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وزير النقل يتعهد برفع

األسماء التي مررت سابقا تطالها شبهات فساد ومساءلة

الخالف على مرشحي الوزارات الشاغرة يحتدم وسائرون
سيمتنع عن التصويت اذا تكرر عرضهم على النواب
بغداد  -وعد الشمري:
لــم تتوافق الكتل السياســية
على حســم االســماء للوزارات
الشاغرة لغاية االن ،على الرغم
مــن ان جلســة التصويت على
املرشحني لها تنعقد غدا الثالثاء
حتت قبة مجلس النواب.
ومــع اســتمرار اخلــاف على
املرشــحني ،اكد حتالف البناء ان
اغلب االســماء التي لم مترر في
جلسة مجلس النواب السابقة
ســتبقى من دون تغييــر ،فيما
افاد حتالف االصالح واالعمار بأن
رئيس مجلس الــوزراء عادل عبد
املهدي ابدى مرونة في استبدال
مــن يثبت بحقه مــا يحول دون
تســنمه املنصب مــن الناحية
القانونية ،بل ان ائتالف ســائرون
املنضوي أصال حتت هذه الكتلة،
اعلن امــس أنه ســيمتنع عن
التصويــت على املرشــحني في
حال تكرر عرضهم على البرملان.
وما بني الشد واجلذب ،قال النائب
عن كتلة البنــاء أحمد الكناني
أن "الشعب العراقي كان ينتظر
خيــرا ً من احلكومة ســيما بعد
توافق قائمتي ســائرون والفتح
علــى اختيار عــادل عبد املهدي
بوصفــه املكلــف بتشــكيل
مجلس الوزراء".
وأضاف الكنانــي في حديث إلى
"الصبــاح اجلديد" ،أن "الســير

الذاتيــة للــوزراء ،وصلــت إلى
مجلس النواب قبل نصف ساعة
من عقد جلسة التصويت على
الكابينــة الوزاريــة ،وذلك ولد
انطباعا ً سلبيا ً لدينا".
وأشار إلى أن "اطالعا سريعا على
االسماء ولد فكرة عن مرشحني
لدينا معرفة ســابقة بهم ،بان
هناك متهمني بالفســاد ،وأخر
مشــمول باجراءات املســاءلة
والعدالــة ،ومرشــح توجــد
شبهات حول دعمه للتنظيمات
االرهابية".
وأوضح الكناني أن "تلك االسماء
قد مــررت ،وهناك مخاطبات من
مجلس النواب للجهات اخملتصة
ملعرفة حقيقــة التهم من أجل
الوقوف عندها".
ويســتغرب النائب عن البناء بان
"االسماء للوزارات املتبقية والتي
لم متــرر كان االعتــراض عليها
سياسيا فقط ،وال توجد بحق اي
منها مشــكالت قانونية أو تهم
جنائية".
وزاد الكنانــي أن "اغلــب تلــك
االســماء ســوف تبقى ،ولكن
التغيير سيحصل في املرشحني
من املكون الســني ســواء من
داخــل كتلة البنــاء أو االصالح
واالعمار".
ويسترســل أن "كتلة البناء في
حال وجدت أن متسكها مبرشحيها

حكومة عبد املهدي

سوف يعرقل استكمال احلكومة
فأنها ســتقوم باســتبدالهم
بشــخصيات اخرى تتمتع ايضا ً

باملواصفات املطلوبة".
وخلــص الكناني الــى القول إن
"اســتكمال الــوزراء يجــب أن

يكــون في جلســة تظهر فيها
ارادة الناخــب ،وال يكــون هناك
فرض رأي مــن كتلة معينة كما

اعضــاء فــي مجلــس النــواب
العراقي ،وبعد ان طالبوا احلكومة
االحتادية مبراجعة قانــون املوازنة
للعام  2019املقبــل وتعديلها مبا
ينســجم مع ضمان حصة الكرد
واستحقاقاتهم فيها ،اشاروا الى

ان املوازنة ســتعاد الى احلكومة
ملراجعتها واعــادة تصويب كثير
مــن ابواب الصرف التــي لم يراع
فيها حصة كثيــر من احملافظات
وليس اقليم كردستان فقط.
تفصيالت ص2

الدفاع المدني تصدر وصايا لتجنب الحوادث خالل العواصف القادمة

منبيء جوي :االمطار الغزيرة والعواصف الرعدية
ستستمر خالل األيام الثالثة المقبلة

بغداد  -الصباح الجديد:
توقــع املنبئ اجلــوي صــادق العطية,
امس األحــد ,اســتمرار اإلمطار خالل
األيام الثالثة املقبلة في وسط وجنوب
البالد ,مشيرا ً إلى أن احملافظات اجلنوبية
aتقريـر

ذي قار والســماوة حتديدا مع ســحب
ركاميــة اخرى في الوســط واجلنوب”،
مفيدا بان “انخفاضا متوقعا في درجات
احلــرارة ســيحدث مع تقلبــات جوية
متمثلة بهطول األمطــار والعواصف

حصل عندمــا مت التصويت على
املرشحني".
تتمة ص3

نينوى ..دعوة لمكافحة بقايا فلول
"ذباب داعش اإللكترونيين"

الرعدية املصحوبــة برياح هابطة تثير
الغبار خالل الساعات املقبلة في وسط
وجنوب وغرب البالد خالل ساعات النهار
متتد مساءا الى املنطقة الشمالية” .
تتمة ص3
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خمس مصارف عالمية أبدت استعدادها لتمويل
قروض مشروع قطار بغداد المعلق بفائدة 2.5%
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف نائب محافــظ بغداد
جاســم البخاتي امس االحد،
معلومات مهمة بشأن مشروع
القطــار املعلق املــدرج ضمن
البرنامج احلكومي  ،مشيرا الى
" العمل على تشــكيل هيئة
مستقلة إلدارة تنفيذ املشروع
وتشغيله ".
وذكر البخاتي في بيان صحفي
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة
منه " مشــروع القطار املعلق
مدرج ضمن البرنامج احلكومي
وهــذه خطــوة مفصلية نحو
إمكانية تنفيذ املشروع خاصة
بعد مصادقة البرملان العراقي
على البرنامــج احلكومي وهنا
بودي اإلشارة إلى بعض املباني
الهامة لهذا املشروع ".

واضــاف ان " نحــو  60%مــن
كلفــة املشــروع عبــارة عن
أعمال إنشائية ستقوم شركة
{هونداي} املتحالفة مع Alstom
الفرنســية بتنفيذهــا وهذا
يعنــي أن أكثر مــن  50%من
كلفة املشــروع املقدرة ب 2.5
مليــار دوالر ســيتم توطينها
داخل العراق لشراء املواد االولية
اإلنشــائية وغيرها متطلبات
العمل اللوجســتية من خالل
شركات محلية ساندة لعمل
هذه الشركات ".
وتابع البخاتــي " قد تتصاعد
أصوات شــخصيات معارضة
لهـــذا املشـــروع بهـــدف
الضغــط علــى الشــركات
للحصول على مكاســب من
خالل حتريك شرائح مجتمعية

للحصول على األغلبية في مقاعد الكونغرس

المنافسة تشتد بين الجمهوريين والديمقراطيين
في انتخابات نصف الوالية التشريعية

متابعة ـ الصباح الجديد:
واصل دونالد ترامب في اليومني
املاضيــن جوالتــه االنتخابية
الســاعية الى احلفــاظ على
األغلبيــة اجلمهوريــة فــي
الكونغرس خــال اإلنتخابات
التشــريعية التي جتــري يوم
غــد الثالثــاء ،في حــن حترك
ســلفه باراك أوبامــا انتخابيا
أيضــا حلشــد الدعــم حلزبه
الدميقراطي.
وسيحدد هذا املوعد االنتخابي
االول منذ االنتخابات الرئاسية
فــي  2016مــن سيســيطر
على غرفتــي الكونغرس حتى
االنتخابات الرئاســية القادمة
في تشرين الثاني  2020والتي
ال يخفي ترامب نيته الترشــح

لها.
وكرر ترامب القول أمام أنصاره
السبت املاضي بأن شعاره هو
"لنحافظ على عظمة أميركا"
وهــو تتمة منطقية لشــعار
"لنعد الــى أميركا عظمتها"
الــذي رفعــه خــال حملته
االنتخابية عام .2016
وأضــاف خــال جتمــع لدعم
املرشــحني اجلمهوريــن فــي
بلغــراد في واليــة مونتانا "إن
برنامــج الدميقراطيني بشــأن
الهجــرة هــو جــذب اإلجتــار
باخملــدرات واإلجتــار بالبشــر
وجتمعات اجملرمني".
وقــال أيضا "يريــدون ألميركا
أن تصبح معقــا كبيرا ألفراد
العصابــات" ،ثم توجــه الى

ســكان هذه الواليــة الواقعة
في شــمال غرب البــاد قائال
لهم "ســيكون عليكم إغالق
أبوابكم ونوافذكم على الدوام"
في حال فوز الدميقراطيني".
وقبــل ثمانــي ســنوات واجه
أوباما فوزا كبيرا للجمهوريني
خــال أول انتخابــات نصــف
والية في عهــده ،في ما اعتبر
"ثورة" التيار احملافظ في "حزب
الشــاي" في ظل تدهور كبير
لشعبية الرئيس الدميقراطي.
وفي انتخابات هــذا العام بات
أوباما الوجــه األكثر طلبا من
املرشحني الدميقراطيني لتقدمي
الدعم لهم ،وهــو الدور الذي
كان يتواله سابقا بيل كلينتون.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت الهيئــة العامة للكمارك
تســببها في تعطيل مشروع
مــاء البصرة الكبيــر من خالل
تأخير دخول املواد األولية اخلاصة
باملشروع.
وأبــدت الهيئة فــي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه
"اســتغرابها مما تناقلته بعض
الــوكاالت االخبارية وصفحات
التواصل االجتماعي لتصريحات
بعض املسؤولني في وزارة األعمار
واإلســكان والبلديــات الذيــن
يتهمون فيها املراكز الكمركية
في املنافذ احلدودية في البصرة
بتعطيــل دخول املــواد األولية
ملشروع ماء البصرة الكبير".
وأشارت إلى ،أنها "أدخلت خالل
االيــام املاضية  ٥٠حاوية خاصة
مبشــروع ماء البصرة عن طريق

املركــز الكمركي فــي أم قصر
الشمالي".
ووجهــت هيئة الكمــارك في
وقت سابق "مراكزها الكمركية
اتخاذ األجراءات التي تسهم في
تســريع دخول مواد مشروع ماء
البصرة الكبيــر مبجرد وصولها
املراكز الكمركيــة بعد إكمال
األجراءات الالزمة ألدخالها وفق
القوانني والتعليمات النافذة".
وأكدت "دعمها جلميع املشاريع
اخلدمية والتنموية واالستثمارية
في البالد وتدعو جميع الوزارات
واحلكومات احمللية {محافظني-
مجالس محافظــات} إلى رفع
مستوى التنسيق معها لتجاوز
احللقــات البيروقراطية واإلدارية
التقليديــة التــي قــد تعيق
دخول املواد األولية للمشــاريع
الكبيرة".

نائب محافظ بغداد :

القوى الكردستانية ترفض قانون الموازنة
وتطالب الحكومة االتحادية بإعادة صياغته

ســتكون لها احلصة األكبر في كمية
اإلمطار.
وقــال العطية فــي تصريــح تابعته
الصبــاح اجلديــد إن “ســحبا ركامية
مصحوبة بعواصف رعدية تتجه نحو

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعهــد وزيــر النقــل عبد اهلل
لعيبي امــس االحد ،برفع احلظر
االوروبي املفــروض عن اخلطوط
احلويــة العراقية خــال ثمانية
اشهر مقبلة .
وكانت الوكالة األوروبية لسالمة
الطيران قررت ،في حزيران ،2018
إبقاء اخلطــوط اجلوية العراقية
في الئحة احلظــر املفروض منذ
نحو ثالث ســنوات ،لعدم توفر
"معايير سالمة املالحة اجلوية".
كمــا أعلنت رابطــة الطيارين
العراقيــن في بيــان اطلعت "
الصباح اجلديد" على نســخة

منــه  ،أن حتديثــا جديــدا صدر
يوم  14حزيران  2018وســمحت
أوروبا بدخول الطائرات العراقية
إذا كانت حتت رخصة تشــغيل
لطرف ثالث ،وبينت أن املشــغل
للطائرات العراقية إلى الوجهات
األوربية هي شركة (أطلس جت
التركية) والتــي تتقاضي مبالغ
مالية مــن إدارة اخلطوط لتقدمي
هذه اخلدمة.
وفــي الوقــت الراهــن متتلــك
اخلطوط العراقيــة والتي حتمل
شعار طائر الســنونو أسطوال ً
من  35طائــرة تقريبا ً معظمها
طائرات حديثة.

بتعطيل مشروع ماء البصرة

بالرغم من ان اللجنة المالية في البرلمان لم تطلع عليه

السليمانية  -عباس كاريزي:
فتحــت املوازنة االحتاديــة للعام
 2019اول بــاب للمواجهــة بني
احلكومــة العراقيــة اجلديــدة
وحكومة االقليــم ،حيث قدمت
القــوى واالحزاب الكردســتانية

خالل  8اشهر

الكمارك تنفي تسببها

«النهروان» أنشأت ورشا متخصصة
الكهرباء 2
لتأهيل وصيانة محوالت توزيع

اعتراضــات واســعة علــى
عــدم مراعــاة حصــة الكــرد
واستحقاقهم املالية في املوازنة
التي اقرتها احلكومة وارســلتها
الى مجلس النواب ملناقشــتها
واملصادقة عليها.

الحظر عن الخطوط العراقية

جانب من انتخابات نصف الوالية التشريعية

مسيســة بحجـــة وجـــود
أولويـات أخـرى ".
واشــار الى ان" املشروع ال يؤثر
علــى التخصيصــات املالية
لباقي املشاريع بشكل معطل
على املــدى البعيــد والفترة
الزمنية للســداد مريحة جدا
مع وجود عائدات نتوقعها ممتازة
لهكذا مشروع عند اشتغاله
إضافة إلى حجم فرص العمل
التي سيخلقها في بغداد من
خالل ضخ أكثر من مليار دوالر
لسوق العمل احمللي خالل فترة
اإلجناز ".
وبني " نحن نعمل على تشكيل
هيــأة مســتقلة إلدارة تنفيذ
املشــروع وتشــغيله تتكون
من ثالث جهــات قطاعية هي
وزارة النقل {شــركة ســكك

احلديد وأمانة بغداد ومحافظة
بغــداد} بهدف حتقيــق نقلة
نوعيــة فــي اإلدارة وتقليــل
التقاطــع بني هذه الدوائر وهي
فرصة إلطالق أول هيكل إداري
مستقل الســتيعاب مزيد من
الفعاليــات الكبيرة في قطاع
النقل الشامل لبغداد بحسب
الدراسة االستشارية لسكوت
ولسن البريطاني عام ." 1984
وختــم البخانــي بالقــول "
خالصة العــرض املالي األولي
هــي عــروض مــن  5مصارف
عاملية لتمويل املشروع بقروض
ال تتجاوز فائدتها  2.5%على 19
عاما ً يبدأ الدفع بعد التشغيل
 ،أي أن مدة التسديد حوالي 14
عاما ً إذا افترضنــا مدة تنفيذ
املشروع  5سنوات ".

شراكة عراقية صينية
لتأمين امدادات نفطية
غير مقيدة في اسيا
الصباح الجديد  -متابعة:
كشــفت وكالة رويتــرز  ،امس
االحــد ،ان من املتوقــع أن توافق
شركة تشــنهوا اويل الصينية
علــى عقــد ترتيبــات يتضمن
شــراكة مع شــركة ســومو
العراقيــة  ،وحتــى عــام 2019
للحصول علــى امدادات نفطية
غير مقيدة في معرض شنغهاي
الذي يقام اليوم ويســتمر حتى
العاشر من الشهر اجلاري
وذكرت الوكالة في تقرير اطلعت
عليه الصباح اجلديد أن ” التفاهم
بــن العــراق والصني ســيكون
من بني الترتيبــات املتوقعة في
معرض الصني الدولي لالستيراد
فــي الفتــرة ما بــن  5و  10من
الشــهر اجلاري  ،والذي ســتزوره
العديد من املؤسسات واملشترين
الصينيني”.
واضافت أن ” الشراكة بني سومو

وتشــن هوا  ،التي كانت تخضع
للمعامــات لفتــرة طويلة من
الزمن  ،ستسهم في تعزيز حالة
ســوق النفط العراقية في آسيا
باعتبارها اســرع االسواق تطورا
ومنوا في العالم”.
وتابعت أن ” الترتيب املشترك بني
الشــركتني الصينية والعراقية
ســيمثل خيارا آخر لدى الصني
بســبب الضغط الواقــع على
مشــتريات النفــط االيرانــي
نتيجة للعقوبــات االقتصادية
االمريكية“.
واشــارت الوكالة الى أن ” ورادات
الصني من النفــط العراقي غير
املكــرر قد ارتفعت الــى 32.28
مليون طن خالل التسعة اشهر
االولــى من هذا العــام او مبعدل
 863الــف برميل يوميــا بزيادة
قدرهــا  15باملائة عن مســتوى
العام السابق “.
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

طالبت بتضمينها حصة واستحقاقات الكرد المالية

القوى الكردستانية ترفض قانون الموازنة

وتطالب الحكومة االتحادية بإعادة صياغته
تغييب الدولة !
العناويــن الوطنية فــي أي مجتمع مــن اجملتمعات
تتمثل في ابراز هوية الوطن وتقدميها على ما سواها
من العناوين ومن بني اهم هذه العناوين احترام الدولة
واعالء شــأنها في احملافل احمللية والعاملية وترســيخ
معاني حــب الوطن من خالل احلفاظ على املال العام
وتقدمي اخلدمة اجملتمعية وميكن ألي مواطن أن يتلمس
االرتباط احلي مع وطنه ودولته في اوجه عديدة منها
احلقوق املترتبــة على الدولة التــي مبقتضاها يحيا
الشــعب في وطنه حياة كرميــة ويحصل فيها على
اخلدمات العامة وتؤمن لــه احلماية االمنية الكافية
مبا يشعره باالطمئنان واالستقرار وتوفير مستلزمات
العيش الكرمي في مجاالت الصحة والبيئة والتعليم
وفي الوقت نفسه فأن هذا االرتباط احلي يستلزم تأدية
مجموعة من الواجبــات من قبل املواطن جتاه الدولة
التي يحيا فيها وفي مقدمتها احلفاظ على املال العام
واحلرص على ســيادة الدولة وصيانــة امنها الوطني
وعدم االضرار باملصالح العامة التي يتشارك اجلميع
في االستفادة منها وخالل السنوات املنصرمة شهد
العراق سلســلة من االنتهاكات صاحبت املتغيرات
السياسية واالمنية واالقتصادية التي اعقبت سقوط
النظام الســابق ومن بني ابرز هــذه االنتهاكات هي
محاوالت تغييب الدولة والتفريط بالعناوين الوطنية
ومحاوالت اســتبدال سلطة الدولة بسلطات فئوية
تنتمي الى احلزب او الطائفة او املذهب وشهدت البالد
في ســنوات متعددة بروز مجموعــات مارقة عبثت
باملال العام واضــرت باملمتلكات واســتحوذت على
الثروات املائية والنفطية بوســائل ملتوية ومارست
بعض هذه اجلهات الترهيب ووظفت ادوات الفســاد
في سبيل احلصول على اكبر قدر ممكن من املساحات
فــي مجال الزراعة واملــوارد املائية ولــم تعد الدولة
في ازمنة وامكنة معينة قــادرة على حماية ثرواتها
التي تكفل الدســتور والقوانني النافذة مبنحها احلق
في حمايتها وفرض ســيطرتها عليها وخالفا ملا هو
موجود في الدول املتقدمة والدول التي حتترم هوياتها
الوطنية تعرضت البيئة العراقية متمثلة باألراضي
الصاحلة للزراعة لإلهمال واملســاحات املائية الغنية
بالثروة الســمكية لالســتحواذ مــن دون وجه حق
وجــرى التجاوز عليها من قبــل انتهازيني ومنتفعني
في مجاالت التجارة واالستثمار مما عرض االمن املائي
والغذائي في العراق الى اخلطر وبات املواطن العراقي
مهددا اليوم في الغذاء واملــاء والهواء بعد أن فقدت
الدولــة القدرة في الســيطرة علــى مجموعة من
عناوين الســيادة وبعد أن استمرت مجاميع الفساد
واجلرمية انتهاكها لقوانني الدولة ولرمبا كانت مأساة
نفوق ماليني االسماك في مياه الفرات واحدة من هذه
االنتهاكات .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
فتحت املوازنة االحتادية للعام 2019
اول باب للمواجهــة بني احلكومة
العراقية اجلديدة وحكومة اإلقليم،
حيــث قدمــت القــوى واألحزاب
الكردســتانية اعتراضات واسعة
على عــدم مراعاة حصــة الكرد
واستحقاقاتهم املالية في املوازنة
التي أقرتها احلكومة وأرســلتها
الــى مجلس النواب ملناقشــتها
واملصادقة عليها.
أعضــاء فــي مجلــس النــواب
العراقي ،وبعد أن طالبوا احلكومة
االحتاديــة مبراجعة قانــون املوازنة
للعام  2019املقبــل وتعديلها مبا
ينســجم مع ضمان حصة الكرد
واستحقاقاتهم فيها ،اشاروا الى
ان املوازنة ســتعاد الــى احلكومة
ملراجعتها واعادة تصويب كثير من
ابواب الصرف التــي لم يراع فيها
حصة كثير مــن احملافظات وليس
اقليم كردستان فقط.
وقال عضــو مجلس النواب احلالي
عضو اللجنــة املالية في مجلس
النــواب العراقي الســابق احمد
حاجي رشيد في تصريح للصباح
اجلديد ،ان املوازنــة احلالية لم تراع
كما في ســابقتها حصة االقليم
من املوازنة االحتادية ،فضال عن عدم
حتديد ميزانية قوات البيشمركة،
والزام حكومة االقليم بتســليم
حصة مــن نفطه الــى احلكومة
االحتادية ،وهو مــا يتطلب موقفا
من قبــل حكومة االقليم فيما اذا
كانت ستلتزم ام ال.
واضاف حاجي رشــيد ،ان مشروع
املوازنــة برغم انه خلــق خالفات
عميقة بني الكتل السياســية اال
ان الكتل الكردستانية في مجلس
النواب غير قادرة منفردة على منع
الغنب الذي ســيلحق بالكرد فيها
فيما لو لم توافــق احلكومة على
تعديل القانون من جديد.
وحول حصة االقليــم من املوازنة
قال حاجي رشيد ان التزام حكومة
االقليــم مبا يقع علــى عاتقه من
التزامات مالية فــي قانون املوازنة
ســيضمن حصوله على حصته

أعضاء في مجلس النواب
العراقي ،وبعد أن طالبوا
الحكومة االتحادية
بمراجعة قانون الموازنة
للعام  2019المقبل
وتعديلها بما ينسجم
مع ضمان حصة الكرد
واستحقاقاتهم فيها،
اشاروا الى ان الموازنة
ستعاد الى الحكومة
لمراجعتها واعادة تصويب
كثير من ابواب الصرف
التي لم يراع فيها حصة
كثير من المحافظات
وليس اقليم كردستان
فقط
برملان اقليم كردستان
مــن املوازنــة االحتادية الــذي قال
انها تبلغ  9ترليونــات و 301مليار
دينــار عراقي ،اذا ما اســتخدمت
بنحو جيد تكفي لسد احتياجات
االقليم.
واضــاف ان االحزاب السياســية
الكردستانية الكبيرة التي تتصارع
على املناصب في بغــداد اغفلت
الدفاع عن اســتحقاقات شــعب
كردســتان ،وهي حلد االن لم تقدم
اية اعتراضات رسمية على القانون
واليــة الدفــاع عن مســتحقات
شعب كردستان.
وحــول عالقــة الكرد مــع رئيس
الــوزراء اجلديد عــادل عبد املهدي
ومدة تأثير ذلك على اقرار وتصويب
القانون اجلديد ،قال حاجي رشيد،
ان السياســية تبنــى على االخذ

والعطــاء واملعطيــات املوجــودة
على االرض ،ومــدى التزام االقليم
بالدســتور وقانون املوازنة واالدارة
والدين العام ،وهــي التقاس على
اســاس العالقات الشــخصية،
واردف ان اقليــم كردســتان ميكن
ان يستثمر عالقاته اجليدة برئيس
الوزراء عــادل عبد املهــدي البداء
مرونــة ولكــن ذلــك ال يعني بان
عبد املهدي ســيغض الطرف عن
تسليم نفط االقليم الى بغداد.
بــدوره قال عضــو كتلــة احلزب
الدميقراطــي في مجلــس النواب
العراقي ارام ناجي ان قانون املوازنة
ينبغي ان يتم اعادته الى احلكومة
االحتادية نظرا لعدم مراعاة مطالب
وحقوق الكرد فيه.
واضاف ناجي انه ليس الكرد فقط

ّ
تسوق الشب والكبريت
«المشراق»
ّ
الزراعي للقطاعين العام والخاص

استثمار بغداد توزع  240وحدة سكنية
ّ
مجمع الزهور بالقرعة
في

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة اســتثمار بغداد أمس
األحــد ،توزيع  240وحدة ســكنية
ضمن القرعة اخلاصة باملسجلني في
مجمع زهور بغداد السكني.
ّ
وقالــت الهيئــة في بيــان تلقت «
الصبــاح اجلديد» نســخة منه ،إنه
«برعاية وإشــراف شــاكر الزاملي
رئيس هيئة إستثمار بغداد وبحضور

إدارة شــركة احلياة اجلديدة وجمهور
من مســتفيدي مجمع زهور بغداد
الســكني ،أجريت القرعة العلنية
اخلاصة للمســجلني على الوحدات
السكنية وقد مت توزيع الوجبة األولى
املكونة من  6بنايات نوع ( )Dمساحة
()80م 2والتي بلغ عددها ( )240وحدة
سكنية متكاملة اخلدمات».
وأكد الزاملي في أثناء حفل التوزيع

تقـرير

الذي مت في مقر املشــروع أن «هدفنا
خلق دورة إقتصادية وتنمية حقيقية
وتوفيــر فرص عمل وتهيئة ســكن
مالئم للمواطن البغدادي مع وجود
املعوقــات إال اننــا حتركنا بشــكل
مكثــف للتخفيــف مــن املعاناة
الكثيــرة للمســجلني علــى هذه
الوحــدات كما ســنعمل على حل
املعوقات األخرى تدريجياً».

وامنا اغلب االطــراف االخرى لديها
مالحظات وانتقــادات كبيرة على
قانون املوازنــة الن مجلس النواب
لن يوافق على اقــرار القانون على
صيغته احلالية.
بدورها قالت عضو مجلس النواب
عن حركة التغييــر بهار محمود،
ان املوازنــة احلاليــة صيغت وفقا
للبرنامــج الذي تبنتــه احلكومة
السابقة وهو المتثل رؤية الكابينة
احلالية للحكومة االحتادية.
وتابعــت ان ذلــك يتطلــب مــن
احلكومة االحتاديــة مراجعة قانون
املوازنة واتاحة الفرصة امام الوزراء
اجلديد لتحديد التزاماتهم املالية
فضال عــن عدم تضمن املوازنة اية
حســابات ختامية للسنة املالية
السابقة للحكومة االحتادية.

واكدت ان علــى حكومة االقليم
اذا مــا كانت تريــد احلصول على
استحقاقها من املوازنة االلتزام مبا
يقع على عاتقها من مسائل جتاه
احلكومــة االحتادية وفي مقدمتها
تسليم ما نسبته  250الف برميل
يوميــا ً مــن نفطها املصــدر الى
احلكومة االحتادية وفقا ملا جاء في
قانون املوازنة.
وكانت حكومة االقليم قد اعلنت
ارتفاع صادراتهــا من النفط اخلام
الى  400الف برميــل يوميا ً بزيادة
 50الف برميل عن حجم صادراتها
السابقة.
وقالت حكومــة االقليم في بيان
تســلمت الصباح اجلديد نسخة
منــه ،ان ارتفاع صــادرات االقليم
من النفط اخلام يعــود الى ارتفاع

االنتاج من حقول بيشخابور الذي
عوض انخفاض انتاج حقل طاوكي
مبحافظة دهوك.
واضافت ،ان مســتوى االنتاج في
حقل طاوكــي كان في حزيران من
عام  2017املنصرم  109الف برميل
يوميــا ً انخفض ليصــل االن الى
 80الف برميــل وان اجمالي انتاج
حقلــي طاوكي وبيشــاخبور بلغ
 126الف برميل يومياً.
وقالت حكومة االقليم في بيانها
انهــا انشــات محطــة اضافية
لتصديــر النفــط فــي حقــول
شــيخان ،االمر الذي يسمح برفع
حجم التصدير من انبوب االقليم
الواصل الى ميناء جيهان التركي
الى  900الف برميل يوميا ،الذي هو
االن  400الف برميل.

وأضاف الزاملي أن «هناك تنســيقا
مســتمرا من الهيئة مع احلكومة
إلقــراض املواطنني بضمان الوحدات
التــي يتــم بناؤها خللــق حالة من
اإلســتقرار لهــم و بنــاء امنــوذج
ملنتســبي وموظفي الدولة إســوة
ببقيــة اقرانهــم فــي دول العالم
وليكون هذا املشروع إنطالقة آلفاق
جديدة لتنفيذ مشاريع أخرى».

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الشــركة العامــة
لكبريــت املشــراق أحــد
تشــكيالت وزارة الصناعــة
واملعادن عن جتهيز عدد من دوائر
الوزارة واملواطنــن مبنتجاتها
من مادة الشــب بواقع ()210
أطنان و( )24طنا من الكبريت
الزراعي املكيس فائق النعومة

وقــال مديــر عام الشــركة
املهندس ســعد امني فيصل
ان الشــركة متتلــك املعمل
الوحيد فــي البلد إلنتاج مادة
الشــب ضمــن املواصفــات
القياســية العراقيــة حيث
يلبي حاجـة السوق مضيفـا»
ان الشركـــة متتلــك معمل
لطحـن لكبريـــت الزراعي (

فائــق النعومة والعادي ) الذي
يســد احتياجات املواطن من
هذه املادة
من جهة أخرى أفصح فيصل
عن إقامة الشــركة لعدد من
الدورات التدريبية ملنتسبيها
ضمن خطتها السنوية لعام
 2018فــي اجملــاالت الفنيــة
واالداريــة والقانونيــة وذلك

لتأهيل كوادرها واكتسابهم
اخلبرات حيث اقامت دورات في
شرح بعض القوانني واالنظمة
والتعليمات ومبادئ السالمة
الصناعيــة وانــواع احلرائــق
وطريقــة اخمادهــا وبرامــج
احلاسوب مؤكدا» على مضي
الشــركة في اكمال خطتها
التدريبية لهذا العام .

بعد استعادة أنشطتها ودورها في إسناد ّ
قطاعات الدولة

«النهروان» أنشأت ورشا متخصصة لتأهيل وصيانة محوالت توزيع الكهرباء
متابعة الصباح الجديد:
ارتبطت شركة النهراون العامة التي
كانت تعرف بأســم ( 7نيسان) بوزارة
املاليــة بعد احداث عــام  2003حتت
أسم (شركة النخيل) .
واســتمرت الشــركة بالتوقف عن
العمل واالنتاج ملدة خمس ســنوات
حلني احلاقها بوزارة الصناعة واملعادن
مطلع عام  2009استطاعت حينها
ان تســتعيد عافيتهــا وتأخذ دورها
وتثبــت جدارتها بجهــود ذاتية من
ادارتهــا وكفاءة وخبــرات مالكاتها
الهندسية والفنية العاملة لتضحى
اليوم شــركة صناعية وانتاجية لها
ســمعة طيبة وبصمة واضحة لدى
قطاعات الدولة كافة .
واوضــح املديــر العــام للشــركة
عالءالديــن عبداحلســن الــذي
اســتعرض بدوره وبشــكل مفصل
اجلهود واملساعي احلثيثة التي بذلتها
الشركة والتحديات والعراقيل التي
واجهتهــا واالعمــال اخملتلفة التي
جنحت فــي تنفيذهــا للوصول الى
ماهي عليه االن قائال  :بوشر العمل
حال االرتباط بوزارة الصناعة واملعادن
بأعادة تأهيل الشركة وحتديد معاملها
وكيفية االســتفادة من االمكانيات
واخلبــرات املتراكمة التــي متتلكها
املالكات الهندسية والفنية العاملة
في الشــركة والدخول في مجاالت
صناعية وانتاجيــة مختلفة متثلت

بـ(جتهيز وتأهيــل محطات تصفية
املياه ( )ROكبداية بســيطة بتنفيذ
عدة عقود لوزارتي الصحة والداخلية
والتي مثلت اخلطوة االولى في حتقيق
االيرادات .
واضاف املدير العــام لقد مت الدخول
في مرحلة جديدة من خالل انشــاء
ورشــة متخصصة باعمــال احلدادة
وامليكانيك واســتغاللها في تصنيع
الكرفانــات لكثرة الطلــب عليها
في ذلــك الوقت وقــد مت جتهيز وزارة
الداخليــة اضافــة الى ابرام تســع
عقود مع محافظة بغداد لتجهيزها
بكرفانــات اســتعملت كصفــوف
للطلبــة اذ مت تنفيذ كافــة العقود
بفترة قياســية وبالشــكل الالئق
واملطلوب .
واكد عبداحلســن على ان شــركته
متتلك مــاكات متميــزة ومتمكنة
في مجــال الكهرباء مااســتوجب
الدخــول وكخطوة اولــى في مجال
تأهيل محوالت التوزيع بانشاء ورشة
متخصصة اساسية لتأهيل وصيانة
محــوالت التوزيــع وجتهيزها بكافة
االجهزة ومستلزمات العمل من خالل
االستغالل االفضل للقرض املمنوح
اليها مــن وزارة الصناعة بدعم من
الوزيــر والبالغ ( )600مليــون دينار ،
مؤكدا بأنــه قد مت اســترجاع مبلغ
القرض وتعزيز االيرادات نتيجة العقود
واالعمال التي نفذتها الشركة تباعا
لدوائر الدولة واحملافظات في مجاالت
عملهــا اخملتلفة  ،مشــيرا الى ابرام

تأهيل محوالت توزيع الكهرباء

عقود مــع مديرية كهربــاء الصدر
لتأهيل محوالت التوزيع التابعة لها
باملستوى املطلوب وبنجاح باهر .
وتابع بأن الشركة ولكثرة مصاريفها
قياســا بااليرادات البســيطة التي
حققتهــا نتيجة العقــود واالعمال
التي نفذتها كان لزاما عليها التوجه

الى مجاالت وجوانب اخرى باالعتماد
على جهودهــا الذاتيــة وامكانيات
وخبرات مالكاتها الهندسية والفنية
بتنفيذ اعمال البناء واالنشاءات وفق
املواصفات املطلوبة واملواعيد احملددة
حيث مت اجناز اعمال بناء مخزن مؤقت
للنفايات املشــعة مــع بناية لالدارة

مبواصفات خاصة وباســلوب منظم
لصالح وزارة العلــوم والتكنولوجيا
بكلفة مليــار و( )800مليــون دينار
اضافة الى تنفيذ اعمال اعادة تأهيل
مرقد االمام ويس في محافظة ديالى
واجنــاز مانســبته  75%مــن العقد
وحســب مامخطط له على الرغم

من الظــروف االمنية التــي متر بها
احملافظة والتي تســتوجب التوقف
عن العمل اذ مــن املقرر اجناز العمل
في متوز املقبــل فضال عن عقد لبناء
جملونــات لــوزارة املاليــة في طور
التســليم  ،مضيفا بأنه من املؤمل
توقيع عقود جديدة مع وزارة التعليم
العالــي ووزارة العلوم والتكنولوجيا
بعد كســب الثقة مــن حيث جودة
العمــل والدقة في االجنــاز من قبل
كــوادر من ذوي االختصــاص واخلبرة
 ،مســتطردا بان الشــركة جنحت
ايضــا في جتميــع وجتهيــز وصيانة
مختلــف االجهــزة واملســتلزمات
الطبية وانشــاء ورشة متخصصة
بهذا اجملال خصوصا بعد بيان حاجة
عدد من املستشــفيات الى صيانة
اجهزتهــا الطبية  ،الفتــا الى اجناز
عقــد مع محافظة بغــداد لتجهيز
املستشــفيات مبختلــف االجهــزة
الطبيــة واجناز مانســبته  85%من
عقدها مع محافظة املثنى لتجهيز
عدد من االجهزة واملستلزمات الطبية
وفق الشــروط واملواصفات املطلوبة
من وزارة الصحة  ،مؤكدا الســعي
لتوسيع النشاط بانشاء ورشة اخرى
لتجميــع اجهزة االشــعة واملفراس
وغسل الكلى لتلبية احتياجات وزارة
الصحة وخلصوصيتها كونها اجهزة
دقيقة وحتتاج الى اجواء خاصة وعلى
مســاس مباشــر بحياة املواطنني.
واعلن عبداحلســن عن انشاء ورشة
متخصصة لتأهيل وصيانة محوالت

القــدرة مــن تخصيصــات اخلطة
االســتثمارية املمنوحة لعام 2013
 ،موضحا بأنه قد مت اســتغالل مبلغ
اخلطــة االســتثمارية املمنوح لعام
 2013والبالــغ ( )2مليــار دينــار من
اصل ( )5مليار دينــار مت تخصيصها
ملشــروع اعادة تأهيل الشــركة في
بناء ورشة كبيرة متخصصة لتأهيل
وصيانة محوالت القدرة  ،مشيرا الى
التعاقد مع مديرية كهرباء الوسط
لتأهيل وصيانة محولتني قدرة ()31,5
بشكل كامل بجهود وكفاءة وخبرات
املالكات الهندسية والفنية العاملة
في الشــركة والتي متكنت من اجناز
العمل بنجاح بشــهادة فحص من
شــركة ديالى العامــة للصناعات
الكهربائيــة الفاحــص الرســمي
حملوالت القدرة ومن املؤمل تسليمها
الى اجلهة املســتفيدة خــال االيام
املقبلة .
واكد أن الشــركة ماضية في تطوير
عملهــا بهذا اجملال مــن خالل تعزيز
الورشة مبختبرات الفحص املتطورة
مــع بعض االجهــزة التكميلية من
مبالغ اخلطة االستثمارية لعام 2014
والبالغــة ملياري دينار الســتكمال
العمــل فــي اجــراء الفحوصــات
اخملتبرية للمحوالت داخل الشــركة ،
كاشــفا عن قرب ابرام عقود جديدة
مع مديريــات كهرباء الكرخ والفرات
االعلــى لتأهيــل وصيانــة عدد من
محوالت القدرة بســعات ومناشئ
مختلفة .

شؤون عراقية
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التنظيم يعتمد على بث الشائعات واألكاذيب

العمل تباشر بإصدار

نينوى ..دعوة لمكافحة بقايا فلول "ذباب داعش اإللكترونيين"

المتفرغ في  7محافظات

نينوى ـ خدر خالت:
ّ
حذر مســؤول أمنــي مطلع في
محافظة نينوى من خطورة بقايا
فلول تنظيم داعش اإللكترونيني
الذين بــدأوا مبزاولة أنشــطتهم
املشــبوهة وبــث الشــائعات
واألكاذيب ،مشيرا الى ان التنظيم
في أســوأ أوضاعه ،وهو عاجز عن
احتــال قرية واحدة فــي نينوى،
مبينا ان القوات األمنية العراقية
متأهبــة للتصــدي ألي تســلل
محتمل قد ينفذه أفراد من داعش
غايتهم الهرب من املصير احملتوم
في اجلانب السوري احملاذي للحدود
العراقية مبحافظة نينوى.
وقال املصدر في حديث لـ "الصباح
اجلديد" شريطة عدم الكشف عن
اسمه" :لوحظ في اآلونة االخيرة
قيــام بقايا فلــول تنظيم داعش
االلكترونيني ممن ميكن تسميتهم
بالذبــاب االلكتروني الداعشــي،
مبعــاودة بعــض انشــطتهم
املشــبوهة في مواقــع التواصل
االجتماعي ،ويطلقــون االكاذيب
والشائعات بهدف زعزعة الوضع
االمني املســتقر نسبيا في اغلب
محافظة نينوى".
واضــاف "نحــن نعلم جيــدا ان
التنظيم مير بأســوأ اوضاعه ،وهو
عاجز عن احتالل قرية والسيطرة
عليهــا ،لكن مســألة مكافحة
ذباب داعــش االلكترونــي ،باتت
مســألة ملحة ،ويجب ان تتناغم
مع املنجزات امليدانية في مالحقة
خاليا العــدو النائمة فــي املدن
والبلــدات مبحافظة نينوى ،فضال
عن العمليات النوعية في املناطق
النائية في صحراء منطقة اجلزيرة
التــي انهكــت العــدو وجعلته
يشــعر بالتهديد اينما يكون في
عمق تلــك الصحراء القاســية
والشاسعة".

مصدر :لوحظ في
اآلونة االخيرة قيام بقايا
فلول تنظيم داعش
االلكترونيين ممن يمكن
تسميتهم بالذباب
االلكتروني الداعشي،
بمعاودة بعض انشطتهم
المشبوهة في مواقع
التواصل االجتماعي،
ويطلقون االكاذيب
والشائعات بهدف زعزعة
الوضع االمني المستقر
نسبيا في اغلب محافظة
نينوى
قطعات القوات العسكرية في نينوى
وحول احلديــث عن امكانية دخول
الدواعش الى محافظة نينوى من
اجلانب السوري ،افاد املصدر بالقول
ان "فهــم ما يحصل في ســوريا
ســيبدد اخملاوف ويبطل االكاذيب
والشــائعات التي يطلقها بقايا
الدواعــش االلكترونيني ،حيث ان
فلول التنظيم في فكي كماشة،
ففــي اجلانــب الســوري هنالك
ضغــط من قبــل قــوات اجليش
الســوري ومن قبل قوات مجلس
السورية الدميقراطية ضد عناصر
داعش".
وتابع "وفي الوقت نفســه هنالك
ضربات جويــة من الطيران احلربي
ســواء من التحالف الدولي او من

اجليش الســوري ،و فــي املقابل،
هنالــك قــوات عراقيــة متأهبة
على طــول احلدود ،وســتتصدى
ألي تســلل مــن عناصــر داعش
الذين يرومون الهــرب من املصير
احملتوم فــي اجلانب الســوري ،اي
انهم يريدون مالذا وليس منطقة
ليبسطوا ســيطرتهم عليها او
يجتاحوها".
وكان قائد عمليــات نينوى اللواء
جنــم اجلبوري قد اعلــن ان "حدود
العــراق مــع ســوريا مــن جهة
محافظه نينوى مؤمنه بشــكل
كامل ،ولدينا قوات كافية جدا ألي
طارئ مع اجلانب السوري ،وال يوجد
داع لالســتماع للشــائعات التي
ٍ

يطلقها اذناب الدواعش".
اما املتحدث الرسمي باسم وزارة
الدفاع العميد يحيى رسول فقد
طمأن العراقيني من على الســاتر
احلــدودي بني العراق وســوريا بان
"العدو الداعشــي ال يســتطيع
االقتراب من احلدود بفعل الضربات
اجلويــة والصاروخيــة واملدفعية
للقوات املســلحة والقوة اجلوية
اضافة لتعزيــز املنطقة احلدودية
بالكاميــرات احلراريــة والطائرات
املسيرة وحقول االلغام والسواتر
املكثفة والرصد اجلوي واالستطالع
العميــق للقــوات والتعزيــزات
املســتمرة من الدروع واالسلحة
ضمن الصنوف االخرى"

من جانبه قال اخلبير العســكري
هشام الهاشمي ان قوات من الـ
"لواء  27ولــواء  28جيش عراقي/
عمليات اجلزيــرة ،اضافة الى فوج
مغاوير مــن اجليش العراقي ،وقوة
من حرس احلــدود ،وقوة كبيرة من
احلشــد الشــعبي تتبع األلوية
 13و  18و  ،26وحشــد كتائــب
احلمزة لعشيرة البومحل وحشد
عشائر أعالي الفرات ،اضافة الى
تعزيزات بدبابــات وآليات مدرعة،
اســتطاعوا غلق منفــذ الباغوز
التحتانــي والثغــرات وملســافة
30كم التي تركتها قوات سورية
الدميقراطية في اجلانب الشــرقي
من احلدود الســورية  -العراقية،

وأفشلت تســلل بعض العجالت
الداعشية ،كل ما حتتاجه القوات
هناك صواريخ حرارية وطائرة من
دون طيــار وتقنيات الرؤية الليلية
وقصف جــوي وباملدفعية الذكية
في العمق السوري".
فيما رصد مراقبون قيام املدفعية
الثقيلــة بعيدة املــدى للجيش
العراقي وكتيبة صواريخ احلشــد
الشــعبي بإطــاق عشــرات
املقذوفــات والصواريــخ املدمرة
على مواقع بقايــا داعش ببلدات
الباغوز التحتاني والباغوز العليا
ومــا يجاورهما من قــرى بالعمق
السوري مع حتليق مكثف لطيران
التحالف باألجواء السورية.

تتمات ص1
اخلالف على مرشحي الوزارات
الشاغرة يحتدم وسائرون
سيمتنع عن التصويت اذا تكرر
عرضهم على النواب
من جانبــه ،افاد النائــب عن كتلة
االصــاح واالعمار أحمــد البهادلي
بأن "احلراك السياســي كان يشوبه
العديد من الشــبهات منــذ بداية
الدورة االنتخابية ،وقد امتد ذلك إلى
ملف تشكيل احلكومة".
وأضــاف البهادلــي فــي تصريــح
إلى "الصبــاح اجلديــد" ،أن "اغلب
االوســاط البرملانية لم يطلع على
الســ ّير الذاتية للــوزراء وقد صرح
بذلك العديد من النواب في وسائل
االعالم".
ويشكل البهادلي االمر على "اللجان
اخملتصة بالتفاوض بوصفها قد جاءت
ببعض املرشــحني الذيــن عليهم
اعتراضات سياســية ومشــكالت
قانونية ،ومن ثم اصبــح لدينا وزراء
ليسوا باملستوى املطلوب".
وبــن النائب عن االصــاح أن "قادة
الكتل وزعمــاء القوائم في مجلس
النواب ،يعدون املســؤولني عن مترير
الوزراء في جلسة التصويت".
ولفت البهادلي إلى أن "املؤشــرات
االوليــة تفيد بان اجللســة املقبلة
ســوف لن تشــهد التصويت على
قسم من املرشحني املتبقني سيما
لوزارتي الداخلية والدفاع".
وتابع أن "القوى السياسية ما زالت
متارس الضغط على رئيس الوزراء من
أجل مترير اجندتهــا ،ومن ثم وجدنا
اســماء ال تصلح ملنصب مدير عام،
في حني هناك وزراء اخرين يتمتعون
بقــدر عالية من املهنيــة والكفاءة
والنزاهة".
وفيما قال البهادلي أن "عبد املهدي
ابــدى مرونة في موضوع اســتبدال
بعــض الوزراء واملرشــحني في حال

وجــود ادلة تؤيد التهــم بحقهم"،
دعا ائتالف ســائرون ,امــس األحد,
رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي إلى
اســتبدال كل املرشــحني الثمانية
للمناصــب الوزاريــة ,مشــيرا إلى
أنه ســيمتنع عــن التصويت على
املرشــحني في حال تكــرر عرضهم
على البرملان
وقــال النائب عن االئتالف ســلمان
الغريبــاوي فــي تصريــح تابعتــه
الصباح اجلديد إن “ائتالف ســائرون
يدعو رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
إلــى اســتبدال جميع مرشــحي
الوزارات املتبقية بشخصيات أخرى
من اجل متريرهم في البرملان”.
وأضــاف الغريبــاوي ،أن “ســائرون
ســيمتنع عــن التصويــت علــى
املرشــحني في حال تكــرر عرضهم
علــى البرملــان مــن قبــل رئيــس
احلكومة”.
ولفت إلى أن “املباحثات السياسية
مســتمرة داخــل حتالــف اإلصالح
واألعمار للخروج مبوقف موحد قبيل
عقد جلســة البرملان يــوم الثالثاء
املقبل”.
يشــار إلى أن مجلس النــواب كان
قد منح في جلســته االخيرة الثقة
ألربعة عشــر وزيرا ً وكذلك املنهاج
احلكومــي لعبــد املهــدي ،فيما مت
تأجيل ثمانية اســماء اخرى بسبب
اعتراضات عليها.
منبيء جوي :االمطار الغزيرة
والعواصف الرعدية ستستمر
خالل األيام الثالثة املقبلة
وأوضح العطيــة ان “احلصة االكبر
من هطول االمطار الغزيرة ستكون
ملدن جنوب البالد وشــرقها وبعض
مدن الوســط مثل العاصمة بغداد
وواســط وديالى خالل األيام الثالثة
املقبلة” ،مبينــا أن “احلالة املمطرة

تستمر يوم االربعاء فقط في بعض
املناطق جنوب البالد ومنها البصرة
وايضا بعض مناطق الشمال”.
وفي هذا الشــأن أصــدرت مديرية
الدفــاع املدني ،امــس األحد ،قائمة
بوصايا من  13فقرة ،لتجنب احلوادث
خالل العواصف الرعدية املتوقعة.
وذكــرت املديرية في بيــان تلقت "
الصباح اجلديد " نسخة منه“ :نظرا ً
لتوقع حدوث عواصف في رعدية في
األيام املقبلة تصــدر مديرية الدفاع
املدني جملة من الوصايا واإلرشادات
لتجنب احلوادث ،ومــن اهمها عدم
االقتراب من االسالك املتدلية حتسبا ً
النقطاعها احلديث نتيجة العاصفة
والتيــار الكهربائــي ال يــزال فيها،
اضافة الى عدم االقتراب من األبنية
التــي ال يزال العمل فيهــا او اآليلة
الى السقوط حتسبا ً لسقوط بعض
مخلفات البناء منها”.
وافاد البيان ،بضرورة ” عدم االحتماء
باألشجار الكبيرة حتسبا ً لسقوطها
واالنتبــاه عنــد قيــادة العجــات
خصوصــا ً والعواصــف التي تكون
مصحوبة بالغبار الكثيف واالنتباه
الى عالمــات املرور ،و غلــق االبواب
والشبابيك داخل املنازل ملنع حصول
تيار هوائي مستمر داخل املنزل اثناء
العاصفة وحدوث بعض احلوادث غير
املتوقعة من سقوط مقتنيات املنزل
بشكل عشوائي”.
و اشــار البيان الى ان “علــى اولياء
االمور تبصير االطفال عن العاصفة
لكي يناموا بشكل هادئ ،سيما وان
العاصفة تكــون مصحوبة بأصوات
مخيفة للصغار ،واالنتباه الى عبور
الشوارع ال ســيما في اوقات الليل
وذلك الن العاصفــة احململة بالغبار
حتجب رؤية سواق املركبات ملسافات
طويلة ،ورفع املــواد القابلة للتطاير
من فوق أسطح املباني منعا ً حلدوث

أصابات نتيجة لتساقطها”.
واوضح البيــان انه “مــن الضروري
االبتعاد عن الوقوف أسفل االعالنات
الضوئية ال ســيما الكبيــرة منها،
و تثبيت املضــات مبختلف أنواعها
بشــكل جيد وخاصــة التي حتتوي
علــى أذرع حديديــة ،واالنتبــاه الى
البنايــات املغلفة مبــادة (الكوبوند)
لتطايــر بعض األجــزاء منها خالل
العواصف”.
وتابع البيان انه “يجــب االنتباه الى
كافة أبــراج االتصــاالت واالنترنت
حتســبا ً لتمايلهــا وســقوطها
ســيما وأنها منصوبة أعلى املنازل
الســكنية” ،مؤكدا ً علــى “ضرورة
وســرعة االتصال بهاتف ســيطرة
الدفــاع املدنــي ( )115مجانا ً من أي
هاتف محمول أو ارضي عند حصول
اي طارئ”.
وكان وزيــر الكهرباء لــؤي اخلطيب
وجه امــس الســبت ،باســتنفار
مالكات الوزارة في شــركات التوزيع
العامة للطاقــة الكهربائية ببغداد
واحملافظات ،اســتعدادا ً لتســاقط
أمطار متوســطة وغزيرة مصحوبة
بعواصف رعدية خالل هذا االسبوع
على عموم مناطق البالد.
املنافسة تشتد بني اجلمهوريني
والدميقراطيني في انتخابات نصف
الوالية التشريعية
وقــال اوبامــا مســاء اجلمعة في
اتالنتا بجورجيــا حيث حضر لدعم
ستايســي أبرامــز ،املــرأة التي قد
تصبح أول حاكمة ســوداء البشرة
تنتخــب علــى رأس هــذه الوالية
اجلنوبية "أنا هنا لســبب بســيط :
ألطلب منكم ان تذهبوا للتصويت".
وأضاف "أن انعكاسات االمتناع عن
التصويــت كبيــرة الن أميركا على
مفترق طــرق" و"قيــم بالدنا على

احملك".
ومع أن أوباما لم يذكر دونالد ترامب
باالسم فإنه ندد بخطاب يهدف كما
قــال الى "محاولــة إخافتكم بكل
أشكال الفزاعات".
ويسعى املرشحون اجلمهوريون أيضا
للحصــول على دعــم ترامب الذي
يبقى الشخصية االكثر شعبية في
احلزب اجلمهوري.
وينشــط الرئيس ترامــب منذ عدة
اسابيع بشكل شــبه يومي تقريبا
إلقناع مــن صوتوا لــه قبل عامني
بالعودة الى مكاتب اإلقتراع.
وبخالف ما كان يفعل أسالفه ،فهو
أراد أن تكون إنتخابات نصف الوالية
استفتاء على شخصه.
وبعــد مشــاركته فــي جتمعيــن
شــعبيني اجلمعة ،زار والية مونتانا
الســبت على أن يواصل جولته في
واليات فلوريدا وجورجيا وتينيسي.
وأمــام اتهامــه مــن الدميقراطيني
بأنــه تهاون مــع اليمــن املتطرف
وكان بشــكل غير مباشــر محفزا
للهجوم الدامي على كنيس يهودي
في بيتســبورغ ،ركز ترامب حملته
على ملفني رئيســيني ،هما الوضع
اجليد لالقتصاد االميركي ،والتصدي
للهجرة غير الشــرعية التي يعتبر
أنها تؤثر على الوضع األمني.
وكــرر ترامــب اجلمعــة املاضي في
انديانابوليــس "أن الكونغــرس
اجلمهوري يعني مزيدا من الوظائف
وجرائم أقل".
وشــدد على أن حدوث "موجة زرقاء
(دميقراطية) يساوي موجة إجرامية،
"األمر بهذه البساطة" ،وفي املقابل
اعتبــر أن "موجة حمراء (جمهورية)
تساوي وظائف وأمن".
وعندما يذكر ترامب إســم خصمه
يستخدم أيضا احلرف األول من اسم
والده حســن ،ويقول "بــاراك اتش

اوباما" .وقال عن ســلفه في البيت
االبيض "شــاهدته اليــوم ،لم يكن
هناك جمع غفير" في جتمعه".
وبعد مفاجأة االنتخابات الرئاســية
لعــام  ،2016أبدت وســائل اإلعالم
االميركية مزيــدا من احلذر متفادية
تقدمي تكهنــات نهائية انطالقا من
اســتطالعات الــرأي التــي تعطي
افضلية علــى املســتوى الوطني
للدميوقراطيني في مجلس النواب.
وضمــن  435مقعدا فــي مجلس
النواب التي سيتم جتديدها لعامني،
ينحصر التنافس فــي  60دائرة في
حني ان باقي الدوائر شبه مضمونة
لهذا الطرف او ذاك.
اما في مجلس الشيوخ فان التنافس
يدور علــى  35من  100مقعد لوالية
من ست سنوات .ومن املصادفات أن
هذه املقاعــد ال  35توجد مبعظمها
في واليــات محافظة ما يعقد على
الدميقراطيني اختراقها.
ومع متحورها حول ترامــب ،يبدو أن
هــذه االنتخابات حتظى بحماســة
غير مسبوقة بالنســبة الى موعد
انتخابــي ال يجلب عــادة اال ما بني
 40و 45باملئة مــن الناخبني مقابل
أكثــر من  60باملئة فــي االنتخابات
الرئاسية.
وبحسب مايكل ماكدونالد االستاذ
بجامعــة فلوريــدا املتخصص في
مســألة التصويــت املبكــر عبــر
املراســلة او بشــكل شخصي في
معظم الواليات االميركية ،فإن أكثر
من  32مليون ناخب أدلوا بأصواتهم.
وهــو مــا ميثــل زيــادة ب  20باملئة
عــن اجمالي التصويــت املبكر في
انتخابات نصــف الوالية في ،2014
بحســب املصــدر ذاته ،مــا يعني
ان احلمــاس لهــذا االقتراع شــبيه
باحلمــاس الــذي تثيــره االنتخابات
الرئاسية.

البطاقة الذكية للمعين
بغداد ـ الصباح الجديد:
باشــرت هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات
اخلاصة في وزارة العمل والشــؤون االجتماعية
إجراءات منح البطاقة الذكية للمشــمولني
براتب املعني املتفرغ في سبع محافظات ابتدا ًء
من يوم أمس االحــد  2018/11/4وقالت رئيس
هيئة رعايــة ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة
الدكتورة عبير اجللبي ان الهيئة اســتكملت
االجــراءات االوليــة اخلاصة باصــدار البطاقة
الذكية (ماســتر كارد) للمستفيدين من راتب
املعني املتفرغ (عســكريني ومدنيني ) في سبع
محافظات هي (البصرة  ،واملثنى  ،وبابل  ،وديالى
 ،وصالح الدين  ،وكربالء  ،وميسان) مشيرة الى
ان الشــمول باصدار البطاقــة الذكية يكون
للمتسلمني سابقا ً لراتب املعني املتفرغ .
وتابعــت ان الهيئة تدعو املســتفيدين ضمن
احملافظــات املذكورة انفا الى مراجعة اقســام
الهيئة فــي تلــك احملافظات لتســلم تأييد
معنون الــى املصرف الذي رغب املســتفيدون
مســبقا ً بتوطــن رواتبهم من خالله ســواء
اكان الرافدين او الرشــيد ابتدا ًء من يوم امس
االحد مســتصحبني معهم املستمســكات
االصلية واملصــورة (للمعني واملعاق) الفتة الى
ان املراجعة تكون للمعني فقط من دون احلاجة
ملراجعة املعوق .

إنجاز  49ألف معاملة
خاصة بقروض دعم

المشاريع الصغيرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة العمل والشــؤون االجتماعية إجناز
أكثر من  49ألــف معاملة قرض ضمن برنامج
صندوق دعم املشــاريع الصغيرة املدرة للدخل
في بغداد واحملافظات.
وقــال مديــر عام دائــرة التشــغيل والقروض
املهندس عمــار عبد الواحــد ان الدائرة اجنزت
( )49024معاملــة قرض للمدة من  2013لغاية
 ،2018-9-30مشــيرا الــى ان عــدد املعامالت
املنجــزة ضمن برنامج صندوق دعم املشــاريع
الصغيرة خالل شــهر تشرين االول املاضي بلغ
( )2148معاملة.
واضاف ان عدد املعامالت املنجزة ضمن املشاريع
التجارية بلغ ( )36038معاملة ،وعدد املعامالت
املنجزة ضمن املشــاريع اخلدميــة بلغ ()7335
معاملة ،وعدد املعامالت املنجزة ضمن املشاريع
الزراعية بلــغ ( )1059معاملة ،وعدد املعامالت
املنجزة ضمن املشــاريع الصناعية بلغ ()4547
معاملة ،وذلك للمدة  2013لغاية 2018-9-30
في بغداد واحملافظات.
يذكر ان برنامج دعم املشــاريع الصغيرة املدرة
للدخل يهــدف الى ايجاد فــرص عمل جديدة
للشــباب والقضــاء على البطالــة وتخفيف
معدالت الفقر في اجملتمع.

السكك تباشر رحالتها

اليومية لنقل المسافرين
بين بغداد والفلوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســ ّيرت الشــركة العامة للســكك احلديد
العراقية أمس األحد قطار لنقل املسافرين من
محطة بغداد املركزيــة إلى محطة الفلوجة
بعــد انقطاعه خــال زيارة األربعني بســبب
استنفار جميع القطارات لنقل الزائرين.
وبني مدير عام الشــركة ســام جبر سلوم
انه بتوجيه مــن وزير النقل املهندس عبد اهلل
لعيبي باهض باشــرت الشركة بتسير قطار
من محطة بغداد املركزية الى مدينة الفلوجة
مــرورا باحملطــات ( أبــو غريب -خــان ضاري-
الكرمـة).
واكد املدير العــام ان موعد انطــاق القطار
يكــون مــن الفلوجة إلــى بغداد الســاعة
( )45/6صباحــا بينما االنطــاق من محطة
بغــداد الســاعة ()00/3بعدالظهر  ،مشــيرا
الى ان أســعار التذاكــر ( )2000دينار للمقعد
الســياحي و( )3000دينار للكوشيت  ،علما ان
الشــركة حريصة على تقدمي افضل اخلدمات
وسبل الراحة الهالـي املناطـق الغربيـة عبر
قطـارات السكـك املكيفـة خدمـة للصالـح
العـام.

الملف األمني

ضبط عصابة للخطف في شارع الربيع غربي بغداد * انفجار عبوة بأطراف المقدادية شمال شرقي ديالى

مقتل  25إرهابيا بضربة جوية شمال غربي كركوك * انطالق عمليات واسعة لمطاردة بقايا داعش باألنبار
بغداد – ضبط عصابة
ذكر مصدر امني في الشــرطة العراقية
امــس األحــد ،بالقبض علــى عصابة
للخطف في شارع الربيع غربي العاصمة
بغداد.
قال املصــدر إن "شــرطة النجدة ألقت
القبــض علــى عصابــة مكونــة من
شــخصني متارس عمليات خطف ضمن
شارع الربيع"  ،مضيفا أن القوات األمنية
متكنت مــن اعتقال مطلوبــن للقضاء
بتهم "إرهابيــة" أو جنائية في مناطق
متفرقة من البالد.
ديالى – انفجار عبوة
اعلن مصدر أمني في شــرطة محافظة
ديالــى امس األحد ،عــن إصابة مزارعني
اثنني بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي

احملافظة.
وقال املصدر إن "عبوة ناســفة انفجرت،
صبــاح يوم امــس داخل مزرعــة أهلية
مبنطقة الكيلــوات بأطــراف املقدادية
شمال شرقي ديالى ،ما أسفر عن اصابة
مزارعني اثنــن"  ،مضيفا أن "قوة أمنية
طوقت مــكان احلادث ومنعــت االقتراب
منه ،فيمــا مت نقل اجلريحــن إلى أقرب
مستشفى لتلقي العالج".
كركوك – ضربة جوية
أعلن قائد العمليات اخلاصة الثانية قائد
خطة فرض القانون فــي كركوك اللواء
الركن معن الســعدي امــس األحد ،عن
مقتــل 25عنصرا ً مــن تنظيم "داعش"
وتدمير وكرين تابعني للتنظيم شــمال
غربي احملافظة.
وقال اللواء الركن السعدي إن "معلومات

اســتخبارية أدت إلى تدمير وكر إلرهاب
داعش قرب مرتفعات الدبس قبل اسبوع
ومقتل أكثر من ستة إرهابيني عبر ضربة
جوية مباشرة لوكر لهم من قبل طيران
التحالف الدولي".
بابل – اعتقال مطلوبني
اعلــن مصــدر امني في قيادة شــرطة
محافظة بابل امس االحــد ،اعتقال 34
مطلوبــا ً للقضــاء خالل الـ 24ســاعة
املاضية باحملافظة.
وقال املتحــدث االعالمي للقيادة العقيد
احلقوقي عادل العناوي احلسيني إن "قوات
شــرطة احملافظة القــت القبض خالل
الـ 24ســاعة املاضية على ( )34مطلوبا ً
بتهــم جنائيــة مختلفــة ومخالفات
قانونية متنوعــة  ،إثر تنفيــذ عدد من
العمليــات االمنية الوقائية  ،شــملت

املركز واقضية ونواحــي بابل"  ،مضيفا
ان "العمليات اســتندت إلــى مذكرات
قبض صــادرة من الســلطة القضائية
باالعتمــاد على معلومات اســتخبارية
دقيقة" ،مؤكــدا ً "نقــل املعتقلني الى
مراكز االحتجاز االمني ،الستكمال باقي
االجراءات املطلوبة بحقهم".
صالح الدين – انفجار الصقة
افاد مصدر امني في الشــرطة العراقية
امــس االحد ،بــأن مدنيني اثنــن اصيبا
بانفجار عبوة الصقة في قضاء الشرقاط
التابع حملافظة صالح الدين .
وقال املصــدر ان "عبــوة الصقة كانت
مثبتة اسفل ســيارة مدنية يستقلها
شــخصان انفجرت لدى مرورها بالقرب
من شــارع املطاعم في قضاء الشرقاط
مبحافظة صــاح الديــن ،مــا ادى الى

اصابتهما بجروح متفاوتة"  ،مضيفا ان
"قوة امنية طوقت مكان احلادث ،ونقلت
املصابني الى مستشــفى قريب لتلقي
العالج".
االنبار – عمليات مشتركة
كشــف املتحدث باسم قيادة العمليات
املشــتركة امــس االحــد أن القــوات
املســلحة جتري عمليات واسعة ملطاردة
بقايا تنظيم "داعــش" بالصحراء ،فيما
اكدت مسك احلدود العراقية التركية من
قبل قوات احلدود وقطعات اجليش.
وقال املتحدث باســم القيــادة العميد
يحيى رسول هناك عمليات امنية نوعية
كبيرة انطلقت في الصحراء التي تربط
ما بني محافظات صــاح الدين ونينوى
واالنبار باجتاه احلدود السورية العراقية"،
مبنيا ان "الــكل يعرف ان هذه الصحراء

كبيرة وايضا فيهــا طيات ارضية وانفاق
ووديان عميقة".
الديوانية – عمليات دهم
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة
الديوانيــة امس االحد ان مفارز قســم
مكافحة اإلجرام القبض على شخصني
متهمني بالســرقة مطلوبــن للقضاء
على وفق املادة .٤٤٤
فيمــا متكنــت دوريات قســم األســرة
من القــاء القبض على عــدة متهمني
مطلوبني للقضــاء بقضايــا مختلفة
وذلك خــال حملة قامت بهــا ملتابعة
تنفيذ اوامر القاء القبــض الصادرة من
القضاء بحق املطلوبني.
الى ذلك نفذت مفارز مركز احلمزة وعفك
والدغارة ممارســة امنية واســعة وذلك
للبحث عــن املطلوبني القت من خاللها

القبض على  ٤متهمــن مطلوبني مبواد
قانونية مختلفة حيث مت اتخاذ االجراءات
القانونية بحقهم والتحقيق معهم في
التهم املسندة اليهم.
البصرة – عصابة مخدرات
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة
البصــرة امس االحــد انه اطــار حملة
للقضاء علــى ظاهرة ترويــج وتعاطي
اخملدرات في احملافظة متكنت مفارز مركز
شــرطة املوفقية من القاء القبض على
عصابة لترويج اخملدرات و سرقة الدراجات
النارية في منطقة املوفقية
واضاف املصدر ان مفارز الشرطة متكنت
من ضبط العصابة وبحوزة افرادها مواد
مخدرة وادوات تعاطــي اخملدرات ودراجات
نارية مســروقة ومت احالتهــم للقضاء
لينالوا جزائهم العادل.
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النهرين تنظم ندوة علمية
عن المياه في البصرة

البصرة  -الصباح الجديد:
نظم مركز بحوث التقنيــات اإلحيائية بجامعة
النهرين ،ندوة علمية عن مياه البصرة ،مبشــاركة
عدد من الباحثني واخملتصني  ،بهدف بيان مشكالت
امليــاه التي تعانــي منهــا محافظــات العراق
وخصوصــا محافظة البصرة واهــم احللول التي
ميكن اتخاذها.
وتضمنت الندوة دراسة مشــكلة املياه واحللول
املقترحــة لهــا عبر ايجــاد نظــام مالحي على
شــط العرب إليقاف اللســان امللحي من اخلليج
العربي في حالــة املد واجلزر ،واســتعمال مبادئ
التنمية املســتدامة في إعادة وتدوير املياه داخل
األنشطة الصناعية اخملتلفة بشكل مغلق  ،كما
تناولت النــدوة أهمية اســتعمال املياه املعاجلة
الســتعمالها في ســقي األشــجار غير املثمرة
ونباتات احلزام األخضر للمدينة.

تأهيل معمل الخياطة
العسكرية خطوة

لتشجيع المنتج الوطني
بغداد  -الصباح الجديد:
بــات واضحا احلاجة املاســة لالســتثمار في
القطاع الصناعي ملواكبــة االنفتاح والتطور
الذي يشــهده العالم في هذا القطاع احليوي
 ,كونــه من القطاعــات املهمة فــي التنمية
االقتصادية ,
من هذا املنطلق ســعت هيئة استثمار بغداد
متمثلة برئيســها املهندس شــاكر الزاملي
على فتح االبواب أمام املستثمرين الصناعيني
من القطاع اخلــاص ليأخذوا دورهــم الوطني
في العمل واالبداع واملشــاركة فــي التنمية
االقتصادية وتشــجيع املنتج الوطني ليكون
منافسا مع املنتجات املستوردة .

العمل تعيد تأهيل
مركز التدريب

المهني في نينوى
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية اعادة
تأهيــل مركــز التدريب املهني فــي محافظة
نينوى بعدما تعرض للتدمير من قبل عصابات
داعش االرهابية في اثناء عمليات التحرير.
واجرى مدير عام دائــرة العمل والتدريب املهني
املهنــدس عمار عبــد الواحد زيــارة الى مركز
التدريب املهني في نينوى الذي سيتم افتتاحه
خالل االيــام القليلة املقبلة بعد اكمال جتهيزه
باملعــدات التدريبية بالتنســيق مع منظمات
اجملتمع املدني.
واثنى عبد الواحد على اجلهود املبذولة من قبل
ادارة املركز ومالكه حلرصهم على اعادة التأهيل
وســرعة االجناز ،واستمع الى شرح مفصل عن
اخلدمات التي ســتقدم البناء احملافظة من قبل
املركز.

تجهيز العائالت المشمولة بالحماية االجتماعية بـ 12حصة من الطحين

وزير التجارة نسعى الى توفير مفردات البطاقة
التموينية من مناشئ عالمية

بغداد  -الصباح الجديد:
عد وزير التجارة محمد هاشــم
امــس االحد ان الفتــرة املقبلة
ستشــهد مزيدا مــن املتابعة
والتدقيــق فــي عمليــة توزيع
مفــردات البطاقــة التموينية،
مبينــا ان احلكومــة عازمــة
علــى توفير مفــردات البطاقة
التموينية من مناشئ عاملية.
وقال املكتــب االعالمــي لوزير
التجارة ،في بيان تلقت «الصباح
اجلديد» نســخة منــه ،إن «وزير
التجارة زار ميناء ام قصر جنوبي
البصــرة لالطالع علــى عملية
تفريغ البواخــر احململة باحلنطة
االســترالية حلســاب مفردات
البطاقــة التموينية فضال عن
التدقيق في نوعياتها من خالل
الفحص اخملتبري الدقيق».
واضاف املكتب ،أن «الوزير اطلع
برفقــة مدير عام جتــارة احلبوب
ومسؤولي الســيطرة النوعية
في امليناء علــى البواخر احململة
باحلنطــة االســترالية وعلــى
االرصفة فــي املينــاء وكيفية
تفريغ هــذه البواخــر لضمان
وصولها الى املواطنني».
ونقــل املكتب تأكيد هاشــم
على «توفير مفــردات البطاقة
التموينيــة للمواطنــن مــن
املناشئ العاملية اجليدة» ،مبينا
ان «الفتــرة املقبلة ستشــهد
مزيدا من املتابعة والتدقيق على
عملية توزيع املفردات والتدقيق
بالنوعيــات املدرجــة ضمــن
مفــردات البطاقــة التموينية،
فضال عن القيــام بجوالت الى
الــوكالء واملراكــز التموينيــة
ومراكز القطــع لضمان وصول
مفردات البطاقة التموينية الى
املواطنني».
واضــاف هاشــم ،ان «احلكومة
العراقيــة اجلديــدة وضمــن
برنامجها احلكومي عازمة على

ستشهد الفترة
المقبلة مزيدا من
المتابعة والتدقيق
على عملية توزيع
المفردات والتدقيق
بالنوعيات المدرجة
ضمن مفردات
البطاقة التموينية

مفردات البطاقة التموينية

توفير مفردات من مناشئ عاملية
جيــدة ،بغية حصــول املواطن
على مــا يســتحقه»  ،مؤكدا
ان «ايصــال مفــردات البطاقة
التموينيــة الــى املواطنني ،هو
هدف وزارة التجــارة واحلكومة
اجلديدة» ،عــادا ان «ذلك مهمة
سامية».
على صعيد متصل أعلن الوزير
ان الوزارة بدأت بتجهيز العائالت
املشــمولة بشــبكة احلمايــة
االجتماعيــة بـــ 12حصة من
مادة الطحني ،فيما اشــار الى
اهمية ان تقوم املطاحن األهلية
بحمالت تأهيــل لضمان وصول
مادة جيدة الى هذه العائالت .
وقــال الوزيــر خــال زيارته الى

املطاحــن اخملصصــة لتجهيز
العائــات الفقيرة املشــمولة
بشــبكة الرعايــة االجتماعية
فــي محافظة البصــرة  ،والتي
ســتقوم الوزارة بتجهيزها مبادة
الطحني على مدى اشهر العام.
واطلــع الوزيــر على االقســام
الفنيــة فــي تلــك املطاحــن
واســتعداداتها اليصــال مادة
الطحــن الــى تلــك العائالت
بشكل مســتمر ،مطلعا ايضا
علــى نوعيــات اخلبــز التي مت
خبزها بالتنور العراقي  ،مؤكدا
خالل زيارتــه على»اهمية دعم
العائالت املشــمولة بشــبكة
الرعايــة االجتماعية وجتهيزها
مبايلبي حاجاتها ويقلل نســبة

الفقر فضال عن اهمية ان تؤدي
املطاحن االهلية هــذه املهمة
من خالل حمــات تأهيلها على
وفق املواصفات العاملية ،لضمان
انتاج الطحني اجليــد واالبتعاد
عن جتهيــز املواطنني بالنوعيات
الرديئــة» .واضــاف ،ان»اجهــزة
الــوزارة الرقابية ســتراقب بدقة
عمليات الطحن واليات توزيعه»،
مطالبــا املواطنــن بـ»االبــاغ
عــن اي مخالفــات فــي جتهيز
املواد الغذائية او الشــكوك في
نوعيتهــا ،حاصــة وان مكتبــه
ســيكون مفتوحا الستقبال كل
مايــرد من شــكاوى ومالحظات
بغيــة التدقيــق بهــا ومعاجلة
حاالت اخللــل بســرعة» .وعلى

الصعيد نفسه اعلنت الشركة
العامــة لتصنيع احلبــوب احدى
تشكيالت الوزارة ،عن مباشرتها
بتجهيــز العائــات املشــمولة
بشــبكة احلمايــة االجتماعية
( )12حصــة من مــادة الطحني
خالل العام احلالــي .وقالت وزارة
التجارة في بيان لها  ،ان»الشركة
العامــة لتصنيع احلبوب وتنفيذا
لتوجيهات مجلس الوزراء باشرت
بعملية جتهيز العائالت املشمولة
بشــبكة الرعايــة االجتماعية
بعد اســتكمال جميع االجراءات
التنظيمية وورود البيانات اخلاصة
باعــداد العائالت املشــمولة من
قبل دائرة التخطيط واملتابعة» ،
مشيرة الى»التنسيق مع شركة

جتــارة احلبــوب لتوفيــر احلبوب
املطلوبــة  ،كاشــفة عن»اعداد
خطة انتــاج وتوزيــع متكاملة
لتنفيذ عملية جتهيــز العائالت
املشــمولة بالنظــام وان برنامج
القطع والتجهيــز مت تنفيذه من
قبل قسم تقنية املعلومات».
واوضحــت ،ان»هناك تنســيقا
وانسيابية مرنة جتري بني االقسام
املعنية في الشــركة الجناز جتهيز
جميع العائالت املشــمولة خالل
فترة التوزيــع احملددة ضمن خطة
التســويق املعتمــدة وان مراكز
القطع تواصل استقبال الوكالء
حتــى ايــام اجلمعة والســبت
لالســراع بعملية التجهيز خالل
الفترة احملددة».

الشعبية توزع أدوية األمراض المزمنة على عياداتها
بغداد  -الصباح الجديد:
قامــت دائــرة العيــادات الطبية
الشعبية بتســلم عدد من ادوية
االمــراض املزمنــة مــن مخــازن
الشــركة العامة لتسويق االدوية

واملســتلزمات الطبية ( كيماديا )
ليتــم توزيعها علــى عياداتها في
بغداد واحملافظات .
وقــال املدير العام الدكتور شــاكر
احمد احلــاج ان دائرتنا تســلمت

وعن طريق قسم الصيدلة واخملازن
بعــض من ادوية االمــراض املزمنة
مــن مخــازن الشــركة العامــة
لتســويق االدويــة واملســتلزمات
الطبيــة (كيماديا ) وهي من ضمن

احلصة الشهرية التي تقوم الدائرة
بتوزيعهــا علــى عياداتها الطبية
الشعبية واالستشارية في بغداد
واحملافظــات علــى مراجعيها من
مرضى االمراض املزمنة .

وذكــر ان املواد التي مت اســتالمها
االنســولني اخلابط واخمللوط اخلاص
بعالج السكري وتكريتول حب 200
ملغم مبرضى الصرع وثايروكسني
لعالج الغدة الدرقية  ،مشــيرا الى

ان هناك مواد قيد التحليل سيتم
اطالقهــا قريبا لتوزع ضمن احلصة
الدوائية لهذا الشهر وهي فنتولني
واملودبني  5ملغــم والوارفارين 5
ملغم واالنسولني الصافي .

خالل ترأسه اجتماعًا طارئًا

محافظ بغداد :مستعدون لمواجهة
أي طارئ خالل موسم األمطار
بغداد  -الصباح الجديد:
تــرأس محافــظ بغــداد املهندس
عطوان العطوانــي اجتماعا ً طارئا ً
ملناقشة استعداد احملافظة والدوائر
اخلدمية التابعة لهــا ملواجهة أي
طارئ في حال هطول االمطار «.
العطواني وفــي تصريح له عقب
انتهــاء االجتمــاع أورده مكتبــه
اإلعالمــي اليوم الســبت افاد ان «
احملافظــة مســتعدة ملواجهة أي
طارئ ووجهنــا بأســتنفار جهود
احملافظة والدوائــر اخلدمية التابعة
لها والوحــدات اإلدارية ملواجهة أي
طارئ فــي حال هطــول االمطار ،
مبينا ان االجتماع تضمن مناقشة
اخلطــة املوضوعة لهــذا الغرض
وتهيئــة الكوادر العاملــة للقيام
بحمالت استباقية لفتح وتسليك
شــبكات اجملاري الثقيلة وتصريف
مياه االمطار «.
وأضاف» مت التوجيه أيضا باستنفار

اجلهد االلي وابتداءا ً من االن وتوزيعه
في مناطق حزام بغداد لإلســهام
بســحب مياه االمطــار من خالل
االليات التخصصية التي تشــمل
الصاروخيات والشــافطات وغيرها
مــن االليــات  ،فضال عــن توجيه
اجلهد البلدي للقيام بحمالت لرفع
األنقــاض والنفايات الى جانب فتح

الطرق وتسويتها وفرشها باحلصى
اخلابــط وكذلك ردم املســتنقعات
للحــد من جتمــع املاء وتســهيل
عملية انســيابية حركة العجالت
واملارة «.
وشــدد العطواني « علــى ضرورة
ان تتمكن الكهرباء من اســتثناء
اخلطوط واملغذيــات حملطات الرفع
واملعاجلــة من القطــع املبرمج في
حال حصول االمطار «.
يشار الى ان محافظ بغداد املهندس
عطــوان العطوانــي « وجــه في
وقت ســابق كافة الدوائر اخلدمية
التابعة حملافظة بغداد باســتنفار
جهدها االلي والبشــري لالنطالق
بحمالت بلدية واســعة شــملت
فتح االنسدادات بشــبكات اجملاري
وكذلك قــص الطرق وتســويتها
ورفــع النفايــات والنقــاض وردم
املســتنقعات في مختلف مناطق
اطراف العاصمة بغداد «.

وزارة الكهرباء تستنفر مالكاتها السناد
أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن املتحدث الرســمي باسم وزارة
الكهرباء الدكتور مصعب املدرس ،إن
وزير الكهربــاء الدكتور لؤي اخلطيب،
وجه باســتنفار مــاكات الوزارة في
شــركات التوزيع العامــة للطاقة
الكهربائيــة ببغــداد واحملافظــات،
إلســناد دوائر ومــاكات امانة بغداد
والدوائــر البلديــة فــي احملافظات،
اســتعداداً ،حلالة الطقس املتطرفة
وتأثيــر املنخفــض اجلــوي االتي من
البحر االحمر وتركيا والذي تســبب
بتساقط أمطار متوســطة وأحيانا ً
غزيــرة مصحوبة بعواصــف رعدية
خالل االيام املقبلة على عموم مناطق
البالد.
وشــدد املدرس على إعــادة املغذيات

التــي من احملتمــل توقفهــا نتيجة
هطول االمطار ،فضالً عن اســتنفار
املالكات العاملة فــي مديريات نقل
الطاقة الكهربائيــة ودوائر االنتاج ،
مشــيرا ً الى ،منح االولوية لتجهيز
الطاقــة الكهربائية الــى محطات
الصرف الصحي من اجل اســتيعاب
كميات املياه التي قــد تتجمع جراء
االمطار التي ستشــهدها العاصمة
بغداد وعموم محافظات البالد.
ودعا املــدرس ،املواطنــن الى توخي
احليطــة واحلــذر مــن التعامل مع
شــبكات توزيع الطاقة الكهربائية،
واللجوء الى فــرق الصيانة في حال
حدوث عوارض فنيــة وقطوعات من
اجل احلفاظ على حياتهم ،واالتصال
بأرقام الشكاوى لإلخبار عن أي عارض

فني بســبب هذه الظروف  ،مبيناً ،أن
ارقام الشكاوى لدوائر ،توزيع كهرباء
الكــرخ هــو ( ،)١٥٧وتوزيــع كهرباء
الرصافــة هــو ( ،)١٥٨وتوزيع كهرباء
الصــدر ( ،)١٠١٢ودوائــر التوزيع في
احملافظات هو ( .)١٥٩وتابع املدرس ،أن
املالكات الهندسية والفنية العاملة
في مديريات نقل الطاقة الكهربائية
قد كثفت جهودهــا ملراقبة خطوط
نقل الطاقة ،والكشــف عن االبراج
من أجل تالفي أية حالة انفصال ألحد
ً
فضــا عن اصالح العوارض
اخلطوط،
الفنية في حــال حدوثها ،مؤكداً ،أن
مالكات انتاج الطاقــة الكهربائية،
ســتبذل اجلهود املتواصلة للحفاظ
على محطات التوليد لضمان دميومة
عملها اثناء هطول االمطار.
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اتفاق على الحدود

اإليرلندية بين بريطانيا
واالتحاد األوروبي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت صحيفــة «صنداي تاميــز» امس األحد
أن لندن وبروكســل توصلتا إلــى اتفاق جديد
يقضي ببقــاء بريطانيا ضمــن ّاتاد جمركي
مو ّقت مــع االحتــاد األوروبي بعد بريكســت
ملنع قيام حدود فعلية بني إيرلندا الشــمالية
التي هي مقاطعة تابعــة للمملكة املتحدة،
وإيرلندا العضو في االحتاد.
ونقلــت الصحيفة عن مصــادر مطلعة من
امللف أ ّن رئيســة الــوزراء البريطان ّيــة تيريزا
ماي حصلت على تنازالت من بروكســل التي
وافقت على إدراج احتاد جمركي «جململ اململكة
املتحدة» ضمن اتفاق االنفصال.
ّ
ُشــكل احلــدود اإليرلندية إحــدى العقبات
ت
الرئيســ ّية أمــام التوصــل إلى اتفــاق حول
بريكست ،ذلك أ ّن أيًا من الطرفني ال يرغب في
فرض حدود فعل ّية مجددًا بني إيرلندا وإيرلندا
الشــمالية خو ًفــا من أن ينقــض ذلك اتفاق
السالم الذي وضع حدا لعقود من االضطرابات.
وكتبت «صنداي تاميز» أنه بحسب هذا االتّفاق،
يُوافق االحتــاد األوروبي علــى أن تتم عمليات
معاينــة البضائع في املصانع واملتاجر بدال ً من
أن تتم على احلدود.
ولــم ّ
املتحدث باســم رئيســة الوزراء
يؤكد
ّ
البريطان ّيــة هــذه املعلومات ،واص ًفــا إ ّياها
بأنها «تكهّ نات» ،بحســب قناة «سكاي نيوز»
التلفزيونية.
في  2تشــرين الثانــي  ،أعلن وزيــر اخلارج ّية
اإليرلندي ساميون كوفيني ووزير مكتب رئاسة
احلكومة البريطانية ديفيد ليدينغتون ،أ ّن دبلن
التوصل إلى اتفاق
ولندن «قريبتان ج ًدا» مــن
ّ
حول كيفية إبقــاء احلدود الب ّرية مفتوحة بني
الشمال واجلنوب بعد بريكست.

روسيا تحتفل بيوم
الوحدة الوطنية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احتفلت روســيا ،امس األحــد  ،بيوم «الوحدة
الوطنيــة» ،العيد الذي تســتنهض فيه األمة
الروســية متعددة األعراق والشعوب والديانات
معاني الوحدة والتكاتف والبطولة والصمود.
ويعود تاريخ هذا اليوم إلى القرن السابع عشر،
حينما أنهت االنتفاضة الشــعبية الروســية
بقيادة كل من كوزما مينــن (مواليد النصف
الثاني من القرن الســادس عشر )-1616واألمير
دميتــري بوجارســكي ( )1642-1578االحتالل
البولندي الليتواني عــام  ،1612ليبدأ بعد ذلك
عهد أســرة رومانوف التي حكمت البالد حتى
الثورة البلشفية عام .1917
وفي عام  1630أنشــئت في الســاحة احلمراء
مبوســكو كاتدرائيــة كازان ،وفي عــام 1649
أعلن القيصر أليكســي ميخايلوفيتش يوم 4
نوفمبر يوم أيقونة كازان للسيدة مرمي العذراء،
واحتفلت روســيا بهذا اليوم حتى قيام الثورة
البلشــفية ،حيث ألغي العيد حتى عام ،2004
حينما عرض مجلس الديانات في روســيا عودة
يوم الوحــدة الوطنية ليكون عيــدا قوميا في
البالد ،وأصدر الرئيس ،فالدميير بوتني ،مرســوما
يضع هذا اليــوم ضمن األعيــاد القومية التي
حتتفل روسيا بها رسميا.

شؤون عربية ودولية

توزيع المساعدات يستغرق «ثالثة إلى أربعة أيام

ّ
ّ
ّ
مخيم قرب األردن يتلقون
سوريون في
نازحون
مساعدات للمرة األولى منذ  10أشهر
متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنــت األمم املتحــدة والهــال
األحمــر الســوري امــس االول
الســبت وصــول أول دفعة من
املســاعدات اإلنســانية منذ 10
أشهر الى مخ ّيم الركبان الواقع
في جنوب شرق سوريا قرب احلدود
مع األردن ،حيــث يعيش نحو 50
ألف نازح.
وكان رضيــع في يومــه اخلامس
ورضيعة في شهرها الرابع توفيا
مطلع تشــرين االول في مخ ّيم
الركبان نتيجة نقص في الرعاية
الصحية ،بحســب ما أفادت في
ّ
منظمة الطفولة التابعة
حينه
لألمم املتحدة (يونيسف).
وقــال
منســق األمم املتحدة في
ّ
ســوريا للشــؤون اإلنســانية
علــي الزعتــري إ ّن عملية توزيع
املساعدات ستســتغرق «ثالثة
إلى أربعة أيام».
ونقل الهالل األحمر السوري في
بيان عــن الزعتري قولــه «نقوم
بإيصال مســاعدات إنســانية
إغاثية طارئة تشمل الغذاء واملاء،
ومواد تعزيز
الصحة ومواد تغذية
ّ
باإلضافة إلى مســاعدات طبية
وذلك بالتعاون مع الهالل األحمر
العربي السوري».
وأضاف بحســب البيان نفســه
«ســيرافق إدخــال املســاعدات
إطالق حملة تلقيح حلماية نحو
 10آالف طفل ضد احلصبة وشلل
األطفال وغيرهمــا من األمراض
املهددة للحياة».
مــن جهته قال رئيــس منظمة
الهــال األحمر الســوري خالد
حبوباتي «متكنّا اليوم من إيصال

المساعدات التي
ستوزّع على
النازحين تتألّف
من « 78شاحنة
محمّلة بموادّ إغاثية
منقذة للحياة ومواد
لوجستية» ،إضافة
إلى ألبسة لألطفال
وسالل نظافة
شخصية وشوادر
وأدوية ومتمّمات
غذائية

أ ّول قافلة إلى مخ ّيم الركبان ،بعد
حصولنا على موافقات وضمانات
جميع األطراف وبتســهيالت من
احلكومة السورية».
وأوضح البيان أ ّن املساعدات التي
ستوزّع على النازحني تتأ ّلف من
« 78شاحنة
محملة مبوا ّد إغاثية
ّ
منقذة للحياة ومواد لوجستية»،
إضافــة إلــى ألبســة لألطفال
وسالل نظافة شخصية وشوادر
ومتممات غذائية.
وأدوية
ّ

وتدهور الوضع اإلنساني بشكل
كبيــر في هــذه املنطقــة منذ
االعتــداء االنتحاري الــذي ّ
نفذه
تنظيم الدو» داعش» في حزيران
ضد اجليش األردني وأ ّدى إلى
ّ 2016
مقتل سبعة جنود أردنيني.
وفي أعقاب الهجــوم االنتحاري،
أغلــق األردن حدوده مع ســوريا
معلنــا ً املنطقــة «منطقــة
أي
عســكرية» ومنــع مــرور ّ
مســاعدة إلــى هــذه اخمل ّيمات.

ّ
عمان إالّ مبرور
ومذاك ،لم تسمح ّ
بعض املساعدات اإلنسانية نزوال ً
عند طلب األمم املتحدة.
وأثار اإلعالن عن إرسال املساعدات
ارتياحا ً فــي صفوف النازحني في
اخمليم.
وقــال أحدهم ويدعــى أبو كرمي
لوكالة فرانس بــرس إ ّن «وصول
املساعدات سيترك نوعا ً ما بعض
االنطباع املريح لــدى الالجئني»،
مضيفــا ً إنّه إذا «لم يتم إدخالها

بشكل دوري ســيعود اخمليم إلى
وضعه السيئ وسيزداد سوءاً».
واعتبــر النــازح أ ّن «دخــول
ّ
سيحل شــيئا ً من
املســاعدات
األزمــة الغذائية في اخمليم ولكن
الصحي» ،مشيرا ً
لدينا الشــقّ
ّ
إلى أنّــه ال تزال هنــاك «معاناة
كبيرة» بســبب غيــاب األطباء
واملستشفيات.
أي مستشــفى أو
وليــس هناك ّ
مســتوصف في مخ ّيم الركبان

بل فقط عيــادة واحدة مفتوحة
من اجلانب األردني ملعاجلة احلاالت
الطارئة لكنها ليســت كافية،
بحسب اليونيسف.
وأســفر النــزاع الســوري منذ
اندالعه فــي منتصف آذار 2011
عن مقتــل أكثر مــن  360ألف
شــخص ،وخ ّلف دمارا ً هائالً في
البنى التحتيــة إضافة إلى نزوح
وتشريد أكثر من نصف السكان
داخل البالد وخارجها.

وعد صيني بمواصلة دعم مشروع «الممر اإلقتصادي الصيني الباكستاني»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ّ
أكدت الصني امس االول الســبت
أنها ســتواصل دعمها ملشــروع
«املمــ ّر اإلقتصــادي الصينــي-
الباكســتاني» الرامــي لتطوير
البنيــة التحت ّية في باكســتان،
وذلك إثر اســتقبال رئيس وزرائها
لي كيكيانغ لنظيره الباكستاني
عمران خان الذي يسعى للحصول
على مســاعدات واســتثمارات
من ثاني أكبر قــوة اقتصادية في
العالم.

ويأتــي املوقف الصينــي بعد أن
سادت مخاوف من أن تدفع األزمة
املاليــة التي تعاني منها إســام
آباد بكني إلى تقليص مشاريعها
فــي البالد حيــث تســاهم في
بناء «املم ّر االقتصــادي الصيني-
الباكستاني» ،وهو مشروع يهدف
إلى تعزيــز الروابط فــي مجالي
الطاقة واملواصــات بني منطقة
شينجيانغ في غرب الصني وبحر
العرب عبر باكستان.
ُعد الصني مستثمرا ً رئيسيا ً في
وت ّ

باكستان حيث يعمل البلدان على
تنفيذ املشروع الذي تناهز قيمته
 50مليار دوالر ومت ّوله بكني جزئياً،
ويدخل فــي إطار مبــادرة «احلزام
والطريق» التــي أطلقها الرئيس
الصيني شــي جينبينغ كبرنامج
دولي طمــوح مرتبــط بالتجارة
والبنى التحت ّية.
ولقيــت املبــادرة ترحيبــا دوليا
وانتقادات على الســواء .وفي حني
اعتبــر البعض أنها تســد نقصا
حــادا فــي التمويل فــي العالم

النامي ،اعتبر آخــرون أن القروض
الصينية قد يكــون الهدف منها
إغراق الدول التي تتلقاها بالديون.
وتع ّرضــت مشــاريع «احلــزام
والطريــق» النتقادات حــادة في
باكستان بســبب غموض شروط
اإلقــراض ،وقد اعتبــر البعض أن
ســخاء بكني قد يفاقــم األزمة
املاليــة التي تعاني منها إســام
آباد.
وق ّللــت باكســتان والصني امس
االول الســبت مــن شــأن تلك

اإلنتقــادات واخملــاوف ،واعتبرتا أن
املشــروع جزء أساسي من خطط
إنعــاش اإلقتصاد الباكســتاني.
وخالل لقائه لي دعــا خان نظيره
الصيني لزيارة باكستان ليشهد
بنفســه التغييــر الــذي أحدثه
املشروع الضخم على األرض.
وقــال خان «فــي العــام 2013
كان املمــ ّر االقتصــادي الصيني
الباكستاني مج ّرد فكرة .أما اآلن
فهو واقع».
وأضاف «نشــعر أن هــذه فرصة

لتتقــدم بالدنــا وجتــذب
رائعــة
ّ
االســتثمارات» ،مشــيرا ً إلى أ ّن
املشــروع «مينحنــا فرصــة لرفع
ومعدل النمو».
مستوى معيشتنا
ّ
من جهته أثنى لي على العالقات
مع إســام آباد وقــال إن «الصني
وباكســتان شــريكتان فــي كل
الظروف».
ّ
وأكد رئيــس الــوزراء الصيني أ ّن
«باكســتان لطاملا اعتُبرت أولوية
بالنســبة للسياســة اخلارجية
الصينية».
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كردستان ترفع سقف صادراتها النفطية إلى  400ألف برميل يوميًا

 124.8مليون دوالر
مبيعات المركزي

بغداد  -الصباح الجديد:
تراجعت مبيعات البنــك املركزي العراقي من
العملــة األجنبية ،أمس األحــد ،إلى 124.861
مليــون دوالر فــي مقابــل مبيعــات قيمتها
 142.706مليــون دوالر مبزاد يوم اخلميس؛ بنحو
 17.845مليون دوالر.
وأوضــح املركزي ،فــي بيان ،أن ســعر الصرف
بلــغ  1190دينارا ً لكل دوالر ،فــي املزاد املنعقد
مبشاركة  29مصرفاً.
ونــوه البنك بأن تلك املبيعــات هي نتائج مزاد
(اليوم) االثنني؛ موضحا ً أن إجمالي البيع الكلي
بلغ  151.261مليون دوالر.
وبلغ حجــم املبالــغ املبيعة لتعزيــز أرصدة
املصارف فــي اخلارج  123.25مليــون دوالر ،في
حني ُقدر إجمالــي النقد املبيــع بنحو 28.01
مليون دوالر.

قطر تعين وزير دولة
لشؤون الطاقة

دبي ـ رويترز:
أفاد أمر أميــري أن قطر عينت ســعد الكعبي،
الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية قطر
للبترول ،في منصب وزير الدولة لشــؤون الطاقة،
وذلك ضمن تعديل وزاري أمس األحد.
وعينت قطــر الرئيس التنفيــذي ألكبر بنوكها
والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية في
منصبني وزاريني مهمني في إطــار تغييرات تأتي
وسط خالف ممتد مع عدد من الدول العربية.
وأصدر أمير البالد الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني
مراسيم إلعادة تشكيل مجلســي إدارة شركة
قطر للبترول وجهاز قطر لالســتثمار ،تاسع أكبر
صندوق ثروة ســيادي في العالم بأصول نحو 300
مليار دوالر.
هذا أول تعديل وزاري فــي قطر ،أكبر منتح للغاز
الطبيعي املســال في العالم ،منــذ أوائل .2016
ويواجه البلد مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من
السعودية واإلمارات والبحرين ومصر منذ حزيران
 .2017وتتهــم الدول األربع قطــر بدعم اإلرهاب
والتقرب من إيــران .وتنفي قطر االتهامات وتقول
إن املقاطعة تستهدف املساس بسيادتها.
و ُعني الرئيــس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي
أحمــد الكواري فــي منصب جديــد يجمع بني
التجــارة والصناعة في وزارة واحدة .يأتي ذلك في
إطار تعديل وزاري شــمل تغييرات بوزارات العدل
والعمل والشؤون االجتماعية.

تراجع مؤشر سوق

األسهم السعودية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلق مؤشــر األســهم الســعودية الرئيسة
منخفضــا  32.44نقطة ليقفل
أمس االحــد
ً
عند مستوى  7846.93نقطة ,وبتداوالت بلغت
قيمتها أكثر من  2.4مليار ريال.
وبلغ عدد األسهم املتداولة أكثر من  117مليون
سهم تقاســمتها أكثر من  101ألف صفقة
ســجلت فيها أسهم  93شــركة ارتفا ًعا في
قيمتها ,فيما أغلقت أســهم  81شركة على
تراجع.
وكانت أســهم شــركات صــادرات ,وعناية,
واألســماك ,واحتاد اخلليــج ,وأمانــة للتأمني
األكثر ارتفا ًعا ,أما أســهم شــركات اخلدمات
األرضية ,ومنــاء للكيماويات ,والدوائية ,وأنابيب
السعودية ,وأســترا الصناعية فكانت األكثر
انخفاضا في التعامالت ,حيث تراوحت نســب
ً
االرتفاع واالنخفاض ما بني  10%و . 6.01%
في حني كانت أســهم شــركات اإلمنــاء ,ودار
األركان ،وكيان الســعودية ,وزين الســعودية,
واســمنت جنران هي األكثر نشــاطا بالكمية,
كما كانت أســهم شــركات اإلمناء ,وسابك,
وكيان السعودية ,ودار األركان ،ومناء للكيماويات
هي األكثر نشاطا في القيمة.

العراق يوقف صادراته من حقول كركوك إلى إيران
بغداد الصباح الجديد:
متاشيا ً مع العقوبات األمريكية
على إيران ،قالت وكالة بلومبرج
اإلخبارية ،أمس االحد ،أن العراق
أوقف صادراته من حقول النفط
الشمالية في كركوك إلى إيران
قبل ثالثة أسابيع.
وكانت صــادرات اخلام إلى إيران
تنقل عبــر شــاحنات ،وكانت
احلمولة القصوى قبل التوقف
تتــراوح بني  30 – 20ألف برميل
يوم ًيــا ،إذ يصل إنتــاج حقول
كركوك حاليا ً نحــو  230ألف
برميل يومياً.
وميكن أن تزيــد كركوك اإلنتاج
بإضافــة  100ألف برميل يوم ًيا
عندما ت ُســتأنف الصادرات إلى
مينــاء «جيهــان» التركي عبر
خط أنابيب كردي.
علــى الصعيــد ذاتــه ،رفعت
حكومــة إقليــم كردســتان،
أمس االحد ،ســقف صادراتها
من النفط اخلــام إلى  400ألف
برميل يوميا.
وقالــت حكومــة االقليم في
بيان لهــا ،إن «اإلنتاج في حقل
(فيشخابور) ،القريب من مدينة
دهوك ،زاد مبعدل  50ألف برميل
يومياَ».
وتابعت أن هذه الزيادة «تعوض
عن النقــص احلاصل في حقل
(تاوكــي) القريب من بلدة زاخو،
الذي انخفــض إنتاجه منذ متوز
 2017مــن  107آالف برميل إلى
 80ألف برميل يوميا َ فقط».

كانت صادرات الخام
إلى إيران تنقل عبر
شاحنات ،وكانت
الحمولة القصوى قبل
التوقف تتراوح بين 20
–  30ألف برميل يوميًا،
إذ يصل إنتاج حقول
كركوك حالي ًا نحو 230
ألف برميل يومي ًا

حقول كركوك النفطية

وأضــاف البيــان ،أن حكومــة
اإلقليــم أقامــت محطة ضخ
للبتــرول فــي بلدة شــيخان
مبحافظــة دهوك ،من شــأنها
رفع قدرة أنابيــب التصدير في
اإلقليــم بواقع  900ألف برميل
يوميا ،موضحــا أن اإلقليم بات
قادرا اآلن على تصدير  400ألف
برميل من النفط اخلام يوميا.

وكانت وزارة النفــط ،قالت ان
مجموع ايرادات النفط لشــهر
تشــرين األول املاضي بلغت 8
مليارات دوالر.
وبينت الوزارة ،في بيان صحافي
وردت نسخة منه الى «الصباح
اجلديــد» ،ان مجموع الصادرات
النفطية وااليــرادات املتحققة
لشــهر تشــرين االول املاضي

ارتفعت مقارنة بشــهر ايلول
املاضــي ،بحســب االحصائية
االوليــة الصادرة من شــركة
تسويق النفط «سومو».
وأضافت أن «كميــة الصادرات
من النفط اخلام بلغت اكثر من
( )107مليونــا و( )530الفا و()8
برميل ،بإيرادات بلغت اكثر من
( )8مليارات و( )55مليونا و()257

أميركا والصين ..إلى «صفقة تجارية عادلة»
متابعة الصباح الجديد:
أعلن الرئيــس األمريكــي دونالد
ترامــب عــن إحــراز تقــدم في
املباحثات بشأن التجارة مع الصني،
وأعــرب عن قناعته بــأن الدولتني
ستتوصالن إلى صفقة جيدة.
وقال ترامب للصحفيني في البيت
األبيض« :كانت لدينا مناقشــات
جيدة جدا مع الصني .ونحن نقترب
كثيرا من حتقيق شيء ما» ،مضيفا
أن الصني «ترغــب كثيرا بالتوصل
إلى صفقة».
وتابــع« :أعتقــد بأننا ســنعقد
صفقة مع الصني وســتكون هذه
صفقة عادلة للجميع».
وأكد ترامب أنه سيناقش موضوع
التجــارة خالل لقائــه مع الرئيس
الصينــي شــي جني بينــغ على
هامش قمة مجموعة العشــرين
فــي األرجنتني يومي  30نوفمبر و1
ديسمبر.
من جانبه ،صرح كبير املستشارين
االقتصاديني لإلدارة األمريكية الري
كودلو بأن الواليات املتحدة والصني
لم تقتربا من الصفقة لتســوية
خالفاتهما بشأن التجارة ،وأضاف
أنه ليس متفائال بشــأن إمكانية
التوصل ملثل هذه الصفقة.
وأعلنت واشــنطن السماح مؤقتا
لـ 8دول مبواصلة اســتيراد النفط
اإليراني بعــد ســريان عقوباتها
اجلديــدة ضد طهــران اعتبارا من

تقـرير

اليوم االثنني ،بشرط تقليص هذه
الدول ألحجام استيرادها هذا.
ولم يذكــر وزير اخلارجية األمريكي
مايك بومبيو ،الذي أعلن القرار يوم
اجلمعة  ،أســماء تلك الدول ،لكن
االحتــاد األوروبي ككل ،الذي يتألف
مــن  28عضوا ،لــن يحصل على
إعفاء من ضرورة االلتزام بعقوبات
أمريكا ضد إيــران ،إذ أكد بومبيو:
«إن الدول التي حصلت على إعفاء
أثبتت قيامها بجهــود كبيرة في
اجتاه وقف وارداتهــا النفطية قدر
اإلمكان» من إيران.
وأشــار إلــى أن «اثنتــن من هذه
الدول تعهدتا بقطع وارداتهما من
النفط اإليراني متاما ً في املستقبل،
فيمــا ستســتمر الدول الســت
األخرى في شــراء النفط اإليراني

بكميــات أقل بكثير مــن فترة ما
قبــل العقوبات» ،مبينــا ً أن «هذه
املفاوضــات متواصلة» وأن «الدول
املعنية تقع خارج االحتاد األوروبي».
ونقلــت وكالــة «بلومبــرغ» عن
مسؤول أمريكي قوله ،إن واشنطن
وافقــت علــى الســماح لثماني
دول باالســتمرار في شراء النفط
اإليراني بعد إعادة فرض عقوباتها
على طهران ،بينها كوريا اجلنوبية،
احلليف املقرب من الواليات املتحدة،
إضافة إلى اليابان والهند.
وقــال اخلبيــر ،كاليتون آلــن ،في
شــركة االستشــارات «هايــت
سيكيوريتيز» ،في مذكرة« :نعتقد
أن ترامب ســيوافق على استيراد
الصني بعض الكميات (من النفط
اإليراني) ،علــى نحو مياثل املعاملة

التــي تتلقاهــا الهنــد وكوريــا
اجلنوبية».
وكشــف وزير اخلزانــة األمريكي
ســتيفن منوتشــن أيضــا،
أن واشــنطن أبلغــت شــبكة
«ســويفت» ،أي نظام التحويالت
املاليــة العامليــة التــي مقرهــا
بلجيكا ،أنها تنوي قطع خدماتها
عــن جميــع املؤسســات املالية
اإليرانيــة التي تخطــط الواليات
املتحــدة لوضعهــا فــي قائمة
ســوداء اعتبارا من اليــوم االثنني.
وامتنع عن ذكر أسماء املؤسسات
املستهدفة.
وإعــادة فــرض العقوبــات على
طهران جزء من مسعى مشترك
أوســع إلســرائيل وللرئيــس
األمريكي ،دونالــد ترامب ،بهدف
إرغــام إيــران علــى التراجع عن
سياســتها اإلقليمية وبرامجها
النوويــة والصاروخيــة ودعمها
حللفائهــا فــي اليمن وســوريا
ولبنان ومناطق أخرى في الشرق
األوسط.
وادعى بومبيو أن «هذا اجلانب من
احلملة يهدف إلى حرمان النظام
(اإليرانــي) مــن اإليــرادات التي
يستخدمها لنشر املوت والدمار
حول العالم ...هدفنا النهائي هو
إجبــار إيران علــى التخلي بنحو
دائم عــن أنشــطتها املتطرفة
والتصرف كدولة طبيعية».

الف دوالر».
وقــال املتحــدث باســم وزارة
النفط عاصم جهاد ان مجموع
الكميات املصــدرة من النفط
اخلام لشهر تشرين االول املاضي
من احلقول النفطية في وسط
وجنوب العــراق بلغت اكثر من
( )107مليونــا و( )530الفا و()8
برميل ،بإيرادات بلغت اكثر من

( )8مليارات و( )55مليونا و()257
الف دوالر ،في حني لم تســجل
االحصائية صــادرات من حقول
كركوك.
واشــار جهــاد الــى ان املعدل
اليومي للتصديــر بلغ ()3,469
مليــون برميــل ،موضحــا ً ان
معدل سعر البرميل الواحد بلغ
( )74،912دوالراً.

طهران تطالب بغداد سداد
مليار دوالر ديون الكهرباء
بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب وزيــر الطاقــة االيراني،
محمود رضــا حقي فام ،العراق
اإلسراع في دفع ديون الكهرباء
إلى إيران ،والتي جتاوزت قيمتها
مليار دوالر أميركي.
وكالة هيئة اإلذاعة والتلفزيون
اإليرانــي ،نقلت عــن نائب وزير
الطاقة اإليراني ،واملنسق العام
لشــركة "توانير" قوله" :يجب
علــى الســلطات العراقيــة
اإلسراع في دفع ديون الكهرباء
إلى إيران ،والتي جتــاوزت مليار
دوالر أميركي".
يذكــر ان العراق يشــتري نحو
 1000ميغاواط مــن ايران عبر
خطني في ديالى شــماال وخط
آخر في البصرة ورابع في مدينة
العمارة جنوبا.
في الســياق ،أعــادت محطة
كهرباء الناصرية احلرارية جميع
خطوط نقــل الطاقة املتضررة
بسبب العواصف واألمطار الى
العمل في اقضيــة محافظة
ذي قار ،كما اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺣﺪة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ
اﺠﻧﺎز ﺻﻴﺎنتهـــا مبــا ﻳﺴﻬــﻢ
ﻓـﻲ زﻳـﺎدة اﻧﺘﺎﺟﻬـﺎ ﻣـﻦ
اﻟﻄﺎﻗـﺔ.
مصدر مطلع قــال ،إن 'اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ اﺤﻟﺮارﻳﺔ ﺑﺪأت اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ
اســتمرت  45ﻳﻮﻣﺎ' ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻬﺎ
'ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻌﺎﺠﻟﺔ اﻻﻫﺘﺰازات ﺑ
(اﻟﺘﻮربني) اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ املفترض
اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﺮﻛﺎت اﺟﻨﺒﻴﺔ ،اﻻ
اﻧﻬﺎ اﺠﻧﺰت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املــاكات
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ باملديريــة،
ﻤﺑﺎ اﺳﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500
ﻣﻴﻐﺎواط'.
وأضــاف ان 'ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
اﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400ﻣﻴﻐﺎواط
وﺑﻮاﻗﻊ  150ﻣﻴﻐﺎواط ﻟﻜﻞ
وﺣﺪة ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 100ﻣﻴﻐﺎواط ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﺖ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ'.
ومضــى الــى القــول" ،جرى
التعاقــد ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ روﺳﻴﺔ
ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ
احملطــة" ،موضحــا ً ان 'داﺋﺮﺗﻪ
اﻋﺎدت ﺟﻤﻴﻊ اﺨﻟﻄﻮط واﻻﺑﺮاج
املتضــررة ﺟﺮاء اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ احملافظــة ﻣﺆﺧﺮا
اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ املناطق اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ
ﻟﻘﻄــﺎع ﺳـﻮق اﻟﺸﻴـﻮخ ﻓـﻲ
ﻗﻀـﺎء اﻟﻔﻬـﻮد وﻧﺎﺣﻴﺘـﻲ
اﻟﻜﺮﻣـﺔ واﻟﻄـﺎر.

السوق يشهد نزوحًا للمضاربين

فيض المعروض النفطي يعترض موجة صعود األسعار
الصباح الجديد ـ وكاالت:
يواجــه االجتــاه الصعــودي القوي
ألســواق النفط علــى مدى عامني
أقوى اختبار في األشــهر املقبلة إذ
أن فيض اإلمدادات واخملاوف املتنامية
مــن ضعــف اقتصــادي يخلخالن
الطلب عامليا.
وجتــاوز ســعر اخلــام  75و 85دوالرا
للبرميل قبل شــهر فحسب لكن
العقــود اآلجلة للخــام األمريكي
وبرنت يواجهان فــي الوقت الراهن
موجــة بيع تكاد ال تهــدأ .ولبعض
الوقت لقيــت األســعار دعما من
آمال أن تؤدي إعادة فرض العقوبات
األمريكيــة على إيــران إلى خروج
كميات من السوق.
لكن األمر تغير األسبوع املاضي ،إذ
أشار أكبر ثالثة منتجني في العالم،
روسيا والسعودية والواليات املتحدة،
إلــى أنهــم يضخون مبســتويات
قياسية أو قرب مستويات قياسية،
في حني قالت الواليات املتحدة إنها
ستســمح باعفاءات تتيح لعمالء
مواصلة اســتيراد النفط اإليراني
مما يضعف تهديــد حدوث أزمة في

اإلمدادات.
هذه العوامل ،إلى جانب مجموعة
البيانات االقتصادية الضعيفة في
اآلونة األخيرة من الصني وأســواق
ناشئة أخرى ،حولت مجرى احلديث
من جديد صوب مخــاوف التخمة
ودفعــت العقــود اآلجلــة للخام
األمريكــي ملســتويات متدنية لم
تشــهدها منذ نيســان وعطلت
االجتاه الصعودي الــذي وجد دعما
ثابتا خالل فترات انحساره الطفيف.
وأشار منحنى العقود اآلجلة للخام
األمريكي على مدى عدة أشهر إلى
توقعات بشــح في اإلمدادات لكن
العقود اآلجلة أصبحــت تنبئ بأن
املستثمرين يعتقدون أن النفط قد
يغمر األسواق خالل األشهر املقبلة.
وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش
وشركاه ”يشير مدى الهبوط األخير
إلى ان الطلــب العاملي أضعف من
املتوقع بسبب مســألة الرسوم ،ال
سيما بني الواليات املتحدة والصني“.
وشهد الســوق نزوحا للمضاربني
أيضــا .ففي األســبوعني املاضيني
تراجعت املراهنــات الصافية على
صعود األســعار إلى أقل مســتوى
فيما يزيد على عام وتســارع البيع

يوم اخلميس املاضي لينزل خام غرب
تكساس الوســيط األمريكي عن
 65دوالرا للبرميل وهو مستوى ظل
صامدا في موجات البيع الســابقة
خالل الصيف واخلريف.
وارتفعت سوق النفط ترقبا إلعادة
فرض الواليات املتحــدة العقوبات
على إيران رســميا األسبوع احلالي
ونتيجة للمخاوف مــن أن إمدادات
منتجــن مثــل الســعودية قد ال
تكفي لتعويض النقص.
غيــر أن احلكومــة األمريكية قالت
يوم اجلمعة إنها ستســمح لعدد
من الدول ،من بينها كوريا اجلنوبية
وتركيــا ،باســتيراد اخلــام اإليراني
مؤقتا عقب بدء ســريان العقوبات
يــوم االثنــن لتتفادى فــي الوقت
احلالي التهديد األمريكي بعقوبات
اقتصادية.
وبالرغم مــن ذلــك ،يعتقد بعض
احملللني أن التراجــع احلالي أكثر مما
ينبغي وأنه حدث بســرعة كبيرة.
ولن يتمكن املنتجون الرئيســيون
في أوبك من إضافــة إمدادات عند
احلاجــة ،الســيما وأن اخلطر مازال
يحــدق باإلنتاج في ايــران وفنزويال
وليبيا.

وقــال احملللون في برنشــتاين ”فقد
مليــون برميــل يوميا مــن إيران،
وتراجعــات أكبر فــي فنزويال ،مع
االضطرابــات اجليوسياســية في
ليبيا ونيجيريا قد ميحو بســهولة
الطاقة الفائضــة القليلة الباقية
لدينا“.
وارتفع إنتاج منظمــة أوبك بقيادة
السعودية ملستويات لم يشهدها
في عامني .وســجل انتاج الواليات
املتحدة مستوى قياسيا عند 11.3
مليون برميل يوميا في آب وزاد إنتاج
روسيا إلى  11.4مليون برميل يوميا
وهو أعلى مســتوى حلقبة ما بعد
االحتاد السوفيتي.
وقال فؤاد رزق زادة احمللل في فوركس.
كوم إن النطــاق الرئيس الذي يجب
متابعته بالنسبة للخام األمريكي
هو بــن  64.45و 64.80دوالر إذ لقت
األسعار دعما في السابق.
وتابــع :إذا نــزل النفــط عــن هذا
املســتوى فإن ”التراجع ســيكون
أسهل من االرتفاع“.
وأضاف« :بالنســبة لبرنت فيجب
متابعة النطاق بــن  69.50و69.60
دوالر للبرميــل وإذا هبــط عن ذلك
فقد نرى تصحيحا أكبر بكثير».
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حذام يوسف طاهر

ثقافة

دراسة

بين العربانة والكفاح والبياض الدامي في ..محطات
يوسف عبود جويعد

وزارة الثقافة ام مجلس
وطني للثقافة؟

كثرت في اآلونة األخيرة مطالبــات املثقفني بأهمية ابعاد
وزارة الثقافة من فوضى توزيع الوزارات بشكل عشوائي دون
دراسة وتدقيق مبهارة وإمكانيات من يستلم هذه الوزارة ،بل
ان بعضهم طالب بإلغاء وزارة الثقافة وحتويلها الى مجلس
وطني ثقافية او منتديــات ثقافية متارس عملها بعيدا عن
زحمة البرملان وجلانه الثقافية.
ومثل وزارة الثقافة ،وهي من الوزارات املهمة يفترض هناك
الية مختلفة في اختيار وزيرها ،وال يخضع لنهج احملاصصة
املقيــت الذي جر البالد الــى اخلراب اقتصاديــا واجتماعيا
وسياســيا ،وال أدرى ملاذا التمسك (باحملاصصة) رغم تعرض
احلكومة الى الفشــل عبر خمســة عشر سنة من اجلهل
والالمسؤولية! .
وقد ناشــد احتاد االدباء في أكثر من مناسبة ،ومنذ سنوات
بضــرورة اخــراج وزارة الثقافــة من حســابات احملاصصة،
ولكن يبــدو ان املوضوع خارج ســيطرة احلكومة ،واال ملاذا
هــذا اإلصرار على ان يقود وزارة الثقافة شــخص بعيد عن
املشهد الثقافي؟!! ،ســيما ونحن نعلم وندرك ان الوسط
الثقافي ملــيء بالطاقات والكفاءات ،التي تســتطيع ان
تديــر وزارة الثقافة وفق رؤى واضحة ،متناغمة مع ما يريده
املثقف العراقي ،فنحن لســنوات مضت لم نشــهد والدة
فرقة موســيقية جديدة ترفد الوســط املوسيقي بدماء
جديــدة ،اال اجتهــادات فردية مثل مبادرة املوســيقار كرمي
وصفي مشكورا ،ولم نشهد كذلك والدة فرق فنية للرقص
الفلكلوري او الشــعبي الذي طاملا امتــع اجلهور العراقي
والعربي والعالم بعدد مــن اللوحات الفنية اجلميلة ،بل ان
فرقة الفنون الشــعبية تراجع نشــاطها لألسف ،بسبب
املعوقات التي يضعها من هو مسؤول عن اللجان الثقافية،
وفي بعــض املهرجانات منعــت الفرق الفنيــة من تقدمي
اســتعراضاتها وخيبت ظن اجلمهــور والقائمني على هذه
املهرجانات!  ،من هنا نقول ان وزارة الثقافة والسياحة يجب
والبد ان تكون حتت اشــراف وإدارة واحد من مثقفي العراق
وادبائــه النهم أولى بإدارة وزارتهم بعد فشــل االخرين من
النهوض بها وتقدمي الدعم للفعاليات الثقافية.
أكثر من مهرجــان أقيم في بغداد واحملافظات تنصلت وزارة
الثقافة من دورها وتركت االدبــاء واملثقفني يلجأون جملالس
احملافظــات ،طالبني الدعم مــن أجل تواصــل الفعاليات
الثقافية التي تشــكل أهمية كبرى في املشهد الثقافي
العراقي امام املتلقي احمللي والعربي.
فــي وقفة الحتاد االدباء صرخ املثقفــون واالدباء بصوت عال
وطالبوا بأن تكــون وزارة الثقافة وادارتهــا بأيدي املثقفني،
بــل ان الفنانة عواطف نعيم صرحت « إذا البد من الســير
مبنهج احملاصصة ،فالبأس نحن منثــل حزب املثقفني» ،وهنا
يجب ان تكون وزارة الثقافة بيد من يقدرها ويعرف قيمتها
ويصونها ،بعــد ان مللنا جتربة أكثر من منوذج مت اختياره من
قبل رئيس احلكومة وفشل مبهمته.

رواية محطات ،للروائــي حميد احلريزي،
وهي ثالثة أجزاء اجلــزء االول (العربانة)
واجلــزء الثاني (كفــاح) واجلــزء الثالث
(البيــاض الدامــي) وكل جــزء بكتاب
مســتقل  ،ونكون مع اجلــزء األول ،الذي
تدور أحداثة فــي محافظة النجف ،في
أحد محالت قضاء املشــخاب ،وقد نقل
لنا الروائــي ،البيئة بصدقها ووضوحها،
مســتخدما ً اللهجــة الدارجــة فــي
املشــخاب والنجف للحوار ،األمر الذي
جعل بقيــة االدوات الســردية  ،تنتمي
لهذا الصدق الفني في التناول بشــكل
تلقائي ,وهي من الروايــات التي تنتمي
الى الواقعيــة االنتقادية ،لكونها تنقل
لنا حقبة زمنيــة مهمة في تاريخ البلد
 ،وهي حكم نور الســعيد عــام 1952
–  1953ومــا بعد هــذ التاريــخ  ،اال أن
العتبة النصية التي إســتهلت مســار
مبنى الســرد ،هو ظهور الشــخصية
الرئيســية (كفــاح )او (مطشــر) يدور
بالشوارع واالزقة واملقاهي  ،ويتغوط في
صفيحة فارغة  ،واليســتطيع أن يفعل
ذلك فــي املرافق الصحيــة  ،ويأتي ذلك
بســبب ســنني العمر التي قضاها في
الســجون واملعتقالت وغــرف التعذيب
 ،وهــذا يعني بأننــا أمام روايــة دائرية
االحداث كوننا ســوف نكتشف أن هذه
االحداث هي ملا يحدث الحقا ً بعد مرورنا
على احــداث اجلــزء االول والثاني  ،بهذا
نعرف بإنهــا تبدأ من حيت انتهت ،وهذا
ما سوف نكتشفه في االجزاء الالحقة
 ،ويبقى الســارد العليم يرصد حركات
الشخصية احملورية ،حتى تعثر عليه أمه،
فتأتي به الى البيت وتعاجله  ،فيستعيد
وعيه ،ويصر على إخراج عربانة أبيه لبيع
(اللبلبــي)  ،ويقوم ببيع اللبلبي وســط
جتمع لعمال البناء ( املســطر) في وقت
دخول االمريكان والصــراع الذي دار بني
أبناء البلد وبينهم ،ويحدث إنفجار كبير
 ،مما يتســبب في وفاة هذه الشخصية،
وتتوقف االحداث في هذا  ،ثم ننتقل الى
حياة مظلوم والد (مطشر)  ،لنتابع حياة
هذه االســرة ،وحياة هذه احمللة بشــكل
تفصيلي  ،حيث نعيش أحداث ساخنة،
بني حكايــة مظلــوم بائــع (اللبلبي)
والوضــع السياســي املتــأزم ،وحيــاة
البلد إبان هذا احلكــم ،الذي غلب عليه
طابع التعســف والقمــع  ،وكثرت فيه
املظاهرات ،لتدخل تلك العربانة خضم
االحداث ويكون لها دور في سير العملية
الســردية  ،ومن خاللها نكتشف مدى
حاجة وفقر مظلــوم ،وكيف كان يعاني
من أجل احلصول على قوت عياله عندما

كانت العربانة مستأجرة  ،وكان مالكها
يأخذ حصة االسد من وارد البيع ,وكذلك
نكتشف العالقة الغريبة التي نشأت بني
وغنودة ومظلــوم  ،وهي زوجة رجل ثري،
وكذلك نتابع حياة مطشــر ابن مظلوم
 ،وعالقــة الصداقة احلميمة بني مظلوم
واســتاذ منير ،الذي كان يساريا ً  ،وتكمن
جمالية الســرد  ،وكذلــك عنفوانها ،
بكون الروائي إســتطاع إستجزاء هذه
احمللة وبقية االماكــن التي ضمتها في
مــن النص وحملهــا  ،وفرشــها أمام
املتلقي  ،بكامــل تفاصيل احلياة فيها ,
اجليران  ،مقهى (عبد ننه)  ،املدرسة ،فرن
اخلبز ،الســوق  ،املركز( ،التتنجي) النجار
 ،العالقة االنســانية النبيلة بني أبناءها،
النخوة والشهامة واالخوة والوفاء  ,كون
عندما اعتقل مظلوم بحجة أن العربانة
تخفي منشــورة ضد الســلطة  ،انبرى
اجلميع من أجل أخراجه من الســجن ,
واخيرا ً اســتطاعت غنودة بحكم نفوذ
زوجها اطالق سراحه  ,واحتفل اهل احمللة
بهذه املناســبة ،والذي قرب هذه الرؤية
إختياره اللهجة الدارجة كســياق فني
حلوارالنص .
(استقبلته غنودة بإبتسامتها املعهودة،
هــا أبو «مطشــر» ســحولوك هذولة
الظالم ،شــافوك فقير وما لك احد ,ما
حصلو غيرك يتهمونه حطوه ابراسك..
واهلل واهلل بهذلك أحوالهم
وهكذا فإن هذا اجلزء كحال بقية األجزاء،
هو رواية بكامل أدواتها  ،وبكل تقنياتها
 ,وهي قائمة بحد ذاتها ،وسوف نكتشف
الحقا ً مدى إرتباطها ببقية األجزاء ،حيث
أن دورة االحداث تكبر وتتأزم ،ويشــترك
مطشــر في املظاهرات ،كمــا يتعاون
مظلوم مع املتظاهرين ،وحتدث تفاصيل
كثيرة ســوف يطلــع عليهــا املتلقي،
ويتغير أسم مطشر الى (كفاح) كأسم
حركــي كونــه واحد مــن املتظاهرين ،
وحتدث املفاجأة حيث أحد أبناء عشــيرة
مظلوم يقتــل رجل من عشــيرة وهم
يطالبون بالثأر ,مما حدى مبظلوم أن ينتقل
الى واليــة النجف ،ومن ثــم الى بغداد
 ،وهكــذا فإن أحداث هــذا اجلزء نقل لنا
حقبة زمنية مهمة من تاريخ البلد.
في اجلزء الثاني رواية (كفاح)
سوف نشــهد إنتقالة جديدة ،تشكل
احلركــة الطبيعية ملبنى الســرد ،حيث
احلس التصاعــدي الســردي ،واكتمال
احلبكة ،وظهور الثيمة ،وكذلك نشــهد
أيضا ً إنتقال الشخصيات الرئيسية الى
العاصمة (بغداد) مظلوم واستاذ منير .
(أي ولــك  ..لبغداد مــره وحده ال هنا وال
هنا ..انتــه جاضعت بـ»املشــهد» أدور
لبغداد...اشــلون راح أتدبــره ..اهلل كرمي

غالف الرواية
عليــك يابو اجلوادين يا باب احلوايج ..لنك
تسفره بوجهي وتأمني بوطن) ص 5
وقد غلب على هذا اجلزء طابع التقريرية
واملباشــرة والتوثيقية ،مــع االحتفاظ
مبســار الســرد االعتيــادي ،لضــرورات
قــد جندهــا مهمــة  ,كوننا ســنكون
مــع حركة احلــزب الشــيوعي ونضاله
بكامل تفاصيلــه الدقيقة  ,ومنذ بداية
انطالقته ،وعندما يلتقي مظلوم بأستاذ
منير ،يتغير إســمه الى (عاصف) بينما
يكون اسم استاذ منير (سعدون) وسوف
نكتشــف فيما بعد أن استاذ منير هو
(ســام عادل) هذا املناضــل الكبير في
احلركة الشــيوعية ،ويعمل مظلوم في
مطبعة سرية للحزب ،ويتعلم تصفيف
احلــروف ،ويتعلــم القــراءة والكتابة،
ويصبح ماهرا ً فيها ،ثم ينتقل مع حركة
التقلبات التي شهدتها تلك املرحلة من

شعر

متابعات

الغزال...

نادي السرد يحتفي باشجار

نصير الشيخ
على الطاولة..
للغناء
ِ
مناديل ٌ
منفض ٌة للرمادِ
أيا ٌم من شرودٍ
واشوا ٌق مبهمة
ما بيننا ينث ُر العم ُر حبات ُه
خفيا ً تس ُر الرؤى
ُ
وتعرش فوق العيون
أكذوبة الدهر ان نفترق
ونوزع احالمنا للخريف.
وجنتيك
مبا ٍه حضور الزنابق على
ِ
ارمتاء النهار وشاحا،
البحيــرات فــي
اروادُ صمــت
صــدرك
ِ
ِ
املستفيقْ
املح خيط سنا يتدلى
ُ
أنش ُر اشرع ًة من ظمأ،
فراشك.
الصطياد
ِ
ما بيننا سبأٌ من محب ٍة
األمنيات
أفقٌ تهدهد ُه
ُ

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

يداك تباع ُد ظل يدي،
ِ
الوقت منا..
فينسرب
ُ
كأسي شا ًي ونطعمهما باحلنني.
نشرب
ُ
ّ
قلبك
سالفة
امنحيني
أقو ُل:
ِ
اشراقة الوجد واالئتالق
املوج اال غسيل توارى،
فما ُ
وصحو يتعت ُع في الطرقات
أيقظي الصدفة اآلن
مسالت حزني
برحيقك
أو خبئي
ِ
ِ
اردت ــ القصائد
أزرعي ــ ان ِ
في ضفة الليل او عند ساري ٍة للجنون.
وزعــي القبــات رغيفــا ً
لعاشــقك
ِ
املستهام..
يداك تباع ُد ارجوحة القلب
ِ
ما بيننا..
نشي ٌد على الطاولة..
واضغاثُ
احالم شاردة
ٍ
قصاصات ايامنا املفردة
ِ
نهارات ضيعتها اخلطى
ٍ
وشوارع ال تنتهي من نزق.
* الغزال  :كافتيريا للعشاق في ساحة
امليدان فترة التسعينيات.

تذكار المتنبي من وحي الوجع
فهد الصكر
املسرحي محســن الدراجي هو الذي
جمعنــا ذات يوم على رصيف شــارع
املتنبــي ،في جمعــة ال أتذكر مالمح
تاريخها ،وال صفات الوجوه التي حلت
في فنــاء الكتب املبعثــرة حتت اقدام
املارة ،اذ كانت حتيط مخيلتي خطوات
الرقيب الســري .الــذي ادرك جيدا ً انه
يحصي ادنى ســكناتي ،ولــذا راحت
ذاكرتي ال تدون االشياء.
أتذكر جيــدا ً انه اهدانــي مجموعته
الشــعرية (النهر الهــارب) التي د ّون
اوجاعها تخطيطــا ً رائعا ً بلذع واضح،

حياة احلزب ،ليكون في مطبعة ســرية
تخــص احلزب الشــيوعي ،وبعد إنقالب
الزعيم عبــد الكرمي قاســم للخالص
مــن احلكــم امللكــي  ,يتنفــس احلزب
الشــيوعي الصعداء ،وتنشط حركته،
اال أننا نشــهد تفاصيــل خفية كانت
حترك مخــاوف الزعيم من هــذا احلزب ،
فيظهر احلرس القومي ,الذي أحدث دمار
شامل في جدار هذا احلزب وأعدم قياداته
املهمة ومنهم استاذ منير (سالم عادل)
وبعض من الرفاق املهمني  ,وعلقت لهم
املشانق في االحياء الشعبية في فاجعة
لم يشــهد لها مثيــل  ,وكان مظلوم
(عاصف ) وهو شــمران ايضا  ،واحد من
نشطاء هذا احلزب ومن القياديني املهمني
بعد ان انتمى الى صفوفه ،ونشــهد في
هذا اجلــزء تفاصيل مهمة جــدا ً ,منها
حكايــة القطار الذي حمل  500معتقل

من كوادر احلزب مغللــن باألصفاد وقد
غلقــت عليهــم كابينــات القطار في
صيف متوز الالهب مما تسبب باختناقهم
وهو يقلهم مــن بغداد الى الســماوة
حيث نقرة السلمان ،وحكاية ا املقاومة
واملظاهــرات  ،ومحاولــة االنقالب التي
نظمها احلزب وباءت بالفشل  ،مما إنعكس
هذا الفشــل على الكوادر احلزبية التي
قتلت بســبب االخفاق في هذا املضمار،
ويتخلــص مظلــوم من هــذا احلصار ,
ويعمل في تنظيم حدائــق البيوت ،ثم
صياد ،ثم يستقر أخيرا ً في بستان الحد
جتار محلــة الكاظمية ،وكان الســياق
الفني انسيابيا ً متدفقا ً كثيفا ً مشحون
باألحداث التي تخص حياة البلد في تلك
احلقبة الزمنية ،وتبقى االحداث مفتوحة
الستقبال اجلزء الثالث.
وهكــذا ننتقل الى اجلــزء الثالث (رواية
البياض الدامي)  ،والتــي بدأت االحداث
فيهــا وكأن مظلــوم الناجــي الوحيد،
بعــد موجــة املظاهــرات واالعتقاالت
واالعدامــات والصــراع القائــم بــن
السلطة واحلزب الشيوعي ,وكانت هذه
االحداث تعتمد علــى مصادر تاريخية ,
ومتيل في عملية الســرد الى التقريرية
واملباشــرة والتوثيقية ,بينما جند حياة
مظلوم وعائلته تعتمد النســق الفني
الصحيح للعملية السردية املتبعة في
فن صناعــة الرواية ،حيث تكون االوضاع
شبه مســتقرة ،وخفوت حركة املسيرة
النضالية للحزب ،وحصول مظلوم على
مشــتمل يســكن فيه من قبل استاذ
فريــد ،فيحضــر زوجته تعيــش معه،
بعدهــا ميوت مظلــوم  ,ليظهر (كفاح)
بعد حصوله على شهادة الدكتوراه ثم
زواجه ،ثم مضايقته من قبل ازالم البعث
لكونه رفــض االنضمام للحزب  ,فينقل
ويرفض تنفيذ االمــر ويذهب الى االهوار
ليعمل فــي املعارضة ،تدور احداث منها
حكاية (سعيدة) و (وناطور) (وحاشوش)
الرفيــق البعثي و (ســرحان) وتفاصيل
كبيرة تختفي من خاللها حكاية (كفاح)
ثم يعود للظهور ،وهنا تعود االحداث من
بدايتها لنهايتها ،ومن نهايتها لبدايتها،
إذ انه تعرض لالعتقال والتعذيب ،وخرج
بعدها كما جرى فــي احداث اجلزء االول
 ،وفضــل الروائي أن ال يكرر تلك االحداث
مرة ثانية .
رواية محطات بأجزائهــا الثالثة ،رحلة
طويلة لنضــال احلزب الشــيوعي منذ
اربعينيــات القــرن املاضــي ،وحكايات
صادقة نقلت من الريف واملدينة ،ولهجة
ريفية صادقة اعطت للنص رؤية جمالية
مختلفة ،وجهد فني موفق .
من اصدارات دار الفؤاد للنشــر والتوزيع
لعام 2018

صديقنا الراحل -هادي الســيد -نزيل
فنادق ساحة امليدان التي ال حتمل درجة
أمتياز اال في نزالئها!.
ووضــع فــي مســامات جســدي
مخطوطته (أمارجي) خشية الرقيب
الذي يتابعه هو اآلخر!
كنت ادري ذلك!!
ســافرت (أمارجــي) وتســربت فــي
مسامات «العمارة» طالبا ً مني «خضر
قد» نشرها اذا ما دنا حبل املشنقة من
رقبته ،وهو قاب قوسني او ادنى منه !
«خضر قد» صــار صاحبي في ان أبوح
له بسر اعدام اشقائي االربعة ،بعد ان
سرني بســره ،وهو الوحيد الذي يعرف
بعد رفيق ارصفتي محســن الدراجي،
تاريخا َ مأســاويا ً دخلــه معي «خضر

قد» وال ادري إن كان ســعيدا ً ام تعيس
احلظ بلقائي به؟ وهو يدرك ان مديرية
االمــن العامة حتفــظ ادق التفاصيل
عني وتراقب نزالء ايامي وهو صار واحدا ً
منهم؟
أيــة لعنــة اصابــت «خضــر قــد»
بصحبتي؟!
-2صنــدوق بريــدي املرقــم  53213في
مكتب بــاب املعظــم ال يعرفه ايضا
اال املسرحي محســن الدراجي ،وفيما
بعد حفظه «خضر قد» ليسجل ورود
رســالة حتمل  100دوالر من صديق ف ّر
من لعنة االســتخبارات الى «بالد بره»
لينتقم نصيف وفا ًء من حذائي املمزق
بشــراء واحد غيره من سيارة تلخص

للحفاة أحذية بسعر الفقراء.
-3ادرك ان امــي ماتــت بوجعهــا على
اشقائي الذين اعلنهم على صفحات
جريدة العراقي الكاتب والروائي-حميد
اخملتار -ليبكي «خضر قد» بوجع ناطق
وهــو يتذكرها حني صنــع الضوء في
محيط بيتي املغادر في عقارات الدولة
لكائن آخــر ،وكانت فرحة بهذا القادم
بقبعته ،كأنه ســحر الطيف املوشم
مبعاودة احلنــن لقلبها في نكبة احلزن
اجلنوبي.
ظللت ســاكنا ً علــى اول رصيف في
شارع املتنبي غير ان دموعي فضحتني
امام االصدقاء.
ليعلن نصيف فلك انتماءه لي؟!.

الشاعر سعد ياسين يوسف

حذام يوسف
" الشــجرة بالنســبة لي هي أنا ،هي
اإلنســان وهــي العائلة هــي الوطن
والبيت والقيم وهي احلبيبة وهي املالذ،
وهي التي تساقط رطبا جنيا لنا ،وهي
الشــاهد وهي املقتول بحزن الفصول
… أليس لكل شــيء في احلياة شجرته،
أقصد جذرا وســاقا وفروعــا ...؟ ولذا
كانت الشــجرة وبدون وعي مني تتألق
في قصائدي تتوهــج معي لتعلن عن
وجودها في قصائدي ".
هذا ما اكده الشــاعر ســعد ياســن
يوســف وهــو يلقــي قصائــده من
مجموعته الشــعرية اجلديد (أشجار
الهثــة في العــراء) ،حيــث أحتفى به
نادي السرد السبت املاضي ،على قاعة
اجلواهــري في أحتــاد األدبــاء والكتاب
العراقيني.
أدار اجللسة الناقد د .علي حداد قائال":
هناك شــعراء يحاولون أن يؤسســوا
لتجربتهم على طراز خاص ،والشــاعر
سعد ياســن أحاطته األشجار لتكون
منطلق جتربته ،ولذا تواترت دواوينه على
هذا األطار ،لتصبــح مضمونا جماليا
يشتغل عليه ،واألشجار متتلك السمو
والعلو والتأويل لتغنــي قصائده فعال
جماليا رافقت كل دواوينه السابقة".
ليتــرك احلديــث للضيــف احملتفى به
فيقــول ":ترتبــط بناء شــخصيتي
الشــعرية بروافد متعددة ،األول والدي
أذ كان شاعرا واألخر املدرسة من خالل
مهرجانات الشعر واخلطابة ،وأصغائي
للقــرآن الكرمي وصوره القدســية وأنا
بعمــر يافــع  ،وكذلــك تأثيــر مدينة
العمارة على تكويني الشــعري  ،فهي
تعني حسب الشيخ جعفر ورعد زامل
وجمعة الالمي" .
ليقرأ بعــد ذلك مجموعة من قصائده
منها " الال هو ،مكابدات خيون "
تخللت اجللسة عدد من األوراق النقدية
بدأتها د .سهيرأبو جلود قائلة ":الشاعر
سعد ياسني يوسف شــاعر األشجار
املقدســة ،وانطلــق من هــذا اللقب

ألتســاءل هل من مصلحة الشاعر ان
تطغى عليه ســمة ما في أشعاره؟ ان
يعرف برمز يشار إليه من خالله دائما؟
في تقديري ال ،في معظم الدراســات
النقديــة عن مجموعات الشــاعر لم
تخرج عن دراســة اإلشــارات اللغوية
والــدالالت و الصور اجلماليــة لكن ما
نريــده في هــذه الورقــة ان اصل الى
مرتكز أساسي في شعر سعد ياسني
الن هناك الكثير مــن الدالالت الرمزية
التي تضطر املتلقي ان يكون في حالة
ارتبــاك وهو يوازن بني تبادل االشــكال
املعرفيــة والنقديــة ،الرمز لــه وجود
حقيقي فهو يرمز إلى فكرة ويســتمد
وجوده من اجملتمــع الذي يضفي معنى
خاصا إليه ،األشــجار عند يعد ياسني
كانت افقا دالليا تن ّوع ليشــمل مراحل
حياة اإلنسان ،والشاعر نفسه ن ّوع في
استخدامه سبل االنتقال من اجلزء الى
الكل والعكس ،األمر الذي جدد فيه من
الصورة التقليدية املعروفة الشــجرة
وهي تتعرى من أوراقها لتكتسي حلة
جديدة ،هذه الصورة يســعى الشاعر
احلق الــى التخلص منهــا او تلوينها
داخل احلقل الوصفي".
الناقــد أحمد فاضل شــارك أيضا في
هذه اجللســة  ":الشــاعر سعد صوت
شــعري يحمل مفردة نابضــة باحلياة،
ال تصعــب أمام قارئها الستكشــاف
معانيهــا ،فثيمة الشــجرة التي بنى
الشــاعر عليها أكثر نصوصه عليها،
هي رمز العطــاء ورمز الزينــة ،مانحا
حروفــه من خاللها لونــا أخضر زاهيا،
لكنه هنا فــي مجموعته يجلس الى
األشــجار محاورا ،باثا لواعج عواطفه،

باحثا عن ســر رفيفها وهــي تركض
في عراء األســئلة " ،اما الناقد يوسف
جويعــد فقــال ":من خــال متابعتنا
للشاعر سعد ياســن نرى أن شجرته
التي بدأها مع أطاللتــه األولى صارت
غابة من األشــجار ،وكبرت حتى صارت
عالم من الشــعر ،ولكن ال أحد يجيده
ســواه ،لها لون وطعم ورائحة تفيض
بالعذوبــة والشــعر ،وتنقــل لنا كل
احلاالت الذاتية واملوضوعية واإلنسانية
والكونيــة ،فتشــكل لنا هــذا املبنى
الشعري الرائع" .
امــا الناقــد فاضل ثامــر فتحدث عن
توظيف الشاعر ســعد لرمز الشجرة
الذي ظل مصدر فعل لتأويالت متعددة،
وهي تنتمي الى فضاء الطبيعة ،لكنه
أنســنها ،وهي تتحول الى أناء ،وميكن
القــول ( والكالم مــازال للناقد فاضل
ثامر) أنها متثــل معادلة ثنائية مبا فيها
من براءة وأســتالب وقســوة وحضارة،
وهي كذلك تنتمي الى قطب الطبيعة،
وكل عناصر هذا الرونق للحياة .
كما شارك الناقد علي الفواز بكلمة" :
اذا جاز لنا احلديث عن جتربة شــاعر ما ،
فالبد أن نتحدث عن واقع هذا الشاعر،
وهنا حاول الشــاعر ســعد ياسني أن
يعيد اجلانب التنفيذي لهذه الشــجرة
بوصفهــا أكثر تعبيرا عن اإلنســانية،
وأشار الفواز الى االشــتباك اإلنساني
الــذي متثل في لوحة الغــاف باعتباره
بوابة الدخول لفضاءات قصائد الديوان
".
ومسك اخلتام توقيع احملتفى به لديوانه
(أشــجار الهثة في العراء ) ،ليقدم له
الناقد فاضل ثامر لوح اجلواهري .

اعالن

االثنني  5تشرين الثاني  2018العدد ()4048
(Mon 5 Nov 2018 issue (4048

11

12

االثنني  5تشرين الثاني  2018العدد ()4048
(Mon 5 Nov 2018 issue (4048

اعالن

اعالن

االثنني  5تشرين الثاني  2018العدد ()4048
(Mon 5 Nov 2018 issue (4048

13

14

االثنني  5تشرين الثاني  2018العدد ()4048
(Mon 5 Nov 2018 issue (4048

اعالن

رياضة

15

االثنني  5تشرين الثاني  2018العدد ()4048
)Mon. 5 Nov. 2018 issue (4048

سمير خليل

اختتام البطولة العربية بالكرة الطائرة في القاهرة

مصر تحرز اللقب والبحرين وصيفا والعراق خامسا
القاهرة ـ نعيم حاجم*
اســدل الســتار يوم اول امس
الســبت علــى منافســات
البطولة العربية بتويج املنتخب
الوطني املصري بلقب البطولة
العربيــة ،في نســختها الـ21
بعد حتقيق الفــوز على الفريق
البحريني بثالثية اشوط مقابل
شوط واحد في ختام منافسات
البطولة العربية بالكرة الطائرة
.وسيطر املنتخب املصري على
أحداث املباراة ،وحسم األشواط
الثالثة لصاحله بنتيجة , :فيما
حل املنتخــب البحريني مبركز
الوصيف وجــاء فــي الترتيب
الثالث الفريق العماني واملركز
الرابع كان من نصيب املنتخب
اجلزائري فيما احتــل منتخبنا
الوطني الترتيب اخلامس بينما
حقق املنتخب الفلســطيني
الترتيــب الســادس فيما تذيل
القائمة الفريق االردني بدون ان
يحقق اي نتيجة تذكر.
واســتطاع املنتخــب املصري
من الفــوز بلقب البطولة التى
أقيمت بنظام الــدوري ملرحلة
واحــدة بني ســبعة منتخبات
شــاركت باحلدث العربي حيث
تغلبت مصــر فى املباراة األولى
علــى منتخــب االردن بثــاث
اشــواط من دون رد وفى املباراة
الثانية فازت مصر على اجلزائر
على 3ــ  1وفــى املباراة الثالثة
فــازت مصــر علــى منتخبنا
الوطني 3ــ صفــر فيما حقق

جانب من مباراة منتخبنا بالطائرة امام البحرين

الفــوز الرابــع علــى منتخب
فلســطني بنتيجــة 3ــ صفر
ايضا بينما استطاع الفراعنة
من الفوز على عمان بنتيجة 3ــ
 1ثم اختتمــت مصر مبارياتها
فــى البطولــة بالفــوز على
املنتخب البحريني بنتيجة 3ــ
 1ليحافظ العبــي مصر على
لقــب البطولة للمــرة الثانية

على التوالي ..وحصل منتخب
الفراعنة صاحــب اللقب على
مبلغ  10آالف دوالر ،بينما حصل
منتخب البحرين صاحب املركز
الثانى على مبلغ  5آالف دوالر و
عمان صاحب املركز الثالث على
 3آالف دوالر.
لم يســتطع منتخبنا الوطني
املنافســة على مركــز متقدم

 32فريقًا شعبيًا في بطولة كروية
نظمتها «بتروناس الغراف»
الناصرية ـ الصباح الجديد:
اقامت شــركة بترونــاس املاليزية
بطولــة كروية شــعبية في ناحية
الغراف التابعة حملافظة ذي قار ،القت
صداهــا في املنطقة ،مســتهدفة
تعزيز التواصل بــن أبناء محافظة
ذي قار.
وإذ تعــد هذه البطولــة ،لفرق كرة
القدم الشعبية ،من بني املمارسات
االجتماعية التي تقوم بها شــركة
بتروناس املاليزية العاملة في حقل
الغــراف النفطي ،فــان تنظيمها
اســتهدف التقارب واالنفتاح على
املناطــق املتاخمــة حلقــل الغراف
النفطي الذي تســتثمره بتروناس،
وقد نقلت قناة العراقية الفضائية
ختام أحداث البطولة.
وقال مدير عمليــات حقل الغراف،
ان "الهدف مــن البطولة جاء خللق
اجواء منســجمة وعالقــات طيبة
مع أبناء اجملتمع احمللي في الناصرية
عالوة علــى تنمية القــدرات التي
يتمتع بها شباب املنطقة".
وأضــاف ان "الفريــق الفائــز فــي
البطولــة (ألبو علي) تــوج بنجاح
البطولــة أوال ً ومــن ثم كأســها
وميدالياتها ما ّ
دل على جدية الفرق
املشــاركة في مثل هكذا بطوالت
شــعبية تســهم بتطوير املهارات
واللعبة عموماً".
من جانبــه ،قال قائممقــام ناحية
الرفاعي االســتاذ جمال مسير ،ان
"هكذا مشــاريع وهكــذا فعاليات
تســهم في رفع قــدرة الفرد وخلق
اجواء ايجابية بني شــركة بتروناس

بالبطولة العربية عندما انهى
مشاركته بخسارة كبيرة امام
العمانيــون 4ــ  1فــي اختتام
البطولــة العربيــة التي جرت
على استاذ القاهرة الدولي ..اذ
اكتفى بتحقيق املركز اخلامس
مــن بــن ســبعة منتخبات
شــاركت بهــذا احلــدث حيث
خســر في اول مباراة البطولة

أمــام اجلزائــر بثالث شــواط
لالشــيء وفي املبــاراة الثانية
حقق منتخبنــا الوطني الفوز
على الفريق الفلسطيني بثالث
اشوط وفي املباراة الثالثة خسر
منتخبنا امــام البحرين بثالث
اشــواط مقابل شــوطني وفي
اللقاء الرابع استطاع منتخبنا
من الفوز على املنتخب االردني

بنتيجة ثالث اشوط وفي املباراة
االخيرة خســر متخبنــا امام
ُعمــان بنتيجة اربعة اشــوط
مقابل شوط واحد.
واعرب مدرب منتخبنا الوطني
بالكرة الطائرة عالء خلف عدم
رضاه عن اخلسارة القاسية امام
الفريق العماني بنتيجة اربعة
اشواط مقابل شوط واحد بعد
ان قدم منتخبنا مســتوى غير
الئق بسمعة الطائرة العراقية
التــي اســتطاعت مؤخرا في
حتقيق العديد مــن االنتصارات
على املستوى العربي والقاري.
وأضــاف خلــف :ان الفريق لم
يقدم املســتوى املطلوب منه
عازيا ً االمر الى عدد من االسباب
منها الشــعور باالرهاق الذي ال
زال يشعر به الفريق بعد املباراة
مع املنتخب البحريني في اجلولة
املاضية التي خسرنها بصعوبة
مما ادى تاثيرها النفسي والبدني
على العبي منتخبنا.
هذا وجــرت البطولــة بنظام
دوري من دور واحد ،وحصل على
لقبها املنتخب املصري باعتباره
الفريــق األكثر فــوز ًا باملباريات
واألشواط على اإلطالق.
اجلديــر بالذكــر أن البطولــه
يشــارك فيهــا  7دول من أقوي
املنتخبــات العربية هي العراق
و عمان و فلســطني و اجلزائر و
البحرين و األردن بجانب املنتخب
الوطني املصري صاحب األرض.
* موفد االحتــاد العراق لإلعالم
الرياضي

 5أوسمة للشطرنج في كأس العرب
تونس ـ كريم اسود*
اختتمــت فــي قاعة املؤمتــرات في
العاصمة التونســية تونس فعاليات
بطولــة الفئات العمرية للشــطرجن
مبشــاركة منتخبات العــراق وتونس
واألردن وفلســطني وليبيــا و ُعمــان
واجلزائــر واالمارات واملغــرب واليمن

ومتكنــت الالعبة ســارة مســعود
(دون عشــرين عام) من احلصول على
الوسام الذهبي فيما حصلت الالعبة
ســالي عبــاس (دون  18عــام) على
الوسام الذهبي أيضا ونبأ سامي (دون
 16عام) على املداليه الفضيه وطيبه
مهــدي (دون  12عام) على الوســام

الفضي وأخيرا زيد عالء (دون  14عام)
حصل على الوسام البرونزي ..والعراق
احتل املركــز الرابع بعــد منتخبات
اجلزائر و االمارات وتونس.
* موفــد االحتــاد العراقــي لإلعالم
الرياضي

الجوية يتصدر دوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
تصدر فريق نادي القوة اجلوية بطل
كأس االحتاد اآلســيوي لثالث مرات
متتالية ،ترتيــب فرق الدوري املمتاز
بفــوزه أمس على فريــق الديوانية

انتخاب القيسي ترأس «المكتب
الرياضي» في اتحاد الصحفيين

مشاركون في البطولة
بفريقهــا املهتم بتطويــر اجلانب
احمللي في الغراف وبني أبناء منطقة
احلقل".
وشــارك في البطولة  32فريقا من
 30منطقة وقرية ..شباب طموحني
يأملون في بنــاء طاقاتهم وإلتفات
املسؤولني عن الرياضة في احملافظة
لهم لعلهــم يرفــدون املنتخبات
الوطنية بدماء جديدة.
الى ذلك ،قال الالعب احمد محسن،
فتمنــى علــى األنديــة العراقية
املنخرطة فــي دوري الدرجة األولى
واملمتــاز ان تنظــر الى الشــباب
العراقي الواعد فــي اللعبة والذي
ينتظر االهتمــام والرعاية".وأضاف
محســن ،أن "هذه البطولة مهمة
جدا ً على مســتوى اللعبة ملا القت
من حجم مشاركة وتنظيم".

تقرير

وفي حني مــا زال العالم يعيش في
أجواء كأس العالم ،انتهزت شركة
بتروناس هذه الفرصة لتنظيم دوري
الغــراف لكرة القدم مبشــاركة 32
فريقــا من  30قريــة داخل منطقة
اتفاقية حقل الغراف .هذا واستغرق
اكثر من شــهر ،بحضور نحو 5800
من املتفرجني قدمــوا من عدة قرى
ليشجعوا الفرق املشاركة.
اصــرار العراقيــن وولعهــم في
لعبتهــم املفضلــة كــرة القدم،
اســهم برفع حظر منظمة الفيفا
فــي  16اذار  2018عــن املنتخــب
الوطنــي .وكان رفع احلظــر مبثابة
العامل الرئيس النطالق مثل هكذا
بطولة تدل على مدى التزام شركة
بتروناس جتــاه العراقيــن وتطوير
طاقات الشباب.

بهدفي نظيفني ليرفع رصيده إلى
 15نقطة ،فيما تراجع نفط ميسان
إلى املركز الثاني وله  13نقطة بعد
تعادله سلبيا امام مضيفه أربيل.
واكتســح النفط ،ضيفــه امليناء

( )2-4أمس ،علــى ملعب الصناعة
باجلولة السادسة من الدوري املمتاز
لكرة القدم .وخطف فريق احلسني
الفــوز مــن مضيفه الســماوة،
بنتيجة .0-1

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتقدم اسرة حترير صحيفة «الصباح
اجلديــد» بالتهانــي والتبريــكات
للزميلة الصحفية انتخاب عدنان
القيسي ملناســبة فوزها مبنصب
رئيس مكتــب الصحافة الرياضية
في احتاد الصحفيني العراقيني.
وبينت ،القيســي ،ان مهمتها تعد
مكملة ملســيرة العمل املتواصل
في احتاد الصحفيني الذي يؤدي دورا ً
مهما في تعزيــز العمل الصحفي
ويضم كفــاءات لها خبــرات في
امليدان ،مقدمها شكرها إلى رئيس

انتخاب القيسي

االحتاد ،عبــد اجمليد احملمداوي ،لثقته
في امكانتها وتســميتها رئيسة
ملكتــب الصحافــة الرياضية في
االحتاد.
وســبق للزميلة ،انتخــاب ،العمل
في أكثــر من مؤسســة إعالمية،
وهــي ضمن الفريق املســاهم في
رفد صحيفتنا باألخبــار الرياضية
واملقاالت التي تنقــل فيها إجنازات
األلعــاب الرياضيــة وايضا حترص
علــى النقد البناء عبــر التقاطات
مهنية تهدف فيها إلى املساهمة
بالوصول إلى االفضل.

نحن والكالسيكو اإلسباني
خالل تاريخها الطويــل وحتى يومنا هذا كانت
الكرة األوروبية ومازالت زعيمة املالعب العاملية
،وجاء هذا التفرد والتفوق بسبب عراقة انديتها
ودورياتهــا وبطوالتهــا علــى صعيــد االندية
واملنتخبات الوطنية ،هذا التميز أســال لعاب
جنوم الكرة من خارج القارة العجوز للتســابق
وكسب فرصة االحتراف واللعب في احد االندية
االوروبية بل تعدى االمر ووصل حد جتنس بعض
هؤالء النجوم باجلنسية االوروبية .
وتقف دوريات الكرة في إسبانيا وإجنلترا وإيطاليا
وأملانيا وفرنســا باالضافة لهولندا في مقدمة
دوريات القــارة االوربية ،وبرغــم عراقة وتاريخ
الكــرة االنكليزية الطويل وســيطرة انديتها
على مالعب اوربا بجانب املانيا وايطاليا وهولندا
خــال القرن املاضي اال ان القرن احلالي شــهد
تنامي قــوة الكرة اإلســبانية وتزعمها للكرة
األوربية والعاملية بعد ان ســحبت البساط من
حتت نظيراتها االوربية بفضل انديتها الكروية
وعلى رأســها العمالقني الكبيرين ريال مدريد
وبرشــلونة اللذان خطفــا انظــار العالم مبا
يقدمانه من كرة جميلة ،مثيرة ويضمان خيرة
جنوم الكرة في إسبانيا والعالم وكسبا جمهورا
عامليا كبيرا قياســا باالندية االخرى وســيطرا
على اعلى نســب املشــاهدة في مباريات كرة
القدم ويكفي ان نذكر ان املباراة التي جرت في
شهر نيسان العام املاضي وصل عدد متابعيها
إلى  650مليون مشاهد من جميع انحاء العالم
لنؤكــد ذلك كذلك يســتقطب الناديان خيرة
املدربني في العالم.
ولم يقــف هذان العمالقان عنــد هذا احلد بل
شغال العالم بلقاءاتهما املباشرة في املباريات
التي اطلق عليها اســم الكالسيكو االسباني
أو كالسيكو االرض او كالسيكو الكرة االرضية
الذي مير على العالم مرتني في املوســم ضمن
مباريات الدوري االســباني(الليغا) وقد يلتقيان
في كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر االسباني
ودوري ابطال اوربا وبعد والدة نادي برشلونة عام
 1899وبعده الريال عام  1902بدأت سيمفونية
االثارة منذ لقاءهمــا االول عام  1902في كأس
كوروناســيون فــي مدريد ثم فــي كاس ملك
إسبانيا عام  1916وبداية صراعهما في الدوري
االســباني عام 1929ولغاية كالســيكو االحد
املاضي والذي حســمه برشــلونة بخماسية
تاريخية مقابل هدف وحيد والذي شــهد والول
مرة منذ  11عام غياب ايقونتي الكرة االسبانية
والعاملية االسطورة االرجنتينية ليونيل ميسي
والظاهرة البرتغالية كريستيانو رونالدو ،تواجه
العمالقان في 239مباراة منها  177في الدوري
االســباني فاز الريال في  95مباراة سجل فيها
 402هدف وبرشلونة في  94مباراة مسجال 349
هدفا فيما كان التعادل في  49مباراة .
وبرغــم صفتــه الرياضيــة النقيــة الــى ان
الكالســيكو ميثل صراعا آخر ،صراعا سياسيا
قوميا بني العاصمة مدة منذ اعوام التي تتغنى
باخالصها إلســبانيا وبرشــلونة التــي تعتبر
الصوت املعبر عن اقليم كاتالونيا الذي يناضل
منذ عقود طويلة من اجل االســتقالل والتمتع
بحكــم خاص،وعلــى صعيد االيــرادات يعتبر
الناديــان من اغنى االندية فــي العالم وحققا
إيرادات هائلة .
ويســتقطب الناديان جمهورا عريضا هنا في
العراق حيــث تزين صور الفريقــن وجنومهما
املعروفــن جــدران املقاهــي وغرف الشــباب
والصبيان ويحظيان مبتابعة جماهيرية عراقية
ومن مختلــف االعمار حيث تصبــح مباريات
الكالســيكو التي يتابعها اجلمهــور العراقي
ساحة للتوتر واملشاحنات واالمسيات اجلميلة
وغالبا ماتنتهي بفرح جانب وحزن جانب آخر.

برغم فوزه بثنائية ..رقم سلبي لريال مدريد أمام بلد الوليد

سوالري يستعين بإستراتيجية زيدان وأخطاء لوبيتيجي
مدريد ـ وكاالت:
يواصل األرجنتيني سانتياجو سوالري
املدير الفنــي املؤقت لنادي ريال مدريد،
حملة انتشال الفريق امللكي من دوامة
النتائج الســلبية ،التــي عانى منها
املرينجي خالل عهد جولني لوبيتيجي،
املدرب الســابق وتسببت في اإلطاحة
به من منصبه.
وفي أول اختبار حقيقي له ،قاد سوالري
ريال مدريد لتحقيق االنتصار بهدفني
دون رد على بلد الوليد ،باجلولة الـ 11من
الليجا في معقل امللكي «ســانتياجو
برنابيــو» ،وذلــك بعــد االنتصار على
مليلية برباعية نظيفة في كأس ملك
إسبانيا.
وبرغــم أن األداء لــم يكــن ُمرض ًيــا
للجماهيــر ،ولكــن في هــذه الفترة
الصعبة يكون التركيز بشــكل أكبر
على النتائج ،مع العمل على حتســن
نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف.
وفرصة تولي قيــادة فريق بحجم ريال
مدريــد ،ال تتكــرر كثيــرًا ألي مدرب،
وبالتالي فإن سوالري يضع عينيه على
إجناز مهمته بنجــاح أمال في احلصول

على فرصته مع النادي على األقل حتى
نهاية املوسم.
وسار ســوالري على نهج ســابقيه،
زيــن الدين زيدان وجولــن لوبيتيجي،
باكتساب ثقة الالعبني في غرف خلع
وخاصة جنوم وقادة الفريق.
املالبس،
ً
ويُدرك ســوالري أهميــة ثقة النجوم،
ودورهــم الكبيــر ورأيهم لــدى إدارة
النــادي والرئيــس فلورينتينــو بيريز،
وعلى رأسهم قائد املرينجي سيرجيو
راموس.
وبخالف مبــاراة مليلية فــي الكأس،
قرر ســوالري عدم إجــراء أي تغييرات
جذرية على الفريق ،وأشــرك النجوم
فــي مراكزهم بشــكل طبيعي أمام
بلد الوليد (عدا إيســكو الذي شارك
كبديل) ،ليوجه رسالة للجميع أنه ال
ينوي أي صدام مع النجوم.
وبالفعــل جنــح ســوالري فــي األمر
وبســرعة كبيرة ج ًدا وغيــر متوقعة،
فخرج راموس عقب مباراة بلد الوليد
قائال« :نحن دائ ًما مســتعدون للموت
مــن أجــل املــدرب ،واآلن مدربنا هو
سوالري ،وسنكون معه حتى املوت.
مــن جانبه قــال تيبو كورتــوا حارس
املرمى« :مع سوالري عاد الفرح».ورغم

سوالري ..حتديات كبرى
األداء الســيئ من النجــوم ،وخاصة
جاريث بيــل وكرمي بنزميا ،أشــاد بهما
ســوالري ،ووجه لهم الدعم الكامل

ضد هجوم اجلماهير الغاضبة.
وحول الصافــرات ضد جاريث بيل ،قال
ســوالري« :اجلماهير تعبر عن نفسها

في هذه اللحظة ،لكنه غ ًدا سيسجل
وســيحتفلون به».أما عن بنزميا قال:
«في مركزه هو العب استثنائي ورائع،

إنــه يعمل بشــكل تكتيكــي جيد
للغايــة ،دائ ًما ما يجعل زمالءه أفضل،
واليوم عمل كثيرًا في الدفاع».
سوالري يدرك حجم التشبع بني العبي
خاصة بعد التتويج بلقب
ريال مدريد،
ً
دوري أبطال أوروبا لثالثة مواسم على
التوالي.
واستغل ســوالري أخطاء لوبيتيجي
بعدم االعتماد على املواهب الشــابة
في ظل تراجع مستوى النجوم ،الذين
أصبحوا عبئا على الفريق.
وســاعدته الظروف بإصابة مارسيلو
ودانــي كارفاخال ،ما دفعه إلشــراك
ألفارو أودريوزوال وســيرجيو ريجيلون
اللذيــن قدمــا أدا ًء مميزًا منــذ تولي
سوالري املهمة مؤخرًا.
ومنــح ســوالري الفرصة للشــاب
البرازيلي فينيســيوس جونيور ،والذي
وسجل الهدف األول
بدوره لم يخذله
ّ
ضد بلد الوليد الذي كان مبثابة نقطة
التحول في املبــاراة ،ومفتاح االنتصار
األول فــي الليجا بعــد  5جوالت من
التعثر.
وحقق ريال مدريد اإلسباني ،يوم أمس
األول ،رقما ســلبيا أمام بلــد الوليد،
فــي املبــاراة التي جمعتهمــا مبلعب

ســانتياجو برنابيــو ،وانتهت لصالح
امللكي بثنائية نظيفة.
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن
اإلحصائيات اخلاصــة باللقاء أكدت أن
ريال مدريد ســيطر على الكرة بنسبة
 ،58.1%وهي أســوأ نســبة استحواذ
للملكــي علــى أرضه هذا املوســم،
موضحة أن أسوأ نسبة سيطرة بأرضه
قبل تلك املباراة كانت أمام إســبانيول
في اجلولة اخلامسة بنسبة .64.8%
وأشــارت الصحيفة مباراة بلد الوليد
شــهدت ثاني أسوأ نســبة استحواذ
لريــال مدريد في مباريــات الفريق في
الليجــا هذا املوســم ،وذلــك بعد أن
سيطر على الكرة بنسبة  46.8%أمام
برشــلونة في الكامب نــو في اجلولة
املاضية.
وشــهدت اجلولة األولى فــي الليجا،
أعلى نسبة ســيطرة للفريق امللكي،
وكانت أمام خيتافي ،حيث وصلت إلى
إلى  ..77.9%وبشــكل عام فإن معدل
ســيطرة ريال مدريد علــى الكرة في
مباريات الليجا في املوسم احلالي بدون
إضافة مباراة األمس ،وصل إلى ،65.8%
وفــي مباريات البرنابيو بلغ متوســط
السيطرة  ،71.2%وخارجه .60.5%

أحالم يوسف

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

الرفق بما حولنا
غالبــا ما نشــبه االنســان الكســول واخلامل،
باحليوان ،بوصفه كائنا مســتهلكا ،ال يعرف من
احلياة شــيئا غيــر االكل والنوم ،لكــن هل هذه
هي حقيقة النظام البيئي الذي تعيشــه مملكة
احليوان؟
اكتشفت اننا منذ ان فطنا الى ما حولنا ،أتخمنا
مبعلومــات ســاذجة مغلوطة ،ليــس فيها من
احلقيقة واملنطق شــيئا ،وأدركت ان احليوانات ال
تختلف عن االنســان اال بكونها غير ناطقة ،فما
ميز االنسان عنها صفة النطق ،وليته يستثمرها
بوجهها األمثل.
التعامل مع احليوان ثقافة ،تســبقها معلومات،
استطعنا احلصول عليها اليوم بفضل التكنلوجيا
احلديثة ،واخص بهــا االنترنت والقنوات الفضائية
اخملتصــة بعرض تقاريــر عن البيئــة ،تعلمنا من
خاللها حقيقة هذه الكائنات ،طبائعها ،صفاتها،
وعرفت ان احليوان ال يختلف عن البشــر اال بكونه
ال يســتطيع التعبير عن مكنوناته واحاسيســه
بالكالم ،فهو أقــرب الى الطفل ،طفــل ال يكبر،
حيث البراءة ،والعفوية بالتصرف .ال يفكر بعواقب
أي تصرف قبل ان يقوم به ،فهو ميثل النقاء املطلق.
في الغــرب أدرك األهل هذا التشــابه بني الطفل
واحليــوان ،فاســتعانوا باألخيــر ليكــون رفيقا
ألطفالهــم ،ليعــززوا روح األلفــة ألوالدهم مع
الكائنــات األخرى ،فالطفل ال يعــرف التمييز بني
ألــوان البشــر ،أو اديانهم ومذاهبهــم ،وال يعرف
التمييــز حتى بــن الكائنات احليــة ،وتلك حالة
يستوعب معها مستقبال ان االختالف في الشكل
والنوع ميزة ،فيكبر ،خاليا من تلك العقد واألفكار
املتطرفة.
علــى العكس منــا فمشــكلة اجلهــل بعالم
احليوان تندرج ضمن قائمة طويلة من املشــكالت
االجتماعية التي نعاني منها ،اذ ان بعض االهل هم
من يحرضون أطفالهم علــى ضرب احليوانات في
الشارع ،ويحرضونهم على اذيتها ،وكأنها كائنات
تريد بهم األذى والشر ،فيكبر الطفل حاقدا كارها
وال يعرف الســبب ،اال لكون تلك اخمللوقات تختلف
عنه ،الن الطفل يتعلم من بيئته احمليطة ،أكثر مما
يتعلمه بطريقة التلقني.
وفي الشارع شــهد اغلبنا ضرب حيوان مسكني
من صاحبــه ،ومع ان هــذا احليوان يعــد مصدرا
لرزقــه ،لكن هذا لم يعفه من قســوته ،قد يقول
قائل ،اننا نحتــاج اليوم الى تعامل انســاني مع
البشــر ،قبل احليوانــات ،لكنها دائــرة مرتبطة
ببعضها البعض ،فمــن يتعامل برفق مع احليوان،
يتعامل مع البشــر ،مترفعا عن أي مسمى سوى
انســانيته التي يحملها في قلبه ،والتي أســهم
بتعزيزها تربيتــه ،او رعايته حليوان اليف في بيته.
فال تســتهينوا ابــدا بأهمية ان حتتضــن العائلة
حيوانــا لتقوم بتربيته ورعايتــه ،والتي اجته اليها
عدد من العائالت العراقية ،وقد يصبح هذا ثقافة
عامة مستقبال ،مع ان الغالبية ما زالوا بنظرتهم
القاصرة يعتقدون ان احليوانات ال تشعر ،وال تتألم
مثلنا نحن البشــر ،لكننا نتأمل ان اخلير بالنفس
البشرية هو ما سيكون عليه املستقبل.

تقيمه مدينة الفن للسينما والتلفزيون

بغداد تحتضن مهرجان  3دقائق في  3أيام السينمائي
سمير خليل
تتواصل التحضيرات إلقامة مهرجان
( 3دقائــق فــي  3أيام) الســينمائي
بنســخته الرابعة للمدة من الثالث
ولغاية اخلامس من شــهر آذار املقبل،
والذي تنظمه مؤسسة مدينة الفن
للسينما والتلفزيون كل عام.
املهرجان يشــكل خطــوة جادة في
سبيل دفع عجلة السينما العراقية
للــدوران بعد تعثرها بســبب عوائق
عديدة وقفت فــي طريقها ،كما انه
فرصــة لصنــاع الســينما وخاصة
الشــباب منهــم لإلفصــاح عــن
مواهبهم ،وطرح رؤاهــم وافكارهم
وتطلعاتهم من خــال هذه األفالم،
إضافــة لكونه يلبس لبــوس الريادة
والتفــرد علــى صعيــد املهرجانات
العراقية والعربية.
في زيارة ملدينة الفن حدثنا مؤســس
ومديــر املدينة ،وصاحــب فكرة هذا
املهرجان والراعي الرسمي له الفنان
الدكتور حكمــت البيضاني عن هذا
املهرجان وهموم الســينما العراقية
فقال.
جاء مشــروع هذا املهرجان نتيجةالتفكيــر بالفيلم القصيــر انتاجيا
من ناحية قلــة التكاليف ،وتكثيف
املوضوعات ،كما انه يشكل نوعا من
التفرد ،واخترنا التسمية نظرا لقصر
االفالم املشاركة فيه.
وتابع :اخــذت على عاتقي تنفيذ هذا
املشــروع االبداعي املهم ،ولم اعتمد
على الدعــم اخلارجي ،بــل اعتمدنا
علــى مؤسســتنا في اقامــة هذا
املهرجان ،الذي يتم ّيــز بالرقم ثالثة،
حيــث ينطلق فــي الشــهر الثالث
من كل عام وتســتمر مدة املهرجان
لثالثــة أيــام ،وجلنة فحــص االفالم
ثالثة أعضاء ،واللجنــة التحضيرية
هي ايضا مكونة مــن ثالثة أعضاء،
وبأعضــاء جلنة حتكيــم ثالثة ،ومدة
عرض األفالم املتنافســة ثالث دقائق،
واملتحدثــن خــال املهرجــان ثالثة،
ولديهــم ثــاث دقائق لــكل كلمة،
والفائزون باملهرجــان ثالثة .ويفتتح
املهرجان في الساعة الثالثة مسا ًء.
وأضاف :يســتقبل األفــام العراقية
والعاملية للمشــاركة في املسابقة
الرسمية للمهرجان ،والذي يقام على
ارض شــركة مدينة الفن للسينما

"أفاتار  "2و"أفاتار  "3و"أفاتار "4
و"أفاتار ."5

و فــي
هــذا األســبوع ،حصلــت بي
بــي ســي علــى وثائق بشــأن

من املهرجان السابق

والتلفزيــون فــي بغــداد ،وأن يراعى
فــي التقدمي جودة الفيلــم ،وتتحدد
املشــاركة في انواع الفيلم الروائي،
والفيلم الوثائقي والرسوم املتحركة.
نسعى من خالل هذا املهرجان ودعم
االنتاج لألفــام املشــاركة االرتقاء
باخلطــاب الســينمائي وتســليط
الضوء على امكانــات صناع الفيلم
في العراق وحتقيق رغباتهم والظهور
والتميز.
*كيف يرى حكمــت البيضاني واقع
الســينما اليوم ؟هــل تعاني من
أزمة؟
الســينما العراقيــةاليوم فقــدت طابعها
التجــاري ،صناعــة
الســينما تعتمد
سوقا خاصة بها
يتمثل بشركات
انتاج ،ودور عرض
متنــح العائلة
ا لعر ا قيــة
ا لر ا حــة ،
و ا لتسو يق

مستقبل سلسلة أفاتار ،تقدم
تفاصيل عن املشاريع املقبلة
للسلســلة ،وهي" :مســار
املاء" ،و"أفاتار :حامل البذرة"،
و"تولكون" و"أفاتار :البحث
عن أياوا"
وقال جيمس كاميرون
إن اجلــزء املقبــل
مــن الفيلــم
ســينا قش
محيطــا ت
كوكب باندورا.
ويعتقــد أن أيــاوا
في فيلــم "البحث
عــن أياوا" يشــير إلى
إلهة قوم "النافي" الذين
يقيمون في كوكب باندورا.
وقبيل طــرح اجلــزء األول من
الفيلم ،قال كاميــرون :ال أود أن
أطلق عليه اسمه "أفاتار  ،"2ألن
الشخصية الرئيسة في الفيلم
تغيرت فــي نهايتــه ،ولم تعد
مجرد شــخصية زائر لكوكب
باندورا".

طالق بسبب دعوة عشاء
الصباح الجديد  -وكاالت:
متكنت امــرأة تركية من احلصول
على حكم بالطــاق ،بعدما أيد
القاضي حجتها التــي لم تقنع
الزوج بسبب "غرابتها" من وجهة
نظره.
فقــد حكمــت إحــدى محاكم
النقض في تركيــا لصالح زوجة
اشــتكت من إصــرار زوجها على
دعــوة أصدقائه لتناول العشــاء
مرات كثيرة ،وذلك وفقا لصحيفة
"حرييت".
وقال القاضي في معرض حكمه،
موجهــا كالمه للــزوج" :منزلك
ليس مطعمــا ،وزوجتك ال تعمل
طباخة لديك".
وكانت الزوجة نفسها قد رفعت
قضية طــاق قبل عامني ،مدعية
أنهــا تعرضــت للعنف بســبب
رفضهــا لـ"كرم زوجهــا" املبالغ
فيه من وجهة نظرهــا ،ودعواته
الكثيرة ألصدقائه لتناول وجبات
العشاء في بيته.
وأصدرت محكمة مدنية تقع في

أخبــارهــــــــــم
أليك بالدوين
قالت الشرطة األميركية
إن النجــم أليك بالدوين،
يواجــه اتهامــا علــى
خلفية شــجار بشــأن
مكان النتظار السيارات
في مدينة نيويورك.
وقالت صوفيا ميسون من
إدارة شــرطة نيويورك إن
بالدوين بطل املسلســل
الكوميــدي ( 30روك)
"اعتــدى على شــخص
ما للحصول على مكان
انتظــار ســيارات كان
كالهما يتجه نحوه".
وقالــت الشــرطة إنها

ألقــت القبــض علــى
بالدوين ووجهت له تهمة
االعتداء واملضايقة .وكان
عشــرات املصورين في
انتظار املمثل عند إخالء
سبيله من مركز شرطة
في نيويورك.

ريهانا

تفاصيل جديدة عن "أفاتار"
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعــد نحو عشــرة أعــوام من
طرحه فــي دور العــرض ،ما زال
فيلم "أفاتــار" للمخرج جيمس
كاميرون هو الفيلم صاحب
اعلى عائدات في العالم،
اذ حقــق في شــباك
التذاكــر في شــتى
أرجــاء العالــم 2.8
مليارات دوالر.
وتــدور أحــداث
الفيلــم ،الــذي
يعــرض بتقنيــة
األبعــاد الثالثيــة،
الذي يقوم ببطولته
سيغورني ويفر وزوي
سالدنا ،على كوكب
بانــدورا ،وهــو كوكب
بعيد يقيم فيه فضائيون
من عرق "النافي" ،ذوي اجللد
األزرق.
وعلــى مــدى األعــوام القليلة
املاضية كان يعتقــد أن األجزاء
األربعة املقبلة ســتكون بعنوان
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يرتبــط باإلنتاج الســينمائي ،وهذا
يتطلب صناعة افالم خاصة ال تخضع
لألمزجة .السينما العراقية بحاجة
لرواج وحــراك من شــأنه ان يرتقي
بها الى مصاف الــدول األخرى ،والبد
ان نشير الى ظاهرة ســينما (املول)
اليــوم .حقيقة هــي ظاهرة صحية
جتعل اجلمهور متواصل مع السينما
والثقافــة ،وهذه العــروض مرتبطة
بشركات عاملية تزودنا بأحدث االفالم
التي تعرض في شاشات اوروبا والدول
العربيــة مــن خــال
شبكة (نت ورك).
شباك التذاكر
مرتبط ايضا
بكو نتــر و ل
رئيس.
حتــدث
البيضاني
عن ازمة
ا لسينما

العراقية وقال انهــا بحاجة لتدخل
مباشــر ليــد الدولة التــي ميكن ان
توقظ السينما من سباتها العميق،
وقال :الفيلم الســينمائي مهم في
حياتنا ،هو يعكس الواقع السياسي
واالجتماعي والتثقيفي والتوجيهي.
*هل مــن تواصــل مــع املهرجانات
الســينمائية العربية والعاملية؟ باي
اجتــاه؟ هــل ميكننا اقامــة مهرجان
سينمائي عاملي في العراق؟
 نعــم ميكــن اقامــة مهرجانــاتســينمائية في العراق ولكن بدعم
الدولة ايضا بسبب عدم وجود ارضية
لعمل القطاع اخلاص.
عالقتكم مع سينما الشباب ،الى أي
مدى؟
نحن نؤمن بوجود ســينما شبابيةفي العراق ،وهي نافذة للمســتقبل،
وندعم املشاريع السينمائية الشابة
والتــي تتوافق مــع افكارنــا وافكار
مهرجاننــا " 3دقائق xثالثــة أيام".
نقدم لنســبة كبيرة منهم الدعم
اللوجستي ،ونســاعدهم ونرعاهم
ضمن توجهاتنا ورؤانا.

حرص مشــاهير العالم
على االحتفال بالهالوين
علــى طريقتهم اخلاصة
في حفل داخــل مدينة
لــوس أجنليــس ،حضره
العديد من النجوم منهم
جنمات عائلة كاردشيان،
إضافــة إلى بيونســيه
وزوجهــا والعديــد من
املشاهير حول العالم ممن
أشعلوا احلفل بأزيائهم.
ريهانا كانــت واحدة من
هؤالء النجمــات الالتي
حضرن احلفل ،وقد لفتت

اإلنتبــاه بحذائها الذي
تعرض لــه موقع الديلي
ميــل حني كشــف عن
ســعره حيــث تخطي
 1000جنيه اســترليني،
وحتديدا ً  1225جنيه.

جورج كلوني
دخل الفنان العاملي جورج
كلونــي ،في حالــة من
البؤس الكبيرة بســبب
السلوك املتقلب لزوجته
احملاميــة اللبنانيــة أمل
علــم الديــن ،ممــا دفعه
إلى التفكيــر في الطالق
منها في مفاجأة صادمة
ملتابعيهم.
وأشــارت مصادر ،إلى إ ّن
جورج كلوني وزوجته أمل
يتشاجران بنحو دائم على
كل شيء ،حيث أنه يشعر
باإلرهــاق الشــديد جراء
خضوعه الدائم ألسلوب
زوجته الفوقي في احلديث،
فيما نفت بعض وســائل

اإلعالم األخرى اخلبر.
جتدر اإلشارة إلى ،أن جورج
كلوني وأمــل علم الدين
قد تزوجا بشكل رسمي
فــي مدينــة فينيســيا
اإليطالية فــي  27أيلول
سبتمبر من العام ،2014
وأجنبا طفلــن توأم وهما
ألكساندر ،وإيال.

غادة عادل تكشف موعد بدء
تصوير فيلم " كازبالنكا "
الصباح الجديد  -وكاالت:
ّ
أكــدت الفنانــة غادة عــادل أنها تبدأ
تصوير دورهــا في فيلــم "كازبالنكا"
في بداية الشــهر املقبل مع اخملرج بيتر
ميمي ،موضحة أن الفيلم يشترك فيه
مجموعــة كبيرة مــن الفنانني منهم
دالل عبــد العزيز ،وأمير كرارة ،وباســل
خياط.
ولفتت غــادة إلى أن الفيلــم يوجد به
الكثير مــن املطاردات القوية ،مشــيرة

إلى أنها متفائلــة بالعمل الــذي يجمع الكثير
من النجــوم وتدور أحداثه في إطار من األكشــن
واملطاردات.
من ناحية أخرى ،كشفت غادة أنها بالفعل تستعد
لتقدمي اجلزء الثاني من فيلــم "هروب اضطراري"
قدمت اجلــزء األول منه مــع مجموعة من
الذي ّ
الفنانني منهم أحمد السقا ،وأحمد زاهر ،وفتحي
عبد الوهاب ،كما تستعد لتقدمي اجلزء الثاني من
فيلــم "صعيدي في اجلامعــة األميركية" والذي
يكتبه حال ًيا الكاتب مدحت العدل.

كائنات فضائية تجوب شوارع فرنسا
الصباح الجديد  -وكاالت:
اســتيقظت كائنــات مــن
"أزمنــة قدميــة" لتجوب أحد
ميادين مدينــة تولوز في جنوب
غرب فرنســا ،وتبهر اآلالف الذين
جتمعوا ملشاهدتها.
ويعد عنكبوت عمالق أطلق عليه
أســم "اريان" ،أحدث ابداعات
مجموعة مســرح الشــارع
الفرنسي املعروفة باسم (ال
ماشني) ومقرها نانت.
ويبلغ طول العنكبوت
الــذي اســتغرق
جتميعــه نحــو
عامني  13مترا،
وميكن أن يصل

طوله بامتــداد أذرعه إلــى  20مترا
ويزن  38طنا .ويتحكم في املاكينات
عشــرات الفنيني ويحركون كل جزء
من جسم الكائن بدقة متناهية.
ويضم العــرض امليكانيكي والذي

اطلق عليه اســم "حارس املعبد"
كائنات كبيرة ومتوسطة من انتاج
مهندســن وفنانــن ومصممني
وفنيني وسيستمر حتى اليوم األحد
املقبل.

فيتنامية تنال لقب ملكة جمال األرض
منطقة "غيرز" مبقاطعة سينوب
الشمالية احلكم لصالح الزوجة،
لكن الزوج لــم يعجبه ذلك ،وقرر
الطعــن ،قبل أن تؤيــد محكمة
النقض احلكم .وأعلنت محكمة
النقــض أن الرجل دعــا أصدقاءه
برغــم عــدم موافقــة زوجتــه،
مشيرة إلى أن دعوة ضيوف رجال

إلـــى املنزل،
حتى لو ملرة
واحــدة ،من
دون موافقة
الزوجـة أمر
يســتو جب
حـــــد و ث
الطالق.

الصباح الجديد  -وكاالت:
فــازت املتســابقة الفيتنامية
فونغ خــان نغوين ،البالغة من
العمر  23عاما ،يوم الســبت
املاضي ،بلقب "ملكة جمال
األرض ."2018
ووفقا ملوقع "،"Rappler
تدرس فونغ التســويق،
وتتحــدث اإلجنليزيــة
والفيتنامية بطالقة،
مشــيرا إلــى أنه في
الفيديــو التقدميــي

لها ،حتدثت عن مشــروع بيئي للحفاظ
على نهر امليكونغ والذي يقع في جنوب
فيتنام.
وأضاف املوقع أن فوجن تعد أول فيتنامية
تفوز باللقب في تاريخ املسابقة.
وأوضح املوقــع أن فعاليات مســابقة
"ملكــة جمــال األرض  "2018أقيمت
في مجمع مول آســيا أرينا في عاصمة
الفلبــن مانيــا ،وحتت رعايــة من األمم
املتحــدة ،حيــث أولت اهتمامــا كبيرا
بقضايا احلفــاظ على البيئة ،وما يواجه
اإلنسانية من مخاطر.

