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ارتفاع مبيعات المركزي
العراقي إلى  149مليون
دوالر

16
صفحة

النزاهة :السجن غيابيًا لموظفين

ّ
"اإلصالح" :لجان اختيار مرشحي الوزارات

اختلسا  12مليار دينار من

السلف المخصصة للنازحين

تنجز أعمالها نهاية هـذا األسبوع

جلسة سابقة جمللس النواب

اعمالهــا مع نهاية االســبوع
اجلاري".
وتوقع النائب عــن تيار احلكمة
بأن "احلكومة املقبلة ستتألف
من شخصيات مســتقلة غير

منتمني إلى كتل ،وقســم اخر
يتم ترشــحه من قبل االحزاب
برغم انهم مستقلون".
وبــن "بهــذا ســتكون لدينا
حكومــة متنوعــة مــن غير

متحزبــن واخرين سياســيني،
ولكــن يغلــب عليهــا صفة
التكنوقــراط ،أي مــن اصحاب
االختصاص".
وشــدد فدعم على أن "الكتل

السياســية مســتمرة بدعم
حكومة عبــد املهدي بوصفها
االمــل الوحيد لدى الشــعب
العراقــي الــذي يعانــي مــن
مشــكالت كبيرة على صعيد
اخلدمات واليات ادارة الدولة".
أمــا بخصــوص البرنامــج
احلكومي ،افــاد فدعم أن "عبد
املهدي ســوف يقدمه مرافقة
مــع التشــكيلة الوزارية عند
جلســة منح الثقة ،وليس من
الصحيح أن تسرب فقراته منذ
االن".
وتابــع أن "فقــرات البرنامــج
احلكومة سوف تتم مناقشتها
بعد اجناز صيغتها مع رئاســة
مجلس النواب اللجان اخملتصة
ورئاســة اجلمهورية ايضاً ،قبل
التصويت عليه".
ويعول فدعم علــى "قدرة عبد
املهدي بتشكيل حكومة على
هذا النحو وتقدم خالل املواقيت
الدســتورية املتفــق عليهــا،
يراعى فيها التوازن بني الشعب
العراقي سواء العرب أم الكرد أو
التركمان وباقي املكونات".
ويتفق النائب عن قائمة سائرون
محمد رضا ال حيدر مع فدعم
بأن "تشــكيل احلكومة سوف
جتري ضمن املواقيت الدستورية
ولن يتم خرقها حتت اي ظرف".
تتمة ص3

خالل أربعة أيام فقط

المنافذ الحدودية تحبط محاولتي تهريب  29عجلة من ميناء أم قصر الشمالي

بغداد  -الصباح الجديد:
أحبطت هيئة املنافــذ احلدودية،
أمس األحــد ،محاولة لتهريب 15
عجلة في ميناء أم قصر الشمالي.
وقالــت الهيئــة في بيــان تلقت

الصباح اجلديد نســخة منه " :مت
إحبــاط محاولة تهريب  15عجلة
دون املوديــل معــدة للتهريب الى
داخل البــاد عبر مينــاء أم قصر
الشمالي في محافظة البصرة".

وأضافــت ان 'ذلك مت ذلك بالتعاون
املشــترك وفق مذكرة تفتيش من
قاضي حتقيق محكمة سفوان بني
هيئة املنافذ احلدودية وممثل جهاز
االمن الوطني في املنفذ ومديرية

بارزاني يبحث مع وفد االصالح واالعمار
سبل مشاركة الكرد في الحكومة المقبلة

الكمرك العسكري ،وكانت الغاية
من هذه العمليــة مترير العجالت
خالفا للضوابط املعمول بها حيث
مت ضبطها من قبل شعبة البحث
والتحري'.

2

الحضر أقل من سكان الريف في أربع محافظات
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اجلهاز املركزي لإلحصاء أمس
األحد ،أن أربــع محافظات عراقية
شــكل ســكان الريف فيها عددا
أعلى من ســكان احلضر ،مبينا أن
نسبة سكان احلضر في بغداد بلغ
.87%
وقال اجلهاز املركــزي التابع لوزارة
التخطيط في بيان تلقت "الصباح
aتقريـر

مبحافظة صالح الدين نسبة ،55%
في حني شــكلت نســبة سكان
الريف مبحافظة املثنى نسبة 55%
ايضا".
واضاف ان "اعلى نســبة لسكان
احلضر فــي احملافظــات كانت في
العاصمــة بغداد حيث شــكلت
نسبة  87%مقارنة بسكان الريف،
تليهــا محافظــة الســليمانية

وأشــارت الى انــه 'مت إحالة ما مت
ضبطه أمــام أنظار قاضي حتقيق
محكمة سفوان التخاذ اإلجراءات
القانونية بحقها'.
ويذكر ان الهيئــة ذاتها كانت قد

أحبطت اخلميــس املاضي تهريب
 14عجلة من النوع نفسه وبنفس
الطريقة وعبر امليناء ذاته ،حسبما
أوردت وكاالت لالنبــاء مــن بينها
السومرية نيوز.

سرقة المواد الغذائية من بيوت النازحين والمخازن
والمعامل وبيعها بعلم أمراء مقابل حصص لهم

بلغت نسبتهم في بغداد % 87
اجلديد" نسخة منه ان "محافظات
ديالى وصالح الديــن وبابل واملثنى
شكلت نسبة سكان الريف فيها
اعلى من ســكان احلضر" ،مبينة
ان "ســكان الريف فــي محافظة
ديالى شكلت نسبة  51%مقارنة
بســكان احلضر ،في حني شــكل
سكان الريف مبحافظة بابل نسبة
 ،52%وشكل نسبة سكان الريف

بنســبة  85%مقارنــة بســكان
الريــف ،تليهــا محافظــة اربيل
بنســبة  ،83%فيمــا احتلــت
محافظة البصــرة املرتبة الرابعة
بنسبة  ، "81%واشار الى ان "عدد
سكان املناطق احلضرية في العراق
بلغت  26مليــون و 628الف و333
نسمة ومبعدل ...70%
تتمة ص3
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جانب من سد دربندخـان "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت دائرة التحقيقات في
هيئة النزاهة ،األحد ،عن إصدار
محكمــة اجلنايــات ُ
تصــة
امل َّ
بقضايــا النزاهــة فــي بغداد
حكما ً غيابيا ً يقضي بســجن
اثنني من ُم َّ
وظفي وزارة الهجرة
ً
وفقــا ألحكام املادَّة
هجرين
وامل ُ َّ
 315مــن قانــون العقوبــات،
لتعمدهــم إحداث ضــررٍ باملال
ُّ
العا ِّم بلغت قيمته أكثر من 12
مليار دينارٍ.
وقالت الدائــرة في بيان تلقت "
الصباح اجلديد" نســخة منه
أ َّن "املدانــن الهاربــن اللذين
كانا يعمالن فــي وزارة الهجرة
هجريــن ،قامــا باختــاس
وامل ُ َّ
السلف املال َّية ُ
كمن ٍَح؛
امل َّ
صصة ِ
لغــرض توزيعها بــن العوائل
النازحة"ُ ،موضح ًة أ َّن "مجموع
املبالغ ُ
املتلسة من قبلهما بلغ
( )12,351,540,600مليار دينارٍ".
واضافت انه "بعد اطالع احملكمة

القانوني
على أقــوال املُم ِّثــل
ِّ
هجرين ،الذي
لوزارة الهجرة وامل ُ َّ
طلب الشــكوى بحقِّ املُتَّهمني،
ومحضر اللجنــة التحقيق َّية
الــذي أوصــى بإحالتهم على
القضــاء ،فضــا ً عــن قرينة
هروبهما ،وصلــت إلى القناعة
الكافية بتجرميهما وفقا ً ألحكام
املــادَّة  315من قانون العقوبات،
وبداللة مواد االشــتراك  47و48
و 49منه ،واحلكم بالسجن مل َّدة
سنوات لك ٍّل منهما".
سبع
ٍ
وتابعــت ان "قرار احلكم الصادر
تضمـن أيضا ً
أواخر آب املاضي،
َّ
قبض بحقِّ احملكومني ،وإجراء
أمر
ٍ
األصولي بحقِّـــهما،
التفتيش
ِّ
مــع تأييــد حجــز أموالهمــا
املنقولة وغيــر املنقولة ،فضال ً
عن االحتفاظ للجهة املُتضرِّرة
هجرين) بحقِّ
(وزارة الهجــرة وامل ُ َّ
طلــب التعويض أمــام احملاكم
املدن َّية بعد اكتساب قرار احلكم
الدرجة القطع َّية".

نائب :الفوائد التي تجنيها

المصارف الحكومية من قروض

المواطنين مجحفة وتضر بالمواطن
بغداد  -الصباح الجديد:
طالب النائب جمال احملمداوي،
أمس األحــد ،بإلغــاء الفوائد
اجملحفة على القروض وسلف
املوظفــن املســتلمة مــن
املصارف احلكومية ،ومراجعتها
وتغييرها بنحو يزيل ضررها.
وقال احملمــداوي فــي بيان له
تلقت الصباح اجلديد نســخة
منه " :نرفض بشدة ما يفرض
مــن نســبة فائــدة باهظة
على قروض وســلف املوظفني
وبطريقة تراكميــة تضاعف
الفوائد املترتبة على املقترضني،
بحيــث تصل قيمــة الفائدة
الكلية لسلفة ( عشرة ماليني
) الى أربعة ماليني وخمسمائة
ألف دينــار وهكذا تتزايد قيمة
الفائدة كلما زاد مقدار القرض
املستلم من املوظف".
واضــاف احملمــداوي ان "هــذه
الفوائــد التراكميــة العالية
تعبــر عن سياســة مجحفة
بحــق املوظفــن تتطلــب
املراجعــة الفوريــة وتغييرها

مبا يرفع ذلــك االجحاف ويزيل
الضــرر البليغ علــى املواطن
احملتــاج لتلك القــروض وعلى
املتضرريــن ســلوك الطــرق
واآلليــات القانونية لالحتجاج
واالعتــراض على هذه القرارات
اجملحفــة وتصحيــح تلــك
القرارات مبا يرفــع ذلك الضرر
الواضح".
ويذكــر ان اعــدادا كبيرة من
املواطنــن الذيــن اضطــروا
الى االقتــراض مــن املصارف
احلكومية ،شــكت مــن انها
لم تكــن تتوقع ان تصل بعض
الفوائد الى ما يقرب من نصف
القرض بكاملــه ،وانهم باتوا
حتت طائلة العــوز املالي بنحو
اكبر.
يشــار في هذا الصــدد الى ان
اغلــب القــروض التــي حتقق
منها املصارف احلكومية أرباحا
عالية على حســاب املواطن،
هي أصال من مبالغ تتسلمها
هذه املصارف من البنك املركزي
الذي توطن فيه إيرادات الدولة.

قرار وزاري بصرف مخصصات العاملين في

المنافذ الحدودية البالغة 50%شهريا وبأثر رجعي
بغداد ـ الصباح الجديد:
ص ّوت اجمللس الوزاري لألمن الوطني
أمس األحــد ،على مذكرة التفاهم
للتعــاون األمني بني وزارة الداخلية
العراقية ونظيرتهــا التركية ،في
حني أكد ضرورة املباشــرة بصرف
مخصصات العاملــن في املنافذ
احلدودية بأثر رجعي.
جاء هذا في بيان أصدره امس االحد

املكتب اإلعالمــي لرئيس الوزراء ،و
تلقــت "الصباح اجلديد" نســخة
منه.
وأورد البيان ان اجمللس الوزاري لالمن
الوطني ناقش امس اخلطط االمنية
في تتبع اخلاليا "االرهابية" ،مفيدا
ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام
للقوات املســلحة حيــدر العبادي
ترأس اجتماع اجمللس الوزاري لالمن

وزير الموارد المائية :السـدود اإليرانيـة
سيطـرت علـى دربندخـان وقـللت مـن مواردنـا

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف وزير املــوارد املائية
حســن اجلنابي ،أن الســدود
التي أكملت بناءها جمهورية
ايــران اإلســامية والتي لم
تكتمل بعد ،ســيطرت على
سد دربندخان العراقي وقللت
من موارد العراق املائية.
وقال اجلنابــي خالل محاضرة
حول الوضــع املائي في البالد
القاهــا في اربيــل ،إن " ايران
بدأت بانشاء سدود في اعالي
االنهار التــي تأتي الى العراق
وخاصة الزاب االســفل ونهر
ديالى".
وعرض الوزير خــال احملاضرة
صورا ً تظهر السدود االيرانية،
مشــيرا الى "اجناز جزء كبير
منها واالخرى حتــت االجناز"،
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ّ
توقع تشكيل حكومة من مستقلين وآخرين ترشحهم كتل سياسية

واســس علمية صحيحة بغية
اختيار االفضل".
ونوه فدعم إلى أن "جلنة اختيار
الوزراء بحسب املعطيات االولية
املتوفرة لدينا سوف تنجز جميع

محمود شريح في
«الفردوس المفقود»:
كأننا كنا معًا *

الوطني يواجه السعودية
في لقاء إثبات الذات بسوبر
كالسيكو البطولة الرباعية

االثنني  15تشرين األول  2018العدد ()4037

بغداد  -وعد الشمري:
أكد حتالف اإلعمــار واإلصالح،
أمس األحد ،أن اللجان املشكلة
مــن قبــل املكلف بتشــكيل
احلكومــة عــادل عبــد املهدي
لدراســة مرشــحي املناصب
الوزارية ســوف تنجز أعمالها
نهاية األســبوع اجلاري ،متوقعا
أن تتألــف احلكومة املقبلة من
أشخاص غير سياسيني وآخرين
ترشحهم كتل سياسية.
وقــال النائب عن تيــار احلكمة
حســن فدعــم إن "اللجــان
املشــكلة من قبل عبد املهدي
بدأت فعليا بدراســة أســماء
املرشــحني الذيــن قدمــوا
أنفسهم عبر البريد اإللكتروني
للحصول على حقيبة وزارية".
واضاف في تصريح إلى "الصباح
اجلديد" ،أن "الكتل السياسية
هي االخرى قدمت اسماء لشغل
املناصب الوزاريــة؛ ذلك لوجود
قناعة لديها بأن اســتحقاقها
االنتخابــي ّ
ميكنها من احلصول
على مناصب تنفيذية".
واشــار إلى أن "عمليات مقابلة
سوف جترى جلميع هذه االسماء
ســواء التــي قدمتهــا الكتل
السياســية أو املتقدمــن عبر
البريد االلكترونــي" ،الفتا ً إلى
أن "اللجنــة عاكفة على تقومي
جميع االسماء على وفق اليات
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موضحــا ان "جميعها داخل
االراضي االيرانية".
وأوضح اجلنابــي ،أن" العراق
اجنز آخر ســـ ٍد لـــه في تلك
املنطقــة في خمســينيات
القــرن املاضــي ،وهو ســد
دربندخــان الذي بنــاه امللك
فيصــل الثاني 1956ســنة
وافتتحه عبد الكرمي قاســم
" ،الفتا الى أن العراق ســبق
جيرانه ببناء الســدود بنحو
خمسني عاما".
واشــار اجلنابي الــى أن "تلك
الســدود االيرانيـــة التـــي
تبنـى وبنيت ستسيطر على
جميـع ايرادتنا في دربندخان،
كما قللت ايرادتنـــا بنسبة
كبيــرة جــدا" ،موضحــا أن
"الســدود االيرانيــة صغيرة

لكن عددها كثيــر ويجعلها
وكأنها سد كبير".
واعلن املدير التنفيذي لشركة
ادارة املــوارد املائيــة االيرانية
محمد رضا حاج رسولي ،في
السابع من الشهر احلالي ،عن
انشاء  109سدود مائية ضمن
خطتهــا اخلمســية بكلفة
 150ترليون ريال.
ويبلــغ عدد روافــد نهر دجلة
التي تنبع مـــن إيران ســواء
املوسمية منهـــا أو الدائمة
 30رافدا وتغذي النهر بـ 12%
مــن وارداته املائيـــة ،وقامت
إيــران بتحويـــل مســارات
معظمهــا إلى داخــل إيران
وبنـت ســـدود عـدة عليهـا
من بينها خمسة سدود على
نهر الكارون.

الوطني.
وجرى خــال االجتمــاع " متابعة
اخلطط االمنية واجلهد االستخباري
في تتبع اخلاليا االرهابية والعمليات
االمنيــة التي تقــوم بهــا قواتنا
البطلة لتطهير املناطق ومالحقة
االرهابيــن ،اضافــة الــى اخلطة
االمنيــة لزيــارة اربعينيــة االمام
احلسني (ع) ".

واضــاف البيــان" :متت مناقشــة
معاجلة حــاالت التهريب والتهرب
الضريبــي والكمركــي ،وعرضت
مقارنة ملا يدخــل للبلد من ايرادات
من الضرائب الربعة اشهر في هذه
الســنة مع نفس االشــهر لسنة
 2017وتنفيذ برنامج لاليرادات في
جميع املنافذ احلدودية".
تتمة ص3

خطيبة خاشقجي :جمال

دفع حياته من أجل حرية
السعوديين

متابعة الصباح الجديد:
كتبــت خديجــة جنكيــز
الصحفــي
خطيبــة
السعودي جمال خاشقجي
املفقــود أثــره منــذ نحو
أســبوعني مقــال رأي في
صحيفة نيويورك تاميز قالت
فيــه إن جمــال كان رجــا
وطنيــا وأحب الســعودية
أكثر من أي مكان آخر.
ومع ذلك– تضيف خديجة-
لم يبق له مــكان في بالده
فهــرب منهــا بحقيبتني
وســط حملــة قمــع ضد
املثقفــن والناشــطني
الذين انتقــدوا ولي العهد
محمد بن ســلمان ألنه رأى
أنهــا الطريقــة الوحيدة
التــي متكنه مــن التعبير

عن أفــكاره دون املســاس
بكرامته ،وتابعت أنه عندما
أشار الناس إليه كمعارض
رفــض هــذا التعريف وقال
إنه صحفي مستقل يخدم
بالده.
وكتبــت خديجــة "إذا كان
صحيحــا أن جمال قد مات
فهو شــهيد ،وهو خسارة
لكل إنســان لديــه ضمير
وأخــاق ،ولن تكــون اإلدانة
كافية ،ويجب محاسبة من
أخذوه منا ومعاقبتهم إلى
أقصى حدود القانون"  ،كما
كتبــت أن خطيبهــا حتدث
ضد القمع ودفع حياته ثمنا
ملطالبة الشعب السعودي
باحلرية.
تتمة ص3
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شؤون عراقية

طالب بأربع وزارات بضمنها واحدة سيادية في الحكومة المقبلة

بارزاني يبحث مع وفد االصالح واالعمار
سبل مشاركة الكرد في الحكومة المقبلة
اختطاف الحقيقة !
التحــوالت السياســية واالجتماعيــة
واالقتصادية في العالم اسهمت الى حد
كبير فــي تداعي االنظمة االســتبدادية
والشــمولية وفقدانها لصدقية خطابها
السياســي وبات واضحا لدى الشــعوب
املضطهدة ان عشــرات السنني لم تغير
كثيرا من منط التفكير لدى قادة االستبداد
او الذين مايزالون يراهنون على الوالء لالسر
احلاكمــة ولنظرية التوريــث في احلكم
ومع اتســاع حركــة التنوير فــي تفكير
الشعوب ومع تســيد االعالم احلر للكثير
من مفاصــل تدفق املعلومات والذي جعل
مــن العالم ليس فقط قريــة صغيرة بل
مجرد جهاز هاتف ذكي ينشــر املعلومات
اوال بأول ويحيط بالتفاصيل مهما ابتعدت
املسافات تعرت كثيرا االكاذيب واالدعاءات
التي كان يسوقها دعاة الشمولية ودعاة
الدكتاتورية وتكشفت االغطية عن كثير
من االوهام التي ينسجها اعالم الشخص
الواحــد واحلزب الواحد واالســرة الواحدة
واصبح من الصعب اقناع املاليني بخطاب
احادي يراد لــه ان يفرض االقناع بالترهيب
وصار مــن املســتحيل مترير اجنــدات او
أيدولوجيات تستهدف التضييق والضغط
على املواطن العربي وســط هذا الفضاء
الواسع من التدفق االعالمي ومن العجيب
والغريب ان املمارســات واالنتهاكات التي
تصل الى مرتبة الفظائع ماتزال تتداولها
اجهزة االستخبارات او اخملابرات لدول الفت
االســتبداد ورفضت االنضمام الى اسراب
التحضر ومتاطل من اجل عدم االنســاخ
عن العبودية والظالميــة وعدم االعتراف
بكل هذا الفيض مــن التغيير ولرمبا حتني
الفرصــة ويأتي الزمن الذي التســتطيع
فيــه مثل هذه االنظمــة اللحاق بفرصة
االعتراف باخلطأ وتغيير املسارات والتكفير
عن الذنوب حيث لم يستطع زين العابدين
بن علي اقناع املاليني التي حاصرت قصره
بخطاب مهزوز قال فيه كلمتني فقط (االن
فهمتكــم ) واراد من الشــعب ان يصدق
بان اكثر من ثالثني عامــا غير كافية كي
يفهم احلاكم شــعبه فيما فضل معمر
القذافي االختبــاء (مبواخير ) اجملاري ومثله
صدام فعل ذلك بالنزول في حفرة ولو كان
لقادة االستبداد عبرة الكتفوا بهذه العبر
وجنبوا بلدانهم وشعوبهم فصوال سودا
من التشرد والضياع والتمزق ..اليوم يعيد
التاريخ نفسه وتنشــغل وسائل االعالم
بقصص االختطــاف والتغييب والتعذيب
لالصوات املناهضة لالســتبداد واالصوات
احلــرة التي تريد نقــل احلقيقة فقط الى
اجلمهــور وتصــر انظمة حاكمــة على
املضي في اتباع اساليب انظمة مشابهة
لتفكيرها نفسها وتهاوت بفعل جبروتها
وطغيانها وظلمها ..رسالة العالم تقول
(احلرية خلاشــقجي ) ان كان حيا والعار ملن
ارتكب جرمية قتله لو صح ذلك .

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
طالــب احلــزب الدميقراطــي
الكردســتاني مبنحه اربــع وزارات
بضمنها واحــدة ســيادية نظير
مشــاركته في احلكومة االحتادية
املقبلــة ،التــي يســعى رئيــس
الوزراء املكلف عــادل عبد املهدي
لتشكيلها.
وبينما بحث وفد رفيع املستوى من
حتالف االصــاح واالعمار مع رئيس
احلزب الدميقراطي مسعود بارزاني
ونائبه نيجرفان بارزاني امس االحد،
اجلهود املبذولة لتشكيل احلكومة
املقبلة وســبل مشــاركة الكرد
فيهــا ،طالب احلــزب الدميقراطي
مبنحه اربــع وزارات بضمنها واحدة
ســيادية وتطبيــع االوضــاع في
كركــوك واملناطق املتنــازع عليها
وتعديل حصــة االقليم من املوازنة
االحتادية.
وقال كاكــه امني جنار رئيس اجمللس
القيادي فــي احلــزب الدميقراطي
للصبــاح اجلديــد ،ان حلزبــه عددا
من الشــروط لقاء مشاركته في
احلكومــة العراقيــة املقبلة وفي
مقدمتها مراعاة الشراكة والتوازن
والتوافق.
واضاف جنار ان احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني وضــع مشــروعا ً
بالتنســيق مــع االحتــاد الوطني
الكردستاني لذهاب الكرد موحدين
الى بغداد ،واملطالبة باستحقاقهم
في احلكومــة املقبلة ،وتدارك اال ان
االزمة التي بــرزت بني احلزبني حول
مسالة رئاســة اجلمهورية عرقلت
تنفيذ هذا املشروع ،مجددا متسك
حزبه بتلك املبادئ لقاء مشــاركته
في احلكومة املقبلة.
واضاف ان عودة عالقة حزبه باالحتاد
الوطني مبا يتعلــق مبصالح الكرد
في بغــداد امــر وارد ،فيما يخص
مطالب الكرد التي خلصها بتطبيق
بنود الدســتور العراقــي وامليزانية
ومخصصات البيشمركة واملناطق
املتنازع عليها.
يشــار الى ان وفــد حتالف اإلصالح
واإلعمار الذي وصل الى اربيل صباح

كاكه امين نجار :ان
الحزب الديمقراطي
الكردستاني وضع
مشروع ًا بالتنسيق
مع االتحاد الوطني
الكردستاني لذهاب
الكرد موحدين الى
بغداد ،والمطالبة
باستحقاقهم في
الحكومة المقبلة

جانب من اجتماع وفد االعمار واالصالح مع احلزب الدميقراطي الكردستاني
امس االحد ترأســه الســيد عمار
احلكيم وضم كذلك نصار الربيعي
وكاظم الشمري وسلمان اجلميلي
وصالــح املطلك وخالــد العبيدي
واحمد عبد الزهــرة واخرين ،وكان
في اســتقباله وفد مــن املكتب
السياســي للحــزب الدميقراطي
الكردستاني برئاسة فاضل ميراني.
ويأتي وصول وفــد حتالف االصالح
والبنــاء الى اقليم كردســتان في
وقت كثر فيه احلديث عن شــروط
كرديــة تعجيزية للمشــاركة في
احلكومة العراقية اجلديدة ،أو عدم
املشــاركة فيها ،فيما لو تقدمت
لهم ضمانــات بتنفيذ مطالبهم
من قبل رئيس الوزراء املقبل.
وفي الســياق ذاته قــال ارام بالتي
عضو مجلــس النواب عــن احلزب

الدميقراطــي ان حزبــه ينظر الى
البرنامج الذي ســتتبناه احلكومة
املقبلة والضمانــات التي ميكن ان
تقدمهــا ومدى تقيدهــا بتطبيق
بنود الدستور العراقي.
واضاف بالتــي اذا كان رئيس الوزراء
املكلف عادل عبــد املهدي مهتما
بتنفيــذ مبادئنا االساســية من
شــراكة وتــوازن وتوافــق عندها
سنشارك في احلكومة املقبلة.
وبينمــا اكــدت مصــادر مطلعة
للصباح اجلديد ان عيون الكرد على
اربع وزارات فــي احلكومة العراقية
املقبلة بضمنها وزارة سيادية وهي
النفــط او املالية ،قال كاوة محمد
رئيس كتلــة حركــة التغيير في
مجلس النــواب العراقي ،انه ليس
املهم اي وزارة وحجم الوزارات التي

كبريت المشراق تعلن قدرتها على
زيادة انتاجها من الكبريت الزراعي
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة
لكبريـــت املشــراق احـــدى
شركـــات وزارة الصناعـــة
واملعــادن عــن توفــر القــدرة
واالمكانيــة ملضاعفــة وزيادة
الطاقة االنتاجيـة خلـط انتـاج
مادة الكبريـــت الزراعـي عنـد
الطلب فيما شكت من قلـــة

التسويـــق بسبـــب التأخـير
فـي استحصـــال املوافقـات
االمنيـة لنقـل املـادة وصعوبـة
عمليــة النقـــل عنــد املرور
بالنقـاط التفتيشيـة.
واكــد مديــر عــام الشــركة
املهنـدس سعـد اميـن فيصـل
ان لــدى الشركـــة حلـــول
وخطـط وبدائل لزيادة الطاقة

سيحصل عليها الكرد في حكومة
عادل عبــد املهدي ،بقــدر اهمية
التركيــز علــى برنامــج احلكومة
املقبلــة .واضاف محمد في حديث
للصبــاح اجلديــد ،ان املهــم االن،
ان تعمــل احلكومــة املقبلة على
معاجلــة املشــكالت العالقة بني
اربيل وبغــداد وحتديدا فيما يخص
املناطق املتنازع عليهــا ،وامليزانية
وحقوق البيشمركة.
واضاف محمد ان حركة التغيير ال
تعير اهتماما الى نسبة مشاركة
الكرد او الوزارات التي سيحصلون
عليهــا بقــدر اهتمامهــا بجدية
احلكومــة املقبلــة واســتعدادها
ملعاجلة اخلالفات العالقــة ،وانهاء
التجاوز على حقــوق الكرد واجراء
االصالحات ومحاربة الفساد.

وكان احلــزب الدميقراطــي
الكردســتاني بزعامــة مســعود
بارزاني ،قد كشــف عــن حجم ما
وصفه استحقاقه من الوزارات في
احلكومة العراقية اجلديدة.
وقــال النائــب عــن كتلــة احلزب
الدميقراطي ،بيار طاهر ،في تصريح
صحفــي لوســائل اعــام حزبه،
إنــه وفقا لالســتحقاق االنتخابي
والسياســي فأن حزبه ،يســتحق
ثــاث وزارات في حكومة عادل عبد
املهدي» ،مبينــا ان «من حق حزبه
احلصول على وزارة ســيادية اضافة
الى وزارتني خدميتني.
واضــاف طاهــر انــه «الــى هذه
اللحظة لم نطلب اي وزارة معينة،
كاســتحقاق لنا ،كما ان توجهنا
للمشــاركة في احلكومة اجلديدة،

ليس مــن أجل املناصب ،بل الهدف
منــه حتقيــق املطالــب القومية
والدســتورية ،وهذا ما ســنعمل
عليه خالل الفترة املقبلة».
يذكر ان احلزب الدميقراطي جاء في
املرتبة االولى على مستوى االحزاب
الكردستانية في انتخابات مجلس
النواب التــي جرت في شــهر اب
املاضــي ،بحصوله على  25مقعدا
تاله االحتاد الوطني الكردستاني ب
 18مقعدا ثــم حركة التغيير ب 5
مقاعد.
وتقول مصادر مطلعة ،ان احلكومة
العراقيــة اجلديدة ســتتألف من
 22وزارة ثمانيــة منهــا لتحالف
االصــاح واالعمار ومثلها لتحالف
البناء واربــع وزارات للكرد ووزارتني
للمكونات االخرى.

التعليم :قبول  90طالبا من ذوي
الشهادات المعادلة في الجامعات

االنتاجية ملادة الكبريت الزراعي
والبالغــة ( )500طن /ســنويا
وتلبيــة كامل احلاجــة وكافة
الطلبات الواردة وايصال املنتج
الى اجلهة املستفيدة واملزارعني
مبواصفــات عاليــة واســعار
مخفضــة لدعــم الفالحــن
وللتشــجيع على شراء املنتج
الوطني.

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالي
والبحث العلمــي نتائج قبول
الطلبة من أصحاب الشهادات
املعادلة في اجلامعات للســنة
الدراسية .2018/2019
وقال املتحدث الرســمي للوزارة
الدكتور حيدر العبودي ،إن عدد
الطلبــة الذيــن مت قبولهم في

اجلامعات للســنة الدراســية
 2018/2019مــن أصحــاب
الشهادات املعادلة من خريجي
الدراســة اإلعداديــة للعــام
 2017/2018بلــغ  90طالبــا
وطالبة بينهم أربعة طالب من
ذوي الشهداء.
وأضاف انه ميكــن االطالع على
أســماء الطلبة املقبولني عبر

البوابــة االلكترونيــة لدائــرة
الدراسات والتخطيط واملتابعة
 ، www.dirasat-gate.orgداعيا
الطلبة إلى استكمال إجراءات
التســجيل في جهــة القبول
ومراجعة شــعبة الوافدين في
دائــرة الدراســات والتخطيط
واملتابعة مبوعــد أقصاه 31/12
.2018/

فتحت ابواب مختبراتها امام الطلبة الستعمال مختبراتها

هيئة البحث والتطوير الصناعي تواصل تعاونها مع الجامعات العراقية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتعادت هيئة البحث والتطوير
الصناعــي عافيتهــا تدريجيا بعد
ان تعرضت الــى اضرار كبيرة خالل
احــداث عــام  2003وتدمير البنية
التحتية جلميــع مراكزها البحثية
عدا مركز بحــوث الطاقة والبيئة
بتأهيــل االبنية املتضررة وانشــاء
اخــرى جديــدة مبواصفــات عالية
جدا ومطابقة ملواصفات التصنيع
الدوائــي اجليــد ( )GMPاخلاصــة
باالبحــاث واالمــور الصيدالنيــة
والدوائية ومختبرات حديثة .
كمــا متكنت الهيئــة من احلصول
على شهادة املطابقة مع املواصفة
الدوليــة (ايــزو  )9001:2008مــن
منظمــة انترتك الدوليــة وقامت
باعــداد ســتراتيجية البحــث
والتطويــر لــوزارة الصناعــة
واملعــادن لغايــة عــام  2030وفقا
لالســتراتيجية الصناعيــة وانها
تســعى النشــاء مراكــز بحثية
لتغطية التخصصــات الصناعية
غير املوجودة حاليا ضمن نشاطها
ومنها مركز البحوث الهندســية
واملواد وبحــوث مواد وتقنيات البناء
واحلراريات وبحوث تقانة الصناعات
الغذائية واالحيائية وبحوث الروبوت
والبيئة الصناعية كما انها تعتزم
انشــاء مباني جديدة واستحداث
مشــاريع مســتقبال ضمن اخلطة
االســتثمارية اخلمســية بدءا من

العــام  2013بتخصيص قدره ()64
مليار دينار .
وتتمثل مهــام الهيأة فــي اعداد
وتنفيذ اخلطــط البحثية للمراكز
التابعة لها ودراسة وتقومي اخلطط
البحثية لشركات الوزارة ومتابعة
تنفيذها واالشــراف واملتابعة على
تطوير اقسام البحث والتطوير في
جميــع تشــكيالت وزارة الصناعة
واملعادن اضافة الــى تقييم وتقومي
البحوث املنجزة واالجنازات العلمية
والتشــجيع علــى تطبيقهــا
وتســويقها واصــدار مجلــدات
اخلالصــات املوســعة للبحــوث
املنجزة مــن قبل شــركات الوزارة
ومجلــة علمية محكمة لنشــر
البحــوث املنجزة التــي لها عالقة
بالصناعة الوطنية فضال عن عقد
املؤمترات والندوات والورش العلمية
واالســهام فــي حل املشــكالت
الصناعيــة التــي تعانــي منهــا
شركات الوزارة الى جانب التنسيق
بني الوزارة واجلامعات واملؤسســات
العلميــة الوطنيــة والعربيــة
والعاملية واالســهام في تشــكيل
احلاضنــات التكنولوجيــة التــي
تساعد املبدعني النشاء مؤسسات
صغيرة ومتوسطة .
وقد اوضــح املدير العــام الدكتور
املهنــدس مظهــر صادق ســبع
ان الهيئــة دأبت على التعشــيق
مــع اجلامعات العراقيــة من خالل
تنفيذ زيارات عديــدة اليها وتوقيع
عقود وآليات تعــاون معها تتمثل

باالستفادة من اساتذتها واخلبرات
املتوفرة فيهــا كونها عنصر داعم
لالقتصاد في املشــاركة بالبحوث
واعــداد بحــوث مشــتركة تخدم
الصناعــة كجامعــات بغــداد
والنهرين واملســتنصرية واجلامعة
التكنولوجية وجامعات ميســان

وبابل والكوفة وجامعة سوران في
اقليم كردســتان الى جانب زيارات
عديدة جملالــس احملافظات في بغداد
وميســان والنجف وكذلــك زيارة
العتبة العباسية الشريفة  ،مؤكدا
بأن ابواب الهيئــة مفتوحة جلميع
طلبة الدراسات العليا (املاجستير

يسمى بحافات العلم اذ ان الهيئة
بصــدد توقيــع اتفاقيــة للتعاون
مــع اجلامعات املاليزيــة واخرى مع
اجلامعــات االيرانية الى جانب عقد
اتفاقات تعــاون مع اليونان لتطوير
ودعم البحث العلمي بهدف تبادل
الزيــارات واجراء بحوث مشــتركة
وبناء القدرات البشــرية للقيادات
العلمية وتطويرها مبايؤهل الهيئة
ان تكــون من املؤسســات املعترف
بهــا دوليا وبالشــكل الذي يصب
في مصلحــة الهيئة والوزارة وتابع
بالقــول ان للهيئة آليــات تعاون
مــع وزارات النفــط والزراعــة من
خالل توقيــع بروتوكــول للتعاون
العلمي والتطبيقي لغرض تكامل
االنشــطة البحثية واالنتاجية بني
وزارة الصناعــة والــوزارات االخرى،
مفصحــا عن انتــاج منتجات غير
منطيــة متمثلــة بأدويــة بيطرية
لعالج احليوانات وجتهيز وزارة الزراعة
بالعديد مــن هــذه االدوية فضال
عن وجــود حاجة الــى ادوية اخرى
جديدة وعدد تشــخيصية ملعرفة
املرض ونوع الدواء ســيتم انتاجها
مدير الهيئة مظهر صادق سبع وجتهيزهــا عن طريق احــد املراكز
البحثيــة التخصصيــة التابعة
والدكتوراه) الستخدام مختبراتها للهيئة  ،موضحا ذلــك بالقول ان
فــي اجــراء التحاليــل والتجارب الهيئــة متتلك منظومــات ريادية
والدراسات مجانا او بأسعار رمزية مكملــة للمنظومة اخملتبرية فهي
 ،الفتا الى توجــه الهيئة باالنفتاح عبارة عــن معمل مصغــر يحول
على اجلامعات واملؤسسات العاملية النتائــج اخملتبرية الــى معطيات
لدعم النشــاط البحثي في وزارة مفيدة النشــاء املصانــع واملعامل
الصناعة واملعــادن وللدخول فيما اضافــة الــى امكانيتــه النتــاج

املنتجــات املطلوبــة  ،مؤكدا على
اهمية هــذه املنظومات في كونها
مرحلة مهمة جدا اليجاد املعطيات
واالنتاج مبايســد جزء مــن حاجة
الســوق كما اكد املدير العام على
ان الهيئة تواصل نشــاطها اخلاص
بتنظيم وعقد املؤمتــرات والندوات
والورش التخصصية ودعوة جميع
الشــركات والــوزارات واجلهــات
املســتفيدة واملعنية وذوي العالقة
واالختصاصيــن  ،معلنا عن النية
لعقد ندوة حول الطاقات املتجددة
مع وزارة النفط واخرى فيما يخص
معاجلة امليــاه  ،فيما بني ان الهيئة
اخذت على عاتقهــا تطوير البنية
التحتية القسام البحث والتطوير
في جميع الشركات العامة التابعة
لوزارة الصناعة واملعادن وتخصيص
املبالغ من احلســاب املركزي لشراء
االجهزة واملعدات وانشــاء اخملتبرات
باملستوى املطلوب واملناسب العداد
واجراء البحوث كما يجري التنسيق
بشكل مســتمر مع تلك االقسام
لتقدمي خطتها البحثية الســنوية
الــى الهيئة لغــرض عرضها على
اللجنــة االستشــارية والنظــر
فــي مــدى اهميتهــا ومالئمتها
الختصاص الشــركة ورفع موقف
بها الــى الوزارة والقيــام باملتابعة
وتقييم النتائج الى جانب املشاركة
مع تلك االقسام في اعداد البحوث
وتقدمي املســاعدة اليها للتنسيق
مع اجلامعات على وفق آلية التعاون
مع الهيئة وتوفير الدعم املطلوب .
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مسؤول تموين داعش شمالي نينوى يكشف بعضا من فساد التنظيم المتطرف

سرقة المواد الغذائية من بيوت النازحين والمخازن
والمعامل وبيعها بعلم أمراء مقابل حصص لهم
نينوى ـ خدر خالت:
كشــف قيــادي فــي تنظيم
داعــش االرهابــي ،عن فســاد
امراء وقيــادات الذين وصفهم
بـــ "اللصــوص املتعطشــن
لألموال" في مناطق شــمالي
نينوى ،مشــيرا الــى غضهم
النظر عن سرقة بيوت ومخازن
ومعامل للمواد الغذائية واعادة
توزيعها على مقاتلي التنظيم
فــي جبهــات القتــال مقابل
حصــص ألولئك االمــراء ،عادا
ان اجلشــع احد اسباب سقوط
التنظيم االرهابي.
وقــال مصــدر امنــي عراقي
مطلع في محافظة نينوى في
حديث الى "الصبــاح اجلديد"
ان "االجهــزة االمنية العراقية
كانت تبحــث عن قيــادي في
تنظيم داعش االرهابي منذ حترير
مناطق سهل نينوى ،والذي كان
متهما بتمويل عناصر التنظيم
االرهابي بــاألرزاق اجلافة ،كالرز
والبرغل والسكر والشاي وزيت
الطعام ومعجــون الطماطم
والفاصولياء وغيرها".
واضاف املصدر الذي طلب عدم
االشارة لهويته ألنه غير مخول
باحلديــث لوســائل االعالم انه
"بعد تعقب معلومات معقدة
وعمليــة مطاردة اســتخبارية
اســتمرت لنحــو ســنتني ،مت
القــاء القبض على احد قياديي
التنظيم مبنطقة سهل نينوى،
والذي كان متهما بســرقة ما
ال يحصى مــن منازل املواطنني
النازحــن ،فضال عــن تعاقده
مع التنظيــم االرهابي بتموين
وجتهيز عناصرهــم االجرامية
باالرزاق اجلافة في اغلب محاور
سهل نينوى".
ونقــل املتحدث عــن االرهابي
املعتقــل انــه "مت نهــب املواد
الغذائيــة من اخملــازن واملعامل

االجهزة االمنية العراقية
كانت تبحث عن قيادي في
تنظيم داعش االرهابي
منذ تحرير مناطق سهل
نينوى ،والذي كان متهما
بتمويل عناصر التنظيم
االرهابي باألرزاق الجافة،
كالرز والبرغل والسكر
والشاي وزيت الطعام
ومعجون الطماطم
والفاصولياء وغيرها

بغداد  -الصباح الجديد:

اغلبها مت وضعها في ســاحات
املدارس املهجورة ،ومت بدء اعادة
بيعها للتنظيم وتوزيعها على
وحداتــه القتالية في ســهل
نينوى ،حيث كان هنالك عشرات
العجالت توزع هذه االرزاق على
مقاتلي التنظيم ،لكن بسبب
القصــف اجلوي تقلــص ذلك
تدريجيا ،بــل ان عناصر داعش
بــدأوا يأتون لتلــك اخملازن ألخذ
احتياجاتهم الغذائية املقررة".
وحــول كيفيــة حصــول هذا
القيــادي على اموالــه مقابل
خدماتــه ،أفصــح املتحــدث
انــه "كان يحصل علــى اموال
بالــدوالرات االميركيــة من ما

كان يسمى بديوان بيت املال في
مدينة املوصل".
وتابــع "ان القيادي الداعشــي
املعتقل وصف امراء داعش الذين
كانــوا يســتعجلون باحلصول
على حصصهــم بانهم مجرد
لصوص ،متعطشــون لألموال
وان جشــعهم املتزايــد عجل
بتفــكك التنظيم وســقوطه
بشكل ســريع بل اســرع من
املتوقع".
ولفت املصــدر الى ان "االرهابي
املعتقل اشــار الى ان مســألة
الصالحيــة الســتهالك املواد
الغذائية التي كان يتم توزيعها
كان اخر ما يهتم به ،وان هكذا

امور صحية لم تكن في البال،
ألنه يوم بعد يوم اخر بدأت تشح
املواد الغذائيــة ،وكان االعتماد
كبيــرا على ما يتــم نهبه من
منــازل االهالي ،بــل ان البحث
عن املـواد الغذائيـة ومخازنهـا
كـــان الشغل الشاغل حتـى
لقيــادات كبار فــي داعش بعد
ادراكهــم انهــم وقعــوا في
كماشة حصـــار اقتصـــادي
خانـــق ،بعدمـــا ادركـوا انه ال
ميكــن التعويــل علــى االنتاج
والزراعــة للقمح الــذي تراجع
حلدود خطيرة جــدا ،فضال عن
احلاجة املاســة للمواد االخرى
كالرز وزيــت الطعام والطحني

والسكر والشــاي ،بل حتى غاز
الطبـخ وبقيـة احملروقـات".
ونــوه املصــدر الــى ان "اغلب
قيادات داعــش من اخلط الثاني
والثالث ادركوا ان التنظيم في
طريقه لالنهيار ،عندما كان بأوج
قوته ،الن التحالف الدولي كان
مصمما على القضاء عليـــه،
وان الضربات اجلويــة العنيفة
جعلـــت اشرس مقاتلي داعش
يختبئون في اجلحور ،او يواجهون
املوت والتحول إلشــاء متناثرة،
اضافة الــى ان انحســار املواد
الغذائية وشحتها اكد ان عمر
التنظيم اقصر جدا مما توقعته
قياداته في العراق وسوريا".

المحكمة االتحادية ترد طلبا بعدم المصادقة على فوز أحد النواب
بغداد  -الصباح الجديد
ردت احملكمــة االحتاديــة العليا،
األحد ،طلبــا ً بعــدم املصادقة
علــى فوز احد اعضــاء مجلس
املدعي بان له
النواب ،وابلغــت ّ
احلق في االعتــراض وفقا ً لاللية

املنصــوص عليها في املادة ()52
من الدستور.
وقــال املتحــدث الرســمي
للمحكمــة إياس الســاموك
في بيان تلقــت الصباح اجلديد
نســخة منه“ ،احملكمة االحتادية

العليا عقدت جلستها ،برئاسة
القاضي مدحت احملمود وحضور
القضاة االعضاء كافة ،ونظرت
طلبا ً بعــدم املصادقة على فوز
احــد اعضــاء مجلــس النواب
بحجة فقدانه إلى احد شــروط

العضوية”.
واضاف الســاموك ،أن “احملكمة
االحتاديــة العليــا أكــدت في
حكمها بان عملية املصادقة من
جانبها على نتائــج االنتخابات
متت في وقت سابق”.

واشــار إلــى ان “احملكمة ابلغت
املدعي بأن له احلق في االعتراض
ّ
تطبيقا ً لاللية املنصوص عليها
في املادة ( )52من الدستور التي
تنص علــى (أوالً -:يبت مجلس
النــواب فــي صحــة عضوية

أعضائــه ،خــال ثالثــن يوما ً
من تاريخ تســجيل االعتراض،
بأغلبية ثلثي أعضائــه ،ثانياً-:
يجوز الطعن في قرار اجمللس أمام
احملكمة االحتاديــة العليا ،خالل
ثالثني يوما ً من تاريخ صدوره)”.

تتمات ص1
"اإلصالح" :جلان اختيار
ّ
مرشحي الوزارات تنجز
أعمالها نهاية هـذا األسبوع
اضــاف ال حيدر في حديث إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "خطوات
عبد املهدي تعد جريئة وبنحو
يعطي انطباعا ً بأن تشــكيل
احلكومة ســوف يكون مغايرا ً
عما كان عليه في الســنوات
السابقة".
ويجزم بأن "الوضع السياســي
ابتعــد اليوم بنحــو كبير عن
احملاصصة وكذلك فــأن توزيع
الوزارات لن يكون على اســس
طائفيــة وقوميــة ،امنا تعطى
للشــخص االمثــل حتقيقــا ً

للمصلحة العامة".
وأوضح ال حيدر بأن "ســائرون
كان لهــا موقف مؤيــد لعبد
املهــدي مــن خــال مبــادرة
القائمة بالتخلي عن حصتها
مــن الــوزارات وتفويض رئيس
مجلس الوزراء املكلف باختيار
مرشحني اكفاء".
ويواصل النائب عن سائرون بأن
"قائمتنا جتدد تأكيدها بضرورة
منــح الــوزارات االمنيــة إلى
شخصيات عسكرية واكادميية
تتمتــع بالكفــاءة واخلبــرة
والنزاهة لكي تقاد املؤسسات
العســكرية بعيدا ً عن اجلانب
السياسي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مكتــب املفوضية العليــا حلقوق
االنســان في البصرة امس االحد ،عن ارتفاع
حاالت التســمم من مياه الشرب الى 111
الف حالة.
وطالب املكتــب في بيان ،تلقــت "الصباح
اجلديد" نســخة منــه احلكومــة املركزية
واحمللية مبوقف واضح وجاد من استمرار تردي
وضع املياه وارتفاع نسب امللوحة وحتولها إلى
مايشابه املياه الثقيلة في مناطق مع ارتفاع
حاالت التسمم إلى  ١١١الف حالة".
وحــذر" البيان بعد حــدوث بعض اإلصابات
لدى طلبة املدارس رصدها املكتب"،مطالباً"
بإعــان اخلطــوات املتخــذة أمــام اجملتمع
البصري".

االتصاالت تقرر قطع خدمة
اإلنترنت في خالل ساعات
امتحان الدور الثالث

القوات األمنية في نينوى

ومنــازل االهالــي النازحــن
بشكل شــبه منتظم وبعلم
وبتســهيالت كبيرة من قيادات
في التنظيم ضمن ما مت االعالن
عنه ومبــا ُعرف حينهــا بوالية
نينــوى ،مقابل ان يتم اعادة بيع
هذه املــواد للتنظيم مرة اخرى
ومنح تلك القيادات حصصا من
االموال".
وتابع "ليــس هنالك احصائية
دقيقة مبا مت ســرقته من املواد
الغذائيــة لكنها تقــدر بآالف
االطنــان ،ومت خــزن بعضهــا
بأســاليب بدائية في ساحات
حتــت الشــمس او فــي منازل
مهجــورة مت تأشــيرها ،لكــن

مفوضية البصرة :ارتفاع
نسبة التسمم من المياه
الى  111الف حالة

يشــار إلى أن رئيــس مجلس
الوزراء املكلف عادل عبد املهدي
يجري باســتمرار لقــاءات مع
زعماء وقادة الكتل السياسية
من أجــل تشــكيل حكومته
خالل السقف الدستوري الذي
ينتهي في الثاني من الشــهر
املقبل.

احلضر أقل من سكان الريف
في أربع محافظات
فــي حني بلــغ عدد ســكان
الريف  11مليــون و 495الف
 849نســمة بنسبة  30%من
مجموع السكان".
يذكر ان اجلهاز املركزي قد اعلن

في االول من تشرين االول عن
بلوغ عدد ســكان العاصمة
بغــداد الــى اكثــر  8ماليني
نسمة بني ان محافظة املثنى
كانت االقل عددا بالسكان.
قرار وزاري :صرف مخصصات
العاملني في
املنافذ احلدودية البالغة50
 %شهريا وبأثر رجعي
وواورد بيان املكتب ايضا" :جرى
التأكيــد علــى وزارة املالية
للمباشرة بصرف مخصصات
العاملني في املنافذ احلدودية
البالغــة  50%شــهريا وبأثر
رجعي من تأريخ صدور القرار

 61لسنة  ،"2018مشيرا الى
أنه "مت التصويت على مذكرة
التفاهــم للتعــاون االمني
بني وزارة الداخليــة العراقية
ونظيرتها التركية".
يشــار الى أن اجمللــس الوزاري
لألمــن الوطنــي يعقــد
اجتماعاتــه بشــكل دوري
برئاسة رئيس مجلس الوزراء
حيــدر العبــادي ملناقشــة
املواضيع األمنية.
خطيبة خاشقجي :جمال
دفع حياته من أجل حرية
السعوديني
وفي عيد ميالد جمال الستني

الــذي وافــق يــوم كتابتها
املقــال  13أكتوبر/تشــرين
األول ،قالــت خديجة جنكيز
إنه ســيولد في هــذا اليوم
اآلالف مــن أمثاله ،وإن أفكاره
ســيتردد صداها فــي جميع
أنحــاء العالم ،وإنه في نهاية
املطاف ســيدفع املستبدون
ثمــن خطاياهم  ،ولفتـــت
إلـــى أنهـا ستفكر في قبول
دعوة الرئيس األميركي دونالد
ترامب إلــى البيت األبيض إذا
قدم مســاهمة حقيقية في
اجلهود املبذولة للكشف عما
حدث جلمال داخل القنصلية
السعودية.

أصدرت وزارة االتصاالت العراقية ،أمس األحد،
بيانا بشــأن قطع خدمة االنترنت في العراق،
مبينة أن ذلك سيستمر لغاية يوم الـ 24من
الشهر احلالي.
وقال املتحدث باسم الوزارة حازم محمد علي،
إن "إيقــاف بث خدمة اإلنترنت جاء تزامنا مع
امتحانات الدور الثالث ملرحلتي املتوســطة
واإلعدادية من الســاعة احلادية عشر صباحا
إلى الساعة الواحدة ظهرا" ،وذلك وفقا ملوقع
"السومرية نيوز" العراقي.
وأضــاف أن "القطع بــدأ من اليــوم األحد
وسيســتمر لغاية يوم األربعاء املوافق الـ24
من أكتوبر/تشــرين األول احلالي" ،مشيرا إلى
أن "ذلك جاء بحسب طلب وزارة التربية".
وتابع أن "توقف خدمة اإلنترنت سيكون أليام
االمتحانات حصرا"

البصرة بحاجة الى 600
بناية مدرسة للقضاء
على الدوام المزدوج
بغداد  -الصباح الجديد:

أكد مديــر عام تربية البصرة عبداحلســن
ســلمان عبداحلســن ،امــس االحــد ،ان
محافظــة البصــرة حتتاج لبنــاء أكثر من
 600مدرســة للقضاء على الدوام الثنائي
والثالثي والرباعي.
وقــال عبد احلســن في تصريــح معلن ان
"هنالك معانــاة كبيرة نعانيهــا وخاصة
موضوع قلة األبنية املدرســية" ،مؤكدا ً ان
"البصرة حتتاج ألكثر من  600بناية مدرسة
للقضــاء علــى الــدوام الثنائــي والثالثي
والرباعي".
وأضــاف ان "لدينا هجــرة كبيرة من بعض
احملافظات ما ادى الــى ازدياد اعداد الطالب
في الصفــوف واملدراس" ،مناشــدا ً جميع
اجلهات املعنية بـ "بناء عدد من املدراس من
اجل حتسني نوعية التعليم اضافة الى سد
النقص في االختصاصات املهمة وخصوصا
في االطراف".
وتابــع ان "لدينــا الكثيــر من املدرســن
واملعلمني في املركــز نطلب نقلهم لبعض
املناطق التي تعاني النقــص" ،موضحا ً ان
"هذا االمر يحتاج الى إغراءات مادية وطلبنا
ذلك من احملافظ وأعضاء اجمللس ".
وبني ان "احلكومتني االحتادية واحمللية وعدونا
خيرا ً ببناء عدد كبير من املدارس" ،مشــيرا ً
الى ان "لدينا خطة كبيرة النشــاء املدارس
ألن التعليــم ال يســتقر اال بوجــود ابنية
مدرسية متكاملة ".
وأشــار مدير تربية البصرة الى ان "اكثر من
 300مدرســة متهالكة مت ترميمها بجهود
املتبرعــن واملنظمــات املدنيــة واملرجعية
الدينية".

الملف األمني

اقتحام مسلح لمنزل وقتل صاحبه في الشعب شمالي بغداد * ارتفاع حصيلة تفجير الحويجة الى  6مصابين
القبض على ( )29مطلوبًا بتهم جنائية مختلفة ومخالفات قانونية * اعتقال  14ارهابيا في الساحل االيسر للموصل
بغداد – اقتحام مسلح
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس االحــد ان مســلحني مجهولني
اقتحموا منزال وقتلوا صاحبه شــمالي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مســلحني مجهولني
اقتحموا ،مساء امس االول منزال ضمن
منطقة الشعب ،شمالي بغداد ،وقتلوا
صاحب املنزل بطلق نــاري في منطقة
الرأس وقاموا باغالق املنزل والذوا بالفرار"
 ،مضيفا أن "قــوة أمنية قامت بفتح
حتقيق باحلادث لكشف اجلهة التي تقف
وراءه".
كركوك – انفجار ملغمة
اعلن مصدر في مركــز االعالم االمني
امس االحد عــن ارتفاع حصيلة تفجير

محافظة كركوك الى ستة مصابني.
وقال املصدر ان "حصيلة االنفجار الذي
مت بســيارة ملغمــة في حــي العروبة
مبحافظة كركوك ،بلغت ستة جرحى"
 ،مضيفــا ان "اجلميع اجلرحى مت نقلهم
الى مستشفى قريب لتلقي العالج".

على وفق مواد قانونية متنوعة وشملت
والوسط وشــمال وجنوب احملافظة" ،
مضيفــا ان "العمليات اســتندت إلى
معلومات استخبارية دقيقة وأسفرت
عن اعتقــال ( )29مطلوبا ً بتهم جنائية
مختلفة ومخالفات قانونية متنوعة".

نفقني اثنني يحتويان مــواد غذائية و4
شــاحنات جهاز نقال ،حيــث مت تدمير
النفقني مع املواد" مشــيرا الى القوات
األمنيــة في القيادة ذاتهــا متكنت من
القــاء القبض علــى متهمــن اثنني
باإلرهاب".

بابل – اعتقال مطلوبني
اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل امس
االحد ،عن القاء القبض على مطلوبني
بقضايا متنوعة خــال عمليات امنية
نفذت في عموم محافظة بابل.
وذكر الناطق الرســمي باسم القيادة،
العقيــد عــادل العناوي احلســيني إن
"دوريات شرطة اقســام القيادة بكافة
مفاصلهــا نفذت ،خالل الـ 24ســاعة
املاضيــة ،عــددا من عمليــات التحري
والتفتيش ملالحقــة مطلوبني للقضاء

صالح الدين – قوة مشتركة
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
صــاح الديــن امــس االحــد ان قوة
مشتركة دمرت نفقني اثنني لعصابات
داعش اإلرهابية في قرى احملافظة .
وذكر املصــدر ان" قوة مشــتركة في
قيادة عمليات صالح الدين تنفذ عملية
لتفتيش قــرى { وادي البير  -التوجية -
وادي الشوك} وجاءت هذه العملية على
وفق معلومات اســتخبارية"  ،مضيفا
ان" العملية أســفرت عن العثور على

االنبار – ضبط عتاد
اكد الناطق باسم مركز االعالم االمني
ان القوات األمنية عثــرت امس االحد،
على كدس للعتــاد فيما القت القبض
على مطلوب شرق االنبار.
وقال الناطق العميد يحيى رســول ان"
قــوة من قيــادة عمليات شــرق االنبار
نفذت واجبا في منطقة الرشــاد أسفر
عن تطهير مســاحة {}1000م 2وتفجر
 5عبوات ناســفة موقعيــاً"  ،مضيفا
كما متكنت قوة أخــرى وخالل تفتيش

منطقــة الهيــاكل من العثــور على
كدس يحتوي  50عبوة ناسفة مختلفة
االحجام ،وقــد مت تفجيرها موقعيا ،الى
ذلك القت القوات األمنية القبض على
مطلوب في سيطرة املوظفني .
النجف – اعتقال مطلوب
كشف مصدر امني في مديرية شرطة
محافظة النجف االشرف امس االحد،
عن إلقاء القبض على مطلوب ثالث من
بني الفارين اخلمسة من املوقف املؤقت
ملكتب مكافحة الكرار .
وقال املصدر ان "شرطة النجف متكنت
بالتعاون مع خلية الصقور االستخبارية
في احملافظــة من إلقــاء القبض على
املطلــوب الثالــث من بني الســجناء
الهاربني اخلمسة من موقف مؤقت تابع
ملكتب مكافحة اجرام الكرار " .

الديوانية – عمليات دهم
كشف مصدر امني في قسم مكافحة
اإلجرام في محافظــة الديوانية امس
االحد عن القاء القبض على  15مطلوبا ً
بتهم جنائيــة مختلفة فــي مناطق
متفرقة من احملافظة.
وذكر املصدر ان "دوريات مركز شــرطة
السنية ،وقسم األسرة ،القت القبض
على ســتة مطلوبني للقضاء بقضايا
التهديــد ،وذلــك خالل حملــة قامت
بها ملتابعة تنفيــذ اوامر القاء القبض
الصــادرة من القضــاء"  ،مضيفا كما
القــي القبض على شــخصني بتهمة
بالسرقة مطلوبني للقضاء ،وذلك بعد
جمع املعلومات عنهما من قبل املصادر
اخلاصــة فيما مت التحقيــق معهم من
أجل إحالتهم إلى القضاء".

نينوى – اعتقال ارهابيني
افاد مصــدر امني فــي وزارة الداخلية
امس االحــد باعتقــال  14عنصرا ً من
تنظيم "داعش" في الســاحل االيسر
من مدينة املوصل مبحافظة نينوى.
وقال املصدر إن "فــوج الطوارئ الثاني
عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبنا ًء
على معلومــات إســتخبارية وتعاون
املواطنني متكن مــن إلقاء القبض على
 ١٤عنصرا من عصابات داعش اإلرهابية
املطلوبني للقضــاء والصادرة بحقهم
مذكرات قبــض"  ،مضيفا أن "أحدهم
كان يعمل في ما يســمى بالشــرعية
لداعش واآلخر كان يعمل في ما يسمى
باحلســبة والبقية كانــوا مقاتلني في
ما يســمى بديوان اجلنــد لداعش أيام
سيطرته على مدينة املوصل".
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نفط كربالء تصدر بطاقات

العمل تعقد الملتقى األول لالهتمام

تعريفية لتوفير منتجاتها
للمواكب عند الطلب

جاسم ألكالبي
لضمان ســرعة وصول املنتجات النفطية
إلى إلهيئآت واملواكب احلســينية بادر فرع
كربالء لتوزيــع املنتجات النفطية بطباعة
أالف البطاقات التعريفية اخلاصة بشركة
توزيع املنتجات النفطية .
وقال املهندس حسني مجيد اخلرسان مدير
الفرع لقد مت طباعة  12الف كارت تعريفي
يحمــل شــعار شــركة توزيــع املنتجات
النفطية وأرقام مسؤولي القواطع خاصة
مبحاور املدينة الثالثة فضال عن مركز املدينة
لتوزيعها بني الهيأت واملواكب احلســينية
حيث يتم االتصال علــى األرقام املوضحة
في هذا الكارت لغرض االستفسار أو طلب
املنتج من الغاز الســائل او النفط االبيض
لتشــغيل اخملابز واالفران او زيت الكاز الذي
يستعمل لتشــغيل املولدات الكهربائية
اخلاصة باملواكب في اثناء الزيارة .
واشــار مديــر الفرع الى طباعــة عدد من
البوســترات التعريفية تثبــت في اماكن
متفرقــة مــن املدينة ليتســنى لصاحب
الطلب االتصال على هذه االرقام املشــار
اليها مســبقا ً  ،الفتا الــى تخصيص عدد
مــن الســاحات اخلاصــة بخــزن  10االف
اســطوانة غاز في مركــز املدينة لضمان
سرعة وصولها للهيات واملواكب احلسينية
السيما في وقت الذروة وشدة االزدحام.

مناشدة
امــام انظار معالي وزير التعليــم العالي والبحث
العلمي احملترم
حتية طيبة..
نحــن كفالء علي محســن عبــد الرضــا وزوجته
زهرة هادي ســعد اللذين متتعا بإجازة دراســية على
النفقــة اخلاصة للحصول على شــهادة الدكتوراه
من بالروسيا في شباط 2007 /وباشرا بالوظيفة في
 2011/9/4على ان يقدما خالل ستة اشهر من تاريخ
املباشرة ما يؤيد حصولهما على الشهادة املطلوبة
انقضت املدة احملــددة ولم يقدما ما يؤيد حصولهما
على الشهادة.
وفي  2012قدما طلبا للســيد وزير التعليم العالي
انذاك بإعفائهما مــن التبعــات القانونية واملالية
بســبب فشــلهما ولم حتصل املوافقة واســتمرا
بالدوام ولم تتخــذ االجــراءات القانونية بحقهما
على وفــق التعهــدات املقدمة مــن قبلهما عند
التحاقهما بالدراســة وحتميلهمــا جميع التبعات
املالية والقانونية في حالة الفصل او الرســوب ،الي
ســبب كان والبدء باســتقطاع مبلغ الكفالة من
رواتبهمــا ولم ينفذ ذلك حلــن تقدميهما في 2015
وثائق وشــهادات مزورة برغم فشــلهما في 2012
ومبعرفــة الوزارة والبعثــات والهيئــة واملعهد ولم
يجر صحة الصدور اال فــي  2016حيث مت اصدار امر
بالغاء املعادلة التــي منحت لهما  2015بالرغم من
فشلهما . 2012
في سنة  2017مت عزلهما من الوظيفة ولم تتخذ اي
اجراءات برغم تواجدهما طيلة الفترة ولم يسترد اي
مبلغ (مبلغ النفقات الدراسية) في  2018في حزيران
مت استقطاع املبالغ (النفقات الدراسية) من الكفالء
بنسبة  2%واستقطاع الراتب التقاعدي بالكامل من
ثالثة من الكفــاء املتقاعدين برغم اعطاءهم براءة
الذمة عند احالتهم علــى التقاعد علما بان هناك
قضيتني مرفوعتان مــن قبل معهد االدارة /الرصافة
واحدة مدنيــة بتضمينهما املبلــغ والثانية جزائية
بســبب التزوير في بدايــة اب  2018ومــا تزال قيد
االجراءات القضائية  ،علما بــان ما مدرج بالكفالة
(االســتمارة) يتعهد بالتضامن معه بدفع ما يترتب
بذمته حســب نصوص العقد ومن دون سابق انذار
رســمي وايضا في حالة عدم عودة الطالب الى بلده
بعد انهائه مدة دراســته حســب الضوابط اوعدم
استمراره فيها لسبب غير مشروع .
نناشــدكم ســيادة الوزير برفع احليــف عنا وايقاف
االســتقطاع من رواتب الكفالء لكون املومأ اليهما
موجودين في العراق ومعلومي العنوان والسكن وفي
هــذا احلال فان الكفالء غير ملزمــن بدفع اي مبلغ،
سيما وان الكفالة عن عودتهما الى بلدهما وهذا ما
نصت عليه الكفالة.
مع جزيل الشكر والتقدير
عن الكفالء
بشرى حكمت عبد الواحد  ،مثال مرهون
رقم املوبايل 07707007308

بذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

متابعة الصباح الجديد:

عقــدت وزارة العمل والشــؤون
االجتماعية امللتقى االول الطفال
الشلل الدماغي ،مبناسبة اليوم
العاملي للشــلل الدماغي ،وذلك
على قاعة املركز الوطني للصحة
والســامة املهنيــة بحضــور
الوكيل االقدم للــوزارة املهندس
فالح العامــري ومدير عام هيئة
رعايــة ذوي االعاقة واالحتياجات
اخلاصة وكالة د .عبير اجللبي.
واكد الوكيل االقــدم في كلمة
لــه نيابة عــن الوزيــر املهندس
محمد شياع الســوداني اهمية
اخلروج بتوصيات لتحســن وضع
هذه الفئة من االطفال املصابني
بشــلل الدمــاغ  ،وهــو جزء من
مسؤوليتنا في تبني كل الفئات
مــن ذوي االعاقــة واالحتياجات
اخلاصة ،واالهتمــام اخلاص بهذه
الفئــة من االطفال ،فيما اشــار
الــى ان عدم وجــود متخصصي
وزارة الصحــة يســبب خلال في
االداء ،اال انــه من خــال التعاون
مــع اآلخرين ســنوفر بيئة تنتج
قرارات وتوصيــات ايجابية لهذه
الشريحة.
واضــاف الوكيل االقــدم ان وزارة
العمل دأبت على تبني سياســة
واقعيــة وفاعلة بشــريحة ذوي
االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة
وذلــك تطبيقا خملرجــات وقرارات
اممية عديدة توجب على الدول ان
تولي هذه الفئة اهتماما خاصا،
مشــيرا الى ان تأســيس هيئة
رعايــة ذوي االعاقة واالحتياجات
اخلاصة خطــوة واضحــة على
الطريق الصحيح ،وكذلك تطوير
الفعاليات اخلاصة بذوي االعاقة
باالشــتراك مع الــوزارات االخرى
القطاعية وغيرها بالشكل الذي
يســهم في توفير بيئة مناسبة
للعناية بهذه الشريحة.
واشــار الى ان نسبة ذوي االعاقة
وصلــت الــى  % 10من ســكان
العراق % 2 ،منهــم من االطفال

وصلت نسبة ذوي
اإلعاقة الى  % 10من
سكان العراق % 2 ،
منهم من األطفال
المصابين بشلل
الدماغ ،ويجب ان
تكون هذه الشريحة
تحت أنظار كل
البرامج الحكومية
المقبلة

جانب من امللتقى

املصابني بشــلل الدماغ ،مؤكدا
ان هذه الشــريحة يجب ان تكون
حتت انظار كل البرامج احلكومية
املقبلــة ،فيما لفت الى ان الوزارة
وضعت نصوصا واضحة وفعاليات
اساسية لتفعيل دور هيئة رعاية
ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة.
وبــن ان قانون  38لســنة 2013
يضــم العديــد من املــواد التي
تفتح افاقا واســعة لرعاية ذوي
االحتياجات اخلاصة  ،الفتا الى ان
هيئة رعايــة الطفولة في العراق
وضعت ضمن خطة  2019برامج
فعلية خاصة لتفعيــل دور ذوي
االحتياجات اخلاصــة وتبني هذه
الشــريحة من اجملتمــع .واوضح
ان احتضان الــوزارة لهذا امللتقى
الذي يضم نخبة من املعنيني مع
مؤسسات اجملتمع املدني وعائالت

االطفال املصابني هو نقلة نوعية
للتعاون بني املؤسسات احلكومية
ومؤسسات اجملتمع املدني ،معربا
عن امله في ان تكون النقاشــات
في امللتقى تســهم بشــكل او
بآخر في تطوير عمل هيئة رعاية
ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة
وايصال اخلدمــة الفعلية لهذه
الشريحة من االطفال.
علــى صعيد اخــر تواصل هيئة
رعاية ذوي االعاقــة واالحتياجات
اخلاصة في وزارة العمل والشؤون
االجتماعيــة تلقيها االســئلة
واالستفســارات والشــكاوى
عبــر هاتفهــا ()07735785936
والتفاعــل مــع طلبــات
واستفسارات املواطنني من خالل
صفحتهــا في مواقــع التواصل
االجتماعي.

لموسم الحج المقبل

هيئة الحج تفتح باب التقديم للراغبين
بالعمل بصفة متعهدين ومساعديهم
منى خضير عباس
أعلنــت الهيئــة العليــا للحج
والعمرة فتح باب التقدمي للراغبني
فــي العمــل بصفــة متعهــد
ومساعد متعهد لقوافل احلجاج
ملوسم 1440هـ 2019 -م املقبل.
وأكد حســن فهــد الكناني إن
الهيئــة "فتحــت بــاب التقدمي
للراغبــن فــي العمــل بصفــة
متعهديــن ومســاعديهم الذين
ســيديرون قوافل احلجاج ملوسم
1440هـ 2019 -م وملــدة ( )10أيام
ابتــدا ًء من يــوم امــس األحد "،
الفتــا الى إن الهيئة " اشــترطت
إن يتــراوح عمر املتقــدم للعمل
بصفة متعهد من  63 30-ســنة
وحاصل على شــهادة املتوسطة
كحد ادني  ،وان يكون ذاهبا ً سابقا ً
بصفة متعهد أو مساعد متعهد
مرة واحدة في األقــل والئقا ً بدنيا ً
ملمارسة عمل ِه  ،إضافة إلى ضرورة

تقرير

متتعه باألخالق والســيرة احلسنة
وان ال يكــون عليه منــع من قبل
الهيئة لســنة أو أكثر أو إي جهة
رسمية أخرى".
واشــار الكنانــي الــى أن الهيئة
"ألزمــت املتقــدم للعمل بصفة
مســاعد متعهد أن يكــون ذاهبا ً
بصفة حاج ملــرة واحدة في األقل
ويتراوح عمره بني  50 30-ســنة ،
كما يجب أن يكــون حاصال على
شــهادة املتوســطة ومن سكنه

املدينة التــي يتقدم منهــا  ،وأن
ال يكون موظفا َ فــي دوائر الدولة
األمنية والعســكرية الرســمية
بصفة دائميــة أو مؤقتة  ،إضافة
إلــى إن ال يكون محكومــا ً عليه
بجرمية مخلة بالشرف".
ووجــه " الراغبني بالتقــدمي بزيارة
املوقع الرسمي للهيئة وصفحتها
علــى فيس بــوك لالطــاع على
الشــروط التي وضعتها وسحب
االستمارة اخلاصة بالتقدمي".

وقال املتحدث باسم وزارة العمل
عمار منعــم ان الــوزارة وجهت
دوائرها وهيئاتها وجميع وحداتها
االدارية بتبســيط االجراءات على
املواطنــن مــن خــال التواصل
وتخصيــص ارقــام هواتــف ،
مشــيرا الى ان هيئــة رعاية ذوي
االعاقة نشــطت في هــذا اجملال
من خالل تكوين صفحة رسمية
لها فــي موقــع (الفيســبوك)
جتيب من خاللها على االســئلة
واالستفســارات والطلبــات
وتتفاعل مع الشــكاوى وحتيلها
الى اجلهــة املعنية اليجاد احللول
لها.
واضاف منعم ان الهيئة استقبلت
منذ مطلــع العــام احلالي نحو
( )4600اتصال من قبل املواطنني
والناشطني في مجال رعاية ذوي

االعاقة واحالت مضمون الطلب
او املقترح او الشــكوى الى اجلهة
املعنية واعــدت اجابات لها على
وفق الســياقات االصولية الفتا
الــى ان عدد متابعــي صفحتها
عبر الفيســبوك بلــغ نحو ()85
الف متابــع يتولى املســؤولون
عليها التفاعــل واالجابة جلميع
املشــاركني وخصوصا االســئلة
املتعلقــة باملعني املتفرغ ســواء
اكان من يتقاضــى راتبا كمعني
متفرغ او مــن املوظفني الراغبني
باحلصول علــى اجازة لرعاية احد
املعاقــن وان الهيئــة جتيب على
تلك االسئلة قبل تاريخ املباشرة
بتنفيذ املــادة  19من قانون هيئة
ذوي االعاقــة املتعلقــة باملعني
املتفــرغ فــي  2016-10-25وما
بعــد التنفيــذ وهي مســتمرة

فــي تواصلها خدمة للشــرائح
املنضوية حتت رعايتها.
وتابــع منعــم ان وزارة العمــل
والشــؤون االجتماعيــة نالــت
الشــكر والثناء من قبل العديد
من اجلهات االعالمية ومنظمات
اجملتمع املدنــي واملواطنني الذين
اعربوا عن ارتياحهم لتبســيط
االجــراءات والتواصــل معهــم
وتكوين حلقة مباشرة للتعريف
باالمتيــازات واخلدمــات التــي
تقدمها للمواطنني .يشــار الى
ان هيئــة رعايــة ذوي االعاقــة
لديها قنــاة اتصال مــع االمانة
العامــة جمللس الــوزراء من خالل
تفعيل برنامــج حكومة املواطن
االلكترونية التي تتابع االمانة من
خاللها عمل الهيئة فيما يتعلق
بالتواصل مع املواطنني .

ّ
شركة تعبئة الغاز تنفذ مشروعين
لنصب الخزانات وتشييد شبكات الغاز
بغداد  -الصباح الجديد:
قامت شركة تعبئة الغاز إحدى
تشكيالت وزارة النفط بنشاط
مشروعني األول في مجال نصب
اخلزانات وتشييد شبكات الغاز
 ،الذي يعد من املشاريع املهمة
كبديل أمن الســطوانات الغاز
وكذلك فــي مواكبــة التطور
احلاصل في مجال الغاز عامليا.
ومــن أهــم مواقــع نصــب
الشــبكات مشــروع بسماية
الســكني الــذي يتكــون من
 100ألف وحدة ســكنية والذي
تشرف على نصب الشبكات في
هذا املشروع شركة تعبئة الغاز
وكذلــك الكثير مــن اجملمعات
قيد اإلنشــاء واملوالت التجارية
واملطاعم...الخ
ومشــروع إضافــة منظومــة
الغاز للســيارات وهذا املشروع
من املشــاريع املهمة مبا له من
جــدوى اقتصاديــة للمواطــن

بصــوره خاصــة بعتبــار الغاز
صديــق للبيئة وكذلــك عمر
محرك أطول وزيــت احملرك فتره
احتراق أطول وللشركة العديد

من الورش الضافــة املنظومات
موزعة على أغلــب محافظات
العراق وكذلك محطات تعبئة
الغاز للسيارات.

لجان رقابية مشتركة تتفقد مطاحن ميسان

التجارة تواصل تسلم وتجهيز كميات الحنطة والرز المستورد
بغداد  -الصباح الجديد:

اعلنت الشــركة العامــة لتجارة
احلبــوب فــي وزارة التجــارة عــن
استمرارها بتسلم وجتهيز كميات
احلنطة والرز املســتورد الواردة من
ميناء ام قصر الى سايلو خان بني
سعد.
وقــال مدير عــام الشــركة نعيم
املكصوصــي ان كميــة احلنطــة
املستوردة االميركية املنشأ الواردة
الى الســايلو بلغت( ) ٢٣٩٥, ٧٨٠
طنــا ومبجمــوع  ٥٦ســيارة حيث
مت جتهيــز كميــة(  )١٨٤ ,٦٤٠طنا
ملطحنة املقــداد احلكومي وجتهيز
كمية(  )٤٨٠,٢٦٦طنا الى مطحنة
الورد كما مت جتهيز املطاحن االهلية
بكمية(  ) ٣٩٩٨ ٦٢٠طنا .
واضاف البيان كذلك ان الســايلو
مستمر بتجهيز مادة الرز وبنوعيه

الفيتنامــي واالرجنتينــي لوكالء
بغــداد حيــث بلغت كميــة الرز
الفيتنامي اجملهــز ( ) ٩٩٥,٣٧٠طنا
و االرجنتينــي(  )٣٣٨,٨٥طنا وذلك
دعما للبطاقة التموينية .
وفي الســياق ذاته اشار البيان الى
زيــارة عضو البرملــان طالل خضير
الزوبعي صومعة خان ضاري حيث
مت تفقد جميــع وحدات الصومعة
و املــاكات العاملة فيهــا مثمنا
اجلهــود املبذولــة من قبــل ادارة
الصومعة وجميع املالكات العاملة
في الشركة العامة لتجارة احلبوب
.
من جانب اخر ذكــر البيان ان جلنه
من السيطرة النوعيه في الشركة
زارت ســايلو الكوفــة في النجف
االشــرف الجراء الفحص الشامل
للــرز املوجود في مخازن الســايلو
مبينــا ان نتائج الفحــص اخملتبري
جــاءت مطابقــة للمواصفــات

املطلوبه وبتقريرها ســيتم جتهيز
وكالء املــواد الغذائية في احملافظة
بتلك املــادة والتي بلغت كمياتها (
 )2750طنا .
على صعيد متصل اعلنت الشركة
العامة لتصنيع احلبــوب في وزارة
التجارة عن اجراء الفحص النوعي
والبايلوجــي للطحــن املنتج في
مطاحن محافظة ميسان بعملية
فــرش الطحني لنمــاذج مختلفة
من االكياس املعبئة من خالل جلان
السيطرة النوعية .
وقال مدير عام الشــركة املهندس
جاسم العامري ان اللجان الرقابية
املشــتركة قامت بســحب مناذج
مختلفة من املادة الغراض الفحص
البايلوجــي مبختبرات الســيطرة
النوعية في املقر العام  ،الفتا الى ان
اجلوالت الرقابية املكثفة واجراءات
الفحــص تاتــي لضمــان انتــاج
وتوزيع طحني مطابق للمواصفات

املعتمدة وتطبيق الشروط اجلزائية
بحق املطاحن اخملالفــة التي تثبت
نتائج الفحص حصــول انحرافات
في انتاجها حسب بنود عقد انتاج
الطحني املبرم بني الطرفني .
من جانــب اخر اضــاف البيان الى
مواصلة الشركة جوالتها امليدانية
للمطاحــن حيــث شــملت تلك
اجلوالت زيارة مطحنة النور واحللبي
فــي قواطــع الشــعلة والتاجي
لالطالع على سير العمل ومتابعة
تطبيق خطة الشــركة في االنتاج
والتوزيع للحصــة املقررة من مادة
الطحني اخملصص لبرنامج البطاقة
التموينيــة كما مت تفقد اقســام
ومراحل االنتاج اضافة الى االطالع
على تقارير االنتاج ومستوى تنفيذ
اخلطة التسويقية  ،مشددا بضرورة
االلتزام الكامــل بضوابط االنتاج
واالهتمام بالنظافة العامة وتطوير
وسائل العمل .
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 19قتيال األقل في

حادث انقالب عربة تقل
مهاجرين غربي تركيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أســفر حادث سير عن مقتل  19شخصا على
األقل بينهم أطفال امس األحد ،حني انحرفت
شــاحنة تقل مهاجرين وســقطت في قاع
نهر بغرب تركيا ،وفق ما أفادت وســائل إعالم
رسمية.
وكانــت العربة التــي يعتقد أنها شــاحنة،
فــي طريقها من بلدة أيدن إلــى مدينة إزمير
الســاحلية على بحر إيجه عندمــا انقلبت
وهوت عدة أمتار ووقعت في النهر ،بحســب
وكالة األناضول الرسمية.
ولم تتضح بعد هويــات املهاجرين وال املكان
الذي كانوا يقصدونه .فيما أظهرت مشــاهد
التلفزيون التركي حطــام العربة التي حتولت
كتلة معدنيــة متفحمة .وهرع عدد كبير من
عناصر اإلغاثة إلى مكان احلادث.
وتعد تركيا نقطة عبــور للمهاجرين الفارين
من بالدهم في الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا
جــراء احلروب والفقر ،ســعيا حلياة أفضل في
أوروبا عن طريــق اليونان ،العضــو في االحتاد
األوروبي.
وعبــر مليون مهاجــر من تركيا إلــى اليونان
في  ،2015معظمهم في مراكب ،متســببني
بأزمة فرضت اتفاقا بني أنقرة واالحتاد األوروبي
لوقف تدفق الالجئني .وتراجعت أعدادهم منذ
التوصل لالتفاق لكن البعض ما زالوا يقومون
بالرحلة احملفوفة باخملاطر.
وبحســب أرقام األمم املتحدة فإن أكثر من 24
ألف مهاجر وصلوا اليونان بحرا حتى اآلن هذا
العام ،وقضى  118مهاجــر غرقا في محاولة
العبور.

مقتل عشرة مدنيين في

ضربات جوية في محافظة
الحديدة باليمن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مسعفون ووسائل إعالم تابعة للحوثيني إن
ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية
قتلت عشــرة مدنيني في محافظــة احلديدة
اليمنية امس السبت.
وقالــت مصادر طبية لرويتــرز إن املدنيني قتلوا
عندما أصابــت ضربات جويــة نقطة تفتيش
تابعــة للحوثيني في بلدة جبــل راس لدى مرور
حافلة عبرها.
وقال تلفزيون املســيرة التابــع للحوثيني إن 17
قتلوا فيما أصيب كثيرون وهم في حالة حرجة.
وقال متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية
إنهم يتعاملون مــع هذا التقرير مبنتهى اجلدية
وسيتم التحقيق فيه بالكامل مثل كل التقارير
املشــابهة مشــيرا إلى أنه ليس من املناسب
التعليق على األمر قبل التحقيق.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في احلرب في
اليمن في  2015إلعادة الســلطة إلى احلكومة
املعترف بها دوليا .ونفذ التحالف آالف الضربات
اجلوية التي تســتهدف احلوثيني املتحالفني مع
إيران لكن الضربات أسقطت قتلى من املدنيني.
وتنفي الرياض استهداف املدنيني عمدا.
وتســببت احلرب في مقتل أكثر من عشرة آالف
شخص وشردت أكثر من مليونني ودفعت البالد
إلى حافة اجملاعة.

شؤون عربية ودولية

المرحلة الحالية أصعب من قضية نزع السالح

ّ
يهدد اتفاق إدلب
التنافس على إدارة مناطق المعارضة
متابعة ـ الصباح الجديد:
عشــية انتهاء املهلة احملددة على
وفق اتفاق سوتشــي النســحاب
التنظيمات املتشددة من املنطقة
العازلــة املنزوعــة الســاح في
إدلبّ ،
حذرت مصــادر في املعارضة
السورية من أن االتفاق أمام أخطار
جديــة تتعلــق باملنافســة على
إدارة املناطق احملــررة ،وربطت تقدم
التنفيذ مبدى «مهارة اجلانب التركي
وحت ّليه بالصبر واحلكمة».
وأقر مصدر قيــادي في اجليش احلر،
بأن «املرحلة احلالية هي أصعب من
مرحلة تطبيق املنطقــة املنزوعة
السالح» .وأكد أن «اخلطر األبرز هو
خروج التنظيمات املصنّفة إرهابية
من املنطقة املنزوعة السالح وإعادة
انتشــارها في باقي مناطق إدلب»،
محذرا ً من أن «روســيا والنظام قد
يتذرعان بوجود هــذه التنظيمات
الســتهداف املنطقة من جهة ،أو
صدام قريب للتنظيمات املتشددة
التي تنامت قوتها وقد تسعى إلى
تخريب االتفاق».
وأشــار مصــدر آخــر إلــى أن من
األخطــار «مــدى جتــاوب حكومة
اإلنقــاذ املرتبطــة إلــى حــد ما
بجبهــة النصــرة ،مــع احلكومة
املوقتة التابعة لالئتالف الســوري
املعارض» .وزاد« :من الصعوبات في
تنفيذ االتفاق حتديــد مصير وجود
التنظيمات املصنّفــة إرهابية من
دون أن َّ
حتل نفســها ،خصوصا ً في
ظل االلتــزام التركــي تأمني فتح
الدوليــن من حلب الى
الطريقي
ْ
ْ
كل من حمــاة والالذقية» .وخلص
املصدران إلــى أن «املرحلة املقبلة
حتتاج إلــى سياســات مختلطة
تتراوح بــن السياســة الناعمة،
والتحلي بالصبر واحلكمة».
وأقــر مصدر في فصائل الشــمال
املقربة مــن تركيا بصعوبة املرحلة
املقبلة ،لكنه قــال إن «تنفيذ بنود
االتفــاق الالحقة يتطلــب مهارة
في إدارة ملــف التفاوض مع هيئة

المرحلة الحالية هي
أصعب من مرحلة
تطبيق المنطقة
المنزوعة السالح
والخطر األبرز هو
خروج التنظيمات
المصنّفة إرهابية
من المنطقة
المنزوعة السالح
وإعادة انتشارها في
مناطق إدلب

حترير الشــام والفصائــل والكتل
العسكرية والسياسية في املناطق
احملررة» .وأوضح أن «اجلانب التركي
يجب أن يدير في شكل جيد ملف
احملاصصة فــي اإلدارة والقيادة في
املناطق احملررة بعد انسحاب عناصر
التنظيمــات املتشــددة إلى داخل
إدلب» ،مشــيرا ً إلى أن «كل طرف
موجود على األرض يرغب في حتقيق
أكبر مكاســب ممكنــة» .وخلص
إلى أن «هذا الوضع الناشــئ يفتح
على إمكان التنفيــذ من األطراف
املتنافســة ،لكنه في الوقت ذاته
يفرض ضغوطا ً علــى تركيا إلدارة
امللف بحكمة وهدوء».
وقــال مدير املكتــب اإلعالمي في
احلكومة الســورية املوقتة ياســر

احلجي،إن «من أولويــات حكومتنا
تشكيل مجالس في املناطق احملررة،
وبدأ فعالً العمل على هذا املوضوع»،
معربا ً عــن أمله بأن «تســتطيع
حكومتنا إنشاء مجالس في إدلب
وريفها في املناطــق غير اخلاضعة
لسيطرة اجليش احلر».
وفي ما يخص حكومة اإلنقاذ ،قال
احلجي« :نحن ال نعتبر أن لها جسما ً
اعتبارياً ،ويجب على حكومة اإلنقاذ
حل نفسها حتى يتمكن أهلنا في
إدلب من تشكيل مجالس محلية
مدنية لتقــدمي اخلدمات بدعم من
احلكومة املوقتة».
وفــي الريــاض ،عقــدت الهيئــة
الســورية للتفاوض امــس االحد
 ،اجتماعــا ً لنظر في حســم الرد

على الدعوة الروســية لزيارة وفد
من الهيئة ملوســكو .وقال الناطق
باسم الهيئة الســورية للتفاوض
يحيى العريضي ،إن «زيارة موسكو
ســتناقش بعمق جلهــة جدواها
وقيمتها ،وإن كانت نافعة أم ضارة».
وأشــار إلى أن النقاشــات ستأخذ
باالعتبار املوقف الروســي املتنصل
من اســتحقاقات احلل السياسي
على أساس القرارات الدولية ،الفتا ً
إلى أن «املفاوضات عادة تخاض مع
العدو املباشــر ،وروسيا ليست أقل
من ذلك».
وكان وفد من الهيئة زار روسيا قبل
عقد مؤمتر سوتشــي بداية العام
احلالي ،وقال العريضي إنه في حال
التوافق علــى الزيارة ،فــإن الوفد

«سيعمل على إقناع روسيا بالتزام
القرارات الدولية ،وأن طريقة العمل
الروسية احلالية لن تفضي إلى حل
في سورية».
وكشــف أن «جــدول األعمــال
يتضمن ...مناقشة وضع الهيئة في
ظل مطالب شــعبية بتغييرها او
إعادة هيكلتها او إزاحة شخصيات
منها ،وأخيرا ً مناقشة وضع اللجنة
الدستورية».
وكانــت تظاهــرات خرجــت قبل
عشرة أيام ،في املناطق اخلارجة عن
ســيطرة النظام فــي إدلب وحلب
وحماة ،رفع بعضها شــعار «هيئة
التفــاوض ال متثلنــا» ،كمــا علَت
أصوات تتهم بعض أعضاء الهيئة،
خصوصــا ً مــن منطقــة جنوب

سورية ،بتسليمها للنظام في متوز
املاضي.
وكشــف مصــدر فــي الهيئة أن
«االجتمــاع احلالــي ســينظر في
استبدال ثالثة أعضاء كانوا ميثلون
فصائــل اجلنوب ،واســتقال واحد
وجمدت عضوية اثنني على
منهم ُ
خلفية االتفاقــات واملصاحلات مع
النظام بوساطة روسية».
في غضون ذلك ،أعلنــت الواليات
املتّحــدة أ ّن األمم املتحدة وســورية
ينص
توصلت إلى اتفاق ّ
وإســرائيل ّ
على إعادة فتح معبر القنيطرة في
ّ
احملتل غداً ،مطالبة
اجلوالن السوري
دمشــق وتل أبيب بتسهيل مهمة
قوات حفــظ الســام األممية في
املنطقة.

روحاني :أميركا تريد «تغيير النظام» في إيران
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال الرئيــس اإليرانــي حســن
روحاني امــس األحد فــي كلمة
بثهــا التلفزيــون الرســمي إن
الواليات املتحدة تسعى إلى تغيير
نظــام احلكم في إيــران وإن اإلدارة
األميركية احلالية هي األكثر عداء
للجمهورية اإلسالمية منذ أربعة
عقود.
وتصاعــد التوتر بني إيران والواليات
املتحــدة بعــد أن قــرر الرئيــس

األميركي دونالد ترامب في مايو أيار
االنسحاب من االتفاق النووي الذي
أبرمته قوى عاملية مع طهران.
وقال روحانــي في الكلمــة التي
ألقاها مبناسبة بدء العام الدراسي
اجلديد في جامعــة طهران ”خالل
األربعني عاما املنصرمة لم تشهد
الواليات املتحــدة إدارة أكثر حقدا
من احلكومــة احلالية علــى إيران
واإليرانيني واجلمهورية اإلسالمية“.
وأضاف «جاء وقت كان فيه شخص

واحد فقط يكن العــداء .الباقون
كانوا معتدلني .اآلن ...جتمع األسوأ
مع بعضهم البعض».
واتهــم روحانــي األميركيــن
باســتخدام احلــرب النفســية
واالقتصاديــة والتشــكيك فــي
شــرعية اجلمهورية اإلســامية
إلحداث تغيير في نظام احلكم في
إيران.
وتابع «تقليل شــرعية النظام هو
هدفها (الواليات املتحدة) النهائي.

عندمــا يقولون التخلــص من ،أو
تغييــر النظام على حــد قولهم،
كيــف يحدث تغييــر النظام؟ عن
طريق احلد من الشرعية وبغير ذلك
ال يتغير النظام».
واســتخدم روحاني عبارة «تغيير
النظــام» باإلجنليزية للتأكيد على
النقطة التي يتحدث عنها.
وأعادت واشــنطن في أغسطس
آب عقوبــات على تعامــات إيران
فــي قطاعات املعادن والســيارات

والعملة.
وتعتزم فــرض عقوبــات إضافية
تستهدف صادرات النفط اإليرانية
في نوفمبر تشرين الثاني ويخشى
إيرانيــون أن تنزلــق بالدهــم إلى
ركود اقتصادي قد يكون أســوا مما
كان عليه الوضع فــي الفترة من
عام  2012حتــى عام  2015عندما
واجهت البالد عقوبات كبيرة.
وقلــل نائــب الرئيــس إســحاق
جهاجنيري من أثــر القيود املزمعة.

ونســبت هيئة اإلذاعة والتلفزيون
اإليرانيــة إليه قوله يــوم األحد إن
إيران استطاعت إيجاد شركاء جدد
لشراء نفطها حتى رغم قرار بعض
الدول الكف عن ذلك.
«تعتقــد أمريــكا أن الســعودية
ميكنها تعويض هذا النفط .ولكن
حاليا بلغ سعر النفط اإليراني أكثر
مــن  80دوالرا (للبرميل) وبنصف
الصادرات السابقة سنحصل على
نفس الدخل السابق»

العاهل األردني يدعو إلى تعزيز الرقابة وتحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــد امللك األردني عبــد اهلل الثاني
علــى ضــرورة حتصني مؤسســات
الدولة ضد الفســاد من خالل تعزيز
الرقابة ،مبا ينعكس بشــكل إيجابي
على حياة املواطنني.
وقــال العاهــل األردني فــي افتتاح
الدورة التشريعية الـ 3للبرملانامس
االحد« :دولــة القانون لن تســمح
بأن يكون تطبيق القانــون انتقائيا،
فالعدالة حق للجميع ،ولن يســمح
بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن».
وتابــع« :ال بــد أيضــا مــن حتصني

تقـرير

مؤسســات الدولة ضد الفساد من
خالل تعزيز أجهــزة الرقابة ،وتفعيل
مبدأ املساءلة واحملاسبة ،فاألردن هو
دولة القانــون ودولة إنتاج ،وهو دولة
محورها اإلنسان».
وأضــاف« :فــي الوقت الــذي نؤكد
فيه علــى ثقتنــا بوعــي األردنيني
ودورهم الفاعل في محاربة الفساد
والتصدي لــه ،فإن احلــذر مطلوب
ممن يســاهم بقصــد أو بغير قصد،
في نشر اإلشــاعة واالتهامات التي
ال تســتند إلــى احلقائق لتشــويه
الســمعة والنيــل مــن املنجزات

وإنكارها».
ودعا امللك إلــى إنصاف األردن ،وقال:
«تذكروا إجنازاته حتــى يتحول عدم
رضاكم عــن صعوبات الواقع الراهن
إلــى طاقــة تدفعكم إلــى األمام،
فالوطــن بحاجة إلى ســواعدكم
وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العال».
وحــث العاهل األردني مؤسســات
الدولــة اخملتصــة والعاملــن فيها
على «األخذ بــروح املبادرة واالنفتاح،
واألفكار اخلالقــة وتطبيقها ،بهدف
تسهيل االستثمار الوطني والعربي
واألجنبي في البالد».

كما طالب احلكومــة بالعمل على
«ترجمــة نهــج اقتصــادي واقعي
يحفز النمو ويعزز االســتقرار املالي
والنقــدي ويعالــج عجــز املوازنة
وتفاقم املديونية فــي األردن ،فضال
عن استقطاب االستثمارات لتوفير
فرص العمل لألردنيني».
وأضــاف« :األردنيــون واألردنيــات
يســتحقون الكثير خاصــة في ما
يتعلق باخلدمــات املقدمة لهم في
مجاالت الصحة والتعليم والنقل».
وجدد امللك األردنــي تأكيده على أن
«املوقــف األردني ثابــت وواضح جتاه

القضية الفلسطينية ،ويقوم على
حل الدولتني وإقامة دولة فلسطينية
على حدود  1967وعاصمتها القدس
الشرقية».
وشــدد على أن األردن «ملتزم بدوره
الرائد في محاربة اإلرهاب والتطرف،
ولن يكــون لهذا الفكــر الظالمي
مكان في أردن احلرية والدميوقراطية».
هــذا وأنتخب حزب جبهــة العمل
اإلسالمي األردني (الذراع السياسية
جلماعــة اإلخوان املســلمني) ،امس
االول الســبت ،مراد العضايلة أمينا
عاما له خلفــا حملمد الزيــود ،الذي

وافته املنية في أغسطس املاضي.
ويعــد العضايلة من أبــرز القيادات
اإلســامية في جماعة اإلخوان في
األردن ،وشــغل قبــل انتخابه اليوم
أمينــا عاما حلــزب جبهــة العمل
اإلسالمي ،منصب أمني السر العام
والناطق اإلعالمــي للحزب ،وعضو
املكتب التنفيذي.
ويعتبــر حــزب «جبهــة العمــل
اإلسالمي» األردني الذي تأسس عام
 1992من أكبر األحزاب السياســية
في البالد .وشــهدت جماعة اإلخوان
املســلمني في األردن ،انشقاق بعض

منتسبيها مطلع  2011على خلفية
االحتجاجات التي عصفت باملنطقة
العربيــة ،ومتخــض عن االنشــقاق
تشــكيل جمعية باســم جمعية
اإلخوان املســلمني ،أسسها املراقب
العام األســبق للجماعة عبد اجمليد
ذنيبات.
ورأت اجلماعة في ذلــك انقالبا على
شــرعيتها ،خاصــة بعدما منحت
احلكومــة األردنيــة ،ممثلة بــوزارة
التنميــة االجتماعيــة ،اجلمعيــة
ترخيصــا في مــارس عام
اجلديــدة
ً
.2015

طالبها بإعالن هدنة خالل االنتخابات النيابية المرتقبة

«طالبان» والموفد األميركي ناقشا «تسوية سلمية» ألفغانستان
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت حركة «طالبان» أنها ناقشــت
مــع املوفد األميركي إلى أفغانســتان
زملــاي خليــل زاد ،ســبل التوصل إلى
«تســوية ســلمية الحتــال» البالد،
مشــيرة إلى أنه طالبها بإعالن هدنة
خالل االنتخابات النيابية املرتقبة بعد
أسبوع.
وفي مؤشر آخر إلى التهديدات احملدقة
وجرح 32
باالقتراعُ ،قتل  14شــخصا ً ُ
جتمع
خالل
آخــرون بتفجير دراجة نارية
ّ
ألنصار مرشحة لالنتخابات ،في شمال
شرقي أفغانستان.
وأعلنت السفارة األميركية في كابول
أن خليــل زاد التقــى أمــس الرئيس
األفغاني أشرف غني والرئيس التنفيذي
عبداهلل عبــداهلل ،بعد وصوله آتيا ً من
قطــر ،منهيا ً أول جولة رســمية منذ

تعيينــه موفدا ً خاصاً ،شــملت أيضا ً
باكســتان ودولة اإلمــارات واململكة
العربية السعودية .وقال غني إن خليل
زاد أطلع مســؤولني أفغانا ً بارزين على
اجتماعات عقدهــا في املنطقة ،فيما
شــدد املوفد األميركي على ضرورة أن
يكون جميع األفغان «جزءا ً من عملية
املصاحلة» ،ولم يشــر إلى االجتماع مع
«طالبان».
لكن الناطق باســم احلركة ذبيح اهلل
مجاهــد اعلــن أن وفدا ً مــن مكتبها
ضم  5أفراد برئاسة عباس
السياسيّ ،
ســتانيكزاي «التقى فريــق التفاوض
األميركي برئاســة زملاي خليل زاد» في
الدوحة اجلمعة املاضية.
وأضــاف أن اجلانبني ناقشــا «ســبل
التوصــل إلى نهاية ســلمية الحتالل
أفغانستان» .وتابع أن «طالبان» أبلغت
خليل زاد أن وجــود «قوات أجنبية» في
ّ
يشــكل «عقبة كبــرى» أمام
البــاد
السالم ،مشــيرا ً إلى أن الطرفني بحثا

في كيفيــة «إيجــاد وســيلة جيدة
النسحابها من أفغانســتان ...واتفقا
على مواصلة اللقاءات».
ونقلت وكالة «رويتــرز» عن قيادي بارز
حض قيادة
في «طالبــان» إن خليل زاد ّ
احلركة في الدوحة على إعالن هدنة في
أفغانســتان خالل االنتخابات املرتقبة
في  20الشهر اجلاري.
وقال قيادي آخــر في احلركة إن اجلانبني
«يناقشــان آفــاق الســام والوجــود
األميركــي في أفغانســتان» ،علما ً أن
احلركة تطالب في املقابل من حكومة
غني بإطالق مســلحيها من السجون
وإخراج القوات األجنبيــة التي تقاتل
إلى جانب اجلنود األفغان.
وخليل زاد ( 67ســنة) من اصل أفغاني
وضليع باللغات األساســية في البالد
وبثقافتها والسياسة فيها ،ما ّ
ميكنه
مــن التواصل مع جميع املســاهمني
في عملية الســام ،علما ً انه ســفير
ســابق للواليات املتحدة فــي كابول

وبغداد ولدى األمم املتحدة ،محســوب
على معســكر الصقور في السياسة
اخلارجية األميركية .وقال ديبلوماسي
غربي بــارز في كابــول« :تعــ ّول إدارة
(الرئيــس األميركــي دونالــد) ترامب
وحكومة غني علــى خليل زاد ،إليجاد
ســبيل ديبلوماســي إلنهاء احلرب مع
طالبان».
وكانت تقارير أفادت بأن احلركة التقت
مســؤولني أميركيني في متوز املاضي،
بينهم أليس ويلز ،وهي مسؤولة بارزة
فــي وزارة اخلارجيــة .وتأمــل الواليات
املتحدة بإنهاء نــزاع ك ّبدها نحو 900
بليون دوالر منذ غزو أفغانســتان عام
.2001
إلى ذلكُ ،قتــل  14شــخصاً ،بينهم
وجــرح 32
مدنيــون وعناصــر أمــنُ ،
آخرون ،بتفجير دراجة نارية اســتهدف
أنصار نظيفة يوســفيبك ،املرشــحة
لالنتخابــات فــي والية تخار شــمال
شرقي أفغانستان.
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اقتصاد

شركات

تراجع مؤشرات «األوراق المالية»

أدنوك

ارتفاع مبيعات المركزي العراقي إلى  149مليون دوالر

قالت شركة أدنوك للغاز احلامض التابعة
لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في
بيان نشرته وكالة أنباء اإلمارات الرسمية
أمــس األحد إن العمل جار لتشــييد خط
أنابيب جديد لنقل الكبريت السائل.
وأضافت أن خط األنابيب سينقل الكبريت
السائل املنتج من حقل شاه للغاز احلامض
التابع للشركة.

توتال
أعلنت مصــادر قضائيــة وإعالمية عدة
البدء في إجراءات محاكمة شــركة توتال
الفرنســية العمالقة ،بتهمة دفع رشــى
بهدف التعاقد مع احلكومة اإليرانية.
الالفــت أن التعاقدات التــي متت بني إيران
وتوتال الفرنسية تعود لعقد التسعينات،
وبرغم أن بداية توجيه اتهامات للشــركة
بــدأ منذ عام  ،2000لكن الشــركة ظلت
تعمل في الســوق اإليرانية حتى منتصف
العام احلالي ،أي لنحو  18سنة بعد توجيه
مثل هذه االتهامات.
وتذكر االتهامات التي مت توجيهها لشركة
توتال ،أن الشركة قدمت رشاوى مالية بني
 30و 40مليــون دوالر« ،بهدف احلصول على
موافقة إلبرام التعاقدات».
ومن املعروف أن التعاقد الرئيس بني «توتال»
وإيران مت عام  ،1997كما أن الطرف اإليراني
في هــذا التعاقد هــو «شــركة النفط
الوطنية اإليرانية».
وكان التعاقد في ذلــك احلني حول تطوير
«حقل غــاز فارس اجلنوبــي» ،وتبلغ قيمة
التعاقد نحو ملياري دوالر ،وهو احلقل الذي
أعلنت شــركة توتال عن مغادرته مؤخرًا،
حســب إعالن بيجن زنغنــه ،وزير النفط
اإليراني ،حني قال إن «شركة توتال النفطية
غادرت حقل غاز فارس اجلنوبي رسم ًيا».

سامسونغ
لسنوات كنا نسمع عن خطة سامسونغ
إلطــاق هاتف ذكــي قابل للطــي ،وفي
الشــهر املاضي أكدت الشــركة الكورية
اجلنوبية قدرتها على معرفة املزيد عن هذا
الهاتف في وقت الحق من هذا العام .ووفقا ً
لتقرير جديد صــدر من موقع  ،CNETفقد
جرى الكشف عن بعض التفاصيل بشأن
هذا الهاتف.
تأتــي هذه املعلومــات مــن مقابلة جرى
نشــرها مع دي جــي كوه والذي يشــغل
منصب الرئيس التنفيذي لقسم األجهزة
احملمولة في الشــركة ،وهي املقابلة التي
أكد خاللها ما يفكــر فيه معظم الناس،
وهو أن هذا الهاتف ميكن طيه ووضعه في
اجليب ،ولكن عندما يجــري فتحه يتحول
إلى جهاز لوحــي .من املثير لالهتمام فعال ً
أنه أكد ذلك مع العلم بأنه في شهر أيلول
املاضي ملّح إلى أن هذا اجلهاز سيكون أكثر
من مجرد جهاز لوحي.
وقال دي جي كوه« :عندما نقدم هاتفا ً قابال ً
للطي ،يجب أن يكون مفيدا ً جدا ً لعمالئنا.
إذا كانــت جتربــة املســتخدم ال ترقى إلى
مستوى معني ،فأنا ال أريد تقدمي هذا النوع
من املنتجات» .وعالوة على ذلك ،فهو أيضا ً
أكد أن مفهوم الهاتــف القابل للطي لن
يكون وســيلة للتحايل على املستهلكني
وســيختفي بعــد عام من ظهــوره .ومن
ناحية أخرى ،أوضح أن شــركة سامسونغ
تخطط إلطالق الهواتــف الذكية القابلة
للطي على الصعيد العاملي.

تقـرير

بغدادـ الصباح الجديد:
ارتفعت مبيعــات البنك املركزي
العراقي من العملــة األجنبية،
أمس األحد ،إلــى  149.16مليون
دوالر ،في مقابل مبيعات قيمتها
 125.61مليــون دوالر مبــزاد يوم
اخلميــس املاضي ،بنحــو 23.55
مليون دوالر.
وأوضح املركزي ،في بيان ،أن سعر
الصــرف بلغ  1190دينــارا ً لكل
دوالر ،في املزاد املنعقد مبشاركة
 33مصرفاً.
ونــوه البنك بأن تلــك املبيعات
هــي نتائج مزاد (اليــوم) االثنني،
موضحا ً أن إجمالي البيع الكلي
بلغ  182.64مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز
أرصــدة املصــارف فــي اخلارج
 147.24مليون دوالر ،في حني ُقدر
إجمالي النقد املبيع بنحو 35.4
مليون دوالر.
وأوضح املركزي ،في البيان ،أن بيع
املبالغ احملولة حلســابات املصارف
في اخلــارج يكون بســعر 1190
دينارا ً لكل دوالر ،أما البيع النقدي
فسيكون بالسعر نفسه.
في الســياق ،دعا ناشطون على
مواقــع التواصل االجتماعي الى
سحب العملة العراقية اجلديدة
من االســواق وانزال عملة بديلة
عنها حتمل توقي َع
محافظ البنك
ِ
املركزي فقــط مــن دون كتابة
اســمه .وقال ناشطون إن اصدار
ّ
عملة نقدية حتمل توقيع واسم
محافظ للبنك املركزي بالوكالة
هو ســابقة خطيــرة ومخالفة
لكل الســياقات املتعارف ع ّليها

بلغ حجم المبالغ
المبيعة لتعزيز
أرصدة المصارف
في الخارج 147.24
مليون دوالر ،في حين
ُقدر إجمالي النقد
المبيع بنحو 35.4
مليون دوالر

تعامالت مصرفية يومية

عامليا ً وعراقياً ،مطالبني بان يكون
توقيع العملة العراقية من قبل
وزير املالية بالعنــوان الوظيفي
كما طالب
ومن دون ذكر االسم؛ ّ
الناشــطون بســحب وإتــاف
هذا اإلصــدار اجلديد من العملة
َ
وصف
وتصحيح هذا اخلطأ الذي
بالفادح.
وكان البنــك املركــزي العراقي
أصدر طبعة جديــدة من األوراق
النقدية للفئات “،10000 ، 25000

 ”250 ، 500 ، 1000دينار تضمنت
كتابة اسم محافظ البنك علي
ّ
وصفها خبراء
العالق في سابقة
باَنهــا خطيــرة ومخالفة لكل
السياقات املتعارف عليها عراقيا
وعاملياً.
وقال اخلبير االقتصــادي العاملي
لــؤي اخلطيــب ٳن االختام التي
حتملُهــا العمــات العامليــة
ومنّها الدوالر على ســبيل املثال
الذي يوقع بالعنــوان الوظيفي

ّ
التجارية
أسواق الطاقة تستثمر في النزاعات
الصباح الجديدـ وكاالت:
برغم املؤشــرات التي يعكســها
الطلب في أسواق الطاقة بإمكان
تسجيل مستويات سعرية جديدة
حتى نهاية العام احلالي ،ليصبح
عام  2018عام االرتداد والتعويض
والنمــو علــى املؤشــرات املالية
واالقتصاديــة كافــة للمنتجني،
والتي ستمتد تأثيراتها اإليجابية
لعام  ،2019إال أن أســواق النفط
العاملية لم تشــهد هــذا النوع
من االســتجابة حلوارات املنتجني
التــي يقودها أحــد أكبر منتجي
النفط والغاز في العالم مع كبار
املنتجني ،والتي تعمقت وتوسعت
منــذ دخــول أســواق النفط في
مســارات التراجــع احلــاد وحتى
اللحظة.
وأثبــت ذلــك أهميــة احلــوارات
والشــراكات فــي دعم أســواق
الطاقة العاملية ومنحها مقومات
االستقرار والنمو ،ولتعكس بذلك
مستويات مرتفعة من التدفقات
النقديــة املســتحقة للمنتجني
وإمــدادات متواصلــة مــن دون
انقطاع للمســتوردين وباألسعار
العادلة لألطراف كافة.
وأشار التقرير األسبوعي لشركة
«نفط الهــال» ،إلى أن «روســيا
تبــدو ماضية فــي هــذا االجتاه
ومواصلة احلوار مع منتجي النفط

العامليــن ،بهدف احلفــاظ على
استقرار أســواق اخلام على املدى
املنظــور ،وذلك في ظــل حال من
اجلدل بشأن عدالة أسعار النفط
حالياً ،إذ يرى عدد من املستوردين،
وفي مقدمهــم الواليات املتحدة،
أن أســعار النفــط مرتفعة ،في
حني يرى كبــار املنتجــن أنها ال
تزال ضمن األسعار العادلة قياسا ً
بتكاليف اإلنتاج والتوريد والتكرير،
إضافــة إلى القيمــة االقتصادية
احلقيقية ضمن منظور اســتثمار
الثــروات الطبيعيــة الوطنيــة
باحلدود القصوى».
وأضاف« :تعكس األسعار املتداولة
والتــي جتــاوزت حاجــز  83دوالرا ً
للبرميل ،جدوى احلــوارات وأهمية
استمرارها بعيدا ً من فرض القرارات
األحادية أو السيطرة الكاملة على
قرارات اإلنتاج واالستهالك ،والتي
لم تعــد ممكنة حاليــاً ،نظرا ً إلى
تعاظم الدور االقتصادي للمنتجني
على املســتوى العاملــي وتداخل
املصالح مع العديد من التكتالت
وشدد على أن
االقتصادية املؤثرة».
ّ
«احلوارات والنقاشات قادت أسعار
النفــط إلــى  75دوالرا ً للبرميل،
في حــن كان لالرتفاع املســجل
على مســتوى النزاعات التجارية
وفــرض العقوبــات االقتصادية،
استمرار الرتفاع األســعار وصوال ً

إلى املســتويات احلاليــة ،وبرغم
االرتفاعــات اجليــدة إال أن الهدف
األساســي الــذي يقــوده كبــار
املنتجني ومنتجــي أوبك هو دعم
استقرار أســعار النفط وتوازنها،
ما سينعكس إيجابا ً على األطراف
كافة ،مع األخذ باالعتبار مستوى
الشــفافية وااللتزام الذي أظهره
املنتجــون حيــال احلفــاظ على
اســتقرار أداء االقتصــاد العاملي
وضمــان منوه خالل فتــرة التراجع
احلادة على األسعار».
وختــم التقرير« :تظهــر حتركات
األســواق العاملية على مســتوى
أسواق النفط والغاز وأسواق املال
وتوقعــات األداء االقتصادي للدول
الصناعيــة والكبرى والناشــئة
تنام مع
والنامية ،أن الطلــب في ٍ
توقعات بإمكانية وصول األســعار
إلى مســتوى  100دوالر للبرميل،
وفــي املقابــل فــإن املســتويات
الســعرية احلاليــة باتت تنعكس
إيجابا ً على قرارات االستثمار لدى
كبار املنتجني ،إذ تعتزم السعودية
اســتثمار  20بليون دوالر للحفاظ
على طاقتهــا اإلنتاجية الفائضة
مــن النفط ،والتي تصــل إلى 12
مليون برميل يوميا ً وزيادتها كلما
كان ذلــك ممكناً ،ما من شــأنه أن
يحافظ على اســتقرار األســواق
وتوازنها».

لسكرتير اخلزانة وأمني الصندوق
من دون ذكر االسماء ،وكذلك هو
احلال مع الباوند االسترليني الذي
يوقعه امــن الصندوق بالعنوان
ُ
الوظيفي دون ذكر االسم.
علــى صعيــد آخــر ،بلــغ عدد
االسهم املتداولة ()412,312,354
ســهم ،في حني بلغــت قيمة
االسهم ( )262,021,503دينار.
واغلق مؤشر االسعار  ISX 60في
جلسة أمس األحد على ()515.24

نقطة منخفضا بنسبة ()0.75
عن اغالقه في اجللسة السابقة
البالغ ( )519.11نقطة.
وتــداول اســهم ( )19شــركة
من اصل ( )104شــركة مدرجة
فــي الســوق ،في حــن اصبح
عــدد الشــركات املتوقفة بقرار
مــن هيئــة االوراق املالية لعدم
التزامهــا بتعليمــات االفصاح
املالي ( )34شركة.
وبلــغ عدد االســهم املشــتراة

من املســتثمرين غير العراقيني
( )3مليون ســهم بقيمة بلغت
( )1,260مليــون دينــار من خالل
تنفيذ ( )5صفقة على اســهم
واحدة فقط.
وأخيراً ،بلغ عدد االسهم املباعة
من املســتثمرين غير العراقيني
( )960الف ســهم بقيمة بلغت
( )3,684مليــون دينــار من خالل
تنفيذ ( )9صفقة على اســهم
شركتني.

وكالة الطاقة :إمدادات
سوق النفط كافية
الصباح الجديدـ وكاالت:
لفتت وكالــة الطاقــة الدولية
أمس ،إلى أن أســواق النفط تبدو
«بهــا إمدادات كافيــة اآلن» بعد
زيــادة كبيــرة في اإلنتــاج خالل
األشهر الســتة املاضية ،لكنها
أشــارت إلــى أن قطــاع النفط
يتعرض لضغوط.
وأضافــت الوكالة فــي تقريرها
الشــهري أن الطاقــة اإلنتاجية
االحتياطيــة في قطــاع النفط
العاملي انخفضــت إلى اثنني في
املئــة فقط من الطلــب العاملي،
وأنها من املرجح أن تسجل املزيد
من التراجع.
وأضافت الوكالة ،ومقرها باريس،
أن «هــذا الضغــط علــى قطاع
النفط قد يستمر لبعض الوقت
وســيكون مصحوبا ً على األرجح
بارتفــاع في األســعار ،وهو ما له
أثر سلبي محتمل على االقتصاد
العاملي».
واتفــق أعضاء منظمــة البلدان
املصدرة للبتــرول (أوبك) وغيرهم
من املصدريــن مثل روســيا في
حزيــران علــى زيــادة اإلنتاج في
وقت بدت السوق تعاني من شح
في املعــروض على نحــو متزايد.

وأضافت الوكالة أن «أوبك وروسيا
وشــركات النفــط الصخري في
الواليات املتحــدة زادوا إنتاجهم
من اخلام بشــدة منذ أيار ،وهو ما
قاد اإلنتاج العاملي إلى االرتفاع 1.4
مليون برميل يومياً».
وأشــارت الوكالة إلــى أن إنتاج
إيران خالل أيلــول انخفض ألدنى
مســتوى منــذ ســنتني ونصف
الســنة ،مــع اســتمرار الزبائن
في خفــض مشــترياتهم قبيل
العقوبات اجلديــدة التي تبدأ في
الرابع من تشــرين الثاني ،مشيرة

إلى أن إنتاجها انخفض  180ألف
برميل على أســاس شــهري إلى
 3.45مليون برميل يومياً.
وتقــدر الوكالة أن صــادرات إيران
النفطية تراجعت إلى  1.63مليون
برميل يوميا ً بانخفاض قدره 800
ألــف برميل يوميا ً عن مســتوى
الذروة الذي بلغته في الربع الثاني
من السنة.
وتوقعــت الوكالــة تراجــع
االستهالك العاملي بسبب اآلفاق
االقتصاديــة الضعيفــة وارتفاع
األســعار ،فــي وقــت خفضت
توقعاتهــا لنمو الطلــب العاملي
على النفــط  0.11مليون برميل
يوميا ً للســنتني احلالية واملقبلة،
إلــى  1.28مليون برميــل و1.36
مليون برميل على التوالي.
ولفتــت إلى أن مخــزون منظمة
التعــاون االقتصــادي والتنمية
التجارية ارتفع  15.7مليون برميل
في آب إلــى  2.854بليون برميل،
وهو أعلى مســتوى منذ شباط،
مشيرة إلى أن من املرجح أن يكون
ارتفع مبقــدار  43مليــون برميل
في الربع الثالــث ،وهي أكبر زيادة
فصلية منذ الربــع األول من عام
.2016

عدوى نزيف الخسائر األسواق العالمية تنتقل إلى «الخليج»

ّ
توجه ضربة موجعة للبورصة السعودية
تهديدات ترامب
متابعة الصباح الجديد:
تراجع مؤشــر الســوق الســعودي
خالل جلســة أمس األحد بأكثر من
 500نقطــة ليصل إلى  7017نقطة،
منخفضا بنسبة  6.8%وسط تداوالت
بلغت نحو  2.1مليــار ريال بعد مرور
نحو ساعتني من االفتتاح.
وتشهد اجللسة تراجعا شبه جماعي
لألســهم املتداولة يتقدمها سهما
«ســابك» و»مصرف الراجحي» عند
 105.80ريال ( )%-9و  79.50ريال ()%-4
للثاني.
وتتداول أسهم «معادن» و»سافكو»
و»التصنيــع الوطنية» و»االتصاالت»
و»األهلي» و»بنك الرياض» و»صافوال»
و»املراعي» على تراجع بنسب تتراوح
بني  6%و.9%
وتتــداول عدة أســهم علــى تراجع
بالنسبة القصوى ومنها «موبايلي»
و»بترورابــغ» و»رعايــة» ،فيما ارتفع
ســهم «صادرات» بالنسبة القصوى
عند  63رياال.
يشار إلى أن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب كان قد توعد أمس السعودية،
بعقوبات «صارمــة» إذا ثبت تورطها
في اختفاء الصحفي والكاتب جمال

خاشقجي.
وقال ترامب عبر قناة «ســي.بي.إس»:
«رمبا يكون الســعوديون وراء اختفاء
خاشــقجي ،وإذا ثبت ذلك ســتلحق
الواليات املتحدة بهم عقابا صارما»،
مؤكدا أن «هــذا األمر يعــد خطيرا
بشــكل خــاص ،ألن الرجــل اخملتفي
صحافي».
وانتقلت عدوى نزيف اخلســائر الذي
اختتمت به األسواق العاملية ،األسبوع
املاضــي ،إلى األســواق اخلليجية في
جلســة أمس األحد ،في مؤشر على
تزايد اخلوف والقلق لدى املستثمرين؛
وهو ما دفعهم الستكمال البيع.
وهبط املؤشر العام للسوق السعودي
«تاسي» بنســبه تتجاوز  4%ليفقد
جميع مكاسب عام  ،2018تزامنا ً مع
هبوط أســهم كبرى وفــي صدارتها
سهم «سابك»  ،9.12%و»دار األركان»
بنســبة  ،9.06%والراجحي بنســبة
.4.7%
وقال إبراهيم الفيلكاوي ،املستشــار
االقتصــادي واحمللل الفني في تصريح
ملوقع مباشــر االقتصادي ،إن اإلعالن
عن عمليات تصحيح كبيرة باألسواق
العامليــة دفــع صغار املســتثمرين
بأسواق اخلليج ملواصلة عمليات البيع
الكبير مبحافظهم وجتنب اخلســائر

الفادحة.
وأشار إلى أن كبار املستثمرين بأسواق
املنطقة التي تتحرك بشكل سلبي
يتجهون من اخلميس املاضي إلى بيع
 75%من محافظهــم والتداول على
أهم األســهم بنسبة  25%فقط من
رأسمالهم باألسواق.
وأكد أن موجة التصحيح في األسواق
العامليــة كانــت متوقعــة؛ ولذلك
مــن الطبيعي ما نراه مــن عمليات
بيع مكثفة من قبــل بعض احملافظ
بالسوق ،التي ما زالت عالقة ببعض
األسهم.
وفي تلــك الســاعة هبط مؤشــر
ســوق دبي املالي أيضا ً بنسبة 1.35%
مــع تراجــع ســهم اإلمــارات دبي
الوطني  2.70%ودبي اإلسالمي 1.3%
«والسهمان ميثالن أوزان نسبية كبيرة
بني األسهم باملؤشر العام.
وتهاوى أيضا ً مؤشــر ســوق أبوظبي
املالي في ذات التوقيت بنســبة تصل
إلى  0.32%مع تراجع ســهم دانة غاز
بنســبة  ،1.74%وأبوظبــي التجاري
 ،1.02%إضافــة إلى هبــوط أبوظبي
األول .0.43%
وتراجــع املؤشــر القطري بنســبة
 0.37%مــع انخفــاض ســهمي
اإلســامية القابضة وقطر الوطني

بنســبة  2.10%لألول و 1.39%للثاني.
كما هبط املؤشــر العــام بالبورصة
الكويتية بنســبة  0.51%مع هبوط
أســهم في مقدمتها ســهم مركز
ســلطان بنســبة  ،9.6%وســهم
صناعات بنسبة .0.2%
فيما غرد في تلك الساعة مؤشر سوق
مسقط وســوق البحرين خارج سرب
التراجعات إذ ارتفعا بنســبة 0.17%
لألول ،و 0.01%مع صعود أسهم إتش
إس بي سي بنسبة  ،3.42%وبنك نزوي
 ،1.16%وبنك مسقط .0.48%
وكانــت االرتفاعات أقــل بالبورصة
البحرينية التي لم يشــهد مؤشرها
الرئيس إال ارتفاعا ً بنسبة  0.01%مع
صعود ســهم املؤسســة املؤسسة
العربية املصرفية بنسبة 1.27%
يشار إلى أن التراجع خيم على أغلب
البورصــات اخلليجية بختام تعامالت
اخلميس املاضي ،وســط هبوط شبه
جماعــي لألســهم ،هبــط بأغلب
املؤشرات إلى مستويات قياسية.
بالرغم من ارتفاع مؤشــرات األسهم
األمريكية في نهاية جلســة اجلمعة
بقيادة قطــاع التكنولوجيا ،لكنها
ســجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ
آذار املاضــي؛ وهو أقلق املســتثمرين
بأسواق املنطقة.

اعالن
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حذام يوسف طاهر

ثقافة

دراسة

محمود شريح في «الفردوس المفقود»:
كأننا كنا معًا *

ايهما أفضل سرقة

نص أدبي أم سرقة ..
في علم النفس يفسرون فعل السرقة بأنه ناجت
عن اظطراب فكــري واجتماعي ،ويقول علماء
النفس بأن االظطراب النفسي عامل مشترك
أيضا بني من يقدمون على هذا الفعل!.
اليوم ومع االنفتــاح التكنولوجي حيث اصبح
كل شيء مباحا أمام اجلميع والميكن السيطرة
عليه او منعه ،كثرت السرقات األدبية وشملت
حتى أســماء لها « طنني « فــي االدب العربي
والعراقــي! ،مــع علمهــم بأن هــذا االنفتاح
التكنولوجي يتيح لهم معرفة السارق ولو بعد
حني ،فلماذ يقدمون على هذا الفعل وهم أدباء
ومثقفون ومســؤولون عن صفحــات ثقافية،
ورمبا يشرفون على اطروحات لطلبة الدراسات
العليا!.
تقول رضوى فرغلي استشــارية عالج نفسي،
«هل الســارق جلهد غيره ،هو ،دائما ،شــخص
فارغ فكريا ً وخــال من املوهبة؟ أم أن للموضوع
بُعدا نفسيا حتى ولو كان على قدر من اإلبداع
أو املكانــة العلميــة؟ كما نعلم ،لم يســلم
من الســرقات األدبية حتى كبار املبدعني ،منذ
العصــور القدميــة إلى اآلن ،فــي كل مجاالت
اإلبداع ،فهي كما وصفهــا القاضي اجلرجاني:
«داء قــدمي وعيب عتيــق» .ومن أشــهر وأقدم
القضايــا اجلدلية في هذا اجلانــب ،ما دار حول
أصالة قصة «روميو وجوليت» لشكســبير ،ما
دعا البعض إلى القول ،إن شكســبير لم يكن
مبدعا ً لها وإمنا مبتدعاً.
وفي مجال الشعر ،توجد نقاشات طويلة ورؤى
نقدية متكررة حول الســرقات الشعرية منذ
قرون».
وبغــض النظر عــن كون من يقوم بالســرقة
موهوبا ً أم عدمي املوهبة ،فهو إنسان ،واالضطراب
النفســي هو العامل املشــترك ،خصوصا في
حال تكرار الســلوك! ،وهنا البد من وضع خط
كبيــر بلون احمر حتت جملــة « في حال تكرار
السلوك» ،كل هذا رمبا تتحمله وجتد له مبررات،
كأن يكون النص مذهال ولم يســتطع (االديب
اللص) أمامه اال ســرقته ،ولكن مباذا نفســر
ســلوك ناقد معتمد علــى املنصات ،وفي كل
جلسة له نصيب من املداخالت حتى وان لم يدع
اليها! ،وهو يسرق كيلوغرامات من (املكسرات)
من محل كبير ويستغل زحمة الزبائن فيسرق
على وجبتــن وبكل ثقة مســمومة ،وبعدها
يتحــدث هذا الناقد (اللص) عن جرمية ســرقة
النصوص األدبية!!!.
كيــف ميكــن ان نعطــي تبريرات ملثــل هذه
الســلوكيات الشــاذة من شــخص يسمونه
ناقدا!

صقر أبو فخر
الســيرة الذاتية كتابة اســتعادية ،أو فن
اســترجاع املاضــي كما عاشــه صاحب
الســيرة .غير أن من غير املمكن استعادة
ً
ُ
فعــا ،فالذاكرة
املاضي كما حدث
تنخل
الوقائــع وتعيد بناءها كمــا ترغب؛ تهدم
أشياء وتبني أشياء ،وتكتم ما تريد وتبوح
مبا تريد .والســيرة ضرب مــن ضروب الفن
القصصي ،أي أنها أدب .واخليال في األدب،
خصوصا ً فــي األدب الرومانســي ،عنصر
طبيعي ،لكنه في الســيرة يغدو تزويرا ً .
والصديق محمود شــريح الذي كثيرا ً ما
ُشغف بالرومانســية واشتغل في األدب،
وال ســيما باخليال الشــعري وصوره ،حاد
عن اخليال في سيرته ،وتشبث بالواقعية.
وكان محمود شريح نشــر منذ  22سنة
ســيرة جزئية له بعنوان «سنواني األولى
العشــر» (باريس :دار الزوبعــة ،)1996 ،وال
أدري ،علــى وجه اليقني ،هل هناك حقا ً دار
نشر بهذا االســم .ومهما يكن األمر ،ها
هو اليوم ينشــر ذكرياته في سيرة أوسع،
ســمها بعنوان «الفردوس املفقود:
وقد وَ َ
بيروت كما عرفتها  ،1975-1958بيروت :دار
الفرات.)2018 ،
كنت في أثناء قراءة هذه الســيرة كأنني
ُ
أقرأ نفســي وتفصيالت أيامــي ،أو كأنني
أشاهد شريط حياتي .فأنا ومحمود شريح
رفيقان وصديقان منذ نحــو أربعني عاماً.
وجتربتنا فــي احلياة والسياســة والفكر
والعيش متشابهتان جداً ،بل متطابقتان
في بعض احلقب؛ فقد تزاملنا في املوسوعة
الفلسطينية برفقة أستاذنا أنيس صايغ،
وعملنا في كار الكتابة ،وتشاركنا الكتابة
كنت مسؤوال ً
في «ملحق فلسطني» الذي ُ
عن إصداره في جريدة «السفير» اللبنانية.
وما زلنا منتهن هذه املهنة املتعبة واللذيذة،
مع أن محمودا ً انصرف منذ زمن طويل إلى
التدريس اجلامعي .وفوق ذلك ،فإن أصدقاء
محمــود ورفاقه هــم ،فــي معظمهم،
أصدقائــي ورفاقي؛ بعضهــم ع ّرفني هو
إليهم ،وبعضهم عرفتهم أنا إليه .وهكذا
صرنــا ،بحكم التجارب املتشــابكة ،وقد
باتت خطاه تتبع خطــاي ،وحتذو خطواتي
حذو خطواته كأننا نأخــذ برقاب بعضنا
في النضال الوطني الفلســطيني ،وفي
اإلعجاب بأنطوان ســعادة ،وفي الصداقة
الغامرة لهشام شــرابي ويوسف سالمة
وأدونيــس ،والتأثر بخليل حــاوي ومحمود
درويش .غيــر أنني ،خالفا ً لــه ،غير مغرم
بجبران خليل جبران ،بل مبيخائيل نعيمة.
سيرة الشقاء واملعرفة
أكــد لي محمود شــريح في ســيرته
اجلديدة أننا نشــأنا في أحوال متشابهة
من حيث الوسط االجتماعي (حتى لو كان

مكان السكن مختلفاً) ،ومن حيث طريقة
تربية األهــل بالزجر والتخويــف وحكايا
اجلــن والعفاريت واألفاعــي ونيران جهنم
والسحر والرقى ورجال الدين .ويلوح لي أن
كل ما عشــناه الحقا ً صرفناه في التغلب
على اخلوف وعلى األلــم ،ولم تكن اللذات
إال دفعا ً لأللــم ال حتقيقا ً للذائذ الصافية.
ويروي محمود شريح كيف راح يتعرف إلى
معالم بيروت مع والدته (أنا مع والدي) حني
يركب الباص من برج البراجنة إلى ســوق
املدينة لشراء اللحم واخلضراوات واملالبس
والكتب املدرسية .من ناحيتي لم يختلف
األمر إال فــي بعض التفصيــات ،فكنت
أذهب مع والدي بالبوسطة لشراء الثياب
مرتني في الســنة :عند افتتــاح املدارس،
فنشــتري بعض الكتب املســتعملة أو
نتبادلها مع آخرين في باحة بناية العازارية،
وعشية العيد الكبير أي عيد األضحى .أما
في بقية أيام الســنة فكنــا نختلف إلى
ساحة البرج لشــرب العصير من «عصير
زين» أو لشراء الفالفل من مطعم املصري
الواقع حتــت مقهى الالرونــدا ،أو اللحم
بعجني من شــارع املعــرض .والحقاً ،حني
رحنا نغزو املدينة منفردين ،تفلتنا من دائرة
األســواق التجارية التقليدية ،لنكتشف
خلف دائرة التحري في ســاحة البرج عاملا ً
مــن اللذة ،لكننا لم نلجــه إال بصرياً .ثم
اتســع نطاق أرجلنا إلى باب ادريس وسوق
الطويلة وبركة العنتبلي ،والحقا ً إلى رأس
بيروت.
دخل التلفزيون إلى منزلــه العائلي بعد
عــام  .1960أما أنا فقد دخــل املذياع إلى
منزلنا فــي أوائل عــام  1962مع انقالب
احلزب السوري القومي االجتماعي ،وإعدام
خمســة من أفراد عائلتــي بينهم ثالثة
أشــقاء .وفي خضــم تلك احليــاة ،كانت
القراءة مالذنا الذي يقينا الوحدة والعزلة.
والقراءة كانت ،كما اكتشــفت بعد زمن
طويل ،اســتالبية متاماً ،ألنها حتولت بديالً
من العيش املتــرع حيث ال ميكننا أن جناري
رفاقنا في ســهر الليالي وارتياد املطاعم
واملسابح وأمكنة اللهو إال ملاماً .وأنا مدين
للمزبلة ،في حتويل أيامي إلى القراءة؛ ففي
إحــدى املزابل املدرســية النظيفة عثرت
مصادفــة على كتاب «رحالت الســندباد
وكنت في الصف
البحري» لكامل كيالني،
ُ
الرابــع االبتدائــي .ومنذ ذلــك الوقت لم
يسقط الكتاب من مييني.
خضع الفتى محمود شــريح إلكراهات
احلياة ،فراح يستكشف مدينة بيروت من
دون أن يعرِّج على «السوق العمومية» التي
اختبر معظم أبنــاء جيلنا فحولتهم في
ذلك املكان ،حني كان من احملال أن يكتشف
اليافعون لذتهم اجلسدية الهادرة في أزقة
اخمليمات أو في شوارع األحياء األخرى.
التغيير اجلذري حملمود شريح
يقــول محمود شــريح« :لــم أكن أعرف

اصدار

ســيرة محمود شــريح هذه غنية بتفصيالتها ،وجميلة بطريقة سردها،
وعفوية إلى حــد كبير ،وهي فوق ذلك تؤرخ ملدينة بيروت في فترة ازدهارها
التي كان الفلســطينيون والســوريون أصحاب ديناميــات االزدهار األولى
التــي انطلقت في هذه العاصمة الالهية والالهبة .بيد أن ســيرة محمود
شريح اجلزئية هذه ال تعفيه من كتابة سيرته الكاملة ،وعليه أن يستعد
لهذه املهمة قريباً ،رمبا في السبعني على طريقة ميخائيل نعيمة وكتابه
«سبعون».
*ضفة ثانية

بيروت رغم أنها كانت على مسافة بضعة
كيلومتــرات من برج البراجنــة» (ص.)89
لكنه ،فيما بعد ،انتقــل إلى رأس بيروت،
وكان ذلك في سنة  .1967وفي تلك السنة
انقلبت حياة محمــود جذريا ً بانتقاله إلى
عالم حديــث بأكمله .وفي تلك الســنة
نفســها انقلــب العالم العربــي برمته
جراء هزميــة حزيران/يونيو  1967وبدأ عصر
الكفاح الفلســطيني املسلح في طوره
الثاني(الطــور األول مــع انطالقة حركة
فتح في  .)1965/1/1وهكذا ،من الرثاثة في
أحيــاء الفقر والركود ،إلى احلداثة في رأس

بيروت مرة واحــدة .وفي هذا املكان اجلديد
تدور وقائع ســيرة محمود شــريح ابتداء
من دراســته في االنترناشــيونال كولدج
حتى تخرجه فــي اجلامعة األميركية ،وما
حفلت به تلك الفترة مــن نضال طالبي
وسياســي ،إلــى إقامة عالقــات غرامية
شــتى .وهنا يظهر محمود شــريح كرميا ً
في تذكــر األصدقاء ،خصوصــا ً الفتيات
منهــم ،لكنــه مقتصد جدا ً فــي البوح
واالعتــراف ،وبخيل في احلديــث عن أمور
الغرام واجلنس .ومع ذلك يفصح عن أن أول
عالقة حسية له كانت في سنة  ،1980أي

اللهب
أرض
تفجري يا َ
ْ
العرب
واشرقي يا أم َة
ْ
من
ِ
احمليط الهادر ْ
إلى
اخلليج الثائرْ
ِ
لبيك عب ُد الناصرْ

قصة قصيرة

هكذا صرت مالكا نص مفتوح للدكتورة لمى سخنيني
ضمن منشــورات الــدار األهلية-
عمان ،صدر كتــاب «هكذا
صرت
ُ
ّ
ً
مــاكا»
نــص مفتــوح «ب ِ ْكــر»
ّ
للكاتبة الدكتورة ملى ســخنيني،
وكما جــاء على الغــاف األخير،
في كلمة للشــاعر عمر شــبانة
يقول»كتابة مفتوحة على السرد
والتأمالت م ًعا» ،مؤكدا
والشــعر
ّ
نص مفتــوح على الروحان ّيات
انه ّ
والكائنــات ال ُعلْو ّية  »:لكنه ليس
بعي ًدا متا ًما عن الواقع
(اإلنســي)
ّ
األرضي املألوف ،من طعام وشراب
ّ
وعمــل ،فهي كائنــات ذات طابع
عال من الشفافية،
يتّســم بقدر ٍ
تصــل حــدود (الكمــال) الذي ال
يبلغه البشر .عالم جديد وغريب
علــى الســرد
قصة أو
العربــيّ ،
ّ

غالفف الكتاب

في الثامنة والعشرين ،متاما ً مثل الشاعر
الكبير محمد مهــدي اجلواهري الذي يورد
في مذكراته انــه لم يعرف امرأة قط قبل
الثامنة والعشــرين ،مع أنــه كتب ،وهو
في اخلامسة والعشــرين ،قصيدة الهبة
بعنوان «جربيني» يستعرض فيها فحولة
متخيلة .أَليس أعذب الشعر أكذبه؟
خروم في السرد
ال يتوقــع الواحــد منا أن يجــد في هذه
السيرة اجلميلة كل شيء ،وهذا أمر بدهي،
مــع أن محمود يحتفــظ بذاكرة عجيبة
ال تنســى أحدا ً من أصدقائه الذين يعرف
تواريــخ ميالدهم وأماكــن والدتهم ومتى
تزوجــوا ،وما كانت مصائرهــم .ومع ذلك
يأت على ذكــر احتالل الطالب ملباني
فلم ِ
اجلامعــة األميركية في بيروت في ســنة
 ،1974ولــم يلتفت قبل ذلــك إلى هجوم
اجليــش اللبناني علــى الفدائيني في أيار/
مايــو  ،1973ولم يذكــر أدونيس وال حتى
مرة واحدة ،مع أنه ذكــر مجلة «مواقف»
مرات .أَيوفر محمود شريح ذلك إلى شوط
ثالث من ذكرياته رمبا سيصدر في ما بعد؟
مهما يكن األمــر ،فالوقائع تبــدو أحيانا ً
في هذه الســيرة كالبرقيــات؛ فال يخبرنا
ماذا ّ
حل مثــاً مبايا ثابت صديقته (تزوجت
صديقه وصديقي الحقا ً مايكل سكوت)،
وماذا حــل برفيقتــه هيلدا رفقــة ابنة
شقيق الشاعر السوري املعروف فؤاد رفقة
(تزوجت صديقه وصديقــي أيضا ً مهيب
عيتانــي) ،وماذا حل بازدهــار قبالوي التي
أُعدم زوجها محمد راغب قبالوي في أثناء
انقالب احلزب السوري القومي االجتماعي
في سنة ( 1962تزوجت شابا ً أصغر منها،
وصارت ابنتها ســامية روائية لها روايتان:
«حليب التني» و «خلسة في كوبنهاغن»).
يروي محمود شريح كيف كان الناس في
برج البراجنة يخرجون ليلة خسوف القمر
وهم يضربون على الصفائح منشــدين:
«ياحوت أع ْد إلينــا قمرنا» .وَلَو يا محمود!
ما ضرك لــو نقلت األهزوجيــة كما هي
بالعامية ،أي ِّ
«دشر قمرنا يا حوت».وكلمة
ِّ
«دشــر» ال تعني أَع ْد ،بل أُترك .ويروي أيضا ً
أنه سمع من أستاذه وليد احلاج هتافا ً كان
يــردده هو« :من احمليط الهــادر إلى اخلليج
الثائر لبيك عبد الناصر» .وأسمح لنفسي
هنا أن ّ
أذكــر ُه بأن أصل هــذا الهتاف هو
نشيد للشاعر الســوري الكبير سليمان
العيســى حلنه محمد فليفــل ،ومن بني
أبياته ما يلي:

رواية .فهو ينتمــي إلى روحان ّيات
وربا كان على
الصوف ّيني املعروفنيّ ،
رأسهم موالنا جالل الدين الرومي،
وخصوصا
بشــخوصه املعروفني،
ً
فــي عالقتــه مع شــمس الدين
التبريزي ،في قصائد الديوان الذي
يحمل اسم هذا الشيخ /املُريد».

ويختــم شــبانة «عــدا األفكار
والعوالــم اخملتلفة ،نحــن حيال
أســاس في
لغــة تنهض بــدور
ٍ
ومنحــه
النــص،
صياغــة
روحا
ّ
ً
شديدة الشفافية ،لغة «مبتكرة»
من العوالــم الصوفيــة ،أو أنها
تســتلهم هذه العوالــم
وتفجر
ّ
طاقاتهــا ُ
املتزنة .لغــة «لذيذة»
وحــا ّرة حينًــا ،دافئــة وحميمة
حينًا ،لكنّها غير مك ّررة ،تســتند
إلــى ثقافة وجتربــة بِكــر .وهذا
يكفي ليكــون هذا
النص «بِدعة»
ّ
حقيق ّيــة ال تك ّرر جتربــة أحد ،بل
أي
تقــول «ذات َها» كما هــي ،وبال ّ
رتوش أو مبالغات».
الدكتــورة ســخنيني حتمــل
شــهادة الدكتوراه فــي الفيزياء،

وحال ًيا تدير برنامجي ماجســتير
ودكتوراه فــي البيئــة والتنمية
املســتدامة فــي كليــة العلوم،
جامعــة البحريــن (منــذ 2016
حتى اآلن) .لكنهــا مولعة باألدب
وبالتصــ ّوف
خصوصــا ،صــدرت
ً
لها من قبــل قصص وروايات عدة
هي« :تنويعات علــى وتر منفرد»
(مجموعة قصصية« ،)2013 ،دير
اللوز تكســر أصفادهــا وتعانق
احللم» (روايــة « ،)2014زائر األبدية
املنســي» (رواية ،)2016 ،وترجمت
عن اإلنكليزية «القصائد احمل ّرمة:
موالنا جالل الدين الرومي»(،)2017
و»جوهــر الرومي» (دراســات عن
جالل الدين الرومي ومختارات من
شعره .)2018

حياة فرنسية
محمد الكريم
 انت كاتب فاشل..ظلت هذه العبارة يصدح صداها
في رأســي ،وادعو ربي « :يا الهي،
ولم ملّا ازل
ماذا عساي ان افعل؟َ ،
امسك غليوني ،ومرتديا معطفا ً
طويال اصفر باهتاً ،واعتمر قبعة
فرنسية؟ ،يا ربي ملاذا امشي مثل
الفرنســيني؟ واقلدهــم في كل
شيء؟»..
اكتب يوميا ،تتوالى علي االفكار
وادونها جميعها ،لكن اال القليل
القليــل الــذي اخرجــه على امت
وجه ،اشــعر بارتيــاح كبير ازاء
انتهائي مــن كتابة قصة ..اخلع

قبعتي ،وانزل نظارتي ذات املاركة
الفرنســية الــى ارنبــة انفي..
استعجل لقراءة القصة ،اجدني
كتبــت كالما ال افهمه ،اشــك
باني ســرقت العبارات من كاتب
فرنسي ،على الرغم من تفكيري
احملدود ،اال اني متأكد بأن ابطالي
يفكــرون افضل منــي ويقولون
كالما ال استطيع قوله ويقودون
االحداث الى خامتــة ال عالقة لي
بها..
«اللهم ابعث لي صديقا يقرأ ما
دونته ،ويشــرح لي ما كتبت ،لم
افهم شيئا .عله يفهم شيئا»
لم يحالفني احلظ لزيارة فرنسا،
على الرغــم من انــي اتص ّور ان

فرنسا وحدها على اخلارطة ،في
الكون كله بلدي وفرنسا ،لم اقرأ
ســوى لكتابها ،وقد اشعر باني
كاتب فرنسي يكتب بالعربي!.
امشي في الشــارع مثل سارتر،
واجلس في املقهى مثل روســو،
واركب سيارة مثل نابليون ،وانام
مثــل امبراطور فرنســي .تهرب
مني الفتيات الني ال اجيد الكالم
اال ما احفظه من بطون فلسفات
فرنسا ،وال اصدقاء لي ،الن اجلميع
ال يفكرون مثل الفرنسيني.
بعد تعب مشــي في الشــارع
الذي اتصوره باريسي اجلس في
مطعــم اطلب طبقا فرنســيا
دجاج الباساك ،وحلوى فرنسية.

انــا اعيش خــارج الكــون داخل
تفاصيــل ال تعني احدا ،اكتب ما
ال يفهمــه احد واعيــش حياتي
مبفردي ،وكأنــي الوحيد في هذا
الكوكب .قال لــي احدهم :انت
تســير عكس التيار وتتجه الى
الضياع ..فكنت ال اهتم للكالم.
لكني اليوم كبرت واجد صعوبة،
ان فرنســا بعيدة
علــي قضيت
ّ
عمري ادرب نفســي على العيش
بحياة فرنسية..
يبقى سؤال يطرق تفكيري :كيف
اموت ،مثــل الفرنســيني؟ ومن
يدفنني؟
ساكتب في وصيتي :ادفنوني في
فرنسا!

شعر

نصوص
فهد الصكر
1
بني دهشة الظهيرة وموسيقى فجر
هارب
تتنــازل النــوارس عن فرصــة حلنها
الصباحي
ليرســم الرمل على ضفــاف دجلة
أحالم آيلة للسقوط
كنص يختبئ خجال حتت ظل شجرة
عريقة النسب
لم تدرك قصيدة اجلواهري!
وشموع ما زلنا نوقدها احتراقا

لتشكل الرقم الكارثي 1700
هدية ! حلليب األمهات
يظل حزنهن أزلي وهو يرتدي السواد
كحزن أمي وقد غادرتني بوجهها
وظل مالمح أشقائي األربعة
2
أنت وحدك
ذات لوني
ذات هذيان لوحتي
وألنك في مدن بعيدة
ســتولد أمميــة أجمــل لوحــة حني
أشكوك لـ « فرشاتي «؟
3

هل يجيء الصباح
على عراق آخر يبتسم فيه اليتيم
وتفرح فيه األرملة
على بحيرة نفط هي ملك مستقبلها
يا عراق « مل « فيه الثائرين
ونصب « احلرية «
حتما يكتب البيان رقم ()1
وحده يدونه حفاة املعدمني
بقرار من أعتلوا مشانق اجملد

الغربة وجع ال يدركه أال من « خنقته
«
محطات الوداع ؟؟
في غروب يالمس شغاف القلب
4
تصارعني فكرة ما؟
أظنها ذكريات خيبات كتمت
وعي صراخها ذات حزن؟
كنت قبالتي
في دروب
ِ
عند مفترق دمع لم يغادرني أبدا!
5
طبعي أقلب دفاتري « العتك «
منشور سري

من أعمال كرمي رسن
وال أخشاه
علمتني مشانق اجملد وقد أعتالها
أخوتي اخللص

أنها كبرياء للقادمني
وهــي ذات بطولة ألبنائــي آل صكر
حتما

وللحاملني بالسالم ..
6

7
ذات عراق
ال أقاتل دونه
وحني أستقر ،فقدت هويتي ؟؟
« بس بقى نبضي بيك أحسه « !

اعالن

االثنني  15تشرين االول  2018العدد ()4037
(Mon 15 Oct 2018 issue (4037

11

12

االثنني  15تشرين االول  2018العدد ()4037
(Mon 15 Oct 2018 issue (4037

اعالن

اعالن

االثنني  15تشرين االول  2018العدد ()4037
(Mon 15 Oct 2018 issue (4037

13

14

االثنني  15تشرين األول  2018العدد ()4037
)Mon. 15 Oct. 2018 issue (4037

جورجي تصطدم

لوف يحقق رقما قياسيًا في قيادة «المانشافت»

بألكسندروفا بنهائي لينز
فيينا ـ وكاالت:
اتضحت معالــم نهائي بطولة لينز النمســاوية
للتنــس بتأهل كل من اإليطاليــة كاميال جورجي،
املرشــحة اخلامســة للقب ،والروســية إيكاترينا
أليكســندروفا ،عقب تخطي مباراتيهما في نصف
النهائــي ،أول أمس ،أمام البلجيكية أليســون فان
يوتفانخ واألملانية أندريا بيتكوفيتش على الترتيب.
واســتطاعت الالعبة اإليطاليــة أن حتجز مقعدها
في النهائي على حســاب فان يوتفانخ مبجموعتني
من دون رد ،بواقع  3-6و 4-6خالل ســاعة و 46دقيقة.
في حني تأهلت أليكســندروفا ،صاحبة الـ 23عاما،
للنهائي بعــد أن قلبت تأخرها أمــام بيتكوفيتش
مبجموعة للفوز مبجموعتني لواحدة بواقع  6-0و4-6
و 0-6بعد مباراة استغرقت ساعة و 41دقيقة.
وســتبحث الالعبتــان عــن ثانــي ألقابهما خالل
مسيرتهما ،حيث توجت الالعبة اإليطالية ( 26عاما)
ببطولة كاتوفيتســه البولندية قبل عامني ،بينما
حصدت أليكسندروفا لقب بطولة هيرتوخيمبوش
الهولندية في .2015

مصر تتوج بلقب

البطولة العربية للرجبي
القاهرة ـ وكاالت:
جنح منتخب مصــر ،في التتويج بلقــب البطولة
العربية لسباعيات الرجبي ،للمرة األولى في تاريخه
بالفــوز على اإلمارات في النهائــي  22ـ  .0وأقيمت
النســخة الرابعة مــن البطولة باملركــز األوملبي
بالقاهرة ،حتت رعاية وزارة الشباب والرياضة املصرية.
واحتل املنتخب األردني املركز الثالث ،محرزا ً برونزية
البطولة ،فيما نال املنتخب الســوداني كأس الروح
الرياضية.
وشهد ختام البطولة حضور قيس الظالعي ،أمني
عام االحتاد اإلماراتي ورئيــس االحتاد العربي للرجبي،
وحســام صاحب ،رئيس مجلس إدارة االحتاد املصري
للرجبي .وشــارك في البطولــة منتخبات اإلمارات،
األردن ،ليبيا ،العراق ،السودان ومصر.

بلعطوي يخلف

الزاكي بقيادة وهران
الرباط  -وكاالت:
عني نادي مولودية وهران ،أول أمس ،جنمه السابق
عمــر بلعطــوي ،مدربًا جديــدا للفريــق ،خلفا
للمغربي بادو الزاكي.
وكانت إدارة مولودية وهران قد فســخت العقد
الذي يربطها بالزاكي ،في األيام القليلة املاضية،
بعد أسابيع من الترقب واالنتظار.ويحتل مولودية
وهران املركــز الثامن مناصفة مع مولودية اجلزائر
ولهما  12نقطة.
يشار إلى أن شبيبة القبائل يتصدر جدول ترتيب
الدوري اجلزائري بـ 22نقطة ،متقدما بـ 3نقاط عن
احتاد اجلزائر مالحقه املباشر.

مفكرة اليوم

البطولة الرباعية

العراق ـ السعودية

9:00
مساء
ً

إسبانيا ـ إنجلترا
إيسلندا ـ سويسرا

مساء
9:45
ً
مساء
9:45
ً

دوري األمم األوروبية

رياضة

كومان يتغنى باالنتصار الساحق ..وليخت
يدخل تاريخ هولندا أمام ألمانيا

العواصم ـ وكاالت:
أبدى رونالد كومان ،املدير الفني
للمنتخب الهولندي ،ســعادته
باالنتصار  0-3علــى أملانيا ،اول
أمس ،ضمــن منافســات دوري
األمم األوروبية.وقــال كومــان،
خــال تصريحــات نقلها موقع
توتو ميركاتو «أفضل شــيء في
املباراة ،هو فوزنا بثالثية نظيفة،
لم نبــدأ اللقاء بشــكل جيد،
حيث تركنا فيرنر حــرًا لتهديد
مرمانا».وأضــاف «لكننا جنحنا
في العــودة للمبــاراة ،وتقدمنا
بهدف رائع ،العبو الوسط كانوا
مشغولني ،لكن الشيء الوحيد
الذي ال يجب فعلــه ضد أملانيا،
هو االنتشــار في امللعــب».وأمت
«أبقينا املباراة حتت ســيطرتنا،
وفزنــا بثالثية نظيفــة ،ال ميكن
حتقيق أفضل من ذلك».
وارتفع رصيد هولندا إلى  3نقاط،
باملركــز الثانــي ،فــي اجملموعة
األولى باملســتوى األول ،في حني
جتمد رصيد أملانيــا عند نقطة
واحدة في املركز الثالث واألخير،
فيما يظل املنتخب الفرنســي
متصدرًا برصيد  4نقاط.
ودفع رونالد كومان ،املدير الفني
للمنتخب الهولنــدي ،بالالعب
الشــاب ماتيــاس دي ليخــت،
فــي التشــكيلة األساســية
ملواجهــة أملانيا ،فــي إطار دوري
األمم األوروبية.وبحســب شبكة
«أوبتــا» لإلحصائيــات ،فإن دي
ليخت ،أصبح ثالث أصغر العب
في تاريخ هولنــدا يصل إلى 10
مباريات بقميص املنتخب األول،

جانب من مباراة هولندا وأملانيا
بعمر  19عاما و 62يوما.ويأتي دي
ليخت بعد الثنائي يان فان بريدا
كولف عــام  ،1912وماوك ويبر
عام .1933
وتلقــى منتخب أملانيــا ،ضربة
جديــدة بالســقوط خــارج
أرضــه على يد هولنــدا بثالثية
نظيفة ،مســاء أول أمس ،ضمن

منافســات دوري األمم األوروبية.
وجاءت الهزمية لتزيد من معاناة
املاكينات األملانيــة ،بعد اخلروج
اخمليب من الــدور األول لبطولة
كأس العالم  ،2018التي أقيمت
في روسيا مؤخرا.
وبحسب شبكة «ســكواكا»،
فإن األملان فشــلوا في تسجيل

مالكة ليكرز تعول على ليبرون
لبلوغ األدوار اإلقصائية

نيويورك ـ وكاالت:
قالــت جيني بــاس ،مالكــة لوس
أجنلوس ليكرز ،إن جنــاح الفريق في
أول موسم له بقيادة ليبرون جيمس
سيقاس بالتأهل لألدوار اإلقصائية
فــي دوري كــرة الســلة األمريكي
للمحترفــن ،بعــد غيــاب خمس
سنوات.
وانتقــل جيمــس إلى ليكــرز من
كليفالند كافاليرز رســميا في متوز،
حني وقع الالعب الفائز بالدوري ثالث
مرات عقدا ألربع سنوات مقابل 154
مليون دوالر.
وقالت بــاس ،التــي تولــت قيادة
الفريق العريــق بعد وفــاة والدها
جيــري فــي " 2013علينــا العودة
لألدوار اإلقصائيــة .هذا هو الهدف.
لم نلعب في األدوار اإلقصائية منذ
خمس ســنوات وهذا شيء السيد
باس لم يكن سيقبله".
وأضافــت أن احلصــول علــى خبرة
اللعب في األدوار اإلقصائية سيؤتي
بثمــاره الحقــا في وجــود العبني
صغار الســن ميثلون أساس الفريق
ومن بينهم لونزو بول وكايل كوزما
وجوش هارت.

جيني باس
وتابعت "األمر يشــبه االســتثمار.
عليــك أن تعطيهم وقــت اللعب
ألنهم لن يتعلموا إال بهذه الطريقة.
ال ميكن أن تقفز من القاع إلى القمة
بني عشــية وضحاها ،عليك قطع
هذه اخلطوات".
واعتذرت باس إلى مشــجعي ليكرز
الذين شاهدوا الفريق الفائز باللقب
 16مرة مير بأوقــات صعبة.وواصلت
"والــدي أعطاني ســلطة إجراء أي
تغييرات أرى أنها ضرورية".
وأردفت "بذلت قصارى جهدي طيلة

ثالث ســنوات .أردت أن تسير األمور
كمــا أريد لكن األمر لم يكن كذلك
وتعــن علي اتخاذ أصعــب قرار في
حياتي".
وتضمن هذا القرار إقالة املدير العام
ميتش كوبتشــاك وقبول استقالة
شــقيقها جيم مــن منصب نائب
الرئيس لعمليات كرة الســلة ،وهو
دور يشــغله اآلن أســطورة ليكرز
وصديقها املقرب ماجيك جونسون.
وقالــت "قــدوم ليبــرون إلى لوس
أجنلوس أمر متعلق مباجيك بنسبة
 100%ألنه منحنا هوية .قرار أفضل
العب فــي الــدوري باالنضمام إلى
فريقنــا تأكيــد ملا يبنيــه ماجيك
والرؤية التي صنعها".
وختمت "لذلــك يحدوني أمل كبير
في التأهل لألدوار اإلقصائية ومبجرد
وصــول ليبرون جيمس إلــى األدوار
اإلقصائية فأي شيء من املمكن أن
يحدث ،هل هذا صحيح؟"
ويبــدأ ليكرز موســم 2019-2018
خارج أرضه ضد بورتالند تريل بليزرز
يوم اخلميس املقبــل ،قبل أن يواجه
هيوستون روكتس في مباراته األولى
على أرضه في  20تشرين األول.

أي هدف في  3مباريات رســمية
على التوالي ،للمــرة األولى في
تاريخ املانشافت.وفشل املنتخب
األملانــي فــي هز شــباك كوريا
اجلنوبية ،بعــد الهزمية بهدفني
مــن دون رد ،فــي املونديال ،قبل
التعادل بدون أهداف مع فرنسا،
ثم اخلســارة أمــام هولندا ،في

دوري األمم.وذكرت شبكة «سكاي
ســبورتس» أن رجــال املــدرب
يواكيــم لــوف ،قاموا بـــ 107
محاوالت للتســجيل ،خالل آخر
 5مباريات رســمية ،منذ بداية
مشوارهم في املونديال األخير.
وأضافت أنه برغم ذلك ،اكتفى
األملان بالتســديد بني القائمني

والعارضــة  32مرة ،وســجلوا
هدفني فقط.
وسقط املنتخب األملاني ،في بحر
األرقام الســلبية ،بعد أن تعرض
للهزميــة أمام هولنــدا بنتيجة
 ،0-3اول أمس ،ضمن منافسات
اجلولة الثالثة مــن بطولة دوري
األمم األوروبية.وذكــرت شــبكة
«أوبتا» لإلحصائيات ،أن املنتخب
األملاني خسر أمام هولندا ،بفارق
 3أهداف ،للمرة األولى في تاريخ
مواجهات الفريقني.وأضافت أن
هزمية اليوم هي اخلامســة التي
يتعرض لها األملان في عام ،2018
ليعادل املانشــافت بذلك أسوأ
سجل له في سنة واحدة ،للمرة
األولى ،منذ  33عا ًما.
وقالت شبكة «ســكواكا» ،أن
فــوز هولندا بنتيجــة  0-3ضد
أملانيــا ،هــو األول للطواحــن
على املانشــافت فــي أي مباراة
منذ  ،2002واألول خــال مباراة
تنافسية منذ عام .1992
من جانبه ،حقــق يواكيم لوف،
املدير الفنــي للمنتخب األملاني،
رقما مميزًا خالل مواجهة هولندا،
ً
ضمن منافســات اجلولة الثالثة
ببطولــة دوري األمم األوروبيــة.
وبحســب شــبكة «أوبتــا»
لإلحصائيــات ،فإن هــذه املباراة
هي رقم  168للوف مع املنتخب
األملاني.وتخطى لوف رقم سيب
هيربرجر املدير الفني الســابق
للماكينات ( 167مباراة) ،وأصبح
أكثر من قاد أملانيا في التاريخ.
يذكر أن لوف سبق له أن جنح في
التتويج بلقب كأس العالم مع
أملانيا ،وذلك خالل مونديال 2014
في البرازيل.

محامي رونالدو يفسر دفع 375
ألف دوالر لعارضة األزياء

لشبونة ـ وكاالت:
أكد بيتر كريستيانسن ،محامي
البرتغالي كريســتيانو رونالدو،
جنم يوفنتوس ،أن موكله لم يكن
يريــد دفع فلس واحــد لعارضة
األزيــاء التــي زعمــت تعرضها
لالغتصاب.
وقــال كريستيانســن ،فــي
تصريحــات نقلتهــا صحيفة
«كوريــري ديللــو ســبورت»
اإليطالية« :ســيتم تأكيد براءة
رونالدو من املقعد القضائي».
وأضاف «رونالــدو لم يكن يرغب
في دفع فلــس واحد (للفتاة في
 ،)2010إنــه فقط اتبــع اقتراح
بعض مستشاريه من أجل وضع
حد لالتهامــات املهينة املوجهة
ضده ،ولتجنب مثل هذه احملاوالت
التي نشهدها االَن».وتابع «يجب
أال نكرر أخطــاء املاضي ،وهؤالء
الواثقــون من براءتهــم يلجأون
للعدالة».
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن
محامــي رونالدو يود أن يســمع
الناس الذين كانــوا مع الالعب
في تلــك الليلــة ( ،)2009بالس

رونالدو
فيجــاس ،بجانب مــن تكفلوا
بنقله من مانشستر يونايتد إلى
ريال مدريد.
وأشــارت تقارير صحفية إلى أن
محامي كاثرين مايورجا ،الفتاة
التي تزعــم اغتصابها من قبل
رونالدو ،أرسل وثائق قضية الدون
إلــى  18مركز شــرطة في دول

مختلفة ،وطلب منهم التحقق
إن كان الالعــب قــد انتهك أي
قانون بنـاء علـى املعلومـات أم
ال.
كمــا خرجــت بعــض التقارير
لتؤكــد أن رونالدو ،دفع  375ألف
دوالر مــن أجــل احلصــول على
صمت الفتاة قبل  8سنوات.

رياضة
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التاريخ ينحاز لألسود على حساب األخضر

اليوم ..بدء دوري
السلة الممتاز

الوطني يواجه السعودية في لقاء إثبات

الذات بسوبر كالسيكو البطولة الرباعية
بغداد ـ الصباح الجديد:
يضيف ملعــب «جامعة امللك
ســعود» بالرياض ،في الساعة
التاسعة من مساء اليوم اإلثنني،
مباراة املنتخب الســعودي أمام
نظيــره العراقــي ،فــي بطولة
«سوبر كالســيكو» الودية التي
حتتضنها اململكة ،فــي الفترة
من  11إلى  16تشرين أول اجلاري.
وخسر األخضر السعودي مباراته
األولى أمام نظيره البرازيلي ،0-2
كما تلقى العراق هزمية على يد
األرجنتني .0-4
وســتكون مباراة اليوم ،التجربة
األخيرة في املرحلــة الثانية في
برنامج إعداد املنتخب السعودي،
للمشــاركة في كأس أمم آسيا
 ،2019املقرر إقامتها في اإلمارات
في كانون الثاني املقبل.
وقدم األخضــر أدا ًء مميــزا أمام
البرازيل ،نال به إشــادة واسعة
من مختلــف الصحف العاملية،
برغم اخلسارة  ،2-0حيث شارك
السامبا بالقوة الضاربة بقيادة
نيمــار دا ســيلفا وجابرييــل
خيسوس.
وعقب املباراة ،أشاد خوان بيتزي،
مدرب املنتخب الســعودي ،بأداء
العبيه فــي اللقاء أمام البرازيل،
معربا فــي الوقت ذاته عن حزنه
الشــديد للخســارة بقولــه:
«بالتأكيد لم نكن نرغب في تلك
النتيجة».
في املقابل ،يتطلع أسود الرافدين
لتحقيق نتيجة إيجابية ،وهو ما
بــدا جل ًيا من خــال تصريحات
املدرب سريتشكو كاتانيتس ،في
املؤمتر الصحفي عقب خســارة

لقطة من مباراة سابقة ملنتخبنا الوطني والسعودية
فريقه أمــام األرجنتني ،اخلميس
املاضي.
وأوضــح كاتانيتــس ،أن املباراة
أمــام «األخضــر» ســتكون
«قويــة للغايــة» ،مشــيرا إلى
أنه ســيعتمد علــى مجموعة
الالعبني نفســها التي شاركت
في املباراة األولى.
من جانبــه ،حــدد الدولي مازن
فيــاض ،الهدف األبــرز في لقاء
السعودية ،مساء اليوم اإلثنني،
موضحا أن املستوى الفني أهم

أهداف املواجهة.
وقــال فيــاض فــي تصريحات
صحفية ،إن مباراة الســعودية
مهمة في جدول إعداد املنتخب
العراقي لبطولة آسيا.ولفت إلى
أن مباريــات الفريقــن دائما ما
تشهد تنافسا كبيرا ملا متثله من
ثقل في القارة اآلسيوية.
وأوضــح أن «املــدرب يبحث في
املباريات التجريبية عن األخطاء
ومعاجلتهــا واختبــار جاهزيــة
الالعبني ومن ثــم يأتي التفكير

في أولمبياد الشباب العالمي

«الصاالت» ّ
يودع ..وحاكم يستعد
لسباق اختراق الضاحية
بوينس آيرس ـ علي رياح*
خرج منتخب شباب العراق لكرة
الصاالت من منافســات الدورة
األوملبية للشــباب بنســختها
الثالثــة ،دون حتقيــق الهــدف
املنشود وهو التأهل عن اجملموعة
األولى إلى املربع الذهبي ،وذلك
بعد أن تســبب الفــوز الكبير
الغريــب الذي حققــه املنتخب
األرجنتينــي صاحــب األرض
واجلمهور على نظيــره البنمي
بنتيجة اثني عشر هدفا مقابل
هدفني  ،في إبعاد ليوث الرافدين
عــن مركز الوصيف  ،فيما حقق
املنتخب املصري فوزا صعبا على
سلوفاكيا اســتقر على هدفني
مقابــل هــدف واحــد ليضمن
بذلك صــدارة اجملموعة ومقابلة
املنتخــب الروســي فــي املربع

الذهبي ،فــي حني أتــاح الفوز
القياســي لألرجنتني مواجهة
البرازيــل متصــدرة اجملموعــة
الثانية في كالســيكو سيكون
له وقعه اخلاص علــى اجلمهور
هنا.
مبوجــب هــذا الفــوز  ،صعدت
األرجنتني إلــى املركز الثاني بعد
مصر وقبل العــراق الذي تتفوق
عليــه بفارق األهــداف والذي مت
اللجوء إليه بــدال من نظام آخر
معتمد في القارة اآلسيوية وهو
اعتماد نتيجة مبــاراة الفريقني
وجهــا لوجه لــدى التعادل في
النقاط!.
وودعت الفارسة الشابة العراقية
إن شاء اهلل سعد منافسات قفز
احلواجز وداعــا مخيبا لآلمال حني
احتلت املركز السادس والعشرين

من أصل ثمانية وعشــرين فارسا
وفارسة اشــتركوا في املنافسات
علــى مدى يومــن متتاليني وبلغ
ارتفاع احلواجــز في اليوم اخلتامي
لها مائة وثالثني سنتيمتراً.
وفي جانــب آخر من مشــاركتنا
فــي الــدورة االوملبية للشــباب
بنسختها الثالثة  ،يخوض العداء
العراقي ليــث حاكم عصر اليوم
اإلثنــن بتوقيت العــراق املرحلة
الثانية من ســباق ثالثة آالف وهي
عبارة عن سباق اختراق الضاحية
لقطع مسافة أربعة كيلومترات،
وذلك طبقــا للوائح اخلاصة بهذه
الدورة والتــي مت فيها الدمج ببني
الفعاليتني واحتساب النتائج.
* موفد االحتاد العراقي لإلعالم
الرياضي

تقرير

في النتيجة».
في حني أكد  ،عــاء مهاوي ،أن
املدرب كاتانيتــش حدد الهدف
من مباراة اليوم امام السعودية،
مشددا على أن اجلميع سيلتزم
بتطبيــق التعليمــات فــي
املواجهة.
وقــال مهــاوي فــي تصريحات
صحفية ،إن الهــدف من املباراة
ســيحدده املــدرب كاتانيتــش
مبــا يتوافق مــع منهجــه في
حتضير املنتخب واستكشــاف

جاهزية الفريق قبل الدخول في
منافسات بطولة آسيا.
ولفت إلى أن الالعبني سيلتزمون
بتطبيق الواجبات داخل امللعب
من أجل حتقيــق الفائدة الفنية
التي يســعى لها املدرب.وأوضح
أن بعــض املباريــات نتائجهــا
مهمــة ال ســيما إذا كانتتمثل
ديربي ،كونها ستسمح باختبار
حقيقي للجانب البدني والفني
لالعبني.وأشــار إلى أن املنتخب
العراقــي تواصل فــي تدريباته

واملــدرب حــدد األخطــاء التي
وقعنــا بها مــن خــال املباراة
األولى أمــام األرجنتني ،وبالتالي
نســعى لتالفيها مــع التركيز
على احللول والتســجيل .وختم
أن األداء اإليجابي سيكون إشارة
اطمئنان للمدرب واجلماهير.
يشــار إلى أن مواجهــة املنتخب
الســعودي متثل االختبــار الثالث
للمدرب السلوفيني اجلديد.
وعلــى صعيــد املواجهــات
التاريخية ،التقــى املنتخبان في
 34مباراة رســمية وودية ،بحسب
اإلحصائيات املوثقة من قبل االحتاد
الدولي لكرة القدم «فيفا».ومتيل
الكفة لصالــح املنتخب العراقي
الذي فــاز في  16مبــاراة ،مقابل
 10انتصــارات لصالــح نظيــره
الســعودي ،في حني خيم التعادل
على نتيجة  8لقاءات بينهما.
وشــهدت مواجهــات املنتخبني
تســجيل  82هدفــا ،منهــا 50
لصالــح العــراق مقابــل  30من
نصيب السعودية.
يذكر أن املنتخب السعودي خسر
مباراتــه األولى في الــدورة ،أمام
نظيره البرازيلــي بهدفني دون رد،
بينما تعــرض العراق للهزمية ضد
األرجنتني برباعية نظيفة.
وســتكون مباراة الغــد ،التجربة
األخيــرة في املرحلــة الثانية من
برنامج إعداد املنتخب الســعودي
للمشــاركة في كأس أمم آســيا
 ،2019املقرر إقامتها في اإلمارات،
كانــون الثانــي املقبل.ويحتــل
املنتخب الســعودي املركز  71في
التصنيــف العاملي ،في حني يحل
العراق في املرتبــة  ،89وفقا آلخر
تصنيــف لالحتــاد الدولــي لكرة
القدم.

صحة الكرخ تنظم كأس البطولة
الرابعة لخماسي الكرة
احمد عبد الصاحب كريم*
بحضور مديــر عام دائــرة صحة
بغــداد الكرخ الدكتور (جاســب
لطيف احلجامــي) راعي البطولة
اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ
البطولة الرابعة خلماســي الكرة
على ملعــب مديرية الشــباب و
الرياضــة فــي منتدى الشــهيد
مصطفــى العذاري بــن فريقي
قطاع الــدورة للرعاية الصحية و
فريق مدينــة االمامني الكاظمني
(عليهما السالم) الطبية و حضر
املبــاراة اخلتاميــة مديــر منتدى
الشــهيد مصطفى العــذاري و
مــدراء املؤسســات الصحيــة و
شيوخ و وجهاء املنطقة و جمهور
رياضي غفير.
و بني مدير عــام دائرة صحة بغداد
الكرخ الدكتور (جاســب لطيف
احلجامي) ان هــذه البطولة التي
تعد اكبر بطولــة كروية تنظمها

دائرة صحة بغــداد الكرخ و االولى
من نوعهــا على مســتوى دوائر
الصحة و املؤسســات احلكومية
االخرى في جميع احملافظات حيث
اســمينا البطولة االولى باســم
شهيدنا اخلالد املمرض (هادي عبد
الكرمي) اول شــهيد يسقط دفاعا
عن مقدســات و ارض العراق من
ابنــاء دائرتنا متصديــا لعصابات
داعــش التكفيريــة و اســمينا
بطولتنــا الثانية بأســم (عطاء
الكــرخ ) تزامنا ً مــع انطالق اكبر
القوافل الطبيــة والصحية الى
مدينة ســامراء املقدسة ملساندة
قواتنا االمنية و احلشد الشعبي و
البطولة الثالثة سميت بـ (بطولة
نصــر العراق) و هي جزء بســيط
لرد العرفان و اجلميل لشــهدائنا
االبطال و مقاتلينا االشاوس.
و اضاف احلجامي ان هذه البطولة
شهدت تنافسا شريفا بني جميع

الفرق و قدمت مســتويات كروية
كبيرة حيث شــارك في البطولة
( )21فريقــا تنافســوا خالل فترة
البطولة حيــث وصل الى النهائي
فريقا قطاع الدورة لرعاية الصحية
و مدينة االمامــن الكاظمني (ع)
الطبية و متكن فريق قطاع الدورة
مــن الفوز بنتيجــة حتقيق الفوز
بنتيجة ( )-2 7بعد مباراة تنافسية
مثيرة معربا عن اســتمرار الدائرة
في اقامة مثل هذه البطوالت من
اجل رفــع احلالــة املعنوية جلميع
العاملني في مؤسساتنا الصحية
و كسر اجلمود و الروتني .
و في نهاية املبــاراة قدم احلجامي
كاس البطولة للفريق الفائز االول
و امليداليات للفرق الفائزة و مت تكرمي
احلكام و اللجنة املنظمة للبطولة
و الفرق املشاركة.
* اإلعالم و العالقات

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ اليوم االثنني مباريات الدور االول من بطولة
الدوري املمتاز بكرة الســلة للموســم اجلديد
حيــث تقام  5مباريات فيمــا حصل فريق نادي
نفط اجلنوب على انتظار.
ويتقابل في املباريــات اخلمس فرق اندية (احللة
مع الكــرخ واالعظمية مع زاخــو والنفط مع
امليناء البصري والكهرباء مع التضامن النجفي
والشرطة مع اخلطوط) ،علما ً ان مباريات الدوري
جتري على مرحلتني وتترشــح االندية املتقدمة
للعب في منافســات املربع الذهبي ثم يتأهل
االول والثاني للعب في مباريات احلسم الفانيل
اوف  5فوز من اصل  9مباريات.

بناء األجسام في

بطولة روسيا الدولية
بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك االحتاد املركزي لبناء االجسام في بطولة
روســيا الدولية في السادس عشر من الشهر
اجلــاري .وقال فائز عبداحلســن رئيــس االحتاد:
ان البطولــة هي ضمن بطولــة االحتاد الدولي
تشارك فيها نخبة مميزة من ابطال العالم.
مشــيرا الــى ان  7رياضيني سيشــاركون في
البطولة وهم محمد حســن وصــاح الدين
محمد وعلي حســن ،وازاد احمد وزانه فريف
وعمر محمد وحيدر هاشــم .مــن جانب اخر
حذر فائز من املشاركات الوهمية بإسم االحتاد
كونهــا خارجة عــن القانون لعــدم انتمائها
الى االحتاد املركــزي وال تخضع حلماية اللجنة
االوملبية فهي تضلل الشباب وتعمل بصيغة
جتارية.

«الشطرنج»
إلى تونس

بغداد ـ رافـد البدري*
يغادرنا يوم السادس والعشرين من شهر تشرين
االول اجلاري وفد املنتخب العراقي للفئات العمرية
بالشــطرجن للمشــاركة في بطولة العرب التي
تســتضيفها تونس للفترة من  27ولغاية  4من
شهر تشــرين الثاني املقبل ،ويرأس الوفد ضمير
جبار موســى ،عضو احتاد اللعبة ،واملدرب املصري
محمد احمد ابراهيم مدربا ً للمنتخب النسوي،
وعادل علي جالل مدربا ً ملنتخب الناشئني ،وحيدر
عبــد الغنــي جعفر مدربــا ً ملنتخب الشــباب،
وسبعة العبني هم :مجتبى مازن عادل لفئة دون
 8اعوام ،وموســى مازن عادل لفئة دون  10اعوام،
وعلي فراس قاسم دون  12عاما ً وزيد عالء جاسب
دون  14عامــاً ،ومعزز ظاهر حبيــب دون  16عاما ً
وريباز ناصر جمال جون  18عاماً ،وســان طه علي
دون  20عاماً.
فيما يتكون املنتخب النســوي من سبع العبات
هــن :غزل نوار احمد دون  8اعــوام ومالك مهدي
عطية دون  10اعوام ،وطيبة مهدي عطية دون 12
عاما ووداد صباح نوري دون  14عاما ،ونبا ســامي
عباس دون  16عاما وسالي عباس عبد الزهرة دون
 18عاماً ،وساره مســعود عبد اهلل دون  20عاماً،
اضاف ًة الى  6العبني مرشحني من قبل انديتهم،
وهم :اميــر ظافر عبد االمير واســماعيل خليل
طارق ومحمد علي عدنان واحمد جزا جمال وبوال
ازاد صابر واحمد حيدر.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

أبطال العراق يتصدرون ترتيب الدول العربية

«البارالمبية» تقف بالمركز  15في آسياد أندونيسيا
جاكارتا /طالل العامري*

أقيم مســاء أمس حفل أختتام دورة
األلعاب اآلسيوية الباراملبية (ملتحدي
اإلعاقــة) والتي ضيفتهــا العاصمة
اإلندونيســية جاكارتا للفترة من ()6
ولغاية ألـ( )13من تشرين األول ()2018
والتي شاركت فيها البعثة العراقية
في منافســات كرة الســلة والكرة
الطائــرة وكرة الهــدف للمكفوفني
رفع األثقال وألعاب القوى والبوتيشيا
واملبارزة واجلودو والتنس األرضي وتنس
الطاولة والرماية والسباحة من خالل
وف ٍد قوامه ( )124شخصا ً توزعوا على
العبني ( )76ومدربني وإداريني وإعالميني
وكادر طبي وآخر محاســباتي ومثله
قانوني  ..وأســدل بذلك الستار على
املنافســات القوية التي شارك فيها
أكثر من ( )3آالف و( )500رياضي مثلوا
( (44دولة تنافسوا على أكثر من ()550
ميدالية ملونة في ( )18لعبة رياضية
جماعية وفردية.
البعثــة العراقية أنهت مشــاركتها
بالســابقات في يوم ختام هذه الدورة
من خالل لقاءات تنس الطاولة فرقي
والتي جاء فريقنا فيها بالترتيب الرابع،
وإكتفى الوفد بتحقيق ( )3ميداليات
ذهبيــة و( )7فضيــة و( )10برونزيــة
وكانت أبــرز النتائج حني فــاز العدا ًء
عباس الدراجي بذهبيــة ( )1500متر

وفضيتني بــاألركاض القصيرة،
عدوا ً ّ
نصار من إحراز
كما إســتطاع ج ّراح ّ
ذهبية قذف الثقل ملســافة ( )10متر
ّ
محطما الرقم العاملي
و( )88سنتيمير
السابق وكان ( )10متر و( )52سنتيمتر
ومت إعتمــاد الرقم العاملي اجلديد الذي
طبع بختم (جاكرتا) للعام (.)2018
فيمــا حقق بطلنا العاملــي واألوملبي
واآلســيوي احمد غنــي ذهبية رمي
الرمــح مســجالً ( )38متــرا ً و()57
ســنتيمترا ً ثــم البطل عمــار هادي
صاحب أعلى نســبة مــن امليداليات
وبلغــت ( )4فضيــة وبرونزية بالفردي
وفضيتــان بالفرقــي ..تــاه رســول
ّ
محســن بفضية رفع األثقال وفارس
ولــكل منهما
ســعدون وثائر عباس
ٍ
(برونزية).
ليحتــل العــراق في نهايــة املطاف
الترتيب ألـ( )15متقدما ً جميع الدول
العربية وعــدد من اآلســيوية ..هذا
ولم يحالف قسم كبير من رياضيينا
األبطــال التوفيق حــن ضحك احلظ
ملنافسيهم وع ّبس في وجوههم رغم
كونهم األفضل.
فيما خرجت منتخبــات كرة الهدف
والســلة والطائرة من األدوار األولى أو
الثانية كما حصل مع ألـ(سلة) وكرة
الهدف فيمــا أهدر منتخــب الكرة
الطائرة جلوس فرصــة نيل امليدالية
البرونزية ،فخســر من كازخستان (-3
 )0وترأس البعثــة العراقية في الدورة

مجموعة من رياضيي الباراملبية في اآلسياد

سعد عبد اجمليد احمد الصاحلي عضو
املكتب التنفيذي للباراملبية العراقية
رئيس إحتاد املكفوفني فيما كان نائبه
حيــدر الشــافي رئيس احتــاد الصم
والبكم ومدير العالقات سعد قاسم
منســقا ً ومترجمــا ً ومتابعا ً
بصفته ّ

لشؤون البعثة.
من جانبه قــال الدكتور عقيل حميد
رئيــس اللجنة الباراملبيــة العراقية..
لقد حتقق لنا الكثير بضوء ما عملنا
بتقدم
عليه ورمبا يجــد البعض غرابة
ّ
الدول من حيث امليداليات ،فنخبرهم

أن بعثات الدول جتاوز أغلبها مشاركة
ألـ( )200العب عبر وفــود جرارة توفر
لها كل شــيء ،فيما كانــت بعثتنا
صغيرة نسبيا ً أمامهم ،كما أضيفت
فعاليــات جديــدة (كثيــرة) وهو ما
إنعكــس على مشــاركتنا من حيث

حصول تلــك الدول علــى ميداليات ورؤســاء اإلحتادات ما حتقــق وأضيف
جعلتها تسبقنا بالترتيب العام ،كما لينتظرنــا العالم أجمع فــي أوملبياد
اليابان (.)2020
كماً.
أننا إنتقينا وفدنا نوعيا ً ال ّ
وحتدث رئيس البعثة ســعد الصاحلي أما الوفد اإلعالمي املقروء ممثالً بكاتب
كاشــفا ً عن املعاناة التــي تعرضت الســطور كموفد عن إحتــاد اإلعالم
لهــا أفلب الوفود من حيث الســكن الرياضي ،والزمالء مــن اإلعالم املرئي
بالقرية األوملبية وبعد أماكن التدريب بداية مبــن إلتحقوا بنــا هناك وهم
وعدم إكتمال بعضها ،ومع ذلك كانت الزمالء حسام حسن ورافق العقابي أو
حصيلتنا ج ّيدة نوعــا ً ما ،رغم ضياع من رافقونا من بغداد زيد غالب وكرمي
ميداليات ذهبيــة كثيرة وأضاف ..من صبــري واملص ّور طالــب موحان ،فإننا
قدموا ،ألن هذا
خاللكم أشــد على أيدي املشاركني ال نقول مــاذا فعلوا أو ّ
الذبن كانوا عناوين مشــرفة في هذا منــوط باللجنــة الباراملبية وهي من
التجمع الكبير الذي جنّدت له الدولة تق ّيم عملهم مــع كل الذين تابعونا
ّ
ّ
املنظمة ( )8000متطــ ّوع وجدناهم ونحــن ننقل األحــداث أوال ً بأول وكأن
يســهرون علــى راحتنا من ســاعة النشاط كان بغداد وليس إندونيسيا
مستضيفتنا.
الوصول وحتى املغادرة.
أسعد السعداء كان رئيس إحتاد ألعاب من ناحي ٍة أخرى مت إستالم الشهادات
القــوى الذي ّ
حل بالترتيــب األول بني اخلاصــة بأصحــاب اإلجنــاز إضافــة
كل منتخباتنا ألـــ( )13كما أن إحتاده لشــهادات املشــاركة التي منحت
هو الوحيد الذي جلــب الذهب وقال لإلعالميــن واإلداريــن واملدربــن
في تصريح صحفي ،بأن النتائج التي واملعاجلني والكادر الطبي..
حتققت تكاد تكــون متوقعة إلى حد وألنّهم كانــوا في اإلســتقبال رتّبوا
كبيــر بالرغم مــن ان احلصيلة كان للتوديــع ونقصد ســفير العراق في
ٍ
من املمكــن لها أن تزيد لو ان التوفيق جاكارتــا عبــد اهلل حســن اجلبوري
حالــف جميــع العبــي البعثة ومن وسكرتير السفارة األول فاضل ع ّباس
بينهم عناصر منتخبنــا إضافة إلى جالــي ..حقا ً كانوا األقرب لنا ،في ظل
أ ّن عملية دمج الفئات تأ ّثرنا به كثيرا ً تواجد محــدود للجالية العراقية في
وأضاع علينا جمل ًة من الـ(أوســمة) إندونيسيا ،ال يتجاوز ( )50عائلة.
لكن النتيجة الفرقيــة كانت ج ّيدة
قياسا ً لغيرنا ممن تو ّفر لهم كل شيء * ..موفــد االحتــاد العراقــي لإلعــام
وأبارك للباراملبيــة واملكتب التنفيذي الرياضي

أحالم يوسف

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

حلم العودة

الكثير منا يحلم بوسيلة يستطيع من خاللها
الهرب من الواقع الذي يعيشــه ،بحلم العودة
الى الطفولة.
ماض
"النوستاجليا" مصطلح يعني "احلنني إلى ٍ
مثالي" ،وهنا تنحصر املثالية بتلك الفترة ،التي
ميكن ان ال تكون أفضل حاال من ســني الشباب
والنضوج ،لكنه محيط نصنعه في خيالنا يتم
فيه التركيز على الزوايا املشرقة فيه ،واستبعاد
كل املســاوئ والسلبيات التي مرت بنا في تلك
املرحلة من حياتنا.
لكن ما الذي يدفعنــا الى التفكير بهذا احللم،
مع اننا مبرحلة الطفولة ،كنا قد اختزلنا امانينا
واحالمنا بحلم واحد .ان نكبر وننضم الى فئة
الشباب ،احلر بتصرفاته ،باختياراته ،بتنقله من
مكان الى مكان اخر.
االمر الذي مييز الطفولة عــن املراحل العمرية
األخرى ،انها مرحلة الالمسؤولية ،وألننا كائنات
كســولة وهنا احدد غالبية أبنــاء دول العالم
الثالث ،نفضــل االعتماد علــى الغير في كل
تفاصيــل احلياة ،وكأننا نريــد بذلك الهرب من
حتمل مسؤولية النتائج.
الكسل ح ّولنا في العراق الى اشخاص سلبيني،
فمؤخرا حتى التفكير أصبح بالنيابة.
نحن الى
هذا امليل الى االتكالية هو ما يجعلنا
ّ
مرحلة الطفولة ،فانا اعــرف الكثير كانوا قد
عاشوا طفولة بائسة ،غلب عليها العوز ،لكنه
اليــوم يتمنى العودة اليها ،ويعلنها صراحة ،ان
التعب واملســؤوليات والوضع السياســي بات
يؤرقه ،ونسي انه بطفولته لم يكن يفقه شيئا
عن معاناة اهله من الوضع السياســي وقتها،
لكنــه لم يدرك حجمها وما تســببه من قهر
بسبب كونه طفال.
الطفولة احــدى املراحل العمرية اجلميلة التي
منر بها في بداية حياتنا فهي بداية استكشافنا
لهــذا العالم املليء مباليــن التفاصيل والزوايا
املبهمــة والتي نظل نكتشــف اجملهول منها
الــى اخر أيام عمرنا ،لكن هي ليســت مثالية،
فينقصهــا الكثير مما أدركناه في مراحل العمر
املتقدمة ،احلرية بإبداء الــرأي .احلرية في اتخاذ
القرارات .القدرة على التحاور بشأن أي موضوع،
والزهو الذي نشعر به بعد اجناز معني نقوم به.
"النوستاجليا" او احلنني الى ماض جميل ومثالي،
الية يستعملها العقل الســتدعاء الذكريات
اجلميلة التي تقتصر على اللعب مع أوالد اجليران
او األقارب ،أي هي اشــبه بأحالم اليقظة ،التي
تنحصر لدى الشــباب بفتــاة او فارس االحالم،
لكنهــا متمركزة بنحــو عام مبراحــل عمرية
متقدمة ،اذ تتولد بســبب إحساسهم بأنهم
فقدنا قيمة احلياة ،لكن وبسبب احلاضر املتعب
بكل زواياه ،أصبحت "النوســتاجليا" وسيلتنا
جميعا كهوال وشــبابا إلنعاش التفكير ،وغذا ًء
روحيا ،للشعور بان حياتنا ذات قيمة ،ونستطيع
ان جنعــل لهــا أهميــة لكن بصــورة تختلف
عما كانــت عليه .لكل مرحلــة عمرية ميزات
وســلبيات ،ولنتذكر ،اننا اليوم نحن الى ماض
كنا فيه ونحن الى ماض قد سبقه.

أدب الحكمة في وادي الرافدين قديمًا
سعدي السند:
شــهد مقــر رابطــة مصطفــى
جمــال الدين فــي البصــرة اقامة
أمســية متميزة ،حتدث فيها املؤرخ
واملوســوعي ناهي الطائي عن أدب
احلكمة فــي وادي الرافديــن قدميا،
بحضــور نخبــوي متثل بعــدد من
مبدعي ومثقفي مدينة البصرة.
بدأت االمســية بكلمــة ترحيبية
لرئيــس الرابطة الشــاعر محمد
مصطفى جمــال الدين تالها قراءة
للســيد مصطفــى جمــال الدين
ملقطع مســجل بصوته رحمه اهلل
من قصيدته (إلى القمة الصاعدة)
أعقبهــا محاضــرة املــؤرخ ناهي
الطائــي عن أدب احلكمــة في وادي
الرافدين.
أكد الباحثــون اخملتصــون وعلماء
التاريخ وبنحو يبعــث على الفخر،
بأن العراقيني األوائل ظهروا كرسل
حضارة ،وامتد وجودهم الى ساحل
البحر األبيض املتوسط من اجلنوب
الشــرقي ،ومــن اجلزيــرة العربية،
واســهم هــذا االنتشــار بانتقال
التقاليد والقيــم الروحية واألدبية
للمجتمــع العراقــي القــدمي الى
جميع املناطق احمليطة ،وحتولت تلك
القيم الى عناصر مكونة للنسيج
الوجداني لشــعوب املناطق اجملاورة.
ّ
وشــكل ذلك حافزا لســكان تلك
املناطــق كي يندفعــوا باجتاه منبع
الثروة في بالد الرافدين ،وأسس ذلك
نوعا مــن الترابــط والتالقح جعل
الكيان القاطن فــي البالد ملونا ،مما
جعــل املؤرخني يعدون بــاد ما بني
النهرين كيانا متميزا عن احلضارات
اجملــاورة ،ذات الكيــان االجتماعــي
الواحد ،وان الثقافة العراقية تكونت
من ثقافات وطنيــة متتلك مميزاتها
الفكرية والروحية.
كما جرى تأكيدهم على ان ملحمة
كلكامش ســبقت املالحــم التي
كتبهــا عظماء االغريــق والرومان،
الذين اطلعوا على اجنازات العراقيني
األدبية والفكرية ،وان أغلب األعمال
السومرية ،األدبية قد كتبت بصيغة
شعرية ،وقدمت الدراسة التحليلية
حملتويات النصوص منــذ أربعينيات
القرن املاضي.
ويشــير املؤرخون بــان أدب احلكمة
يركز على مجموعة احلكم واألمثال
واألقوال املأثورة ،التي متنح دروســها
االخالقيــة ،منطلقــة مــن احلياة

ادفع  99سنتًا وال تسأل

الصباح الجديد  -وكاالت:
موقــع جديد على شــبكة
اإلنترنت ال يقــدم أي خدمة
سوى أن يطلعك على قائمة
كاملــة باألشــخاص ،الذي
قاموا بدفع  99ســنتا ،ولكن
بعد أن تدفع أنت أيضا املبلغ
نفسه!
ووفقــا ملوقــع "بيزنــس
إنسايدر" ،فإن بساطة فكرة
وتصميم موقع "Who Paid
 "99 Centsدفعــت البعض
لتجربته فعليــا ،مدفوعني
بالفضــول وحــب معرفــة
الغاية من وراء إنشــاء موقع
مماثل.
ويرحب املوقع بــزواره مبجرد
دخولهم إليه ،طارحا عليهم

سؤاال واحدا فقط "من دفع
 99سنتاً؟".
وال يتضمــن املوقع ســوى
بضعة خانات لتكتب اسمك،
وبريــدك اإللكتروني ،وبيانات
بطاقــة االئتمــان خاصتك،
موضحــا أنــه فــي حالــة
الدفع فإن اســم املستخدم
سيظهر علنا لكل من يدفع،
مع إرسال إيصال الدفع عبر
البريد اإللكتروني.
وحتى وقــت الكتابة دفع 44
شــخصا الـ 99سنتا ،ولكن
في كل مرة يرغب الشخص
في مطالعة قائمة األسماء
احملدثــة ســيكون عليه دفع
املبلغ مجددا.
الشــركة املصممة للموقع

أوضحت لـ"بيزنس إنسايدر"
أن الهدف الرئيس منه ،جعل
أجهــزة الكمبيوتــر تقوم
بأعمال مســلية ومبهجة،
على خالف املهام التقليدية
اململة ،التــي تقوم بها
احلاسبات طول الوقت،
علــى حــد تعبيــر
باسكوال دا سيلفا،
أحــد مؤسســي
الشركة.
وبـشــــأن مــــا
ســتفعله
الشركة باملبالغ
املدفوعة برغم
قلتهــا حتــى
اآلن ،أوضــح دا
سيلـــفــــا
أن الشــــركة
ستـــقــــو م
با ســتثما ر ها
فــي تطويــر
منتجات أخرى
"مضحكة".

تكريم ليلى علوي بمهرجان
السينما العربية
الصباح الجديد  -وكاالت:
انطلقــت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان
السينما العربية  ، ACAوكانت بداية التكرمي
في املهرجان مبنح الفنانــة ليلى علوي جائزة
خاصة عن شوطها السينمائي الذى تخطى
فيلما.
85
ً
وســلمت النجمــة إلهــام شــاهني جائزة
تكرمي ليلى علوي بوصفهــا صديقة عمرها،
وأكدت علوي ســعادتها بتكرميها باملهرجان
لسببني ،األول بسبب تكرميها على شوطها
السينمائي بكونها فخورة به ،والثاني أن من
قام بتكرميها صديقتها إلهام شاهني.
يُذكر أن حفل توزيع جوائز الســينما العربية
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في
د و ر تــه
الثالثــة يقــام
بتنظيم "مؤسسة
ديرجست للطباعة
والنشــر والتوزيع"،
املالكــة واملنظمة
للجوائــز ،ويعتمــد
احلفــل علــى عــدم
الكشف عن أي من الفائزين
باجلوائــز إال في احلفل ،بعد إعالن
املرشــحني األربعة لتعطى عنصر
التشويق واملفاجأة.

أخبــارهــــــــــم
جورج كلوني
نظمت مجلــة Variety
حفــا ضخمــا بوالية
بنسيلفينيا األميركية،
يدعــم حقــوق املــرأة
بهوليوود ويدعم حمالت
مناهضة التحرش التي
انتشــرت فــي الفتــرة
األخيرة بشكل قوي.
وشــهد احلفل حضورا
كبيرا مــن عدد من جنوم
هوليــوود ،كان أبرزهــم
النجــم جــورج كلوني
وزوجتــه أمــل كلوني،

حيث قدم كلوني خطبة
أمــام احلاضريــن كانت
حديث وسائل اإلعالم ملا
جاء بها من تقدير كلوني
لزوجته.

أنجيلينا جولي

جانب من احلضور ألمسية أدب احلكمة في وادي الرافدين قدميا

اليومية ،وغايتها ترســيخ األسس
االجتماعية.
واعتنى العراقيــون األوائل بالعائلة
بوصفها الوحدة األساســية لبناء
اجملتمــع ،كمــا اهتمــوا بالفوارق
االجتماعيــة ،واملــرأة ،والقضايــا
الثقافيــة ،وتأسســت مــدارس
متخصصة ،كان من مهامها اعداد
هذه احلكــم والنصائح وتنظيمها،
وادخالهــا فــي مناهــج التعليم
املدرسي.
واســتقطبت املدرســة السومرية
رجــال العلــم والثقافــة للقيام
بترتيب تلك احلكم ،وسار األكديون
والبابليــون واآلشــوريون على نهج
السومريني في العناية بأدب احلكمة،
وجاء العديــد من األلواح
األدبية ،بلغة مزدوجة
مــن الســومرية
واألكدية ،فكان
األدب ميلــك
خا صيــة
ا ال بــد ا ع
الفني.

العراقيون عرفــوا بانتقاء املواضيع
ذات األثر املصيري على حياة الناس،
وتفضيل الطاقــات الدرامية فيها،
مســتهدفني ايقــاظ وتنشــيط
الفضائــل ،واتصف القــول املأثور
بااليجــاز وبالغــة احلجــة ،واتصل
هــذا األدب باالحاجــي والقصص،
وأصبحت العائلــة كيانا اجتماعيا
تتعــزز فيه حقــوق االنســان ،وان
مجموعة االمثال واالقــوال املأثورة
ركــزت على محــاور عديــدة ،مثل
املوقــف مــن العمــل ،والفــوارق
االجتماعيــة ،واالســرة والعالقات
العائليــة ،ومحــور مكانــة املرأة،
ومحور املوقف من الثقافة واملعرفة،
ومحور األخالق العامة.
النشاط املعرفي في العراق القدمي،
حسب الباحثني مر بثالثة
مرتكزات أساســية،
اولهــا الكتابــة
ا ملســما ر ية
وثانيها املعبد،
و ثا لثهــا
ا ملد ر ســة
ا لعر ا قية ،
و شكلت
هــذ ه

املرتكزات حواضــن خصبة للثقافة
العراقيــة ،التي أمــدت احلضارات
الالحقة ،بنشــاط علمــي وثقافي
كبيريــن ،وبــن املؤرخــون ان هناك
عوامل عديدة ،ساعدت على اصالة
الثقافة العراقية ،أبرزها انها حاجة
ضرورية لتحقيــق التطور في احلياة
االنســانية ،فالسومريون وجدوا في
التعليــم اســتجابة حلاجتهم في
مسك السجالت ،التي يدونون فيها
أعمالهم ،وينظمون أعمال حسابات
املعبــد ،واملراكــز احلكوميــة ،وقد
استعملوا األلواح الطينية ،لتدوين
أعمالهم ،ثم جففــوا تلك األلواح،
في أشعة الشمس او تنانير النار.
وأمامنا مســلة حمورابي التي أراد
بها مبدعهــا بأن يجعــل العدالة
تسود في األرض ،فركزت على األمور
املدنيــة ،وكانت تهدف الــى توفير
احلماية الــى جميع النــاس ،وقدم
حمورابي درسا عميقا في اعالء شأن
احلياة االنســانية ،باحترام القوانني،
وكان رجل دولة وسياســة وادارة من
الطــراز األول ،فيعلــم الناس ان اي
قوة حقيقية تســتمد جوهرها من
العدالة ،ومــن القانون الذي هو أداة
تطبيقها.

توصل صحفيون أميركيون
إلــى حقيقــة "العالقة
الرومانســية" التي تربط
املمثلة األميركية أجنيلينا
جولي واملمثل كيانو ريفز.
وأفــاد صحفيــو موقــع
" ،"Gossip Copالذيــن
أجروا حتريــات خاصة عن
هــذا املوضوع الشــائك،
بــأن عالقة جولــي بريفز
محــض شــائعات ،وال
أساس لها من الصحة من
خــال "التحقيقات التي
أجريناها".
وأعربت جولي بنفســها،

عبر مكاملة مع شــخص
مقــرب مــن دائرتهــا
االجتماعية ،أنها ال ترتبط
بأي عالقة مع أي شخص
كان ،وتركــز فــي هــذه
املدة على راحــة ورفاهية
أطفالها.

توم هوالند
بــدأ النجم تــوم هوالند
بتصويــر اجلــزء اجلديــد
مــن فيلم ســبايدر مان
أو الرجــل العنكبــوت
ضمــن سلســلة أفالم
لألبطــال
marvel
اخلارقــن .والتقطــت
عدســات املصوريــن
لقطــات جديــدة مــن
تصوير مشــاهد الفيلم،
بأحــد مواقــع التصوير
اخلارجية بنيويورك حيث
ظهــرت برفقــة هوالند
النجمة الشــابة زينديا
التــي تــؤدي دور حبيبته
ميــري جني ،وقــد ظهر
توم للمــرة األولى بالزي
اجلديد للرجل العنكبوت.
ومن املقــرر طرح الفيلم

مطلع عام  2019القادم
قبل طــرح اجلــزء الرابع
من سلســل .avengers
والرجــل العنكبــوت
شخصية خيالية خارقة
تظهر في الكتب املصورة
األميركيــة عن شــاب
يتيــم يتربى فــي كنف
عمــه ،ويلدغه عنكبوت
مطــور جينيــا ومينحه
بعض صفاته من أهمها

وجبة عشاء بـ  7500دوالر تثير الجدل
الصباح الجديد  -وكاالت:
ظهــرت على مواقــع التواصل
االجتماعي ،صور لوجبة عشاء،
تقدر قيمتهــا بأكثر من 5700
جنيه إسترليني (نحو 7500
دوالر) للشخص ،تناولها
رواد مطعم صيني،
ممــا أثــار جدال
كبيرا.
وقدم مطعم
"ذا بانكت"
فــي

شــانغهاي ،ألحد رواده وجبة عشاء
بسعر خيالي ،مثل الكافيار املمتاز
( 5700دوالر) والنبيــذ هالم ( 15ألف
دوالر) وحساء ذيل التمساح (2500
دوالر).
وبلغت تكلفــة الفاتورة ،على وفق
ما ذكــرت صحيفة "ديلــي ميل"
البريطانية ،نحو  60ألف دوالر.
وقال املصــدر إن الوجبة تناولها ابن
أحد أشهر رجال األعمال في الصني،
برفقة أصدقائه.
وأجرت ســلطات شانغهاي حتقيقا
مع املطعم ،بعدما انتشــرت صور

الوجبــة على املواقــع االجتماعية
والفاتورة التي مت أداؤها في النهاية.
وتضــم الفاتــورة  20طبقــا باردا
وســاخنا ومشــروبات وســجائر،
إضافة إلى وجبة خاصة الســائق،
إلى جانب رسوم اخلدمة.
وذكــرت صحيفة "بي جــي نيوز"
أن العشــاء تناوله جيانغ شني ،ابن
رجل أعمال صينــي معروف يدعى
جيانــغ كونلونــغ .رئيس شــركة
"،"China Rare Earth Holdings
فيما يشتهر ابنه بحبه للسيارات
الرياضية.

مسيرة للزومبي في تشيلي
الصباح الجديد-وكاالت:
ارتدى مئــات األشــخاص في
تشــيلي أزياء ملطخة بالدماء
في محاكاة للموتى السائرين
(الزومبي) وخرجوا إلى شــوارع
ســانتياغو ،وذلــك فــي الذكرى
السنوية العاشــرة ملا يطلق عليها
"مسيرة الزومبي".
املســيرة اســتلهمت الفكرة من
برنامج تليفزيوني بعنــوان "امليت
السائر".
وضــع محبــو الزومبــي دهانــات
علــى وجوههم ودما كذبــا حملاكاة
الوحشــية الكاملة للزومبي .وسار
املشاركون في املسيرة ،حيث عرضوا

أزياءهم.
وتنظم "مســيرة الزومبي" قبل أســبوعني
من عيــد الرعب (هالويــن) كل عام ،وتنظم
مسيرات مشابهة في أرجاء العالم.
"الزومبي أو الكســالى" هو اجلثة املتحركة
التي أثارتها اعمال سحرية .وغالبا ما يطبق
هذا املصطلح اجملازي لوصف شــخص منوم
مجرد من الوعي الذاتي.
ومنذ أواخر القرن  19اكتســبت شــخصية
الزومبي شعبية ملحوظة .خاصة في أميركا
الشــمالية والفولكلور األوروبي .وفي العصر
احلديث .مت تطبيق مصطلح "الزومبي" على
املوتى االحياء فــي أفالم اخليال املرعب .وجرى
تصوير فيلم ميثلهم ســنة  1968من إخراج
جورج روميرو واسماه ليلة احلي امليت.

باكستاني يدخل موسوعة
غينيس بتحطيم الجوز
الصباح الجديد  -وكاالت:
متكن شاب باكستاني من إحراز
رقم قياســي غريب ،بعدما جنح
في كســر  247حبة جوز برأسه
في غضون دقيقة واحدة.
وظهر محمد راشــد نسيم في
مدرســة ثانوية مبدينة كراتشي،
جنوبــي البــاد ،وهــو ينحنــي
بجبهته ،ثم ينهال على حبات اجلوز
بسرعة ،على وفق ما نشرته صحيفة
"ديلي ميــل" البريطانية .وعلى الرغم من
نزيف الــدم الواضح في جبني نســيم ،إال أنه
أصر على إكمــال التحدي ،ولم يتوقف ،إال بعد

أن ضمن رقما جديدا في موسوعة غينيس .وسبق
لنســيم أن أحرز عدة أرقام قياســية غريبة ،مثل
كسر أكبر عدد من حبات جوز الهند بالرأس ،فضال
عن إزالة أكبر عدد مــن أغطية الزجاجات .ويقول
نسيم ،إنه ال يتلقى أي دعم من السلطات احمللية،
لكنه عازم على حتطيم خمسني رقما قياسيا في
حياته ،كي يصبح مبعثا للفخر لدى أبناء وطنه.
ويثيــر هذا النوع مــن األرقام جدال فــي املنصات
االجتماعية ،ففــي الوقت الــذي يعدها البعض
مظهرا من مظاهر القوة والتحدي ،يرى منتقدون
أن "اإلجناز" يروج سلوكا مضرا بالصحة ،سيما أن
الشاب الباكســتاني لم يكترث بالدم الذي سال
من جبينه.

