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الخالفات بشأن الحقائب الوزارية
تجهض التفاؤل بقرب تشكيل
الحكومة اللبنانية

20
صفحة

"االصالح" :الفرصة باتت سانحة لتشكيل حكومة قوية
تضم جميع المكونات الدينية والمذهبية والقومية"

مجلس النواب
الكابينة الوزارية جميع املكونات
الدينية واملذهبية والقومية".
وأكد فهمي أن "مشاركة النساء
يجب ان تكون فاعلة في احلكومة
املقبلة وبنحو عــادل ،كون هناك
غنب حصل لهذه الشــريحة في

السابق".
وشــدد على أن "الوزارات االمنية
تعد من اهم املفاصل في الدولة
يجــب منحها إلى شــخصيات
بعيدة عن االنتمــاءات احلزبية أو
جهات اذرع مسلحة.

وأكمل فهمــي بالقول إن "القرار
النهائــي لتشــكيل احلكومــة
اصبح بيد عبد املهدي ،وعليه أن
يغادر مبدأ فــرض علينا منذ عام
 ،2003بان وزارة ما مرتبطة حصرا ً
بطيف معــن ،امنا االســتعانة

باخلبرات والكفاءات".
مــن جانبه ،ذكر النائــب عن تيار
احلكمــة جاســم البخاتي في
حديث إلــى "الصباح اجلديد" ،أن
"االيام العشــرة املقبلة ســوف
تشهد االنتهاء من تسمية 50%
من الوزارات ســيما احلقائب غير
السيادية".
وأضــاف البخاتي أن "عبد املهدي
مســتمر في اجراء مشاوراته من
جميع القوى السياسية ،وهناك
دعــم كبير حتصل عليــه بعد أن
مت املوافقــة على الشــروط التي
وضعها من أجل القبول مبنصبه".
واشــار إلى "وجود امكانية لعدم
تســمية جميــع املناصب خالل
مهلة الشــهر بعــد التكليف،
وحينها سوف يدير تلك احلقائب
من قبــل عبد املهــدي بالوكالة
لغايــة اســنادها باألصالة بعد
التوافق على شخصيات لها".
ولفــت البخاتي إلــى أن "تهافتا ً
بني الكتل السياســية يأتي على
وزارات مهمــة مثــل الداخليــة
والدفــاع واخلارجيــة واملاليــة
والنفط ،وفي جميع االحوال فأن
جميع املناصب ســوف تســند
باألصالــة خالل مــدة ال تتجاوز
الشهرين".
يشــار إلى أن رئيــس اجلمهورية
كان قد ك ّلف عــادل عبد املهدي
بتشــكيل خالل مهلة دستورية
تنتهي فــي الثاني من الشــهر
املقبل.

 151834رشحوا انفسهم لمنصب وزير على البوابة االلكترونية و 601األفضل بينهم
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن مكتب رئيس الوزراء املكلف
عادل عبــد املهدي ،عــن خالصة
النتائج النهائية للترشــيح على
منصب وزير الكترونيــا ،مبينا ان
عدد الترشيحات املكتملة بلغت

(.)15184
وقال املكتــب في بيــان تلقت "
الصبــاح اجلديد " نســخة منه
انه " مت اغــاق البوابة االلكترونية
اخلاصة بشــأن الترشيح ملنصب
(وزير) فــي املوعد احملــدد في متام

الســاعة الرابعة مــن عصر يوم
اخلميس املوافق  11تشــرين االول
 ،"2018مبينا ان "عدد الترشيحات
املكتملة بلغت (.")15184
واضاف ان "الترشــيحات توزعت
على جميــع احملافظات والوزارات"،

أربعة أحزاب كردستانية تبحث تشكيل
جبهة معارضة في اإلقليم

مشــيرا الى ان "عدد املرشــحني
من حملة شــهادة الدكتوراه بلغ
( )1778بنسبة ( ،)12%ومن حملة
شهادة املاجستير ( )2200بنسبة
(.")14%
وتابع ان "نسبة ترشيحات االناث
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بغداد  -الصباح الجديد
قال وزير اخلارجيــة التركي مولود
تشــاويش اوغلو إن بالده ستعيد
فتــح قنصليتيها فــي مدينتي
املوصل والبصرة.
وأغلقــت تركيــا قنصليتها في
املوصــل فــي أعقــاب اســتيالء
داعش علــى املدينة فــي هجوم

اضطررنــا إلغالقهمــا ألســباب
أمنية'.
وكان التقى تشــاويش اوغلو مع
رئيــس الوزراء املكلــف عادل عبد
املهــدي يوم اخلميــس املاضي في
بغــداد وبحثــا آخر املســتجدات
والعالقات بــن البلدين .وقال عبد
املهدي بعد االجتماع بحسب بيان

بلغــت ( )15%والذكور ( ،)85%كما
بلغت نسبة املرشحني املستقلني
(.")96%
وتابع املكتب ان "االجراءات احلالية
والتالية هــي الفــرز االلكتروني
واستبعاد الطلبات غير املستوفية

للشروط القانونية والفنية ومنها:
(العمر ،عدد املرؤوسني ،التخصص،
وغيرها)" ،موضحا انــه "مت اجراء
التحليل االولي وفــق املعايير ومت
اختيار أفضل  601مرشحا".
تتمة ص3

الصحة العالمية تجهز نينوى
بـ  12حاوية من المضادات الحياتية

تركيا تعتزم إعادة فتح قنصليتيها في البصرة والموصل
خاطــف منتصف عــام  ،2014مما
دفعها الى اغــاق قنصليتها في
البصرة بســبب اخملــاوف من متدد
االضطرابات.
وقال تشــاويش اوغلو للصحفيني
بعد اجتمــاع مع الرئيــس برهم
صالح فــي بغداد 'ســنعيد فتح
قنصليتي البصرة واملوصل اللتني

اصدره مكتبه 'هناك عالقات ممتازة
مع تركيا وســنعمل على تعزيزها
لصالح الشعبني اجملاورين'.
وأكــد الوزير التركي بــدوره 'دعم
تركيا للعراق فــي جميع اجملاالت'،
مضيفا أن 'العمل مستمر لتقوية
العالقات بني أنقــرة وبغداد ...حلل
القضايا العالقة'.
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هذا الصباح

عادل عبد المهدي

والمسارات المجهضة
4على مدى خمســة عشــر ســنة متتد مــا بني آذار
 ،2003وحتى االن ،تذبذبت العملية السياســية في
البــاد ما بني توجهات األحزاب والكتل السياســية،
واملناكفات فيما بينها جراء حســابات املصالح تارة،
واالســتحقاقات االنتخابيــة التــي متخضت عنها
الدورات البرملانية املاضية ،وحتى اتســمت العملية
السياسية هذه بالفوضى او كادت.
وزاد في تعقيد االمر ،االعراف التي جلأت اليها األحزاب
والكتل ،في حتقيق أهدافها ،والتي تتمثل باحملاصصة،
والتوافقــات ،والتي تلبس مبجملهــا لبوس القومية
والطائفية بعيدا عن غايات الدستور واملعنى احلرفي
للدميقراطية واملصالح العامــة وتطلعات املواطنني
الذين فقــدوا ثقتهــم باحلكومات علــى اختالفها
والنظــام السياســي ،جــراء استشــراء الفســاد
واســتفحال احملســوبية ،والطائفية والعشائرية بل
وحتى املناطقية فــي التعيينات الى احلد الذي جعل
الدكتــور حيدر العبــادي رئيس الــوزراء األخير يقول
في احدى تصريحاته ،ان احملســوبية والعشائرية في
التعيينــات طالــت حتى وظيفة املــدرس في بعض
احملافظات التي نقلــت اليها صالحيات وزارات الدولة،
ومبــا يعنــي ان ما ذهبنــا اليهن لم يقــف عند حد
العاصمــة واحلكومة املركزية ومجلــس النواب ،وامنا
تعدى ليعــم العراق كله ،بحكوماتــه احملليةن األمر
الــذي يعني بــدوره ان التمييز شــمل أبناء احملافظة
الواحدة ورمبا القضاء والناحية فيها.
اكثــر من هذا ،جتلت اخلالفات احلــادة ،بني األحزاب في
نتائج االنتخابات لكل الــدورات االنتخابية البرملانية
الســابقة ،اذ كان تشكيل احلكومات يتاخر باالشهر،
لتتأخر جراء هذا املوازنات املالية فتتعطل املشــاريع
وتتعطل معها ارزاق املواطنني.
كل هذا دفع املواطنني الى التذمر واالعالن الصريح عن
موقفهم املضاد للعملية السياســية برمتها ،ولعل
التظاهــرات التي حدثت في البصرة خالل الشــهور
األخيرة ،جراء تــردي اخلدمات ،وشــحة املياه وتوقف
مشــاريعه من اهم األدلــة على هــذا التذمر ،الذي
اضطر الكتل واألحزاب السياســية الى اإلذعان على
مضض حني وجدت انها ما عادت مرغوبا بها ســيما
بعد اعالن املرجعية الرشــيدة في النجف االشــرف
موقفها املضاد من كل الذين شــاركوا في احلكومات
ودورات مجلس النواب السابقة ،وهي التي كانت أصال
قد عبرت في مناســبات عدة عن استيائها من سير
العملية السياسية.
مــن هنا كانت احلاجــة الى بديل ينقــذ املركب قبل
غرقه ،ونسيان اخلالفات ولو مؤقتا ،وتكليف مستقل
بتشــكيل احلكومة اجلديدة ،واختيــر الدكتور خبير
االقتصاد عــادل عبد املهدي ليكون هذا املكلف الذي
يقــع على كاهله اليــوم عبء إعادة ثقــة املواطنني
بالعملية السياسية ،بصياغة حكومة تلتزم مبفردات
الدستور وتضع حقوق املواطنني في اعتبارها األول.
تتمة ص2

اسماعيل زاير

إنجاز مشروع ماء غرب القرنة بطاقة  32مليون متر مكعب سنويًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط ،إجناز مشروع
ماء غــرب القرنة فــي محافظة
البصــرة بطاقــة  32مليون متر
مكعب.
وقــال وزير النفط جبــار اللعيبي
فــي برقيــة الى رئيــس مجلس
الــوزراء تلقت "الصبــاح اجلديد"

نســخة منه ان "شركة املشاريع
النفطية واجلهات الســاندة لها
من الشركات النفطية بالتعاون
مــع اجلهــات املعنيــة األخرى،
أوشــكت على أجناز مشروع ماء
غرب القرنة في قضــاء {امل َدين َة}
مبحافظة البصرة بوقت قياســي
وبطاقــة { }32مليون متر مكعب

في السنة".
وأضــاف وزيــر النفــط ،أن "هذا
املشروع يُعد من املشاريع الكبيرة
واملتميزة في توفير املياه الصاحلة
للشرب إلبناء احملافظة وخصوصا ً
شــمال البصرة وكذلك االقضية
والنواحــي والقــرى القريبة من
املشروع".

ويتضمن هذا املشروع الواعد الذي
يقام على شــمال نهر الفرات في
قضاء امل َدينــ َة مبحافظة البصرة
نصــب منظومــات التصفيــة
والتخزين والتعقيم ومد االنابيب
من موقــع ماخذ املــاء على نهر
الفرات.
تتمة ص3

يشمل سبعين طالبا فقط !

aتقريـر

تضامنا مع "خاشقجي" ..كبرى الشركات ووسائل اإلعالم تقاطع السعودية
متابعة الصباح الجديد:
تتزايــد الضغوطــات الدولية
علــى اململكــة العربيــة
السعودية عقب قضية اختفاء
اإلعالمــي الســعودي جمال
خاشــقجي فــي العاصمــة
التركية اســطنبول في الثاني
من تشرين االول اجلاري ،سيما
بعد ان أعلنت شركات إعالمية
أنها ســتقاطع مؤمتر "مبادرة
االستثمار املســتقبلية" الذي
ســ ُيقام في السعودية بني ٢٣
و ٢٥اكتوبــر اجلاري لتشــجيع
االستثمار الدولي في اململكة،
اذ قالــت لوريــن هاكيــت،
املتحدثة باســم رئيسة حترير
صحيفة "إيكونومست" زاني
مينتــون بيــدوس ،ان االخيرة
لــن تشــارك في املؤمتــر الذي
ســتُقام فعالياته في الرياض
 ،كذلك ،ع ّبــر الصحفي أندرو
روس ســوركني ،وهــو يعمــل
مذيعا لدى شبكة (سي.إن.بي.
ســي) وصحافيا ً اقتصاديا ً في
صحيفة "نيويــورك تاميز" عن

15

)Sun. 14 Oct. 2018 issue (4036

دعا عبد المهدي الشراك النساء بنحو عادل واسناد وزارات بـ "الوكالة"

افضل مما كانت عليه في السابق،
امنا جرى التنافس بني مرشحني".
ويــرى النائب عــن ســائرون أن
"الفرصة باتت سانحة لتشكيل
حكومة قوية تأخــذ بعني اعتبار
التنوع فــي البلــد ،وأن ميثل في

الطواحين يجب أن تدور
في« ..ال طواحين هواء
في البصرة»

علي عدنان يؤكد األهمية
برغم «الرباعية» ..سكالوني
يشيد بالتنظيم

األحد  14تشرين األول  2018العدد ()4036

بغداد  -وعد الشمري:
أكد حتالــف االصــاح واالعمار،
أمس الســبت ،أن جميع الظروف
ميســرة امام عادل عبد
اصبحت ّ
املهدي لتشــكيل حكومة قوية،
مطالبا ً بتمثيــل جميع املكونات
وحفظ تواجد النســاء ،فيما املح
إلى امكانية اســناد قســم من
احلقائب بالوكالة حلني تســمية
اشخاص لها بعد انتهاء املواقيت
الدستورية.
وقال النائب عن قائمة سائرون رائد
فهمي في تصريح إلى "الصباح
اجلديــد" ،إن "حتالــف االصــاح
واالعمار مســتمر على منهجه
بأن يكون رئيــس الوزراء قادر على
تشكيل فريق متجانس قادر على
تنفيذ البرنامــج احلكومي بعيدا ً
عن الضغوط".
واضاف فهمي ان "ســعينا يأتي
إلبعــاد املبررات عــن عبد املهدي
بأنه ال يستطيع محاسبة الوزراء
أو أن قسما ً منهم قد مت فرضهم
عليه ،ولم يكن له فســحة في
اختيار االمثل".
واشــار إلى أن "تشكيل احلكومة
على النحو الصحيح يكون بداية
لتقــدمي اخلدمــات إلــى املواطن
العراقــي ،ولكــي تتــم عملية
الرقابــة النيابيــة وفقــا ً لألطر
التشريعية الصحيحة".
وأكد فهمي أن "اختيار الرئاسات
الثالث جاء مبنزلة خطوات لكسر
احملاصصة ،ألنها اجنزت بشــكل
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متضامنون من خاشقجي

موقــف مشــابه مبقاطعتــه
للمؤمتر  ،وقال أندرو في تغريدة
له علــى موقع تويتر "اشــعر
باســتياء شــديد من اختفاء

الصحافــي الســعودي جمال
خاشقجي والتقارير الواردة عن
مقتله".
كما قررت صحيفــة نيويورك

تاميز األميركية االنسحاب من
املؤمتــر بعد أن كانــت من بني
رعاتــه االعالميــن .وانضمت
اليهــا صحيفة "فايننشــال

تاميــز" البريطانية التي اعلنت
في بيان صحفــي انها تتراجع
عــن مشــاركتها فــي احلدث
كشريك إعالمي.
ومن جهتهــا ،قالت شــركة
"فياكــوم" التي مــن املقرر أن
يتحدث رئيسها التنفيذي ،بوب
باكيش في املؤمتــر ،انها تراقب
الوضع في السعودية عن كثب.
ومن املتوقــع ان تتخذ مواقفا
مشابها لبقية الشركات التي
أعلنت انسحابها من املؤمتر.
وفي الســياق نفســه ،أعلنت
شــركة "أوبــر" املعروفة في
مجــال النقل انســحابها من
املبــادرة حيــث أكــد مديرها
التنفيذي دارا خســرو شاهي
انــه "لــن يحضــر مؤمتــر
مبادرة االســتثمار الســعودي
املستقبلي في الرياض".
وحلقــت "أوبــر" فــي هــذه
اخلطــوة عــدة مؤسســات
انســحبت من املؤمتــر ،ومنها
مجموعــة "فريغــن" ،إضافة
الــى شــخصيات اقتصادية

هددت بقطــع عالقاتها
أخرى ّ
مع الســعودية ،مثل املؤسس
املشارك لشــركة "إيه أو إل"
ســتيف كــوف واملؤسســة
الشــريكة لـ"هافينغتــون
بوست" أريانا هافينغتون.
يذكــر ان قضيــة اختفــاء
اإلعالمــي الســعودي جمال
خاشــقجي ،ادت الى انسحاب
مســؤولني وزعماء أعمال من
مشــروع كبير في السعودية،
وهو مدينة نيــوم االقتصادية،
الذي يرعاه ولــي العهد األمير
محمد بن سلمان.
فقــد أعلــن وزيــر الطاقــة
األميركي الســابق إرنســت
مونيز "االنسحاب من مشروع
مدينة نيــوم االقتصادية حلني
كشــف مصير خاشــقجي".
وكان مونيز يعمل كإستشاري
في املشــروع الذي يعلق عليه
األمير الســعودي آماال كبيرة
في رؤيته االقتصادية ملستقبل
اململكة عام .2030
تفاصيل أوسع ص6

التعليم تقرر اعتبار العام
 2017ـ  2018سنة عدم
رسوب للمرقنة قيودهم

بغداد  -الصباح الجديد:
قــررت وزارة التعليــم العالي
والبحــث العلمــي ،اخلميس،
اعتبار العام الدراســي 2017
–  2018ســنة عــدم رســوب
للمرقنة قيودهــم في املراحل
كافة باســتثناء املستفيدين
من قرارات مشــابهة في وقت
سابق.
وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح
اجلديد نســخة منه ،أن “هيئة
الرأي في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ناقشــت في
اجتماعهــا املنعقد هذا اليوم
املوافق احلادي عشر من تشرين
األول لعــام  2018الطلبــات
املرفوعــة اليهــا املتعلقــة
بالطلبــة املرقنــة قيودهــم
وإمكانية شمول بعض املراحل
بتحميــل املــواد للراســبني
ومعاجلة احلاالت بامتحان الدور

الثالث”.
وأضاف البيــان ،أن “اجملتمعني
ناقشــوا إحصــاءات الطلبة
فــي اجلامعــات املوزعني على
تلك احلاالت والســيما املرقنة
قيودهم بسبب التحميل التي
لــم تصل نســبتها الى واحد
باملئة من إجمالي أعداد الطلبة
البالغة أكثر من سبعمئة ألف
طالب”.
وتابع البيان “تقديرا للمصلحة
العامــة ومراعــاة لثوابــت
املؤسسة اجلامعية ومعاييرها
العلمية اتخــذ أعضاء هيئة
الــرأي قــرارا باعتبــار العام
الدراســي  2018 – 2017سنة
عدم رسوب للمرقنة قيودهم
فــي املراحل كافة باســتثناء
املســتفيدين مــن قــرارات
مشابهة في وقت سابق”.
تتمة ص3
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شؤون عراقية

تتمة

عادل عبد المهدي والمسارات المجهضة
يتحدر الدكتور عادل عبد املهدي من
اسماعيل
عائلة كبيرة ومشــهورة من عائالت

الفــرات األوســط  ..وبالتحديد من
قضاء الشطرة والذي يعرف باملنتفك
او الناصرية  ..واملنطقة هي حاضنة
ثورة العشرين الكبرى .
عاش الســيد عــادل املنتفكي جل
عمره في بغداد وزامل شــخصيتني
سياســيتني اتيح لهما ان يلعبا الى
جانبه دورا ً كبيرا ً فــي تاريخ العراق
احلديث وبالتحديد الفترة احلاسمة
بني الثمانينات وحتى سقوط نظام
صــدام حســن  .وبرغــم ان كلية
بغداد جمعت الزمــاء الثالثة اال ان
تعليمهم مــا كان كافيــا ً لتوحيد
مواقفهم الالحقة ..
تصادف وجــودي في بيــروت نهاية
الســبعينات وكنت هاربا من بطش
العفالقــة مع وجود الســيد عادل
عبد املهدي  ..كنا نتنفس املعارضة
للدكتاتوريــة التــي لــم تتحملنا
كما لم تتحمل عشــرات االالف من
العراقيني األحرار الذين رفضوا تبديل

كرامتهم وحريتهم مبكاسب ووعود
زاير
النظام  ..عادل عبد املهدي كان على
وشــك املغادرة الى باريس او انه كان
يتنقل بينهما للدراسة التي اكمل
برامجها الضرورية للدكتوراه قبل ان
يختلف اختالفا ال حل له مع األستاذ
املشــرف الذي ما كان متعاطفا مع
افكـار عـادل واطروحاتـه.
من هنا تشــكلت شــخصية عادل
عبد املهدي السياسية  ..فهو بعد ان
خبر املدارس اإليديولوجية الوضعية
والشــمولية وتشــرب مبعطياتها
وتوجهاتها وجد ان تغييرا ً معتبرا في
الواقع السياسي الراهن في العراق
ال ميكن ان يتم اال من خالل سياسات
تستوعب النسيج الفكري الشعبي
والتاريخــي والديني  ..وبوســع هذه
السياســات اإلفتراضيــة ان تكون
جذابــة كفايــة لتحريك شــرائح
شعبية كبيرة وواسعة ..
ببســاطة غــادر عبد املهــدي زورق
الفكر القومي منتصف الستينيات
بعد ان فاحت منه روائح الدم ووصل

الى طريق مســدود مع الفكر املاوي
الــذي كان جذابا ً مبا فيــه الكفاية
ملتنور في مقتبــل اخليارات الفكرية
املصيرية  ..وبديهي ان كال املنهجني
كانا ينطلقان ويتوجهان نحو الناس
االعتياديــن او انــه يســتخدمهم
كمحــرك للتغيير  ..في نهاية عقود
ثالثة تغير عادل عبد املهدي وجلأ الى
موروثه املتاح ،موروثه وموروث عائلته
وبيئته اإلصلية  ..فهو سيد باملعنى
العراقي البحت  ،اي انه ينتسب الى
شــجرة الرســول الكرمي وامتداداته
البشــرية من احفاد واجداد  ..وكما
كان والده الســيد مهدي املنتفكي
 ،الوزيــر في حكومــة امللك فيصل
الثاني والنائب في البرملان العراقي ،
محســوبا ً على بؤرة احلكي الروحية
والشــعبية وهــي بؤرة اثــرت كما
لــم تؤثر غيرها فــي تكوين الذاكرة
الشــعبية في الناصريــة والنجف
والكوفــة  .اذن عاد عــادل الى كنف
عائلتــه التاريخية  ..وجــاء محمالً
مبناعات قويــة من غوايــات فكرية

كانت فاعلة في اجواء ومســاحات
واسعة في الشــرق والغرب واجلنوب
وبالتحديد في العالم الثالث ..
كان دخــول عادل عبــد املهدي الى
قوام احلركة اإلســامية منسجما ً
مع حلظة تأريخية نــادرة هي الثورة
اإليرانيــة  .وهي ثــورة جذبت اليها
عقول وقلــوب املاليني ذلــك الوقت
وجنحت فــي جتميع ماليني البشــر
وحتريكهم نحو وجهة تغييرية نادرة
احلصول فــي التاريخ احلديث  ..ووجد
عادل في روح الثورة اإلســامية في
ايــران ما يجيب عن ســؤاله الكبير
عن كيفية انهاض هذا القدر البالغ
الضخامــة مــن اجلماهيــر بعد أن
فشلت املاوية والقومية العربية في
انهاضه .
ولعل عادل عبد املهدي قد استوحى
فكــرة عودته الى اخملزون الشــعبي
اإلســامي ومتثالتــه السياســية
وقتذاك من مبدأ سياســي فرنسي
شاع اواســط السبعينيات او نضج
باألحــرى بني منتصف الســتينيات

ومنتصــف الســبعينيات عندمــا
عمد السياســي الفرنسي الشهير
ريجيس دوبريه الــى الدخول مجددا ً
الى احلزب اإلشتراكي الفرنسي بعد
ســنوات من التمرد الثــوري برفقة
ارنســتو شــي غيفارا الذي انتهى
قتيــاً على يــد اخملابــرات املركزية
األميركية في غابــات بوليفيا بعد
معارك واسعة مع اجليش البوليفي
املدرب على يــد اليانكي األميركي ..
وكان دوبريه قبل عودته الى املســرح
السياســي ســجينا فــي بوليفيا
لتعاونــه مــع غيفــارا ومتكــن من
التفكير والتأمل ملــدة كافية خرج
بعدها الى باريــس املتلهفة لعودته
ليبشر مببدأ « الدخولية «  ،في اشارة
الــى نفض يديه من فكــرة الكفاح
املســلح الذي الهب عقــول وقلوب
املاليــن مــن املناضلني فــي قارات
العالم كلها ..
عادل عبد املهدي عاش تلك التجربة
وامتــص بهــدوء كبيــر ثمراتهــا
وخالصاتها وانتهى كما انتهى غيره

من الثوريني في عاصمة اوروبا الثورية
وقتها  :باريس الى اإلقتناع بـــأن اي
تأثيـر ممكـن في اجلماعات البشريـة
ال ميكـــن ان يجــري مبعـــزل عـــن
استغـالل واستخـــدام واإلنتفـاع
مـن واقعهـــا الفكـــري والدينـي
والتاريخـي ..
ومع ما مييــز جتربة عــادل من جرأة
ونضج اال ان األرض التي وقف عليها
لم تكن ممهــدة متامــا ً لدخول هذا
املثقف الثوري واملتشبع بروح العصر
وفلسفاته  .وعلى عكس النجاحات
التي احرزها اســافه واجــه عادل
عبد املهدي الفشــل تلو الفشــل
 ..وينســى الكثير مــن الناقدين له
انه لم يقصر فــي مواجهة حتدياته
وادار صراعات سياســية لم يحالفه
احلظ  ..بــل ان قوى كثيــرة محلية
وغير محلية لــم تتمكن من هضم
شخصيته وابقته على الدوام على
حافة النصر حتى اللحظات األخيرة
حيــث يظهر للعيــان ان عتاد عادل
الفكري ونضاله وتناسبه التاريخي

وتناســق افــكاره عن احلكــم كان
يجري صده بسبب األهواء اإلقليمية
واصرار الدول والعواصم املؤثرة على
مسارات السياســة العراقية على
رفض هذا البراغماتي املتنور ومنعه
مـن الوصـول الـى حيـث يستحـق.
في مرتني ازيح عــادل بفعل التأثير
اإليراني الفاضــح والعلني  ..ال ميكن
تصــور اخللفيات التــي افضت الى
خصومة طهــران واركانها مع عادل
 ..ولرمبا كان بعده الفرنسي وثقافته
تســتفز اإليرانيني الذين ورثوا األمام
اخلمينــي وظلــوا يخشــون تكرار
شخصية ابو احلسن بني صدر  ،رئيس
اجلمهوريــة اإليرانية الســابق الذي
ضاق صدر قيادة الثورة اإلســامية
بليبراليتــه وتوجهاته الســلمية .
ورمبا يكون لقربه مــن مصادر القرار
األميركي اثنــاء اإلحتالل للعراق هي
الســبب  .فهو كان مشاورا ً ايجابيا
وموثوقا ً حظي بثقة الدبلوماســية
األميركية واقنعها مبقدرته على ادارة
شؤون البالد ..

اسماعيل زاير

قالت إنها لن تشارك في حكومة يشكلها الديمقراطي

أربعة أحزاب كردستانية تبحث تشكيل جبهة معارضة في اإلقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تبحــث أربع قــوى وأحزاب سياســية
رئيســة في إقليم كردســتان السبل
الكفيلة بتشــكيل جبهــة معارضة
قويــة ،بغيــة التصــدي ملــا وصفته
بهيمنة وسيطرة احلزبني على مقاليد
احلكم في األقليم.
وأكــدت مصــادر سياســية مطلعة
للصبــاح اجلديــد ،أن حكومة اإلقليم
املرتقبة التي ســيوكل تشكيلها الى
احلزب الدميقراطي ،الذي حقق أكبر عدد
من املقاعد ســتكون حكومة أغلبية
سياسية بني احلزب الدميقراطي واالحتاد
الوطني.
وأضافت أن حراك اجليل اجلديد وحركة
التغيير واجلماعة اإلسالمية دخلوا في
حوار معمق لتشــكيل كتلة معارضة
قوية وعدم املشــاركة فــي حكومة
اإلقليم املقبلة.
وقالــت املصادر إن احلــزب الدميقراطي
لن يســتطيع تنفيذ تهديداته بإقصاء
االحتاد الوطني عن حكم اإلقليم ،نظرا
الشــتراكهما منذ  27عامــا في إدارة
وحكم اإلقليم بنحو مشترك.
احلزب الدميقراطي الذي قال إنه لن مينح
أكثر من االستحقاق االنتخابي لالحتاد
الوطنــي مــن املناصب فــي حكومة
اإلقليم املقبلة ،في مؤشر على الفجوة
التــي خلفها التنافس بني احلزبني على
منصب رئيس اجلمهورية.
وكان رئيس حراك اجليل اجلديد شاسوار
عبد الواحد قــد دعا األحزاب املعارضة
الثالثة حركة التغيير واجلماعة واالحتاد
اإلسالميني ،الى العمل املشترك والبدء
مبرحلة جديدة من العمل السياســي

تقـرير

مصادر :إن الحزب
الديمقراطي لن
يستطيع تنفيذ تهديداته
بإقصاء االتحاد الوطني
عن حكم اإلقليم ،نظرا
الشتراكهما منذ 27
عاما في إدارة وحكم
اإلقليم بنحو مشترك

جانب من اجتماع سابق حلراك اجليل اجلديد واجلماعة اإلسالمية
بهــدف التصــدي لسياســات حزبي
السلطة.
واضاف عبد الواحد في رســالة بعثها
الى زعماء االحزاب الثالثة ،ان املواطنني
ينتظرون منا العمل املشــترك والبدء
بحــوار بنّاء للتصدي حلزبي الســلطة
خالل الســنوات االربع املقبلة ،وتغيير
الواقــع السياســي الــذي يتطلــب

تشكيل جبهة موسعة من قبل احزاب
املعارضة.
واضــاف عبــد الواحــد ،ان املرحلــة
الراهنة تســتدعي العمل املشــترك
الصدار جملــة من القــرارات املهمة
واالســتراتيجية للتصــدي حلزبــي
السلطة خالل السنوات االربع املقبلة.
وكان وفد من حراك اجليل اجلديد برئاسة

شاســوار عبد الواحد قــد زار حركة
التغييــر واالحتاد االســامي واجلماعة
االسالمية في اربيل ،وذكر بيان ان االراء
كانــت متوافقة حــول اهمية توحيد
الصفوف والعمل املشترك.
بدورهــا اكــدت حركة التغييــر انها
ســتختار الركون الــى خانة املعارضة
خــال الســنوات االربــع املقبلة من

عمر برملــان االقليم ،وقال عضو اجمللس
الوطني فــي احلركة رزاق شــريف ،ان
احلركة تضررت كثيرا نتيجة ملشاركتها
غيــر املوفقة فــي حكومــة االقليم
الســابقة ،وهي لن تكرر تلك التجربة
الفاشلة ،وستمتنع عن املشاركة في
حكومة االقليــم املقبلة وتختار خانة
املعارضة.

بدوره قال بافل طالبانــي القيادي في
االحتاد الوطني النجــل االكبر للرئيس
جــال طالبانــي ،وفــي محاولة منه
المتصاص حــدة التوتر التي جنمت بني
حزبــه واحلزب الدميقراطــي عقب فوز
االحتاد مبنصــب رئيــس اجلمهورية ،إن
املواقف السياسية لن تؤثر على عالقة
حزب االحتاد الوطني مــع الدميقراطي

بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي ()UNDP

نعي

العراق يوقع اتفاقية تطبيق
استراتيجية تطوير القطاع الخاص
متابعة الصباح الجديد:
وقع العراق ممثال بوزارة التخطيط مع
برنامج االمم املتحدة االمنائي ()UNDP
اتفاقيــة تطبيــق اســتراتيجية
تطوير القطاع اخلاص والتي وقعها
عــن اجلانــب العراقي وكيــل وزارة
التخطيط للشؤون الفنية الدكتور
ماهر حماد جوهان مع املدير القطري
لبرنامــج االمم املتحــدة االمنائي في
الشــرق االوسط منير ثابت بحضور
عدد من املديرين العامني في الوزارة
وممثلني عــن برنامــج االمم املتحدة
االمنائي .
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون
الفنية عقــب توقيع االتفاقية نحن
مستمرون بالتعاون مع برنامج األمم
املتحــدة االمنائي  ،اذ لدينا شــراكة
متواصلة في العديــد من البرامج
 ،مضيفــا ان هــذا املوضــوع يعد
جزءا تتابعيــا من هذه البرامج التي
نتشــارك في تنفيذهــا واملتمثلة
بإستراتيجية تطوير القطاع اخلاص
 ،موضحا ان هذه هي اســتراتيجية
وطنية ليســت اســتراتيجية وزارة
التخطيــط والتي اعــدت من قبل
جهــات قطاعيــة ومبشــاركة مع
جهات دوليــة متمثلة ابألمم املتحدة

وبرنامج االمم املتحدة االمنائي والتي مت
اقرارها مــن قبل مجلس الوزراء عام
. 2014
واوضــح وكيــل الــوزارة ان هــذه
االســتراتيجية قد بوشر بتنفيذها
بتكليف مــن االمانــة العامة من
مجلــس الــوزراء مــن قبــل وزارة
التخطيط ممثلة بدوائرها القطاعية
دائرة السياسات االقتصادية واملالية
و اخلاص والدوائر االخرى  .واضاف» ان
االســتراتيجية اعدت في وضع كان

البلد يختلف متاما لكن الفكر واحدا
بان هــذا القطاع يجب ان يلعب دورا
اساســيا في بناء البلد في التنمية
والشــراكة والتنويــع االقتصــادي
بصورة عامة  .وتابــع بالقول اليوم
نحن بأمــس احلاجة بــان يكون دور
القطــاع اخلــاص يطابــق حقيقة
كالمنا  ،مبينا ان هذه االستراتيجية
تتضمن محــاور اساســية متضي
بالقطــاع اخلاص بخطــى واضحة
للبلد وللــدول احمليطة تشــجعه

للدخول بعمــل حقيقي في تنمية
اقتصادية عامة .
وبــن الوكيــل ان املوضــوع يتعلق
باألســاس بالقطاع اخلاص من اجل
امتصاص اجلــزء االكبر من البطالة
املتوقعة نتيجة توقف فرص العمل
التي توفرها الدولــة للقطاع العام
ولذلك هــذا جزءا مهمــا حقيقة
كونه ينعكس على فئات كثيرة جدا
.اذ يتخرج سنويا اكثر من  200الف
خريج في الكليات واملعاهد  ،مؤكدا

وجوب ان جند لهم مكان في ســوق
العمل مع وجوب ان يكونوا شركاء
في التنمية و مستفيدين او رابحني
من كل اطار من التنمية االقتصادية
التي مير بها البلــد .وعبر عن امله
ان تكون هذه الشراكة او االتفاقية
قد وضعنا من خاللهــا ايدينا على
الطريــق الصحيــح للتنفيذ  .وان
الهدف من هذه االتفاقية هو توفير
اطــار تعاون لتســهيل التنســيق
بــن الطرفــن وعلى اســاس عام
فــي مجــاالت االهتمام املشــترك
وال تتضمن تبعا لذلــك اي برنامج
تنفيــذي او التزامــات ماليــة من
الطرفني  ،وان الهدف من املشــروع
بالنســبة لبرنامــج االمم املتحــدة
االمنائي هو ملراقبــة وتقييم تنفيذ
اســتراتيجية تنمية القطاع اخلاص
اما بالنســبة لوزارة التخطيط هو
لتوفير التمويــل والترتيبات الفنية
املتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية
القطاع اخلاص ( )psdsفي العراق .
مــن جانبــه قــال املديــر القطري
لبرنامــج األمم املتحــدة االمنائي في
الشــرق االوســط» ان االتفاقيــة
هي اطــار مبدئيا للتعــاون ما بني
برنامج االمنائي لألمم املتحدة االمنائي
واحلكومــة العراقية فــي موضوع
تطبيق استراتيجية تطوير القطاع

الكردستاني.
وبني طالباني في تصريح ،أن العالقات
التي تربــط حزب االحتــاد الوطني مع
الدميقراطي الكردستاني «جيدة جدا»،
وان كل مايحــدث عكس ذلك ليس إال
مواقف سياسية.
وفيما يخص عالقته بزعيم الدميقراطي
الكردســتاني ،قــال بافــل طالباني
مسعود بارزاني مبقام عمي ،وانا اكن له
فائق االحترام».
وشــدد طالباني على ضــرورة توحيد
املواقــف الكردية في بغــداد من اجل
تفويت الفرصــة على اجلهــات التي
حتاول شــق الصف السياسي الكردي،
مشــيرا إلى أن عالقــة االحتاد الوطني
الكردســتاني مــع جميــع األحــزاب
«جيدة».
وكانت احزاب املعارضة واالحتاد الوطني
قد اعلنت رفضها للنتائج االولية التي
اعلنت عنهــا مفوضية االنتخابات في
اقليم كردستان ،والتي افرزت فوز احلزب
الدميقراطي بزعامة مسعود بارزاني ب
 44مقعدا في برملان االقليم ،مشــيرة
الى ان احلــزب الدميقراطــي زور قرابة
 200الى  250الف صــوت التي تكفي
للحصــول على  15مقعــدا ،لصاحله
في انتخابات برملان كردستان ،وطالبت
اجلهات املعنية فــي احلكومة االحتادية
للتدخل.
بدورها قالــت مفوضيــة االنتخابات
في كردســتان ،انها حتتاج من عشــرة
ايام الى اســبوعني لالعالن عن النتائج
النهاية لالنتخابــات ،وهي الفترة التي
لفتــت الى انها حتتــاج لها للنظر في
الشــكاوى والطعون التي جتاوزت الف
شــكوى مقدمة من قبــل الكيانات
السياسية.

"إن وعد اهلل حق"
اخلاص  ،ويعتقد وعن قناعة شاملة
ان هنــاك اهمية خاصــة للقطاع
اخلاص في العــراق ب موضوع فرص
العمــل وقد يكون التحدي في خلق
فرص العمل وهــو اكبر حتدي حاليا
في العراق ما بعد التحرير .
وبني املديــر االممي ان التحدي الكبير
هو النهوض االقتصادي والذي يجب
ان يكــون نهوضا شــامال يشــمل
جميــع املواطنني خاصة الشــباب
الذيــن لســوء احلظ لــم يتمكنوا
حتــى االن من الدخــول إلى قطاع
العمل بشكل كافي يلبي رغباتهم
وطموحاتهــم  ،فــا بــد ان يكون
هنــاك دورا للقطاع اخلاص  .واوضح
ان تطوير القطــاع اخلاص وطريقة
تنميتــه هــو ضمن اســتراتيجية
وزارة التخطيط  ،مؤكدا استعداده
للتعاون مــع الــوزارة لتنفيذ هذه
االستراتيجية  ،اذ يكون الدور املهم
لنا هو موضوع دعم الوزارة في وضع
اطار يســاعد الــوزارة لرصد تنفيذ
هــذه اإلســتراتيجية وبالنتيجــة
معاجلة سياســات التنفيذ حسب
هــذا الرصد وما يعطيــه من وقائع
وهذا ميثل باختصار طبيعة التعاون
الذي سيحصل بني وزارة التخطيط
وبرنامج لألمم املتحدة االمنائي (undp
).

ينعى منتسبو
مكتب بغداد شركة
أور العامة الزميل
(كمال عكال مراد)
لمناسبة وفاة
والدته ،تغمدها اهلل
برحمته الواسعة
وأسكنها فسيح
جناته ،وألهم ذويها
الصبر والسلوان...
وإنا هلل وإنا إليه
راجعون

شؤون عراقية
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صحة نينوى :بغداد توافق "شفهيا" على صرف مستحقات العمال اليوميين

النقل تفتتح مشروع
البوابات الذكية لمرآب
النجف الشمالي

الصحة العالمية تجهز نينوى
بـ  12حاوية من المضادات الحياتية

النجف ـ الصباح الجديد:
أفتتحــت الشــركة العامــة الدارة النقل
اخلاص مشــروع البوابات الذكية في املرآب
الشمالي وسط مدينة النجف االشرف.
وقــال مديــر الشــركة عبــد العظيــم
الســاعدي"بتوجيه من وزير النقل الكابنت
كاظم فنجــان احلمامــي مبواكبة التطور
العمراني اجنز مشــروع البوابــات الذكية
في جميع املرائب افتتح مشــروع البوابات
اإللكترونيــة والعمــل بــه ملــراب النقل
الشمالي في النجف األشرف"
وبني املدير العــام ان افتتاح البوابة الذكية
فــي مدينــة النجــف ضمــن سلســلة
إجنازات مشــروع البوابات الذكية للجباية
اإللكترونيــة والتــي شــرعت بتنفيذهــا
الشــركة منذ عدة أعوام من أجل تطبيق
معايير احلوكمة اإللكترونية"

نينوى ـ خدر خالت:
كشــف مديــر عــام صحــة نينوى
عــن حصــول موافقة شــفهية من
مدير عام صحة نينوى :من
بغداد لصرف اجور عمــال التنظيف
باملستشفيات ،فيما تظاهر العشرات ضمن المشكالت والمعوقات
مــن منتســبي املديريــة للمطالبة التي تعاني منها دائرة صحة
بتثبيتهم على املــاك الدائم وصرف
نينوى هي مشكلة عمال
مســتحقاتهم املتوقفــة منــذ 3
سنوات ،بينما قامت منظمة الصحة االجور اليومية ومستحقاتهم،
العاملية بتجهيــز صحوة نينوى بـ  12حيث ان هؤالء الشباب الذين
حاوية من املضادات احلياتية املتنوعة.
ما زالوا يقدمون الخدمة في
وقــال الدكتور فالح حســن الطائي،
هذه المؤسسات الصحية
مدير عام صحة نينوى انه "من ضمن
والمستشفيات ويقومون
املشــكالت واملعوقــات التــي تعاني
منها دائرة صحة نينوى هي مشكلة باعمال التنظيف ،لكن تم قطع
عمال االجور اليومية ومستحقاتهم،
رواتبهم بسبب انهم عقود
حيث ان هؤالء الشــباب الذين ما زالوا
واجور يومية وهناك قانون
يقدمون اخلدمة في هذه املؤسســات
يخص هذا الشأن مضمونه
الصحيــة واملستشــفيات ويقومون
باعمــال التنظيــف ،لكــن مت قطع
يتم قطع رواتبهم في حال
رواتبهم بســبب انهم عقــود واجور
توقفوا عن العمل
يومية وهناك قانون يخص هذا الشأن
مضمونه يتم قطع رواتبهم في حال
توقفوا عن العمل".
واضاف فــي تصريح تابعه مراســل
"الصباح اجلديــد" ،عليه "قدمنا عدة
طلبــات الــى معالي وزيــرة الصحة
وناشــدناها اليجاد حل لهذه املسألة،
وبدورها مشــكورة قامــت بالطلب التنظيف ،الن هناك نحو  1150عامال
من مجلــس الــوزراء باملوافقة على بصفة عقد بأجــور يومية ،وليس لنا
اطــاق صــرف مســتحقات هؤالء القدرة على دفــع رواتب هؤالء العمال
العقود واالجور اليومية لكن الى هذه لكن فقط قررنا ان ندفع رواتب العمال
اللحظة لــم تصل الينا هذه املوافقة الذين يشتغلون حصرا بالتنظيف".
رسميا".
مبينــا "نحــن االن بانتظــار وصول
"خــال
فانــه
الطائــي
وبحســب
موافقة مجلس الوزراء وعند وصولها
االشــهر املاضية قمنا باطالق صرف ســيتم صــرف مســتحقات االجور
 4رواتب لهؤالء العمال من الســلفة اليومية".
التشــغيلية ،والن االخيرة غير كافية وكان العشــرات من موظفي العقود
قررنــا بــدء االجتمــاع مــع مجلس الوزارية و االجور اليومية بدائرة صحة
االدارة ان يتــم اطــاق  4رواتب اخرى نينــوى ،قد تظاهــروا امــام املديرية
حصرا للعمال الذين يشــتغلون في للمطالبــة بتثبيتهــم علــى املالك

االسمدة الجنوبية تنجز
حفر  25بئرا لحل أزمة
المياه في محيطها

جانب من حاويات املضادات احلياتية
الدائم اسوة ببقية احملافظات  ،وصرف
مســتحقاتهم املتوقفــة منذ ثالث
سنوات.
علــى صعيد اخر ،تســلمت الصحة
 ١٢حاوية ادويــة من منظمة الصحة
العاملية  WHOحتتــوي على مضادات
حياتية متنوعة ..إضافــة إلى حاوية
حتتوي على مستلزمات طبية من قبل
.WHO
وقــد أدخلت هــذه املواد فــي مخازن
قسم الصيدلة وبإشــراف مسؤولي
اخملازن وسيتم توزيعها الى املؤسسات
الصحية بنينوى وحسب احتياج كل

مؤسسة.
افتتاح صالة عمليات جلراحة
اجلملة العصبية وردهات الستقبال
املرضى في مستشفى ابن سينا
التعليمي
بتوجيه مــن معالي وزيــرة الصحة
والبيئــة الدكتــورة عديلــة حمــود
ومبتابعة من قبل الدكتور فالح حسن
الطائي مدير عام دائرة صحة نينوى مت
افتتاح صالة لعمليات جراحة اجلملة
العصبية وردهات الســتقبال املرضى
في مستشفى ابن ســينا التعليمي

في موقعها البديل الكائن في منطقة
الرشيدية ،وقد صرح الطائي بانه قد مت
تقدير كلفة املشروع من قبل املقاولني
مببلغ  ٢مليار ولكن بجهود مهندسي
صحة نينوى مت اجناز العمل مببلغ ٢٥٠
مليون دينــار والعمل علــى تأهيلها
حيث مت نقــل األجهزة واألســرة من
املستشــفى القدمي في اجملمع الطبي
في اجلانب األمين بعد انتشاله من حتت
االنقاض والذي سيســهم في تقدمي
خدمات افضل ألهلنا في املوصل .
على صعيــد ذي صلــة ،قامت وحدة
املتابعة في شــعبة الرقابة الصحية

مبديرية صحــة نينــوى مبتابعة احملال
الواقعة في منطقــة حي الفالح ومت
العثور على مــواد منتهية الصالحية
ومــواد من معامــل غير مجــازة ،ومت
إتالفها فــي موقع الطمــر الصحي
التابــع إلــى مديرية بلديــة املوصل
وشملت املواد عســا مستوردا وزيت
زيتــون وراشــي ومشــروبات غازيــة
متنوعة واجبان متنوعة وقهوة وكبة
محليــة الصنع ومربى وعصير ليمون
وصاص ودبس رمان وشــطة ونساتل
متنوعــة وبلــغ مجمــوع أوزان املواد
املتلفة  ١٧٠كلم.

البصرة ـ الصباح الجديد:
أجنزت الشــركة العامة لصناعة األسمدة
اجلنوبيــة إحــدى شــركات وزارة الصناعة
واملعادن اعمــال حفر  25بئــر ارتوازي على
محيطها.
وقال مدير عام الشــركة عبــاس حيال ان
العمل تضمــن نصب انبوب ( )40اجنا بطول
( )1300م اليصــال مياه هذه االبار الى داخل
الشــركة  ،مفصحــا عن املباشــرة ايضا
بحفر ( )15بئرا ارتوازيــا آخر لغرض تغطية
احتياجات الشركة واحلي السكني  ،مؤكدا
ان هذا العمل جاء نتيجة ســعي الشركة
وإصرار منتســبيها على بــذل كل اجلهود
املمكنة بهدف حل مشــكلة ارتفاع نسبة
امللوحة وضمان دميومــة احلركة الصناعية
واإلنتاجية في الشركة ومعاملها.
واشــار املدير العام الى ان الشركة وصلت
الى املراحــل النهائية في تنفيذ مشــروع
نصب أربــع محطات لتحليــة املياه ()RO
بجهود ذاتية من قبل منتسبي الشركة.

رئيس الجمهورية يستعرض اداء وزارتي العمل والصناعة في دعم التنمية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتعرض رئيس اجلمهورية الدكتور
برهم صالــح في قصر الســام مع
وزير العمل والشؤون االجتماعية وزير
الصناعــة واملعادن وكالــة املهندس
محمــد شــياع الســوداني ،ملفات
الوزارتني.
وأكد الوزير بأن هناك ســعادة وتفاؤل

مبا يتمتع به الســيد الرئيس من حب
ومقبولية لــدى الشــارع العراقي ،
مشــيرا إلــى أن رئاســة اجلمهورية
وما متثلــه في الســلطة التنفيذية
للدولة ستكون عامل مساعد خلدمة
العراقيني  ،الفتا إلــى أن وزارة العمل
والشؤون االجتماعية تتعامل بشكل
مباشــر مع املواطن العراقي ويصب

عملهــا فــي معاجلة حــاالت الفقر
والبطالــة واملشــاكل االجتماعية،
معتبــرا قانون احلمايــة االجتماعية
من أفضل صيغ القانون في املنطقة،
مشــيرا في الوقت ذاته الــى ان وزارة
الصناعة تتمتع بقــدرات وامكانيات
انتاجية وبشرية كبيرة تؤهلها لدعم
االقتصاد وتغطيــة االحتياج احمللي ،

مؤكدا على ضــرورة تفعيل دور هاتني
الوزارتني خالل الفترة القادمة.
وأشــار رئيس اجلمهورية خالل اللقاء
إلى أن للصناعة دور محوري في دعم
االقتصاد الوطني  ،مؤكدا ً على ضرورة
معاجلة اإلخفاقات السابقة لتتمكن
الصناعة العراقية من استعادة دورها
وأهميتهــا والعمل علــى خلق فرص

عمل جديدة من خالل إطالق مبادرات
اقتصاديــة فعالة  ،مؤكدا ضرورة بناء
عالقة مؤسساتية ايجابية بني رئاسة
اجلمهوريــة ووزارات الدولــة لتحريك
عجلة االقتصاد العراقي وتنويع موارد
البالد.
وقال الســوداني فــي مؤمتر صحفي
عقده عقب اللقاء بــأن اللقاء تناول

احلديــث عــن املشــاريع االقتصادية
الســتراتيجية واهم اخلطط والرؤى
واملبادرات لتنفيذ هذه املشــاريع على
ارض الواقــع لتكون عامل مســاعد
حلل مشاكل اجملتمع  ،مؤكدا ان رئيس
اجلمهوريــة يتمتــع برؤيــة ومتابعة
جلميــع هــذه امللفات ولديــه حرص
كبيــر على ايجــاد احللول ملشــاكل

اجملتمع وباالخص مشــكلة البطالة
والفقر واهميــة توفير فرص العمل ،
معربا عن امله بأن تطبق هذه الرؤية
بشــكل عملي وواقعي وتسهم في
وضع احللول للمشــاكل الســيما ان
رئاسة اجلمهورية تعد جزءا مهما من
الســلطة التنفيذية في العراق وفي
تطبيق الدستور.

المصرف العراقي للتجارة يحصل على جائزة

تتمات ص1
 151834رشحوا انفسهم
ملنصب وزير على البوابة
االلكترونية و 601األفضل
بينهم
واكــد املكتب ان "جلنــة اخلبراء
بدأت بدراسة الطلبات الـ()601
لتحديــد افضــل املترشــحني
لدعوتهم للمقابالت" ،الفتا الى
ان "اخلطــوات القادمة تشــمل
اجــراء املقابالت املباشــرة مع
الفريق اخملتص وتدقيق املؤهالت
ومنهــا( :صحــة الشــهادات
وغيرهــا) ،ثــم اجــراء املقابالت
النهائية املباشرة للمتميزين مع
رئيس الوزراء املكلف".
وكان رئيــس الــوزراء املكلــف
عادل عبد املهــدي اصدر ،االثنني
املاضي ،بيانا ً بشــأن تشــكيل

احلكومــة املقبلة ،مؤكدا ً أن من
يجد في نفسه الكفاءة ويرغب
بترشيح نفســه ملنصب وزاري
فيمكنــه فعل ذلــك عن طريق
املوقع االلكتروني.
إجناز مشروع ماء غرب القرنة
بطاقة  32مليون متر مكعب
سنوياً
 ،وموقــع تصفيــة امليــاه على
مسافة أربعة كيلومترات ،فضال ً
عن تنفيــذ األبنيــة واجملمعات،
ونصــب منظومــات الطاقــة
الكهربائيــة والســيطرة وغير
ذلك من املســتلزمات واحلاجات
الضرورية للمشروع.
واكــد اللعيبــي ان ".اجملاهدين
في شركة املشــاريع النفطية

يواصلون الليــل بالنهار والعمل
بروح الفريق الواحد من االسراع
في إجناز هــذا املشــروع بوقت
قياســي ،حيث مت تنفيذ نسبة
عاليــة مــن العمل ويوشــك
على االجناز ،بإشــراف مباشــر
ومتابعة من قبل قيادة القطاع
النفطـي".
ولفــت "لم يتبق من املشــروع
اال وضــع اللمســات النهائية،
لتقدميها بدورنا هدية متواضعة
البنــاء هذه محافظــة البصرة
التي كانت وتبقى رمزا ً للسخاء
والعطــاء والصمــود وااليثــار
والتضحيــة ،وأن الوزارة ماضية
في تنفيذ املشاريع اخلدمية التي
تعهــدت بها في وقت ســابق،
وخصوصأ التــي تتعلق بقطاع

املياه والصحة والتعليم والبنى
التحتية وغير ذلك".
يذكر أن وزارة النفط تنفذ عددا ً
مــن املشــاريع اخلدميــة البناء
احملافظة فــي قطاعــات املياه
والتعليم والصحــة والبلديات
والبنى التحتية االخرى .
التعليم تقرر اعتبار العام
 2017ـ  2018سنة عدم رسوب
للمرقنة قيودهم
ولم يشــر البيان الــى اجلهات
التي رفعت الطلبات الى الوزارة،
األمر الذي يفتح بــاب التكهن
بأن القرار اتخذ لصالح البعض
ســيما وان املرقنة قيودهم كما
جاء في البيان ليســوا اكثر من
 1%أي سبعني طالبا فقط.

افضل مصرف في العراق لعام 2018

بغداد  -الصباح الجديد:

تســلم املصرف العراقي للتجارة ،ألول
مرة منذ تأسيسه جائزة أفضل مصرف
في العــراق لعــام  2018مــن مجلة
 Global Financeحتت تصنيف افضل
البنوك العاملية في الشرق االوسط.
وقــال بيــان للمصــرف ،ان 'املصرف

العراقي للتجارة تســلم ألول مرة منذ
تأسيســه جائزة أفضــل مصرف في
العراق لعام  2018مــن مجلةGlobal
 Financeحتت تصنيف افضل البنوك
العاملية في الشــرق االوســط ،حيث
تعتبر اجمللــة الرائدة في القطاع املالي،
بالتزامن مع وجودنــا كمصرف عراقي

حكومــي والوحيد في اجتماع صندوق
النقد الدولي IMFفي اندنوسيا -بالي'.
واضاف ،ان 'املصرف حصل على اجلائزة
بنــاءا ً على تواجده بقــوة في منطقة
الشــرق االوســط من خالل الربحية،
العالقــات االســتراتيجية  ،تطويــر
االعمال واالبتكار في املنتجات'.

التحالف الدولي يعلن بقاءه في العراق بعد تشكيل الحكومة

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن املتحدث باســم التحالــف الدولي
الكولونيل شــون رايان ،امس السبت ،أن
التعاون بني العراق والتحالف سيســتمر
بعد تشــكيل احلكومة اجلديدة في بغداد،
كما هو احلال اآلن.
وذكــر الكولونيــل رايان فــي تصريحات

صحافية ،ان 'التنســيق مــع بغداد حملاربة
عناصر تنظيم (داعــش) اإلرهابي في عدد
من احملافظات العراقية ســيكون مستمرا
بعد تشكيل احلكومة اجلديدة'.
واضــاف ان 'التحالف يتواجــد في بغداد
بدعوة من احلكومة العراقية ،ونأمل في أن
نتمكن من البقاء هناك لتقدمي املساعدات،

خاصة عقب تشــكيل احلكومة اجلديدة'،
مبينــا أن 'هدف التحالف األساســي هو
التخلص من العناصر اإلرهابية في العراق'.
واوضــح الكولونيل أن 'مســلحي داعش
شنوا العديد من الهجمات املسلحة خالل
اآلونة األخيرة في عدة محافظات عراقية،
من بينها كركوك.

الملف األمني

مقتل مدني بهجوم في حي البساتين شمالي بغداد * انفجار عبوة ناسفة في قضاء داقوق جنوبي كركوك

ضبط عصابة تروج ألخبار خطيرة في واسط * تنفيذ عملية ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﺼﺤﺮﺍﺀ المحاﻓﻈﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ لكربالء
بغداد – الصباح اجلديد
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس الســبت ،مقتل مدني في هجوم
مسلح شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني أطلقوا النار
من اســلحة كامتة للصوت جتاه مدني
في حي البســاتني التابعــة ملنطقة
الشــعب شــمالي بغداد ،ما أدى إلى
مقتله فــي احلال"  ،مضيفــا أن "قوة
أمنيــة طوقت مكان احلــادث ومنعت
االقتراب منه ،فيما مت نقل جثة القتيل
إلى دائرة الطب العدلي".
ديالى – اعتقال ارهابي
كشــف املتحدث باسم وزارة الداخلية
امس السبت عن القبض على "إرهابي"
كان ينــوي تفجير نفســه في قضاء

خانقني شمال شرقي ديالى.
وقــال املتحدث اللواء ســعد معن ،إن
"مفارز اســتخبارات ومكافحة إرهاب
ديالــى ضمن وكالــة االســتخبارات
والتحقيقــات االحتاديــة فــي وزارة
الداخلية متكنت من القاء القبض على
إرهابي في اطراف قضاء خانقني كانت
نيته تنفيذ عمليــة إجرامية من خالل
تفجير نفســه"  ،مضيفا ان اإلرهابي
"ينتمي ملا يســمى اشبال اخلالفة وقد
مت تدريبــه علــى العمليــات اإلرهابية
االنتحارية".
كركوك – انفجار ناسفة
اعلن قائد محور الشــمال في احلشد
الشعبي امس السبت عن مقتل اثنني
من مقاتليه بانفجار عبوة ناســفة في
قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وقال ابو رضــا النجار لقــد تلقينا نبأ
استشــهاد اجملاهديــن البطلني احمد
محمــد اكبر صفــر وشــاهني يونس
ابراهيم من فوج داقوق اللواء  16قيادة
محور الشمال للحشد الشعبي (قوة
التركمــان ) اثر انفجار عبوة ناســفة
وضعت لهــم اثنــاء توجههــم الى
الواجب".
بابل – حمالت امنية
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة بابل
امس الســبت عن القاء القبض على
متهمني وفــق مواد قانونيــة متنوعة
خالل حمالت امنية نفــذت في عموم
احملافظة.
ولفت املصدر الى انه ومن خالل العمل
امليداني املستمر لتنفيذ أوامر القبض
الصادرة مــن قبل القضــاء العراقي ،

نفذت مفارز شــرطة اقســام القيادة
حمــات أمنيــة ملالحقــة مطلوبني
بقضايــا مختلفــة وشــملت املركز
واقضية ونواحي احملافظة وأسفرت عن
إلقاء القبض على عــدد من املتهمني
مبــواد جنائيــة مختلفــة ومخالفات
متنوعة.
واسط – ضبط عصابة
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
واســط امس الســبت ان قوة امنية
القت القبض علــى عصابة ألكترونية
تروج ألخبار خطيرة تهدد أمن احملافظة.
وذكر املصدر االمنــي انه بعد ورود خبر
كاذب من موقع فيســبوك وهمي حول
منــح إجــازات حيازة وحمل الســاح
ومبوافقة قيادة الشــرطة حســب ما
ورد فــي املنشــور لقاء مبالــغ مالية

مت تشــكيل فريــق عمل مــن مديرية
مكافحة إجرام واسط"  ،مضيفا لقد
مت اســتدراج صاحب املوقع االلكتروني
ومت القبض عليــه بكمني محكم وقد
اعترف بنشر اخلبر الكاذب".
النجف – اعتقال مطلوب
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
النجف امس الســبت بــأن قوة امنية
اعتقلت احــد الهاربني اخلمســة من
مركز احتجاز في احملافظة.
وقــال املصــدر إن "قــوة من شــرطة
احملافظــة متكنت مــن اعتقــال احد
الهاربني اخلمســة من مركز امني في
احملافظــة  ،كمــا أفاد املصــدر بهروب
خمسة ســجناء من سجن مكافحة
اجرام الكرار وســط محافظة النجف،
بعد ان احدثوا "فتحة" في جدار املركز.

كربالء – عملية تفتيش
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة
كربالء امس السبت ان ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 13
ﺑﺎﺤﻟﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ نفذت عملية ﺗﻔﺘﻴﺶ
ﻟﺼﺤﺮﺍﺀ احملــاﻓﻈﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ
ﺍﺨﻟﻨﺪﻕ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻤﻟﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺍﺤﻟﺪﻭﺩ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﺤﻟﺪﻭﺩ ﺍﺠﻟﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻤﻟﻼﺻﻘﺔ ﺤﻤﻟﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻤﻟﻌﺎﺠﻟﺔ
ﺍﺨﻟﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﺕ ﻤﺑﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ.
وقــال املصدر نقال عــن ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺀ ﺣﺴﻦ ﻣﺼﺒﺎﺡ
قوله ،ﺇﻥ "ﺧﻨﺪﻕ ﻛﺮﺑﻼﺀ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺑﺤﺴﺐ
ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻛﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﺑﺮﺍﺝ ﺍﻤﻟﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻟﻨﺪﻕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻤﻟﻨﺘﺴﺒﻦﻴ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﺮﺝ ﻭﻭﺿﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ

ﻤﻟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺻﺪ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻤﻟﺸﺒﻮﻫﺔ".
البصرة – اطالق نار
أفاد شــهود عيان في مركز محافظة
البصرة امس الســبت بــأن رجل دين
أصيب بجروح طفيفة من جراء تعرضه
مع ناشــطني آخرين كانــوا معه الى
اطالق نار في املنطقة.
وذكر الشهود أن "شخصا ً كان يستقل
دراجــة ناريــة أطلق النار علــى أربعة
ناشــطني لدى تواجدهم قرب ساحة
الطيران" وســط مركز املدينة  ،مبينا ً
أن "اطالق النار أســفر عن إصابة رجل
الدين الشــيخ رضــا التميمي بجروح
طفيفة ،وهو أحد الناشطني املشاركني
في التظاهرات التي شهدتها احملافظة
خالل األشهر القليلة املاضية".
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في دراسات أكاديمية لمتخصصين من كلية التربية للبنات في جامعة البصرة

الخطوط العراقية

مناقشة العوامل المسببة للتلوث البيئي

تضاعف عدد الدورات

التخصصية لمالكاتها
بغداد  -الصباح الجديد:
اقام معهد التدريب والتطوير احد اقســام شــركة
اخلطوط اجلوية العراقية دورة تخصصية في مجال (
نظام املغادرة اآللي ) مبشاركة  12متدربا من االقسام
العاملة في محطة مطار بغداد.
وبني محاضر الدورة سالم حسام ان املشاركني فيها
سيخضعون خالل مدة الدورة التي ستستمر سبعة
ايام الــى دروس ومناهج رصينــة (نظرية وعملية)
معتمدة دوليا ً واخلاصة بتدقيق املسافرين عن طريق
نظام املغادرة والذي تعتمده شركة اخلطوط اجلوية
العراقية في محطاتها اخملتلفة الهميتة في سرعة
اخلدمة وخزنها الكترونيا ً في الوقت ذاته .
يذكر ان هذه الدورة وغيرها من الدورات التخصصية
االخرى تأتي ضمــن توجيهات وزيــر النقل الكابنت
كاظم فنجان احلمامي ومبتابعة مدير عام الشــركة
ميران فريــد بهدف رفع مهــارات وقابليات مالكات
الشــركة بغية تقدمي افضل اخلدمات للمســافرين
الكرام .

رئيس مجلس بغداد يبحث
واقع الشبكة الكهربائية

بغداد  -الصباح الجديد:
بحــث رئيــس مجلس محافظــة بغــداد الدكتور
ريــاض العضاض مع املدير العام للشــركة العامة
لتوزيع كهربــاء بغداد املهندس نافع عبد الســادة
واقع الشــبكة  ،وحاجة املنظومة الكهربائية إلى
محطات ثانويــة جهة ٣٣ك.ف  ،وتأهيل شــبكات
التوزيع ،وزيــادة عدد احملطــات التحويلية ٤٠٠ك.ف،
ومحطات ١٣٢ك.ف ،لتكون مصادر لتغذية احملطات
الثانوية ،لغرض فك اختناقات الشبكة الكهربائية.
وحتدث الدكتور العضاض ،عن ضرورة مواكبة احلاجة
والطلب املتزايد على استهالك الطاقة الكهربائية
في محافظة بغداد ،ومراعاة النمو السكاني األفقي
في العاصمة بغداد ،مشيرا ً إلى ضرورة تنويع مصادر
التغذيــة باســتعمال الطاقة البديلــة كالطاقة
الشمسية وتدوير النفايات وغيرها.

الزراعة تعقد حلقة عن األحياء
المائية لتكثيرها في العراق

بغداد  -الصباح الجديد:
عقــدت وزارة الزراعة احللقــة العلمية حول صيد
وتربية األحياء املائية وذلك لتنمية استزراع األسماك
وتكثير أعدادها من اجل زيادة اإلنتاج احمللي .
وجرى خالل احللقة التعريف عن صيد وتربية األحياء
املائية الذي كان موضوع الباحث كمال شــوكت /
الثــروة احليوانية  ،إضافة إلى الغاية منه واملتضمن
كيفية تكثير األسماك بطريقة الزراعة املائية بغية
زيادة أعدادها اخملصصة للتربية والتكاثر .
فيما أوضح احملاضر أنواع وطرق االســتزراع البحري
واألقفــاص والتربية في النظــام املغلق واملتكامل
نتيجــة التطــور التكنولوجي في قطــاع الزراعة
 ،فضالً عــن تكثير األســماك بعمليــة التلقيح
االصطناعي
على صعيد متصل عقدت مديرية زراعة ميســان/
دائرة اإلرشــاد و التدريــب الزراعي ندوة إرشــادية
حول (اخملازن املبردة و أثرها على عمليات التســويق
الزراعي) ،جاءت هذه الندوة ضمن البرنامج اإلرشادي
حول االساليب احلديثة في التسويق الزراعي.
وتخللت الندوة معلومــات علمية عن اخملازن املبردة
و عالقتهــا بالتســويق الزراعــي و تفاصيل اخملازن
من ناحية املســاحة والطاقة االســتيعابية وربط
التسويق الزراعي بهذه اخملازن وانعكاسه على املردود
االقتصادي للفالح.
وخرجــت الندوة بتوصيــات كان أهمها تبني فكرة
انشــاء اخملازن املبردة فــي القاطع الشــمالي من
محافظة ميســان كونه يتميز بالتنوع من ناحية
انتاج اخلضر واحملاصيل الزراعية واملنتجات احليوانية
 ،واالبتعاد عن التسويق الزراعي العشوائي البدائي،
وتشجيع الفالحني واملستثمرين على التسويق من
خالل اخملازن املبردة.

في المحافظة والمعالجات المطلوبة

البصرة  -سعدي السند:
ألقى أكادمييون مختصون بقسم
اجلغرافيــة فــي كليــة التربية
للبنات بجامعة البصرة في حلقة
نقاشية دراســاتهم التي أعدوها
عــن مشــكلة التلــوث البيئي
شمالي محافظة البصرة .
وشــارك في احللقة ثالثة باحثني
من قسم اجلغرافية حيث تناولت
الباحثــة الدكتورة ســها وليد
مصطفــى موضــوع العوامــل
البشــرية والطبيعية املســببة
للتلوث البيئي النفطي شــمالي
البصــرة اما الباحــث علي ناصر
عبد اهلل فقد تناول االثار البيئية
الناجمــة عــن التلــوث البيئي
النفطي شمالي البصرة  ،واختتم
الباحــث علــي حســن خميس
احللقة بطرح املعاجلات املطلوبة
للحد من التلوث البيئي النفطي
شمالي البصرة .
وخــرج الباحثــون مبجموعة من
التوصيــات منهــا محاســبة
الشركات النفطية التي تخالف
أنظمة السالمة البيئية وكذلك
نشــر التوعية البيئية من خالل
املفارز واحملطــات التابعة للدوائر
ذات العالقة ملراقبة التلوث وايضا
عدم تســريب امليــاه الناجتة عن
العمليــة الصناعيــة النفطية
الــى امليــاه الســطحية وأيضا
ضرورة انشــاء محطــات ملعاجلة
ميــاه الصرف الصحي شــمالي
محافظة البصرة .
وقــال رئيــس قســم اجلغرافية
الدكتــور ابراهيم علــي الديوان
ان هذه احللقة النقاشــية تهدف
الى وضع حلول واقعية ملشــكلة
التلوث البيئي النفطي في شمال
محافظة مــن ابرزها وضع قوانني
حترم حرق الغاز املصاحب للنفط
وحماية بيئة شط العرب النهرية
من امللوثــات فضال عــن حماية
املناطــق الزراعيــة مــن التلوث

خرج الباحثون
بمجموعة من
التوصيات منها
محاسبة الشركات
النفطية التي تخالف
أنظمة السالمة البيئية
ونشر التوعية البيئية
من قبل المفارز
والمحطات ذات
العالقة لمراقبة
التلوث

التلوث البيئي

النفطي .
وقالت عميد كلية التربية للبنات
الدكتورة امل عبد الرزاق املنصوري
انها تثمن جهود قسم اجلغرافية
الذي افتتح نشــاطاته العلمية
للعام الدراســي اجلديــد باقامة
هذه احللقة النقاشية التي جاءت
اســتجابة لتوجيهــات مجلس
جامعة البصرة في جلسته االولى
للعام الدراســي  ٢٠١٩ -٢٠١٨م
اســتنادا الى كتاب وزارة البيئة /
دائرة حماية وحتســن البيئة في
املنطقة اجلنوبيــة  /مديرية بيئة
البصرة والــذي موضوعه التلوث
البيئي في محافظة البصرة
ندوة علمية عن احلد من انتشار

البكتريا في عيادات كلية طب
االسنان
وعقــدت كليــة طب األســنان
بجامعــة البصرة نــدوة علمية
عن احلد من انتشــار البكتريا في
عيادات الكليــة  ،تناولت احلد من
انتشــار البكتريا في عيادات طب
األسنان من خالل جتميع العينات
التــي تؤخذ مــن األنــف وزرعها
لغرض الســيطرة عليهــا واخذ
احلذر من انتشارها وعالجها.
وذكــر الدكتور ســلمان صاحب
عطشان إن احملاضرين خرجوا بعدة
توصيات للحد من انتشار البكتريا
من أهمها تعقيم جميع الوحدات
الســريرية في العيــادات وجميع
أماكــن تواجــد املــرض وتعقيم
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وزير الصناعة يبحث إعادة تأهيل مصانع
الحديد والصلب في البصرة

بغداد  -الصباح الجديد:
اكد وزير الصناعــة واملعادن املهندس
محمد شــياع السوداني ان عام 2019
سيشهد اعادة تشغيل معامل احلديد
والصلب في محافظة البصرة .
وقال الوزير خالل االجتمــاع التداولي
الــذي عقــده بحضور ممثلي شــركة
يوبي هولدنك التركية اجلهة املكلفة
بتنفيذ مشــروع اعادة تأهيل مصانع
احلديد والصلب ان الوزارة تثمن جهود
الشركة التركية وجديتها في تنفيذ
مشــروع اعادة التأهيل ما ســيكون
له االثر فــي توجيه رســالة ايجابية
ســتنعكس علــى الداخــل العراقي
وســيفتح االفــاق امامهــا لتنفيذ
مشــاريع اخرى خصوصا وان احلكومة
املقبلة تضــع امللــف االقتصادي في
اولوياتها  ،مشيرا الى ان الوزارة حتتاج

تقرير

الى مراجعة ما مت اجنازه والتعرف على
املشكالت واملعوقات فضال عن ضرورة
تزويدنــا بجدول زمنــي ملعرفة مديات
.
املشروع الذي يجري تنفيذه .
وجــرى خــال االجتماع اســتعراض
مراحل تقدم العمل في مشروع اعادة
تأهيل مصانع احلديــد والصلب على
وفق عقد التأهيل املوقع مع شــركة
يو بي هولدنك التركية ومراحل االجناز
املتحققة في تصنيع معدات املشروع
كمــا وطرح ابــرز املشــكالت االدارية
والفنية واملالية التي تواجه املشــروع
وأقتــراح جملة من احللــول ملعاجلتها
بالكامل بالتنســيق مــع دوائر الوزارة
والشــركة العامــة للحديد والصلب
حيث وجــه الوزيــر بضــرورة تذليل
املشــكالت واجراء بعــض اخملاطبات
خالل ســقف زمني ال يتجاوز اسبوع

واحد والتعجيل في االجراءات املتبعة
وتنفيــذ الفقرات العقديــة بالفترات
واملواعيــد الزمنية من اجــل معاودة
العمل واالنتاج ملعامل احلديد والصلب
واحياء هذه الصناعة احليوية من جديد
لتسهم في تطوير الصناعة العراقية
ودعم االقتصاد الوطني.
يذكر ان موافقة مجلس الوزراء حصلت
علــى املضــي بتنفيذ عقــدي تأهيل
مصنعي الصلب والدرفلة وخدماتهما
من قبل شركة يوبي هولدنك التركية
خــال فتــرة (  )20شــهرا وبكلفة (
 )118مليون دوالر مع االلتزام بالطاقة
االنتاجية املتفق عليها والبالغة ( )500
الف طن ســنويا ومبا يجعل الشركة
العامة للحديد والصلب من الشركات
الرابحــة والقادرة علــى تأمني رواتب
منتسبيها وميكنها من حتقيق االرباح .

جميــع املــواد املســتعملة في
العيادات إضافة إلى غسل األيدي
قبل وبعد مالمسة املريض وتبديل
القفازات وعدم تكرار استعمالها
ولبس الكمام الطبي.
تضمني عماله األطفال في
أجندة التنمية املستدامة 2030
وشاركت التدريســية في كلية
اإلدارة واالقتصاد بجامعة البصرة
الدكتورة ندوة هالل جودة باملؤمتر
الدولــي لإلحصائيــن العــرب
الســادس املنعقد فــي اململكة
األردنيــة الهاشــمية  -عمــان
حتــت عنــوان (تناغــم اإلحصاء
والتكنولوجيــا نحــو التنميــة
املســتدامة) ببحثها املوســوم

(تضمــن عمالــه األطفــال في
أجندة التنمية املستدامة 2030
دراســة حالــة فــي محافظة
البصرة).
وبينت جــودة أن هدف البحث هو
القضاء على الفقر واجلوع ،حيث
أن الفقــر يعد العامل األســاس
الــذي يدفــع باألطفــال للعمل
فــي محاولة منهــم للحصول
علــى مصــدر الدخــل ،كمــا
توصلت الدراســة إلى جملة من
االســتنتاجات والتوصيات التي
تســهم في معاجلــة مثل هذه
احلاالت.
دورة تدريبية عن مواقع البحث
العلمي

ونظــم مركــز احلاســبة
االلكترونية في جامعة البصرة
دورة تدريبيــة عن مواقع البحث
العلمــي مبشــاركة باحثــن
ومختصني مــن اجلامعة كافة ،
تضمنت محاضــرات للتعريف
بتسجيل التدريسيني في مواقع
Research gate RG،Google
. Scholar،oblons، End note
وقــال مديــر مركــز احلاســبة
االلكترونيــة الدكتــور صــاح
فليح ان الــدورة هدفها االرتقاء
باملستوى العلمي للتدريسيني
فــي اجلامعــة خاصــة فيمــا
يتعلق بجوانب البحث العلمي
وارتباطهــا مبواضيع احلاســوب
واالنترنت.

أعلنت مباشرة إصدارها في المحافظات قريبا

استمرار إصدار البطاقة الذكية
للمعين المتفرغ في بغداد

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت هيئــة رعايــة ذوي االعاقة
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل
والشؤون االجتماعية عن استمرارها
باصدار البطاقــات الذكية للمعني
املتفــرغ ضمــن محافظــة بغداد
بالتنســيق والتعاون مــع املصارف
املوزعــة ضمــن الرقعــة اجلغرافية
للمعني .
وقــال املتحدث باســم وزارة العمل
عمــار منعــم ان هيئــة رعاية ذوي
االعاقة واالحتياجات اخلاصة باشرت
اجــراءات منــح البطاقــة الذكية
للمعــن املتفرغ ضمــن محافظة
بغداد بعد التنســيق مــع املصارف
لتســهيل اجراءات االصدار  ،مشيرا
الى انها مســتمرة باالصــدار حلني
منح جميع املشــمولني براتب املعني

املتفــرغ  .واضاف منعــم ان الهيئة
حترص على تبســيط االجراءات على
املســتفيدين من خالل عدم اشتراط
حضور املعوق واالكتفاء باستصحاب
املستمســكات الرســمية وتــرك
اختيار املصرف للمعني ســواء اكان
مصرف الرافدين او الرشيد او اخلليج
التجاري او الشــرق االوسط العراقي
لالستثمار او مصرف التنمية الدولي
لغرض توطني مستحقاتهم املالية .
وتابع املتحــدث الرســمي ان هيئة
رعاية ذوي االعاقة ستباشر اجراءات
منح البطاقة الذكية في احملافظات
قريبــا بعد اســتكمال االجــراءات
االصوليــة وتوفيــر املســتلزمات
اللوجســتية املطلوبة  ،الفتا الى ان
من اســباب تأخير االصدار هو عدم
اســتيفاء مبالغ جميع املستفيدين

في عــدد مــن احملافظــات وانها ما
تزال تقــوم بتوزيــع الرواتب بني تلك
احملافظات .
علــى صعيــد متصل عقــد املركز
الوطني للصحة والســامة املهنية
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية
اجتماعا مع ممثلي اجلمعية العراقية
للصحة والسالمة املهنية ملناقشة
مسودة التعاون والتنسيق املشترك
فــي مجــال التدريــب والفحوص
الهندسية.
وقالــت مدير عام املركز املهندســة
ازهــار فاضــل ان االجتمــاع تدارس
موضوع منــح التخاويل للفاحصني
فــي اجلمعيــة العراقيــة الجــراء
الفحــوص الطبيــة واملعلوماتيــة
في شــتى القطاعــات االقتصادية
اخملتلفة.

اليوم  ..بدء االمتحانات التكميلية للمراحل المنتهية

التربية :جدول الضرب الديكارتي لن يمتحن به التالميذ
بغداد  -زينب الحسني:

حددت اللجنــة الدائمة لالمتحانات
اليوم األحد ،موعدا ً ألداء الدور الثالث
مــن االمتحانات النهائيــة لطلبة
الثالث والســادس الثانــوي  ،فيما
اصدر املكتب االعالمي للوزارة ،بيانا
جاء فيه أن الوزير وجه املؤسســات
التعليميــة االهليــة بشــتى
مستوياتها الدراسية باالعتماد على
احملاضرين من اخلريجني غير املعينني
في الصفوف غير املنتهية.
وجــاء في بيــان صادر عــن مكتب
االعالم في الــوزارة  ،ان الدور الثالث،
يشــمل مراحل الثالث املتوســط
والســادس االعدادي بجميع فروعه،
ويذكر ان الوزير استحصل في وقت
ســابق موافقة مجلس الوزراء على
اجراء امتحانات الدور الثالث ملراحل
الثالث املتوسط والسادس االعدادي،
وفيما تناولت وزارة التربية مالبسات
موضوع حاصل (الضرب الديكارتي)
ضمن مادة الرياضيات للصف الثاني
االبتدائي الذي تناولت ُه بعض وسائل
اإلعــام واوردت انه ليــس مطلوبا
ضمــن االمتحان ،اكد بيان آخر صادر

عــن املكتــب االعالمي للــوزارة ،أن
الوزير وجه املؤسســات التعليمية
االهليــة بشــتى مســتوياتها
الدراســية باالعتماد على احملاضرين
مــن اخلريجــن غيــر املعينني في
الصفوف غير املنتهية  ،مبينا ايضا
االعتماد على اخلريجني غير املعينني
من الذين مارســوا مهنــة التعليم
واكتســبوا اخلبــرة التــي تؤهلهم
لتدريس الصفــوف املنتهية اضافة
الى املتقاعدين.
وشــدد اقبال علــى ضــرورة التزام
املؤسســات التعليميــة االهليــة
بالضوابط وتزويد الوزارة بنسخة من
االوامر الصادرة بتعيني احملاضرين من
اخلريجني غير املعينني ،مبينا ً ان هذه
االجراءات من شأنها تقليل البطالة
بــن اخلريجني اجلــدد وزيــادة اخلبرة
لدى شــريحة الشــباب وتهيئتهم
لقيادة البلد في السنوات املقبلة مبا
يحقق العدالة اجملتمعية ويســتثمر
الطاقــات الشــبابية والكفــاءات
املتميزة منهم ،واردف البيان بأن وزارة
التربية ووزيــر التربية حريصون على
العملية التربوية والســير بها نحو
االمام .
على صعيد يتصل باالعتداءات التي

تتعرض اليها بعــض إدارات املدارس
مــن مواطنني ،ثمن وزيــر التربية دور
القوات االمنيــة بألقاء القبض على

ولي امر احد الطلبة الذي قام بضرب
مدير مدرسة براعم االمل االبتدائية
في ذي قار بأداة حادة واصابته بجراح

خطيرة سببت نقله الى املستشفى.
وبني الصيدلي فــي بيان له ان الوزارة
وجهت املديرية العامة لتربية ذي قار

بتشــكيل جلنة حتقيقيــة باملوضوع
ورفع دعــوى قضائية علــى املعتدي
لينال جــزاءه العادل من قبل القانون
 ،مذكــرا ً ان احلــادث هــو الثاني من
نوعه في ثاني يوم للدوام الرســمي
بعد مدرســة عمر اخملتــار في ديالى
االمر الذي يرســل رسالة الى اجلميع
ان املــاكات التربوية يجب حمايتها
حمايــة مشــددة من قبــل القوات
االمنية .
وقال املكتــب اإلعالمي لوزارة التربية
بشــأن جدول الضــرب الديكارتي أن
منهج الرياضيــات للثاني االبتدائي
يشــمل خمس مهارات متدرجة هي
(أتعلــم ،اتأكد ،أحتــدث ،احل  ،افكر)
واملثال الــوارد باملقطع يخص مهارة
(افكر)  ،أذ الهــدف منه إثارة تفكير
التلميذ وتنميــة قدراته العقلية ،
مذكرا ً ان الكتاب طبع في عام 2017
،وان التالميذ الذين درســوه أصبحوا
في الصف الرابــع االبتدائي من غير
صعوبات .
وعلى صعيــد ذي صلــة أعلنت {دار
الــوارث} للطباعة والنشــر التابعة
للعتبة احلســينية املقدسة اكمال
طباعــة املناهج الدراســية لصالح
وزارة التربية للعام الدراســي احلالي

.2019 – 2018
ونقل بيــان العالم العتبــة تلقت «
الصبــاح اجلديد « نســخة منه عن
مسؤول قســم االنتاج في املطبعة
موفق محمــد قولــه ،ان «املطبعة
انتهــت مــن طباعــة املناهــج ومت
تســليمها الــى وزارة التربية ليتم
توزيعهــا على املــدارس والطلبة» ،
واضاف «بلغ عدد الكتب التي طبعت
خمســة ماليــن و 400ألــف كتاب
ملرحلتي االبتدائية واملتوسطة موزعة
على أكثر مــن  16عنوانا مختلفا « ،
وأشار محمد الى «استعمال مكائن
وطابعات ذات جــودة عالية وتقنيات
حديثة تعطي للكتاب سمة جمالية
وألوانا حقيقية».
وكانــت وزارة التربيــة اعلنــت عن
االنتهاء من توزيع الكتب على جميع
املدارس التابعة لها ومن دون أي نقص
حاصل على عكس الســنة املاضية
التي شــهدت املــدارس معاناة في
احلصول على الكتب.
وتعــد دار الوارث للطباعة والنشــر
التابعة للعتبة احلســينية املقدسة
احدى املراكــز املهمــة والرائدة في
مجــال الطباعة ملا حتتوي من مكائن
ذات مناشئ عاملية رصينة.
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اتفاق إسرائيلي

على خلفية كشف االستخبارات أن لدى تركيا فيديو ُيثبت قتل خاشقجي

سوري على فتح معبر

مؤسسات تجارية وإعالمية أميركية تقاطع

القنيطرة في الجوالن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت نيكي هيلي الســفيرة األميركية لدى
األمم املتحــدة امس االول اجلمعة إن إســرائيل
وســوريا واألمم املتحدة اتفقت على إعادة فتح
معبر القنيطرة في هضبة اجلوالن يوم االثنني.
وأضافــت هيلي فــي بيــان أن فتــح املعبر
«سيســمح لقوات حفظ الســام التابعة
لألمم املتحدة بتكثيــف جهودها ملنع األعمال
العدائية في منطقة مرتفعات اجلوالن».
وتقوم قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك
مبراقبة الوضع في منطقة منزوعة الســاح
أنشــئت في عام  1974بني اجلوالن الذي حتتله
إسرائيل والقطاع السوري ،إال أن مهمة حفظ
الســام تعطلت بســبب احلرب األهلية في
سوريا.
واحتلت إسرائيل هضبة اجلوالن في حرب عام
 1967وحاربت سوريا مرة أخرى على الهضبة
االستراتيجية في صراع عام .1973

زلماي زادة يدير

مباحثات أميركية مع
طالبان في الدوحة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اجتمع مبعوث الواليات املتحدة جلهود الســام
في أفغانســتان زملاي خليــل زاد ،مع ممثلني عن
حركة طالبان في قطر أمس االول اجلمعة.
ونقلت صحيفــة «وول ســتريت جورنال» عن
مصــدر مطلــع أن مضمون املناقشــات التي
تناولها اجلانبان لم يتضح ،مشــيرة إلى أن هذه
هي املرة الثانية خالل أربعة أشــهر التي يعقد
فيها مسؤولون أمريكيون محادثات مباشرة مع
طالبان.
خليــل زاد ،الذي عني ملنصب املستشــار اخلاص
لشــؤون أفغانســتان في اخلارجية األمريكية
الشــهر املاضي ،يحاول أن يجلــس طالبان إلى
طاولة املفاوضات ،ويقــوم حاليا بجولته األولى
بصفته اجلديدة ،وتشــمل اجلولة التي تستغرق
 11يوما كال من أفغانستان وباكستان واإلمارات
وقطر والسعودية.
وامتنعــت وزارة اخلارجية األمريكية عن احلديث
عمــا إذا كان اجتمــاع الدوحة قــد عقد ،وقال
متحدث باســم وزارة اخلارجية طلب عدم نشر
اســمه« :ال ميكننا تأكيد اجتماعات معينة أو
مضمون محادثات دبلوماسية».
وأضاف أن «املمثل اخلاص خليل زاد عقد عددا من
االجتماعات مع مجموعة واســعة من اجلهات
املعنية فــي إطار رحلته الستكشــاف أفضل
السبل للوصول إلى تسوية بالتفاوض للصراع
في أفغانستان».

مؤتمر «مستقبل االستثمار» في السعودية
متابعة ـ الصباح الجديد :
كشف مسؤولون في االستخبارات
األميركية ،أن «تركيا متتلك تسجيالً
صوتيا ً ومصــ ّورا ً يرصد حلظات قتل
الصحافــي الســعودي املعــارض
جمال خاشــقجي داخل قنصلية
بالده في اسطنبول» .حسب ما جاء
في صحيفة «واشــنطن بوست».
ووفقًا ملســؤولي االستخبارات ،فإن
التســجيالت تلتقط حلظات قبل
وأثنــاء مــا وصفــوه بـ»التعذيب»
للصحفي املعارض خاشقجي.
ويقال إن «خاشقجي ( 59عا ًما) وهو
كاتب عمود في صحيفة «واشنطن
بوســت»ُ ،قتل على يد فريق من 15
عنصرا ً في األمن الســعودي نقلوا
بالطائرة اخلاصة إلى اسطنبول في
تركيا قبل ساعات فقط من وصوله
إلى القنصلية لتسوية ما وصفته
الصحيفة بـ»األمور الشخصية».
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله:
إن «التســجيالت الصوتيــة داخل
السفارة تظهر ما حدث خلاشقجي
بعد دخوله» ،مشــيرا إلى أنه «من
املمكن سماع صوته وأصوات رجال
يتحدثون باللغة العربية ،باإلضافة
إلى ســماع كيــف مت تعذيبه ومن
ثم قتله» .وقد نشرت وكالة «أنباء
األناضول» التركية الرسمية ،تقرير
«واشنطن بوست» ،لكن لم يؤكد
أي مســؤول وجود التســجيالت،
فــي حني أكــدت قنــاة «العربية»
التي تتخذ من دبــي مقرا لها ،يوم
اخلميــس  ،أن الرجال الســعوديني
اخلمسة عشر كانوا مجرد سائحني
في عطلة في تركيا.
وكانــت مصــادر رســمية تركية
أكــدت للصحيفــة يــوم اجلمعة
املاضــي ،أنه «بعــد  10أيــام من
اختفاء خاشــقجي ،وصــل فريق
من املســؤولني السعوديني  ،بقيادة
األميــر خالد الفيصــل  ،إلى أنقرة
للقــاء نظرائهــم األتــراك وبحث
قضية اختفاء خاشقجي.
وقال ابراهيم كالني املتحدث باسم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
للصحفيني ،يــوم اخلميس املاضي

بريطانيا تتحسب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ص ّرح وزير املالية البريطاني فيليب هاموند امس
االول اجلمعــة لقناة «بلومبرغ» أن بريطانيا تعد
لتخصيص «احتياطــي مالي» لدعم االقتصاد
في حــال حدوث اضطــراب عند خــروج البالد
رسميا من االحتاد األوروبي.
وقــال هاموند خــال مقابلة فــي بالي حيث
يشارك وزراء مالية في اجتماعات البنك الدولي
وصندوق النقد «نحن في مرحلة غموض بسبب
مفاوضات بريكست».
وأضــاف «ســنبقي احتياطيا ماليا مناســبا
للتدخل في حــال احتجنا لدعــم الطلب في
االقتصاد البريطاني».
ولــم يعــط هامونــد تفاصيــل عــن حجم
االحتياطي الذي يخطط لوضعه ،لكنه قال انه
قد يستخدم «لدعم االنفاق او خفض الضرائب
او خلدمة الدين بطريقة أسرع».
ووصلت املفاوضات بني بريطانيا واالحتاد االوروبي
حول بريكســت الى أزمة مجــددا ،مع تنامي
االعتراض احلكومي في لندن قبل قمة حاسمة
في بروكسل االسبوع املقبل.

تقـرير

اختفاء خاشقجي قد
يثير مشاكل مع ترامب
قبل أسابيع قليلة من
االنتخابات النصفية
الحاسمة .وقد أمرت
لجنة العالقات الخارجية
في مجلس الشيوخ
األميركي بإجراء
مراجعة للسعودية
بموجب قانون
«ماجنيتسكي»  ،الذي
يعاقب شخصيات الدولة
المتورطة في انتهاكات
حقوق اإلنسان

« :سيشــكل فريق عمل مشترك
بــن تركيا والســعودية للتحقيق
في قضية جمال خاشــقجي بكل
جوانبها».
وقــد نفــت اململكــة العربيــة
السعودية كل االتهامات بأنها وراء
اختفاء خاشقجي ووصفتها بأنها
«أخبــار مزيفــة» .وقالت صحيفة
«اليــوم» الســعودية فــي مقال
افتتاحي  ،يــوم اخلميس املاضي :إن
«التقارير املزيفة املتعلقة باختفاء
الصحافــي الســعودي جمــال
خاشــقجي والتي اختلقتها بعض
الوكاالت ،غير صحيحة ».وأضافت
أن «التحقيق في اختفائه  ،الذي لم
يكتمل حتــى اآلن  ،ميكن أن يكون
كاف ًيا لكشف العديد من احلقائق».
وأعلــن العديــد من املؤسســات
والرمــوز اإلعالميــة مقاطعتهــا
ملؤمتر «مستقبل االســتثمار» في

الســعودية ،إضافــة إلــى تعليق
شــخصيات عامــة بريطانيــة
وأميركية شــراكات اقتصادية مع
الســعودية على خلفية القضية
ذاتها ،ومن بني هؤالء «نيويورك تاميز»
و «أوبر» و «ذي إيكونومســت»  ،إلى
جانب مؤسس «هفنغتون بوست»
أريانا هافينغتون  ،وأرنســت مونيز
وزير الطاقة األميركي السابق في
عهد الرئيــس بــاراك أوباما  ،علق
مشــاركته في تقدمي املشورة إلى
اململكــة العربية الســعودية في
انشــاء مدينة ذكية تبلغ تكلفتها
 500مليار دوالر.
وقال ريتشــارد برانســون  ،الرئيس
التنفيذي لشــركة «فيرجني»  ،في
تقريــر له« :ما حدث في تركيا حول
اختفاء الصحافي جمال خاشقجي
 ،إذا ثبتــت صحته  ،ســيغير قدرة
الغــرب على املشــاركة في أعمال

جتاريــة مع احلكومة الســعودية».
لكــن الشــركات األخــرى ،مبا في
ذلــك  JPMorgan Chaseوصندوق
 Blackstone Groupالوقائــي  ،لم
تقم بعــد بإلغاء مشــاركتها في
مؤمتر الرياض املقبل الذي ســيقام
برعايــة ولــي العهد الســعودي
األمير محمــد بن ســلمان البالغ
من العمر  33عا ًمــا .وقال الرئيس
األميركــي ،دونالد ترامــب ،إنه «ال
يريد وقف االستثمارات السعودية
في الواليات املتحــدة» ،وذلك على
خلفية اختفاء خاشقجي ،وأضاف
«ال أريد أن أوقف بلدا عن إنفاق 110
مليارات دوالر ،وهو رقم قياسي في
كل الوقــت ،وندع روســيا والصني
تأخذ تلك األموال».
وتابــع «ال أريــد ذلــك ،ألن كل ما
سيفعلونه (السعوديون) سيقولون:
«حسنا لســنا بحاجة إلى شرائه

من (بوينغ) وال من(لوكهيد) وال من
(رايثون) ،وال من كل هذه الشركات
العظيمة ،ولســوف نشتريها من
روســيا والصــن ،إذًا ما هــو اجليد
بالنســبة لنا ،بينما هناك أشــياء
أخرى ميكننا فعلها».
لكــن اختفاء خاشــقجي قد يثير
مشــاكل مع ترامب قبل أســابيع
قليلة مــن االنتخابــات النصفية
احلاسمة .وقد أمرت جلنة العالقات
اخلارجيــة فــي مجلس الشــيوخ
األميركي بإجراء مراجعة للسعودية
مبوجب قانون «ماجنيتسكي»  ،الذي
يعاقب شخصيات الدولة املتورطة
في انتهاكات حقوق اإلنســان .لقد
بدأت األسئلة تدور حول ما إذا كان
أي شخص في إدارة ترامب يعرف أي
شيء عن اخلطط السعودية لقتل
خاشقجي.
وحتى اآلن ،لم يســرِّب األتراك بعد

التسجيالت التي تشير الى مقتل
خاشــقجي داخل القنصلية ،ومن
املرجح أن الشــرطة في إسطنبول
أصدرت لقطــات الكاميرا األمنية
املســربة لألصدقــاء واحللفاء في
وســائل اإلعــام احملليــة .لكــن
التســجيالت األكثر حساسية من
داخــل القنصلية مــن احملتمل أن
تكون في عهدة دائرة االستخبارات
الوطنية التركية .MIT ،
وأفــادت بعض وســائل اإلعالم بأن
الســيد خاشــقجي كان يرتــدي
ساعة «أبل» املتطورة التي قد تكون
ســجلت الصوت الــذي مت حتميله
على اإلنترنت مباشرة .لكن اخملابرات
التركيــة قد تقوم ببســاطة ببث
املواقع الدبلوماسية  ،وهي ممارسة
شــائعة إلى حد ما من قبل أجهزة
االســتخبارات فــي جميــع أنحاء
العالم.

إنجاز أطول رحلة تجارية في العالم من سنغافورة الى نيويورك

لتداعيات بريكست

وتخصص احتياطا ماليا

شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصلت طائــرة ايربــاص الى مطار
نيوآرك فــي نيويورك امــس االول
اجلمعة بعد رحلة من ســنغافورة
استغرقت زهاء  18ساعة ،لتكمل
أطول رحلة جوية جتارية في العالم.
ووصلت الرحلة «اس كيو  »22التي
تسيرها شــركة طيران سنغافورة
«ســنغابور ايرالينز» بحسب موقع

مطار «نيوآرك ليبرتي» الدولي ،وقد
استغرقت  17ساعة و 52دقيقة.
وكان مــن املقــرر أن تســتغرق 18
ســاعة و 25دقيقة .وستســتغرق
الرحلة من نيويورك إلى سنغافورة
وقتا ً أطول .وكانت الطائرة تقل 150
راكبا ً وطاقما من  17فردا ،وقطعت
مسافة  16500كلم.
وقال الراكب الكندي كريســتوفر

االدين ( 37عاما) «أشعر براحة تامة
 ..أنــا محظوظ ألننــي متكنت من
النــوم في الطائــرة» .وتوفر طيران
سنغافورة على هذه الرحلة مقاعد
على الدرجة االقتصاديــة املمتازة
ودرجــة األعمــال فقــط وال توفر
مقاعــد على الدرجــة االقتصادية
العادية.
وقال االدين «رغــم أنني كنت على

الدرجة االقتصادية املمتازة ،إال أنني
شــعرت بأنني في الدرجة األولى»،
مضيفا أنه استقل الرحلة نفسها
في  .2008وقــال «الرحلــة كانت
مريحة جدا ً وهادئة».
وتبلغ كلفة التذكــرة ذهابا فقط
من ســنغافورة إلى نيويورك على
هذه الرحلة  2150دوالرا في الدرجة
االقتصاديــة املمتــازة ،و 3500دوالر

للتذكرة ذهابا ً وإيابا ،بحسب موقع
طيران سنغافورة.
وكان طيران ســنغافورة يس ّير هذا
اخلط قبل تسع سنوات باستخدام
طائــرة «ايــه  »500-340بأربعــة
محركات كانت تســتهلك كمية
كبيرة من الوقود ،قبل أن يغلقه في
 2013بسبب ارتفاع أسعار النفط
الذي جعل تســيير هذا اخلط غير

مربح.
ومتت هذه الرحلة في طائرة ايرباص
«ايه 900-350يو ال ار» اجلديدة التي
تستخدم الوقود بكفاءة عالية.
وقبل هذه الرحلة كانت أطول رحلة
مباشــرة بني مدينتني هــي رحلة
اخلطوط القطرية  921من اوكالند
إلى الدوحة والتي اســتغرقت 17
ساعة و 40دقيقة.

الخالف التجاري بين واشنطن وبكين مفيد لالقتصاد برأي منوتشين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبــر وزيــر اخلزانــة األميركي
ستيفن منوتشــن امس السبت
أن اخلــاف التجاري بــن الواليات
املتحدة والصــن قد يكون مفيدا
لالقتصــاد العاملي ،مخالفا بذلك
حتذيرات صندوق النقد الدولي.
وقــال منوتشــن خــال مؤمتــر
صحافي على هامــش االجتماع
الســنوي لصنــدوق النقــد

الدولي والبنــك الدولي في بالي
بإندونيســيا «هدفنــا مع الصني
واضــح جدا :أن تكــون لنا عالقة
جتارية أكثر توازنا».
وكان صنــدوق النقــد الدولــي
حذر هــذا االســبوع بــأن احلرب
التجارية املتصاعــدة بني القوتني
االقتصاديتــن األوليني في العالم
ستنعكس على النمو االقتصادي
العاملــي ،مخفضا توقعاته للنمو

في  2018و.2019
لكن منوتشني قال إن هذا التحذير
يجب أن يشــكل «حافزا إضافيا
حلمــل الصني علــى معاجلة هذه
املسائل معنا».
قال «هدفنا زيادة صادراتنا وإقامة
عالقة أكثر توازنــا وإنصافا حتى
تتمكــن شــركاتنا مــن تعاطي
األعمــال بشــروط مماثلــة لتلك
السارية» في الواليات املتحدة.

وتابع «أعتقد أننــا إذا ما توصلنا
إلى ذلــك ،فســيكون األمر جيدا
للشــركات األميركيــة والعمال
األميركيــن واألوروبيــن واليابان
وجميع حلفائنــا اآلخرين ،وجيدا
للصني».
وتصاعــدت اخلالفات التجارية بني
واشــنطن وبكني ،إمنا كذلك بني
واشنطن واألوروبيني خالل األشهر
األخيــرة ،مع تبادل فرض رســوم

جمركية مشددة.
وال يبدي أي من الرئيسني األميركي
دونالد ترامــب والرئيس الصيني
شي جينبينغ في الوقت احلاضر أي
نية في التراجع .ويبرر ترامب احلرب
التجارية التي باشرها ضد الصني
بضــرورة إرغام بكــن على تبديل
ممارساتها التجارية «غير النزيهة»
برأيه على صعيد النقل القسري
للتكنولوجيــا وإغراق األســواق

و»سرقة» امللكية الفكرة.
وذكــر احتمــال عقد لقــاء بني
الرئيســن علــى هامــش قمة
مجموعة العشــرين في تشرين
الثاني سعيا للتوصل إلى اتفاق.
وقــال «إنــه أمر أشــجعه وجنري
مناقشــات بشــأنه  ،لكــن في
الوقت احلاضر ،ليس هناك شروط
مسبقة ،والرئيس ســيقرر بهذا
الصدد».

في مفاوضات خروج المملكة المتحدة من التكتل «بريكزيت»

وزيرتان بريطانيتان ّ
تلوحان باالستقالة احتجاجًا على «تنازالت» ماي ألوروبا
متابعة ـ الصباح الجديد:
هددت وزيرتان بريطانيتان باالستقالة
من حكومــة تيريزا مــاي ،احتجاجا ً
على «تنازالت» تعتزم تقدميها لالحتاد
األوروبي ،في مفاوضات خروج اململكة
املتحــدة مــن التكتــل (بريكزيت).
فــي الوقت ذاته ،أكــد وزير االقتصاد
البريطاني فيليب هاموند أن بالده لن
تبقى في االحتاد اجلمركي األوروبي إلى
ما ال نهاية.
وأشارت صحف بريطانية إلى احتمال
اســتقالة الوزيرتــن ،إذا وافقت ماي
على اقتراح بروكسيل بقاء بريطانيا
ضمن االحتاد اجلمركي األوروبي لفترة
غير محددة ،فــي مقابل إبقاء احلدود
اإلرلندية مفتوحــة ،في حال لم يتم
التوصل إلى اتفاق جتاري بني اجلانبني.
وأوردت صحيفــة «ديلــي تلغــراف»

أن وزيرت َــي التقاعد إســتر ماكفيه
والتنميــة بينــي موردونــت هددتا
باالســتقالة ،فيمــا أوردت صحيفة
«ذي غارديــان» أن رئيســة مجلــس
العموم (البرملان) أندريا ليدسوم تبدي
قلقا ً إزاء خطة ماي في شــأن االحتاد
اجلمركــي األوروبي .كذلك ن ُشــرت
تقارير حول احتجاجات متزايدة داخل
احلكومة ،قبل قمة مفصلية مرتقبة
األسبوع املقبل في بروكسيل ،بهدف
االتفاق على تفاصيل «االنفصال».
وأشــارت تقارير إلى أن مــاي أبلغت
وزراءها أنها مستعدة لقبول شروط
االحتاد ،فيما يطالب مناهضو التكتل
بتحديد الفترة التي ســتواصل فيها
بريطانيــا التق ّيد بالقواعد اجلمركية
ّ
ستتمكن بعدها من
األوروبية ،والتي
إبرام اتفاقات جتارية مع شركاء آخرين.
وينــص اجلــزء الثانــي مــن اخلطة
ّ
على بقــاء إرلنــدا الشــمالية في
الوحدة اجلمركية والســوق األوروبية

املشــتركة ،مــا يتط ّلب نوعــا ً من
التدقيق في الســلع العابرة للمياه
اإلرلندية ،ويبقي احلدود مفتوحة بني
جمهورية إرلنــدا ،العضو في االحتاد
األوروبي ،وإرلندا الشمالية ،مبا يرضي
جميع األطراف .لكن احلزب الوحدوي
الدميوقراطي في إرلندا الشــمالية،
حليــف ماي في االئتــاف احلكومي،
يحتج علــى طرح منفصل يعتبر أنه
ّ
يهدد وحدة أراضي اململكة املتحدة.
وكانت «ديلــي تلغراف» أوردت أن ماي
(تضم الوزراء
أبلغت «حكومة احلرب»
ّ
األساســيني املعنيــن ببريكزيت) أن
البقــاء فــي االحتــاد اجلمركي ليس
باق «إلى أن نتوصل
محددا ً بوقت ،وهو ٍ
إلى اتفاق للتبادل التجــاري» ،ما أثار
خشــية مــن أن تصبــح الترتيبات
املوقتــة ،دائمة ،ما يدفع بــوزراء إلى
االستقالة.
يتزامن ذلك مع تلويح حلفاء ماي في
إرلندا الشمالية بســحب تأييدهم

لهــا ،وإرغامها علــى مواجهة خطر
ســحب الثقة منها ،ما قد يؤدي إلى
الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
في الســياق ذاته ،شدد هاموند على
أن اململكــة املتحــدة لــن تبقى في
االحتــاد اجلمركي األوروبــي إلى ما ال
نهاية ،مستدركا ً أنها حتتاج وقتا ً من
أجل االســتمرارية ،قبل التوصل إلى
اتفاقــات مع بروكســيل وتطبيقها
عمليا ً في مرحلة ما بعد بريكزيت.
وقال« :شــهدت املفاوضات مع االحتاد
تقدما ً ملحوظــاً ،ولكن ال تزال هناك
خالفات مهمة عالقة يجب ح ّلها .لن
نبقى في أي شيء (مؤسسة أوروبية)
إلى مــا ال نهاية .نحن واضحون متاماً،
واألمور ستكون موقتة ،لكننا نحتاج
وقتــا ً قد يتعدى املرحلــة االنتقالية،
قبل دخول مرحلة الشراكة الكاملة»
مع االحتــاد» .وأوضــح أن «األنظمة
(املعمول بها اآلن) يجب أن تتغير خالل
هذه املرحلة».
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ُّ
يشن هجومًا على باسيل ويصف كالمه بـ»المليء حقدًا وش ّرًا»
جعجع

الخالفات بشأن الحقائب الوزارية تجهض

التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية
متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد أيام على أجواء التفاؤل التي
حاول الرئيس املكلف بتشــكيل
احلكومة ســعد احلريري واملقربون
منه ب ّثها ،أتى كالم وزير اخلارجية
في حكومــة تصريــف األعمال
جبــران باســيل ليضــع عالمة
اســتفهام حــول خلفيــة هذا
التفاؤل ومدى إمكانية تشــكيل
احلكومة في وقــت قريب ،خاصة
أن مواقفــه ّ
أكــدت أن العقد ال
تزال على حالها وحتديدا ما تعرف
بـ»العقدتني الدرزية واملسيحية»،
ال بل أضيفت إليها عقدة جديدة
مت ّثلــت مبطالبــة باســيل بوزارة
األشــغال التي يفترض أن هناك
اتفاقــا على أن تكــون من حصة
«تيار املردة» املسيحي أيضاً.
وفيما رأت مصــادر حزب «القوات
اللبنانيــة» ،أن كالم باســيل
جدد فيــه مطالبه الوزارية
الذي ّ
أعاد األمــور إلى مــا قبل نقطة
الصفــر ،رفضت مصــادر رئيس
احلكومة املكلف ســعد احلريري
هذا الوصف مؤكدة أنه «ال عودة
إلى الوراء ،لكــن ميكن القول بأن
هنــاك تر ّقبا حذرا ،وفــي النهاية
هناك رئيس للجمهورية هو الذي
لــه الكلمة الفصــل ّ
وكل كالم
آخر هــو مجــ ّرد رأي» .واالنطباع
نفســه لم يختلف بالنسبة إلى
«حركــة أمل» الشــيعية ،حيث
وصف مصــدر نيابي فــي كتلة
«التنميــة والتحرير» الوضع بعد
كالم باســيل بـ»غيــر اإليجابي»
قائال لـ»الشــرق األوسط»« :كأ ّن
باسيل يقصد في كل مرة نسف
تقــدم يتحقّ ــق في مســار
كل
ّ
املفاوضــات عبــر وضــع عراقيل
جديدة لتعقيد األمور» .ســائال:
«هــل حصول باســيل على وزارة

كأن
حركة املّ :
باسيل يقصد في
كل مرة نسف كل
تقدّم ّ
يتحقق في
مسار المفاوضات
عبر وضع عراقيل
جديدة لتعقيد
األمور

«السيل الشمالي »2 -
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أشادت رئيسة وزراء والية مكلنبورغ فوربومرن
األملانية مانويال شــفازيغ ،مبشروع ضخ الغاز
الروســي إلى أوروبا« ،الســيل الشمالي»-2
ووصفت قرار تنفيذه «بالصحيح» بالنســبة
ألملانيا.
وكتبــت فــي مقالــة نشــرتها مجلــة
« :Wirtschaftswocheهــذا املشــروع هــام
بالنســبة ألملانيــا ،ألن احلصــول املضمون
للطاقة يتطلب وجود مصدر إضافي للغاز».
وانتقدت املســؤولة األملانيــة معارضي مد
أنبوب الغاز املذكور ،وشددت على أن بعضهم
يهدف من خالل ذلك لتحقيق مآرب اقتصادية
خاصة.
ودحضت مانويال شفازيغ املزاعم التي تدعي
بأن «الســيل الشمالي »-2ســيجعل أملانيا
تعتمد بشــكل كامل على روسيا ،ووصفتها
«بالهراء».
وقالت« :يهــم الطرفني ضمــان توريد الغاز
بشــكل موثوق ،وســتواصل أملانيا احلصول
على معظــم الطاقة املطلوبــة من مصادر
أخــرى .بالدنا يجب أن تقرر بنفســها من أين
وبأي وسيلة ســتحصل على مصادر الطاقة
الالزمة».
وأعربت عن ثقتها بوجود مصلحة مشتركة
لروســيا وأملانيا فــي العودة مــن جديد إلى
الشراكة الوثيقة.

بولتون يأمل في

تفعيل الحوار بين
موسكو وواشنطن

األشــغال ينهي األزمة في البلد؟
ما نراه هو حرتقات ألهداف حزبية
وطائفية ســتنعكس سلبا على
اجلميع» .وأمــل أن يحمل احلريري
كمــا كان متوقعا فــي اليومني
املقبلني تشــكيلة حكومية إلى
رئيس اجلمهورية تخرج البالد من
املأزق التي تعيش فيه.
ــجل ر ّد الفت مــن قبل
س ّ
كمــا ُ
النائــب في «القــوات اللبنانية»
ستريدا جعجع على وزير اخلارجية
واصفة كالمــه بـ»املليء باحلقد

والش ّر» عندما حتدث عن املصاحلة
بني «تيــار املــردة» و»القــوات»،
معتبرة في الوقت عينه أنه يضع
معايير تناســبه بهدف تقليص
حجم متثيل القوات في احلكومة.
وأوضحت في بيان لها نقاطا عدة،
مؤكدة أن «اتفاق معراب» وخالفا ً
ملا حتدث عنه باســيل ،ينص على
أن تتولى القــوات والتيار الوطني
احلر مناصفــة املقاعــد الوزارية
اخملصصة للطائفة املسيحية ،مبا
فيها السيادية منها واخلدماتية،

واملوزعة على املذاهب املسيحية
اخملتلفــة ،وفــي كل حكومــات
العهــد ،وذلــك بعد احتســاب
احلصة املســيحية التــي جرت
العادة أن تكون لرئيس اجلمهورية.
ووصفــت ســتريدا جعجع كالم
باســيل بأنه يرغب في أن تتولى
القــوات حقيبة ســيادية لكن
االعتراض جاء من مختلف القوى
السياسية بـ»التضليل» مشيرة
إلى أنه في «اســتعراض مواقف
كل األطــراف منذ بدء تشــكيل

احلكومــة تأكيد أنــه ال يوجد أي
موقف معارض لتســلم القوات
حقيبة سيادية باســتثناء الوزير
باسيل.
وقالت «إذا ســلمنا جدال مبقياس
وزير لكل  5نواب يكون بادئ ذي بدء
لرئيس اجلمهورية كما هو متفق
عليه في اتفاق معراب  3وزراء في
حكومة ثالثينية ويكون لباسيل
 4وزراء ألن نــواب «التيار الوطني
احلر» هم عشــرون نائبا وســائر
النواب هــم لرئيــس اجلمهورية

وحصــة الرئيس قد احتســبت
أساسا بثالثة وزراء.
وفي اإلطار نفســه ،قالت مصادر
القوات لـ»الشرق األوسط» :يبدو
واضحا أن باســيل مصمم على
عرقلة تشكيل احلكومة .األسبوع
املاضي نســف إيجابيــة احلريري
بعد لقائه عــون واآلن عاد ليقوم
باخلطوة نفســها محاوال نسف
كل ما عمل ويعمل عليه الرئيس
املكلف خالل هذا األسبوع محاوال
تدوير الزوايا والقفز فوق العراقيل.

فرار أربعة من مسؤولي االنتخابات في المالديف من البالد
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤوالن امس الســبت إن
الترويع والتهديــد دفعا أربعة من
أعضاء مفوضيــة االنتخابات في
املالديف للفرار من البالد وذلك قبل
يــوم من اســتماع احملكمة العليا
إلى تشكيك الرئيس املهزوم عبد
اهلل ميني في خســارته االنتخابية

ألمانيا تؤكد أهمية

الشهر املاضي.
وتعاني املالديف مــن اضطرابات
سياسية منذ شباط عندما فرض
ميني الذي يقول منتقــدوه إنه قاد
البالد بيد من حديد حالة الطوارئ
وســجن معارضــن سياســيني
وقضاة في احملكمة العليا.
وحتاول املعارضة منذ خســارة ميني

االنتخابات ضمان انتقال السلطة
بسالسة في  17تشرين الثاني.
وقال عضوان مبفوضية االنتخابات
لرويترز طالبني عدم ذكر اسميهما
إن أربعة من أعضاء املفوضية فروا
من البــاد منهم ثالثــة توجهوا
إلى كولومبو عاصمة ســريالنكا،
ليتبقــى بذلك من أعضاء اللجنة

عضو واحد.
وقال أحدهما طالبا عدم الكشف
عن هويته خوفا على حياته ”غادرنا
بسبب التهديدات“.
ونفى حزب ميني االتهامات بتوجيه
تهديــدات قائــا إن مســؤولي
االنتخابــات غادروا بســبب حالة
غضــب عامــة أثارهــا تســريب

تســجيل صوتي عــن تالعب في
األصوات.
كان ميــن قــد أقــر بالهزمية في
انتخابات الشــهر املاضي بعدما
أظهر فرز رســمي لألصــوات فوزا
مفاجئا لزعيــم املعارضة إبراهيم
محمد صليح بفارق  16.8في املئة.
وذكرت املفوضيــة أن االنتخابات

كانت حرة ونزيهة وبلغت نســبة
اإلقبال على التصويــت  89.2في
املئة.
لكــن محاميــي ميــن قالــوا
للمحكمة العليــا يوم األربعاء إن
أنصار الرئيس املهزوم اشتكوا من
تالعب باألصــوات وتزوير في أوراق
اقتراع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب مستشــار الرئيس األميركي لشــؤون
ألمــن القومي جــون بولتون ،عــن أملة في
مواصلة احلوار بني موســكو وواشــنطن من
خالل الزيارة التي سيجريها إلى روسيا في 20
أكتوبر اجلاري.
وقال بولتون إلذاعة :Salem Radio Network
«هدف الزيارة ،هو مواصلــة احلوار الذي بدأه
الرئيســان األميركي دونالد ترامب ،والروسي
فالدميير بوتني الصيف املاضي في هلسنكي،
وبحث العالقــات الثنائية حيث هناك الكثير
من املشاكل واخلالفات العالقة» بني البلدين.
كما أشار املسؤول األميركي إلى أن واشنطن
لم تعد تــرى «محاوالت للتدخــل» من قبل
روسيا في االنتخابات األمريكية.
وأعلن بولتون على حســابه في «تويتر» ،أنه
ســيبدأ في  20أكتوبر اجلاري جولة خارجية
تشــمل زيارة لروســيا وأذربيجــان وأرمينيا
وجورجيــا ،مبينا أنه ســيعقد لقــاءات مع
مستشــاري األمن القومي ومسؤولني آخرين
رفيعي املستوى في هذه الدول.
وفــي  3أكتوبر أعلن الســفير األميركي في
روســيا جون هانتسمان ملراســل «تاس» أن
بولتون ســيلتقي فــي النصــف الثاني من
أكتوبر في موسكو ســكرتير مجلس األمن
الروسي نيقوالي باتروشيف ،وسيبحث معه
الوضع في سوريا وكوريا الشمالية.
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شركات

خبراء يتوقعون ارتفاعه بمقدار 10%

فيس بوك

شروط عقود النفط تعوق زيادة انتاج الخام العراقي

أعلنت شــركة فيس بوك أنهــا تأكدت من أن
املهاجمني الذين نفذوا االختراق األمني الواسع
الذي أعلنته في أواخر الشهر املاضي دخلوا إلى
حســابات نحو  30مليون مستخدم في اجململ
وسرقوا أسماء وتفاصيل االتصال اخلاصة بنحو
 29مليونا.
وكانت فيس بوك قــد قالت في أواخر أيلول إن
متسللني سرقوا شفرات الدخول الرقمية األمر
الذي أتاح لهم السيطرة على قرابة  50مليون
حساب في أسوأ اختراق أمني تتعرض له على
اإلطالق .لكنها لم تؤكد إن كانت أي معلومات
قد سرقت بالفعل.
وذكرت الشــركة أنه بالنســبة خلمسة عشر
مليون مستخدم ،استطاع املهاجمون الوصول
إلى األســماء ووســائل االتصال مثــل أرقام
الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني أو كليهما
بحسب ما أضافه كل شــخص على حسابه
الشخصي.
وبالنســبة ألربعة عشــر مليون مســتخدم
آخرين ،وصل املهاجمون إلــى معلومات أخرى
بينها اسم املســتخدم ونوعه ولغته وحالته
االجتماعية ودينه ومسقط رأسه واملدينة التي
يقيــم بها حاليا واألجهزة التي يســتخدمها
لدخول فيس بوك ومؤهالتــه العملية وعمله
باإلضافة إلى آخر عشــرة أماكن سجل وجوده
فيها على املوقع.
وقالت فيس بوك في تدوينة «نتعاون مع مكتب
التحقيقات االحتادي الذي يحقق في األمر والذي
طلب منا عدم مناقشــة من ميكــن أن يكون
مسؤوال عن الهجوم».

أمازون
«»Amazon.com
شــركتا
كشــفت
و» »Travelersعن شــراكة في مجال التأمني
املنزلي.
وســوف يحصل حملة بوالــص التأمني على
حســومات على مكبرات الصوت والكاميرات
األمنيــة وغيرها من األجهزة مــن «Amazon
 ،»Echoكمــا ســتكون خدمــة املســاعدة
االفتراضيــة « »Alexaمن أمــازون جاهزة للرد
على أسئلة حملة البوالص.
وفي ســياق منفصل ،وقعت وحــدة خدمات
االنترنت فــي « »Amazonصفقات جديدة في
مجال احلوسبة الســحابية بقيمة تزيد على
مليــار دوالر مــع شــركة « »SAPاملتخصصة
ببرمجيات األعمــال وشــركة برمجيات أمن
املعلومات « »Symantecبحسب تقرير عاملية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزيــر النفط جبــار اللعيبي
ان اســعار النفــط تقتــرب من
االســتقرار وان طاقة التكرير في
البالد تبلــغ االن نحــو  670الف
برميل يوميا ً مع وصول االستهالك
احمللي الى  1.2مليون برميل يوميا،
ما شكل فجوة للتوازن مع واردات
الوقود التي تكلف العراق اكثر من
ملياري دوالر سنويا.
وملواجهــة هذا العجــز الضخم
املســجل بني االســتهالك وبني
طاقة التكرير يســعى العراق الى
رفع مستوى انتاج النفط الى 7.5
مليون برميل يوميــا بحلول عام
 2024هذه اخلطوة تهدف الى زيادة
التطوير النشــط حلقول النفط
اجلديدة وجتديد قدرات االستخراج
احلالية.
وخالل شهر نيسان املاضي عملت
وزارة النفط على استكشــاف 11
حقالً نفطيا جديــدا بعدها جرى
منــح  6حقول النفط لشــركات
الطاقــة الدولية مع عدم حصول
املقترحات املتبقية على اي اهتمام
من قبل املستثمرين احملتملني .
وبالرغم من اجلهــود التي يبذلها
العــراق لتعزيز االنتــاج ،فقد ادت
ظــروف العقود الســابقة مبا في
ذلك انخفــاض معدل العائد على
االستثمارات واملتطلبات التقنية
الصارمــة ،الى انخفــاض معدل
االستشكاف.
الهــدف من العقــود اجلديدة هو
تعزيز الصلة بني اســعار النفط

خالل شهر نيسان
الماضي عملت وزارة
النفط على استكشاف
 11حق ًال نفطيا
جديدا بعدها جرى
منح  6حقول النفط
لشركات الطاقة
الدولية مع عدم حصول
المقترحات المتبقية
على اي اهتمام من قبل
المستثمرين المحتملين

زيادة انتاج اخلام العراقي

الســائدة ومكافأتها اضافة الى
ادخال عنصر حــق امللكية ووضع
حد زمني للشــركات ال ســيما
االســتثمارية منهــا النهاء حرق
الغــاز في حقــول النفــط التي
تطورها.
اكثر من  90%من عائدات البالد تأتي
من صناعة النفط والغاز العراقي،
وتســعى احلكومة العراقية الى

زيــادة االســتثمارات اخلارجيــة
ملشــاريع التنقيــب الوطنية من
شركات النفط الدولية من خالل
عقد شراكات مع مؤسسات مثل
رويال داتش شل  Bpاكسون موبيل
ايني لوك اويل وتوتال.
لكــن املشــكلة التــي تواجها
احلكومة العراقية هي عدم اثبات
شــركات النفط الدولية العاملة

في العراق ،إذ انســحبت شــركة
شــل من مشــاريع التنقيب في
حقلي القرنة ومجنــون للنفط،
اضافة الى ذلــك تواجه احلكومة
ايضا مشــكلة االفتراضات التي
تســتند اليها العقــود احلالية إذ
يتطلــب العقد احلالــي ان حتصل
شــركات التنقيب واالســتخراج
علــى  1.15$دوالر لــكل برميــل

مســتخرج وبالنظر الــى ظروف
السوق احلالية فأن هذه الشروط ال
ميكن ان تبني توقعات املستثمرين.
هــذه املشــكالت ســتحد مــن
مخططات احلكومة لزيادة االنتاج
مــع العلــم ان ايا ً من شــركات
النفط العامليــة الكبرى لم تقدم
اي عطاءات خالل املزاد االخير لـ 11
موقع تنقيب جديد.

ويتوقــع اخلبراء زيــادة مبقدار 10%
على االنتــاج النفطــي العراقي
البالغ نحو  10مليون برميل يوميا
فقط في حــال كانــت الظروف
مؤاتيــة لكــن في ظل شــروط
املســتثمرين الصعبــة ونظــرا
خلســائر احلياة الطبيعيــة البار
النفط فــان اخليار الوحيد املتبقي
هو تثبيت معدالت االنتاج اجلالية.

«األوراق المالية» تداول  ٢مليار سهم في األسبوع الماضي
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد ســوق العراق لألوراق املالية ان
حجم التداول خالل األسبوع املاضي
جتاوز ال  ٢مليار سهم ومبشاركة ٣٦

شركة.
وقــال املدير التنفيذي للســوق طه
احمد الســام في بيان ،ان الســوق
تداول خــال االســبوع املنتهي في

 2018/10/11خمس جلسات للتداول
في الســوق النظامــي وكذلك في
الســوق الثانــي ،مبينا ان الســوق
تداولــت خالل جلســات األســبوع

املاضــي اســهم ( )34شــركة في
النظامي و( )2شــركة في الســوق
الثاني .ويبلغ عدد الشركات املدرجة
في السوق ( )104شركة مساهمة ،

منها ( )57شركة مدرجة في السوق
النظامي و( )47شــركة مدرجة في
الســوق الثانــي ولم تتــداول خالل
جلســات األســبوع املاضي اسهم

( )33شركة
واكد عبد الســام ان عدد االسهم
املتداولــة لألســبوع املاضــي بلغ
( )2.565مليار سهم

ارتفاع فائض تجارة الصين مع الواليات المتحدة

متابعة الصباح الجديد:
أظهرت بيانــات صينية أن الفائض
التجــاري الصينــي مــع الواليات
املتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي
بلغ  34.13مليار دوالر في ســبتمبر،
مقارنــة مــع  31.05مليــار فــي
أغسطس.
وبلغ الفائــض التجــاري الصيني
مع الواليات املتحدة خالل األشــهر
التســعة األولى من العــام اجلاري
 225.79مليــار دوالر مقارنة مع نحو
 196.01مليــار في الفترة ذاتها قبل
عام.

وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية
إضافية على بضائع صينية بقيمة
 250مليــار دوالر لتعويــض مــا
تعتبره ســرقة للملكية الفكرية،
وتندد خصوصا باالنتقال القســري
لتكنولوجيــا الشــركات األجنبية
وخصوصــا األميركية مقابل دخول
السوق الصينية.
وأجرت بكني وواشــنطن مفاوضات
فــي الربيــع املاضي أفضــت إلى
تســوية تلتــزم مبوجبهــا الصني
تقليص العجز التجاري مع الواليات
املتحدة عبر فتح أســواقها بشكل

أكبر أمام الســلع األميركية ،لكن
الهدنة التجارية لم تستمر وحتولت
حربا جتاريــة مع تبادل البلدين فرض
رسوم جمركية على مئات مليارات
الدوالرات من السلع.
في السياق ،أظهرت بيانات جمارك
أن واردات الصني اليومية من النفط
اخلام فــي ســبتمبر املاضي بلغت
أعلى مســتوياتها منذ نيسان ،في
الوقــت الذي تتطلع فيه شــركات
التكريــر املســتقلة إلــى تعزيــز
مخزوناتها قبيل الشتاء.
وبلغت الشحنات الداخلة إلى البالد

الشهر املاضي  37.12مليون طن أو
ما يعــادل  9.05مليون برميل يوميا
ارتفاعا من  9.04مليون برميل يوميا
في أب ،ومبا ميثل زيادة للشهر الثالث
علــى التوالــي وفقا ألرقــام اإلدارة
العامة للجمارك.
وتظهر بيانات اجلمــارك أن إجمالي
واردات اخلــام علــى مدى األشــهر
التســعة األولــى من العــام قفز
ستة باملئة مقارنة مع الفترة ذاتها
مــن 2017إلى  336مليــون طن ،أو
 8.98مليون برميل يوميا.
وقال متعامل في اخلام مع شــركة

تكرير مســتقلة قبل نشر البيانات
“معدالت اســتهالك اخلــام ترتفع
منذ سبتمبر .مع ثبات الطلب على
الوقــود ،كنا نشــتري النفط اخلام،
مما دفع عالوات بعــض درجات اخلام
لالرتفاع”.
ونقلــت رويتــرز عن ســنجيك تي
املستشــار لدى “إس.آي.ايه إنرجي”،
واملقيم في بكني “منــو واردات اخلام
تباطأ في أيلول (جزئيا) بســبب منو
إيجابي على األرجح في إنتاج النفط
احمللي”.

اغالق منفذ شلمجة الحدودي التجاري
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مدير تطوير التجارة في منظمة
منطقــة ارونــد للتجــارة احلرة ان
القسم التجاري في منفذ شلمجة
احلدودي أغلق مــن قبل العراق ،وقد
جرى وقــف التبــادل التجاري على

تقـرير

هذه احلدود الدولية الى اشعار آخر.
واضاف محمد نظــارت في مقابلة
مــع إرنا أمــس الســبت :ال توجد
مشــكلة فــي تصديــر البضائع
من إيران ،لكــن احلكومة العراقية
أغلقــت حدودها بســبب االفتقار

إلى البنية التحتية فــي أيام زيارة
األربعني.
وأضاف أن منظمــة منطقة اروند
للتجــارة احلــرة تقوم بالتشــاور
واإلعداد لبعض السلع املطلوبة في
العراق الستئناف التجارة على هذه

احلدود.
وقــال مدير تطويــر التجــارة في
منظمة منطقة اروند للتجارة احلرة،
إن املنطقــة بادرت بإنشــاء طريق
منفصل ملــرور زوار األربعني من أجل
تســهيل التجارة مع العراق ،وهي

بصدد اعــداد بعض البنية التحتية
للحدود اجلمركية للجانب العراقي.
في وقت ســابق ،أعلن املســؤولون
اإليرانيون في املنطقة أن األنشطة
التجاريــة لــن تتوقف عنــد حدود
شلمجة خالل زيارة األربعني.

في إطار إعادة هيكلة

مصر تدرس اللجوء ألسواق الدين اآلسيوية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال وزيــر املالية املصــري محمد
معيــط لرويترز أمس الســبت إن
بالده تدرس إصدار سندات مقومة
بعمــات غيــر اليــورو والــدوالر
األميركــي بعــد تدشــن جولة
ترويجية في آسيا ،وذلك في الوقت
الذي تكثف فيه احلكومة جهودها
الرامية لتحسني هيكل ديونها.
وذكر معيط في مقابلة على هامش
االجتماعــات الســنوية لصندوق
النقد الدولي والبنــك الدولي في
بالي أنــه التقى مع املســتثمرين
في سول األســبوع املاضي ،ويعتزم
مواصلــة اجلولــة الترويجيــة في
سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض
الدول األخرى.
وجمعت مصــر ملياري يــورو من
إصدار ســندات في نيســان ،وهو
أول إصدار لها بالعملــة األوروبية
املوحــدة ،وتعتــزم بيــع املزيد من
السندات املقومة باليورو األسبوع
املقبل.
وقــال وزيــر املاليــة إن ردود فعل
املســتثمرين في اجلولة الترويجية
بكوريــا اجلنوبية كانــت ”إيجابية

جــدا“ وإن احلكومــة ”ن ُصحــت
بالسعي لإلصدار في آسيا“.
وأضاف ”نفكر في اإلصدار بعمالت
أخرى ...لم يتم اتخاذ قرار بعد ،لكن
جميع اخليــارات مفتوحة ،وندرس
األمر ،وسنتخذ قرارا في املستقبل
القريب“.
وتأتي اخلطة وســط جهود إلعادة
تنظيم هيكل الديــن املصري في
الوقت الذي تواجه فيه البالد جدوال
زمنيا صعبا لســداد ديون أجنبية
على مدى العامني املقبلني وارتفاعا
في فاتورة الواردات النفطية.
فــي الوقــت نفســه ،انخفضت
حيــازات األجانب مــن أدوات الدين
احلكوميــة املصرية بســبب نزوح
التدفقــات فــي ظــل اضطرابات
األسواق الناشئة.
وفي متوز ،قالت احلكومة إن حيازات
األجانب مــن أدوات اخلزانة املصرية
انخفضت إلى  17.5مليار دوالر في
نهاية حزيــران ،من  23.1مليار دوالر
قبل ثالثة أشهر.
وقال أحمد كجوك نائب وزير املالية
املصــري فــي تصريحات ن ُشــرت
األســبوع املاضي إن اســتثمارات
األجانب فــي أدوات الدين احلكومي
بلغــت  14مليــار دوالر حتى نهاية

وزير املالية املصري محمد معيط

أيلول.
وقــال معيــط إن احلكومــة ،التي

اقترضــت بكثافة مــن اخلارج في
الوقــت الذي وضعت فيــه برنامج

إصالح اقتصادي مع صندوق النقد
الدولي في  ،2016تخطط لتوسعة

قاعــدة مســتثمريها وإطالة أجل
اســتحقاق ديونها القصيرة األجل
والســعي وراء االقتــراض األقــل
تكلفة.
وشهدت األســواق الناشئة قفزة
في عوائد الســندات خالل األشهر
األخيــرة ،مــع ارتفــاع التدفقات
اخلارجــة منهــا بســبب تصاعد
التوتر التجاري بني الواليات املتحدة
والصني ،وتوقع مزيد من الزيادات في
أسعار الفائدة األميركية مع تسارع
االقتصاد األميركي.
وفي موازنة  ،2019-2018تستهدف
مصر متوســطا ألســعار الفائدة
على الديون احلكوميــة قدره 14.7
باملئة ،انخفاضا من  18.5باملئة في
السنة املالية السابقة التي انتهت
في حزيران .2018
وأشــار وزيــر املالية إلــى أن بالده
وقعت عقود حتــوط لتأمني وارداتها
النفطية ،قائال إن كل شــيء جاهز
لتدشني تلك اآللية.
وأضاف ”مستعدون للضغط على
الزر في أي حلظة“.
وقال إن مصر تنظر أيضا في اتخاذ
تدابير تأمينية مماثلة لســلع أخرى
من بينها القمح.
الى ذلك ،قال صندوق النقد الدولى،

إن الرئيس عبد الفتاح السيســي،
التقى فى نيويورك ،كريستني الجارد،
مدير عــام صندوق النقد الدولي ،إذ
تطرق اللقاء إلى التقدم اجليد الذي
حتقق فــى البرنامج االقتصادي فى
مصر ،بدعم متويل قيمته  12مليار
دوالر على  3سنوات.
وأكدت كريستني الجارد ،مدير عام
صندوق النقد الدولي ،أن االقتصاد
املصــري أظهــر عالمــات جيــدة
للتعافي ،وســجل معــدل النمو
االقتصادي واحدا من أعلى املعدالت
فى منطقة الشرق األوسط.
ولفتت كريســتني الجارد مدير عام
صندوق النقد الدولي ،إلى أن اتفاقا ً
جرى على البنــاء على ما حتقق من
نتائــج برنامج اإلصــاح االقتصاد
الكلي بدعم اإلصالحات الهيكلية،
إذ تســهم تلك اإلصالحات فى منو
أكثر اســتدامة واحتوائيــة وبدور
أكبــر للقطاع اخلاص ،مبا يعود على
الشــباب املصري مبزيــد من فرص
العمــل ،بالتوازي مــع توفير موارد
الزمة لشبكة احلماية اإلجتماعية.
وأكــدت كريســتني الجــارد مدير
عام صنــدوق النقــد الدولي ،على
التزام صندوق النقد الدولي بدعم
االقتصاد والشعب املصري.

اعالن
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محمد زكي إبراهيم

ثقافة

دراسة

الطواحين يجب أن تدور في..

«ال طواحين هواء في البصرة»

اللغة والنهضة
يضيــق نفر منا ذرعا ً بلغتــه ،ويتأفف منها ،ويطلق
عليها الكثير من النعوت .وهو يجهل كل ما مييزها
عن لغات العالم .فهي بنظره لغة صعبة ،جامدة ،ال
تتطور ،وال تتغير .وال بد لها مثل أي كائن حي آخر أن
تنمو ،وتكبر ،وتأخذ ،وتعطي.
وهو إذا مــا كتب ،أو حتــدث ،ينتقل مــن خطأ إلى
خطــأ ،ومن حلن إلى حلن ،ومن هفــوة إلى هفوة .وال
يرى في ذلك غضاضة أو إثماً .أما إذا خرج شــخص
ما عن قواعد اللغــة األوربية ،أو نطق كلماتها بغير
ما إتقان ،فلن يتوانى عن لومه وتقريعه .فما ارتكبه
جرم فاضح ال يحتمل املغفرة أو الرضوان!
ولكن هذا النفر ال يعلم أن هذه اللغة ،بكل ما فيها
من قيود ،هــي التي أيقظت العــرب من غفلتهم،
في يوم مــن األيام .وال يــدرك أن النهضويني العرب
في النصف الثاني من القرن التاســع عشــر ،كانوا
في األصــل علماء لغة ،ورجــال أدب ،وخطباء منبر.
والعربية كانت في زمنهم ،كما يرى جاك بيرك ،لغة
علوية .فلم تخل قرية نائية ،أو زاوية بعيدة ،في أكثر
عصور اجلهل إظالما ً من شيخ يعلم الصبية القرآن،
بغض النظر عن درجة تعليمه ،أو هيأة ملبسه .وألن
العربية لغة الســماء ،فقد أسبغ القوم على هؤالء
الشيوخ التجلة واإلكرام.
وحينمــا الحت خيــوط الفجــر ،وبزغت تباشــير
النهضــة ،انتقلت العربية من الســماء إلى األرض،
ومن املســلمني إلى العرب .فأصبحــت لغة قومية
في املقــام األول .وقام أدباء ورجال ديــن نصارى في
الشام ،بإثارة االنتباه إليها ،وأخذوا يقاومون التتريك
واجلهل ،ويبشــرون بالعروبة والعلم .فظهر ناصيف
اليازجي ،وبطرس البستاني ،وأحمد فارس الشدياق،
وفرنســيس املراش ،وآخرون غيرهم .ونشــأ االتصال
األول بني «أسرار اللغة» وعلوم الغرب ،قبل أن يتطور
في ما بعد على أيدي املهجريني في القرن العشرين.
كان األدب فــي تلك األيام هو الطريق الذي ســلكه
العرب ،مســلمني ونصارى ،نحو احلضــارة اجلديدة.
وحاولــوا عن طريقه التخلص من الهيمنة التركية،
بــكل ما كانت متثلــه من تخلف وجهالــة .والذين
ينكرون على األدب اليوم أن يكون وسيلة من وسائل
املدنية ،أو منبرا ً من منابر التنوير ،عليهم أن يتذكروا
كيــف كان اللغويــون واألدباء والشــعراء ذات يوم،
فرسان النهضة احلقيقيني.
رمبــا ال يروق مثل هذا الكالم للبعض ،بعد أن تدفقت
التقنية عليه من الغرب ،وغيرت منط حياته .ولكني
أجــد أن مقالــة أحد أســاتذة الروســية الراحلني
في العراق ،وهــو الدكتور مكي املواشــي ،في هذا
اخلصــوص ،تلخص احلاجة إلى فهــم أكبر للعربية
حينما قال»:إنني حينما درســت اللغة الروســية،
تســاءلت لم علي أن أتقن هذه اللغة وأجهل لغتي
األم»!
لقد حرف إهمال العربية أصحابها عن التفكير في
مســار جديد ،ينقلهم من وضع إلى وضع ،ومن حال
إلى حــال .فأضاعوا بذلك فرصــة ذهبية لن تتكرر
بسهولة ،وعرضوا بلدانهم إلى ألوان التبعية .وهم
في غنى عن ذلك بكل املقاييس.

يوسف عبود جويعد
تزخر اجملموعة القصصية ( ال طواحني
هــواء في البصــرة) للقــاص ضياء
جبيلي ،بتنوع ملفت لالنتباه من حيث
كم النصوص ,والتي شملت القصة
القصيــرة ,والقصيرة جــداَ ,وكذلك
االختــاف فــي الثيمــات واألحداث,
واالختــاف أيضــا ً بأمنــاط التنــاول
الســردي ,فهنــاك نصــوص تنتمي
للواقعية السحرية ,وأخرى للواقعية
العجائبيــة ,والواقعيــة اجلماليــة,
وكذلك الفنتازيا ,معتمدا ً في التناول
وإدارة د ّفة األحداث إلى السارد العليم,
الذي يجيد فن احلكاية ,إذ إنّنا ســوف
نلمــس في ثنايا هــذه اجملموعة منط
موروثنــا احلكائي الشــعبي الكبير
حكايــات (الف ليلــة وليلــة) ,كما
أشــارت بنية العنونة إلى ركود احلياة
وجفافهــا ,وكذلــك حالــة القلــق
والتوجس ,إذ أن عــدم وجود طواحني
هواء في البصرة ,إشــارة واضحة إلى
أن احلياة في هذه املدينة راكدة ,مثقلة
بهمومها ,وحتتاج إلى تلك الطواحني
من أجل أن يتحرك الهواء ,وهي داللة
رمزية لضرورة حتريــك احلياة ,وضرورة
انتظامهــا ,ألن طواحني الهواء ,حترك
الهــواء فتخلق حالة مــن االنتعاش,
وهكذا يجــب أن تكون احلياة في هذه
املدينــة متحركــة ,ولم تكــن بنية
العنونة تلك إلحــدى النصوص داخل
اجملموعة ,لكنّها رؤية شاملة للثيمات
واألحــداث التــي تضمهــا ,وكذلك،
وأعني بهــذا تلك اجملموعــة ,تنتقل
ألزمنــة وأمكنة قد تكــون بعيدة ,أو
قريبة وفق الســياق الفني لألحداث,
حيث جنــد نصوصــا ً تــدور أحداثها
فــي زمن احلــرب العراقيــة اإليرانية,
ونصوصا ً أليــام احلصار الــذي فرض
على البــاد ,ونصوصا ً (لضربة بوش)،
كما يطلق عليها في البلد ,ونصوصا ً
في األريــاف  ,ونصوصا ً فــي املدينة,
ونصوصا ً خياليــة ,ونصوصا ً فنتازية,
ونصوصــا ً لتلك العالقــة العاطفية
اإلنسانية التي تنشأ بني املرأة والرجل,
ونصوصا ً لقلــق األم ومعاناتها وهي
تتابع وتنتظر ابنها الذي سوف يظهر
من وسط احلروب .وقبل الولوج وسبر
أغوار هذه اجملموعة ,نســتوقف أمام
عتبتني ،نصيتني ،موازيتني ملنت النص،
وميثــان الرؤية التــي يضعها القاص
أمام املتلقي؛ لتســهيل مهمته في
إدراك تلك النصوص وهما مستهالن،
وأولهما( :إلميا بوفاري) « آه ,وما أهمية

كل هذا؟» .والثانــي للقاص :إذ يقول
فيــه « ال توجــد طواحني هــواء في
البصرة ،أيــن أذهب ّ
بكل هذه األوهام؟
أقاتل من؟» .وقد وزع ّ
كل إضمامة من
تلك النصوص إلى وحدة املوضوع التي
تنتمي إليها كقاسم مشترك بينها,
حروب  ,حب  ,أمهات  ,نســاء  ,أطفال,
شعراء  ,متفرقة  ,واستطاع أن يوظف
الضربة املفاجأة فــي نهاية ّ
كل نص,
دون االلتزام بأن تكون هذه الدهشــة
واملفاجــأة مقتصــرة علــى القصة
القصيرة جداً .أضــف إلى أن القاص
استخدم األدوات الرئيسة التي تدخل
ضمن الســياق الفني لفــن صناعة
القصة القصيرة ,فأنه استطاع أيضا ً
إدخال أدوات أخــرى مكملة للعملية
السردية ,أهمها األسلوب احلديث في
التناول ,ومحاولته أيضا ً الهيمنة على
حواس املتلقي وســحبه إلى متابعة
النص من خــال توظيف تلك األدوات
التي من شــأنها أن توفر له هذا احلس
املشترك بني القاص-النص -املتلقي,
بشكل متواز الذي ساهم في احليلولة
دون اإلفالت مــن هذه الهيمنة ,ولكي
نتعمق أكثر في رحلتنا هذه ,فســوف
نختار من تلك التقسيمات نص ميثل
وحدة موضوعها ,وفي القســم األول
حــروب ,نكون مع قصــة (وطن) التي
تنقلنا إلى بطل هذا النص الذي بترت
يديه ,وفقد أســرته بالكامل بسبب
صــاروخ كروز أطلق من إحدى حامالت
الطائــرات األمريكية في حرب اخلليج
عام  ,1991وســقط علــى منزلهم
الكائن في مدينة البصرة .كان عمره
ستة أشــهر وقتذاك ,وملّا تزل صورته
وهو على هذا احلــال ,جريحا ً ومن دون
يديــن ,متأل الصحــف والقنوات حتى
قررت عائلة اســترالية تبنيه ،ص .19
بعدها يعيش في اســتراليا وســط
هــذه العائلــة التي تبنتــه ,ويتعلم
ويكون مثار اهتمام اجلميع ,وهو يكتب
بقدميه ,بشــكل أثار دهشة اجلميع,
إال أنــه عندما أحضر الطبيب خارطة
العالــم وطلــب منه أن يشــير إلى
وطنه العراق ,لم يســتخدم قدميه (
وبينما كان الطبيب يحاول التخفيف
من التأثير الواضح ليشــير بشفتيه
إلى موقع العــراق فيها .كان لقبلته,
حينئذ ,صوتا ً يشــبه كثيرا ً صوت من
أمه للمرة االولى).
التقم حلمة ثــدي ّ
ص 21
أمــا فــي القســم الثاني مــن هذه
حــب ,نكــون مــع قصة
اجملموعــة,
ّ
(عصافير ســلمى) وهي حتتوي جانب
كبيــر من الفنتازيا التــي تنتمي إلى

اصدارات

غالف الرواية

األحــداث ,إذ أن األهل اكتشــفوا أن
ســبب عزوف ّ
اخلطاب عن سلمى ,هو
وجود عصافير داخل قفصها الصدري,
األمر الذي عجز األطباء من شــفائها,
وكذلك الســحرة ,والشــعراء ,إال أن
شيخ كبير نصحهم بأن عالجها هو
أما القسم الثالث،
حتب ،وتعشــقّ .
أن ّ
أمهات ,نكون مع قصة (الشريط) التي
تتحدث عن أم في دكان بيع الشرائط,
األمهات يشترين شرائط مل ّونة ,إال هي
فقد اشترت شــريطا ً أسود وأخرجت
صورة لفتاة في السادسة من العمر,
وألصقت الشريط األسود في الزاوية
العلوية اليســرى ,ثم عرضت الصورة
على النساء الثالثة قائلة:
(« هل يبدو الئقاً؟» ) ص 63
أمــا فــي القســم الرابع مــن هذه
اجملموعة «نســاء» نكون مع الغرائبية
الواقعيــة في قصــة (رائحة الكف)
إذ إننــا نرحل مع زوجــة ,تعلمت من

يضم
زوجها عندما يحضر لها هدية,
ّ
ّ
بشم قبضة يده ,وتعرف
كفه فتقوم
ّ
من خالل الرائحــة نوع الهدية ,عطر,
أي هديــة أخرى ,وقد
حلــى ذهبية ,أو ّ
تع ّودت على هذه اللعبة بحيث إنها ال
تخطأ في معرفة نوع الهدية ,وفجأة
تكتشــف أن زوجها لــم يعد يقبض
يديه وال يتركها تشمها ,وظل يتهرب
منها ,مما اضطرها أن تقبض ّ
كف يدها
وال تفتحها غضباً ,وباءت كل احملاوالت
التي من شــأنها فك قبضتها (حتى
وجــدت ميتة على ســريرها في أحد
األيام ,ويدها مــا تزال مضمومة ,كما
لو أنها تقبض في وسطها,
تشــم رائحة املرأة
ماتت حنــان ولم
ّ
األخرة  ).ص 68
وفي القســم اخلامس ,أطفال ,نكون
مع قصة (متالزمة) التي تدور أحداثها
عن طفلة ولــدت (منغولية) واهتمام
أمها بهــا لهذا الســبب ,وفي حفل

ضــم ذوي االحتياجات اخلاصة ,وكانوا
جميعهم من املصابني مبتالزمة داون.
قالت الفتاة المها:
ّ
بــكل هؤالء إلى
( ملاذا لم يبعث اهلل
بلدهم األصلي منذ البداية ؟!»
ذلــك أنها علمت ,أن ثمــة مكان في
هذا العالــم ,ال يكاد يذكر ,يســمى
منغوليا ).ص109
وفي القســم السادس ,شعراء ,يتبني
لنا بشــكل واضح اهتمــام القاص
بالكتابــات األدبية احملليــة والعربية
والعاملية ,وانعكاس ذلك في منت تلك
النصوص ,بل أنها مستوحاة من تلك
الكتابات ,وفي قصة (شــباك وفيقة)
التــي هي مســتوحاة مــن قصيدة
لشاعرنا الكبير بدر شاكر السياب:
( ومــا زالت وفيقة تتنقل من بنك إلى
آخر حتى انتهت في سن األربعني ,إلى
البنك املركــزي العراقي ,فرع البصرة,
في غرفــة في الطابــق الرابع ,بجوار
نافذة تطلذ على كورنيش العشــار,
حيث ينتصب في األسفل ,على ضفة
شــط العرب ,متثال الشاعر بدر شاكر
السياب.
هناك  ,وعبــر تلك النافــذة  ,تلقت
وفيقــة أول مغازلــة شــعرية فــي
حياتها ).ص 121
وفي القسم األخير ,القسم السابع,
الذي حفل بكــم كبير من النصوص
التــي تنتمي إلــى أســلوب الكتابة
الفنتازيــة ,وكذلــك بقيــة األمناط
األدبيــة األخــرى ,فنكون مــع منوذج
قصة ( الســاعاتي) والتي تتحدث عن
رجل كبير يعمل لتصليح الساعات,
وعندما يعود للبيت ميرذ على احلديقة
خلسة ليدفن الساعات العاطلة التي
ال فائدة منها في حديقة املنزل ,إال أن
حفيده كان يراقبه:
( وإلى أن تخ ّلص الساعاتي من جميع
ســاعاته العاطلة ومــات مطمئناً,
كان احلفيد قد كبــر وصار رجالً ,وكان
بانتظاره الكثير من األوقات الضائعة).
ص135
اجملموعة القصصية ( ال طواحني هواء
فــي البصرة) لضيــاء جبيلي ,طواف
متنوع وزاخر باألحــداث والثيمات في
أماكــن وأزمنة متنوعة وشــخوص
متنوعة أيضــا ,وبأمناط أدبية متنوعة
و ّفق في اختيارها .مــن أجل أن تكون
هناك طواحني هواء في البصرة حت ّرك
هذا الركــود والقلق والتوجس واخلوف
ّ
اجملهول.
من املستقبل
من إصدارات دار سطور للنشر والتوزيع
– بغداد – شارع املتنبي لعام 2018

شعر

حين يتكلم النص جديد الناقد علوان السلمان
عــن دار امــل اجلديــدة صدر
الكتاب النقــدي (حني يتكلم
النــص) ،مقاالت في الشــعر
والسرد الكوردي ،للناقد علوان
الســلمان ،وسيشارك اإلصدار
في معرض أربيل للكتاب ،وهذا
اإلصــدار يحمل الرقــم (،)26
والناقد علوان الســلمان كتب
العديد من الدراســات لشعراء

عراقيــن وعرب ،واشــرف على
العديد من اجملاميع الشــعرية
وقدم لها.
صدرت له عدد من الدراســات
النقدية في سلســلة صدرت
عن احتاد االدباء ودار االمل ،شارك
في اغلب املهرجانات واملؤمترات
الثقافية منها :مهرجان املربد
الشــعري  /مهرجان اجلواهري/

مهرجان املتنبي  /مؤمتر املثقفني
العراقيــن /امللتقــى الثقافي
العراقي االول  /ملتقى الشباب
الشعري في ضيافة اجلواهري/
ملتقى القصة القصيرة ( وزارة
الشــباب والرياضــة)  /ملتقى
عالــم الشــعر فــي النجف/
مهرجــان ادب الطفل االول في
النجف /ملتقــى قصيدة النثر

في البصرة/ملتقى الرواية االول
فــي البصرة/ملتقى الســياب
فــي البصرة/مهرجان الكميت
فــي ميســان/ملتقى االدب
الســرياني /املهرجان القومي
للشــعر الكوردي في هه ولير/
مهرجــان جماعــة كركــوك
الثقافــي االول..2014/مهرجان
تامرا/2017/مؤمتر الرواية. 2017/

النص وسؤال الحقيقة لماجد الغرباوي
النص وســؤال احلقيقة ..نقد
مرجعيات التفكير الديني ،كتاب
صدر حديثا ملاجد الغرباوي رئيس
مؤسسة املثقف العربي ،يندرج
كما يقول كاتبه ضمن مشروع

نهضــوي طمــوح الســتعادة
وعي الفــرد ،بعد نقــد العقل
الديني ومرجعياته املرتهنة في
معارفها لقدسية التراث وأوهام
احلقيقــة ،بعيدا عــن املناهج

العلمية والكشوفات املعرفية
احلديثــة .فهو كما يقول يبحث
فــي كيفيــة اشــتغال النص
وفــرض حقيقتــه ومحدداته،
خاصة التبسا املقدس باملدنس،

والديني بالبشــري  ،كما يهدف
املوضوع إلى استعادة الوعي من
أجل نهضة حضارية تســتعيد
بهــا اإلنســانية قوتهــا ومن
خاللها تستنشق رحيق احلرية.

طبعة خامسة من رواية خيري شلبي «صحراء المماليك»
صدرت عن دار الشروق في القاهرة
طبعة جديدة مــن رواية «صحراء
املماليك» للكاتب املصري الراحل
خيري شــلبي تعد اخلامسة منذ
صدورها للمرة األولــى في العام
2008
يتميز أسلوب الرواية بالكوميديا
السوداء ،وينسب إلى خيري شلبي
قولــه إن فكرتها كانت في داخله
وفضل إخراجهــا كرواية ملواجهة
الواقع الذي امتأل بأدوات وأساليب
جديدة للتعذيب رمبا أشد شراسة
من املاضي.
ويبــدو أن الكاتب خيري شــلبي

اختار عنوان روايته باالســتناد إلى
ما ورد من وثائق تاريخية حول تفنن
املماليك بأســاليب التعذيب في
العالم العربــي وخاصة مصر في
ظل احلكــم العثماني الذي ابتكر
طريقة اخلازوق وســيلة لإلعتراف
واإلعــدام البطــيء وكان معظم
املماليــك من الغلمــان عملهم
الوحيد في احلرب مهنة العسس
أي اخملابرات واجلندية وكانوا أقوياء
البنية من بلدان البلقان األوروبية
أمســكوا بيــد من حديــد بالط
العثمانيني وأدخلوا نســاءهم إلى
دهاليز احلرملك لبسط سلطتهم

علــى كل مفاصل احلكــم زمن
اخلالفة العثمانية.
ومن أجواء الرواية نقــرأ ...« :حتت
مظلة انتظار األتوبيس تعرَّف ناس
على ناس ،قامت عالقات وصداقات
أدت إلــى مصاهــرات وافتتــاح
مسارات جديدة ألكل العيش في
مشاريع تنشــأ في احلال ـ رمبا في
وقفة مــن الوقفات ـ بــن واحد
يبحث عن كفــاءة وواحد ميلكها،
بني باحــث عن محل ومــن يدله
على أكثر من محــل؛ ولرمبا يكون
احملل اجلديد فاحتة خير على املرشد
واملالك واملســتأجر ،ولرمبا وجدت

أنت بني الواقفني معك من يصلح
لك الكهرباء أو السباكة أو تركيب
ورق احلائط أو تقفيل البلكونات أو
جتهيز مطابــخ باأللوميتال ...كل
ذلك حتى من دون أن تسأل؛ يكفي
أن تستمع إلى حوار يدور بني اثنني
أو أكثر بجوارك مباشرة؛ ما أسهل
أن تتدخــل فــي احلــوار بصنعة
لطافة؛ اجملال عند املصريني مفتوح
على طول اخلط يســمح لعابري
السبيل أن يصيروا أصدقاء في ملح
البصر على أثر كلمة أو قفشة أو
غمزة أو نكتة أو ملسة خير أو دقة
جدعنة».

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

أنا بسبعة أرواح
حذام يوسف طاهر
ٌ
امرأة  ..ال اشبه النساء
انا
صوتي يعلن قوتي
في الغزل وفي الرثاء
ُ
كل حرف لي حكاية
متأل الدنيا جمال ..
احلاء حب وحوار وحنني
والذال ذابت في ثنايا الياسمني
وااللف مفتاح لكل األسئلة
امليم ثابت ال يقبل التأويل
وال نصف احلكاية املؤجلة

في عيوني تسكن االحالم سربا من خيال ..
في سكوني ثورة املعنى ..
وفي غضبي عناء ..
ال تقل من انت ال ال ..
فأنا كل النساء
***
لي من االرواح سبعة ..
للوطن  ..للنخل  ..لألنهار ..
للورد الذي حمل االغاني رفعة ..
لساحة التحرير ..
ألبي نواس ..
للقلب الذي مازال يرقص للحياة ..
لكل روح في السماء
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شريط

يوم البيض السنوي رسالة الى العالم
لمحاربة الجوع واالهتمام بالصحة
في يوم اجلمعة الثانية من شــهر
أكتوبــر ،مــن كل ســنة يحتفل
العالم كله ،بيوم البيض العاملي.
االحتفال األول بهذا اليوم جرى في
عــام  ،1996و ُمنذ ذلــك احلني يتم
االحتفال ســنويًا في هــذا اليوم
باالستعماالت املُتعددة والشيقة
للبيض حول العالم.
كما هو معروف فإن البيض يلعب
دورًا حيويًــا في تغذية اإلنســان ملا
يتمتع به مــن قيمة غذائية عالية
وفريدة.
وقد كان شــعار االحتفــال بيوم
البيــض العاملي لعــام  2014هو
«أكسر بيضة وســاعد في كسر
اجلــوع فــي العالــم «  ،اذ احتفل
العالم في هذا اليوم حتت شــعار
التخلص من اجلوع والعوز الغذائي
وسوء التغذية.
يحتفي اخملتصــون فــي التغذية
باليوم العاملي للبيض وسط نقاش
عــن املزايا الصحية لهــذا الغذاء
الشــعبي والتقليــدي ،ومــا يثار
بشأنه من شكوك.
وتروج عدة خرافات بشــأن البيض
مثل تســببه بأزمــات قلبية ،وفي
ثمانينيات القرن املاضي ،أدى تلوث
كمية مــن البيض فــي بريطانيا
ببكتيريــا الســاملونيال إلى جدل
واسع بالبالد أدى إلى استقالة وزيرة
الصحة.
ويرى خبيــر التغذيــة البريطاني،
ريانون المبيــت ،أن البيض يحتوي
على الكثير مــن العناصر املفيدة
جلســم اإلنســان مثل فيتامينات
«إي» و»دي» و»بــي  »2و»بــي »12
واليود واألحمــاض األمينية وملح

حمض الفوليك.
وتوضح خدمة الصحة العمومية
في بريطانيــا أن البيــض يضم ،
فعالً نســبة من الدهون املشبعة
والكولسترول لكن مستوى هاتني
املادتني في اجلســم ال يرتفع فقط
بسبب ما نتناوله من بيض بل يزيد
من جراء أكل أطعمة أخرى.
ويقــول اخلبير المبيــت ،الذي ألف
كتابا ً عن التغذية الســليمة ،إنه
ينصح النــاس بإضافة البيض إلى
أطباق يومية معتــادة مثل البيتزا
والبطاطــا حتى يســتفيدوا من

منافع صحية عدة.
وفي املنحــى ذاته ،يحتــاج إنتاج
البيض إلى إشــراف الســلطات
الصحية ومراقبتها الدورية تفاديا ً
النتشار البكتيريا وهذا يسري على
جميع املواد الغذائية في األسواق.
ويقــول املدافعون عــن البيض إن
املشــكلة ال تكمن في تناوله ،وإمنا
في الكمية املســتهلكة ،في وقت
يحتــاج إنتاج البيض إلى إشــراف
الســلطات الصحية في كل دولة
ومراقبتها تفاديا ً النتشار البكتيريا.
ويشــير هؤالء إلى االســتعماالت

املتعــددة والشــ ّيقة للبيض في
املطابخ والثقافــات املتعددة حول
العالم.
كما يأخذ البيض أهم ّية في توجيه
الرســائل االقتصادية والسياسية
على اختالفها.
فــي عــام 2014أطلقــت اللجنة
العاملية للبيض مشروعني من أجل
«تغيير حياة ســكان بلدان اجلنوب
األفريقي» ،من خالل البيض ،كأحد
أهداف اللجنة العاملية التي تُعنى
مبُساعدة مواطني البلدان النامية
كمنتج مهم
للوصول إلى البيض ُ

بابل على الئحة التراث العالمي قريبا
متابعة الصباح الجديد :
اعلــن مســؤول ملــف ادارج
مدينة بابــل ضمن الئحة التراث
العاملــي فــي وزارة الثقافــة
واالثار والســياحة رعــد عالوي،
امــس الســبت ،عــن موافقة
«اليونســكو» على ضم مدينة
(بابل) لالئحة التراث العاملي من
الناحية املبدئية.
وقــال عالوي في تصريــح له إن

« منظمة اليونســكو التابعة
لألمم املتحدة وافقت من الناحية
املبدئيــة بضم مدينة (بابل) الى
الئحة التراث العاملي
وأضاف عالوي ،أن  :اليونســكو
بعــد هــذه اخلطوة سترســل
خبرائها اخملتصني ملتابعة تطبيق
امللف وهو اجراء من قبل منظمة
(االوكمــس) الدوليــة التابعة
للمنظمة.

دوائر خدمية

هواتف تهمك

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

وصحي ،واســتعماله حملاربة سوء
التغذية و ُمســاعدة األشــخاص
ناقصي التغذية فــي الوصول إلى
وجبة ُمستدامة.
يُساعد في ذلك ما يحتويه البيض
من مواد مغذية تســهم في سد
احلاجيات الغذائية املرتبطة بالنمو
واحملافظة على اجلســم في صحة
جيــدة ،وبكلفة قليلــة ،حيث أن
القيمة الغذائيــة لبيضتني تعادل
ما توفره  100غرام من اللحوم.
كمــا دخل البيــض فــي العديد
من املســابقات واجلوائز ،إذ دخلت

ابتكار أول جهاز إلصالح األعصاب التالفة

واوضــح أن  ،هذه املوافقة جاءت
بعد سنوات من العمل و الترميم
للكثيــر مــن االبنيــة واملواقع
االثرية التي قامت بها هيأة االثار
فــي وزارة الثقافــة ،إضافة إلى
املنظمات الدولية  ,ومنها بوابة
عشتار و معابد (ننماخ) و (نابش
خاري) وغيرهــا الكثير لتتكلل
بنتائج ايجابية في تقدمي حضارة
بالد الرافدين الى احملافل الدولية.

متابعة الصباح الجديد :
ابتكر باحثون فــي جامعتي نورث
وسترن وواشنطن األميركيتني أول
محفز عصبي صغير قابل للتحلل
البيولوجي مصنوع الســيليكون
واملغنســيوم والبوليمر ،قادر على
عالج األعصاب التالفة في اجلسم،
واصفني إياه بـ (أول جهاز إلكتروني
حيوي) يتحلل داخل اجلسم.
وقال الباحثــون أن «اجلهاز جنح في

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

ملون

تركيا على سبيل املثال عام 2010
موسوعة غينيس لألرقام القياسية
بعدما صنعت «عجة»()Omelette
بلغ وزنها  4.4طن واستُعملت فيها
 110آالف بيضة.
وهنــاك فــي بريطانيــا ،كذلــك
مســابقة ألطــول رميــة بيضة
وإمساكها .وهناك مسابقة «بيض
الروليــت الروســي ،وفيها يجلس
متسابقان أمام بعضهما ويتناوبان
علــى اختيار واحدة من بني ســت
بيضات ،خمس مســلوقة وواحدة
نيئة ،وضربها على رأسيهما .ويفوز
املتســابق الذي يتفــادى البيضة
النيئة.
ويبقــى الســتعمال البيــض في
الرسائل السياسية حصة كبيرة،
وقــد حت ّول البيــض تقليديــا ً إلى
وســيلة احتجاج أساســية يلجأ
إليها العامة في رشق خصومهم،
سياســيني كانــوا أو مجرمــن
يعدمون في الساحات العامة.
ال يوجــد ســبب واضــح وراء جلوء
النــاس إلى البيــض إلهانة اآلخر،
ولكن يربط البعــض ذلك بكثرته
وسهولة احلصول عليه ،إضافة إلى
وزن البيضة اخلفيف الذي يســهّ ل
رشــقها ،من دون نســيان الرائحة
الكريهــة التي يحدثهــا التصاق
السائل الذي يخرج منها.
ومن أحدث املشــاهد التي علقت
فــي الذاكــرة لرشــق سياســي
بالبيــض ،كانت حني تلقى الرئيس
الفرنســي إميانويــل ماكــرون في
أثناء جوالتــه االنتخابية في يونيو
املاضي بيضة من أحد املتظاهرين
في كوستاريكا ،ولم تكن البيضة
األولى التــي يتلقاها إذ ســبق أن
رشقه متظاهرون بالبيض في أثناء
توليه وزارة االقتصاد عام .2016

بغداد-الصباح الجديد:

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

عالج أعصاب تالفة لدى مجموعة
من الفئران ،آملــن أن يصبح هذا
اجلهــاز اإللكترونــي الدقيق مبثابة
بارقــة أمــل لكثيــر مــن املرضى
البشريني ،ويعتمدون منذ زمن على
اإللكترونيات لعالج حاالت صحية
وإصابات ،لكن بعد زراعتها جراحيا ً
من احملتمل أن تتعطــل بطارياتها
داخل جســم اإلنســان ،فيضطر
املريض للخضــوع مرة أخرى إلجراء

7191218
2512288
8212061

عملية جراحية».
واضــاف الباحثــون ان «اجلهــاز
الالســلكي اجلديد الذي يبدو على
شــكل قــرص ويحفــز األعصاب
الطرفية مع الصدمات الكهربائية
الضعيفة ،مصنوع من مواد قابلة
للتحلل لتخرج بشكل طبيعي من
جسم اإلنسان من دون أن تؤثر سلبا ً
على صحته ،بحســب مــا ورد في
صحيفة «ديلي ميل « البريطانية»

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726
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طالبة عراقية تكشف
خطأ طبيًا في كتاب أميركي
كرم محافظ ميســان ،علــى دواي الزم ،الطالبة {دينا
خلــف محمــود} الطالبة في كلية الطــب /جامعة
ميســان بشــهادة تقديرية تثمينا ً ملــا قامت به من
اكتشــاف «خطأ علمي» في كتاب «التشريح بالطب
العام» األميركي.
وقامــت الطالبة بإرســال التصحيح إلى الشــركة
األميركية التي يرجع طباعة الكتاب إليها وبالنتيجة
قامت الشــركة ومؤلف الكتاب بتعديل اخلطأ الوارد
في مطالعة الطالبة وقامت بإصدار نســخة جديدة
من الكتاب وتكرمي الطالبة بكتاب شكر وتقدير تثمينا ً
ملا قامت به من اكتشاف علمي مهم.
ويعد هذا التصحيح انه يدل على قدرة العقل العراقي
في الوصــول إلى التفــوق العلمي العالــي واإلبداع
والتميز.
العراق يفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة
الدائمة للتبادل البرامجي باتحاد االذاعات
العربية
فاز العــراق ،مبنصب النائــب الثاني لرئيــس اللجنة
الدائمة للتبادل البرامجي العربي التابع الحتاد اذاعات
الدول العربية املقام في تونس حاليا.
وقال مصدر إن ،اخملرج العراقي وديــع نادر اخلزرجي فاز،
مبنصب النائــب الثاني لرئيس اللجنة الدائمة للتبادل
البرامجي العربي التابع الحتــاد اذاعات الدول العربية
الذي يعقد اجتماعه احلادي عشــر في تونس ،مشيرا ً
إلــى أن ،منصــب النائب األول ذهب الــى مصر ،فيما
حصلت تونس على منصب الرئيس.
وأضاف املصدر ،أن اخلزرجي فاز باالجتماع بعد انسحاب
املرشحني املنافســن له من دول السعودية والكويت
واجلزائر عرفانا ً منهم بكفاءة ومهنية املرشح العراقي.
يشــار إلى أن احتاد إذاعات الــدول العربية هو منظمة
مهنيــة عربيــة عريقة أنشــئت في شــباط 1969
بالعاصمة الســودانية اخلرطوم بهدف تقوية الروابط
وتوثيق التعــاون بني إذاعات الــدول العربية الصوتية
واملرئية وتطوير إنتاجها شكالً ومضموناً.
مهاجرة عراقية ترشد خفر السواحل
التركي لغرق مركب
كشــفت مهاجرة عراقية خلفر السواحل التركي ،عن
غرق مركب يقل أكثر من  30شــخصا ً مهاجرا ً قبالة
مدينة ازمير التركية حيث مت العثور على ثمانية جثث
فيما يجري البحث عن  25شــخصا ً آخرين كانوا على
متنه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســية فــي خبر لها «
املهاجرة العراقية التي لم يتم الكشــف عن اسمها
ابلغت الســلطات التركية بغرق املركب حيث أطلق
خفر الســواحل التركــي عملية إنقاذ واســعة ،عثر
خاللها على جثث ثمانية مهاجرين ،ستة منهم على
الشاطئ واثنان في املاء ،فيما تتواصل عمليات البحث
عن بقية املفقودين».
يذكر أن تركيا التي تســتقبل أكثــر من ثالثة ماليني
الجئ ســوري ونحو 300ألف عراقي ،بلــد عبور مهم
لألشــخاص الذين هجرتهــم النزاعات في الشــرق
األوسط ويسعون للوصول إلى أوروبا ،فيما لم تتضح
وجهة القارب أو من أين أبحر.

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com

14
النجم الساحلي يتعاقد
مع المدرب ليكنز

تونس ـ وكاالت:
أعلن فريق النجم الســاحلي التونســي تعاقده
مع املدرب البلجيكي جورج ليكنز ليشــرف على
املقاليد الفنيــة للفريق األول خلفا للتونســي
شهاب الليلي املقال.
أكملت إدارة فريق النجم الســاحلي التونســي
إجراءات التعاقــد مع املــدرب البلجيكي جورج
ليكنز كبديل للتونســي شــهاب الليلي املقال
ليشرف على املقاليد الفنية للفريق األول.وسيتم
تقدمي املــدرب اجلديد لوســائل االعالم في مؤمتر
صحفي ..وســبق لليكنز ( 69عا ًما) ان قاد العديد
من األندية في بالده إضافة إلى منتخبات بلجيكا
وتونس واجلزائر.
وأنهى النجم الساحلي تعاقده مع شهاب الليلي
بعد الفشل في بلوغ الدور قبل النهائي في دوري
أبطال أفريقيا بعد سقوطه على يد غرميه احمللي
الترجي في دور الثمانية.

« أولمبي قطر»

يالقي كوستاريكا
الدوحة ـ وكاالت:
أعلن اجلهاز الفنــي ملنتخب قطــر األوملبي ،عن
قائمة الالعبني التي تســتعد خلوض مباراة ودية
مع كوستاريكا ،يوم  16تشرين األول اجلاري.
وتضم التشكيلة  22العبا ،هم محمد إسماعيل
وعلي العمري وعمرو عبــد القتاح وإلياس أحمد
وأندريه ســيابوترا «الغرافــة» وخالد منير وحازم
أحمد ورابح يحيي وعادل األحمد وصالح الهالبي
«الدحيل».
وعبد العزيز هزاع وموفق عوض وإبراهيم مسعود
«الريان» وحامت كمال وحسني علي «السد» وأحمد
املهندي وسيد حســن «اخلور» وعبد اهلل املفتاح
ومحمد ســعيد «الوكرة» ويــزن نعيم «األهلي»
ومحمد صقر وأحمد الباشا «السيلية».

االتحاد السكندري
ً
بطال لسلة العرب
بيروت ـ وكاالت:
جنح فريق الســلة رجال باالحتاد الســكندري ،أول
أمس ،في التتويج بلقب البطولة العربية لألندية،
في نســختها الـ ،31والتي أقيمت في العاصمة
اللبنانية بيروت.
فقــد فاز زعيــم الثغر على نظيــره فريق بيروت
اللبناني ،بنتيجة  ،70-74في إطار املباراة النهائية
التي جمعت الفريقني من عمر البطولة.وشهدت
املباراة تفوق فنــي لالحتاد ،حتت قيادة املدير الفني
عمرو أبو اخلير ،خالل معظم أحداث اللقاء ،إذ جنح
الفريق في حســم فترات املباراة األربعة لصاحله،
بنتيجــة  41-53 ،25-40 ،12-24و 70-74علــى
الترتيب.
يذكر أن فريق هومنتمن اللبناني ،هو حامل لقب
البطولة النســخة املاضية ،عقــب تغلبه على
نظيره جمعية سال املغربي في املباراة النهائية.

االتحاد السوري يعلن

تفاصيل إصابة خربين
دمشق ـ وكاالت:
أعلن االحتاد الســوري ،تفاصيل إصابة مهاجمه
وجنم الهالل الســعودي عمر خربــن ،خالل ودية
البحرين ،التي أقيمت اخلميس املاضي.وأكد االحتاد
في بيان رســمي ،أن الالعب أجــرى الفحوصات
الطبية في مركز طبي باملنامة ،وتبني أنه مصاب
بتمدد في أربطة ركبته اليمنى ،ويحتاج إلى راحة
متتد ألسبوعني على األقل.
وأضاف االحتاد« :خربني اجتمع مع فادي دباس رئيس
احتاد الكرة ،بحضور املدرب األملاني بيرند ستينج،
وأبدى رغبة قوية في البقاء مع الفريق والســفر
إلى الصــن ،ومســاندة زمالئه فــي مباراتهم
املقبلة».
وأردف «إال أن املدرب واجلهازين الطبي واإلداري ،رأوا
أن ذلك لن يكون عمال احترافيا ،خاصة أن الرحلة
الطويلة إلى الصني لن تساعد على سرعة شفاء
الالعب ،وتقرر أن يتابع عالجه في الســعودية مع
ناديه الهالل.»...
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ودية السيليساو تمنح فرصة الظهور األول لثالثي األخضر

تيتي :العبو السعودية لم يخشوا مواجهة البرازيل
جدة ـ وكاالت:
أشــاد مــدرب البرازيــل ،أدينور
ليوناردو باتشي «تيتي» ،مبستوى
املنتخــب الســعودي وأداءه في
منتصــف امللعــب ،خاصة في
اجلمــل التكتيكية التي أظهرها
وأنه أتعب فريقه في املواجهة.
وفــاز الســامبا علــى نظيــره
الســعودي  ،-0 2أول أمــس ،في
البطولة الرباعية الودية الدولية
املقامة بالســعودية.وقال تيتي:
«لعب املنتخب السعودي مباراة
جيــدة ،وأظهر ثقــة كبيرة في
املواجهــة ولــم يخــش العبوه
مــن مواجهتنا».وأضاف« :أعرف
األخضر ،فقد تابعته في بطولة
كأس العالــم األخيــرة ،وأيضا
املباريــات الوديــة التــي لعبها
قبــل املونديــال كمواجهته مع
إيطاليا».
اســتبعد النجم اخملضرم حسني
عبد الغني ،أن تكون مشــاركته
مــع وأكــد أن العبــي املنتخب
السعودي اســتطاعوا الوصول
ملرمــى فريقــه ،ولكنهــم لم
يتمكنوا من التسجيل.
املنتخــب الســعودي أمــام
البرازيل أول أمــس ،مجرد تكرمي
ملســيرته الطويلة ،مشددًا على
أنه اســتحق العــودة لصفوف
«األخضر».وشــارك عبــد الغني
فــي الدقائق األخيــرة من مباراة
السعودية والبرازيل ،التي أقيمت
في إطار الــدورة الرباعية الودية
«ســوبر كالســيكو» وانتهــت

نيمار وسط كماشة دفاعات السعودية
بفوز الســامبا بهدفــن من دون
رد.وقال عبد الغني في تصريحات
تلفزيونيــة« :نبــارك للجماهير
علــى ظهــور املنتخــب بهــذا
املســتوى ..األخضر قــدم مباراة
طيبة أمام أحد أفضل منتخبات

العالم الذي يضم أسما ًء المعة،
يلعبون في أكبــر أندية العالم،
وهذا املســتوى لم يتوقعه أكثر
املتفائلني».
وأضــاف« :كنا نتمنــى أن نوفق
في حتقيق الفوز من أجل إسعاد

برشلونة يخطط لتغيير رغبة ميسي
مدريد ـ وكاالت:
يرغــب برشــلونة ،فــي احلفاظ
على األرجنتيني ليونيل ميسي،
ألطول فتــرة ممكنة ،لهــذا فإن
النادي الكتالوني يفكر في متديد
العقــد احلالي للبرغــوث ،والذي
ينتهي في صيف .2021
وتقــول صحيفــة "مونــدو
ديبورتيفــو" اإلســبانية ،إن
برشــلونة يدرك مهــارة ليونيل
ميســي ،ويتوقع أن يستمر على
نفس املســتوى لفتــرة طويلة،
وبالتالي فإن النادي يفكر بتمديد
عقده لعام أو عامني آخرين ،أي رمبا
إلى صيف  ،2023حيث سيصبح
عمر األرجنتيني  36عا ًما.
وأشــارت إلى أن فكرة برشلونة
تدور حــول متديد عقــد الالعب
في املوسم القادم وليس احلالي،
وليس من املتوقــع أن يتم تقدمي
العرض قبل صيف عام .2019
ويأمل النادي الكتالوني أن يعتزل
ميســي في برشــلونة ،ليصبح
رجل النــادي الواحــد ،مثل عدة
العبني سابقني كتوتي أسطورة
وجنم روما.

ميسي
يأتــي ذلك خالفا ملــا يخطط له
ميسي ،الذي صرح سابقا برغبته
في العــودة إلى نيولــز أولد بويز
األرجنتيني ،الفريــق الذي ترعرع
فيه ،وهــو في ســن الطفولة،
واالعتزال داخل صفوفه.
يذكر أن الالعب األرجنتيني لديه
بند في عقده ،يسمح له بالرحيل
في  2020عن النادي ،أي قبل عام
من نهاية عقــده احلالي ،وميكنه

أن يترك البارســا مجان ًــا ،إذا لم
يكن الفريق الذي ســيذهب إليه
علما بأن
من النخبة األوروبيــةً ،
شــرطه اجلزائي يصــل إلى 700
مليون يورو.
واختتمت بأن كل شــيء واضح
داخل النــادي ،فاألمر يعتمد على
ليونيل ميســي ،وأيًا كان القرار
الــذي ســيتخذه األرجنتينــي،
فسيتم احترامه داخل النادي.

هنري يقود موناكو خلفًا لجارديم
باريس  -وكاالت:
أعلن موناكو ،تعيــن تييري هنري،
مديرا فنيا لفريقه ،خل ًفا للبرتغالي
ليوناردو جــاردمي ،الذي متــت إقالته
يوم اخلميس املاضي بســبب ســوء
النتائــج .وقــال موناكو فــي بيان
رســمي عبر موقعه على شــبكة
اإلنترنــت ،أمس« :مت تعيــن تييري
هنري ،مدربًا للفريق ،لثالث مواسم
قادمة ،حتى عام .»2021
وسيبدأ هنري العمل في النادي ،يوم
غد اإلثنني  ،وسينضم إليه كل من
جواو كارلوس فاالدو ،مدرب بنفيكا
حتت  23عاما ،وباتريك كوامي أمبادو،
الذي كان يعمل في أكادميية آرسنال.
ولعــب هنــري في موناكــو خالل

هنري
الفتــرة ما بــن  1993وحتى ،1999
وخاض مع الفريق  141مباراة ،سجل

من خاللها  28هدفا.
وقال هنري عــن تعيينه« :في املقام
األول أريــد أن أشــكر موناكو على
إتاحــة الفرصــة لــي لتدريب هذا
النادي اخلاص بالنسبة لي ،أنا سعيد
جــ ًدا بالعودة إلى هنــا ،وعازم على
مواجهة التحديات التي تنتظرنا ،ال
أســتطيع االنتظار لبدء العمل مع
الالعبني».
أما فاسيلييف نائب الرئيس واملدير
التنفيــذي للنادي ،فقــال« :معرفة
هنري وشــغفه بكرة القدم ،جعل
ترشــيحه أمرًا واقع ًيا ،تييري يدرك
املهمــة التي تنتظــره ،ويتوق لبدء
عمل جديد ،ونحــن نثق به ونعتمد
عليه».

اجلماهيــر ،لكن لألمانــة هناك
فروقــات كبيرة بيننــا وبينهم،
وباإلصــرار والعزميــة جنحنا في
تقليل هذه الفجوة».
وتابع« :جارينــا املنتخب البرازيلي
في فترات عديــدة ،وكنا ن ًدا لهم،

وافتقدنا املهاجم داخل الصندوق،
وأهم شيء أننا كسبنا االحتكاك
واخلبرة».
وعن اعتبار مشــاركته لـ 6دقائق
تكرميًا له ،أجــاب ظهير نادي أحد:
«أنا العب ضمن مجموعة ،ومدرب

املنتخــب هو من يقــرر املدة التي
يحتاجني فيها ،وأتشرف بخدمة
منتخب بالدي في أي وقت».
وأردف« :دائ ًمــا أقول إن الكرة ليس
بها شيء اسمه تكرمي ،بل ما حدث
معي هو اســتحقاق ..كرة القدم
عطاء ،متى ما ُو ِجد فســتنضم
للمنتخب وستلعب في ناديك».
وشــهدت مبــاراة أول أمس ،بني
املنتخبــن الســعودي والبرازيلي
ضمن البطولــة الرباعية الودية،
الظهــور األول لثالثــة العبني في
«األخضر».وفاجــأ األرجنتينــي
خوان أنطونيو بيتزي املدير الفني
للمنتخــب الســعودي املتابعني،
بإشراك عبد العزيز البيشي العب
وسط الفيصلي في مركز اجلناح
األمين ،على حساب صاحب اخلبرة
يحيى الشهري.
وفي الشــوط الثانــي ،دفع بيتزي
باحلــارس اخملضــرم مصطفــى
مالئكة في ظهــوره الدولي األول،
مضطرًا بعد طرد محمد العويس،
قبل أن يتلقى حــارس الفيصلي
الهدف البرازيلي الثاني في الثواني
األخيرة.
كما شــارك في الوقت احملتسب
بدل الضائــع ،الالعــب الصاعد
عبد الرحمن غريب ً
بدل من زميله
في األهلي حســن املقهوي ،ولم
يســعفه الوقت لتقــدمي الكثير
فــي خطوته الدوليــة األولى مع
املنتخب السعودي األول.
يذكر أن املنتخب البرازيلي حسم
املباراة التي أقيمــت في الرياض،
بهدفــي جابرييــل جيســوس
وأليكس ساندرو.

االتحاد الدولي للفورمال  1يصادق
على روزنامة  2019مع  21سباقا
العواصم ـ وكاالت:
صادق اجمللس العاملي لالحتاد الدولي
للسيارات «فيا» خالل اجتماعه اول
أمس في باريس ،على روزنامة 2019
من بطولة العالم للفورموال واحد
التي تقدمت بها إدارة البطولة في
آب املاضي ،وقد تضمنت  21سباقا.
ويبدأ املوســم كما جرت العادة من
أستراليا لكن في  17آذار (عوضا عن
 25خالل املوســم احلالي) ،ويختتم
في أبوظبي يوم األول من كانون األول
( 25تشرين الثاني هذا املوسم).
والتغيير فــي توقيت الســباقات
يجنب الفرق والســائقني مشــقة
خــوض ثالثة ســباقات في غضون
ثالثــة أســابيع ،كما حصــل هذا
املوســم في حزيران املاضي (فرنسا
والنمســا وبريطانيا) مــا أدى الى
امتعاض الفرق.
وســتبقى حلبة هوكنهامي األملانية
ضمن الروزنامة التــي غابت عنها
مرتني منذ العام .2015
وحالــت خالفــات تعاقديــة بــن

سباق الفورميال 1
منظمي البطولة واملســؤولني عن
احللبة ،دون إقامة السباق في 2015
و ،2017اال أنه عاد الى بطولة ،2018
وفــاز به ســائق مرســيدس بطل
العالم البريطاني لويس هاميلتون.
وفي بيان أصــدروه فــي نهاية آب
املاضي ،أشار منظمو البطولة الى
أن «دعما» وفــره وزير النقل األملاني

أندرياس شــوير ،اضافــة الى اتفاق
«مهم» مع مسؤولي احللبة وبلدية
هوكنهامي ،أتاحا إدراج الســباق في
جــدول بطولة العــام املقبل الذي
يقام برعاية مرسيدس.
وســيكون  2019املوســم الثالث
فــي تاريخ البطولــة الذي يتضمن
 21ســباقا ،بعــد  2016و.2018
وتستضيف أوروبا  11سباقا ،بينما
توزع الســباقات الباقيــة كاآلتي:
خمسة في آسيا ،أربعة في القارتني
األميركيتني (البرازيل ،املكســيك،
الواليات املتحدة وكندا) ،وواحد في
استراليا.وســيكون ســباق جائزة
الصني الكبرى على حلبة شنغهاي،
واملقرر في  14نيسان  ،الرقم 1000
في تاريخ بطولة العالم.
وأبــرم اتفاق مــع حلبة ســوزوكا
اليابانية يبقيها في جدول البطولة
حتى عــام  2021علــى األقل ،بعد
اتفاق مماثل مت التوصل اليه في وقت
سابق هذه السنة ،مع حلبة سبا-
فرانكورشان البلجيكية.

ساوثجيت يشيد بالعبي إنجلترا
العواصم ـ وكاالت:
حقق املنتخــب اإلجنليــزي ،تعادال
ســلبيا أمام كرواتيــا ،على ملعب
األخير ،أول أمس ،ضمن منافســات
اجلولــة الثالثة مــن دور اجملموعات
لبطولة دوري األمم األوروبية.وبحسب
شبكة «ســكاواكا» لإلحصائيات،
فــإن إجنلترا لم تخســر في آخر 20
مباراة خارج ملعبها ،منذ تشــرين
األول .2009
وبهذا التعادل ،حتتــل إجنلترا املركز
الثانــي بجــدول ترتيــب اجملموعة
الرابعــة ،برصيــد نقطــة وحيدة
بالتساوي مع كرواتيا صاحب املركز
الثالث ،وبفارق  5نقاط عن املتصدر
إسبانيا.

من جانبه ،أشاد جاريث ساوثجيت،
املدير الفني للمنتخــب اإلجنليزي،
بفريقــه رغم التعادل ســلبيا أمام
كرواتيا ،أول أمس ،ضمن منافسات
اجلولة الثالثة من دوري األمم األوروبية.
وقال ســاوثجيت ،خالل تصريحاته
لشــبكة «بي بي سي» البريطانية:
«سيكون هناك املزيد من القلق ،إذا
لم نكن خلقنا فرصا وأظهرنا إبداعا
وهمة في اللعب ،ويجب أن نستمر
في ذلك» .وعن اللعــب برباعي في
الدفاع ،أوضح« :أردنا االســتمرارية
التي كنا عليها في سبتمبر ،ولكن
شعرنا أن هذه الطريقة هي األفضل
خلوض املباراة ،والالعبون قاموا بعمل
جيد ،وكنا قادرون على التحكم في

وسط ملعبهم والتقدم لألمام».
وتابــع ســاوثجيت« :ال أعتقد أننا
يجب أن يكــون لدينا طريقة واحدة
فقط للعب ،وفي الصيف كان لدينا
نظام يســمح لالعبــن للعب كرة
القدم الدولية ،ولكــن اآلن لديهم
الكثير من اخلبرات».
وواصل« :بوجود الالعبني الشــباب
في كل املراكز ،فــإن وجود جناحني
يناســبنا أيضا ،وبال تردد نحن نعرف
أن سانتشو له تأثير في املباراة ،وحني
يحصل علــى الكرة كان يشــكل
تهديدا».وأردف املدرب اإلجنليزي« :بن
تشــيلويل كان ممتــازا ،وتعامله مع
الكرة جيدا ،وكان صبورا في الدفاع،
ويجب أن يكون سعيدا».
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في األولمبياد العالمي للشباب

«البارالمبية» ترفع رصيدها

«الصاالت» يترقب احتماالت المجموعة

لـ  19وسامًا في اآلسياد

االولى ..وفاطمة رابعًا بين الرماة

بوينس آيرس ـ علي رياح*
قلب منتخب شباب العراق لكرة
الصــاالت كل املعطيات واألرقام
والفرضيــات املتعلقــة مبصير
اجملموعة األولــى للدورة األوملبية
للشــباب  ،حني حقق فوز كبيرا
والمعــا وتاريخيا علــى صاحب
األرض منتخب األرجنتني بأربعة
أهــداف مقابل هــدف واحد في
مباراة شاهدها زهاء ثمانية آالف
متفرج اكتظت بهم قاعة تيكنو
بوليس بــارك  ،وكانت واحدة من
أمتع مباريات البطولة .
الفوز العراقي بهــذه الوفرة من
األهداف  ،وضــع اجملموعة األولى
أمــام احتماالت أخــرى لم تكن
قائمة قبل املباراة  ،وأعاد صياغة
الصدارة لتكــون عراقية بفارق
هدف واحد عن املنتخب املصري
الذي ميلك ســبع نقاط أســوة
بنا  ،ولكن لديــه مباراة متبقية
أمــام ســلوفاكيا فيمــا أكمل
منتخبنا مبارياتــه األربع  ،بينما
توقف رصيد األرجنتني عند أربع
نقاط من ثــاث مباريات  ..وباتت
ســلوفاكيا وبنما خارج مجريات
الســباق للوصــول إلــى املربع
الذهبي للدورة.
بعد الفــوز  ،اختلطــت األوراق
متامــا فــي اجملموعــة األولــى ،
واألنظار ســتتجه إلــى لقاءين
سينتهيان في حدود الرابعة من

العراق واألرجنتني في الطريق الى امليدان
فجر اليوم األحد بتوقيت العراق
 ،أحدهما بني مصر وســلوفاكيا
 ،والثانــي بــن األرجنتني وبنما
 ،ووفقا للموقف فــي اجملموعة
األولى قبــل هاتني املباراتني  ،فإن
مصر حتتاج إلى الفوز أو التعادل

كي تتصــدر اجملموعــة وتتأهل
إلى املربع الذهبي  ،وخســارتها
ســتفتح البــاب أمــام العراق
للصعود بصفة املتصدر إذا جاء
فوز األرجنتني علــى بنما بفارق
خمسة أهداف فما دون ..

أما تعــادل األرجنتــن أو فوزها
بعدد قليل مــن األهداف  ،فهذا
يعني وداعها الدورة بعد أن كانت
مرشحة ساخنة للقب  ،في حني
تأهل منتخبا البرازيل وروسيا عن
اجملموعة الثانية وهما في انتظار

حتديــد هويــة األول والثاني في
اجملموعة األولى والتي ستتضح
متاما مع فجر األحد.
علــى صعيد املشــاركة العراق
في األلعــاب الفرديــة  ،احتلت
الفارســة العراقية إن شاء اهلل

ســعد املركز الرابع عشــر في
ســباق فردي طفر احلواجز والذي
شــهد مشــاركة ثالثني فارسا
وفارســة مــن مختلــف أنحاء
العالم.
وأظهرت إن شــاء اهلل مســتوى
جيدا خــال الســباق  ،وارتكبت
خطأ واحدا بسقوط أحد احلواجز
فتم احتســاب أربع نقاط عليها
وفقا للوائح الــدورة  ..وقد كانت
هــذه هــي اجلولــة األولــى من
منافسات الفردي  ،وستستكمل
هــذه الفعاليــة بإقامــة اجلولة
الثانية والنهائية في مساء اليوم
التالي ليتم بعد ذلك احتســاب
النقاط التي جمعهــا كل فارس
وفارسة ووضع التسلسل النهائي
للمشاركني.
ومثلت الراميــة العراقية فاطمة
عباس وهيب التي أنهت مهمتها
 ،أبرز مالمح املشــاركة العراقية
الفرديــة فــي الــدورة األوملبيــة
للشــباب بنســختها الثالثــة ،
بعد أن بلغــت املركــز الرابع في
نهائيات منافسات الزوجي اخملتلط
لفعالية املسدس الهوائي ملسافة
عشرة أمتار  ،وكانت قاب قوسني
أو أدنــى من احلصول على وســام
أوملبي على مســتوى الشباب في
فرصة تاريخية رمبــا لن تتكرر في
سهولة على املدى املنظور.
* موفد االحتــاد العراقي لإلعالم
الرياضي

الكبار يحققون الفوز في ذهاب دور الـ  32ببطولة كأس العراق
بغداد ـ الصباح الجديد:
حققت الفرق الكبيرة الفوز والنجاح
ضمن ذهاب دور الـ  32لبطولة كأس
العراق بكــرة القدم ،فقد اســفرت
مباريات أمس السبت ،عن فوز الزوراء
على الكوفة بستة أهداف من دون رد،
ونفط اجلنوب على سامراء بخمسة
أهداف مقابــل هدف واحــد ،وفريق
احلسني على نفط ميسان بهدف من

دون رد ،والطلبة على الكفل بخمسة
أهداف مقابل هدفني ،وتعادل النفط
واجلنسية بدون أهداف ،وفوز النجف
على اخلطوط بهدف من دون رد.
وكانــت مباريات أول أمــس اجلمعة،
قد اســفرت عن فوز اجلوية على بلد
بثالثة اهداف مــن دون رد ،تناوب على
تسجيلها أمجد راضي ،والسنغالي
احملتــرف ،دومنيك مينــدي ،وحمادي

أحمــد ،وبالنتيجة ذاتهــا فاز الكرخ
على فريق احلســينية ،سجل أهداف
الفوز احمد زياد وسجاد جبار من جزاء
ومحمد عباس ،وتغلــب أمانة بغداد
على امليناء بثالثة أههداف ســجلها
مهيمن سليم مالخ وخلدون إبراهيم
وعلي قاســم ،مقابل هدفني للميناء
بامضاء ســلطان جاســم ومحمد
جبــار أرباط .وفــاز الكهربــاء على

الهندية بثالثة أهــداف مقابل هدف
واحد للهندي ،سجل للكهرباء علي
محسن وسجاد رعد واحملترف العاجي
أبو بكر كونيه ،وتفوق احلدود على فريق
التاجي بهدف شــريف عبد الكاظم،
والســماوة فاز على البحري بهدفي
حســن يونس ،مقابل هدف للغاني
احملترف بنيامني تيري ،والديوانية هزم
الصناعــات الكهربائية بهدف احمد

عدنان ،وفاز نفط الوسط على املثنى
بهدفني نظيفني ســجلهما حسني
ســلمان ،كما تفوق اربيل على قلعة
صالــح باربعة اهــداف مقابل هدف
واحد لقلعة صالح ،تقاســم أهداف
الفــوز البرازيلي تياجــو ارمال وعلي
سلمان.
وقررت جلنة املسابقات في احتاد الكرة،
تاجيل مباراة فريقي الشرطة وحيفا

إلى يــوم  25احلالي بســبب ارتباط
العبيه فريق الشــرطة مع املنتخب
الوطنــي املشــارك فــي البطولــة
الرباعيــة فــي اململكــة العربيــة
السعودية.
وبحســب عضــو جلنة املســابقات
فــي احتاد الكرة املركــزي ،صادق عبد
احلســن ،فان جولة اإلياب ســيتم
حتديد موعدها في وقت الحق.

جاكرتا ـ طالل العامري*
رفع العراق رصيده من األوســمة إلى( )19وســاما
ملونة عقب حصول العداء علي جبار على الوسام
البرونزي في ســباق  1500متر عدوا للفئة  t37كما
أضف البطل األوملبي ثائر عباس وساما برونزيا آخر
بفعالية رفع األثقال زائد  85والكل يترقب ما ميكن
أن يقدمه الرباع فارس ســعدون فــي الوزن الثقيل
الذي يختتم املشــاركة العراقية ويتوقع له حتقيق
أحد امليداليات.
واستطاع منتخب العراق بالســلة للكراسي من
حتقيق فوز عريض على منافســه الســعودي في
دور الترضيــة وبنتيجــة ( )49_ 74نقطة ليؤكد
العــراق جدارته بتســيد غربي آســيا وعلم موفد
االحتــاد العراقي لالعالم الرياضي بأن موافقة االحتاد
اآلسيوي لكرة ســلة الكراسي وافقت على جتميد
بطولة غربي آسيا حاليا لضعف مستوى املشاركني
واملوافقة على طلب العراق بتحويله للمشــاركة
ببطولة شرق آسيا إلى جانب الفرق القوية لغرض
رفع املستوى عبر االحتكاك مع املدارس املتطورة في
القارة الصفراء.
من جانب آخر قدم خالد رشــك النائب األول لرئيس
الباراملبية رئيسةاالحتاد العراقي لكرة السلة هدية
تقديرية لرئيس االحتاد اآلسيوي لكرة سلة الكراسي
الــذي زار الوفد العراقي وحضر عــددا من اللقاءات
وشارك بتقدمي درع االحتاد السادة السادة نائب رئيس
البعثة العراقية حيدر الشــافي وأمني عام اللجنة
الباراملبية وممثل سفير العراق في اندونيسيا فاضل
عبــاس جالي والذي قدم بــدوره هدية تقديرية إلى
خالد رشك.
* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

وفد المبارزة يغادر
إلى الفلبين

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادر بغداد اليوم االحد املوافق  14تشرين األول اجلاري
وفد منتخبنا الوطني للمبارزة بفئة سالح الشيش
إلى الفلبني للمشــاركة في بطولة آســيا حتت 23
عامــاً ،التي تنطلق يوم  16من هذا الشــهر ،والوفد
برئاســة ،األمني املالــي الحتاد اللعبــة ،محمد عبد
الواحد ،ويضم املدرب اإليراني احملترف ،حامد الصياد،
و 3العبني هم  :علي حبيب وغيث أحمد وعلي ليث.
واقام املنتخب الوطني لســاح الشيش ،معسكرا ً
تدريبيا ً داخليا ً استمر لـ  10ايام تضمن اجراء وحدتني
تدريبيتني صباحية ومسائية باشراف املدرب اإليراني
الــذي اكد ارتفاع درجــة اجلاهزية لالعبــن الثالثة،
مؤكدا ً ان العراق يســعى إلى التفوق في املنافسات
اآلسيوية املقبلة.

شؤون األقاليم والمحافظات تحتفي بـ «بطل» األندية للناشئين بالطائرة
إعالم شؤون األقاليم والمحافظات
احتفاءا ً بفــوز فريق املركــز الوطني
لرعاية املوهبة الرياضية لكرة الطائرة
بلقب بطل اندية العراق للناشــئني
باللعبــة للموســم احلالــي ،التقى
املدير العــام لدائرة شــؤون االقاليم
واحملافظات بوزارة الشــباب والرياضة
طالب جابر املوســوي وكبار مسؤولي
الدائــرة علــى قاعة املركــز  ،الفريق
الفائز ومدير املركز في بغداد الكابنت
عالء شــاكر واملالك التدريبي املشرف
على اعداد الفريق .

املوســوي هنــأ الفائريــن معربا ً عن
ســروره واعتزازه مبا حققوه من اجناز
رياضي متميز في مشــوار نيل كأس
اندية العراق للناشئني ،مجددا ً حرص
الــوزارة والدائرة على ان تكون مواهب
املراكز الوطنية التابعة لها واملنتشرة
في انحــاء العراق وبجميــع االلعاب
 ،فــي الصــدارة دوما ً وحتــرز االلقاب
والكؤوس في جميع املنافســات التي
تخوضها محليا ً واقليميا ً وعامليا ً  ،ومبا
يليق مبستوى الطموح العالي للوزارة
ورؤيتها البعيدة املدى ازاء تنشئة جيل

املوسوي يتوسط وفد الطائرة

رياضي جديد يتسم باملوهبة الفنية
املعززة بالتدريب والعلــوم الرياضية
وهو ما تؤمنــه وتعمل عليه املالكات
التدريبيــة طيلــة ســنوات  ،واعدا ً
بالسعي في مجال إقامة معسكرات
تدريبيــة خارجيــة للفــرق التي حترز
االلقاب للموسم احلالي مثل ناشئي
كــرة الســلة والطائــرة واملالكمة
بعدها جتمع الفريق واملالكات االدارية
والتدريبيــة وكبار مســؤولي الدائرة
حول الكأس ألندية العراق للناشــئني
٢٠١٨اللتقاط الصور التذكارية.

تواصل مباريات كأس اتحاد الشركات الرياضي بخماسي الكرة
بغداد  -الصباح الجديد:
تتواصل على قاعة التربية في زيونة
مياريــات كأس العراق للشــركات
بكــرة الصــاالت الــذي يقيمهــا
احتاد الشــركات الرياضــي العراقي
املركزي وبالتعاون مع جلنة الصاالت
فــي االحتــاد العراقي لكــرة القدم

تقرير

للموسم الرياضي  2018ومبشاركة
ثمانية فرق رياضية ميثلون خمســة
محافظات عراقية واســفرت نتائج
املرحلة االولى والثانية للمجموعة
االولى عن تصدر فريق شــركة احلفر
العراقيــة فــرق مجموعتها بعد ان
حقــق فوزين ممتالني فــاز في االولى

علــى فريق شــركة نفــط اجلنوب
بنتيجة  3اهــداف الى  2وفي املباراة
الثانية على فريق الشــركة العامة
للصناعات النحاسية وامليكانيكية
بنتيجــة  6اهــداف مقابــل هدف
واحــد ليبلــغ رصيده مــن النقاط
 6ومــن االهــداف  9وفــي املباريات

االخــرى لذات اجملموعــة حقق فريق
الشــركة العامة لصناعــة االدوية
واملستلزمات الطبية سامراء الفوز
في مبارته االولى على فريق الشركة
العامــة للصناعــات النحاســية
بنتية  3اهداف الى  2وخسر مبارته
الثانية امام فريق شــركة مصافي

اجلنــوب بنتيجة  2الــى  4ليصبح
رصيد الفريقني  3نقاط من مباريتني
ليتســاوى فــي النقــاط ويحتلى
املركز الثاني والثالــث ويترك املركز
الرابــع الى فريق الشــركة العامة
للصناعات النحاســية الذي تذيل
الترتيب دون اي نقطة.

«اسود الرافدين» يعسكر في الدوحة تحضيرًا لبطولة آسيا

علي عدنان يؤكد األهمية برغم «الرباعية» ..وسكالوني يشيد بالتنظيم
بغداد ـ الصباح الجديد:

قرَّر االحتــاد العراقي لكــرة القدم،
دخول املنتخب األول في معســكر
تدريبي ،بعــد منتصف كانون األول
املقبل ،وحتى انطالق بطولة كأس
آســيا مطلــع العام املقبــل ،في
اإلمارات.
وقــال رئيــس االحتــاد العراقــي
عبداخلالق مسعود ،في تصريحات
نســق مع
صحفيــة ،إ َّن «االحتــاد َّ
نظيــره القطــري علــى إقامــة
معسكر تدريبي في الدوحة ألسود
الرافديــن ،كآخر محطة إعداد قبل
منافســات بطولة آسيا».وأشــار
رحب بطلب
إلى أ َّن االحتاد القطريَّ ،
العراق وضيافة املنتخب ،منو ًها إلى
أنه حال عودته إلى بغداد سيجلس
مع جلنة املسابقات لتثبيت املوعد
النهائي ،حيث سيتم إيقاف بطولة
الدوري.
يذكر أن املنتخب العراقي يشــارك
اآلن في البطولة الرباعية باململكة

العربيــة الســعودية ،ضمن اطار
حتضيراته لبطولة آسيا ،وهزم أمام
األرجنتني (.)4-0
وات َّفق االحتــاد العراقي لكرة القدم،
مــع نظيــره الصيني ،علــى لقاء
ودي يجمعــي منتخبــي البلدين،
يوم  23من كانــون أول املقبل ،في
إطار اســتعدادات الفريق لبطولة
آسيا التي تنطلق مطلع العام في
اإلمارات.
وقــال عبداخلالق مســعود ،رئيس
االحتاد العراقي ،إ َّن املباراة ســتقام
بالدوحــة أثنــاء املعســكر الذي
سيخضع له أســود الرافدين ،في
العاصمــة القطرية.وأشــار إلــى
أن يــوم  28من نفس الشــهر قد
يشــهد إقامة لقاء جتريبي ثان مع
أوزبكســتان ،حيــث حصلنا على
موافقات أولية علــى إقامة املباراة
في هذا املوعد في الدوحة.
وبــن «االحتــاد يســعى لتأمــن
َّ
ظروف إعداد مميــزة للمنتخب ،قبل
الشــروع في منافسات كأس آسيا
فــي اإلمــارات  ،حيــث نطمح أن

صراع على الكرة في لقاء األسود والتاجنو

يكون منتخبنا مــن بني املنتخبات
املنافســة علــى املراكــز األربعة
األولى».
يذكــر أن االحتــاد أمــن إلــى اآلن
مباراة جتريبيــة واحدة مع الكويت،
ومباراتني أمام األرجنتني والسعودية
في البطولة الرباعية منذ اســتالم
املــدرب كاتانيتــش مهمــة قيادة
الفريق.
من جانبه ،أكد علــي عدنان ،قائد
املنتخــب العراقــي ،أهمية جتربة
مبــاراة األرجنتني ،رغم اخلســارة
الثقيلــة برباعية نظيفــة ،أمس
اخلميس ،في إطــار الدورة الرباعية
الدولية.
وقــال عدنــان ،فــي تصريحــات
صحفية «مباراة األرجنتني كشفت
الكثير من التفاصيل ملدرب أســود
الرافديــن ،لعبنا بطريقــة جيدة،
خاصة فــي الشــوط األول».وتابع
عدنان «املباريات الودية متنح املدرب
كاتانيتــش ،فرصة الوقــوف على
إمكانيات وقدرات الالعبني املتاحني
له».

وأشــار إلى أن املبــاراة الثانية أمام
الســعودية ،غد األثنني ،ســتكون
مختلفة عن مواجهــة األرجنتني،
بعدمــا تعرف مدرب العــراق ،على
قدرات العبيه عن قرب.وعبر عدنان،
عن حزنــه وتعازيه لزميله بشــار
رسن ،بعدما تلقى نبأ وفاة والدته،
خالل مواجهة األرجنتني.
مــن جانــب اخــر ،اشــاد ليونيــل
سكالوني ،مدرب منتخب األرجنتني،
بتنظيم العراق ،برغم االنتصار على
أســود الرافدين ،بنتيجــة  ، ،0-4في
إطار الدورة الرباعيــة ،املقامة حال ًيا
في السعودية ..وقال سكالوني ،في
املؤمتر الصحفــي عقب اللقاء «أقدم
التهنئة لكاتانيتــش ،مدرب العراق،
على التنظيــم اجليد للفريق ،خاصة
في الشوط األول».وأوضح أن مستوى
العراق تراجع بشــدة ،بعد الضغط
الكبير الــذي تعرض لــه من جانب
العبي األرجنتني ..وشــدد سكالوني،
على أن منتخب األرجنتني ســيلعب
بطريقة مختلفة في املباراة املقبلة
أمام البرازيل في الدورة الرباعية.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

ّ
يعمر أساس الكون
الحب

في البدء كان التعليم
لم يتبق ســوى أيــام معدودات لرئيــس مجلس الوزراء
املكلف الســيد عادل عبد املهدي ،كي ينتهي من تقدمي
أســماء الشــخصيات التي اختارها كوزراء للحكومة
العراقية املقبلة ،وبغض النظــر عن طبيعة وإمكانات
وميول أعضاء كابينته احلكومية (مســتقلني كانوا أم
حزبيني) فــإن جديتها على حتويل وعودها في انتشــال
البلد مما انحدر اليه من فشــل وفســاد وإخفاقات في
شــتى مجاالت احلياة املادية والقيمية ،سنكتشفه في
املوقف من الوزارة أو احلقل األشد تأثيرا في تقرير مصائر
اجملتمعات والدول احلديثة ،أي (التعليم بكل مستوياته).
هــذا احلقــل الذي تضعضع بشــكل ال مثيــل له في
العقود االخيرة ،وحتول من ورش لتصنيع وتأهيل املالكات
املتخصصة والكفوءة لشــتى ميادين احلياة ،الى حطام
من األبنيــة وطابور من املوظفــن احلكوميني واملناهج
وســكراب العقائد ،التي متد هزائمنا املتتالية باملزيد من
الفاشلني والفاسدين والعاجزين عن مواجهة ما يعيشه
وطنهم ومجتمعهم من حتديــات ومخاطر ومحن .في
هذا احلقل ال غير سنعرف مدى جدية احلكومة املقبلة،
وواقعية أولوياتها واهتماماتها ،وكل من اشــتغل حقا
في السياسة مبعناها غير املشوه (خدمة الشأن العام)
يعرف مثل هذه احلقائق جيداً .جميع التجارب الناجحة
التي عرفتها األمم والدول فــي التاريخ احلديث ،مرت عبر
بوابة التحوالت اجلذرية في هذا احلقل ،حيث االستثمار
الذي ال يعرف اخلســارة (اقتصاد املعرفــة) والرهان على
اإلنسان وقدراته الالنهائية في اخللق واإلنتاج واالبتكار.
املتابع احلصيف للشــأن العراقي قبل "التغيير" وبعده
يعرف جيــدا ً حجم احلطام املادي والقيمي ،الذي خلفته
تلك احملطات املريرة من تاريخنا احلديث ،ال سيما ما يتعلق
منه بالرأســمال األثمن (اإلنسان) خراب سيكون كفيل
بإعاقة أية محاولــة للنهوض واإلصالح والتغيير ،خراب
متدد جلميــع تفصيالت احلياة في هــذا الوطن املنكوب،
ولن جتــدي في مواجهتــه كل العطابات وسياســات
الترقيــع املتبعة من قبل الطبقة السياســية احلالية.
وهذا ما ســتحصده غالبا الكابينــة اجلديدة في بقية
احلقائب الوزارية ،رغم أنــف النوايا الطيبة للبعض من
املرشحني لها ،فالنجاح في حتويل البرامج واملشاريع الى
واقع يتطلب ما هو أكثر من النوايا واملشــيئة الفردية،
ومناخات الوزارات واإلدارات احلكومية (العسكرية منها
واملدنية) تعج بكل ماهو متنافر وما يطرح من شعارات
وخطابات لإلصالح والتغييــر .ال عالج لكل هذا احلطام
واخلراب إال من خالل بوابة التعليم ،عبر سياســات إنقاذ
وطني لألجيال املقبلــة ،الكفيلة وحدها بتغيير مجرى
األحداث ملا فيه صالح وطنها حاضرا ومستقبالً .أجيال
متخففة من هذيانات وهلوسات األجيال احلالية املثقلة
بكل ماهــو مغاير لهموم وحتديات عصرهــا الواقعية،
وهذا ما ال تطيقه حيتان وقوارض املشــهد الراهن .لذا
فإن الصراع في املرحلة املقبلة ســيدخل أطوارا ً جديدة،
بني هذه التطلعات املشروعة ،وهروالت الكتل املتنفذة
خلف ســراب "الرســائل اخلالدة" وهذا ما ســيتوضح
جليا ً في املوقف من ملف (التعليم بجميع مستوياته)
أي ما يعرف حاليا ً بوزارتــي (التربية والتعليم والتعليم
العالي) .في هذا احلقل احليوي ســتتعرى كل االدعاءات
واملــزاودات اخلاويــة ،وســنقف جميعا علــى حقيقة
توجهاتنا وإمكاناتنا الفعلية فــي االلتحاق بركب األمم
التي أكرمتها األقدار بإعادة اكتشــاف كنوزها العقلية
والوجدانيــة .عبر التعليم وحده ميكــن رفد القطاعات
االخرى اقتصادية منها واجتماعية وسياســية وعلمية
وقيميــة مبــا حتتاجه للنهــوض واالزدهار أو التشــرذم
واالنحطاط !...

أحالم يوسف
تقول أخصائية علوم الطاقة يسرا
محمد إن أحببت إرسال طاقة حب
فالبد أن يكون قلبك مفعما ً باحلب
احلقيقي ،وحينها تشعر بأن العالم
كلــه والبشــرية كلهــا مغمورة
بذلــك احلب ،وإلرســال طاقة احلب
لألهل واألبناء والشــريك واحلبيب
واألصدقــاء ما عليــك إال أن تكون
مشــاعرك صادقة لتكــون نتيجة
حبك واضحة عليهم ،وسيغمرونك
باحلب نفســه  ،ويأتونك بكل احلب
الصادق كما غمرتهم به.
فهل هذا ما يدعى بالكيمياء التي
تربــط بني روحني مــن دون ان ندرك
أســبابها؟ كيف ميكن ان نشــعر
بحب أحد مــا ،مــن دون ان ينطق
بعبارة صريحة اعالن احلب؟
تقول فيفيان عبــد االله اخصائية
بعلم النفس :احلب شعور باالجنذاب
نحو شخص معني ،او شيء معني،
وألســباب متعــددة تختلــف من
شخص الى شخص اخر ،والكيمياء
تكــون حاضرة وبقوة فــي عالقات
احلب ،لذلك فنجد أحيانا ان أحدهم
يشعر بفرح او حزن احلبيب من دون
ان يخبــره احد انه بالفعل مير بهذه
احلالة ،او تلك ،فهــو اذن يعبر فلك
العني والعاطفة الى دائرة احلاســة
السادسة ،وتســتطيعني أيضا ان
تخبري احدهم مبحبتك له من دون
املصارحــة ،ومن دون حتــى النظر
الى العني مباشــرة كما يحدث في
األفــام ،او االهتمــام املبالغ به في
بعض احلــاالت ،يكفــي ان تفكري
بالشخص ،وتشــعري بحب صادق
نحوه ،كي تبــدأ الطاقة اإليجابية
تأثيرها عليه ،فيشعر ويبدأ بعدها
مبراقبتها ،وذلك يؤدي الى شعورها

تامر حسني

الصباح الجديد  -وكاالت:
استطاع جندي من الفلبني التقدم
بطلب يد الفتاة التــي يحب ،بعد
أن "أنقذته" مــن "املوت" إثر حادث
مروري.
وفــي التفاصيــل كان الشــاب
الفلبيني الذي يخدم في اجليش ،قد
اتفق مع عناصر من شــرطة املرور

موقع مشاركة الفيديوهات األكثر
انتشارا ً يوتيوب.
وعبر جمهور شــيرين عن اشتياقه
لطرح الكليب اجلديــد ،الذي يأتي
علــى رأس ألبومها الــذي يحمل
االسم نفســه "نساي" ،وذلك بعد
غياب شــيرين عن طرح ألبوماتها
منذ عام .2015
وعلق أحــد معجبي شــيرين عن

احلب

باحلب نحوه اكثر ،والتفكير اعمق به
مما يؤدي الى تولد طاقة اكبر نحوه،
تزيده يقينا من محبتها .هناك أمور
ترتبط مع بعضها البعض ،فاما ان
تؤدي الى حب عميق ،او كره بالعمق
نفسه ،حســب ما تولده الطاقة،
وقد يكــون املثل القائــل "القلوب
ســواجي" مرتبط بتلك احلالة ،فان
حتبي شــخصا ما ســواء حبيب او
صديــق ،ال ميكــن ان يبادلك احلب
بالكره.
وأضافت :املوضوع ال يتعلق بالغرام
الناشئ بني الرجل واملرأة ،بل يتعلق

على أداء متثيلية صغيرة ،لكسب ود
فتاة أحالمه ودفعها للقبول بالزواج
منه.
فاستلقى اجلندي
الشــاب على
قا ر عــة
ا لطر يــق
بالقــرب

إعجابــه بالرقصــة التــي
ظهرت فــي اعــان الفيديو
كليــب ،قائــاً :رقصــة شــيرين
ســتكون أكثر شــهرة من
رقصة الكيكي التي
اشتهرت من مدة
عبــر مواقــع
ا لتو ا صــل
االجتماعي.

و لكــن
نظــا م
Daikin
كا ن
أ فضل

وتأمــل  ،Daikinالتــي متلــك
أيضا شــركة تصنيع أجهزة
تكييف الهــواء "Goodman
 "Manufacturingومقرهــا
الواليات املتحدة ،بالتعاون مع
شركة التكنولوجيا اليابانية
" ،"NEC Corpلتطويــر نظام
تكييف الهواء عالي التقنية.
وتتوقع الشــركات أن النظام
اجلديد ســيكون جاهزا بحلول
عام .2020
وقــال يورينــو كان ،موظــف
 Daikinالــذي شــارك فــي
الدراســة" :لقــد جربــت
القهوة والتمرينات الســريعة
والدردشــات القصيرة عندما
شــعرت بالنعاس بعد الغداء،

بكثير".
و و جــد
ا لبا حثــو ن
أن أخذ غفوة
قصيــرة ميكــن
أن يعــزز اإلنتاجية
أكثر من معظم الطرق
األخرى.
وأجرت الشــركة أبحاثا بشأن
كيفية تأثير درجات احلرارة في
مكان العمل ،على املوظفني
بشكل مختلف.
ووجد الباحثــون أن الرجال
مييلــون في الشــتاء إلى
أن يكونــوا أكثر إنتاجية
فــي الغرف التــي تبلغ
درجــة حرارتهــا 20
درجة مئوية ،برطوبة
.30%
نســبتها
باملقابــل تعمــل
النساء بنحو أفضل
في درجــات حرارة
تبلــغ  22درجــة
مئوية ،مع رطوبة
نسبتها .50%

موقع "يوتيوب" العاملي
للفيديوهــات ،محققًا
به إجناز ًا رقم ًيــا جدي ًدا
يضيفه إلى مســيرته
احلافلة بالنجاحات غير
املسبوقة.

هيفا وهبي

بكل املشــاعر السلبية وااليجابية
على حد ســواء ،لذلــك فحتى من
نشــعر بالكــره او البغــض نحوه
غالبا ما يتولد الشعور ذاته داخله،
والســبب تلك الطاقة التي تنشأ
بسبب التفكير والتركيز على حالة
ما.
غنى املطــرب الكبير وديع الصافي
عن احلب وقال :احلب هاحلرفني مش
اكثر ..اللي بيطلعوا بحجم الدني
واكبر.
وعليهــن تعمر اســـــاس الكون
 ..اي نبــي باحلب ما بشــــــــر..

احلــب بالفعل هو أســاس الكون،
فحب الوطن يجبرنا على اإلخالص
لــه والوالء لــه واحملافظة على كل
تفاصيلــه الصغيــرة والكبيــرة،
حــب االهل يتوقف عليــه حرصنا
علــى ان نكون افــرادا صاحلني ،كي
ال ميســهم أحد بكلمة غير الئقة،
حبنا ألنفســنا يدفعنــا الن نحب
ونحتــرم احمليطــن بنا مــن افراد
الى أشــياء ،وســنحصد باملقابل
حبهــم واحترامهـــم .اذن فهــو
أساس التعميـــر للكـون والوطـن
والنفـس.

لعبة نبيلة لطلب الزواج

نظام "يمنع" شعور
الموظفين بالنعاس

الصباح الجديد  -وكاالت:
طــورت شــركة Daikin
اليابانيــة
Industries
املتخصصة في تصنيع أجهزة
تكييف الهــواء ،نظاما ذكيا
يعمــل علــى إطــاق الهواء
البارد عندما يشعر املوظفون
بالنعاس.
وقالت الشــركة إنهــا أجرت
أبحاثا وجــدت أن جعل غرفة
العمل أكثر برودة لبضع دقائق،
يعــد أكثر فعالية بالنســبة
ليقظــة املوظفــن ،مقارنة
بتقنيات أخــرى ،مثل األضواء
الساطعة ،أو الروائح املنعشة.
وفقا لصحيفة وول ســتريت
جورنال.

أخبــارهــــــــــم
يعيــش النجــم تامــر
حســني جنــاح ألبومه
اجلديد "عيش بشوقك"
الــذي يحافــظ علــى
الصدارة منذ طرحه في
األسواق.
وحصــد فيديــو كليب
أغنيــة عنــوان األلبوم
"عيــش بشــوقك"
أكثــر مــن  45مليــون
مشــاهدة في مــدة ال
تتعدى الشــهرين على
طرحــه عبر قنــاة تامر
حســني الرسمية على

شيرين عبد الوهاب
تعلن عن "نساي"
الصباح الجديد  -وكاالت:
تصــدرت الفنانــة شــيرين عبد
الوهاب ،قائمة األكثــر تداوال ً على
موقــع تويتر ،وذلك بعد إعالنها عن
موعد طرح فيديو كليب "نساي".
وكانت شــيرين عبد الوهاب ،التي
احتفلت بعيد ميالدهــا قبل أيام،
قد أعلنت عن طــرح فيديو كليب
"نســاي" من خــال قناتها على

ASSABAH
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من دراجتــه النارية ومثل دور امليت.
وقام شــرطي بإحضــار الفتاة إلى
موقع "احلــادث" وكان قــد هيأها
نفسيا لالستعداد ألمر سيئ.
موقــع
ونشــر
" ،"Newsflareكيف
ركضــت الفتــاة
باكيــة إلــى

عشــيقها املطروح أرضــا وكانت
قد اعتقـدت أنـــه توفـي نتيجـة
حلـادث.
واستفاق الرجل من "املوت" بعد أن
اقتربت منه عروس املستقبل ،وقدم
لها علبة حمــراء فيها خامت الزواج،
وبهذا الشــكل طلب منها القبول
به فوافقت الفتاة على الفور.

شاركت الفنانة اللبنانية
هيفــا وهبــي اجلمهور
موقفا محرجا تعرضت له
في أثناء قيامها بالتس ّوق
برفقة أصدقائها ،وكانت
تســتعرض جســدها
مبشية مغرية.
ونشــرت وهبــي عبــر
صفحتهــا اخلاصة على
أحــد مواقــع التواصل
اإلجتماعي مقطع فيديو
ظهرت فيه وهي تســير
نحو أحــد احملال التجارية
ليتبي
برفقة أصدقائها،
ّ

الحقا ً صدمة من حولها
بعد إصطدامها بواجهة
احملــل .وع ّلقــت علــى
الفيديو بطريقة عفوية
قائلــ ًة" :اليــوم "فتــت
بالباب".

كريم عبد العزيز
شــارك الفنان كرمي عبد
العزيــز ،فــي االحتفال
بانتصــارات الســادس
من أكتوبــر ،حيث حرص
على حضور ندوة بعنوان
"هويــة وطــن" بكلية
الفنــون التطبيقيــة
جامعة حلــوان بحضور
اللــواء أركان حرب ناجى
شهود بطل حرب أكتوبر.
ويأتي احلفــل برعاية كال
من الدكتــور ماجد جنم
رئيــس جامعــة حلوان،
وعميــد كليــة الفنون
التطبيقيــة الدكتــورة
ميسون قطب.
والتــف حول كــرمي عبد
العزيز ،عــدد من الطلبة
والعاملــن بالكلية من

أجل التقاط العديد من
الصــور التذكارية معه،
معربني عــن حبهم له
وألعماله الفنية.
وحرص أحد الطلبة على
ســؤاله بشــأن موعد
اجلــزء الثاني ملسلســل
"الزيبق" ،بعد جناح اجلزء
األول منه في  ،2017فيما
أجابه" :السنة اجلاية إن
شاء اهلل".

طريقة لتحسين المزاج في دقائق
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت دراســة حديثة ،أن
ممارســة الرياضة حتد من ظهور
أعــراض األمــراض النفســية،
وحتسن احلالة املزاجية.
وبحــث فريق الدراســة
بيانــات أكثــر من
 1.2مليون بالغ
في الواليات
املتحــدة،
إذ أجاب

املشــاركون على ســؤال بشــأن وتيرة
ممارســتهم للرياضــة خالل الشــهر
املنصرم ،بعيدا عن أي نشاط جسدي
في نطاق العمل .وكم مرة شــعروا
فيهــا أن صحتهــم النفســية
"ليســت على ما يرام" بســبب
التوتــر واالكتئاب واملشــكالت
العاطفية.
وأشارت نتائج الدراسة املنشورة

في دورية (النســيت سايكيارتي) إلى أن
أيام الشــعور باحلالة املزاجية السيئة
شــهريا بلغت  3.4ايام في املتوســط،
وكانت أقــل لدى من ميارســون بعض
النشاط اجلســدي خارج نطاق العمل
مبقدار  1.5ايام.
وبــدا أن للرياضة تأثيــرا أكبر على من
لديهم تاريخ مع مرض االكتئاب ،فضمن
هذه الفئة تراجع شــعور من ميارسون
الرياضة بحالة نفســية سيئة مبقدار
 3.8ايام شهريا في املتوسط مقارنة مبن
لم يفعلوا قط.
وقال آدم تشــيكرود الباحث في الطب
النفسي بجامعة ييل بوالية كونيتيكت
األميركية :من ميارسون الرياضة يتحلون
بصحة نفســية أفضل ممن ال يفعلون،
خاصة من يتمرنون بني ثالث إلى خمس
مرات أسبوعيا ملدة  45دقيقة.
وتوصلت الدراســة إلــى أن التمرينات
الذهنية كاليوغا ،والتاي تشي " إحدى
الرياضــات الروحية التــي تطورت عن
الفنون القتالية القدمية في آسيا" تؤدي
إلى احلد من أيام الشعور باملزاج السيء
بنســبة  23باملئة مقارنة بعدم ممارسة
الرياضة.

مواصفات "هواوي
ميت  20الجديدة
الصباح الجديد  -وكاالت:
مــن املنتظر
أن تطرح شركة
هــواوي ،عمــاق
الهواتــف الذكيــة
الصينية ،هاتفيهــا اجلديدين
"ميت  "20و"ميــت  20برو"،
إضافــة إلى نســخة "ميت
 20اليت" ،وينتظر أن يرسي
األول توجهــا جديــدا في
مجال شاشات الهواتف
الذكيــة التــي يطلق
عليهــا اســم"قطرة
املاء" أو "الدمعة".
وكشــفت الصــور
املســربة لهاتــف
هــواوي ميــت
 "20مــا ميكن أن
تكــون عليه هذه
األجهــزة عنــد
طرحها رسميا،

بحســب ما ذكــر موقــع "تي 3
سمارتر لينفينغ".
ومن الواضــح أن هــذه الهواتف
ستكون مضمنة بشاشة كاملة
تقريبا باســتثناء موقع الكاميرا
األماميــة ،حيــث قطرة املــاء أو
الدمعة.
وتشير التســريبات إلى أن قياس
الشاشــة في "ميت  "20سيكون
أكبــر منه فــي "ميــت  20برو"،
وستكون الشاشــة "إل سي دي"
بقياس  6.4إنــش وبدقة  2244في
 1080بيكسل.
أما املعالج فهو كيرين  980ثماني
النواة ،وبذاكرة قدرها  8غيغابايت
ومســاحة تخزيــن داخليــة 512
غيغابايت ،في حني سيأتي مضمنا
ببطارية بقدرة  4000أمبير.
وفــي الواجهــة األماميــة توجد
كاميرا واحدة ،مــا يعني أن اجلهاز
لن يتم تضمينه بخاصية التعرف

علــى مالمح الوجه لعــدم وجود
املستشعرات.
لكن بدال من ذلك ،قد يكون هناك
مستشــعر بصمة فــي الواجهة
اخللفية للجهاز ،وسيكون موقعه
أســفل الكاميرا اخللفيــة .ومن
املتوقــع أن تكون الكاميرا اخللفية
ثالثية العدسات.

