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بغداد - وعد الشمري:
نفى حتالف اإلعمــار واإلصالح، 
أمــس األحــد، ان يكــون عادل 
عبد املهدي مرشــحاً عن كتلة 
البناء، وفي حني أكد أن تكليفه 
املقبلة  احلكومــة  بتشــكيل 
بني  الطرفــني،  باتفــاق  حصل 
انتقالية  املقبلــة  احلكومة  ان 
تهــدف إلــى هيكلــة النظام 
السياســي واجهــزة الدولــة 
بالعملية  املواطــن  ثقة  واعادة 

السياسية.
وقال عضو املكتب السياســي 
لتيار احلكمة فادي الشمري في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
إن "احلديث الذي اطلقته بعض 
القوى السياســية بأن املكلف 
بتشــكيل احلكومة عادل عبد 
املهدي هو مرشــح كتلة البناء 
عن  عار  عــدداً  االكثر  بوصفها 

الصحة".
واضاف الشمري ان "عبد املهدي 
االصالح  حتالفــي  من  ترشــح 
والبنــاء، وهناك ورقــة موقعة 
تؤّكــد ذلك، كونه شــخصية 
مستقلة جنح في ايجاد عالقات 
طيبــة مع اجلميع خــالل املدة 
املاضيــة، اضافــة إلــى متتعه 
بخبــرة سياســية واقتصادية 

كبيرة".
ورأى أن "احدى نقاط القوى لعبد 

املهــدي هــو ان املنصب عرض 
حتركت  بل  يطلبــه،  ولم  عليه 
عليه قوائم فازت في االنتخابات 

في مقدمتها احلكمة وسائرون 
الفتح وحلفائهم".

وشدد الشمري على أن "املكلف 

بتشــكيل احلكومة وضع امام 
الكتل السياسية شروطاً الجل 
قبوله باملهمة، وقد جرى االتفاق 

عليها بــأن نذهب إلى االصالح 
العمليــة  اخطــاء  ومعاجلــة 
اخلدمات  وتقــدمي  السياســية 

للمواطن العراقي".
ويجد أن "الوقت احلالي ال فائدة 
للحديث فيه عن الكتلة االكثر 
عدداً، فقــد جتاوزنا هذه املرحلة 
كــون كتلتي االصــالح والبناء 
متقاربــة فــي حجومها داخل 

مجلس النواب".
"العراق وصل  ان  الشمري  وأورد 
حاليــاً إلــى شــكل احلكومة 
املقبلة وكيفيــة اختيار الوزراء، 
وان الصورة ســوف تتضح اكثر 

خالل االسبوعني املقبلني".
احلكمة  فــي  القيادي  ولفــت 
إلى ان "عبــد املهدي لديه رؤية 
ايضاً في موضوع كيفية اختيار 
الوزراء في أنها لن تتوقف على 
موضوع حتديــد من هي الكتلة 

االكبر داخل مجلس النواب".
ونــوه إلــى "اهميــة ان تدعم 
احلكومة املقبلــة من مختلف 
القوى السياسية، مع ضرورة أن 
تبقى املناصب احلساسة بعيدة 

عن املساومات".
إن  بالقــول  الشــمري  وأكمل 
االطراف  بــني  حصل  "اتفاقــاً 
بأن احلكومــة املقبلة انتقالية 
تهــدف إلــى هيكلــة النظام 
السياســي واجهــزة الدولــة 
بالعملية  املواطــن  ثقة  واعادة 

السياسية".
تتمة ص3

"اإلصالح": الحكومة المقبلة انتقالية وتعتزم 
هيكلة النظام السياسي وأجهزة الدولة

نفى تفّرد "البناء" بترّشح عبد المهدي وطالب بدعمها

عمليات أمنيّة جنوب
3وغربي نينوى ضد بقايا داعش الواليات المتحدة ترفض طرحًا للديمقراطي 

2بتشكيل حكومة أغلبية سياسية في اإلقليم

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط، أمس األحد، 
مادتي  من  املصدرة  الكميات  أن 
الغاز الســائل واملكثفات للربع 
الثالث من العــام اجلاري 2018، 
بحســب اإلحصائيــة الصادرة 
عن شركة غاز البصرة، في وقت 
جتاوزت فيه اإليرادات الشــهرية 
للعراق من صادرات النفط أعلى 
 7.91 إلى  لتصل  مســتوياتها، 
مليــار دوالر خالل شــهر أيلول 

املاضي.
تلــك  العــراق  يحقــق  ولــم 
املســتويات من حجم اإليرادات 
الشــهرية من تصديــر النفط 

منذ عام 2012.
وأظهرت بيانات تاريخية ملنظمة 
الــدول املصدر للنفط، بشــأن 
إيــرادات العراق مــن النفط بأن 
متوسط إيراداته الشهرية جتاوز 
الـــ 7.9 مليــار دوالر خالل عام 

.2012
ولم يتمكن العــراق من حتقيق 
الســنوات  طوال  اإليرادات  تلك 
الـ 6 املاضية، إذ شــهد ســعر 
برميل النفــط العراقي تراجعا 

في متوسطه السنوي من 106 
دوالر فــي عــام 2012 إلى 33.8 

دوالر للبرميل عام 2016.
وبحسب بيانات لشركة تصدير 
ارتفعــت  "ســومو"،  النفــط 

اإليرادات من تصدير النفط خالل 
 62.09% بنســبة  املاضي  أيلول 
على أســاس ســنوي، وبنسبة 
%2.2 مقارنة مبستوياتها في آب 

قبله.

وجاء ذلك مع ارتفاع معدل سعر 
البرميل إلى 74.09 دوالر، بنسبة 
%47.50 خالل أيلول املاضي على 
بنسبة  وارتفع  ســنوي،  أساس 
%6.37 مقارنة مبستوياته في آب 

املاضي.
الى ذلك، قال املتحدث الرسمي 
باســم الوزارة عاصم جهاد في 
بيان لــه ان "الكميات املصدرة 
من مــادة الغاز الســائل بلغت 
)175,073( الــف طــن متري مت 
حتميلها من خالل )47( شــحنة 
املصدرة  الكميات  امــا  تصدير، 
من مادة املكثفــات فقد بلغت 
)561,461( الــف متــر مكعب، 
مت تصديرهــا مــن خــالل )25( 

شحنة".
مجمــل  ان  جهــاد  واضــاف 
الكميــات مت تصديرهــا عبــر 
منصــات التحميــل التابعــة 
لشــركة غاز البصرة في ميناء 

ام قصر.
يقدر  احتياطياً  العــراق  وميتلك 
تريليون قدم مكعبة   137 بنحو 
من الغاز، ويُعــد %70 من الغاز 
العراقي غاز مصاحب الستخراج 
النفــط ملعاجلته، ويحتل العراق 
املرتبــة احلادية عشــرة بني دول 
العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

ودشنت وزارة النفط إنتاج الغاز 
من حقــل الناصريــة النفطي 
في جنوب البالد مبســتوى إنتاج 
50 مليون قــدم مكعبة يوميا، 

منتصف أيلول املاضي.
خطة  مــن  جزء  اإلنتــاج  وهذا 
طموحــة أعلنتها الــوزارة في 
النفط  إنتاج  لزيادة  األول  كانون 
في احلقــل إلى مثليــه من 90 
ألــف برميل يوميا إلى 200 ألف 
برميل يوميا من دون مســاعدة 

من مستثمرين أجانب.
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تقريـر

"النفط": 175 ألف طن صادرات الغاز السائل في ربع 2018 الثالث 
إيرادات الخام في مستوى تأريخي بنحو 8 مليارات دوالر

بغداد - الصباح الجديد:
أصدر البنــك املركزي العراقي 
األوراق  مــن  الثانية  طبعتــه 
 ،25000( للفئــات  النقديــة 
10000، 1000، 500، 250( دينار، 
التداول  سيستمر  أنه  مؤكدا 
املتداولة  النقديــة  بــاألوراق 
حاليــاً من الفئــات أعاله مع 
الفئات اجلديدة من دون أية نية 

لسحبها من التداول.
وبــنّي البنك في بيــان تلقت 
منه  نســخة  اجلديد  الصباح 
أمس أن "املتغيرات على الفئات 
 )250  ،500  ،10000  ،25000(
دينــار، تضمنت كتابة اســم 
الثانية  الطبعــة  في  احملافظ 
بدال من توقيعــه في اإلصدار 
هو  ما  مع  انســجاماً  القدمي، 

متبــع اآلن في دول أخرى، كما 
الهجري  التاريخني  مت تعديــل 
وامليالدي إلى التاريخني )1440ه 

2018-م(".
وأفاد البيــان ان "وجه فئة الـ 
)1000( دينــار النقديــة تغّير 
أهوار  "إدراج  شــعار  بوضــع 
على  العــراق  جنــوب  وآثــار 
الئحــة التراث العاملــي" بدالً 

من صورة الدينـــار اإلسالمي 
فـــي التصميم القــدمي، بناًء 
الشأن  بهـذا  صـادر  قرار  على 
اسـم  كتابـــة  عن  فضـــال 
توقيعه  بدال من  أيضا  احملافظ 
فــي اإلصدار القــدمي وتعديل 
وامليالدي  الهجــري  التاريخني 
)1440ه  التاريخيـــن  إلــى 

2018-م( ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت وزارة التعليــم العالي 
والبحث العلمــي احلدود الدنيا 
للتقدمي علــى الكليات األهلية 
بشــتى التخصصــات الــذي 
سيبدأ بعد غد األربعاء العاشر 

من تشرين األول اجلاري.

وقال مصدر فــي دائرة التعليم 
اجلامعي فــي تصريح صحفي، 
إن "الــوزارة حددت احلدود الدنيا 
للتقدمي علــى الكليات األهلية 
بشتى محافظات البالد، إذ بلغ 
احلد األدنى للتقدمي على كليات 
اجملموعــة الطبيــة األســنان 

والصيدلة )84(.
وأضــاف إن "الــوزارة باشــرت 
استقبال طلبات املنحة اجملانية 
األهلي(  التعليم  )مبادرة  ضمن 
التي خصصــت 5 من املئة من 
الطاقــة االســتيعابية لقبول 
الطلبــة في كليــات اجملموعة 

للطلبــة  مجانــا  الطبيــة 
املتفوقني احلاصلني على معدل 
94 فمــا فوق، من شــرائح ذوي 
احملدود  الدخل  وذوي  الشــهداء 
واحلشــد  الشــهداء  وأســر 
الشعبي وأبناء القرى واألرياف".
تتمة ص3

التعليم: األربعاء المقبل بدء التقديم على الكليات 
األهلية و58 درجة أدنى معدل للقبول

البنك المركزي يصدر طبعة ثانية للفئات
)25000، 10000، 1000، 500، 250( دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:
جراحة  مستشــفى  أعلــن 
االحد،  العصبية امس  اجلملة 
بالرأس جراء  إصابة   54 تلقيه 
حــوادث الدراجــات الناريــة 
و"التوكتك" خالل شهر أيلول 
بغداد  العاصمة  فــي  املاضي 
مابني كسور ونزف في بالدماغ 

واصابات طفيفة. 
املستشــفى  مديــر  وقــال 
الدكتور سمير حميد الدلفي، 
فــي بيــان تلقــت "الصباح 
إن  اجلديــد" نســخة منــه، 
اجلملة  مستشــفى  "طوارئ 
العصبيــة تلقــت 54 إصابة 
الدراجات  جراء حوادث  بالرأس 
الناريه والتك تك خالل شــهر 

آيلول املاضي". 
بعضها  "االصابات  أن  واضاف 
أحيل للعناية املركزة بســبب 

وآخريــن  املصــاب  خطــورة 
للعمليات لوجود كســور في 
اجلمجمة وآخرين نزف بالدماغ، 
فضال عن بعــض احلاالت ذات 
مت  التي  الطفيفــة  اإلصابات 
إلى  املصاب  وإحالة  معاجلتها 
مستشفى اخر لوجود إصابات 
 ، اجلســم"  أنحاء  باقــي  في 
ولفت الدلفــي أن "االصابات 
التي وردت للمستشفى كانت 
بواقع 44 حالة حوادث دراجات 
ناريــه و10 حاالت جراء حوادث 
التك تك" ، وأوضح أن "من بني 
اإلصابات 42 إصابة دون ســن 
اخلامسة والعشرين عاما و 12 
مابني  أعمارهم  تتراوح  إصابة 
عاما"، مشــيرا   50 الــى   26
إلى أن "اغلــب احلاالت تلقت 
العالج على يد كــوادر طبية 

متخصصة ".

الجملة العصبية تتلقى
54 إصابة بالرأس جّراء حوادث 

"الدراجات والتكتك"

جانب من عملية تكلف عادل عبد املهدي بتشكيل احلكومة املقبلة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكــرت صحيفــة ديلــي بيســت 
األميركيــة، ان تنظيم "داعش" بدأ 
بتكويــن جماعات بشــمال العراق 
بعد اخلســائر التي مني بها، مبينة 

املناطق  فــي  يتواجدون  هــؤالء  ان 
الريفية والنائية.

تقرير لها  عن  ونتشرت الصحيفة 
ضعف ســيطرة "داعش" في عدد 
العراقيــة، وبينت ان  املناطــق  من 

"التنظيم ما يزال يشــكل تهديًدا، 
حيث أنه في شــمال العراق بدأ في 
باملناطق  تكوين جماعات متمــردة 
الريفيــة النائيــة، بعدمــا متكنت 
في  االختباء  مــن  مقاتليه  فصائل 

عدد من اجليوب".
وتابعت الصحيفة ان "الظروف التي 
يعيشــها العراق في الوقت احلالي 
رمبا  بالســلطة،  فراغ  وجود  نتيجة 
تكون سبًبا رئيًسا في عدم اختفاء 

داعــش ســريًعا"، وان "التنظيــم 
يسعى الى االستفادة من االستياء 
الظروف  الســكان، وهي نفس  بني 
التي مكنته من النهوض في أيامه 

األولى"، بحسب الصحيفة.

وذكرت صحيفة واشــنطن بوست 
"داعش"  تنظيــم  أن  األميركيــة، 
يحاول خالل أقل من عام العودة من 

جديد إلى العراق..
تتمة ص3

صحيفة أميركية: داعش بدأ بتكوين جماعات شمالي العراق
بعد الخسائر التي مني بها

بغداد - الصباح الجديد:
بغداد،  محافظــة  مجلــس  أعلن 
أمس األحد،عن فتح باب الترشــح 
ملنصب محافظ بغــداد عقب فوز 
احملافظ احلالي عطــوان العطواني 

بعضوية مجلس النواب.
واإلعالم  العالقات  رئيس جلنة  وقال 
جباراخلميســي    رعد  اجمللــس  في 
فــي تصريــح امــس ان ” مجلس 

احملافظة فتح باب الترشح ملنصب 
محافظ بغداد عقــب فوز احملافظ 
احلالي عطــوان العطواني مبجلس 

احملافظة”.
تســجيل  عمليــة   ” ان  وأضــاف 
ايام  املرشــحني ستســتمر لعدة 
ومن ثم سيتم حتديد موعد جلسة 
الختيــار الشــخصية املناســبة 

حملافظ بغداد”.

مجلس بغداد يفتح باب 
الترشيح لمنصب المحافظ

بغداد - الصباح الجديد:
حلقوق  العليــا  املفوضية  أعربــت 
االنســان في العراق عن قلقها من 
تصاعد العنف التربوي في املدارس 

مع بداية العام الدراسي اجلديد.
وأكــد مســؤول ملــف التربيــة 
العليا  املفوضيــة  فــي  والتعليم 
حلقوق االنســان أنس اكرم في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نســخة منه 
امس، أن "تصاعد ظاهرة الســلوك 
للمعلمــني  العنيــف  العدوانــي 
واملدرســني في املــدارس العراقية 
مؤشر خطير يزيد من نسبة العزوف 
ويضاعف نسب  املدرسي،  والتهرب 

األمية التعليمية في العراق، ويهدد 
متاسك اجملتمع العراقي".

وشــدد علــى أن "حادثة مدرســة 
احلكمة االبتدائيــة في بغداد التي 
كانــت ضحيتها التلميــذة رمياس 
اجلنابــي، وكذلك ما جــرى تناقله 
عــن حادثة اخرى فــي ذي قار، يعزز 
هذة  أســتفحال  فــي  مخاوفنــا 
الظاهرة في باقي مدارس احملافظات 
العراقية وحتوله الى سلوك مالصق 
للكــوادر التدريســية والتعليمية 
األصرار  وأنتهاك صريح مع ســبق 

حلق التعليم.
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
طالــب النائب عن ائتالف ســائرون 
صباح العكيلي وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى 
بإلغاء قرار اتخذتــه هيئة الرأي في 
الــوزارة يلغي نظــام التحميل في 
اجلامعات احلكومية واألهلية، وإعادة 
العمل به، مشيرا الى أنه سيتحرك 
داخــل مبنى مجلــس النواب جلمع 

تواقيع إللغاء القرار.
وقــال العكيلــي في بيــان تلقت 
ان  منه،  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
“قرار هيئة الــراي في وزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمــي الصادر 
في ايــار 2017 مبوافقــة الوزير عبد 
الرزاق العيسى، املتضن الغاء نظام 

التحميــل جلميــع التخصصــات 
واالهلية  احلكوميــة  اجلامعات  في 
االعزاء،  غير منصف بحــق طلبتنا 
وضرورة تراجع الوزارة عن هذا القرار 

والغائه”.
التحميل معمول  “نظام  ان  واضاف 
به بالعراق منذ ســنوات، وال يوجد 
مبرر لدى وزارة التعليم الصدار مثل 
التحميل  نظــام  والغاء  قرار  هكذا 
ابتــداء من العام الدراســي 2017-

″2018، مطالبــا بالوقت ذاته عبد 
العيســى مراعــاة ظروف  الــرزاق 
واعادة تفعيل  القرار  والغاء  الطالب 
اجلامعات  فــي  التحميــل  نظــام 

والكليات بدون استثناء.
تتمة ص3

حقوق اإلنسان "قلقة" من تصاعد 
العنف ضد الطلبة وتطالب 

بعقوبات انضباطية لمن يمارسه

العكيلي يطالب التعليم العالي 
بإعادة نظام التحميل في الكليات 

الحكومية واألهلية
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السليمانية - عباس كاريزي:

املتحــدة  الواليــات  رفضــت 
األميركية توّجه احلزب الدميقراطي 
حكومة  لتشــكيل  الكردستاني 
إقليم  فــي  أغلبيــة سياســية 
األحــزاب  تســتثني  كردســتان، 
األخــرى ما مــن شــأنه أن يفرز 
األحزاب  وهيمنة  التفرد  مزيدا من 
الكبيرة علــى مقاليد احلكم في 

اإلقليم.
مطلعة  سياسية  مصادر  وأكدت 
للصباح اجلديد، أن مسؤولني كبار 
في اإلدارة األميركية أجروا اتصاالت 
الدميقراطي  احلــزب  قيــادة  مــع 
الكردســتاني وأبلغوهــا صراحة 
بتشكيل  اإلســراع  برغبتهم في 
حكومــة جديــدة فــي اإلقليم، 
تعمل على تطبيــع العالقات مع 
بغداد ومعاجلة األزمات االقتصادية 
منها  يعانــي  التــي  واخلدميــة 

املواطنون في اإلقليم.
الواليــات  إن  املصــادر،  وقالــت 
احلزب  رغبــة  رفضــت  املتحــدة 
الدميقراطــي بتحجيــم االحتــاد 
الوطني الكردســتاني، وقالت له 
بأن توجهاتــه الرامية الى إقصاء 
االحتاد الوطني ستؤدي الى اإلخالل 
بالتوازن والشراكة في اإلقليم وهو 
ما ال ترغب به الواليــات املتحدة، 
الذي تســعى  الوقت  وحتديدا في 
فيه األطراف السياسية العراقية 
لتشكيل حكومة جديدة وكلفت 
السياسي املستقل الدكتور عادل 

عبد املهدي بذلك.
وبينمــا رفضــت أغلــب األحزاب 
الكرديــة  السياســية  والقــوى 
برملان  النتخابات  األوليــة  النتائج 
كردســتان التــي أعلنــت عنها 
مفوضية االنتخابات واالســتفتاء 
في اإلقليم، علمت الصباح اجلديد 
مــن مصادر موثوقة عــن حوارات 
ســرية يجريها احلزب الدميقراطي 
مع حركة التغييــر التي حصلت 

على الترتيب الثالث في انتخابات 
12 مقعدا لتشــكيل  اإلقليم ب 
حتالــف جديد يأخذ علــى عاتقه 
في  املقبلة  احلكومــة  تشــكيل 

اإلقليم.
وقالت املصادر إن احلزب الدميقراطي 
بارزاني يضغط  بزعامة مســعود 
علــى االحتــاد الوطني شــريكه 
التوتر  التقليــدي بعــد تفاقــم 
الدميقراطي  إقصاء  عقب  بينهما 
وفــوز مرشــح االحتــاد مبنصــب 
بنتائج  للقبول  اجلمهورية،  رئاسة 
كردســتان  إقليم  في  االنتخابات 
التي أفضــت الى فوز الدميقراطي 
بـ 44 مقعدا وفقا للنتائج األولية، 
لقــاء قبــول احلــزب الدميقراطي 
بالتعامل مع برهم صالح رئيســا 

جلمهورية العراق.
وكانت انتخابات برملان كردســتان 
قد أفرزت عن فوز احلزب الدميقراطي 
بـ 44 مــن املئة من األصوات، األمر 
الذي اعترضت عليه أغلب األطراف 
بتزوير  اتهمته  التي  السياســية 
250 ألف صــوت، وقالت أن لديها 
أدلة تثبــت تورط احلزبــني بتزوير 
األصــوات وحتديدا فــي محافظة 
أربيل ودهوك وهمــا مناطق نفوذ 

الدميقراطي الكردستاني.     
بدوره قال عضو اجمللس القيادي في 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
علي عوني، إن تشــكيل حكومة 
إقليم كردســتان ســيكون وفقا 

لالستحقاق االنتخابي.
ملوقع  تصريح  فــي  عوني  واضاف 

دواورژ ان حزبــه مــع الشــراكة 
احلقيقية عند تشــكيل احلكومة 
االحتــاد  ان  موضحــا،  اجلديــدة، 
على  حصل  الكردستاني  الوطني 
نســبة %20 من اصوات الناخبني 
كردســتان،  برملان  انتخابات  خالل 
وســيكون تشكيل احلكومة على 

اساس االستحقاق االنتخابي.
وبني عوني ان على االحتاد الوطني 
احلكومة  فــي  مشــاركته  قبول 
املقبلة وفقا لالصوات التي حصل 

عليها، كما االحزاب االخرى.
مقرر  خورمالي  اســماعيل  وكان 
املســتقلة  العليــا  املفوضيــة 
اقليم  في  واالستفتاء  لالنتخابات 
قد كشف عن وصول عدد الطعون 
والشــكاوى املقدمة الى مجلس 

املفوضني، بحصــول تزوير وتالعب 
قد وصــل الــى اكثر مــن 1045 
شكوى مت تسجيلها في انتخابات 
برملان كردســتان، اضافة الى وضع 
الشريط االحمر على 225 صندوقا 
لالقتــراع،  117 منهــا مبحافظة 
الســليمانية و57 فــي محافظة 

اربيل و51 مبحافظة دهوك.
وقال خورمالــي ان اللجنة العليا 
للشــكاوى بحضــور ممثــل االمم 
املتحدة ناقشــت خــالل اجتماع 
عقد يوم اجلمعة 5 تشــرين االول، 
 50 58 شــكوى حمراء واكثر من 
شكوى خضراء ومثلها صفراء في 
اربيل، اضافة الى ابطال عشــرات 

آالف االصوات.
بحســم  انه  خورمالي،  واضــاف 

االصوات  ابطال  سيتم  الشكاوى 
املزورة، مشيرا الى ان اعالن النتائج 
ســيكون  لالنتخابات  النهائيــة 
مختلفا كثيرا عن النتائج االولية، 
ما يعنــي التغيير في عدد اصوات 
ومقاعــد االطــراف السياســية 
واعادة نوع من التوازن للمشكالت 

املشتركة.
مــن جانبــه، قــال شــيروان زرار 
املتحدث باســم املفوضية العليا 
واالستفتاء  لالنتخابات  املستقلة 
في اقليم كردســتان، ان صالحية 
تصديق ورفــض نتائج االنتخابات 
املفوضية  اعضــاء مجلــس  بيد 
فان  الشــكاوى،  حســم  وبعــد 
مجلس املفوضني ســيقرر بشان 

النتائج النهائية لالنتخابات.

الواليات المتحدة ترفض طرحًا للديمقراطي 
بتشكيل حكومة أغلبية سياسية في اإلقليم

القاضي ناصر عمران

تختزل التصورات الرؤيوية اإلطار العام ملفهوم العدالة في 
جدلية )األســاس واملتبنى( فمفهــوم العدالة يراه البعض 
مرتبطا بالطبيعة اإلنســانية االولى وبالتالي هو:  مفهوم 
فطري عقائدي أكســبته الدميومة واالستمرار هدفه األهم 
)اإلنصاف واملســاواة( ضمــن البيئة اخملتلفة فــي التعدد 
والتنــوع الفكري واالقتصادي واالجتماعــي وبالتالي طبقا 
لهذه الرؤية يولد االنســان وفي ذاتــه الفطرية النزوع نحو 

حتقيق العدالة ونقلها من الفطرة الى الواقع.
 في حــني يرى البعض اآلخر ان العدالة معطى مكتســب 
ومنتج اجتماعي او جده السلوك احلريص على تطبيق رؤيته 
الفكرية اخلارجة من مختبر التفاعل االجتماعي فالعدالة 
ســلوك اجتماعي نســبي، وهي  منظومــة لإلنصاف في 
التعاون االجتماعي بني اشخاص احرار ومتساوين  حسبما 
يراه جون راولز الفيلســوف االمريكي  في كتابه )نظرية في 

العدالة(.
 واياً تكن الرؤية واالجتاه فان العدالة مفهوم متعدد ومتسع 
فالعدالــة االجتماعيــة منظومة قيمية انســانية ذاتية 
للبشر وليس منة من احلكومات ومثلها العدالة االقتصادية 
القائمة على اخالقيات مهنية تتماهى مع االنظمة املالية 
واالداريــة احلاكمة حلركة رأس املال امــا العدالة القضائية 
فهي ضمانة من ضمانات النظــام الدميقراطي القائم في 
اساسه على حكم الشــعب والتداول السلمي للسلطة 
الذي يعني احملافظة على حقوق اإلنسان وحرياته وكل ذلك 
عن طريق ممثلني للشــعب يصلون الى سدة احلكم بطريق 
االنتخابات احلرة النزيهة والتي وضــع الياتها نظام قانوني 
اســتند الى الوثيقة الدستورية التي بينت احلقوق واحلريات 
التي متنح لإلنسان وما التشكيل احلكومي التنفيذي وحتديد 
شكل ممارسة السلطة اال لضمان وصيانة  احلقوق واحلريات، 
فلم يبتعد الدســتور العراقي عن حتقيــق ذلك بعد ان ازاح 
عن كاهله مراحل االستبداد والدكتاتورية ليكون مبواجهة 
تقرير مصيره واختيار نظام احلكم املناســب عبر التطبيق 
الدميقراطي فخرج مبظاهرة االستفتاء اخلالدة يوم 15 /10 / 
2015 ليعلن اخلضوع حلكم الدستور والقانون الذي تضمن 
الباب الثاني منه النص على احلقوق في الفصل االول الذي 

انقسم الى فرعني:
 الفرع االول )احلقــوق املدنية والسياســية( والفرع الثاني 
)احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعية والثقافيــة( في حني 
جــاء الفصل الثاني للنص على احلريــات وكانت النصوص 
الدســتورية للحقــوق واحلريات ترجمانــا حقيقيا لإلعالن 
العاملي حلقوق االنسان لعام 1948 والعهدين الدوليني لعام 

.1966
 ان الدســتور وان وضــع في صلــب وثيقته الدســتورية 
منظومة كبيرة من احلقــوق واحلريات املكفولة اال انه وضع 
بجانبها ضمانات دستورية اسست لعدالة قضائية اهمها 
ايجاد نظام قضائي مستقل ومحايد ال سلطان عليه لغير 
القانون وقضاة مستقلني في قراراتهم واحكامهم وبذلك 
يكــون القضاء صمام امان الدميقراطيــة والقوة القانونية 
القادرة على حماية وضمان احلقوق واحلريات، بل ان الدستور 
بالغ في الضمانات ليمنح العدالة القضائية بعدا دستوريا 
فاعتبــر املثول امام القضــاء وحق التقاضــي حق مصان 
ومكفول للجميع وان ال جرمية و ال عقوبة إال بنص وال عقوبة 
اال علــى الفعل الذي يعده القانــون وقت اقترافه جرمية وال 
يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب 
اجلرمية، وحــق الدفاع مكفول ومقدس فــي جميع مراحل 
التحقيق واحملاكمة وقبلها اعتبــر املتهم بريئا حتى تثبت 
إدانتــه في محاكمة قانونية مختصــة وعادلة وال يحاكم 

املتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى بعد االفراج عنه.
ولكل فرد احلق في املعاملة العادلة في اإلجراءات القانونية 
واإلدارية، وتكون جلســات احملاكمة علنيــة كمبدأ عام ما 
لم تقرر احملكمة جعلها ســرية، كما ان العقوبة شخصية 
مرتبطة بشــخص مرتكبها ومنصوص عليها قانوناً والزم 
املشــرع الدســتوري احملكمة قبل احملاكمة بانتداب محام 
للدفــاع عن املتهــم بجناية او جنحة ملن ليــس له محام 
وعلــى نفقة الدولة، ولم يُترك امــر التوقيف وحجز االفراد 
كيفياً بل نظمه دستوريا ألهميته كونه إجراء ينتهك حرية 
االنســان فربط امر التوقيف حصريــا بالقضاء ومنع حجز 
اي انســان من قبل اي جهة وعد ذلك جرمية خطف، فنص 
الدستور على منع احلجز ولم يكتف الدستور بذلك بل نص 
على ان تكون األماكن اخملصصة للحجز والتوقيف خاضعة 
للدولة ومشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية وزيادة في 
حرص املشــرع على حتقيق العدالة نص على عرض االوراق 
التحقيقيــة على القاضي اخملتص خالل مدة ال تتجاوز اربعا 
وعشــرين ساعة من حني القبض عليه وال يجوز متديدها اال 

مرة واحدة فقط.
ان ما تضمنه الدستور من اشارة الى التطبيق العام للعدالة 
القضائية املتمثل باألجهزة القضائية واســتقالليتها لم 
يكن كافيا في نظر املشــرع ليرتقي باإلجــراءات القانونية 
املتخذة من قبل القضاء واملشار اليها في القوانني اإلجرائية 
لتكون نصوصا دستورية لها علوية على القوانني واإلجراءات 
األخــرى. ان العدالــة القضائية الضامــن االهم للحقوق 
واحلريات املنصوص عليها دستوريا من خالل القضاء العادي 
بتطبيق العقاب املناسب على الســلوك اخملالف للحماية 
القانونية للحقوق واحلريات ومن خالل القضاء الدســتوري 
عبر الطعن بعدم دســتورية القوانــني والقرارات واالنظمة 
والتعليمــات التي تنتقــص او تخالف النص الدســتوري 

الضامن للحقوق واحلريات .

العدالة القضائية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

بحثت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
مع منظمة العمل الدولية إعداد وثيقة 
لبرنامج العمل الالئق للســيطرة على 
تنامي نسب الفقر والبطالة في العراق. 
وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور 
عبد الكرمي عبداهلل خالل اجتماع عقدته 
الوزارة مع وفد املكتب التنفيذي ملنظمة 
املعنية  الوزارات  الدولية بحضور  العمل 
االحتاد  مــن  االجتماعيــني  والشــركاء 
العام لنقابــات العمال في العراق واحتاد 
العراق مير مبرحلة  ان  العراقي  الصناعات 
اعادة االستقرار وحتقيق السالم وهو حتٍد 
اضافي لعدد كبير مــن احملافظات التي 
دمرت خالل احلرب ضد االرهاب بنســب 
متفاوتة قــد تصل الى 80 % ونتج عنها 
زيــادة في الفقــر والبطالــة، الفتا الى 
ان الــوزارة يهمها التــداول مع منظمة 
العمل الدولية فــي كيفية خلق فرص 
العمل وزيــادة تعزيز قدرات التشــغيل 
والتدريب واشتراطات الصحة والسالمة 
البطالة  للتخفيف من نســب  املهنية 

والفقر في البالد. 
واضاف وكيــل الوزارة ان حضور املنظمة 
الدولية لدعم العراق يسجل لها خاصة 

وان البلد مير بظروف استثنائية وحتديات 
معروفة متمثلة بارتفاع الفقر والبطالة، 
الفتا الى ان الوزارة تعمــل بالتعاون مع 
برامج  االجتماعيني على وضع  الشركاء 
للحد من االثار الســلبية فــي اجملتمع ، 
مشــيرا الى ان هناك تغييــرات حدثت 
والتشــريعات  القوانني  مســتوى  على 
والبطالة  الفقر  تدعم موضوعــة  التي 
سياســة  حتديث  االجــراءات  هذه  ومن 
الفقر وحتديث سياســة  التخفيف من 
التشــغيل الوطنيــة، وكذلــك بعض 
االجراءات في الشــأن الداخلــي للوزارة 
كدمج بعض الدوائــر منها التدريب مع 
بدائرة  تســميتها  واعيدت  التشــغيل 

العمل والتدريب املهني. 
وبني الوكيل ان الوزارة قامت بفك ارتباط 
بعض االقســام التابعة لها انطالقا من 
اقســام  ومنها  الالمركزية  مبدأ  تنفيذ 
الصحة والســالمة املهنيــة والتدريب 
واالحتياجات اخلاصة وربطها باحملافظات، 
لتبــدأ احلكومــات احملليــة العمل على 
تطبيق قانون رقم 21 لسنة 2013، الفتا 
الى ان هذا االمــر كان ميثل حتديا للوزارة 
لكون احملافظات لم تكــن مهيأة لنقل 

الصالحيات دفعة واحدة. 
مــن جانبه قــدم وفد منظمــة العمل 
االرتقاء  الدوليــة عرضا عــن كيفيــة 

بالعمل الالئق في العراق وابدى استعداد 
املنظمة للعمل املشــترك مــع العراق 
ملواجهة التحديات والظواهر الســلبية 
في اجملتمع كالفقر والبطالة والتوســع 
فــي تطويــر برنامج العمــل الالئق في 

البالد. 

برنامج  واكد ممثلو املنظمــة ان تطبيق 
العمــل الالئق في ظــروف معينة يجب 
ان ينعكــس علــى عــودة املهجريــن 
وخلق  احملررة  مناطقهــم  الى  والنازحني 
فرص عمل للعائديــن، وكذلك التحفيز 
تلك  اقتصادية في  ايجاد نشاطات  على 

سوق  مســح  على  والتركيز  احملافظات، 
واضحة  بيانات  علــى  للحصول  العمل 
عن اجلهــات املســتهدفة ووضع برامج 
لتطوير املهارات. وشهد االجتماع عرض 
وتقدمي اوراق عمل من قبل دوائر التدريب 
املهنــي والصحــة والســالمة املهنية 

وكذلك  للعمال  االجتماعــي  والضمان 
االجتماعيني،  والشركاء  املعنية  الوزارات 
التــي تضمنت افــكارا ومقترحات عدة 
عن كيفية االرتقــاء بواقع العمل الالئق 
وخلق فرص العمــل ومعاجلة التحديات 
التي تواجه النمــو االقتصادي في البالد 
وتنظيم  اخلاص  القطاع  تفعيل  وكذلك 

العمل غير املنظم. 
الى ذلك شاركت مدير عام دائرة احلماية 
االجتماعيــة للمــرأة فــي وزارة العمل 
الدكتورة عطور حســني املوسوي ممثلة 
الوزارة في اجتماع جديد ملناقشة الورقة 
األوليــة اخلاصة باعداد االســتراتيجية 
اخلاصة مبناهضة العنف ضد املرأة الذي 
عقد بالتعاون مــع صندوق األمم املتحدة 

للسكان واألمانة العامة جمللس الوزراء. 
وذكــرت املوســوي ان االجتمــاع اقــر 
العنف  مبناهضة  اخلاصة  االستراتيجية 
ضد املــرأة وان ماحدث فــي العراق من 
احداث كثيرة مســت املــرأة بالتحديد 
واتفقت االطراف على دراسة املستجدات 
والعمل على رسم وتعديل استراتيجية 
العراقية  املــرأة  وماتعانيــه  تتناســب 
مــن األمور التي يفتــرض ان تأخذ بنظر 
االعتبار في ظل غياب بعض التشريعات 
او تعديل البعض االخر مبا يتناســب وما 
مرت به املرأة العراقية بعد خمسة أعوام 

من إقرار االستراتيجية السابقة. 
وتضمــن االجتمــاع اعداد اســتبيانات 
خاصة بــكل وزارة واولهــا وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية / دائــرة احلماية 
االجتماعية للمرأة وما اجنزته وأين تكمن 

املعوقات. 
واكدت مدير عام دائرة املرأة ان االجتماع 
تناول مناقشــة االســتبيانات املتعلقة 
بوزارة العمل والشــؤون االجتماعية وما 
تقدمه من خدمات نفســية ، موضحة 
خصوصيــة عمــل الدائــرة والنســاء 
العنــف  وان  برعايتهــا،  املشــموالت 
اليقتصــر على الضرب ومــا يركز عليه 
اليوم اجملتمع الدولي من العنف اجلنسي 
وامنا العنف هو الذي تتعرض لها لنساء 
فاقــدات املعيــل الذي يتعلق بأبســط 

حقوق احلياة. 
واضافت املوسوي ان التمكني االقتصادي 
والتأهيل  االجتماعي  التمكني  الى  يقود 
النفســي ذلــك الن الضغوطــات التي 
تعانيهــا املرأة عندما تفقد من يوفر لها 
قوتها وقوت اطفالها يولد لها ضغوطا 
نفســية كبيرة. وفي ختام االجتماع مت 
االتفاق على تعديل ورقة االســتبيان في 
غضون أســبوع وتقدم بعدها الى دائرة 
متكــني املرأة لتندرج في االســتراتيجية 

املقبلة .

شاركت في اجتماع لمناهضة العنف ضد المرأة

العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان إعداد وثيقة للعمل الالئق في العراق
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اجتماع سابق للحزب الدميقراطي الكردستاني

مسؤولين كبار في 
اإلدارة األميركية أجروا 

اتصاالت مع قيادة 
الحزب الديمقراطي 

الكردستاني وأبلغوها 
صراحة برغبتهم في 

اإلسراع بتشكيل حكومة 
جديدة في اإلقليم، تعمل 

على تطبيع العالقات مع 
بغداد ومعالجة األزمات 

االقتصادية والخدمية التي 
يعاني منها المواطنون 

في اإلقليم

طالبت باإلسراع بتشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل واسع

تربية البصرة تفند مفوضية حقوق اإلنسان:

انتقال 4000 طالب من مدارس البصرة الى مدارس أربيل معلومات "كاذبة"
بغداد - الصباح الجديد:

فندت املديرية العامة للتربية في 
عن  صدرت  تصريحــات  البصرة، 
تفيد  اإلنســان  حقوق  مفوضية 
بانتقــال 4000 طالب من مدارس 
احملافظة الى مدارس في محافظة 
أربيــل، وأكدت تســجيل حالتني 
فقط خالل العام الدراسي احلالي، 
في حني حــددت وزارة التربية في 
إقليم كردســتان أمس شــروطا 
احملافظات  مــن  الطلبة  لقبــول 

العراقية األخرى في مدارسه.
وقــال مدير قســم اإلعــالم في 
مديريــة تربيــة البصرة باســم 
تداوله بشأن  إن "ما مت  القطراني 
انتقــال 4000 طالب من مدارس 
البصــرة الى مــدارس أربيل هي 
معلومــات كاذبة ال أســاس لها 
مــن الصحة إطالقــاً"، مبيناً أن 
بداية  منذ  تشــهد  لم  "البصرة 
العام الدراســي احلالي إال حالتي 

نقــل طالبني فقط مــن البصرة 
ثانوية  أربيل، وهما من طلبة  الى 
تنجز  لــم  اآلن  وحلد  املتميزيــن، 
إجراءات انتقالهما رســمياً" وأن 
"مــا يجري في الواقــع هو عودة 
عدد من الطلبة الى البصرة بعد 
أن كانوا يدرســون فــي مدارس 

اإلقليم".
وكانــت قالــت مفوضية حقوق 
اإلنســان في العــراق إن األوضاع 
ومناطق  البصــرة  فــي  املتردية 
انتقال  باجتــاه  اجلنــوب دفعــت 
الطلبة من مدارســهم في تلك 
احملافظــات الى أربيــل، وأوردت ان 
500 تلميذ وطالب من محافظة 
البصرة فقط ســجلوا فعال هذا 
العــام، إذ قال عضــو املفوضية 
"ألفــني من  إن  العــزاوي  أنــس 
من  غالبيتهم  والتالميذ  الطلبة 
محافظات الوسط واجلنوب بدأوا 
بتقــدمي طلبات نقــل الى ممثلية 

اقليم كردستان  التربية في  وزارة 
أربيل،  للدراســة فــي مــدارس 
مشــيراً الى أن 500 طلب ُسجل 
مــن البصرة فقــط ، مضيفا أن 
والتالميذ  الطلبة  من  العدد  هذا 

يشمل هذا العام فقط".
كما اورد عضو اخر في مفوضية 
البياتي  علي  وهو  اإلنسان  حقوق 
انتقال 4000 تلميذ من محافظة 
البصــرة إلــى مــدارس أربيــل 

"خالل يومــني" موضحا في بيان 
مقتضب كانــت تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه، إن "ممثلية 
وزارة التربيــة االحتادية في إقليم 
كردســتان ســجلت فقــط في 

املاضيني  واخلميس  األربعاء  يومي 
انتقلوا من  4000 طالب بصــري 
مدارسهم في البصرة إلى أربيل".
من  وثيقة  صــدرت  االحد  وامس 
اربيل حددت  التربيــة فــي  وزارة 
فيها شــروطا لقبول الطلبة من 
احملافظــات االخرى خــارج اقليم 
أن يعمل  ، مشــترطة  كردستان 
ولي أمر الطالب في املؤسســات 
الرســمية في االقليم وأن يكون 
مقيمــا اقامــة رســمية فــي 

كردستان.
وأكــدت وزارة التربية على ضرورة 
أخذ تعهد خطي من والد الطالب 
بنقل ابنائه الى مدارس أخرى عند 
حــل املمثليات وعــدم املطالبة 
بالقبــول فــي املــدارس خــارج 
، مشــيرة  التربية  وزارة  صالحية 
الى أن القبول ســيتم بحســب 
الطاقــة االســتيعابية والرقعة 

اجلغرافية وجنس املدرسة.



العراق يتعاقد لشراء 
230 ألف طن من الرز 

والحنطة الكندية

نفط البصرة تعلن إكمال 
وتأهيل أربعة مدارس 

وتجهيز ثالثة في الزبير

إطالق البطاقة الوقودية 
رقم 10 لتجهيز 

المواطنين بمنتوج 
النفط األبيض

"اإلصالح": احلكومة املقبلة 
انتقالية وتعتزم هيكلة 

النظام السياسي وأجهزة 
الدولة

مــن جانبه، ذكــر القيادي في 
قائمــة النصر علي الســنيد 
أن "القوى السياســية تدعم 
لديه  وهو مرشح  املهدي  عبد 
لكن  اجلميــع  من  مقبوليــة 
هنــاك ثمــة حتديات ســوف 
عملية  فــي  ســواء  تواجهه 
االداء  او  احلكومــة  تشــكيل 

الوزاري".
واضاف السنيد في حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "تشكيل 
احلكومة يجب ان يكون بعيداً 
عن االليات السابقة، وأن مينح 
رئيســها احلق الكامل واحلرية 
في اختيار من يراه مناسباً في 

كابيته".
"ابــرز حتديات  ان  إلــى  ولفت 
هــي  املقبلــة  احلكومــة 
اســتكمال جهــود مكافحة 
الفســاد واستعادة املال العام 
املســروق بعيداً عن الضغوط 

السياسية".
وتوقع السنيد أن "تقوم بعض 
القوى السياســية بالضغط 
على احلكومــة املقبلة بهدف 
وافتعــال  عملهــا  عرقلــة 

االزمات، وهو ما ينبغي االنتباه 
اليه بغية معاجلته".

مخاوفـــاً  ان  إلـــى  يشـــار 
اجلهــات  بعــض  اطلقتهــا 
تشكيل  بإعادة  السياســية 
وفــق  املقبلــة  احلكومــة 
احملاصصة ايضاً، وهو ما حذرت 
الدينية في  املرجعيــة  منــه 

احدى خطبها.

صحيفة أميركية: داعش بدأ 
بتكوين جماعات شمالي 

العراق
العمليات  من  العديد  وتنفيذ 
اإلرهابيــة فيهــا برغم إعالن 
انتهاء  العراقيــة  احلكومــة 
التنظيم متاما من أراضيها في 

متوز من العام املاضي.

حقوق اإلنسان "قلقة" من 
تصاعد العنف ضد الطلبة 

وتطالب بعقوبات انضباطية 
ملن ميارسه

ويتوجــب علــى وزارة التربية 
ومديريات التربية في احملافظات 
معاجلة هــذة الظاهرة وأتخاذ 
العقوبــات األنضباطية للحد 

منها أن تطلب األمر".
وطالــب اكــرم "ذوي الطلبة 
مراجعــة  الــى  املعنفــن 

فــي  املفوضيــة  مكاتــب 
في  لضمان حقهم  احملافظات 
والتعاون  والتقاضي  الشكوى 
قبل  الظاهرة  هــذة  ملكافحة 
الوقت  وبنفس  أســتفحالها، 
تهيب املفوضية العليا حلقوق 
التربوية  بالكــوادر  األنســان 
والتعليمية الى أعتماد النظم 
واملعايير الدوليــة في التربية 
والتعليم التي أقرتها منظمة 
التربية والعلوم )اليونســكو( 
ومبا يضمن أعداد جيل متعلم 
ومحصن ضد اآلفات اجملتمعية 
التي تســعى الى نخر جسد 

اجملتمع العراقي".

العكيلي يطالب التعليم 
العالي بإعادة نظام 

التحميل في الكليات 
احلكومية واألهلية

انه  الــى  العكيلــي  ولفــت 
“سيتحرك داخل مبنى مجلس 
النواب جلمع تواقيع من اعضاء 
البرملــان الصدار قــرار برملاني 
اللغاء قرار وزارة التعليم واعادة 
العمل بنظام التحميل ابتداء 

من العام الدراسي اجلديد”.

التعليم: األربعاء املقبل 
بدء التقدمي على الكليات 

األهلية و58 درجة أدنى 
معدل للقبول

وتابــع ان "بقية التخصصات 
كهندســة النفط ستسمح 
للطالب احلاصــل على معدل 
74 كحد ادنى بالتقدمي، ومثلها 
لهندسة تكرير النفط والغاز، 
و  املعمارية،  للهندســة   72 و 
وقسم  املدنية،  للهندسة   66
التحليالت املرضية ســيكون، 
احلد االدنى للتقدمي 65 وتقنيات 
البصريات 65، و 63 لهندســة 
احلاســوب، و 60 للقبــول في 
احلياة  وعلوم  التمريض،  قسم 

البايولوجي 58".
إدارة  "أقســام  ان  وأوضــح 
األعمــال واملاليــة واملصرفية 
يكون  العربية  واللغة  واإلعالم 
القبول فيها حسب املفاضلة 
ان  الى  منبها  املتقدمن،"  بن 
"ضوابــط القبــول متثلت بان 
يكــون الطالب من مواليد 88 
خريجي  من  يكون  وان  فأصغر 
الدراســي  للعام  االعداديــة 
2014/2014 فما فوق بالنسبة 
للدراســة الصباحية، وبغض 
النظر عــن العمر للدراســة 

املسائية".
التعليم  وزارة  حــددت  كمــا 
العالــي والبحــث العلمــي، 

موعد إعـــالن نتائـج القبـول 
اجلامعـــات  فــي  املركـــزي 
العراقيـــة للعـــام الدراسي 

. 2019 /2018
وذكــر بيان مقتضــب للوزارة 
انها "ســتعلن اليــوم االثنن 
في متام الساعة الثانية عشرة 
املركزي  القبــول  نتائج  ظهرا 
في اجلامعــات العراقية للعام 

الدراسي 2018 /2019".

"النفط": 175 ألف طن 
صادرات الغاز السائل في 

ربع 2018 الثالث
وتشــمل خطــط التطويــر 
املعلنــة فــي ذلــك الوقــت 
قدم  مليــون   50 اســتخدام 
املنتج  الغــاز  مكعبــة مــن 
كغــاز مصاحب إلنتاج النفط 
في  الكهرباء  محطات  إلمداد 

احملافظة.
بعض  إشعال  العراق  ويواصل 
النفط  مع  املســتخرج  الغاز 
اخلام في حقوله بسبب نقص 
ملعاجلته  الالزمــة  املنشــآت 
وحتويلــه إلى وقــود. ويأمل أن 
يتوقــف عــن إشــعال الغاز 
بحلول عام 2021 إذ قال البنك 
الدولي إن ذلك يكبد احلكومة 
اإليــرادات تصل  خســائر في 

2.5 مليـــار دوالر سنويـا  إلى 
تقريبـا.

الى ذلــك، اعلــن رئيس جلنة 
النفط واملــوارد الطبيعية في 
قار،  ذي  محافظــة  مجلــس 
يحيــى املشــرفاوي، عن قرب 
مباشــرة احدى الشركات في 
اســتثمار الغاز املصاحب في 
حقــل الغــراف النفطي بعد 
جناح اســتثمار الغاز في حقل 
الناصرية النفطي وبطاقة 50 

مقمق.
وقــال املشــرفاوي، إن املرحلة 
عمــل  ستشــهد  املقبلــة 
تطوير  مجــال  فــي  حقيقي 
قــدرات وامكانيات اســتثمار 
سيرفد  والذي  املصاحب  الغاز 
الوطني  واالقتصــاد  االنتــاج 
من خالل االســتفادة منه في 
جميع القطاعات املهمة والتي 
االيجابية  بظاللها  ســتلقي 

على البالد واحملافظة.
وأضــاف، ان مرحلة حرق الغاز 
ســتنتهي  البيئية  واضــراره 
على  االخيرة  التطورات  بفعل 
صعيد االســتثمار االقتصادي 
لهــذا الغــاز ورفــده حملطات 
انتاج الكهربــاء وزيادة االنتاج 
والتصدير  الســائل  الغاز  من 

مستقبالً.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

تنفذ القوات األمنية املشتركة 
عمليــات أمنيــة اســتباقية 
جنوب وغربــي محافظة نينوى 
داعش  تنظيم  فلــول  ملالحقة 
اإلرهابــي، أســفرت عن مقتل 
عــدد مــن عناصــر التنظيم 
أنفاق ومقتل من فيها،  وتدمير 
في وقت كشــف مصدر امني 
عن ان الصوت املدوي الذي وصل 
ملناطق كبيــرة جنوبي املوصل 
من  تفجير كميات  نتيجة  كان 
مخلفات داعــش ملطار املدينة 

للبدء بعملية اعماره.
 وبحســب متابعــة مراســل 
"الصباح اجلديد" نفذت قوة من 
والسبعون  اخلامس  املشاة  لواء 
السادسة  املشــاة  فرقة  قيادة 
في  واجبــا مشــتركا  عشــر 
قضاء احلضــر )75 كلم جنوب 
املوصل( مع قيــادة الفرقة 20، 
للبحث والتفتيش عن مخلفات 
املرج  اإلرهابي في قريتي  داعش 
والكراثــي ، وأســفر الواجــب 
عن العثور علــى نفق ومعاجلة 
العديــد مــن العبــوات غيــر 
املنفلقة مختلفة األنواع وعدداً 
من القنابــر اليدوية، ومت توجيه 
طيران  بواســطة  جوية  ضربة 
التحالف الدولي أثمر عن تدمير 

النفق املذكور.
كمــا اعلنت مديرية شــرطة 
النمرود )30 كلم جنوب شــرق 
التابعة لقيادة شرطة  املوصل( 
نينوى، انــه بناءا على اعترافات 
احد املوقوفن من عناصر داعش 
مت العثور علــى كدس كبير من 
) رية  العتاد في منطقة احلاوي 
النمرود  لناحية  التابعة  اخمللط( 

جنوب شرق مدينة املوصل.
علــى صعيد اخــر، قامت فرق 
اجلهــد الهندســي بعمليــة 
داخل  احلربية  اخمللفــات  تفجير 
مطار املوصــل بامين املدينة في 
االستعداد النطالق حملة  إطار 
االنفجار  صــوت  وكان  اعماره، 

قد اثار ذعر عدد من االهالي في 
اجلانب االمين من املدينة.

وفي تلعفر، غربي املوصل بنحو 
56 كلم، أطلق احلشد الشعبي 
عمليــة  الســبت،  واجليــش، 
عسكرية واسعة لتعقب خاليا 
تنظيم داعــش غرب محافظة 

نينوى.
بيان  فــي  احلشــد  اعالم  وقال 
، ان”قيــادة عمليــات احلشــد 
الشــعبي في نينوى شــرعت 
بعملية كبيــرة من أربع محاور 
باالشــتراك مع اجليش العراقي 
وطيــران اجليش ملطــاردة فلول 
داعش في جبال سوسان شمال 

تلعفر”.
وأضاف، ان”العمليات تستهدف 
التنظيــم  عناصــر  وجــود 
ومضافاتهم اخملفية في اجلبال”

افاد مصدر أمني، السبت، مبقتل 
6 مــن عناصــر داعش بقصف 
للتحالف الدولي جنوب شــرق 

مدينة املوصل.
ان"طائــرات  املصــدر  وقــال 
التحالف الدولي قصف مخبئا 
االرهابـــي  داعــش  لعناصــر 
فــي قريــة كوشــاف التابعة 
الكويـــر جنـــوب شـرق  حملور 

املوصـل".
اســفر  ان"القصف  واضــاف، 
عن مقتــل 6 من عناصر داعش 

وتدمير اخملبئ"
كما نفذت قوة مشــتركة من 
الشعبي  احلشد   / احلسن  لواء 
بالتعاون مع مديرية استخبارات 
نينوى  غرب  إرهــاب  ومكافحة 
واجبا استباقيا في جبال قريتي 
اخلــان والنخوة ، لتأمن املناطق 

أطراف  فــي  الواقعة  اجلبليــة 
مدينة تلعفر

فيمــا اعلن مكتــب مكافحة 
ملديرية  التابــع  تلعفــر  إجرام 
نينوى،  شرطة  إجرام  مكافحة 
انــه وبنــاًء علــى معلومــات 
مستمرة  ومتابعة  استخبارية 
يلقي القبض على أحد عناصر 
مطلــوب  اإلرهابيــة  داعــش 
بقضايا إرهابية، وكان يعمل في 
ما يسمى )احلســبة( ومعروف 
اجليش  منتسبي  ضد  بجرائمه 
والشرطة وقد قتل عددا منهم 
فــي قضاء تلعفــر ، وبناًء على 
شهادة شــهود بأنه شارك في 
العديد مــن املعارك ضد قواتنا 
األمنية خالل سيطرة عصابات 
 ، نينوى  اإلرهابية علــى  داعش 
وقد مت القبض عليه بعد نصب 

كمن محكــم له في منطقة 
األيســر  اجلانب  في  الفيصلية 

من مدينة املوصل.
وفي تلعفــر ايضا قامت قامت 
التركيــة"  تيــكا  "منظمــة 
تلعفر"  كهرباء  "دائرة  بتجهيز 
بـ ٢٠ محولة توزيع حجم ٢٥٠ 
كفا ، للمســاعدة في تخفيف 
الضغط احلاصل على شــبكة 

التوزيع باملدينة واطرافها.

قطار املوصل ـ بغداد
على صعيد اخر اعلنت مديرية 
في  الشمالية  املنطقة  سكك 
اعمار  بدء  عن  نينوى  محافظة 

محطة قطار املوصل.
وقال مدير عام سكك املنطقة 
الشمالية املهندس عبد الكرمي 
عزيــز في تصريــح صحفي أن 

”املالكات الهندسية في مديرية 
بلدية وبلديات املوصل باشــرت 
املنطقة  اعمار ســكك  باعادة 
الشــمالية واعــادة محطــة 
قطار املوصــل وصوال الى خط 
نقــل محطة تلــول الباج الى 
ناحية ربيعة وفــي مدة زمنية 
قصير باشــراف شــركة الفاو 

الهندسية”
واضاف ان”اجناز اعمار الســكك 
نقــل  باعــادة  سيســاعد 
املواطنيــن من خــالل القطار 
العاصمــة بغداد  والــى  مــن 
العراقية”، مشــيرا  واحملافظات 
الى أن ” محطة املوصل تعرضت 
قبل  من  بالكامل  التفجير  الى 
ابان  االرهابي  داعــش  عصابات 
عام  املدينة  على  ســيطرتهم 

.2014

نفذت قوة من لواء المشاة 
الخامس والسبعون قيادة 
فرقة المشاة السادسة 
عشر واجبا مشتركا في 
قضاء الحضر )75 كلم 
جنوب الموصل( مع 
قيادة الفرقة 20، للبحث 
والتفتيش عن مخلفات 
داعش اإلرهابي في قريتي 
المرج والكراثي ، وأسفر 
الواجب عن العثور على 
نفق ومعالجة العديد من 
العبوات غير المنفلقة 
مختلفة األنواع وعددًا من 
القنابر اليدوية

أسفرت عن قتلى من التنظيم وتدمير أنفاق

عمليات أمنّية جنوب وغربي نينوى ضد بقايا داعش

بغداد – اعتقال ارهابيني 
ذكر مصدر امني في قيادة الشــرطة 
االحتادية امس االحد إلقاء القبض على 
العاصمة  شــرقي  بكمن  "إرهابين" 

بغداد.
وقال املصــدر إن "اللــواء الثاني فرقة 
اولى شرطة احتادية ألقى القبض على 
متهمن مطلوبن علــى وفق املادة 4/
ارهاب متخفــن بهويات مــزورة بعد 
نصب كمن لهم فــي منطقة بغداد 
اجلديــدة" ، مضيفا أن "أحدهما ميارس 
النصــب واالحتيــال علــى املواطنن 
إلقناعهــم بإدعائه الكاذب حول ترويج 
معامالت البطاقة املوحدة عن طريقه". 

كركوك – انفجاران 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

كركوك امس االحــد بوقوع انفجارين 
في مدينة كركوك اســفرا عن اصابة 

ثمانية اشخاص بجروح متفاوتة .
وقال املصدر ان عبوة ناســفة انفجرت 
قرب مــرآب احلافــالت، فــي منطقة 
األســر واملفقودين ننتج عنها اصابة 5 
اشــخاص بجروح ، موضحا ان انفجاراً 
ثانياً حــدث في منطقــة دوميز جرح 
خاللــه 3 اشــخاص ، مشــيرا الى ان 
ثمانية  االنفجارين أســفرا عن اصابة 

اشخاص بجروح متفاوتة .

واسط – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية شــرطة 
واســط امس االحد ان مفــرزة امنية 
القــت القبــض على متهمــن اثنن 
مطلوبن على وفق املادة ٤ ارهاب االول 
القي القبض عليه شــمالي الصويرة 

من قبــل فوج طــوارئ واســط االول 
بالتعــاون مع اســتخبارات مكافحة 
االرهاب، فيما القي القاء القبض على 
املتهم الثاني خــالل عملية التفتيش 
الدقيق جلميــع الداخلن الى احملافظة 
من قبل مفارز ســيطرة كوت – بغداد ، 
وقد احيل املتهمان الى اجلهات اخملتصة 
القانونية  االجراءات  استكمال  لغرض 

بحقهما.

صالح الدين – انفجار عبوة 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االحد مبقتل شخص 
وإصابة 13 جراء انفجار عبوة ناســفة 

في مدينة تكريت.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت 
مســتهدفة حافلــة تقــل موظفن 
مبصفى الصينيــة أثناء مرورهم ضمن 

تكريت بالقرب من جســر هونداي، ما 
أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13".

وأضــاف املصــدر الــذي طلــب عدم 
الكشــف عن اســمه، أن "قوة أمنية 
طوقت مكان احلــادث ومنعت االقتراب 
منه وفتحت حتقيقاً ملعرفة مالبساته، 
فيما مت نقــل جثة القتيل إلــى دائرة 
الطــب العدلــي واجلرحى إلــى أقرب 

مستشفى لتلقي العالج". 

االنبار – عملية امنية 
اعلن مصدر في هيئة احلشد الشعبي 
امــس االحد انطــالق عمليــة أمنية 
واســعة لتأمن الصحراء الغربية في 

محافظة األنبار.
وقــال معــاون قائد عمليات احلشــد 
الشــعبي حملور غرب األنبار أحمد نصر 
اهلل إن "قــوة مشــتركة مــن قيادة 

عمليات احلشــد الشــعبي حملور غرب 
واالســتخبارات   13 واللــواء  االنبــار 
العســكرية واجلهد الهندسي شرعوا 
بعمليــة أمنية احترازية اســتهدفت 
منطقة الســرجة في صحــراء األنبار 
تينة ومقالع  ام  الغربية مرورا مبنطقة 
، مضيفا  اخلرجــة"  ومنطقة  ابراهيم 
أن "قــوات احلشــد الشــعبي تواصل 
عملياتها األمنيــة في عمق الصحراء 
الغربية لتأمن معظم مناطق احملافظة 
من العمليات اإلرهابية", مشــيراً إلى 
أن "العمليــة تهدف لتمشــيط تلك 
املناطــق وتأمينهــا من فلــول داعش 
كونها تقع في بيئة جغرافية صحراوية 

وبعيدة عن التواجد األمني".

نينوى – اعتقال ارهابيني 
اكد مركز االعــالم االمني امس االحد 

القبــض على 9 مــن عناصر عصابات 
داعــش اإلرهابية بينهــم مقاتلون ملا 

يسمى )بديوان اجلند(.
الثاني  ان "فوج طــوارئ  املركــز  وذكر 
عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناًء 
على معلومــات إســتخبارية وتعاون 
9 عناصر  املواطنن يلقي القبض على 
من عصابات داعش اإلرهابية  في عدد 
من مناطق محافظة نينوى ، مشــيرا 
الــى ان "املتهمن مطلوبــن قضائياً 
أوامر قبض بقضايا  والصادرة بحقهم 
إرهابية بينهم مقاتلون فيما يســمى 
بديوان اجلند وشــاركوا في القتال ضد 
قواتنــا األمنية وكذلــك بينهم اثنان 
كانا يعمالن فيما يسمى باحلسبة أيام 
سيطرة عصابات داعش اإلرهابية على 

مدينة املوصل".

البصرة – اطالق نار 
شــرطة  في  امني  مصــدر  كشــف 
محافظــة البصــرة امــس االحد عن 
حادث اطالق نار اســتهدف فريق وزارة 
النقل املكلف باصالح انبوب املاء املمتد 

فوق قعر شط العرب.
وقال املصدر ان استهداف طاقم العمل 
والغواصن والذين يسهمون في ايصال 
العرب  الى قرى شــط  العذبــة  املياه 
يستدعي من اجلهات االمنية الكشف 
عن هوية املعتدين ومحاســبتهم وفق 
القانون داعيا الى ضرورة توفير احلماية 
لتلــك الطواقم لكي تقــوم بواجبها 
كما ينبغي ، وان مــا حدث من هجوم 
مســلح يشير بشــكل واضح الى ان 
هناك من يعمل علــى تأجيج االوضاع 
واستقرار  امن  واستهداف  البصرة  في 

احملافظة. 
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة، أمس األحد، تعاقدها مع 
مناشــئ عاملية لتوريد 230 ألف طن من الرز 
الكندية  واحلنطة  واألوروغوانــي  األرجنتيني 

حلساب البطاقة التموينية.
وقال وزير التجارة ســلمان علي اجلميلي في 
بيان تلقــت الصباح اجلديد نســخة منه ان 
اخلميس  وقعــت  املركزية  التعاقــدات  جلنة 
املاضي محضــر تعاقدات لشــراء 230 ألف 
طن من مناشــئ عاملية، مؤكداً أن الكميات 
التي تعاقدت عليها الوزارة كانت 50 ألف طن 
مــن احلنطة الكندية و90 ألــف طن من الرز 
األمريكي و60 ألف طن من الرز األوروغواياني 

و 30 ألف طن من الرز األرجنتيني .
وأوضــح أن التعاقــدات متــت على أســاس 
املناقصات العامة والدعوات املباشــرة ضمن 
التعليمات والضوابــط التي حددها القانون، 
منوها الى أن الهدف مــن الكميات اجلديدة 
تأمــن حاجة البــالد للربع األول مــن العام 

املقبل.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت شركة نفط البصرة، عن إكمال تأهيل 
أربعة مــدارس، وجتهيز 3 أخــرى ضمن واقع 

قضاء الزبير غربي احملافظة.
وقال بيان للشــركة تلقت الصبــاح اجلديد 
نســخة منه، إن “إدارة شــركة نفط البصرة 
وقائممقام  البصــرة  تربية  وبالتنســيق مع 
قضاء الزبير، باشــرت بأعمال تأهيل عدد من 
املدارس، حيث مت الكشــف ميدانيا ً على هذه 
لها  الفعلية  االحتياجــات  وحتديــد  املدارس 
والهندسية  الفنية  الكشــوفات  واســتالم 

الالزمة من قبل تربية البصرة.”
التأهيل تضمنت  “أعمــال  أن  البيان،  واضاف 
التســطيح والزجــاج وصيانــة الصفــوف 
مــع اســتبدال األبــواب املتضــررة وأعمال 
وأعمال  للصفوف  الكهربائية  التأسيســات 
صيانــة وتأهيل اجملاميــع الصحية مع جتهيز 
ونصــب أجهزة “ســبلت يونت” مــع صيانة 
األســيجة اخلارجيــة للمــدارس )الفضــل 
يثرب  االبتدائية،  القربى  للبنن، ذي  االبتدائية 
االبتدائية للبنــن، عثمان العبيدي االبتدائية 
للبنن( بشــكل يجعل هذه الصفوف جاهزة 

الستقبال الطلبة”.
ونوه الى أنه سيتم في األيام القادمة املقبلة 
البصرة  جتهيز مدرسة األجيال االبتدائية في 

بـ 100 رحلة دراسية.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت شــركة توزيــع املنتجــات النفطية 
،امــس االحد، إطالق البطاقــة الوقودية رقم 
10 لتجهيــز املواطنن مبنتوج النفط األبيض 
في محافظة بغداد' مشيرة الى إن 'التجهيز 

سيكون بواقع 100 لتر لكل بطاقة وقودية'.
وقال مدير عام الشركة كاظم مسير في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نســخة منه ان املنافذ 
التوزيعية باشــرت امس األحد الســابع من 
شهر تشــرين األول اجلاري بتوزيع مادة النفط 
األبيض على املواطنن وفقاً للبطاقة الوقودية 
رقم 10 نظراً لقرب حلول فصل الشتاء وتزايد 

حاجة املواطنن لهذه املادة'.
يذكر أن شــركة توزيع املنتجــات النفطية 
تعد خطة سنوية لتجهيز املواطنن بالنفط 
األبيض قبل حلــول فصل الشــتاء من كل 
عام لتوفير خزيــن كاٍف لدى املواطنن حرصاً 
منها على توفير الوقود خالل املوسم وتوقف 

توزيعه في الصيف لعدم احلاجة إليه.

جانب من العمليات األمنية جنوبي نينوى
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بغداد - الصباح الجديد:

لكبريت  العامة  الشركة  كشفت 
وزارة  شــركات  إحــدى  املشــراق 
الصناعــة واملعــادن عــن قيامها 
بتنفيذ توسعات كبيرة في معمل 
الشب بعد مرور ستة أشهر فقط 
على إعادة إعماره وافتتاحه رسميا 
من قبــل الوزير املهنــدس محمد 
شياع السوداني واستعمالها بدائل 
على وفق أحــدث ماموجود في دول 
وضمان  املعوقات  ملعاجلــة  العالم 
وعزمها  واإلنتــاج  العمل  دميومــة 
إلى  اإلنتاجية  بالطاقــات  الصعود 
الــف طــن ســنويا وحتقيق   )80(
االكتفاء الذاتي ملادة الشــب خالل 

العام احلالي. 
املهندس  الشركة  عام  وأشار مدير 
أن الشركة  إلى  سعد امني فيصل 
التأهيل  أعمال  بتنفيذ  اســتمرت 
والتطوير والتوســيع ملعمل الشب 
وبتكنولوجيــا حديثة والبحث عن 
واملعوقات  املشكالت  ملعاجلة  بدائل 
، اذ اســتطاعت تأهيــل املفاعالت 
العمل  الثالثة للمعمــل وادخالها 
الطاقة  ورفــع  بكامــل طاقتهــا 
اإلنتاجية والول مرة منذ تأســيس 
املعمل إلــى )48( الفــا و500 طن 
ســنويا من مادة الشب واستعمال 
بدائــل من مواد طــالء أملانية لبدن 
املفاعــل مقاومــة للحامض بدال 
من الطــالء بالرصاص ومــواد بناء 
أملانية حامضيــة مقاومة بدال من 
الطابــوق احلامضــي املســتعمل 
ســابقا وكذلك طالء املكسر مبادة 
خاصــة بدال مــن الرصــاص وقد 
أثبتــت هذه املــواد البديلة جناحها 
في عدم حــدوث أي تلف أو ضرر أو 
تآكل ما اســهم في دميومة العمل 
وزيادة الطاقات اإلنتاجية إلى جانب 
القيام مبعاجلــات أخرى كرفع درجة 
حرارة املواد املمزوجة واكمال عملية 
البلورة إلنتاج مادة الشب مبواصفات 
عالية مــن ناحية الصالبة والبلورة 
والنوعية فضال عــن تنفيذ أعمال 
السواقي  وحفر  للمعمل  تسقيف 
املياه  تصريــف  مشــكلة  ملعاجلة 
وجتهيــز الورش اإلنتاجيــة بأحدث 

املعدات والعدد  .
وافصــح املديــر العام عــن إجراء 
توسعات كبيرة في املعمل وبنسبة 
اجنــاز )%85( مــن خــالل إضافــة 
مفاعلني اضافيني وخزان آخر للمزج 
ومنظومــة منفصلــة للتعبئــة 
آخر  ليصبــح معمال  والتكييــس 
متكامال إلنتاج الشب ، معلنا عزم 

التوسعات  هذه  إكمال  الشــركة 
والصعــود بالطاقات اإلنتاجية إلى 
)80( الف طن سنويا وتلبية احلاجة 
بإجراءات  بالكامــل واملضي  احمللية 
الشركة باجتاه منع استيراد الشب 
وحتقيق االكتفاء الذاتي لهذه املادة 
في العراق ، مشيرا إلى أن الشركة 
بغــداد مبادة  أمانة  تواصل جتهيــز 
الشــب وبتعاون وتنسيق كبير بني 
الطرفني فضال عن جتهيز شــركات 
نفــط الشــمال وغــاز الشــمال 
وشــركات  الشــمال  ومصافــي 
صناعــة األســمدة والصناعــات 
عالية  بنوعيــة  البتروكيمياويــة 
ومبواصفــات مطابقة للمواصفات 
من  وفيرة  كميات  ولديها  العراقية 
اإلنتاج بحــدود )1600( طن جاهزة 

للتسويق عند الطلب.
من جانبها اعلنت معاونية معامل 
التابعــة  الشــمالية  االســمنت 
الى الشــركة العامة لالســمنت 
وزارة  العراقيــة احــدى شــركات 
الصناعة واملعادن عن قيام معاملها 
اخلمســة )احلدباء ، حمام العليل ، 
الرافديــن ، بادوش اجلديــد ، بادوش 
التوســيع ( املنتشرة في محافظة 
بــ)123(  احملافظة  بتجهيــز  نينوى 

الف طن من االسمنت خالل شهر 
املاضي فيمــا اكدت قدرتها  ايلول 
على تغطية كامل حاجة محافظة 
االخرى  احملافظــات  وبقيــة  نينوى 

القريبة منها.
وقال معــاون مدير عام الشــركة 
االســمنت  معامــل  لشــؤون 
زيدان  املهندس علــي  الشــمالية 
خلــف ان االســمنت املنتــج في 
الشــمالية  االســمنت  معامــل 
اخلمســة منافــس لــكل انــواع 
االســمنت احمللي من ناحية اجلودة 
والنوعيــة والســعر دعما حلمالت 
االعمار والبناء في محافظة نينوى 
، مشيرا الى ان معاونية االسمنت 
الشــمالية اســتطاعت جاهــدة 
وخــالل فتــرة وجيزة مــن العودة 
املواطن  ثقة  وكســب  السوق  الى 
املوصلــي بعد غيــاب دام اكثر من 
ثالث سنوات ، مفصحا عن ان معدل 
االنتاج اليومي لهذه املعامل بحدود 
)5( االف طــن يوميا فيما تصاعدت 
كميات التجهيز وبأرقام قياســية 
خالل الثالثة اشــهر املاضية بواقع 
)90( الف طن خالل شهر متوز و)98( 
الف طن خالل شهر آب و)123( الف 
خالل شــهر ايلول املاضي ، مشيرا 

الى ان العمل جار وبشكل مستمر 
فــي مراقبــة واســتقراء حاجــة 
وتنفيذ احلمالت االعالنية  الســوق 
وسمعة  مكانة  لتعزيز  واالعالمية 
االســمنت العراقي ، مشــيرا في 
بتجهيز  االستمرار  الى  ذاته  الوقت 
املطلوبة  بالكميات  املوصل  ســد 
من االسمنت املقاوم فائق النعومة 
احلدباء  اسمنت  في معمل  واملنتج 

حصرا.
واكــد معــاون املدير العــام قدرة 
معامل االســمنت الشمالية على 
صالح  محافظــات  حاجــة  تلبية 
الدين واالنبار اال انها غير قادرة على 
احملافظات  هذه  الى  انتاجها  ايصال 
املوافقات  حصــول  عدم  بســبب 
االمنية برغــم توجيه كتاب صريح 
مــن االمانة العامة جمللــس الوزراء 
املصنعة  املــواد  خــروج  بامكانية 
نينوى مــن دون مرورها  محليا في 
بالســيطرات ، مطالبــا اجلهــات 
املعنية بالعمل علــى تفعيل هذا 

املوضوع .
في السياق ذاته لفت معاون املدير 
العــام الى ان الشــركة واملعاونية 
حققــت مراحل متقدمــة العادة 
تأهيــل واعمــار معمل اســمنت 

ســنجار التابــع لها بعــد تضرره 
وتعرضه الى تخريب كبير ، مفصحا 
املعاونية  مــن  جلان  تشــكيل  عن 
املســتثمرة  والشــركة  والــوزارة 
للمعمل لتقييم حجم االضرار وان 
العمل يجــري حاليا لتوقيع ملحق 
عقد مع شــركة فاملــي التركية 
للمباشــرة  للمعمل  املســتثمرة 
والعمل  احليــاة  واعــادة  بالتأهيل 
واالنتــاج لهذا الصــرح الصناعي 

املهم. 
البحث  من جانبها نظمــت هيئة 
احــدى  الصناعــي  والتطويــر 
تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن 
دورة علمية عن فوائد واستعماالت 

الزيوت الطيارة .
وقــال مدير عام الهيئــة املهندس 
عبــد الغنــي فخــري ال جعفر ان 
مركز بحوث ابن البيطار التابع الى 
بعنوان  دورة علمية  الهيئة نظــم 
)فوائد واستعماالت الزيوت الطيارة 
الباحثني  مــن  عــدد  وبحضــور   )
فــي املراكز البحثيــة التابعة الى 
الهيئــة بهدف تطويــر مهاراتهم 
في اســتعمال التقنيــات احلديثة 
باســتخالص الزيوت مــن النباتات 
الــدورة  ان  مضيفــا«   ، الطبيــة 

على  موضوعها  تركــز  العلميــة 
النظري  وباجلانبني  العطرية  الزيوت 
والعملي اضافة الى اهمية الزيوت 
العطرية في استعماالتها املتنوعة 
صناعة  تشــمل  والتي  الصناعية 
العطور ومســتحضرات التجميل 
الصابــون ومســاحيق  وصناعــة 

التنظيف . 
انــه خالل  العام  املديــر  وأوضــح 
احملاضرة اكــد احملاضر علــى وجود 
عــدة طــرق الســتخالص الزيوت 
العطريــة التــي تتوقف أساســا 
للنبات  الطبيعية  الصفــات  على 
ومكوناته الزيتية وعلى نوع النبات 
واألجزاء املستعملة من النبات في 

االستخالص 
ذاتــه افصح جعفر  الصعيد  على 
عن انه قيام املركز محاضرة علمية 
 FTIR بعنــوان )اســتعمال تقنية 
لتشــخيص املركبات الكيميائية( 
فحص  طــرق  الباحثني  لتعريــف 
 )FTIR( جهاز  مع  التعامل  وكيفية 
الذي يعــد من االجهــزة الدقيقة 
فــي حتديد قيــم اواصــر اجملاميع 
الفعالة لغرض تشخيص املركبات 
الكيميائيــة باســتعمال وحــدة 

الكرستالة.   

كبريت المشراق تجري توسعات في
 معمل الشب بطاقة 80 ألف طن سنويا 

تحقيق االكتفاء الذاتي خالل هذا العام

تمكنت الشركة من 
تأهيل المفاعالت 

الثالثة للمعمل 
وإدخالها العمل 

بكامل طاقتها ورفع 
الطاقة اإلنتاجية وألول 

مرة منذ تأسيس 
المعمل إلى )48( ألفا 
و500 طن سنويا من 

مادة الشب
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كهرباء بغداد تواصل 
تحسين الشبكة 
ورفع التجاوزات

أمانة بغداد تتولى حملة 
كبيرة إلزالة التجاوزات 

من شوارع العاصمة 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندســية والفنية في فرع توزيع 
كهربــاء الكــرخ التابع للشــركة العامــة لتوزيع 
كهرباء بغداد حمالتها برفع التجاوزات احلاصلة على 

الشبكة الكهربائية.
وتضمنت احلمالت رفع التجاوزات في مناطق النباعي 
وطريــق الالين وكســارات حصو النباعــي والطرق 
احملاذية حملافظات صــالح الدين واالنبــار, الى جانب 
رفع التجــاوزات في منطقــة الكاظمية للمحالت 
)414 , 415(, إضافة الى رفع التجاوز على الشــبكة 

الكهربائية في محلة ) ٤٢٧(.
كمــا متكنت املالكات الهندســية والفنية في فرع 
توزيع كهربــاء ديالى مــن معاجلة انقطــاع التيار 
الكهربائي على محطة قرة تبة نتيجة تقطع سلك 
خط ٣٣ ك.ف، امام قريــة جميلة, اضافة الى نصب 
وتســليك محولة حجم ) 400 ك.ف ( في قرية بني 
رچاب بقضاء اخلالص, وكذلك إصالح شبكة مغذي 

احلديد جهة ١١ك.ف.
من جانب اخر, متكنت املالكات الهندســية والفنية 
في فرع توزيع كهرباء الصدر التابع للشركة العامة 
املذكورة, مــن اجناز إعمال إصالح خطوط عديدة في 
منطقة حي طــارق للمحوالت رقــم)3 و42(, وفك 
االختناقات علــى مغذي 14 كرامــة بنصب ركيزة 
ومحولــة 250 ك.ف, وكذلــك رفع التجــاوزات عن 
قطاعي )34,35( مت من خاللهــا رفع )50( حالة جتاوز 
عشوائي ومصادرة أسالك مختلفة اإلحجام بطول 

500 متر وتوفير طاقه 70 كيلو واطا .
وفي ســياق ذي صلة, تواصل املالكات الهندســية 
والفنيــة في فرع توزيــع كهربــاء الرصافة، حملة 
اســتبدال منظومة املقاييس الكهربائية مبنظومة 
مقاييــس ذكية )مجانــاً( ونصب أجهــزة ومعدات 
مركز جتميــع البيانات في موقع ســيطرة الغزالي, 
ومركز الســيطرة الرئيس في موقع امليدان, وكذلك 
نصب )5000( مقيــاس ذكي ضمن محالت منطقة 
االعظمية )308, 310 ، 316(, ونصب )37( مقياســا 
ذكيا على مغذيات 11 )ك.ف( حلساب مقدار الطاقة 
اجملهــزة على كل مغــذي ضمن احملطــات الثانوية 
التــي تــزود مغذياتها احملــالت املســتهدفة التي 
شــملت محطات) االعظمية , واملغرب , والنعمان , 

والعيواضية , وتونس , والكريعات(.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت أمانة بغداد عن تنفيــذ حملة كبيرة الزالة 
الرئيســة والفرعية وداخل  التجاوزات من الشوارع 
احملالت الســكنية في عدد من مناطــق العاصمة 

بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد .
وذكــرت مديرية العالقات واالعــالم ان » دائرة بلدية 
الرشــيد أزالت التجــاوزات على أكتاف الشــوارع 
الرئيســة شــملت محــاالً جتارية متجــاوزة على 
الرصيف ومسقفات حديدية وأكشاك الباعة فضال 
عن توجيه إنذارات لعدد من املتجاوزين في شــارعي 

البدالة و الضغط » .
وأضافت ان » دائرة بلدية مركز الكرخ ازالت التجاوزات 
احلاصلة على األرصفة والشــوارع من قبل اصحاب 
احملال واالكشــاك في ســوق الرحمانية ضمن احمللة 
)208( ورفع الكتل الكونكريتية متهيدا الفتتاحه الى 

جانب توجيه انذارات الى اصحاب االكشاك .
كما باشــرت امانة بغــداد اعمال انشــاء محطة 
غاطســة لتصريف مياه الصرف الصحي واالمطار 

مبنطقة الدهلة ضمن قاطع بلدية املنصور.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان »مالكات قسم 
اجملاري بدائرة بلدية املنصور باشــرت اعمال انشــاء 
محطة غاطســة مبنطقــة الدهلة ضمــن احمللة 
)691( بعمق )7( امتار حتتوي على غاطســني بحجم 
)8اجن( لــكل غاطس ويكون التصريــف  بإجتاه مبزل 
الصقالوية خلدمة املنطقة بعد ان كانت تعتمد على 

اخلطوط االنسيابية في اعمال التصريف ».
واضافــت ان »الدائــرة نفذت ايضا اعمــال اصالح 
تخســفني االول في تقاطع الرابع عشر من رمضان 
بعمق يتراوح ما بني )4-5(امتار وبإستعمال انبوب نوع 
)GRB( ذي قطر )500( ملم وبطول )60( مترا وانشاء 
ثالثة احواض تفتيش واآلخر في شــارع احمد عرابي 

.« )GRB( ملم نوع )بعمق )4-5( امتار وبقطر )500
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بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمل  وزارة  وكيل  بحث 
الدكتور  العمل  لشؤون  االجتماعية 
عبــد الكرمي عبداهلل مع مســؤولة 
مركز دراسات املرأة في جامعة بغداد 
تنظيم  امكانية  د. سهام مطشــر 
فعاليــة او مؤمتــر علمــي عن دعم 
املرأة ومتكينهــا في مواجهة العنف 

املمارس ضدها. 
واكــد الوكيــل عبد الكــرمي خالل 
االجتمــاع الذي حضرته مســؤولة 
شــعبة حقوق االنســان في الدائرة 
القانونية هيام رشيد اهمية التركيز 
علــى متكني املــرأة على املســتوى 
ودراســة  واالجتماعي  السياســي 
النفســية  باحملاور  املتعلقة  اجلوانب 
اخلاصة  والصحيــة  واالجتماعيــة 

باملرأة. 
واضاف ان اجلوانــب الصحية مهمة 
بالنســبة للمــرأة وذلــك من خالل 
تســليط الضوء على االمراض التي 

تصيب النساء كالكشف املبكر عن 
الســرطان وكذلك الصحة االجنابية 
والفحــص الطبــي للحوامل ، وبني 
املرأة هي حقوق االنســان  ان حقوق 
ومحور العنف ضدهــا يجب تناوله 
بجميع التفاصيل بــدءا من الرعاية 
االســتهدافات  بعد  وخاصة  االولية 
املرأة  لها  تعرضت  التي  واالنتهاكات 
ملمارســات  نتيجة  االخيرة  املدة  في 
تنظيــم داعــش االرهابــي وكذلك 

بسبب االنفالت االمني. 
واوضح ان املؤمتر ســيناقش مواضيع 
تخص التمكني السياسي والتمكني 
القانونــي للمرأة وكذلــك القوانني 
اخلاصة باملــرأة ومدى مطابقتها مع 
العراقية،  والتشــريعات  القوانــني 
قانون  على  الضوء  لتســليط  داعيا 
العنف االســري لتشــجيع مجلس 
النواب اجلديد على التصويت للقانون 

واقراره. 
وناقش الوكيل خالل االجتماع جوانب 
املؤمتر  تنظيم  اخرى تخص كيفيــة 
العلمي ومراحل اعداد البحوث التي 

ســتعرض ضمن فقــرات الفعالية 
العلميــة وتقييمها مــن قبل جلان 

علمية مختصة. 
علــى صعيد متصل ســجلت وزارة 

 55 االجتماعية  والشــؤون  العمــل 
اصابة عمل خــالل ايلول املاضي في 

قطاعات العمل العام. 
وقالــت مدير عــام املركــز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية املهندسة 
ازهــار فاضل ان قســم الســالمة 
املهنية في املركز اعــد جدوال بعدد 
حوادث واصابات العمل خالل شــهر 
ايلول املاضي من خالل االســتمارات 
حســب  املصنفة  املركز  الى  الواردة 

املوقع والقطاع. 
واضافــت ان املركــز ســجل خالل 
الشــهر املاضي 55 اصابة عمل في 
القطــاع العام منها 51 اصابة عمل 
فــي دوائر وزارة الصحــة مبحافظات 
 ، وديالى(  والبصــرة،  واالنبار،  )بغداد، 
فيما مت تســجيل اربع اصابات عمل 
وتكرير  لصناعة  االحتاد  شــركة  في 
الصناعة  لــوزارة  التابعة  الســكر 

واملعادن. 
واوضحــت فاضــل ان املركــز يولي 
اهتماما  العمــل  اصابــات  موضوع 
من خالل وضــع رؤية محددة واهداف 
واضحة في مجال الصحة والسالمة 
املطلوبة  التدابير  ومتابعــة  املهنية 

كافة والتنســيق مع اجلهات املعنية 
في تنفيذ برامج توعوية وعقد دورات 
تخصصية ، مشــيرة الــى ان املركز 
يسعى لتكثيف الدور الرقابي ملتابعة 
تطبيق اشتراطات الصحة والسالمة 
املهنية في مواقــع العمل للحد من 
االصابات واحلــوادث التي يتعرض لها 
العاملــون وتخفيض اخلســائر التي 
تلحق باالقتصاد الوطني نتيجة تلك 
االصابات، فضال عن االضرار النفسية 
واالجتماعية  واالقتصادية  واجلسدية 
وغيرها التي تلحق باالشخاص الذين 

حتدث لهم اصابات عمل. 
يشــار الى ان املركز الوطني للصحة 
والسالمة املهنية يسعى الى اشاعة 
اثناء  ثقافة الســالمة املهنية فــي 
العمــل للعاملــني فــي القطاعات 
)العام، واخلاص، واخملتلط( للتقليل من 
االصابات التي يتعرض لها العاملون، 
كما ينظم بشــكل مســتمر دورات 
للتعريف  وتثقيفية  توعيــة  وندوات 
بحجم اخملاطر في اثناء العمل واتباع 

اساليب السالمة املهنية.

تقرير

العمل وجامعة بغداد تبحثان دعم المرأة في مواجهة العنف الممارس ضدها
سجلت 55 إصابة عمل خالل أيلول الماضي

جانب من اللقاء

 معمل الشب

بغداد - الصباح الجديد:
افتتــح وزيــر النفــط جبــار علي 
وزارة  تأهيل مجمع  اللعيبي مشروع 
النفط الذي نفذته شــركة املشاريع 
مثمنا   ، الذاتــي  باجلهــد  النفطية 
اجلهود التي بذلــت من قبل مالكات 
بالوقت  النفطية  املشــاريع  شركة 

القياسي.
وحضر حفل افتتاح املشــروع وكيل 
الــوزارة لشــؤون االســتخراج كرمي 
حطاب ومدير عام شــركة املشاريع 
النفطيــة رعــد رفيــق وممثلني عن 

تشكيالت الوزارة االخرى.
واثنى وزير النفط على املشروع الذي 
املدنية  املواصفــات  وفــق  على  اجنز 

مالكات شــركة  بان  منوها  احلديثة 
اخلصوص  بهذا  النفطية  املشــاريع 
معروفة بتنفيذها املشاريع التي تناط 
بها النها شــركة مواكبه للتطورات 
علــى الصعيد الفني والهندســي. 
بدوره قال مدير عام شركة املشاريع 
النفطية )اجلهة املنفذ( ان املشــروع 
العام  كلفت به شــركتنا منتصف 
احلالي وان مــدة تنفيذه جاءت بوقت 
قياســي مــن ثقتنا مبالكاتنــا التي 
املطلوبة  والكفــاءة  القــدرة  متتلك 

الجناز مثل هذه املشاريع.
مــن جانبه اكــد املهنــدس طالب 
خفيف عبيد مدير املشروع ان شركة 
النفطية كلفت من قبل  املشــاريع 

الوزارة  تأهيــل مدخل  باعمال  الوزير 
للمجمع  الرئيسة  البوابة  ابتداء من 
الوزاري انتهاء مبدخل االســتعالمات 
املتداخلة  بالفعاليات  مرورا  املركزية 

في محيط املشروع.
واضاف لقد بوشر بالعمل في نهاية 
اذار املاضي اذ قمنــا بتهيئة الطريق 
بديل  وتوفير  الــوزارة  لدخول  البديل 
والســيارات  املوظفني  لدخــول  اخر 
واجلدران  والســقوف  االرضيات  ورفع 
تضمن  كما  الــوزارة  ملدخل  القدمية 
العمل انشــاء كافتريات عدد )2( في 
مدخل الوزارة اضافــة الى الفعالية 
الوزارة  االساسية وهي طريق مدخل 

احملاذي لشارع فلسطني.

الى ذلك قال مدير قســم العالقات 
واالعالم في الشــركة االســتاذ رائد 
محمد احليدري ان مالكات الشــركة 
ممثلة بهيئة مشاريع بغداد وبتكليف 
من ادارة الركــة العليا على مواصلة 
العمل بعد الدوام الرسمي للتعجيل 
باجنــاز املشــروع الذي يعــد واجهة 
وتأهيل  الوزارة كونــه عمل مدنــي 

اجملمع الوزاري باملدة الزمنية احملددة.
التي  ان هيئة مشاريع بغداد  واضاف 
تعد تشــكيل جغرافي هو واحد من 
خمسة تشــكيالت تابعة للشركة 
عقدت عزمها على اجناز هذا املشروع 
يليق  املواصفات احلديثــة ومبا  ضمن 

مبكانة وزارة النفط. 

وزير النفط يفتتح مشروع تأهيل المجّمع الوزاري
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بــدأت فصائل تابعــة للمعارضة الســورية 
املســلحة بســحب األســلحة الثقيلة من 
املنطقة املنزوعة الســاح فــي إدلب، وفق ما 

أفادت وكالة »رويترز« امس االول السبت.
ونقلت »رويترز« عــن مصدرين من الفصيلني 
املعارضني قولهما إن عملية الســحب بدأت 

صباح امس االحد وستستمر عدة أيام.
وأكد قيادي في املعارضة املســلحة أن حتالف 
»اجلبهــة الوطنيــة للتحرير«، أحــد فصائل 
»اجليش الســوري احلــر«، املدعوم مــن تركيا 
سيســحب أســلحته الثقيلة مثل »قاذفات 
والعربــات  امليدانيــة  واملدافــع  الصواريــخ 
املدفعية.. من خطوط التماس مع قوات نظام 
األســد« لتكون على بعد 20 كلم، بحســب 

»رويترز«
وأضــاف القيادي: »تبقى األســلحة اخلفيفة 
واملتوسطة والرشاشات الثقيلة حتى عيار 57 

ملم في أماكنها«.
فيما نقلت وكالة »ســبوتنيك« عن املتحدث 
باســم »اجلبهــة الوطنية للتحريــر«، ناجي 
مصطفى، قوله إن عملية ســحب الســاح 
الثقيل مــن املنطقة »تترافق مع تعزيز اجليش 
التركــي لنقــاط املراقبــة في إدلــب بقوات 

وأسلحة«.
وأضاف: »ســتبقى نقــاط الربــط متواجدة 
فــي مكانها، كمــا ســتبقى قواتنــا على 
اخلطــوط األمامية واخلطــوط احملافظة على 

التحصينات«.
وتابع: »علما بأن الســاح الثقيل غير متواجد 
في األســاس على اجلبهات واخلطوط اخللفية 
للتحصينات، لذلك لن يكون هناك تغيير كبير 

في األمر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إلــى صناديق  الكاميرون  الناخبون فــي  توجه 
االقتراع امس األحد في انتخابات رئاســية من 
املتوقع على نطاق واســع أن متدد حكم الرئيس 
بول بيا املســتمر منذ 36 عامــا وتؤكد وضعه 
كأحد آخر الزعمــاء األفارقة الــذي قضوا في 

احلكم عشرات السنني.
وبفوز بيا الذي يحكم الكاميرون منذ عام 1982 
تبدأ سابع مدة رئاسية لهذا الزعيم البالغ من 
العمر 85 عاما وســتجعله يســتمر في حكم 
الباد إلى أن يصبح عمــره 92 عاما على األقل 
ليخالف بذلك توجها مبدئيا في أفريقيا حيث 
وضعت دول كثيرة قيودا على فترات الرئاســة. 
والرئيــس األفريقي احلالــي الوحيد الذي حكم 
لفترة أطول من بيا هو رئيس غينيا االستوائية 

تيودورو اوبياجن جنوميا مباسوجو .
وســيبقي ذلك الوضع القائم منذ فترة طويلة 
في ذلك البلد املنتج للنفط والكاكاو بوســط 
أفريقيــا حيــث يعيــش كثيرون من ســكان 
الكاميرون البالغ عددهم 24 مليون نسمة في 
فقر مدقع رغم االســتقرار االقتصادي النسبي 
والنمو الذي جتاوز أربعة في املئة سنويا منذ املرة 
السابقة التي مت فيها انتخاب بيا في 2011. ولم 

يعرف معظمهم سوى رئيس واحد.
ويخيم على االنتخابات انتفاضة انفصالية في 
املناطق الناطقة باإلجنليزية والواقعة بشــمال 
غرب وجنوب غرب الباد والتي أودت بحياة اآلالف 
وأجبــرت آالفا آخرين على الفرار إما إلى املناطق 

التي تتحدث الفرنسية أو إلى نيجيريا اجملاورة.
وتعهد االنفصاليــون مبنع إجراء االنتخابات في 
املناطق التي تتحدث اإلجنليزية والتي يبلغ عدد 
سكانها خمســة مايني نسمة أو نحو خمس 
ســكان الكاميــرون. وقال مقيمــون في تلك 
املناطق لرويترز إنهم لن يصوتوا بأي حال بسبب 

انعدام األمن.

فصائل معارضة
تسحب أسلحتها 
الثقيلة من إدلب

انتخابات في الكاميرون 
وبيا يسعى لتمديد حكمه 

المستمر منذ 36 عاما

متابعة ـ الصباح الجديد:

قالت مصــادر سياســية مواكبة 
عن قــرب التصاالت تذليل العقبات 
من أمام تأليــف احلكومة إن تفاؤل 
الرئيــس املكلف تأليــف احلكومة 
سعد احلريري بإمكان والدة احلكومة 
خــال 10 أيام، يعود إلــى أن رئيس 
العماد ميشــال عون  اجلمهوريــة 
علــى حصول  اعترض  كان  الــذي 
»القــوات اللبنانية« على 4 مقاعد 
وزاريــة بأربع حقائب، مــن دون وزير 
دولة، لم ميانع خال اجتماعه األخير 
مع احلريري األربعاء املاضي أن يكون 
»القوات« على موقع  اخملرج حصول 
نائــب رئيــس احلكومــة، كمخرج 
إلصرار عون على إســناد وزارة دولة 
لهــا بدل احلقيبــة الرابعــة، وفق 
الصيغة التي كان احلريري اقترحها 
في الصيغة التــي طرحها عندما 
قدمها إلى عون في 3 أيلول املاضي.

وكان عــون اعتــرض علــى اقتراح 
احلريــري قبل أكثر من شــهر تولي 
»القــوات« وزارات التربيــة، العدل، 
والثقافة،  االجتماعيــة  الشــؤون 
معتبراً أن إسناد 3 وزارات دولة لفريق 
رئيس اجلمهوريــة و »التيار الوطني 
احلر« ليــس عادالً، وأصــر على نزع 
»القوات«،  األربع من  إحدى احلقائب 
وحتديداً وزارة العدل ليســند إليها 
وزارة دولــة. وفي ذلك احلني لم ميانع 
عون فــي حصول »القــوات« على 
4 وزراء، مشــترطاً أن يكون بينهم 
وزير دولة بــا حقيبة، خافاً إلصرار 
الوزير  احلر«  الوطنــي  »التيار  رئيس 
جبران باسيل الذي كرره في مؤمتره 
الصحافــي أول من أمس بأن حصة 

»القوات« هي 3 وزراء فقط.
وأوضحت املصادر املواكبة عن قرب 
التصاالت تأليف احلكومة أن احلريري 
الذي كان أبلغ عون أنه يطرح إسناد 
4 حقائب لـ »القوات« تعويضاً لها 
عن مطالبهــا باحلصول على نيابة 
رئاســة احلكومة أو وزارة ســيادية 
وعلى 5 وزراء، عاد ففاحت عون بإمكان 
إسناد نيابة رئيس احلكومة لها من 
دون حقيبة، كمخــرج إلصرار عون 
على أن تتولى وزارة دولة با حقيبة، 

رافضاً إسناد العدل لها.
وذكرت املصادر أن الرئيس عون أجاب 

احلريــري اجلمعة املاضــي على هذا 
االقتراح بالقــول إنه إذا كان إعطاء 
»القــوات« منصــب نائــب رئيس 
احلكومــة )مــن دون حقيبة( يحل 
القيام  املمكــن  »فمن  املشــكلة، 
بذلــك«، بعدما أبلغــه احلريري أنه 
يجب التوصل إلى مخرج ملســألة 

متثيل »القوات«.
موافقة  أســباب  املصادر  وشرحت 
عون على هــذا اخملــرج بالقول إنه 
العدل،  حقيبــة  بذلك  يســتعيد 
ويســند إلى أحد وزرائهــا األربعة 
املفترضني وزارة دولــة، مع أنه كان 
يصر على أن نيابة رئاسة احلكومة 

هي من حصته.

التفاؤل... والتمثيل الدرزي
التفاؤل  إن  إياهــا  املصــادر  وقالت 
الــذي أطلقه احلريري مــن القصر 
الرئاسي، ثم قوله في اليوم التالي 

إنه  التلفزيونية،  مقابلتــه  خــال 
النور في  تــرى احلكومــة  أن  يأمل 
غضون أســبوع أو 10 أيام، يستند 
إلى الليونــة التي أبداها عون حيال 
هذا اخملــرج، الذي يلبي أحد مطالب 
»القوات« الســابقة، ويرضي إصرار 
عون علــى أن يكون وزيرها الرابع با 

حقيبة )وزير دولة(.
عون  الرئيس  التقــى  احلريري  وكان 
األربعاء املاضي بناء ملعلومات لديه 
عن إمكان حصول ما وصفه لبعض 
نــواب كتلتــه »فتحة« فــي جدار 
التأليف، الذي كان تســبب بجمود 
االتصــاالت حول حلحلــة العقد، 

ألكثر من شهر. 
»الفتحــة«  هــذه  أن  وأضافــت 
اقتضت إعان احلريري أنه سيواصل 
اآلخرين  الفرقــاء  مــع  اتصاالتــه 
خــال األيام املقبلة، قبــل أن يعود 
فيلتقي الرئيس عون إثر عودته من 

القمة  في  سيشارك  حيث  أرمينيا 
الفراكوفونيــة األربعــاء واخلميس 

املقبلني.
أما بالنســبة إلى التمثيل الدرزي، 
فــإن املصــادر املواكبــة التصاالت 
التأليــف ابلغت أن عون وباســيل 
باتا مقتنعني بأن توزير النائب طال 
أرســان متعذر إزاء الرفض القاطع 
لهذه اخلطوة من قبل رئيس »احلزب 
التقدمي االشتراكي« وليد جنباط، 
الذي  األمني  اإلشكال  على خلفية 
كان حصل في أيار املاضي وأدى إلى 
واتهم  احلزب،  مقتل مســعف في 
فيــه معاون ألرســان الذي يرفض 
تسليمه للقضاء وجرى تهريبه إلى 

سورية.
وأشــارت مصادر متقاطعة إلى أن 
أرسان  متثيل  إلى  يطمح  باســيل 
بوزير درزي يســميه هو »وليسمي 
جنبــاط من يريد بدالً منه ســواء 

كان مسيحياً أو ســنياً، إال أن هذا 
اخملرج لم يطرح علــى جنباط في 
شــكل رســمي، في وقــت هناك 
اقتراح آخر مطــروح من قبل رئيس 
البرملان نبيه بري الذي يركن جنباط 
إلى موقفه إلى حد تفويضه باخملرج 
املمكــن، ويقضي بأن يســمي هو 
بالتفاهم مع رئيس »االشــتراكي« 
واحلريري، وزيراً درزياً وسطياً ال ينتمي 
ال ألرسان وال لـ »االشتراكي« )طرح 

اسم النائب أنور اخلليل أو جنله(.
إال أن تشغيل بري محركاته في هذا 
الشــأن ينتظر حل عقــد التمثيل 
املســيحي أوالً، في وقــت اعتبر أن 
الشروط التي عاد باسيل فطرحها 
في مؤمتره الصحافي أول من أمس، 

أعادت األمور إلى نقطة الصفر.
قرب  عن  املواكبة  املصادر  والحظت 
اتصاالت التأليف أن تصعيد باسيل 
بإصراره على حصول »القوات« على 

3 وزراء فقط، واعتباره نيابة رئاسة 
لرئيس  اســتراتيجي  احلكومة حق 
اجلمهورية، هو مخالف لليونة التي 
اســتند إليها احلريري عند الرئيس 
عون، ونوع من رفع الســقف الذي 
»التيار  لــدى  األخير  يتطلب تدخل 

احلر«.
وأوضحت املصــادر أنه على صحة 
إن تصعيــد باســيل وما  القــول 
»القوات«،  ردود من  اســتوجبه من 
فاجأ احلريري فإنه يركن إلى املوقف 
الذي ســمعه من رئيس اجلمهورية 
وليس إلى ما قاله باسيل. فالرئيس 
املكلــف يؤلف احلكومــة مع األول 
وليس مع الثانــي. وتابعت املصادر: 
»طبيعي أن تكــون مهمة الرئيس 
املكلــف هي االســتماع إلــى آراء 
الفرقاء، والتــي باتت معروفة، لكن 
استياد احلكومة ليس عند باسيل 

بالتأكيد«.

بعد اعتراض عون قبل أكثر من شهر على توليها وزارات

الحريري يركن إلى ليونة عون ويعطي نيابة
رئاسة الحكومة لـ »القوات اللبنانية«

يأمل أن ترى 
الحكومة النور في 

غضون أسبوع أو 
10 أيام، يستند إلى 
الليونة التي أبداها 

عون حيال هذا 
المخرج
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
القياديــة  الهيئــات  بــدأت 
الفلســطينية، أمس االول السبت 
، سلســلة اجتماعات لدرس آليات 
تطبيق قرارات ســابقة للمجلسني 
الوطني واملركــزي ملنظمة التحرير 
االتفاقات  الفلسطينية في شــأن 
املوقعة مع إسرائيل والعاقة معها.

اجتماع  بعقد  االجتماعــات  وبدأت 
للجنة املركزية حلركة »فتح«  ، يليه 
اليــوم اجتماع للجنــة التنفيذية 
للمنظمــة. ويوم اجلمعــة املقبل، 
ســيعقد اجمللس الثــوري لـ »فتح« 

اجتماعاً له في رام اهلل.
وقــال نائب رئيس »فتــح« محمود 

تأتي  االجتماعات  هذه  »إن  العالول: 
املركزي  اجمللــس  حتضيراً جللســات 
ملنظمة التحرير في العشــرين من 

الشهر اجلاري«.
وأضاف: »إن اجمللس املركزي ســيقرر 
وضع آليات لتنفيذ قرارات ســابقة 
اتخذها اجمللســان الوطني واملركزي 
فــي شــأن االتفاقــات املوقعة مع 
إســرائيل، على ضوء عدم التزامها 
تطبيــق هــذه االتفاقــات، وحتديد 

العاقة معها«. 
وزاد أن »االجتمــاع املقبل لن يكون 
اجتماع قرارات بــل اجتماعاً لوضع 

آليات لتنفيذ القرارات السابقة«.
اللجنة  أعضــاء  من  جلنة  وعرضت 

التنفيذيــة للمنظمة، في اجتماع 
امــس االحد ، توصياتها في شــأن 
االتفاقــات املوقعــة مع إســرائيل 
وحتديــد العاقة معهــا. وتتضمن 
وتعديل  بإلغاء  اقتراحات  التوصيات 

ووقف العمل في اتفاقات معينة.
في  الفلسطينية  السلطة  وتعمل 
الغربية وقطاع غزة مبوجب  الضفة 
رزمــة مــن االتفاقات السياســية 
واألمنيــة واملاليــة واملدنيــة مــع 

إسرائيل.
وتلــزم االتفاقات املدنية الســلطة 
بتقدمي نســخ عن ســجل املواليد 
وجوازات  الهوية  وبطاقات  والوفيات 
السفر إلى إســرائيل بصورة دورية. 

وقال عضو في اللجنة »إن مثل هذا 
النوع مــن االتفاقات ال ميكن تغييره 
إال باتفــاق مع إســرائيل بســبب 
ســيطرتها علــى املعابــر والطرق 
اخلارجيــة«. وأضاف: »أن الســلطة 
ســتعمل على تعديل اتفاق باريس 
االقتصــادي الــذي يقّيد اســتيراد 
الوقود إلى مناطقها من إســرائيل، 
ويحدد أنواع املنتجات التي يســمح 
وكمياتها،  إسرائيل،  إلى  بتصديرها 

ويحدد أيضاً الغاف اجلمركي«.
استيراد  بوقف  توصية  وكشف عن 
الوقود من إســرائيل، واالستعاضة 
عنــه باســتيراد النفــط اخلام من 
العراق وتكريره فــي األردن وتخزينه 

في أريحا. وقــال إن خطوة من هذا 
النوع ســتوفر مبالغ كبيرة خلزينة 

السلطة.
وينص بروتوكــول باريس االقتصادي 
بتحصيل  إســرائيل  قيــام  علــى 
اجلمــارك عن الســلع الــواردة إلى 
األراضــي الفلســطينية، وحتويلها 
فــي نهاية كل شــهر إلــى خزينة 
الســلطة. واســتخدمت إسرائيل 
هــذه األمــوال التي تشــكل نحو 
ثلثــي موازنة الســلطة، للضغط 

السياسي عليها.
وقررت احلكومة اإلســرائيلية أخيراً 
التي حتّولها  املبالــغ  اقتطاع قيمة 
الســلطة إلــى أســر الشــهداء 

األمــوال،  هــذه  مــن  واألســرى، 
للضغــط عليهــا من أجــل وقف 
دفع هذه اخملصصــات التي تعتبرها 
لتشــجيع  مصدراً  العبرية  الدولة 
القيــام  علــى  الفلســطينيني 

بهجمات ضد أهداف إسرائيلية.
ومــن القــرارات التــي ســيبحث 
اجمللس املركزي فــي تطبيقها، قرار 
جتميد االعتراف بإســرائيل إلى حني 

اعترافها بدولة فلسطني.
لكن مراقبني يرون أن لدى السلطة 
إلغاء  أو  لتغييــر  فرصة ضعيفــة 
إسرائيل  سيطرة  بسبب  االتفاقات 
جواً  الفلســطينية،  األراضي  على 

وبراً وبحراً

الهيئات القيادية الفلسطينية تجتمع تحضيرًا لجلسات المجلس المركزي

متابعة ـ الصباح الجديد:

فاز حــزب »الوئام« )هارمونــي( املوالي 
في  التشريعية  االنتخابات  في  لروسيا 
التفيا امس االول السبت، متقدما على 
أحدهما  يستبعد  لم  شعبويني  حزبني 
تشــكيل ائتــاف معه، وفــق النتائج 

النهائية الصادرة امس األحد.
التي  النهائية  شــبه  النتائج  وحسب 
صــدرت صباح امس األحــد، حل حزب 
»الوئــام« في املرتبــة األولى بحصوله 
على %19,9 من األصــوات، يليه حزبان 
شعبويان هما حزب »من ميلك الدولة؟« 
)كاي بي في أو »كام بيدر فالســتس«( 
)%14,06( الذي يؤكد استعداده للتعاون 
مــع جميع األطــراف بــدون »خطوط 
حمراء«، ثــم »احلزب احملافــظ اجلديد« 

.)13,6%(
وبعــد هذه األحزاب الثاثــة، جاء حزب 
»تنمية التفيــا« الليبرالي )%12,0( ثم 
»التحالف الوطنــي« اليميني )11,0%( 
والفاحني« من وســط  »اخلضر  وحزب 
الــوزراء املنتهية  اليمني بزعامة رئيس 
واليته ماريس كوشينسكيس )10,0%( 
اليمني  و«الوحدة اجلديدة« من وســط 

.)6,7%(
وبحســب توقعــات التلفزيــون العام 

لتوزيع املقاعد، فإن حزب »الوئام« الذي 
يحقق فــوزه الرابع علــى التوالي في 
انتخابات تشــريعية، ســيحصل على 
24 مقعــدا، فيمــا يحصــل »كاي بي 
في« الــذي يعتبر شــريكا محتما له 
في السلطة على 15 مقعدا، ما يوازي 
مجمــوع 39 مقعدا للحزبني، وهو رقم 
ال يزال بعيدا عــن منحهما غالبية 51 
مقعدا املطلوبة في اجمللس املؤلف من 

مئة عضو.
الواســع  »الوئام«  حــزب  يتمكن  ولم 
الناطقــة  األقليــة  بــني  الشــعبية 
بعد  بالروسية، من تشــكيل حكومة 
فوزه فــي االنتخابات الثــاث األخيرة، 
إذ لــم يقبــل أي حزب سياســي آخر 
بالتحالف مع التشكيل الذي عقد في 
اتفاق شراكة مع حزب »روسيا  املاضي 
املوحــدة« بزعامــة الرئيس الروســي 
فادميير بوتني، فيما يقال أن احلزب خرج 
املاضي بدون  العــام  االتفــاق  من هذا 

تسليط األضواء على األمر.
وأعلــن رئيس احلزب رئيــس بلدية ريغا 
االول  امــس  أوشــاكوفس منذ  نيلس 
الســبت أنه مصمم على النجاح هذه 

املرة في إدخال حزبه إلى احلكومة.
»ليتا«  لوكالــة  أوشــاكوفس  وقــال 
االنتخابات  نتائج  على  معلقا  الاتفية 
»ال ميكــن ألي صيغة ائتــاف أن تبدو 
مســتقرة وقادرة )على ممارسة احلكم( 

بدون حزب الوئام. وإال، فقد يكون لديكم 
ائتاف مــن املعادين لألجانــب وأنصار 
املثليني، ومثل هذه احلكومة لن  حقوق 

تصمد أسبوعني أو ثاثة أسابيع«.
غير أن مجلســا موزعا على ســبعة 

لتشكيل  كثيرة  احتماالت  يوفر  أحزاب 
رسمية  غير  اتصاالت  وستجري  ائتاف 

بهذا الصدد بني قادة األحزاب.
تشــكيل  ان  احلذرون،  احملللون،  ويعتقد 
و«كاي. »الوئــام«  حزب  تضم  حكومة 

بي.في الـ في« اقــل احتماال من متديد 
االئتاف السابق لوسط اليمني، حسب 
إيجادها مع  التــي يتعــني  الصيغــة 

االحزاب اجلديدة القريبة سياسيا.
وصــرح رئيس حزب اخلضــر والفاحني 

االول  امــس  بريغمانيس  اوغســتوس 
الســبت ان »املبادرة لبدء محادثات من 
اجل تشــكيل ائتاف يجب ان تأتي من 

وسط اليمني«.
وفي تصريح لوكالــة فرانس برس، قال 
رايفسكيس  فيليبس  السياسي  احمللل 

ان »البرملان اجلديد مشظى«.
واضاف »اعتقــد ان حكومة جديدة لن 
تبصر النور قبل منتصف تشرين الثاني. 
ستحصل تســريبات وكشف فضائح 
جديدة، وعملية تشــكيل احلكومة لن 

تكون مريحة«.
وقال ان »على االحزاب ذات اخلبرة إعطاء 
بعض الدروس للقادمــني اجلدد« الذين 
يتعني عليهم تعلم تقدمي تنازالت بشأن 

خطابهم االنتخابي.

حل لالستمرار
عندما سيبدأ اجمللس اجلديد عمله في 
مســتهل تشــرين الثاني ، يتعني على 
تكليف  فيونيــس  راميوندس  الرئيــس 
شــخص تشــكيل احلكومــة. ومبا ان 
رئيس الدولة ملح قبــل االنتخابات الى 
انه سيختار مبلء ارادته حا لاستمرار، 
فليس من احملتمل علــى يبدو ان يختار 
مرشــح حزب الوئام فياسيســافس 
دومبروفسكيس او حزب كاي بي في ال 

في احملامي ألديس غوبزميس.
لكن يبــدو ان رئيس الــوزراء املنتهية 

كوسينســكيس،  ماريــس  واليتــه 
ليس خيارا ســها، الن حزبــه، اخلضر 
والفاحون، بالكاد حصل على %10 من 
االصوات. وهذا ما ميكن ان يعطي فرصة 
لوزير اخلارجية والدفاع الســابق أرتيس 
بابريكس، املرشح الذي طرحه ليبراليو 

حوب التنميِة/اف او ار.
وترافق ســير االنتخابات، امنــا من دون 
عرقلــة، مع هجــوم الكترونــي على 
شــبكة دروغييم.ال.فــي االجتماعية 

االساسية في التفيا.
ورأى مســتخدموها على شاشــاتهم 
رســالة مؤيــدة للكرملــني، باللغــة 
الروســية، جــاء فيهــا »أيهــا الرفاق 
الاتفيون، هذا يعنيكم. حدود روســيا 

ليس لها حدود«.
والتخوف من تقارب مع موســكو كان 
ماحظا لــدى بعض الناخبــني الذين 
التقتهم وكالة فرانــس برس في هذا 
البلد البلطيقي الذي يبلغ عدد سكانه 
1،9 مليــون نســمة، ويتســم تاريخه 
بعاقــات صعبة مــع اجلار الروســي 
الكبير، منها نصــف قرن من االحتال 

السوفياتي.
وكان أيغــراس كاركلينس قال لوكالة 
فرانس بــرس امام مكتــب التصويت 
في ريزيكني شــرق الباد، ان »فوز حزب 
الوئام باحلكومة املقبلة مع الشعبويني، 

تهديد حقيقي«.

حل حزب »الوئام« في المرتبة األولى بحصوله على 19,9 % 

فوز الحزب الموالي لروسيا وحزبين شعبويين في االنتخابات التشريعية في التفيا

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو امس 
األحد إنــه يتوقع عقد محادثــات مع الزعيم 
الكــوري الشــمالي كيم جــوجن أون يأمل بأن 
تؤدي إلى تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها 
لألســلحة النووية الذي من احملتمل أن يشكل 

تهديدا للواليات املتحدة.
ونشــر بومبيو صورة لنفسه على تويتر امس 
األحــد وهو يلوح من باب طائرته احلكومية في 
التالية بيوجنياجن  طوكيو وكتب معها »احملطة 
للقــاء الزعيم كيم ومواصلــة عملنا لتنفيذ 
االلتزامــات التي تعهد بهــا الرئيس والزعيم 

كيم في قمة سنغافورة«.
وهذه رابع زيارة يقوم بها بومبيو لبيوجنياجن. ولم 
يتسن ملسؤول بوزارة اخلارجية األمريكية تأكيد 

وصول بومبيو إلى بيوجنياجن .
وكان بومبيو قد زار طوكيو امس االول السبت 
وزار سول في وقت الحق امس األحد. ومن املقرر 
أيضا أن يــزور بكني قبل عودته إلــى الواليات 
املتحدة اليــوم االثنني. وقــال بومبيو وهو في 
طريقه إلى آســيا إنه يهدف إلى »التأكد من 
فهمنــا ملا يحاول كل طــرف حتقيقه في واقع 
األمر«. وعبر عن أمله فــي االتفاق على«موعد 
ومــكان » عقد قمة ثانية بــني الرئيس دونالد 
ترامب وكيم بعد أن عقدا أول قمة بينهما في 

سنغافورة في حزيران.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقّر البرملان اإليراني امس األحد مشروع قانون 
ملكافحة متويل »اإلرهــاب«، انتقده احملافظون 
لكنه يُعتبر أساسياً النقاذ االتفاق النووي مع 
شركاء طهران بعد انسحاب الواليات املتحدة 
منــه. ومشــروع القانون هو من بــني أربعة 
اإليرانية لتلبية  نصوص عرضتها احلكومــة 
شــروط »مجموعة العمل املالــي« )غافي(، 
الهيئة احلكوميــة الدولية ملكافحة تبييض 
األمــوال ومتويــل اإلرهاب، من أجل شــطب 
اجلمهورية اإلســامية عن الئحتها السوداء 

للدول أو األراضي غير املتعاونة.
ومت إقرار مشــروع القانون بـ143 صوتاً مقابل 
120 صوتــا معارضاً، بحســب وكالة األنباء 

شبه الرسمية »اسنا«.
وأنشــأت مجموعة الدول السبع، مجموعة 
العمــل املالي عام 1989 بهدف تطوير وتعزيز 
سياســات وطنية ودوليــة ملكافحة تبييض 

األموال ومتويل اإلرهاب.
وفي حزيــران ، أمهلت اجملموعــة ايران ثاثة 
أشــهر إلقرار عدد من القوانني تُعتبر ضرورية 
لشــطبها عن الائحــة الســوداء للدول أو 

األراضي غير املتعاونة.
وقــال وزير اخلارجيــة اإليرانيــة محمد جواد 
ظريف أثناء مناقشة ســبقت التصويت »ال 
الرئيس وال أنا ميكننا ضمان أن كل املشــاكل 
سُتحّل إذا انضممنا« إلى شرعة االمم املتحدة 

ملكافحة متويل االرهاب.

بومبيو يأمل بنزع 
السالح النووي في 
محادثاته مع كيم 

البرلمان اإليراني يقر 
مشروع قانون لمكافحة 

تمويل اإلرهاب

متابعة ـ الصباح الجديد:
جماعــة  ميليشــيات  اعتقلــت 
احلوثيــني عــدداً مــن املتظاهرين 
بينهم نســاء في صنعــاء أمس 
االول السبت، احتجاجاً على تدهور 
األوضاع االقتصادية وارتفاع أسعار 
املواد األساســية، في وقت نشرت 
اجلماعة مســلحيها في شــوارع 
املدينة وأحيائها، خوفاً من اتســاع 
االحتجاجــات. وتــرددت معلومات 
عــن اطــاق احلوثيني النــار على 

املتظاهرين.
في غضــون ذلــك، قــال مندوب 
املتحــدة  األمم  لــدى  الســعودية 
عبداهلل املعلمي، في رســالة إلى 
مجلس األمــن واملنظمة الدولية، 
إن »هناك أدلة كثيرة على تدخات 
إيــران ودعمهــا احلوثيــني، وتزويد 
ميليشياتهم صواريخ باليستية«.

وفــي تطــور الفت، قال الســفير 
اليمني لدى روســيا أحمد سالم 
الوحيشي أن حكومة باده »ال متانع 
في أن يكون تسليم ميناء احلديدة 
ألزمة  مخرجاً  املتحدة،  األمم  لرقابة 

امليناء«. 
وأكــد لوكالــة »ســبوتنيك« أن 
احلكومة »اقتنعت باقتراح ســابق 
غريفيث(  مارتن  الدولــي  )للموفد 
الشــرطة  قبل  من  املينــاء  إلدارة 
احمللية املوجودة ســابقاً، وبإشراف 
إلــى أن  األمم املتحــدة«، مشــيراً 
عائدات املينــاء »يجب أن حتول إلى 
املصرف املركزي في عدن، كي تدفع 
احلكومة رواتــب املوظفني في كل 

احملافظات«.
وكان زعيــم احلوثيــني عبد امللك 
احلوثــي أعلن أول مــن أمس االول 
السبت، أن جماعته قدمت اقتراحاً 
إلى غريفيث، بقبول الرقابة األممية 

على ميناء احلديدة.
وعلى صعيــد التظاهرات في مدن 
احتجاجاً  وصنعــاء،  اليمن  جنوب 
وكالة  أفادت  الغــاء،  تفاقم  على 
جماعة  من  مســلحني  »خبر«بأن 
احلوثيني أطلقوا النار على احملتجني 
فــي امليــدان، مــا أدى إلــى جرح 

بعضهم.
وأشــارت مصــادر أمنيــة إلى أن 
صنعاء«  »جامعة  أغلقت  اجلماعة 

مداخلها،  على  مدرعات  ونشــرت 
الفتًة  الطاب«،  عشرات  واعتقلت 
إلــى أن 18 طالبة بــني املعتقلني، 
اقتدن إلى قســم شرطة اجلديرب، 
ومنــه إلــى معتقات«. وشــهد 
العســكرية  املنشــآت  محيــط 
مشــددة،  حراســات  واألمنيــة 
فيما  ترابيــة،  وحواجز  ومتاريــس 
عشرات  امليليشــيات  استحدثت 
التفتيــش، ومنعت  نقــاط  مــن 

املواطنني من الســفر من صنعاء 
وإليها.

ودانت »رابطــة أمهات اخملطوفني« 
من  امليليشــيات عــدداً  خطــف 
ذلك  معتبــرًة  احملتجات،  النســاء 
»جرائم خارجــة عن عادات اجملتمع 
ناشــطون  وكان  احملافظ«.  اليمني 
دعوا إلى تظاهرات حتت عنوان »ثورة 
اجلياع« أو »هبة صنعاء«، احتجاجاً 
واألوضاع  احلوثيني،  انتهاكات  على 

االقتصادية الصعبة.
منّظمتــا  طالبــت  ذلــك،  إلــى 
»يونيســيف«  و  »يونيســكو« 
ومبــادرة »التعليــم ال ميكــن أن 
ينتظر« و »الشــراكة العاملية من 
باستئناف  احلوثيني  التعليم«  أجل 
دفــع رواتب املدرســني في مناطق 
ســيطرتهم، وعددهــم 145 ألف 

مدرس.
وحّذرت املنظمات في بيان ملناسبة 

»يوم املعّلم العاملي«، من أن »يؤّدي 
إلى  الرواتــب  دفــع  في  التأخيــر 
انهيار قطاع التعليم، ما ســيؤّثر 
في مايــني األطفــال، ويجعلهم 

معرضني للتشغيل والتجنيد«.
ميدانيــاً، متكــن اجليــش اليمني 
أمس، من الســيطرة على »جبال 
العظيــدة« املطّلــة علــى مركز 
باقم شــمال محافظة  مديريــة 
صعدة، بعــد معــارك ضارية مع 

تظاهروا احتجاجًا على تدهور األوضاع االقتصادية وارتفاع أسعار المواد

الحوثيون يكثفون انتشارهم
في صنعاء ويطلقون النار على متظاهرين

هناك أدلة كثيرة 
على تدخالت 

إيران ودعمها 
الحوثيين، وتزويد 

ميليشياتهم 
بصواريخ باليستية

متابعة ـ الصباح الجديد:
صادق مجلس الشيوخ األميركي 
فــي وقــت متاخر امــس االول 
القاضي  تعيــني  الســبت على 
احملافــظ بريــت كافانــو عضًوا 
فــي احملكمــة العليــا، لتنتهي 
بذلك أســابيع من الســجاالت 
واملواجهات السياسّية الشرسة 
للقاضي  اتهامات  تخّللتها  التي 

بارتكاب اعتداء جنســي عندما 
كان شابًا.

نفى هذه  الــذي  وحصل كافانو 
على  قاطع،  بشــكل  االتهامات 
غالبّيــة ضئيلــة فــي مجلس 
بذلك  وقّدم   ،)48-50( الشــيوخ 
للرئيس  مهًما  سياسًيا  انتصارًا 
الذي  األميركــي دونالــد ترامب 
يريد تعزيز موقع اجلمهوريني قبل 

شــهر من انتخابــات منتصف 
الوالية.

وغــّرد ترامب الذي دافع بشــّدة 
عن كافانــو قائاً »أهّنئ مجلس 
مرّشحنا  تثبيت  على  الشــيوخ 
»في  أنه سيوّقع  وأضاف  الرائع«. 
وقت الحق اليــوم على التعيني، 
وسيقســم )كافانــو( اليمــني 

رسمًيا«.

وكان ترامــب اســتبق نتيجــة 
الســبت،  االول  امس  التصويت 
فغّرد على تويتر ُمشــيًدا بـ«يوم 

عظيم ألميركا«.
األميركّية  الشــرطة  واعتقلت 
الســبت عــددًا من  االول  امس 
الذيــن جتّمعوا على  املتظاهرين 
بُعــد أمتــار من مدخــل مبنى 
الكابيتول حيث مقّر الكونغرس، 

األمني  الطــوق  من  الرغم  على 
احمليطة  املنطقــة  أغلــق  الذي 

باملبنى.
ومتّكن نحو 150 شخًصا من أصل 
2000 متظاهر، معظمهم نساء، 
مــن اختراق العوائــق املوضوعة 

خارج املبنى.
وشــاهد مراســل وكالة فرانس 
بــرس أكثــر مــن 60 متظاهرًا 

مكّبلــي األيــدي باألصفاد وهم 
املغلولة،  قبضاتهــم  يرفعــون 

تُرافقهم الشرطة.
وهتف املتظاهــرون ضّد كافانو، 
رافعني الفتة ضخمة على اجلهة 
الشــرقية للمبنى املواجه ملبنى 
احملكمــة العليــا ُكتــب عليها 
»تشرين الثاني اقترب«، في إشارة 

إلى انتخابات منتصف الوالية.

مرشح ترامب يفوز

مجلس الشيوخ األميركي يثبت كافانو عضوا في المحكمة العليا



شركات

قالــت مجموعة توتال الفرنســية للطاقة 
إنها وقعت اتفاقات جديدة مع ســوناطراك 
اجلزائرية اململوكــة للدولة مبا في ذلك عقد 
لتطوير حقل غاز في منطقة عرق عيسيوان 

وخطط إلقامة مشروع مشترك.
احتياطيات  وتوتال  ســوناطراك  وســتطور 
املنطقة الواقعة فــي امتياز جنوب تني فوي 
تبنكورت والتي تقدر بنحو 100 مليون برميل 

من املكافئ النفطي.
وستؤســس الشركتان مشــروعا مشتركا 
للبوليمر  توتال  سوناطراك  مؤسسة  باسم 

)ستيب(.

التنفيذي لشركة غازبروم  الرئيس  نائب  قال 
الروســية املصدرة للغــاز إن أوروبا قد حتتاج 
إلى 100 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز 
ســنويا بحلول العــام 2030 نظــرا لتراجع 

اإلنتاج.
وقال وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك 
أمس إن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد 
احلالي،  العام  تسجل مستوى قياســيا في 
وكانا يتحدثان خالل منتدى أســبوع الطاقة 

الروسي في موسكو.

رفعــت أرامكــو الســعودية ســعر البيع 
الرســمي للخام العربي اخلفيف إلى آســيا 
في تشــرين الثاني مبقدار 60 سنتا للبرميل 
ليصبح بعالوة قدرها 1.70 دوالر للبرميل فوق 

متوسط أسعار خامي عمان ودبي.
لبيع  الرسمي  ســعرها  الشركة  وخفضت 
اخلام العربي اخلفيف إلى شــمال غرب أوروبا 
في أيار بواقع 90 ســنتا عن الشهر السابق، 
ليصبح بخصم قدره 2.70 دوالر للبرميل عن 

خام برنت في بورصة انتركونتننتال.
وحتدد ســعر البيع الرســمي للخام العربي 
اخلفيف املتجه إلــى الواليات املتحدة بعالوة 
تبلــغ دوالرا للبرميــل فوق مؤشــر أرغوس 
تشرين  لشــهر  الكبريت  العالية  للخامات 

الثاني من دون تغيير عن الشهر السابق.

فيســبوك  شــركة  اكتشــفت  أن  بعــد 
)Facebook( ثغــرة خطيــرة فــي موقعها 
تسببت في حدوث تسريب لبيانات 50 مليون 
40 مليون  مســتخدم، وتعريض خصوصية 
 Wall حساب آخر للخطر، ونشرت صحيفة 
تقريرا تشير فيه  األمريكية   Street journal
 Facebook إلى أن موقع التواصل االجتماعي
قد يواجه مشكلة قانونية مع االحتاد األوروبي 
وغرامة قد تصل باحلد األقصى الى 1.6 مليار 

دوالر ما ميثل %4 من إيرادات الشركة.
وأوضح التقرير أن الغرامة ترجع إلى مخالفة 
قوانــني اخلصوصيــة التي فرضهــا االحتاد 
األوروبي مؤخــرا، وتُلزم الشــركات العاملة 
داخل حدود الــدول األعضاء بأن تقوم بتقدمي 
تقرير مفصل فور تعرضها ألي تسريب بيانات 
أو اختراق خالل 72 ساعة من حدوث الواقعة.
وتنص القوانني األوروبية علــى أن التقرير ال 
بد أن يذكــر عدد احلســابات امُلترقة وحالة 
تفصيليــة بشــأن البيانات املســربة وعدد 
ســجالت البيانــات التي مت تســريبها، إلى 
جانب تســمية املسؤول عن مسار التحقيق 
الداخلي في الواقعة داخل الشركة، وكذلك 
املســؤول عن الكشــف عن نتائج االختراق 
واالحتياطيــات واإلجراءات التــي مت اتخاذها 

إليقاف وإبطال مفعول الهجوم.

توتال

غازبروم

أرامكو

فيس بوك

اقتصاد8

بغداد ـ الصباح الجديد: 

كشــف مصدر في وزارة النقل، 
أمس األحــد، عن ازديــاد ظاهرة 
تكــدس البضائــع فــي املوانئ 
ملفاتها  حسم  وعدم  العراقية، 
من قبــل الــوزارات، بالرغم من 
صدور قــرار من مجلــس الوزراء 

بهذا الشأن.
وقال املصــدر، إن »ظاهرة تكدس 
البضائــع في املوانــئ العراقية، 
وبالتحديد ميناء في أم قصر في 
محافظة البصرة، لم حتسم من 
قبل الوزارات املعنية، بالرغم من 
رقم  الــوزراء  قرار مجلس  صدور 
)255( لســنة 2018، وأن أغلــب 
فــي مخازن  مركونة  البضائــع 

وساحات املوانئ منذ سنوات«.
وأضاف، أن »البضائع املشار إليها 
عبارة عن آليــات ومعدات ومواد 
تخصصية،  وعجــالت  غذائيــة 
تعرضــت إلــى التلــف وانتهاء 
تبال  ولــم  االفتراضي،  عمرهــا 
الوزارات باســتالمها، ما أدى إلى 
بذمتها،  املترتبــة  املبالغ  تراكم 
فضالً عن صــدور أوامر قضائية 
ومحكمة  املتصــة  احملاكم  من 

هيئة النزاهة بحجزها«.
وبني املصدر أن »ســاحات املوانئ 
تتكــدس فيهــا مادة الســكر 
حلســاب وزارة التجارة منذ سنة 
عجــالت  إلــى  إضافــة   ،2007
إلى  حوضية تخصصيــة عائدة 
وأن  والدفــاع،  البلديات  وزارتــي 
الوزارة خاطبــت الوزارات املعنية 
الســتالمها لكن مــن دون أذان 

صاغية«.

وأشــار إلى أن »جلنة مــن أمانة 
مجلــس الــوزراء، زارت ميناء أم 
أمس،  الشــمالي صبــاح  قصر 
للوقوف علــى آليات تطبيق قرار 
محلــس الــوزراء الصــادر بهذا 

الصدد«.
فــي الشــأن ذاته، حقــق مطار 
بقيمة  إيــرادات  الدولي  البصرة 
2.846 مليــار دينار خــالل الربع 

الثالث من العام اجلاري.

وأوضحت سلطة الطيران املدني 
في بيان علــى موقع وزارة النقل، 
أن عدد الرحالت وصلت إلى 2.881 
 246.362 ألف رحلة، على متنها 
ألف مسافر، خالل الفترة من متوز 

حتى أيلول من العام اجلاري.
وأشار البيان، إلى أن املطار شهد 
تطورا خــالل الربــع الثالث من 
العــام اجلاري من خــالل افتتاح 
مكاتب شركات الطيران العاملة 

في مجال النقل اجلوي.
وأضــاف البيــان، أن إدارة املطار 
تطمح لرفع املستوى التشغيلي 
من خالل تطبيق جميع متطلبات 
ســلطة الطيران املدني العراقي 
ICAA واملنظمة الدولية للطيران 

.ICAO
على صعيد متصل، ذكر مسؤول 
باشــماخ  ان معبــر  حكومــي 
احلدودي في كردســتان مع ايران 

شهد ارتفاعا بنسبة ايراداته.
وقال مدير كمرك معبر باشماخ 
احلدودي شــاخوان بكر في مؤمتر 
صحافي: »خالل االشهر الثمانية 
االولى مــن العــام احلالي حقق 
مقارنة  بوارداته،  ارتفاعــا  املعبر 
بنفس الفترة خالل العام املاضي، 

بنحو 35%«.
التجارية  واضاف بكر ان »احلركة 
في املعبر ارتفعت بنحو ملحوظ، 

إذ حقــق في عــام 2017 ايرادات 
تقدر بنحو 237 مليار دينار، بينما 
الثمانية  حقق خــالل االشــهر 
االولى مــن العــام احلالي فقط 
217 مليار دينار«، مرجحا »ارتفاع 
نســبة االيرادات الى نهاية العام 

احلالي«.
يشــار الــى ان معبر باشــماخ 
احلدودي هو احــد املعابر الدولية 

بني كردستان وايران.

ازدياد ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ العراقية
3 مليارات دينار إيرادات مطار البصرة

ظاهرة تكدس 
البضائع في الموانئ 
العراقية، وبالتحديد 
ميناء في أم قصر 
محافظة البصرة، 
لم تحسم من قبل 
الوزارات المعنية، 
بالرغم من صدور 
قرار مجلس الوزراء 
رقم )255( لسنة 
2018
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متابعة الصباح الجديد:
أمس  التركيــة،  احلكومة  أعلنــت 
األحــد، عــن عزمها تبنــي برنامج 
اقتصــادي قوي من أجــل مكافحة 

التضخم في البالد.
وقــال وزير املالية واخلزانــة التركي، 
بــراءت ألبيرق، في كلمــة له خالل 
وتقييمي حلزب  تشــاوري  اجتمــاع 
إن  احلاكم،  والتنميــة"  "العدالــة 
لبالده  اجلديدة  االقتصاديــة  اخلطة 
على املدى املتوســط، املرتكزة على 
ثالث قواعد رئيســة، هــي "التوازن 
أن  مضيفا  والتغييــر"،  واالنضباط 
"مرحلــة التوازن فــي االقتصاد قد 

بدأت".
وأكد ألبيرق عدم وجود أي تنازل في 

مسألة انضباط امليزانية في تركيا.
ووفقــا ملا صرح بــه الوزير في وقت 
ســابق، فإن حتقيق أهــداف اخلطة 
االقتصاديــة اجلديدة ســيجري في 
األعوام الـــ 3 املقبلة، مبا يتوافق مع 
واقع البالد، وقدرة اإلدارة االقتصادية 

على اتخاذ القرارات السريعة.
وأعلنت مؤسسة اإلحصاء التركية، 
التضخم  نسبة  أن  املاضي،  األربعاء 
لشهر أيلول املاضي، ارتفعت بنسبة 
%6.30، لتصبح النســبة السنوية 

للتضخم 24.52%.
الــى ذلك، قال وزيــر املالية واخلزانة، 
براءت ألبيرق: بــدأت مرحلة التوازن 

في االقتصاد التركي.
جــاء ذلــك، فــي كلمة لــه خالل 
والتقييمي  التشــاوري  االجتمــاع 
الـ 27 حلــزب العدالة والتنمية، في 
قضاء قيزيلجهمام التابع للعاصمة 

أنقرة.
ووفقــا للمعلومات املســتقاة أكد 

الوزيــر البيرق على قوة املؤشــرات 
االقتصاديــة فــي تركيــا، وأعطى 

معلومات بشأن املديونية العامة.
ألبيرق،  واخلزانة،  املالية  وزير  وأشــار 
الى أن نســبة الدين العام في تركيا 
28 في املئة بالنسبة حلجم إجمالي 
إلــى أن هذه  الناجت احمللي، مشــيرا 
النســبة 49 في املئة فــي البلدان 

النامية.
الوزير على أن نسبة املديونية  وأكد 

العامة في وضع جيد جدا.
براءت  واخلزانة،  املاليــة  وزير  وأوضح 
ألبيرق، أن نسبة الديون األسرية إلى 
الدخــل القومي هــي 16 في املائة، 
مشــيرا الى أن هذه النسبة 36 في 
املائة في متوســط البلدان النامية 
في حني أن هذه النسبة 60 في املئة 

في املتوسط العاملي.
ولفــت ألبيرق الــى أن تركيا أفضل 
بكثير من البلدان النامية واملتوسط 

العاملي.
معلومات  البيــرق  الوزيــر  وأعطى 
املديونية  بشأن نســبة متوســط 
تركيا  ان  فقــال  أيضا،  اإلجماليــة 
في مســتوى أفضل بكثير باملقارنة 

بعموم العالم والدول النامية.
وباإلشارة إلى موضوع تخفيض عجز 
البيرق: سيجري  قال  اجلاري  احلساب 
توجيه االســتثمارات بالتنسيق مع 
جميع الوزارات لزيادة الصادرات واحلد 
من عجز احلســاب اجلــاري وضمان 

اإلنتاج التكنولوجي.
وقال وزير املالية واخلزانة: ســيجري 
اإلعالن عــن برنامج قــوي من أجل 

مكافحة التضخم في تركيا.
في الســياق، توقع معهد التمويل 
تراجــع   )IIF( الدولــي  واالقتصــاد 
التركي  االقتصــاد  منــو  معــدالت 
ليســجل انكماشا خالل عام 2019 

بنحو 0.9%.

وكان املعهد نفسه قد توقع سرعة 
منــو االقتصــاد التركي خــالل عام 
2017 بنحو %7.4، ثم أعلن تراجعها 
خالل عــام 2018 إلى %3، معلنا أنه 
في حالة تدهــور العالقات التركية 
األمريكية فــي الفترة املقبلة وزيادة 
صعوبة الشروط التمويلية العاملية، 
سيحقق االقتصاد التركي انكماشا 

بنحو %0.9 خالل عام 2019.
وأوضــح املعهد أنه يتوقــع ارتفاع 
معــدالت التضخــم التركــي من 
%24.5 إلــى %27 خالل عــام 2019، 
السياسات  استمرار  أن  إلى  مشيرا 
املالية التقشفية بسبب االنتخابات 
 ،2019 أذار  احمللية املقبلة املقررة في 

ستكون صعبة.
وكانت احلكومة التركية قد أعلنت 
فــي برنامجها االقتصــادي اجلديد 
%3.8 خالل عام  هدفها حتقيق منــو 
2018، على أن تتراجع معدالت النمو 

فــي عــام 2019 إلــى %2.3. وأعلن 
املعهد توقعاته بشأن معدالت النمو 
لـ58 دولة حوال العالم، مشيرا إلى 
أن هناك توقات بانكماش 4 دول حول 

العالم خالل عام 2019.
ووضــع املعهــد كل مــن تركيا 
واألرجنتني ضمن  وإيــران  وفنزويال 
الدول التي ســتواجه تراجعا في 
معدالت  وتسجيل  النمو  معدالت 
انكمــاش في االقتصاد، مشــيرا 
إلــى أن في حالة حتقــق انكماش 
فــي االقتصاد التركي، ســتكون 
املرة الســبعني التي يتعرض فيها 
االقتصاد التركي لالنكماش خالل 

الـ 60 عاما األخيرة.
وكان املعهــد قد توقــع قبل ذلك 
حتقيق تركيا معــدالت منو بقيمة 
و3.4%   ،2019 عــام  خــالل   3.5%
خــالل عــام 2020، إال أنــه أعلن 
تقليل توقعاته بشأن منو االقتصاد 
التركي في تقريره األخير لتسجل 
%3.2 خالل عام 2019، و%3.1 خالل 

عام 2020.
وأشار التقرير الصادر على املعهد 
إلــى أن الصدمــات العديدة التي 
تؤثر  النامية  الــدول  لها  تعرضت 
سلبا في االقتصاد العاملي، مشيرا 
إلى ارتفاع معدالت الفائدة عامليا، 
وتراجــع التجــارة وقــال إن حالة 
تعاني  الذي  االقتصــادي  التدهور 
منه كل مــن تركيا واألرجنني تعد 

مثاال حيا على ذلك.
الصادر في  املعهــد  تقرير  وكانت 
منو  توقع  املاضي  نيســان  شــهر 
 2018 عام  التركي خالل  االقتصاد 
بنحو %4.2، وخالل عام 2019 بنحو 

.4.4%

تركيا تستعد لإلعالن عن خطة اقتصادية لمكافحة التضخم
أنقرة: ارتفاع نسبته في أيلول إلى 6.30 %

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجعــت مبيعات البنــك املركزي 
من العملــة األجنبية، أمس األحد، 
إلى 128.45 مليون دوالر، في مقابل 
مبيعــات قيمتهــا 159.57 مليون 
دوالر مبزاد يوم اخلميس املاضي، بنحو 

31.12 مليون دوالر.
وذكر بيان للبنك، أن "سعر الصرف 
بلــغ 1190 دينــارا لــكل دوالر، في 

31 مصرفا،  املنعقد مبشاركة  املزاد 
للتحويل  فقــط  واحدة  وشــركة 

املالي".
وأضــاف البيان أن "تلــك املبيعات 
االثنني"،  )اليــوم(  نتائج مــزاد  هي 
موضحــا أن "إجمالي البيع الكلي 

بلغ 160.58 مليون دوالر".
وتابــع ان "حجــم املبالــغ املبيعة 
لتعزيز أرصدة املصــارف في اخلارج 

126.05 مليــون دوالر، في حني  بلغ 
بنحو  املبيع  النقــد  إجمالــي  ُقدر 

34.53 مليون دوالر".
وأوضــح أن "بيــع املبالــغ احملولة 
يكون  اخلارج  في  املصارف  حلسابات 
بســعر 1190 دينارا لكل دوالر، أما 
بالسعر  فســيكون  النقدي  البيع 

نفسه".
في الســياق، أنهى املؤشــر العام 

لســوق العــراق لــأوراق املاليــة 
تعامالت أمس األحد، أولى جلسات 
عند   ،0.27% متراجعــا  األســبوع، 
مستوى 520.39 نقطة، خاسرا 1.4 
نقطة، مقارنة مبســتويات جلسة 

يوم اخلميس.
وتأثــر أداء البورصــة، بتراجــع 10 
أســهم، تقدمها املصــرف املتحد 
بنســبة %8.33، ومصــرف املوصل 

اللحوم  وتســويق  وإنتــاج   ،6.25%
 ،3.08% الدوائية  واملنصــور   3.33%
وبغداد للمشربات الغازية بـ 1.76%.

في املقابل ارتفع 8 أسهم، تصدرها 
اخلياطــة احلديثة بـ 10 %، ومصرف 
اخلليج %5.88، واملصرف اإلســالمي 

.3.13%
وتراجع حجم التداوالت إلى 470.19 
مليون ســهم، في مقابــل 25.01 

املاضية،  باجللســة  ســهم  مليار 
كمــا انخفضت قيمــة التداوالت 
إلى 216.57 مليون دينار، في مقابل 
7.62 مليار دينار باجللسة السابقة.

وتصــدر ســهم مصــرف املوصل 
التعامالت حجمــا، من خالل تداول 
333.21 مليون ســهم، بينما تقدم  
ســهم تصنيع التمور السيولة بـ 

69.06 مليون دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال البنــك املركــزي الصينــي 
أمس األحد إنه ســيخفض حجم 
السيولة التي ينبغي أن حتتفظ بها 
معظم البنــوك كاحتياطيات من 
أجل خفض تكلفة التمويل وحتفيز 
النمو وسط مخاوف بشأن التبعات 
االقتصادية احملتملة لتفاقم اخلالف 

التجاري مع الواليات املتحدة.
يأتــي خفض االحتياطيــات الرابع 
لبنك الشــعب الصيني هذا العام 
بعــد أن تعهــدت بكني بتســريع 

خطــط الســتثمار املليــارات في 
مع  التحتية  البنيــة  مشــروعات 
من  مزيد  علــى  مؤشــرات  ظهور 
التباطــؤ االقتصــادي فــي ظــل 
انحسار معدالت منو االستثمار إلى 

مستويات قياسية منخفضة.
إن نســبة االحتياطي  البنك  وقال 
البالغــة حاليا  للبنوك  اإللزامــي 
الكبرى  للمؤسســات  باملئة   15.5
و13.5 باملئة للمؤسســات األصغر 
ســتنخفض بواقــع 100 نقطــة 
أساس من 15 أكتوبر تشرين األول.

بذلك  املركــزي  البنك  وســيضخ 
اخلفــض مبلغا صافيا قــدره 750 
مليــار يــوان )109.2 مليــار دوالر( 
في النظــام املصرفي عــن طريق 
حتريــر ســيولة تبلــغ 1.2 تريليون 
450 ميار  يوان وســيذهب مبلــغ 
يوان لتعويض تســهيالت ائتمانية 

متوسطة األجل تستحق السداد.
وقــال البنــك املركــزي يــوم إنه 
ســيواصل تبني اإلجراءات الالزمة 
لتحقيق االســتقرار فــي توقعات 
الســوق بينما يبقي على سياسة 

نقدية تتسم بتوخي احلذر واحلياد.
وقال إنه ”ســيبقي علي ســيولة 
وفيــرة معقولة تكفــي لدعم منو 
وحجم  النقدي  لالئتمــان  معقول 

التمويل االجتماعي“.
وتابــع البنــك أن خفض نســبة 
االحتياطــي اإللزامي لن يشــكل 
ضغطــا مــن أجل خفــض قيمة 
أنه سيحافظ على  اليوان مضيفا 

استقرار أسواق الصرف األجنبي.
النقــد  احتياطيــات  وتراجعــت 
األجنبي في الصني أكثر من املتوقع 

اليوان أكثر  أيلول مع انخفاض  في 
امام الدوالر وســط توتــرات جتارية 

متزايدة مع الواليات املتحدة.
املركزي  البنــك  بيانات  وأظهــرت 
الصيني أمس األحد أن االحتياطيات 
نزلت 22.69 مليــار دوالر في أيلول 
إلى 3.087 تريليون دوالر مقارنة مع 

تراجع بلغ 8.23 مليار في آب.
اســتطلعت  اقتصاديون  وتوقــع 
تنخفــض  أن  آراءهــم  رويتــرز 
مليارات  خمســة  االحتياطيــات 
إلى 3.105 تريليــون دوالر )الدوالر = 

6.8680 يوان صيني(.
على  السادس  للشهر  اليوان  ونزل 
التوالي في أيلول مع استمرار قوة 
الدوالر مما يشــير إلى أن بكني رمبا 
ليست في عجلة للتدخل نظرا ألن 
ضعف العملة سيدعم مصدريها 
مع تصاعــد احلــرب التجارية مع 

الواليات املتحدة.
الذهب  احتياطيات  قيمــة  ونزلت 
الصينية إلــى 70.327 مليار دوالر 
في نهايــة أيلول من 71.228 مليار 

في نهاية آب.

تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة األجنبية

الصين تقّلص االحتياطي اإللزامي للبنوك لتحفيز النمو

»األوراق المالية« تتداول 470 مليون سهم 
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حذام يوسف طاهر

الصباح الجديد
 

غادرنا الفنان الروائي واملســرحي الدكتور 
شــفيق املهدي مدير عام دائــرة الفنون 
العامة فــي وزارة الثقافة عــن 62 عاما، 
بعد صراع مــع املرض لم ميهلــه طويالً، 
كان نشطا وحيويا ومحبا للجميع، حاول 
جاهــدا ان يعمل شــيئا لألديب واملثقف 
العراقي، مع ما تيســر له من إمكانيات 
تتيح له ممارسة عمله بعيدا عن التعقيد.

ولد شفيق املهدي في محافظة الديوانية 
عام 1956. وحصل على درجة الدكتوراه في 
فلسفة الفن من جامعة بغداد عام 1996، 
والــده كاتب عدل عمل فــي محافظات 
عديــدة اهمها مدن الوســط , والدكتور 
شفيق املهدي مرشح لدرجة البروفيسور 
العلمية بعد ان نال االستاذية ) مساعد ( 
عام 1997، شغلته دوائر امليدان املسرحي 
وزارة  والوظيفي في مؤسسات  والثقافي 
الثقافة العراقيــة فعمل مديرا عاما ل » 
دار ثقافــة الطفل » عام 2003 , ثم اختير 
مديراً عاما لســينما ومسرح العراق عام 
2008 لتاهيــل هذه املؤسســة العريقة 
التي عانت احلرمان وجنح مبهمته حســب 
كبار ومتخصصي الفن واملسرح العراقي 

واملتبقني من روادهم .
دخــل دار ثقافة النشــر الكردية التابعة 
لوزارة الثقافة مديرا عاما لها بعد اقصائه 
من إدارة دائرة السينما واملسرح اثر عرض 
ممثلة أملانية على خشبة املسرح الوطني 
وحســبها اخرون انها مكيــدة لتكميم 
صوته العالي في نهــج احلرية والثقافة، 
كان هــذا في العــام 2013 عندما كانت 
بغــداد عاصمة للثقافــة العربية، وُقدم 
الدكتور شــفيق املهدي إلــى محاكمة 
قضائية فــي العراق ترافق معها امر وزارة 
الثقافة، بســحب يده الوظيفية وتوجيه 
عقوبة اإلنذار، مع صدور بيان رسمي ضده 
لوقوفه مع عرض مسرحي أملاني ُقدم على 
وفيه  العراقي،  الوطني  املســرح  خشبة 
نــداء واضح للحرية وعلــى اثرها امتدت 
الثقافية  واالعتصامــات  االحتجاجــات 
تضامنا مع الدكتور شــفيق املهدي في 
وابرزها  العديــد من احملافظــات  و  بغداد 
االحتجــاج الذي ظهر في شــارع املتنبي 
في بغداد علــى امتداد اســابيع اضافة 
إلى احتجاجات عربيــة ملثقفني عرب في 
عدد من الدول العربيــة، اذ تعاطف معه 
الشارع العراقي في قضيته بيد ان اخرين 
اعتبروها سابقة للعراق ضحى من اجلها 

مبنصبه الوظيفي .
بعدها عمــل مديرا عامــا لدائرة الفنون 
التشكيلية في وزارة الثقافة بعد ان نادى 
كبار تشــكيليوا العراق بوجوب اشغاله 
لهــذا املنصب، فــاز باســتفتاء اقامته 
العراقية  الســويدية  النــور  مؤسســة 

كأفضل شخصية ثقافية لعام2009 .
للراحل مؤلفــات عديدة ابرزهــا ) ازمنة 
املسرح ( و ) الشفرة والصورة في مسرح 
الطفــل ( و ) املوجــز في تاريخ املســرح 
العراقــي ( و ) املوجز في تاريخ املســرح 
الفرنسي احلديث : دراســة في جون بول 
ارتــر ( و ) كراســة » مفهــوم الزمن في 
املســرح الفرنســي احلديث : دراسة عن 
جون بول ســارتر » ( اضافة إلى عشــرات 

البحوث في تخصصه املهني
قدم عروضا بــارزة في املســرح العراقي 
 ( و   ) مكبــث   ( » مســرحيتا  واهمهــا 
العاصفة ( ل شكسبير ومشعلوا احلرائق 
ل ماكــس فريــش والتي احدثــت اجتاها 
جتريبيا في املســرح العراقــي املعاصر و 
مســرحية ) املعطف ( عن رواية غوغول 
بنفس االسم وهو أطول عرض صامت في 
تاريخ املسرح العراقي و اخرج مسرحية ) 
لعبة حلم ( للكاتب السويدي ) اوغوست 
الثالث لهذه  العرض  ( وعد  ســترينبيرج 
الكثير من  إلى  املســرحية عامليا اضافة 

العروض االخرى
اشــرف وناقش على أكثر من مئة رسالة 
ماجستير ودكتوراه واخر اطروحة نوقشت 
لنيل شهادة الدكتوراه من اكادميية الفنون 
اجلميلــة جامعة بغداد يــوم 2015/1/20 
ومنذ عام 1989 وحلد كتابة هذه السطور 
مازال مستمرا بالبحث ومناقشة اطاريح 

املاجستير والدكتوراه في العراق
ومن اجلديــر بالذكر ان الدكتور شــفيق 
انتخابــات اكادميية  املهدي قد حــاز في 
الفنون اجلميلة فــي منتصف عام 2003 
م علــى عمادة اكادمييــة الفنون اجلميلة 

باألغلبية الساحقة
نالت محاضرات الدكتور شــفيق املهدي 
فــي رحالتــه املكوكيــة لعديــد الدول 
العربية حضورا منقطع النظير من أهم 
هذه احملاضرات كانــت في دولة قطر وفي 
العاصمــة املصرية القاهــرة وفي تونس 
العاصمة كما الح جمهور املتابعني على 
ان يلقــي محاضرات في املغــرب واخرها 
في العاصمة األردنيــة عمان مضافا إلى 
النشاطات  الغلب  الدائمة  تغطيته  ذلك 
وجامعاتها  العــراق  مــدن  في  الثقافية 
الشــان  تهم  التي  واملؤمتــرات  واحملافــل 

الثقافــي العراقــي، حاصل علــى جائزة 
أفضل مخرج مســرحي فــي العراق عام 

1989
وكتبت عن الصحفية وداد إبراهيم مقاال 
العراقي شفيق  )ابن املسرح  حمل عنوان 
املهدي يقف امام املشــهد التشــكيلي 
مديرا لدائرة الفنون التشــكيلية ( ذكرت 
فيه تفاصيل عن تسلمه مهامه في دائرة 
الفنون التشــكيلية: »تســلم د. شفيق 
2014/7/10مهامه  املهدي صباح اخلميس 
كمدير عــام لدائرة الفنون التشــكيلية 
بعــد ان غادرها الكاتــب العراقي جمال 
العتابــي، ومــن املعروف ان هــذه الدائرة 
تعــد العصب االهــم في حركــة الفن 

العديد  العراقي كونها تضم  التشكيلي 
من كبار الفنانني التشكيلني مثل الرسام 
ســالم عطا صبري والنحات قاسم حمزة 
وطه وهيب وندى احلسناوي واخلزافة زينب 
الركابي وشــخصيات فنيــة اخرى فيما 
العديد مــن االروقة  الدائــرة  تضم هذه 
التي تهتم بالفــن منها املتحف الوطني 
والورشــة الفنية ودائرة املعارض واملرسم 
احلر ويقف على ادارة هذة االقســام عدد 
من اخملتصني في شــؤون الفن فيما تقف 
هذه الدائرة على اقامــة املعارض الفنية 
قاعات  اكبر  في  واملهرجانات  والنشاطات 
للعرض الفنــي في العراق علما انها تعد 
حلقة الوصل بني املهرجانات والفعاليات 

التشــكيلية فــي العالم وبــني الفنان 
العراقــي ، وهــذه هي املــرة االولى التي 
شــخصية  الدائرة  هذه  مهام  يتســلم 
مســرحية تعد من الشخصيات املهمة 
في حركة املســرح العراقي وهو د.شفيق 
املهدي )1956الديوانية( الذي تقلد العديد 
من املناصــف فــي دوائــر وزارة الثقافة 
كونه احد الشــخصيات الفنية واالدبية 
واالكادميية املهمة في الوســط الثقافي 
الثمانينات وحتى االن وكان  العراقي منذ 
املهدي قد عمل مدير عام لثقافة االطفال 
ودائرة الســينما واملسرح واخرها منصف 

مدير عام دار النشر والثقافة الكردية.
وكان هــذا املبدع قد عمل في الثمانينات 
من القرن املاضي اســتاذ جامعي للفترة 
من 82 وحتى 2000,,. اســاذ مساعد فن 

.ومعاون عميد كلية الفنون اجلميلة.
قدم للمســرح اخراجــا او تاليفا العديد 
الزوايا  :رائحة  من االعمال املسرحة منها 
رواية   - التــم- املعطــف  1980 اغنيــة 
غوغل احلارس - هارولــد بنتر -988 لعبة 
حلم - لواغست ســترانديرغ -العاصفة 
ومســرحية مكبث لشكســبير -1989 
مشــغلوا احلرائق 1988، وحلركتة الدؤوبة 
في مفاصل الثقافة العراقية حصل على 
العديد مــن اجلوائز منهــا، جائزة افضل 
مخرج مسرح عراقي عام 1989 .شهادتني 
املســرحي. شهادة  النقد  في  تقديريتني 
2006. جائزة  درع الصحافة العراقية عام 

العنقاء الدولية عام 2006.
عبــر عــن افــكاره الفنية واملســرحية 
والفلســفية عبر العديد مــن املؤلفات 
منهــا . ) ازمنة املســرح ( و ) الشــفرة 
والصورة في مسرح الطفل ( و ) املوجز في 
تاريخ املسرح العراقي ( و ) املوجز في تاريخ 
املسرح الفرنسي احلديث : دراسة في جون 
بول سارتر ( و ) كراســة » مفهوم الزمن 
في املسرح الفرنسي احلديث : دراسة عن 

جون بول سارتر » (.
وكان املهــدي قــد اقام عدة نشــاطات 
ثقافية في دار الثقافة والنشــر الكردية 
منها الندوة الثقافية التي حملت عنوان 
أدارها األســتاذ  ) صور وذكريات بغدادية( 
)حســني اجلــاف ( تناولــت العديــد من 
الذكريات البغدادية والتي دونها في كتاب 
حمل عنوان ) مواويل وليالي ( من تأليفه 
الشــخصيات  من  كبير  عــدد  وبحضور 
الثقافيــة واألدبيــة وتخللتهــا حوارات 
ومناقشــات وذكريات بغدادية لشخوص 
سياســية وادبيــة وثقافية مــن الكرد 

والعرب«.

يقول الروائي كــورت فونيجت:« إحتِم بالفن ، أنا 
ال أمزح على اإلطالق ، الفن ليس وسيلة لكسب 
العيش فقط ، بل إنُه الطريقة اإلنســانية جلعل 
احلياة أكثر إحتماالً ، ُقم مبمارســة الفن ، بدون أن 
تهتم إن ُكنت تقوم بذلك بشــكل جيد أو سيء 
، الفــن هــو الطريقة الصحيحــة جلعل روحك 
تنمو وتزدهر ، من أجل السماء ، ُقم بالغناء وأنت 
تستحم ، أرقص وأنت تستمع الى املوسيقى في 
الراديو ، احكي حكايات وقصص لألخرين ، أكتب 
قصيدة إلى صديق لك ، حتى لو كانت سيئة جداً 
، حاول أن مُتارس الفن قدر إســتطاعتك، فسوف 
حتصل على ُمكافأة مجزية جدا ، وهي أنك أبدعت 

شيء ما«.
ال يخفى على أحد تأثير املوسيقى والرقص على 
النفس البشرية، بل حتى على الكائنات األخرى، 
بعــد ان اثبتت التجــارب للعلمــاء، ان احليوانات 
تنتج حليبا أكثر عند ســماعها للموســيقى، 
والنباتات تنمو بسرعة أكبر وتثمر عند سماعها 

للموسيقى.
وتؤثر الفنون األخرى على االنســان بشكل كبير 
إذا متعن بها ومارســها وغادر منطقة اخلوف من 
التجربة، فعازف العود يظن ان احلياة عاطلة بدون 
الة العود، والرسام يتساءل بثقة« كيف ميكن ان 
يعيش االنســان بدون ان يرســم؟«، وهكذا بقية 
الفنــون تأخذ مأخذها من املهتــم بها واملمارس 

لها.
بعد أحــداث التغيير، ولدخول تقاليد طارئة على 
اجملتمــع العراقــي، أصبحت الفنــون بعمومها 
تهمــة، فتراجع الفن بــكل الوانه فــي العراق 
بســبب النظرة القاصرة له، وملن ميارسه، ومع ان 
املوسيقى تهذب النفس وتخلق حالة من الصفاء 
والتصالح مع النفس ومع االخر، اال ان الكثير من 
الفنانني اكتفى بدور املتفــرج، واالنتظار ملعجزة 
تعيــد العراق الــى ما كان عليه من فــن وابداع، 
فما موجود على الســاحة الفنية اليوم ال يرقى 
الى ان يوصف بالفن او االبداع بل مجرد محاوالت 
متواضعة بالعموم اال فعاليات نادرة رمبا يحق لنا 
ان نسميها فناً وغالبا ما تكون صنعت خصيصا 

للمشاركة بها خارج العراق!.
نحتاج اليوم الى إعــادة غربلة لكل مامر بنا من 
أزمات ومعوقات ســاهم بها قادة البلد بشــكل 
رئيســي بال مباالتهم لكل مايحدث من خروقات 
أمنيــة واجتماعية وركــزوا فقط علــى مقدار 

حصتهم من الكعكة ) الوطن(!.

الفن يصنع الحياة

الدكتور شفيق المهدي كسب بمشواريه الثقافي 
والمهني المحبة والوطن وخسرنا بموته

دراسة

شفيق املهدي

اصدار

شعر

اصدار

دائرة العالقات الثقافية تضيف الروائي عامر 
حميو بمناسبة صدور منجزه الثالث )سلم بازوزو ( 

الشروق« تصدر طبعة ثانية من رواية 
»أصوات« لسليمان فياض

محمد حمزة الجبوري 
 

ضيف البيــت الثقافي في القاســم التابع 
لدائــرة العالقات الثقافيــة العامة في وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار في أمسية الروائي 
عامر حميو مبناســبة صــدور منجزه الروائي 

الثالث )سلم بازوزو ( .
األمســية استهلت بقراءة الســيرة املهنية 
للضيف من قبل الدكتور محمد الشــبيلي 
،بعــد ذلك بني حميــو أن »بــازوزو حتيلنا إلى 
أســطورة اخللق عنــد احلضارة الســومرية 
والبابلية واالشــورية ، الذي يرمــز إلى آلهة 
الشر في العالم السفلي« ،مبيناً أن » احالة 
املفهوم امليثلوجي لإلله بازوزو في الرواية هو 
إحالة رمزية، ألن املنت الســردي في الرواية لم 
يذكر فيه أسم اإلله بازوزو من الصفحة األولى 
إلى الصفحة األخيرة مبعنى أنه إحالة رمزية 
مســتوحاة من احلضــارات العراقية الثالث ، 
لتوظيفه حالة واقعية مر بها العراق منذ عام 

1968 ولغاية حترير املوصل  عام 2017« 
 تخلل األمســية ورقة نقديــة للدكتور أياد 
الســالمي بني خاللها أن » الرواية ســلطت 
الضوء على البنية الذهنية لبالد وادي الرافدين 

وما حملتــه في طياتها مــن مأس وخطوب 
مبعنى أن هذا املنجز الروائي يعد مقاربة نقدية 
تضــع الرواية بني الواقــع التاريخي واملتخيل 
الســردي » ، واصفا القيمة املعرفية للمنجز 
ب«الهامة » ، معتبرا أن » ثمة تراكم معرفي 
وايديولوجــي بني فكر الروائــي حلضة احلرب 
ما شــكل ثيمة الهم العراقي الذي خلفته 
احلروب املتناسلة » ،مؤشــرا أن كاتب الرواية 
أعتمد الطريقة البرختية في صناعة منجزه 
الروائي معتمدا أســلوب التناص مع وظائف 

كبير اإلله بــازوزو لتصوير الواقــع املعاش » 
حضراألمســية - التــي شــهدت  مداخالت 
عديدة كان من بينها مداخلــة للدكتور زيد 
ثامر عبــد الكاظم وأخرى لألديــب الدكتور 
أحمد اخليال اجلنابي - أساتذة جامعات وأدباء 
دوائر رســمية ومتتبعني  وفنانني وممثلني عن 
للشــأن الثقافي واختتمت بتقدمي شــهادة 
تقديرية مــن إدارة البيت الثقافــي  للروائي 
الضيف  تثمينــا لدوره املتميـــز في خدمة  

املسيرة األدبية والثقافية.

 
اصدرت دار »الشــروق« طبعة ثانية من رواية »أصوات« للكاتب 
الراحل ســليمان فيــاض )-1929 2015( بعــد طبعة كانت قد 
أصدرتها عام 2010 وقد صدرت هذه الرواية للمرة األولى في عام 

.1972
وتتضمن طبعة »الشــروق«، الرواية ودراســات عنها لعدد من 
النقاد منهم جابر عصفور ومحمد بدوي وأبو املعاطي أبو النجا 
وعلي الراعي وريشار جاكمون وجورج طرابيشي، وذلك في 246 

صفحة.
وتســتهل تلك الطبعة بشهادة لســليمان فياض حتت عنوان 
»قصة القصة«، وفيها يؤكد أنه استند في كتابتها إلى واقعة 
حقيقية رآها بنفســه عام 1958 في إحدى قرى شــمال شرق 

الدلتا.
في تلــك الرواية: يعود حامــد البحيري من باريــس إلى قريته 
»الدراويــش« التي تتأهب الســتقباله هو وزوجته الفرنســية 
العائدة معه »ســيمون«، ومبجرد وصولهم إلى القرية ينقسم 
النــاس حول »ســيمون« ويدخلــون في جــوالت ال تنتهي من 
النميمة الريفية حول ســلوك »اخلواجاية« القادمة من العالم 
اآلخر.. متضي األيام وتلعب الغيرة اإلنسانية والثقافية دورها في 
جرمية تودي بحياة »ســيمون« وحتمل دالالت عميقة حول املعنى 

احلقيقي للتواصل احلضاري.
وســليمان فياض كتــب القصة والروايــة واليوميات واألبحاث 
اللغويــة كمــا كتب لألطفــال، حصل علــى جائــزة الدولة 
التشــجيعية عام 1970، وجائزة الدولــة التقديرية عام 2002، 

باإلضافة إلى جائزة العويس الثقافية عام 1994.

سعد جاسم

وطٌن آخٌر
يأوينا في تشّردِنا الفادِح

وفي غربِتنا الـسوداء
وفي حياتِنا اجلاحدة

***

الكتابة: طقٌس روحيٌّ باذخ
نتجّلى فيِه ونتعالى

نحَو فضاءاِت املطلِق القزحي

***
الكتابُة: والدٌة سّريٌة

ننزُف فيها أجّنتنا الضوئيني
واحللمينَي والقدرينَي واملالئكيني

***
الكتابُة: أُنثى عاريٌة ومجنونة

النعرُف متى تفاجُئنا
بتوّهِج رغبِتها احلمراء

وشهوتها النارية
التي تتصاعُد عالياً ... عالياً

في سريرِ احلبِّ األخضر

***
الكتابُة: رحلٌة غامضٌة وساحرٌة 

وخرافية
متضي بنا ... ومنضي بها

في: غاباِت وبراري الغامض واجملهول

وليالي الوجِع القاسي والكوابيِس 
املتوّحشة

واالحالِم التي تتألأل كأقواِس الفرح
ومحطاِت املنافي الكئيبة
وساحاِت ومالجئ احلروب 

الفنطازية
وكرنفاالِت االعراِس الباذخة
وفي الرحيِل والزنازيِن الباردة

والسجوِن اخلانقة ونشيج االمهاْت
وفي االغاني والهديِل والزقزقة

وضحكاِت احلبيباِت في حلظاِت 

فرِحُهنَّ الكوني

***
الكتابُة: حبُّنا اجلميل

وهاجُسنا املستحيُل وقلُقنا 
الراعف

ونزيُفنا اخلائف ونحيُبنا
وخوُفنا ونزُقنا الطاغي

***

الكتابُة: مغامرُة حياة
وهي حياٌة في احلياة

وأرى: انها جديرة بأن تعاَش
بكلِّ ماحتملُه من هواجس 

ومخاطر
وعناءات وزهد وجتٍل

وصعلكْة وفقٍر وعزلٍة
وإشراقاِت روٍح كونية

***
الكتابُة تستحُق مّنا

نحُن احلاملنَي واملغامريَن
والعشاُق واجملانني

أن مننَحها حياًة كاملة
وبال أيَّة غائيٍة او نفعيٍة

أو حيلٍة ...أو طمٍع
أو ُمكٍر ثعلبيٍّ

 وذئبيٍّ أحمق وأعمى

*** 
الكتابُة: حلُمنا األبدي

وخالُصنا األكيد

تجّليات الكتابة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم االحتــاد املركــزي للدراجات، 
فعاليــة وطنيــة من بغــداد إلى 
قضــاء آمرلــي، في نقل رســالة 
بني  وتأكيدها  السليمي  التعايش 
ابنــاء اجملتمع العراقي بعد ما مرت 
به املدن العراقية وبينها آمرلي من 

سطوة التنظيمات األرهابية.
وقــال امني ســر االحتــاد املركزي 
للدراجات، قتيبة الطائي، ان احتاده 
شكل  فرق مثلت )النخبة الوطني،  
ونادي ثورة العشرين من محافظة 
السماوة، وفريق نادي كربالء، وفريق 
انطلقوا  حيــث  العــراق(،  رحالة 
من بغــداد عاصمة الســالم إلى 
مدينة آمرلي ووجدوا ترحيبا كبيرا 
من قيادة الشــرطة وتشــكيالت 
اجليش واحلشد الشــعبي وأهالي 
القضاء، موضحا ان الوفد ترأســه 

امير البياتــي رئيس احتاد الدراجات 
على  الــذي حرص  املركزي  النارية 
آمرلي،  زيارة مديرية شرطة قضاء 
حيث بذلت قوات املديرية وســرية 
التعاون  الطوارئ جهود كبيرة في 
الفعالية  الدراجات طيلة  وفد  مع 

الوطنية التي اقيمت في القضاء.. 
واشــار إلــى ان احتاده ســينظم 
للدراجات  كــروس(  )املوتو  بطولة 
النارية في املدينة الصامدة تأكيداً 
للترابط األخوي بني ابناء شــعبنا 

العراقي الواحد.

جاكارتا ـ طالل العامري* 

الوســام  هادي  عمار  املبارزة  حقق 
البرونزي عقب حصوله على املركز 
الثالث بسالح الشيش وكان يؤمل 
له احلصول على الوســام الذهبي 
طالته،  التي  املفاجأة  اخلسارة  لوال 
مــن جانب آخــر تغلــب املنتخب 
العراقي لكــرة اجلرس للمكفوفني 
على منتخــب قطــر بنتيجة ١٨ 
مقابــل ١١ في اللقــاء الذي جرى 
بينهما في صالة األلعاب الرياضية 

في امللعب الكبير.
ووســط حفل كبير وبهيج شهد 
املنّوعة  الفقــرات  مــن  العديــد 
إحتضنه ملعــب )كلورا بن كارنو( 
)جاكو  اإلندونيسي  الرئيس  إفتتح 
ويــدادو( الذي شــارك أيضــاً في 
بالدورة  اخلاصــة  الشــعلة  إيقاد 
األلعاب  دورة  كاله(  )يوسف  ونائبه 
اآلســيوية الثالثة ملتحدي اإلعاقة 
العاصمــة  تســتضيفها  التــي 
والتــي  )جاكارتــا(  اإلندونيســيا 
تســتمر للفترة من اخلامس وحتى 
الثالث عشر من تشرين األول 2018 

وتشارك فيها )34( دولة.
إشتمل حفل اإلفتتاح على الكثير 
من الفقرات واإلســتعراضات التي 
أدتهــا مجاميــع مــن املتطّوعني 
صاحبها عــرض للباليه اإليقاعي 
على كرسي متحرك قدمه رياضي 
إندونيسي نال إستحسان احلضور، 
اجلماهير  حناجــر  صدحــت  كما 
واحلضور مــن املشــاركني بأغاني 
لغات  جميــع  شــملت  مختلفة 

البلدان املشاركة.
للبطولة  الفنــي  االجتمــاع  بعد 
ضمن  املنافسات  جرت   )10-5( يوم 
اجملاميــع ومتكــن العبنا ســعيد 

موســى الذي متكن في اليوم األول 
مــن الفوز بنتيجة ثالثة أشــواط 
مقابل شوط واحد على أحد أكبر 
وأهم  املصنفــني العاملني وهو لي 
باملقابل  منك من هونك كونــك.. 
تعــّرض  العب منتخب الشــباب 
محمد قحطان إلى إخلســارة أمام 
كاتيوشي  ياكي  الياباني  منافسه 
بنتيجة )3_0( وكانت على التوالي 
)11_4 و 11_9 و 11_1( ثــم عاد 
العبنا ســعيد موســى في اليوم 
اإلنتصار في مباراته  الثاني وحقق 

الثانية على الكوري الشمالي كيم 
يومك كو بنتجة )3_1( بعد أن كان 
الكوري متقدماً في الشــوط األول 
لكن قدرات العبنا البطل ســعيد 
وتوجيهات املــدرب غيرت النتيجة 
في الشوط الثاني وليحقق موسى 
الفــوز بفــارق كبير مــن النقاط 
)11_4( بحيث صدم وتفاجأ الالعب 
الكوري من املستوى العالي لالعبنا 
له  إستسلم  حتى  موسى  سعيد 
كلياً وهــو ما حتقق في الشــوط 
الثالث حني إنتهى بـ)11_7(  وليتم 

احلســم في الشوط الرابع واألخير 
أيضاً.. بـــ)11_4(  الرافديــن  إلبن 
والــكل كان يترقب  املباراة األخيرة 
لتحديد بطل اجملموعة والتي قابل 
فيها العبنا الياباني نوما ســاكي 
الذي هــزم العراقي بنتيجة )3_1( 
ويتصدر اجملموعة فيما بقي العبنا 
بإنتظار القرعــة ليعرف من يقابل 
فــي دور التقاطع وهــو األهم في 

البطولة.
على صعيــد متصل ظهرت قرعة 
الكرة الطائرة جلوس والتي أسفرت 

عن لقاء العراق بأوزببكســتان ثم 
اندونيســيا وأخيرا مينمار... فيما 
وقع الفريق العراقي في مجموعة 
حديدية بكرة السلة كراسي ضمه 
إلــى جانب تايلند والصــني وإيران 
إضافة للبلد املضيف اندونيســيا، 
الوطني  منتخبنا  إســتهل  حيث 
بكرة السلة مشــواره بعرٍض غير 
مقنــع دفعه لتلقي اخلســارة من 
كبيرة  وبنتيجة  الصينــي  الفريق 
أن  بعد  نقطــة   )54_81( بلغــت 
إنتهى النصــف األول صينياً أيضاً 

تنفع  ولــم  نقطــة  بـــ)46_28( 
محــاوالت منتخبنا التي ســّرعوا 
من خاللها اللعب، إلفتقادهم إلى 
مــن يترجم الفــرص التي أتيحت 
والتي مّيزت الفريق الصيني كونه 
إســتغل أغلب الكرات التي كانت 
من  التسجيل  وإســتثمر  بحوزته 
وأفلح  نقاط  الثالث  منطقة  خارج 
املباراة..  في تعزيز رصيده.. عقــب 
كان التأّثــر واضحاً علــى عناصر 
الفريق وكادرهــم التدريبي ورئيس 
الصاحلي  الســيد ســعد  البعثة 
الدكتور عقيل  الباراملبيــة  ورئيس 
حميــد واألمــني العــام وعدد من 
أعضــاء املكتب التنفيــذي الذين 
آثروا التواجد وتهيئة عوامل حتفيز 
ملنتخبنــا الذي لم يكن مبســتواه 
مطلقــاً.. ويلتقي العــراق يوم غد 
مــع فريق املنتخــب التايالندي ثم 
يخوض لقــاءه األهم في اجملموعة 
يــوم غــٍد الثالثــاء مع إيــران ثم 
يكون ختام لقــاءات اجملموعة أمام 
اندونيسيا صاحبة األرض واجلمهور 

يوم األربعاء املقبل.
كمــا أوقعت القرعــة العراق في 
اجملموعــة األولــى لكــرة الهدف 
مع  جمعته  حــني  للمكفوفــني 
منتخبــات إيران وقطــر واليابان.. 
وتفتتــح اجملموعة بلقــاء العراق 
يلتقــي منتخبنــا  ثــم  وقطــر 
باملنتخــب اليابانــي اليوم االثنني 
يوم  اجملموعة  لقاءات  ويكون ختام 
غٍد الثالثاء أمــام إيران.. ومنتخب 
بني  مــن  العراقي  اجلــرس  كــرة 
املرشــحني ألحدى امليداليات وهو 
قادر على ذلك إن إســتطاع إجتياز 

اللقاء األول.

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي

العراق يحصد أول وسام برونزي بدورة األلعاب البارالمبية 
»سلة الكراسي« يخسر أمام الصين 

مبارزة الكراسي حتصد أول األوسمة

احتاد الدراجات في آمرلي
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روما ـ وكاالت:

تغلب نــادي يوفنتوس، على مضيفه 
أودينيــزي، بهدفــني دون رد، مســاء 
أول أمــس، في املبــاراة التي جمعت 
الفريقــني، علــى ملعــب الفريولي، 
ضمــن منافســات اجلولــة الثامنة 
من عمــر الــدوري اإليطالي.وحملت 
ثنائيــة الســيدة العجــوز، توقيــع 
 ،33 الدقيقة  بنتانكور، فــي  رودريجو 
الدقيقة  فــي  رونالدو  وكريســتيانو 
37.وحظيــت مواجهــة يوفنتــوس 
وأودينيــزي، بالعديــد من املشــاهد 
الالفتة، التي يستعرضها موقع ، في 

السطور التالية:
لم يخســر يوفنتــوس اإليطالي، في 
أي مباراة خاضها خــارج ملعبه منذ 
بداية عام 2018.وخاض يوفنتوس، 18 
مباراة، خارج الديار، منذ مطلع العام 
احلالي، محقًقا الفوز في 15 مواجهة، 
مقابل التعــادل 3 مرات.وبفوز، يرتفع 
رصيــد يوفنتــوس، إلــى 24 نقطة، 
محقًقا العالمة الكاملة، في صدارة 
ترتيب الكالتشيو، بعد مرور 8 جوالت.

الشــباك  البرتغالي، لهز  الدون  وعاد 
مع فريقه يوفنتوس، بعدما صام عن 

التهديــف خالل اجلولتــني املاضيتني 
أمام بولونيا ونابولي.وســجل رونالدو، 
العجوز حتى  4 أهداف مع الســيدة 
اآلن فــي الكالتشــيو، بواقع هدفني 
فــي ساســولو، وهدف في شــباك 
فريقي فروسينوني وأودينيزي.. وخاض 
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم 
نادي يوفنتــوس، مباراته رقم 100 في 
منافســات الــدوري اإليطالي، وذلك 

خالل مواجهة أودينيزي.
لصفــوف  ماندزوكيتــش،  وانضــم 
الســيدة العجوز، فــي صيف 2015، 
قادًما من أتلتيكو مدريد اإلســباني.

كمــا أن النجم البوســني ميراليم 
رقم  مباراته  اليــوم،  خاض  بيانيتش، 
100 بقميــص يوفنتــوس.. وواصــل 
يوفنتــوس، سلســلة االنتصــارات، 
التوالي،  الثامن على  الفوز  بتحقيقه 
في  احلالي  املوســم  انطــالق  منــذ 

الكالتشيو.
ولعــل هذه السلســلة املميزة، تعد 
الرابعــة للفريق، على مــدار تاريخه 
في الكالتشيو، حيث جنح في حتقيق 
نفــس اإلجناز، خالل مواســم 1930-

1931، و1985-1986، و2006-2005.
وذكرت شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
أن يوفنتــوس حقق الفــوز في أول 8 

الرابعة  للمرة  املوســم،  مباريات من 
في تاريخه، حيث سبق له تكرر نفس 
 -  1931/1930( اإلجناز فــي مواســم 
1986/1985 - 2006/2005(.وأضافــت 
الشــبكة أن روما ونابولي ســبق أن 
حققا أيًضا الفــوز في أول 8 مباريات 
بالــدوري اإليطالي.وكــرر الذئاب هذا 
 ،2014/2013 املميز في موسم  الرقم 
بينمــا حققــه نابولي في موســم 

.2018/2017
املدير  أليجري،  ماســيميليانو  وأثنى 
الفني ليوفنتوس، علــى أداء العبيه، 
بعد الفوز على أودينيزي، بهدفني دون 

رد، في إطار الدوري اإليطالي.
أبرزها  تصريحات  فــي  أليجري،  وقال 
موقع فوتبول إيطاليا »عملنا جاهدين 
لضمان انطالقة قوية في الكالتشيو، 
أعتقد أننا قدمنا أفضل أداء لدينا هذا 
املوسم، مما جعل أودينيزي ال يقوم بأي 

شيء أمامنا«.
النضــج  أظهرنــا  »لقــد  وأضــاف 
والعزمية، الالعبــون يعرفون ما نعمل 
مــن أجلــه، أعجبنــي بنتانكور في 
منتصف امللعب، على املستوى الفني 
والتكتيكي، وبالطبــع متكنه من هز 

الشباك«.
وتابــع »فترة التوقــف الدولي جاءت 

في الوقت املناسب، حيث نحتاج إلى 
بعض الراحة، نحتاج إلى وضع أهداف 
جديدة«.ولعــب اليوفــي، بطريقــة 
)4-3-3(، بتواجــد باولــو ديباال وماريو 
ماندزوكيتش وكريستيانو رونالدو في 

اخلط األمامي.
وفي هذا الصدد، أوضح أليجري »أداء 
املهاجمــني كان رائًعا في اســتعادة 
الكــرة، وعلى الثالثــي الهجومي أن 
يتنــاوب فيمــن يعود للخلــف، من 
الواضــح أن ماندزوكيتش كان مفيًدا 

للغاية عندما يدافع«.
وواصل »كانســيلو حتسن كثيرًا، إنه 
العــب موهوب بشــكل اســتثنائي 
من الناحية الفنيــة، لكن في بعض 
األحيان يثــق في ســرعته أكثر من 

الالزم«.
وتغلــب نــادي روما، علــى مضيفه 
ضمــن  رد،  دون  بهدفــني  إمبولــي، 
منافســات اجلولــة الثامنة من عمر 
الدوري اإليطالي.سجل هدفي اللقاء، 
ســتيفن نزونــزي فــي الدقيقة 36، 
واملهاجم البوسني إيدين دجيكو في 
الدقيقــة 85.وبهذا الفــوز، رفع روما 
رصيده إلى 14 نقطة في املركز الثالث 
مؤقتا، فيما جتمد رصيد إمبولي عند 

5 نقاط.

أليجري يتغنى بعزيمة »السيدة العجوز«.. ويمدح بنتانكور

مئوية ورقم تاريخي في أبرز مشاهد انتصار يوفنتوس على أودينيزي

تقرير

رونالدو يحتفل بهدفه في شباك اودونيزي

النفط وكأس زايد
سجل فريق نادي النفط بكرة القدم بدعم من 
وزارة النفط، نتائج رفيعة في املوسم السابق، 
ونالت شرف اللعب في بطولة األندية العربية 
األبطال »كأس زايد«، ومبجموع مباراتي الذهاب 
واإليــاب في دور الـــ 32 ، اســتطاعت كتيبة 
الشــاطر حســن أحمد من التفوق على فريق 
رود  الهولندي  بقيادة  التونســي  الصفاقسي 
كرول، ليتأهل إلى دور الـ 16 ملالقاة فريق الهالل 

السعودي.
اســتحق النفطيون التأهل، كانوا عند حسن 
الظن، برهنوا أنهم فريقــا منظما يلعب كرة 
حديثة، منســجم للغاية، ميلــك االصرار على 
قول الكلمة، يحمل لواء الكرة العراقية وحيدا 
بعد خروج فريــق القوة اجلوية اثر انســحابه 
امــام فريق احتاد العاصمة اجلزائري في الواقعة 

الشهيرة!.
نادي النفط، الذي ميلك إدارة مثالية في حرصها 
ونائبه كاظم سلطان  أكرم،  برئاسة معتصم 
»أبو شــوقي« اســتطاعت ان تترجم ميدانيا 
النجاحات اإلدارية، فتمكنت من اعداد فريقها 
بشــكل متميز جدا، اعتمــدت على العناصر 
املســتطيل  فوق  تناغمت  التــي  الشــبابية 
النفطيــة اعتمادها  وأثبتــت الكرة  االخضر، 
كليا علــى الالعب احمللي من دون االســتعانة 
بالالعبــني احملترفــني، وفي احلديــث عن املالك 
التدريبي املســاعد ال ميكن ان نغفل دور املدرب 
احلريص محمد جاســم ومدرب حراس املرمى 
جليــل زيــدان، واملديــر اإلداري الناجح، هداف 
الفريق السابق، مشتاق كاظم، صفوف النفط 
تضم عناصر متميزة منها حلراسة املرمى علي 
ياسني ومصطفى ســعدون وللدفاع رعد فنر 
وعصام ياسني واحمد عبد اجمليد وقاسم زيدان 
والهداف محمد داود وبشــار ســعدون وليث 
حتسني عسل ومازن فياض وزياد احمد وغيرهم 

ممن قدموا العطاء الفني البارز.
امــام فريق النفــط امتحان مهــم جدا، وهو 
يالقي الهالل الســعودي حامل لقب البطولة 
في نســختي 1994 و1995 تواليا، الذي يلعب 
باشــراف املدرب البرتغالي خورخي جيسوس، 
واألخير يعاني تخمة الالعبني احملترفني والنجوم 
الدوليــني في مقدمتهم ســالم الدوســري 
ومحمد الشــلهوب، فيما تضم القائمة التي 
تدافــع عن ألــوان الفريق نخبة مــن الالعبني 
احملترفني منهــم اإلماراتي عمــر عبد الرحمن 
»عمــوري« واحلارس الدولــي العماني اخملضرم 
علي احلبســي، والفرنسي جوميس والبيروفي 
كاريلو والبرازيلي إدوارادو والسوري عمر خريبني 

وريفاس الفنزويلي!.
كرتنــا النفطية ودعمها مــن جميع اجلوانب 
مسؤولية اجلميع، تهيئة األجواء املثالية العداد 
الفريــق ملواجهتي الهالل الســعودي تتطلب 
إدارياً وجماهيريا وإعالميا، فمهمة ممثل  تعاونا 
الوطن، هي للجميــع، ثقتنا كبيــرة بقدرات 
النفط، نأمل ان يتــوج بتقدمي االداء العالي في 
بورصــة »كأس زايد« عبوراً نحــو مديات أبعد 
في احملفــل العربي الذي تعود رحلة الشــروع 
بتنظيم منافســاته للمرة األولى لعام 1987 
حتت مســمى بطولة األنديــة العربية أبطال 
الدوري، ثــم بطولة األنديــة العربية املوحدة، 
فدوري أبطال العرب، والبطولة العربية لألندية، 
والنســخة احلالية، كأس زايد لألندية األبطال، 
علمــا ان اللقــب األول كان عراقيا بعد تتويج 
فريق الرشــيد »الكرخ« بلقب النسخة األولى 
بفوزه على فريق االحتاد السعودي بعد التمديد 
بهدفني لهدف واحد بعد انتهاء الوقت األصلي 

جورجيا ـ رحيم عودة*
باتومي  مدينــة  فــي  اختتمــت 
األوملبياد  منافســات  اجلورجيــة 
بنســخته  للشــطرجن  العاملــي 
 ١٨٥ مبشــاركة  واألربعني  الثالثة 
العالم  أنحــاء  من مختلف  دولة 
الرياضة على  والتي ضيفها قصر 

مدى أسبوعني.
متكــن العبــو والعبــات منتخب 
الصني مــن خطف لقب البطولة 
بعد منافسة شديدة مع منتخب 
أمريكا في فئــة الرجال الذي حل 
باملركــز الثانــي فيهــا ومنتخب 
أوكرانيا ضمن فئة النساء بعد أن 
جاء باملركز الثاني أيضا فيما كان 
منتخب  نصيب  من  الثالث  املركز 
جورجيا وبالنسبة للرجال فقد جاء 

منتخب روسيا باملركز الثالث.وودع 
منتخبنا الوطني منافسات اجلولة 
األخيرة من البطولة باخلسارة أمام 
منتخب طاجكســتان )٣_١( بعد 
فوز الالعب اراز باسم وخسارة كل 
من حسني علي حسني ونوح علي 

حسني وعبداهلل محمد.
موقف مشرف جســدته الالعبة 
التي  عبــاس  العراقيــة ســالي 
إحدى العبات  أمام  اللعب  رفضت 
فريــق اللجنــة الدوليــة للصم 
والبكــم من الكيــان الصهيوني 

واالنسحاب من اجلولة.
للنساء  الوطني  منتخبنا  وتعادل 
مــع منتخــب اللجنــة الدولية 
للصــم والبكم الذي ضم العبات 
مــن روســيا وأوكرانيــا والكيان 

الصهيوني )٢_٢( بعد فوز الالعبة 
زينب عاصف عبــد اهلل وزميتلها 
نبأ ســامي فيما خسرت الالعبة 
ميامــة عاصف عبد اهلل وســالي 
العبة  أمام  انسحبت  التي  عباس 

الكيان الصهيوني.
واختــار االحتاد الدولي للشــطرجن 
النائب األول لرئيس االحتاد العراقي 
نصير  فرحان  للشــطرجن  املركزي 
الوائلي عضو في جلنة املسابقات 
كمــا مت اختيار الزميل رافد البدري 
املنســق اإلعالمي لالحتاد العراقي 
املركز للشطرجن عضو في اللجنة 

اإلعالمية لالحتاد الدولي.

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي

 بغداد ـ أحسان المرسومي*
 حــدد احتاد كرة الســلة الســاعة 
اخلامســة من مســاء اليوم االثنني 
موعد الجراء مراسم القرعة الدوري 
التنشــيطية  والبطولــة  املمتــاز 
للموسم احلالي  2018 / 2019 ، في 

فندق  خلف  الكائنــة  احملطة  قاعة 
برج احلياة  في الكرادة خارج .

يذكــر ان البطولــة التنشــيطية 
ستنطلق في 11 من الشهر احلالي 
مبشــاركة االنديــة احلاصلــة على 
املراكز االربعة في جدول ترتيب فرق 

الدوري للموسم املاضي وهي النفط 
والشرطة ونفط اجلنوب والكهرباء ، 
فيما ســتكون هــذه البطولة ايانا 

للبدء مبنافسات الدوري املمتاز .

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
األثنني  اليوم  صبــاح  بغداد  يغادر 
وفداً يضم 4 تدريسني إلى مدينة 
للمشاركة  األملانية  شــتوتغارت 
في دورة اللياقــة البدنية الدولية 
التي تنطلق يوم 8 وتستمر لغاية 
19 من شهر تشــرين األول اجلاري 
مبشاركة 28 شخصا ميثلون 7 دول 

من شتى قارات العالم.

والوفد يضــم) د. عبد الكرمي جبار 
مــن الكلية التربويــة املفتوحة، 
ود. شــاكر حامــد مــن قســم 
النشــاط الرياضي والكشفي في 
مديريــة تربية الرصافــة الثانية، 
ود. اميــان حســني، ود. اقبال عمار، 
من اجلامعة املســتنصرية/ كلية 

التربية األساسية(.
وقال د. عبد الكرمي جبار، انه يشارك 

في الدورة اخلاصة باللياقة البدنية 
بعد حصوله علــى املرتبة االولى 
فــي دورة البايوميكانيــك التــي 
اقيمــت في شــتوتغارت األملانية 
مطلع العام احلالي مبشــاركة 18 
هم،  عراقيني   5 بينهم  شــخصا 
املتحدث ود. سمير مهنا ود. عامر 
ســكران ود. اميان حسني ود. هدى 

شهاب.

الصين تحرز األولمبياد العالمي للشباب
اليوم .. قرعة دوري وتنشيطية السلة

اتحاد الدراجات ينظم فعالية
 وطنية من بغداد إلى آمرلي

وفد تدريسي بدورة اللياقة البدنية في شتوتغارت

منصبان للعراق في »دولي الشطرنج«



الصباح الجديد - وكاالت:
نوع "كــوي كارب"  بيعت ســمكة من 
مبزاد علني في اليابان، بســعر خيالي بلغ 
203 ماليني ين يابانــي )1.4 مليون جنيه 

إسترليني(.
 ،"S Legend" حتمـــل السمكـــة اسم
والتـي   ،Kohaku مـن مجموعـــة  وهي 
تعـــد األكثـر متيـزا بيـــن العديـد مـن 
أنـــواع سمك الشبـــوط التـي ميكـن 

شراؤهـا.
وتـــفوقت السمكـــة فـــي سعرهـا 
اخليالـي الــذي بيعـت بـه علـى الرقـم 
القيـاسـي العاملـي السابـق، بحـسـب 

صحيفـة "ديلـي ميـل" البـريطانيـة.
وبيعــــت السمكـة فـي املـــزاد بعـد 
حـرب مزايـــدة شرسـة فـــي مزرعـة 
مدينـــة  فـــي  لألسمـــاك  ساكـــي 

هيـروشيمـا.

الخطر يمتد الى اللغة

أحالم يوسف

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تعرضــت النجمــة إميي 
كبيرة  لســخرية  شومر 
متابعيها  مــن  عدد  من 
التواصل  مواقــع  علــى 
االجتماعــي بعد اإلعالن 
عن جتسيدها لشخصية 
باربــي في فيلم  الدمية 
وكان  جديد.  ســينمائي 
ســبب السخرية هو وزن 
اميي شومر الزائد الذي ال 
يؤهلها بأن تكون شبيهة 
دفع  ممــا  باربي،  لدميــة 
منتجــي الفيلم للبحث 
ســينمائية  جنمــة  عن 

أخرى للفيلم.
  وكان رد اميــي شــومر 
علــى ذلــك انهــا تعتز 
بوزنها الزائد، وال تشــعر 

بأي حــرج جتاه هذا األمر، 
منتقديهــا  ووعــدت 
اداء مبهــر في  بتقــدمي 
الفيلم. وبرغم ذلك قررت 
الشركة املنتجة للفيلم 
اســتبدال إميي بالنجمة 
بعد  خاصة  روبي،  مارجو 
أن القــي القبــض على 
إميي في وقفة احتجاجية 

مؤخرا بنيويورك.

التونســية  الفنانة  أّكدت 
عائشة بن أحمد، أنها تعد 
 " فــي فيلم  مشــاركتها 
اخللية" بطولة النجم أحمد 
عز، وإخراج طــارق العريان، 
مبنزلــة "وجــه الســعد" 
عليها، موضحة أن السبب 
األســاس ملشــاركتها في 
الصعيد"  "نسر  مسلسل 
مــع محمد رمضــان، جاء 
فيلم  في  ملشاركتها  نظرًا 
" اخلليــة" ومت ترشــيحها 
للمشــاركة في املسلسل 
بعدما تألقــت في تقّدميها 

لدورها بـ"اخللية" .
أنها  عائشــة  وأوضحــت 
كبيــرً  مجهــودًا  بذلــت 

من أجــل إتقــان اللهجة 
الصعيدية وأجهدتها جًدا، 
خاصة أنها استمرت تتدرب 
عليهــا ملدة ثالثة أشــهر، 
واجللــوس مــع ُمصحــح 
عبد  الصعيدية  اللهجــة 
حتــى  الهــواري،  النبــي 
تســتطيع إتقانها بشكل 

سليم جًدا. 

فهمي،  حســني  َكَشــَف 
عــن تأثــره مبــرض الفنان 
الفيشاوي،  فاروق  العظيم 
تســلمه  بعد  أعلنه  الذي 
درع تكرميــه مــن مهرجان 

اإلسكندرية السينمائي.
فــي حديث  وقــال فهمي 
املواقــع  الحــد  خــاص 
فنان  الفيشاوي  االخبارية": 
عمري،  وصديــق  عظيــم، 
وحزنــت كثيــرًا على خبر 
إصابته بهذا املرض اللعني"، 

مؤكًدا أن الفيشاوي سيبدأ 
مرحلة العــالج، وقادر على 
هزميته حتــى يتعافى منه 

بنحو كامل.

إيمي شومر

حسين فهمي

عائشة بن أحمد

أخبــارهــــــــــم
 سمير خليل

 حتت عنوان )حتية الى ضياء العزاوي(، 
أقامت جمعية الفنانني التشكيليني 
العراقيــني ندوتهــا الثقافية االولى 
للموســم الثاني لهذا العام، احتفاء 

بهذا التشكيلي الكبير.
ادار الندوة وقدم لها الفنان التشكيلي 
الدكتــور فاخــر محمد، مبشــاركة 

الشاعر والكاتب حسام السراي. 
املضيئة  الســيرة  النــدوة  تناولــت 
للمحتفــى به، وركــزت على عالقته 
واشتغاالته بالرســم واالدب والشعر 
خاصة، حيث ميتلك اسهامات عديدة 
في تأطير القصائد الشعرية بنفحات 
من فنه، وتطرق املتحدثون في الندوة 
الى مقاربة الشــعر مع التشــكيل، 
وتكريس  احلديــث،  الشــعر  وخاصة 
التواصل بني االجيال الشابة والرائدة، 
االدبي  التقارب  على  الضوء  وتسليط 

والفني.
شــهدت اجللســة قراءات شــعرية 
للشــاعر حســام الســراي اختارها 
مــن كتابه الذي قدمــه ووقعه خالل 
الندوة، وحمل عنوان " تلويحة ألحالم 
ناجية" ذاكرا اســهام الفنان العزاوي 
في تخطيطات لبعض القصائد التي 

ضمها الكتاب.
 كمــا شــهدت النــدوة مداخــالت 
وتساؤالت بشأن جتربة الفنان العزاوي، 
إضافة الى التعريــج على واقع الفن 
التشكيلي اليوم، من خالل مداخالت 
للدكتــور جمــال العتابــي، والناقد 
تعذر  الذي  األعســم  باسم  الدكتور 
حضــوره، لكــن مت قــراءة مداخلته 

القيمة.
وتناول الفنان قاســم ســبتي رئيس 
التشــكيليني  الفنانــني  جمعيــة 
االعمال  حماية  موضــوع  العراقيني، 
الفنية في ساحات وشوارع العاصمة 
بغداد مــن العبث واالهمال مؤكدا ان 
دور اجلمعيــة، يكمن في تفعيل الفن 
التشكيلي ونشره وتطوره، وما يجري 

املؤسســات  صالحيات  من  خارجها، 
الرســمية. وعــن طبيعــة العالقة 
بينها وبني امانة بغــداد مثال، ذكر ان 
االمانة تطلب االعمال الفنية مجانا، 
مضيفا ان اجلمعية وفي دأبها حماية 
االرث التشــكيلي العراقــي، حاولت 
استعادة اكثر من 177 عمال فنيا لرواد 
التشــكيل، لكنها لم حتصل على اي 

دعم مادي لتنفيذ خطوتها هذه.
 )الصباح اجلديــد( التقت بعد الندوة 
بالفنان التشكيلي فاخر محمد الذي 
عنها  انطباعاته  عن  متسائلة  ادارها 
فقال: "الفكرة هي استذكار واحتفاء 
بهذا الفنان الكبير، وهو من الفنانني 
والشــعر  الرســم  بني  زاوجوا  الذين 
وجمع بينهما، جايل الوسط الثقافي 

العراقي. عقلية مثقفة. اعماله جتمع 
بني الفن واالدب في إطار مشترك، وما 

زالت جتربته متواصلة في هذا اإلطار.
 وعن استمرار اجلمعية في اقامة مثل 
نية اجلمعية  الندوات قال: فــي  هذه 
املرســومة(  )الدفاتر  معــرض  اقامة 
ســيضم  والذي  املقبلة،  االيام  خالل 

اعماال جتمع بني الرسم والشعر.
السراي  والكاتب حسام  الشاعر  اما   
)تلويحة الحالم  كتابــه  عن  فتحدث 
ناجية( وهــو جتربة شــعرية عراقية 
جديدة، من اعداده وتقدميه قائال: جتربة 
كتاب انطولوجي مشــترك، محاولة 
لتقدمي وثيقــة ميكن ان تكــون مادة 
للباحثني واملؤرخني الحقا، تتحدث عن 
الشعر العراقي ما بعد نيسان 2003 

وعن اهم التجارب التي اشتغلت بعد 
هــذا التاريخ، وصوال الــى يومنا هذا، 
والكتاب يتضمن شــهادات تســعة 
شــعراء مع قصائــد منتخبة لهم، 
تاريخية توضح  إضافة الى مقدمــة 
اختيار هذه االســماء لهــذا الكتاب 
الذي شــهد مشــاركة الفنان الرائد 
ضياء العزاوي، حيث قدم تخطيطات 
ضمهم  الذيــن  الشــعراء  لقصائد 

الكتاب.
 ويضيف: كل ذلك محاولة منا لنقدم 
اضافة جمالية في املشــهد الثقافي 
العراقي عبر هذا التجاور بني الشــعر 
والتشــكيل، في إطار توثيقي لشغل 
ثقافي شــعري نريد له ان يسوق الى 

القارئ العراقي والعربي.

الصباح الجديد - وكاالت:
عثــر عامل نظافــة صيني علــى 150 
ألف يــوان نحو )21 ألــف دوالر( وأعادها 
لصاحبهــا، ورفض قبــول مبلغ املكافأة 

على الرغم من تواضع راتبه الشهري.
صحيفــة  وذكــرت 

 South China"

Morning Post"، أن لــي مــان، عثر على 
كيس مليء باألموال فــي أثناء تنظيف 
شــارع في مقاطعة هايكــو في جزيرة 
هاينان الصينية. وكان الكيس الذي عثر 
عليه عامل النظافة مثيرا للريبة، لذلك 
قرر فتحه ووجد فيه أوراقا نقدية من فئة 

100 يوان.

وقال لــي مــان: "اعتقــدت أن الكيس 
سقط من أحد ما ســهوا، وهو اآلن قلق 
للغاية بشأن هذا األمر. كان علّي إعادته 
على  النظافة  عامــل  وذهب  لصاحبه". 
الفور إلى قســم الشرطة وسلم كيس 
النقود، حيث بــدأ الضباط بالتحري عن 
صاحبه مباشــرة. وبالفعــل، وبعد نحو 

ساعتني، مت التعرف على صاحب املال من 
أوراق حسابات كانت مع األوراق النقدية، 

وتبني أنه رجل أعمال صيني.
واتضح أن كيــس النقود رماه أحد عمال 
النظافــة فــي شــركة رجــل األعمال 
الصيني، ظنا منــه بأنه كيس مخلفات 

للرمي.

فقير يعيد كيسًا مليئًا بالنقود لصاحبه

التشكيل العراقي يحتفي بضياء العزاوي

جانب من االحتفاء بضياء العزاوي

 اللغة العربيــة، أكثر اللغات تداوال في مجموعة اللغات 
السامية، اذ يتحدث بها أكثر من 467 مليون شخص.

ولّلغة العربية أهمية ومكانة خاصة لكونها لغة القرآن، 
واللغــة التي يتحدث بهــا املصلون في اثنــاء صالتهم 
ودعائهم للباري الرحمن، وتعد أيضا لغة شعائرية رئيسة 
لدى عدد من الكنائس املســيحية فــي الوطن العربي، 

متعدد االديان.
اللغة العربية تتعرض اليوم الى شيء أستطيع ان أطلق 
عليه حملة تشويه وتخريب، ميارسها عدد كبير من االفراد 

واملؤسسات على حد سواء.
إحدى الوكاالت اإلخبارية العربية قامت باستبدال االلف 
املقصورة بالياء، فتحول حرف اجلر على، الى اســم علي، 
والفرق ما بينهما نــاِء. فحني تكتب ان فالنا جلس على .. 
يأتي بعدها طبيعة ونــوع املكان الذي جلس عليه، اما ان 
تكتبها جلس فالنا علي، فيمكن ان حتسبه جالسا عليك، 

فكيف للقارئ ان يفهم ما كنت تعنيه بجملتك تلك.
موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك ساهم دون قصد 
بهذا التشــويه بســبب بعض الفطاحل مــن مرتاديه، 
فتحولــت "لكن" الى الكن، و"فعال" الى فعلن. واملصيبة 
ان هاتــني الكلمتني األخيرتني ال معنى لهــا، ومبا يكرس 

للخطأ بهما بنحو كبير.
كشــف فيس بوك عدد األميني ومن شــتى االعمار، من 
خالل لغتهم الركيكة واالمالء الضعيف حد الالمعقول. 
ومع ان عددا من األميني تعلموا الكتابة والقراءة من اجل 
التواصل مع االخــر، اال انهم أحد اهم أســباب القضاء 
على جمال اللغة العربية الذي يصفه البعض باآلســر. 
فقد قلبوا موازين الكلمات وصورها بشــكل فظيع وغير 

مقبول البتة.
املشــكلة األكبر مبن كتب وصفا مع اســمه، شــاعرا او 
كاتبا، او فنانا، ويكتب أسطرا تعريفية عن نفسه، وتكون 

مليئة باألخطاء االمالئية والقواعدية غير املعقولة.
اللغــة العربية من أغــزر اللغات من حيث الشــفافية 
والــدالالت اللغوية، وقد يكون هذا ما ســاعد على اجناب 
فطاحل الشــعراء في األمة العربيــة، اذ يحوي معجم 
لســان العرب البن منظور من القرن الثالث عشر معاني 
أكثر من 80 ألــف كلمة، وهذا عدد يســير من مجموع 
كلمات العربية، في حني ضم قاموس صموئيل جونسون- 
وهو من أوائل من وضع قاموســاً إجنليزياً من القرن الثامن 

عشر- 42 ألف كلمة. 
لكن ومع تعدد املفردات وتعدد مرادفاتها وتضادها، تعددت 
اشــكال األخطاء اللغوية والقواعدية، فمن املسؤول عن 
هذا التخريب، هل هو الفســاد اإلداري الذي ينقل الطالب 
من مرحلته الدراســية الى مراحل اعلــى، قبل ان يتقن 
كتابة ونطق لغته األم؟ ام انها املؤسســات التعليمية؟..

واملفارقة ان املؤسســات االعالمية انضمــت الى جوقة 
اخملربني واجلهلة غير العارفني بأصول وقواعد اللغة؟

أسباب عديدة، قد تكون املدرسة واالهل أساسها، ناهيك 
عن االعالم الذي وضع له قدما في طريق التشــويه هذا، 
لكن هل من مفر للخروج مــن هذا الطريق االعوج، الذي 
قد يكون امتد الى كل مفاصــل حياتنا، لكن ان ميتد الى 
اللغة أيضا، فذلك يعني انه انحدار مطلق، وتخريب عام.

اللغة ليســت مجرد وسيلة تواصل بني البشر، بل هي 
وســيلة نتعرف من خاللها على أفــكار، وحياة، وآراء، 
ورؤى من حولنا، فالترجمة ال تعني نقل الكالم من لغة 
الى لغة أخرى فحســب، ألني بلغتــي اترجم افعالي، 
واترجم سلوكي واسبابه، اترجم حبي ووالئي، وبغضي 
واســتنكاري، اذن، اال تســتحق هذه اللغــة الرائعة 

اهتماما واحتراما أكثر؟

الصباح الجديد - وكاالت:
قرر برنامج هوليوود لألفالم تكرمي النجمة 
احلاصلة   - كيدمــان"  "نيكول  األميركية 
علــى جائزة األوســكار - مبنحهــا جائزة 
"اإلجنــاز املهني" من هوليــوود في حفل 

توزيع جوائز هوليوود لألفالم لعام 2018.
البرنامج فقــد وقع االختيار  لبيان  ووفقا 
علــى النجمــة "نيكــول كيدمــان"، ملا 
اشتهرت به من الشجاعة والذكاء، تكرميا 
لتعددية وثراء أدوارها على مر السنني، بدءا 
من فيلم "موالن روج"، إلى فيلم "األسد" 
إلى  إضافة  ديفيــس"،  "جــارث  للمخرج 
العديد من املشاريع الفنية التي أنتجتها 
مثل، فيلم "كدبة صغيــرة كبيرة" الذي 

أنتجته العام املاضي.
ومــن املقرر أن يقــام حفل توزيــع اجلوائز 

-الذي  األميركية  الســينمائية 
يقام سنوياً منذ عام 1997 -في 
نوفمبر  الثاني  تشرين  الرابع من 

املقبل بفندق بيفرلي هيلتون في 
لوس أجنليس.

وتدعــم نيكول كيدمــان الكثير 
من مؤسســات األعمــال اخليرية، 

منظمة  ســفيرة  أنها  على  عالوة 
األمم املتحدة في قضايا املرأة للنوايا 

احلسنة في أستراليا منذ عام 1994  
وقد منحتهــا األمم املتحــدة املرتبة 
الشرفية "مواطن العالم" عام 2004 

وفــي  26 ينايــر 2006 حصلت على 
وهي  األعلى.  املدني  أســتراليا  شــرف 

للنوايا  تكــون ســفيرة  ألن  مرشــحة 
احلسنة لليونيفيم.

جائزة اإلنجاز المهني 
لنيكول كيدمان 

الصباح الجديد - وكاالت:
تواجه مدن عدة في جميع أنحاء العالم، مبا فيها 
الفيضانات  لنــدن، خطر  البريطانية  العاصمة 
مع زيادة ارتفاع مســتويات البحار، وفًقا لتقرير 
جديد، اذ حذرت وكالة اإلغاثة والتنمية الرسمية 
"كريســتيان إيد"، مــن هذا االمر فــي الوقت 
الذي يلتقي فيه أعضــاء األمم املتحدة والعلماء 
لوضع اللمســات األخيرة على تقرير بشأن تأثير 
الزيادات العاملية في درجات احلرارة عند 1.5 درجة 
مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة، وحتديد 
املزيد مــن االحتباس  املطلوبــة ملنع  اإلجراءات 

احلراري.
ومن املتوقع أن ترتفع مستويات البحار بأكثر من 
16 إنًشــا، في حالة عدم احلد من آثار االحتباس 

احلراري.

وقال كريســتيان إيــد، إن تغير املنــاخ ميكن أن 
يكون مبنزلة "ُمضاعــف للتهديد" الناجم عن 
املشكالت القائمة، مثل سوء التخطيط واجنراف 

التربة، بسبب فيضانات املياه اجلوفية.
وأوضــح التقرير أن لندن تتعــرض خلطر متزايد 
نتيجة الرتفاع مســتوى ســطح البحر، حيث 
التاميز" فــي املدينة،  يتعني اســتعمال "حاجز 

للتصدي للفيضان.
يُذكر أنه عندما مت فتح احلاجز في عام 1984، كان 
مــن املتوقع أن يتم اســتعماله مرتني إلى ثالث 
مرات في الســنة، ولكن حالًيا يُســتعمل نحو 

ست أو سبع مرات.
وتشــمل املدن الســاحلية املعرضــة للخطر، 
هيوسنت، وشانغهاي، وبانكوك، ومانيال، وجاكرتا، 

والغوس، ودكا.

نت  ســتعا ا
عــة  مجمو
ت  ا هــر جملو ا
 Tete"" اجلديدة 
مــن   de Mort
التي   ،"Dior"
تهــا  بتكر ا
دي  فيكتــوار 
 ، ن ســتيال كا
املوت  برمــز 
"اجلمجمــة" 
حّب  بضرورة  لتذّكرنا 
احلياة، وهي ُمســتوحاة من مقولة كريســتيان 
ديور مؤســس الدار، مفادها "مهما كنت تفعل، 
سواء للعمل أو املتعة، افعل ذلك بشغف"، وهي 
احلكمة التي رافقته خالل مسيرة حياته املهنّية 
منــذ أن افتتح صالة عرض فــي باريس، إلى أن 
تعّلم مهنة تصميم األزيــاء وافتتح دارًا خاصة 
به، فقد اختــار دائًما أن يعيش احلياة إلى أقصى 

حّد، وأن يقوم مبا يحّب فعله.
ظهر موضوع اجلمع بــني عنصرّي احلياة واملوت 
في عالــم فيكتوار دي كاســتيالن املديرة 
الفنّية لدار Dior منــذ العام 2001، من 
 La Fiancee خالل مجموعة مجوهرات
du Vampire، وتعّزز في العام 2009 مع 
االبتكارات العشــرين للمجوهرات 

.Reines et Rois 10 الراقية ضمن مجموعة
 وفــي العام 2013، وبعيًدا عن األمناط الســائدة 
 Tete de Mort اســتمّرت مجموعة مجوهرات 
بتقدمي طرازات جديدة متّ تصميمها بدّقة فائقة 

ودخلت عليها الطرازات املتأللئة.
وفــي العام اجلــاري اســتقبلت اجملموعة ثالثة 
خوامت وثالث قالدات ال تكشــف عن كّل أسرارها 
مــن النظرة األولــى، فعندما ننظــر إليها عن 
كثب تكشــف في الطراز املزّين بالذهب األصفر 
واجلمشــت عن نبتة تفل صغيــرة من العقيق 
األخضر في إشــارة إلى التعاويذ اجلالبة للحّظ 

الغالية على قلب مؤسس الدار.

لندن ومدن أخرى مهددة بالغرق

الجماجم تعّبر عن حب 
الحياة في 2019

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
املقلب األكثر  بأنها  في حادثة وصفت 
جراءة فــي تاريخ الفــن، دمرت لوحة 
للفنان الشــهير، بانكسي، نفسها 

بعد حلظات من بيعها مببلغ ضخم.
وذكرت وســائل إعــالم, إن “اللوحة 
التي حتمل اسم “الفتاة مع البالون 
األحمر” كانــت آخر قطعة يجري 
بيعها في دار ســوثبي للمزادات 

في لندن ليل اجلمعة”.
وقالت دار املزاد، إنها اســتحوذت 
على هــذه اللوحة عــام 2006، 
مؤكدة أنها حتمــل توقيع الفنان 
الشــهير الذي يســيطر الغموض 

على شخصيته.
وبيعت اللوحة فــي املزاد لقاء 
مبلــغ مليــون و 42 ألف جنيه 
إســترليني، أي ما يعادل مليون و 300 

ألف دوالر.

املــزاد، حتى  وســارت األمر كاملعتاد في 
أعلنت ضربــة املطرقة التقليدية نهايته 
ورسوه على مشــتر ما كان يشارك عبر 
الهاتف، حتى بدأت اللوحة في التفكك، 
ويســود اعتقاد أن األمر يعود آلية تدمير 

ذاتية داخل إطار اللوحة.
ونشــر بانكســي صــورة من املــزاد في 
حســابه مبوقع “إنســتغرام”، بدت فيها 
اللوحة الشــهيرة وهي تتفكك والذهول 
يســيطر على وجوه احلاضرين، وكتب في 
تعليق مرفق: “ها هي ترحل, ترحـل, لقـد 

رحلـت”.
واعتبرت صحيفــة “الغارديان” أن ما جرى 
في دار املزادات “امللقــب” األكثر جرأة في 

تاريخ الفن.
وعادة، ال تتم عملية بيع اللوحة في حال 
تعرضهــا للتلــف أثناء وجودهــا في دار 
املزادات، لكن حتــى واللوحة ممزقة فإنها، 

على األرجح، تتمتع بقيمة كبيرة.

أغلى سمكة في العالملوحة تدّمر نفسها تلقائيا
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