدم مكعبة 
يومياً بعــد زيادة اإلنتــاج من حقل 
أول  البحــري. وأعلنت مصر  »ظهر« 
مــن أمس زيادة إنتــاج حقل »ظهر« 
من الغــاز الطبيعي إلى بليوني قدم 
مكعبة يومياً، وأن استثماراته بلغت 

حتى اآلن 7.7 بليون دوالر.
املعدنية  والثــروة  البترول  وزير  وأكد 

تنفيذ  فــي  »اإلســراع  املــال  طارق 
ورفع  لتطوير  املتكامــل  البرنامــج 
من  احلالية  التكريــر  معامل  كفاءة 
خالل تنفيذ عدد من املشاريع اجلديدة 
ورفــع كفــاءة الوحــدات اإلنتاجية 
القائمــة وإزالــة االختناقات بهدف 
ملواجهة  التكريريــة  الطاقة  زيــادة 
الزيادة املســتمرة في الطلب احمللي 
على املنتجــات البتروليــة والعمل 
على تقليل االستيراد وحتسني جودة 

املنتجات«.
اجلمعيــة  اجتمــاع  وأكــد خــالل 
العامــة لـ »شــركة اإلســكندرية 
للزيــوت املعدنية« )أمــوك( العتماد 
نتائــج أعمالها خالل العــام املالي 
2018-2017، أن »أمــوك متثل منوذجاً 
ناجحاً لشــركات البترول املطروحة 
ووعــاًء  املصريــة،  البورصــة  فــي 
أصحاب  للمصريني  جيداً  استثمارياً 
األسهم، تدعمه مؤشــراتها املالية 
واالقتصادية املتصاعدة وقوة سهمه 

في سوق البورصة«.
إلى ذلــك تعتزم احلكومــة املصرية 
البدء في تنفيذ أولى خطوات برنامج 

البورصة  الطروحات احلكوميــة في 
الشهر املقبل من خالل طرح حصة 
مــن أســهم شــركة »الشــرقية 
للدخــان« للتــداول فــي البورصة، 
لتتخلى احلكومة عن جزء جديد من 
حصتها في الشــركة وترفع نسبة 
القطاع اخلاص. وكان وزير املال املصري 
محمد معيط أعلن أن شــركة »إن 
احلكومة  مستشــار  كابيتــال«  أي 
في  احلكومية  الطروحــات  لبرنامج 
البورصة، اختارت شركة »أي أف جي 
هيرميس« لتولي تنفيذ عملية طرح 
شــريحة جديدة نســبتها 4.5 في 
املئة من أسهم شــركة »الشرقية 

للدخان« في البورصة.
وأضاف أن هذا الطــرح يأتي تنفيذاً 
لتوجيهات رئيس احلكومة مصطفى 
مدبولي باإلسراع في تنفيذ اجملموعة 
األولى من برنامــج الطروحات، الذي 
يستهدف تعميق سوق املال املصرية 
إلى  الســيولة  مــن  مزيد  وجــذب 
اســتثمارية  فرص  وتوفير  البورصة، 
واعــدة للمتعاملني، خصوصاً صغار 

املستثمرين. 

تقـرير

وزيرة االستثمار: مصر تبني 7 مناطق حرة واستثمارية تتيح 120 ألف فرصة عمل
دعت الى متابعة معدل تنفيذ المشاريع إلزالة أي معوقات تواجه استكمالها

وزيرة االستثمار والتعاون الدولي سحر نصر
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت السلطات اإليرانية امس األحد، مقتل 
ثالثة من أفــراد األمن الداخلــي وإصابة رابع 
في هجوم شــنه مسلحون في مدينة ميناب 

مبحافظة هرمزكان جنوبي البالد.
وذكرت وكالة أنباء فارس اإليرانية أن مسلحني 
كانوا يســتقلون ســيارة، أطلقــوا النار من 
أسلحة رشاشة على كوادر في األمن الداخلي 
أثناء عبورهم من مخفر »توكهور« في ميناب، 

ما أدى إلى مقتل ثالثة أشخاص.
وعلى الفور مت إرســال قوات خاصة من مركز 
احملافظة إلى ميناب ملالحقة اجلناة واعتقالهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ادلى الروس بأصواتهــم امس األحد النتخاب 
حكام املناطــق والنواب احملليني ومســؤولني 
آخريــن مبا في ذلــك رئيس بلدية موســكو، 
بينما تنظم املعارضــة تظاهرات ضد إصالح 
نظام التقاعد بدعوة من املعارض املســجون 

اليكسي نافالني.
وهذه االنتخابات هــي األولى منذ اإلعالن عن 
تعديل يثير استياء شعبيا في نظام التقاعد، 
أدى إلــى تراجــع شــعبية الرئيــس فالدميير 
بوتني ونزول عشــرات اآلالف إلى الشوارع في 

تظاهرات احتجاجية.
وفى موســكو، يفترض أن يعاد انتخاب رئيس 
بلدية العاصمة احلالي سيرجى سوبيانني في 
غياب معارضة حقيقية وبدعم من الكرملني 

ومن احلزب احلاكم »روسيا املوحدة«.
وفى غياب أي منافســة قد تنتهى مبفاجآت، 
ستشكل نسبة املشــاركة املؤشر احلقيقي 
لهــذا االقتــراع، بينما ضاعفت الســلطات 
البلدية فــي العاصمة اإلجراءات لتشــجيع 

الناخبني على التوجه إلى مراكز التصويت.
وللمرة األولى ســيتمكن سكان موسكو من 
التصويت في منازلهــم الريفية التي ميضون 
فيها عطالتهــم في هذا الوقــت من العام. 
ومع ذلك كشف استطالع للرأي أجراه املركز 
احلكومي »فى تى اس آى او ام« أن املشــاركة 

ستكون أكثر بقليل من 30 %.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلق ألبان كوســوفيون كل الطرق املؤدية إلى 
قرية كان يفتــرض أن يتوجه إليها صباح امس 
األحد الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش الذي 
قــام  بزيارة لصرب كوســوفو، كما ذكر مصور 

لوكالة فرانس برس.
وقــال املصور فــي فرانــس بــرس إن الطريق 
الرئيســية املؤدية من ميتروفيتسا في شمال 
كوسوفو الى قرية بانيي وهي جيب صربي يبعد 
60 كلم جنوب شــرق هذه املدينة، قد ُقطع في 

سيربيتسا/سكنديراي.
وُكتب على الفتات »فوســيتش لن متر« و«الذين 
ارتكبوا إبادة ضد مدنيني أبرياء ال يســتطيعون 

املرور«.
وأسفر نزاع بني القوات الصربية واالستقالليني 
الكوسوفيني )1998-1999( عن اكثر من 13 الف 
قتيل، بينهم حوالى 10 آالف من ألبان كوسوفو.
وذكــرت شــبكة »ار تي أس« الناطقة باســم 
الدولــة الصربية، ان حواجــز مماثلة قد أقيمت 

على جميع الطرق املؤدية الى قرية بانيي.

مقتل 3 من أفراد 
األمن على يد مسلحين 

جنوب إيران

انطالق االنتخابات
المحلية في روسيا 

ألبان يغلقون الطريق 
أمام الرئيس الصربي 

في كوسوفو

متابعة ـ الصباح الجديد:

مــع غيــاب حركــة االتصــاالت 
واللقاءات عن املشــهد احلكومي، 
عــاد الشــلل ليتحكــم بعملية 
تأليف احلكومــة اللبنانية، بفعل 
واالتهامات  العنيفة  الســجاالت 
املتبادلة بالعرقلة. ومع اســتبعاد 
احتماالت إحــداث أي خرق إيجابي 
في جــدار أزمــة التأليــف، رحل 
التشــكيل إلى أمد غيــر منظور، 
مع األســفار اخلارجية، إذ إن رئيس 
اجلمهورية ميشال عون على موعد 
مع ثالث رحالت خــارج لبنان خالل 
األســابيع املقبلــة، أوالها مطلع 
األســبوع املقبل إلى ستراسبورغ 
حيــث يلقــي كلمة فــي البرملان 
األوروبي. ويغادر في الوقت نفســه 
إلى  احلريري  سعد  املكلف  الرئيس 
الهــاي ملتابعة تطــورات احملكمة 

الدولية اخلاصة بلبنان.
وفيمــا ال تــزال عمليــة تأليــف 
احلكومــة متوقفــة عند حصص 
القوى السياســية وتفاقمها من 
أزمــة حصص وأحجــام إلى أزمة 
صالحيات ومواقــع. فان »التواصل 
ال يــزال قائماً بني رئيس اجلمهورية 
والرئيس املكلف، وسيتابع املوضوع 
وفق  الســفر  بعــد عودتهما من 
معيار واحد«، علــى ما أكد عضو 
تكتل »لبنان القوي« النائب الياس 
بو صعب، مشــيراً إلــى أنه »فور 
السفر سيتم  من  الرئيسني  عودة 
التواصــل من أجــل التوصل إلى 
تشكيلة حكومية«. وهذا ما أكده 
أيضاً القيادي في تيار »املستقبل« 
النائب الســابق مصطفى علوش، 
الــذي شــدد علــى »أن ال جديد 
حكوميــاً فــي الوقــت الراهــن، 
خصوصاً في ظل ســفر الرئيسني 
وأن التشــكيل مؤجل إلى ما بعد 

عودتهما«.
وفــي املواقــف، قــال وزيــر املال 
علي حســن خليــل: »ال ميكن أن 
نرفع شــعار اإلصــالح ومكافحة 

الفســاد ومعاجلــة ثغــرات قيام 
الدولــة احلقيقيــة، ونحن كقوى 
سياســية عاجزون عــن الوصول 
إنها  إلى تشكيل حكومة جديدة. 
من األمور املؤملــة أن جنهض نتائج 
االنتخابــات النيابيــة مــن خالل 
غير مسبوق  إلى مستوى  الدخول 
من اخلطــاب الذي يرافــق عملية 
التشــكيل. خطاب بدأنا نســمع 
فيه حساســيات تتصــل بامليثاق 
الطوائــف  ومواقــع  والدســتور 
وعالقــات الطوائف مــع بعضها 
بعضاً. هذا أمــر خطير، خصوصاً 
في ظــل ما يجري على مســتوى 
املنطقــة من حتديات فــي ظل ما 

نعيش من واقــع اقتصادي ومالي 
صعب«. 

ورأى أن هــذا األمــر »ال ميكــن أن 
يســتمر طويالً، وحلــه يفرض من 
اجلميع ليس تقدمي تنازالت بل قراءة 
واقعية ومســؤولة ألهمية اخلروج 
من األزمة، والتشــكيل ليس على 
قاعدة من يحقق انتصاراً في وجه 
اآلخر. االنتصار يحقق إذا ما انتصرنا 
استطعنا تشكيل  ما  وإذا  للوطن 
حكومــة وإذا ما بدأنــا فعلياً في 
عملية اإلصالح ومكافحة الفساد، 
ألن املواطن الذي يرى التناتش على 
احلقائــب واحلصــص واألعداد من 
دون حســاب للمصلحة الوطنية 

ســيفقد الثقــة بكل شــعارات 
مكافحة الفســاد واإلصالح على 
مســتوى الدولة«، مشيراً إلى »أن 
التحــدي االقتصادي هو حتٍد جدي، 
االقتصادية في  القطاعــات  فكل 
وأن تشكيل احلكومة  البلد تعاني 
ال ميكنــه حل كل امللفــات، ولكن 
بتأكيد وجود حكومة تستطيع أن 
تضع امللفــات على طاولة البحث، 
وأن تصل إلى ما ميكن أن يشــكل 
مســألة  لكل  حقيقية  إجابــات 

مبسألة«.
الوطني  »التيــار  رئيــس  وأشــار 
احلر« الوزير جبران باســيل إلى أن 
»البعــض يطلب أكثــر من حقه 

في احلكومة، ومــن يأخذ أكثر من 
حقه يتعّدى على حــق غيره«. وإذ 
أكد أن »املطلــوب ليس عزل أحد، 
بل تشكيل حكومة وحدة وطنية 
من دون أن ينتصر أحد على اآلخر«، 
شدد على أن »ال ميكن أحداً أن يضع 
صيغة غير عادلــة«، ولفت إلى أن 
»من حق رئيس اجلمهورية أن يضع 
التوقيع  معايير محددة مــن أجل 
علــى احلكومة، وكل من يشــارك 
في احلكومــة لديه احلق أن يطالب 

مبعايير محددة«.
 وفــي املقابل، لفــت عضو تكتل 
زياد  النائب  القويــة«  »اجلمهورية 
التي  »املعاييــر  أن  إلــى  احلــواط 

حّددهــا الوزير باســيل في تأليف 
احلكومــة غير مفهومــة وال نرى 
فارقاً بني حصــة رئيس اجلمهورية 
وتكتل لبنان القوي«، مشــيراً إلى 
أن »احلكومــة العتيــدة قد تكون 
احلكومة األخيرة للعهد وباســيل 

يبني حساباته على هذا األمر«.
وشدد نائب رئيس اجمللس التنفيذي 
فــي »حــزب اهلل« الشــيخ علي 
»أن وجود حكومة  دعموش علــى 
متوازنــة وقوية هــو حاجة ملحة 
وضرورية للبنان«. ورأى »أن املصلحة 
الوطنية تقتضي تشكيل حكومة 
متوازنة ال تهمش أي فريق وتراعي 
عدالة التمثيل ورغبات اللبنانيني«.

الشلل يتحكم بتأليف الحكومة 

لبنان: اتصاالت تشكيل الحكومة
تنتظر عودة عون والحريري من السفر

ال يمكن أن نرفع 
شعار اإلصالح 

ومكافحة الفساد 
ومعالجة ثغرات 

قيام الدولة 
الحقيقية، ونحن 
كقوى سياسية 

عاجزون عن الوصول 
إلى تشكيل حكومة 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
بدأ مصطفى عمار، السياســي 
األملانــي مــن أصــول عراقيــة، 
لالنتخابات  للترشــح  التحضير 
الدميقراطي  احلــزب  عن  النيابية 
عام  تنظيمها  املقرر  املســيحي 

2021 ممثال لوالية بادن فوتنبيرغ. 
وقبل أسبوعني، التقى املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل خالل حفلة 
عشــاء للحــزب، وحدثهــا عن 
طموحه، ويقــول إنها قدمت له 
وإذا جنح يكون  الكامــل،  دعمها 
عمار أول نائــب من أصول عربية 

مسلمة يدخل البرملان.
وفوجــئ بتصريحــات فيرونيكا 
باملــان، العضو فــي البرملان عن 
احلزب  مــن  ساكوســونيا  والية 
نفسه، عندما قالت إن املسلمني 
ال ينتمــون للحــزب املســيحي 

الدميقراطــي. ولكــن عمــار لم 
يفكر في ترك احلــزب أو التراجع 
عن الترشــح، يقول فــي اتصال 
أقوال  إن  مع »الشرق األوســط« 
باملان ال متثل وجهــة نظر احلزب. 
ويضيــف: »إذا كانت تنظر بهذه 
النظرة العنصرية فهي ليســت 

في البلد الصحيح«.
من  قلقــه  عــن  عمــار  يعبــر 
تأثيــر تصريحاته علــى حملته 
ويقــول  املقبلــة،  االنتخابيــة 
هذه  في  »التباحــث  يجــب  إنه 
مســتوى  علــى  التصريحــات 
وأخذ موقف صارم منها«.  احلزب 
األملان  ســأقنع  »كيف  ويضيف: 
مــن أصول مهاجرة واملســلمني 
منهم بالتصويت للحزب ولي إذا 

كان في احلزب نفس عنصري؟«.
واليــة  إلــى  باملــان  وتنتمــي 

ساكســونيا التي شــهدت في 
مظاهرات  املاضيــة  األســابيع 
كبيــرة ضد الالجئــني بعد قتل 
أملاني  شــابني من الالجئني آلخر 
في مدينة كيمنتــس. وفي تلك 
الواليــة، أظهر اســتطالع للرأي 
نشــر قبــل يومني، تقــدم حزب 
البديل ألجــل أملانيا للمرة األولى 
على احلزب املسيحي الدميقراطي، 
وفــي تصريحاتهــا لصحيفــة 
»يوجنيــه فرايهايــت« اليمينية، 
قالت باملان: »كالمي ينطبق أيضا 
على املســلمني الذين ال ميارسون 
اليوم علمانيون غدا  الديانة. هم 
متدينون مجــدداً«، وقالت إن من 
الضــروري في مثل هــذه احلالة 
تقــدمي »التــزام علنــي وكتابي 

بالقانون العام«.
وصدرت تصريحات رافضة لكالم 

باملان من داخــل احلزب وفق تقرير 
نشرته صحيفة الشرق األوسط.

وقالت أمني عــام احلزب أنيغريت 
لصحيفــة  كرامبــور  كرامــب 
»بيلــد«، إنها ال تــرى عائقا بني 
احلزب  إلــى  مســلمني  انتمــاء 
لي،  »بالنسبة  وتقول:  املسيحي. 
السؤال هو؛ ما املبادئ التي تلتزم 
بها؟ األصــل والديانــة والهوية 
باألمر«.  لها  عالقة  ال  اجلنســية 
وردا علــى ســؤال بشــأن ما إذا 
للحزب  ينتمون  املســلمون  كان 
الدميقراطي املســيحي أم ال، ردت 
أمينة احلــزب: »بالتأكيد نعم!«. 
وأضافــت: »إن عضوية احلزب هي 
التزام باملبادئ األساسية لدولتنا 

وحزبنا«. 
وانتقــدت وزيرة االندمــاج أنيت 
تصريحــات  مــاوس  فيدمــان 

وال  بـ«اخلاطئة  ووصفتهــا  باملان 
تتماشــى مــع سياســة احلزب 
املنضوين  املسلمني  مع  والتزامه 
رفضت  االنتقــادات،  فيه«.ورغم 
باملان االعتذار، بــل عادت وأكدت 
وقالت  بتصريحاتها،  متســكها 

إنها ال ترى التراجع عنها.
األملاني  الداخليــة  وزيــر  وأثــار 
هورست زيهوفر جدال كبيرا قبل 
أشــهر عندما قال إن اإلسالم ال 
رفض  أيضاً  وهــو  ينتمي ألملانيا، 
التراجع عــن تصريحاته. حينها 
رفضت ميركل تصريحاته وقالت 
إن اإلســالم بات جزءاً من أملانيا.

ينتمي حلزب  ال  زيهوفــر  ولكــن 
ميركل، بل للحزب الشقيق الذي 
االجتماعي  باملســيحي  يعــرف 
والية  في  موجــود  وهو  البافاري، 
بافاريا فقــط. ومنذ عقود هناك 

أال يرشــح  بــني احلزبني  اتفــاق 
املســيحي الدميقراطــي نوابــاً 
فــي بافاريا، ويضم نــواب احلزب 

الشقيق إلى احلكومة.
ويعيش فــي أملانيا نحــو مليون 
أملاني مــن أصول تركيــة دخلوا 
البالد فــي فترة ما بعــد احلرب 
كعمالة  وقِدموا  الثانية  العاملية 
غير دائمة. وأخيــراً تصاعد أيضاً 
اجلــدل حول مدى شــعور األملان 
من أصــول مهاجرة باالنتماء إلى 
البالد، بعد أن قال الالعب الشهير 
من أصول تركية مســعود أوزيل، 
إنه لم يعد قادراً على اللعب مع 
املنتخب األملاني بســبب التمييز 
العنصري الذي يشــعر به. وقال 
أيضا إن األملــان يعتبرونه منهم 
عندمــا يحقــق الفــوز للفريق، 

ويرونه مهاجرا عندما يخسر.

حزب المستشارة األلمانية ُيدافع عن حّق انخراط المسلمين في صفوفه

متابعة ـ الصباح الجديد:

األســرع  االقتصادات  بعــض  وجــدت 
منوا في العالم خالل األشــهر الســتة 
املاضية، نفســها مستوية على األرض 
وتلهــث من أجل التنفــس، وفي إحدى 
احلــاالت تطلب املســاعدة مــن مركز 
اإلنقــاذ املالي العاملي املعروف باســم 
صنــدوق النقد الدولــي، وتعد عملية 
إنقــاذ األرجنتني التي تبلغ تكلفتها 50 
مليار دوالر من جانب شركة املالذ األخير 
التي تتخذ من واشــنطن مقــرا لها، 
احلدث األكثر تطرفــا حتى اآلن، لكنها 
تقف إلى جانب االنهيــار الدراماتيكي 
جنوب  في  والركــود  التركيــة،  للليرة 
أفريقيا والتنبــؤات االقتصادية املريعة 
للفلبني وإندونيسيا واملكسيك. أميركا 
إلى 25٪  تستعّد لفرض رســوم تصل 
على السلع الصينية وتستعّد الواليات 
املتحــدة لفرض رســوم تصل إلى 25٪ 
على ما يصل إلــى 200 مليار دوالر من 
الواليات  الســلع الصينية، وإذا مضت 
املتحدة قدما، تهدد بكــني بالرد، األمر 
الذي من شــأنه فقط أن يبخر الرئيس 
دونالد ترامب، وقــد ينتهي هذا التنافر 
فقــط عندما يتم تطبيــق التعريفات 
على كامل 500 مليار دوالر من البضائع 
الصينية املستوردة من أميركا كل عام.

ويقول لوكمــان أوتوجنا، محلل األبحاث 

في شــركة FXTM لتــداول العمالت، 
في  بالعذاب مســتمر  اإلحســاس  إن 
األســواق املالية، إذ إن وجود اخملاوف من 
عدوى »ثقة السوق الناشئة الوحشية« 
في ثقة املستثمرين، ويضيف »يبدو أن 
املزيد من األلم ســيكون في املستقبل 
بالنســبة إلى األســواق الناشئة إذ إن 
تضافر التوترات التجارية العاملية، وآفاق 
الفائدة األميركية، وعدم  ارتفاع أسعار 
اليقــني الكلي للســوق يطــارد جذب 

املستثمرين«.
وأظهــر اســتطالع ISM الــذي متــت 
مراقبته عن كثــب في قطاع التصنيع 
في الواليات املتحدة أن هذا القطاع كان 
على بعد بضع نقاط فقط من الوصول 
إلى أعلى مســتوى له علــى اإلطالق، 
والذي مت تســجيله في عام 1983، وهذا 
يضع إنتاج املصنع عند نقطة االنفجار، 
إذ تعمل شــركات الســيارات وصناعة 
إلرضاء  الســاعة  مدار  علــى  الطيران 
الطلب في الداخــل واخلارج، وفي الربع 
الثانــي من العــام، كان معــدل النمو 
السنوي لالقتصاد األميركي يبلغ 4.1٪، 
وهو أعلى بكثير مــن معدل النمو في 
اململكة املتحدة ومنطقة اليورو، حيث 
يتوســع مبعدل ٪1.5 مقارنــة بالفترة 

نفسها.
أميركا تســتعّد لفرض رســوم تصل 
إلى ٪25 على الســلع الصينية ويقتنع 
احملللــون بــأن هــذه األرقــام، مقترنة 

بانخفاض معدالت البطالة، وســتقنع 
االحتياطي  األميركــي،  املركزي  البنك 
الفيدرالي باالســتمرار في رفع أسعار 

الفائدة هذا العام حتــى عام 2019، إذ 
قال ذلك رئيــس االحتياطي الفيدرالي 
جيروم بأول الشــهر املاضي في خطاب 

له أمام نظرائــه الدوليني، في اجتماع 
املركزية الســنوي جلاكســون  البنوك 
هول فــي وايومنغ، ومما يثيــر االنزعاج، 

الذي  بــاألالن جرينســبان،  أنه أشــاد 
أدار بنــك االحتياطــي الفيدرالــي في 
وأوائل العقــد األول من  التســعينات 
إنفاق اجلزء األخير  القرن احلالي، بسبب 
من فترة رئاسته ملعدالت متزايدة، لقد 
كان تشــبيها مؤســفا، بالنظر إلى أن 
غرينســبان أصبح معروفــا اآلن بإبقاء 
معــدالت الفائدة منخفضــة جدا مما 
ســمح أوال بفقــدان الدوت كــوم، ثم 
ازدهار اإلقــراض املصرفــي، األمر الذي 
أدى إلى رفــع معــدالت الفائدة فقط 
في وقت متأخر جدا، لكن املســتثمرين 
لــم يحتاجوا إلى خطاب بــاول لقراءة 
اإلشــارات، فهــم يدركــون أن اجتاهني 
الناشئة  لألســواق  محتملني  كارثيني 
يتحركان بفعل ارتفاع أســعار الفائدة 

األميركية.
أوال: تبدأ مليارات الدوالرات املســتثمرة 
في األســهم والســندات في األسواق 
املتحدة،  الواليات  إلى  بالعودة  الناشئة 
إذ ميكنها مرة أخرى أن تكســب عوائد 
جيدة في حسابات الودائع دون التعرض 
ألي مخاطر، ملنع بعض هذه األموال التي 
اقتصادات  على  يجب  شواطئها،  تغادر 
الناشــئة أن تضع أســعار  األســواق 
الفائدة اخلاصة بها، هذا يحل مشكلة 
واحدة فقط خللق مشــكلة أخرى وهي 
أن االقتراض بالعملة احمللية يصبح أكثر 
تكلفة بالنســبة إلى الشركات احمللية 

واألسر.

وثانيا: فــإن تكلفة االقتراض بالدوالرات 
ترتفــع، ممــا يلحــق الضرر بــكل تلك 
الشــركات فــي األســواق الناشــئة 
واحلكومات التــي اقترضت من البنوك 
املاضي  العقد  بالدوالر خالل  األميركية 

للمساعدة في متويل توسعها.
ارتفع معــدل األمــوال الفيدرالية في 
الواليــات املتحدة مــن ٪0.25 في عام 
2014 إلــى ٪2 اليوم، ومــن املتوقع أن 
يكــون معــدل ٪3 فــي نهايــة العام 
بني  التركية من  الشركات  املقبل.وتعّد 
الشــركات التي حصلــت على قروض 
رخيصة قبل عام 2014 لالســتثمار في 
املصانع اجلديدة، وهــذا يعني أن لديها 
قروضــا هائلــة بالــدوالر، واآلن بعد أن 
يتعــني عليهم إعادة متويل هذه الديون، 
فإنهم يواجهون أســعار فائدة مروعة، 
وعالوة علــى ذلك، ملنع إجــراءات بنك 
تؤثر على  التي  الفيدرالــي  االحتياطي 
االقتصاد احمللي، عني رئيس تركيا، رجب 
طيب أردوغان، زوج شــقيقته املسؤول 
إلى السيطرة  املال ويســعى  وزارة  عن 
على البنك املركزي، ممــا مينعه من رفع 
أســعار الفائدة ومع ذلك، فإن تدخالت 
الوضع أســوأ فقط،  أردوغان جعلــت 
بلغ التضخم نحــو ٪18 وما زال يرتفع، 
إن التجميــد الفعال ألســعار الفائدة 
يســلب حالة أداة رئيســية في تهدئة 
التضخم، كما يشجع املزيد من األموال 

ملغادرة بنوك إسطنبول إلى نيويورك.

تخشى األسواق الناشئة ِمن الحروب التجارية الُمتوّقعة

أميركا تستعّد لفرض رسوم تصل إلى 25 % على السلع الصينية

تقـرير
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 متابعة ـ الصباح الجديد:

التوصل  غداة فشل قمة طهران في 
إلــى حــل يجنــب إدلــب العملية 
العســكرية، شــنت طائرات حربية 
روسية، وأخرى للنظام السوري أعنف 
غارات منذ نحو شهر على جنوب إدلب 
وحماة. وفي حــني أضفت تصريحات 
رئيس هيئة  دانفورد  للجنرال جوزيف 
املشتركة غموضاً  األميركية  األركان 
حول خيارات واشنطن، في حال شن 
النظام هجوماً بسالح كيماوي على 
إدلب، اتهمت وزارة الدفاع الروســية، 
)النصــرة  »هيئــة حتريــر الشــام« 
التركســتاني  »اجليــش  و  ســابقاً( 
البيض«  »اخلوذ  اإلســالمي« وعناصر 
بعقــد اجتمــاع بهدف »التنســيق 
النهائي لســيناريوات تنفيذ وتصوير 
باالســتخدام  احلوادث  مســرحيات 
املزعــوم للمــواد الســامة من قبل 
القــوات احلكوميــة الســورية ضد 
املدنيــني في التجمعات الســكانية 
في جسر الشــغور وسراقب وتفتناز 
وســرمني«. وأكدت الوزارة في بيان إن 
املشاركني  لكل  الكامل  »االستعداد 
فــي هذه االســتفزازات املســرحية 

الكيماوي( سيستكمل  )اســتخدام 
بحلول املساء« أمس االول السبت.

وفي تطور الفت سقط 18 قتيالً وجرح 
آخــرون خالل اشــتباكات في مدينة 
القامشلي شمال شرقي سورية بني 
قوات األمن التابعــة لإلدارة الذاتية » 

األساييش« والقوات السورية.
ونفذت الطائرات الروســية أكثر من 
ســتني غارة خالل ســاعات الصباح 
، واســتهدفت  أمس االول الســبت 
بلــدات وقرى في ريــف إدلب اجلنوبي 
واجلنــوب الشــرقي، فيمــا تعرضت 
املنطقة لقصف مدفعي وغارات من 
مروحيات النظام باســتخدام براميل 
متفجرة. وأفاد معارضون بأن طائرات 
حربيــة يُرجح أنها روســية قصفت 
بالصواريــخ قرية عابديــن )53 كلم 
جنوب مدينة إدلب( ما أدى إلى مقتل 
بينهــم طفلة، وجرح  أربعة مدنيني 
خمسة. وأكد الدفاع املدني أن طيران 
النظام املروحي ألقى براميل متفجرة 
على قرية الهلبة جنوب إدلب ما أدى 

إلى مقتل مدني وجرح ستة.
وأوضــح »املرصــد الســوري حلقوق 
اإلنســان« أن الغــارات ركــزت على 
مقــرات لفصائل جهاديــة ومقاتلة، 

بعضها خال.
وجــاءت الغــارات بعد فشــل قمة 
»ضامني آســتانة« في جتاوز اخلالفات 
الرئيس  على إدلب، ففي حني شــّدد 

اإليرانــي حســن روحاني والروســي 
فالدميير بوتني على ضرورة اســتعادة 
النظــام الســوري الســيطرة على 
احملافظة، حــذر الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان من »حمــام دم« داعياً 
إلى إعالن وقف نار في احملافظة احملاذية 
حلدود بالده.  ومع اســتمرار حال عدم 
اليقني واخلوف من معركة واســعة، 

تواَصل نزوح املدنيني إلى الشمال قرب 
احلدود مع تركيا التي عززت مراقبتها 
حدودها حتســباً ملوجات جلوء جديدة 
وضخمــة. وفي تصريحــات تضفي 
غموضاً على املوقف األميركي من الرد 
في حال اســتخدام النظام السوري 
أســلحة كيماويــة في إدلــب، قال 
اجلنرال دانفــورد إن »الواليات املتحدة 
لم تتخذ قراراً باســتخدام القوة رداً 
على أي هجوم كيماوي في سورية«. 
أنه يجري  الســبت  االول  وأكد أمس 
»حــواراً روتينياً« مــع الرئيس دونالد 
ترامب في شــأن اخليارات العسكرية 
واشنطن  إذا جتاهلت دمشق حتذيرات 
في  األســلحة  تلك  اســتخدام  من 

هجوم وشيك على إدلب.
كانت  هل  األميركي  اجلنرال  وســئل 
لتفادي هجــوم على  فرصــة  هناك 
إدلب فأجــاب: »ال أعــرف هل هناك 
أي شــيء ميكن أن مينعه«، معرباً عن 
خيبة أمــل من »عدم متكــن الروس 
واألتراك واإليرانيني مــن التوصل إلى 
حل« ومســتدركاً أن األمــر لم يكن 
إلــى أن »هناك  »مفاجئــاً«. وخلص 
وســيلة لتنفيذ عمليــات ملكافحة 
اإلرهاب أكثر فاعليــة من العمليات 

التقليديــة الضخمــة فــي إدلب«، 
بعمليات علــى نطاق أضيق  موصياً 

تستهدف بدقة املتشددين هناك.
القامشلي شمال شرقي  في مدينة 
11 عنصــراً من قوات  ســورية قتل 
النظام السوري وجرح 6 في اشتباك 
ســقط فيه 7 من عناصر قوات األمن 
مواجهات  في  )األســاييش(  الكردية 
نــادرة بني الطرفني فــي املدينة التي 
الســيطرة عليها منذ  يتقاســمان 

العام 2012.
الدفاع  النظام وقوات  وتسيطر قوات 
الوطني علــى مطار املدينة ومعظم 
األحياء ذات الغالبيــة العربية، فيما 
األكبر  اجلــزء  على  األكراد  يســيطر 

منها.
وأعرب مصدر قيادي في اإلدارة الذاتية 
عن أمله بـــ »أال تتأثــر احملادثات مع 
النظام بهذا احلادث«. وقال في اتصال 
صحفي إن »احلــادث جاء نتيجة زيارة 
عضو القيادة القطرية ياسر الشوفي 
إلى املنطقة حيث أطلق تهديدات بأن 
اجليش الســوري آت، ما شجع بعض 
ضباط النظام على خطف مواطنني، 
وتســبب فــي تدخــل األســاييش 

إلنقاذهم فحصل االشتباك«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
فتحت مراكــز االقتــراع أبوابها عند 
أمام  األحــد  امس  الثامنــة صبــاح 
الناخبني في السويد، لإلدالء بأصواتهم 
في االنتخابات التشــريعية، وســط 
القومي  اليمــني  بتحقيق  توقعــات 
لنتائج تاريخية على حســاب األحزاب 
احملافظــة. وتتنافس ثمانية أحزاب في 
التي تعد مســألة  االنتخابات  تلــك 

الهجرة أحد رهاناتها الرئيسية.
توجه الناخبون في السويد إلى مراكز 
انتخابات  فــي  األحد  امــس  االقتراع 
تشــريعية ســيعاقبون خاللها على 
األرجــح واحــدة من آخــر احلكومات 
نتيجة  ومينحون  أوروبا  اليســارية في 

تاريخية لليمني القومي.
وتشير استطالعات الرأي إلى أن حزب 
في  يرى  الذي  الســويد«  »دميوقراطيو 

وصول مئات اآلالف من طالبي اللجوء 
تهديــدا »ثقافيــا«، على غــرار حزب 
البديل من أجل أملانيا، سيحصل على 

ما بني 16 و25 باملئة من األصوات.
توقعات بتراجع كبير للمحافظني

وســيحصل احلزبــان املهيمنان على 
السويدية، وهما  السياسية  الساحة 
الدميوقراطيني  االشــتراكيني  حــزب 
مجتمعني  )محافظــون(،  واملعتدلني 

على نحو 40 باملئة من األصوات، أي ما 
ميثل تراجعا بأكثر من عشر نقاط عن 
النتيجة التي ســجالها في انتخابات 

.2014
لليمني  املســبوق  غير  املوقع  ويجعل 
املهيمنة  األحــزاب  وضعف  املتطرف 
تقليديا من املستحيل التكهن باسم 

رئيس الوزراء املقبل.
وســعى مرشــحو األحزاب الثمانية 

املتنافســة حتى الســاعات األخيرة 
عبر محطات التلفزيون، إلى إقناع 20 
باملئة من الناخبني البالغ عددهم 7,5 

مليون شخص، ما زالوا مترددين.
االشــتراكي  الــوزراء  رئيس  ويقــدم 
الدميوقراطــي ســتيفان لوفــن هذه 
االنتخابات على أنها »اســتفتاء على 
اليمني  يعتبرها  بينما  الرفاهية«،  دول 
سياســته  على  تصويتــا  القومــي 

املتعلقــة بالهجرة ودمــج املهاجرين 
في هذا البلد الذي ســجل فيه 160 
ألف طلب جلوء في العام 2015 وحده، 
أعلى نسبة في أوروبا باملقارنة مع عدد 

السكان.
وعشــية االقتراع، دان رئيس احلكومة 
إلى  الناخبني  ودعــا  الكراهية«  »قوى 
»البقاء في اجلانب املشرق من التاريخ«.
أما زعيم احملافظني أولف كريسترسون 

فقد دعا إلــى »تعاون يتجاوز اخلطوط 
احلزبية لعزل القوى« التي تسعى إلى 

»االنطواء«.
زعيــم حزب  اكيســون  ورد جيمــي 
دميوقراطيي الســويد من جنوب البالد 
حيث تتركز معاقــل اليمني املتطرف 
»نحــن اآلن فــي وضع منافســة مع 
االشتراكيني الدميوقراطيني واملعتدلني 

لنصبح أول حزب في البالد«.

أعنف غارات منذ نحو شهر على جنوب حماة

توقعات بتحقيق اليمين المتطرف لنتائج تاريخية

عشرات الغارات الروسية على إدلب وقتلى في اشتباكات مع األكراد

بدء االقتراع في االنتخابات التشريعية السويدية
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ثقافة10
دراسة

مقالمتابعة

ال جدوى من لغة عجالتها بال هواء
كيف متشــي وكلك ينــزف كهودج من 

احلزن واالسئلة   /ص17
     فالنــص علــى املســتوى التخييلي 
يتجلى بتماهي الشاعر واخالصه ملبتغاه 
بتدفق وجدانــي منبعث من دائرة الوعي 
الشعري املؤطر بعوامله الصورية ودالالته 
املوحية بتقنيات فنية يأتي في مقدمتها 
التكرار االسلوب التوكيدي املزيل للشك 
والنمط الصوتي والداللة النفسية التي 
الشــاعرعن مشاعره  من خاللها يعلن 
املكبوتة..فضال عن الرمز االستعاري الذي 
هو اداة فكرية للتعبير عن قيم غامضة 
لغــرض تصعيد التكنيك الشــعري..اذ 
فيه تســمو التجربة الشعرية فتتحول 
الدافق  رؤيا تستمد نبضها  الى  الصورة 
من الذاكرة الذاتية واملوضوعية بتوليفة 

جتمع ما بني الواقعي والتخييلي..
 الهي اني اشتاق الى وطن..بال اقدام

كي ال يتبعني
يــا اهل الكوفــة والبصرة.. يــا مطفأة 

القيامات
انكما ماء العراق االول ولوحته النازفة         

موالي اني بقدر ما حملت من الرايات

غدوت بال..قضية  
بالدي التي تنفعل ومتســك شــاربها...

كالعادة في آخر الليل
تسترخي في رابعة النهار

وتنــام على وجــع الســقيفة متنكبة 
بالرواة

حيث سقاؤو االحزان..يزرعون اجلفاف
وينهمرون كاجلراد على القصاع   / ص23

    فخطــاب الشــاعر خطــاب الذات 
التي  الغربة  للتعويض عــن  ومناخاتها 
يحس بهــا ومن ثــم ايجــاد حالة من 
التــوازن بينه والعالم احمليط به.. فكانت 
رؤيته الشــعرية تتصل بطبيعة نفسه 
وتكوينه الفكري والروحي وظروف حياته 
والواقــع.. باعتمــاد الوحــدة والكثافة 
الغنائيــة التي تعتمــد ضمير املتكلم 
الذي مييزها عن السرد املكثف والتوهج 
وانزيــاح لغتهــا عن املألــوف مع وجود 
االيقــاع والعاطفة…فضــال عــن  تنوع 
اشــكال اجلملة  الشــعرية في خطاب 
الشــاعر وعــدم خضوعهــا للمعايير 
التقليدية..اضافة الى انه يتميز بالتدفق 
اخليالــي والتشــكيل البالغي وتوظيف 
املكنون الســردي واحلــواري في اجلملة..

مع توظيف الفنون احلســية والبصرية 
واملكانية خللق عوامله الشــعرية..اضافة 
الى  توظيف ســيميائية التنقيط التي 
حتيل الى عالمة من عالمات الترقيم)داللة 
احلذف( التي تشكل)نصا صامتا تتعطل 
فيه داللــة القول(..والتــي تضفي بعدا 
تشكيليا وتفتح باب التأويل فتستدعي 
املتلقي لفك مغاليق النص واســهامه 
في مأل فراغاته.. فالنداء )احلركة الزمنية 
املتراكمــة بتأثيــر الصور فــي وجدان 
الشاعر تراكما كثيفا مترابط الوحدات 
وهو يعتمد النمو الزمني ..(اذ فيه تتوافد 
وتتراكم فوق بعضها  القلب  الصور من 
والشاعريوقظها من سباتها لينسجها 
بعقالنية فكرية مشــوبة باخليال.. هذا 
يعني ان النص يكشــف عــن عاطفة 
انســانية تختلج في نفســه حتى انه 
يوظف اجلســد للتعبير عــن انفعاالته 
اوتاره  العزف على  ومواقفه..كونه يجيد 
روحيا واشــاريا ليخلق ايقاعا يســتفز 
الذاكرة الذاتية )االنا( واملوضوعية)االنت( 
الذي يســتنطق عوالم النص ويكشف 
ونفســيا..(..  ابعاده)اجتماعيــا  عــن 
التي شــكلت زخما  املتصارعة  وعوامله 
مــن االلفــاظ املتناقضة فــي داللتها 
نســجها  في  املتناســقة  ومعانيها..و 

ووظيفتها..

 انك وحدك املقيم في فردوس النهارات     
امنح قلبي تأشيرة غيم..البلل وقتي

انت املولود كقنديل مجروح
والنائم كتمثال تعمد بالريح

يا غصن االرض الراكض بالغيم
ال..ال تتلفت

فجرح البالد يسهر كاملنائر  /ص110
  فالنــص بتزاحم صــوره املوحية يتوق 
للتوحــد واخلروج عن الــذات ليذوب في 
ومتفاعال..من  فاعــال  وفعال  اآلخروجودا 
خالل خطاب الشــاعر الذي هو خطاب 
الذات ومناخاتهــا للتعويض عن الغربة 
التي يحس بهــا ومن ثم ايجاد حالة من 
التــوازن بينه والعالم احمليط به.. فكانت 
رؤيته الشــعرية تتصل بطبيعة نفسه 
وتكوينه الفكري والروحي وظروف حياته 
والكثافة  الوحــدة  باعتماده  والواقــع.. 

الغنائيــة التي تعتمــد ضمير املتكلم 
الذي مييزها عن السرد املكثف والتوهج 
وانزيــاح لغتهــا عن املألــوف مع وجود 

االيقاع والعاطفة…
الطريق الذي افضى بنا

هو لم يكن العمر الذي تكاتبنا عليه
قالوا...لك ان تكون طليقا كالبراري

وصبحك مضيء..كالزعتر
جملوا لنا الباحات بعشبة اخللود

وأناروا لنا متثال انكيدو
يا الهي انت ترى جند سراياك

بالكنائس واملعابد
انت ترى كيف كان بطرس املقدس صيادا 

للسمك واالقدار
يــا الهي نــرى اقدامك تغطــي هزائم 

االنسان  /ص57
النصــي يتشــكل مــن    فاملشــهد 

خالل تداعــي الزمن فــي الذاكرة التي 
املاضي عبر تقانة)االسترجاع( تستدعي 

ورموزه  وافكاره  ورؤياه  قيمه  وتستحضر 
بصفته بــؤرة النص والــذي ينبثق من 
جملة من القيــم الفنية واملوضوعاتية 
التي يوظفها )املنتج( الشاعر بامكانات 
وقدرات اســهمت فــي ايصال مضمون 
النــص الفكــري واالنســاني عبر لغة 
متفجرة..متميــزة بتكثيــف واختــزال 
العبارة واعتماد اجملــاز والدالالت املوحية 
التي اســهمت في تأثيث النص وعوامله 
لتحقيق وظيفة مزدوجــة جتمع ما بني 
احملققتني  املتداخلتني  واالشــارة  اللفظ 
للوظيفة االغرائية التي متيل الى التأويل 
للكشف عما خلف االلفاظ واملشاهد.. 
احملتشــدة في نســيج البنــاء النصي 
تقوم  انســانية  فلســفة  من  املنطلق 
علــى الطروحات النفســية والفكرية 
التي تستدعي املستهلك)املتلقي( لفك 
شفراتها باســتحضار اخلزين الذاكراتي 
واعتماد التشخيص والتحليل والتأويل..

اضافة الى  توظيف امليثولوجيا واملتخيل 
الشــعبي الذي جــاء على مســتويات 
متعــددة مــن حيــث املبنــى واملعنى 
احلكائية)تاريخية/اجتماعية/ واملرجعية 

اسطورية..(..
  وبذا اســتدعانا الشاعر لرحلة شعرية 
مكتظــة بعوالهــا اخلصبــة بالــرؤى 
واالحاســيس ..باسلوب ســردي  شائق 
متكيء علــى التكثيف اجلملي  املبتعد 
عــن االســتطراد الوصفــي خللق نص 
بالعواطــف  حسي..شــعوري..مكتنز 
االنســانية  روحيا..واالجواء الرومانسية 
احملركة للحــواس الشــعورية.. بائتالف 
اجلمــل والتناغم الصــوري وااليقاعي..

اجلمالي الذي ياخذ نســقه من عاطفة 
النص الغارقة في  الوجد الذي يســبح 
الشــاعر وســط عوامله عبــر فضاءات 
منفتحــة علــى آفاق داللية مشــبعة 
بها الذاكرة الشــعرية املنتجة لصورها 
خطاب  لتخلــق  بحلميتها  املتجــاوزة 
يتكيء على فضاء داللي عبر بنية يغلب 
عليها االنزياح الذي يكشــف عن امتالء 
اخمليلة باملعطيات احلســية..وبذلك وفق 
الشــاعر)املنتج( في احلديث عن نفسه 
حديثــا متوازنا من خــالل الصور اجملردة 
التي صيــرت التعبير الشــعري تداولي 
املعنى..اليخلو من حس داللي عن طريق 
والتنقيط  االستفهام  اسلوب  استثمار 
والتكرار الذي وظفه للتوكيد وتوســيع 

مدى النص والصورة.. 

علوان السلمان
 

النص الشــعري مغامــرة فكرية حاملة 
بجنة مفقودة يحققها منتج)شاعر( عبر 
متجاوزة  رائية،  جتريبية كاشفة،  مغامرة 
بايحاءاتها  بلغــة مشــحونة  للواقــع، 
اخلالقــة لصورهــا املســتفزة لذاكــرة 
خلزينه  والنابشــة  املســتهلك)املتلقي( 
املعرفي لإلجابة عن اسئلتها باستنطاق 
صورها والكشــف عما خلــف الفاظها 
الرافض  اجلمالــي  وتشــكلها  الرامــزة 

للتأطير، واملوقظ ملكامن الشعور.
الشــعرية  اجملموعــة  وباســتحضار     
)حزنخانة(..التي نسجت عواملها الصورية 
اجلامعة ما بني النــص العمودي متمثال 

في)يا مضمر الشجن االنيق(:
       قــم للمعلــم واحتضنــه وســاما     

واجعل لرفعته النجوم مقاما /ص122
و)يا جنمة احلظ البعيدة(:

    من حتت غيمته تلوح فسائل       وبروحه 
العطشى متر قوافل /ص126

 والنص النثري املفتوح انامل الشاعر علي 
مجبل املليفي واســهمت دار املثقف في 
نشرها وانتشارها/2018. وهي تفرش امام 
متلقيها عوالم الروح املعبرة عن مكنونات 
الذات الرومانسي القائم على االحساس 
)بوقع الكلمات من حيث الشــكل ال من 
حيث املعنى(. على حد تعبير سارتر.النها 
الذات  اسرار  املســتبطن  احلالم.  الوجود 
والذات اجلمعي اآلخر النفسية، ابتداء من 
العنوان االيقونــة الدالة على واقع مأزوم 
والكاشــف عن املكان البــؤرة الثقافية 
املضافــة املكتظة بحزنهــا املتمرد على 
هموم احليــاة، واهداء شــكل نصا موازا 

كاشفا عن املتون النصية بعنواناتها:
)الى دمع العراق النبي /واالمة الرسولة /
الى بالدي التــي طينتها الليالي/واغرقها 

اجلفاف( ص5
كن ولو مرة تنظف االبجديات بســفينة 

املعنى
كن ولو فرصة ترابية بلون املضيعني

كن للوراء
وانت تطــوف بنافــذة ما مر اســالفك 

مبضافاتها
نحن الذيــن جنر االلــوان لنكمل اللوحة 

التي تتطاير منها النبال
كما نذرف االغاني لوطــن يبيع احلقائب 

بطعم الفراق
الكالم هو مضيعة في منتدى الرواة كما 

قلت لك

مبختلــف األحجــام مثلــت مراحل من 
ســيرتها الفنية وهي تدخــل في عوالم 
الساحرة  واألنطباعية  الشــعبي  التراث 

في أقتناص حلظة الفكرة قبل أن تولد.
وأزعــم أن التشــكيلية عادلــة فاضل 
األبراهيمي وما عاشــته من حياة وبهذا 
التوقد ، توقظ حيــوات كانت غافية في 
قاع كائــن واســتحضرتها قوتها لبلوغ 

وجتاوز احملنة أستمرارا .
وهذا املعــرض هو لذائذ هواجس أدركتها 
وملســتها في فضــاءات أقتحمت فيها 
شــجاعة امرأة حتدت كارثة احملنة لتقف 

علــى بوابات ضفتها األخــرى من اجلمال 
وصناعتــه ، وتعلــن عــن حضورها مرة 
اخرى، وتقول تلكم هي ورقة محنتي وقد 

مزقتها الى األبد .
وأزعــم أن حمليطها بــكل متفصالته كان 
ســببا في بقاء جــذوة احلــب ومعانيه 
وجماليتــه يقظــا في قلبهــا ، لتدخل 
مرابعها الفنية من جديد مبعنى األنسانة 
.. الفنانة الصبورة املتحدية محنة كادت 

أن تودي بحياتها .
وهذا املعرض خالصــة األنتصار للحياة ، 

للجمال ، للتشكيل .

أراء وأنطباعات 
الشــاعر حبيب الســامر : حتد كبير ما 
الفنانــة املبدعة  شــاهدته في معرض 
عادلــة األبراهيمي، وجناح مميــز في هذا 
التحــدي ، أنه درس بليــغ لنا جميعا في 
تخطي الصعاب وعوائق الطبيعة ، ودرس 
للمرأة العراقية في جتاوز ســدود النزعة 
الذكورية وقهر الصعاب ، ودرس لألصحاء 
وســواهم فــي كبــح تداعيــات املرض 

وأفرازاته النفسية والعاطفية .
الناقــد محمد يونس : الفــن تلك الروح 
الدافقة جماال ومعاني ،هو التعبير األبلغ 
أيقاعتها  بتنــوع  األنســاني  املعنى  عن 
، فمن التراث مســتلهما الــى التجريد 
كمعنــى بليــغ ، وقد المســت الفنانة 
أقصى معنى مفتــرض لونا ، فكان للون 
وظيفة أســاس عبر حركته في األنشاء ، 
وتذكرني الفنانة عادلة بشعور فان كوخ 
في األنتصار للمعنى األنساني ، وجدلية 

موندلياني في رفض القبح والشرور .
الشــاعر ريــاض الغريب : فــي اللحظة 
وقفت أمــام لوحاتك شــعرت بأن لغتي 
توقفت وبدأت لغة أخرى داخلي ، شــكرا 
جلمال روحك وأنــت تضعينا وجها لوجه 

مع احلياة

البصرة ـ فهد الصكر:
 

 على هامش ملتقــى الرواية الثالث الذي 
في أنعقــد في البصرة الفيحــاء للفترة 
من 6 – أيلول 2018، أقامت نقابة الفنانني 
العراقيــني – فــرع البصــرة بالتعاون مع 
منتدى أديبات البصرة ، املعرض الشخصي 
السادس املوســوم » رحلة اللون والتحدي 
التشــكيلية عادلــة فاضل  للفنانــة   «

األبراهيمي .
 أفتتــح املعرض د . ســلمان كاصد رئيس 
أحتاد أدبــاء البصرة برفقة الشــاعر آوات 
حسن ممثل وزير الثقافة والسياحة واألثار ، 
والشاعر أبراهيم اخلياط األمني العام ألحتاد 
األدباء والكتــاب في العراق وعدد كبير من 
الوفود املشاركة في ملتقى الرواية الثالث 

وجمهور البصرة التواق للجمال .
وقالــت الفنانة عادلــة األبراهيمي : تلك 
باللون واجلمال،  رحلتي التي دونت لغتــي 
وروح التحــدي كمثال حللم هــو ما يرافق 
تفاصيــل قوتي ،كي أثبــت أن الصعاب ال 
تقف عائقا أمــام تأمالتي وهي متتاز بحب 
األخرين ، ويقينــا صوتهم كان أنتصار لي 

مع كل لوحة من لوحات معرضي هذا .
ضم املعــرض أكثــر من 30 عمــل فني 

غالف اجملموعة الشعرية

النص على المستوى التخييلي 
يتجلى بتماهي الشاعر 

واخالصه لمبتغاه بتدفق 
وجداني منبعث من دائرة 

الوعي الشعري المؤطر 
بعوالمه الصورية ودالالته 

الموحية بتقنيات فنية 
يأتي في مقدمتها التكرار 
االسلوب التوكيدي المزيل 

للشك والنمط الصوتي 
والداللة النفسية التي من 

خاللها يعلن الشاعرعن 
مشاعره المكبوتة

خصوبة الرؤية.. في )حزنخانة(

التشكيلية عادلة االبراهيمي ترسم رحلة التحدي
في معرضها السادس

حذام يوسف الطاهر
 

يبــدو أننا نعيــش عصر احلرمــان، ثمة 
خيــال غادرنا في ظل أســقاطات خارج 
تفكير أدواتنا املعرفيــة، أزعم أنها وحي 
أنكسارات ذاتية ال تتفق مع وعينا، وكيف 

نفهم واقعا خارج منظومتنا.
أعتقد ذاتها الصورة التي هاجرتنا، ظلت 
مكانها قصيدة نتمناها في راهن نحلم 
به، ال حتتمــل التأجيل، ولذا صرخت تلك 
الدواويــن لشــعراء حتــى بعضهم لم 
احلرية،  يدرك احللم، على تخوم صباحات 
وقد فقدنا حالوتهــا من زمان، وكانت بل 
ولدت مفرداتنا وهــي حتتفي باألحتجاج 
ضد صــور األمس، وكنا نــدرك مواقفه 

األنسانية ضد أمانينا رمبا .
وهنا ميكن القــول بأن قصائد اليوم باتت 
أكثر حزنا في أمس حاجتها وقد سجلت 
أكثر مــن واقعة مختلفــة املعاني لدور 
ونضــال فقراء الشــعب العراقي احلالم 
معهم بعالم بعيدا عن التعســف بكل 
اشكاله، ورمبا لم تسجله مدونات األعالم 
آنذاك، بل كانت تخشى كل  والسياسة 
قصائدنــا ألنها صارت منشــورا ســريا 
البعض في خلوات وجلســات  يتداولها 

أقرب الى العزلة.
لقد أرشــف  الشــاعر  وهو ابن املدينة 
والعاصمة بغــداد كل قصائده مبفردات 
تعرف عليها من أعمــاق وجودها ، جذوة 
ثورة ال تهــدأ ، وأرخت هذا » املغّيب » من 
حياتنا وحياة قــادم نحلم به وقد جفت 
وبقيت قصيدة القصيدة تقض مضاجع 
» الســلطة »  لتحضر في كل مناسبة 
عــن الثقافة وهي تنيــر عتمة واقعيات 
بغداد واجلنوب ، بل أسست لهذا املهرجان 
أو ذاك في بصمة مغايرة ، ليصبح بصمة 
حضــور الفت في صميم املشــهد وكل 
أدباء ومثقفي العراق والعرب وقد جتاوزت 
البعيد  منذ  واقعنــا  قصائدنا جغرافية 
، ونحتفــي به لقادم أجمل في مشــهد 

األحتجاج والثورة ومعاني احلرية.

معاني القصيدة 

اصدار

األنثروبولوجيا  “روائيو  النفســي”،  السرد 
الروائية”،  الثقافة  الشعبية”،”أيديولوجيا 
“الرواية األيكولوجيــة والنقد”، و”تداولية 

التأثيث السردي”.
بداية يبحث الناقد في ما يسمه بـ”الرواية 
النفسية”، موضحا التقنية التي يتبعها 
املؤلف إلمتام روايته، مبينا التداعيات التي 
تشــكلها الرواية من وجهة نظر السارد، 
عبر حتليــل العوامل التي تســتند إليها 
مجموعة من الروايات في سياق تطبيقات 
النفسي،  السرد  اإلنســاني في  السلوك 
للروائي  “آالم السيد معروف”  رواية  ومنها 
غائب طعمــة فرمان، التــي صنفها إلى 

عشــرة هذيانات عدها نوعا من “اإلنشاء 
بأنه إنشــاء ُجمل  الــذي يصفه  اجملازي”، 
ذات معنى تفيض مببدأ فلســفة التحول 

النفسي واجلسدي.
كما وقف إسماعيل إبراهيم عبد، في هذا 
الفصل، علــى رواية “فصول محذوفة من 
روايــة بتول” حملمد ســعيد الصكار، التي 
تكاد تطغى فيهــا العالقات احلزبية على 
غيرها من العالئق، وما حتويه هذه العالقات 
من تضحيات ونكبــات وخيانات بالدرجة 
األولى، ورواية “بحر أزرق قمر أبيض” حلسن 
الرحالت،  إلــى أدب  التــي تنتمي  البحار، 
مبحرة بالقارئ من عالم الواقع إلى عالم 

اخليال، ومن عالم البحر إلى عالم األدب.
الناقد  اهتــم  ثانــي فصول كتابــه  في 
باألسطورة، محلال مجموعة روايات تقوم 
على عالقة بني األسطورة واألنثروبولوجيا 
اجملتمعات  على  ترتكز  الشــعبية، كونها 
الرواية  البدائية. ويعرف هــذا النمط من 
بأنــه يحتوي علــى “حكايــة ذات أحداث 
عجيبة خارقة للعادة”، أو تدور حول “وقائع 
تاريخية قامت الذاكرة اجلماعية بتغييرها 
وحتويلها وتزيينها”. وهــو بذلك يربط بني 
األسطورة واحلكاية الشعبية، انطالقا من 
أن األخيرة تتميز بهاجس اجتماعي بشكل 
رئيســي عن حكاية اخلرافــة والبطولة، 

كما يعدها واقعيــة إلى أبعد حد، خالية 
والفلســفية،  امليتافيزيقية  التأمالت  من 
ومركزة علــى أدق تفاصيل احلياة اليومية 

وهمومها.
يحلل إسماعيل إبراهيم عبد في الفصل 
الثالث اآللية التي يجري عبرها تناقل اإلرث 
املعرفي، ملتقطا مجهــودات الروائي في 
أثناء سعيه لتثبيت موقفه، “كونه الوريث 
القادر على فحص آثار بالده واحلفاظ عليها 
بحســب الفرصة التي خلقها لنفسه”. 
ومن الروايات التي مثلت هذا املوضوع “قوة 
الضحك في أورا” حلســن مطلك، و”التل” 

لسهيل سامي نادر.

يبحث الناقد العراقي إســماعيل إبراهيم 
عبــد، في كتابــه “تكنو- ثقافــة” الصادر 
حديثا عــن دار األمل للنشــر والتوزيع في 
إربد )األردن(، مجموعة من الشروط الواجب 
توافرها في الروايات العربية، بأسلوب نقدي 
يصّنف عوالــم روايات عدد مــن الروائيني 
العراقيــني، مــن نــواح جماليــة وداللية 
وثقافية، داعيا إلى حرية اجلمع بني تقنيات 

سردية مختلفة.
ينقســم الكتــاب إلى ســتة فصول، من 
عناوينهــا “الثيــم األنثروبولوجيــة فــي 

تكنو - ثقافة
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متابعة الصباح الجديد: 

أكــد علمــاء البيئــة أن خطر 
الســجائر على ميــاه احمليطات 
والطيور  البحريــة  والكائنــات 
ال يقل عن خطــر تلوثها باملواد 

البالستيكية.
األوليــة  للتقديــرات  ووفقــاً 
احمليطــات  أبحــاث  ملؤسســة 
األميركيــة، فــإن معظم تلوث 
احمليطــات العامليــة يتكون من 
التقليديــة.  الســجائر  فالتــر 
وهذه الفالتــر لن تتحلل إال بعد 
ألنها  الســنني،  عشــرات  مرور 
تتكون من البالستيك وأسيتات 
الســيلولوز، وتعــدان املادتــني 
التحلل.إضافة  فــي  األصعــب 
البحري وضرره على  التلوث  إلى 
النظــام البيئي، ووجد الباحثون 
%70 من  آثار مواد كيميائية في 
التي مت فحصها، وعثروا  الطيور 
أيضا على آثار سموم كيميائية 
في أكثر من %30 من السالحف 
البحريــة والعديــد مــن أنواع 

األسماك البحرية.
ومت حتديــد مصــدر هــذه املواد 
الكيميائية السامة، فتبني أنها 
تتطابــق مع املــواد الكيميائية 
صناعــة  فــي  املســتعملة 

السجائر.
حذرت  متصــل  صعيد  وعلــى 
املدخنني  أن  من  كورية  دراســة 
يواجهون مخاطر أكبر بنســبة 
عنــد  باخلــرف  لإلصابــة   ٪٢٠

بلوغهم سن الشيخوخة.
وذكرت دراسة عن جامعة سول 
“اخملاوف  أن  اجلنوبيــة  الكوريــة 
ازدادت مــن أن الســجائر تؤدي 

إلى ســلب الذكريات ببطء بعد 
عدة جتــارب علميــة، مبينة أن 
التوقف عن هذه العادة السيئة 
ســيحمي املاليني مــن اإلصابة 
باخلرف في وقت الحق من احلياة، 
ومع ذلك، لم يتمكن العلماء من 
حتديد سبب ارتباط التدخني مبثل 

هذا اخلطر املرتفع للخرف”.
واضافت الدراســة ان ” التجارب 

أظهرت على مدى العقد املاضي 
أن التدخــني والكحوليات ميكن 
أن يتســببا في انكمــاش املادة 
الرمادية في الدماغ، وهي اخلاليا 

التي تقسم املعلومات.
اجلديدة حياة  الدراسة  وتتبعت   
٤٦ ألــف رجل فوق ســن الـ٦٠ 
لنحو ١١ ســنة، ووجد الباحثون 
أن أولئــك الذين لم يدخنوا قط 

تعرضــوا خلطــر أقــل لإلصابة 
باخلرف بنسبة ١٩٪ باملقارنة مع 

املدخنني.
من جانــب آخر: أفادت دراســة 
بريطانيــة في وقت ســابق، أن 
طباعة التحذيرات الصحية على 
للسجائر  األســطواني  اجلسم 
وليس على علب الســجائر من 
اخلــارج، ميكن أن يردع الشــباب 

ويبعدهم عن التدخني.
الدراسة أجراها باحثون باملعهد 
الوطني ألبحاث الســرطان في 

بريطانيا.
وأجريت الدراســة الختبار طرق 
جديدة ومبتكرة لتعزيز الرسائل 
الصحية بشآن أخطار التدخني.

وقــام الباحثون بإجراء دراســة 
على مــا يقرب من ألف شــاب 

من شتى أنحاء بريطانيا، تتراوح 
أعمارهم بني 16-24 عاماً، لرصد 
تصميمات  حــول  فعلهــم  رد 

السجائر اخملتلفة.
ووجد الباحثون، أن الشباب كانوا 
أقل عرضــة حملاولة جتربة تدخني 
السجائر عند وضع حتذير صحي 
»التدخني  بــأن  يفيــد  مطبوع 
األسطواني  اجلسم  على  قاتل« 
علب  علــى  وليس  للســجائر، 
الســجائر من اخلارج كما تفعل 

شركات التبغ حالياً.
وأثبتت النتائج أن وضع التحذير 
الصحي على الســجائر، يعني 
أن الشــباب مبن فيهم املدخنني 
وغير املدخنني كانوا أقل احتماالً 
جتريبة  حملاولــة  مــرات  بثــالث 

السجائر.
ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية، 
فإن »التبغ يقتل مــا يقرب من 
6 ماليني شــخص بإقليم شرق 
أكثر  بينهم  ســنوياً،  املتوسط 
من 5 ماليني متعاطني ســابقني 
للتبــغ، ونحو600 ألف  وحاليني 
املدخنني  غيــر  مــن  شــخص 

املعرضني للتدخني السلبي«.
وأوضحت املنظمة، أن »التدخني 
الرئيســة  األســباب  أحد  يعد 
للعديــد من األمــراض املزمنة، 
مبا في ذلك الســرطان، وأمراض 
الرئة، وأمــراض القلب، واألوعية 

الدموية«.
وأضافت أنــه ما لم يُتخذ إجراء 
في هــذا الصدد، ميكــن للتبغ 
أن يقتــل عــدداً كبيــراً يصل 
إلى 8 ماليني شــخص ســنوياً، 
يعيش %80 منهــم في البلدان 
الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة 

بحلول عام 2030.

السجائر تشكل خطرًا كبيرًا على مياه المحيطات
العلماء يكشفون سبب ظهور

»وجه اإلنسان على القمر«
وضح علماء الكواكــب من جامعة راتغر ســبب ظهور 

األمناط اخلفيفة على سطح القمر.
وكتب موقــع “Science Alert” أن العلماء اكتشــفوا أن 
موقع ما يســمى بـ “دوامات القمر” على سطحه مرتبط 
مبجال مغناطيســي معــني، غير أن ليــس كل منطقة 

للمجال املغناطيسي تثير ظهور أمناط كهذه حولها. 
وأشــار املوقــع إلــى أن القمر نفســه ال يولــد مجاال 
مغناطيسياً عاملياً. ولهذا السبب كان ظهور هذه األمناط 

على سطح القمر لغزا حتى اآلونة األخيرة.
 وكان البعــض يشــاهدون وهما لـ “وجه اإلنســان على 
القمر” وهو املكان الذي تســببت الدوامــات فيه بظهور 

أمناط تشبه وجه اإلنسان.
واســتوضح الباحثون بفضل إنشاء أمنوذج كومبيوتري أن 
هذه الدوامات يجب أن تظهر بالقــرب أو فوق موارد اجملال 
املغناطيسي الواقعة حتت سطح القمر. وتقع هذه املوارد 
علــى عمق غير كبير ومتثل “أنابيب احلمم” العمودية التي 
تتشكل بسبب التبريد غير املتكافئ للحمم التي تتدفق 

من البراكني.
وأفاد العلماء بأن تشــكل “أنابيــب احلمم” هذه مت منذ ما 
بني 3 و4 مليارات عام. ويعتقد العلماء أنها )أنابيب احلمم 
هذه( تفسر بشكل مثالي سبب ظهور األمناط. وتكتسب 
الصخور القمرية في أثنــاء ارتفاع درجة حرارتها إلى 600 
درجة مئوية وتبريدها وذلك في ظروف غياب األوكسجني، 
تكتســب خصائص مغناطيســية، ألن درجــات احلرارة 

املرتفعة تؤدي إلى صهر املعادن وإطالق احلديد.

دراسة تكشف أثر مجفف
الشعر على عمر االنسان

توصلت دراسة حديثة إلى أن الضوضاء البيضاء الصادرة 
عن أجهزة التلفاز ومجففات الشــعر، ميكن أن تقلل من 
قدرة الدماغ على التكيف مــع املعلومات الواردة وكذلك 

تسرع الشيخوخة.
 :Iowa وقالت معدة الدراســة، منى عطاره، مــن جامعة
“تظهر أدلة متزايدة أن الدماغ يتأثر عند تغذيته مبعلومات 
عشوائية، مثل الضوضاء البيضاء، بسبب حتطيم رسول 
كيميائي معــني”. ويعبر مصطلح الضوضاء البيضاء عن 
مجموعــة من األصوات التي جتمع جميــع الترددات التي 
يستطيع اإلنسان سماعها، والتي تقع في مجال الطيف 

الترددي ما بني 20 إلى 20 ألف هيرتز.
وغالباً مــا ينصح بالضجيــج األبيض ملرضــى الطنني، 
لتغطيــة الرنــني املتواصل الذي يســمعونه. ويعتقد أن 
الطنني يحدث بســبب عجز الدماغ عن تصفية األصوات 

اخملتلفة التي تلتقطها األذنان.
وبعد مراجعة دراســات على احليوانات، يعتقد العلماء أن 
هذه التأثيرات نفســها قد حتدث عندما يتعرض اإلنسان 
للضجيج األبيض، حتى إذا عد مستوى الضوضاء آمناً من 

قبل إدارة السالمة والصحة املهنية بالواليات املتحدة.
 JAMA مجلــة  فــي  املنشــورة  الدراســة  وخلصــت 
Otolaryngology، إلــى أن الضوضــاء البيضاء والطنني 
يسرعان عملية شــيخوخة الدماغ، وال ينبغي التوصية 
باستعمال هذا النوع من الضوضاء كعالج حلالة السمع.

وعلى الرغم من أن النتائج قد تبدو واقعية، إال أنه لم يتم 
التحقق من تأثير الضوضاء البيضاء على البشر بعد.

ملونشريط

فالتر السجائر تلوث احمليطات

بغداد-الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التربية، أمس األحد، 
التقدمي على معاهد  عن فتح باب 
الدراســي  للعام  اجلميلة  الفنون 
املقبــل 2018 ــ 2019 بحســب 
الشــروط والضوابط التي اعدتها 

مسبقاً.
وقــال مصــدر باملديريــة العامة 
ألعداد املعلمني والتدريب والتطوير 

التربــوي ، إن املديريــة فتحت باب 
الفنون  التقــدمي علــى معاهــد 
اجلميلة ابتداء من الثاني من ايلول 
اجلاري ، موضحاً ان ، القبول شمل 
الدراســة  معاهد  علــى  التقدمي 

الصباحية واملسائية.
التقــدمي  أن »  وأضــاف املصــدر، 
عبر استمارة  الكترونياً  ســيكون 
مت نشــرها على املوقع االلكتروني 

اخلاص باملديريــة لتلقي الطلبات 
إلى  من قبل اخلريجني« ، مشــيراً 
»اعــداد خطــة للقبــول اخلاص 
باملعهــد مع قــرب بدايــة العام 
لقبول  آليــة  لتحديد  الدراســي 
الطلبــة فــي معاهــد الفنــون 
واملســائية،  الصباحية  اجلميلــة 
ومت عقد اجتماعات موســعة مع 
مــدراء املعاهد لتحديــد الطاقة 

االستيعابية لكل معهد مع وضع 
اللجان املشكلة ملقابلة املتقدمني 
على  التأكيد  عن  فضالً  واالختبار، 
مواضيــع منها جــدول احلصص 
اخلاصة  التقييمية  واالســتمارات 
مبدير املعهــد ومعاونيه مع ضرورة 
تغييــر جلنــة املقابلة لترشــيح 
املعاهد  اقسام  ورؤســاء  معاونني 
وتكــون اللجنة حصراً من مديرية 

االعداد والتدريب”.
بعــض  “نقــل  الــى  ولفــت 
االختصاصات الى املديريات العامة 
للتربية بعد التأكد من الشــواغر 
في بداية العام الدراسي 2018 ــ 
2019، مشدداً على دور املعتمدين 
في املعاهد لتســلم البريد اخلاص 
واالجابة  والوثائق  الصدور  بصحة 
عليها”، مؤكداً أن “قبول املتقدمني 

اجلميلة  الفنــون  معاهــد  فــي 
للبنــات والبنني ســيعتمد على 
الفني  االختبــار  واجتياز  املعــدل 
الذي يبني مواهــب املتقدمني من 
الطلبة، وتكــون املفاضلة بينهم 
على اســاس الدرجــة االعلى في 
الثالث  ملرحلة  الــوزاري  االمتحان 
املتوسط في حال زاد عددهم على 

الطاقة االستيعابية”.
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تراثيات

طارق حرب : 
عن مصطلح وكلمة وأســم املــال واملالية 
فاذا كان هذا يشــير الى مــن يتولى تعليم 
الصغار في الكتاتيب قبل انتشــار املدارس 
وفي النصف االول من القرن العشرين فأننا 
وجدنا ان اســتعمال مصطلح املال في تلك 
الفترة كانت له اســتعماالت عديدة ال تعد 
وال حتصى منها انه كان يســتعمل  للذكر 
واالنثى وليس الذكر فقط ، وان كان يستعمل  
مصطلــح ماليه املؤنث فاملال يراد بها الرجل 
واملرأة ومن استعماله  وجدنا ان اشهر مقرئ 
في ) السبايات( احلســينية في تلك الفترة 
وبال منازع املال ســلمان الكرخي الذي ينشد 
في مواكب الكرخ احلســينية وهي مواكب 
الشيخ بشار والعالوي والشواكة والكرميات 

ومحلة الذهب وغيرها من محالت الكرخ
البغدادية  املغنية  به  واملالية لقب اشتهرت 
املشــهورة صديقه املالية علــى الرغم من 
انها امتهنت الغناء ًوممن حمل مصطلح مال 
الذين أجــادوا قراءة القرآن واحلمد والتمجيد 
واالذكار وخاصة املال عبد الستار الطيار الذي 
كان يجلس مســاء كل جمعه على التخت 
اخلشبي املوجود في باب جامع الشيخ عبد 

القادر الگيالني
ويحمل لقب املاليــة القواله التي يؤتى بها 
لتقرأ على النســاء عند حصول الوفاة وفي 
أثناء املأمت وفي عشــرة عاشــوراء حيث تقرأ 
للنساء مأساة االمام احلسني »ع » من دفترها 
الذي يتضمن االشــعار والقصة والنســاء 
أو  بالعزاء الشخصي  تقوم باللطم ســواء 

بعزاء االمام احلسني »ع ».
وقــد وجدنا ان املال لقــب لبعض قراء املقام 
املال حســن  البغداديــة منهم  والبســته 
البابوجچي واملال خضر اجلصاني واملال سعدي 
املوصلي وغيرهم واملال كان يستعمل كلقب 
فــي بغداد وهو أقل من لقــب البيگ ولقب 
الباشــا ولكنه مياثل لقــب االفندي ذلك ان 
هذا اللقب عــادة يطلق للذي يرتدي املالبس 
األوروبية واملوظــف الصغير في حني ان هذا 
اللقب يطلق على غيــره وخاصة من يرتدي 

املالبس العربية.
أما أشــهر من جرى أهل بغداد اطالق أسم 
مــال وماليه فهم مــن تولــى التعليم في 
الكتاتيب ببغداد التي كانت اشبه باملدارس 
األولية وأحياناً تكون الكتاتيب في املساجد 
واجلوامع حيث يتعلم الطفل مبادئ القراءة 
والكتابــة وتعليــم وحفظ القــرآن الكرمي 
حيــث يتم عمل حفلة لــه عند حفظ جزء 
ثم اذا ختم القــرآن فأن احلفلة تكون كبيرة 

ألصدقائه االطفال ويتم تقدمي الهدايا للمال 
الذي علمه وال يشــترط ان يكون من يعلم 
الطفــل الذكر في الكتاتيب ذكــراً وامنا قد 
يكــون أنثى ونادراً مــا كان الطفل بال فلقه 
أي استعمال العصا في ضرب الطفل حيث 
كان الوالد عندما يأتي بأبنه يقول للمال) لك 
اللحــم ولي العظــم( أي ال مانع من ضربه 
شــريطة أن ال يوصــل الضرب الى كســر 
العظم ذلــك ان عصا اخليزران جزء من لوازم 

املال .
وكان في رصافة بغداد من يسمى ألله وليس 
مــال أي املربي أو املالحظ وهــو الذي يحتوي 
بيته على االطفــال الصغار حيــث يتولى 
اهلهم لذلك  ورعايتهم بدال من  مراقبتهم 
أشــتهر في تلك الفترة أللــه هراتي وألله 

عليوي والله خديجة
ومن املاللي من النساء املال قنبوره في احليدر 
خانــه واملال اســماء في باب الشــيخ واملال 
مرزوگه في باب الشيخ واملال نعيمه في سيد 
عبد اهلل واملال فطومــة في العاقوليه واملال 
بيبيه في رأس الساقية واملال زهره في سراج 
الدين واملال ملكه في طريق باب الشيخ واملال 
بهيه في الصدرية واملال حياة في باب الشيخ 
واملال شفيه في احليدر خانه واملال عطية واملال 
خجاوي في الكرخ واملال أمونه في الدسابيل 

واملال درويشه واملال رازقيه في قنبر علي واملال 
مهنايه واملال ملكه .

أما املاللي الذكــور فمنهم املال صالح  واملال 
عبد الغني في باب الشــيخ واملال محمد بن 
حاج فليح واملال قاســم املغربي واملال عباس 
بهي واملال أحمــد املغربي واملال محمد فليح 
واملال أســعد فــي احلضــرة الگيالنيه واملال 
محمد في الدســابيل واملال أحمد في سوق 
الچوخچيــه واملال ابراهيم حتت التكيه واملال 
صالح في قنبر علي واملال جابر في القشــل 
واملال حاج محيي الدين واملال مهدي في رأس 
الساقيه واملال داود في مسجد العماره واملال 
كمال الدين في مســجد ظهير الدين واملال 
عبد اهلل فــي البومفرج واملال حاج حســن 
في امليدان ، واملــال رميض في الطوالت واملال 
رحيم في مســجد اخلضيري واملال عبد اهلل 
في السنك واملال عبد الرزاق في جديد حسن 
باشا واملال سلمان في السنك ،  واملال عليوي 
فــي الدوكچيه واملال مهدي في حمام املالح 
واملال لطيف بالكرخ واملال  رجب في مقاهي 

عگيل ، واملال داود بالفحامة .
واملال جابر في القشــل واملال داود العاني في 
الفحامة واملال عارف في سوق اخلفافني ، وفي 
الكــرخ املال داود واملال االفغانــي واملال جليل 

واملال عبد الوهاب والسيد شاكر البدري.

المال والماليه بين التدريس بالكتاتيب 
والقراءة في المواكب الحسينية

مال من ثالثينيات القرن املاضي في بغداد

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.
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3. تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة 

)معكوسة( o رجف.
4. انتفاخ o مساعدة وإمداد.

5. أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه.
 o 6. جهــاز العروس )فــي اخلليج( 

حيثما تهب الريح.
7. حترك في محله بدون تقدم o ثالثة 

حروف من فنان.
8. أناث اجلمل )مبعثرة( o من اسماء 

اهلل احلسنى.
9. اربعة حروف متشابهة.

10. رحلة بالدراجة o جمع ميقات.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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العواصم ـ وكاالت:

عرب لويــس إنريكي، املدير الفني 
للمنتخب اإلسباني، عن سعادته 
بتحقيــق االنتصــار بهدفني دون 
اإلجنليــزي،  مضيفــه  علــى  رد، 
األوروبيــة،  األمم  دوري  ببطولــة 
إنريكي،  وقال  أمس..  أول  مســاء 
خالل تصريحات نقلتها صحيفة 
املباراة:  اإلسبانية، عقب  »ماركا« 
»أنا ســعيد جًدا. إنــه يوم خاص 

جًدا، واالنتصار مينحنا الفرحة«.
وأضاف: »الفريق لعب بروح كبيرة 
منــذ البداية، وحتــى بعد تلقي 
الهدف في شباكنا، عانينا ولكن 
النتيجة في النهاية تســاعدنا«.

وعن سبب الدفع بديفيد دي خيا، 
أجــاب: »أهمية املبــاراة، وكل ما 
في  املاضية  املواســم  في  قدمه 
إجنلترا، كانت أســباب الدفع به، 
وباألرقــام واألداء أثبت أنه احلارس 
رقم واحد فــي العالم«.وأكد أنه 
يشعر بـ«سعادة خاصة« لظهوره 

بهذا الشكل.
وقال في هذا الصدد »منتلك أحد 
أفضل احلراس في العالم. أتفهم 
حاالت اجلــدل ألنه يجب أن يظهر 
صورة«.واســتدرك  بأفضل  دائما 
»لكن ليس هناك أي شكوك في 
أنه أحد أفضــل احلراس. األخطاء 
تســاعد على التحسن والنضج. 
نحن نتحدث عن العب من الطراز 
األول«.وتابــع: »أســباس؟ لقــد 
تابعتــه أثناء التحضيــرات هذا 
األسبوع، وأعتقد أنه حقق مباراة 

جيدة«.

التــي يجــب  اجلوانــب  وحــول 
حتســينها، أشــار إنريكــي إلى 
تهديد مرمى إســبانيا بأكثر من 
فرصة من خالل الهجمات املرتدة.

املباراة.  وأوضح »عانينا مع نهاية 
األمــر منطقي ألننــا كنا نلعب 

خــارج أرضنا علــى ملعب مثل 
هذا، ولكني ســعيد بشكل عام، 
واإليجابــي في األمــر هو الفرص 

التي سنحت لنا لقتل املباراة«.
وأردف »أحب هذه العقلية وأمتنى 
دائما«. الالعبــون  بها  يتحلى  أن 

وأكد إنريكــي أن بدء مهمته مع 
املنتخــب بفوز مثل هــذا »يعد 
البدايــة املثالية«، ولكنه شــدد 
على ضــرورة »التفكير في مباراة 
الثالثاء أمام كرواتيــا وتقدمي أداء 

أفضل«.

وابــدى ســاؤول نيجويــز، العب 
املنتخــب اإلســباني، ســعادته 
باملشــاركة في انتصــار املاتادور 
2-1 على إجنلتــرا، في  بنتيجــة 
األمم  دوري  بطولــة  منافســات 
وقال ســاؤول، خالل  األوروبيــة.. 

تصريحــات نقلتهــا صحيفــة 
ماركا »لقد كانــت ليلة مثالية، 
عظيما،  انتصــارا  الفريق  وحقق 
ومن املهم أن نتحــد في األوقات 
الســيئة، كما حدث في الشوط 

الثاني«.
لفترة  عملــت  »لقــد  وأضــاف 
طويلة في فريقي أتلتيكو مدريد، 
ألحصل علــى فرصتــي، ظللت 
الوطني،  املنتخــب  فــي  عامني 
للحصول على فرصة املشاركة«.

وعــن مواجهة غــٍد الثالثاء ضد 
كرواتيا، أوضح »ســتكون مباراة 
ولذلك  أرضنا،  وعلى  جًدا،  خاصة 

هي مهمة للغاية«.
اإلجنليزي،  الدولي  اتهم  ذلك،  إلى 
هاري كني، احلكم الهولندي، داني 
ماكيلي، بسلب »األسود الثالثة« 
نقطة التعادل أمام إسبانيا، التي 
فــاز )2-1(، أول أمس، على ملعب 
وميبلي، في الدوري األوروبي، عقب 
إلغاء هدف لدانــي ويلبيك، قبل 

صافرة النهاية.
وقال كني، خالل تصريحات نقلتها 
صحيفــة »ميــرور« البريطانية: 
الكبيرة،  اللحظــات  هــذه  »في 
احلكــم بحاجة ألن يبقــى قويًا، 
لكن لسوء احلظ لم يكن كذلك«.
وأضاف: »داني فقــط كان واقًفا، 
ودي خيــا هــو من ذهــب خلفه 
على  نزل  وعندما  الكرة،  وأمسك 
األرض أسقطها.. داني لم يرتكب 
أي مخالفة«.واختتم جنم توتنهام: 
»في بعض األحيان، يحصل حراس 
املرمى علــى معاملة أفضل من 
مؤسف  أمر  وهذا  الالعبني،  بقية 

بالنسبة لنا«.

في دوري األمم األوروبية

إنريكي يشيد بـ »دي خيا«.. وكين ينتقد الحكم ويرفض محاباة الحراس

جانب من مباراة إسبانيا وإجنلترا

نيويورك ـ وكاالت:
بيتاني  البريطاني جيمي موراي واألميركية  أحرز 
ماتيك ســاندز لقب الزوجي اخملتلط في بطولة 
الواليات املتحــدة املفتوحة لكــرة املضرب، آخر 
البطــوالت األربــع الكبرى، بفوزهمــا اول أمس 
في النهائي علــى الكرواتي نيكــوال ميكيتش 
والبولندية إليســيا روزولسكا 2-6 و6-3 و9-11.. 
واللقب هو الثاني تواليا جليمي البالغ من العمر 
32 عاماً، الشقيق األكبر آلندي موراي، بعد أن توج 

العام املاضي مع السويسرية مارتينا هينغيس.
من جانبهــا، حققت ماتيك-ســاندز )33 عاماً( 
لقبهــا اخلامس فــي البطوالت الكبــرى، وكان 
لفوزها اليوم باللقب نكهــة خاصة كونه يأتي 
بعد عام من تعرضها إلصابة مخيفة في ركبتها 
في بطولة وميبلدون كادت تهدد بنهاية مسيرتها.

وكان لقب زوجي الرجال من نصيب األميركيني 
مايك أوبراين وجاك ســوك املصنفني في املركز 
الثالــث واللذين فــازا على البولنــدي لوكاس 
كوبات والبرازيلي مارسيلو ميلو )املركز السابع( 

6-3 و1-6.

لشبونة ـ وكاالت:
تأكد بشــكل رســمي غيــاب جنــم املنتخب 
البرتغالي، عن املبــاراة املقبلة أمام إيطاليا، في 

منافسات بطولة دوري األمم األوروبية.
وذكــر موقــع »فوتبــول إيطاليــا«، أن رافائيل 
جوريرو، ظهير أيســر املنتخــب، خرج من قائمة 
البرتغال، التي ســتواجه إيطاليا، مســاء اليوم 
اإلثنني، بسبب اإلصابة.وأضاف أن العب بوروسيا 
دورمتونــد، أصبح غير الئق ملواجهــة األزوري في 
لشبونة، ليغيب عن املباراة الثانية على التوالي 

للمنتخب.

»زوجي أميركا المختلط« 
لموراي وماتيك - ساندز

نجم البرتغال يغيب 
عن مواجهة إيطاليا
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مفكرة اليوم

البرتغال ـ إيطاليا
السويد ـ تركيا

مدريد ـ وكاالت:دوري األمم االوروبية
ان  إعالمية  تقاريــر  كشــفت 
الدولي اإلنكليزي السابق ديفيد 
ميامي  إنتر  نادي  مالك  بيكهام 
األميركــي يعتــزم التعاقد مع 
عدد من كبار النجوم اخملضرمني 
إلنهــاء مســيرتهم الكرويــة 

بقميــص فريقه الذي ســيبدأ 
بطولة  في  رســمياً  املشاركة 
بدايــة من عام  احمللي  الــدوري 

.2020
صحيفة  ذكرتــه  ملــا  ووفقــا 
فــإن  اإلســبانية،  "ســبورت" 
بيكهام وضع قائمة تضم عدداً 

هاماً من االسماء الالمعة التي 
طاملــا صنعت أمجــاد األندية 
األوروبية الكبرى وفي مسابقات 
هامة في مقدمتها دوري أبطال 
أوروبا ، حيث يرغب في استغالل 
جنومية وشعبية هؤالء الالعبني 
والترويج  التســويق  من أجــل 

ارتدائهم  اجلديد عبــر  لناديــه 
لقميصــه، و لو ملوســم واحد 
بهــدف جذب شــركات الرعاة 

للنادي.
ويأتي علــى رأس قائمة النجوم 
الذين يرغب بيكهام في ضمهم 
البرتغالي  األميركــي  لناديــه 

كريســتيانو رونالــدو مهاجم 
احلائــز  اإليطالــي  يوفنتــوس 
الذهبية"  "الكــرة  جائزة  على 
خمس مــرات ، كما يرغب أيضاً 
بضم اإلســباني جيرارد بيكيه 
مدافع نادي برشلونة اإلسباني، 
واملهاجمــان الســويدي زالتان 

إبراهيموفيتش و اإلنكليزي واين 
روني، اللــذان يلعبان في الدوري 
واملهاجم   ، حاليــاً  األميركــي 
فالكاو  راداميــل  الكولومبــي 
الفرنسي  نادي موناكو  مهاجم 
، والبرتغالــي نانــي مهاجــم 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

بيكهام ينوي التعاقد مع نجوم كبار لتمثيل نادي إنتر ميامي األميركي



بغداد ـ الصباح الجديد:
بســاح  للمبارزة  منتخبنا  يواصل 
السيف العربي معسكره التدريبي 
للمشاركة  استعداداً  اذربيجان  في 
فــي بطولــة كأس العالم حتت 20 
عاما املقررة ان تضيفها إيران ابتداًء 

من 25 تشرين الثاني املقبل.
املبارزة نظم معســكرا  احتاد  وكان 
تدريبيا لـ 28 العباً من شتى فئاته، 

وفي وقت عادت وفود ساحي املبارزة 
فإن منتخب  بغداد،  إلى  والشــيش 
الســيف العربي يواصــل في باكو 
اســتكماالً ملرحلة االعداد االفضل 
لبطولــة كأس العالم ســعياً من 
االحتاد لرفع جاهزية الاعبني واثبات 
على حتقيق  العربي  السيف  مقدرة 
افضــل النتائج في احملفــل الدولي 
املقبل، ال ســيما ان السيف العربي 

ميلك تصنيفــاً متقدما على صعيد 
آسيا، حيث يقف في سادس القارة 
منتخب  ويقود  عامليــا،   16 وباملركز 
السيف العربي املدرب علي محمد، 
فيمــا يضم الاعبني )علي حســن 
عبود ومرتضى حبيب ومحمد فاخر 
وحيدر رحيم(. يشــار إلــى ان املبارز 
حيدر رحيم ســيمثل املبــارزة في 
أوملبياد الشــباب الذي ســتضيفه 

 25 6 ولغاية  األرجنتني للمدة مــن 
احتاد  املقبــل.. وكان  االول  تشــرين 
املبارزة وقع مــع نظيره االذربيجاني 
بروتكــول تعــاون علــى هامــش 
املعسكر التدريبي الذي استمر ملدة 
28 يوماً، يتضمن اقامة املعسكرات 
التدريبية واللقاءات الودية، وتنظيم 
بإشــراف  وحتكيمية  تدريبية  دورات 

خبراء ومتخصصني.

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
قدم الكابنت، زكريا احمد العوضي، 
اخلبير األســيوي و املشرف الفني 
اإلمارات، صور  ومدرب منتخبــات 
أندية  اإلبداع ملدربــي  رائعة مــن 
اإلمارات من خــال الورش الفنية 
في جميع  عملها  التي  املتواصلة 
العربية  اإلمــارات  دولــة  أنديــة 
املتحدة وأخرها كانت مبركز كواترو 
الرياضي في مركز شباب عجمان 
بأمارة عجمان وبالتعاون مع مركز 
بإهداء  قــام  القــادة حيث  أعداد 
كتابة إلى جميع املشاركني و الذي 
يتضمن التدريب احلديث والبرامج 

الفنية ملدربي حراس املرمى.

بغداد ـ الصباح الجديد:

كاتانيتش،  أبــدى سريتشــكو 
لكرة  العراقي  املنتخــب  مدرب 
التي  باجملموعة  تفاؤلــه  القدم، 
درَّبها خــال الوحدات التدريبية 
القليلة التي جمعته بالاعبني، 
برغم تفــاوت توقيت التحاقهم 

مبعسكر املنتخب.
الصحفي  املؤمتر  خال  ذلك  جاء 
الذي يســبق املواجهــة الودية 
التي جتمــع العراق بالكويت في 
الساعة السادسة والنصف من 
مساء اليوم اإلثنني، على ملعب 
علي ســالم الصبــاح في نادي 
ينظر  إنَّه  كاتانيش،  النصر.وقال 
للمباراة الدوليــة األولى له مع 
منتخب العــراق بأهمية كبيرة، 
برغــم وديتهــا ألنَّ أداء الاعبني 
أساس  ستضع  ونتيجتها  فيها 
قــوي ملهمتــه التدريبيــة مع 

الفريق.
وأضاف أنــه يعرف جيــدا هذه 
املنطقــة ومــا متثلــه ديربيات 
خصوصية،  من  املتجاورة  الدول 
لكنــه ســيتعامل معها كأي 
مباراة متثل له حتديًا، هدفه فيها 
إلهام العبيه لتقــدمي كرة قدم 

حقيقية.
وعبَّــر علــي عدنــان، مدافــع 
املنتخب العراقي، عن ســعادته 
الكويت  في  بالتواجــد  وزمائه 
أمام  وديــة  مواجهــة  خلــوض 
األزرق الكويتــي، مســاء اليوم.
وقال عدنان فــي مؤمتر صحفي، 
مباراة  لتقدمي  »نســعى  األحد: 
كبيــرة تليق بتاريــخ املنتخبني 
في املنطقة، ما يعزز استحقاق 
الفريقــني باللعب على أرضهم 
بعــد  جماهيرهــم  وأمــام 
ابتعادهم، فترة طويلة؛ بســبب 
قــرارات الفيفا«.وأضاف »املباراة 

واجلميــع  للفريقــني،  مهمــة 
يعلــم أنَّ تاريخ املواجهات يدلل 
على قيمة فنيــة بني منتخبني 
لهمــا ثقلهما على الســاحة 

اخلليجية«.
األولى  املباراة، هي  أن  إلى  وأشار 
الســلوفيني، ونسعى  للمدرب 
لتطبيق الواجبات املطلوبة منا، 
من أجل اخلروج بالفائدة الفنية 

منها.
في حــني، عترف مــدرب األزرق، 
بأن  جــوزاك،  روميو  الكرواتــي 
اإليقاف التــي عانت منه الكرة 
الكويتية، ترك آثارا سلبية على 
املنتخبات، وهو ما يتطلب بعض 

روميو  لترميمها.وقال  الوقــت، 
في مؤمتر صحفــي، ظهر أمس، 
العراق،  أمام  الغد  ودية  مبناسبة 
أنه بات على درايــة مبا يحتاجه 
املنتخب الكويتــي األول، وأيضا 
مديرا  بصفته  االوملبي،  املنتخب 

فنيا للفريقني.
واضاف روميو انــه يدرك أهمية 
الكويتي  املنتخبــني  مواجهــة 
التقــارب  بفعــل  والعراقــي، 
دربيات  اجلغرافــي، كونها مــن 
املنطقة، ويتطلع لتحقيق الفوز 
لعدة عوامل من بينها، أن املهمة 
هي األولى في مشواره مع األزرق، 
وصاحب  كبيــر،  منتخب  وأمام 

تاريخ عريق في آسيا، الى جانب 
تصنيف  حتســني  فــي  الرغبة 
األزرق.وأبــدى ثقــة كبيــرة في 
التجربة  أن  األزرق، مؤكدا  العبي 
ســتكون مفيدة لهــم، وأنهم 
على قدر املســؤولية، من خال 
التزام كبير خال الفترة املاضية.

واشاد روميو، باملنتخب العراقي، 
وباجلهاز الفني بقيادة كاتانيتش، 
في  التوفيق  لألخيــر  متمنيــا 
مهمته، التي اســتلمها حديثا 

كما احلال بالنسبة له.
منتخب  أكــد العب  جانبه  من 
الكويت، فهد الهاجري، جاهزية 
واســتعداده  للمبــاراة،  األزرق 

أمام  مرضية،  بصــورة  للظهور 
منتخب كبير.وقال العب العراق 
باده،  منتخب  إن  عدنــان،  علي 
حاول االنسجام مع املدير الفني 
احلصص  خال  كاتانيش،  اجلديد 
التدريبيــة األخيــرة، متوقعــا 
ان تكــون املباراة، الئقة باســم 

املنتخبني.
وكانــت آخــر مباراة رســمية 
جمعت املنتخبــني في خليجي 
بالرياض،و حقق فيها األزرق    22
الفوز بهدف قاتل لفهد العنزي 

في الدقائق األخيرة.
واستدعى مدرب الكويت اجلديد، 
الكرواتــي روميــو جــوزاك، 23 

عبدالغفور  سليمان  هم:  العبا، 
الرشــيدي،  خالد  عبداللطيف، 
الصانع،  ســامي  املعتوق،  عامر 
محمــد فريح، فهــد الهاجري، 
فهد الرشــيدي، أحمــد رحيل، 
محمــد خالد، فهــد األنصاري، 
الفاضل،  العنزي، طال  سلطان 
وأحمدالظفيري،  هانــي،  رضــا 
وعبــداهلل مــاوي، وفيصل زايد، 
وفهد العنزي، عبداهلل البريكي، 
الطراروة،  يعقــوب  املطوع،  بدر 
فيصــل عجب، عيد الرشــيدي 
املدرب  الشرهان.وكان  وعبداهلل 
قد ضم احلــارس حميد القاف، 
لكنــه  القحطانــي  وخالــد 

استبعدهما ألسباب إدارية.
ويدرك مدرب الكويت أن املنتخب 
العراقي، أكثر جاهزية الســيما 
علــى املســتوى البدنــي، وأنه 
مطالب في ظهوره األول، بتقدمي 
أقصى مــا لديه، لبناء جســور 

الثقة مع الاعبني واجلماهير.
على اجلانب اآلخر استدعى مدرب 
الســلوفيني  العراقي،  املنتخب 
سريتشــكو كاتانيتــش، قائمة 
ضمــت 23 العبــا هــم: محمد 
كاصــد، ومحمد حميــد، وجال 
حســن، وعلي عدنان، وحســام 
كاظــم، وأحمــد إبراهيم، وعلي 
فائــز، ومصطفى ناظــم، وريبني 
سوالقا، وعاء مهاوي، ومصطفى 
محمد، وهمام طارق، وسعد عبد 
ومهدي  وأمجد عطــوان،  األمير، 
وأحمد  قاســم،  وياســر  كامل، 
ياسني، وبشار رســن، وبروا نوري، 
ومازن  وأمين حسني، ومهند علي، 

فياض، وحسني علي.
ويأمل كاتانيتش، في تقدمي مباراة 
قوية، في ظهوره األول مع أســود 
الرافديــن، الســيما وأن اآلمــال 
معلقــة عليه، إلعــادة املنتخب 
العراقــي إلــى املنافســة على 

األلقاب.

»الوطني« يالقي الكويت اليوم تحضيرًا لنهائيات أمم آسيا
السلوفيني كاتانيتش في أول اختبار مع أسود الرافدين

جانب من الوحدة التدريبية ملنتخبنا الوطني

ورش تدريبية متقدمة

مبارزة
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الجزائرـ ساجد سليم*

ضمن منافسات اليوم الرابع للبطولة 
العربيــة بالدراجــات املقامــة حاليا 
هيمن  اجلزائرية  مدينة مســتغامن  في 
املنتخب املصري واجلزائري على اوسمة 
البطولــة لفئــة الكبــار والشــباب 
والناشئني والنســاء ومن ثم املنتخب 
االماراتي ويليه منتخبنا العراقي حيث 
جرت ســباقات الفردي ضد الســاعة 
للكبــار لقطع مســافة 40كم واحرز 
منافسات هذا الســباق العبي اجلزائر 
وحصلــوا على الترتيــب االول والثاني 
عن طريــق العبيه عز الديــن العقاب 
ومنصــوري حمــزة اما محمــد مروي 
البلوشي جاء ثالث الترتيب بفارق ثواني 
عن العب منتخبنا ياســر ضياء الدين 
الــذي حل رابعا اما العبنــا االخر علي 
عبداخلضر طعني جــاء باملركز اخلامس 
واملركز السادس والسابع لاعبي تونس 
اما  النويسري  وعلي  احلســناوي  ماهر 
الترتيب الثامن لاعــب منتخب ليبيا 
محمد الكــم عاما الترتيب التاســع 
والعاشــر من نصيــب العبي منتخب 
ومصطفى  محمد  بكر  ابو  الســودان 
منخب  لاعب  االخيــر  واملركز  محمد 
البظ حيث  رشــدي  فلســطني عدي 

كان هذا الســباق من اقوى السباقات 
لكــون هنــاك العبــني محترفي من 
اجلزائر واالمارات وتونس وشــاركوا في 
عدة طوافات عامليــة والعبي منتخبنا 
علي عبداخلضر وياسر ضياء الدين لم 
ولن يكونوا صيدا ســها حيث تعامل 
ياســر ضياء الدين بخبرتــه الطويلة 
واستطاع ان يكون ثاني املتسابقني في 
الدورة االولــى وكذلك علي عبداخلضر 
قــدم مســتوى كبيــر وكان الفــارق 
قليل جدا بثواني وليــس بالدقاثق وان 
االخرى هي  السباقات  شاهلل ستكون 
الفيصل لكونها مسافات طويلة جدا 
170كم  تتراوح مابني ال150 كــم وال 
العام  الفــردي  الســباقات هي  وهذه 
متقدمني  والفئــات  املنتخبات  جلميع 
وشباب وناشئني ونساء ويبقى التوفيق 
من اهلل لكون العبينا هم اصحاب اجناز 

في تلك السباقات الطويلة.
سباق الناشئني

لسباق  الناشئني  فئة  منافســات  اما 
مسافة  لقطع  الســاعة  ضد  الفردي 
15كم فقد شــارك في هذا الســباق 
ســتة عشــر العبا واحرز املركز االول 
احمد  العب منتخــب مصر محمــد 
وحــل بالترتيب الثانــي والثالث العب 
اجلزائر حمزة عماري وعبدالرزاق عماري 
اما العــب االردن اوس نضال جاء رابعا 

واملركز اخلامس والســادس من نصيب 
فاضل  وحسني  عباس  منتخبنا  العبي 

راجي حيث كان العبنا عباس قريب من 
الذهب وحسني قريب من النحاس لكن 

الوعكة الصحية لاعب عباس فاضل 
راجــي اجبرته ان يحتل هــذا الترتيب 

الى  ومتادى على نفســه لكــي يصل 
خط النهاية وهــو مغمي عليه وهذه 
حالة نادرة حتصل فــي لعبة الدراجات 
ومن ثم نقل الى مشــفى مســتغامن 
في سيارة االسعاف وهو مغمي عليه 
اكثر من ثمانية ساعات داخل املشفى 
والتحاليل االولية اثبتت انه تعرض الى 
اجلفــاف وادى ذلك الى صعــود اليورية 
الى 62 وصعود الســكر الى 282 وهو 
االن يرقد املشفى ومبراقبة شديدة من 
قبل االطباء وبحضور رئيس الوفد ميري 
عبد زيد وطعمــة رومي ومدربه فاضل 
راجي حيث قدموا لــه كل مايحتاجه 
من دعم مالي ومعنوي وحلد كتابة هذه 
الســطور هم في املشفى مع الاعب 
منتخب  لاعب  الســابع  الترتيب  .اما 
البحريــن علــي ناصر احمــد واملركز 
زيد هيثم  الثامن لاعب منتخب قطر 
حمزة واملركز التاســع لاعب البحرين 
جاســم محمد واملركز العاشر لاعب 
تونــس اســامة كبير وحصــل العب 
احلسني  منذر  عمان  سلطنة  منتخب 
على املركز احلادي عشــر تــاركا املركز 
الثاني عشــر لاعب االردن حسن علي 
الثالث عشر ملنتخب  الترتيب  اما  مراد 
ليبيا عن طريق العبه صاح حرمود اما 
العب منتخب اليمــن جاء مبركز الرابع 
عشر والعب فلســطني مبركز اخلامس 

عشــر والعب اليمن محمد محســن 
مبركز السادس عشر.

اشادة حتكيمية عراقية
شــارك بتحكيم هــذه البطولة عدة 
حكام عــرب ومــن دول عربية ومنهم 
حكام دوليوون ومن كل دولة حكميني او 
ثاث لكن العراق لديه حكم واحد وقد 
اثبت احلكــم فؤاد حمد صالح كفائته 
ونزاهته فــي تلك البطولة مما اعتمدت 
جلنة احلــكام في االحتاد العربي حكمنا 
واعطائــه واجبات صعبــه للغاية مع 
منتخبات قوية جدا وهي مصر واجلزائر 
واالمارات وتونس لكون هذه املنتخبات 
متتلك العبني محترفني وشــاركوا في 
طوافــات عامليــة وقد اعتمــدت جلنة 
احلكام حكمنا واشــادت به كثيرا من 
قبل احلكم العــام االماراتي لطفي بن 
ســدرين واحلكم علي سيف واملشرف 
العام اســماعيل احلوسني .وهذا فعا 
بالدراجات  العراقي  للحكم  يحســب 
ونقول له مبروك هــذه الثقة العربية 
الفرق  ومتابعة  لقيــادة  التي منحتك 
الكبيرة وهذا يحســب لاحتاد العراقي 
املركزي وللجنة احلكام املركزية برئاسة 

طعمة رومي.

* موفــد االحتــاد العراقــي لإلعــام 
الرياضي

في اليوم الرابع للمنافسات

مصر والجزائر يهيمنان على اوسمة البطولة العربية للدراجات

تقرير

من سباقات البطولة

ثمانية العبين في البطولة 
العربية باألسكواش

قطر تؤهل الناشئة 
لنهائيات القارة

بغداد ـ  الصباح الجديد:
يشــارك ثمانيــة العبني فــي البطولــة العربية 
باالسكواش لفئتي الشــباب والناشئني املقررة ان 
جترى فــي البحرين ابتداء من يوم 16 تشــرين االول 

املقبل.
وبحســب املديــر الفنــي للمنتخبــات الوطنية 
لألسكواش، علي حسن شكر، فان املنتخب الوطني 
لفئتي الناشئن والشباب سيشارك بثمانية العبني 
يتم اختيارهــم وفقا لامكانات الفنية بحســب 
التصفيات اجلاريــة التي بدأت أول أمس في ماعب 
كلية التربية البدنية وعلــوم الرياضة في اجلادرية 

وتستمر لنهاية األسبوع اجلاري.
واشار إلى ان نحو 16 العباً انتظموا في التصفيات 
اجلارية باشراف احتاد اللعبة املركزي، وسيتم اختيار 
4 العبني لكل فئة للمشاركة في البطولة العربية 

املقبلة.
وذك، شكر، ان احتاد سيقيم معسكرا تدريبيا داخليا 

للمنتخب حتضيرا لألستحقاق العربي املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدخل منتخب العراق للناشــئني، معســكرا تدريبيا، 
في العاصمــة القطرية الدوحة، اعتبارا من أول أمس، 
حتى 18 من الشــهر احلالي، استعدادا لبطولة آسيا 
في ماليزيــا. وقال مدرب منتخب الناشــئني، فيصل 
عزيــز، إن معســكر قطر، يعتبر محطــة مهمة من 
أجل االســتعداد، خصوصا وأنه املعســكر األول بعد 

املشاركة في بطولة غربي آسيا.
وســيخوض املنتخب عددا من املباريــات  مع األندية 
القطرية، ويغادر إلى ماليزيا في التاســع عشــر من 

الشهر اجلاري، للمشاركة في بطولة آسيا.
 ووضعت القرعة، الفريق العراقي في اجملموعة الثالثة، 

إلى جانب كوريا اجلنوبية وأستراليا وأفغانستان.

إعالم األولمبية
اللجنــة االوملبية  عقــد رئيــس 
الوطنيــة العراقيــة رعد حمودي 
بحضور االمني العام حيدر حسني 
علي واالمني املالي سرمد عبداالله 
اجتماعا تداوليا مهما مع رؤســاء 
االحتــادات الرياضية في ما يخص 
الى  افضى  االنتخابيــة  العملية 
تفاهمات جديدة من شانها تعبيد 
الطريــق القامة العرس االنتخابي 

بابهى صورة.
وقــال الناطق الرســمي بإســم 

املكتب التنفيذي سرمد عبداالله 
التداولي اســفر عن  ان االجتماع 
القامة  واضحــة  طريــق  خارطة 
اجتماعا  ان  مبينــا  االنتخابــات، 
اخر ســيعقد يوم اخلميس املقبل 
ملناقشــة اآلليــات التي ســيتم 

اتباعها في االنتخاب.
واضــاف ان االجتماع اســفر عن 
ولغاية   10/30 مــن  املــدة  حتديد 
11/15 مــن العام اجلــاري موعدا 
االحتــادات  انتخابــات  القامــة 
الرياضية على ان تشــكل اللجان 

املشرفة من قبل االحتادات املعنية 
شــريطة اســتحصال تصديــق 
السيد رئيس اللجنة االوملبية على 
ان تتكون مــن االكادمييني واخلبراء 

الرياضيني.
واشار عبداالله الى ان احلوار الذي 
جمع حمودي مع رؤســاء االحتادات 
للغاية  شــفافا  كان  الرياضيــة 
الرياضة العراقية  ووضع مصلحة 
التي  فوق كل املســميات االخرى 
حاول البعض تأسيسها لتحقيق 

منافع شخصية ضيقة.

حمودي يعقد اجتماعًا تداوليًا مع رؤساء 
اإلتحادات الرياضية بشأن اإلنتخابات  

العوضي.. جهود تستحق اإلشادة

المبارزة يواصل معسكره التدريبي في اذربيجان إستعدادًا لكأس العالم
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أّكد الفنان هشام سليم 
البلد،  ابن  أن شــخصية 
ظهــرت فــي عــدد من 
مختلف  بشكل  األعمال 
اخلارجية،  الهيئــة  فــي 
الصفات  يحمــل  ولكنه 
من  أنه  موضًحا  نفسها، 
الضــروري الكتابــة ملثل 
ألنها  الشخصيات،  هذه 
اجملتمع  في  إيجابية  صور 
و أنه يوجد في كل شارع 
وحي جدع . وقال "كل جار 
في مشكالته  جاره  يعني 
للشــخص  مثال  يُعــّد 

اجلــدع، وكل حــي يقف 
بعضهــم  مــع  أهلــه 
مواجهة  فــي  البعــض 
األحزان  وفــي  البلطجة 
واألفــراح يحملون أخالق 
احلارة الشعبية األصيلة.

محمد  الفنــان  صــرح 
ســعيد  أنــه  رمضــان 
األخير  فيلمــه  بنجــاح 
أن كل  الديــزل، موضًحا 
فيه مجهودًا  يبذل  فيلم 
ان يتكلل  كبيرا يستحق 
الســينما  ألن  بالنجاح، 
يقوم  أنه  موضًحا  تاريخ. 
فــي الوقت احلالــي إلى 
عمل  إلــى  االســتعداد 
ســُيعلن  جديد  فيلــم 
عنــه قريًبا، مؤكــًدا أنه 
دائًما يســعى إلى جتديد 
نفسه، وال يحصر نفسه 
في أدوار محــددة. معربًا 

بنجاح  ســعادته  عــن 
مسلسله نسر الصعيد 
يتذكر  دائًما  أنــه  وقال   ،
الفنــان الراحــل عمــر 
نصحه  الذي  الشــريف 
بضرورة اختيــار أعماله، 

وتلبية ما يريد اجلمهور.

نرمني  الفنانــة  صرحــت 
الفقــي أنها تقــرأ حالًيا 
عددا من األعمال لالختيار 
بينها، مؤكدة أنها ال تقبل 
أي عمل، إال إن كان يحمل 
فكــرًا جديــًدا يخاطــب 
وعن  املشــاهدين،  عقول 
ممارستها للسباحة، قالت 
أنها حتب بالفعل ممارســة 
السباحة واجلري، موضحًة 
أنهــا تقضي وقت فراغها 
والرياضة  التســوق  فــي 

واالتصال باألصدقاء .
اجلــزء  عــن  حتدثــت  و 
أبو  الثاني من مسلســل 
أن  علمت  بأنها  العروسة، 
ومازال  حتضيــرات،  هناك 
اجلــزء الثاني فــي مرحلة 

الكتابة وهــي في انتظار 
أخرى  ناحية  ومــن  الورق، 
بإعادة  أنها سعيدة  قالت 
جبل  مسلســل  عــرض 
احلالل مــع الفنان الراحل 
محمود عبد العزيز، حيث 
ردود  تتلقى  مازالــت  أنها 
ِقبل  مــن  عليه  الفعــل 
قابلوها  كلما  املشاهدين 

في الشارع.

هشام سليم

نرمين الفقي

محمد رمضان

أخبــارهــــــــــم
متابعة - الصباح الجديد:

نظمت دار ثقافــة االطفال دورة تدريبية 
لفــن االلقــاء، بالتعاون مــع منظمة 
الشــباب للتنمية وحقوق اإلنسان على 
مســرح املركــز الثقافــي للطفل في 

املنصور.
وفــن اإللقاء، نقل األفــكار إلى املتلقني 
بطريــق املشــافهة للتأثيــر فيهــم، 
ومشــاركتهم فيما يحس بــه امللقي-
املرســل-. سواء كان بخطابة، او برنامج 
إذاعي يتطلب حديثا طويال عن موضوع 

ما، او برنامج حواري.
يقول دوســكو دروموند: "لو ُقدر علّي أن 
أفقد كل مواهبــي وَملكاتي، وكان لي 
اختيار في أن أحتفظ بواحدة فقط، فلن 
أتردد فــي أن تكون القدرة على التحدث، 
ألنني من خاللها أســتطيع اســتعادة 
البقية بســرعة". ويقول ايضاً اخلطيب 
زج زجلر " سواَء رضينا أم أبينا، فإن الذين 
يعدهم  الناس  أمام  احلديث  يحســنون 
اآلخرون أكثــر ذكاء. وأن لديهم مهارات 

قيادية متميزة عن غيرهم."
وألهمية فن اخلطابــة وإدارة احلوار، فقد 
تســابقت األمهات على اشراك ابنائهن 
بهذه الدورة، واســتقبلت الدار عشرين 
طفال تلقوا دروسا في فن ألقاء الشعر، 

واخلطابة، والتقدمي اإلذاعي، وإدارة احلوار.
واألعالم  العالقات  رحبت مديرة قســم 
أغاديــر مهــدي باألطفال املشــاركني 
متمنية لهم مزيــدا من النجاح وعبرت 
عن شكرها لألمهات الالتي حرصن على 
بناء قاعدة األســاس ألبنائهن ينطلقون 
منها إلــى عوالــم األدب وتعزيز الثقة 
بالنفس من خالل مشاركتهم في هكذا 

دورات.
وأعرب الســيد حســني العــزاوي ممثل 
منظمــة الشــباب للتنميــة وحقوق 
اإلنسان عن شــكره وامتنانه للدار من 

خالل املركز الثقافــي للطفل وحرصها 
الدائــم وســعيها الــدؤوب لالرتقــاء 
بواقع الطفــل العراقي وفتــح أبوابها 
الحتضانهم، ســيما في دورات العطلة 

الصيفية.
ومن املهارات التي يجب ان تتوفر بامللقي، 
الثقافة واخلبرة الواســعة في املوضوع 
الذي يتحدث عنه، والثقة بالنفس التي 
تعد أهم املهــارات فبدونها لن يتمكن 
املعني من الوقوف أمام اجلمهور. كذلك 
التفاعل مع النــص باإلمياءات واحلركات، 

وذلــك ما ذكر خــالل الــدورة، وما اثبت 
جناحه في حفل ختامها الذي متيز بعدة 
للطالبة  تلفزيوني  فعاليات، منها حوار 
بســمة عبد القادر تناولت مع ضيوفها 
آيــة ثائر، وريتاج باســم، وكوثــر عماد، 
املدارس  مــن  الطلبة  تســرب  موضوع 
ســلطت فيه الضــوء على األســباب 

واملعاجلات واحللول.
 كمــا أجــادت الطالبة )فــيء كمال( 
بخطبتها موجهــة وناصحة، أن الدنيا 
فانيــة والبقــاء لألثر الطيــب والعمل 

الصالــح. ثم ألقت الطالبــة ملك نور 
قصيــدة عن العلم، ليأتــي دور الكاتبة 
الصغيرة ميار علي، لتروي قصتها التي 
نسجت خيوط أحداثها من بنات أفكارها 

بعنوان )األمير ذو الشعر الطويل(. 
ألقيــت مجموعة مــن القصائد التي 
تغنت بالعلم واألم واألدب، ليكون مسك 
التقديرية  الشهادات  توزيع  احلفل  ختام 
للعاملــني على هــذه الدورة مــن الدار 
واملركز الثقافي للطفل فضال عن توزيع 

شهادات للطلبة املشاركني فيها.

الصباح الجديد-وكاالت:
تباهت وزارة خارجية أوكرانيا بإجنازات 
ونشــرت  الزراعة،  البالد في مجــال 
صورة ألكبر بطيخة في العالم على 
أنها مــن إنتاج مزرعــة في منطقة 

خيرسون.
األوكرانية  اخلارجيــة  وزارة  وكتبــت 
تعليقا لها على صفحتها في فيس 
بوك بعد نشر صورة للبطيخة: "أكبر 
بطيخة في العالم، مثل هذا البطيخ 
ينمــو على أرض منطقة خيرســون 

املعطاءة".

وتزن أكبر بطيخة في العالم، بحسب 
الوزارة األوكرانية 119 كيلوغراما.

أوكرانيا  لكن مجموعة من مواطني 
الذين شــاهدوا هذه الصــورة ألكبر 
بطيخة، شــّكوا فــي صحتها، ثم 

الصــورة كانت قد  أن  تأكدوا من 
نشرت منذ عدة سنوات.

وقــال الصحفــي األوكرانــي 
فالديســالف أنتونــوف: تبني 

أن الصــورة ليســت مــن 
منطقــة خيرســون أبدا، 

الواليات املتحدة  إنها من 

األميركية ونشــرت في 30 من شهر 
كانون األول ديسمبر 2013".

وأشــار الصحفــي إلــى أن صــورة 
رافقتها  األميركي،  واملزارع  البطيخة 
 Giant" :عند نشــرها هذه العبــارة

."Watermelon Growers
أنتونــوف حقيقة  أن نشــر  وبعــد 
األكبر  األميركية  والبطيخة  الصورة 
اخلارجية  وزارة  قامــت  العالــم،  في 
األوكرانية بحــذف الصورة والتعليق 
ألكبر بطيخة فــي العالم من أرض 

أوكرانيا.

الخارجية األوكرانية تكذب لتتباهى ببطيخة

ثقافة األطفال تعّلم فن اإللقاء

تعليم فن اإللقاء

الصباح الجديد - وكاالت:
منعت ســلطات مدينة فلورنســا اإليطالية السياح 
من تناول الطعام في أربعة شوارع في املركز التاريخي 

األثري للمدينة.
وذكرت صحيفة ديلــي ميل أن القانون الذي ســنته 
ســلطات املدينة دخل حيــز التنفيذ، فــي الرابع من 
ايلول سبتمبر اجلاري. وينص القانون اجلديد على تغرمي 

اخملالف مبلغ 500 يورو.
وحــدد القانون الســاعات التي مينع فيهــا األكل في 
شــوارع: فيا دي نيــري "Via de Neri"، وبيازالي ديلي 
أوفيــزي "Piazzale degli Uffizi" وبيــازا ديــل غرانو 
 Via della" وفيــا ديــال نينــا "Piazza del Grano"
Ninna"، من الساعة 12:00 حتى 15:00 ومن الساعة 

18:00 حتى الساعة 22:00.
واتخــذت هــذه التدابير حلماية الســكان احملليني من 
حشــود الســكان الذين يتوافدون لتناول الطعام في 

الشوارع ويعرقلون احلركة في املدينة.
وســتجري مراقبة تنفيــذ القانون اجلديــد من قبل 
متطوعــني زودوا بصالحيــات إصــدار الغرامات بحق 

اخملالفني.

الصباح الجديد - وكاالت:
وضع اخلبراء في موقع "AnTuTu" املتخصص بتقييم أداء 
األجهزة الذكية قائمة بأفضل الهواتف التي لقيت رواجا 

كبيرا في النصف الثاني من العام اجلاري.
واحتل املرتبة األولى مــن حيث األداء وفقا للخبراء هاتف 
"القرش األسود" من شــركة Xiaomi الصينية، بفضل 
 ،Qualcomm من "Snapdragon 845" معاجله املتطــور
وذاكرة الوصــول العشــوائي التي أتت بحجــم ثماني 

غيغابايت، والبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.
 Oppo"و "Meizu 16th" أما في املرتبة الثانية، فجاء هاتفا

Find X"، وهما مبواصفات الهاتف األول نفسه تقريبا.
واحتــل هاتــف "Smartisan Nut R1" املرتبــة الثالثة، 
ومتيز مبعاجله ســريع األداء، وذاكرة تخزين داخلية بسعة  

تيرابايت واحد، وكاميرا ممتازة.
كمــا ضمت قائمة "AnTuTu" أيضــا عددا من الهواتف 
 "Xiaomi Mi 8 Explorer Edition"و "Vivo NEX" كـــ

."Nubia Z18"و "Meizu 16th Plus"و

غرامة لمن يأكل في بعض 
شوارع مدينة فينيسيا

أفضل الهواتف 
الذكية لعام 2018

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت تقارير صحفية، أن النجمة الهندية 
كاجنانــا رانوت، دخلت فــي أزمة مع النجم 
سونو ســود، بعدما اتخذ قرارا باالنسحاب 
 Manikarnika – The من الفيلــم التاريخي
Queen of Jhansi، مؤكًدا أنه لم يعد جزًءا 
الذي تصــدرت بطولته  العمــل  من فريق 

النجمة رانوت بعد اآلن.
وذكرت التقارير أّن سود البالغ من العمر 45 
عاًما، أعلن خروجه مــن الدراما التاريخية، 
وترك املشــروع بســبب تعــارض مواعيد 
التصويــر وتداخلهــا مع أعمالــه األخرى، 
وليس ألسباب أخرى، وفقا للخبر الذي قرأته 

نور السمري، عبر برنامج "بوليوود شو".
وشــددت التقارير أن ســود قرر االنسحاب، 
ألن رانوت كانت تقوم بإعادة بعض مشاهد 
التصوير بناًء على رؤيتها، وقد رفض املمثل 

بشدة العمل حتت إشراف امرأة.
وقال ســونو: "على الرغم مــن أّن كاجنانا 
القضية  لكنها جعلــت  عزيــزة،  صديقة 
برمتها حول التعصب الذكوري، وهذا شيء 

سخيف، وأمر مثير للسخرية".
وأضاف سونو في بيان: "أّن جنس مخرج أّي 
ا، املوضوع هو الكفاءة،  عمل فني ليس مهمًّ
دعونا ال نخلط بــني االثنني، لقد عملت مع 
فــرح خان وهي امــرأة على قــدر كبير من 
املهنية، ونحن ما نزال أفضل األصدقاء. هذا 

كل ما أود أن أقوله".

وكان املتحدث باسم سونو صّرح 
في وقت ســابق، أّن املمثل الذي 
يصور فيلًما جديًدا مع روهيت 
احلالي،  الوقــت  في  شــيتي 
لالنسحاب  الرئيس  السبب 
من فيلــم كاجنانــا، وكان 
إمهاله  قد طلــب  املمثل 
حتى يكمل تصوير فيلم 
ولكــّن   "  simmba  "
وقرر  تنجح  لــم  األمور 

االنسحاب.
فيما ردت كاجنانا على 
التصريحــات  تلــك 
 the" ملوقع صحيفة
 :"indian Express
"متـــى قــــمـت 
مبقاطعــــتــه أو 
تعليمات  إعطائه 
ج  كـــمــــخـر
للفيلــم؟ ومتى 
تلــك  حدثــت 
التــي  املشــادة 
عنها  يتحــدث 
وكان  اجلميــع". 
دليال  تســاؤلها 

علــى ان كل مــا 
مجرد  كتب  او  قيل 

شائعات.

كانجانا رانوت تدخل
 في أزمة مع سونو سود

الصباح الجديد - وكاالت:
أثارت إحــدى العالمــات التجارية جدال 
واســعا، بعد ظهور مناذج منها على 
لتحاكي  مصممة  أحزمة  شكل 
شــكل األحزمــة الناســفة، 
إضافــة إلــى صــور عنيفة 
مطبوعــة على مالبســها، 
خــالل أســبوع املوضة في 

نيويورك.
كوريا"  "مفهــوم  ويعــّد 
عرض أزياء ترعاه احلكومة 
مرتــني في العــام، جرى 
إنشــاؤه ملنح املصممني 
لعرض  منصة  الكوريني 
بالدهم،  خارج  أفكارهم 
ورّوجــت اجملــموعـــة 
الثنني مــن املصممني 
 -IISEو  LIE- الشباب 
تصميماتهما  لعرض 
علـى  للجمهــــور 
أهم  مــن  واحــدة 
منصات املوضة في 

نيويورك.
واستـلــــهــــم 
 "IISE" املصمــم 
مــن  مجموعتــه 
العداء بني الشرطة 
ين  هــــر ملتظــا ا و
فــي كوريــا، وكتب 
عرض  قبل  املصممون 
األزياء "شهدنا شخصيا 
العنف بني شرطة مكافحة 
املدنيني،  واملتظاهرين  الشــغب 

ذاكرا أن تقدم العالم من الديكتاتورية إلى 
الدبلوماسية مت بناؤه من خالل االحتجاج". 
اجملموعة،  وهــذه  الرحلة،  وأضافوا: "هــذه 
بأن االحتجاج ليســت إشــارة إلى  تذكير 

التعقيد، إنها إشارة إلى اجملتمع".
واظهر عارضو األزياء االمنــوذج على املدرج، 
وهــم يرتدون إكسســوارات على شــكل 
حافظة مسدسات معلقة على ظهورهم 
لتمثيل االحتجاجات العنيفة، وجرى إيضاح 
رسالة املصممني إلى أبعد من ذلك، عندما 
خــرج أحد العارضني يرتدي ســترة رياضية 

مطبوعا عليها صور عنيفة لالحتجاجات.
ويدعم عرض أزياء "مفهوم كوريا" من وزارة 
والســياحة في كوريا  والرياضة  الثقافــة 
اجلنوبيــة، ونظمتها وكالة احملتوى اإلبداعي 
)KOCCA( وهدفهــا إعــالم اآلخرين باألزياء 
العاملية، وإلهام مصممني آخرين للعمل من 
أجل احلصول على مكان في أسبوع املوضة 

في نيويورك.

أحزمة ناسفة ضمن 
تصاميم أسبوع الموضة

الصباح الجديد - وكاالت:
حطم طالب مدارس موســكو رقما 
قياســيا بعد فوزهم في مســابقات 
متنوعة، تغطي عدة مجاالت علمية 
في األوملبياد الدولي املقام في مدينة 

تسوكابا اليابانية.
وأظهر الطالب الروس مهارة عالية في 
الــدورة األوملبية الدولية الـ30 لنظم 
املعلوماتية، والتي جرت مبشاركة فرق 
متثل 80 بلــدا. وتوجب على أعضائها 
حل ثالث مسائل خوارزمية وبرمجتها 

خالل يومني. وبلغ عدد امليداليات التي فاز 
بها أربعة طالب من مدارس موســكو في 
مسابقة نظم املعلوماتية، أربع ميداليات، 

منها ذهبيتان وفضيتان.
وحطم طالب مدارس موسكو املشاركون 
في ست دورات أوملبية دولية في الرياضيات 
واجلغرافيا  والكيميــاء  البيولوجيا  وعلم 
ونظم املعلوماتية رقما قياســيا، بعد أن 
فازوا بعشــر ميداليات ذهبية. أما طالب 
مدارس روسيا كلها ففازوا بـ17 ميدالية 

ذهبية في هذه املسابقة.

أربع ميداليات لطالب روس 
في األولمبياد الدولي للعلوم

الصباح الجديد - وكاالت:
طرحت شــركة فولفو مؤخرا مشروع 
سيارة "360c" الكهربائية ذاتية القيادة 
التي ستوفر ملستخدمها قدرا كبيرا من 

وسائل الراحة.
وفقا ملصمميها  الســيارة  تتميز هذه 
ذاتيــة، ميكن املســافر  بنظام قيــادة 
االســترخاء في أثناء الرحلــة، كما أن 
قمرتها الواســعة مــزودة بنظام عزل 
صوتي ممتاز، ومقاعد ميكن حتويلها إلى 
أسرة تشعر املســافر وكأنه في غرفة 
نوم متنقلــة. وتوفر الســيارة العديد 
من وســائل الراحة األخــرى، كأنظمة 
تدليك في املقاعد، وشاشات ملشاهدة 
الفيديوهات والصور، وبراد صغير حلفظ 

عن  فضال  واملشــروبات،  األطعمــة 
رفــوف خاصة قابلــة للطي ميكن 

اســتعمالها للكتابــة أو وضــع 
ســيارات  وكجميع  احلواســب. 

املركبة  تلــك  أتــت  فولفــو، 
األداء،  عاليــة  أمان  بأنظمة 

أمامية  بحساسات  وزودت 
وخلفيــة وجانبيــة ملنع 

اصطدامها بأية مركبة، 
أو جسم موجود على 

فضــال  الطرقــات، 
منظومــة  عــن 

ملراقبة  كاميرات 
جميــع جوانب 

السيارة.

فولفو تطرح منزاًل على عجالت
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