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فالح الفياض يعود الى

بلغ حجمها  3.62مليون برميل يوميًا في تشرين األول الجاري

ممارسة مهماته األمنية

"النفط" تعتزم زيادة الصادرات إلى

بغداد  -الصباح الجديد:
أكــد مكتــب مستشــار األمن
الوطني أمس االثنني ،عودة فالح
الفيــاض الــى جميــع مناصبه
حلني حســم الدعــوى التي كان
أقامها فــي محكمــة القضاء
اإلداري بإيقاف العمل بأمر ديواني
أصدره رئيــس الــوزراء العراقي
حيــدر العبادي فــي الثالثني من
آب املاضي ويقضــي بإعفائه من
مناصبه األمنية.
وقــال مدير املكتب فــي تصريح

 4ماليين برميل يوميًا في العام المقبل
بغداد ـ الصباح الجديد:
تخطط وزارة النفط رفع صادرات
اخلام من املوانــئ اجلنوبية للبالد
الــى  4ماليني برميــل يوميا ً في
الربع األول من العام املقبل.
وقال وزير النفط جبــار اللعيبي
أمس االثنــن إن العراق يخطط
لزيادة صــادرات النفط من موانئ
اجلنوب إلى أربعــة ماليني برميل
يوميا في الربع األول من .2019
ونسبت الوزارة إلى اللعيبي قوله
في بيــان إن موانئ اجلنوب تصدر
 3.62مليــون برميــل يوميا في
الوقت احلالي وهو أعلى مستوى
صادرات لها على اإلطالق.
يأتــي هذا الرقم مــن الصادرات،
ارتفاعا مــن  3.560ماليني برميل
يوميا في أيلول املاضي.
وفــي الوقــت الذي تســتهدف
الواليات املتحدة وقــف صادرات
النفط اإليراني متاما ً فان تغطية
االنتــاج العاملي ضمــن أوبك من
املتوقع أن يأتي من أعضاء آخرين
كالعــراق والســعودية ،في حني
تتوقع أكبــر منتج في أوبك زيادة
إنتاجها النفطي الشــهر املقبل
مــن  10.7مليون برميــل يوميا
في الوقت احلالــي الى  12مليون
برميل يوميا.
وقــال اللعيبي ،علــى وفق بيان

لــوزارة النفــط نشــرته علــى
موقعها اإللكتروني ،إن "صادرات
العــراق النفطية ،جرى تصديرها
مــن املؤانئ ومنصــات التحميل
اجلنوبية" على اخلليج العربي في
محافظة البصرة.
واضــاف ان "هذا االجنــاز الكبير
حققــه العاملون فــي القطاع
النفطي باجلهــد الوطني وخالل
مــدة زمنيــة قصيــرة وفي ظل
ظروف وحتديات غيــر طبيعية".
مبينا ً ان "خطــط الوزارة احلالية
تؤكد على زيــادة الصادرات خالل
الربــع االول مــن العــام املقبل
."2019
وأكــد اللعيبــي علــى "أهمية
شركة النفط الوطنية في تطوير
القطاع النفطي العراقي ملا لها
من صالحيات واسعة ،اضافة الى
دعم تنمية األقاليم واحملافظات".
فــي الســياق ،ارتفعت أســعار
النفــط العاملية ،أمــس اإلثنني،
مبعــدل  ،1.2%وســجلت العقود
اآلجلة للنفط  81.4دوالر للبرميل،
بزيادة نحو دوالر مقارنة بســعره
أول مــن أمــس ،وســط ارتفاع
اخملاطر اجليوسياسية التي تهدد
اإلمدادات العامليــة ،والتهديدات
الســعودية بالرد بنحو أكبر على
أي إجراء يتخذ ضدها.

 50نائبا طالبوا بإلغاء

نظام التعليم "األحيائي
والتطبيقي"

بغداد  -الصباح الجديد:
دعا النائب جمــال احملمداوي و49
نائبا آخر الى الغاء نظام التعليم
(اإلحيائي والتطبيقي) في املدارس
الثانوية ،الفتا الى ان هذا النظام
ليس مالئما لظروف التعليم في
العراق.
وقال احملمداوي في مؤمتر صحفي
مشــترك ،بعد جمــع تواقيع 50
نائبا ان هذا النظام ال ينسجم مع
االســتراتيجية الوطنية للتربية
والتعليم العالي للسنوات 2011-
 2020والتي تؤكد ضرورة التنسيق
منشأة نفطية جنوبي البالد

اجتماعات مكثفة للقيادات األمنية لتأمين المعلومات االستخبارية

بغداد  -وعد الشمري:
أكدت اإلدارة احمللية في األنبار ،أمس
االثنني ،جناح القوات العســكرية
خالل األيام املاضية في استهداف
عدد كبير من أوكار تنظيم داعش
اإلرهابي غرب البــاد ،وحتدثت عن
استقرار تعيشــه مدن احملافظة

السياسي ،واالستقرار الذي حصل
في احملافظــة ملس املواطــن اثره
وذلك قد أوصل رســائل اطمئنان
إلى القوات العسكرية بان هناك
من يتعاون معهم".
واضاف الكعود فــي تصريح إلى
"الصباح اجلديــد" ،أن "الثقة بني

العراق يشارك في افتتاح فعاليات اسبوع
القاهرة االول للمياه

املواطن فــي االنبــار والقطعات
العســكرية قد تعــززت إلى حد
كبيــر ،ســيما أن املرحلة تتطلب
تعاونا ً بني الطرفني مبا يبعد مخاطر
االرهاب ،حيــث مت عقد اجتماعات
مكثفة من اجــل تأمني احلصول
على املعلومة االستخبارية".
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بتزوير وثائق رسمية في انتخابات اإلقليم
السليمانية–ـ عباس كاريزي:
اســتجابت وزارة الداخليــة
ملطالب عدد مــن القوى واالحزاب
الكردســتانية ،اجتمــع ممثلوها
بالوزيــر قاســم االعرجــي الذي
وجــه بفتح جلان حتقيقية بشــأن
حصول تزوير كبير بأوراق رســمية
اســتخدمت للتصويــت فــي
انتخابات برملان اقليم كردســتان

الذي جرى آخر الشهر املاضي.
واصدر وزير الداخلية امرا بتشكيل
ثــاث جلــان مختصــة للتحقيق
في تزوير االف مــن هويات االحوال
املدنيــة والوثائــق الرســمية،
استجابة ملطالب ممثلني عن حركة
التغيير واجليل اجلديــد واجلماعة
واالحتاد االســاميني ،قالوا ان تلك
الهويــات والوثائق اســتخدمت

aتقريـر

صــدرت مــن قيــادات العمليات
فــي احملافظــة واجلزيــرة والبادية
بــأن يتم التعامل مــع املعلومات
االستخبارية ،وهو ما اكدت عليه
اللجنــة االمنية العليا برئاســة
احملافظ مطلع االسبوع اجلاري.
تتمة ص3

 150ألف زائر لمعبد اللش
وحضور كثيف لشخصيات رسمية

الداخلية االتحادية تفتح تحقيقًا
للتزويــر والتالعــب فــي نتائــج
انتخابات برملان كردستان
وقال رئيس كتلــة حركة التغيير
عضو الوفد الكردي املشــارك في
اجتماع وزير الداخلية كاوة محمد
في تصريــح للصبــاح اجلديد ان
وزير الداخلية تفهم مطالب قوى
املعارضة بحصول خروقات وتالعب
كبير في انتخابات برملان كردستان

وأشــار إلــى أن "اخلــروق االمنية
االخيــرة ال ميكن اعتبارهــا بانها
تشــكل تهديــدا ً خطيــرا ً على
احملافظــة ،كــون هنــاك خاليــا
للتنظيــم االرهابــي موجودة في
جميع املدن العراقية".
ونــوه الكعود إلــى أن "توجيهات

واالســتيالء علــى االف االصوات
وسحبها ألحزاب السلطة من دون
وجه حق.
واضاف محمد ،ان احزاب املعارضة
قدمت عشــرات االدلة واالثباتات
الــى وزير الداخليــة حول حصول
تزوير وتالعب فــي انتخابات برملان
االقليم.
تفصيالت ص2
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لطلبة الكليات األهلية والمتزوجين الجدد والسكن

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف النهرين اإلســامي
التابع لوزارة املاليــة أمس االثنني،
عــن تعليمات بشــأن منح قروض
لشراء وحدات سكنية.
واوضح مدير املصرف محمد سمير
أن "التعليمات اجلديدة ســمحت

للموظف الراغب بشراء دار سكنية
بقيمة ال تتجاوز الـ  75مليون دينار،
باالكتفاء بكفيل مدني واحد فقط
بــدال من اثنــن ،مع اإلبقــاء على
الكفيلني إذا تــراوح مبلغ املرابحة
من  75الى  150مليون دينار" ،مبينا
انه "مت متديد مدة تســديد املرابحة

الــى  15عاما بدال مــن  ،10فضال
عـن تخيير املستفـيد مبدة السداد
حسب إمكانيته مبدة ال تتجاوز الـ
 15عاما".
وأضاف سمير ،أنه "مت أيضا ً اعتماد
مبلــغ املرابحة (الفائــدة)  4باملئة
سنويا مـــن املبلغ املتبقي بعكس

ما كان معموال ً به سابقا وهو 8,3
على كامل املبلغ ،كما مت الســماح
للموظف بشــراء دار اهله مـــن
الدرجة االولــى او من االخ واالخت
واالب واالبــن واالم واالب وصوال الى
الدرجة الرابعة..
تتمة ص3

شبح المجاعة يهدد سكان

تفتش القنصلية السعودية في إسطنبول

الصباح الجديد  -متابعة:
وصل مســؤولون ســعوديون
الــى قنصليــة بالدهــم في
إسطنبول ضمن فريق العمل
الــذي تشــكل بخصــوص
اختفاء الصحفي الســعودي
جمال خاشــقجي ،والتقطت
كاميــرات الصحافــة حلظة
دخولهم.
وأعلنــت وزارة اخلارجيــة
التركيــة امــس أن اجلانــب
التركي سيشــرع في تفتيش
القنصليــة الســعودية في
اسطنبول مساء اليوم نفسه،
وذلك على خلفية أزمة اختفاء
الصحفي والكاتب السعودي
جمال خاشقجي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمي أمــس االثنني،
عن إطالق اســتمارة التقدمي الى
قنــاة التعليــم احلكومي اخلاص
الصباحي (املوازي) للعام الدارسي
 ،2019 – 2018في حني اشارت الى
وجه
أن وزيرها عبد الرزاق العيسى ّ
بتخيف اجور تلك القناة.
وقــال املتحدث الرســمي للوزارة
حيدر العبــودي في بيــان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه،
إن "قبــول الطلبــة ضمــن هذه

القناة يتطلــب أن يكون الطالب
مســتوفيا للشــروط املتعلقة
بالقبــول املركزي" ،مشــيرا ً الى
أنــه "يحق للطلبة مــن خريجي
الدراســة اإلعداديــة للســنتني
الدراســيتني  -2017 2016و2017
–  2018التقدمي على هذه القناة".
وأضــاف العبــودي ،أن "معــدل
الطالب يجب أن ال يقل عن درجتني
عن احلد األدنى للقبول في كليات
اجملموعة الطبية على مســتوى
احملافظة للتخصص املناظر...
تتمة ص3

مصرف النهرين اإلسالمي يفتح باب القروض

االعالم يتهم ميتا بقتل خاشقجي والسلطات التركية
واوردت قناة "سي.إن.إن.تورك"،
أن "مصــادر دبلوماســية في
اخلارجيــة التركيــة ،رجحت
بشكل كبير أن يجري تفتيش
مقر القنصلية السعودية في
اسطنبول ،مبشــاركة طاقم
التحقيق التركي الســعودي
املشــترك الذي مت تشــكيله
للتحقيق في ملــف اختفاء
اإلعالمــي الســعودي جمال
خاشقجي".
وكانــت الســلطات التركية
قد أعلنت اخلميــس املاضي،
تشــكيل مجموعــة عمــل
مشــتركة مــع الســعودية
للكشف عن مالبسات قضية
اختفاء الصحفي الســعودي

التعليم تفتح التقديم على

اعتماد مبلغ الفائدة  % 4سنويا

بعد تحول اختفائه الى قضية دولية..

جمال خاشــقجي ،وذلك بناء
على مقترح من الرياض.
واختفــى خاشــقجي بعــد
دخوله مقر قنصلية بالده في
مدينة اسطنبول الثالثاء قبل
املاضي ،وفقــد االتصال به إثر
ذلك.
وقدمت الســلطات التركية
والســعودية روايات متضاربة
بشأن مكان خاشقجي ،حيث
تقول أنقــرة إنه لم يخرج من
مبنــى القنصلية الذي دخله،
بينما تصر الريــاض على أنه
غادره بعد وقت وجيز من إنهاء
إجــراءات معاملــة متعلقة
بحالته العائلية..
تتمة ص3

بــن نوعيــة وكميــة مخرجات
التعليم الثانــوي والتخصصات
العلمية واالنسانية في اجلامعات.
واضــاف "لذلك ندعــو الى اعادة
العمل بالنظام التعليمي السابق
أي تقسيم الدراسة الثانوية الى
فرعني (علمــي وادبي ) فقط ،النه
اثبت جدواه العلمية وانسجامه
مع التعليــم في العــراق وعلى
مدى ســنوات طويلة تخرج على
اسســه االف العلماء والباحثني
واملهندسني واالطباء".
تتمة ص3

قناة القبول الموازي والعيسى
ّ
يوجه بتخفيض األجور

استهداف واسع ألوكار تنظيم داعش في صحراء األنبار
بفضل تعاون املواطنني ،مشــيرة
إلى أن معلومات مهمة بدأ العراق
احلصــول عليهــا مــن دول اجلوار
بشأن حتركات العناصر اإلرهابية.
وقــال رئيس اللجنــة االمنية في
احملافظة نعيم الكعود إن "الوضع
االمني في االنبــار مرتبط باجلانب

لـ"الغــد بــرس" " ،صــدر قرار
محكمة القضــاء اإلداري العليا
بإيقاف العمل بإجــراءات تنفيذ
األمــر الديوانــي والــذي أصدره
رئيــس الــوزراء حيــدر العبادي
املنتهية واليته بشأن إعفاء فالح
الفياض".
وأضــاف انــه " مــن الناحيــة
القانونية فأن الفياض ســيعود
جلميــع مناصبــه حلني حســم
الدعوى".
تتمة ص3

جانب من عملية تفتيش القنصلية

 60دولة في العالم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ما تزال اجملاعة ضمن مستويات
تثير القلق في نحــو  60دولة،
وفقــا ملؤشــر عاملــي وضعته
منظمتان غير حكوميتني هما
االيرلندية "كونسيرن ورلدوايد"
واألملانية فيلتهنغرهيلفي.
وبلغــت اجملاعــة مســتويات
خطيرة في  51دولة (مثل تشاد
واليمــن ومدغشــقر وزامبيا
وســيراليون) ومقلقــة فــي
جمهورية أفريقيا الوســطى،
وفقــا لهــذا التقريــر الــذي
كشــفت عنه هذا األســبوع
في ميالنــو منظمــة اإلغاثة
اإليطالية "تشيسفي".
كمــا تعــرب املنظمــات عن
قلقها الشــديد حيال األوضاع
فــي ســبعة بلــدان (بينهــا
الصومال وبوروندي وســورية)
حيث أمكنهــا جمع معطيات

بشــكل جزئي فقط  .ويعاني
ما مجموعــه  124مليونا من
اجملاعة احلادة فــي العالم ،في
حــن يتأثر  151مليــون طفل
بتوقف منوهم فــي حني يهدد
املوت  51مليونا.
وبرغم هذه املعطيات املقلقة،
ظهــر بضــع التحســن فقد
انخفض مؤشر اجملاعة العاملي
بني عامي  2000و  2018في 119
دولة الى  20.9من  .29.2فقد مت
إحراز تقدم فــي أنغوال وإثيوبيا
ورواندا وســريالنكا وبنغالدش.
لكن مــن أصــل  79دولة في
التصنيــف العاملــي ضمــن
مســتوى معتدل من اجملاعة أو
خطيــر أو مثير للقلق أو مقلق
للغايــة ،فقط  29ســتحقق
هدف القضاء على اجملاعة عام
.2030
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عبدالزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

استجابة لطلب من أربعة أحزاب كردستانية

وزارة الداخلية االتحادية تفتح تحقيقًا
بتزوير وثائق رسمية في انتخابات إقليم كردستان
برلمان الزعفرانية
الزعفرانية  ،واحدة من املــدن البغدادية املهمة  ،ألنها متثل
ثقال ســكانيا وصناعيا وزراعيا  ،فعدد ســكانها ناف على
 ٧٠٠الف نسمة  ،ومعظمهم يقع ضمن الشرائح العمرية
النشطة اقتصاديا  ،وهم طيف اجتماعي متجانس بألوانه
اجلميلة ما اعطاها نكهة طيبة لها عالقة باســم املدينة
املشــتقة من الزعفران االصفر الذي يعطي الطعام نكهة
طيبة .
وفــي اجلانب الصناعي  ،فان الزعفرانيــة تكاد تكون االولى
على مســتوى العاصمة والعراق بعدد املصانع والشركات
واملعامل سواء كانت حكومية ام مختلطة ام تابعة للقطاع
اخلاص  ،وقد زاد هذا التنوع الصناعي من اهمية الزعفرانية
وجعلها محــط اهتمــام رجــال االعمال واملســتثمرين
والعاملني القادمني اليها من شتى احملافظات  ،وزراعيا  ،فان
هذه املدينة ُمحاطة بالبساتني واملزارع التي ترتوي من نهري
دجلة و ديالي اللذين يلتقيان فــي كنف الزعفرانية ..يرافق
ذلك التنوع الســكاني والصناعي والزراعي  ،ثراء معرفي ،
فهي مدينــة اجنبت الكثير من الشــعراء واألدباء والكتاب
واملهندســن واألطباء والقضــاة والصحفيني وأســاتذة
اجلامعات الذين يشار اليهم بالبنان ...
ولكــن علــى الرغم مــن كل هذا الغنــى املتنــوع  ،إال ان
الزعفرانية مازالت تعاني الكثير من املشكالت ،السيما في
اجلانب اخلدمي بشتى مفاصله .
والزعفرانيون بوصفهم مواطنني فعالني  ،رسموا ألنفسهم
مسارات حياتية مهمة تسهم في تلبية متطلبات املدينة
من اخلدمات وغيرها  ،ومن املبادرات اجلميلة التي تســتحق
التوقــف عندها هي قيــام مجموعــة من ابنــاء مدينة
الزعفرانيــة بإنشــاء مركز اجتماعي اطلقــوا عليه مركز
تقدم الزعفرانية  ،وهذا املركــز يديره واحد من الصحفيني
الشــباب من ابناء املدينــة وهو الصحفي جعفــر الونان
يعاونه مجموعة من وجوه املدينة وباختصاصات مختلفة
 ،فبينهم القاضي واملهندس والطبيب والصحفي وشــيخ
العشــيرة  ..الخ  ..واملركز دائم االنعقاد مبا يشبه البرملان ،
فهو مفتوح ملواطني املدينة  ،ليناقشوا قضاياهم اليومية
ويبحثون عــن احللول واملعاجلــات  ،ولقد متكنــوا فعال من
معاجلة جملة من املشــكالت املرتبطة بقطاعات التعليم
والصحة وبقية اخلدمات  ،ولكن االهم من هذا هو ســعي
ادارة املركــز املذكور إلى اســتضافة كبار املســؤولني في
احلكومــة  ،ليعرضوا عليهم مشــكالتهم وبيان مفاصل
التقصيــر ومواطــن احلل لتلك املشــكالت التــي ترتبط
بالقطاع الذي ميثله ذلك املســؤول  ،واجلميل ايضا ان هناك
استجابة طيبة من قبل العديد من املسؤولني للحضور إلى
املركز واالستماع إلى مشكالت ابناء الزعفرانية  ..وآخر تلك
املبادرات متثلت باستضافة وزير العمل والشؤون االجتماعية
 /وزير الصناعة وكالة املهندس محمد شــياع السوداني ،
وكنــت مدعوا حلضور هــذا اللقاء  ،الــذي كان مثمرا جدا
 ،وقــد راقني كثيرا الطريقة التي عــرض بها ابناء منطقة
الزعفرانية قضاياهــم املتعلقة بوزارتي العمل والصناعة ،
وكان الوزير الســوداني متفاعال بنحو جيد  ،كان احلاضرون
قد وزعوا االدوار فيما بينهم بحسب االختصاص  ،فتحدثوا
بطريقــة علمية مقنعة  ،وعلى مدى ثالث ســاعات ليلية
متواصلــة كان احلاضرون يطرحون املشــكلة تلو االخرى ،
وكان الوزير يجيبهم عن كل قضية يطرحونها ويســجلها
في دفتر مالحظاته واعــدا اياهم بإيجاد احللول لكل واحدة
منهــا  ،ولم يكتف ابنــاء الزعفرانية بطرح مشــكالتهم
اخلدمية فقط  ،امنا ذهب احلديث إلى املشــهد السياســي
 ،فتحدث عدد منهم محلال ومســتقرئا لهذا املشهد وما
ستؤول اليه مسارات االحداث .
وهنا ميكنني القــول ان جتربة كهذه تعد جتربة مهمة ألنها
تسهم في اعطاء اجملتمعات احمللية دورا فعاال لتكون شريكة
في عمليــة صناعة القرار  ،وهي جتربة تشــبه متاما الرؤية
اخلاصة بالصندوق االجتماعي للتنمية في العراق الذي اعلن
عن اطالقه مؤخرا  ،وتقوم فكرته على اســاس قيام اجملتمع
احمللي على مستوى القرية واحلي والناحية والقضاء بتحديد
املشاريع التي يحتاجونها  ،بغية متكينهم من الوصول إلى
اخلدمات االساســية في مجال الصحة والتعليم وحتسني
الدخل وغيرهــا  ،وأتوقع ان جتد جتربة «برملــان الزعفرانية»
صدى طيبــا لها في مناطــق اخرى  ،ألنها متثل جتســيدا
حقيقيا للمشاركة اجملتمعية في تغيير الواقع نحو االفضل
 ،وليس مستبعدا في ان جند الذين وضعوا فكرة هذا البرملان
 ،اعضاء فــي البرملان العراقي  ،وســيكونون مختلفني عن
غيرهــم ألنهم جاءوا إلى البرملان وهم مدججني باخلبرة  ،ما
يعطيهم زخما استثنائيا في حل املشكالت والقضايا .

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
استجابة ملطالب عدد من القوى
واالحزاب الكردستانية وجه وزير
الداخلية قاسم االعرجي بفتح
جلــان حتقيق عراقية مبا يقال عن
حصول تزوير كبير بأوراق رسمية
اســتخدمت للتصويــت فــي
انتخابات برملان اقليم كردستان.
واصــدر وزير الداخلية قاســم
االعرجي امرا بتشكيل ثالث جلان
مختصــة للتحقيق فــي تزوير
االف اجلناســي وهويات االحوال
املدنية اســتجابة ملطالب كتل
حركــة التغيير واجليــل اجلديد
واجلماعة واالحتاد االســاميني،
تقول انها اســتخدمت للتزوير
والتالعب في نتائــج انتخابات
برملان كردستان
وقال رئيس كتلة حركة التغيير
عضــو الوفد الكردي املشــارك
في اجتمــاع وزير الداخلية كاوة
محمد فــي تصريــح للصباح
اجلديد ان وزيــر الداخلية تفهم
مطالب قوى املعارضة بحصول
خروقــات وتالعــب كبيــر في
انتخابــات برملــان كردســتان
واالســتيالء على االف االصوات
وســحبها ألحزاب السلطة من
دون وجه حق.
واضــاف محمــد ،ان احــزاب
املعارضة قدمت عشرات االدلة
واالثباتــات الى وزيــر الداخلية
حول حصول تزويــر وتالعب في
انتخابات برملان االقليم ،مشيرا
الى ان حزبي السلطة زوروا اكثر
من  200الــف صوت اغلبها في
اربيل ودهوك وهي مناطق نفوذ
احلزب الدميقراطي.
واشــار محمــد الــى ان وزيــر
الداخلية أكد خــال اجتماعه
برئاســة كتل احزاب املعارضة
الكردية االربعة ،ان تزوير االوراق
الرســمية في الدولة العراقية
جرميــة كبيرة تهــدد امن البالد
«وسنشــكل جلانــا مختصة
للتحقيــق ومحاســبة اجلهات
املتورطة بذلك».
واضــاف ان احــزاب املعارضــة

كاوة محمد :ان
وزير الداخلية
تفهم مطالب قوى
المعارضة بحصول
خروقات وتالعب كبير
في انتخابات برلمان
كردستان واالستيالء
على االف االصوات
وسحبها ألحزاب
السلطة من دون وجه
حق

جانب من عملية العد والفرز االصوات في االقليم

بانتظــار مفوضيــة انتخابات
االقليــم االعالن عــن النتائج
النهايــة النتخابــات برملــان
كردستان كي تعلن عن موقفها
النهائي من العملية السياسية،
مؤكدا ان لــوزارة الداخلية في
احلكومــة االحتاديــة احلــق في
التحقيــق باســتخدام وثائق
ومستمســكات رســمية في
دوائر احلكومة االحتادية املوجودة
بإقليــم كردســتان للتالعــب
بنتائج االنتخابات لصالح بعض
االحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته بعثت عشرات
منظمــات اجملتمــع املدني في
إقليم كردستان مذكرة احتجاج
إلى رئيــس اجلمهورية ،طالبت
فيها بعدم التزام الصمت جراء
االنتهــاكات الدســتورية التي

حدثت في أثناء انتخابات اقليم
كردستان االخيرة.
وجاء فــي بيان موقــع من قبل
أكثر مــن  14منظمة مجتمع
مدني تعمل في اقليم كردستان
«انــه مت إصدار آالف اجلنســيات
العراقية وهويات االحوال املدنية
املزورة بهدف التالعــب بنتائج
االنتخابــات ،وان ذلك يعد تزويرا
كبيــرا لالنتخابــات وســتؤثر
على ســمعة اقليم كردستان
والعراق وستؤدي الى االنتقاص
مــن اهمية ومكانة اجلنســية
العراقية.
واضاف البيــان أن «إصدار هذه
الكمية الكبيرة من اجلناســي
العراقية بنحو مخالف للقوانني
والتعليمات ســتؤدي الى خلق
العديد من املشــكالت وتعرض

الســلم االجتماعــي للخطر
في البلدان التي فيها ســيادة
القانون ،وان االطراف السياسية
واجلهات الرســمية كان عليها
ان تتصدى ومتنــع حصول هذه
التزويرات التي متــارس من قبل
املواطنني.
وأشــار البيان إلى أنه «في هذا
البلد ،االطراف السياســية هي
من تقــوم بتعليــم املواطنني
كيفية اجراء التزوير ،وان ذلك بال
شك سيؤدي الى خلق كوارث.
وتابــع البيــان أن االطــراف
السياسية املشاركة ال ينكرون
هــذه احلقيقــة مــن بينهــم
املتحدث باســم االحتاد الوطني
الكردستاني والذي اشار بشكل
رســمي الى ان االنتخابات التي
اجريــت في محافظتــي اربيل

ادوية سامراء تجهز الصحة والسوق المحلية

النسيج والجلود تفتتح معرضا

بانتاجها من المستحضرات الطبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لصناعة
االدوية واملستلزمات الطبية في
ســامراء احدى شــركات وزارة
الصناعــة واملعادن عــن جتهيز
وزارة الصحــة والســوق احمللي
بعدد من املستحضرات الطبية
ضمن البرنامج االنتاجي لشهر
ايلول املاضي.
وافصح مديــر عام الشــركة
ليــث عبدالرحمن العــزاوي أن
قسم الزهراوي التابع للشركة
عــاود انتاجه للمســتحضرات
الطبية من شــتى انواع احلبوب

حيث قــام بانتاج مســتحضر
ميثبرمي لعالج امــراض التهاب
اجملــاري البولية لتجهيــز وزارة
الصحة وعلى وفق العقد املبرم
معها بكمية ( )944الفا و()260
بلســترا ( 10حبــة × بلســتر)
اضافــة الى انتاج مســتحضر
هســتادين لتجهيــز الوجبــة
االخيرة املتفــق عليها مع وزارة
الصحة وبكميــة بلغت ()766
الفا و( )351بلســترا  ،مشــيرا
الى ان القســم يواصــل ايضا
انتاجه من مستحضر بارابيتال
لعــاج التقلصــات لتجهيــز

السوق احمللية بواقع ( )400الف
بلســتر ومســتحضر سالبيد
لعــاج االم القولــون  ،مؤكدا
ان القســم اكمل استعداداته
النتاج مستحضرات اخرى ضمن
البرنامج االنتاجي لشهر تشرين
االول اجلاري.
في سياق متصل اوضح العزاوي
ان الشــركة ومن خالل قســم
املضادات احلياتية تواصل العمل
النتاج كبســول سيفالكسني
( mg)500بكميــة ( )8مليــون
و( )400الف كبسولة لتزويد وزارة
الصحــة بالوجبة الثانية ضمن

ودهــوك حدثت فيهــا عمليات
تزوير غير مســبوقة ،فيما اشار
مســؤول مكتب االنتخابات في
احلزب الدميقراطي الكردستاني
الــى حــدوث تزوير كبيــر في
الســليمانية ،ومــن جهتهم
اشــارت كل من حــراك اجليل
اجلديد وحركة التغيير واجلماعة
االسالمية واالحتاد االسالمي الى
حدوث حاالت تزويــر كثيرة في
جميع انحاء كردســتان من دون
استثناء».
واوضــح البيــان أن «االطــراف
اخملتلفة قدمت مئات الشكاوى
اضافــة الــى تقاريــر املراقبني
الدوليــن ومنظمــات اجملتمع
املدني والتي اشارت الى احلقائق
بصراحــة ومدعومــة باألدلــة
والوثائــق ،اضافة الى ان (حتالف

من اجل الدميقراطية والعدالة)
قد قاطــع االنتخابات بســبب
التزويرات».
وتابع أن مــا حدث يعد مخالفة
دستورية وأن هذه التزويرات رمبا
ســتهدد الســلم االجتماعي
فــي احملافظــات االربعة إلقليم
كردستان.
وخلص إلى القول إنه وفي حالة
عدم االســتجابة لهذا الطلب
وعــدم قيامكم باملهــام التي
اديتم اليمني القانوني للحفاظ
على الدستور ومنع االنتهاكات
الدستورية فســيتم اعتباركم
مشــاركني فــي اجلرميــة وفقا
لقانون العقوبات العراقي والتي
تنظر الى الفاعلني واملشاركني
والصامتــن على هــذه اجلرائم
كمشاركني في اجلرمية.

في مقر شبكة االعالم العراقي

العقد املبرم معها ومستحضر
سيفالكســن ( mg)250معلق
فموي لالطفــال وبكمية ()400
الف قنينــة كوجبة اولى ضمن
العقد املوقع مــع وزارة الصحة
لتجهيزها بكميــة ( )600الف
قنينة لعــاج التهابات الكلى
واجملــاري البوليــة  ،مؤكــدا ان
كوادر قســم املضادات احلياتية
مستمرة باعمالها لتهيئة املواد
االولية ومواد التعبئة والتغليف
الجناز البرنامــج االنتاجي املقرر
لهــا النتــاج مســتحضرات
الكبسول واملعلقات الفموية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتحــت الشــركة العامــة
لصناعات النســيج واجللود احدى
شــركات وزارة الصناعة واملعادن
بالتعــاون مــع شــبكة االعالم
العراقي املعــرض اخلاص مبنتجات
مصنــع الصوفية التابــع لها من
الزوالي والكاربد والبطانيات وقطع
االرضيات املتنوعة في مقر شبكة
االعــام العراقي للفتــرة من 14
ولغاية  19من شــهر تشرين االول
اجلاري .
وقال مدير عام الشركة ان املعرض
شــهد بعــد افتتاحــه حضورا

اعالميا واسعا وقد نالت منتجات
الشركة املعروضة من املفروشات
اعجاب احلاضريــن بنوعية وجودة
املنتــج  ،اذ اكــد املســؤولون في
الشــبكة دعمهم للشركة علما
ان الشــركة قدمت عروضا خاصة
باالسعار فضال عن فتح باب البيع
بالتقســيط من رواتب املوظفني .
واشار املدير العام ان لدى الشركة
خطة مســتقبلية تتضمن اقامة
معارض فــي عدد مــن اجلامعات
احلكومية واالهلية وباالعتماد على
طلبة هذه اجلامعــات في العمل
كمندوبني للمبيعات.

بمشاركة أكثر من  70دولة والعديد من المنظمات العربية والدولية

العراق يشارك في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة األول للمياه
بغداد – الصباح الجديد:
شــارك العراق ممثــا وزير املــوارد املائية
الدكتــور حســن اجلنابي فــي افتتاح
فعاليات «أسبوع القاهرة األول للمياه»
الــذى عقد حتت شــعار» احملافظة على
املياه من أجــل التنمية املســتدامة «
ومبشاركة أكثر من  70دولة والعديد من
املنظمات الدولية واإلقليمية والقومية،
فضال عــن العديد من الــوزراء واخلبراء
والعلمــاء وممثلــى املنظمــات واجلهات
والهيئات الدولية واإلقليمية .
والتقى الوزير العراقي مع نظيره املصري
الدكتور محمد عبد العاطي الستعراض
القضايا ذات االهتمام املشــترك وعلى
رأسها ســبل إدارة املوارد املائية  ،وأشاد
الوزير اجلنابــي  ،بالتجربة املصرية إلدارة
املوارد املائية ،وخاصة تخفيض مساحة
الزراعات الشــرهة للمياه ،ومشروعات
إعــادة االســتعمال  ،ورفــع الكفــاءة،
وحتسني نوعية املياه ،وحتلية مياه البحر.
وأكد اجلنابي حرصه على االستفادة من
الكيانات البحثيــة املوجودة لدى مصر،
وعلى رأســها املركز القومــى لبحوث
املياه ،واالســتراتيجية التــى وضعتها
الوزارة إلدارة املياه .٢٠٥٠
كما القيت خالل افتتــاح فعاليات هذا
احملفل العاملــي الهام كلمات عدة اكدت

على أن هذا احملفــل العلمي يهدف إلى
تعزيز التعاون بني الدول وتشــارك الرؤى
املســتقبلية ورفع الوعي بقضايا املياه
وتشــجيع األفــكار املبتكــرة ملواجهة
التحديات املتعلقة بها ،واتخاذ اخلطوات
املطلوبــة نحــو اإلدارة املتكاملة ملوارد
املياه.
واشــارت الكلمات التي القيت في هذا
احملفل إلــى أنه ليــس مبقــدور العالم
التصــدي للتحديات في ســبيل بلوغ
أهداف التنمية املستدامة وهي احلصول
على مياه شــرب آمنــة وخدمات صرف
صحي للجميع ،ومــدن صاحلة للعيش
فيهــا ،وأمــن غذائــي ،وأمــن الطاقة،
وحتقيق معدالت منو اقتصادي واستقرار
اجتماعــي ،والوصــول إلــى أنظمــة
إيكولوجيــة ســليمة إال إذا جنــح في
حتســن الطريقة التي تدير بها شــتى
بلدان العالم مواردها الطبيعية خاصة
مــورد املياه وســوف تتصاعد الضغوط
علي هــذا املــورد احليوي نظــرا ً للزيادة
املضطردة في تعداد السكان إضافة إلي
الرغبة في حتقيق معدالت منو اقتصادية
 ،الفتــا ً إلى انخفاض نصيــب الفرد من
املياه ليصل إلي نحو  570م 3سنويا ً عام
 2018مقارنة باملعايير الدولية التي تري
أن يكون نصيب الفرد  1000متر مكعب
سنوياً ،كما أن األمر ال يقتصر فقط على
كمية املوارد املائية املتاحة بل وطبيعتها

صورة تذكارية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة األول للمياه
أيضا ً حيــث أن أكثر من  97%من مواردنا
املائية تأتي من خارج احلدود.
وأكــدت الكلمــات أنه في ظــل تنامي
العجــز في املــوارد املائية فــإن الدولة
حتــاول تقليل الفجوة بني املــوارد املائية

واالحتياجــات املتصاعــدة مــن خالل
إعــادة تدوير املياه والــذي ميثل  25%من
االســتعمال احلالي  ،بخالف اســتيراد
مياه افتراضية في صورة ســلع غذائية
لســد بقية العجز  ،الفتة الــى ان دول

العالــم النامــي وخاصــ ًة دول أفريقيا
وبعض البلدان العربية تعاني من الفقر،
ونقص فــي معدالت التنميــة ،وتدهور
حالة األحــواض املائية ،ونوعيــة املياه،
ونقص إمــدادات مياه الشــرب ،ونقص

الكهربــاء والطاقة ،واســتيراد املعرفة
والتكنولوجيــا ،لعدم امتــاك القدرات
التقنية إلنتــاج تكنولوجيا حديثة.كما
تعد قضية التغيــرات املناخية من أهم
القضايا التي تواجه اإلنسان في العصر
احلديــث كما لها تأثيــر بالغ على تغيير
منط حياته وكافة خططه املستقبلية.
وتعتبر مصــر واحدة من أكثر الدول تأثرا ً
باآلثار السلبية الناجتة عن التغير املناخي
 ،وفي مقدمتها ارتفاع مســتوى سطح
البحــر ،والفقر املائــي ،وتدهور الصحة
العامة واألمن الغذائي واألنظمة البيئية،
ماألمر الذي يؤدي إلى خسائر اقتصادية
باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية
املستدامة للبلدان .
بعد ذلك القى أحمــد أبو الغيط رئيس
جامعة الــدول العربية كلمة اكد فيها
على أن ندرة املياه متثــل التحدي األكبر
للمنطقــة العربيــة  ،مشــيرا إلى أن
الــدول العربية تواجه العديد من اخملاطر
والتهديــدات ألمنها املائي من دول أخرى
معربــا عن تضامــن اجلامعــة العربية
مع الدول العربية التى تســعى حلماية
مصاحلها املائيــة وقد بــادرت اجلامعة
بانشــاء اجمللس العربى للميــاه ليكون
قنــاة ميكن للدول مــن خاللها مواجهة
التحديات املائية القائمة.
من جانبه ،قال عبد الســام ولد أحمد،
مدير عام مســاعد واملمثــل اإلقليمي

ملكتــب منظمة األغذيــة والزراعة لألمم
املتحدة اإلقليمي للشرق األدنى وشمال
أفريقيــا إن التنمية املســتدامة تواجه
مخاطر عديدة وأن الدول العربية يتزايد
فيهــا الطلــب علــى املياه عــن املتاح
منها  ،مضيفــا ً أن التغيــرات املناخية
تعتبر عنصرا ً شــديد اخلطورة يزيد من
استهالك املياه وأن شمال أفريقيا تعتبر
من املناطــق األكثر تهديدا بالنســبة
لتأثيرات التغيرات املناخية .
وفي هذا الشــأن حتدث ليو زمين ،مساعد
األمــن العام لــأمم املتحدة للشــؤون
االقتصاديــة واالجتماعيــة عــن تأثير
التغيرات املناخيــة وتداعياتها وضرورة
التحرك الفاعل جتاهها جتنبا ألية مخاطر
مستقبلية شــعورا منا باملسئولية وأن
هذا األســبوع يعد فرصة فريدة لتبادل
اخلبرات في إدارة املياه  ،مؤكدا ً على ضرورة
تفعيل املقترحات التي سوف يخرج بها
املؤمتر ،فيما أكد لويس فايتشن ،الرئيس
الشــرفي للمجلس العاملي للمياه أنه
من الهام والضروري مواجهة التحديات
اإلقتصادية واإلجتماعية وأن كان التحدي
األكثــر أهمية هو حتدي امليــاه والطاقة
لضمان توافر املياه اآلن ومستقبال  ،والبد
من إيقاف أخطاء البشر في التعامل مع
املوارد الطبيعية.مؤكــدا أن األمن املائي
يعتبر أولوية بالنسبة للمجلس العاملي
للمياه.
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اإليزيديون يختتمون أطول أعيادهم بحضور قياسي

 150ألف زائر لمعبد اللش وحضور كثيف لشخصيات رسمية
نينوى ـ خدر خالت:
اختتم االيزيديــون احتفاالتهم
بعيد جما "اجلماعية" في معبد
اللش بحضور قياسي وصل الى
 150الف زائر ،فضال عن تسجيل
حضور مكثف ملســؤولني كبار
في العــراق واقليم كردســتان،
مع مشاركة جيدة لضيوف من
املسلمني واملســيحيني لتقدمي
التهاني بهذه املناسبة.
وقال االعالمــي االيزيدي لقمان
سليمان محمود في حديث الى
"الصباح اجلديد" ان "االيزيديني
اختتمــوا احتفاالتهم بعيدهم
الســنوي عيد جما (اجلماعية)
في معبــد اللش الذي شــهد
اقامة املراسيم الدينية بشكل
كامل بعد توقف دام ملدة خمس
سنوات بسبب االوضاع االمنية
املتردية في عام  2013واســتمر
ايقاف املراســيم بسبب هجمة
تنظيــم داعــش االرهابي على
مناطــق واســعة مــن العراق
بضمنهـا مناطـــق االيزيدييـن
فــي ســنجار ومــا اعقبهـــا
مـــن جرائـــم وحشية وبربرية
بحق شــتى املكونــات وخاصة
االيزيديني".
واضاف "لم يعكر صفو االحتفال
بهــذا العيد اي شــيء ،ســوى
غيــاب نحــو  3االف مختطف
ومختطفة مــن اهلنا من الذين
مــا زال مصيرهم غيــر معروف
بعد خطفهم من قبل عصابات
داعش".
ولفت محمود الى ان "تقديراتنا
تشير الى مشــاركة نحو 150
الف زائر بهذه املناســبة ،وهذا
رقم قياســي ،ورمبــا لم يحصل
هكــذا تواجــد مكثــف طوال
سبعة ايام من مراسيم العيد،
اضافة ملشــاركة بضعة مئات
من عائــات االيزيديني العائدين

االيزيديين اختتموا
احتفاالتهم بعيدهم
السنوي عيد جما
(الجماعية) في معبد
اللش الذي شهد اقامة
المراسيم الدينية بشكل
كامل بعد توقف دام
لمدة خمس سنوات بسبب
االوضاع االمنية المتردية
في عام  2013واستمر
ايقاف المراسيم بسبب
هجمة تنظيم داعش
االرهابي على مناطق
واسعة من العراق

جانب من االحتفال

مــن ديار الغربة فــي اوروبا مثل
املانيــا والســويد وبلجيــكا
والنمســا وغيرهــا ،اضافــة
اليزيديــن يقطنون بــدول مثل
روسيا وجورجيا وارمينيا وسوريا
وتركيا وغيرها".
مرجحا ان "هــذا الرقم الهائل
مــن احلضــور ســببه تواجــد
عشــرات االلوف مــن العائالت
من اهالي سنجار في مخيمات
النــزوح مبحافظة دهوك ،والذين
يستغلون قربهم من معبد اللش
نسبيا ،ويشاركون بهذه العيد،
على عكس االعياد االخرى التي
تدوم ليــوم واحد او يومني والتي
تشــهد اقباال ضعيفــا الهالي

سنجار ،بسبب البعد اجلغرافي
بينهم وبني املعبــد الذي يصل
لزهاء  220كلم".
ولفت محمود الى ان "ما مييز هذا
العيد ايضا ،هو احلضور املكثف
لكوكبة من الســادة املسؤولني
الكبــار فــي حكومتــي بغداد
واربيــل الذين قدمــوا التهاني
لاليزيديــن بهــذه املناســبة
واعربــوا عــن تعاطفهم معه
في محنتهم االخيــرة متمنني
لهم الفرح والســعادة واقامة
اعيادهم بسالم وطمأنينة ،كما
ان قدوم رجال دين من املسلمني
واملسيحيني لتقدمي التهاني كان
امرا الفتا ،يؤكد حجم التماسك

االجتماعــي ورغبــة جميــع
االطراف في تعزيــز اواصر احملبة
والسالم وجتســير اسس ثقافة
القبول باآلخــر واحترام تقاليده
وعاداته ومعتقداته".
منوها الــى ان "الزحام في ارجاء
معبد اللش وفي الطرق القريبة
املؤديــة اليه لم يكــن اعتياديا
علــى االطــاق ،لكــن بجهود
اطراف عدة وخاصة من مديريات
محافظــة دهــوك مــن املرور
والصحة والشــرطة وغيرها ،مت
جتاوز الكثير من االمور وتسهيل
الزيــارة واحلركــة فــي الطرق
القريبة من املعبد ،كما ان االمور
داخل املعبد وفي الطرق احمليطة

به ســارت على ما يرام ولم يتم
تسجيل اي حادث جدير بالذكر".
واشاد محمود "باحلضور املكثف
لوســائل االعــام االجنبيــة
والكردستانية لتغطية مراسيم
العيد التي توقفت منذ  5سنوات،
لكن حضــور االعــام العراقي
لم يكــن باملســتوى باملطلوب،
باســتثناء قنــوات اعالميــة
موصلية ،علما ان صحفيني من
مختلف اجلنســيات يحضرون
كل عام تقريبا لتغطية االعياد
واالحتفــاالت االيزيدية ،ســواء
التي تقــام مبعبد اللــش او في
املناطق االيزيدية".
ويعد عيد "جما" ،أطول األعياد

االيزيدية قاطبة ويســتمر ملدة
ســبعة أيام .ويبدأ العيد في 23
مــن أيلول ويســتمر حتى االول
من تشرين األول حسب التقومي
الشــرقي املعتمــد لديهم (من
 6 13تشــرين األول الغربــي)،ويختلــف التقومي الشــرقي 13
يوما عن التقومي الغربي.
وتقام مراسيم العيد في معبد
اللش ( 52كم جنوب شرق دهوك)
املعبــد الوحيد التبــاع الديانة
االيزيدية ،اذ تتوافــد عليه آالف
العائــات االيزيدية مــن العراق
واقليــم كردســتان ،فضال عن
عشــرات العائالت من املغتربني
االيزيديني في اوروبا وغيرها.

االتصاالت تعلن تقليص
قطع االنترنيت للدور
الثالث
بغداد  -الصباح الجديد:
عدلت وزارة االتصاالت مدة قطع االنترنيت
التــي اريــد لهــا ان تتزامن واوقــات تادية
إمتحانات الدور الثالث ملرحلتي املتوسطة
واإلعدادية.
وذكر بيــان للوزارة ،تلقــت الصباح اجلديد
نسخة منه " تعديل وقت إيقاف بث خدمة
األنترنت بالتزامن مع بــدء إمتحانات الدور
الثالث ملرحلتي املتوسطة واإلعدادية حيث
ســيكون القطع من الساعة الثانية عشر
ظهرا إلى الســاعة الواحــدة بعد الظهر
وملدة ساعة واحدة فقط وحتى يوم اإلربعاء
املوافق الـ 24من الشهر اجلاري".
وأشــار الى ان وزارة التربيــة طلبت إيقاف
اخلدمة خالل أيام االمتحانات
يشــار الى ان وزارة االتصاالت اعلنت امس
األول االحــد ،إيقــاف بث خدمــة األنترنت
تزامنا مع إمتحانــات الدور الثالث ملرحلتي
املتوســطة واإلعدادية من الساعة احلادية
عشر صباحا ً إلى الساعة الواحدة ظهرا في
أيام االمتحانات.

الرافدين يحصر قروض
بسماية بعشرة فروع
تابعة له
بغداد -الصباح الجديد:
حدد مصرف الرافدين ،امــس االثنني ،عددا
من الفروع في بغداد للحصول على قروض
مجمع بسماية السكني.
وقال املكتب اإلعالمــي للمصرف في بيان
تلقــت الصبــاح اجلديد ،نســخة منه ،إن
“الفروع اخملصصة ملنح قروض بسماية هي
(املعرفة  ,الفردوس  ،األمني ،املستنصر ،حي
الزهــراء  ،اخللفاء ،براثا ،القصر األبيض ،حي
العربي  ،حي العامل)”.
وأضــاف البيــان أن “املصــرف اســتقبل
العديد مــن املواطنني الراغبــن باحلصول
على القروض لشــراء الوحدات السكنية
في مجمع بســماية الســكني على وفق
الضوابط والشروط امليسرة بهدف اإلسهام
في دعم اإلســكان ومعاجلة أزمة السكن
ضمن التوجه احلكومي لهذا الهدف”.

تتمات ص1
استهداف واسع ألوكار تنظيم داعش
في صحراء األنبار
وأن مديرية االستخبارات العسكرية في
االنبار تعامل على هذا اجلانب من مدة".
وذكر رئيــس اللجنة االمنية في احملافظة
أن "عناصر من تنظيم داعش اســتغلوا
الطقــس علــى املنطقــة احلدودية مع
سوريا ،وحاولوا التسلل إلى العراق ،لكن
قوات احلدود تصدت لهم واجبرتهم على
التراجع وقتلت عددا منهم".
ولفت إلــى أن "قائــد عمليــات اجلزيرة
والباديــة ابلغني بــان تفتيشــا ً اجرته
قطعاته العســكرية ملسافة  260كيلو
متــرا ،وجاء ذلــك بناء علــى معلومات
اشترك في تقدميها املواطن".
أورد الكعــود أن "ضربــات جوبة نفذتها
القــوات االميركية قبل ايــام لنحو 15
هدفا ً لتنظيم داعش بالتنسيق مع جهاز
مكافحة االرهاب العراقي وهذا يدل على
تواجد بعض اجليوب في الصحراء".
ومضى الكعــود إلى أن "الــدول اجملاورة
بــدأت بتزويــد العــراق باملعلومات عن
حتركات االرهاب السيما اململكة االردنية
الهاشــمية كــون امللف اصبــح عامليا ً
ويحتاج إلى تعاون اقليمي ودولي للقضاء
عليه".
إلــى ذلك ،افاد عضــو مجلس محافظة
االنبــار كــرمي الكربولي فــي حديث إلى
"الصباح اجلديــد" ،بان "القوات العراقية
جنحت خالل االيام املاضية في استهداف
كبير لتواجــد االرهابيني فــي الصحراء
من خــال عمليات نوعيــة مبنية على
معلومات استخبارية".
واضــاف الكربولــي أن "االدارة احمللية في
احملافظة تعقد اجتماعات دورية من أجل
تدارس الوضع االمني وتقدمي التسهيالت

الكفيلــة بابعاد خطر داعــش عن مدن
احملافظة".
وأكد أن "القطعات العســكرية بشتى
تشــكيالتها مــن اجليش والشــرطتني
االحتاديــة واحمللية واحلشــد العشــائري
يقومــون بواجباتهم علــى امت وجه في
مالحقة خاليا تنظيم داعش".
ويواصل الكربولي أن "الوضع االمني في
احملافظة يشــهد حتســنا ً ملحوظا بعد
جهود القوات العسكرية واعتمادها على
املعلومات الدقيقة في التحري عن تواجد
االرهابيني".
فالح الفياض يعود الى ممارسة
مهماته األمنية
وتنــاول العديد مــن الــوكاالت واملواقع
اإلخباريــة ،وثيقة صادرة مــن محكمة
القضاء االداري تنــص على إيقاف تنفيذ
االمر الديواني املرقم  286في الثالثني من
آب املاضي حلني حســم الدعوى واشعار
دائرة املدعى عليــه إضافة لوظيفته به،
قرارا قابال للتظلم امام احملكمة نفسها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي املنتهية
واليتــه ،اصدر فــي  30آب املاضــي ،امرا
ديوانيا باعفــاء فالح الفياض من مهامه
مستشــار لألمن الوطني ورئاسة هيئة
احلشــد الشــعبي وجهاز االمن الوطني
النخراطه في العمل السياسي.
 50نائبا طالبوا بإلغاء نظام التعليم
"األحيائي والتطبيقي"
وقال "كما نؤكد ان حســن نية واضعي
نظــام التعليم ال تكفــي للعمل به امنا
يجب وضع اســتراتيجات جديدة تضمن
جودة اداء التعليم واالنتقال به الى مكانة
مرموقة  ،ويجب  -في الوقت ذاته  -عرض

أي اســتراتيجية جديــدة علــى البرملان
ومناقشــتها  ،واالفادة من جتارب العالم
في هذا اجملال".

الطالــب ،الفتا الى أن عــدد املقاعد يتم
حتديده من قبل الوزارة ويكون التقدمي عن
طريق موقعها.

التعليم تفتح التقدمي على قناة
القبول املوازي والعيسى يوجّ ه
بتخفيض األجور
وثــاث درجات عن أقل معدل مت قبوله في
القبول املركزي لنفــس الكلية لكليات
اجملموعة الهندسية وأربع درجات عن أقل
معدل مت قبوله بالنسبة لكليات العلوم
وخمس درجات عن أقل معدل مت قبوله في
القبول املركزي لبقية التخصصات".
وتابــع العبــودي ،أن "الطالــب املتقدم
ســيتاح له التقدمي على عشــرة خيارات
في االستمارة االلكترونية بعد استكمال
إجــراءات التفعيل فــي اجلامعة" ،ولفت
العبودي الــى أن "وزيــر التعليم العالي
والبحــث العلمي عبد الرزاق العيســى
وجه بتخفيض خمســن باملئة من أجور
التعليــم املوازي ألعلــى  5%من الطلبة
املقبولني في كل اختصاص وأربعني باملئة
لثاني أعلــى  5%من املقبولــن في كل
اختصاص وثالثــن باملئة لثالث أعلى 5%
من الطلبة املقبولني في كل اختصاص".
وكان وزيــر التعليــم العالــي والبحث
العلمي السابق حســن الشهرستاني
أعلن ،في ( 8آب  ،)2016عن فتح الدراسة
املوازيــة الصباحية اخلاصــة في عموم
اجلامعــات ،مؤكدا ً أنها تشــمل الذين ال
يؤهلهم معدلهــم للقبول في الكليات
احلكومية وفقا ً للقبول املركزي.
يشــار الى أن التعليم املــوازي هو قبول
الطلبة مبعــدل أقل من معــدل القبول
املركزي فــي الكلية والذي حتــدده وزارة
التعليم العالــي مقابل مبلــغ يدفعه

مصرف النهرين اإلسالمي يفتح باب
القروض لطلبة الكليات األهلية
واملتزوجني اجلدد والسكن
 ،نتيجة الســتقاللية الذمة املالية وعدم
تعارض ذلك مع القوانني ،باستثناء شراء
الزوج من زوجته وبالعكس".
وتابع ،أن "تعليمات منح التمويالت لشراء
دار سكنية تنص على جلب سند العقار
من البائع للتأكد من عدم حجزه وصحة
صدوره ،فضال عــن الكفيل من املوظفني
للبدء بترويــج املعاملة ومــن ثم يجري
تخمني سعر الدار من قبل جلنة مختصة
تضــم بعضويتهــا ممثلني مــن املصرف
والتســجيل العقاري ،تليها مرحلة رصد
التخصيص املالي" ،مشيرا الى انه "تلي
ذلك ،مرحلة دفع املسـتفـــيد  15باملئة
من مبلغ العقار الى البائع وبعدها مرحلة
فتح البيان في دائرة التســجيل العقاري
ومراجعة دوائــر الضريبة والبلدية وصوال
الى االقرار والتنازل ليتسلم البائع نسبة
الـــ  85باملئة املتبقية من ســعر العقار،
ليقــوم املســتفيد بوضع اشــارة حجز
لصالح املصرف حلني تســديد االقساط
التي بذمته".
واعلــن مصــرف النهريــن االســامي
احلكومــي ،في  13ايلــول  2018عن الية
منــح متويل للموظفني الراغبني بشــراء
سكن يصل الى  150مليون دينار.
كمــا أعلــن مـصـــرف الـنـهـريـــن
اإلسالمي التابع لوزارة املالية ،االثنني ،عن
اطالقه قروض لطلبــة الكليات االهلية
واملتزوجني اجلدد  ،مبينا انه مت منح قروض

للموظف الراغب بشــراء دار ســكنية
بقيمة  75مليون دينار.
وقــال مدير املصــرف ان "املصرف اعتمد
حزمة جديدة من التســهيالت املصرفية
تشــمل شــــراء الــــدور الســكنية
والـسـيـــارات وانـشـــاء املشــاريع
الصغيــرة" ،كاشــفا عن "قــرب اطالق
تـمـويـــات لطلبة الكليات االهـلـيـة
والـراغـبـني بــأداء الـعـمـرة".
واضاف إن "مـجـلـــس ادارة املـصـــرف
شـخـص عــددا مــن اإلجراءات الـتـي
تتعلق بآلية منح التمويالت (الـقـروض)
ملعاجلتهــا بغية اسـتـفـــادة اكـبـــر
شريحة مـن املواطنني السيما مبا يتعلق
بالكفيل ومـــدة التسديد والـفـائـدة "،
مـؤكـــدا "اصــــدار تعليمات جـديـدة
تتعلــق بـشـــراء الــــدور الســكنية
والـسـيـــارات واملشــاريع الصغيرة "،
موضحا ان "التعليمات اجلديدة سمحت
للموظف الراغب بشــراء دار ســكنية
بقيمــة ال تتجــاوز الـ  75مليــون دينار،
باالكتفاء بكفيل مدني واحـد فقط بدال
من اثنني" ،الفتا الى "قـرب اطالق متويالت
لطلبــة الكليــات االهلية مببلــغ ثالثة
مــاليــني ديــنــار يـتـم تــســديــده
خــــال الـعـــام الدراسي شهريا ،مع
امكانية جتديده للعام الـدراسـي املقبل
ليتكفــل املـصـــرف بتســديد االجور
الدراسية خالل مرحلة البكالوريوس ".
وتابــع ســمير ان "املصرف باشــر ايضا
مبنح التمويالت للراغبني بـــاداء العمرة
ولـلـمـتـزوجـني الــجــدد ،وبـمـبـلـغ
ال يـتـجـــاوز الـخـمـســـة مـاليـــن
ديــنــــار وبــفــائــــدة مـيـســـرة
وبضمانــة كفيل مدني واحد" ،مؤكدا أن
"املدة احلالية تشــهد انتظــار املوافقات

الرســمية الطــاق التمويــات واعداد
تعليمات وضوابط تنســجم مع طبيعة
دخل الفرد العراقي".
االعالم يتهم ميتا بقتل خاشقجي
والسلطات التركية تفتش القنصلية
السعودية في إسطنبول
 ،غيــر ان مفاجــأة مــن العيــار الثقيل
فجرتها وكالة ســبوتنيك الروسية في
وقت متأخر من امــس األول جاء فيها ان
الصحف التركية وقناة اجلزيرة ونيويورك
تاميز تورطت بنشر صور رجل متوفى على
انه قائــد عملية اغتيال الصحفي جمال
خاشــقجي ،اذ قال املواطن الســعودي
علي شبيب البلوي شــقيق عبد العزيز
املتهم في قضية خاشقجي ،انه فوجيئ
وأسرته بنشــر صورة أخيه املتوفى عبد
العزيز باســم فهد في صحــف تركية
ووسائل إعالم قطرية.
وقال البلوي في حديثه لـ"سبوتنيك" ،إن
هناك ادعاءات بأن شــقيقه املتوفى دخل
تركيا عبر مطار أتاتورك في إســطنبول
قبــل أيام ،على رأس وفد أمني ســعودي
يبلــغ عددهم ( )15مســؤوال ســعوديا؛
للقيــام بتنفيــذ مهمة قتــل املواطن
السعودي جمال خاشقجي.
وأوضــح أن ما نشــرته وســائل اإلعالم:
"كذب محض ،وذلك ألن شــقيقي عبد
العزيز شــبيب البلوي متوفــى منذ عام
إثر حادث مروري في اململكة" ،وتســاءل
علي البلوي" :كيف يتم اتهام شــخص
متوفى بتنفيــذ أوامر قتل؟ ،وأين األعراف
املهنية؟" ،وقال" :تضليل األخبار ونســج
روايات من اخليال هدفها أغراض خبيثة".
وأكد البلوي أن شــقيقة عبد العزيز لم
يغادر الســعودية قبل وفاته ســوى مرة

واحدة لــأردن وكانت رحلة عــاج ،نافيا
ســفره إلى تركيا مطلقا ،مشيرا إلى أن
الصورة املتداولة في أخبار اإلعالم التركي
والقطــري هي مــن داخل الســعودية،
ونشــرها املتوفى أثناء حفل تخرجه من
الكلية البحرية.
وأضــاف أن وســائل اإلعالم أعــادت الى
الذاكرة أجواء العزاء ،ورســائل تعزية من
اجملتمع واألقــارب؛ بعد مــرور عام كامل
على مراســم الدفن في طريف شــمال
السعودية.
واختتــم البلوي حديثــة" :ننتظر إعالن
نتائج فريق التحقيق وسنقاضي وسائل
اإلعــام التي زجــت بصورة شــقيقي
املتوفى عبد العزيز (قناة اجلزيرة ،نيويورك
تاميز ،والصحف التركية) وغيرها.
شبح اجملاعة يهدد
سكان  60دولة في العالم
والوضع مثيــر للقلق في جنوب آســيا
وأفريقيا جنوب الصحــراء الكبرى حيث
مستويات ســوء التغذية ومعدل وفيات
الرضع "غير مقبولــة" ،وفقا للمنظمة
اإليطاليــة .وفــي جمهوريــة أفريقيــا
الوســطى ،تبلغ نسبة ســوء التغذية
 61.8%وفي الصومال  50.6%وفي زميبابوي
 ."46.6%وفــي الصومــال ،يبلــغ معدل
وفيــات الرضع في فترة مــا قبل اخلمس
سنوات  ،13.3%وفي تشــاد  ،12.7%وفي
جمهورية أفريقيا الوسطى .12.4%
وقالت املديــرة التنفيذية فــي املنظمة
اإليطالية دانييال بيرناتشــي خالل مؤمتر
صحافي إن "العمل املشترك من اجملتمع
الدولي واحلكومات واجملتمع املدني ضروري
ملواجهــة أزمــة الغذاء فــي مناطق من
العالم".

الملف األمني

هجوم مسلح في منطقة بوب الشام شمالي بغداد * انطالق عملية عسكرية في عدد من مناطق ديالى
انطالق عملية لمالحقة ارهابيين في طوزخورماتو* تدمير  5انفاق تابعة لداعش في مناطق الجزيرة
بغداد – هجوم مسلح
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية
امس االثنني ،بــأن مدنيا قتــل بهجوم
مسلح شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن " مســلحني مجهولني
فتحوا صباح يوم امس نيران اسلحتهم
الكامتة باجتاه مدني ضمن منطقة بوب
الشــام شــمالي بغداد ،ما اســفر عن
مقتله في احلــال"  ،مضيفا انه "مت نقل
جثــة القتيل الى دائــرة الطب العدلي،
فيما فتحت حتقيقا في احلادث".
ديالى – عملية عسكرية
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
ديالــى امس االثنــن ان قوات احلشــد
الشعبي والقوات األمنية نفذتا عملية
عسكرية في محافظة ديالى.

وذكر ان ،ألوية احلشد الشعبي  ،33و،110
واللواء الرابع شاركوا مع القوات االمنية
بتنفيذ عملية عســكرية في وخانقني،
وعبــد القادر بيك وجســر حلــوان في
محافظة ديالى قرب حدود السليمانية"
 ،الفتا الى قوات احلشد الشعبي واجليش
أطلقــا صباح يوم امــس عملية أمنية
ملالحقة فلول داعش شرقي طوزخورماتو.
بابل – عملية ارهابية
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة
بابــل امس االثنــن ان موالــن لداعش
اضرموا النــار في البســاتني لتعطيل
عملية امنية مبنطقة البوبهان شمالي
بابل.
واضــاف املصــدر ان "املتعاونــن مــع
داعش احرقوا البســاتني الشغال ومنع
القوات االمنية مــن الوصول الى اخلاليا

الداعشية في منطقة البوبهان شمالي
بابل"  ،الفتــا الى ان "القــوات االمنية
قامت بعملية امنية اسفرت عن اعتقال
عدد من عناصر داعش".
صالح الدين – عملية امنية
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة
صــاح الدين امــس االثنني ان احلشــد
الشــعبي واجليش اطلقا عملية أمنية
ملالحقة فلــول عصابات داعش االرهابية
شــرق قضاء طــوز خورماتو شــمالي
محافظة صالح الدين.
وذكــر املصدر ان "اللواء  52في احلشــد
وقوات اجليش شرعا صباح اليوم بعملية
أمنيــة واســعة ملالحقة فلــول داعش
شــرق طوز خورماتو وتأمني طريق الزوار
الرابط بــن بغداد – كركوك" ،ولفت الى
ان "العملية جارية لتمشــيط املناطق

الواقعة شرق الطوز بالكامل وتطهيرها
من فلول وأوكار داعش".
االنبار – عملية تفتيش
كشف مصدر امني في شرطة محافظة
االنبــار امس االثنني ان قوات مشــتركة
دمرت خمســة انفاق تابعــة لعصابات
داعش االرهابية في مناطق اجلزيرة.
وذكر املصدر ان "قوة مشتركة من مفارز
املعاجلة ضمــن قيادة عمليــات اجلزيرة
نفذت عملية تفتيش شــملت مناطق
{جنوب كبيســة  -تل املرج -تل علوان –
هيت} أسفرت عن تدمير  5أنفاق وتفجير
 3عبوات ناسفة".
الديوانية – عمليات دهم
ألقــت ســيطرة الدغــارة التابعة الى
مديرية شــرطة الديوانية امس االثنني

بعملية دهم القبض على أحد املتهمني
بالنصــب واالحتيال من ســكنة قضاء
عفك وذلك بعد تدقيق اسمه الذي وجد
ضمــن قوائم املطلوبني حيــث مت اتخاذ
اإلجراءات القانونية بحقه.
فيما ألقت مفارز مركز شرطة السنية
القبــض على عدة متهمــن مطلوبني
للقضاء بقضايا التشــاجر وذلك خالل
حملة واســعة قامت بهــا للبحث عن
املطلوبني.
ميسان – نزاع مسلح
اعلن مصــدر في دائرة صحة ميســان
امس االثنني عن مقتل شخصني واصابة
ثالثة آخرين بنزاع عشائري جنوب شرقي
احملافظة.
وقال مدير اعالم صحة ميســان محمد
الكناني إن "نزاعا ً عشــائريا ً وقع ،مساء

اول امس في قضاء الكحالء جنوب شرق
محافظة ميســان ،ما اسفر عن مقتل
شــخصني واصابة ثالثة اخرين بجروح"
 ،مضيفــا أنــه "مت نقــل املصابني الى
الطوارئ ،والقتلى الى الطب العدلي".
نينوى – اعتقال ارهابيني
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة نينــوى امس االثنــن ان قوة
أمنية القــت القبض علــى  15ارهابيا ً
ينتمون لعصابــات داعش فــي مدينة
املوصل.
وقال املصدر ان "مديرية مكافحة إجرام
شــرطة نينوى وبنــا ًء علــى معلومات
إســتخبارية دقيقة ألقت القبض على
 15عنصرا ً من عصابات داعش اإلرهابية
مطلوبني قضائيا ً وصادرة بحقهم أوامر
قبــض" ،مضيفا ان من بــن االرهابيني

"شــبكة مكونــة مــن  8متهمــن مت
تفكيكها والقبض على عناصرها حيث
كانوا يقومــون بتوزيع مبالغ مالية على
عائالت عناصر داعش" .
البصرة – اعتقال مسلحني
افاد مصدر أمني في شــرطة محافظة
البصرة امس االثنني ،بأن قوة من الشرطة
ألقت القبــض على ثالثة متهمني خالل
محاولتهم سرقة ســيارة من سائقها
لــدى مرورها على الطريق الســريع في
ناحية سفوان الواقعة غرب احملافظة.
وقــال املصــدر إن "قوة من الشــرطة
الحقــت ثالثة متهمــن وألقت القبض
عليهم بعد محاولتهم اعتراض سيارة
على الطريق السريع في ناحية سفوان"،
مبينــا ً أن "املتهمني اعترضوا الســيارة
بدافع سرقتها من سائقها".
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التربية تفتتح مركزًا

جديدًا لمحو االمية في

كلية الزراعة في البصرة
بغداد  -الصباح الجديد:
افتتحت املديرية العامة لتربية البصرة مركزا حملو
األمية لعدد من موظفي كلية الزراعة في البصرة
بعــد االتفاق مع عمــادة الكلية وتقــدمي اخلدمة
التعليمية للقضاء على االمية .
واكــد املكتــب االعالمــي اخلــاص للصيدلي ،
باســتخدام املنهــج املكثف ليخدم شــريحة
املوظفني الراغبني باحلصول على الشهادة األولية
 ،حيث تعهدت الكلية بكافة التسهيالت وتذليل
جميع الصعوبات  ،فيما ســيلتزم القسم بتوفير
املالك والكتب والقرطاســية وجميع املستلزمات
األخرى  ،مبينا أن الدوام ســينطلق في املركز في
الرابع من شهر تشرين الثاني املقبل .
وشــددت الوزارة على اســتمرارها فــي احلملة
بالتعاون مع مؤسسات الدولة حملو امية املوظفني
وحسب التعليمات الوزارية حيث سبق أن مت فتح
مراكز اخرى في عدد من املؤسسات احلكومية.

صحة الكرخ تناقش

مشاريعها المتحققة للفصل
الثالث من العام الحالي

بغداد  -الصباح الجديد:
عقدت دائرة صحــة بغداد الكرخ اجتماع مجلس
ادارة الدائــرة برئاســة الدكتور جاســب لطيف
احلجامــي ملناقشــة اهــم املنجزات واملشــاريع
املتحققة خالل الفصــل الثالث من العام احلالي
بحضور عميد جامعة النهرين وعميد جامعة ابن
سينا وعميد جامعة املستنصرية وممثل عن وزارة
الصحة ومدراء املستشفيات والقطاعات.
وتضمن االجتماع مناقشــة عــدة محاور بهدف
حتســن واالرتقاء بالواقع الصحي منها امكانية
تنسيب وجتديد اطباء االختصاص في شتى اجملاالت
واهمها جراحــة القلب واالوعية الدموية واجلملة
العصبية لسد النقص احلاصل في املستشفيات
ورفــع موقف موحد بهم ومناقشــة اســتمارة
التقييم اخلاص بطلبة الدراســات البورد العربي
فضال عن مناقشة مشروع احلوكمة االلكترونية
في مركــز صحي تابــع لقطاع الكــرخ للرعاية
الصحية االولية وحتويله الــى مركز عامل بنهج
طب االسرة من اجل تقدمي وفي نهاية االجتماع مت
مناقشة اخر املستجدات والتحضيرات املطلوبة
ملؤمتر السنوي وطرح البحوث ومبشاركة النقابات
والكليات.

إعادة افتتاح سوق

الرحمانية ( الجعيفر) ضمن
قاطع بلدية مركز الكرخ

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغــداد عن إعادة افتتاح ســوق
الرحمانية ( اجلعيفر) ضمن قاطع بلدية مركز
الكرخ « بعد اغالق دام اكثر من  10سنوات .
وذكرت مديرية العالقــات واالعالم ان» املالكات
اخلدمية في دائرة بلدية مركز الكرخ بالتنسيق
مع قيادة عمليات بغداد أعادت افتتاح ســوق
الرحمانية (اجلعيفر) ضمن احمللة (  )208الزقاقني
(5و ، )7مضيفة ان اقسام الدائرة البلدية قامت
بحملة كبرى الزالة التجــاوزات ورفع االنقاض
والنفايات وغســل الشوارع الرئيسة والفرعية
ونصــب حاويــات جمــع النفايــات للحد من
انتشارها العشــوائي في األماكن والساحات
العامة وتنظيف خطوط اجملــاري عبر تنظيف
املنهــوالت واملشــبكات وفتــح االنســدادات
وتعويض االغطية املفقودة في هذين الزقاقني
كما قام قســم الزراعة بإدامة احلدائق واجلزرات
الوسطية في شــارع الرحمانية عبر تشذيب
االشجار وزراعة الثيل وانشاء منظومات للري .
علــى صعيد متصــل أقامــت امانــة بغداد
إحتفالية على قاعة (املوتيل) الســياحي مبتنزه
الزوراء لتكــرمي الفرق التطوعيــة و منظمات
اجملتمــع املدني املشــاركة بحمــات الزراعة
والنظافة .
وذكرت مديريــة العالقات واالعــام ان «احلفل
الذي حضره مستشار رئيس الوزراء ومدير عام
العالقات واالعالم (وكالة) وعدد من املســؤولني
فــي امانة بغــداد واعضاء الفــرق التطوعية
واملنظمات االنسانية « .

قرر أن تكون نسبة األيدي العاملة العراقية  80%لكل مشروع تتم إحالته

اللعيبي يعقد ندوة حوارية مع منتسبي القطاع

النفطي في البصرة ويستمع الى أهم مشكالتهم
البصرة  -سعدي السند:

بحضور وزير النفط اخلبير جبار
علي اللعيبي ومدراء الشركات
النفطية أقيمت نــدوة حوارية
مع منتســبي القطاع النفطي
فــي البصــرة للتعــرف على
مشكالتهم ومعاناتهم.
وتطــرق الوزير في النــدوة التي
عقدت على قاعة املركز الثقافي
النفطي إلى العديد من املنجزات
التي حققهــا القطاع النفطي
كمــا واصل احلديث عن نســب
التصدير التــي حققتها األيادي
واجلهود الوطنيــة خالل األعوام
األخيرة واجلهــود الكبيرة التي
تســابق لتحقيقها منتســبو
القطاع النفطي.
ضرورة مضاعفة استثمار
الغاز وإنهاء عملية حرقه
وأكــد أيضــا علــى ضــرورة
مضاعفة استثمار الغاز وإنهاء
وعد ذلك من أولى
عملية حرقهّ ،
أولوياته ،وكذلــك تأكيده على
زيادة أنتاج املشــتقات النفطية
بعــد حتقيق زيادة مبــا يقرب من
 60%مــن إنتاجــه ،كما أشــار
الى أنه قد قرر أن تكون نســبة
األيدي العاملــة العراقية 80%
لكل مشروع تتم إحالته ،وذلك
لغرض إنعاش الدخل املادي ألبناء
البلد.
صالحيات واسعة لشركة
النفط الوطنية
وتطرق خالل جلسته إلى أهمية
شركة النفط الوطنية ملا لها من
صالحيات واسعة ،ومن أهم ما
سيترشح عنها هو دعم تنمية
األقاليــم واحملافظــات ،وتفعيل
شــركة الناقالت النفطية من
خالل تأسيس أسطول كبير من
الناقــات  ،واســتمع الوزير إلى
أهم املشــكالت واملعوقات التي
تعترض عمل املنتســبني  ،ومتت
مناقشــتها والوصول إلى حل
األهم منها.
وقد أهدى أبناء القطاع النفطي
درع التميز لوزير النفط شاكرين
جهــوده التي بذلهــا للنهوض

أكد وزير النفط على
مضاعفة استثمار
الغاز وإنهاء عملية
حرقه ،وعدّ ذلك
من أولى أولوياته،
وكذلك تأكيده على
زيادة أنتاج المشتقات
النفطية بعد تحقيق
زيادة بما يقرب من
 % 60من إنتاجه

جانب من الندوة احلوارية التي عقدها وزير النفط مع منتسبي القطاع النفطي في البصرة

بالقطاع ومبشاريع البلد الكبرى.
الوزارة ماضية في تنفيذ
املشاريع اخلدمية
من جهة أخــرى اعلنــت وزارة
النفط ان مشــروع مــاء غرب
القرنة (قضــاء املدينــة) الذي
باشــرت به شــركة املشــاريع
النفطيــة احــدى تشــكيالت
الوزارة بالتعاون مع الشــركات
النفطية وبالتنسيق مع اجلهات
املعنية االخرى ،وصل الى نسب
اجناز عالية.
وقال وزيــر النفط جبار اللعيبي
في تصريــح صحفــي ان هذا
املشــروع يعــد من املشــاريع
الكبيرة واملتميزة في توفير املياه
الصاحلة للشرب إلبناء احملافظة
وخصوصــا ً شــمالها وكذلك
االقضيــة والنواحــي والقــرى
القريبة من املشروع  ،مشيرا ً الى
ان املشروع الذي يقام على شمال
نهر الفرات فــي قضاء (امل َدين َة)

يتضمــن نصــب منظومــات
التصفيــة والتخزين والتعقيم
ومد االنابيب من موقع مآخذ املاء
على نهر الفرات ،وموقع تصفية
امليــاه علــى مســافة  4كيلو
مترات  ،فضال ً عن تنفيذ األبنية
واجملمعات ،ونصــب منظومات
الطاقة الكهربائية والسيطرة
وغيــر ذلك مــن املســتلزمات
واحلاجات الضرورية للمشروع.
واضاف اللعيبــي ان العمل في
املشروع يسير بوتيرة عالية من
اجل اجنازه بوقت قياسي ،حيث مت
أجناز نسبة عالية منه ،وبإشراف
مباشــر ومتابعة من قبل قيادة
القطــاع النفطي ،ولــم يتبق
منه اال وضع اللمسات النهائية
 ،وتابــع ،أن الــوزارة ماضية في
تنفيذ املشــاريع اخلدمية التي
تعهــدت بها في وقت ســابق،
وخصوصأ التــي تتعلق بقطاع
املياه والصحة والتعليم والبنى
التحتية وغير ذلك.

الصحة تشارك في مؤتمر
مكافحة المخدرات في بغداد
بغداد  -الصباح الجديد:
شــاركت وزارة الصحة في مؤمتر
مكافحة اخملــدرات الذي عقد في
مجلس محافظة بغداد بحضور
مستشــار الصحة النفســية
الدكتور عماد عبد الرزاق ممثال عن
وزارة الصحة وعدد من املســؤلني
في وزارة الداخلية ووزارتي التربية
والتعليــم العالــي ورئيس جلنة
شــيوخ العشــائر فــي مجلس
احملافظة.
وبني مستشار الصحة النفسية
ان وزارة الصحــة ومــن خــال
رئاســتها للجنة الوطنية العليا
لشؤون اخملدرات لها دور ً كبير في
القضاء على تلــك الظاهرة من
خالل التنســيق مع اجلهات ذات
العالقــات  ،وبســبب التحديات
الكثيــرة التي ادت الى انتشــار
اخملدرات .
كمــا ناقش املؤمتر تزايد نشــاط
املروجــن للمخــدرات حيث بني
رئيس مجلــس احملافظة الدكتور

تقرير

رياض العضاض من خالل كلمته
انتشــار عمليات التهريب للمواد
اخملــدرة وال ســيما فــي املناطق
احلدوديــة خالل ســيطرة داعش
االرهابي .
مــن جانب اخــر نفذت شــعبة
الرقابة الصحيــة وبالتعاون مع
وحــدة اإلعالم في قطــاع العلم
للرعاية الصحية االولية والتابعة
لصحة صالح الدين حملة رقابية
موسعة شملت محال بيع املواد
الغذائية والكافتريات واالفران.
واوضحــت الصيدالنيــة الهام
حســن محمود مديــرة القطاع
ان املالكات العاملة في شــعبة
الرقابة الصحيــة وبالتعاون مع
وحدة االعالم فــي القطاع قامت
بتنفيــذ حملة رقابية موســعة
علــى محال بيع املــواد الغذائية
والكافتريات واالفــران في قضاء
العلــم ملراقبة املــواد املعروضة
للبيــع والكشــف عــن املــواد
املنتهية الصالحية وغير الصاحلة

لالســتهالك البشــري وكذلك
للكشف عن مدى توفر الشروط
الصحية في االفران والكافتريات
ومدى االلتزام بها.
واضافت مديــرة القطاع مت خالل
احلملــة مصــادرة كميــة مــن
املــواد الغذائيــة ومت اتالفها على
وفق محاضر اصوليــة وبحضور
اصحــاب احملال لكــون تلك املواد
تالفــة وتشــكل خطــرا ً على
الصحــة العامة اضافة الى غلق
بعض احملال خملالفتها للشــروط
الصحية .
وبينــت الدكتورة الهــام لقد مت
توجيــه اصحــاب الكافتريــات
واألفران بضــرورة عمل البطاقات
الصحيــة واالهتمــام بنظافــة
املــكان واألدوات مــن اجــل منع
انتقال االمراض الوبائية مشيد ًة
بالــدور املميــز الــذي تقــوم به
مالكات القطاع من اجل االرتقاء
بالواقع الصحــي وتقدمي خدمات
تلبي طموح املواطنني .

إكمال تأهيل عدد من املدارس
في قضاء الزبير
وأعلنت شركة نفط البصرة عن
إكمال تأهيــل  4مدارس ضمن
الواقع اجلغرافي لقضاء الزبير.
وقال املهندس في هيئة تشغيل
حقل الزبير غزوان حســن فالح
انه وبعد توجيه وزير النفط وإدارة
شركة نفط البصرة بالتنسيق
مــع تربية محافظــة البصرة و
قائممقام قضاء الزبير باشــرت
الشــركة بأعمــال تأهيل عدد
مــن املدارس حيث مت الكشــف
ميدانيا على هذه املدارس وحتديد
االحتياجات الفعلية لها وتسلم
الكشوفات الفنية والهندسية
املطلوبة من قبل تربية البصرة
حيث تضمنت أعمــال التأهيل
التســطيح والزجــاج وصيانة
الصفوف مع اســتبدال األبواب
املتضررة وأعمال التأسيســات
الكهربائيــة للصفوف وأعمال
صيانة وتأهيل اجملاميع الصحية

مع جتهيز ونصب أجهزة سبلت
يونــت مــع صيانة األســيجة
اخلارجيــة للمــدارس ( الفضل
االبتدائيــة للبنــن  ,ذي القربى
االبتدائيــة  ,يثــرب االبتدائيــة
للبنــن  ,عثمــان العبيــدي
االبتدائية للبنني ) بشكل يجعل
هذه الصفوف جاهزة الستقبال
طلبتنا األعزاء.
وتأتــي هــذه األعمــال ضمن
اســتعدادات الشــركة لدعم
املنظومة التربوية الســتقبال
العام الدراســي اجلديد ولتوفير
مســتلزمات العملية التربوية
في قضاء الزبيــر وبقية مناطق
محافظة البصرة حرصا من إدارة
شــركة نفط البصرة على دعم
امللفات اخلدمية بضمنها امللف
التربوي  ،وقال أيضا أنه ســيتم
في األيام املقبلة تسليم وجتهيز
مدرســة األجيال االبتدائية في
البصــرة بـ  100رحلة دراســية
حسب توجيه املدير العام .

من جهة أخــرى واســتنادا إلى
توجيه املدير العام خــال زيارته
إلى قضــاء الزبير برفقــة مدير
عام تربية البصــرة الدكتور عبد
احلسني ســلمان قامت الشركة
بتوفيــر املتطلبات األساســية
ملــدارس أخرى وهي (البســملة ,
اسامة بن زيد  ,سيد مير محمد
القزويني) .
وكانــت شــركة نفــط البصرة
قــد أعلنت فــي النصــف األول
من هــذا العام عــن جتهيز تربية
محافظة البصــرة بـ 2500رحلة
دراســية ضمن املواصفات التي
وضعتها حيث مت تســليمها إلى
مديرية التجهيزات املدرسية في
تربيــة البصرة انطالقــا من باب
املســؤولية اجملتمعية وقد دعمت
وما زالت داعمــة جلميع امللفات
اخلدميــة وحســب األولويات في
محافظــة البصرة وستســتمر
بهذا النهج خدمة ألبناء البصرة
الكرام .

ممن ال يمتلكون مستمسكات رسمية

العمـل تواصـل اصـدار هويـات
األحـوال المدنيـة لاليتـام
بغداد  -الصباح الجديد:
تواصــل دائــرة رعايــة ذوي
االحتياجات اخلاصــة في وزارة
العمل والشــؤون االجتماعية
جهودها الستحصال املوافقـات
الرسمـــية اخلاصــة باصــدار
هويـات االحوال املدنية لكرميي
النســب او ممـــن ال ميتلكــون
مستمســكات رسميـــة من
املودعيـــن فـــي دور االيتــام
على وفق اجـــراءات قانونيـــة
واصوليـــة تتبعـــها الـوزارة
بالتنســيق مــع اجلهــات ذات
العالقة .
وقــال املتحــدث باســم وزارة
العمــل عمار منعم ان قســم
دور الدولة التابــع لدائرة رعاية
ذوي االحتياجــات اخلاصــة
يتولى االشــراف واملتابعة للدور

االيوائية.
مشيرا الى ان من بني االجراءات
واخلدمات التي يقدمها القسم
للمســتفيدين التنســيق مع
اجلهات املعنية باصــدار هوية
االحوال املدنية لكرميي النسب
او الفاقدين للمستمســكات
الرسميـــة قـــبل دخولهـم
الـدار.
واضــاف ان الية اصــدار هوية
االحوال املدنية تتم بالتنســيق
مــع محكمــة االحــوال
الشــخصية الصدار كتـــاب
الـى وزارة الصحـــة لتقييـم
عمـر الطفـــل مـن قبـل دائرة
الطــب العدلي ومن ثم يتـــم
عـرض الطفـل علـى القاضـي
اخملتـص للبـت فـي امـر اصـدار
الهويـــة بعـد امتـــام جميـع

االجـراءات االصوليـة.
الفتـــا الـــى ان املعلومـــات
املتعلقــــة بالطفـــل يتــم
تثبيتهــا في قســم ( الوقائع
والسجالت) في مديرية االحوال
املدنية.
وبني منعـم ان الـوزارة متكنـت
مـــن اصدار ( )120هوية احوال
مدنية منذ العام  2015وان تلك
اخلطــوة تهدف الــى االهتمام
باجلانــب النفســي واملعنــوي
للطفـل مـــن جانـب ومتكينه
من االندمـاج في اجملتمع بشكل
طبيعي مـــن جانـــب اخـــر
منوها الى ان الوزارة تولـي هذا
اجلانــب اهتمامــا بالغا ً وحترص
على مراعــاة حقــوق الطفل
في اجلوانب املاديـــة واملعنويـة
كافـة.

بالتعاون مع شركة الموجة لخدمات االتصاالت

الصناعة تقيم ندوة عن تقنية االنترنيت في التطبيقات الصناعية
بغداد  -الصباح الجديد:

أقامــت وزارة الصناعــة واملعادن
بالتعاون مع شركة املوجة خلدمات
االتصاالت ندوة تعريفية عن ( تعزيز
وتطوير الصناعة العراقية لتقدمي
تطبيقات املدن الذكية باستعمال
تقنية انترنيت األشــياء) وإمكانية
تطبيقها في اجملال الصناعي حاضر
فيها كل مــن واثق فــوزي حميد
واحمد محمد ممثلني عن شــركة
الوجة .
وتناولــت الندوة مفهــوم تعريفي
حــول تقنية االتصاالت ونشــأتها
وتطورهــا وحجم اســتعماالتها
التــي اصبحــت عصبــا مهمــا

مرتبطا مباشــرة باحلياة اليومية
وكيفية اســتعمال هذه التقنية
في التطبيقات الصناعية ومعرفة
اســس التعامل بها مع شــركات
وزارة الصناعة واملعــادن ألنها من
الوزرات املهمة إلنتاج شــتى املواد
إلســناد وتطوير البلد من الناحية
التقنيــة  ،إضافة إلــى إن وزارتي
الصناعة واملعادن واالتصاالت هما
عصب احلياة في الدولة .
واوضحت الندوة ان شــركة املوجة
جتهــز الســتااليت واالنترنيــت
بالتعاون مع وزارة االتصاالت  ،الفتا»
إلى إن احلاجــة لالتصاالت ظهرت
فــي اثناء احلــرب العامليــة وبدأت
بالتطــور منذ ذلــك الوقت وتعد
ســنة  2016بداية القفزة النوعية

في االتصــاالت وان لوزارة الصناعة
واملعادن دورا موازيا لوزارة االتصاالت
وذلــك لدورهــا في انتــاج اجهزة
االتصــاالت لتحقيق اربــاح مادية
وتطويــر كوادرهــا العاملة وفتح
اجملــال للتعيني  ،حيث كانت تهدف
إلى تطوير املنتــج وذلك من خالل
إدخال بعض التقنيات احلديثة حلل
بعض املشكالت الصناعية اخملتلفة
وبوســائل بســيطة وإمكانيــات
متوفرة لدى الشــركات مع أمثلة
تطبيقيــة كثيرة وأيضــا كيفية
التعامــل مع القطاعــات األخرى
من اجل حتســن ومنافسة املنتج
املســتورد ودعم القطاع احلكومي
واســتغالل الكفاءات املوجودة في
الوزارة .

وكانت الندوة حافلــة باملعلومات
املهمة عن االتصــاالت التي بدأت
منذ عقود من الزمــن وأخذت أالن
مداها الصناعي الكبير في معاجلة
بعض املفاهيــم العامة وإيصالها
إلــى احلاضرين بصورة مبســطة
وسلســة كمــا مت تطــرق الندوة
إلــى الكثير من املشــكالت التي
تعانــي منها الصناعــة العراقية
وإيجــاد احللول املناســبة حيث مت
تأشير عدة اقتراحات طرحت إثناء
الندوة وشــهدت تفاعل احلاضرين
وبشــكل إيجابي مما أشــرت منها
عدة مقترحات ســوف تأخذ مداها
العملي والتطبيقي حلل املعوقات
التي تعاني منها بعض شــركات
الصناعة .

اعالن
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الكوريتان تتفقان على

شؤون عربية ودولية

غداة تلويح الرئيس األميركي دونالد ترامب «بعقاب قاس»

ّ
ّ
بالرد على أي عقوبات
تهدد
السعودية

ربط خطوط المواصالت
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتفقت كوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية امس
االثنــن على البدء في ربــط الطرق وخطوط
الســكك احلديديــة في خطوة أخرى تشــير
إلى حتســن العالقات مما أثار مخاوف الواليات
املتحــدة مــن احتمــال تقويض مســعاها
للضغط على كوريا الشــمالية للتخلي عن
برنامجها النووي.
وجاء االتفاق على ربط خطوط املواصالت أثناء
محادثات في قرية بامنوجنوم احلدودية في إطار
متابعة ما اتفــق عليه في القمة الثالثة هذا
العام بني مون جيه-إن رئيــس كوريا اجلنوبية
وكيم جوجن أون زعيم كوريا الشــمالية والتي
عقدت الشهر املاضي.
وقال بيــان مشــترك أصدرتــه وزارة الوحدة
الكورية اجلنوبية «توصل الشمال واجلنوب إلى
اتفاق بعد أن بحثــا مليا خطط عمل لتطوير
العالقــات بني الكوريتني ونقلهــا إلى مرحلة
جديدة أعلى» .
واتفق اجلانبان على إقامة مراســم في أواخر
نوفمبر تشــرين الثاني أو أوائــل كانون األول
لالحتفــال ببــدء العمل على ربــط خطوط
الســكك احلديدية والطرق التي قطعت منذ
احلرب الكورية بني عامي  1950و.1953
وأضاف البيان أن الطرفني ســيجريان دراسات
ميدانية مشتركة على خطط املواصالت تبدأ
أواخر هذا الشهر.

فتح معبر «نصيب

 جابر» الحدودي بينسوريا واألردن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فتح األردن وسوريا امس االثنني ،معبر «نصيب-
جابر» احلــدودي بني البلدين الذي يعد شــريانا
حيويا حلركة التجارة بني عمان ودمشق وعبرهما
إلى بلدان املنطقة.
وأفــادت مراســلتنا في األردن ،بعبــور عدد من
املركبــات مــن احلــدود األردنية إلــى األراضي
الســورية في أول مظاهر انبعاث نشاط املعبر
املغلق منذ سنوات.
وأعلن وزير الداخلية الســوري محمد الشعار،
واملتحدثــة باســم احلكومة األردنيــة جمانة
غنيمــات يوم أمــس األحد أن اللجنــة الفنية
الســورية األردنية اجتمعت في مركز جابر على
اجلانــب األردني من احلدود ،وجــرى االتفاق على
الترتيبات واإلجــراءات اخلاصة إلعادة فتح املعبر
بني البلدين اعتبارا من امس االثنني.
ويعد معبر «جابر-نصيب» بني ســوريا واألردن،
املعبر الرئيس بني  19معبرا بريا سوريا ،ويصفه
البعض باملعبر األهم في الشرق األوسط.

بوتين ّ
يقر مبادئ سياسة
روسيا في مجال السالمة
النووية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صــادق الرئيس الروســي فالدمييــر بوتني امس
على وثيقة «أســس سياسة الدولة في مجال
تأمني السالمة النووية واإلشعاعية في روسيا»
للفترة املمتدة ملا بعد عام .2025
وفي مرســومه للـ 13من أكتوبــر ،ك ّلف بوتني
احلكومة بوضع خطــة تفصيلية لتطبيق هذه
الوثيقة ،التي تهدف إلى ضمان سالمة منشآت
تستخدم الطاقة الذرية في األغراض السلمية
والعســكرية ،وكذلك املواد احملتوية على نسبة
مرتفعة من النظائر املشعة.
وتؤكد هذه الوثيقة التي تندرج في التخطيط
االستراتيجي في مجال األمن القومي الروسي،
أن السالمة النووية واإلشعاعية تعتبر من أهم
مكونات أمن روسيا.
وتشير الوثيقة إلى أن أكبر التحديات في مجال
تأمني السالمة النووية واإلشعاعية تتمثل في
وجود منشــآت «التركة النووية» ،التي تتطلب
اتخاذ إجراءات إضافية إلغالقها أو إعادة تأهيلها
بســام ،وتكدس الوقــود النووي املســتهلك
والنفايات املشــعة ،وتأثير اإلشعاع على صحة
فئــات محددة مــن العاملني ،واحتمــال وقوع
كوارث نووية داخل البالد أو قرب حدودها.

قد تفرض عليها بسبب قضية خاشقجي
متابعة ـ الصباح الجديد:
رفضــت الســعودية امــس االول
األحد تهديدها بعقوبات بســبب
قضية اختفــاء الصحافي جمال
خاشقجي إثر مراجعة لقنصليتها
في اسطنبول قبل نحو أسبوعني،
ّ
مؤكدة أنّها ســتر ّد على أي خطوة
تتّخذ ضدهــا «بإجراء أكبر» ،وذلك
غداة تلويــح الرئيــس األميركي
دونالد ترامب «بعقاب قاس».
ووســط التطورات السياســية
املتالحقــة علــى خلفيــة هــذه
القضيــة ،هبط مؤشــر البورصة
الســعودية  7%في تعامالت امس
االول األحــد ،فاقــدا ً مكتســبات
عام  ،2018قبــل أن يع ّوض بعض
خســائره ويغلق منخفضا ب3,5
باملئة.
ويأتي ذلك قبل أســبوع من مؤمتر
اقتصادي مهــم في الرياض يطلق
عليه اسم «دافوس في الصحراء»
ت ّيمنا ً باملنتــدى االقتصادي العاملي
في دافوس .وأعلنت شركات عاملية
ومؤسسات اعالمية ومستثمرون
كبار إنسحابهم من املؤمتر بسبب
قضية خاشــقجي ،بينمــا أقدم
رجال أعمــال آخرون علــى إيقاف
تعاونهم االقتصادي مع اململكة.
واعتبر ترامب الســبت املاضي أ ّن
الريــاض ميكن أن تكون وراء اختفاء
متوعدا ً إ ّياها بـ»عقاب
الصحافي،
ّ
صح ذلك ،رغم العالقات
قاس» إذا ّ
الوطيدة التي جتمــع إدارة الرئيس
اجلمهوري بالقيادة السعودية وفي
مقدمها ولي العهد األمير محمد
بن سلمان.
ّ
وأكد مستشــار ترامب للشــؤون
االقتصادية الري كودلوو في مقابلة
مع شــبكة «فوكس» أ ّن الرئيس
االميركي «جا ّد» في حتذيراته.
مصدر
لكــن اململكة ،وهــي أكبر
ّ
للنفط فــي العالم ،تعهّ دت امس
االول األحــد بالرد علــى أي إجراء
يتّخذ ضدها .ونقلت وكالة األنباء
الســعودية عن مصدر مسؤول أن
الرياض تؤكد «رفضهــا التام ألي
تهديدات ومحــاوالت للنيل منها
سوا ًء عبر التلويح بفرض عقوبات
اقتصادية ،أو اســتخدام الضغوط
السياسية».
وأكد املسؤول أن الســعودية «إذا
تلقّ ت أي إجراء فســوف ترد عليه
بإجراء أكبر».
وفــي هذا الســياق ،كتبــت قناة
«العربية» السعودية على موقعها
إ ّن ر ّد الريــاض علــى أي عقوبــات
قد يشمل مشــتريات األسلحة،
والنفط ،وتبادل املعلومات األمنية
مع واشــنطن ،وقد يؤدي حتى إلى

حرص السعودية
على عالقاتها
بشقيقتها تركيا
بقدر حرص
جمهورية تركيا
الشقيقة على ذلك،
وأنّه لن ينال أحد
من صالبة هذه
العالقة

التقرب من ايــران ،خصمها األكبر
في املنطقة ،وحتويل حركة حماس
وحزب اهلل اللبناني الى «صديقني».
*اتّصال هاتفي
وأعلنــت الرئاســة التركية امس
االول األحــد أ ّن الرئيس رجب ط ّيب
أردوغــان بحث خالل اتّصال هاتفي
مع العاهل السعودي امللك سلمان
بن عبد العزيز قضية خاشقجي.
وقال مصدر في الرئاســة الترك ّية
طالبا ً عدم نشــر اسمه إ ّن الرئيس
التركي وامللك السعودي بحثا في
«مســألة جالء مالبســات قضية
جمال خاشقجي» ّ
وأكدا أيضا ً على
«أهميــة إنشــاء مجموعة عمل
ّ
مشتركة في إطار التحقيق».
وأتى إعالن املصدر الرئاسي التركي
بعيــد تغريــدة لــوزارة اخلارجية
الســعودية أعلنت فيها أن امللك
ســلمان اتّصل هاتفيــا ً بأردوغان
ّ
وأكد له على «صالبة» العالقة بني
البلدين.
وقالت الوزارة إ ّن امللك سلمان ّ
أكد
ألردوغان «حرص الســعودية على
عالقاتها بشــقيقتها تركيا بقدر
حرص جمهورية تركيا الشــقيقة
علــى ذلك ،وأنّه لن ينــال أحد من
صالبة هذه العالقة».
كمــا شــكر العاهل الســعودي
الرئيــس التركي «علــى ترحيبه

مبقتــرح اململكة بتشــكيل فريق
عمل مشــترك لبحــث موضوع
اختفاء املواطن الســعودي جمال
خاشقجي».
و ُفقد أثر خاشــقجي بعد دخوله
قنصلية بالده في اســطنبول في
 2تشرين االول احلالي .والصحافي
الــذي يعتبر معارضا ً لسياســات
األميــر محمــد بن ســلمان منذ
تســلمه منصب ولي العهد في
حزيــران  ،2017كان يفتــرض أن
يحتفــل بعيــد ميالده الســتني
السبت املاضي.
وأعلن مســؤولون أتراك لوســائل
إعالم محلية أن خاشــقجي ُقتل
لكن
داخــل مبنــى القنصليــةّ .
الريــاض وصفت علــى الفور هذه
املزاعم بأنّها «ال أســاس لها» من
الصحة.
ّ
وأوفــدت الرياض إلــى أنقرة فريق
عمــل وصل اجلمعــة ويفترض أن
يجــري محادثات مع مســؤولني
أتراك ،لكن أنقــرة اتّهمت الرياض
الســبت املاضي بعدم التعاون في
التحقيق.
وتص ّر الرياض على أن خاشــقجي
غادر مبنــى القنصلية ،لكنها لم
تقــدم دليال على ذلــك ،وقالت إن
ّ
تســجل
كاميرات املراقبة لم تكن
ّ
يوم اختفاء الصحافي الذي يكتب
مقاالت في «واشنطن بوست».

واألحــد أصــدرت أملانيا وفرنســا
وبريطانيا بيانا ً مشــتركا ً يطالب
الســلطات الســعودية بكشف
مالبسات اختفاء خاشقجي
وأفاد البيان املشترك لوزراء خارجية
أملانيا هايكو ماس وفرنســا جان-
إيف لودريــان وبريطانيــا جيرميي
هانت أنّه «يجب أن يس ّلط الضوء
على اختفاء الصحافي السعودي
جمال خاشقجي» .وطالب الوزراء
بإجراء «حتقيق يحظى باملصداقية»
«ليتم حتديد املســؤولني»
وذلــك
ّ
و»ضمان محاسبتهم».
وبعد صدور البيــان دعا هانت في
مؤمتر صحافي الرياض لتوضيح ما
حصل خلاشــقجي ،وقال إن «البلد
القادر على مساعدتنا في كشف
ما حصل هو السعودية».
وتابع وزيــر اخلارجية البريطاني «إن
لم حتصل هذه اجلرمية الرهيبة كما
يقولون إذا ً أين جمال خاشقجي؟»،
مضيفــا «إن لم يكــن لديهم ما
يخفونه عليهم ان يتعاونوا».
«حالة هلع»
وخســر مؤشــر الســوق املالية
الســعودية «تداول» بسرعة أكثر
مــن  500نقطة في أول ســاعتني
منــذ بدء التداول فــي أول يوم من
األســبوع ،إثر حالة هلع مشابهة
لأليــام التي تلــت األزمــة املالية

العاملية عام .2008
ولكنه تعافــى جزئيا في منتصف
النهــار ليصل إلى  ،5%في أســوأ
هبوط في يوم واحد منذ نحو ثالث
ســنوات ،قبل أن يقفل منخفضا
ب 3،5باملئة.
وكان املؤشــر هبــط اخلميس 3%
إثــر االضطرابات التي شــهدتها
األسواق العاملية على خلفية قرار
االحتياطــي الفدرالــي االميركي
املفاجئ رفع أسعار الفائدة.
وتقــدر خســائر الســوق املالية
ّ
السعودية ،وهي االكبر في منطقة
الشرق االوسط وشــمال إفريقيا،
بنحو  50مليار دوالر خالل جلستي
اخلميس واالحد.
وقال محمــد زيدان ،من شــركة
«ثينك ماركتــس» ومقرها دبي ،إن
هبوط مؤشر الســوق السعودية
يأتي بسبب «حالة هلع» في البيع
ألسباب سياسية واقتصادية.
وأكد لفرانس بــرس «هناك حالة
من عدم اليقني مما يحدث بســبب
اختفاء الكاتب جمال خاشقجي»،
مؤكــدا ان «انســحاب كبــار
املشــاركني من مؤمتر االســتثمار
في الرياض أثر بشكل سلبي أيضا
على نفسية املتعاملني».
*مخاطرة
وكانت وكالة «بلومبرغ» وصحيفتا

«فايننشال تاميز» و»نيويورك تاميز»
قررت االنســحاب من مهمة رعاية
املؤمتر وسط التساؤالت عن مصير
الصحافي السعودي.
وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة
«أوبــر» خلدمــات النقــل دارا
خوسروشــاهي إنّه لن يشارك في
املؤمتر «إالّ بعد أن تظهر مجموعة
مختلفة متاما ً من احلقائق» ،مؤكدا ً
أنّه «منزعج للغاية من التقارير».
كمــا أعلــن رجــل األعمــال
البريطانــي ريتشــارد برانســون،
مؤســس مجموعة فيرجــن ،أنّه
ّ
ع ّلــق اتصــاالت ترتبط مبشــاريع
ســياحية فــي منطقــة البحر
األحمر بالسعودية بسبب اختفاء
خاشقجي.
وفــي مــوازاة ذلك ،أعلــن املمثل
االسكتلندي الشهير جيرارد باتلر
إلغاء زيــارة الــى اململكة حلضور
العرض األول لفيلمه اجلديد «هانتر
كيلر» بســبب قضية خاشقجي،
حســبما أبلغ قناة «ســي أن أن»
الســبت ،علمــا ان الســلطات
الســعودية قالت االسبوع املاضي
تأجلت «ألسباب عائلية».
ان زيارته ّ
اال ان مديــرة صندوق النقد الدولي
كريســتني الغــارد اعلنــت انها
ستشارك في مؤمتر الرياض وكذلك
وزير اخلزانــة االميركي ســتيفن
منوتشني.

ّ
بري يحذر من محاوالت لتصفية القضية الفلسطينية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر رئيس اجمللس النيابي اللبناني
نبيه بري مــن «محاوالت تصفية
القضية الفلســطينية» ،مجددا ً
التأكيــد علــى «ضــرورة تصدي
البرملانــات العربيــة ملثــل هذه
احملاوالت في كل احملافل البرملانية».
جاء ذلك خــال االجتماع املطول
الذي عقده رؤساء اجملالس والوفود
البرملانية العربية مساء أمس في
مقر االحتاد البرملانــي الدولي في
جنيف قبل جلسة افتتاح أعمال
اجلمعيــة العامة الـــ 139لالحتاد

تقـرير

امس االثنني.
وترأس اجتمــاع البرملانات العربية
رئيــس االحتــاد البرملانــي العربي
احلالــي رئيــس مجلــس النواب
املصري علي عبد العال ،وشاركت
فيه رئيسة االحتاد البرملاني الدولي
غابرييــا كويفاس باريــون ،التي
أثارت موضوع مناقشة بند يتعلق
بحقوق املثليني ،والتصويت عليه.
ودار نقــاش طويل معهــا ،وقدم
بري أكثر من مداخلــة ركز فيها
على أولويــة التصويت على البند
الطارئ كما ينص نظام االحتاد ،وهو

البند املتعلق مبوضــوع «األونروا»
وحقوق الشــعب الفلسطيني،
لكــن غابرييال أبلغــت اجملتمعني
أنه ســيصار إلى التصويت على
موضوع «األونــروا» وتعديل جدول
أعمال اللجنــة الدائمة من أجل
مترير موضوع حقوق املثليني.
وأكــد رؤســاء وأعضــاء اجملالس
العربية أن األولويــة هي ملوضوع
«األونــروا» ،وإن إدراج موضــوع
املثليني أمر مرفــوض عدا عن أنه
غير ملح.
وقــال بــري« :أعتقــد أن وفقــا ً

لنظــام االحتاد البرملانــي الدولي،
يجــب التصويــت علــى البنــد
الطــارئ قبــل أي شــيء آخر»،
مشــيرا ً إلى»محاولة استهداف
االقتراح املتعلــق باألونروا وحقوق
الشعب الفلســطيني والقضية
الفلســطينية من خالل السعي
إلى مترير موضوع حقوق املثليني».
وأضــاف« :إن ما يحــدث هو ضد
الدميوقراطيــة» ،محــذرا ً مــن
«استمرار مثل هذه احملاولة».
وأقــر اجملتمعون الســير باملوقف
املعارض لتمريــر موضوع املثليني،

والتأكيد علــى أولوية التصويت
على االقتراح املتعلق بـ «األونروا».
من جهــة أخرى ،شــارك النائبان
ميشــال موســى وروال الطبش
جارودي صباح أمــس في اجتماع
منتدى النســاء البرملانيات الذي
يعقد فــي إطــار مؤمتــر االحتاد
البرملانــي الدولــي .وكان نقــاش
حول عدد مــن املواضيــع منها:
حتــرك النســاء ملناهضــة االجتار
بالبشــر وكل أشــكال العنــف
ضــد املــرأة ،النســاء املهاجرات
وسياســة اإلدمــاج فــي الدول

التي تســتقبلهم ،املســاواة بني
املرأة والرجــل في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا ،والقيادة البرملانية
لتحقيــق الســام والتطور في
مجاالت االبتكار والتكنولوجيا.
وقدم موســى والطبــش جارودي
مداخلتني ركزا فيهما على العمل
من أجل املســاواة بني اجلنســن،
وتعزيز دور املرأة وحضورها البرملاني
وفي كل اجملالس التمثيلية ،وشددا
علــى «أن هذا املوضوع يشــكل
مفتــاح التطور وتعزيــز دور املرأة
عموماً».

من أبرز أعضاء اإلدارة األميركية وذو شخصية مستقلة

ترامب ّ
يلمح إلى استقالة ماتيس «الديموقراطي»
متابعة ـ الصباح الجديد:
وصف الرئيــس األميركي دونالد ترامب
وزيــر دفاعــه جيمــس ماتيــس بأنه
مرجحا ً استقالته ،علما ً
«دميوقراطي»ّ ،
أن ماتيــس ،الذي يــزور فيتنــام اليوم
الثالثاء للمرة الثانية هذه الســنة ،كان
نفى الشــهر املاضي تكهنات بأن توترا ً
مــع ترامب قــد يؤدي إلــى خروجه من
اإلدارة.
أعده الصحافي األميركي
ووَرَدَ في كتاب ّ
املعروف بــوب وودورد الذي ســاهم في
إســقاط الرئيس اجلمهوري الســابق
ريتشــارد نيكســون ،أن ترامب ســأل
مستشاره لألمن القومي مطلع السنة
عن ســبب احتفاظ الواليــات املتحدة
بوجود عسكري مكلف في شبه اجلزيرة
الكورية ،فأبلغه ماتيــس بأهمية ذلك
ملراقبة البرنامج الصاروخي لبيونغيانغ،
ولـــ «منع حرب عامليــة ثالثة» .ثم قال

وزير الدفاع ملســاعديه إن درجة الفهم
لدى الرئيس «موازية لتلميذ في الصف
اخلامــس أو الســادس» ،أي فهم طفل
عمره  10أو  11سنة.
حض
ويشــير الكتــاب إلــى أن ترامب ّ
ماتيــس على اغتيال الرئيس الســوري
بشــار األســد ،بعدما شــنّت دمشق
هجومــا ً «كيماوياً» علــى مدنيني في
نيسان  .2017وزاد أن الوزير أبلغ الرئيس
أعد
بأنه «ســيفعل ذلك فــوراً» ،لكنه ّ
بدل ذلــك خطة لتوجيــه ضربة جوية
محدودة ،لم تهدد األســد شــخصياً.
ونفى ماتيس تلــك املعلومات ،ووصف
الكتاب بأنه «صنــف فريد من األعمال
األدبية في واشنطن».
وفي مقابلة مع شبكة «سي بي أس»،
س ِئل ترامب هل يريد ماتيس االستقالة،
ُ
فأجــاب مخاطبا ً
محدثــه« :رمبا يكون
ّ
أردت أن تعــرف احلقيقــة،
كذلــك .إذا َ
أعتقد بأنــه دميوقراطي في شــكل أو
آخر .لكــن اجلنرال ماتيــس رجل جيد.
تفاهمنا في شــكل ســريع .رمبا يغادر.

أعني أن كل شــخص سيغادر في وقت
ما .هذه واشنطن» .وأشــار ترامب إلى
أنه تناول الغداء مع ماتيس قبل يومني،
الفتا ً إلى أن الوزير لم يبلغه عزمه على
االســتقالة .يُذكر أن ماتيــس من أبرز
أعضــاء اإلدارة األميركيــة ،لكنه أيضا ً
شخصية مستقلة.
وع ّلــق ناطــق باســم وزارة الدفــاع
األميركيــة (البنتاغون) على تصريحات
ترامــب ،قائالً« :يركز ماتيــس على أداء
مهمته ،وضمــان بقاء اجليش األميركي
القوة األكثر فتكا ً على الكوكب».
وكان الرئيس األميركي ملّح إلى تغييرات
في إدارته ،بعد اإلعالن األسبوع املاضي
عن اســتقالة مندوبة الواليات املتحدة
لــدى األمم املتحدة نيكــي هايلي ،قائالً:
«لدينا حكومة عظيمة .لست سعيدا ً
ببعض األشــخاص .لســت متحمسا ً
آلخرين فيما هناك أفــراد أحتمس لهم
كثيراً».
وباغتــت االســتقالة املفاجئة لهايلي
البيــت األبيض وأثــارت تكهنات ،لكن

مراقبــن الحظوا أن صعود جون بولتون
مستشارا ً لألمن القومي ومايك بومبيو
وزيرا ً للخارجية ،ساهم في تغيير آليات
الســلطة ضمن فريق األمــن القومي
لترامب.
جدد ترامب دفاعه عن
على صعيد آخرّ ،
سياســة فصل العائالت املهاجرة على
احلدود بني الواليات املتحدة واملكسيك،
علما ً أنها أثــارت انتقادات عنيفة .وقال
في إشــارة إلى املهاجرين« :إذا شــعروا
بحصول انفصال ،ال يأتون».
وأضــاف أن املهاجريــن كانــوا «يج ّرون
معهم أطفاال ً ويستخدمونهم لدخول
بالدنا في حــاالت كثيرة» .واســتدرك:
«نتط ّلع إلى أمور كثيرة مختلفة تتع ّلق
بالهجرة املشروعة».
مــن جهــة أخــرى ،أوردت صحيفــة
«نيويورك تاميز» أن وثائق مالية ســرية
ترجــح أن يكون جاريد كوشــنر ،صهر
ّ
ترامب وأبرز مستشــاريه ،دفــع ّ
أقل ممّا
يجب من ضرائب الدخل االحتادية ،أو رمبا
لم يدفعها بني عا َمي  2009و.2016
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الواليات المتحدة تستهدف وقف الصادرات اإليرانية تمامًا

 1.03مليار دوالر عجز
ميزانية تركيا

أنقرة ـ رويترز:
قالت وزارة املالية التركيــة أمس االثنني إن عجز
امليزانية بلغ ستة مليارات ليرة ( 1.03مليار دوالر)
في أيلول .وأظهــرت ميزانية أيلول فائضا أوليا ،ال
يشــمل مدفوعات الفائدة ،قدره  4.3مليار ليرة.
وسجل عجز امليزانية  56.7مليار ليرة في األشهر
التسعة األولى من العام وفقا لألرقام.
على صعيــد آخر ،أظهــرت بيانات مــن معهد
اإلحصــاءات التركــي أمس االثنــن بلوغ معدل
البطالة  10.8باملئة في الفترة من حزيران إلى آب
مقارنة مع  10.2باملئة بني أيار ومتوز.
وبلغ معدل البطالــة غير الزراعي  12.9باملئة في
املتوســط في الفترة من حزيران إلى آب حسبما
أظهرته األرقــام مقارنة مــع  12.1باملئة بني أيار
ومتوز.

أدنى مستوى لـ

«نيكي» في  8أسابيع
طوكيو ـ رويترز:
أغلق املؤشر نيكي لألســهم اليابانية عند أدنى
مســتوياته في ثمانية أســابيع أمــس االثنني،
مــع تضرر شــركات صناعة الســيارات وغيرها
مــن الشــركات العاملة في قطــاع الصناعات
التحويلية جراء أنباء عن أن واشــنطن ستسعى
إلدراج بنــد بخصوص التالعب فــي العملة في
االتفاقات التجارية في املســتقبل ،مبا فيها تلك
املبرمة مع اليابان.
وهبط املؤشــر نيكي القيــاس  1.8باملئة لينهي
اجللســة عند  22271.30نقطة ،مســجال أدنى
مستوى إغالق منذ  21آب.
ونزل املؤشر توبكس األوسع نطاقا  1.6باملئة إلى
 1675.44نقطــة ،وهو أقل مســتوى له في نحو
سبعة أشهر.
وقــال موتســومي كاجــاوا كبيــر اخلبــراء
االستراتيجيني العامليني لدى راكوتني سيكيوريتيز
”التعليق األميركي أصاب السوق بالتوتر الشديد“.
وأضــاف ”بينما يثير ارتفاع أســعار املــواد اخلام
بالفعــل قلق الشــركات ،فإن ارتفــاع الني ميثل
خطرا كبيرا أيضا على شركات صناعة السيارات
وغيرها مــن املصدرين الذين قــد يضطرون إلى
خفض توقعاتهم لألرباح“.
وارتفعت العملة اليابانيــة أمس إلى  112.07ين
للدوالر ،ليعزز املكاســب التي حققها في اآلونة
األخيرة ،في ظل اجتاه العزوف عن اخملاطر الذي أدى
الســتمرار اإلقبال على الني باعتباره من املالذات
اآلمنة.

 1230دوالرًا

ألوقية الذهب
لندن ـ رويترز:
ارتفــع الذهب أكثر من واحــد باملئة أمس االثنني
إلى أعلى مستوياته في نحو شهرين ونصف مع
بحث املســتثمرين عن مالذ بعد تراجع األسهم
األوروبية األمر الذي أدى إلى تفاقم اخملاوف بشــأن
أسواق األسهم العاملية.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا واحدا باملئة
إلى  1230.11دوالر لألوقية (األونصة) بعد أن المس
أعلى مستوياته منذ  26متوز عند  1233.26دوالر.
وزادت عقود الذهب األميركية اآلجلة واحدا باملئة
لتسجل  1234دوالرا لألوقية.
وقال بيتر فرتيج احمللل لدى كوانتيتيتيف ألبحاث
الســلع األولية ”الذهب يستفيد من رياح مواتية
قوية نتيجــة النزوح إلى اآلمان من األصول عالية
اخملاطر ..التحركات التالية للذهب ستتوقف على
مدى استمرارية هذا البيع».
وارتفع البالتني  0.9باملئة فــي املعامالت الفورية
إلى  843.85دوالر لألوقية بعد مالمسة ذروته منذ
العاشر من متوز عند  849.40دوالر.
وصعــد البالديوم  1.62باملئة إلــى  1083.30دوالر
وزادت الفضة  1.2باملئة إلى  14.73دوالر لألوقية.

السعودية تتوقع زيادة إنتاجها النفطي
بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال وزيــر الطاقة الســعودي
خالــد الفالح أمــس االثنني إن
الســعودية ،أكبر مصدر للنفط
في العالــم ،تتوقع زيادة إنتاجها
النفطي الشهر املقبل من 10.7
مليون برميل يوميــا في الوقت
احلالــي ،مضيفــا أن اململكــة
ملتزمة بتلبيــة الطلب الهندي
املتنامي على النفط.
تعاني الهند ،ثالث أكبر مستورد
للنفط في العالم ،في ظل مزيج
من ارتفاع أسعار النفط وتراجع
العملة احمللية .وأســعار التجزئة
للبنزين والديــزل في الهند عند
مســتويات قياســية مرتفعة
واضطــرت احلكومــة خلفــض
ضرائب علــى الوقــود من أجل
تخفيف العبء عن املستهلكني.
وأضــاف الفالــح خــال مؤمتر
آي.إتــش.إس ســيرا أن عوامــل
كثيرة قد تؤثر على أسعار النفط
العاملية لكن الســعودية وكبار
املنتجــن اآلخرين ســيواصلون
العمل من أجل حماية الســوق
من صدمات سعر اخلام.
وقــال ”قد نشــهد (جولة) أخرى
مــن التعطيالت غيــر املتوقعة
التي رأيناها فــي نيجيريا وليبيا
وفنزويال .وقــد رأينــا العقوبات
املفروضة على إيــران .تعطيالت
املعروض تلك بحاجــة إلى واقي
صدمات والســعودية هي بدرجة
كبيرة واقي الصدمات.
”اســتثمرنا عشرات املليارات من
الــدوالرات لبناء طاقــة فائضة
بني مليونــي وثالثة ماليني برميل
يوميا على مر السنني .يعادل ذلك

في ظل مزيج من
ارتفاع أسعار النفط
وتراجع العملة
المحلية .وأسعار
التجزئة للبنزين
والديزل في الهند
عند مستويات قياسية
مرتفعة واضطرت
الحكومة لخفض
ضرائب على الوقود
من أجل تخفيف العبء
عن المستهلكين

أحد احلقول النفطية السعودية

الطاقة اإلنتاجية ملنتجني كبار“.
وقــال الفالــح إن الســعودية
تستطيع إنتاج  12مليون برميل
يوميــا وإن إنتاجهــا احلالي 10.7
مليون برميــل يوميا ،مضيفا أنه
سيزيد في الشهر املقبل.
وكانت عدة مصادر مطلعة قالت
األسبوع املاضي إن شركة النفط
الوطنيــة أرامكــو الســعودية
تعتــزم تزويد املشــترين الهنود
بأربعة ماليني برميل إضافية من
اخلام في تشرين الثاني.

الى ذلك ،قــال املبعوث األميركي
اخلــاص إليــران أمــس االثنــن
إن الواليــات املتحــدة مــا زالت
تســتهدف وقف صادرات النفط
اإليراني متامــا وال تتوقع أن يكون
إلعــادة فــرض العقوبــات على
طهران فــي الرابع من تشــرين
الثاني أثر ســلبي على الســوق
ألنهــا تتلقــى إمــدادات جيدة
ومتوازنة.
وأبلغ بريــان هــوك الصحفيني
خالل مؤمتر بالهاتف أن نشــاط

توقعات بتضاعف االستثمارات
األجنبية في االقتصاد الروسي
متابعة الصباح الجديد:
أفاد رئيــس صندوق االســتثمارات
املباشرة الروســي كيريل دميتريف،
أمس االثنني ،بأن مستثمرين أجانب
أعربــوا عن اســتعدادهم لضخ 40
مليــار دوالر في االقتصاد الروســي
خالل السنوات  7 – 5املقبلة.
وقــال دميتريــف لصحيفــة
"إيزفيستيا" الروسية إن  20صندوقا
ومؤسسة مستعدة لالستثمار في
روســيا ،مبا في ذلك مستثمرون من
قطر والســعودية والصــن وكوريا
اجلنوبية.
وكشف املســؤول خالل حديثه عن
اجملاالت التي يعتزم املستثمرون ضخ
األموال فيها ،وقال إن البنية التحتية
للنقل ،مبا في ذلك السكك احلديدية
والطرق السريعة واملطارات واملواني،
تعد اجملال الرئيس لهذه األموال.
كذلك أشــار دميتريف إلى أن 25%
من هذه األموال ستستثمر لتطوير
القطاع التكنولوجي.
واالســتثمارات املزمعــة التي أعلن
عنهــا دميتريف هــي ضعف حجم
االستثمارات التي جذبها الصندوق
الروســي إلى البالد خالل السنوات

تقـرير

السبع املاضية.
وع ّبر الصندوق الروسي لالستثمارات
املباشــرة عن عزمه على املشاركة
في مؤمتر الســعودية االســتثماري
املزمع في الرياض في  23تشرين األول
احلالي ،خالفا لشــركات ومؤسسات
غربية كبرى قاطعته.
وقــال الصندوق فــي تعليق لوكالة
"تــاس" الروســية أمــس االثنني:
"نخطــط مــع شــركائنا حلضور
فعاليــات مؤمتــر "بادرة مســتقبل
االستثمار" ،املنتظر في السعودية".
وفي وقــت ســابق أعلن عــدد من
الشــخصيات والشــركات ووسائل
اإلعــام الدولية رفــض حضورهم
املؤمتر على خلفية اختفاء الصحفي
الســعودي جمال خاشــقجي بعد
دخوله قنصلية بالده في اسطنبول
مطلع الشهر احلالي.
وكانت شــركتا "جيه بــي مورغان"
و"فــورد موتــور" األميركيتــان
أعلنتــا مقاطعة مؤمتر الســعودية
االســتثماري ،فــي أحدث قــرارات
النأي عــن املؤمتر ،واســتمرارا ألزمة
اختفاء الصحفي الســعودي جمال
خاشقجي.

الصواريخ الباليســتية اإليراني
يجب ردعــه وأن اجلهود األوروبية
إلنشــاء آلية خاصة للتجارة مع
طهران لن جتد طلبــا عليها ألن
أكثر مــن  100شــركة أجنبية
أعلنــت عزمها االنســحاب من
إيران.
على مستوى األســعار ،صعدت
العقود اآلجلة للنفط بشكل حاد
بسبب مخاوف بشأن اإلمدادات،
إضافة إلى تلقي أســواق النفط
دعما في أعقــاب بيانات أظهرت

أن كوريا اجلنوبية لم تســتورد أي
نفط من إيران فــي أيلول للمرة
األولى منذ ست سنوات ،قبل أن
يبدأ فــرض العقوبات األميركية
على طهران في تشرين الثاني.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج
برنت  98ســنتا أو  1.22في املئة
إلــى  81.41دوالر للبرميل وبذلك
يكون في طريقــه لتحقيق أكبر
مكســب يومي منذ التاسع من
تشرين األول.
وقفــزت العــود اآلجلــة للخام

األميركي  80ســنتا أو  1.12في
املئــة إلــى  72.15دوالر للبرميل،
لتواصل مكاســب يوم اجلمعة
بعد خسائر فادحة يومي األربعاء
واخلميس.
وكتــب وانغ شــياو رئيس بحوث
النفــط فــي جوتــاي جونــان
فيوتشــرز فــي مذكــرة بحثية
«عبر السوق مرة أخرى عن قلقه
من التوترات اجليوسياســية في
الشرق األوسط مما أدى إلى ارتفاع
األسعار».
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وأكــدت الشــركتان قرارهما عدم
احلضور في بيانني منفصلي ،في حني
قد يؤدي اإللغاء إلــى زيادة الضغط
على شــركات أميركيــة أخرى مثل
"غولدمان ساكس" و"ماستر كارد"
و"بنك أوف أميركا" إلعادة النظر في
خططها حلضور املؤمتر.
وانســحبت من املؤمتر مؤسسات
إعالمية كبرى مثل شــبكة "سي
إن إن" اإلخباريــة وصحيفتــي
"فايننشال تاميز" و"نيويورك تاميز"
ووكالة "بلومبرغ" لألنباء.
وقالت شــبكة "فوكس بيزنس"،
وهي املؤسسة اإلعالمية الغربية
الوحيــدة التي لــم تقــرر إلغاء
مشــاركتها في املؤمتر ،لـ"رويترز"
إنها صارت تراجع نفســها ،وتفكر
باحلضور من عدمه.
مؤمتر"بادرة مســتقبل االستثمار"
في الرياض ،استقطب نخب رجال
األعمال ورؤســاء كبريات شركات
العالم واملنظمات اإلعالمية ،لكنه
ســرعان ما حتول إلى وسيلة لهذه
الشــركات للتعبيــر عــن قلقها
الختفاء خاشقجي ،والضغط على
الرياض.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت مبيعــات البنــك املركزي
من العملة األجنبيــة ،أمس االثنني،
إلى  149.83مليــون دوالر ،في مقابل
مبيعات قيمتها  149.16مليون دوالر
مبزاد يوم األحد ،بنحو  670ألف دوالر.
وذكر بيان للبنك  ،أن ‹ســعر الصرف
بلغ  1190دينارا ً لــكل دوالر ،في املزاد
املنعقد مبشاركة  36مصرفا›ً.
وأضاف البيــان أن ‹تلك املبيعات هي

نتائج مــزاد (اليوم) الثالثاء» ،موضحا ً
أن ‹إجمالي البيع الكلي بلغ 177.98
مليون دوالر› .وتابــع ان ‹حجم املبالغ
املبيعة لتعزيز أرصــدة املصارف في
اخلارج بلغ  148.39مليــون دوالر ،في
حني ُقدر إجمالــي النقد املبيع بنحو
 31.59مليون دوالر›.
وأوضح أن ‹بيع املبالغ احملولة حلسابات
املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190
دينــارا ً لكل دوالر ،أمــا البيع النقدي

فسيكون بالسعر نفسه›.
في الســياق ،أعلن البنــك املركزي
العراقي ،بالنيابة عن وزارة املالية ،عن
بيع طرح بقيمة  100مليار جنيه في
مزاد علني آلجل  364يوم.
وأضاف البنك في بيان ،أن أعلى عائد
على للطــرح بلغ  ،2.4%واملتوســط
 .2.1%وأوضــح أن عــدد املشــاركني
في الطرح  7مؤسســات ،فاز منهم
مصرف واحد بالعرض الذي قدمته.

ارتفاع حجم التداول في سوق األوراق المالية
بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل مؤشــر التداول لسوق العراق
لألوراق املالية ،أمــس االثنني ،ارتفاعا
كبيرا ليصل حجــم التداول فيه الى
 63مليار سهم.
وقال املديــر التنفيذي للســوق طه
احمد عبد الســام في بيان صحافي،
ان «ســوق العراق لألوراق املالية تداول
اســهم ( )26شــركة من اصل ()104
شــركة مدرجة في السوق» ،مبينا ان
«عدد االســهم املتداولة في اجللسة
بلغت ( )63,202,003,992سهم فيما
كانــت قيمتهــا ()22,883,669,287
دينار».

واوضح ان «اجللسة شهدت تنفيذ امر
متقابل مقصود على اسهم مصرف
زين العراق االسالمي بعدد اسهم ()18
مليار ســهم وبقيمــة ( )6,480مليار
دينار ،كما جرى تنفيذ امر خاص على
اســهم مصرف زين العراق االسالمي
بعــدد اســهم ( )45مليــار وبقيمة
( )16,200مليار دينار».
وأضاف عبد الســام الى ان «مؤشــر
االســعار  ،ISX 60اغلق في اجللســة
على ( )517.99نقطة مرتفعا بنسبة
( )0.53عن اغالقه في اجللسة السابقة
البالغ ( )515.24نقطة».
واشــار الى ان «عدد االسهم املشتراة

من املســتثمرين غيــر العراقيني بلغ
( )2,092مليون ســهم بقيمة بلغت
( )917الف دينار من خــال تنفيذ ()4
صفقة على اســهم ( )3شركات ،في
حني بلغ عــدد االســهم املباعة من
املســتثمرين غير العراقيــن ()1,122
مليون ســهم بقيمة بلغت ()2,158
مليــون دينار مــن خالل تنفيــذ ()18
صفقة على اســهم ( )3شركات ،اما
عدد االسهم املشتراة من املستثمرين
غير العراقيني في السوق الثاني فبلغ
( )1مليون ســهم بقيمة بلغت ()360
الف دينــار من خالل تنفيذ ( )1صفقة
على اسهم شركة واحدة».

خطوة نحو اندماجها في االقتصاد العالمي

كوريا الشمالية تستعد لالنضمام إلى صندوق النقد والبنك الدوليين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ناقش رئيــس كوريــا اجلنوبية ،مون
جاي إن ،خــال اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،خطوات كوريا الشــمالية
لبناء عالقات دوليــة واالنفتاح على
العالم اخلارجي.
وقــال «جــاي إن» إن زعيــم كوريــا
الشمالية ،كيم جونغ أون« :مستعد
لالنضمــام إلــى صنــدوق النقــد
الدولــي والبنك الدولي وغيرهما من
املنظمات الدولية األخرى» ،حسبما
ذكرت وكالة رويترز.
وتلقي تلك الطموحــات ،وإن كانت
غامضــة حتــى اآلن ،الضــوء على
التحديات التي ســتواجهها كوريا
الشمالية في محاولتها السعي ألن
تكون جزءا من االقتصاد العاملي.
وانفصلــت كوريــا الشــمالية عن
غالبيــة بلــدان العالم منــذ عقود
بسبب برنامجها النووي وانتهاكات
حقوق اإلنســان املزعومــة ،ويقول
اخلبــراء إن عمليــة انضمــام كوريا
الشــمالية إلى املؤسسات الدولية
الكبرى ستأخذ وقتا طويال.
وستمنح العضوية كوريا الشمالية
إمكانية الوصــول إلى مخزون كبير
مــن اخلبــرات واملســاعدات الفنية

واألمــوال ،كما أنها ســتكون مبثابة
خطوة كبيرة نحو اندماج كوريا في
االقتصاد العاملي.
ويهــدف صندوق النقــد الدولي إلى
ضمان االســقرار املالــي والنقدي،
بينما يسعى البنك الدولي إلى دعم
التنمية االقتصادية ومحاربة الفقر.
وبالرغــم مــن أنهما يركــزان على
قضايا مختلفة ،فهم يشتركان في
تعزيز رفاهة االقتصــاد في العالم.
فبالنســبة للمجتمع الدولي ،ميثل
ضم كوريا الشــمالية إلى صفوفه
إمكانية اســترضاء واحدة من أكثر
الــدول خطورة في العالــم ،كما أن
ذلك سيعطي اجملمتع الدولي بعض
التأثير على هذا البلــد املعزول منذ
فتــرة طويلــة لكنه ميتلــك موقعا
استراتيجيا في العالم.
ولكي تصبــح أي دولــة عضوا في
البنك الدولي ،الذي يصف نفســه
بأنه «واحد من أكبر مصادر التمويل
واملعرفة في العالم بالنسبة للدولة
النامية» ،عليهــا أن تنضم أوال إلى
صندوق النقد الدولي.
ويطلــب صندوق النقــد الدولي من
الــدول األعضــاء تبــادل املعلومات
بشأن اقتصاداتها ،وعدم فرض قيود
على تدفقــات النقد األجنبي ،واتباع
سياسات تشجع على التجارة ،ودفع

رئيس كوريا اجلنوبية مون جاي إن

حصص اشتراكاتها.
لكن اقتصاد كوريا الشــمالية أبعد
ما يكــون عن الشــفافية ،ومن غير
الواضح حجم املراقبة الدولية التي

سيكون جونغ اون ،مستعدا للقبول
به.
وقالت أنويتا باســو ،احملللة في وحدة
االســتخبارات االقتصادية (إي آي يو)

التابعــة جملموعة اإليكونوميســت
االقتصاديــة« :إن اقتصــاد كوريــا
الشمالية كما لو كان اقتصاد دولة
مكونة من عصابات املافيا ،فال توجد

مؤسســات قوية على هــذا النحو
سوى النظام نفسه».
وأضافــت« :ال أرى أي ســبب مينــع
النظام من أن يكون ســريا ،فهو أمر
وجودي بالنســبة لهم ،وإذا كشفوا
الكثير فسيضعفون».
وال تنشر كوريا الشــمالية بياناتها
االقتصاديــة فحســب ،بــل متتلك
كذلك سو ًقا ســوداء مهمة للغاية
ويستشــري فيها الفســاد بدرجة
كبيرة.
وال تســتطيع غالبية الســكان في
كوريــا الشــمالية االعتمــاد على
الرواتب الرســمية ،وازدهر نشــاط
هذا السوق ازدهارا كبيرا في العقود
األخيرة.
ويقــول بيونــغ يــون كيم ،أســتاذ
االقتصــاد فــي جامعــة ســيول
الوطنية ،إن األسرة العادية في كوريا
الشــمالية حتصل على  70في املئة
من دخلها من أنشطة السوق ،سواء
أكانت تلك األنشطة قانونية أو غير
قانونية.
ويقدر كيم أن أكثر من نصف أنشطة
الســوق في البالد غير قانونية ،وهذا
ما يجعــل قيــاس اقتصــاد كوريا
الشمالية أمرا صع ًبا للغاية.
وقال يون كيم« :أنشــطة الســوق
هذه تشهد انتشارا كبيرا ،وستكون

طريقة قياس إجمالــي الناجت احمللي
لهذا النوع مــن االقتصــاد املزدوج
مهمــة صعبة للغايــة ،فحتى في
بعــض االقتصــادات الرأســمالية
املتقدمــة ،مثــل إيطاليــا ،يصعب
قياس االقتصاد غير الرسمي فيها».
وأضاف أن الفســاد منتشر انتشارا
واسعا بني أعلى املستويات في نظام
كوريا الشمالية.
وقال ان من املرجح أن كبار املسئولني
وزعيم كوريا الشــمالية ،كيم جونغ
أون ،يجنون أمواال كثيرة من التجارة
اخلارجية للبالد.
وأضــاف بيونغ يون كيــم« :النخب
تصدر سلعها
في كوريا الشــمالية
ّ
(إلى أماكن مثل الصني) بســعر أقل
من الســعر العاملي ،ثم حتصل على
عموالت ،وهي نسبة معينة من هذا
الفارق بني الســعر العاملي وســعر
الصادرات املسجل».
كذلك مــن غيــر الواضــح حجم
البيانات االقتصاديــة التي جتمعها
حكومة كوريا الشــمالية بالفعل،
وما إذا كانت متتلك الوسائل املناسبة
لتحسني أدواتها أم ال.
وقال أندريــة أبراهاميان ،من جامعة
ستانفورد« :كوريا الشمالية ال تنشر
بيانات تعكس واقعهــا االقتصادي
منذ الستينيات».
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ثقافة

دراسة

ياسمينة خضرا..
صورة الروائي العربي
شكيب كاظم
أول مــرة تعرفــت على األديــب اجلزائري
ياسمينة خضرا من خالل دراسة نشرتها
جريدة (الزمان) على صفحتها التاسعة
من ملحقها الثقافــي اليومي (ألف ياء)
الذي يشرف عليه األســتاذ كرم نعمة,
وبقيــت أتابع ما يكتب عــن هذا الروائي
الذي آثر الكتابة بالفرنســية شأنه شأن
الرعيــل األول مــن كتاب اجلزائــر الذين
عاشــوا أيام االحتالل الفرنسي لبلدهم
ونشــأوا في ظالله فكتبوا بالفرنســية
أمثال محمد ديب الفائز بجائزة (غونكور)
الســنوية التــي متنــح للكاتــب غير
الفرنسي الذي يكتب بالفرنسية ومبدع
ثالثية دار سبيطار ,البيت الكبير ,النول,
احلريق ,وكاتب ياســن ,ومولــود فرعون
والشاعر مالك حداد الذي أطلق صرخته
املوجعة في إحــدى قصائده قائــاً :أنا
ارطن وال أتكلم إن في لغتي لكنة ,إنني
معقود اللسان ويســمعه نقاد فرنسة
الذيــن قرأوا شــعره فأحلــوه في قمة
فيحملقون ويقولون :مــا هذا التواضع,
ان لك لفرنسية رائعة ,ولكن مالك حداد
يظل يصيح صيحتــه املوجعة :أنا أرطن
وال أتكلم إن في لغتي لكنة ,إنني معقود
اللســان أنا ال أغني أنا ال أغني فلو كنت
أعرف الغنــاء لقلت شــعرا ً عربياً ,نعم
هذه مأســاة اللغة لقد شاء املستعمر
ان تكون في لساني آفة ان أكون معقود
اللسان.
لكن الكثير من كتــاب ومبدعي املغرب
العربــي ظلــوا يكتبــون بالفرنســية
وهنــا جند الفــرق بني ان تكتــب مختارا ً
اللغة التــي تكتب بهــا أو جتبر عليها
مثــل :مالك حــداد ,أقول ظــل الكثير
من املبدعــن والكتاب العــرب يكتبون
بالفرنســية مختارين وليسوا مجبرين

كما هو احلــال أيام االســتعمار إذ ظل
هشام جعيط وأحمد املديني وعبد اهلل
العروي ومحمد زفزاف ومحمد شــكري
وأمني املعلوف الروائي اللبناني الشهير
احلائــز على جائــزة غونكور هــو اآلخر
والشــاعر اللبناني جورج شحادة الذي
أمضى العمر كاهنا ً في معبد الشــعر

الكثير من كتاب ومبدعي
المغرب العربي ظلوا يكتبون
بالفرنسية وهنا نجد الفرق
بين ان تكتب مختاراً اللغة التي
تكتب بها أو تجبر عليها مثل:
مالك حداد ,أقول ظل الكثير
من المبدعين والكتاب العرب
يكتبون بالفرنسية مختارين
وليسوا مجبرين كما هو الحال
أيام االستعمار إذ ظل هشام
جعيط وأحمد المديني وعبد
اهلل العروي ومحمد زفزاف
ومحمد شكري وأمين المعلوف
الروائي اللبناني الشهير الحائز
على جائزة غونكور هو اآلخر

واملتوفى في شهر شباط من عام 1989
والروائــي املغربي طاهر بــن جلون أول
كاتب فرنكفوني عربي فاز بهذه اجلائزة
عام  1989والروائي اجلزائري ياســمينة
خضرا الذي أختار الكتابة بالفرنســية
مع أنه عاش حياته في ظل االســتقالل
عام  1962إذ استقلت اجلزائر وهي يدب
نحو الســابعة من عمره أختار الكتابة
بالفرنسية حتقيقا ً لشهرة وذيوع شأن,
فالكتابة بها تختصــر أمامك الطريق
وجتعلك مقــروءا ً من جميع الشــعوب
الناطقة بالفرنسية وإذ اختار ياسمينة
خضــرا الكتابة بالفرنســية بدءا ً فإنه
أختار الهجرة إلى فرنسة بعد العصف
الذي ضــرب احلياة اجلزائريــة إثر تدخل
اجليش اجلزائري إللغاء االنتخابات العامة
التي فازت بها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
بقيــادة عباســي مدني الذي اســتفز
القيادة العســكرية بقوله :إن هذه أول
انتخابات جتري في اجلزائر وآخرها فألغى
اجليش االنتخابات واستدعى أحد القادة
التاريخيــن للثــورة اجلزائرية محمد بو
ضياف الــذي أختطف في عملية جوية
فرنسية أثناء انتقال القادة األربعة لثورة
اجلزائر بطائــرة نحو تونــس إلى جانب
أحمد بن بلة ومحمد خيضر وحســن
آيت احمد والصحفي مصطفى أشرف
في  /22تشرين األول عام  1956وأقصي
إثر اشــتداد الصراع على السلطة بني
الثوار وإطاحة هواري بومدين بســلطة
أول رئيس جزائري أحمد بن بلة في شهر
حزيــران  1965فاعتكــف الثائر الزاهد
محمــد بو ضيــاف احلياة السياســية
وانتقل إلى تونس وأنشــأ معمال ً صغيرا ً
للطابوق ويعمل بيديه.
أقول :اســتدعي هذا القائــد التاريخي
إلطفاء اللهيب الذي اســتعر إثر إلغاء
نتائج االنتخابات وليشمله هذا السعير
إذ ما لبــث بو ضياف ان قتله حراســه

ياسمينة خضرا

صيــف عام  1992ولتدخــل اجلزائر أتون
احلــرب األهلية في هذه الظــروف غادر
محمد مولســهول الضابط في اجليش
اجلزائري بالده ليغير أســمه ويســتعير
اســم زوجته عنوانــا ً لكتاباته الروائية
(ياسمينة خضرا).
إن الــذي دفعني لكتابة هــذا احلديث,
إني قــرأت في مجلة (دبي الثقافية) فوز
هذا الروائــي اجلزائري املرمــوق بجائزة

األكادميية الفرنســية لآلداب ليكون أول
أديب عربي يفوز بهــذه اجلائزة املرموقة
بعد ان فاز ثالثــة منهم بجائزة غونكور
الفرنســية وهم على التوالي ,طاهر بن
جلون ,محمــد ديب ,أمني املعلوف ,لكن
ظل القارئ العربي بعيــدا ً عن إبداعاته
والســيما ملن ال يجيد الفرنســية لذا
فإني أرجــو اجلهات الثقافيــة العربية
املعنيــة بالترجمة الســيما املنظمة

العربية للترجمة التي تتولى مشكورة
نقل شــوامخ الفكر اإلنساني العاملي
إلى العربية لرفد العقــل العربي بكل
جديد ومؤثر في شــؤون الثقافة لتعيد
إلى األذهــان جهود بيــت احلكمة أيام
اخلليفــة املأمــون العباســي إن توجه
أنظارها نحــو هذا املبدع الذي شــغل
فرنسة والناطقني بالفرنسية في حني
بقينا نحن ال نعرف شــيئا ً عن إبداعاته
ولنا حق فيه كونه عربي الوجه واللسان
والضمير راجني نقلها عن الفرنســية
مباشرة ومن غير لغة وسيطة فلطاملا
أضعفت اللغة الوســيطة جودة النقل
ومــن ثم متعــة القــراءة واضعني في
احلســبان إننا نقرأ لغة املترجم ال لغة
الكاتب فإذا كان املترجم حاذقا ً قدم لنا
نصــا ً جيدا ً ممتعــا ً وإذا لم يكن حصلت
اإلســاءة للنص املنقول ومن ثم ذائقة
القارئ ,املترجم املتمكن يضفي ثقافته
وظاللــه وروحه على النص املترجم ,وما
يؤكد قولي هذا إني قرأت في عدد اجمللة
ذاته (آب  /أغسطس )2011 /دراسة بقلم
األســتاذ زكريا أحمد من مصر عن رواية
يوليســيس للروائي الشــهير جيمس
جويــس وقــد أورد الكاتب فــي نهاية
دراسته ثالثة مقبوسات لثالثة مترجمني
لنــص مــن الروايــة األول حملمد لطفي
جمعــة والثاني للدكتــور طه محمد
طه والثالث للشــاعر الرقيق والباحث
الدكتور صالح نيــازي لكني إذ َح َّكمت
ذائقتي في النصــوص الثالثة وجدت ان
النص الذي ترجمه صالح نيازي كان أروع
النصوص الثالثة وأجملهــا وأقرب إلى
روح النص االنكليزي والســبب في ذلك
ثقافة نيازي وذائقته وشاعريته ومتكنه
من لغة األصل كونه عاش في لندن منذ
عام  1963وحذقه للغــة العربية كونه
باحثا ً وشاعرا ً مرهفا ً ما زال على الرغم
من سنني الغربة يقرأ بالعربية ويكتب.

ترجمات

ٌ
فن واحد
*إليزابيث بيشوب
ترجمة خالدة حامد
فن واحد
ٌ
صعبا ً أن تُت ِق َن ف ُّن ال َفقْد.
ليس َ
َ
ثمة الكثير من األشــياء تبدو ُمترعة بن ّي ِة
ّ
ال َفقْد
حد أن خُ سران َها ال ي ُ ّ
شك ُل كارثة.
ّ
اف ِق ْد شيئا ً ّ
كل يوم وال تكترث:
األبواب
مفاتيح
تق ّب ْل َحيرة فقدان
ِ
ِ
سدى.
وساعة من الزمن
تذهب ُ
ُ

فن ال َفقْد.
صعبا ً أن تُت ِق َن ّ
فليس َ
َ
ثُ ّم مترَّ ْن على مزي ٍد من ال َفقْد ،وبأسرع من
ذي قبل..
ووجهــات
ألماك َن وأســماء،
كنت تنوي
َ
ِ
السفر إليها.
ولن يُشكل أي منها كارثة
أمي .وأنظــرْ! ضاع مني
فق ْد ُت ســاع َة ّ
البيت األخي ُر
ُ
أو ما َ
بيوت أحببتُها.
قبل األخيرِ ،من ثالثة
ٍ
فن ال َفقْد
صعبا ً أن تُت ِق َن ّ
ليس َ
َ
مدينتني ،أثيرتني على قلبي
ت
د
فق
ُ
ْ
ِ
وفقــ ْد ُت
عوالــم أكثــر اتســاعا ً كانت
َ
بحوزتي:

نهرين وقا ّرة.
ِ
لكم أفت ِق ُدها! وليس األم ُر بكارثة.
حتى فقدك أنت (بصوتك املازِح ،ولفتاتك
التي أ ُ ِحب)..
كنت ألكذب .واضح متاما ً
وما
ُ
صعبا ً أن تُت ِق َن ف ُّن ال َفقْد،
ليس َ
َ
مع أنه يبدو…(اكتُبيها!) شبيها ً بالكارثة.
*إليزابيث بيشوب ،شــاعرة أمريكية ذاع
صيتها بعد وفاتها عام 1979حتى لقّ بها
النقاد بـ»ذات العني الثاقبة» ألنها تبص ُر
ما ال يُبصــره غيرها .وصف الناقد الكبير
هارولد بلوم شــعرها بأنــه «يقف على

شــفير موضع يكون فيه ما ينبغي قوله
هــو بالضبط ما
ــب قوله» ،وكتب
ُ
يصع ُ
أوكتافيو باث عن «قدرة بيشــوب الهائلة
على الكتمان .وأن أعظم درس نستخلص ُه
من شعرها هو أنك حني تستمع للشعر
ال تســتخلص أي درس بــل تغمرك لذة،
لفظية وفكرية ،معــاً ،كما لو أنك كنت
متر بتجربة روحية كبرى» .وفي أنطولوجيا
شــعراء القرن العشــرين مت وضعها في
مصاف ت .س .إليوت ،واالس ســتيفنز ،و.
هـــ .أودن .لكنها لم تتم ّيز بغزارة اإلنتاج؛
إذ لم يتجاوز عــدد قصائدها 101قصيدة
طيلة حياتها .ورمبا تنطيق عليها في هذا

األمر مقولة الشــاعر اإليطالي مونتالي
»:فقط الشاعر املزيَّف هو من يتكلم».
بأي شــيء عن الشــعر ،بل
لم تصــ ّرح ّ
ظ ّلت محتفظة بنفســها لنفسها دون
ان تكشــف عنها على الرغم من اعتراف
الكثيريــن مبوهبتها ،مــن أبرزهم راندال
جاريــل ،الناقــد األهم آنــذاك ،وكذلك
الشــاعرة ماريان مــور والشــاعر روبرت
لويل (الشاعر جون أشبيري أطلق عليها
تسمية «شاعرة الشعراء»).
الشعر عندها طريقة يلجأ إليها الشاعر
ليتفكر في مشــاعره اخلاصة شــريطة
أن تكون هذه املشــاعر مبهمة ،متوارية،

أو مكتوبة من منظــور مغاير .لم تكتب
قصيــدة «فن واحــد» إال فــي منتصف
ســبعينيات القــرن املاضي ،وأرســلتها
لصديقهــا الشــاعر روبرت لويــل الذي
انبهر بها قائالً »:لقــد وجدت
قصيدتك
ِ
ضالتها ،موضوعها مؤلــم بقدر ألم فن
الفقد ،لكن
سخريتك الرصينة تقنعني
ِ
بأن الفقد هو من احلســنات .أما شــكل
القصيــدة ،وإيقاعهــا وأبياتهــا األربعة
األخيرة فهي االنتصار احلقيقي؛ هنا يد ّوي
أنت تُذكرينني بشعراء
صوت الشــاعرةِ .
كبار مثــل توماس وايت وجــورج هربرت؛
فأنت متسكني بزمام كلماتك».
ِ

متابعات

ماريز كوندي تفوز بالجائزة البديلة لنوبل لألدب
الروائيــة واملؤلفــة القادمة مــن منطقة
غوادلــوب واملتخصصة في مجــال اخليال
التاريخي تنال جائــزة حتل محل نوبل لألدب
ومسندة من طرف ‹االكادميية اجلديدة›.
ماريز كوندي أنهار من الثراء اللغوي واخليال
تتدفق في أعمالها األكادميية الســويدية
بحاجة إلى إعادة التنظيم واستعادة الثقة
األكادمييــة املانحة لنوبل لألدب تتخبط في
أزمة كبيرة
ســتوكهولم  -فازت ماريز كوندي الروائية
واملؤلفــة القادمــة من منطقــة غوادلوب
الفرنســية واملتخصصة في مجال اخليال
التاريخــي بجائــزة حتل محــل نوبل لألدب
ومسندة من طرف «االكادميية اجلديدة».
وكوندي احلاصلة على دكتوراة في الفلسفة
معروفة برواياتها اخليالية التاريخية ،وبينها
«سيغو».
وتتدفق أنهار من الثــراء اللغوي واخليال في
كتابات كوندي.
منــذ أكثر مــن أربعني عاما وهــي تواصل
تلقيح لغة موليير باللغة املتجددة واملتخيل
السحري.
ولدت الكاتبــة املتوجة باجلائزة اجلديدة في
 1937في بوانت -بيتــري ،في عائلة مكونة
من ثمانية أطفال .في سن السادسة عشرة
غادرت الغوادلوب ملواصلة دراستها بباريس،
فحصلت على شهادة اإلجازة في األدب من
جامعة السوربون.
في عام  ،1960تزوجت مامادو كوندي املمثل
الغيني املعروف الذي لعب دور أرشيبالد في
مسرحية «الزنوج».

بعد ذلــك تركــت باريس متوجهــة إلى
أفريقيا ،حيث درســت ملدة اثني عشر عاما
في املدارس الثانوية بغينيا وغانا ونيجيريا
والسنغال.
وقد كتبت عددا من املسرحيات والدراسات
عــن األدب الكاريبي .ومــوازاة ذلك أعدت
أطروحة دكتوراه في األدب املقارن بجامعة
الســوربون« :الصورة النمطية عن السود
في األدب الكاريبي» ثم اشــتغلت مدرسة
بجامعة باريس.
في عام  1976بدأت كتابة الرواية ،ونشــرت
روايتني مســتوحاة من جتاربها في أفريقيا
«حرمياخونون» ( )1976و»موسم في ريهاتا».
( )1981روايتها الثالثة ،كانت هي «سيغو»،
وهي عمل من جزءين «أســوار األرض ،عام
 ،1984واألرض املشتتة »1985 ،التي حققت
بها جناحا وانتشارا كبيرا كما ترجمت إلى
اثنتي عشــرة لغة ،وكانت «سيغو» خامتة
أعمالها عن أفريقيا.
دعيت ماريز كونــدي للتدريس في الواليات
املتحدة في عــام  ،1985وأسســت مركز
الدراسات الفرنســية والفرنكوفونية في
جامعة كولومبيا.
وفي عــام  1986عادت إلــى غوادلوب التي
ألهمتها روايات بديعة مثل «حياة خسيس»
( )1987و»عبــور القــرم» ( )1989ومن عام
 2004إلى عام  ،2008ترأســت جلنة «ذاكرة
الرق» ،كما كان كتابها «أطعمة وعجائب»
ضمن الالئحة القصيرة جلائزة بوكر .2015
حصلت ماريــز كوندي علــى جوائز أدبية
كبرى كرمت أدبها اإلنساني وعمقها األدبي
واجلمالي.

فــي بادرة غيــر مألوفة فــي عالم النخب
الثقافيــة والفكريــة ،أعلنــت «أكادميية
جديدة» تتألف مــن مجموعة من الكتاب
واملمثلني واملوسيقيني عن جائزة في مجال
األدب حتل محل نوبل.
واعلنــت «االكادميية اجلديــدة» وهي هيئة
مؤقتــة تضــم مجموعــة مــن الكتاب
واملمثلني واملوســيقيني وأمنــاء املكتبات
واملعلمني في الســويد املتوج باجلائزة في
مجال األدب.
واختارت الهيئة قائمــة من  47مؤلفا ،ثم
قائمة مختصرة ،تضــم ثالثة مؤلفني في
تصفيات نهائية ،وهم املؤلفة الفيتنامية
الكندية كيم ثــوي ،واملؤلــف البريطاني
االميركي نيل جاميان ،والكاتبة ماريز كوندي
من منطقة غواديلوب الفرنسية.
وتشــكلت املنظمة كنوع مــن االحتجاج
وملــلء الفراغ بعــد أن أعلنــت االكادميية
السويدية في أيار/مايو أنها لن متنح جائزة
نوبل فــي األدب ،وذلك للمــرة األولى منذ
سبعني عاما.
وتتخبــط األكادميية الســويدية في أزمة
كبيرة كانت آخر جتلياتها االســتغناء عن
خدمات األمينــة الدائمــة للهيئة بفعل
الشرخ بني األعضاء إثر االتهامات بالتحرش
اجلنســي في حق مفكر متــزوج من امرأة
عضو في املؤسسة.
ويــدور اخلــاف حــول مزاعم عدة نســاء
باالعتداء اجلنســي والتحــرش بحق جان
كلود أرنو وهو مصور وشــخصية ثقافية
شهيرة في السويد وزوج الشاعرة كاتارينا
فروستنسون عضو األكادميية.

ماريز كوندي
وقد أدى نشــر هذه الشــهادات الى خالف
عميق بــن اعضاء االكادمييــة الـ 18حول
طريقة التعامل مــع هذه القضية .واختار
ستة منهم االستقالة من بينهم األمينة
الدائمة لألكادميية ساره دانيوس.
ويتمتــع األكادمييون بعضويــة دائمة وهم
غير مخولني االســتقالة مــن حيث املبدأ.
لكن فــي إمكانهم تــرك مقاعدهم في
الهيئة شاغرة.
واستشهدت األكادميية السويدية باحلاجة
إلى إعادة التنظيم واستعادة الثقة بعد أن
ســببت فضيحة التحرش اجلنسي صدعا
عميقا بها.

وكانت االكادميية املرموقة أعلنت ان «جائزة
نوبل لآلداب لعام  2018ستعلن في الوقت
نفسه مع حائز اجلائزة لعام .»2019
لكن الرس هايكنســتاين مدير مؤسســة
العريقة قال أن نوبل األدب ستمنح «عندما
تســتعيد األكادميية الســويدية الثقة او
ستكون على طريق اســتعادتها مبستوى
كاف».
وصرح لإلذاعــة الســويدية العامة «هذا
يعني انه ليس هناك مهلة حتى .»2019
وكيم ثوي كانت أيضا مرشحة قوية لنيل
اجلائزة املســتحدثة من األكادميية اجلديدة،
وفازت بجائزة «احلاكــم العام لعام »2010

عن روايــة «رو» اخليالية التي صدرت باللغة
الفرنســية ،وهي أول روايــة لها عن الجئ
يُجبر على مغادرة فيتنام.
وحظي جاميان وهــو مؤلف غزيــر االنتاج
وكاتب سيناريو بإشادة عن سلسلة كتبه
الهزلية «ذا ساندمان».
وقالت االكادميية اجلديــدة إنها تعتزم حل
نفســها ،بعد حفل توزيع اجلوائز ،املقرر أن
يقام في التاســع من كانون أول/ديسمبر،
عشية احلفل التقليدي لتوزيع جوائز نوبل.
ووجهت األكادميية اجلديــدة الدعوة ألمناء
مكتبــات ســويديني وقــراء للتصويــت
لصالح مرشحيهم املفضلني لنيل اجلائزة
األكادميية اجلديدة في األدب.
واعتبرت املسؤولة عن الصفحات الثقافية
في صحيفة «سفنســكا داغبالديت» ليزا
ايرينيوس أنــه «من الصعب اليوم أن يكون
لنا أمل كبير باألكادميية» في ظل التوترات
الراهنة.
اال انــه وفي اشــارة الــى انفــراج األزمة
فــي األكادميــة العريقة ،ذكــرت صحيفة
«سفنســكا داجبالدت» في موقعها على
اإلنترنــت أن ثالثة من أعضــاء األكادميية
السويدية سيعودون بعد أن انسحبوا.
وأشــار العضو في األكادميية الســويدية
هــوراس انغدال في تصريحــات انه يتعني
حصول أمر جــذري إليجاد الظروف املالئمة
النطالقة جديدة».
وفــاز الكاتب البريطاني كازوو إيشــيغورو
املعروف خصوصا بكتابه «ذي رمياينز اوف ذي
داي» (بقايا النهار) بجائزة نوبل لألدب للعام
.2017
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دراســـات
دراســات

ال بد من كسر الصمت المحيط بوفاة المواليد الجدد

الحداد على األجنة أو المواليد الجدد
عند وفاتهم مهمة شاقة

متابعة الصباح الجديد:
ّ
كل سنة ،ميوت  2,6مليون طفل
في األشــهر الثالثة األخيرة من
احلمل أو فــي األيام الســبعة
األولى التي تلي الوالدة ،بحسب
منظمة الصحة العاملية ،لكن
احلداد على هؤالء ما يزال مهمة
شاقة في اجملتمع.
وقبل أيام مــن االحتفاء باليوم
العاملي اخملصص لهذه املسألة،
ّ
نظمت فــي مدريــد فعاليات
لألهالي.
وقالت بالوما كوســتا خيمينز
( 38عاماً) املشاركة في األمسية
«ال ننســى طفلنا مدى احلياة،
حيا ً كان أم ميتا».
وقد توفيت ابنتها أندريا في 13
شــباط  ، 2014خالل األسبوع
األربعني مــن احلمل .وهي أجنبت
طفلني منذ ذلك احلني.
وأخبرت الوالدة «إذا توفي الزوج
لن يقول أحد لك ال تقلقي ،فأنت
في مقتبل العمر وستحصلني
على آخر» ،لكنهم يســمحون
ألنفســهم التفوه بهذا الكالم
لطفلي».
ومــن الصعــب علــى األهــل
املفجوعــن بخســارة طفل أن
يجــدوا الدعم املطلــوب .وهي
حال جيليــن كاســيدي التي
فقــدت ابنتها األولــى أوما في
العام  ،2007في الربع األخير من
احلمل.
وص ّرحت هذه اإليرلندية البالغة
من العمر  42عامــا ً التي قررت
سنة  ،2009إنشاء «أومامانيتا»

وهــي أول جمعيــة تعنــى
مبســاعدة األهالي املفجوعني
بخســارة أوالدهم في اسبانيا
«هناك
كــم من املــوارد خارج
ّ
اسبانيا ،من معلومات ووسائل
دعم وجمعيات ودورات تدريبية
للطاقم الصحي ،لكن ال يوجد
شيء هنا.
وأكــدت كاســيدي أن :املــوت
يقلقنا ،ويشــتد األمر صعوبة

مع ّ
كل الفرحــة التي يجلبها
مولد طفل ما يلبث ان ميوت في
بد من إطالق
نهاية املطــاف .وال ّ
العنان للمشاعر في هذه احلالة،
كما هي احلــال وقت احلداد على
املوتى.
وأضافت :إذا ما تك ّلم األهل عن
بد من التجاوب معهم.
األمر ،ال ّ
إذا كان الولــد يحمل اســما ،ال
بد من اســتعمال هذا االسم.
ّ

كوكاكوال تتربع على عرش
من مخلفات البالستيك

متابعة الصباح الجديد :
أفاد تقرير ملنظمة الســام األخضر
(غرينبيــس) املعنية بحماية البيئة
أن شــركات كوكاكوال وبيبســي
ونستلة هي أكبر الشركات املنتجة
خمللفات البالستيك في العالم.
وقال متحــدث باســم كوكاكوال
في بيان «نشارك غرينبيس هدفها
املتمثــل في إزالــة اخمللفــات من
احمليطات ومستعدون للقيام بدورنا
في املســاعدة علــى مواجهة هذا
التحدي املهم».
وكان تقرير حديث لألمم املتحدة صدر
مبناســبة يوم البيئة العاملي ذكر إن
أقل من عشــر كمية البالســتيك
املصنــوع يجري تدويرهــا وأن على
احلكومــات التفكير فــي حظر أو
فرض ضريبة على األكياس أو عبوات

الطعام التي تســتعمل مرة واحدة
من أجل احلد من التلوث.
وقالــت املنظمة إنهــا نظمت مع
حركة «بريك فري فروم بالســتيك»،
أو حترر من البالســتيك 239 ،عملية
تنظيف من البالستيك في  42دولة
نتــج عنها إحصاء وفــرز  187ألف
قطعة مخلفات بالستيكية.
وكان الهــدف من ذلــك هو معرفة
مدى مســاهمة الشركات الكبيرة
في مشكلة التلوث.
وأضافــت املنظمــة أن كوكاكوال،
أكبر منتج للمشروبات الغازية في
العالم ،هي أكبر منتج للمخلفات
وإن مخلفــات بالســتيكية حتمل
شعار الشــركة وجدت في  40دولة
من هذه الدول.
وقال فون هيرنانديز املنسق العاملي

حلركة حتــرر من البالســتيك «هذا
الفرز للعالمات التجارية يقدم دليال
ال ميكن دحضــه على الــدور الذي
تلعبه الشــركات في استمرار أزمة
تلوث البالستيك العاملية».
وكانت الشــركة تعهــدت بجمع
وإعادة تدوير زجاجة أو عبوة معدنية
مقابل كل واحــدة تبيعها بحلول
عام .2030
وقالت نســتله ،أكبر منتج للمواد
الغذائية واملشــروبات في العالم،
إنها تدرك املشكلة وتعمل جاهدة
للقضاء على استعمال البالستيك
غير القابل للتدوير.
وأضافت أنها تدرس حلوال مختلفة
ملســألة التعبئة وطرقا لتسهيل
عملية إعادة التدوير والقضاء على
مخلفات البالستيك.

وكثيــرون يخشــون أن يزيــدوا
الطني بلــة إن فعلوا ذلك ،لكن
العكس هو الصحيح.
وقد مــ ّرت عاملة النفــس بيالر
غوميس  ،أوال التي خسرت ثالثة
من أطفالهــا بهــذه التجربة
املريــرة ،وهــي تخصصت بعد
محنتها في متابعة حاالت من
هذا القبيل وراحت ترفع الوعي
فــي الطواقم الطبية بشــآن

ضــرورة رؤية املولــود امليت من
طرف االبوين.
وأكدت اخلبيــرة ،ال يقتصر األمر
علــى أن نعرض على األهل رؤية
أطفالهم ،إذ من األجدى متهيد
الطريق كــي يتســنى لألهل
اتخاذ قرارهــم إذا ما أرادوا رؤية
املولود وملسه  ،ودعوة أشخاص
آخرين للتع ّرف عليه.
وهو قرار حســاس جدا ً يختلف

باختــاف األشــخاص ألنه قد
يكــون من الصعب جــدا ً إجبار
األهل علــى رؤية طفــل ميت،
لكن من
املهم أن يعرف الوالدان
ّ
أن األمــر ممكــن ،بحســب ما
أوضحــت ماري جوزيه ســوبيو
طبيبــة النفــس املتخصصة
في اضطرابات األطفال واحملللة
النفسية في باريس التي أشارت
«نك ّيف األســاليب بحســب
احلاجات.
ولم يتســن ّ
لكل األهــل اتخاذ
قرار من هذا القبيل ،فكاسيدي
أرادت رؤية ابنتها ،غير أن األطباء
لم يوصوها بذلك ،بحســب ما
قالت.
وفضلت جيمــي كارديناس من
ّ
جهتها أن تترك زوجها يرى وحده
ابنهمــا بول الــذي توفي خالل
عملية اإلجنــاب ،في حني نقلت
شــقيقته التــوأم ناتاليا التي
توفيت بدورها إلى قسم العناية
الفائقة بسبب شلل دماغي.
وتأسف أمهما على ذلك قائلة
اخملدر
«كنت ما أزال حتــت تأثير ّ
وكنت عاجزة عــن اإلقدام على
خطوة من هذا القبيل».
وأردفت «في هكذا حلظات ،نكون
نحن األمهات ضائعات وتلتبس
ّ
األمور بالنســبة إلينا.
وكل ما
أطلبه هــو أن ميهلونــا بعض
الوقت إلدراك مــا يحصل فعال ً
ومقاربــة هذه احملنــة بطريقة
مختلفة».
وقد تع ّرفت علــى ابنها بفضل
صورة التقطهــا زوجها  ،ويأمل
الوالدان عرض هذه الصورة على
طفلهما الثالث الذي ســيبصر
النور العام املقبل.

التغير المناخي يزيد الكوارث الطبيعية
أربع مرات منذ السبعينيات

متابعة الصباح الجديد :
تســبب االحترار املناخــي بازدياد
الكــوارث املتصلــة باملنــاخ في
العالــم منــذ الســبعينات أربع
مرات ،على ما أعلن مسؤولون في
منظمات إنســانية محذرين من
مخاطر اجملاعة والنزوح اجلماعي.
وقال األمني العــام لالحتاد الدولي
جلمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمــر احلــاج أمادو ســي «في
السبعينات ،كنا نواجه ما بني 80
ومئة أزمة أو خطر جســيم على
صلة باملناخ» ّ
كل سنة ،فيما بات
هذا العــدد قريبا ً مــن  400العام
املاضي «أي أكثر بأربع مرات».
وعلــى هامش مؤمتر فــي جنيف
بشــأن األثــر اإلنســاني لالحترار
املناخي ،حذر مسؤولون آخرون في

املنظمات اإلنســانية من مخاطر
النزوح واجملاعة في حال عدم اتخاذ
التدابير املطلوبة الحتواء االرتفاع
في معدالت احلرارة.
األزمات املناخية لها أثر كبير على
البالد الغارقة فــي النزاعات مثل
سوريا واليمن وجمهورية الكونغو
الدميوقراطية
وقــال غيرنــوت الغانــدا املكلف
شــؤون مخاطر الكوارث املتصلة
باملناخ في برنامج األغذية العاملي
إنه في حال شــهد معدل درجات
احلرارة في العالــم ارتفاعا بواقع
درجتــن مئويتني ،ســيعاني 189
مليون شخص إضافي من انعدام
األمن الغذائي.
وأضاف «فــي حــال كان االرتفاع
مبعــدل أربــع درجــات مئويــة،

سيتخطى عدد هؤالء األشخاص
املليار».
ّ
وذكر الغاندا بــأن األزمات املناخية
تتســبب بنزوح نحــو 22,5مليون
شخص سنويا ً وكان لها أثر كبير
على البالد الغارقــة في النزاعات
مثل ســوريا واليمــن وجمهورية
الكونغو الدميوقراطية.
وفي تقرير  ،دعا اخلبراء في الهيئة
احلكومية الدوليــة املعنية بتغير
املناخ إلى حتوالت «سريعة» و»غير
مســبوقة» لبلوغ الهــدف احملدد
في اتفاق باريــس املناخي بحصر
االحتــرار بدرجة مئويــة ونصف
الدرجة.
غيــر أن احلــاج أمادو ســي عد أن
«حتول هذه األزمــات املناخية إلى
كوارث ليس أمرا ً حتميا».

فيس بوك يمنح المشتركين «ميزة حصرية» لمالك الموقع
متابعة الصباح الجديد :
يختبر فيس بوك ماسنجر ،ميزة
«عدم اإلرســال» التي رصدتها
مطورة البرامج جني مانشــن
ونــغ ،بتطبيق املراســلة على
نظام أندرويد.
جاء ذلــك ،بعد إعالن فيس بوك
في نيسان املاضي ،أنها ستطلق
هذه امليزة للمشــتركني ،وذلك
بعــد انتشــار تقارير بشــأن

حذف الرســائل املرســلة من
قبــل الرئيــس التنفيذي مارك
زوكربيــرغ ،إلى مســتعملني
آخرين.
ونشـرت «ونـــغ «تغريدة علـى
تويتـر تكشـــف منوذجـا ً عـن
ميــزة «،»Unsend Message
بينمــا ميكــن للمشتركيـــن
حاليـًــا حــذف الرســائل من
احملادثـــة ،ولكنهــا ستظـــل

متاحـة فـــي سجل الدردشة
اخلـاص باملتسلـم .
وباســتعمال ميــزة «إلغــاء
اإلرسال» ،يستطيـع املشتركون
حذفهــا من الدردشــة نهائ ًيا،
بالنقر على خيـــار «تعديـــل»
في تطبيق مسنجر ،كما تظهر
اللقطـــات املصورة المنـــوذج
امليزة اجلديدة ،أنه سيكون لدى
املشتركني وقـــت معني إللغاء

إرسال الرســالة بعد إرسالها،
ومن غير الواضح متى ستظهر
هــذه امليــزة للمســتعملني
بالفعل.
وقــال متحدث باســـم فيس
بـــوك« :يختبـــر املوقــع
االجتماعي املنتجــات وامليزات
داخل ًيــا قبل طرحها للجمهور؛
حتى نتمكن مــن ضمان جودة
التجربة».

الحمص يقي من اإلصابة
بـ سرطان القولون
خلصــت دراســة أجراهــا باحثون مــن معهد
البوليتكنيك الوطني في املكسيك ( ،)IPNإلى أن
استهالك كوب من احلمص املطبوخ يوميًّا ميكن
أن يقلل من خطر اإلصابة بسرطان القولون.
وبحســب مــا ذكــر موقــع “ ”heraldالناطق
باإلســبانية فإن الدراسة أثبتت أن إدراج احلمص
املطبوخ في قائمة طعام فئران التجارب املصابة،
أوقف انتشار اخلاليا املسببة للسرطان.
وأكدت الدراســة التي شــاركت بها املدرســة
الوطنيــة للعلــوم البيولوجية في املكســيك
( ،)ENCBأن تنــاول كمية مــن احلمص املطبوخ
تعادل فنجان القهوة بنحــو يومي ،يقلل خطر
اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم.
وأشار الباحثون إلى أن البلدان التي تتناول كميات
كبيرة من البقوليات ،يوجد بها نسبة قليلة من
احلاالت املصابة بهذه األنواع من السرطان.
وأوضحــت الدراســة أن نقع بــذور احلمص في
املياه ملدة  12ســاعة قبل طبخها ،يســهم في
حتلل عديد من الســكريات التي تسبب الغازات
في احلمص ،إضافة إلى أنه يســاعد على حدوث
التحوالت الكيميائية ،مثل متسخ البروتني (تغير
طبيعة البروتني األصلية).
وأثبتت الدراسات ،أن اســتهالك احلمص يرتبط
بانخفــاض مخاطر اإلصابة بأمراض الســكري
والقلب ،اذ يعــد أحد مصادر املعادن املهمة مثل
املغنيسيوم والبوتاسيوم .إضافة إلى ذلك أثبتت
الدراســات أن األلياف الغذائية القابلة للذوبان
في احلمص تســاعد علــى تقليل مســتويات
الكوليسترول الضا ّر.
العنب لمكافحة سرطان الرئة
ذكرت دراســة طبيــة أن العنب يحتــوي على
مركبات طبيعية تعمل على مكافحة ســرطان
الرئــة ،وتوصــل الباحثون إلى وجــود جزيء في
العنب يطلق عليه اســم (ريسفيراتول) يتواجد
في جلد العنب والبــذور والنبيذ األحمر ميكن أن
يحمي من سرطان الرئة.
ويعد ســرطان الرئة ،أخطر أنواع السرطان في
العالــم ،وترتبط  80%من حاالتــه مع التدخني،
مما يســتلزم معه تطوير اســتراتيجيات فعالة
للوقاية من الكيمياويات .
وأجرى الباحثون من جامعــة جنيف جتربة على
الفئران ،وقال بشــأنها الدكتــور موريل كويند
األســتاذ في اجلامعــة السويســرية « الحظنا
انخفاضا ً في حمل األورام بنســبة  45%لكل فأر
في الفئران التي عوجلت بجزيء (رسفيراترول)».
وأجرى الفريق دراســة ملدة  26أســبوعا ً على 4
مجموعــات من الفئــران ،اجملموعــة األولى لم
يحصلوا سواء على عقاقير معاجلة للسرطان أو
جزيء “ريسفيراترول” ،أما فئران اجملموعة الثانية
تلقت عقاقير معاجلة للسرطان ،في حني تناولت
فئران اجملموعة الثالثة عقاقير معاجلة للسرطان
وجــزىء (ريســفيراتول) ،في حني تنــاول فئران
اجملموعة الرابعة جزىء “ريسفيراتول”.
وعنــد مقارنــة اجملموعتني اللتني لــم تتعرضا
للسرطان ،لم تتطور نسبة  63%من الفئران التي
عوجلت بجزيء (ريســفيراتول) ،مقارنة بنســبة
 12.5%من الفئــران التى مت عالجها بواســطة
العقاقير املكافحة للسرطان.
وأكد الباحثون أن جزيء (ريسفيراترول) قد يلعب
دورا ً وقائيــا ً ضد ســرطان الرئة في املســتقبل
القريب .
الحليب لمرضى السكري والسمنة
أكدت دراسة كندية ،أن شرب كوب من احلليب
في وجبة اإلفطار يقلل من نســبة اجللوكوز في
الدم لبقية اليوم.
وبحسب ما ذكر موقع «أليمنيتي» اإلسباني فإن
الهدف من الدراســة ،هو تطوير استراتيجيات
غذائية للحد من اخملاطر وعالج الســمنة ومرض
السكري من النوع الثاني.
وقالت الدراسة :إن الباحثني وجدوا أن استهالك
احلليب مع احلبوب األساســية (رقائق الذرة) في
وجبة اإلفطار ،يقلل من نسبة اجللوكوز في الدم.
وأثبتت نتائج الدراســة أن تنــاول وجبة اإلفطار
مع احلليب (خاصة الغنية بالبروتينات كالبيض)،
يقلــل من تركيز اجللوكوز في الــدم إلى ما بعد
تناول الوجبة بعدة ساعات.
ويحتوي «الكازين» (البروتني الرئيس في احلليب)
علــى قيمة بيولوجية عاليــة ،وهو عنصر غني
باألحمــاض األمينيــة األساســية خاصة التي
تعمل على تقوية العضالت.
ويوفر كوب من احلليب معظم الكالسيوم الذي
حتتاج إليه أجسامنا على مدار اليوم ،إضافة إلى
أنه مصدر جيد للبروتني وفيتامني (د) ،الذي يشيع
نقصه بنحو متزايد بني األطفال وكبار السن.

تقـرير

مزارع يعثر على حجر ال مثيل له في األرض وال ُيقدر بثمن
بحيث شــعر وكأنه يحمل كرة من
متابعة الصباح الجديد:
احلديد ،فــأدرك حينها انه عثر على
صخرة نادرة الوجود».
عثر مزارع خالل عمله مبزرعته على وأضاف انــه «اتصل باخلبير الفلكي
حجر يعود ألحد النيازك النادرة جدا ً األردنــي عماد مجاهــد الذي طلب
وال مثيل لها في األرض.
فحــص احلجر مــن خــال جهاز
املزارع هو املواطن األردني عبد الكرمي مخصص لفحــص النيازك موجود
العمــوش الــذي يقطــن مبنطقة لديــه وهــو مــن صنــع املنظمة
صروت مبحافظــة الزرقاء ،عثر على األميركية اخملتصة بأبحاث الصخور
حجر غريب الشــكل واللــون اثار الفضائية ،وبالفعل فقد كشــف
اهتمامه ،ليكتشــف بعد ذلك من اجلهــاز عــن انه نيزك ســقط من
خــال الفحوصات اخملتبرية انه أحد الفضــاء بنســبة تزيد علــى 90
أنواع النيازك النادرة جدا ً على األرض ،باملائة».
ويحتوي على معادن ال توجد ســوى وحتى يكون العمل منهجيا ًوعلميا ً
في منطقة واحدة على االرض.
صحيحاً ،فقد طلب الفلكي مجاهد
وأشار العموش في لقاء له الى انه اجراء فحوصات مختبرية في مراكز
عثر علــى النيزك النادر خالل عمله بحــوث اجليولوجيا فــي اجلامعات
فــي مزرعتــه ،اذ وقع نظــره على واملراكــز اجليولوجيــة األردنية ،من
صخرة غريبة الشــكل لم يشاهد اجل معرفة مكونات احلجر ونسبة
لها مثيــا من قبل ،وعندما حملها املعادن فيها ،حيث ان النيازك فيها
وجدها ثقيلة الوزن نسبة حلجمها ،معادن محددة ال تتوفر في الصخور

األرضية ،لذلــك اخذ احلجر الغريب
الى مختبر اجليولوجيا التابع ملعهد
علــوم األرض والبيئة في جامعة آل
البيت ،كما متت إعادة الفحص في
مختبرات وزارة الطاقة املوجودة في
سلطة املصادر الطبيعية سابقاً.
واكــد الفلكي عمــاد مجاهد بعد
ظهور نتائــج التحاليل اخملبرية عن
توفر جميــع املعــادن املوجودة في
النيازك ،حيث ظهر معدن التاينيت
 TAENITEالــذي يتكون من احلديد
والنيــكل وهو ال يتوفر ســوى في
النيازك وال يوجد في أي من مكونات
كوكــب األرض وهــو الفاصل بني
تركيب األرض وصخور الفضاء.
وبعد ظهور نتائج التحاليل اخملبرية
عرض مجاهد هــذه التحاليل على
خبراء النيــازك في مراكــز أبحاث
الفضــاء األميركيــة ،الذين أكدوا
انه نيزك من الفضاء اخلارجي ،وفي
الوقت نفسه اثار استغرابهم وجود

معدن نادر جدا ً لم يتم العثور على
شــبيه به سوى في منطقة واحدة
على األرض.
وأضــاف الفلكي مجاهــد ان عبد
الكرمي العمــوش عثر علــى نيزك
نادر جــدا ً وثــروة علميــة ال تقدر
بثمن ،حيــث ان تركيبه الكيميائي
يختلف عن تركيب النيازك املألوفة
لدى العلماء ،لذلك تســعى مراكز
البحوث العلمية اخملتلفة للحصول
على مثل هذه الصخــور كونها ال
تقدر بثمن ســواء مــن الناحيتني
العلمية واملادية.
اجلديــر بالذكــر ان هــذه النيازك
الفضائية نادرة جدا ً وتســقط في
بعض األحيان على مناطق محددة
على األرض ،وهــي حتمل لنا تركيب
املواد اخلام للمجموعة الشمسية،
إضافة لكونها حتمــل معادن نادرة
غيــر مألوفة ،و»يكفي انه ســقط
على األراضي األردنية».
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في البطولة الرباعية بكرة القدم

دروجبا ينهي

جدة تحتضن اليوم ثاني مواجهة

مغامرته األميركية
نيويورك ـ وكاالت:
أعلن نادي فونيكس رايسينج األميركي ،انتهاء
ارتباطه بالنجــم اإليفواري اخملضــرم ،ديدييه
دروجبا.وكتب النادي ،عبر حسابه على «تويتر»:
«امللك دروجبا ..شكرا».
وأنهــى قائد منتخــب كوت ديفوار الســابق،
مســيرته مع الفريق األميركي ،باخلسارة أمام
بورتالند ( ،)1-0فجر اليــوم ،ليرحل بعد انتهاء
عقده.وســجل دروجبــا ( 40عامــا) بقميص
فونيكس رايســينج 13 ،هدفا ،وصنع  ،4خالل
 21مباراة.
ومن املتوقع أن يعلــن النجم اإليفواري اعتزاله
كرة القــدم نهائيا ،بعد مســيرة حافلة لعب
خاللهــا ألندية بارزة ،مثل أوملبيك مارســيليا،
وتشيلسي ،وجالطة سراي.

ياستريمسكا تحرز

لقب دورة هونغ كونغ
العواصم ـ وكاالت:
توجت األوكرانيــة دايانا ياسترميســكا بلقب
بطولــة هونغ كونغ املفتوحــة للتنس بفوزها
على الصينية وانــغ كيانغ مبجموعتني من دون
رد.
ياسترميســكا لــم جتــد مقاومــة كبيرة في
اجملموعــة األولــى وأنهتها لصاحلها بســتة
أشــواط لشوطني ،ثم واصلت على املنوال ذاتِه
في اجملموعة الثانية وفازت بها بكل ســهولة
وبستة أشــواط لشــوط واحد ،وهو أو ُل لقب
لألوكرانيــة اليافعــة ضمــن رابطــ ِة التنس
للمحترفات.

مفكرة اليوم

دوري األمم األوروبية

فرنسا ـ ألمانيا

9:45
مساء
ً

البرازيل ـ األرجنتين

مساء
9:00
ً

البطولة الرباعية

رياضة

عربية بين البرازيل واألرجنتين

العواصم ـ وكاالت:
تعد مواجهة اليوم الثالثاء بني
البرازيل واألرجنتني ،على ملعب
مدينة امللك عبد اهلل الرياضية
بجــدة ،ثاني مبــاراة جتمع بني
قطبــي أميــركا اجلنوبية في
املنطقة العربية.
وســبق أن احتضــن اســتاد
خليفة بالدوحة ،املباراة األولى
بــن املنتخبــن الالتينيني في
العالم العربي ،يوم  17تشرين
الثانــي .2010وفــاز املنتخب
األرجنتيني بتلك املباراة بهدف
نظيف ســجله األســطورة
ليونيل ميسي ،والذي سيغيب
عــن املواجهة املقبلــة.وكان
يقود األرجنتني في تلك الفترة،
املدرب سيرجيو دانييل باتيستا،
في حني كان يتولى املسؤولية
الفنيــة للبرازيــل ،املــدرب
مانــو مينيزيس.وتعــدر مباراة
اليــوم ،ختام بطولة «ســوبر
كالســيكو» التي احتضنتها
اململكة ،مبشــاركة منتخبها
إلى جانــب العــراق والبرازيل
واألرجنتــن .يذكر أن األرجنتني
والبرازيــل تواجها من قبل في
 108مباريات ،حيث فاز راقصو
الســامبا فــي  44مواجهــة،
مقابــل  39للتاجنو ،وســيطر
التعادل على  25مباراة.
مدح جــواو ميرانــدا ،مدافع
املنتخب البرازيلي ،زميله نيمار
دا ســيلفا ،قائد السيليساو،
اليوم األحد ،مؤك ًدا أنه «يتمتع
بجميــع خصــال القيــادة،
ويحظى باحترام كل زمالئه».
وأوضــح ميراندا ،خــال املؤمتر
الصحفــي التقدميــي ،ملباراة
البرازيــل واألرجنتــن الودية،

جانب من لقاء بني البرازيل واألرجنتني

املقررة اليــوم الثالثاء في جدة
بالسعودية« :نيمار قائد ،ولديه
طريقته اخلاصة في القيادة».
وتابع« :أعتقد أن منحه الشارة
كان قــرارًا صائ ًبــا ،لديه حس
عال ،ونحن نحترمه
مسؤولية ٍ
ونساعده قدر اإلمكان».وأضاف:

«من اجليد في هذا املعســكر،
وجود بعض الوجوه الشــابة،
ألن احتكاكهم بأصحاب اخلبرة
مينحهم فرصة جيدة للتعلم،
ومن ثم تصبــح اخليارات أكبر
أمام (املــدرب) تيتــي» .وحول
تفكيــره في املســتقبل ،بعد

تخطيه الـــ 34عا ًمــا ،أجاب
مدافع إنتر ميالن« :اآلن مع تطور
كرة القــدم ،ووجود أخصائيني
للتغذيــة والفســيولوجي،
أصبح بإمكان الالعب أن يظل
في أعلــى مســتوياته ،حتى
الـ 39من عمره».

واســتطرد« :هذا هــو هدفي،
أن أظل فــي أفضــل حاالتي،
طيلــة وجودي فــي املالعب».
ومن جهة أخرى ،أكد ميراندا أن
منتخب السامبا «فعل كل ما
بوســعه» ،من أجل االستعداد
جي ًدا لكأس العالم .2018

وتابع« :دخلنا البطولة وأعيننا
على اللقب ،لكن األمور لم تسر
كما ينبغي في مباراة بلجيكا
(حلســاب ربع النهائــي) ،التي
خسرناها ،وودعنا املنافسات».
من جانــب اخر ،توقــع روبرتو
كارلــوس ،أســطورة منتخب
البرازيــل ،توهــج املنتخــب
السعودي ،ليصبح من أفضل
املنتخبات ،حتت قيــادة املدرب
خوان أنطونيو بيتزي.
وقال كارلــوس ،في تصريحات
متلفزة «تابعت مباراة البرازيل
والسعودية ،والتي انتهت بفوز
السامبا ،بهدفني دون رد ،أعتقد
أن اللجوء ملدرب أجنبي بعقلية
كروية جيدة ،أمر مهم لألخضر
السعودي».
وأضاف «معجب باملدرب بيتزي،
أظــن أن لديه اخلبــرة الكافية
كالعب سابق ،لتقدمي املطلوب
في عمله التدريبــي ،كما أنه
ميتلك القــدرة على حتســن
تكتيك املنتخب السعودي».
وتابع جنم ريال مدريد الســابق
«أتوقــع أن يصبــح املنتخب
الســعودي ،خالل عدة سنوات،
من أفضل منتخبــات العالم،
كل شيء يتعلق باملدرب ،ومدى
جودتــه الفنيــة وقدرته على
نقل أفــكاره لالعبــن».وأردف
«شــاهدت مســتويات فنية
مميزة من املنتخب الســعودي،
خاصــة فيما يخصــل اللعب
اجلماعي ،أداء الفريـــق يتطـور
باستمـرار».
وعــن الــدوري الســعودي
هذا املوســم ،علــق كارلوس
«البطولــة تطــورت باحملليني
واألجانب ،هذا املزيج مهم لنمو
مستوى املســابقة واملنتخب
السعودي».

رياضة
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مشاركة متفاوتة لـ  5ألعاب في األولمبياد العالمي للشباب

الصحافة األرجنتينية تشيد بمنتخب «صاالت العراق»
بوينس آيرس ـ علي رياح*
أنصفت الصحافة األرجنتينية
منتخب شــباب العــراق لكرة
الصــاالت وذلــك بعــد انتهاء
مرحلة اجملموعــات وخروج هذا
املنتخب من الدورة وقد ترك أروع
األثر في أنفس عشــاق اللعبة
في األرجنتني وكذلك أوســاط
الدورة كلها ..
وحملــت تعليقــات الصحف
التي صدرت فــي بوينس آيرس
إشــارات واضحة إلى املستوى
املتقدم الذي جــاء به املنتخب
الشبابي إلى الدورة  ،وبه متكن
من حتقيــق أكبر انتصــار في
املنافســات متثل في الفوز على
نظيــره األرجنتينــي صاحــب
األرض واجلمهــور اجلارف والذي
ســتبقى النتيجــة ماثلة في
ذاكرته إلى أمد غير قصير .
صحيفــة (بوينس آيــرس تاميز)
التي تصدر باللغة اإلنكليزية ،
لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى
مباراة األرجنتني مع بنما والتي
تســببت نتيجتها القياسية
الغريبــة في خــروج منتخب
شــباب العــراق  ،لكنها ذكرت
أن الالعبــن العراقيــن كانوا
مدهشــن خالل الــدورة  ،وقد
حققــوا الفوز علــى منتخبني
مهمــن همــا ســلوفاكيا
واألرجنتــن  ،ولــو أن ســحبة
الدورة قد وضعت مباراة العراق
مع بنما فــي منتصف الطريق
 ،خلرج العراقيون بنتيجة الفوز
وبالتالي التأهــل عن اجملموعة
وليس اخلــروج بنتيجة التعادل
والتي لم تكــن منصفة بحق
العراق الذي لعب أربعني دقيقة
هجوميــة لكنه عجــز عن هز
شباك بنما ســوى مرة واحدة
 ،في حني يخــرج منتخب بنما
من الدورة وقد اهتزت شــباكه
( )25مرة في أربع مباريات  ،وهنا
تكمن أكبــر وأهــم مفارقات
الدورة.
واعتبــرت صحيفــة (أوليــه)
اليومية الرياضية الشهيرة أن

الفارسة إن شاء اهلل سعد خالل قفز احلواجز

فوز منتخب األرجنتني على بنما
باثني عشــر هدفا يعد نتيجة
مســتحقة لفريــق التانغــو
الــذي كان محاصرا قبل املباراة
بحساب الفوز بعدد وفير ال يقل
عن ســبعة أهداف أو مواجهة
مصيــر اخلــروج من الــدورة ،
وكانت املفاجأة أنه تلقى هدفا
في أول خمــس دقائق من قبل
الفريــق البنمــي  ،وكان على
العبــي األرجنتــن أن يتداركوا
املوقــف وأن يســجلوا عــددا
غزيرا من األهداف وهو الرصيد
الوحيد الــذي كان في إمكانه
معاجلة الوضــع الكارثي الذي
ّ
حل مبنتخــب األرجنتني عقب
اخلسارة الرباعية أمام العراق .
وقالــت الصحيفــة إن الفريق
األرجنتيني يســتحق الصعود
إلى املربع الذهبي لفعالية كرة
الصاالت  ،وكان عليه أن يصحب
معــه املنتخــب العراقي الذي
كان هو اآلخر أجــدر بالصعود

مــن أي منتخب ثــان في هذه
اجملموعة  ،مشيرة إلى أن فرحة
الفوز الكبير على منتخب بنما
واحلصول علــى تذكرة الصعود
عن اجملموعة لن تنسي اجلمهور
األرجنتيني أبدا أنه خســر أمام
العراق بأربعة أهداف  ،وهذه هي
العالمة الفارقة في الدورة.
وفــي اســتعراض موســع
ملستويات املنتخبات املشاركة
في فعالية كرة الصاالت خالل
الــدورة  ،امتدحــت صحيفة
(ديبورتيــس) أداء املنتخــب
العراقي وقالت إنه كان يستحق
أن يلعب في الدور شبه النهائي
على أقــل تقديــر  ..وقالت إن
املنتخبات العشــرة املشاركة
في الــدورة قدمت مســتويات
متباينــة وقــد كان غريبــا أن
يتعادل املنتخــب العراقي في
اليــوم األول مــع منتخب بنما
 ،في حني يفــوز بعد أيام قالئل
على منتخــب األرجنتني بأربعة

أهداف لهدف.
وشددت الصحيفة على أن هذا
التعادل والتفريط بنقطتني كان
السبب األول في خروج املنتخب
العراقي من الدورة  ،كما أنه كان
األقرب إلى الفوز في مباراته مع
مصر  ،لكنه ومع تسابق العبيه
في إهــدار الفــرص ضيع على
نفسه مزيدا من النقاط .
وأبدى أدموندو دي فاســيا احملرر
في صحيفة (كرونيكا) إعجابه
مبنتخب شــباب العــراق لكرة
الصــاالت  ،وقــال إن العبيــه
ومدربــه علي طالب عكســوا
صورة مشرقة للعبة في العراق
 ،مشددا على أنه شخصيا كان
يجهــل أن تكــون هنالــك كرة
صاالت في العراق حتى ســمع
بتأهل منتخب شباب العراق إلى
النهائيات األوملبية ومجيئه إلى
بوينس آيرس .
وقال دي فاسيا  :الحظت أن أداء
املنتخب العراقــي متناقض بني

مباراة وأخرى  ،لكن ما يســتحق
اإلشــادة هنا أن العبيه ومدربه
كانوا في غاية الشــجاعة وأدوا
مبــاراة رائعــة أمــام األرجنتني
وقبلها أمام ســلوفاكيا  ،ولوال
التعــادل بهــدف لهــدف أمام
بنما فــي مســتهل الــدورة ،
لكان للعــراق كالم آخر  ،إذ كان
العراقيون يســتحقون الذهاب
إلى الدور شبه النهائي كتقدير
واســتحقاق ملــا قدمــوه فــي
املباريــات األربع التــي خاضوها
ضمن اجملموعة األولى للدورة .
وكان الفتا في ما كتبته الصحف
األرجنتينية املتخصصة وغيرها
 ،غياب احلديث عن (غرابة) نتيجة
مباراة األرجنتني مع بنما وإحراز
منتخب التانغو اثني عشر هدفا
في سهولة أو يســر أمام فريق
استسلم منذ البداية وكان أداؤه
محيرا ويطرح عالمات استفهام
ال حصر لها!
وعلى العكس مــن ذلك  ،قالت

الصحف إن املنتخب األرجنتيني
حقــق ما كان يريده فــي املباراة
وأحــرز عددا من األهــداف يفوق
حاجته  ،وذلك في مؤشــر على
قوتــه احلقيقية التي ســتكون
موضع االختبار اجلدي واحلقيقي
لدى مواجهة غرميــه التقليدي
منتخب البرازيل في الثانية من
صباح الثالثــاء بتوقيت العراق ،
وهي مواجهة تعد مبثابة نهائي
مبكــر للدورة  ،بفعــل (الندية)
التاريخيــة التــي تهيمن على
اللقاءات الكروية املشتركة بني
القطبني األمريكيني اجلنوبيني ،
فيما ستلعب قبل ذلك مصر مع
روسيا في املواجهة األخرى للدور
شبه النهائي  ،ليتحدد بعد ذلك
طرفا املبــاراة اخلتامية وكذلك
مباراة الترتيبــن الثالث والرابع
واللتني ســتقامان فــي الثامن
عشر من الشهر احلالي.
ومع اقتراب املشــاركة العراقية
فــي خمــس رياضات هــي كرة
الصاالت وألعاب القوى والرماية
واملبارزة والفروسية من نهايتها ،
بنتائج تتفاوت بني احلضور القوى
واملشرف وبني االخفاق  ،يكون كل
رياضي قد نال استحقاقه طبقا
ملا قدم أو لطبيعة املنافسني في
الدورة  ،وفي هذا الصدد استقرت
الفارســة الشــابة العراقية إن
شــاء اهلل سعد في املركز الرابع
والعشــرين وهو املركز النهائي
لفعالية قفز احلواجز وذلك بعد
جمع نتيجتي اجلمعة والســبت
 ،إذ كانت فــي اجلولة األولى قد
احتلت املركز الرابع عشــر بأربع
نقــاط مســجلة عليهــا  ،ثم
اثنتي عشــرة نقطة في اجلولة
الثانية  ،لتســتقر عنــد املركز
الرابع والعشرين من أصل ثمانية
وعشــرين فارسا اشــتركوا في
الفعالية  ،وقد جــاء بعدها في
الترتيب كل مــن هانا ايفي من
جنوب أفريقيا وسارة العرموطي
من األردن وارشيا جنفينا من إيران
ومحمد القشوطي من قطر.
* موفــد االحتاد العراقي لإلعالم
الرياضي

«الشبابي» يالقي
تايالند الجمعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يستهل منتخبنا الشــبابي بكرة القدم حتت
 19عاما مشــاركته فــي نهائيات أمم آســيا
في اندونيســيا بلقاء املنتخب التايالندي يوم
اجلمعة املقبل املوافق  19تشــرين األول اجلاري
حلساب اجملموعة الثانية ،ويالقي نظيره الكوري
الشــمالي في  22منــه ،ويتواجه مع املنتخب
الياباني في  25من الشهر نفسه.
منتخبنــا انهى جولة في اخلليــج بدول قطر
واإلمــارات والســعودية واجرى سلســلة من
املباريــات التجريبيــة حتــت اشــراف مالكه
التدريبي املؤلف من قحطان جثير ومساعديه
مؤيد جودي وغالب عبد احلسني ومدرب حراس
املرمى حســن جبار من أجل رفع درجة حتضير
الشباب قبل الدخول في النهائيات االسيوية.

النفط يعسكر في أربيل
قبل مواجهة الهالل

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب فريق نادي النفط بكرة القدم مواجهتي
الهالل الســعودي في دور الـ  16لبطولة كأس
زايد لألنديــة األبطال بكرة القــدم يومي 29
اجلاري ذهابا ً ويوم  30من الشــهر املقبل إياباً..
وذلك بحســب مدرب فريق نادي النفط ،حسن
احمد ،فان فريق ســيلعب في اجلولة اخلامسة
من املرحلــة االولى يوم الســبت مباراته امام
فريــق النجف ،ليغــادر في اليــوم التالي إلى
محافظة أربيل حيث يقيم معســكرا قصير
ألربعة ايام قبل التوجه إلى الرياض حيث لقاء
الهالل يــوم األلثنني املوافق  29تشــرين األول
اجلاري في ملعب (امللز).
واوضح احمد ان معسكر اربيل سيكون معنويا ً
لالعبني من أجــل منحهم الثقــة االضافية
في مواجهة الفريق الســعودي في ارضه وبني
جمهوره ،وبرغم ان حســابات مباريات الذهاب
دائما تكون صعبة ،لكن صفوف النفط جديرة
بتســجيل حضور متميز في املبــاراة التي لن
ســنالقي فيها فريقــا ً ال يختلــف كثيرا ً عن
املنافس السابق الصفاقسي التونسي.
وتابع ان صفوف النفط ســتفتقد في اللقاء
املقبل الهداف ،محمد داود ،بســبب البطاقات
امللونة ،لكن املالك التدريبي يضع ثقته الكبيرة
بجميــع عناصــر الفريق النفطــي الذي ينال
اهتماما ً كبيرا ً من إدارة النادي من اجل حصوله
علــى افضل النتائــج في البطولــة العربية
والوصول إلى مركز متقدم.

«طاولة الطلبة» تحرز فضي دوري النساء
بغداد ـ الصباح الجديد:
خطوة مهمة جدا ً اقدمت عليها
إدارة نادي الطلبة الرياضي بانعاش
األلعاب االخــرى في النادي األنيق،
فقد ســارعت إلى تشكيل فريق
بكرة الطاولة اثبت تفوقه بجدارة
في منافســات تصفيــات أندية
النســاء التي اختتمت في قاعة
الطاولة باملدينة الشبابية ،وأحرز
الطلبــة وصافة اجملموعــة التي
تصدرها فريق غــاز اجلنوب ،وحل
نــادي ذي قــار بالترتيــب الثالث،
وبذلــك بلغــت األنديــة الثالثة
نهائيــات العراق إلى جانب فريقي
البيشمركة وبرايتي.

فريق طاولة الطلبة النسوي

ثــم لعب فريق الطلبة النســوي
بكرة الطاولة فــي نهائيات أندية
العراق ليحتل وصافة الدوري بعد
فريق نسالء البيشمركة ،في حني
حل فريــق ذي قار ثالثا ..ومن املقرر
ان يشــارك نادي الطلبة لطاولة
النســاء فــي البطولــة العربية
لالنديــة املقررة ان تضيفها تونس
مطلع الشهر املقبل.
ويشــرف على فريق الطلبة بكرة
الطاولــة ،أمني ســر إدارة النادي،
عباس وحيد ،ويقوده املدرب ،حمزة
نصيــف وبيــداء بطــرس إدارية،
ويضم الفريق الالعبات (رند رامي
وفاطمة سعد ورقية عباس).

الكرة الطائرة يشارك في البطولة العربية
بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك منتخبنا الوطني بالكرة
الطائرة في منافســات البطولة
العربية في نســختها الـ ،21في
الصالة املغطاة بإســتاد القاهرة

الدولي التــي تضيفها جمهورية
مصر العربية ابتــداء من يوم 27
اجلاري ولغاية  3من شــهر تشرين
الثاني املقبل.
ويتنافس على اللقب 7 ،منتخبات

هــي العــراق ومصــر ،والبحرين،
واألردن ،وعمــان ،وفلســطني،
واجلزائر.وتشهد اجلولة االفتتاحية،
مواجهــات بني البحريــن وعمان،
واجلزائــر مع العــراق ،ومصر أمام

تقرير

األردن.
يذكر أن مباريــات البطولة ،تقام
على دوري من دور واحد ،وســيتوج
باللقب ،املنتخــب األكثر حص ًدا
للنقاط.

مدرب المركز الوطني بكرة السلة ..إبراهيم جليل:

حققنا النجاح في دربندخان وخطفنا كأس األندية للناشئين بجدارة
بغداد ـ فالح الناصر:

قــال مــدرب املركز الوطنــي لرعاية
املوهبة الرياضية بكرة السلة ،إبراهيم
جليل ،ان فريقه جنح في منافســات
األنديــة التي اقيمت فــي دربندخان
مبحافظة السليمانية وخطف لقب
دوري العراق لفئة الناشــئني تولدات
 ،2004/2003وذلك بتقدمي االداء الفني
املتميز طيلة املباريات التي واجه فيها
فرق دربندخان التي انتهت بفوز املركز
 61نقطــة مقابــل  41نقطة الهل
الــدار وعلى فريق الســماوة بنتيجة
 44نقطة مقابــل  33نقطة لديالى،
وعلى فريق احللــة بنتيجة  78نقطة
مقابل  67نقطة وفي املباراة النهائية
على فريق اخلطوط بنتيجة  66نقطة
مقابل  55نقطة ،ليحقق الناشــئني
اللقب وهو االول في مسيرتهم على
صعيد نهائيات أندية العراق.
واشــار إلى ان املالك التدريبي للفريق
في البطولــة ،تألف مــن املتحدث،

ومســاعده ،مهند مهــدي ،وتكونت
تشكيلة الالعبني من ( حسني عليم
وعبد اهلل حبيب وسيف علي وهمام
حســن ورضا يوسف وســمار سمير
ومخلد زياد وعلي عالء وعلي قاســم
ومرتضــى عــادل وســجاد محمد)،
موضحــا ان الالعب ،حســن عليم،
لقب افضل مسجل في البطولة.
وبني املــدرب الشــاب ،احلاصل على
شهادة املاجســتير من كلية التربية
البدنية وعلــوم الرياضة من جامعة
األنبــار ،ان العبــي فريقــه كانــوا
مصممني منــذ بدء املباريــات على
ان يســجلوا احلضور الفني االفضل
وينالــوا كاس البطولة ،فاالعداد كان
جيدا ،وتوفرت لهم فرصة املشــاركة
فــي بطولة املوهبــة الرياضية بكرة
الســلة فــي محافظــة الديوانية،
ليكســبوا االحتكاك وتكــون لهم
محطة اعداد متقدمــة جدا ،منوها
إلى ان العبيه كانوا على درجة عالية
من االنضباط وااللتــزام في املباريات
وخارجها.

ابراهيم جليل

وفد املوهبة الرياضية بالسلة الفائز بلقب الناشئني

واوضــح ان مقومات اإلجنــاز عديدة ،على التفوق املتواصل ،ســابقا ً كنت
جــدارة الالعبني في املباريــات وثقة احلم باحراز لقب على صعيد العراق،
املــاك التدريبي بقدراتهــم ،ووجود فطاملا حقق فريقنا الفوز بألقاب على
الدعم اإلداري الكبير ممثالً مبدير املركز مســتوى بطوالت املراكــز الوطنية
الوطني بكرة الســلة الكابنت نصير للموهبة الرياضية ،كما ان احتاد بغداد
احمد ومتابعتــه الدؤوبة على تذليل برئاســة الدكتور مهند عبد الستار،
الصعوبات ،وكذلك تشجيع املالكات والدكتورة وسن حنون اشادوا مبا حتقق
التدريبية في املركــز وهم إلى جانب واثنوا على االداء الفني لالعبي املركز،
مدربي فئة الناشئني ،يعمل الدكتور ونحن نأمل ان يكــون لالعبي فريقنا
لؤي ســامي والدكتور حســن عالء حضورا ً في تشــكيلة منتخب بغداد
وفاضــل عبد الرضا ،ووجــود القاعة استعدادا ً للبطوالت املقبلة.
اجملهزة بكل ما يتطلبه اعداد وتهيئة وختم حديثــه بتقدمي الشــكر إلى
العبي كرة السلة وانتظام التدريبات احتاد اللعبــة املركــزي والفرعي في
بتوفير وســائط النقل والتجهيزات الســليمانية على التنسيق العالي
احلديثــة ،ومتابعــة قســم املركــز والوصول إلى درجة التنظيم املتميزة
الوطنــي للموهبة الرياضيــة بإدارة جدا ً فــي البطولــة ،بالتالي حصدوا
الكابنت بســام رؤوف واملسؤولني في درجات النجاح واإلشــادة ،إلى جانب
دائرة شؤون األقاليم واحملافظات بوزارة اســتحقاق األندية املشاركة الشكر
والتقديــر ملا قدمته من مســتويات
الشباب والرياضة.
وقال املدرب إبراهيم جليل :ســعادتي فنيــة عالية وهي أنديــة ( دربندخان
كبيرة بالفوز ونيل كأس دوري األندية وكركوك والسماوة واحللة واخلطوط،
لفئة الناشئني ،وهذا يعزز خبراتي في إلى جانب فريق املركز الوطني لرعاية
العمل التدريبي ،ومينحني دافعا ً كبيرا ً املوهبة الرياضية).

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

بحر ايجة ..نهاية حلم
هو فرع بحــري يتصل ببحر مرمرة عــن طريق مضيق
الدردنيل تطل عليه كل من تركيا واليونان .حتول بفضل
الفوضى السياســية واألمنية التي متر بها الكثير من
مناطق الشرق األوسط وبنحو خاص سوريا والعراق؛ الى
ما يشــبه الثقب األسود الذي تتعرض فيه أحالم مئات
األسر املســاملة الى االغتيال .آخر ضحاياه  35شخصا
صعدوا على ظهر مركب ال يتســع ألكثر من عشــرة
أفراد ،لم ينج منهم ســوى شــخص واحد وبأعجوبة
وهي الســيدة مهاباد اسماعيل علي ،من أهالي مدينة
زاخــو ،والتي فقدت في تلك الرحلة املشــؤومة زوجها
وأوالدها اخلمسة ،وبفضل جناتها متكنت قوات األمن في
مدينة أزمير ،من العثور على املهربني األربعة (جتار املوت)
وإلقاء القبض عليهم .أربعة عشر من الضحايا الذين
مت التعرف عليهم تبني أنهم كورد ومن محافظة دهوك،
وما زال مصير الباقني مجهــوالً .الى هنا تنتهي قصة
آخر قافلة تبتلعهــا امواج بحر ايجــة املظلمة ،لكن
السؤال الذي يتم االلتفاف عليه دائما ً هو؛ ما الذي دفع
هذه االسر املساملة الى مثل هذه الرحالت املشؤومة..؟
يفترض ان يتكفل في اإلجابة على هذا السؤال وغيره
من األســئلة التي تدفع بهذه األسر املساملة الى مثل
هذه املصائر املأســاوية؛ الكتل واألحزاب والســاالت
املالكــة واجلماعــات التــي تنطعت ملســؤولية بناء
التجربة الفتية في بغداد وأربيل .ان مثل هذه الهجرات
اجلماعية وبنحو خاص من مناطق إقليم كوردســتان،
تشــير ومبا ال يقبل اجلــدل الى مســتوى االنحدار في
شــروط احلياة وتقلص الفرص واآلفاق أمام ســكانها
للعيش احلر والكرمي .لكن جميع املعطيات تشــير الى
ان مثل هذه احلوادث املؤملة ،ســتمر مــرور الكرام أمام
هذه القبائل السياسية املهيمنة على هذه التضاريس
املنحوســة املمتدة من الفاو لزاخو ،وستلتحق بكثبان
األضابير املنسية لفواجع ومآسي هذه مضارب نكبت
بالعوائل املقدســة .ال احد منهم سيلتفت قليالً الى
ما عاشته تلك االســر مع أطفالها من رعب ووحشة
في حلظاتهم األخيرة وســط عتمة وقسوة امواج بحر
ايجة ،ال شــيء سوى بيانات حكومية بائسة السترداد
جثامني الضحايا الذين قذفتهم أمواج ذلك البحر الى
الشواطئ.
في زمن ما وقبل أن متنح األقدار سكان كوردستان فرصة
تقريــر مصيرهم عبر ما كان يطلــق عليه بـ "حركات
التحــرر الوطني والقومــي" كتب شــاعرهم اخلالد
عبد اهلل كوران عن بطولــة وصمود اهلها ومحاربيها
قائــاً( :كوردي وصخرة وبندقيــة وكيس تبغ ،وليتقدم
العالم كله) جتســيدا لتمسك الكورد بأرضهم وأرض
اجدادهم واحالمهم وتطلعاتهم املشروعة في العيش
احلر والكرمي .هكــذا كان األمر قبل أن تقع مقاليد امور
جبالهم وسهولها وصخورها بيد دعاة القومية واالمة
الكوردية الواحدة ،ليشاهد العالم كله قوافل الكورد
وهي تترك كوردســتانها أفواجا ً صوب املنافي ،لتتحول
تدريجيا ً الى احدى أكثر املناطق الطاردة لسكانها في
العقــود االخيرة .مثل هذه احلوادث املأســاوية كفيلة
بدفع ارفع الشخصيات السياسية لتقدمي استقالتها
واالعتذار من روح اولئك الضحايــا الذين واجهوا مثل
تلك املصائر بســبب مــن سياســاتهم البعيدة عن
احلكمة واملســؤولية ،لكــن ال حياة ملن تنــادي ،حيث
تستمر الســاالت الكوردية احلاكمة بفرض هيمنتها
وترســيخ نفوذها عبر االســتئثار باملزيد من السلطة
واملغامن والثــروات ،لتمهد الطريق أمام األجيال اجلديدة
من ســاالتهم ذات الدم األزرق ،أما املستضعفني في
اإلقليم فال بواكي لهم!...

استرجعنا به افتح يا سمسم وعدنان ولينا

فالح هاشم..الذكريات صدى السنين الحاكي
أحالم يوسف:
مــن منا لــم يتابع مسلســل "افتح يا
سمســم" ،حني كانت الناس تستوحش
شوارع بغداد ساعة عرضها ،إضافة الى
برنامج "سالمتك" الذي حفظ العراقيون
اغنية مقدمته بحب.
وضمن أفالم الرسوم املتحركة – الكارتون
 التي عرضــت في تســعينيات القرناملاضي ،كان كارتــون "عدنان ولينا" أحد
أشــهر األفالم التي حازت شعبية كبيرة
بني العراقيني صغارا وكبارا بصوته املميز.
العديد من االعمال اجلميلة واملؤثرة كانت
نتاج جهد وابداع من عــدد من الفنانني
والكتاب وعلى رأســهم الفنان والكاتب
فالح هاشم ،الذي قام بكتابة عدد كبير
من االعمال التلفزيونية والبرامج ،وقدم
بصوتــه العديد من شــخصيات أفالم
الكارتــون أشــهرها شــخصية عدنان،
بكارتون عدنان ولينا.
حتدث الينا في بداية لقائنا به عن رحلته
الى الكويت التي احتضنته ليقدم هناك
برامج عدة حيث كتب وبتكليف من إذاعة
الكويت مسلســل "جنم في الظهيرة"
للمخرج مهنــد االنصاري ،ويقول :حظي
عملي إلذاعة الكويت بتقييم خاص .ثم
تتالــت كتابتي للمسلســات اإلذاعية.
اتذكــر منها( :أمنية اســمها التفاهم)
و(التحليــق داخــل الشــبكة) و(ارتفع
الستار) و(احلب واال األلفة) وغيرها وكلها
من اخراج مهند األنصاري.
وأضاف :دخلت عالم املســرح مبسرحية
شعرية غنائية لألطفال بعنوان (اصدقاء)
اخرجتها اســمهان توفيــق ،اضافة الى
اغان مسرحية كـ (سندريال) ،و(سندس)
ٍ
احلان طالب غالي ،واخراج منصور املنصور،
اغان مسرحية مثل (دكوش يغزو وادي
ثم ٍ
القمر) احلان ســعاد احلفني ،ومسرحية
(احلــاق الثرثار) ،ومســرحية (امل) احلان
حسني السماوي ،وكلها اخراج اسمهان.
ثم مسرحية (مدينة األحالم) احلان ناصر
الزاير ،وأعمال أخرى.
شارك هاشــم باخراج مسرحيتي (حرم
ســعادة الوزير) ،و(ممثل الشعب) ،واسهم
بكتابة اجلــزء الثالث من برنامج (افتح يا
سمســم) وبعض االغاني فيه ،وكذلك
برنامــج (ســامتك) ،و(قف) ملؤسســة
اإلنتاج املشــترك .التي بدأ معها شوط
الدبلجة ممثال ومخرجا وكاتب األغاني ،ثم
رئيسا لقسم الدويالت.
دوبالج أفالم الكارتون يشبه الى حد كبير
التمثيــل باملسلســات االذاعية حيث
نســمع في احلالتني صــوت املمثل .فما
هو الفرق بينهما؟ قبــل ان يجيبنا على

درة تحضر حفل مهرجان
أوسكار السينما العربية
الصباح الجديد  -وكاالت:
حضــر عدد كبير مــن النجــوم والفنانني حفل
أوسكار مهرجان السينما العربية بدورته الثالثة
املقامة داخل جامعة مصر مبدينة الســادس من
أكتوبــر ،وكان على رأس احلضــور كل من الفنان
صبري فواز ،والفنانة درة املرشــحة إلحدى اجلوائز
عــن فيلم عنتر بن شــداد والذي قــام ببطولته
الفنان محمد هنيدي.
كما حضر كل من الفنانة ســاندي التونســية،
وفيفيان ياســر ،واملنتــج وليد منصــور ،وهند
عبداحلليــم ،وخالد أنــور ،ومايان الســيد ،وإميان
السيد ،ومصمم األزياء هاني البحيري ،وآخرون.

الفنانة درة حاصلة على شــهادة الدراسات
املعمقة في العلوم السياســية في مدينة
تونس .دخلت ميدان الفــن ،إثر انضمامها
لفرقة "التياترو" ،وشــاركت ألول مرة في
مســرحية "مجنــون "للمخــرج توفيق
اجلبالي.
م ّثلت عدة أدوار في السينما التونسية،
كما شــاركت في أفالم عاملية ،وفي عام
 2007دخلــت درة الســينما املصرية
طاغ في
وبقــوة وأصبح لها حضــور ٍ
الوطن العربي بعد عدة مسلســات
وافالم.

ثرثرة األطفال دليل حبهم للقراءة
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت دراســة أميركية طريفة أن األطفال الذين
يكثرون من كلماتهم غير املفهومة ،ويتحدثون بكثرة
في عامهم األول أو الثاني قد يكون لديهم ميوال أدبية
معينة.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ،قال الباحثون
إن األطفــال يجربون صنع األصوات بعد شــهرين من
الوالدة ،والتقاط األصوات األساســية عندما يبلغون
الستة أشــهر ،لكن معظم األطفال يتحدثون كلمة
واحدة تلــو األخرى ،ويبدأون بوضــع جمل قصيرة في
السنة الثانية من حياتهم ،وقد ال يقرأون حتى يصلوا
املرحلة العمرية بني اربعة وسبعة أعوام.
ويعتقــد العلمــاء أن الرابــط الذي اكتشــفوه بعد
حتليل حاالت تســعة أطفــال من عائــات أميركية
ناطقة باللغة اإلجنليزية تتراوح أعمارهم بني تســعة

وثالثني شهرا ،ميكن أن يساعدهم في
الكشــف عن إعاقات القراءة في سن
مبكرة.
ووجــد الباحثــون أن األطفــال الذين
لديهم كلمــات تبدو أكثر تعقيدا ،هم
أطفال يقدمــون أداء أفضل عند حتديد
حروف معينة في اختبــارات القراءة مع
دخولهم املدرسة.
واألطفــال الذين يواجهــون صعوبات في
حتديد احلــروف ،أكثر عرضة لإلصابة بضعف
القراءة ،لكن هذه الصعوبات ال ميكن كشفها
حتــى يبلغ الطفل من العمــر ثالث إلى خمس
سنوات ،وأشاروا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها
قد تؤكد وجود صلة بني إنتــاج مبكر للخطابة
ومهارة معرفة القراءة والكتابة.

رحلة افتراضية من تدمر الى الموصل
الصباح الجديد  -وكاالت:
تستعمل شــركة فرنسية ناشــئة طائرات مسيرة،
وتكنولوجيــا التصويــر ثالثي األبعــاد ،بعملية إعادة
بناء رقمي ملواقع التــراث الثقافي التي دمرها الصراع
في الشــرق األوسط .ويســتعمل الفنيون في شركة
إكونيم ،وهي شركة ناشئة تتخذ من باريس مقرا ً لها،
الطائرات املسيرة والكاميرات الرقمية اللتقاط مئات
اآلالف من الصــور ملواقع التراث الثقافي التي تعرضت
للخطر ،أو الدمار مثل تدمر وحلب في سوريا ،واملوصل
في العراق .بعد ذلك ميزج خبراء تكنولوجيا املعلومات
بني استعمال اللوغاريتمات ،التي مت وضعها خصيصا
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لهذا الغرض والــذكاء الصناعــي وأجهزة
الكمبيوتر الفائقة القــدرة ،ملعاجلة الصور
من أجــل عمليات إعادة بنــاء ثالثية األبعاد
للمواقع.
وتعاونت إكونيم مــع إدارة التراث العاملي في
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
(يونسكو) للمشاركة في مشروعهم "إحياء
روح املوصل" ،الذي يعمــل على وضع اخلطط
إلعادة إعمــار املدينة العراقيــة التي تعرضت
للقصف الشديد خالل القتال ضد تنظيم داعش
املتطرف ،الذي سيطر عليها لثالث سنوات.

أخبــارهــــــــــم
ريتشارد مادين
بعــد جناحــه الكبيــر
مبسلســله اجلديد "بودي
جــارد" ،أصبــح النجــم
الشــاب ريتشــارد مادين،
الــذي عــرف بــدوره في
مسلســل "جيــم أوف
ثرونز" ،محط ترشــيحات
منتجــة سلســلة أفالم
جيمــس بونــد ليخلــف
النجم دانيال كريج.
يأتي ذلك في الوقت نفسه
الذي كثــرت به التكهنات
في الشــهور بشأن إسناد

دور جيمــس بوند لبطولة
نســائية ،أو إســناد الدور
لنجم اسمر البشرة ،بعد
 24عاما من االســتعانة
بأبطال رجال بيض البشرة.

كريستين سيتورات

فالح هاشم
السؤال وصف هاشــم نفسه بالكائن
اإلذاعي وقال:
 انــا كائــن إذاعي "ضاحــكا" قضيتمعظــم وقتــي وراء امليكروفــون ممثال
ومحــاورا ومقدمــا للبرامج فــي اذاعة
بغداد وصــوت اجلماهير ،الى الكويت ثم
في لندن حيث اســتقراري ،وكانت لدي
اذاعة استمرت أحد عشــر عاما وكانت
االذاعــة العربية الوحيدة فــي بريطانيا
بعد الـ  ،BBCواملرفق اإلعالمي والثقافي
واالجتماعي والسياسي للجالية ،وتبث
عبر االنترنت الى كل مــكان .ال ميكنني
تذكر كل االعمال التي قدمتها االذاعة.
وتابع :الفرق بني التمثيل في االذاعة
او فــي الدبلجــة هــو أنهما
مختلفان مــع انتماءهما
الى خانة الفــن ،مع ان
الدوبــاج يســتفيد
مــن التمثيل كفن،
مــن حيــث صقل
املمثــل،
اداء
وتدريــب صوتــه
وتطويــر لغتــه.
إضافــة الــى ان
املمثل بالدبلجة
محصــور بزمــن

محــدد لكل جملة لتنطبــق مع حركة
شفاه الشخصية ،ومحكوم مبا يناسب
الصورة كصوت وأداء.
وعن الغربة واالمها يقول هاشم
 االلم يســهم من دون شك في نضججتربــة االنســان ،والغربــة ارض خصبة
لإلبداع بوصفها مناخــاُ ،تس ،وال ميكن
أن تُعــرف ،تُعــاش وال توصــف ،مثلها
مثل كلمــة (حــب) او (ســعادة) ،انها
مصطلحات وليست كلمات ،من املمكن
ان تأخــذ ابعادا ال حصر لهــا ،ولذا فهي
تختلف من انســان إلنسان آخر حسب
وعيه وحساســيته ،لهذا فيمكن
أن تتجلى إبداعــا او نكوصا،
فبعــض املوهوبني تألقوا
بترجمــة أفكارهــم
واحـاسيسهــــم
و ا لـــبـــــعض
انطـــفــــأوا،
و ا ظنـــنـــي
استطعـــت
التـــــوازن
بعد معاناة
مريرة وكان
ا إل نتــا ج

مسعفي.
وحتدث هاشــم عما يتوقــع حدوثه في
محطة انتظاره ،وهل هناك امل بعودته
الى وطنه األم وانهاء عذابات غربته فقال:
 كنا مليئني باألمل ،نعمل ونحلم بوطنامن مســتقل ،يعيش النــاس فيه كما
يليق بعراقــة بلدهم وثرواته البشــرية
واملادية ،تتوفر ملواطنيه خدمات حتلم بها
شعوب األرض وهو كفء لذلك .لألسف
حصل العكس متامــا ،وعلى كل صعيد.
وجودي في الغربة اليوم يشــبه وجودي
فيها ايــام النظام الســابق ،مع فارق ان
الشــهيد آنذاك معروف قاتله ،اما اليوم
فكل التصفيات تســجل ضد مجهول.
سأعود للعراق عندما يكون هناك قانون
احزاب مينع بشــكل قاطع تأليف احزاب
سياسية على وفق اصطفافات طائفية،
فكل حزب يكون أعضاؤه من مذهب ديني
واحد ،حــزب طائفي ال يعيش خارج مناخ
احملاصصة التي دمرت وطننا.
واما حلمه فهو
امتنــى ان يأتــي ظــرف إنســاني يعودفيــه املغتربون الى وطنهم ليســهموا
بطاقاتهم فــي بناء حيــاة كرمية تليق
بالعراق.

بدأت النجمة كريســتني
سيتورات تصوير مشاهد
فيلمها اجلديــد "مالئكة
تشارلي" في شوارع مدينة
نيويــورك ،وســط حضور
جمــع من اجلمهــور الذي
حتمســوا لرؤيــة مجريات
تصوير الفيلم.
وتعد هذه النسخة اجلديدة
من فيلم مالئكة تشارلي
الشهير الذي تدور أحداثه
بشأن ثالث شابات يعملن
مبؤسســة اســتخباراتية
محترفــة ،وينفــذن أوامر
شخص يدعى تشارلي.
وكان قــد قــدم النســخ
القدميــة من السلســلة
النجم درو بارميور ،والنجمة
الكبيــرة كاميــرون دياز.

يذكر ان مالئكة تشــارلي
سلســلة دراما اكشــن
قدمت بأكثر من نســخة
حتــى ان أفــام الكارتون
كانت لــه حصــة ،لكن
استبدلوا اســم صاحب
املؤسسة االستخباراتية
فأصبح عنوان املسلســل
"مالئكــة جيــري" ،ونال
اعجاب الصغــار والكبار
على حد سواء.

أليكساندر سكار سجارد
احتفــل النجم الشــاب
أليكساندر سكار سجارد
ببدايــة بث مسلســله
اجلديــد the little
 drummer girlبحضــور
إعالمي وجماهيري كبير
بالعاصمــة اإلجنليزيــة
لندن.
ويعد هذا املسلســل من
فئة املسلسالت القصيرة
كونــه يتكون من ســتة
حلقات فقط ،مستوحى
مــن رواية كالســيكية
للكاتب جون لو كاريه.
يأتــي ذلــك فــي الوقت

نفســه الــذي افتتح به
ســكار ســجارد العرض
اخلــاص لفيلمــه اجلديد
The Humming Bird
 Projectضمــن فعاليات
مهرجان لندن السينمائي
الدولي بدورته رقم .62

العام المقبل يشهد أول حديقة
ذكية متكاملة

الصباح الجديد  -وكاالت:
تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشــرو ًعا إلنشاء
أول حديقــة ذكية متكاملة ،مطلع العام
املقبل فــي أبوظبي داخل مدينة خليفة،
وذلك اســتمرارا جلهودهــا الرامية إلى
جتميــل البيئــة وحمايتهــا وإبقائها
نظيفة.
والعمل جارٍ على تصميم احلديقة ،التي
ستعمل باألنظمة الذكية ،وستتضمن
ألعابًــا رياضية ذكية وألعــاب أطفال
ذكية .على وفق ما نشــرته الصحف
احمللية.
,أوضح املهندس ســامي الهاشــمي
رئيس مجموعــة دعم البنية التحتية
في بلدية أبوظبي ،أن احلديقة ستعمل
بأنظمة ذكية بنحو كامل ،وتشــمل
شــبكات الري واإلنارة والصرف ،إضافة
إلى ألعــاب رياضية وألعــاب أطفال،
ومماشــي ترصد عدد اخلطــوات وكمية
الســعرات احلرارية التــي فقدت خالل
وأيضا ترصد عدد األفراد
املشــي عليهاً ،

الذين يســتعملونها ،وتعمل على حتليل البيانات
واستعمالها في عملية حتسني اخلدمات املقدمة
من قبلها في املســتقبل ،مشيرًا إلى أن أبوظبي
تســابق املدن العاملية عبر تطبيــق أعلى معايير
اجلودة والسالمة واستعمال أحدث املعدات واملواد
التي من شأنها أن تعزز من الكفاءة البيئية.

دعوة دبلوماسية أميركية
على بطاقة قط
الصباح الجديد  -وكاالت:
اعتذرت الســفارة األميركية في العاصمة
األســترالية كانبيرا بعد "خطأ تدريبي" من
وزارة اخلارجية األميركية متثل في إرسال دعوة
غير حقيقية أو "زائفة" تضمنت صورة لقطة
ترتدي بيجاما مع صحن بسكوت بالشوكوالتة.
وأرســلت الرســالة بالبريــد اإللكتروني حتت
عنوان "دعوة اجتماع" ،وتضمنت الرسالة نصا
بالالتينية وأســماء املدعوين ،مع خيار الضغط
على زر "الرجاء الرد".
ولم يعرف بعد العدد الكلي ملن تلقوا الرســالة
التي أرسلتها اخلارجية األميركية ومدى االنتشار،
لكن القنصل العام فــي البعثة األميركية في
أســتراليا غافن سوندوول أرسل اعتذارا جاء فيه
"أعتذر خليبة أمــل أولئك الذين كانوا يأملون في
حضــور حفلة القطة بالبيجامــا ،لكن مثل هذا
االجتماع ال يأتي ضمن نطاق خبراتنا".
وأضاف باالعتذار ،الذي جاء بعد يومني على إرســال
الدعوة "لقــد كان خطأ ذا عالقة بالتدريب من قبل
أحــد موظفينا اجلــدد ،الــذي كان يتفحص منصة
نشــرتنا البريديــة اإللكترونيــة" ،وفقــا لصحيفة
الغارديان البريطانية.
وأضاف سوندوول "ستضاف ضوابط إدارية جديدة أكثر

قوة ملنع تكرار مثل هذا اخلطأ.
بعض الظرفاء علقــوا على اخلطأ قائلني إنه رمبا لم يكن
عليهم االعتذار فصــورة القطة بالبيجاما كانت رائعة،
بحسب ما ذكر موقع "ماشابل".
ويبدو أن القطة تعود إلى املواطنة األســترالية املقيمة
في ملبورن جنيفر ســتيوارت ،التي وضعت رداء الوحش
األزرق حــول القطــة كصورة حســاب لصفحتها على
إنستغرام باسم "ماي فري بيبيز".

