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بغداد - الصباح الجديد:
رجــح اخلبير االقتصــادي العراقي 
لهب عطا عبــد الوهاب ان تتجاوز 
حاجز  العراقية  النفطية  العائدات 
املائــة مليــار دوالر لهذه الســنة 
2018، جــراء تصاعــد وتائر اإلنتاج 
في العام احلالي، مشيرا الى ان هذا 
االمر ســيمكن البالد من جتســير 
الفجــوة فــي موازنتهــا العامة، 
وانه احد أســباب حلول العراق في 
العربية  اململكة  بعد  الثاني  املوقع 
السعودية في منظمة أوبك.، فيما 
ذكــر أيضــا ان الرابع من تشــرين 
ثاني املقبل، وهــو املوعد األميركي 
اإلقتصادية  العقوبــات  لبدء  احملدد 
الشــاملة ضــد إيران، سيشــهد 
احداثا جســاما،  تليه  التي  واأليام 
جتعــل الكل يحبس أنفاســه، في 
انتظار ما ســتؤول اليه األمور بعد 

سريان تلك العقوبات.
وأشــار عبد الوهاب في الدراســة 
التي خص بها الصباح اجلديد حتت 
عنوان " اإلنتــاج النفطي العراقي 
يبلــغ أوجه يقابلــه تراجع حاد في 
جديرة  مفارقــة  اإليراني/  اإلنتــاج 
باالهتمام" الى تنامي انتاج النفط 
العراق، وقارن بني تصاعد وتيرة  في 
انتاجه فــي العام احلالي إزاء املنتج 
منــه في العام املنصــرم بقوله :" 
بلغت صــادرات العــراق النفطية 
أوجها في شــهر آب املاضي بعد أن 
وصلت صادراته إلــى 111.6 مليون 
برميل أو ما يعادل 3.7 مليون برميل 
يومياً بســعر تصدير بلــغ 69.59 
دوالرا للبرميل وبعائد شهري وصل 
إلــى 7.7 مليار دوالر، في حني كانت 

تصدير  من  العــراق  عائدات  بلغت 
النفط لشهر آب في العام املنصرم 
4.6 مليار دوالر لقاء صادرات وصلت 
أو  إلى 99.7 مليون برميل شــهرياً 
ما يعادل 3.3 مليــون برميل يومياً، 
وقد وصلت عائدات النفط لألشهر 
الثمانية املاضية إلى 60 مليار دوالر، 

برنت  وعند معدل سعر مزيج خام 
املرجعي الــذي يتراوح حالياً بني 72 
إلى 77 دوالراً للبرميل فإن العائدات 
مرشــحة   2018 لعام  النفطيــة 
لالرتفــاع إلى أكثر مــن 100 مليار 
دوالر مبــا ميكن العراق من جتســير 
الفجــوة فــي موازنتــه العامة"، 

مضيفا  ان: " اإلنتاج العراقي احلالي 
وصل إلى 4.7 مليون برميل يومياً "  
وأضاف عبد الوهاب في الدراســة: 
" ان الصــادرات النفطية اإليرانية 
ســوق  في  التقليديني  الزبائن  الى 
النفط قــد تراجعــت بنحو كبير 
العقوبات األميركية  ان اخذت  بعد 

األولية " تؤتــي اكلها بعد أن أعلن 
العديد من شركاء إيران الرئيسيني 
البنوك وشــركات  إلى  باإلضافــة 
التأمني عن تعليق تعاملها بالنفط 
التجارية  تعامالتها  ووقف  اإليراني، 

واملالية ".
تفصيالت ص2

العائدات النفطية العراقية اكثر من
100 مليار دوالر للعلم الحالي 2018

عدد المتنافسين على المنصب ثمانية مرشحينفي دراسة للصباح الجديد..الخبير االقتصادي لهب عطا عبد الوهاب:

تضييق الخناق على فلول التنظيم بالتزامن 
إيران تتوعد برد »حازم« بعد مقتل 29 3مع عمليات في األنبار وصالح الدين

7شخصا في هجوم على عرض عسكري
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بغداد - الصباح الجديد:
افــاد البرملان العراقــي ، امس 
في  املقررة  أن جلســته  االحد، 
غد الثالثــاء، ال تتضمن انتخاب 
على  للجمهورية،  جديد  رئيس 
الرغم من احتدام التنافس على 

املنصب.
وقال البرملــان العراقي في بيان 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد 
ان جدول اعمال جلســة الغد، 
موضوع  مناقشــة  يتضمــن 
تشــكيل اللجــان البرملانيــة 
الدائمــة ، ومناقشــة االوضاع 
وتوفير اخلدمــات في محافظة 
البصــرة ، بحضــور عــدد من 

الوزراء املعنيني مبلف اخلدمات.
ولم يحــدد البرملــان أي موعد 
النتخاب الرئيــس فيما انتهت 
ســبتمبر/  23 امســاالحد 

لتقدمي  املقــررة  املهلــة  أيلول 
أوراق املرشــحني ملنصب رئيس 
املهلة  تنتهي  بينما  اجلمهورية 

الرئيس  النتخاب  الدســتورية 
الثالث  في  املرشــحني  بني  من 

من شــهر أكتوبر/ تشرين األول 
املقبل.

ومبوجــب عــرف غير رســمي 
لتقاسم الســلطة في العراق 

يتعــني أن يكون رئيــس الوزراء 
من الشــيعة فيما يكون رئيس 
اجلمهورية من الكورد، أما رئيس 
أن يكون سنياً  البرملان فينبغي 
مــع نائبــني له األول شــيعي 

والثاني كوردي.
أوضح  متصــل  صعيــد  على 
اخلبيــر القانوني طــارق حرب ، 
الترشح  في  الدســتور  شروط 

ملنصب رئاسة اجلمهورية.
وقال طارق حرب في بيان تلقت 
" الصبــاح اجلديــد" نســخة 
ان "ســتة شــروط وردت  منه 
فــي الفقرة الثالثــة من املاده 
68 مــن الدســتور باعتبارهــا 
الشــرط الثالث من الشــروط 
التي يجب توفرها في املرشــح 
ملنصــب رئيــس اجلمهورية أي 
ان على اللجنة التي شــكلها 
أضابير  لدراسة  النواب  مجلس 
أو السير الذاتية للذين تقدموا 
كمرشــحني ملنصــب رئيــس 

اجلمهورية".
وأضــاف "نرى أن تتكــون هذه 
اللجنة من نواب لكي يكون قرار 
قبول الترشــيح أو قرار الرفض 
أكثر دقــة ال بل ال يوجد ما مينع 
للتصويت  األســماء  تعرض  أن 
علــى أعضاء مجلــس النواب 
ويدخلون  كمرشحني  بقبولهم 
أم  البرملاني  االنتخابي  التنافس 
االشــتراك  ابتداء من  يرفضون 
في التنافس االنتخابي البرملاني 
وهذا أمر ال بــد أن يؤخذ بنظر 
كل  ان  علمنــا  اذا  االعتبــار 
فيه  الشــروط  هذه  من  شرط 
تفســير وتأويل وتفسير واسع 
اطالق  وفيــه  ضيق  وتفســير 
وتخصيص  واعمــام  وتقييــد 
وشــمول وجتزئة وباطن وظاهر 
وجلي وخفي ودســتور وما بعد 
وموضوع  وشــكل  الدســتور 

وجمود وروح".
تتمة ص3

تقريـر

جلسة الغد البرلمانية لن ينتخب فيها رئيس الجمهورية

جلسة سابقة جمللس النواب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التخطيــط، امــس 
العمل مبشــروع  االحد، عن اطالق 
في  للتنمية  االجتماعي  الصندوق 
العراق، برأسمال اولي مقداره 300 

مليون دوالر.
وقالت مكتب اعالم الوزارة في بيان 
تلقــت "الصباح اجلديد" نســخة 
منــه، إن "وزارة التخطيط اطلقت 

االجتماعي  الصنــدوق  مشــروع 
نظمته  والذي  العراق  في  للتنمية 
بالتعاون مع البنــك الدولي ووزارة 
التخطيــط في اقليم كردســتان 
واحلكومــة احمللية فــي محافظة 
دهوك"، مبينا أن املشــروع "يهدف 
املعيشــية  الظروف  إلى حتســني 
والفرص امام الفقراء واحملرومني عبر 
على  احلصول  في  قدراتهم  حتسني 

اخلدمات وتوفير الوظائف لهم".
ان "املشــروع عبارة  البيان  واضاف 
عن قرض ميســر مقدم من البنك 
الدولي، ويشــمل ثالث محافظات 
في املرحلة االولى وهي محافظات" 
املثنى –صالح الدين – دهوك" ، فيما 
سيشمل ثالث محافظات اخرى في 
مرحلتــه الثانية وهي محافظات" 
نينوى- القادســية – ذي قار" ، على 

ان يتم شــمول جميــع احملافظات 
املتبقية في املرحلة الثالثة".

مــن جانبها اشــارت مديــر عام 
الفقر  من  التخفيف  استراتيجية 
في العراق جنالء علــي مراد، الى ان 
"الصنــدوق االجتماعــي للتنمية 
ميثل مشــروعا بقيمة 300 مليون 

دوالر ينفذ على مدى 5 سنوات...
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد: 
حذر عضو مجلس محافظة بغداد 
البنى  إنهيــار  نزار الســلطان، من 

التحتية للعاصمة.
وقــال الســلطان ان "التصميــم 
املواضيع  مــن  لبغداد  األساســي 
الشديد على  ولألسف  اخلطرة جداً 
مر احلكومــات املتعاقبة لم يعامل 

املوضوع معاملــة جدية على  هذا 
قدر املسؤولية".

وأضاف ان "عملية حتديث التصميم 
األساسي لبغداد في نهاية ثمانيات 
آخر  غــادرت  املاضــي، حيث  القرن 
مجموعة الشــركات اليابانية بعد 
اذ كان  الكويت"، مســتذكراً"  غزو 
لعاصمة  أساســي  آخر تصميــم 

من قبل مؤسســة }بول سيرفس{ 
البريطانية والذي مت اعتماده كقانون 

سنة 1973 وانتهت عام 2000".
 18 انه "ومنذ  الى  وأشار ســلطان 
عاماً الى يومنا هــذا لم يحدث أي 
مراجعة او اعداد دراسة استشارية 
لبغداد"،  العمرانــي  للتخطيــط 
موضحــاً انه" ال توجــد مدينة في 

العالــم يتأخر حتديثهــا العمراني 
خلمس ســنوات"، مبينــا ان" جزء 
كبير من دراسة }بول سيرفس{ التي 
اعــدت منذ ســنة 1984 الى اليوم 
لم ينفذ منهــا أكثر من }%25{ من 
هذه املشــاريع التي حتتاج الى إعادة 

حتديث اليوم".
تتمة ص3

عضو مجلس بغداد: العاصمة تتحول
اطالق مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية في العراقالى حقل دواجن ومهددة بكارثة بيئية

برأسمال اولي يبلغ 300 مليون دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة املالية، امس األحد، أن 
املبالغ املمولــة التي مت ايداعها في 
لتنفيذ  البصرة،  محافظة  حساب 
املشــاريع االســتثمارية وتنميــة 
االقاليم والبترودوالر لســنة 2018، 

بلغت اكثر من 501 مليار دينار.
وقال مفتش عام الوزارة ماهر حسني 
البياتي في تصريح تابعته الصباح 
التي  املمولة  “املبالــغ  إن  اجلديــد، 
مت ايداعهــا في حســاب محافظة 
البصرة للمشــاريع االســتثمارية 

والبترودوالر لسنة  االقاليم  وتنمية 
2018، كانت ضمن سبع دفعات”.

وأضاف البياتــي، أن “الدفعة االولى 
بلغت اكثــر من 121 مليــار دينار، 
الســنوية  التخصيصات  ضمــن 
للمشــاريع االســتثمارية، فيما مت 
بحدود  الثانية  الدفعة  مبلغ  حتويل 
30 مليــار دينــار مع بداية شــهر 
ايلول من العام احلالي، توزعت على 
مشــاريع البتــرو دوالر للقطاعات 

الصناعي...
تتمة ص3

بغداد- الصباح الجديد:
الدميقراطــي  احلــزب  قــدم 
رسمي،  بشــكل  الكوردســتاني، 
لرئاســة  مرشــحه  االحد،  امس 

اجلمهورية في بغداد.
وذكر مصدر مســؤول في مجلس 
قدم عند  الدميقراطي  ان  النــواب، 
الســاعة 2:15 مــن ظهــر اليوم، 
حســني،  لفؤاد  الذاتية  الســيرة 
مرشــح اللحزب ملنصب رئاســة 
اجلمهوريــة، الى رئاســة مجلس 

النواب. 
وبهــذا يصبــح لكل مــن االحتاد 
واحلزب  الكوردســتاني،  الوطنــي 
لهــذا  مرشــحان  الدميقراطــي، 

املنصب.
وحتى وقت متأخــر من يوم امس، 
بلــغ عــدد املرشــحني ملنصــب 
فقد  ثمانيــة،  اجلمهورية  رئيــس 
مت تقدمي ترشــيح كل مــن برهم 
الوطني  االحتــاد  مرشــح  صالح، 
الكردســتاني، سليم شوشكيي، 
االســالمية  اجلماعــة  مرشــح 
الكوردستانية، مثنى أمني، مرشح 
االحتاد االسالمي الكردستاني، عمر 
برزجني، الســفير العراقي السابق 
فــي الفاتيكان، ســردار عبداهلل، 
عضو مجلس النواب الســابق عن 
كتلة التغيير، ســروة عبدالواحد، 
وعبداللطيف رشــيد، اضافة الى 

فؤاد حسني.
الدميقراطــي  احلــزب  وكان 
مسعود  برئاســة  الكردســتاني 
البارزانــي، اكــد أمــس األحد، أن 
منصب رئاســة اجلمهورية هو من 
استحقاق لشعب كردستان وليس 
حكراً على حزب بعينه، الفتا إلى أن 

املنصب من حصته هذه املرة.
وقال احلزب في بيــان له إنه “خالل 
محادثاتنــا مع األخــوة في االحتاد 
الوطني الكردستاني قلنا إن رئاسة 
اجلمهوريــة حصــة واســتحقاق 
تكن قط  ولم  شعب كوردســتان 

حكراً وملكاً حلزب بعينه”.
تتمة ص3

السليمانية ـ عباس كاريزي:
في  السياســي  املكتب  أكد عضو 
االحتــاد الوطني الكردســتاني قادر 
عزيز انتهاء االتفاق الذي كان موجودا 
بني حزبه والدميقراطي الكردستاني 
الكرد  مشــاركة  وشكل  نوع  حول 
ومطالبهــم في احلكومــة املقبلة 
بالعــراق، عقب انتهاكــه من قبل 

احلزب الدميقراطي الكردستاني.
واضاف عزيز في حــوار اجرته معه 
ان االحتاد الوطني  الصباح اجلديــد، 
الدميقراطي  مــن  وفد  زيــارة  وبعد 
برئاســة  بغداد  الى  الكردســتاني 
بارزانــي خارج ســياق  نيجيرفــان 
االتفــاق الثنائــي دون الرجوع اليه 
وخارج االتفاق السياسي، ومنافسة 
بات  اجلمهورية،  لرئاســة  مرشحه 

في حل مــن االتفاق الســابق وهو 
مطلق اليديــن االن في البدء بحوار 
مع االطــراف العراقيــة، للحصول 
واســتحقاقه  الكرد  حقــوق  على 

االنتخابي.
الدميقراطي  زيارة وفــد  وعد عزيــز 
الى بغــداد خارج االجمــاع الكردي 
بانه دق املســمار االخيــر في نعش 
االتفاق والتطبيــع الذي كان له مع 
االحتاد الوطني، الــذي ذهب مبوجبه 
اجلانبــان الى بغداد مؤخــرا، معربا 
عــن اســتغرابه من رفــض احلزب 
الى محافظة  العــودة  الدميقراطي 
كركوك وعده اياهــا محتلة، بينما 
يطالــب وبإصــرار باحلصــول على 
منصب رئيــس اجلمهورية في هذه 

الدولة احملتلة.   

االحتاد  نوع وشــكل حتالفات  وحول 
الوطني الكردستاني الذي ميتلك 20 
العراقي  النواب  مقعدا في مجلس 
املقبلــة، اوضح عزيز  املرحلة  خالل 
انه ليس حلزبــه اية خطوط حمر او 
فيتو على اي حتالف او كتلة تكلف 
بتشكيل احلكومة املقبلة، وهو كما 
بقية االحزاب الفائزة في االنتخابات 
مجلس النواب العراقي لم يحسم 
امــره بعــد، اال ان مــدى قربــه او 
الفائزة  واالحــزاب  القوى  عن  بعده 
يتوقف على مدى جتاوب واســتعداد 
هــذه الكتل مع املطالــب الكردية 
العراقي،  الدستور  املشروعة، ضمن 
وهو ما اكد انــه يحتاج الى موقف 

كردي موحد قبل كل شيء.
نص احلوار ص2

بغداد - الصباح الجديد:
في  البريطاني  الســفير  دعــا 
العراق جون ويلكس، األحد، إلى 
ضرورة معاجلة النمو السكاني 
في العراق “قبل فــوات االوان”، 
فيما حذر من أن الفساد اصبح 
مستقبل  على  االكبر  التهديد 
بعد هزمية  البالد  في  االستقرار 

تنظيم “داعش” اإلجرامي.
اجرته  ويلكس في حــوار  وقال 
“ايفننــغ  صحيفــة  معــه 
واطلعت  البريطانية  ستاندرد” 
على ترجمتــه الصباح اجلديد: 
“علــى الرغم من وجــود بقايا 
لداعش فــي العراق اال ان البالد 
اســتقرت وبــدأت تتعافى من 
والهجمات  احلــروب  من  عقود 

االرهابية”.
وأضــاف أن “علمــاء االجتماع 

واخلبراء يقولون دائما ان البلدان 
حتتاج الى 30 عاما للتعافي من 
لكن  والنزاعات  االهلية  احلروب 
التوقعات”،  قبل  استقر  العراق 
مشــيرا إلى أن “احلــل لداعش 
لــم يعــد عســكريا بالدرجة 
السياسي  االستقرار  بل  االولى 
واالقتصادي باالضافة الى عودة 
النازحني وهذه هي املهمة اآلن”.

ولفت الســفير البريطاني إلى 
أن “التحــدي األكبــر اآلن هــو 
الفســاد وليس األمن”، مؤكدا 
الفســاد  “القضــاء علــى  أن 
اجل  من  اساســيا  امرا  اصبح 
خلق مســاحة للقطاع اخلاص 
للعمل في إطار سيادة القانون 
وجتنب الفســاد والتبذير وعدم 

الكفاءة”.
تتمة ص3

بريطانيا تدعو العراق 
لمعالجة النمو السكاني 

“قبل فوات األوان

منشأة نفطية جنوبي البالد" ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الناطق باسم قيادة العمليات 
املشتركة امس االحد نتائج العملية 
الواســعة لقيادة عمليــات اجلزيرة 
والقطعــات امللحقة بها واحلشــد 

العشــائري التي انطلقــت صباحاً 
ومن 7 محاور وبإسناد طيران اجليش 
والقــوة اجلوية وطائــرات التحالف 
التي  الصحــراء  لتفتيش  الدولــي 
مابني محافظات صالح الدين واالنبار 

ونينــوى باجتــاه احلــدود العراقية – 
السورية.

وذكر الناطق العميد يحيى رســول 
في بيــان تلقت "الصبــاح اجلديد" 
نســخة منــه ان "في احملــور األول 

القوة مــن تفتيش منطقة  متكنت 
}وادي العيــدي - منطقة الكروش _ 
منطقة مجيج _منطقة املوسم _ 
منطقة الكويرات _ منطقة املركدة 
- منطقــة شــطيحيه _ منطقة 

ابــو صبيحه _  املنــاخ _ منطقة 
منطقة ابو حيطــان{ وقد مت تفجير 

15 عبوة ناسفة وتدمير مضافة".
وبني الناطق رســول ان "احملور الثاني 
فقد كانــت نتائجه تفتيش مناطق 

خنيفس _ ام سماوه _ ام الوحوش 
مذ _ الشعباني، وأسفرت العملية 
عن تفجير 20 عبوة ناســفة وتدمير 

نفقني ومضافتني".
تتمة ص3

تفجير عشرات العبوات الناسفة وعدد من مضافات داعش
اكثر من 501 مليار دينار اودعتها في اليوم األول لعملية تمشط صحراء 3 محافظات

المالية في حساب البصرة

الديمقراطي الكردستاني يرشح فؤاد حسين 
لرئاسة الجمهورية ويعد نفسه األولى به

القيادي الكردي قادر عزيز يحمل الديمقراطي الكردستاني 
مسؤولية تشظي الموقف ووحدة الصف الكردي 
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شؤون عراقية

الوهاب  بقلم: لهب عطا عبد 
اقتصادي عراقي:

أوالً: اإلنتاج العراقي
أوجها  النفطية  العراق  بلغت صادرات 
في شــهر آب املاضي بعــد أن وصلت 
صادراته إلى 111.6 مليون برميل أو ما 
يعادل 3.7 مليون برميل يومياً بســعر 
تصدير بلغ 69.59 دوالرا للبرميل وبعائد 

شهري وصل إلى 7.7 مليار دوالر.
العراق من  املقابل بلغت عائــدات  في 
تصدير النفط لشهر آب العام املنصرم 
4.6 مليار دوالر لقاء صادرات وصلت إلى 
99.7 مليون برميل شــهرياً أو ما يعادل 

3.3 مليون برميل يومياً.
االقتصادات  ضمــن  العــراق  ويصنف 
 MONO_ECONOMY اجلانب  األحادية 
إذ متثل العائدات النفطية فيه أكثر من 

%90 من موازنته العامة.
وقــد وصلت عائدات النفط لألشــهر 
دوالر،  60 مليار  إلــى  املاضية  الثمانية 
وعند معدل ســعر مزيج خــام برنت 
 72 بني  يتراوح حاليــاً  الــذي  املرجعي 
إلــى 77 دوالراً للبرميل فــإن العائدات 
النفطية لعام 2018 مرشحة لالرتفاع 
إلى أكثر مــن 100 مليار دوالر مبا ميكن 
العراق من جتسير الفجوة في موازنته 

العامة.
يذكر أن االقتصاد العراقي عانى بشدة 
من احلرب الضروس ضد تنظيم داعش 
بعــد أن متكن التنظيــم اإلرهابي من 
عام  العراقية  األراضــي  ثلــث  احتالل 
2014 قبــل أن يتم طــرده من املوصل 
آخــر معاقلــه بالكامــل إثــر هجوم 
كاسح للجيش العراقي الذي استنزف 
للتنمية  اخملصصة  املــوارد  من  الكثير 

االقتصادية.
ويعانــي العــراق مــن الفســاد الذي 
استشــرى كالنار في الهشــيم على 
نطاق واسع، وقد شهد الصيف احلالي 
أســابيع من املظاهرات واالحتجاجات 
التي  اجلنوبية  احملافظات  في  الســيما 
تعانــي مــن التهميش والتــي بلغت 
ذروتها قبــل أيام في محافظة البصرة 
التي تعاني من نقص حاد في اخلدمات.

ويعد العــراق اليوم ثانــي أكبر منتج 
للنفــط في أوبــك بعد الســعودية 
مباشــرة بعد أن كان لســنوات يحتل 

املرتبة الثالثة بعد إيران.
وقد وصل اإلنتــاج العراقي احلالي إلى 

4.7 مليون برميل يومياً.

ثانياً: إيران
بدأت العقوبــات االقتصادية املفروضة 
على أيران تؤتي أكلها بعد انســحاب 
الواليــات املتحدة من االتفــاق النووي 
املبرم مع إيران عام 2015 أو ما يعرف بــ 
)5+1( على أن تبلغ العقوبات ذروتها في 
4 تشــرين الثاني القادم حيث ستطال 
العقوبات الصادرات النفطية اإليرانية، 
في حني دخلت عقوبات جزئية تشمل 
التجارة بالذهب وجتارة الســيارات حيز 

التنفيذ 7 آب املاضي.
الواليات املتحدة قد طلبت من  وكانت 
شــركائها خفض وارداتها من النفط 
اإليراني إلى الصفر بدءاً من 4 تشــرين 

القــادم بالضغط على  الثاني نوفمبر 
إيران قبول التفاوض على اتفاقية نووية 
جديدة وللعمل كذلــك على احلد من 
نفوذ إيران في منطقة الشرق األوسط.
اإليرانيــة  الصــادرات  وصلــت  وقــد 
واملكثفــات  اخلــام  النفــط  مــن 
اخلفيف  النفط  )أي   CONDENSATES
جداً الــذي ينتج من حقــول إيران من 
الغاز الطبيعي( في شــهر آب املاضي 
عند 64 مليون برميل أو ما يعادل 2.060 
مليون برميل يومياً، مقابل ذروة وصلت 
إلــى 92.8 مليون برميــل أو ما يعادل 
3.090 مليون برميل في شــهر نيسان 

.2018
ولغرض جذب الزبائــن للنفط اإليراني 
في ظل االنخفاض الكبير في الصادرات 
أعلنت شركة النفط الوطنية اإليرانية 
عن خصومات كبيرة لنفوطها الثقيلة 

لشــهر أيلول اجلاري والذي يعد األكبر 
من عام 2004.

ويأتي ذلــك بعد أن أعلــن العديد من 
شــركاء إيران الرئيسيني باإلضافة إلى 
البنوك وشــركات التأمــني عن تعليق 
ووقف  اإليرانــي،  بالنفــط  تعاملهــا 

تعامالتها التجارية واملالية.
الصــني: شــهدت املبيعــات اإليرانية 
انخفاضا  آب  للصــني خــالل شــهر 
ملموســاً ليصل حجم صادراتها إلى 
24 مليون  18.4 مليون برميــل مقابل 

برميل لشهر متوز املنصرم.
الهند: بلغت حجم الصادرات اإليرانية 
للهند في شــهر آب 8.2 مليون برميل 
انخفــاض قدره 2 مليــون برميل لكل 

شهر بدأ من شهر نسان املاضي.
اليابان: انخفضت صادرات إيران لليابان 
إلــى 3.4 مليــون برميل يوميــاً خالل 

شهر آب في حني لم تشهد الصادرات 
اإليرانيــة أي شــحنات نفطية لكوريا 

اجلنوبية من شهر متوز املاضي.
اإليرانية  الشــحنات  إنخفضت  أوروبا: 
النفطية املتوجهة إلــى أوروبا إلى 12 
مليون برميل لشهر آب مقابل أكثر من 

22 مليون برميل لشهر آذار.
وخشــية مــن أن يــؤدي التعامل مع 
إلى  اإليرانيــة  النفطيــة  الصناعــة 
فــرض عقوبــات اقتصاديــة من قبل 
الواليات املتحدة على الشــركات التي 
تتعامل مع إيران أعلنت شركة النفط 
»توتال« عن وقف  العمالقة  الفرنسية 
اســتثماراتها بالكامل في حقل بارس 

اجلنوبي العمالق.

ثالثاً: التهديدات اإليرانية لغلق 
مضيقي هرمز وباب املندب.

فــي حــني أن العقوبــات االقتصادية 
األمريكيــة لن حتد من قــدرة إيران من 
تصدير نفطها بالكامــل إذ بإمكانها 
رغم ذلك مــن تصدير مليــون برميل 
يومياً عبر منافذ التصدير املتاحة، ومن 
هنا فإن إقدام إيــران على غلق مضيق 
هرمــز أو مضيق باب املنــدب حتى وإن 
كان بشكل جزئي األمر الذي يستبعده 
إلى  إجراء كذلك  املراقبون ســيفضي 
خنق الصــادرات اإليرانيــة ناهيك عن 

الصادرات اخلليجية.
اجلدير بالذكــر أن كميات النفط التي 
تعبر مضيق هرمز تقــدر بـ 18 مليون 
برميل يوميــاً أو ما يعادل ثلثي التجارة 

البحرية للنفط اخلام.
كما أن غلق املضيق ســيؤدي إلى خلق 
نقص حاد في اإلمدادات في األســواق 

العاملية واالرتفاع غير املسبوق لألسعار 
ما يؤثر سلباً على منو االقتصاد العاملي.

رابعاً: إنخفاض سعر صرف الريال 
اإليراني وأثره على السياحة الدينية 

في العراق
كان ســعر صرف الريال اإليراني مطلع 
عــام 2018 يتم تبادلــه مقابل الدوالر 
األمريكــي عند 43 ألف ريــال، بيد أنه 
إنخفض بشــكل ملمــوس منذ ذلك 
احلني، ليتم تبادله لقاء الدوالر عند 120 
ألف ريال. وعلى الزائر اإليراني دفع رسوم 
فيزا قدرها 40 دوالراً. عند زيارته للعراق 
وعند ســعر الصــرف احلالــي للدوالر 
املقدسة  للعتبات  الزوار  عدد  إنخفض 
)النجــف، كربالء، كاظمية، ســامراء( 
السياحة  إنخفاض  إن  بشــكل كبير. 
الدينيــة و/أو إلغاء احلجــوزات له تأثير 
بالغ علــى اإلقتصاد العراقي إذ توظف 
السياحة الدينية بشكل مباشر أو غير 
مباشر أكثر من نصف مليون شخص. 
مبا مقداره  الدينية  السياحة  وتساهم 
 GDP 3 من النــاجت احمللــي اإلجمالي%
أو ما يعادل 5 مليار دوالر ســنوياً وفقاً 
والسفر  السياحة  مجلس  إلحصاءات 
الســياحة  لتراجــع  وكان  العاملــي. 
اإليرانية أثرا ملموســاً على احلجوزات 
الفندقية إذ شــهدت شــواغر كبيرة 
بعد عزوف احلجاج اإليرانيني عن زيارتها 
علماً أن هناك أكثر من 285 فندقاً في 
مدينة النجف تعاني غرفها من اخلواء 
التام. في املقابل فإن إنخفاض ســعر 
الدوالر  الريــال اإليراني مقابــل  صرف 
للحجاج  جــذب  عامل  يعد  األمريكي 
في  املقدسة  العتبات  لزيارة  العراقيني 
زرافات  قم ومشهد )مرقد اإلمام رضا( 

وفرادى.
ويعاني قطاع النقل هو اآلخر من إلغاء 
احلجوزات إذ بعد أن كان مطار النجف 
إنخفض  يوميــا  رحلة   35 يســتقبل 

عددها إلى 12 رحلة يومية فقط.
خالصة القول: مع بدء سريان العقوبات 
اإلقتصادية الشــاملة ضــد إيران بدأ 
من 4 تشــرين ثاني القادم ســيحبس 
اجلميع أنفاسه، إنتظاراً ملا ستؤول إليه 
األمور... إذ إن منطقتنا مرشــحة إلتون 

أحداث جسام في قادم األيام.

 اإلنتاج النفطي العراقي يبلغ أوّجه يقابله تراجع حاد
 في اإلنتاج اإليراني/ مفارقة جديرة باالهتمام

حظوظ بترولية متباينة...

 اإلنتاج النفطي العراقي

أن االقتصاد العراقي 
عانى بشدة من الحرب 
الضروس ضد تنظيم 
داعش بعد أن تمكن 
التنظيم اإلرهابي من 
احتالل ثلث األراضي 
العراقية عام 2014 
قبل أن يتم طرده 
من الموصل آخر 
معاقله بالكامل 
إثر هجوم كاسح 
للجيش العراقي الذي 
استنزف الكثير من 
الموارد المخصصة 
للتنمية االقتصادية
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قادر عزيز

تقـرير

- حــاوره عباس  الجديد  الصبــاح 
كاريزي:

في خضم التطورات التي يشهدها العراق 
وإقليم كردســتان على حد سواء واحلراك 
السياســي املتنامي لتشــكيل احلكومة 
العراقيــة املقبلة والدور ومــدى تأثير وتأثر 
الكــرد بهــذه التطورات، وموقــف القوى 
واألحزاب الكردستانية، يفتح عضو املكتب 
السياســي القيــادي اخملضرم فــي االحتاد 
الباب على  الكردستاني قادر عزيز  الوطني 
مصراعيه أمام كثير من األسئلة للصباح 
اجلديد، التــي حاورته في مكتبه مبحافظة 
الســليمانية مــن دون حتفــظ أو تهّرب أو 
تزويق، ووضع النقاط على احلروف حول كثير 
املواطنني  تراود  التي  واملسائل  القضايا  من 
في العراق وإقليم كردستان على حد سواء.

قادر عزيــز الذي عرف بصدقــه وصراحته 
املعهودة التــي غالباً ما كانــت تخلق له 
مشــكالت مــع االصدقــاء واملقربني قبل 
املنافسني وخصومه السياسيني، لم يتوان 
في تسمية االمور مبســمياتها، عادا زيارة 
نيجيرفان  الدميقراطي  احلــزب  رئيس  نائب 
بارزاني الى بغداد انتهاكاً لالتفاق مع االحتاد 
الوطني وجتــاوزا على وحدة املوقف الكردي 
الذي كان ينبغي التمســك بها جتاه بغداد، 
الفتــا الى ان محاوالت احلــزب الدميقراطي 
ومنافســة االحتاد الوطنــي على منصب 
رئيس اجلمهورية املســمار االخير في نعش 
العالقة والتطبيع السياســي بني احلزبني 

الرئيسني في االقليم.
ســألته الصبــاح اجلديد عــن جملة من 
القضايا واملواضيع االنية املهمة فكان هذا 

احلوار: 
*  ملاذا اعتمدمت برهم صالح مرشحا لالحتاد 
الوطني ملنصب رئيس اجلمهورية برغم انه 
انشق عن احلزب واسس حتالف الدميقراطية 

والعدالة.
- الن الدكتــور برهــم صالح قــرر العودة 
ان  ادرك  ان  الــى صفــوف احلــزب، بعــد 
االحتــاد الوطني بيت يســع جلميع االفكار 
والتوجهــات اخملتلفة وبإمــكان اجلميع ان 
يكون لهم دور في خدمة شعب كردستان 
داخل االحتاد، حتى وان كانوا يحملون افكارا 
مختلفة، لذا مت اعتماد الدكتور برهم بعد 
ان  فاز بأغلبية اصوات اللجنة القيادية في 
االحتاد الوطني الكردستاني امام مرشحني 
اخرين وهم الدكتور محمد صابر والدكتور 

لطيف رشيد. 

* ما هــو موضع رفض احلــزب الدميقراطي 
لترشــيح برهــم صالــح ملنصــب رئيس 

اجلمهورية.
- احلــزب الدميقراطي لم يرفض مباشــرة 
ترشــيح الدكتــور برهم ملنصــب رئيس 
اجلمهورية، بل هو يرفض ان يحصل االحتاد 
الوطني على منصب رئيس اجلمهورية، لذا 
فانه قرر ان يكون له مرشــح لهذا املنصب 
ولم يقبل ان يكون مرشــح االحتاد مرشحا 

معتمدا من قبل احلزبني.
* أال تعتقــد بأن اعالن احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني بانه ســوف يرشح شخصاً 
ملنافســة مرشــح االحتاد الوطنــي، ميثل 
انتهاكا لالتفاق املوجود بني احلزبني للذهاب 

الى بغداد.
- املســألة ال تتعلق بالدكتــور برهم بقدر 
تعلقها مبوافقة احلزب الدميقراطي على ان 
يكون منصــب رئيس اجلمهورية من حصة 
االحتاد الوطني، وهو مــا يعد خرقا لالتفاق 
الســابق املوجود بــني اجلانبني، الن منصب 
رئيس اجلمهورية كان وفقا لالتفاق السابق 
مقابل منصــب رئيس االقليم، الذي ما زال 
قائماً ولم يلَغ بعد، الذي حتولت صالحياته 
الــى رئيس حكومة االقليــم وفقا لقانون 
اصدره برملان كردســتان، وهو ما يعني بان 
صالحيــات رئيس االقليم، مــا زالت قائمة 
موجودة لدى احلــزب الدميقراطي، لذا فاننا 
نعتقد بان من حق االحتاد الوطني احلصول 
وفقا  اجلمهوريــة،  رئيــس  على منصــب 

لالتفاق السابق. 
* هل االتفاق مع احلــزب الدميقراطي الذي 
ذهــب مبوجبه احلزبــان الى بغــداد ما زال 
ساري املفعول ام انه سينتهي اذا ما رشح 
احلزب الدميقراطي شــخصا ملنصب رئيس 

اجلمهورية.
بالطبع االتفــاق لم يعد ســاري املفعول 
طاملا احلزب الدميقراطي لم يقبل مبرشــح 
االحتاد ليكون مرشــح احلزبني كما كان في 
الســابق، ان االحتاد الوطني االن وبعد زيارة 
وفد من الدميقراطي الى بغداد دون الرجوع 
ومنافسة  السياســي،  االتفاق  خارج  اليه 
مرشحه لرئاسة اجلمهورية، الذي لم يكن 
متوقعا من االحتــاد، بات مطلق اليدين في 
البدء بحوار مع االطراف العراقية، للحصول 
االنتخابي،  واستحقاقه  الكرد  حقوق  على 
وان زيــارة وفد الدميقراطــي خارج االجماع 
الكردي دق املسمار االخير في نعش االتفاق 
والتطبيع الذي كان له مع االحتاد الوطني، 
الذي ذهب مبوجبه اجلانبــان الى بغداد، وان 
بيان املكتب السياســي االخير واضح في 

رفض التفرد والهيمنة التي يســعى اليها 
احلزب الدميقراطي، سواء كان على مستوى 

االقليم ام في العراق.   
* هــل تعتقد بان احلــزب الدميقراطي يريد 
منصب رئيــس اجلمهورية ام انــه مناورة 

سياسية للضغط على االحتاد الوطني.
- اعتقــد بانهمــا ضغوطــات ومنــاورة 
سياســية في ان واحد ليحصل على اكبر 
قدر من املكاســب من االحتــاد الوطني، اذا 
كان على صعيد اقليم كردستان خصوصا 
ونحن مقبلــون على انتخابات برملان اقليم 

كردستان.    
* االحتــاد الوطنــي الــى اي الكتــل اقرب 
لتشــكيل الكتلة االكبر من الفتح ودولة 

القانون ام النصر وسائرون وملاذا.
االحتــاد الوطني الكردســتاني ليس لديه 
خطوط حمر او فيتو على اي حتالف او كتلة 
تشكل من قبل االحزاب الفائزة، لتشكيل 
احلكومة املقبلة، وهو كمــا باقي االحزاب 
الكرديــة الفائزة فــي االنتخابات مجلس 
النواب العراقي لم يحســم امره بعد، اال 
ان مدى قربه او بعــده عن القوى واالحزاب 
الفائزة يتوقف على مدى جتاوب واستعداد 
الكردية  املطالب  للتجاوب مع  الكتل  هذه 
املشروعة، ضمن الدستور العراقي، واعتقد 
بان ذلك بحاجة الى موقــف كردي موحد 

قبل كل شيء. 
* هل تعتقد بــأن الكرد قادرون على حتقيق 
مطالبهم إذا متكنت األطراف الشيعية من 
حتقيق النصاب وتشكيل الكتلة االكبر من 

دون الكرد.

- تشــكيل الكتلة االكبر مبشاركة الكرد 
يختلــف عن تشــكيلها مــن دونهم، وان 
يكون الكرد نواة لتشــكيل الكتلة االكبر 
يختلف عن ان يكونوا مشاركني فيها بعد 
التشكيل، لذا فان االستحقاق يتغير بتغير 

احلالتني.  
* انتخابــات برملــان اقليم كردســتان هل 
تعتقــد بأن االحتاد الوطني ســيحق نتائج 

ايجابية وكيف.
نتائج  ســيحقق  الوطني  االحتاد  بالتأكيد 
ايجابيــة ومرضيــة في هــذه االنتخابات، 
خصوصــا في ظــل التجــاوب اجلماهيري 
مع برنامج االحتاد خالل االســبوع املنصرم 
من بدء حمالت الدعايــة االنتخابية، الذي 
يعطينــا دفعة مــن التفاؤل بــان النتائج 
ايجابية تتناســب مــع حجم  ســتكون 

وتضحيات االحتاد الوطني.
* اتهامات عديدة وجهت لكم بالتزوير في 
العراقي، كيف  النــواب  انتخابات مجلس 
ســتتالفون مثل هذه التهم في انتخابات 
برملان كردســتان، وهل تعتقــد بان االحتاد 
ســيعود كثاني حزب في االقليم متجاوزا 

حركة التغيير.
- ان اعــادة عد وفرز االصوات يدوياً في اكثر 
من محافظة باشــراف جلان قضائية واالمم 
املتحــدة وتطابق هذه االصــوات مع العد 
االلكتروني، اثبــت بطالن تهم التزوير التي 
اطلقتهــا بعض االحــزاب، وال اعتقد بانه 
هناك انتخابات لــم ترافقها تهم بالتزوير 
والتالعــب ولكــن بالنتيجــة اعتقد بان 
على االطراف اخلاســرة ان تؤمن بالعملية 

الدميقراطية وخصوصا وان االنتخابات هي 
بالنهاية تفرز رابحا وخاسرا.   

الدعائية  * التصعيد الذي تشهده احلملة 
احلزب  مــع  كردســتان  برملان  النتخابــات 
الدميقراطي هل هو نتيجة طبيعية، ام انه 
بداية ملرحلة جديدة من العالقة بني االحتاد 

الوطني واحلزب الدميقراطي.
- ان حمى االنتخابات واملنافســة تشــهد 
دائماً هذا النوع من التصعيد، ولكن االحتاد 
لن ينجر الى هذه املماحكات وهو دائما مع 
التهدئة ومع حملة انتخابية هادئة ومدنية 
بعيدا عن التصعيد والتشــهير، ولم يكن 
ابدا مبادرا في هذه اجملــال ولكنه يحتفظ 
بحقه في الرد والدفاع عن النفس كما هو 
من حق كل االحــزاب وليس االحتاد الوطني 

فقط.  
* يعــد احلزب الدميقراطــي كركوك مدينة 
محتلة ولم يقبــل بالعودة اليها طاملا هي 
باملطالبة مبنصب  يستميت  بينما  محتلة 
رئيس اجلمهورية في العراق، كيف تفســر 

ذلك.
- من الناحية التاريخية كردســتان كلها 
محتلة وليس فقط كركوك الن احلاق والية 
املوصــل بالعراق العربي عــام )1926( دون 
موافقة الشــعب الكردي واســتمرار هذا 
االحلــاق اخذ ومبرور الزمن طابعــاً احتاللياً، 
ولكن السؤال هنا اذا كان احلزب الدميقراطي 
يعد كركوك محتلة، فلماذا يطالب وبإصرار 
احلصول على منصب رئيس اجلمهورية في 

هذه الدولة التي يعدها محتلة؟.
* حتل بعد أيام ذكرى االستفتاء الذي رافقه 

توتر وتشنج كبير في العالقة مع العراق.
- االستفتاء حلم تاريخي لشعب كردستان 
وهو حق مشــروع لكل الشعوب، مبا فيها 
شــعب كردســتان، اال ان االســتفتاء لم 
يأت وفقا لبرنامج مدروس واســتراتيجية 
واضحــة وكانــت تقــف خلفــه اهداف 
شــخصية وحزبيــة ضيقة، وان فشــله 
يعــود الى ان اجــراءه بنحو غيــر مدروس 
مثل حتٍد للعــراق والعالم واجملتمع الدولي، 
وهو اكبر نكسة شــهدها الكرد، وتسبب 
بخسارة مكاسب وحقوق شعب كردستان 
الى الوراء، وال  املشروعة، واعادتها 50 عاماً 
ميكن مقارنة فشل االستفاء وربطه ب 16 
اكتوبر عام 2017 وعــودة القوات العراقية 
الى اطراف مدينة كركــوك، الن ما حصل 
في 16 اكتوبر وخســارة اراٍض شاســعة 
فــي اطــراف محافظة كركــوك لم يكن 
هدفا بقدر كونه نتيجة إلجراء االســتفتاء 
الفاشل الذي دفع الكرد له ضريبة فادحة، 
الن توقيتــه ومكانه كان خاطئا، وان االحتاد 
الوطني واغلب االحزاب الكردستانية التي 
حملت راية حق تقرير املصير طول سنوات 
نضالها املســلح، لم ولن تقف بالضد من 
ارادة شعب كردستان في ان يكون له دولته 
املســتقلة، اال ان التفرد بهذه املمارســة 
واجراءهــا في توقيت خاطــئ مبا يتعارض 
مــع االرادة الدولية كان خطــأ فادحا، الننا 
لدينا هذا احلق وهو مســلم به لدى اجملتمع 
الدولــي، اال ان ممارســته ال تخصنا وحدنا 
وهو يجب ان يكون عبــر االتفاق والتفاهم 
الدولي قبل  الدعم  مع بغداد واستحصال 

كل شيء. 
* هــل تعتقد بانــه ما زال بإمــكان الكرد 
حتقيق حقوقهم في بغداد، وتالفي مرحلة 

االستفتاء.
- انا ارفض ان يتحمــل الكرد اخطاء طرف 
سياسي بحد ذاته، ألنه علينا ككرد العمل 
العراق،  االن بجد لتحقيــق حقوقنا فــي 
وخصوصــا بعد اجــراء االســتفتاء الذي 
اضعف موقف الكرد وتســبب بخســارة 
اراض واســعة في كركوك، ان التشــتت 
والتشرذم في املوقف الكردي افقدنا وحدة 
الصف الذي يعد احلزب الدميقراطي، سببه 
الرئيســي، عبر انتهاك اتفاقه السياسي 
مــع االحتاد الوطنــي، الذي اســهم بنحو 
مباشــر بإضعاف املوقــف ووحدة الصف 
الكردي في ظل احلاجــة االن الى مزيد من 
التماســك وتوحيد املوقف الكلمة للبناء 
على ما حتقق واستحصال احلقوق الكردية 

في احلكومة املقبلة. 

لألولى 
عبر عــن اســتغرابه من مطالبــة احلزب 
الدميقراطي مبنصــب رئيس اجلمهورية في 

دولة يعّدها محتلة  
قــادر عزيــز: يحمــل احلــزب الدميقراطي 
مسؤولية تشــظي املوقف ووحدة الصف 

الكردي 
الســليمانية – الصباح اجلديــد – عباس 

كاريزي
أكــد عضو املكتب السياســي في االحتاد 
الوطنــي الكردســتاني قادر عزيــز انتهاء 
االتفــاق الــذي كان موجــودا بــني حزبه 
والدميقراطي الكردستاني حول نوع وشكل 
مشــاركة الكرد ومطالبهم في احلكومة 
املقبلــة بالعراق، عقــب انتهاكه من قبل 

احلزب الدميقراطي الكردستاني.
واضاف عزيــز في حوار اجرته معه الصباح 
اجلديد، ان االحتاد الوطني وبعد زيارة وفد من 
الدميقراطي الكردستاني الى بغداد برئاسة 
نيجيرفــان بارزانــي خارج ســياق االتفاق 
الثنائــي دون الرجوع اليه وخــارج االتفاق 
السياســي، ومنافسة مرشــحه لرئاسة 
اجلمهورية، بات في حل من االتفاق السابق 
وهو مطلق اليدين االن في البدء بحوار مع 
االطراف العراقيــة، للحصول على حقوق 

الكرد واستحقاقه االنتخابي.
وعد عزيز زيــارة وفد الدميقراطي الى بغداد 
بانه دق املســمار  خارج االجمــاع الكردي 
االخير فــي نعش االتفــاق والتطبيع الذي 
كان لــه مع االحتــاد الوطنــي، الذي ذهب 
مبوجبــه اجلانبان الى بغــداد مؤخرا، معربا 
عن استغرابه من رفض احلزب الدميقراطي 
العودة الى محافظــة كركوك وعده اياها 
محتلــة، بينما يطالب وبإصــرار باحلصول 
على منصــب رئيس اجلمهوريــة في هذه 

الدولة احملتلة.   
وحول نوع وشــكل حتالفات االحتاد الوطني 
الكردســتاني الذي ميتلــك 20 مقعدا في 
مجلــس النــواب العراقي خــالل املرحلة 
املقبلة، اوضح عزيز انه ليس لديه حلزبه اية 
خطوط حمر او فيتو على اي حتالف او كتلة 
تكلف بتشــكيل احلكومــة املقبلة، وهو 
كما بقية االحــزاب الفائزة في االنتخابات 
مجلس النواب العراقي لم يحســم امره 
بعــد، اال ان مدى قربه او بعــده عن القوى 
واالحزاب الفائــزة يتوقف على مدى جتاوب 
واستعداد هذه الكتل مع املطالب الكردية 
املشروعة، ضمن الدستور العراقي، وهو ما 
اكد انه يحتاج الى موقف كردي موحد قبل 

كل شيء. 

قادر عزيز: زيارة وفد من الديمقراطي الى بغداد أضّرت بوحدة الموقف الكردي   
قال إن حزبه مطلق اليدين في اختيار نوع وشكل تحالفاته المقبلة 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت الشــركة العامة للســكك احلديد 
العراقية امس االحد اجتماعا موسعا مع مدير 
عام النافــذة الواحدة لهيئة االســتثمار فؤاد 
مصطفى لبحث امكانية ربط مدينة بسماية 
بقطار معلق وســط بغداد بحضور ممثلني عن 

محافظة بغداد وأمانة العاصمة .
وقال مدير عام الشــركة. املهندس سالم جبر 
سلوم ان الشــركة ناقشت التفاصيل الفنية 
بــني األطراف واهــم الســبل الكفيلة بإجناح 
املشروع من خالل حتديد املســارات من مدينة 
بســماية الســكنية إلى مركز مدينة بغداد 
بقطــار معلق)ترام( تنصب هياكله بني اجلزرات 
الوســطية  مبا يالئــم التخطيــط العمراني 

للمدن احلديثة.
من جانبه استعرض مدير عام  هيئة االستثمار 
الوطني الســبل التي يتم بها دراسة  توطني 
هذا املشــروع احليوي لالستثمار وإيجاد احللول 
املناســبة واالتفاقيات القانونيــة لهذا اخلط 
العــام وموافقة األطــراف اجملتمعة في حتديد 
مســارات خط الســكة من حيث التصاميم 

واملفاهيم العامة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــكا العديد من املواطنني، صباح يوم امس 
االحد، من الزخم املروري احلاصل على جسري 

الطابقني واجلادرية وسط بغداد.
وقال احد املواطنني ان "جسر الطابقني القادم 
من منطقة الدورة باجتاه الكرادة وسط بغداد، 
شــهد زخما مروريا حــادا"، مبينا ان "طوابير 
الســيارات امتدت الى عشــرات االمتار" وان 

"املوظفني تأخروا عن الدوام بسبب ذلك".
مــن جانبه، اكــد مواطــن اخــر ان "اعمال 
الصيانة على جسر الطابقني ادت الى حدوث 
هــذا الزخم املــروري"، متســائال "هل يعقل 
ان تبدا تلك االعمال مــع توجه املوظفني الى 
اماكن عملهم"، فيما اشار مواطن عالق في 
الزحام اننا اسبشرنا خيرا عندما مت اتخاذ عدة 
اجراءات على جســر اجلادرية وسط بغداد، من 
خالل تقدمي الســيطرة من اجل تقليل الزخم 
املروري احلاصل على اجلسر"، موضحا "تفاجئنا 
اليوم بوجود زخم كبير على اجلسر ومن جهة 

منطقة القادسية باجتاه اجلادرية".

السكك تبحث ربط 
مدينة بسماية بقطار 

معلق وسط بغداد

اعمال صيانة وحادث سير 
يتسببان بزخم مروري على 
جسري الطابقين والجادرية

الدميقراطي الكردستاني يرشح 
فؤاد حسني لرئاسة اجلمهورية 

ويعد نفسه األولى به
مبينا أنه “أبلغناهم في آخر اجتماع 
لنــا وبصراحــة أن منصــب رئيس 
اجلمهورية كان لالحتــاد الوطني في 
الفترة املاضية، ونــرى أن يكون هذه 

املرة حلزبنا مرشح لشغل املنصب”.
وأضــاف البيــان أنــه “كان مقــرراً 
الوطنــي  )االحتــاد  يبحثــوا  أن 
علينا،  ويردوا  املسألة  الكوردستاني( 
أننا علمنا من وسائل  لكن املؤسف 
اإلعالم أنهــم وبدون الرجــوع إلينا 
الكوردستاني  الدميقراطي  احلزب  في 
األخرى،  الكوردســتانية  واألطــراف 
وبدون االلتفات إلى مطلبنا، رشحوا 
السيد برهم صالح لشغل املنصب”، 
مشــيرا إلى “إننا نستغرب بعد ذلك 
حني نســمع بأن االحتــاد يعتبر زيارة 

وفدنا إلى بغداد موقفاً فردياً”.
الوطني  االحتاد  “إصــرار  احلزب،  وأكد 
على احلصــول علــى املنصب ليس 
له مبرر مقنــع، وإن كانوا يعتمدون 
على اتفاق العــام 2005 بني الرئيس 
البارزانــي واملرحوم مــام جالل، فإن 
رئيســاً  يعد  لم  البارزاني  الرئيــس 
لإلقليم، كمــا أن املنصب لن يذهب 
إلى مام جالل”، مشيرا إلى أن “االحتاد 
الوطني الكردستاني سبق وأن أهمل 
منذ أمد بعيد بنــود ذلك االتفاق ذي 
األربع نقاط وبنود اتفاقية العام 2007 

االستحقاق  كان  وإذا  الستراتيجية، 
االنتخابي هو املعيار فمن املعلوم أن 
احلزب الدميقراطي الكوردستاني كان 
الفائز األول وهو األولى باحلصول على 

املناصب العليا”.
وشــدد البيان علــى أن “احلزب مازال 
حريصا على وحــدة الصف والعمل 
االحتاد  في  األخوة  وندعو  املشــترك، 
إلى  للعودة  الكوردســتاني  الوطني 
مواصلة البحث فــي ما بحثناه في 
آخــر اجتماع لنا، ونأمــل أن ال يكون 
مكتبهم  باســم  صدر  الذي  البيان 
السياســي معبراً عــن موقف كل 

االحتاد الوطني”.

تفجير عشرات العبوات الناسفة 
وعدد من مضافات داعش

، الفتــا الى ان "نتائج احملــور الثالث 
كانت تفتيش منطقه محيريجة _ 
الريك  وادي محيريجــه _ ومنطقة 
_ وجزيــرة الريــك _ والصخيريات 
_ منطقــة بصاله، وقــد مت تفجير 
19 عبوة ناســفة وتدميــر 3 انفاق 

ومضافتني".
وتابع العميد رسول "في حني كانت 
الرابــع تفتيش منطقة  نتائج احملور 
سويســه ومنطقة طويســان وتل 
عن  العملية  وأســفرت  الطيــارات 
العثور على مضافة قدمية للعناصر 
االرهابية و محطة وقود قدمية، فضال 
عن العثــور على 4 عبوات ناســفة 

قدميــة مت تفجيرها موقعيا، الى ذلك 
أسفرت العملية ".

واضاف الناطق رســول أمــا "نتائج 
تفتيش منطقه  اخلامس عــن  احملور 
وقد  الغردكية،  ومنطقــه  طبيلــه 
عثر خاللها علــى مواضع قدمية و3 
عبــوات ناســفة وقــد مت تفجيرها 
موقعيا مــن قبل مفرزة املعاجلة، اما 
احملور الســادس فقد أسفرت نتائجه 
ومنطقه  طريفاوي  منطقه  تفتيش 
شبيجة وحرق 5 دراجات نارية لعناصر 
داعش االرهابــي والقاء القبض على 
4 مــن املشــتبه بهم، كمــا كانت 
نتائج احملور السابع، تفتيش منطقة 
وادي العجيج ومنطقة سنيســله، 

ومازالت العملية مستمرة".
وكان الناطــق باســم مركز اإلعالم 
األمني العميد يحيى رســول، اعلن 
إنطالق عملية عسكرية واسعة في 

بعض احملافظات العراقية.
وكانــت قطعــات قيــادة عمليات 
اجلزيــرة والقطعــات امللحقــة بها 
منذ  باشــرت  العشائري،  واحلشــد 
امس عملية واســعة ومن 7 محاور 
وبإسناد طيران اجليش والقوة اجلوية 
وطائرات التحالف لتفتيش الصحراء 
مابني محافظات صالح الدين واالنبار 
ونينــوى باجتــاه احلــدود العراقية – 

السورية".

اكثر من 501 مليار دينار اودعتها 

املالية في حساب البصرة
والنقل واالتصاالت واملباني واخلدمات 
برنامج  ومشــاريع  والتعليم  البرية 

تنمية االقاليم”.
الثالثة حتت عنوان  وأكد أن “الدفعة 
نفقات تشــغيلية كانــت اكثر من 
107 مليارات دينار متت مناقلتها من 
تخصيصات البترودوالر للمحافظة”، 
مشــيراً الى ان “الرابعة واخلامســة 
كانــت بنحو 3 مليــارات دينار لكل 
دفعة مخصصة لدراســة وتصميم 
وتنفيذ مشروع ماء متكامل بطاقة 
100 م3 بالســاعة وخطــوط ناقلة 
ماء  ملديريــة  ونفقــات تشــغيلية 

البصرة”.
واشار املفتش العام، الى ان “الدفعة 
السادســة التي جتــاوزت 9 مليارات 
دينــار خصصــت ضمــن مناقلــة 
نفقات تشــغيلية احتياطي طوارئ 
الــى التخصيصــات التشــغيلية 
الســنوية للمشــاريع االستثمارية 
وتنمية االقاليم”، موكدا ان “الدفعة 
الســابعة كانت بحــدود 229 مليار 

دينا”.
ولفت البياتي إلى أن “املبلغ خصص 
ضمن قانــون 50 باملئة مــن ايرادات 
املنافذ احلدوديــة للمحافظة ضمن 
الى  واضافتها   2018 موازنــة  قانون 
البرامــج اخلدمية ضمــن النفقات 
التشغيلية لتنفيذ االعمال املتعلقة 

بقطاع املاء”.

عضو مجلس بغداد: العاصمة 
تتحول الى حقل دواجن ومهددة 

بكارثة بيئية
أطلقت  بغــداد  "أمانــة  ان  وتابــع 
لسنة  الشــامل  اخملطط  مشــروع 
1930 منــذ عــام 2006 بدعــم من 
البنك الدولي بـ 3 ماليني دوالر مبلغ 
تبليط شــارع واحد فــي بغداد الى 
اليوم هذا املشــروع الذي مدة إجنازه 
سنتني ونصف واملشــروع يراوح في 

مكانه ولم يتم املصادقة عليه".
بعدم "وجود  املشكلة  وعلل أسباب 
املواطن  ملناغمــة  سياســية  جرأة 
وبالنتيجــة أدى الى انهيار املنظومة 
واستمرار عملية  للمدينة  احلضارية 
التجاوز"، مســتدركاً ان" التصميم 
األساسي لبغداد مستهلك جداً، وفي 
محيط بغداد وخارج حدود العاصمة 
150 الــف قطعة  هناك اكثــر من 
األساسي  التصميم  ضمن  سكنية 
وحاولنا  سكنية،  كأحياء  للعاصمة 
مراراً وتكــراراً مع امانــة العاصمة 
ووزارة الكهربــاء واحملافظــة لتوفير 
خدمات املاء والكهرباء للسكن فيها 
لكون دون آذان صاغية في حني توفر 

للعشوائيات اخلدمات!".
وزاد ان" مدينة بغــداد تتحول حلقل 
دواجن وهــذا يعني كارثة بيئية وفي 
اخلدمية  املنظومة  تنهــار  أي حلظة 
الكاملة وال يستطيع اجليش وامانة 

وهي  عليها،  بالســيطرة  العاصمة 
التحتية  املنظومة  النهيار  مرشحة 

وبكارثة بيئية كبيرة".

اطالق مشروع الصندوق 
االجتماعي للتنمية في العراق

الظــروف  حتســني  إلــى  ويهــدف 
للفقراء  الفرص  وايجاد  املعيشــية 
واحملرومني في العراق من خالل حتسني 
قدرتهم علــى الوصول إلى اخلدمات 
االساســية فــي نهايــة املطــاف 
اجملتمعات  في  وظائف  واســتحداث 

احمللية".
ان "املشــروع يعمل على  وأوضحت 
حتقيق اهدافه من خالل متويل مشاريع 
فرعيــة علــى املســتوى اجملتمعي 
فــي مجــاالت التعليــم والصحة 
واملياه والبنيــة التحتية االقتصادية 
إلى  الوصول  على  والقدرة  الصغيرة 
تعزيــز قدرات  االســواق، فضال عن 
مؤسسات التمويل متوسط الصغر 
الصغيرة  املشــاريع  تطويــر  لدعم 
واملتوسطة وتقدمي املساعدة الفنية 

وبناء القدرات ".
يذكر ان عدد من احملافظات العراقية 
تعرضت للتخريب بســبب سيطرة 
تنظيم داعش عليها عام 2014، فيما 
تشــهد بعض احملافظــات اجلنوبية 
من انخفاض في مســتوى املعيشة 

بسبب قلة املوارد فيها.

جلسة الغد البرملانية لن ينتخب 
فيها رئيس اجلمهورية

ولفت حرب "هنالك شرط آخر ال بد 
من أخذه بنظر االعتبار وهو ان يكون 
املرشــح ملنصب رئيــس اجلمهورية 
عراقياً بالوالدة الوارد بالفقرة أوال من 
املادة الســابقة وعراقــي بالوالدة أن 
يكون والداه مجتمعان حاصالن على 
اجلنسية العراقية قبل والدة املرشح 
أي انه ولــد ألب عراقــي أي ان االب 
قبل  العراقية  اجلنسية  حاصل على 
والدة املرشــح واالمر ذاته ألم املرشح 
التي  والنعلم ما هي املستمسكات 
اللجنة من  التي طلبتها  مت تقدميها 
املرشحني لتدقيق الشروط وهذه قد 
تؤثر على التوقيتات كما انه يشكل 
عبئاً علــى اللجنــة البرملانية التي 

تتولى تدقيق اضابير املرشحني".

بريطانيا تدعو العراق ملعاجلة 
النمو السكاني “قبل فوات األوان

ونوه ويلكس الى أن “النمو السكاني 
في العراق يزداد مليون شــخص في 
كل عام مما يعني ان ســكان العراق 
الذي يبلغ 40 مليونا سيصبح ما بني 
80 الى 90 مليون نســمة عام 2050 
ولذا فان على العراق ان يعالج بعناية 
كيفية ادارة مصادر ثروته”، مشــيرا 
إلى أن “الرسالة للحكومة العراقية 
هي انه لم يعــد لديكم وقت طويل 

الصالح ذلك”.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

باتت فلول تنظيم داعش االرهابي 
نينوى تشــعر  في صحراء غربي 
باخلطر احملــدق عليها، بعد مضي 
نحو شــهر من عمليــات نوعية 
وتدمير  جحورها  على  االغارة  في 
اســلحتها  ومخازن  مخابئهــا 
املؤن، فوصلت معلومات  ومخازن 
لبقايا العدو تدعوهم الى العبور 
لسوريا باســرع وقت ممكن، على 
وفق ما ذكره مصدر امني عراقي 

في نينوى الى "الصباح اجلديد".
واضــاف املصــدر فــي حديــث 
الكشــف عن  شــريطة عــدم 
هويته ألنه غير مخول بالتصريح 
لوســائل االعــالم ان "العدو بات 
يشــعر بوجود تهديــد حقيقي 
التي سعى  وفلوله  بقاياه  لوجود 
لزرعهــا وتثبيتها فــي الصحراء 
نينوى،  غربي  االطــراف  املترامية 
على اعتبار انها منطقة تشــهد 
وسيكون  قاسية  مناخية  ظروفا 
عناصره مبنــأى عن ضربات قواتنا 

البرية واجلوية".
5 اسابيع،  واضاف "منذ اكثر من 
بــدأت قواتنــا بسلســلة مــن 
اطــراف صحراء  العمليــات في 
اجلزيــرة، انطالقــا مــن املناطق 
املتاخمة جلنوبي املوصل، ومبحاذاة 
حدود قضاء تلعفر )56 كلم غرب 
الى عمق صحراء  املوصل( وصوال 
اجلزيرة جنوب وغربي تلعفر، وكان 
الهــدف مالحقــة بقايــا العدو 
القريبة من مناطــق التجمعات 
املتناثرة،  والقرى  كاملدن  احلضرية 
وتدمير شبكات االنفاق واملضافات 
ومخازن االعتدة واملؤمن وغيرها".

واشــار املصــدر الــى ان "العدو 
املعلومــات  بدقــة  فوجــئ 
واالحداثيــات التــي بحوزتنا عن 
مخابئه وجحوره، والتي مت رصدها 

مبا فيها،  وتدميرها  ومداهمتهــا 
من  العشرات  مقتل  نرجح  حيث 
عناصر العــدو داخل تلك االنفاق 
بعد ان مت معاجلتها ونسفها على 
رؤوس من فيها ممن رفضوا اخلروج 

واالستسالم".
"املعلومات  فان  املصدر  وبحسب 
التــي بحوزتنا تقــول ان قيادات 
العدو اصــدرت تعليماتها لبقايا 
عناصرهــم في صحــراء اجلزيرة 
بالهــرب الســريع نحــو اجلانب 
الســوري، وان تعذر ذلك عليهم 
حفر انفاق جديدة وجحور جديدة 
ليســكنوا بها مؤقتا، في سبيل 

كسب الوقت قبيل هربهم احملتم 
نحو سوريا، على اعتبار ان االنفاق 
واجلحــور القدميــة باتــت هدفا 

مكشوفا في اغلبها".
منوهــا الــى ان "حتــركات بقايا 
داعش باتــت محصورة في اوقات 
تعليمات  وفق  على  الليل حصرا، 
اية حتركات ال  قياداتهم، وجتنــب 

يكون داٍع او ضرورة لها".
وبخصوص امكانية وجود عائالت 
بصحبة بقايا التنظيم في عمق 
افاد  الصحراوية،  اجلزيرة  منطقة 
نســتطيع  "ال  بالقول  املصــدر 
تأكيد ذلــك، لكن حلــد االن لم 

نعثر على مــا يثبت وجود عائالت 
واملضافات  واجلحــور  االنفاق  في 
ودمرناها،  عليها  ســيطرنا  التي 
وهذا بخصــوص قاطع عملياتنا، 
مع انه من املرجح ان بقايا العدو 
يتواصلون مع ذويهم عبر املوبايل، 
واغلب ذويهــم يقطنون في قرى 
لكنهم  الصحراء،  تلك  في  نائية 
ينكرون معرفتهم بوضع ابنائهم 
الدواعش ســواء كانوا قد قتلوا 
او فروا الى ســوريا او الى اماكن 

مجهولة".
وعّد املتحــدث ان "العمليات في 
اخلناق  ضيقــت  تلعفر،  اطــراف 

خاصة  العدو،  على  كبير  بشكل 
مع انطــالق عمليــة كبيرة في 
صحــراء االنبــار وصــالح الدين 

املتاخمة لصحراء غربي نينوى".
وخالل الساعات االربع والعشرين 
املاضية مت قتل 5 من عناصر داعش 
والقــاء القبض على 9 اخرين في 
عملية نفذتها قوة مشتركة من 
اجليش العراقي املتمثلة بقوة من 
اللواء ٩٢ ضمن الفرقة ١٥" وقوات 
احلشد الشعبي من لواء احلسني 
53 خالل عمليات تطهير املناطق 

اجلبلية الواقعة شرق تلعفر.
املناطــق الصحراوية  وشــهدت 

في اطراف تلعفر، وخاصة غربها 
وجنوبهــا تنفيذ عــدة عمليات 
القليلة  االســابيع  فــي  نوعية 
مقتل  عــن  اســفرت  املاضيــة 
عــدد من الدواعــش وتدمير عدد 
ومخازن  واملضافــات  االنفاق  من 
جميعهــا  والتــي  االســلحة 
اثناء  من مخلفــات داعش فــي 
سيطرته على املنطقة في صيف 

.2014
وكانــت القــوات العراقيــة قد 
اعلنت عــن حترير تلعفر بالكامل 
املاضي  العام  في نهاية آب مــن 

.2017

مصدر امني: العدو بات 
يشعر بوجود تهديد 
حقيقي لوجود بقاياه 
وفلوله التي سعى 
لزرعها وتثبيتها في 
الصحراء المترامية 
االطراف غربي نينوى، 
على اعتبار انها منطقة 
تشهد ظروفا مناخية 
قاسية وسيكون 
عناصره بمنأى عن 
ضربات قواتنا البرية 
والجوية

"اهربوا الى سوريا" تعليمات لبقايا الدواعش في صحراء نينوى الغربية

تضييق الخناق على فلول التنظيم
بالتزامن مع عمليات في األنبار وصالح الدين

بغداد – هجوم مسلح 
الشــرطة  امنــي في  ذكر مصــدر 
العراقية امس االحد أن مدنيا اصيب 
العاصمة  غربــي  مســلح  بهجوم 

بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
فتحوا نيران اسلحتهم الكامتة إجتاه 
ابو غريب  مدني لدى مروره بقضــاء 
غربــي بغداد، ما اســفر عن اصابته 
بجروح مختلفة" ، مضيفا أن املصاب 
نقل الى مستشــفى قريــب، فيما 
شنت قوة امنية حملة دهم وتفتيش 

بحثا عن منفذي الهجوم". 

ديالى – ضبط مضافات 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة ديالى امــس االحد ان قوة 
أمنية عثرت على مضافات لعصابات 
داعش االرهابية في سلســلة جبال 

حمرين.
وقال املصدر ان "مفارز اســتخبارات 
الشــرطة االحتاديــة العاملة ضمن 
وكالــة االســتخبارات عثــرت على 
االرهابية  داعش  لعصابات  مضافات 
في سلســلة جبال حمرين" ، مبينا 
ان هذه املضافات "عبــارة عن أنفاق 
ضبط بداخلها سالح قناص وبندقية 
و6 عبوات ناســفة وحزامان ناسفان 
نارية  ودراجة  ومواد غذائية وعجلــة 
وقد مت التحفظ عليها ومعاجلتها من 
قبل اجلهد الهندســي ونفذ الواجب 
باالشتراك مع شرطة صالح الدين". 

كركوك – مقتل ارهابيني 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة كركوك امس االحد ان قوة 
أمنية قتلت خمســة ارهابيني داخل 

نفقني في احملافظة.
األمني  االعــالم  ملركــز  بيــان  وذكر 

انه "وبإســناد من قيــادة العمليات 
اســتخباري  وبجهــد  املشــتركة 
اســتخبارات  مفارز  متكنــت  نوعي 
الشــرطة االحتاديــة العاملة ضمن 
والتحقيقات  االســتخبارات  وكالة 
االحتادية فــي وزارة الداخلية من قتل 
5 إرهابيــني داخل نفقني في منطقة 
"بحســب  مضيفا   ، زعينية"  حاوي 
املعلومــات االســتخبارية فإن هذه 
اجملموعــة اإلرهابيــة كانت تخطط 

الستهداف املواطنني األبرياء".

صالح الدين – عملية امنية 
اعلن مركز االعالم االمني امس االحد 
ان قــوة امنية قتلت عددا من عناصر 
تابعا لهم في  "داعش" ودمرت نفقا 

قضاء الشرقاط.
وقال املركــز ان "قوة مــن اللواء 15 
في احلشد الشــعبي نفذت عملية 
أمنية فــي قرية النمل جنوبي قضاء 

الشــرقاط ضمــن محافظة صالح 
الدين بإسناد من طيران اجليش ووفقا 
ملعلومات اســتخبارية دقيقة أفادت 
15 عنصــرا من عصابة  بوجود نحو 
داعش اإلرهابية في داخل نفق بالقرب 
من شاطئ دجلة" ، مضيفا ان "القوة 
اشــتبكت مع العناصــر اإلجرامية 
وقتلت عددا منهم"، مشيرا الى انها 
النفق وقصف  "متكنت من تفجيــر 
إغالق  لضمــان  بالكامل  محيطــه 

جميع مداخله ومخارجه".

االنبار – عملية امنية 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة االنبــار امس االحد ان قوة 
امنية متكنت ، من االســتيالء على 7 
عجالت ومذخر لداعــش في عملية 

صحراء.
وقال املصدر ان القوة اســتولت على 
7 عجــالت لداعش ومذخــر للعتاد 

وعشــرات العبــوات الناســفة في 
عمليــة صحراء االنبــار" ، مضيفا ، 
انها تتبعت والحقت عصابات داعش 
القائم  اإلرهابية امتدادا مــن قضاء 
باجتاه نينوى وناحية الوليد، اما احملاور 
األخرى فكانت بــني محافظة االنبار 

وصحراء كربالء".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  االحد  امس  الديوانيــة  محافظة 
القوات االمنيــة القت القبض على 
مدنيني بحوزتهم اسلحة متنوعة . 

وذكر املصدر ان "سيطرة درع اجلنوب 
الديوانية القت على ٣ أشخاص  في 
قادمني من محافظة بغداد بحوزتهم 
8 رمانــات ومســدس" ، مؤكــدا ان 
إلى مركز شرطة  ارســلوا  املتهمني 

سومر التحقيق معهم".

ذي قار – نزاع مسلح 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ذي قــار امــس االحد ان 
القوات األمنية استنفرت امكانياتها 
العســكرية في قضاء ســيد دخيل 
لتابــع حملافظــة ذي قــار بعــد نزاع 
الــى مصرع شــاب  أدى  عشــائري 

عشريني.
وذكر ان" قائد شرطة احملافظة اللواء 
حســن ســلمان داخل الزيدي وقائد 
عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم 
دبعون توجها الى قضاء سيد دخيل 
القوة  انتشار  على  ميدانيا  لالشراف 
املكلفة بتأمني احلماية الى املواطنني 
واملمتلــكات العامــة واخلاصة على 
خلفية نزاع عشــائري" ، مضيفا ان 
قوة امنية انتشــرت الســناد دوريات 
مديرية شرطة القضاء على خلفية 
نزاع عشــائري تســبب مبقتل شاب 
يبلــغ من العمــر 21 عاما بســبب 

انية تطورت الى استعمال  مشاجرة 
االسلحة بني عشيرتني" .

نينوى – اعتقال ارهابي 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة نينــوى امس االحد ان قوة 
أمنية القت القبض على مسؤول في 
عصابات داعش االرهابية في منطقة 

جمام العليل جنوبي مدينة املوصل.
وذكــر املصــدر أن "مفــارز مديرية 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 
20 وبعمليــة نوعية واســتنادا الى 
معلومات اســتخبارية دقيقة ألقت 
القبــض علــى أحــد اإلرهابيني في 
منطقة حمام العليل جنوبي مدينة 
املوصــل"، مبينــا ان االرهابــي كان 
مسؤول  يسمى  ما  منصب  "يشغل 
الســيطرات في تلــك املنطقة قبل 
حتريرها، وهو مطلوب على وفق املادة 

4 إرهاب".

ضبط مضافات لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين * مقتل 5 إرهابيين داخل نفقين بمنطقة حاوي في كركوك
االستيالء على 7 عجالت لداعش في صحراء األنبار * اعتقال مسؤول ارهابي في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل

3 شؤون عراقية

جانب من العمليات األمنية في األنبار وصالح الدين
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محليات 4

البصرة - سعدي السند:

ذروتها  امللوحــة  بلغــت  أن  بعد 
في مياه شــط العــرب وأصبح 
معّدل امللوحة فيــه اليطاق ابدا 
وأصبحــت مياهــه غيــر قابلة 
لألســتهالك البشــري مع موت 
الزراعية  احملاصيــل  مــن  الكثير 
واملواشــي واألســماك ، بــادرت 
جهات حكومية وشركات خاصة 
بالعمل على تهيئة بعض البدائل 
املتاحة مع االســهام مع الدوائر 
ذات العالقــة في البصرة ملعاجلة 
بعض املشــاريع التي تضخ املياه 
الــى مناطق البصــرة وتصليح 
املعدات او شــراء معدات جديدة 
ونصبها لألســراع في ضخ مياه 
صاحلة لألستهالك بشكل مؤقت 
حلني اجناز املشــاريع الكبيرة التي 
ستضخ عند اجنازها مياها نقية.

وزارة النقل أمنوذجا
الضوء  تسلط  اجلديد«  »الصباح 
على هذه الوزارات ومؤسســاتها 
ودوائرها فــي البصرة والتي هّبت 
ملســاعدة أهل البصــرة بتوفير 
بدائل عاجلة ونبــدأ اليوم بوزارة 
النقل التي كان لها حضورها منذ 
أزمة  من  للتخفيف  األزمة  بداية 
البصرة  لها  تعرضــت  التي  املاء 
الى  مالكاتها  ونــزول  ومازالــت 
ليكونوا  الفعلي  العمــل  ميدان 
فــي خدمــة البصــرة ودوائرها 
املعنية باملاء  فبتوجيه وزير النقل 
الكابنت كاظــم فنجان احلمامي 
، ومتابعــة مدير عام املوانئ عزيز 
االنقاذ  مدير  وإشــراف  العبيدي، 
التابعون  الغواصون  قام  البحري، 
للموانــئ بادامــة وتأهيل واعادة 
للكثيــر مــن محطات  اعمــار 
البصرة  فــي محافظة  التحلية 
، وقامــوا بتنظيــف فالتر وممرات 
دخــول امليــاه، وتخليصهــا من 
واالهتمام  والعوالــق،  الطحالب 
بهــذه احملطات التي توفــر املياه 
كما  البدعة  مشروع  من  العذبة 
أجــرى غواصو املوانئ الكشــف 
على اثنني مــن األنابيب املغمورة 
حتت املــاء، والواصلــة من جهة 
ســايلو البصــرة الــى منطقة 
التنومة في قضاء )شط العرب(، 
بطول 800 متر لكل أنبوب، والتي 
كانت معطلة منذ سنوات، وتبني 
الكشــف وجود اضرار  من خالل 
كبيرة، وتولت الفرق الهندســية 
وصيانتها  معاجلتها  البصرة  في 

وتأمــني تدفق املياه مــن خاللها 
وحتركــت الرافعة )حمرين( لترفع 
وتنتشــل األنابيــب املعطوبــة، 
التي اســتبدلت بأخــرى جديدة 
يعملون في  األبطال  الرجال  وراح 
جــوف األعماق الســحيقة في 
الليــل والنهار مــن أجل ضمان 
تدفق املياه نحــو مدينة التنومة 
وواصلــوا تنفيــذ اعمالهم حتت 
املاء لفتح االنسدادات في فتحات 

.)R0( مضخات محطة

شاحنات النقل توصل املياه 
املعبأة واألدوية واألنابيب 

واملعدات املطلوبة
كما ارسلت وزارة النقل وبشكل 
عاجل ) 50 ( شاحنة محملة باملاء 
الى البصرة، وأكد عماد عبد الرزاق 
اإلدارة  رئيس مجلــس  األســدي 
العامة  للشــركة  العــام  املدير 
للنقل البري خالل إجتماع حضره 
ممثلــو الشــركات املؤتلفــة مع 
النقل البري علــى أهمية تنفيذ 
توجيات وزير النقل وبشكل عاجل 
بضرورة توفير كل أشكال الدعم 
على  والعمل  البصــرة  ألهالــي 
باملــاء وبكميات كبيرة  تزويدهم 

والشــعور  معاناتهم  لتخفيف 
باملســؤولية جتاه توفير اخلدمات 
ملدينة البصرة التي قدمت الكثير 
من التضحيات طيلة الســنوات 
املاضية ، وانطلقت طالئع احلملة 
أربع  بوصول  املبــادرات  بداية  في 
باملاء منطلقة  شاحنات محملة 
فيما   ، ديالــى  مــن محافظــة 
الديوانية  انطلقت من محافظة 
ثــالث شــاحنات آخــرى  وعززت 
احلملة ب)١٢( شــاحنة منطلقة 
من بغداد لتســهم فــي اطفاء 
وتســابق  الفيحاء  البصرة  ظمأ 
رجال وزارة النقل من تشــكيالت 
النقل البري مــع مديرهم العام 
تفريغ  وواصلــوا  عماد األســدي 
اخملصصــة  الكبيــرة  األنابيــب 
ملشــاريع املياه العذبة في مدينة 
البصرة  وظلت وزارة النقل تواصل 
دورهــا وهمتها فــي حتمل أعباء 
وواجبات نقل املساعدات الطبية، 
ونقل رزم املياه العذبة الى مدينة 
البصرة ومواصلة انطالق عشرات 
السيارات احلوضية التابعة لوزارة 
البصرة  نحــو  بالتوجه  النقــل 
وتوزيعها  العذبــة،  املياه  لتوفير 
باجملــان على االحياء الســكنية 

في عمــوم البصــرة وتأدية هذا 
الواجــب الوطنــي املقدس بكل 
محبــة ووفــاء ، وكذلك تكليف 
الســفن اخملصصة جللــب املياه 
بالتحــرك نحو موانــئ املنطقة 
للقيــام باملهمة نفســها وعلى 
الشركات  وتولت  السرعة  جناح 
التابعــة لوزارة النقــل بتجهيز 
ثابتة  املناطق السكنية بأحواض 
ُتأل باملاء العــذب، من وقت آلخر، 

وبشكل دوري بحوضيات الوزارة .

لقاء مهم في شركة النقل 
البحري بحضور مختصني 
في إدارة وتشغيل محطات 

التحلية
الى جانب  النقــل  وزارة  وطرحت 
متخصصــني فــي قطــاع ادارة 
املياه،  وتشــغيل محطات حتلية 
اربعــة مقترحات ملعاجلــة ازمة 
املياه في البصرة، تضمنت انشاء 
محطات حتلية على شط العرب، 
متنقلة فضال  اخــرى  ومحطات 
عن االعتماد على  االبار االرتوازية 

وزيادة االطالقات املائية.
جاء ذلك، علــى هامش االجتماع 
الــذي عقــد مــع عــدد مــن 

املتخصصني في إدارة وتشــغيل 
محطــات التحليــة، فــي مقر 
بحضور  البحري  النقل  شــركة 
ممثل وزير النقل في األجتماع عبد 
الكرمي كنهل املدير العام للشركة 
العامة للنقــل البحري الذي ادار 
االجتماع، وقال إن مقترح إنشــاء 
محطات حتلية على شط العرب 
لعدد من املناطق البصرة هو احلل 
األنســب حاليا ملعاجلة مشكلة 
امليــاه وابعاد إضرارهــا الصحية 

التي تواجه احملافظة.
وأضــاف املدير العــام إن مقترح 
محطات التحليــة نقل إلى وزير 
النقل الذي أعلن استعداد الوزارة 
إلنشــائها وعلى حساب الوزارة ، 
مبينا ان من ضمن املواضيع التي 
طرحت فــي االجتماع هو العمل 

على حفر االبار االرتوازية.
ومت األقتــراح بنصب تلك احملطات 
في منطقة ابــو صخير لكونها 
منبع ماء كبير يأتي من منطقة 
في  مشكلة  اي  والتوجد  البدعة 
نصب احملطات فــي اي مكان وان 
البصرة بحاجة الــى مليون متر 
الصالح  املــاء  يوميا من  مكعب 

لالستعمال البشري..

يشــار الى ان وزارة النقل اعلنت 
محطات  لشــراء  اســتعدادها 
لتحليــة امليــاه فــي محافظة 
اجلهات  دعــت  فيمــا  البصــرة 
إلى حضورهذا االجتماع  اخملتصة 
النقل  شــركة  في  عقــد  الذي 
البحري بحضور الشركات اجملهزة 
من  املطلوبة  النوعيــة  لتحديد 
احملطات وحســم شرائها وحتديد 

أماكن لنصبها.
وكان وزير النقــل كاظم فنجان 
احلمامــي قــد أعلن فــي األيام 
األولــى ألزمة املــاء بالبصرة عن 
اســتعداد وزارته لتجهيز مديرية 
املاء بأطنان من مواد تعقيم املياه 

كالكلور  والشب.
وقام وزير النقل منذ األيام األولى 
بتكليف املهندس طالب عبداهلل 
بايــش للتواجــد فــي محطات 
وفــي كل مكان  امليــاه  حتليــة 
يســخر  لكي  تواجده  يتطلــب 
النقل  وزارة  اقوال  طاقاته ويحّول 
الى  املقترحات  وكل  أفعــال  الى 
تطبيقات عمليــة مثمرة ضمن 
حملة اخلدمات التي تقدمها وزارة 
النقل وتشكيالتها ألهل البصرة 

في ظرفها الصعب. 

غوّاصو الموانئ نفذوا أعمالهم تحت الماء لفتح 
االنسدادات وانتشال األنابيب المعطوبة

جهات متعددة هّبت لمساعدة أهل البصرة بتوفير بدائل للماء المالح

 قام الغواصون 
التابعون للموانئ بإدامة 

وتأهيل وإعادة إعمار 
للكثير من محطات 

التحلية في محافظة 
البصرة، وقاموا بتنظيف 

فالتر وممرات دخول 
المياه، وتخليصها من 

الطحالب والعوالق

جانب من أعمال غواصي موانئ العراق ملعاجلة األنابيب حتت املاء
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التجارة تواصل تجهيز 
المطاحن بالكميات المخصصة 

من الحنطة المخلوطة 

الحماية االجتماعية 
تحقق نسبة 100 % 

في إنجاز أعمالها

صرف مستحقات 
مسوقي محصول الذرة 

الصفراء في واسط

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لتجارة احلبــوب في وزارة 
بالكميات  املطاحن  التجارة عن اســتمرارها جتهيز 

اخملصصة من احلنطة اخمللوطة .
واوضح مدير عام الشركة نعيم محسن املكصوصي 
لقد جهــزت مطحنتي محافظة كركــوك واربيل 
بكمياتهــم املقررة من احلنطــة اخمللوطة لتوزيعها 
التموينية  البطاقة  املواطنني ضمن مفــردات  على 

والبالغة  )١٢٥٠،٠٦٠( طنا ومبوجب )٣٣( سيارة.
واضاف املدير العام ان صومعة خان ضاري تســلمت 
)6( ســيارات محملــة باحلنطة احمللية الــواردة من 
ســامراء ، اذ بلغت الكمية املتســلمة ) 152.780( 
طنل درجــة اولى مبجمــوع )4( ســيارات وكمية ) 
79.180( طنا حنطة درجة ثانية  مبجموع ســيارتني 
وماتزال عملية تسلم وتفريغ احلنطة احمللية الواردة 

الى صومعة خان ضاري مستمرة   .
على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة لتصنيع 
احلبوب في وزارة التجارة عن تشــكيل  جلنة خاصة 
االهلية  العربــي  الفني ملطحنة  الكشــف  الجراء 

احلديثة في صالح الدين .
وقال مدير عام الشــركة املهندس جاسم العامري 
بانه مت  تشــكيل جلنة فنية الجراء الكشف الفني 
للمطحنة في قضاء العلم لبيــان مدى جاهزيتها 
مــن الناحية الفنيــة على ان تقــدم تقريرها الدارة 
الشــركة لغرض البت بعملية التشغيل التجريبي 
في حال اكتمال جميع متطلبات الشــروع باالنتاج 

ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي.

بغداد - الصباح الجديد:
ذكــر املتحــدث الرســمي باســم هيئــة احلماية 
االجتماعية عمار منعم ان دائرة التخطيط في وزارة 
العمل اشــرت خالل تقوميها العمال هيئات  ودوائر 
الوزارة ضمن مفردات اخلطة السنوية اخلاصة بتنفيذ 
االعمال حتقيق هيئة احلماية االجتماعية نسبة اجناز 
١٠٠%  خالل الفصــل الثاني للخطة العامة للوزارة 
لعــام ٢٠١٨. واضاف منعم ان نســبة اجناز الفصل 
الثاني جتاوزت نســبة التنفيذ في الفصل االول التي 
كانت ٩٣% بنســبة اجناز ارتفعت وبلغت ٧%، مشيرا 
الى ان هيئة احلمايــة االجتماعية ومن خالل دوائرها 
وأقســامها التابعة لها في بغداد واحملافظات اخذت 
على عاتقها جدية االلتزام بتنفيذ فقرات وانشطة 
الوزارة ضمن اخلطة العامة لها لتأتي منسجمة مع 
التوقيتات احملددة.  يذكر ان هيئة احلماية االجتماعية 
تشكلت حسب قانون رقم )١١( لسنة ٢٠١٤ تضم ) 
دائرة احلماية االجتماعية ودائرة احلماية االجتماعية 
للمرأة ودائرة الصندوق والدائــرة القانونية واإلدارية 
واملاليــة ومركــز تكنولوجيا املعلومات( وأقســام 
)التدقيــق والرقابــة الداخلية وشــؤون املواطنني ( 
ومكتب رئيس الهيئة وأقسام دوائرها في احملافظات.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الزراعة امس االحد صرف املســتحقات 
املالية للفالحني واملزارعني املســوقني حملصول الذرة 
الصفراء في محافظة واســط، للموســم الزراعي 
2014-2015. واشــارت الوزارة في بيان لها اطلعت » 
الصباح اجلديد« على نســخة منه الى كتابي وزارة 
الزراعة وديــوان الرقابة املالية االحتــادي، وبعد اجناز 
املوافقات االصولية وتدقيق قوائم االسماء على وفق 
االلية املقررة واســتحصال موافقــة الوزير اصوليا، 
تقرر صرف املســتحقات املالية للفالحني واملزارعني 
املســوقني حملصول الــذرة الصفراء فــي محافظة 

واسط للموسم الزراعي 2015-2014.
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بغداد - الصباح الجديد:

عقد وزير الصناعة واملعادن املهندس 
اجتماعا  الســوداني  شياع  محمد 
لوضع خطط عملية ألستثمار رمال 
الســليكا عالية النقــاوة املوجودة 
في منطقــة ارضمة بكمية تتجاوز 
)10( ماليني طن وبنقاوة ) 98(% وهي 
االعلى عامليا فــي املنطقة الغربية 
وفي منطقة كعرة بأحتياطي ) 450( 
التي  ااالخرى  واملناطــق  مليون طن 
يزيد اخلزين فيها على ) 100( مليون 
طن والتي ال تقل تراكيز الســليكا 
فيها عن %95 ألغراض صناعة الواح 

الطاقة الشمسية .
كما تناول االجتماع تنفيذ مشــارع 
كبيرة في مجال الطاقة الشمسية 
لدعم قطــاع الطاقة فــي العراق 
والقابلو  االلكترونية  الرقائق  وانتاج 
الضوئــي بالتنســيق والتعاون بني 
اجملال  بهذا  املتخصصة  الشــركات 
للصناعات  العامة  الشــركة  وهي 
التعدينيــة التي تتلــك اخلبرة في 
مجــال صناعة معدن الســليكون 
وصــوال الــى انتــاج الســيلكون 

اجليولوجي  املســح  وهيئة  البلوري 
اخلامات  مواقع  على  املشرفة  اجلهة 
املتخصصة  العامة  الزوراء  وشركة 
بأنتاج اخلاليا الشمســية الســيما 
بعد صدور توجيهات االمانة العامة 
جمللــس الــوزراء بأن تكون شــركة 
الزوراء العامــة هي اجلهة التي يتم 
محطات  لنصب  معها  التنســيق 
التي  الشمســية  الطاقة  توليــد 
الوطنية  الشبكة  تزامنيا مع  تربط 
لتقليل احلمل مبا ال يقل عن %50 من 
طاقة كل دائرة حيث اصبحت هناك 
رؤية واضحة للمضي بأجتاه أنشــاء 
مجمع صناعي للســيلكون ليكون 
رافــدا مهما للطاقــة الكهربائية 

النظيفة .             
وقــد اكد الوزيــر خــالل االجتماع 
على ان الطاقــة املتجددة اصبحت 
والتحضر  الرقي  عالمات  من  عالمة 
فــي الوقــت الــذي تتســابق فيه 
الدول للدخول فــي مجال الطاقات 
املتجــددة والنظيفــة فالعراق يعد 
لوال  فيهــا  الســباقة  الــدول  من 
الظروف غير املســتقره التي مر بها 
حيث بدأ الدخول فــي مجال انتاج 
الواح الطاقة الشمســية منذ عام 

1981 ، مشــيرا الى ان هناك توجها 
حكوميا داعما بشكل كبير ملشاريع 

الطاقة املتجددة ما يحتم وضع رؤية 
التشكيالت  جميع  بني  مشــتركة 

باملوضوع  واملعنيــة  املتخصصــة 
لتنفيذ مشــاريع الطاقة النظيفة 

مع ضــرورة التوجه نحو الشــراكة 
واالســتثمار مــع شــركات عاملية 
تكنولوجيا  لتطويــر  متخصصــة 
الشمســية  الطاقة  الــواح  انتاج 
التخصصية  املؤتــرات  عقــد  عبر 
ملتابعة هذا  العمل  وتشــكيل فرق 

املوضوع وبتوقيتات زمنية محددة. 
فريق  الوزيربتشــكيل  وقد وجه  هذا 
العلمي  املستشــار  برئاســة  عمل 
عباس  حمــودي  الدكتــور  للــوزارة 
وعضويــة مدراء الشــركات املعنية 
مبوضــوع الطاقات املتجــددة لغرض 
تقدميي الســتعراض  عــرض  تهيئة 
تاريخ صناعة الطاقة الشمسية في 
املتوفرة من مواد  واالمكانيات  العراق 
اولية وخبرات متراكمة واملشــكالت 
واملعوقــات التي ادت الــى تأخر هذه 
املســتقبلية  والنظــرة  الصناعــة 
في هــذا اجملال ومجاالت االســتفادة 
من االســتثمارات وعقود املشــاركة 
لبنــاء هذه الصناعــة وكذلك اعداد 
وتهيئــة واقتــراح جميــع القوانني 
التي من شــأنها معاضدة  واللوائح 
قبل  والتحــرك من  الصناعــة  هذه 
ودوائر مقر  املعنية  العامة  الشركات 
املستثمرين  استقدام  لغرض  الوزارة 

والبنوك الداعمة ماليا وتهيئة جميع 
املتطلبــات املطلوبــة لذلك اضافة 
الى التهيئة للمشاركة في املؤترات 
التي  واحمللية  العامليــة  العمل  وورش 
تقام بهذا الشأن داخل العراق وخارجه 
فضال عــن اعــداد دراســات جدوى 
لغرض  مشــاركة  وعقود  اقتصادية 
توجيه  وحسب  متجددة  طاقات  بناء 
هيئة املستشــارين حسب اعمامها 
االخير حول طلب تخصيصات مالية 
في موازنة 2019 لكل وزارة وحســب 

حاجة الوزارة .
واشــار الوزير الــى ان العمل يجري 
عقــود  تهيئــة  االول  بأجتاهــني 
لغرض  ودراســات جدوى  مشــاركة 
بنــاء منظومــات طاقــات متجددة 
املستشارين  هيئة  توجيه  وحســب 
االخير حول طلب  اعمامهــا  مبوجب 
تخصيصــات ماليــة فــي موازنــه 
2019 لــكل وزارة وحســب حاجتها 
االســتراتيجي  الطريق  وهو  والثاني 
العاملية  التكنولوجيا  استقدام  وهو 
لغرض استخراج وصناعة السيلكون 
واالستفادة من كل ما ميكن صناعته 
من هذه املادة االولية املتوفرة بكميات 

كبيرة جدا وبنوعية ممتازة .

تقرير

»السوداني« يدعو الى وضع خطط عملية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية 
الستثمار رمال السليكا عالية النقاوة بكمية تتجاوز 10 ماليين طن 

بغداد - الصباح الجديد:
والشؤون  العمل  وزارة  استحصلت 
االجتماعية موافقة مجلس الوزراء 
على استئناف تســجيل املركبات 
لغير القادرين على القيادة من ذوي 
بتكليف  لهم  والســماح  االعاقة 
من ينوب عنهم للقيادة بعد ايقاف 
املرور  مديرية  قبل  من  التســجيل 
العامــة مبوجب تعليمــات االمانة 

العامة جمللس الوزراء. 
وقال املتحدث باســم وزارة العمل 

عمــار  االجتماعيــة  والشــؤون 
منعم ان هيئــة رعاية ذوي االعاقة 
واســتنادا  اخلاصة  واالحتياجــات 
الى املــادة )18( من القانون رقم 38 
االعفاء  على  نصت   2013 لســنة 
املترتبة  والرســوم  الضرائــب  من 
علــى وســائل النقــل الفرديــة 
واجلماعيــة املســتوردة للمعاقني 
وذوي االحتياجــات اخلاصة ســواء 
املعوقني  قبل  من  اكانت مستوردة 
او الهيئة ، الفتا الى ورود تعليمات 

من قبــل مديريــة املــرور العامة 
تلزم مبوجبها الهيئــة على ايقاف 
القادرين  لغير  املركبات  تســجيل 
على القيادة مــن ذوي االعاقة لذا 
عقدت الــوزارة لقاءات مع املعنيني 
بالتعليمات الستئناف التسجيل. 

التســوية  ان  منعــم  واضــاف 
انبثقــت عن  التــي  والتوصيــات 
االجتماع املشترك مع مديرية املرور 
العامة رفعت الــى االمانة العامة 
جمللــس الــوزراء للســماح بقيادة 

املركبــات ملن ينوب عن املعوق الذي 
يندرج  طبيعياً  الوزارة حقــاً  تعده 
لتوفير متطلبات  ضمن مساعيها 
اندمــاج املعوقــني فــي اجملتمع ، 
مشــيرا الــى ان االمانــة العامة 
التوصيات  اعتمــدت  الوزراء  جمللس 
واصدرت تعليمات تسمح مبوجبها 
املركبــات  تســجيل  باســتئناف 
القادرين على  للمعوقني من غيــر 
القيادة وانابة شــخص اخر يتولى 

القيادة عنهم . 

استئناف تسجيل المركبات لغير القادرين على القيادة من المعوقين 

بغداد - الصباح الجديد:
بغــداد جهودها  امانــة  واصلــت 
احلثيثــة لإلرتقــاء بالواقع اخلدمي 
عبر  بغــداد  للعاصمة  واجلمالــي 

حمالتها الواسعة واملكثفة.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
بلدية الرشــيد قامت بحملة لرفع 
النفايات و تنظيف وغسل الشوارع 
الرئيســة فــي عمــوم رقعتهــا 

اجلغرافية ضمن اجلهد الليلي .
وبينــت املديرية ان قســم الطرق 
قام بأعمــال ترقيع وتســوية عدد 
من الشــوارع واالزقة ضمن احملالت 
 ، 835و863و809(  )837و812و 
التجــاوزات  قســم  ان  مضيفــة 
بالدائرة البلديــة نفذ حملة إلزالة 
)825و817(  احمللتــني  التجاوزات في 

مبنطقة السيدية . 

حمالت واسعة لالرتقاء بالواقع 
الخدمي والجمالي لبغداد
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت قناة »اإلخبارية« الســعودية بأن قوات 
اعترضــت صاروخا  الســعودي  اجلوي  الدفاع 
باليســتيا أطلقتــه جماعة »أنصــار اهلل« 

)احلوثيون( باجتاه جازان جنوبي اململكة.
من جهة أخرى، أفادت قناة »املسيرة« التابعة 
للحوثيني أن القوة الصاروخية أطلقت مساء 
امس االول  الســبت، صاروخا باليستيا على 

مطار جازان اإلقليمي.
وأوضــح مصــدر فــي القــوة الصاروخية لـ 
»املســيرة » أنه مت اســتهداف مطــار جازان 
اإلقليمي بصاروخ باليستي من طراز »بدر 1«. 

وحسب املصدر، أصاب الصاروخ هدفه بدقة.
للحوثيني  التابعة  الصاروخية  للقوة  وســبق 
الســعودية  أن اســتهدفت مطار جازان في 
بصاروخني باليستيني في بداية الشهر احلالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبحرت سفينة صينية إلى فنزويال ألول مرة في 
أعقاب زيــارة قام بها رئيــس فنزويال نيكوالس 
مادورو إلى بكني الشــهر اجلاري حيث يســعى 
لكســب دعم بكــني القتصــاد بــالده احملاط 

باملشكالت.
وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( إن 
السفينة الطبية )بيس آرك( وصلت امس االول 
السبت إلى ميناء ال جوايرا الفنزويلي في »زيارة 

ودية« للبالد تستمر ثمانية أيام.
وقالت شــينخوا إنــه خالل الزيارة ســيلتقي 
قائد الســفينة الصيني مبسؤولني عسكريني 
وسياســيني وســيتفقد منشــآت عسكرية 

وطبية فنزويلية.
وزار مادورو الصــني في بداية ســبتمبر أيلول. 
ويعاني االقتصــاد الفنزويلي للعام اخلامس من 
الركود والتضخم اجلامح. وتعهد زعماء الصني 
مبســاعدة فنزويال ولكن دون اإلشارة إلى تقدمي 

متويل جديد.
والصني داعم رئيســي لفنزويال منذ ســنوات 
وبينهما اتفاقات منذ أكثر من عشــر سنوات 
بتقدمي قروض مقابل احلصول على نفط وهو ما 

ساعد بكني على تأمني امداداتها من الطاقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أظهر اســتطالع للرأي يوم األحد أن شــعبية 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون تراجعت أكثر 
في أيلول مما يزيد من املشاكل التي حتيط بإدارته 
بسبب اســتقالة وزراء بارزين وفضيحة حارس 

شخصي له هذا الصيف.
وأشار االستطالع الذي أجرته مؤسسة إيفوب 
لصحيفة لو جورنال دو دميانــش إلى أن 29 في 
املئة فقط من املشــاركني قالــوا إنهم راضون 
عن ماكرون بعدما كانت النســبة 34 في املئة 

الشهر املاضي و39 في املئة قبل شهرين.
وشــعبية ماكــرون متدنيــة فــي معظــم 
اســتطالعات الــرأي. وفاز ماكــرون بانتخابات 
الرئاســة عام 2017 بنســبة 66.1 في املئة من 
األصوات مستندا إلى مشروع إصالحي لتحديث 
فرنســا ثاني أكبر قوة في منطقة اليورو لكن 
ناخبــني كثيرين مــن بينهم أرباب املعاشــات 
املنخفض يشــتكون  الدخل  والعمال أصحاب 
من أن سياســات الرئيس تصــب في مصلحة 

الشركات واألثرياء في األغلب.
وقوبل ماكرون بانتقادات األسبوع املاضي بعدما 
قال لرجل عاطل إن بوسعه احلصول على عمل 

بسهولة إذا حاول.

الدفاع الجوي السعودي 
يعترض صاروخا أطلقه 
الحوثيون باتجاه جازان

سفينة صينية تقوم 
بأول زيارة ودية لفنزويال 

بعد زيارة مادورو

تراجع شعبية
ماكرون في تزايد

متابعة ـ الصباح الجديد:

د األمني العام لــأمم املتحدة  شــدَّ
أنطونيــو غوتيريش علــى »ضرورة 
انتهاِك  عن  املســؤولني  محاسبة 
الدولــي في  القانــوِن اإلنســاني 
وحّث  طرابلس«.  الليبية  العاصمة 
األطــراَف املتقاتلــَة علــى »وقف 
النــار، وأيِّ أعماٍل تزيــد من معاناة 
املدنيني«، فيمــا دعا االحتاد األوروبي 
إلى »احترام وقف النــار«. وأكد أن 
»حّل األزمة الليبية سياسي وليس 

عسكرياً«.
الرئاســي حلكومة  اجمللس  ووّجــه 
الوفــاق الوطنــي برئاســة فائــز 
الســراج أمس االول السبت ، نداء 
استغاثة إلى اجملتمع الدولي وبعثة 
»إجراءات  إلى  داعيــًا  املتحدة،  األمم 
وفاعلية إليقاف  أكثر حزماً  عملية 
احلــرب وحماية املدنيــني«. وطالب 
مجلس األمن بـ »حتمل مسوؤليته 
أرواح وممتلكات  التاريخية حلمايــة 
املدنيني«. وأكــد املوفد الدولي إلى 
ليبيا غســان ســالمة في تغريدة 
علــى موقــع »تويتر« أمــس االول 
الســبت ، عــدم مشــاركته في 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة لأمم 
املتحدة هذا العام بسبب ما سّماه 
»معايشــة أهل العاصمة الليبية 

في محنتهم الراهنة«.
اســتمرت  ذلــك،  غضــون  فــي 
امليليشــيات  بــني  االشــتباكات 
املســّلحة علــى محــاور عــدة، 
وشــهدت طرابلس ليلــة وصفت 
بأنها »األعنف«، إذ دّوت في أرجائها 
الصواريــخ  انفجــارات  أصــوات 
والقذائــف العشــوائية. وتزامــن 
الكهربائي،  التيار  انقطاع  مع  ذلك 
وســّجل ســقوط صواريخ »غراد« 
في محيط مطــار معيتيقة الذي 
استمر إغالقه، فيما امتدت صفوف 
املسافرين مســافات طويلة خارج 
مطار مصراتــة، بعدما أصبح آخر 

بوابة ملغادرة البالد والقدوم إليها.
وأفــادت وزارة الصحة في حكومة 
الوفــاق، بــأن حصيلــة ضحايــا 
اشتباكات أول من أمس، بلغت 15 
اجلرحى.  إلى عشرات  إضافة  قتيالً، 
كما أشارت إلى نزوح ما يقارب 300 

عائلة من مناطق االشتباكات.
إزاء  وأعرب غوتيريش عــن »قلقه« 

تزايــد انتهاكات اتفــاق وقف النار 
الرســمي  الناطق  ليبيا، ونقل  في 
بإســمه اســتيفان دوجاريك، في 
بيان تعازي األمني العام »ملن فقدوا 
أحباءهم«، متمنياً الشفاء العاجل 

للمصابني.
العمل  دعمه  األوروبي  االحتاد  وجدد 
الــذي يقوم به املوفــد الدولي إلى 
الشــعب  معاناة  لتخفيف  ليبيا، 
الليبــي. ودعــا في بيــان »جميع 
األطــراف الفاعلة إلى احترام وقف 
وتنفيذ جميع  عليــه،  املتفق  النار 
التدابيــر األمنيــة الالزمة لصالح 

الشعب الليبي«.
 وأشــار البيــان إلــى أن »القرارات 
اجمللس  أصدرهــا  التــي  األمنيــة 
الظروف  تخلــق  أخيراً،  الرئاســي 
املالئمــة إلصالح القطــاع األمني 
ووضع حد لأنشطة التي تقوم بها 

اجلماعات املسلح«.
السياســيني  القــادة  وطالــب 

والقبليني واالجتماعيني بـ »اغتنام 
تغيير  أجــل  الفرصة مــن  هــذه 
حقيقي وســلمي فــي العاصمة 

الليبية ومناطق أخرى في البالد«.
ودعا الســفير البريطاني في ليبيا 
فرانك بيكر، إلــى معاجلة القضايا 
مــن خالل احلــوار وليــس العنف. 
وطالــب في تغريدة علــى »تويتر« 
اجلماعات املسلحة »االلتزام بوقف 
النــار، وإنهــاء األعمــال العدائية 

وحماية املدنيني«.\
وكتب سالمة في »تويتر«: »أتغيب 
عقدين  نحــو  منذ  األولــى  للمرة 
ونيف، مــع بعض مــن حنني، عن 
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحدة 
بالتشــاور  املثقــل  ومهرجانهــا 
مــع الزمالء وبلقــاء األصدقاء، إمنا 
الليبية  العاصمة  أهل  معايشــة 
فــي محنتهم الراهنة، والســعي 
احلثيث لدرء الفتنة ووقف النار ولم 
الشمل، واجب ال يفوقه اليوم آخر«.

وأكدت مديرية أمن طرابلس دعمها 
الوحدات األمنية والعسكرية التي 
تعمــل على فرض االلتــزام بوقف 
وصفته  مــا  واســتنكرت  النــار. 
للقوات  العدوانيــة  »األعمــال  بـ 
املعتدية على طرابلس، واستخدام 

أسلحة ثقيلة ومدمرة«.
وأشــارت إلى »تأخر دخول قوة فض 
النزاع«، الفتة إلى أن »املوقف أصبح 
كارثياً«. وأكدت أن الوحدات األمنية 
فــي  العســكرية  والتشــكيالت 
العاصمة، ســتلتزم بكل القرارات 
فور  الرئاســي  اجمللس  الصادرة عن 

انتهاء العمليات القتالية«.
وكان القائــد العام للجيش الليبي 
خليفة حفتــر نفى قبل يومني »أي 
باجلماعات  الليبــي  للجيش  صلة 
فــي  تتحــرك  التــي  املســلحة 
طرابلس«، مشيراً إلى أنها »حتركات 

ارجتالية«.
وأعلنت وحدات أمنية وتشــكيالت 

أنها  طرابلــس،  فــي  عســكرية 
مــع  التعامــل  إلــى  اضطــرت 
»انتهاكات القــوات املعتدية على 
العاصمــة« حلماية مقــار ومواقع 
املكتب  أكــد  فيما  لهــا،  تابعــة 
يزال  أنه »ال  السابع  للواء  اإلعالمي 
النــار«، الفتاً  اتفــاق وقف  ملتزماً 
املليشيات  مطاردة  اســتمرار  إلى 

املسلحة في العاصمة. 
وشدد في بيان نشره على صفحته 
أن »ال  في موقع »فايسبوك«، على 
تراجــع قبل القضاء علــى القتلة 
األبرياء  أعراض  الذين يســتبيحون 
ودماءهــم وكرامتهــم مبختلــف 
مسميات امليليشيات التي ينتمون 

إليها«.
وكانت غرفة عمليات اللواء، أعلنت 
إرســال تعزيزات إلى محاور القتال 
تتضمن عشــرات اجلنود وعدد من 
الدبابات. وأشــار البيــان إلى أن ما 
»يكشــف  املاضي  اجلمعــة  جرى 

هوية امليليشيات وحقيقتها«.
إلــى ذلك، دعت املنظمــة الليبية 
للســلم والرعاية واإلغاثة، أطراف 
املسلح في جنوب طرابلس،  النزاع 
إلى فتح ممرات آمنة خلروج العائالت 
العالقــة في أماكن االشــتباكات 

واملناطق احملاذية لها.
الوطنية  املؤسسة  رئيس  وناشــد 
اهلل  صنــع  مصطفــى  للنفــط 
أطراف الصــراع »التوقف فوراً عن 
عملياتهــم العســكرية«، واصفاً 
الوضــع فــي مســتودع شــركة 
البريقــة عنــد طريق املطــار بــ 
»املأســوي والكارثي«. وناشد صنع 
اهلل اجملتمــع الدولي وضــع حد ملا 
وصفه بـ »العبث بقوت الشــعب 
»هناك  أن  إلــى  الليبي«، مشــيراً 
ثالثة خزانات فقط تعمل من أصل 
خمســة عشــر، وأن املؤسسة ال 
تســتطيع القيام مبهامها في ظل 

هذه الظروف الصعبة«

أكد أن »حّل األزمة الليبية سياسي وليس عسكريًا«

غوتيريش يحّض األطراف الليبية على وقف
النار واالتحاد األوروبي يرى حّل األزمة سياسيًا

أكد الموفد الدولي 
إلى ليبيا غسان 

سالمة في تغريدة 
على موقع »تويتر« 
أمس االول السبت 

، عدم مشاركته 
في اجتماع الجمعية 

العامة لألمم المتحدة 
هذا العام بسبب ما 

سمّاه »معايشة أهل 
العاصمة الليبية في 

محنتهم الراهنة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعــد عمليــة بحث دامــت ثالثة 
أشهر قال مسؤولون إن السلطات 
متكنت مــن القبض على رجل من 
واليــة بنســلفانيا كان قــد هدد 
بإطالق النار على الرئيس األميركي 

دونالد ترامب.
وأضافت أنه خالل املطاردة ســرق 
الرجــل عدة ســيارات وأســلحة 
وتنقل عبر ســت واليات فضال عن 

كندا.
األميركية،  املارشال  خدمة  وقالت 
القانون،  احتادية إلنفاذ  وهي وكالة 
بيان السبت إن شون ريتشارد  في 
كريســتي )27 عاما( كان مسلحا 

جرى  عندما  وســكني  مبســدس 
اعتقالــه فــي واليــة أوهايو يوم 
اجلمعــة في منطقــة غابات في 

مقاطعة ريتشالند.
وكانــت أخبار كريســتي تصدرت 
 2010 العناوين من قبل فــي عام 
التي  بيلن،  بعدما حصلت ســارة 
اجلمهوري  احلزب  مرشــحة  كانت 
 ،2008 الرئيــس عام  نائب  ملنصب 
علــى أمــر تقييــدي ضــده بعد 
سلســلة مكاملات تهديد هاتفية 
ووالده ألشــخاص  هــو  أجراهــا 
مقربني من بيلن، بحسب ما ذكرت 

السلطات حينئذ.
وقالت الســلطات إن كريســتي 

في حزيران  األميركي  الرئيس  هدد 
املاضي في منشور على فيسبوك 
انتقد خالله أيضا جون مورجانيلي 
ممثــل االدعــاء فــي نورثامبتــون 

ببنسلفانيا.
وكريســتي متهم بأنه كتب على 
فيســبوك »اســتمر فــي ذلك يا 
بأنني ســأضع  مورجانيلــي. أعد 
رصاصة في رأســك مبجرد أن أضع 
واحدة في رأس الرئيس دونالد جيه. 

ترامب«.
واختفى كريســتي بعد نشر هذا 
الكالم واتهمتــه محكمة احتادية 
بتهديد الرئيس ومســؤولي إنفاذ 

القانون.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أمهلت الســلطات االســرائيلية 
ســكان قرية خان األحمر البدوية 
امس األحد حتى األول من تشــرين 
األول لهــدم »كل املباني املقامة« 
فيهــا بأنفســهم، مؤكــدة أنها 
ســتقوم بذلك بعد هذا املوعد إذا 

لم يتم تنفيذ أمرها.
وينص األمر املكتوب الذي سلمته 
الشرطة اإلســرائيلية إلى سكان 
خان األحمــر امس األحد وحصلت 
وكالــة فرانس برس على نســخة 
العدل  محكمة  قرار  »مبوجب  منه 
العليــا والقانون، عليكم هدم كل 
املبانــي املقامة داخــل نطاق خان 

األحمر بشــكل ذاتي، وذلك لغاية 
يوم 01 تشرين األول 2018«.

وتضيــف الســلطات فــي األمر 
»بحــال متتنعون مــن تنفيذ ذلك، 
ستعمل سلطات املنطقة لتنفيذ 

اوامر الهدم مبوجب قرار احملكمة«.
وكانت احملكمة العليا اإلسرائيلية، 
أعطت في اخلامــس أيلول الضوء 
األخضر لهدم قريــة اخلان األحمر 
التــي يعيش فيهــا حوالى مئتي 
بدوي فلسطيني وتتألف من أكواخ 
من اخلشب واأللواح املعدنية مثلما 
هي احلال عموماً في القرى البدوية.
وتقــع قرية خــان االحمر شــرق 
القــدس الشــرقية احملتلــة على 

مدينة  بــني  الرئيســي  الطريــق 
القدس واريحا، وهي محاطة بعدد 

من املستوطنات االسرائيلية.
ويخيم عشرات املتضامني األجانب 
القرية  في  فلسطينيون  ونشطاء 

حتسبا لهدمها فجأة.
ودعت منظمات فلسطينية االحد 
الفلسطينيني الى الصالة اجلمعة 
املقبل في خان األحمر تضامنا مع 

اهل القرية.
اوروبيــة  حكومــات  وتســعى 
ومنظمــات غيــر حكوميــة إلى 
أن  القريــة، معتبــرة  منع هــدم 
ذلك ســيتيح الســرائيل توسيع 

مستوطناتها في تلك املنطقة.

القبض على رجل هدد الرئيس 
األميركي ترامب بعد مطاردة 3 أشهر

إسرائيل تطلب من سكان قرية خان 
األحمر هدم بيوتهم 

متابعة ـ الصباح الجديد:

بدأ حزب العمال البريطاني امس األحد 
مؤمتره السنوي آمال في إثبات جاهزيته 
برئاســة  احملافظني  لإلطاحة بحكومة 
تيريزا ماي على الرغم من االنقسام في 
واالتهامات  بريكســت  بشأن  صفوفه 

مبعاداة السامية التي طبعت احلزب.
وميتلــك زعيــم احلزب جيرميــي كوربن 
فرصة ذهبية لالفادة من ضعف موقف 
ماي بعدما رفض قــادة االحتاد األوروبي 
اخلميس في قمة ســالزبورغ خططها 

لبريكست.
لكن على كوربن أوال أن ينجح في وضع 
خالفات حزبــه الداخلية جانبا من أجل 
تعزيز حظوظه كمرشح جدي لرئاسة 

احلكومة.
ويقــول أناند مينــون، أســتاذ العلوم 
السياسية في جامعة »كينغز كولدج« 
في لندن، لوكالة فرانس برس قبيل بدء 
مؤمتر حزب العمال الذي يستمر ألربعة 
العدائية  ليفربول، »مســتوى  أيام في 
القائم بــني كوربــن ومعارضيه كبير 

جدا«.
فغالبية نــواب حزب العمــال يؤيدون 
البقــاء ضمن االحتــاد األوروبي وكذلك 
األمر بالنســبة ملناصري احلزب من فئة 
الشــباب، بينما تؤيد نسبة كبيرة من 
ناخبي احلزب املنتمني للطبقة العاملة 

اخلروج من التكتل.
وســعى كوربــن لتفادي اخلــوض في 
املوضوع اخلالفــي، محاوال بدال من ذلك 
التمسك بأجندة اجتماعية مّكنته من 
البرملانية في  األغلبيــة  جتريد ماي من 

االنتخابات النيابية األخيرة.
لكن مع قرب موعــد انتهاء مفاوضات 
بريكســت، يبدو أعضاء احلزب مصرين 
على فرض نقــاش وتصويت في املؤمتر 
للدفع باجتاه إجراء اســتفتاء ثان، األمر 

الذي يعارضه كوربن.
في  األستاذ  فيلدينغ،  ويقول ســتيفن 
جامعة نوتينغهام، لفرانس برس »أكثر 
ما ســيثير اجلدل... هو مســألة تعّهد 
حزب العمال بإجراء اســتفتاء ثان... ألن 
كوربن آثــر إبقاء الغمــوض قائما قدر 

املستطاع«.
وينظم مؤيدو البقاء في االحتاد األوروبي 

مســيرة األحد تزامنا مع انعقاد املؤمتر 
للمطالبة باستفتاء ثان.

ويقول محللون إن كوربن سيسعى في 
خطابه األربعاء املقبلة الى التمســك 
بأسلوبه املعهود، والتركيز على أولوية 
اإلطاحــة باحلكومة بــدال من محاولة 

وقف »بريكست«.

»خطاب شديد احلدة« 
ويقــول تيم بايل، مدير قســم العلوم 
السياسية في جامعة »كوين ماري« في 
لندن، »أعتقد أن القيادة ستسعى الى 
اإلبقاء على االزدواجية التي شــهدناها 

في السابق )حول بريكست(«.
ويتابع »ســيكون من املثيــر لالهتمام 
مشــاهدة ما إذا كانوا سينجحون في 
ذلك في مواجهــة الضغوط اآلتية من 

القاعدة )احلزبية(«.
وتواجــه كوربــن مشــكلة معــاداة 
السامية التي تعيق مساعيه للوصول 
إلى الســلطة، وهي مشــكلة الزمت 

احلزب منذ تولى قيادته في 2015.
وأقــر كوربن مؤخــرا أن احلــزب يواجه 
»مشــكلة حقيقية« في هذا املوضوع 

اخملضرم  النائب  باستقالة  تسبب  الذي 
فرانك فيلد من احلزب الشــهر املاضي 
أن قيــادة حــزب العمال  حني اعتبــر 
أصبحــت »قوة معادية للســامية في 

السياسة البريطانية«.
ووافقت اللجنة التنفيذية الوطنية في 
احلزب في أيلول احلالــي على يعتمدها 
احلزب، وذلك بعد معارضة شرســة من 
حزبيني يرون أن ذلك سيحد من القدرة 
على انتقاد إسرائيل. تبني تعريفا عامليا 
ملعاداة السامية ضمن قواعد السلوك 

التي
وأظهــرت االســتطالعات اســتقرارا 
األشهر  في  احلزب  لشــعبية  نســبيا 
األخيرة، علما أن الفوضى السائدة في 
حزب احملافظني قد حتد بعض الشيء من 
حجم ما ينظــر اليه على أنه فضيحة 
فــي صفــوف العماليــني، بحســب 

فيلدينغ.
ويقــول فيلدينغ »هناك اســتياء كبير 
وكثير من املرارة، وال أعتقد أن ذلك ميكن 
تبديده بسهولة. قد يستقيل عدد من 
العمال على خلفية قضية  نواب حزب 

معاداة السامية«.

لتشكيل جبهة موحدة ضد المحافظين

حزب العمال البريطاني يأمل في تخطي خالفاته حول بريكست 

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
الرئيس األميركــي دونالد ترامب،  إدارة  قالت 
امس االول  الســبت، إنها ســتقترح جعل 
عملية التأهل للحصول على إقامة دائمة في 
بالنســبة لألجانب  املتحدة أصعب  الواليات 
الذين يعيشــون في البــاد ويحصلون على 
إعانات عامــة مثل املســاعدات الغذائية أو 

املساكن العامة أو الرعاية الطبية.
وســيتضمن اإلجراء املقترح مــن وزارة األمن 
الداخلي تعليمات ملسؤولي الهجرة ببحث ما 
إذا كان أي شــخص قد حصل على سلسلة 
مــن اإلعانــات املمولة مــن أمــوال دافعي 
الضرائب والتي حتــدد مبقتضى القانون ما إذا 
كان من املرجــح أن يصبح املهاجر عبئا على 

اجملتمع.
ويلــزم قانون الهجــرة األميركــي منذ فترة 
طويلة املســؤولني باســتبعاد أي شــخص 
من احملتمل أن يصبــح »عبئا عاما« في حالة 

حصوله على إقامة دائمة.
ولكن اخلطوط االرشادية املطبقة في الواليات 
املتحدة منذ نحو عشرين سنة تقصر بشكل 
ضيق وصف »العبء العام« على الشــخص 
الذى »يعتمد على احلكومة بشكل أساسي 
في معيشــته« ســواء من خال املساعدات 
النقدية املباشرة أو الرعاية طويلة األجل التي 

متولها احلكومة.
وميثل اقتــراح إدارة ترامب تخليــا كبيرا عن 
التوجيهات احلاليــة املطبقة منذ عام 1999 
والتي حتظر بشــكل محدد على السلطات 
أن تأخذ فــى اعتبارها مثل هــذه املزايا غير 
النقدية عندما حتدد مدى أحقية الشــخص 

للهجرة للواليات املتحدة أو البقاء في الباد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مســلحو املعارضة املوالون لتركيا في 
إدلــب، إنهم ســيتعاونون مع جهــود أنقرة 
الدبلوماسية، لكنهم لن يسلموا أسلحتهم 
أو األراضــي التي يســيطرون عليها، في أول 

خروج عن اتفاق سوتشي.
وتوصلت تركيا وروسيا في سوتشي إلى اتفاق 
يــوم االثنني املاضي يقضى بإنشــاء منطقة 
احلكومية  القــوات  بــني  الســاح  منزوعة 
ومســلحي املعارضــة في محافظــة إدلب 
بشمال غرب ســوريا لتجنبا بذلك املنطقة 
هجوما ضخما كان اجليش السوري وحلفاؤه 

يعتزمون شنه.
ومبوجب هــذا االتفاق يتعني على مســلحي 
املعارضة االنســحاب من املنطقة بحلول 15 
أكتوبر املقبل. وقال الرئيس الروســي فادميير 
بوتني إن عمق هذه املنطقة سيتراوح بني 15 
و20 كيلومترا وستمتد مبحاذاة خط التماس 

بني اجلماعات املسلحة واجليش السوري.
وستقوم قوات تركية وروســية بدوريات في 
املنطقة، ملراقبة تنفيذ هــذا االتفاق والتزام 

األطراف ببنوده.
وأعلنــت »اجلبهة الوطنيــة للتحرير«، التي 
تضم عددا من فصائل »اجليش السوري احلر« 
التي تعتبرهــا تركيا معتدلة، »تعاونها التام 
مع احلليف التركي في إجناح مسعاه لتجنيب 
املدنيني ويات احلرب«، لكنها وضعت شروطا 

لذلك.
وأضافت فــي بيان »إال أننا ســنبقى حذرين 
ومتيقظني ألي غدر من طرف الروس والنظام 
واإليرانيني، خصوصا مع صدور تصريحات من 

قبلهم تدل على أن هذا االتفاق مؤقت«.
وقال بيان اجلبهة إن »أصابعنا ســتبقى على 
الزناد.. ولن نتخلى عن ســاحنا وال عن أرضنا 

وال عن ثورتنا«.

اإلدارة األميركية 
تعتزم فرض قيود على 
مهاجرين يحصلون على 

إعانات عامة

مسلحو المعارضة في 
إدلب يرفضون تسليم 
أسلحتهم واالنسحاب

متابعة ـ الصباح الجديد:

توعــد الرئيس اإليراني حســن 
أن قتل  برد »حازم« بعد  روحاني 
مســلحون 29 شــخصا على 
وأطفال  نســاء  بينهم  األقــل 
في هجوم امس األول الســبت 
في  ايراني  عسكري  عرض  على 

األهواز في جنوب غرب ايران.
وتبنى تنظيم الدولة االسامية 
الهجوم فيما اتهم مســؤولون 
أجنبيــا«  »نظامــا  ايرانيــون 
املتحدة  الواليــات  من  مدعوما 

بالوقوف وراءه.
وقال روحانــي إن »رد اجلمهورية 
االســامية في ايران على أدنى 
تهديد سيكون حازما وقاطعا« 
كما ورد على موقعه االلكتروني 

الرسمي.
الذي  االيراني  الرئيــس  وأضاف 
حتدث في وقت سابق في طهران 
في مناسبة احياء طهران ذكرى 
بــدء احلرب مع العــراق )1980-
1988( أن »علــى الذين يقدمون 
واملعلوماتي  االعامــي  الدعم 
يتحملــوا  ان  لارهابيــني 

املسؤولية«.
وغادر روحاني امــس األحد الى 
اجتماعات  حلضــور  نيويــورك 
اجلمعية العامــة لألمم املتحدة 
الرئيــس  ســيحضرها  التــي 
ترامب ايضا،  االميركي دونالــد 
لكــن ايــران اســتبعدت مرارا 

حصول لقاء بينهما.
رســمية،  تعزية  رســالة  وفي 
اعتبــر املرشــد االيراني االعلى 
للجمهورية االسامية االيرانية 
علي خامنئي ان االعتداء يشكل 
حكومات  لتآمــر  »اســتمرارا 
الواليــات  لصالــح  املنطقــة 
انعدام  الى نشر  املتحدة سعيا 

االمن في بادنا«.
العضو  النوري  ذو  وقال مجتبى 
القومــي  األمــن  جلنــة  فــي 
والسياسة اخلارجية في مجلس 
نقل  ما  وفق  اإليراني  الشــورى 
الناطق  »العالم«  تلفزيون  عنه 
بالعربية »خلــف هذا الهجوم 
اإلرهابي حتى اآلن 29 شــهيداً 

و57 جريحاً«.
وأوردت وكالة »أعماق« الدعائية 
عبــر حســابات اجلهاديني على 
تطبيــق تلغرام »إنغماســيون 
من الدولة اإلسامية يهاجمون 
في  اإليرانية  للقــوات  جتمعــاً 

مدينة ،األحواز، جنوب إيران«.
ونقل مركز ســايت الذي يرصد 
املواقــع اجلهادية عــن تنظيم 
الهجوم  ان  الدولة االســامية 
هــو رد علــى ضلوع ايــران في 

النزاعات في املنطقة.
ويأتــي االعتــداء فــي أجــواء 
من التوتر الشــديد بــني إيران 
تستعد  التي  املتحدة  والواليات 
علــى  عقوباتهــا  لتشــديد 
مطلع  االســامية  اجلمهورية 

تشرين الثاني املقبل.
وذكرت وكالة »ارنا« الرســمية 
نســاء  واجلرحى  القتلى  بني  ان 
وأطفــاال ممن كانوا يشــاهدون 

العرض العسكري.
قاسمي  بهراد  الصحافي  وأفاد 
الذي كان شاهدا على الهجوم 
ان إطاق الرصاص اســتمر من 
10 الــى 15 دقيقــة، وأن واحدا 
فقط من املهاجمني كان يرتدي 

زي احلرس الثوري االيراني.
وقال لفرانس برس »في البداية 
أنه جزء من العرض، لكن  ظننا 
بعد عشر ثوان أدركنا أنه هجوم 
إرهابــي بعــد أن أخــذ حراس 
شــخصيون )ملسؤولني( بإطاق 

النار«.
وبدأ  الفوضى  »عّمــت  وأضاف 
الى  مشــيرا  يركضون«،  اجلنود 
أن »االرهابيــني لــم يكن لهم 
هدف محدد ولــم يظهر انهم 
إطاقهم  لذلك مــع  اهتمــوا 
النار بســرعة على أي شخص 

استطاعوا الوصول اليه«.
وكتــب وزير اخلارجيــة محمد 
»مت  تغريدة  فــي  جواد ظريــف 
وتدريبهم  االرهابيــني  جتنيــد 
وتسليحهم ومتويلهم بواسطة 
نظام أجنبــي. هاجموا األهواز، 

ومن بني الضحايا أطفال«.
وأضــاف أن »إيران حتّمــل رعاة 
اإلرهابيني اإلقليميني وأسيادهم 
األميركيني مسؤولية الهجمات 

اإلرهابية«.
اتهــم  الثــوري  احلــرس  وكان 
مرتبطون  بأنهــم  املهاجمــني 
عربية  انفصاليــة  مبجموعــة 
تدعمهــا الســعودية. وأضاف 
ظريف أن »إيران ســترد بسرعة 
أرواح  عــن  للدفــاع  وبحــزم 

اإليرانيني«.

»متّولهم السعودية«
وصرح املتحدث باســم القوات 
املســلحة االيرانية اجلنرال عبد 
للتلفزيون  شــكرجي  الفضل 

الرسمي »من بني الشهداء فتاة 
ومقاتل سابق كان على كرسيه 

املتحرك«.
وتابع شكرجي« من أصل أربعة 
الى  ثاثة  إرســال  مت  مهاجمني 
اجلحيــم في عني املــكان وحلق 
بهم بعد قليل الرابع الذي كان 
أصيب وأوقف بســبب خطورة 

إصابته«.
وأوردت عدة وسائل إعام إيرانية 
أن املهاجمني كانوا يرتدون الزي 

العسكري.
ونقلــت وكالــة »إســنا« عن 
الثوري  املتحدث باســم احلرس 
رمضان شــريف »الذين فتحوا 
والقوات  النــاس  النــار علــى 
احلركة  الى  ينتمون  املســلحة 
أن  شــريف  وأضاف  االهوازية«. 
هــذه »تتغذى من الســعودية 
وحتاول أن تغطــي على عظمة 
للقوات  العســكري  العــرض 
الرئيــس  ونــدد  املســلحة«. 
الروسي فادميير بوتني في برقية 
تعزية »بهــذه اجلرمية املروعة«. 
وجاء في البرقيــة »هذا احلدث 
ال  بضرورة شــن حملة  يذكرنا 
تهاون فيها ضــد االرهاب بكل 
أشــكاله وأريــد التأكيد على 
اســتعدادنا ملواصلــة تعزيــز 
التعاون مع شــركائنا االيرانيني 

في مقاومة هذا الشر«.
الى  »تعازيها  فرنســا  وقدمت 
الى  وكذلك  الضحايــا  عائات 
ونــددت  االيرانــي«،  الشــعب 
بحســب  باالعتداء  »بشــدة« 
اخلارجيــة  باســم  املتحدثــة 

الفرنسية في باريس.
بشــار  الســوري  الرئيس  ودان 
األســد الهجــوم واصفــاً إياه 
وفق  اجملرم«،  اإلرهابي  بـ«العمل 

ما أفاد اإلعام الرسمي.
كما أعربت تركيا جارة ايران عن 

»حزنهــا العميق« ملــا وصفته 
بالهجوم »االرهابي الكريه«.

اللبنانية  اخلارجية  وزارة  وأكدت 
في بيان »تضامنها مع احلكومة 
وقدمت  االيرانيني«،  والشــعب 
تعازيها الــى »عائات الضحايا 
الذيــن ســقطوا جــراء هــذا 

الهجوم«.
وقال في بيان إن الهجوم هو »رٌد 
مباشٌر وصريح على االنتصارات 
محور  يحققها  التــي  الكبرى 
أن هذه  الى  املقاومة« مشــيرا 
العملية »هي استمرار ألشكال 
أخرى من احلروب التي تشــنها 
وحلفاؤها  املتحــدة  الواليــات 
وفي  بالواســطة  أو  مباشــرًة 
اجلائرة  العقوبــات  طليعتهــا 

واحلصار االقتصادي الظالم«.
ووقع الهجوم في اليوم الوطني 
للقــوات املســلحة التي حتيي 
في 22 أيلول من كل عام ذكرى 
طهران  على  احلرب  بغداد  إعان 

.)1988-1980)
أكثر  إحدى  خوزســتان  وكانت 
من  تضــررا  االيرانية  املناطــق 
احلرب العراقيــة اإليرانية. وكان 
صدام حســني يعــّول على ان 
لهذه  العرب  السكان  يستقبل 
احملافظة جنــوده كمحررين، إال 

أنهم أبدوا والء إليران.
وشــهدت إيران في الســنوات 
االخيرة هجمات عدة استهدفت 

خصوصا احلرس الثوري.

»لن نقلص قدراتنا« 
2018 قتل عشــرة  20 متوز  في 
احلرس  من  االقــل  على  عناصر 
إحدى  الثوري في هجــوم على 
قواعدهم فــي داري مباريوان في 

شمال غرب كردستان إيران.
2017 هاجم  07 حزيــران  فــي 
البرملان  وانتحاريون  مســلحون 

في  اخلميني  اإلمــام  وضريــح 
طهــران مــا أوقــع 17 قتيــا 
أول  فــي  اجلرحــى  وعشــرات 
هجــوم يتبناه تنظيــم الدولة 

االسامية.
الســعودية  تتهم  مــا  وغالبا 
وحليفتها الواليات املتحدة إيران 
استقرار  زعزعة  الى  بالســعي 

املنطقة.
وكان روحانــي قــال في كلمة 
خــال  الســبت  االول  امــس 
طهران  فــي  عســكري  عرض 
قبيــل اعتداء االهــواز إن باده 
 ، يــوم  بعد  »يومــا  »ســتعزز 
قدراتها الدفاعية«، ملمحا إلى 
طهران  تقــوم  التي  الصواريخ 

بتطويرها وتثير قلق الغربيني.
ابداً  وأضاف روحاني »لن نقلص 
قدراتنــا الدفاعية ، ســنزيدها 
يومــا بعــد يــوم«. وتابــع أن 
»غضبكم مــن صواريخنا يدل 
علــى أنهــا األســلحة األكثر 
فاعليــة. بفضلكــم أصبحنا 

نعرف قيمة صواريخنا«.

طهران تستدعي ثالثة 
دبلوماسيني أوروبيني 

االول  امــس  إيــران  ســارعت 
ثاثة  اســتدعاء  إلى  الســبت 
أوروبيــني ميثلون  دبلوماســيني 
الدامنارك وبريطانيا وهولندا بعد 
الهجوم على عرض عســكري 
إيرانــي في األهــواز في جنوب 
غــرب البــاد الذي أســفر عن 
مقتل 29 شــخصا على األقل 
وجرح العشرات. وأبلغت طهران 
»احتجاجهــا  الدبلوماســيني 
القوي على إيواء دولهم لبعض 
التي  اإلرهابية  اجملموعة  أعضاء 

ارتكبت الهجوم اإلرهابي«.
وقامــت طهــران امــس االول 
ثاثــة  باســتدعاء  الســبت 

أوروبيــني ميثلون  دبلوماســيني 
الدامنارك وبريطانيا وهولندا بعد 
مقتل 29 شــخصا على األقل 
في هجوم على عرض عسكري 
إيرانــي في األهــواز في جنوب 
غرب إيران، وفق ما أفادت وكالة 
األنباء اإليرانية الرسمية »إيرنا«.

ونقلــت الوكالة عــن املتحدث 
اإليرانية  اخلارجية  وزارة  باســم 
قوله إن الســفيرين الدامناركي 
باألعمال  والقائــم  والهولندي 
البريطانــي تبلغــوا »احتجاج 
إيواء دولهم  القوي علــى  إيران 
اجملموعــة  أعضــاء  لبعــض 
الهجوم  ارتكبت  التي  اإلرهابية 

اإلرهابي«.
وجاء فــي تصريــح للخارجية 
يدرج  أال  »ليس مقبوال  اإليرانية 
األوروبي علــى الئحته  االحتــاد 
اجلماعات  هذه  عناصر  السوداء 
اإلرهابية ألنها لم ترتكب جرائم 

على التراب األوروبي«.
»الدولــة  تنظيــم  وتبنــى 
اإلســامية« الهجوم وقال إنه 
رد على ضلوع إيران في النزاعات 

في املنطقة.
وذكــرت وكالــة »إيرنــا« بــأن 
»عبروا  الثاثة  الدبلوماســيني 
العميــق«  أســفهم  عــن 
للهجــوم »ووعدوا بــأن ينقلوا 
املســائل  كل  حكوماتهم  إلى 

املثارة«.
أيضا  »أبــدوا  أنهم  وأضافــت 
رغبة بلدانهــم في التعاون مع 
وتبادل  اجلنــاة،  لتحديد  إيــران 

املعلومات«.
ويأتــي االعتــداء فــي أجــواء 
من التوتر الشــديد بــني إيران 
تستعد  التي  املتحدة  والواليات 
علــى  عقوباتهــا  لتشــديد 
مطلع  اإلســامية  اجلمهورية 

تشرين الثاني املقبل.

استدعت ثالثة دبلوماسيين أوروبيين

إيران تتوعد برد »حازم« بعد مقتل 29 شخصا
في هجوم على عرض عسكري

عد المرشد االيراني 
االعلى للجمهورية 
االسالمية االيرانية 

علي خامنئي ان 
االعتداء يشكل 
»استمرارا لتآمر 

حكومات المنطقة 
لصالح الواليات 

المتحدة سعيا الى 
نشر انعدام االمن 

في بالدنا

متابعة ـ الصباح الجديد :

من القبضة احلديدية مــع إيران إلى 
الليونة حيال كوريا الشمالية، تنتظر 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة للسنة 
الثانيــة الرئيــس األميركــي دونالد 
نيويورك  فــي  األســبوع  هذا  ترامب 
ببعض القلق لدى خصومه وحلفائه 

عل حد سواء.
وتقول مصادر في مقــر األمم املتحدة 
إنه بوجــود مجلس أمن »منقســم 
اليــوم أكثر مــن أي وقــت مضى« 
ترأسه الواليات املتحدة خال الشهر 
اجلاري، »ليــس لدى أحــد أي فكرة« 
عما ســيفعله أو ســيقوله الرئيس 
األميركــي الــذي ال ميكــن التكهن 

بتصرفاته.
املاضي  العــام  وعــد  ترامــب  وكان 
»بتدمير« كوريا الشمالية »كليا« في 
حال نفذت بيونغ يانغ هجوما ما. لكن 
هذه السنة تســود أجواء انفراج مع 
لقاء قد يعقد قريبا بني وزيري اخلارجية 

األميركي والكوري الشمالي.
البلدين  بــني  املذهل  التقــارب  لكن 
املتعاديني لم يســفر حتــى اآلن عن 

تقدم على طريق إخاء شــبه اجلزيرة 
الكورية من األسلحة النووية. وقالت 
املتحدة  األمم  في  األميركية  السفيرة 
صغيرة«  »خطــوات  إن  هايلي  نيكي 

تتحقق »في االجتاه الصحيح«.
وســيترأس وزير اخلارجيــة األميركي 
املقبــل  بومبيــو اخلميــس  مايــك 
من  الدولي  األمــن  جمللــس  اجتماعا 
أجل رأب الصدع في األســرة الدولية 
بعــد االتهامات املتبادلــة »بالغش« 
والروس  األميركيــني  بــني  والكذب« 
بشــأن تطبيق العقوبــات املفروضة 

على كوريا الشمالية.
وقــال مصدر فــي محيــط الرئيس 
الفرنســي إميانويــل ماكــرون الذي 
ســيكون حاضــرا في نيويــورك »ال 
نتوقع مصاحلة كبرى بني الرئيســني 
روحاني.  واإليراني« حســن  األميركي 
وأضاف »طاملا أنه ليســت هناك إرادة 
لبدء احلوار من اجلانبــني، ال ميكننا أن 

نفرض ذلك«.
وتؤكد الواليات املتحدة التي ترغب في 
عقد اتفاقية مع إيران تشمل النووي 
استعدادها  البالســتية،  والصواريخ 
للقاء مسؤولني إيرانيني، لكن طهران 

ترفض ذلك حتى اآلن.

وقالت نيكي هايلي إن مجلس األمن 
الدولي »سيثير اهتماما ال سابق له«. 
وكغيره من الرؤساء األميركيني الذين 

ســبقوه، ســيترأس ترامب اجتماعا 
لرؤساء الدول واحلكومات مع التركيز 
اللدودة لواشنطن  العدوة  إيران،  على 

التي تتهمها بزعزعة استقرار الشرق 
األوسط.

وســيتغيب عــن اجلمعيــة العامة 

الرئيسان الروسي والصيني، وبالتالي 
لن يشــاركا في اجللســة حول عدم 
التي  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار 
ستسمح بالتطرق الى ملفات سوريا 
وكوريا الشمالية وتسمم جواسيس 

روس سابقني في اململكة املتحدة.
ومتارس الواليات املتحدة »استراتيجية 
ضغــط قصــوى« على إيــران، لكن 
»البرنامج  عن  يتســاءلون  األوروبيني 
الزمنــي والهدف احلقيقــي وعبر أي 
حوافز؟«، مشــتبهني بأن واشــنطن 

تريد تغييرا في النظام اإليراني.
األربعاء  اجتمــاع  ينقلب  أن  وميكــن 
الواليــات املتحدة، في  املقبل علــى 
وقت ال يزال شركاؤها يسعون إلنقاذ 
االتفــاق النووي الــذي مت توقيعه في 

2015، ومصاحلهم االقتصادية.
الذي  املتحــدة  األمم  مقــر  وينتظــر 
حولته الشرطة إلى حصن في شرق 
مانهاتن، وأمينها العام، وصول رؤساء 
حوالى 130 دولة وحكومة - عدد أكبر 
من العام املاضي -، وأربعة نواب رؤساء 

ووزراء خارجية أكثر من أربعني بلدا.
وسيتم خال أســبوع إلقاء كلمات، 
خطــاب لــكل مــن الــدول ال 193 
األعضاء في األمم املتحدة، ســتطرح 

خالها قضايا وحوادث من كل األنواع، 
من الدفاع عن التعليم إلى مكافحة 
الذي  والباستيك  الســامية  معاداة 
يسبب التلوث والســل، كما ستتم 
إزاحة الستار عن متثال لرئيس جنوب 
إفريقيا الراحل نلسون مانديا، وإلقاء 
خطــاب كوبي في كنيســة وعرض 

لفرقة ملوسيقى البوب.
بعض  يعتبره  الذي  املناخ  وسيشكل 
القــادة التهديد الرئيســي للعالم، 
وقال مسؤول  تعبئة خاصة.  موضوع 
إن »ضرورة التحرك بســرعة ال تؤخذ 

في االعتبار«.
ومثل كل عام، يضم جدول املناقشات 
الصغيرة  النزاعــات  الدبلوماســية 
والكبيرة التي تنتشــر أو ال تنتشــر 
فيهــا قــوات حلفــظ الســام، من 
منطقة الســاحل إلى بورمــا مرورا 
بليبيا وإفريقيا الوســطى والصومال 

والشرق األوسط واليمن وفنزويا.
وردا على ســؤال عن كثــرة القضايا 
واألحداث، قال ســفير إحــدى الدول 
ال15 األعضــاء فــي مجلــس األمن 
اخلطأ  الدولي ساخرا »ســيكون من 
االعتقاد بأن هــدف اجتماع اجلمعية 

العامة هو تغيير العالم«.

تسود أجواء انفراج مع لقاء قد يعقد قريبا هذه السنة

ترامب في الجمعية العامة لألمم المتحدة ليتحدث عن إيران وكوريا الشمالية

تقـرير



شركات

قالت وزيرة املالية اإلندونيســية إن شركة 
ذراع   Amazon web services أمــازون 
 Amazon.com احلوســبة الســحابية لـ
تخطط الســتثمار 14 تريليون روبية أو ما 
يعادل944.5 مليــون دوالر في بالدها خالل 

السنوات العشر املقبلة.
وقالــت الوزيرة إن أمــازون التقت بالرئيس 
اإلندونيســي فــي هانوي وعبــرت له عن 

اهتمامها بإندونيسيا.

لصناعة  فولكســفاجن  رفضت شــركة 
السيارات تقريراً يشير إلى أنها قررت وقف 
عملياتها في إيران بعد أن تعرضت لضغوط 
من سفير الواليات املتحدة لدى أملانيا، قائلة 

إن موقفها من إيران لم يتغير.
وأرغمــت عقوبات أميركية فرضها الرئيس 
دونالد ترامب على إيران بعد قراره انسحاب 
الواليات املتحدة من االتفاق النووي اإليراني، 
شــركات في أملانيا وأرجاء أوروبا على إعادة 

النظر في استثماراتها هناك.

تخضــع شــركة تيســال Tesla للتحقيق 
مــن قبــل وزارة العدل األميركية بشــأن ما 
صرح عنه الرئيس التنفيذي للشــركة »إلون 
ماسك« الشــهر املاضي بأنه قد حصل على 
متويل لشــراء شركة الســيارات الكهربائية 

اخلاصة.
وقالــت Tesla إنهــا تلقت »طلًبــا طوعًيا 
للحصول على املســتندات« ، وأكدت أن لم 
يكن هناك »أمر اســتدعاء ، أو طلب شهادة 
، أو أي عملية رســمية أخــرى« من احملققني 

الفيدراليني.
وميثــل التحقيق الــذي أجراه ممثلــو االدعاء 
الفيدراليون أهم تصعيد في تدقيق احلكومة 
لبيان ماسك، وقد شرعت جلنة األوراق املالية 
والبورصات في إجــراء حتقيق مدني منفصل 

في مطالبات ماسك.

تخطط شــركة فيراري إلطــالق 15 طرازا 
جديدا من بينهم ســيارات هجني وسيارة 
اإلصدارات  واملزيد مــن  األغــراض  متعددة 
اخلاصــة فــي إطار خطــة لزيــادة األرباح 
األساســية مبا يصل إلى املثلني بحلول عام 

.2022
وحتولت الشــركة املنتجة للســيارات إلى 
نطاق استرشادي لألرباح األساسية املعدلة 
عند 1.8-2 مليــار يورو )2.1-2.3 مليار دوالر( 
بحلول عــام 2022 مقارنة مع ملياري دوالر 
للشــركة  الســابق  الرئيس  تقديرات  في 

سيرجيو ماركيوني.
وسعى الرئيس اجلديد لويس كاميليري إلى 
طمأنة املســتثمرين بأن الشــركة ميكنها 
أن حتافظ على النمــو القوي الذي حققته 
في اآلونة األخيرة وقال في مقر الشــركة 
إيطاليا »هــذه خطة طموح،  مبارانيلو في 
لكنها قابلــة للتنفيذ اســتنادا إلى إطار 

عمل تفصيلي وراسخ«.

فولكسفاجن

تيسال

فيراري

أمازون

اقتصاد8 االثنني 24 أيلول 2018 العدد )4022(
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متابعة الصباح الجديد:

قالت خمســة مصــادر من أوبك 
املســتقلني  النفــط  ومنتجــي 
لرويترز إن من املستبعد أن توصي 
اللجنة املشتركة التي تضم وزراء 
األعضاء  غير  والدول  املنظمة  من 
اجتماعها  فــي  معها  املتحالفة 
يوم األحــد بزيادة جديدة في إنتاج 
اخلام فوق تلــك املتفق عليها في 

حزيران.
كما اســتبعدت املصادر أن تتفق 
الزيادة  توزيع  اللجنة على كيفية 
البالغــة مليون برميل يوميا التي 
تقررت في آخر اجتماع بني منتجي 

أوبك واملستقلني في جزيران.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح أمس األحد إنه ال يؤثر على 
أســعار النفط، وذلك بعد يومني 
األمريكي  الرئيس  دعوة  من  فقط 
إلى  أوبك  ترامب ملنظمــة  دونالد 

دفع أسعار الوقود لالنخفاض.
وقال الفالح للصحفيني في اجلزائر 
قبل اجتماع مشترك بني وزراء دول 
املســتقلني مثل  أوبك وحلفائها 
روســيا لبحث الوضع في أسواق 

اخلام ”ال أؤثر على أسعار النفط“.
العاملي مزيج  القيــاس  وبلغ خام 
برنــت 80 دوالرا للبرميــل هــذا 
لدعوة  ترامــب  دفع  مما  الشــهر، 
للبترول  املصدرة  البلدان  منظمة 

من جديدة إلى خفض األسعار.
وقــال ترامب علــى تويتر ”نحمي 
دول الشرق األوسط، ومن غيرنا لن 
يكونــوا آمنني، ومع ذلك يواصلون 
دفــع أســعار النفــط ألعلــى! 

سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك 
األســعار  دفع  للســوق  احملتكرة 

لالنخفاض اآلن!“.
مــن جانبــه، قــال وزيــر النفط 
العماني محمد بن حمد الرمحي 
البلــدان املصــدرة  إن منظمــة 
للبترول )أوبــك( واملنتجني احللفاء 
من خارجها جتاوزوا خفض إمدادات 
النفط الذي تعهدوا به مبقدار 600 

ألف برميل يوميا في آب.
وأبلغ الرمحي الصحافيني قائال إن 
حجم اخلفض بلغ نحو 2.4 مليون 

برميل يوميا.
الــى ذلك، تأمــل ايران بــأال تتأثر 
القــرارات التي تتخذهــا اللجنة 
منظمة  بني  املشــتركة  الوزارية 
)أوبك(  للبتــرول  املصدرة  البلدان 
بتغريدات  املســتقلني  واملنتجني 
ترامب  دونالد  األمريكــي  الرئيس 

بخصوص منتجي النفط.

ونقل املوقــع اإللكتروني اإلخباري 
لوزارة النفط اإليرانية )شــانا( عن 
وزير النفــط اإليراني بيجن زنغنه 
قوله، أمس األحد: ”آمل بأال ترهب 
ترامب(  )التي يطلقها  التهديدات 
إلى  وتدفعهم  أوبــك  في  زمالئي 

تنفيذ أوامر أمريكا“.
وكان زنغنه يشــير إلــى تغريدة 
وربــط فيها بني  ترامب  نشــرها 
الدعــم األمريكي لدول الشــرق 
األوســط وأســعار النفــط يوم 
أوبك مجددا  اخلميس، وحث فيها 

على خفض األسعار.
وقال زنغنه ”فــي رأيي، تصريحات 
ترامــب هــي أكبر إهانــة للدول 
للواليات  الصديقــة  والشــعوب 

املتحدة في املنطقة“.
في السياق، اتخذت أسواق الطاق 
العامليــة من التقلــب والتذبذب 
مسارات لتحركاتها اليومية منذ 

وقت طويل، لتنســجم بذلك مع 
سجلتها  التي  التذبذب  مؤشرات 
معــدالت النمو العاملــي صعوداً 
صناعية  القتصــادات  وهبوطــاً 
وأخــرى ناشــئة. ولم ولن  كبرى 
الفعلية  التعارضات  هذه  تتوقف 
واملتوقعة على أداء أسواق الطاقة 
وما يقابلها من توقعات ومؤشرات 
تعكســها الوقائــع وتفرضهــا 
املتســارعة  والتطورات  الظروف 

التي يسجلها االقتصاد العاملي.
لشركة  األسبوعي  التقرير  وأشار 
»نفط الهالل« إلى أن »مؤشــرات 
الطلب على النفط تظهر إمكان 
تسجيل مســتوى جديد للطلب 
يومياً  برميــل  مليون   100 عنــد 
خالل الربع الرابع من العام احلالي، 
اإلنتاج  تبدو مســتويات  في حني 
اخملزنة  اإلنتاجية  والقدرات  احلالية 
غير قادرة على تلبية مســتويات 
الطلب املتوقعــة والتي تدعمها 
مؤشــرات منو اقتصادي قريبة من 
الواقع قــد تصل إلى 3.9 في املئة 

نهاية العام احلالي«. 
وأضــاف أن »توقعات الوصول إلى 
مســتويات مرتفعة للطلب تبدو 
جيدة للمنتجني، إذ سترفع أسعار 
مناســبة  مســتويات  إلى  اخلام 
جداً خلطــط التحفيز االقتصادي 
ومحاوالت التغلب على العجوزات 
املتراكمة، فيما تبدو إيجابية أيضاً 
ألنها تعكس مســتويات تشغيل 
االقتصادات  قبــل  مــن  مرتفعة 
الكبرى والناشئة، برغم التحديات 
التــي يواجههــا عدد مــن هذه 

االقتصادات«.
وفــي املقابــل، تبــدو التوقعات 

احلاليــة إيجابيــة للتعامــل مع 
التــي  املتســارعة  التطــورات 
تسجلها العالقات االقتصادية بني 
الــدول، إذ من غير املتوقع أن تصل 
مستويات الطلب إلى 100 مليون 
احلروب  اســتمرت  ما  إذا  برميــل 
التجاريــة والعقوبات التي تفرض 
هنا وهنــاك وتتعــارض أيضاً مع 
توقعات منو االقتصاد العاملي الذي 
واقتصادية  مالية  مناخات  يحتاج 

وسياسية أكثر استقراراً.
وأضاف التقرير: »في إطار التقييم 
أســواق  لتحــركات  اإلجمالــي 
الطاقــة العاملية، فــإن القرارات 
الداعمــة والضاغطــة تبدو في 
مصلحــة املنتجــني مــن كافة 
دول العالــم، وحتقق لهــم مزيداً 
مــن املرونة لتنفيذ السياســات 
الداخليــة، في ظل بقاء أســعار 
النفط بني 75 و80 دوالراً للبرميل، 
ولن تنخفض أكثر ضمن املؤشرات 
نهاية  حتــى  واملتوقعة  احلاليــة 

العام احلالي«.
تبدو  »املؤشــرات  أن  إلــى  ولفت 
داعمة لتحقيــق مزيد من التوازن 
في أسواق الطاقة ومزيد من النمو 
لالقتصادات املنتجة واملســتوردة، 
فــي ظل النمــو الذي تســجله 
التجارة العاملية مدفوعة بانتعاش 
االســتثمارات حول العالم والتي 
يتوقع أن تصل إلى 4.55 في املئة 
عامي 2018 و2019، إضافة إلى أن 
مؤشرات النمو في منطقة اليورو 
قوة  ما ســيعكس  أقــوى،  باتت 
الطاقة  مشــتقات  على  الطلب 
ويعــزز من خطــط تلبية الطلب 

املرتفع على النفط والغاز«.

تقـرير

أوبك ومنتجون يستبعدون زيادة جديدة في إنتاج النفط
األسواق تختبر مستويات طلب قياسية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن اجلهــاز املركزي لإلحصاء 
التخطيــط  لــوزارة  التابــع 
املزروعة  املســاحة  انخفــاض 
واإلنتاج للعام احلالي، عازياً ذلك 

إلى قلة األمطار وشح املياه.
وأكد اجلهاز في تقرير، أن هناك 
انخفاضــاً عاماً في املســاحة 
املزروعة واالنتاج للسنة احلالية، 
وذلك بسبب قلة األمطار وشح 
انخفاض  إلــى  إضافة  امليــاه، 
هطول  بسبب  الغلة  متوسط 
موســمها  غير  فــي  األمطار 

والعواصف الترابية.
وبــني أن االحصاء لم يشــمل 
واالنبــار  نينــوى  محافظــات 
وصالح الديــن وقضاء احلويجة 
في محافظة كركوك بســبب 
الوضع األمني، إضافة إلى عدم 

شمول إقليم كردستان.
انتاج احلنطة  وأضاف اجلهاز، أن 
وســبعة  ومئة  مبليونني  قــدر 
للمحافظات  طن  ألف  وثمانني 
الشتوي  للموسم  املشــمولة 
للسنة احلالية، بانخفاض قدرت 
نسبته بحوالي سبعة وعشرين 
باملئة عن انتاج السنة املاضية، 
مشيراً إلى أن املساحة املزروعة 
بأكثر  تراجعت  احلنطة  حملصول 
من خمسة وعشرين باملئة عما 

كانت عليه العام املاضي .
وأشــار اجلهــاز، إلــى أن انتاج 
الشــعير تراجع بنحو ســبعة 
وثالثني باملئة عن انتاج الســنة 
أن املســاحة  املاضية، موضحاً 
احلالي مبحصول  للعام  املزروعة 

سبعة  بنحو  تراجعت  الشعير 
وعشرين باملئة عما كانت عليه 

في املوسم املاضي.
الى ذلك، أكدت منظمة األغذية 
والزراعــة »فــاو«، التابعة لألمم 
املتحدة، أن 39 بلــداً من بينها 
العراق و31 بلداً في إفريقيا، و7 
في آســيا وواحدة في الكاريبي 
)هايتي(، تعاني من انعدام األمن 

الغذائي.
وتتضمــن قائمة صــدرت عن 

كينيــا،  العــراق،  املنظمــة: 
ليبيــا،  ليبيريــا،  ليســوتو، 
مالــي،  مــاالوي،  مدغشــقر، 
موريتانيــا، موزمبيــق، ميامنار، 
باكســتان،  نيجيريا،  النيجــر، 
السنغال، سيراليون، الصومال، 
جنــوب الســودان، الســودان، 
سوريا، أوغندا، اليمن وزميبابوي.

وذكر التقرير، أن أحدث توقعات 
على  احلبــوب  إلنتاج  »الفــاو« 
اجلاري،  بالعام  العاملي  املستوى 

تشير إلى تراجع اإلنتاج بنسبة 
2.4 باملئة على أســاس سنوي، 
في أدنــى مســتوى منذ ثالث 

سنوات.
علــى صعيد متصــل، اعلنت 
الشركة العامة لتجارة احلبوب 
فــي وزارة التجارة اســتمرارها 
جتهيــز املطاحــن بالكميــات 
اخملصصة من احلنطة اخمللوطة.

ونقل بيــان للمكتب االعالمي 
فــي وزارة التجــارة عــن مدير 

عام الشــركة نعيم محســن 
»جــرى  قولــه:  املكصوصــي 
جتهيــز مطحنتــي كركــوك 
وأربيــل بكمياتهــا املقررة من 
لتوزيعها  اخمللوطــة  احلنطــة 
على املواطنــني ضمن مفردات 
إذ مت جتهيز  البطاقة التموينية، 
تتجاوز  بكميــة  املطاحن  تلك 

ستني ألف طن«.
واضاف البيان، بانه مت اســتالم 
وتفريغ احلنطة احمللية الواردة من 

سامراء الى صومعة خان ضاري، 
إذ بلغت الكمية املستلمة مئة 
درجة  طنــا  وخمســني  واثنني 
أولى، مبجموع ســيارات وكمية 
وسبعني طن  تسعة  من  بأكثر 
حنطــة درجة ثانيــة، مبجموع 

سيارتني.
ان عملية استالم  البيان  وأشار 
الواردة  احمللية  احلنطــة  وتفريغ 
تزال  الى صومعة خان ضاري ال 

مستمرة.

التخطيط: انخفاض المساحة المزروعة
واإلنتاج لشح الموارد المائية

تجهيز المطاحن بالكميات المخصصة من الحنطة المخلوطة

بين أن االحصاء لم 
يشمل محافظات 
نينوى واالنبار وصالح 
الدين وقضاء 
الحويجة في 
محافظة كركوك 
بسبب الوضع 
األمني، إضافة إلى 
عدم شمول إقليم 
كردستان

جانب من األراضي الزراعية في اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمس  بغداد،  أعلنت هيئة استثمار 
وحدة  آالف  أربعــة  تنفيــذ  األحد، 
ســكنية ضمن مشروعني جملمعني 
ســكنيني بجانب الكرخ ملنتسبي 
ديوان الرقابة املاليــة ووزارة العلوم 
التــي  الســابقة  والتكنولوجيــا 

أدمجت مع وزارة التعليم العالي.
الزاملي،  وقال رئيس الهيئة، شاكر 
إن »الهيئــة كثفت مــن جهودها 

الســاندة لقطاع السكن من اجل 
حــل اشــكالية نقــص الوحدات 
شتى  تقدميها  خالل  من  السكنية 
انواع التســهيالت للمســتثمرين 
الراغبني بانشاء مجمعات سكنية 
تخدم شــريحة ذوي الدخل احملدود 
السيما من املوظفني مبا يسهم في 

تأمني سكن مالئم لهم«.
واضــاف الزاملــي، أن »اهــم تلك 
املشــاريع املنفذة بقطاع السكن، 

هــو اجملمع اجلاري تنفيــذه لصالح 
منتســبي ديوان الرقابة املالية في 
منطقــة الغزالية واملشــيد على 
مســاحة 170 دومنــا«، موضحا ان 
»املشــروع البالغــة كلفتــه 180 
2000 وحدة  دوالر، يضــم  مليــون 
ومستشــفى  ومدارس  ســكنية، 
ومــوال جتاريــا ومبنى اداريــا وناديا 
ترفيهيا، وســينفذ على 3 مراحل، 
اجنزت 11 بناية ضمن املرحلة االولى 

للمشروع من اصل 25 بناية«، معربا 
عن امله في اجنــازه خالل العامني 
املقبلني بحسب املدة التعاقدية مع 

الشركة املنفذه له.
ايضا  تنفــذ  »الهيئــة  أن  وتابــع: 
اســتثماريا  ســكنيا  مشــروعا 
العلوم  وزارة  منتســبي  لصالــح 
والتكنولوجيا السابقة وهو مجمع 
ابــن فرنــاس املقام فــي منطقة 
الكاظمية  منطقة  قرب  التاجيات 

مساحة  على  واملشــيد  املقدسة، 
20 دومنا بواقع 2000 وحدة سكنية 
موزعة علــى 44 بنايــة متكاملة 
اخلدمات، كما يضم مدارس ورياض 
اطفال واســواقا جتارية ومساحات 

خضراء«.
سيكون  »التســديد  أن  على  ونبه 
ميســرا من خالل دفعــة مقدمة 
مقدارها 20 باملئة من قيمة الشقة 
باملئة عند  و25  التســجيل  عنــد 

االســتالم، والباقي يســدد دفعات 
شهرية على مدى سبعة اعوام«.

وافصح عــن ان »الهيئــة منحت 
خالل العشــرة اعوام املاضية، اكثر 
77 رخصة النشــاء مشــاريع  من 
يتم  والتي مــن خاللها  ســكنية 
انشــاء اكثر مــن 130 الف وحدة 
سكنية مبا يسهم في سد النقص 
احلاصــل في الوحدات الســكنية 

التي حتتاجها البالد«.

استثمار بغداد: تنفيذ 4 آالف وحدة سكنية في جانب الكرخ

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت مبيعات البنــك املركزي 
العراقي من العملة األجنبية، أمس 
األحد ، إلى 177.37 مليون دوالر، في 
مقابــل مبيعات قيمتهــا 176.16 
مليون دوالر باملزاد الســابق ، بنحو 

1.21 مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في بيان، أن ســعر 

1190 دينــاراً لكل  الصــرف بلــغ 
دوالر، فــي املزاد املنعقد مبشــاركة 
37 مصرفاً، وشــركة واحدة فقط 

للتحويل املالي.
ونوه البنك بأن تلــك املبيعات هي 
نتائــج مزاد غــداً )اليــوم( االثنني، 
الكلي  البيع  إجمالــي  أن  موضحاً 

بلغ 213.07 مليون دوالر.

وبلغ حجم املبالــغ املبيعة لتعزيز 
أرصدة املصــارف في اخلارج 174.87 
إجمالي  ُقــدر  فيما  دوالر،  مليــون 
النقد املبيع بنحو 38.2 مليون دوالر.

وأوضح املركزي، فــي البيان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلسابات املصارف في 
اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل 
دوالر، أما البيع النقدي فســيكون 

بالسعر نفسه.
علــى صعيــد األوراق املالية، أنهى 
املؤشر العام لسوق العراق تعامالت 
أمس األحد  أولى جلسات األسبوع، 
عنــد مســتوى   ،0.8% متراجعــاً 
 4.27 خاســراً  نقطــة،   526.33
نقطة، مقارنة مبستويات إغالق يوم 

األربعاء.

وعطلــت بورصة العــراق أعمالها 
يوم اخلميس املاضي، مبناسبة ذكرى 

عاشوراء.
وتأثر أداء البورصة، بتراجع 13 سهماً 
، تقدمها فندق الســدير بنســبة 
املوصل5.88%،  مصرف  تاله   ،7.55%
ومصــرف املنصــور %4.84، وانتاج 

وتسويق اللحوم 3.03%.

في املقابل، ارتفع ســهما املصرف 
املتحد %8.33، وفنادق كربالء بـ2% .

وارتفع حجــم التداوالت إلى 453.8 
مليون ســهم، في مقابل 142.77 
مليون سهم باجللسة املاضية، كما 
زادت قيمة التــداوالت إلى 847.91 
مليــون دينار، في مقابــل 111.41 

مليون دينار باجللسة السابقة.

تراجع مؤشر »األوراق المالية« وسط نشاط بالتداوالت
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حذام يوسف طاهر

هشام أصالن
 

1
املعايير،  وانقلبــت  املوضــة  »تبدلت 
وتغيرت األســماء، وانســحب ُكّتاب 
التاريخ، فيما ظل  كبار إلى متحــف 
هو مكانه، يثيــر االهتمام واإلعجاب 
الشــيخوخة  قاوم  الصاخب.  واجلدل 
تارة والســلطات تارة أخــرى، وُكّتاب 
وســكاكني  الطغاة،  وُصّناع  التقارير 
املتطرفــني وكل الصعوبــات التــي 
تارات  الكتابة  بينه وبــني  كادت حتول 
الكاتب  بها  يقترب  ســطور  وتارات«. 
إنهاء نَّصه  املصري محمد شعير من 
الرواية  حارتنا.. ســيرة  »أوالد  الكبير: 
امُلرمة«. صدر منــذ أيام عن دار العني 
في القاهرة، وسط احتفاء الفت داخل 
األوســاط األدبية والفكريــة، ذلك أن 
كثيراً من املهتمــني تابعوا رحلة إجناز 
هذا الكتــاب وانتظروه. كانت لديهم 
فكــرة عما يقوم به شــعير، مع ذلك 

جاءت النتيجة ُمدهشة.
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قال أحدهم مــرة إن الكاتب احلقيقي 
يصــل إلى القارئ، بأجمــل مادة، وقد 
جفف عرقه، حيث ســهولة التلقي، 
بلهاث  القــارئ  وعدم شــعور هــذا 
الكاتــب، معيــاراً داالً. هــذه قاعدة 
معروفة منذ أجيال، جنح في حتقيقها 
كتاب كثيــرون. روائيــون وقصاصون 

وشعراء. غير أن هذا كتاب مختلف.
مــن الغــاف للغــاف لــم تتوقف 
الكاتب  تساؤالتي عن كيف استطاع 
تنميــة أدوات مشــروعه، ثم تنظيم 
هذه األدوات. كيــف خلق هذه األدوات 
من األســاس؟ يقولون إنه يعمل منذ 

سنوات.
هنا كاتــب فّكر في إجناز كتاب يحتاج 
إلى كثير من البحث داخل األرشــيف 
في أجواء مؤسســية ال تساعد على 
البحــث. وبعدما ذهــب وجاء في كل 
الرسمية  وغير  الرســمية  االجتاهات 
يجمــع مادتــه، التــي أتصورها بدت 
مرعبة الشــكل في صــورة أهرامات 
الصحــف  وأقاصيــص  األوراق  مــن 
القدمية وعشرات الروابط على املواقع 
بدأ في نســج قصته  اإللكترونيــة، 
الرجوع  بغير  مستحيلة  هي  اخلاصة، 

إلــى كل أقصوصة أكثر من مرة أثناء 
الكتابة، ملقارنة زوايــا النظر اخملتلفة 
حول فكــرة أو معلومة، خصوًصا أنه 
اختــار تقنية احلكي األدبــي، أو لنقل 
بارتياح، الســرد الروائي، ليأتي الكتاب 
مشــحونًا مبــادة أرشــيفية وبحثية 
ثقيلــة الوزن عبر صفحات ُمســلية 
تاريخية،  رواية  وشيقة. هنا ما يشبه 
ذهب فيهــا جنيب محفوظ وجاء بطًا 
روائًيا، بينما تتحّول أجواء نشر روايته 
إلى ســردية  اجلدليــة »أوالد حارتنا« 
اجتماعًيا  املصــري  الواقــع  متســح 
زمنية  ودينًيا في حلظــة  وسياســًيا 
شديدة االرتباك. لست متأكًدا إن كان 
مصطلــح »االرتباك« يليق بلحظة أو 
احلديث  املصري  التاريخ  زمنية.  حقبة 
عموًما شــديد االرتباك. لنقل حلظة 
زمنيــة مهمة في العاقــة الثاثية: 
نظيرتهــا  السياســية،  الســلطة 
الدينية، ومجتمع ارتخى رحمه جاهزًا 

الستقبال املارة.
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في »سيرة الرواية املرمة« رمبا متّر على 
وقائع معروفة للقارئ املتابع. سمع بها 
أو قرأ عنها في إصدارات متوفرة. غير 
أن األرشيف العنكبوتي التي اشتغل 
عليه محمد شعير، وضع هذه الوقائع 
وسط عدد من زوايا النظر، وتقاطعات 
بني مصــادر ليســت منتشــرة في 
ســاحات احلكي عن محفوظ وروايته، 
أكثر  أمامك فرصة ملعرفة  توفرت  لذا 
وفهم أوضح. وضعها أيًضا في سياق 

سردي ُمتع.
من هذه الوقائع واحلكايات، ما نسجه 
التاريخ حول ترشــيح محفوظ جلائزة 
نوبل وأجوائه، واملعركة املشهورة التي 
افتعلها يوسف إدريس زاعًما أنه كان 
مرشــًحا قويًا، بل وأنه األحق، عطًفا 
على ثنائية مزعومة اخترعها البعض 
القــراءة،  من  بأكثــر  الســمع  على 
الزمن  أن  بالتنظير لكيف  متفذلكني 
انتصر ملفوظ بســبب رهبنته، بينما 
منع املرح إدريس من اإلخاص الكامل 
قدســية  ووهم  والعاملية،  للكتابــة 
جنون احلياة كسمة أساسية للفنان.

هنــا أيًضــا يعــرف القــارئ وهمية 
حكايات تتحدث عن وضعية محفوظ 
النخبة واجملتمع قبــل نوبل، وأنه  بني 
بات كاتًبا مشــهورًا بعدها. ال شك، 

طبًعا، في حتول حيــاة من يحصدها 
ُكّلًيا، غير أن ما قدمه شــعير يشــير 
إلى أن صاحــب »احلرافيــش« طاول، 
قبلها، سقف التحقق املمكن لكاتب 
فــي ســياق مجتمعــه، كان اجلميع 
يتعامل معه باعتبــاره األهم واألكبر 

بني معاصريه:
»فــي صفحتهــا العاشــرة، بــدأت 

صحيفة األهرام نشــر أول حلقة من 
رواية جنيــب محفوظ اجلديــدة )أوالد 
حارتنا(، والتي كانت أعلنت عنها في 

صفحتها األولى قبل أسبوع:
اتفقــت األهرام مع جنيــب محفوظ 
كاتب القصة الكبير على أن تنشر له 
تباًعا قصته اجلديدة الطويلة. إن جنيب 
محفوظ هو الكاتب الذي استطاع أن 

يصور لنا احليــاة املصرية تصوير فنان 
مقتــدر ومبدع، ولذلــك فإن قصصه 
كانت حدثًا أدبًيا بارزًا في تاريخ النهضة 
الفكرية في الســنوات األخيرة. ولقد 
وقعت األهرام مع جنيب محفوظ عقًدا 
يصبح لألهرام مبقتضاه حق النشــر 
الصحفي لقصته اجلديدة مقابل ألف 
جنيه. واألهرام ال تذكر هذا الرقم، وهو 
أكبر رقم دفــع في الصحافة العربية 
لقصــة واحدة، تفاخــرًا أو ادعاًء، وإمنا 
ليســجل بدء عهد جديــد في تقدير 

اإلنتاج األدبي«.
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في تبعات نــدوة أقامتهــا دار العني 
إلطــاق الكتاب، لم أُحب انســحاب 
وراء ســطر  فــي جــدل  املهتمــني 
الدكتورة ســيزا  رددته  وعابر  تقليدي 
جبان«.  »جنيــب محفــوظ  قاســم: 
جملــة كليشــيهة قالهــا كثيرون 
بســبب اجلانــب غيــر الصدامي في 
شــخصية محفــوظ، وحكاية أثبت 
الزمن مســتوى ســطحيتها، ضمن 
حكايات كثيرة حــول الروائي الوحيد 
الذي تعــرض لاغتيال بســبب جرأة 
كتابته! جانب األصدقاء صواب النظر 
عندما انشــغلوا عن قيمــة ما قيل 
حــول اإلصدار اجلديد بهذه املســائل 
البسيطة. وهي مناسبة للتعبير عن 
انبهار ال يتوقف مبوهبة الناقد واملفكر 
الكبير محمد بــدوي في فن امُلاضرة. 
وفرها احلــظ أمامي عــدداً من املرات 

املهمة.
في جلســة جانبية، حتــدث أصدقاء 
عن املفاجــأة التــي يجهزها محمد 
شعير في جزأين مقبلني للكتاب، وأن 
أحدهما سيضم عدداً من مخطوطات 
جنيــب محفــوظ. قلت لهــم إن أمر 
اخملطوطات يقف في منطقة اخلبطة 
الصحافيــة الكبيــرة، بينما الكتاب 
الذي نطالعه حالًيا هو »كتابة محمد 

شعير اخلالصة ونَفسه اخلاص«.
نادر، ومستوى بحثي من  هنا مجهود 
الوقوف عند  رغم فخامتــه،  الظلم، 
عتبته. محفوظ طاقة ال تنفد رغم كل 
ما ُكتب منه وعنه. ألهم شعير واحًدا 
من أعمــال يطلق عليها: »مشــروع 
للمكتبة  حقيقية  وخدمــة  العمر«، 
العربية بتنوع قرائها. لن تنســاه وإن 

كانت »آفة حارتنا النسيان«.

كثيــرة هي القضايا واحلــوادث التاريخية التي مر بها 
العــراق وابنــاؤه، وكثير هي القصص التي عشــناها 
بكل تفاصيلها على الشاعر العراقي، ولكن الى اليوم 
لم نقرأ ولم نشــهد اعماال أدبية وثقت ملرحلة ما من 
املراحــل التاريخية للعراق، اال قلة قليلة من الكتاب ال 
يتعدون أصابع اليد ، وال أدري ســبب هذا التغافل عن 
هذه االحداث التي غيرت حيــاة املايني من العراقيني، 

واثرت على أجيال واجيال.
احلــرب العراقية اإليرانية، وصوال الى ســنوات احلصار 
التي حطمــت روح العراقي وجعلت منه متثاال ال يفكر 
بغير لقمــة العيش وكيف يوفر فطور وغداء أوالده الن 
وجبة العشــاء حذفت في بعض العوائل !، وما تبعها 
من حتديات وظروف مأســاوية مر بها العراقيون، اكلت 
من سنواتهم احاها، ولم يعد العراقيون يفكرون بغير 
االكل!! وال شــيء غير االكل!، هذه االحداث وما يتعلق 
بها رمبا وردت بني احــداث عدد قليل من الروايات، منها 
رواية )صمت الشــوارع وضجيج الذكريــات( للروائية 
ابتســام الطاهر ورواية )خضر قــد والعصر الزيتوني( 
للروائي نصيف فلك واعمــال أدبية أخرى لكتاب مثل 

احمد خلف وخضير فليح الزيدي.
يقول الروائي حميد الربيعي في كتابه )ســرد بوصفه 
شــغفا: عن الروايــة وآفاقها(، الصــادر مؤخرا عن دار 
الشــؤون الثقافية في بغــداد:« أن التاريخ ليس كله 
صاحلا للسرد، لكن انتقاء املادة وطريقة معاجلتها فنيا 
هما األهم، حيث أن رواية ما بعد احلداثة تتيح للمؤلف 
حرية حتريك شخوصه، أو طريقة القص، أو التوقف عن 
اإليهام الذي يتلبس به القــارئ للمادة التاريخية، من 
خال تقنية امليتا ســرد التي يتعدد فيها الرواة«، ومع 
هذا جند هناك ترددا من بعض االدباء في اخلوض مبواضيع 
تتعلق مبرحلــة تاريخية معينة من عمر العراق!، تافيا 
خلافات رمبا تظهر للســطح مع من يراهم ) الكاتب ( 

املعنيني بأمور الطبع والنشر والتوزيع.
اغلب الروايات العراقية اعتمدت على املوروث العراقي، 
هروبــا من اخلوض بأحداث اختلــف عليها العديد من 
الباحثني والكتاب، وليجنب نفسه جداال ال يفضي الى 
نتائج ورؤى جديدة، فاكتفــى العديد منهم بالتركيز 
على احــداث ما بعــد 2003، متناســني ان ما قبلها 
يحمل خزينا من االحــداث والتراجيديا، تكفي العالم 
ادبا ومسرحا وسينما! ، اال ان املعنيني بالكتابة واالدب 
العراقي، ما زالوا يدورون فــي دائرة واحدة وهي التاريخ 
والتراث، بينما جند ان كل عائلة عراقية معبأة بالكثير 
مــن القصص واحلكايات التي تثــري املكتبة العراقية 
بأعمال أدبية ومسرحية توثق مراحل مهمة من تاريخ 
العراق املعاصر، لتكــون مرجعا لألجيال احلريصة على 

االطاع على تاريخها احلديث.

األدب كوثيقة

سيرة الرواية المحرمة.. حكاية لن تنساها الحارة
دراسة

غالف الكتاب

اصدارترجمات

عيون مفتوحة على وسعها
سام هاميل*

ترجمة سارة حبيب

الفتاة الصغيرة ذات اجللد الزيتونّي اللون
حّدقت بي 

من داخل الصورة الفوتوغرافية 
بعينيها املفتوحتني على وسعهما،

بعينيها البنيتني العميقتني اجلميلتني
اللتني حتمان شاهًدا صامًتا

على حزن عتيق بقِدم األزمان.
كانت شابة فتية،

وجميلة جًدا، 
كما ميكن للشبان فقط أن يكونوا،

لكن داخل هذا اجلمال 
حملْت شقاءها بصمت:

ألن دموعها كانت قد نفدت.
أغلقُت اجمللة وذهبُت إلى اخلارج

حيث توجد كومة اخلشب.
قطعت زوجني من اجلذوع، وأنا أفكر،

»ال بد أن نار تلك الصبية
نارٌ مفتوحٌة هذه الليلة،

نارٌ متوهجة تلفح
وتتموج

مثل رايات عالية عبر النسيم«.
عندما كنُت صبًيا،

سمعُت عن سفك الدماء
في كوريا، عن اجليش األحمر

اجلاثم على حدودنا،
وعن القنابل

التي قد تبيد عاملنا
لألبد.

اختبأُت حتــت مقعدي مع بقيــة العالم 
األحمق.

في أوكيناوا، ارتديُت الزي العسكري
وحملت الساح

إلى أن بدأْت عيناي تنفتحان،
إلى أن اختنقُت

بغرور قوات املارينز،
إلى أن أدركُت 

كم كنُت أعمى بكامل إرادتي.
كم من احلزن في هذي احلياة؟

وما الذي ميكن فعله ما لم
نقف بني املفقودين، بني القتلى،

واليتامى،
وأطفالنا املسلحني، ونكون شهودًا

مع أعني مفتوحة على وسعها؟

عندما كنت طفًا، يخيفه الظام
ويبكي في سريره،

كان والدي يقرأ لي قصيدة أو يغني،
»السروج الفارغة في اإلسطبل القدمي،

أين سيركبون هذه الليلة؟«
كان هوميروس يعتقد أن املوتى ينتقلون

إلى حقل من أزهار البروق.
موساشينو قرب طوكيو، تعني

»سهل موساشي«،
طريُق املارب املغسول بالدماء.

أغنيات احلرب أُنِشدت
على أنغام نفس األحلان العسكرية القدمية 

-
أوه، كم نحب أن منّجد املوتى!

عالٌم بدون حرب؟
من سوى األطفال واحلمقى

ميكنه أن يتخيل شيًئا كهذا؟
القادة املتِحُدون يذهبون إلى مدرسة

كتاب صن تزو »فن احلرب«.
»سوف نستنكرها«، يقول الرئيس،
بينما يصدر أوامره بإلقاء القنابل،

»ولكن اهلل في صّفنا«.
أّي دٍم هو دم مسيحي،

أّي مسلم، يهودي أو هندوسي؟
اجلميلتني  العينــني  ذات  اجلميلــة  الفتاة 

احلزينتني 
تراقب، لكنها

لم تتكلم بعد. 
ما الذي تستطيع قوله؟

إنها حتمل عبء إيجاد
طريق آخر.

في عينيها، اخلراب، اخلوف،
األحذية التي ال ميكن ملؤها، األيدي

التي لن تداعب شعرها أبًدا.
ولكــن أَنصْت. ولســوف تســمع صوتها 

الصغير الناعم احلزين
- إنه داخلك منذ البداية - 

نبضة قلب، همسة،
وعد منكوث -

فقط لو أنك تنصْت
بعينني مفتوحتني على وسعهما.

شــاعر   :2018-1943 هاميــل،  ســام   *
ومترجم أميركي له أربعة عشــر مجلًدا 
من الشعر. بفضل ترجماته ُقّدم محمود 
درويش إلى العالــم الغربي. ُعرف هاميل 
مبواقفــه املناهضــة للحروب، وأســس 

حركة شعراء ضد احلرب عام 2003.

صدرت حديًثا عن مؤسسة عبد املسن 
القطان ودار األهلية للنشر والتوزيع في 
األردن ثاثة إصدارات أدبية لكتاب شباب 
فازوا وشــاركوا في مســابقة الكاتب 
الفلســطينّي الشــاب، التي ينظمها 
برنامج الثقافة والفنون في مؤسســة 

عبد املسن القطان برام اهلل.
 واإلصدارات هــي: اجملموعة القصصية 
»الســيد أزرق في الســينما« للكاتب 
أحمد جابر، واجملموعة القصصية »اآلثار 
ترســم خلفها أقداًما« للكاتب الراحل 
مهند يونس، واجملموعة الشعرية »جراح 

جُتّرب نفسها« للشاعر حامد عاشور.
 وقــال محمود أبــو هشــهش، مدير 
إننا سعيدون  والفنون:  الثقافة  برنامج 
بهذه اإلصدارات الثاثــة اجلديدة، التي 
ســيعقبها قريًبا إصدار خمسة كتب 
أخرى؛ ثاثــة دواوين شــعرية وروايتان، 
وجميعها لكتاب وكاتبات شباب، آملني 
أن تساعدهم هذه اخلطوة في االلتقاء 
بقــراء جدد فــي فلســطني والعالم 
وتشــد  ترســخ خطاهم  وأن  العربي، 
من عزمهم في مســيرتهم على درب 

الكتابة الطويل والشاق.
وأضــاف: تقدم هذه اإلصــدارات كلها 
أصواتــاً أدبية متمايــزة، وقوية، وقادرة 
علــى التعبير عن أســئلة وهموم هذا 

اجليل وأحامه بصدق وجرأة.
وكانــت مجموعــة »الســيد أزرق في 
السينما« حصلت على جائزة مسابقة 

الكاتب الشاب للعام 2017.  
وجــاء في بيان جلنة حتكيم املســابقة 
أن مــا ميّيــز اجملموعــة »هــو اكتمال 
ـا حكائيًّا مّيزًا،  مقّوماتها، فنًّا قصصيًـّ
بلغــة مثّقفة وحّمالة أوجــه، ودخول 
مباشــر إلى احلكاية با عتبات باغّية؛ 
فجاءت مداخل احلكايات متعّددة بتعّدد 
العوالم املنثــورة على امتداد اجملموعة، 
كما تقّدم هذه اجملموعة لغة متمّكنة 
تتقافز  ووقائع  ودقيقــة،  وصافية  متاًما 
بــني الواقعّي واملتخيَّــل؛ لتلغي احلدود 

بينهما«.
وأحمد جابر هو قاص وكاتب فلسطيني 
من مواليــد األردن ومقيم في رام اهلل. 
حصــل علــى درجــة املاجســتير في 
واملواصات من جامعة  الطرق  هندسة 
وصدر   .2018 عــام  الوطنية  النجــاح 
له كتابــا نصوص نثرية همــا: »رحلة 

العشرين عاًما«، و«كأن شيًئا كان«.
 كما حصلت اجملموعة الشعرية »جراح 
جترب نفسها« للشــاعر حامد عاشور 
التي قالت  التحكيم،  على إشادة جلنة 
عنها: »تقــدم هذه اجملموعــة موهبة 
يجــب تشــجيعها ومخيلة نشــطة 
ونبرة شــخصية في الكتابة تستحق 
االنتباه وتنطوي على عمل شعري متع 
وإيقاًعا  لغــة  وغني  ومتدفق  ومدهش 
وصورًا ورؤيا، مقدًما شــعرًا ناجًما عن 
تلــقٍّ مختلف للعالــم، وثقة بالنفس 
كافية لتمنح األشياء فرصة كي تقول 

نفسها بنفسها«.
وعاشــور من مواليد عام 1994 ويقيم 
في غــزة. وحصل علــى البكالوريوس 
في التنمية االجتماعية واألســرية من 
  .2017 عام  املفتوحــة  القدس  جامعة 
ويكتب عاشور الشعر، وله العديد من 
أدبية  املنشــورة في مجات  النصوص 

وثقافية محلية وعربية.
والراحل يونــس من مواليــد غزة عام 
1994 وتوفي بتاريخ 29 آب/ أغســطس 
2017. ونشر يونس العديد من املقاالت 
والقصص القصيرة الافتة في مجات 
أدبية وعلى وسائل التواصل االجتماعي، 
وحصل على جوائز محلية عدة. وعقب 
رحيله املفجع، نشــرت لــه مجموعة 

قصصية بعنوان »أوراق اخلريف«.
 يشار إلى أن مؤسســة القطان تقوم 
بالشــراكة مع متحف محمود درويش 
بتنظيم حفات إشــهار لهذه الكتب، 
أزرق  بدأت بإشــهار مجموعة »السيد 

في السينما«.

إصدارات لثالثة مشاركين في 
مسابقة الكاتب الفلسطيني الشاب

من أعمال الراحل أحمد الربيعي 
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بغداد - زينب الحسني: 

 انتشــرت األربعاء املاضي شائعة 
فــي مواقع التواصــل االجتماعي 
تقول ان الفنانة العراقية اجلميلة 
عاملنا،  عــن  رحلت  نزهــت  مائدة 
اذ توفيــت في العاصمــة األردنية 

عمان.
وعلى الرغــم من ابتعاد نزهت عن 
األضــواء واعتزالهــا الفن منذ ما 
يقارب األربعني عاماً اال ان شــائعة 

وفاتها تطلق كل عام تقريباً. 
وفــي وقت نفــى صديــق مقرب 
للفنانــة خبر وفاتهــا، هناك من 
حتيي  الشــائعات  هــذه  ان  يقول 
الفنانة نزهت في قلوب العراقيني 
إذ، مــن خاللها يتابعــون اخبارها. 
في حــني البعض االخر غضب من 
هذا التصرف وقال انه يؤذي محبي 

واقارب الفنانة نزهت. 

حياتها
 ،1937 عــام  نزهت  مائــدة  ولدت 
في بغــداد ونشــأت وتعلمت في 
مدارسها، فبعد أن ختمت القرآن، 
انتقلــت إلى املدرســة االبتدائية 
حيث برزت مواهبها الغنائية منذ 
طفولتها عندما كانت حتفظ وتردد 
أغنيات أم كلثــوم وفريد األطرش 

وأسمهان وليلى مراد.
وبعــد أن أحســت في نفســها 
أنهــا متلك املقدرة علــى أن تكون 
مغنيــة تقدمت الختبــار اإلذاعة 
عــام 1950 وجنحــت فيــه وغدت 
فيمــا بعد من أشــهر مطرباتها. 
الفترة عدداً  تلك  وقد سجلت في 
من األغانــي العراقية حلنها أحمد 
أغنية  مثل  نعيــم  وناظم  اخلليل 

»توبة« و«كالو حلــو« ثم حلن لها 
وعباس  علــي  ورضا  كامــل  عالء 
جميل و ســمير بغــدادي أغنيات 
كثيرة أعطت انطباعاً حسناً لدى 

املستمعني.
وعندما بــدأ بث تلفزيــون بغداد 
كانت من أوائل املطربات ممن ظهرن 
على شاشة التلفزيون عام 1956، 
الذي يعد أقدم تلفزيون في العالم 

العربي والشرق االوسط.

شوطها
وســافرت واشتهرت،  غنت طويالً 
وعرفها اجلمهــور بصوتها العذب 
كأغنيــة  املتميــزة  وخياراتهــا 
والتوبة،  آه  أكولن  وتوبة  للناصرية 
گالوا حلو كل الناس تهواه أغنية 
ـ حــرام ـ كلمات محمد حســن 

الكرخــي احلان الفنــان رضا علي 
كما غنت من كلمات خزعل مهدي 
اغنية ـ حمد يــا حمود، احلان رضا 
علي أيضا كما كتب لي الشــاعر 
ســعدي وحيد وحلن لهــا  محمد 

نوشي اغنية حبي وحبك
ز من احلان املوسيقار جميل سليم 
نعمة  الشــاعر حســن  وكلمات 

العبيدي غنت ـ كلهم يكولون.

دخلت االذاعة عــام 1950 وجنحت 
في اختبــار املطربــني لتكون بني 

أشهر مطرباتها.

ابداعها
اجادت املقــام العراقي وكانت من 
قالئل من غنــى اغانيه اضافة الى 

الغناء احلديث. 
اذ شــاهدها فــي اإلذاعة رشــيد 

ويوسف  رشيد  ومجيد  القندرجي 
على  شــجعوها  وهــؤالء  عمــر 
غنــاء بعض املقامــات التي تالئم 
الراحل  ولكن  النســوية  الطبقة 
يوســف عمر كان يصــر على ان 
املــرأة ال ميكن ان تــؤدي املقام وقد 
بحب عندما  نزهــت  مائدة  حتدته 
كانت تغني من خالل الرحالت إلى 
اخلارج فغنت امــام اجلمهور مقام 
رست  والشرقي  واحلويزاوي  القطر 
والبهزاوي واحملمودي وكان اجلمهور 
يصفق لهــا بينما يوســف عمر 

يلتزم الصمت. 
عنصراً  البغدادية  البستة  وكانت 
ادت  العراقي وقد  للمقام  اساسياً 
مائدة بعضهــا ان لم يكن اكثرها 
اجلاســبي«  عباية  يابــو  منهــا« 
))مبحاســنك وبهاك(( وهناك اغاٍن 
أخــرى مختلفة فقــد كتب لها 
الشاعر حسني علي اغنية -دجلة 

والفرات -واغنية الليلة حنتهم.
تعاملت مع أشهر ملحني وكتاب 
االغنيــة فــي العراق مــن اجيال 
مختلفة، فالشــاعر هالل عاصم 
مثال كتب كلمات اغنية ))دور بينه 
يا عشــك دويــره(( وحلنها املرحوم 
عالء كامل كما كتب الشاعر زهير 
الديرة((  ))ســنبل  اغنية  الدجيلي 
احلان ياســني الراوي بعدها توالت 
الدرب((  على  امــر  ))كلما  االغاني 
))االســمر كما غنت حلنــاً كويتياً 
للفنــان محمد الكويتــي بعنوان 
))كفانــي مــا وصل منــك(( كما 
غنت مربع احبــاب كلبي. وبعض 
االبوذيات والعتابات والسويحليات. 
آثــرت االبتعاد عن االعــالم وارتداء 
احلجاب وهي في اوج العطاء وكان 
اخر ظهور اعالمي لها عند عودتها 
اداء فريضة احلج لتنقطع عن  من 

االعالم حتى االن.

الشائعات تحيي وتميت سندريال الغناء العراقي »مائدة نزهت»

مساء بغدادي »عدسة: زياد متي«لقطة

»محمد«... أكثر األسماء شعبية
في بريطانيا

ورد اســم }محمد{ ضمــن القائمة الســنوية ألكثر 
األســماء شــعبيًة لدى املواليد اجلدد فــي عدة مدن 
بريطانيــة، برغم االختالف في طريقــة كتابته، تيمناً 
بأســم النبي األعظم محمد صلــى اهلل عليه وآله 

وسلم.
وأشار نيك ســترايب، من مكتب اإلحصاءات الوطني 
إلى أن اســم »محمد« تبوأ صدارة الترتيب في كل من 
العاصمة البريطانية لندن ويوركشاير ويست ميدالندز 
وهامبر، وكان باإلمكان أن يتصدر ترتيب األسماء األكثر 
شــعبية في البالد كلها، إال أن اختالف طريقة كتابته 

أضاع عليه هذه الفرصة.
وقالــت صحيفة »ديلــي ميل« البريطانية إن اســم 
محمد يكتب بأكثــر من طريقة فــي بريطانيا مثل: 

.}Muhammed{ و }Muhammad{ و }Mohamed{
وأوضح مكتب اإلحصاءات أن اســمي أوليفر وأوليفيا 
تصــدرا قائمة أســماء األطفال األكثر شــعبية في 
اململكــة املتحــدة، علــى وفــق ما كشــف مكتب 

اإلحصاءات الوطني.

فيلم عراقي يتنافس في
مهرجان مالمو للسينما العربية

يشــارك فيلم »مرايا شتات« للمخرج العراقي قاسم 
عبد فــي مهرجان ماملو للســينما العربية، في دورته 
الثامنة التي ســتعقد في الفترة من 5 إلى 9 تشرين 

األول املقبل، في مدينة ماملو بالسويد.
ويتنافس الفيلم ضمن املســابقة الوثائقية الطويلة 
الى جانب افالم “بني نهرين” مــن إخراج مايا منير من 
ســورية و”عن الكباش والرجال” من إخراج كرمي صياد 
مــن اجلزائر، و”الرجل خلف امليكروفون” من إخراج كلير 
بلحسن من تونس، و”اجلمعية” من إخراج رمي صالح من 

مصر.
واختار املهرجان، الذي أسســه ويديره محمد قبالوي، 
مصر لتكون ضيفة شرف في الدورة التي سُتْعقد في 

شهر أكتوبر/تشرين األّول املقبل.

خطورة »زر الغفوة« على صحتك
يلجــأ عدد كبير من النــاس حول العالــم إلى املنبه 
إليقاظهم من النوم ســواء ألجل العمل أو املدرسة أو 
االرتباطــات األخرى، إال أن خبــراء الصحة يحذرون من 

خطورة ذلك على صحة اإلنسان.
وذكر خبــراء النوم أن الضغط على زر الغفوة أكثر من 
مرة عند سماع صوت املنبه ليس أمرا جيًدا، مضيفني 
»هــذا الزر لن يســاعدك علــى االســتيقاظ بكامل 

عافيتك«.
وأثبتت دراســة سابقة أن األشــخاص الذين مينحون 
أنفسهم أوقات نوم إضافية لتنعم أجسادهم باملزيد 
من الراحة، هم أكثر ســعادة وإبداعا وذكاء من أولئك 

الذين يقفزون من السرير فور سماع املنبه.
ويقول باحثــون إن الضغط مــراراً وتكــرارا ًعلى الزر 
ومنح نفســك دقائق معدودة من النوم املتقطع ليس 
صحياً، مشيرين إلى أنه »من األفضل حتديد وقت معني 

لالستيقاظ فيه حتى تنعم بنوم مستمر وهادئ«.

ملونشريط

مائدة نزهت

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تســتعد كلية االعالم في جامعة 
الدولي  لعقــد مؤمترهــا  بغــداد، 
االول حتت عنــوان )االخر في النتاج 
من  عــدد  مبشــاركة  االتصالــي( 
 10 العــرب واالجانب في  الباحثني 

تشرين الثاني املقبل.
وقالت املعاونة العلمية في الكلية 
ارادة اجلبوري فــي تصريح لها ان ” 
املؤمتر يتضمن عدة محاور وعناوين 

تتعلق باألخر واالنا والـ نحن«.
واضافت ، » سيتم بحث مداخل في 
املفاهيم وبنــاء مفهوم االنا واالخر 
الفلســفة  بني  واالخر  نحــن  والـ 
اللغة  علم  وفي  والســيكولوجيا 
الرسائل  وفي  االنســانية  والعلوم 
االتصالية، فضــاًل عن صورة االخر 
في البرامــج االذاعية والتلفزيونية 
وفي النتاجــات الصحفية املقروءة 
االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 

واملســرحي  الســينمائي  والنتاج 
التشــكيلية واالجناس  والفنــون 
والرواية  والقصة  كالشعر  االدبية: 
املناهــج  وفــي  االطفــال  وأدب 
الدراســية والثقافــة الشــعبية 
العراقيــة، النســقية املضمــرة، 
بوصفها  املرأة  اللغوية،  التمثيالت 
آخــر فــي التشــريعات القانونية 
وخاصــة التشــريعات العراقيــة 
والعربية والدولية مثل مواثيق االمم 

املتحدة”.
وتابعــت اجلبــوري ان ،” هناك عدداً 
املؤمتر من  من املشاركني في  كبيراً 
الباحثني العراقيني والعرب واالجانب 
اذ وصلــت البحــوث مــن شــتى  
الباحثني واساتذة متخصصني في 
شــتى العلوم من جامعات عربية 
العــراق، وقد  واجنبيــة وجامعات 
وضعت اللجنة العلمية املشــرفة 
على املؤمتر شــروطاً للمشاركة، اذ 

تقبل االسهامات العلمية املكتوبة 
باللغة العربيــة واالجنليزية وتقبل 
في صورة بحوث ودراسات تطبيقية 
وبحوث علمية نظرية واشــترطنا 
في البحوث ان تنــدرج حتت محور 

من محاور املؤمتر”.
كما لفتــت اجلبوري الــى ان” هذا 
الى  االولى  بالدرجــة  يهدف  املؤمتر 
تعزيــز التواجد العربــي واالجنبي 
فــي اجلامعات العراقيــة وتفعيل 

العلمي خلدمة اجملتمع”  البحث  دور 
مشيرة الى ان “املشاركني االجانب 
ســيتحدثون عن توظيف جتاربهم 
العلمية فــي خدمة مجتمعاتهم 
من خالل البحث العلمي مما يسهم 
وازدهارها  وتطويرهــا  بنائهــا  في 
تلك  مــن  ســنتعلم  وبالتأكيــد 
التجارب الغنيــة الن ما بنيت االمم 
اال بطلب العلــم وتفعيل البحث 

العلمي”.
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تراثيات

بغداد-الصباح اجلديد: 
أكدت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
» فــاو«، أن 39 بلــداً من بينهــا 31 بلداً في 
إفريقيا، و7 في آســيا وواحدة في الكاريبي 
)هايتــي(، تعاني من انعــدام األمن الغذائي 

بينها العراق.
وأوضح تقريــر أصدرته »فــاو«، أن النزاعات 
تؤدي  باملناخ،  املرتبطة  والصدمات  املستمرة 
حالياً إلى مستويات عالية من انعدام األمن 
الغذائي احلاد، خاصة في دول جنوب إفريقيا 
والشــرق األدنى، التي ما تزال محتاجة إلى 

املساعدات اإلنسانية.
وأكــدت، أن النزاعــات الطويلــة واألحداث 

املناخيــة املتطرفة والنزوح، مــا تزال تعوق 
وصــول ماليني األشــخاص الضعفــاء إلى 

الغذاء.
وتضم قائمــة 39 دولــة التي حتتــاج إلى 
مــن  كالً  خارجيــة  غذائيــة  مســاعدات 
)أفغانســتان، بوركينا فاسو، بوروندي، كابو 
فيردي، جمهورية أفريقيا الوســطى، تشاد، 
الكونغــو، جمهوريــة كوريــا الدميقراطية 
الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  الشعبية، 
“ســوازيالند  إيســواتيني  إريتريا،  جيبوتي، 

سابقاً”، إثيوبيا، غينيا، هايتي(.
وتتضمن القائمة: العراق، كينيا، ليســوتو، 
ليبيريــا، ليبيا، مدغشــقر، مــاالوي، مالي، 

موريتانيا، موزمبيق، ميامنار، النيجر، نيجيريا، 
باكستان، السنغال، ســيراليون، الصومال، 
جنوب الســودان، السودان، ســوريا، أوغندا، 

اليمن وزميبابوي.
وذكــر التقرير، أن أحدث توقعات الفاو إلنتاج 
بالعام احلالي،  العاملي  احلبوب على املستوى 
تشــير إلى تراجع اإلنتاج بنسبة 2.4 باملئة 
على أساس ســنوي، في أدنى مستوى منذ 

ثالث سنوات.
و«فــاو« منظمة األغذيــة والزراعة، ووكالة 
متخصصة تابعة لألمم املتحدة، تقود اجلهود 
الدولية للقضاء على اجلوع، وتعمل في أكثر 

من 130 دولة.

من بينها العراق

تحذير لـ 39   دولة في العالم من انعدام األمن الغذائي

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

حاذر التدخل في شــئون اآلخرين، قد تعرض 
أو مصاحلك  وانفعالك وظيفتك  بتســرعك 
العامة للخطر. تستعيد عافيتك بعد وعكة 
صحية خفيفــة أملّت بك، وتقــرر االهتمام 

بصحتك كما يجب. 

ال تــدع مشــاكلك الشــخصية تؤثر في 
عملــك. ركز أكثر. قد حتدث بلبلة بســبب 
وجهة نظر جديدة تُطــرح اآلن. تبدأ عالقة 
جديدة لكنك تعرف أنها عابرة وقد ال تؤدي 

إلى أي شيء. 

عندما تفتح البريد الشــخصي اخلاص بك، 
ســتجد مجموعة مــن الرســائل الغريبة 
واحملبطة حتمــل أخبارا تتعلق بوضعك املادي. 
قد تعــرف أيضا من خالل هذه الرســائل أن 

شخصا ما يعتذر عن زيارته لك اليوم. 

يؤدي األصدقــاء دورا في تقدمك املهني هذه 
الفترة. تنتمي إلــى فريق عمل قوي يدعمك 
في كل وقــت. تخلص من الضغوط واألعباء 
حتى تستمتع بوقت فراغك. اعمل في اخلفاء 

هذا اليوم، قد تتعقد اتصاالتك بالشريك.

تالحظ أن األجــواء مربكة وغيــر طبيعية. 
ال حتاول إمالء شــروطك على الشريك فهذا 
قد ينفره منك، بل حاول أن تشــرح له وجهة 
نظــرك بروية وهدوء. رياضــة اجلري تعطيك 

إحساسا باملغامرة واإلثارة.

قد تســمع أخبارا ســيئة وتصــاب بانهيار 
شديد. حاول أن تتحكم في أعصابك. يحاول 
أحــد أصدقائــك الوقوف بجانبــك ولكنك 
ستســتغرق وقتا طويال حتى تخرج من هذه 

احلالة.

املسؤوليات التي تتحملها في املنزل قد تزيد 
وقد تؤثر على التزاماتك في العمل. قد يسبب 
لك الضغط اليوم صراعا داخليا ولكن عليك 
أن توازن األمور. اخلــالف الذي حدث بينك وبني 
أصدقائك سيزيد من شعورك بالقلق والتوتر.

عدم اتصال أحد األشخاص املقربني بك اليوم 
قد يجعلك تشعر بعدم االطمئنان والوحدة 
والعزلة الشــديدة. رمبا تتســاءل أيضا هل 
هذا الشخص نســي رقم هاتفك أم هل هو 

مشغول لهذه الدرجة؟

قد تواجه عدة مشكالت متعلقة بالسفر أو 
ببعض الترتيبات. 

تتلقى سلســلة من األخبــار اجلميلة، وهذا 
يدفعك إلــى تثبيت عالقتك بالشــريك مبا 

يتناسب مع طموحاتكما.

يجب أن جتد اليوم الــذي حتقق فيه أحالمك 
مهما ابتعــد عنك املقربون، فإن الشــريك 
سيبقى إلى جانبك في كل الظروف. ال تكثر 
مــن أكل اللحوم، فهي مضــّرة جداً عندما 

تصبح وجبة يومية دائمة دون تغيير.

تصطدم اليــوم بتســويف أو تأجيل بعض 
املشــاريع ما يثير غضبك ويجعلك تتطرف 
في مواقفك. تقبل األمــور بهدوء فال يوجد 
لديك مبرر لالنفعال. إذا نلت الدعم املطلوب، 

ستحقق انطالقة ناجحة. 

الدلو الحوتالجدي

قد تكون مصابا اليوم بأنفلونزا شديدة جدة 
أو احتقان في احللق ورمبا تقرر عدم الذهاب إلى 
العمل اليوم بســبب مرضــك. قد جتلس في 
املنزل يومني أو أكثر. حاول أن تباشر عملك من 
املنزل حتى ال تتعطل مشاريعك هذه الفترة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. حصر فــي مكان ضيــق o مفرقعة 

)باالجنبية( o حزم شيئا في القماش
 o ضميــر متكلم o 2. حــرف نصــب

احساس يسبب الضيق
3. نهض أو أمسك عن املشي o ناضلوا 

)متفرقة(
4. يحرك الطير جناحيه o جبل سميت 

به معركة في التاريخ االسالمي )م(
5. يستوي عنده الليل والنهار

6. أسرة o خذ واحصل على الشيء
7. نقطة داكنة في اجللد o أعلى رتبة

8. من برعاهم امللك )م( o حسام
 o من ألعاب التســلية o 9. اله فرعوني

يحدد بالكلمة والنص
10. احلالة النفسية o أم البشرية

1. مذاق محبب o وقع وعقد صفقة
2. مدينة أثرية فــي موريتانيا o قل 

وغال
3. حضارتهــم كان فيها االســبوع 

عشرة ايام
4. مخترع البنسلني

5. ستة عشر بحرا بال ماء
 o 6. مشــاعر حتدث في املسابقات

فترة من الزمان
 .......................... .7

8. فيهــا أكبر جتمــع للبراكني في 
العالم

9. قاهر الصليبيني
10. كاملســتجير منها بالنار o يبني 

ويوضح بالكالم
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لندن ـ وكاالت:

أعرب رياض محرز، العب مانشستر 
ســعادته  عن  اإلجنليزي،  ســيتي 
عقــب تســجيل أول أهدافه مع 
الفريق، ومساعدته في حتقيق فوز 
كبير على كارديف سيتي بخمسة 

أهداف نظيفة.
وقال محرز، في تصريحات لشبكة 
»املدرب  البريطانية:  بي سي«  »بي 
)بيــب جوارديوال( أخبرنــا أن نكون 
املبــاراة، ألنها  مســتعدين لهذه 
ليســت ســهلة، خاصــة وأنها 
ستقام خارج األرض في كارديف«.

وأضــاف: »لقد قمنــا بعمل جيد، 
البدايــة  املبــاراة منــذ  ولعبنــا 
بالطريقة الصحيحة، وأعتقد أننا 
نســتحق الفوز«.وتابــع: »لم أكن 
50 هدًفا في  أعلم أنني سأسجل 
الكرة اإلجنليزية، وأنا سعيد للغاية 
لتسجيل هدفي األول مع الفريق«.

وأمت: »اســتغرق األمر بعض الوقت 
للوصــول إلى الشــباك، ولكنني 
كنــت واثًقــا مــن التســجيل، 
بقدر  الفريق  مســاعدة  سأحاول 
من  محــرز  اســتطاعتي«.ومتكن 
الوصول إلى تسجيل 51 هدًفا مع 
ومانشستر  سيتي  ليستر  فريقي 
ســيتي، منذ انتقاله إلجنلترا، في 
جميع البطوالت التي شارك فيها.

وأمطر مانشســتر سيتي، شباك 
مســتضيفه كارديف، بخماسية 
أقيمت  التي  املبــاراة  في  نظيفة، 
ضمن منافسات اجلولة السادسة 
املمتاز. اإلجنليــزي  الــدوري  مــن 

أحــرز أهداف الضيوف، ســيرجيو 
أجويرو )32(، برناردو ســيلفا )35(، 

جوندوجــان )44(، رياض محرز )67 
و89(.

وارتفع رصيد حامل لقب النسخة 
املاضية، إلــى 16 نقطة في املركز 
الثانــي، في حــني جتمــد رصيد 
املركز  في  نقطتــني  كارديف عند 

التاسع عشر.

اخر، دعــم طفل من  من جانــب 
مشــجعي األهلي املصري، النجم 
ليفربول  هــداف  صــاح،  محمد 
ملعب  مدرجــات  من  اإلجنليــزي، 
استضاف  الذي  الدولي،  الســام 

موقعة األحمر وحوريا.
وحمل أحد األطفال، ورقة مكتوب 

عليها »شجع صاح أحسن العب 
في العالم«، اليوم الســبت، خال 
مواجهة األهلــي والفريق الغيني، 
في جولــة اإلياب بــدور الثمانية 

ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان الافت، تقليد الطفل لقصة 
تشبها  ورسمه حلية  شعر صاح، 

بالنجم املصري املتألق في صفوف 
املرشــح  الفرعون  ليفربول.وكان 
جلائــزة أفضل العب فــي العالم، 
ســجل هدفا في فوز الريدز على 
ســاوثهامبتون، بالدوري اإلجنليزي، 

أول أمس.
وحّقق ليفربول فوزه السادس على 

التوالي، بالــدوري اإلجنليزي املمتاز، 
بتغّلبه على ضيفه ساوثهامبتون 
)3-0(، على ملعــب »أنفيلد«، في 
للمســابقة. السادســة  اجلولة 
وأحرز أهــداف ليفربــول كل من، 
العــب ســاوثهامبتون، ويســلي 
هويــدت )ق10 باخلطــأ في مرمى 
فريقــه(، وجويــل ماتيــب )ق21(، 
ومحمد صــاح )ق45+3(، الذي عاد 

للتسجيل بعد غياب.
إلى  بذلــك رصيدهم  الريدز  ورفع 
18 نقطة، في صدارة الترتيب، أما 
ساوثهامبتون فتجّمد رصيده عند 

5 نقاط، في املركز الـ14.
بعدما  توازنه  توتنهام،  واســتعاد 
عاد من ملعــب مضيفه برايتون، 
بفــوز ثمني 2-1، فــي إطار اجلولة 
السادســة مــن عمــر الــدوري 
اإلجنليــزي املمتاز.ســجل الفريق 
اللندني هدفا في كل شوط، حيث 
افتتــح املهاجم هــاري كني، باب 
التســجيل فــي الدقيقة 42 من 

عامة اجلزاء.
وفي الشــوط الثانــي، جنح إيريك 
الميا، في تعزيز تقدم الســبيرز، 
في الدقيقة 76، بتسديدة أرضية 
من داخل املنطقة، مرت على يسار 

احلارس ماثيو رايان.
الفارق  كونــكارت،  أنتونــي  وذلل 
ألصحــاب األرض فــي الدقيقــة 
الثانية من الوقت احملتسب بدال من 
الضائع، بتســديدة يسارية رائعة 
ســكنت الزاوية اليمنــى، ولكنه 
اخلســارة. لتفادي  يكن كافيا  لم 
 12 إلى  توتنهــام  رصيــد  وارتفع 
نقطة، بفارق 6 نقاط عن املتصدر 
ليفربول، بينما جتمد رصيد برايتون 

عند 5 نقاط.

طفل يدعم صالح من مدرجات ملعب السالم

محرز يواجه تحذير جوارديوال بكتابة تاريخ جديد في البريمييرليج

محرز يتألق في الدوري اإلجنليزي

ميونيخ ـ وكاالت:
حقق روبرت ليفاندوفســكي، مهاجــم بايرن ميونخ، 
رقًمــا فريًدا أمام شــالكه، في املبــاراة التي جمعت 
الفريقني، أول أمس، ضمن منافسات اجلولة الرابعة من 
عمر مسابقة الدوري األملاني.وسجل ليفاندوفسكي، 
هدًفــا من ركلة جزاء، في انتصار الفريق البافاري على 

األزرق امللكي، الليلة بهدفني من دون رد.
وقالت شبكة »أوبتا« اخملتصة باألرقام واإلحصائيات، إن 
ليفاندوفسكي بات أول العب يهز شباك شالكه، في 

6 مباريات متتالية بالبوندسليجا.

الدوحة ـ وكاالت:
 تلقى اجلهــاز الفني لفريق العربــي القطري، صدمة 
قوية بعدما تأكد غياب املهاجــم الكولومبي فرانكو 
اريزال، ملدة أربعة أســابيع بســبب إصابته بتمزق في 
العضلة اخللفية.وســيحاول لوكا بوناســيتش، املدير 
الفني للفريق إيجاد بديل لتعويض غياب الاعب خال 
املرحلة القادمة بداية من لقاء الشحانية يوم اخلميس 
القادم. في نفس اإلطار عقد الشــيخ خليفة بن حمد 
بن جبر آل ثاني رئيس النادي اجتماعا مع اجلهاز الفني 
بقيــادة الكرواتي لــوكا واتفق الطرفــان على أهمية 

املرحلة املقبلة وخاصة مباراة الشحانية.
وطالب رئيس النادي بضرورة االستفادة من مكتسبات 
املرحلــة املاضية على اعتبار أن هناك رضاء عن املرحلة 
املاضية مع االســتفادة مــن اإليجابيــات وهي الروح 
املميزة لدى الاعبني ومتاســك اجملموعة ورغبتهم في 
حتقيــق االنتصارات وتدارك الســلبيات وحتقيق أفضل 

النتائج من أجل مصلحة الفريق.

العواصم ـ وكاالت:
أصدرت جلنة االنضباط بالفيفا قرارًا، أول أمس، بخصم 
6 نقاط من رصيد الهال، في الدوري السوداني، بسبب 
عدم التزامه بدفع مستحقات مالية، قدرها 150 ألف 
دوالر، ملديره الفني الســابق، الفرنســي جون ميشيل 

كافالي.
وكانت مشــكات الهال مع مدربه السابق، قد بدأت 
مباشــرًة بعد إقالته من الفريق، يوم 13 شباط 2016.

وكان الهــال قد تعاقــد مع كافالي، فــي كانون أول 
2015.وتقدم كافالي بشــكوى ضد الهال، الســتام 
مســتحقاته، فور مغادرته الســودان، بعــد أن أمهل 
النادي فرصة للحل الودي.وقد صعدت جلنة االنضباط 
بالفيفا لهجتها، بعدة خطابات حتمل أســلوب اإلنذار 

للهال.
وكان آخــر إنذار قد وصل، في كانــون الثاني 2018، بأن 
علــى الهال أن يســلم املدرب مســتحقاته، خال 6 
أشهر. وفي هذا الصدد، قال مسؤول رفيع باحتاد الكرة 
الســوداني »هذه القضية عاقة تعاقديــة، بني نادي 
الهال ومدربــه ووكيله، واحتاد الكــرة ليس طرفا في 
العقــد، ولم يجلب هذا املدرب للســودان، وبرغم ذلك 
تعاملنا مع الهال في حدود تقدمي املســاعدة، متى ما 

طلب، وفي إطار محدود كمؤسسة«.

رقم فريد لليفاندوفسكي 
أمام شالكه

اإلصابة تبعد اريزال 
عن العربي

الفيفا يخصم 6 نقاط 
من الهالل السوداني
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عمان ـ وكاالت:
توجــه وفــد املنتخــب األردنــي 
للســيدات حتــت 19 عامــاً، إلى 
اإليرانية طهران، إلقامة  العاصمة 
معســكر حتضيري يتخلله خوض 
مباراتني وديتني مع نظيره املضيف.
ويأتــي املعســكر ضمــن خطة 
اجلهــاز الفنــي للوقــوف علــى 
جاهزية الاعبات قبل املشــاركة 
والتي  اآلســيوية،  التصفيات  في 
ستقام في فيتنام في شهر تشرين 
األول املقبل.وأكــد مدرب املنتخب 

تصريحات  فــي  أبوهنطش،  منير 
املعســكر  أهمية  صحفية، على 
من ناحيــة إدخــال الاعبات في 
ورفع جاهزيتهن  املنافسات،  أجواء 
فنيا وبدنيا، مشيدا بالروح العالية 
لدى الاعبات وســعيهن للوصول 

للهدف املطلوب.
واختار اجلهاز الفني للمنتخب 19 
املعسكر  في  للمشــاركة  العبة 
وهن: جنى العيســاوي، تســنيم 
جنى  أبــوب،  تســنيم  اســليم، 
أبوغوش، ماســا عواد، رايا حريري، 

لني بطــوش، تــاال البرغوثي، راما 
حامد، عا حامد، أمل اللبابده، نور 
الفايز، راما أبوطير، رند البستنجي، 
سبأ الصقور، سوزان أبوقرق، مسار 
عثامنه، لني أبوسعد وماسا زيادة.

ويضــم اجلهاز الفنــي إلى جانب 
احلراس، سمير  أبو هنطش، مدرب 
رحال، مدير املنتخب بشــير خير، 
جبرين،  شــاهيناز  اللياقة  مدربة 
واملسؤولة  ابازيد،  سجى  واملعاجلة 
ومســؤول  النهار  عبير  اإلعامية 

اللوازم محمد عاونة.

لندن ـ وكاالت:
أعلن الاعب البريطاني آندي موراي 
عن نيته إنهاء موسمه مبكرًا، من 
بأفضل  للظهور  االســتعداد  أجل 
شــكل ممكن في بطولة أستراليا 
املفتوحة في شــهر كانون الثاني 
موراي  املقبل.ويخطط  العــام  من 
للمشــاركة في بطولتي شينجن 
وبكني في األسابيع القليلة املقبلة، 
ولكنه لن يشــارك فــي بطولتي 

شاجنهاي وباريس لألساتذة.
وكتب موراي، عبر حســابه اخلاص 

االجتماعي  التواصــل  موقع  على 
للمشاركة  »أتطلع  »فيســبوك«: 
في  وبكني  بطولتي شــينجن  في 
وبعدها  املقبلة،  القليلة  األسابيع 
قررت إنهاء املوسم للحصول على 
وقت كاٍف للتحضير للظهور بقوة 
موراي:  2019«.وأضــاف  عــام  في 
»ســنركز على التدريبات املكثفة 
في الشــهرين املقبلــني للوصول 
املفتوحة  أســتراليا  بطولــة  إلى 
في شــهر كانون الثاني املقبل في 

أفضل صورة ممكنة«.

وتابع الاعب البريطاني: »الشهور 
إيجابية،  كانــت  املاضية  القليلة 
ومع املزيد من العمل في الشهور 
املقبل، ســأكون قريًبــا من أعلى 
مســتوياتي من جديد، أقدر كثيرًا 

دعمكم«.
يذكــر أن مــوراي أجــرى عملية 
شــهر  في  الفخذ  فــي  جراحية 
كانون الثانــي املاضي، ولم يلعب 
سوى 9 مباريات فقط، منذ تعافيه 
مــن اإلصابــة في شــهر حزيران 

املاضي.

موراي يقرر إنهاء موسمه مبكرًاشابات األردن يعسكرن في إيران

مدريد ـ وكاالت:
تــوج ريــال مدريد بلقــب كأس 
لكــرة  اإلســباني  الســوبر 
الســلة، للمــرة اخلامســة في 
تاريخــه، بعدما فاز فــي املباراة 

داخــل  امــس،  أول  النهائيــة، 
فونتس  )ميولتيوســوس  صالة 
دو ســار(، مبدينة ســانتياجو دي 
كومبوســتيا، علــى حســاب 
ساســكي باســكونيا، بنتيجة 

.)73-80(
ساســكي  أفضليــة  وبرغــم 
األول  الربعــني  في  باســكونيا، 
والثاني، اللذين أنهاهما متقدما 
الترتيب،  و)23-22(، على   )20-21(

ليدخل لاستراحة متفوًقا بفارق 
نقطتــني )44-42(، إال أن خبــرة 
الفريق امللكي، حولت دفة املباراة 
لصاحله، حيث متكن من أن ينهي 
بفارق  متقدًمــا  الثالــث،  الربع 

نقطــة وحيــدة )19-18(.وخال 
الربــع األخير، هيمــن امليرينجي 
على اللعب، واستطاع أن ينهيه 
 ،)11-19( نقاط   8 بفارق  لصاحله، 

لتنتهي املباراة بنتيجة )73-80(.

لقب  الريــال  يســتعيد  وبهذا، 
البطولــة الغائب عــن خزائنه، 
منذ 4 ســنوات، عندمــا توج به 
التقليدي،  الغرمي  حســاب  على 

برشلونة.

ريال مدريد بطاًل لسوبر السلة اإلسباني



بغداد - زينب الحسني: 

درس الرياضة مــن الدروس املهمة 
والضرورية فــي كل بلدان العالم، 
لكن في العراق هناك بعض املدارس 
الدرس  احلكوميــة تهمــل هــذا 
لعدة أســباب منها إدارة املدرسة 
ومدرس املادة وذوي الطالب. وهناك 
أســباب أخرى خارجة عــن اإلرادة 
مثــل ازدواجية الــدوام واكتظاظ 
لتتجــاوز  بالتالميــذ  الصفــوف 
اعدادهــم 60 طالبــاً فــي بعض 
الصفوف األولى.  املدارس خصوصاً 
ولِذوي الطالب احياناً دور في اهمال 
هذا النشاط املهم، اذ يعتقدون أن 
الرياضيــة مجرد مضيعة  التربية 

للوقت وال يستفيد الطالب منها.
ان الرياضة املدرســية ِمن  علمــاً 
أنواِع التربية التي تقدمها املدارس 
للتالميذ ِمــن أجِل حتقيق األهداف 
فرصة  وتعد  والصحيــة..  البدنّية 
ومنحهم  التالميذ  طاقات  الطالق 
الغد،  رياضيــي  ليكونوا  الفــرص 
األهداف  مــن  الكثير  ولتحقيــق 
املهمــة فــي حيــاة الطالب في 
املراحــل املبكرة مــن حياته، وهو 
درس ال يختلف عن الدروس األخرى 
باألهميــة، ويعد وســيلة لتنمية 
القدرات اجلِسمية والعقلية وأيضاً 
قتل روح الكســل واخلمــول عند 

التلميذ.
إلى  الدراسات  العديد من  وأشارت 
أن الطلبــة الذين يشــاركون في 
املســابقات الرياضية املدرســية، 
يكونون أقل عرضة ملمارسة بعض 
العادات غيــر الصحية، كالتدخني 
أو تعاطــي اخملــدرات، وأكثر فرصة 
لالســتمرار في الدراســة وحتقيق 
التفــوق الدراســي وبلــوغ أعلى 

املستويات األكادميية.
» الصبــاح اجلديد » كان لها وقفة 
الشآن.. فقد اكد  آراء بهذا  ملعرفة 
النشــاط  أن  ومثقفون  نشــطاء 
الرياضــي هو درس ضــروري ضمن 

ومن  املدرسية،  األنشــطة  جميع 
الضــروري ان يحظــى النشــاط 
الرياضي باهتمــام إدارات املدارس، 
التي يقع على عاتقها توفير املرافق 
األنشطة،  هذه  ملمارسة  املناسبة 
خاصة مالعب كرة القدم، والسلة، 
وكرة اليــد، إذ تفتقــر الكثير من 

املدارس لهذه املالعب  والقاعات.
هادي جلو  املدني  الناشــط  يقول 
ودرس  املدرســية  الرياضة  مرعي: 
الرياضــة كانتا مــن االولويات في 
العقود املاضية نتج عنهما حضور 
رياضــي مميز في الداخــل واخلارج. 
ايجابية في  نتائــج  العراق  وحقق 
الســبعينيات والثمانينيات ،لكن 
االهمال ســببه احلرب والفســاد 
املنجزات  علــى  والتركيز  واحلصار 

ذلك  ورمبا من مصاديق  الســريعة 
اعتماد الفرق الرياضية على التزوير 
بأعمار الالعبني في اثناء املشاركات 

اخلارجية.
شــاطره، الناشــط املدني حيدر 
مــازن، بالقول: ان مــادة الرياضة 
املهملة أكادميياً تخلو من اي منهج 
او كتــاب محــدد لكونها درســاً 
التدريبات  يعتمد علــى  تطبيقياً 
يجتهد  التي  املتنوعة  والتمرينات 
استاذ املادة بتطبيقها من دون اي 
خطة او منهج معني، تعتمد على 
ما تكون في  حتريك اجلسد وغالباً 

احلصص االخيرة »نهاية الدوام«.
وتابع مازن قولــه: اهمية الرياضة 
تكمن في انشــاء جســد صحي 
السمنة،  من  خال  ومتوازن  رشيق 

لعدد من  الرياضة عالجــاً  اذ تعد 
تنشــط  التي  املزمنة  االمــراض 
الــدورة الدموية، وتخلق جســماً 
خاليــاً من االمراض، عــالوة على 
اهمية الرياضة التي اســتطاعت 
ان توحــد الشــعب العراقي بعد 
حصــول املنتخــب الوطني على 
كاس اســيا للشــباب فــي عام 
الوطنية لكل  الروح  2007، واعادة 

مواطن.
فهــي دعــوة لوزارتــي التربيــة 
لتصنيــف  العالــي  والتعليــم 
الطلبة وفقاً خللفياتهم الرياضية 
ملا لها من اهميــة وجزء كبير من 
االهتمام لصقل املواهب وتهيئتها 
علــى الصعيــد احمللــي والدولي 
خاصــة ان العراق حقــق العديد 

من املداليــات الذهبية والفضية 
بشتى اآللعاب االسيوية.

الدكتــور احمد  من جانبــه، بني 
الرديني أهمية الرياضية املدرسية، 
قائالً :  في الوقت الذي تتجه فيه 
دول العالــم الى االهتمام باجلانب 
الرياضي وتطوير القدرات اصبحت 
ســاحات املدارس تستغل إلكمال 
ابنية تلك املدارس واصبحت مادة 
الرياضة ليســت لهــا اي اهمية 
.وعلى وفق دراســات ومؤشــرات 
عامليــة خطيرة جتــاه بلدنا ابرزها 
زيادة معــدالت االمراض والوفيات 
املبكرة وثانيها هــي ان العراقيني 
ممارســة  االرض  شــعوب  اقــل 
للرياضة فاملؤشرات لدينا خطيرة 
خاصة بوجود ملوثات كثيرة ممكن 

ان تعمل علــى زيــادة هائلة في 
االصابة بشــتى االمــراض ومنها 
يعتمد  التي  السرطانية  االمراض 
التقليل منها بزيادة كفاءة اجلسم 

وقدرته على مقاومتها.
واخلل الوحيد هو الرياضة مع عدم 
الصحة  وزارة  ملؤشــرات  نسياننا 
التــي تذكر زيادة االوزان لنســبة 
اكثر من 60 % وهذه ايضاً مؤشرات 
خطيرة البــد ان تقيم بنحو جدي 
مــن جميــع االطــراف املتعلقة 
والتعليــم  التربيــة  باملوضــوع 
الدولة  ادارات  االعــالم  الصحــة 
هذا  مراجعة  مــن  وغيرها  العليا 
املدى  قصيرة  خطط  ووضع  امللف 
وطويلة املدى حلل هذه املشكالت.

النفط  نــادي  إعــالم  امــا، مدير 
جمعــة  الصحفــي،  الرياضــي، 
الثامر، فقال:  ان موضوع الرياضة 
املدرســية بحق موضوع يستحق 
التوقف عنــده والبحث فيه ملياً 
خاصــة وان املدرســة تعد  مبنزلة  
خط الشــروع االول لبناء االنسان 
ان  ويفترض  واجتماعيــاً  فكريــاً 
يكــون رياضياً .والعالــم املتقدم 
يولي الرياضة املدرســية اهتماماً 
ميول  في حتديد  ألهميتها  واسعاً 
واجتاهات الطالــب الرياضية ومن 
ثم تطويرها وصقلها عبر اساتذة 
مختصني وصــوالً لإلجناز الرياضي 
احلال  لألســف  ولكــن  العالــي 
مغاير عندنــا اذ تراجعت الرياضة 
املدرسية بنحو كبير حتى اختفى 
درس وحصــة الرياضــة لتكــون 
شاغراً او مينح حلصة اخرى في حال 
غريب ويعكس مــدى تردي الفكر 
وتراجعه وعدم فهم واضح لقيمة 

الرياضة ومعانيها االنسانية . 
وتابــع الثامــر: ان حــال الرياضة 
املدرســية بحاجة لوقفة جادة او 
ثورة تصحيح بأعاده الهيبة حلصة 
الرياضــة املدرســية وتفعليهــا 
لتعــود كما كانــت البوابة وخط 
الرياضة  جنوم  لصناعة  الشــروع 

وفي شتى األلعاب.

إهمال المدارس لحصة التربية الرياضية
 يسهم في اندثار الطاقات الشابة 
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كوااللمبور ـ محمد حمدي*

ســادت اجواء الفــرح وارتفاع الثقة 
بالنفــس بعثــة الوفــد العراقــي 
للناشئني  اسيا  بطولة  في  املشارك 
اعقاب  حتت 16 عامــا في ماليزيــا 
الوطني  املنتخب  حققه  الذي  الفوز 
على نظيره االفغاني بهدفني مقابل 
باكورة مشــوره وحتقيقه  هدف في 
اول ثــالث نقاط له ضمــن اجملموعة 
الرابعة التي تخــوض مباريتها على 
ملعــب يو ام ارينــا التابع للجامعة 
املاليزيــة املركزية والــذي يبعد نحو 
ســاعة كاملة من مقر اقامة الوفد 
العراقي في فندق كراند اوريســتيد، 
النتيجة االيجابيــة ملنتخبنا مقابل 
هزميــة املنتخب االســترالي بثالثية 
نظيفة امام منتخب كوريا اجلنوبية 
اتــت بصاحلنا ايضا كــون منتخبنا 
على  االســترالي  نظيره  ســيقابل 
ذات امللعب يوم غٍد الثالثاء الســاعة 
بتوقيت  والنصــف  عشــرة  احلادية 

بتوقيت  والنصــف  الرابعة  بغــداد 
كواالملبور.

وثمن رئيــس الوفــد العراقي فالح 
موسى مساندة االجماهير الرياضية 
واالعــالم العراقــي للمنتخب بقوة 
كونه يشــارك للمرة االولى بجميع 
العبيه وســط ظــروف صعبة املت 
باملنتخب وحتضيــره لهذه البطولة، 
وكادرهم  الالعبــني  جميع  ان  مبينا 
معنوية  بحالة  يتمتعــون  التدريبي 
جيدة جدا تكللت اليوم في اخر وحدة 
باشــراف  الفريق  خاضها  تدريبيــة 
كادره التدريبــي وجرى التركيز فيها 
رافقت  التــي  االخطاء  عــالج  على 

مباراتنا االولى.
مــدرب املنتخب الكابنت فيصل عزيز 
اثنى على جهــود العبيه في املباراة 
االولى مشــيرا الى ان املنتخب جنح 
وتشكيل  املباراة  على  السيطرة  في 
هجمات ضاغطة على مرمى اخلصوم 
وبصــورة خاصة في الشــوط االول 
الذي اضعنا فيه عــدد من االهداف 
وكذلك مطلع الشوط الثاني واملهم 

لدينا االن هو التفكير مبباراة استراليا 
ودراســة نقــاط الضعــف لديهم 
كون الفــوز في هذه املباراة يعني لنا 
الكثيــر واولها التاهل رســميا الى 
املرحلــة الثانية واعتمدنا على عالج 
اهم االخطاء ووضع البدائل املناسبة 
وشخصيا ارى الفريق بحالة معنوية 
ممتازة واصرار علــى الفوز ، من جهة 
اخرى قلل عزيز من احلديث عن وجود 
اصابات في اعمــدة الفريق قائال اننا 
نلعب باملمكن وبجميع االحوال بعد 
ان قبلنا املهمة على صعوبتها وندرة 
فرص اقامة املعسكرات اسوة بالدول 
االخرى التي استعدت مبنهاج مطول 
وليس بخمســة عشر يوما كما هو 

احلال معنا.
طبيب الوفد الدكتور ســعد حسني 
لالعبني  البدنيــة  احلالة  ان  اوضــح 
بصــورة عامة مطمئنــة الى حدود 
بعيدة والتوجد ســوى بعض حاالت 
الشــد العظلي التي تاثر بها بعض 
االولى  املباراة  اجهاد  نتيجة  الالعبني 
وارضية امللعب املبتلة التي ضاعفت 

من جهدهم.
الــى ذلــك تابــع املــالك التدريبي 
ملنتخــب اســتراليا ومنتخب كوريا 
مباراة العراق وافغانســتان وسجلوا 
مالحظاتهم عن ســير املباراة ، وعبر 
مدرب منتخب استراليا عن صدمته 
ازاء االداء غيــر املقنــع لفريقه امام 
كوريــا اجلنوبيــة مذكــرا بصعوبة 
مهمــة فريقــه فــي البطولة بعد 
اخلسارة االولى كما انه شاهد مباراة 
املواجهات  وان  وافغانســتان  العراق 
املقبلة ســتكون في غاية االثارة في 
الوقت الذي حتــدث فيه مدرب كوريا 
اجلنوبية كيم جونغ سو عن واقعية 
فريقه وحتضيره اجليد للبطولة الذي 

عكسه في املباراة االولى.
انتقدت الوفود املشاركة بعد مالعب 
التدريــب من مقــر اقامــة الوفود 
خاصة وان الطــرق مزدحمة جدا في 

كواالملبور.

* موفــد االحتــاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

فالح موسى يثّمن وقفة اإلعالم لمساندة الناشئين 

ليوث الرافدين يستعدون لمواجهة الكنغر األسترالي غدًا في نهائيات آسيا

تقرير

جانب من مباراة الناشئة وأفغانستان 

»األولمبية« تشيد 
بإنجاز الطائرة القاري

»الشبابي« يالقي 
اإلمارات اليوم تجريبيا

مهمتان خارجيتان 
للحكم علي صباح

بغداد ـ إعالم األولمبية:
اشــاد االمني العام املســاعد للجنــة االوملبية 
الوطنيــة العراقيــة الدكتور فرقــد عبد اجلبار 
باالجناز املهم الذي حققته الطائرة العراقية في 
منافســات بطولة التحدي االســيوي التي توج 
بها منتخبنــا الوطني بلقبها للمرة اولى بتاريخ 

العراق.
وقال عبد اجلبار خالل اســتقباله لوفد منتخب 
كرة الطائرة في مطار بغداد الدولي أمس، عقب 
عودته من ســريالنكا، ان املنتخب الوطني ظهر 
بافضل املســتويات فــي جميع املباريــات التي 
خاضهــا في البطولة القارية وتــوج االداء الرائع 
بتفوقــه على منتخب الســعودية فــي املباراة 
النهائية بثالثة اشــواط مقابل شــوطني مبينا 
ان اعضــاء الوفد العراقي ضربــوا مثاال مميزا في 

االلتزام الكبير داخل وخارج امللعب.
من جانبه ثمن رئيس احتــاد الكرة الطائرة مناف 
فاضل واجلهــاز الفني والالعبني، اللجنة االوملبية 
الوطنية العراقية على حسن االستقبال واملبادرة 
الطيبة فضــال عن املتابعة املســتمرة من قبل 
رئيس واعضاء  املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 

الوطنية العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال عضو املــالك التدريبي املســاعد ملنتخبنا 
الشــبابي بكرة القــدم، مؤيد جــودي، ان اليوم 
االثنتني سيلعب املنتخب الشبابي امام اإلمارات 
في أولى جتريبياته باملعســكر التدريبي الذي بدأ 
في اإلمارات، وسيلتقي املنتخبان في مباراة ثانية 
يوم 26 اجلــاري، قبل املغادرة إلى اململكة العربية 
الســعودية الكمــال مســيرة التحضير، حيث 
ســيلتقي العراق والسعودية يوم 29 اجلاري، وفي 
2 تشــرين االول املقبل مببــاراة ثانية وهي ضمن 
االعداد املتواصل للنهائيات االســيوية املقررة ان 
تنطلق في أندونيسيا للمدة من 18 تشرين االول 

ولغاية 4 تشرين الثاني املقبلني.
 حيــث يلعب الليوث في النهائيات باجملموعـــة 
الثانيـــة إلى جانب منتخبات اليابان وتايالنـــد 

وكوريا اجلنوبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كلفت جلنــة احلكام فــي االحتــاد العربي لكرة 
القدم، لطاقمنا الدولي (نخبة آسيا) املؤلف من 
علي صباح للوسط ويســاعده أمير داود وحيدر 
عبداحلســن وســالم عامر حكما رابعاً مهمة 
قيادة مبــاراة فريقي الشــباب العماني والهالل 
السعودي التي ستجرى في مسقط يوم 29 من 
شــهر أيلول اجلاري ضمن مباريــات كأس العرب 
لالندية األبطال، وسبق لفريق الهالل ان فاز ذهاباً 
بهدف من دون رد للفريق العماني في املباراة التي 

اقيمت يوم 12 آب املاضي.
وقال صباح، انه ســعيد باملهمــة املقبلة، التي 
سيكون فيها مقوم احلكام، جاسم محمود، من 
البحرين، وهي املهمــة الثانية له بعد أول واجب 
كان في قيادتــه ملباراة اجليش الســوري واملريخ 
الســوداني التي اقيمت في لبنان وانتهت بفوز 
الفريق السوداني بثالثة اهداف مقابل هدف واحد 
ملضيفه السوري، وســاعده في املباراة امير داود 

وحيدر عبد احلسن وزيد ثامر حكما رابعاً.
كما، قــال صباح، انه اختير للمشــاركة حكما 
اضافياً خلف املرمى إلى جانب احلكم السعودي 
تركي اخلضير في املشــاركة بقيادة مباراة ذهاب 
نصــف نهائــي دوري أبطال آســيا بــني فريقي 
كاشيما انتلرز الياباني وضيفه سوون سامسوجن 
بلووينغز الكوري اجلنوبي التي ستقام في استاد 
كاشيما سوكر يوم 3 تشرين األول املقبل، مبينا 
ان الطاقم الذي ســيقود املبــاراة هو البحريني 
بقيادة نواف شــكر اهلل وياســر تلفــك ونواف 

شاهني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقام اليوم غــٍد االثنني، 6 مباريات، 
حلســاب اجلولة الثانية من املرحلة 
األولى لدوري الكرة املمتاز، اذ يضيف 
ملعــب الشــعب الدولــي مباراة 
فريقي القــوة اجلويــة والكهرباء، 
الصقــور منتشــية بالفــوز على 
االول  الدور  فــي  بهدف  الصناعات 
محليــا، ثم بالنتيجــة ذاتها على 
اجلزيرة األردني فــي ملعب املنافس 
اســيويا، والكهرباء يتطلع ليكون 
وتعويض خســارته  فولتية  باعلى 

االولى امام نفط ميسان.
ملعب ميسان الدولي، يضيف لقاء 

نفط ميسان، وضيفه السماوة.
اما فريق البحري الذي خرج بنقطة 
بتعادله ســلبياً  االولى  اجلولة  من 
امام فريق امانــة بغداد في ملعب 
االخير، فانه ســيالقي النجف في 

ملعب الزبير.
ملعــب كربالء الدولي سيشــهد 
اقامة مباراة فريقي نفط الوســط 

وأمانة بغداد.
وفي ملعب الديوانيــة تقام مباراة 

اهــل الدار وضيوفهــم فريق نفط 
اجلنوب، للديوانيــة نقطة بتعادله 
املباراة  الطلبة، فيما ستكون  امام 
اول اختبار لنفط اجلنوب بعد تاجيل 
االولى  اجلولة  في  السابقة  مباراته 
امام فريق احلســني نتيجة تسمم 
نحــو 8 العبني من فريق احلســني 
في محافظة  املياه  تلوث  بســبب 

البصرة.
ويضيــف ملعــب التاجــي مباراة 
الكهربائية  الصناعــات  فريقــي 

واحلسني.

بغداد ـ رحيم عودة*
الثاني في  املركــز  حصل علــى 
الدوليــة  الصداقــة  بطولــة 
باملصارعــة النســوية في لبنان 
الالعبات ســجا  بعــد حصوله 
علي وزن ٥٥ كغم و عال ظاهر وزن 

برونزيني  ٦٠كغم على وســامني 
فيمــا حصلــت الالعبــة علياء 
حسني على الوسام الفضي بوزن 
٧٥ كغم علما ان نزاالت البطولة 
كانــت قد شــهدت مشــاركة 
١٠ دول هــي »جورجيــا وايطاليا 

وســوريا  ومصــر   وقرغســتان 
وإيران  ولبنــان وأوكرانيا وأرمينيا 

والعراق«.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
املصارعة

»نساء المصارعة« يحرزن فضي
 بطولة الصداقة الدولية

اليوم.. 6 مواجهات في الجولة
 الثانية لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
احرز العب منتخبنا لفئة الناشئني 
بالقــوة البدنية، عبــد اهلل ماجد، 
الوســام الذهبــي في منافســات 
بطولة آســيا اجلاريــة احداثها في 
اإلمــارات بوزن 66 كغــم، وفي فئة 
الشباب حصل، كرار منخي، الوسام 
البرونــزي في بطولة آســيا اجلارية 
احداثها في اإلمارات في املنافسات 

التي اقيمت أمس االحد في وزن 59 
كغم.وقال عضو احتاد القوة البدنية، 
رئيس احتاد بغداد، ربيع محمد علي، 
ان الالعــب كرار منخــي تفوق في 
املنافسات، وحل ثاثا بعد املنافسني 
من كازاخســتان ، حيث حل العبان 
الكازاخســتاني  املنتخــب  مــن 
تواليا، مبينا  والثاني  االول  باملركزين 
ان املنتخب اآلســيوي اشــترك في 

والعبة  100 العب  بنحــو  البطولة 
بجميع األوزان ولكل اجلنسني.

وبــني ان زميله محمد جبــار احرز 
الوسام البرونزي ايضا في منافسات 
فئة 66 كغم.. وتابع ان املنافســات 
ســتتواصل في بقية األوزان، حيث 
ميلك العبينا مؤهــالت فنية عالية 
واثبات  النجاح  أوســمة  في حصد 

احلضور االفضل في بطولة آسيا.

ذهبي وبرونزيان لناشئة
 وشباب القوة البدنية آسيويا

أبو ظبيـ  الصباح الجديد:
مرمى  حارس  فهد  يوســف  نال 
فريق 16 سنة نادي الوصل لقب 
أفضل حــارس مرمى في بطولة 
ميتلك  الرياضــي  دبــي  مجلس 
مواصفات فنية وبدنية ونفسية 
ساعدته على االداء املتميز خالل 

البطولة.

نعمــت  الكابــنت  أكتشــفه 
ينتظره  موهبته،  وصقل  عباس، 
مســتقبل مشــرق فــي عالم 
املرمــى، وفي أول مشــاركة له 
هذا املوســم مع فريق 16 سنة 
أســهم مع زمالئــة للفوز على 
نادي الوحدة بثالثة أهداف مقابل 

يوسف فهدهدف واحد.

يوسف فهد.. األفضل بين
 حراس مرمى مجلس دبي



الصباح الجديد - وكاالت:
في تطور جديد ينــذر بتبعات قد ال 
ميكن الســيطرة عليها أو التحكم 
إبر  أبعادها، حتولت حــوادث دس  في 
اخلياطــة فــي حبــات الفراولة إلى 
مصدر قلق عاملــي، بعدما مت العثور 
على هذه الفواكــه "امللغومة" في 
نيوزيلندا، وســط مخاوف بأن تتكرر 

احلادثة باملستقبل في دول أخرى.
"كاونت  متاجــر  سلســلة  ونبهت 
داون" فــي نيوزيلنــدا زبائنهــا إلى 
اخملاطر احملتملة، ونصحتهم بتقطيع 
لضمان  تناولهــا  قبــل  الفاكهــة 
عدم وجود اإلبــر، على وفق ما نقلت 

صحيفة "ديلي ميل". وأعلنت املتاجر 
املستوردة  الفاكهة  ســحب  احمللية 

من غرب أستراليا.
النيوزيلنديــة  املتاجــر  وســمحت 
الفراولــة  يعيــدوا  بــأن  لزبائنهــا 
التــي قامــوا باقتنائها، وســتقوم 
شراء  ألجل  دفعوه  عما  بتعويضهم 

الفاكهة "امللغومة".
فــي غضون ذلــك، تواصــل متاجر 
"كاونت داون" تنسيقا مع السلطات 
األســترالية والنيوزيلنديــة ألجــل 
التحقيــق فــي احلادثة، التــي تنذر 
بكوارث صحيــة إذ أقبل الناس على 

قضم فاكهة بداخلها إبر حادة.

األسترالية  الشــرطة  وحتقق 
الوقــت احلالي فــي أكثر  في 
فواكه  بشــأن  تقرير  مئة  من 
من  عددا  لكن  "مشــبوهة"، 
أنها مزيفة،  تبــن  التبليغات 
ولــم تقــد إلى كشــف أي 

مخالفة.
األسترالية  احلكومة  وأعلنت 
عقوبات قاسية ضد من يثبت 
ومن  مماثلة،  أعمال  في  تورطه 
املرجــح أن تصــل عقوبة من 
يضعون هذه اإلبر "الغامضة" 
إلــى عشــر ســنوات مـــن 

السجـن.

يتقدم رئيس حترير واسرة جريدة " 
الصباح اجلديد" بأحر التعازي الى 
وابتســام  وختام  حذام  الزميالت 
يوســف الطاهــر لوفــاة عمهن 
ياســن طاهر صالح الــذي وافاه 
االجل احملتوم امس، ســائلن اهلل 
جل في عاله ان يغفر له ويتغمده 
ويســكنه  الواســعة  برحمتــه 
يلهمــن  وان   ، جناتــه  فســيح 
وذويــه ومحبيه وعائلتــه الصبر 

والسلوان، 

إنا هلل وإنا اليه راجعون

تعزيـة

كانت والدتي رحمهــا اهلل تقول ان العراق "مثل الگمر 
مضوي على الناس ومخســف على نفسه" ويبدو انه 
كذلك بالفعل، ألننا نســمع عن مبدعــن ُكثر اضاءوا 
العالم بإشــراقات اجنازاتهم التــي بقي العراق عطش 

ملثلها.
نذكر على سبيل املثال ال احلصر املهندسة املعمارية زها 
حديد التي عاب عليها الكثير من العراقين بعد موتها، 
انها لم تقدم للعراق شيئا يستحق الذكر، مع انه بلدها 
األم، ونسوا ان يطرحوا على أنفسهم سؤاال مفاده هل 
كانت لتســتطيع ان تبدع وتقدم كل ما يجول بفكرها 
للعراق؟ االبداع يحتاج الى بيئة حرة، وهذا يعني ان تكون 
خالية من الفســاد، فكيف لها ان تبــدع اذن، والعراق 

يحتل املراكز األولى بالفساد اإلداري؟
قبل أيام عدة شاهدت مع املالين افتتاح مهرجان اجلونة 
السينمائي، والذي يشرف عليه املبدع العراقي انتشال 
التميمي مدير املهرجان، ويبدو انه اســتطاع انتشــال 
اســمه من فوضى بلده، ليســتقر به احلال في مصر، 
التي احتضنته بذكاء لتســتعن به بإدارة مهرجاناتها، 
وليقدم لها عصارة جهــده وابداعه، فينتج مهرجانات 
تضاهــي بتنظيمها وتفاصيلها البســيطة والكبيرة، 

املهرجانات العاملية، التي أشرف على بعضها.
لم أكــن ألصدق ان التميمي عراقــي برغم لقبه الدال 
على هويته، وبرغم اني اعرف عنه الكثير وسمعت عنه 
اكثــر، لكني بقيت انتظر كلمة ولو قصيرة منه ألتأكد 
انــه عراقي، وألندب حظنا الذي جعل أســماء مبدعينا 

تتألق بسماء غير سماء العراق.
كان االفتتــاح مبهرا مبا قدم من فقــرات متثلت بحفل 
االفتتاح، ومن ثم األفالم العاملية املشــاركة، والضيوف 
الذين أتوا من كل حدب وصوب ليشاركوا مبهرجان، ولد 
حديثا، لكنه من األهمية والتنظيم مبكان ان جعل جنوم 

العالم يقبلون على املشاركة به.
عندمــا نتحدث عن مصــر البد لنا ان نقــارن احلال مع 
العــراق، الذي اقــام مهرجانا للســينما العاملية، "مع 
اننا نفتقر الى صالة ســينما ســوى ما استحدث في 
املوالت"، املهرجان كان دون املســتوى، من دون ان نعقد 
مقارنة مع أي مهرجــان اخر في أي دولة، حتى مهرجان 
بغداد عاصمة الثقافة، لم يكن باملستوى الذي يجعلنا 
فخورين مبا قدم خالله والســبب دائما الفساد اإلداري، 
فالكل يريد ان يســتفيد، وأصبحت املهرجانات فرصة 
للربــح فقط، لذلك فمن يفكر بدعــم، يفكر قبلها مبا 

سيعود اليه من فائدة.
 في مصر مثلما هو احلال في كل دول العالم يقوم مدير 
املهرجان بوضــع خطة تبدأ بحفل االفتتــاح، وتنتهي 
بحفل اخلتــام، والداعم لها يتكفل بدفــع التكاليف 
املادية. أحد مؤسســي مهرجان اجلونــة وداعميه، رجال 
االعمال املصرين سميح وجنيب ساويرس. عندما سئل 
ســميح عن تكلفة املهرجان قال ان احلســاب اخلتامي 
للميزانية لم ينته بعد، لكن األهم انه حتدث عن الهدف 
الرئيس من تدشــن املهرجان، قائال انــه فرصة إلحياء 
التراث املصري العريق، أقدم الدول التي بدأت في صناعة 
األفالم، واسســت "اســتديو مصر" الذي كان يضاهي 

استوديوهات هوليوود نفسها.
اين نحن من هذا احلب للبلد؟ فــان كانت وزارة الثقافة 
غير قادرة او غير مهتمة باملوضوع، فما بال رجال االعمال 
العراقين الذين تبلغ ثروات بعضهم اضعاف ما ميتلكه 
أبناء ســاويرس، هل من محب للعــراق وتاريخه يفكر 
بدعم مثل تلــك املهرجانات؟ هل مــن مخلص لتراث 
العراق يسعى الن يقدم مقترحا ملهرجان فني، او تراثي، 
او ادبــي، يعّرف العالم بتاريخ وحاضر البلد، ويســتعن 
بأصحــاب اخلبرة في هذا اجملال، ام ســيبقى العراق حتت 

رحمة قانون ابن فالن وخال عاّلن. 

فوضى إدارية

أحالم يوسف

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أعربت املغنيــة ريانا عن 
سعادتها بإسناد حكومة 
بالدهــا باربادوس لها دورا 
وقالت  كسفيرة،  جديدا 
فخورة  تكــون  "لن  إنها 

بشيء أكثر من ذلك".
واسمها  املغنية،  وكانت 
الكامل روبن ريانا فينتي، 
قد عينت "ســفيرة فوق 
العــادة ووزيــرا مفوضا" 

لبلدها اخلميس املاضي.
وتتضمن مهام وظيفتها 
للتعليــم  الترويــج 
واالستثمار  والســياحة 
باربادوس، وهي إحدى  في 

جزر الكاريبي.
وقالت ميــا أمور موتلي، 

باربادوس،  وزراء  رئيســة 
مبنــح  تتشــرف  إنهــا 
اللقــب.  هــذا  ريهانــا 
وقالت موتلــي في بيان: 
"ريهانــا حتــب وطنهــا 
بعمــق، وانعكــس ذلك 
اخليرية،  أعمالهــا  على 
خصوصــا فــي مجالي 

الصحة والتعليم. 

من  قليلــة  مــدة  بعــد 
بالتحول  قرارهــا  إعالنها 
األزيــاء،  تصميــم  إلــى 
في  موهبتها  واســتثمار 
رســم وتصميــم األزياء، 
التركية  املمثلة  أصبحت 
الشهيرة  أوزتورك  سينام 
املسلسل  في  بياســمن 
الواســع  الرومانســي 
وعاملياً  الشــعبية محلياً 
لإليجار"مصممة  "حــب 
عقدت  حيث  فعــالً،  أزياء 
مع  ناجحة  جتارية  شراكة 
فرحات  اجلديد  شــريكها 

كازان. 

وقد عقدت سينام أوزتورك 
وشــريكها اجلديد فرحات 
كازان اجتماع عمل خاصاً 
املشترك  تعاونهما  بشأن 
منطقة  مطاعــم  بأحد 
الراقيــة  نيشانتاشــي 

باسطنبول.

رصدت عدسات الباباراتزي 
النجــم العاملــي جيــك 
جيلنهال في جولة تسوق 
مبدينة نيويورك األميركية.

جيلنهال  جيــك  وظهرت 
تداولتها  التي  الصورة  في 
املواقــع الفنيــة العاملية 
بإطاللة كاجوال بسيطة، 
وحن الحظ كاميرات أحد 
املصورين ابتســم من دون 

أن مينعه من التصوير.
اجلدير ذكــره أنه من املقرر 
لـ جيك  قريًبــا  يعرض  أن 
 The فيلــم  جيلنهــال 
Sisters Brothers  الــذي 

من  كل  فيــه  يشــاركه 
ون ســي رايلــي، جواكن 
أحمد،  وريــز  فينيكــس، 
وأليســون توملــان، وروجتر 
هاور، وكارول كن، وهو من 
تأليف تومــاس بيديجان، 

وإخراج جاك أوديار.

ريانا

جيك جيلنهال

سينام أوزتورك

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
 فنانة متعددة املواهب، فهي اســتاذة 
للتربيــة املســرحية مبدرســة تونس 
الدوليــة، وماجســتير فــي العلــوم 
الثقافية في اختصاص املســرح وفنون 
العرض، وتواصل في السنة الثانية في 

مرحلة الدكتوراه.
شــاركت كممثلــة فــي عديــد من 
األعمال املسرحية واالفالم السينمائية 
والتلفازيــة. شــاركت في مســرحية 
)رهائــن )لعز الدين قنون، ومســرحية 
)املغــروم يجــدد(، إضافة الى نشــرها 
واملسرح.  مقاالت حتليلية عن اجلســد 
وهي بانتظــار عرض فيلم "بلبل" الذي 
شــاركت بالتمثيل فيه اخراج خديجة 
ملكشــر، وبصــدد العمل فــي )فيلم 
شجرة املساء( للمخرج التونسي عادل 

البكري.
انها الفنانة التونسية املبدعة قيسالة 
)الصباح  اســتضافتها  التــي  نفطي 

اجلديد( في هذا احلوار:

 كيف حال املسرح العربي اليوم. هل 
هو بخير؟

- كيف ميكن ان يكون املســرح العربي 
بخير وتونس وســوريا والعــراق ومصر 
وفلسطن ليســوا بخير. املسرح ليس 
مبعزل عن اجملتمــع، مجتمعاتنا مهزوزة 
واقتصاديا  واجتماعيا  وسياسيا  فكريا 
اســتراتيجيات  لهــا  ليس  وثقافيــا، 
الوجود. املسرح، آخر اهتمامات النخب 
اجملتمعات  تدير شؤون  التي  السياسية 
العربيــة، فهــي ال متتلــك مرجعيات 
ذهنيــة وفكريــة شــمولية تقحــم 
اســتراتيجيات  الفن بصفة عامة في 
التنمية والتطــور، وبالرغم من النظرة 
اإلستشــرافية لــدى الفنانــن عامة 
واملســرحين خاصة، لدعوتهم إلقحام 
املســرح والفنون ضمن اســتراتيجية 
الوجود، فإن الدعم املادي للفعل واإلبداع 
املســرحي، ال يفي حاجة املســرحين، 
لتركيز مســار من شأنه ان يسهم في 

رفع الوعي اجلماعي ألهمية املرحلة.
وتابعت: املســرحيون الذين مروا وميرون 
التــي نعرفها، لــم يجعلوا  بالظروف 
فاقتصــروا على  لإلبداع  دافعــا  منها 
مجاراة متطلبات احلياة في زمن احلروب 
واألزمات. واإلبداع املســرحي العربي إذًا 

لم يجارِ "زمن الثورات".
وعــن املقومــات التــي يقــف عليها 
املسرح التونســي قالت: تعد التجربة 

رائدة  جتربــة  التونســية  املســرحية 
تعتمد  ثابتة،  على مقومات  بإعتمادها 
والنظرية  واجلمالية  الفكرية  املرجعية 
واإليديولوجيــة من جهــة، ومن جهة 
اخرى تعتمــد على املعرفة اخلصوصية 
التجارب  لفن املسرح، ثم اإلطالع على 
املتنوعــة للمجتمعــات التــي لديها 
تقاليد مســرحية عريقة، ليس فقط 
ملتابعتهــا نظريــا بل باإلشــتراك بها 
مباشرة او لدراستها أكادمييا سواء في 

فرنسا او ايطاليا او انكلترا وغيرها.
وأضافــت: عنصــران اخــران مهمان، 
الثقافة املســرحية املبكــرة من خالل 
املــدارس واملعاهــد التي تدمــج مادة 
التربية املســرحية فــي البيداغوجية 
بدور  النوادي املسرحية  التربوية، وكثرة 
الثقافة والشــباب، والعنصــر الثاني، 
انفتاح اجملتمع التونسي وحبه للفنون". 

*ماهــي انطباعاتــك عــن املســرح 
العراقي؟ 

عميقة  معرفة  لي  ليســت  -حقيقة، 
عــن التجربة املســرحية العراقية، اال 
مــن خالل األعمال التــي تعرض ضمن 

لكني  بتونس،  املســرحية  املهرجانات 
اعــرف جيــدا ان التكويــن النظــري 
واألكادميي في العراق متطور جدا، وفي 
فترة من الفترات كان العراق مع سوريا 
الرافدين األساسين للتكوين والترجمة 
في امليدان املســرحي، كما كان للفرقة 
الوطنية العراقية شــأن في املمارسة 
املســرحية العربيــة، وكذلــك تعززت 
معرفتنا باملســرح العراقــي من خالل 
الفنان االســتاذ مقداد مسلم، املدرس 
باملعهــد العالي للفن املســرحي في 
تونس، و لم تقتصر مســاهمة األستاذ 
مقداد مســلم على التكوين األكادميي 
االهتمامات  بل كانت متعــددة  فقط، 
واإلذاعيــة  والتلفازيــة  املســرحية 
والســينمائية وكذلــك الكتابة، فقد 
كانت مشاركته ضمن املسرح الوطني 

بإدارة املنصف السويسي.

هــل تلعــب املهرجانات املســرحية 
العربية دورا ايجابيا بتطوير املســرح 

العربي؟ ام هي فرصة للسياحة؟
 -هي تســمح للمبدعن املســرحين 
العرب لعــرض التجارب وتبادل اخلبرات، 

لكننــا ال نســمع وال نرى بعــد انتهاء 
اللقاءات،  هــذه  يخلد  اثــرا  التظاهرة 
لتعزز  نتاجاتها  عــرض  بإعادة  وخاصة 
اإلســتفادة، لذا ميكن القــول انها نوع 
من الســياحة الثقافيــة ولذلك يجب 
مراجعــة اهــداف هــذه املهرجانــات 
اعمالها  وتوثيــق  ونقدها  بدراســتها 

وتوزيعها على املسرحين العرب.

 ملاذا تفتقد مسارحنا للمرأة اخملرجة؟ 
- ال نشــكو من هذا في تونس، هنالك 
نســاء فــي الصــف األول في شــتى 
اختصاصات العمل املسرحي، اما على 
املســتوى العربي جند بعــض التجارب 
في سوريا واملغرب ومصر، لكنها تبقى 
املمارسة  في  وليست  التجارب،  بحدود 
عامة، واملســألة تتعلق بإقدام وثقافة 

يجب تعميمها.

للمســرحين  تبعثينهــا  رســالة 
العرب؟ 

-اجعلــوا من املســرح اســتراتيجية 
ألن  للوجود  اســتراتيجية  للتنميــة، 

الوجود مهدد.

الفنانة التونسية قيسالة نفطي: 
اجعلوا المسرح استراتيجية للحياة 

الفنانة قيسالة نفطي

الصباح الجديد - وكاالت:
تعاقدت الفنانة إميان العاصي إلى 
من  إبليس"  "ماليكة  مسلســل 
تأليــف محمد أمــن راضي، ومن 
إخراج أحمد خالد موســى، والذي 
من املقرر طرحه في موسم رمضان 

املقبــل 2019 والعمل يجمع عددا 
من األبطــال، وال يعتمد على جنم 
واحــد، وجرى التعاقــد مؤخرا مع 
الشركة  الفنانة غادة عادل وجتري 
املنتجة حاليا فــي مفاوضات مع 

أكثر من جنم.

يذكر أن آخر أعمــال الفنانة إميان 
العاصي مسلســل "قانون عمر" 
الــذي جــرى طرحه فــي رمضان 
املاضي، وشــارك في بطولته كل 
من حمادة هــالل، وفاطمة ناصر، 
ومحســن منصــور، وحجاج عبد 

العظيــم، وفتوح أحمــد، وإيهاب 
ســريع،  أبو  ومصطفى  فهمــي، 
ومحمد أبو الوفا، وليلى حســن، 
وآخريــن، تأليف فداء شــندويلي، 
وإخــراج أحمــد شــفيق، وإنتاج 
شــركة املتحدين صبــاح إخوان، 

فــي  أيضــا  وشــاركت 
عمــر  "ابــو  مسلســل 

املصري" مــع الفنان أحمد 
عــز وفتحــي عبــد الوهاب، 
ومحمد جمعـة، ومـن اخـراج 

احمـد خالـد موسـى.

إيمان العاصي تدخل مع "ماليكة إبليس" لرمضان المقبل

الصباح الجديد - وكاالت:
عرضــت أملانيا أول قطار من نوعه في العالم 
يعمل بوقود الهيدروجن. وتأتي هذه اخلطوة 
كإشــارة قوية للتخلي في املســتقبل عن 
قطــارات الديزل امللوثة للجو، واســتبدالها 

بقطارات عاملة على وقود صديق للبيئة.
وانطلــق قطــارا "كوراديا آي لنــت" باللون 
"ألستوم"  أنتجتهما شــركة  الالمع،  األزرق 
الفرنســية لصناعــة القطــارات فائقــة 
الســرعة، في مســار ميتد 100 كيلومتر بن 
مدينتي برمييرفيرد وبكســتيهود في شمال 

البالد.
وقال هنــري بوبار الفــارج املديــر التنفيذي 
لشركة "ألتســوم" في حفلة التدشن في 
الهيدروجن  بخزانات  اجملّهزة  القطار  محطة 
للتعبئة في مدينــة برمييرفيرد إن "أّول قطار 
فــي العالم يعمل بالهيدروجــن قد انطلق 
لتقــدمي خدماته، وهــو اآلن جاهــز لإلنتاج 

اجلماعي".
 وتخطط الشركة إلنتاج 14 قطارًا من 
هذا النوع مخصصة لوالية ساكسونيا 

السفلى بحلول العام 2021.
وزود القطــار بخاليا الوقــود التي تولد 
الطاقــة الكهربائيــة وباالعتماد على 

والتي  واألوكســيجن،  الهيدروجن 
ال يتخلــف عنهمــا أي 

ت  ثــا نبعا ا
ضارة.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت تقارير عن احتواء تطبيق "خرائط 
غوغل" على ميزة، ستســهم بالتشجيع 
على اخلــروج من املنــزل ملــرات أكثر عن 

السابق.
وألن العثــور علــى مكان لركن الســيارة 
أصبــح أمرا بالــغ احليوية بالنســبة ألي 
مكان خارج املنزل، وســط االزدحام والزيادة 
السكانية، فقد أصبحت "خرائط غوغل" 
تقــوم بهذه املهمة حاليــا، بتوفير أماكن 
مقترحة تلقائيا ألماكن ركن السيارة، قبل 
بلوغ نقطة الوصــول، وفقا ملوقع "بي جي 

آر".
بشــكل  الســيارات"  "ركن  ميزة  وتعمل 
الرحلة، وليــس في اإلمكان  تلقائي خالل 
وقف تنشــيطها عبر التطبيق، وإذا فاتك 
مكان مقترح لركن الســيارة، فستضطر 
النتظار ظهــور مقترح آخر خــاص بركن 

السيارة.
ومن أجل اســتعمال امليــزة اجلديدة على 
"خرائــط غوغــل"، فليس عليك ســوى 
احلصول على أحدث حتديث للتطبيق، ألنه 
متوافر منذ مدة وفي انتظار استكشــافه 

من جانب املستخدمن.

أّول قطار يعمل بوقود 
الهيدروجين

غوغل تطلق ميزة
 لركن السيارات

"حوادث الفراولة" تفزع العالم
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