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بغداد - وعد الشمري:
أكد نواب مــن كتل مختلفة، 
الغاء مكاتب  أن  الثالثاء،  أمس 
اصبح  العموميني  املفتشــني 
أن  إلى  منوهــني  محســوماً، 
اقرار القانون بهذا الشــأن لن 
فيما  طويــالً،  وقتاً  يســتغرق 
حتدثــوا عــن اتفاق سياســي 
يتضمــن توحيد جهود اجلهات 
الفساد  الرقابية للقضاء على 

واحلد من هدر املال العام.
النائب، حسن فدعم في  وقال 
حديث إلــى "الصباح اجلديد"، 
إن "مجلــس النواب ســبق أن 
صّوت من حيث املبدأ على الغاء 
العموميني،  املفتشني  مكاتب 

وذلك قبل أربعة اشهر".
وأضــاف فدعــم، أن "مجلس 
الوزراء لم يلتــزم مبا ذهب اليه 
ممثلو الشعب في البرملان وعنّي 
خالف  عموميــني  مفتشــني 

القانون".
وأشار، إلى أن "بعض الذي جرى 
تعيينهم وضعوا دوائر لم يكن 
ضمن تشــكيلها مفتش عام، 
ومت االعتماد في ذلك على مبدأ 
احملاصصة احلزبية والطائفية".

ونبه فدعم، إلــى أن "مجلس 
النواب ماض في عملية ســن 
املفتشني  مكاتب  الغاء  قانون 
وفي  تــام  بنحو  العموميــني، 

جميع احملافظات".
ولفــت، إلــى أن "اغلب القوى 
واتخذت  متفقة  السياســية 
قراراً مع االلغاء باستثناء كتل 
قليلة جداً تســجل اعتراضات 

على هذا التوجه".
وفي مقابل ذلــك، يرى فدعم، 
بعد  ميــر  "القانون ســوف  أن 
اجنــاز قراءته الثانيــة ومن دون 
اي خــالف، حيــث ســنعمل 
املفتشــني  انهــاء عمل  على 
وذلــك مبوجــب  العموميــني 
مجلس  عــن  يصدر  تشــريع 

النواب".
فالح  النائب  ذكــر  جانبه،  من 
اخلزعلــي، فــي تصريــح إلى 
"اغلب  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
الكتل تســاند الغــاء مكاتب 
املفتشــني العموميــني، لكن 
اليــة  القانــون  يتضمــن  أن 
واضحة للتعامل مع الطواقم 

الوظيفية لهذه املكاتب".
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اغلب الكتل السياسية تتفق على الغاء مكاتب 
المفتشين وتوحيد جهود الرقابة للقضاء على الفساد 

مجلس النواب "ارشيف"
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الصباح الجديد - وكاالت:

كشــف مصــدر مطلــع، في 
الثالثاء،   ،CNNلـــ تصريحــات 
العربية  اململكــة  تقييــم  أن 
املتحدة  والواليات  الســعودية 
على  الهجوم  بشأن  األمريكية 
التابعتني  النفــط  منشــأتي 
الســبت  أرامكــو،  لشــركة 
تنفيذه  أنه جرى  يُرجح  املاضي، 
بصواريــخ كــروز حلقت على 
ارتفــاع ُمنخفــض مدعومــة 
بطائــرات بدون طيــار "درونز"، 
انطلقت من قاعدة إيرانية تقع 

قرب احلدود العراقية.
على  املطلــع  املصــدر  وقــال 
التحقيق الســعودي األمريكي 
الدولتــني يظهــر  إن تقييــم 
أن هنــاك "احتماليــة كبيرة" 
حــول أن الصواريــخ املدعومة 
بـ"الدرونــز" مت إطالقهــا مــن 

إيرانية قــرب احلدود مع  قاعدة 
العراق.

وأضاف أن املسار كان عبر إرسال 
وجعلها  العراق  فوق  الصواريخ 
تلتف فــوق الكويت وصوال إلى 

النفط السعوديتني  منشــأتي 
إلخفاء مصدر إطالقها.

وتابــع املصــدر بالقــول إنه ال 
توجد أي مؤشرات على اإلطالق 
من شــأنها اإلشارة إلى أن هذه 

الصواريــخ جاءت مــن جنوب 
الســعودية،  العربية  اململكة 

خاصة اليمن.
العربية  اململكــة  تقــدم  ولم 
املتحدة  والواليات  الســعودية 

ادعاءاتهما.  لدعم  بعد  أدلة  أي 
فيمــا حتــاول CNN احلصــول 
علــى تعليق مــن وزارة الدفاع 
ومن  )البنتاغــون(  األمريكيــة 

إيران، حول هذه األنباء.
احلوثيــني  جماعــة  وكانــت 
اليمنيــة، املدعومة مــن إيران، 
أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم 
إنها  أرامكو، قائلة  على شركة 
نفذت الضربات اجلوية بواسطة 

10 طائرات دون طيار.
إن   ،CNNلـــ املصــدر،  وقــال 
بعــض الصواريخ فشــلت في 
إصابة أهدافها، وســقطت في 
وجهتها،  وصول  قبل  الصحراء 
حيث حقــول أرامكو في بقيق، 
مضيفا أن حالتها جيدة بدرجة 
كافية لتحديد أصلها وهويتها.

إن  بالقــول  املصــدر  وتابــع 
محققني أمريكيــني خبراء في 
اململكة  وصلوا  قد  األســلحة 
العسكريني  احملققني  ملساعدة 

عدد  حتديــد  في  الســعوديني 
الصواريخ التي ضربت منشأتي 
نفط ألرامكــو، والتحقق منها 
وأصولهــا  هويتهــا  ملعرفــة 
املســتخدمة  والتكنولوجيــا 

فيها ومن ميتلكها.
االتهامــات  توجيــه  ومنــذ 
وزير  مــن  بدايــة  األمريكيــة، 
مايــك  األمريكــي  اخلارجيــة 
وراء  تقــف  إيران  بــأن  بومبيو، 
الهجوم، متسكت طهران بنفي 

تلك االتهامات.
وقال املتحدث باســم اخلارجية 
اإليرانيــة، عباس موســوي، إن 
وتأتي  "عمياء،  بومبيو  اتهامات 
في سياق تعليقات دبلوماسية 

غير مفهومة وعدمية املعنى".
اخلارجية  وزيــر  انتقــد  كمــا 
ظريف،  جــواد  محمد  اإليراني، 
ما وصفه بأنــه "أقصى خداع" 
لنظيــره األمريكي بعد اتهامه 

طهران بالضلوع في الهجوم.

تقريـر

تحقيقات أميركية - سعودية ترجح قصف منشاتي
أرامكو بصواريخ كروز مدعومة بالطائرات المسيرة

انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
"التاميــز"  صحيفــة  حــذرت 
إيران  البريطانيــة من مخطــط 
النفط  لتخريــب جتارة  وحلفائها 
الســعودية وتعريــض التجــارة 
الحتواء  ودعت  للخطــر،  العاملية 
العدواني ملنعها  ســلوك طهران 
من تصعيد حدة التوتر باملنطقة. 
الثالثاء  امــس  الصحيفة  وقالت 
في افتتاحيــة بعنوان "الهجمات 
مغامرة  الســعودي  النفط  على 

إيــران"، إنه عندمــا تتعرض أكبر 
منشأة في العالم ملعاجلة النفط 
طائرات  لهجمــات  بالســعودية 

مسيرة يتأثر اجلميع.
الهجوم، ســواء  أن  التاميز  وعدت 
شــنه االنقالبيــون احلوثيون في 
اليمن أو داعموهم في إيران، ليس 
مجرد مناوشــات في إطار خالف 
قائــم منذ أمد طويــل بني قوتني 

متنافستني في الشرق األوسط. 
محاولــة  الهجــوم  أن  وأكــدت 

في  النظام  قبــل  مــن  متعمدة 
طهــران لتصعيد اخلالفات وإيقاع 
اإلدارة األمريكيــة في اخلطأ بعد 
أنه  إفقادها توازنهــا، محذرة من 
في حال التعامــل بعجالة وتهور 
فإنها  اخلطيرة،  املشكلة  مع هذه 
ميكن أن تؤثر سلبا على االقتصاد 

العاملي أو تؤدي إلى حرب أوسع.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار النفط 
مبدئيا بنحــو 20 دوالرًا للبرميل، 
وهو أكبر ارتفــاع منذ عام 1991، 

حيــث حاولــت األســواق تقدير 
النقص فــي اإلمــدادات، قبل أن 
تســتقر األســعار إلى حــد ما ، 
ورجحــت أن إيــران حاولت نصب 
، قبــل طرح  فــخ للســعوديني 
شركة النفط العمالقة "أرامكو" 
الذي  األولــي  العــام  لالكتتــاب 
إلى  البالد  يعتمد عليه مستقبل 
التحديث  مفتاح  وميثل  كبير،  حد 
االجتماعي للمملكة اخملطط له. 
تتمة ص2

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد امللك الســعودي ســلمان بن 
عبد العزيز، أمــس الثالثاء، أن بالده 
أراضيها ومنشآتها  ســتدافع عن 
"أيا كان مصدر الهجمات ضدها".

جــاء ذلك خالل ترأســه جلســة 
مجلــس الــوزراء، أمــس الثالثاء، 
في قصر الســالم بجــدة، اذ أعرب 
والتقدير  امللك سلمان عن الشكر 

والصديقة  الشقيقة  الدول  لقادة 
واملنظمــات  الــدول  ومســؤولي 
اإلقليمية والدوليــة وكل من عبر 
عن اإلدانة لالعتداء التخريبي الذي 
لشركة  تابعني  معملني  استهدف 
أرامكو في محافظة بقيق وهجرة 
خريص"، وذلك حسب وكالة األنباء 

السعودية "واس".
"على  التأكيد  امللك سلمان  وجدد 

قــدرة اململكة علــى التعامل مع 
آثــار مثل هذه االعتــداءات اجلبانة 
التي ال تستهدف املنشآت احليوية 
تستهدف  إمنا  فحسب،  للمملكة 
إمــدادات النفط العامليــة، وتهدد 

استقرار االقتصاد العاملي". 
وأكــد العاهــل الســعودي خالل 
جلســة ل مجلــس الــوزراء، قدرة 
السعودية على التعامل مع "هذه 

االعتداءات اجلبانة".
بدوره، قال وزير اإلعالم الســعودي 
تركي بــن عبداهلل الشــبانة، في 
بيــان عقب اجللســة، أن "مجلس 
الوزراء جدد التأكيد على أن الهدف 
من هــذا العــدوان التخريبي غير 
املسبوق الذي يهدد السلم واألمن 

الدوليني...
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"التايمز " تحذر من مخطط إيراني لضرب
تجارة النفط العالمية وتدعو الى تجنب الحرب  الملك السعودي: سندافع عن أراضينا

ومنشآتنا أيا كان مصدر الهجمات

طالب المجتمع الدولي بإجراءات أكثر صرامة

نتنيـاهو يواجـه أقـسى ساعاتـه اليوم..البقـاء على 
4سدة الحكم او المثول امام المحكمة بتهم فساد  انخفاض كبير في النمو السكاني

2وارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب 

جانب من منشأة ارامكو بعد القصف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الــوزراء عادل  رئيــس مجلس  أكد 
عبــد املهــدي ان سياســة العراق 
املتوازنة التسسبب اي اذى ألشقائه 

وجيرانه.
وقــال خــالل لقائه امــس الثالثاء 
األمــني العــام حللف الناتــو ينس 
ســتولتنبرغ والوفد املرافق له الذي 
يتكون مــن القائــد األعلى لقوات 
احللف في اوربا، ومســاعدي االمني 
العــام للحلف، وقائــد البعثة في 
العــراق : ان العراق يســير باإلجتاه 
الصحيح في جميع اجملاالت ويشهد 
استقرارا واضحا، معبرا عن شكره 

الناتو للمســاعدة في قتال  حللف 
داعش وهزميتها .

واضــاف : ان احلكومــة لديها رؤية 
واضحة للحلول وملواجهة التحديات 
الداخليــة واخلارجيــة ونعمل بجد 
لسيادة القانون وحصر السالح بيد 
الدولة، مؤكدا ان سياستنا املتوازنة 
تخدم اســتقرار العراق وجميع دول 
جتاه  مبســؤولية  ونتصرف  املنطقة 
حلفظ  احلالية  االقليميــة  األزمــة 
ودولها  املنطقة  شــعوب  مصالح 
بأذى  العــراق  ان يتســبب  والميكن 

ألشقائه وجيرانه.
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بغداد - الصباح الجديد:
اعلن عضو في جلنة االمن الدفاع 
النيابيــة، امــس الثالثــاء، اعادة 
احلكومة  بــني  موقعة  اتفاقيــة 
واللجنة الدولية للصليب االحمر، 
مشيرا الى أن بنود االتفاقية تظهر 
والقوانني  الوطنية  خرقا للسيادة 

السارية للدولة العراقية.
في  االســدي  عدنان  النائب  وقال 
مؤمتر صحفي عقــده، اليوم، في 
مبنــى البرملان وتابعتــه الصباح 
االتفاقية  اعاد  "البرملان  ان  اجلديد، 

املوقعــة بني احلكومــة واللجنة 
الدولية للصليب االحمر الدولي"، 
تظهر  االتفاقية  "بنــود  أن  مبينا 
والقوانني  الوطنية  خرقا للسيادة 

السارية للدولة العراقية".
واوضح ان "بعــض النصوص في 
االتفاقية تستدعي اعادة املسودة 
الى احلكومــة، والبرملان اليوم لم 
يصــوت علــى متريرهــا، رغم انه 
3 مواد منها  صوت ســابقا على 

ارسلتها احلكومة ".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق مجلس الوزراء امس الثالثاء 
علــى اداء امتحانات الدور الثالث 
في املراحل املنتهية للدراســتني 

املتوسطة واالعدادية.
وذكــر اجمللس في بيــان مقتضب 
تلقــت الصباح اجلديد نســخة 
أداء  علــى  "وافــق  انــه  منــه  
امتحانات الدور الثالث في املراحل 
املتوسطة  للدراســتني  املنتهية 

واالعدادية".  
اول  اعلنت  التربيــة  وزارة  وكانت 
امس االثنني  إرســال قــرار إجراء 
امتحــان الــدور الثالــث لطلبة 
الصفــوف املنتهية في املرحلتني 
املتوسطة واإلعدادية، إلى مجلس 
مشيرًة  عليه،  للمصادقة  الوزراء 
إلى الســماح للطالــب املكمل 

بثالث مواد فقط، بأداء االمتحان.
تتمة ص2

سياسة العراق المتوازنة تحفظ مصالح 
دول المنطقة وال تسبب اي اذى لها

عبد المهدي خالل لقائه االمين العام للناتو: 

البرلمان يرفض اتفاقية موقعة بين 
الحكومة واللجنة الدولية للصليب 

األحمر لخرقها قوانين البالد

مجلس الوزراء يوافق على دور ثالث 
يؤدي فيه المكملون االمتحانات 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
التخطيــط  جلنــة  أعلنــت 
االستراتيجي مبجلس محافظة 
وزارة  االثنني، عن موافقة  بغداد، 
التخطيط على إدراج مشــروع 
املعلق ضمن خطة  بغداد  قطار 

مشاريع 2020.
التخطيط  رئيس جلنــة  وقــال 
نــزار الســلطان: إن “اللجنــة 
املكلفة مبشــروع قطــار بغداد 
املشروع  أنهت مســودة  املعلق 
بكافة  التخطيط  وزارة  وأبلغت 
تفاصيله والشــركات املتقدمة 

على املشروع”.
التخطيــط  “وزارة  ان  واضــاف 
وافقت على إدراج مشروع قطار 

بغــداد املعلــق ضمــن خطط 
ومشاريع   2020 موازنة  مشاريع 
صندوق الوزارة”، الفتا الى ان “وزير 
التخطيط رفع كتابا رسميا الى 
رئاســة الوزراء بشــان مشروع 
القطار املعلــق إلدراجة باملوازنة 

ضمن صندوق التخطيط”.
وأضــاف انــه “مــن املقــرر ان 
يتــم عقد لقــاء يجمــع وزارة 
التخطيــط وجلنــة التخطيط 
بغداد  االســتراتيجي مبجلــس 
املهدي  الوزراء عادل عبد  ورئيس 
وائتالف الشركتني املقدمة على 
املشــروع الكورية والفرنســية 
األخيرة على  اللمســات  لوضع 

املشروع”.

التخطيط تدرج القطار المعلق 
في خطة مشاريع 2020 

واحتسابه ضمن الموازنة المقبلة

أكدوا أن اقرار القانون لن يستغرق وقتًا طوياًل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
عبر  النــواب  مجلــس  يتجــه 
النيابية  والبيئــة  الصحة  جلنة 
الصحة  وزيــر  اســتضافة  الى 
املستقيل عالء العلوان، لإلفصاح 
بشــكل واضح عن اجلهات التي 

ابتزته، كما يعتزم حســب احد 
الى  االنتقــال  اللجنة  أعضــاء 

الوزارة ملعرفة ما يجري فيها. 
النائب  اللجنــة  وقــال عضــو 
حسن خالطي، إن "هناك ضرورة 
للتمييز بني منهجني االول يسير 

باجتاه الضغط مــن اجل االبتزاز 
وهــو منهج مرفوض سياســيا 
"املنهج  ان  مبينــا  واخالقيــا"، 
الثاني هو الضغط على احلكومة 
االداء  لتقومي عملهــا وتصحيح 
بشــكل ايجابي وهو معمول به 

الدميقراطية  االنظمــة  بجميع 
وهي حالة صحية وضرورية".

واضاف خالطي: "اليوجد مقياس 
واضــح للتفريق بــني املنهجني 
وهي قضية قــد ال تنحصر في 
ماجرى بــوزارة الصحــة بل قد 

تكون موجودة في وزارات اخرى"، 
الصحة  "وزير  ان  على  مشــددا 
على  لالستقالة  برسالته  حتدث 
وجود ابتزاز له ما جعلنا في جلنة 
الصحة نتفق على اســتضافة 
الوزير كي يفصح بشكل واضح 

عن اجلهات التــي ابتزته اضافة 
للــوزارة ومعرفة  االنتقــال  الى 
حقيقة ما يجري لكشف جميع 
الصورة  تتضــح  كــي  احلقائق 

للجميع".
تتمة ص2

الصحة النيابية تعتزم استضافة وزير الصحة المستقيل لإلفصاح عن مبتزيه والتحقيق في األمر
عالء العلوان ضرب الكثير من منابع الفساد في الوزارة والمحافظات
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اغلب الكتل السياسية تتفق 
على الغاء مكاتب املفتشني 

وتوحيد جهود الرقابة للقضاء 
على الفساد 

واضاف اخلزعلــي، ان »اخليار االفضل 
هو حتويل املوظفني إلى ديوان الرقابة 
إلى  حتتاج  التــي  والــوزارات  املالية 

خدماتهم«.
انهى  النواب  »مجلــس  أن  وأوضح، 
القراءة  املاضي  االثنني  في جلســة 
االولى للمشــروع، وســتكون خالل 
االيــام املقبلة قــراءة ثانية ومن ثم 

التصويت على القانون«.
ويواصل اخلزعلي، أن »اجلميع شــبه 
واحلد  الفساد  على مكافحة  متفق 
من هدر املال العــام وتوحيد اجلهود 

بهذا الشأن«.
وعلــى صعيد متصل، افــاد النائب 
مؤيد املرشدي بأن »مكاتب املفتشني 
العموميني اصبحت حلقة زائدة في 
املنظومة االدارية للدولة العراقية«.

إلى  تعليق  فــي  املرشــدي  واضاف 
»الصباح اجلديد«، أن »كثرة االجهزة 
الرقابية يؤدي إلى تشــتيت العمل 
وكثرة في ملفات الفســاد وهو ما 

نسعى ملعاجلته في الوقت احلالي«.
ولفت، أن »العراق لديه اجهزة رقابية 
رصينة مثــل االدعاء العــام وديوان 
للتعاطي  املالية هي كافية  الرقابة 

مع ملف الفساد املالي واالداري«.
وشــدد املرشــدي، علــى أن »جلنة 
النزاهــة في مجلــس النواب ميكن 
أن ترفد اجلهات الرقابية الرســمية 
باملعلومات الكاملة التي تساعدها 
في اداء واجبها، وبنحو يوحد اجلهود 

ويحد من هدر املال العام«.
وخلص املرشدي بالقول، إن »املرحلة 
املقبلة يجــب أن يكون العمل فيها 
موحداً، ويبتعد عن التقاطعات، ألننا 
أمام جهــود لإلصالح والقضاء على 

الفساد«.
 

الصحة النيابية تعتزم استضافة 
وزير الصحة املستقيل لإلفصاح 

عن مبتزيه والتحقيق في األمر
وكان نائــب رئيــس جلنــة الصحة 
البريفكاني،  فارس  النيابية  والبيئة 
قال في وقت سابق أن »وزير الصحة 
العلوان  عــالء  املســتقيل  والبيئة 
تعرض لهجمة شــعواء ومحاوالت 
تشويه للحقائق«، عازيا السبب الى 
الكثير  وضربه  الفســاد  »محاربته 
مــن منابعه وجــذوره فــي الوزارة 

واحملافظات«.
وقــال النائب البريفكانــي إن »وزير 
املهنية  مارس  املســتقيل  الصحة 
والشــفافية والتــوازن فــي عمله 
واثبت  الســابقة  الفتــرة  طيلــة 
جدارته في ادارة الوزارة وحقق نقلة 
نوعية في تغطية عمل الوزارة بكل 
احملافظات«، مشيرا الى ان »ضغوطا 
وتســقيط  وابتــزازات  سياســية 
اعالمي مورســت على الوزير، فضال 
على  مورست  للحقائق  تشويه  عن 

الوزارة بالفترة االخيرة«. 

سياسة العراق املتوازنة حتفظ 
مصالح دول املنطقة وال تسبب 

اي اذى لها
الناتو  العام حللــف  األمني  وأشــاد 

بتطور وحتســن االوضــاع واملظاهر 
املدنيــة ، وعبر عن تأييد سياســة 
توازن  كعامــل  املتوازنــة  العــراق 
اســاس فــي املنطقــة ، وقــال ان 
حلــف الناتو الذي يعمــل مبوافقة 
واشراف احلكومة العراقية وقراراتها 
للعراق  وداعم  شــريك  الســيادية 
وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة 
املتوازنة واحلكيمــة التي تنتهجها 
الى  ، مشــيرا  العراقية  احلكومــة 
ان داعــش أحلق ضررا بكل شــعوب 
العالم ويجب القضاء على منابعه 
وامكاناته املالية والعســكرية ، وان 
القوات  تدريب  مبهمــة  يقوم  الناتو 
قدراتها  وتنمية  العراقيــة  األمنية 
العســكرية  املؤسســات  وتقوية 

واألمنية.

البرملان يرفض اتفاقية موقعة 
بني احلكومة واللجنة الدولية 
للصليب األحمر خلرقها قوانني 

البالد
واضاف ان » املادة 9 اوال في االتفاقية 
نصــت انه يحــق للجنــة الدولية 
حيــازة مبالغ بالعملــة الوطنية او 
االجنبية وغيرها من االصول املالية، 
بأي عملة  وفتح حسابات مصرفية 
واالنظمــة  بقوانــني  التقيــد  دون 
التي حتكــم الرقابة علــى الصرف 
واملســائل ذات الصلة »، مبينا ان » 
نص اخر في املادة نفســها انه يحق 
للجنــة الدوليــة ان تنقــل بحرية 
صناديق االموال بالعملة الوطنية او 
االجنبية من البلد واليه وفيه ، كما 
يحق لها ان حتول بحرية هذه االصول 

التقيد  الــى عمــالرت اخــرى دون 
بقوانني البلد«.

واوضــح ان » املــادة 12 اوال نصــت 
علــى ان يتمتع االعضــاء العاملني 
وزجاتهم  الدولية  اللجنة  بعثة  في 
واطفالهم واالفراد الذين يعيلونهم 
بالوضع القانوني نفسه الذي يتمتع 
 ،« الدبلوماسية  البعثات  اعضاء  به 
مشــيرا الى ان »الفقرة ثانيا نصت 
علــى ان يتمتع االعضــاء االجانب 
وزجاتهم  الدوليــة  البعثــة  فــي 
واطفالهم واالفراد الذين يعيلونهم 
باحلصانة الي شــكل من اشــكال 
االجراء القانوني واالداري ، مبافي ذلك 
التوقيــف او االحتجــاز او مصادرة 
االمتعة الشخصية او استدعائهم 
كشــهود او الطلــب منهم تقدمي 
االدلة ، تســتمر هذه احلصانة بعد 
انقضاء خدمتهم في البعثة لالمور 
املتعلقــة مبهمة اللجنــة الدولية 

وانشطتها االنسانية ».
واشــار الى أن »بعض النواب رفعوا 
ايديهم اعتراضــا انهم لم يطلعوا 

على نصوص االتفاقية«.

مجلس الوزراء يوافق على 
دور ثالث يؤدي فيه املكملون 

االمتحانات 
وقالت الوزارة فــي بيان لها إن »وزير 
الســهيل  قصي  )وكالًة(  التربيــة 
للمرحلتني  الطلبة  قرار منح  أرسل 
الدور  امتحان  واإلعدادية  املتوسطة 
لغرض  الــوزراء  إلى مجلس  الثالث 

املصادقة عليه«.
لطلبة  »السماح  إلى  البيان،  وأشار 

الصفــوف املنتهيــة للمرحلتــني 
املكملني  واإلعداديــة  املتوســطة 
بثالث مواد فقط، بإداء امتحان الدور 

الثالث«. 

امللك السعودي: سندافع عن 
أراضينا ومنشآتنا أيا كان مصدر 

الهجمات
إلمدادات  األولــى  بالدرجة  موجــه 
الطاقة العاملية وأنه امتداد لألعمال 
التي تعرضت  الســابقة  العدوانية 
لها محطات الضخ لشركة أرامكو 
الســعودية باســتخدام أســلحة 
الدولي  اجملتمــع  داعيــا  إيرانيــة«، 
لتحمل مســؤولياته فــي إدانة من 
يقــف وراء ذلك والتصــدي بوضوح 
لهذه األعمــال الهمجية التي متس 

عصب االقتصاد العاملي.
وأطلع مجلس الوزراء، على ما عرضه 
وزير الطاقة عن اآلثار اجلسيمة التي 
نتجت عن ذلــك االعتداء التخريبي 
علــى معامــل شــركة »أرامكــو 
الســعودية« فــي بقيــق وخريص، 
والتي أدت حسب التقديرات األولية 
إلى توقف كميات من إمدادات الزيت 
اخلام تقــدر بنحو 7ر5 ماليني برميل، 
إضافــة إلى توقف إنتاج كميات من 
الغاز املصاحــب تقدر بنحو 2 بليون 
وانخفاض  اليــوم،  قدم مكعب في 
حوالي 50 % من إمدادات غاز اإليثان 

وسوائل الغاز الطبيعي.
وأكد اجمللس، أن »هذا االعتداء اجلبان 
على أكبــر وأهم معامــل معاجلة 
الزيت اخلام في العالــم، هو امتداد 
التي طالت  املتكــررة  لالعتــداءات 

املنشــآت احليويــة، وهــددت حرية 
املالحة البحرية، وأثرت على استقرار 
العاملــي«، كما أكد  منو االقتصــاد 
اجمللس، على أن »اململكة ســتدافع 
عن أراضيهــا ومنشــآتها احليوية، 
وأنهــا قــادرة على الــرد على تلك 
وتهيب  كان مصدرها،  أيــاً  األعمال 
بإجراءات  يقــوم  أن  الدولي  باجملتمع 
أكثر صرامة إليقاف هذه االعتداءات 
الســافرة التي تهدد املنطقة وأمن 
اإلمدادات البترولية واقتصاد العالم، 
وردع كل مــن يقــف  ومحاســبة 

خلفها«.

»التاميز » حتذر من مخطط إيراني 
لضرب جتارة النفط العاملية وتدعو 

الى جتنب احلرب
وأردفت رمبا كانت طهران تهدف إلى 
عرقلة أو تخريب هذه العملية، فمن 
املؤكد أنه ســيتعني تعليق عملية 
االكتتاب حتى تعود منشــآت بقيق 
في املنطقة الشــرقية إلى العمل 
الوقت  إنــه في  بالقول  ، واختتمت 
الغربية  الــدول  الراهن، يتعني على 
العمل على منع تصعيد احلرب في 
املنطقة، وإيجاد سبل غير عسكرية 

الحتواء سلوك إيران العدواني.
قد  الســعودية  الداخلية  وكانــت 
السيطرة  املاضي  الســبت  أعلنت 
علــى حريقني اندلعــا في معملني 
للنفــط تابعــني لشــركة أرامكو 
خريص،  وهجــرة  بقيق  مبحافظــة 
نتيجة اســتهدافهما بطائرات دون 
طيار، ما تســبب فــي خفض إنتاج 

اململكة بواقع النصف.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – اعتقال مطلوبني  
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس الثالثاء ان قوة امنية 
القت القبض علــى مطلوبني على 
وفق تهم ارهابية وغســيل االموال 
مبناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وافاد املصدر ان »القوات األمنية في 
قيادة عمليات بغداد وباالشتراك مع 
ومكافحة  الوطني  االمن  من  مفارز 
ألقــت القبض على  اجرام بغــداد 
متهمني اثنني على وفــق املادة ) 4/ 
إرهاب ( في منطقتــي  الدورة ، أبو 

غريب«.

ديالى – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة ديالى امس الثالثاء تدمير 

خمســة مضافات لعصابات داعش 
مبنطقة الندا شرقي احملافظة.

وقال املصــدر إن » قــوة أمنية من 
شرطة احملافظة والوكاالت الساندة 
العراقي  اجليش  وباالشتراك مع  لها 
نفــذت عملية امنيــة في منطقة 
شــرقي  الندا  مبنطقة  قزالقز  جبل 
احملافظــة«، مضيفــا ان »العملية 
اسفرت عن تدمير خمسة مضافات 
لعصابــات داعــش االرهابية حتتوي 
على مواد غذائية ومالبس وافرشــة 

ودراجة نارية ومت تدميرها بالكامل«.

بابل – اعتقال مطلوبني 
كشــف مصــدر امني فــي قيادة 
شرطة محافظة بابل امس الثالثاء 
عن إلقاء القبــض على 51 مطلوباً 

بينهم بجرائم اخملدرات.

وقــال املصــدر إن »مفــارز ودوريات 
القيــادة متكنت من إلقــاء القبض 
علــى ) 51( مطلوب للقضاء صادرة 
احملاكم  بحقهم مذكرات قبض من 
اخملتصــة علــى وفق مــواد جنائية 
بينهم  متنوعة  قانونية  ومخالفات 
بجرائــم اخملدرات خالل 24 ســاعة 
املاضيــة ، إثر تنفيذها ملمارســات 
أمنية لتعقب املطلوبني في مناطق 

متفرقة من احملافظة«.

صالح الدين – تفكيك شبكة 
ارهابية 

اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة صالح الدين امس الثالثاء 
تفكيــك شــبكة إرهابيــة كانت 
تخطط لتنفيــذ عمليات اجرامية 

في عدد من مناطق احملافظة .

وافــاد املصــدر انه »خــالل عملية 
اســتباقية نوعية، ووفقاً ملعلومات 
اســتخبارية دقيقة، متكنت القوات 
األمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، 
مــن القــاء القبض على شــبكة 
إرهابيــة مكونــة مــن ٦ مجرمني 
عمليات  لتنفيذ  يخططــون  كانوا 
إرهابية فــي احملافظة » ، مضيفا ان 
زوجة  وهي  امرأة  تضم  »الشــبكة 
مبيناً  ســوريا«،  في  اإلرهابيني  أحد 
في ســامراء  القبض  »عمليــة  ان 
واجلالم جاءت بعد متابعة مستمرة 
وقد  القضائيــة،  املوافقــات  وأخذ 
اتخذت بحقهم اإلجراءات القانونية 

أصوليا«.

االنبار – عملية استباقية 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 

محافظــة االنبار امــس الثالثاء ان 
 4 القوات االمنية متكنت من تدمير 
مضافات خلاليــا »داعش« االجرامية 
بحملة امنية استباقية استهدفت 

املناطق الصحراوية للمحافظة .
وقال املصــدر إن »القــوات االمنية 
4 مضافات  تدميــر  مــن  متكنــت 
باحلملة  داعــش  مجرمــي  خلاليــا 
منطقة  اســتهدفت  التي  االمنية 
صحراء وادي القــذف غربي االنبار ، 
مضيفا ان »القــوات االمنية نفذت 
حملــة تفتيــش واســعة النطاق 
للمناطق املســتهدفة للتحري عن 
داعش  ارهابي  تواجد خاليــا  اماكن 

واسلحتهم«.

نينوى – اعتقال مطلوبني 
أعلن قائــد عمليات نينــوى اللواء 

الركــن حمد نامس اجلبــوري امس 
الثالثــاء عــن إلقاء القبــض على 
خمسة عناصر من تنظيم »داعش« 

في الساحل األمين ملدينة املوصل.
إن »قوة  العمليــات   وقــال قائــد 
مشتركة من افواج الطوارئ ومراكز 
الشــرطة التابعة ل قيادة شــرطة 
نينوى وخــالل تنفيذ واجب تفتيش، 
 ( القبــض على  القاء  متكنت مــن 
( اربعة منهم من  خمسة متهمني 
املطلوبني  االرهابية  داعش  عصابات 
للقضاء« ، مضيفا أن »ثالثة منهم 
كانوا يعملون مقاتلني فيما يسمى 
بديوان اجلند والرابع كان يعمل فيما 
يسمى باالمنية خالل فترة سيطرة 
داعش علــى مدينة املوصل واملتهم 

اخلامس مطلوب بقضية تزوير ».

البصرة – اعتقال مطلوبني 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
الثالثاء  امــس  البصرة  محافظــة 
القاء القبض على عــدد من االفراد 
مختلفــة  اســلحة  بحوزتهــم 
الفنادق  ومبالغ يسكنون في بعض 

»املوبوءة« مبركز احملافظة.
وقال املصدر انــه وبعد حتري وجمع 
دقيقــة  اســتخبارية  معلومــات 
استغرقت شهر, القي القبض على 
عدد من االفــراد من خارج محافظة 
جنســيات  من  واخريــن  البصــرة 
مستمســكات  الميتلكون  اخــرى 
اصوليــة, فضال عــن القبض على 
 70 قــدره  مبلغ  ميتلــك  شــخص 
مليون وجميعهم يســكنون فنادق 
مثيرة للشــك وميتلكــون مختلف 

االسلحـة.

اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وغسيل اموال ببغداد * القبض على 51 مطلوبًا بينهم بجرائم المخدرات في بابل
تفكيك شبكة إرهابية لتنفيذ عمليات في صالح الدين * القبض على مسلحين ومريبين يرتادون فنادق موبوءة في البصرة

كانت الســاعة تشــير الى الثانية والنصف بعد 
منتصف الليل ، عندما حّلقت بنا طائرة اخلطوط 
التركيــة ، فــوق األجواء العراقيــة ، متجهة الى 
إســطنبول  ، ومنها نواصل  الرحلة  نحو  تونس 
اخلضــراء ، وعلــى مدى ســاعات الرحلــة كانت 
التنبيهــات والتوجيهــات  املوجهــة من طاقم 
الطائرة تأتينا بثالث لغات هي التركية واإلنكليزية 

والعربية ..
توقفنــا  )ترانزيت( في مطار إســطنبول اجلديد ، 
العمــالق  ،  وقلت في داخلي وانــا امتعن في هذه 
التحفــة العمرانية »نحن قــادرون على ان نبني 
ماهو اجمل ، ولكن لم يحــن الوقت بعد !!! بعد 
ثالث ساعات  ، حلقت بنا الطائرة من جديد  صوب  
العاصمة تونس ، في رحلة اخرى تســتغرق ثالث 
ســاعات أيضا ، ولكن بسبب فارق التوقيت ، تبدو 
وكأنها ســاعة واحدة ! ، وخالل هذه الســاعات 
الثالث ، غابت اللغة العربية متاما ، لتحل محلها 
اللغة الفرنســية ، حتى ُخيل لــي ان رحلتنا الى 
باريــس ، وليس الى تونس !! ، فــكل ما  يأتينا من 
ارشــادات وتنبيهات كان باللغة الفرنسية إضافة 

الى اللغتني التركية واالنكليزية ! .. 
نزلنا من الطائرة وتوجهنا صوب نافذة اجلوازات التي 
بــدت مزدحمة ، فقد وصلت اكثر من رحلة  في ان 
واحد الى املطار الذي كان عكس مطار اسطنبول 
متاما !! ، علما ، ان الســياحة في تونس متثل احد 
، اســتغرق  الرافعــات املهمة لالقتصــاد هناك 
انتظارنا في الدور،  اكثر من نصف ساعة ، لنخرج 
بعدهــا من املطار ، وعند البــاب وجدنا مضيفينا 
باالنتظار ، اذ رافقونا الى ساحة وقوف السيارات ، 
وفيما بدت السماء ملبدة بالغيوم ، وثمة اثار ملطر 
غزير هطل في الليلة املاضية ، كانت الساحة هي 
األخرى متواضعــة وقد غطت مياه األمطار بعض 
جوانبها ، أقلتنا الســيارة فرنسية الصنع  ، نحو 
الفندق الذي يقع عند أطــراف العاصمة ، وخالل 
الرحلــة التي امتدت الى نحــو ٤٠ دقيقة ، كانت 
تطالعنا صور كبيرة وأخرى متوســطة وصغيرة 
الرئاسة  انتصبت على جانبي الشــارع ملرشحي 
التونسية ، التي  جرت  منتصف أيلول ، مضّيفنا 
الذي كان يقود الســيارة  بسرعة ، بدأ يحدثنا عن 
أؤلئك املترشــحني  ، فيقول هذا فــالن الفالني  ،  
»حرامي« من الدرجة االولى ! ، وذاك استغل موارد 
الدولــة لتمويل حملته االنتخابيــة ، وثالث ، هو 
األصلح حلكم تونس ، النه يتحدث بشكل جميل 
!! ، من دون ان ينســى توجيه ســهام نقده احلادة 
الى بعض األحزاب ، وإشادته بأخرى ، ولم يترك لنا 
مجاال ، لنســأله عن قضايا اخــرى ، وهو يتحدث 

بلهجته التونسية السريعة املفرنسة !
وقطعــا ان حال صاحبنــا هذا ، هو حــال اغلب 
التونسيني  في هذه االيام ، فهم منشغلون كثيرا 
بحدث االنتخابــات التي يعدونها فرصة للتغيير ، 
وان كانوا اليثقون كثيــرا باخليارات املتاحة ، فهم 
يتخوفــون من احتمــال عدم متكن َمــن يعولون 
عليهم ، من جتاوز العتبــات والعقبات االنتخابية 
، فالصــراع بني املترشــحني البالــغ عددهم ٢٦ 
مترشــحا قائم على اشــده ، والتلفزة التونسية 
مزدحمة باملناظرات ، وكل مترشــح يقول انه هو 
من يأتي باجلنة الــى تونس التي تواجه تراجعا في 
اقتصادهــا ، وتعاني من عجز جتاري يصل الى نحو 
١٣ مليار دينار تونســي .. وتخوف التونســيني من 
النتائج ، متأٍت من اآلليــات املعتمدة في تنظيم 
االنتخابات الرئاســية ، اذ على املترشح ان يتجاوز  

الدورين االول والثاني 
وبعد ان جرت االنتخابات  ، فان احدا من املترشحني 
لن يتمكن من حتقيق األغلبية املطلوبة ، األمر الذي 
سيعقد املشــهد كثيرا ، ،  ومثل هذا االستنتاج 
ميكن التوصــل اليه من خــالل متابعة املناظرات 
التلفزيونية بني املترشــحني ، التي أظهرت ضعفا 
، ورمبا عجزا ، في القدرة على تســيير دفة شــؤون 
البالد في ظل الكثير من املشاكل احلادة ، سياسية 
واقتصاديــة وغيرها ، ويحّمل التونســيون ، هذا 
الضعف لدى الساســة الى حقبة زين العابدين 
بن علي الذي حكــم البالد ٢٣ عامــا ، ولكن في 
نهاية املطاف ال حل أمام الشعب التونسي سوى 
االقتناع مبا ستفرزه االنتخابات الرئاسية ، بصرف 
النظر عّمن ســيصل الى كرســي الرئاسة ، ومن 
ثم التأســيس  ملرحلة جديدة تســتند الى متكني 

الكفاءات ومتتني االقتصاد .

السليمانية ـ عباس كاريزي:من تونس !

كشــف تقريــر لعضو فــي برملان 
انخفاض كبير في  كردســتان عن 
وارتفاع  لإلقليم  الســكاني  النمو 

نسبة البطالة بني فئة الشباب.
وقــدم نائب رئيــس جلنــة املالية 
برملان  في  احمد  هيفدار  واالقتصاد 
كردســتان خالل جلســة عقدها 
برملان االقليم امــس الثالثاء تقريرا 
ارقام واحصاءات  كشــف فيه عن 
النمو  نســبة  لتراجــع  خطيــرة 
وارتفاع  العمل  الســكاني و فرص 

نسبة البطالة في االقليم.
وقال هيفــدار احمد فــي تصريح 
للصباح اجلديد، ان استمرار الوضح 
مبقارنة  اقليم كردستان  في  احلالي 
فان  والوفيــات،  الــوالدات  اعــداد 
النسبة السكانية ملواطني االقليم 
ســتبقى على حالها ولــن ترتفع 

مقارنة ببقية مناطق العراق 
واضاف احمد، ان ســعي احلكومة 
العراقيــة وموافقتهــا على اجراء 
التعداد العام للســكان في شهر 
املقبل،   2020 تشرين االول من عام 
يضع حصــة االقليم مــن املوازنة 
العراقية في خطر، بعد ان خفضت 
من %17 لتصل الــى 12 باملئة، اذا 
ما اســتمر انخفاض عدد السكان 

والنمو السكاني في االقليم.
واكــد ان عدد الســكان في اقليم 
مديريات  الرقــام  وفقا  كردســتان 
االحصــاء فــي اقليم كردســتان 
فيها  العراق  ببقية مناطق  مقارنة 
اختالف كبير، اذ ان االحصاءات التي 
اجريــت في االقليم تشــير الى ان 
اقليم كردستان  املواطنني في  عدد 
في عام 2018 بلــغ 5 ماليني و895 
الف نسمة، بينما تشير احصاءات 
التي اجرتها احلكومة االحتادية، الى 
ان عدد املواطنني في االقليم يصل 
الــى 5 ماليني و309 الف نســمة، 
ما يشــير الى ان احلكومة االحتادية 
تلغي وجــود اكثر من نصف مليون 
مواطن كردي يعيشون في االقليم، 
وهو ما ميثل نســبة %9 من نسبة 

املواطنني في كردستان.
واشــار احمد، الى ان تلــك االرقام 
تشــكل خطرا كبيــرا على اقليم 
كردســتان وهــو مــا يتطلب من 
حكومــة االقليم اجــراء مراجعة 
جديــة عاجلة فــي اطــار الدولة 

العراقية.
وتابع ، »نســبة الســكان ارتفعت 
في العراق من عــام 2010 الى عام 
2019 بنسبة كبيرة مقارنة بالنمو 
الســكاني الذي يشهده االقليم«، 
2018 التي اخذتها  واردف »في عام 
كعينة، ارتفعت بنســبة السكان 
فــي عموم مناطق العــراق ما عدا 
االقليم بنسبة، ست مرات اكثر من 

النمو السكاني في االقليم«.
واشــار الى انه، »بــني عامي 2017 
- 2018 عــدد الســكان والوالدات 

اجلديــدة فــي محافظــات العراق 
بلغــت 847 الف و 515 شــخصا، 
بينما كانت نســبة الــوالدات في 
اقليم كردســتان بني عامي 2017-
2018 وفقــا الحــدث احصائيــات 
137 الفاً و148 شــخصا، ما يشير 
الى انــه فقط في عام 2018 كانت 
نسبة الزيادة السكانية في العراق، 
مقارنــة باالقليــم 710 والف 367 

اكثر من االقليم.
وتابــع، ان هــذه االرقام تــدل على 
ان النمــو الســكاني بطــيء في 
كردســتان وال يتناســب مع النمو 

السكاني في عموم العراق.
اللجنــة  رئيــس  نائــب  واوضــح 
االقتصاديــة، ان االحصــاءات التي 
اجريــت منذ عــام 2010 والى االن 
تشــير الى ان النمو السكاني في 

االقليــم كان 2.8 باملئة، وانخفض 
في السنوات القليلة املنصرمة الى 
2.6 و2.1 وهو ما يشير الى ان نسبة 
ســكان االقليم انخفضت بنسبة 
يتوقع  التي كان  230 الف شخصا 

ان ترتفع ألكثر من هذا العدد.
الفتا الى ان مســحا اجرته مراكز 
مختصــة فــي حكومــة االقليم 
والبنــك الدولي هــذه االحصاءات 
تشــير الى ان عدد الوالدات والزيادة 
السكانية ستصل خالل عام 2020 
الــى 130 الف فقط والذي اشــار 
الى ان مرده يعود الــى ان اكثر من 
%67 مــن املتزوجني مينعون حصول 
والدات جديدة مقارنة ب 33 % فقط 
يسعون الجناب اطفال، وانه من بني 
ثالث نســاء متتنع اثنتان منهن عن 

االجناب.

االقتصادية  االوضــاع  ان  واوضــح 
الصعبــة والفقــر والبطالة، تأتي 
في مقدمــة العوامل التي ادت الى 
تراجع وتباطؤ النمو الســكاني في 
االقليم، مبيناً ان %27 من السكان 
ال ميتلكون منازل وما زالوا يسكنون 

في منازل ايجار. 
ولفت الــى ان %9 من املواطنني في 
االقليم عاطلون عن العمل في حني 
ترفع نســبة البطالة بني الشباب 
في االقليم لتصــل الى 24 % وهو 
ما عده مؤشــرا خطيــرا، انعكس 
ســلبا على نسبة النمو السكاني 
في االقليم على الرغم من التطور 
التكنولوجي الذي يشهده االقليم.
واشــار الى ان احملصلة تثبت ارتفاع 
نسبة لنمو الســكاني في العراق 
بســت مرات اكثر من االقليم ومبا 

على  يحصل  كردســتان  اقليم  ان 
حصته من املوازنة وفقا للنســبة 
السكانية، فان ذلك ميثل خطا على 
مستقبل  في  ودوره  االقليم  حصة 
العراق، الفتا الى انه لم يتلمس حلد 
االن سياســة واضحــة او اجراءات 
عاجلة من قبــل حكومة االقليم، 
ملتابعة االنخفاض الالفت لنســبة 

النمو السكاني في االقليم.
وفــي حــني اكــد احمــد ان على 
الرئاسات الثالث في االقليم رئاسة 
االقليم والبرملان واحلكومة، ان يدقوا 
دعم  سياسة  وتبني  اخلطر  ناقوس 
زيادة الوالدات، دعــا الى عقد مؤمتر 
تســعى  التي  العائالت  ودعم  عام 
لزيــادة االجناب وعــدد افرادها، عبر 
حث وسائل االعالم واجلهات املعنية 

لبناء عائالت كبيرة.

 انخفاض كبير في النمو السكاني
وارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب 

تقريرللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان

ارتفاع نسبة البطالة في االقليم

ان سعي الحكومة 
العراقية وموافقتها 
على اجراء التعداد العام 
للسكان في شهر تشرين 
االول من عام 2020 
المقبل، يضع حصة االقليم 
من الموازنة العراقية في 
خطر، بعد ان خفضت من 
%17 لتصل الى 12 بالمئة، 
اذا ما استمر انخفاض عدد 
السكان والنمو السكاني 
في االقليم
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بغداد _ الصباح الجديد :

شارك العراق ممثال بوفد من هيئة 
الصناعي  والتطويــر  البحــث 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن 
برئاســة معــاون املديــر العام 
ومدير  يونــس  احمد  الدكتــور 
مركز الطاقــة املتجددة والبيئة 
الهيئة  العــراق فــي  منــدوب 
املتجــددة  للطاقــة  العربيــة 
ســعد عبد الواحد في فعاليات 
املنتدى الدولي السادس والعربي 
اخلامــس للطاقة املتجددة الذي 
احتضنتــه العاصمــة األردنية 

عمان.
وقــد اســتعرض وفــد العراق 
واملعادن  الصناعة  وزارة  انشطة 
الطاقة  مجــال  في  العراقيــة 
علمية  بحــوث  مــن  املتجددة 
ونتاجات عمليــة ، مبينا حرص 
العمــل من أجل  الــوزارة على 
بثقافة  واملعرفة  الوعي  تكريس 
وكفــاءة  املتجــددة  الطاقــة 

استعمال الطاقة.
من جانبه اكد معاون مدير عام 
الهيئــة الدكتــور احمد يونس 
البحثية  ومراكزهــا  الهيئة  ان 
املناسبة  البدائل  اليجاد  تسعى 
والتــي تدعم قطــاع الكهرباء 
منظومات  استحداث  خالل  من 
بالطاقــة  العاملــة  الطاقــة 
الشمســية اذ جنحــت الهيئة 
في عدد من املشــاريع البحثية 
وحتويلها الــى منظومات ريادية 
ومشــاريع قيد االستثمار منها 
مشــروع الســخان الشمسي 
ومنظومة الطاقة الشمســية 
مركز  بنايــة  في  املســتعملة 
الطاقة املتخصص في هذا اجملال 

وعدد من املشاريع االخرى .
الــى ذلك اضــاف مديــر مركز 
الطاقة املتجددة والبيئة السيد 
ســعد عبــد الواحــد ان املركز 
يعد من املراكــز البحثية االولى 
اخملتص  االوســط  الشــرق  في 
املتجددة  الطاقــة  مجــال  في 
ولديه بحــوث وبــراءات اختراع 

بالطاقة  تعمــل  ومنظومــات 
املتجددة ومشــاريع مختلفة مت 

تنفيذها في هذا اجملال.
وفــي ختــام فعاليــات املنتدى 
ضرورة  علــى  املشــاركون  اكد 
االســتثمار في صناعة الطاقة 
املتجددة في الوطن العربي الذي 
قيمتها  الســتثمارات  يحتــاج 
)500( مليــار دوالر حتــى عــام 
2040 وإيجــاد صناعــة أصلية 
للطاقــة املتجددة فــي الوطن 
العربي والعمل على إيجاد فرص 
الطاقة  عمل خضراء في قطاع 
، كما دعــوا إلى انشــاء مركز 
عربي متطــور للتدريب والبحث 

والتطوير مقره مدينة صاللة في 
دورات  وتنظيم  ســلطنة عمان 
تدريبية في مجــال اقتصاديات 
تقام في مختلف  املباني اخلضر 
الــدول العربيــة بالتعــاون مع 
املعهــد العربــي للتخطيــط 
عربية  بيانــات  قاعدة  بإنشــاء 
والعاملني  املتجــددة  للطاقــة 

فيها في الوطن العربي. 
على صعيد اخر اكدت الشركة 
التعدينية  للصناعــات  العامة 
الصناعة  وزارة  شــركات  احدى 
االنتاج  عمليات  ســير  واملعادن 
الثغر  مصنــع  في  والتســويق 
التابعني  البصرة  مملحة  ومعمل 

لها في محافظة البصرة.
وافاد مدير عام الشركة املهندس 
اجرى  بأنه  ماجد حميد غضيب 
زيارة تفقدية الى موقعي مصنع 
الثغــر ومعمل مملحــة البصرة 
في  الصناعة  رئيس جلنة  برفقة 
مجلــس محافظة البصرة انوار 
مدلل ملتابعة تنفيذ عقد جتهيز 
تنتج  التــي  البــرامي كوت  مادة 
الول مــرة في املصنــع املذكور 
مبواصفات جديدة وحسب طلب 
الية  ولوضع  املستفيدة  اجلهات 
جديدة لغرض املباشرة بتشغيل 
معمل اللبــاد البوليمري وانتاج 
مادتــي اللباد البوليمــري ولباد 

االيــزو كام ، مشــيرا الــى انه 
اطلع خالل الزيارة على فعاليات 
التأهيل في مملحة البصرة والتي 
تسير حســب اخلطة املوضوعة 
وعلى وفق البرنامج الزمني احملدد 
ملادة  والتجهيز  االنتاج  وعمليات 

امللح اخلام.
واضاف املديــر العام بانه التقى 
خالل الزيارة بعدد من املنتسبني 
والوقوف  في طلباتهــم  للنظر 
على مشكالتهم واحتياجاتهم. 
مــن جانبها واصلت الشــركة 
النحاســية  للصناعات  العامة 
وامليكانيكيــة احدى شــركات 
جتهيز  واملعادن  الصناعــة  وزارة 

الغاز  العامة لتعبئة  الشــركة 
النفط مبنتجاتها  لوزارة  التابعة 
على وفــق العقــود املبرمة بني 
عام  مديــر  واشــار  الطرفــني. 
الشــركة املهندس أكرم شاكر 
عبد الفتــاح الى أن الشــركة 
قامت بتســويق الدفعة الثانية 
من منتج صمام اســطوانة غاز 
الف صمام   )50( الطبخ بكمية 
من  املعتمدة  املواصفة  وحسب 
قبل شــركة تعبئة الغاز ، الفتا 
الى ان الكمية املسوقة لالخيرة 
)100( الــف صمام من  بلغــت 
كامل الكميــة املتعاقد عليها 

والبالغة )150( الف صمام . 

العراق يشارك في فعاليات المنتدى الدولي السادس 
والعربي الخامس للطاقة المتجددة في عمان

لتكريس الوعي والمعرفة بثقافتها وكفاءة استعمالها

اوعزت بالتقيد بالجدول اليومي للدروس لتخفيف العبء عن التالميذ

باستثناء كليات المجموعة الطبية

قد استعرض وفد 
العراق انشطة وزارة 

الصناعة والمعادن 
العراقية في مجال 

الطاقة المتجددة من 
بحوث علمية ونتاجات 

عملية ، مبينا حرص 
الوزارة على العمل 

من أجل تكريس 
الوعي والمعرفة 

بثقافة الطاقة 
المتجددة وكفاءة 

استعمال الطاقة
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الحسني يزور اتحاد الجمعيات 
الفالحية ويطلع على اهم 

معوقات العمل الزراعي

صحة الرصافة تجهز 
مستشفى ابن الهيثم 
باجهزة طبية حديثة

الول مرة .. العراق يحتفي 
باليوم العربي لالرصاد 

الجوية

بغداد _ الصباح الجديد :
زار وزير الزراعة الدكتور صالح احلسني االحتاد العام 
للجمعيات الفالحيــة لالطالع على اهم معوقات 
العمــل الزراعي والعمــل على تذليلهــا ، وكان 
باستقباله رئيس االحتاد حيدر العبادي وجمع غفير 

من الفالحني و املزارعني من شتى احملافظات .
 وشدد الوزير ان الزراعة والفالحني امانة في اعناقنا  
وماضــون بحمايــة املنتج احمللي وحتقيــق اجلدوى 
االقتصاديــة للفالحني واملزارعني ، مؤكدا ان الوزارة 
مســتمرة مبنع االســتيراد بعد ان مت حتقيق تقدم 
االســتراتيجية  احملاصيل  بانتاج مختلف  ملحوظ 
وبــذور الرتب العليا ومحاصيــل اخلضر واملنتجات 

احليوانية . 
كما اســتمع احلســني الــى عدد مــن الفالحني 
وتســهيل  تنفيذها  لغرض  ومطالبهم  واملزارعني 
االجراءات الروتينية وحسب الضوابط املعمول بها 

في الوزارة . 

بغداد _ الصباح الجديد :
التعليمي  الهيثم  ابن  كشف مدير مستشفى 
للعيــون الدكتور عمار فؤاد عيســى عن وصول 
اجهزة طبية حديثة املنشأ تخص مجال العيون 

الى املستشفى خالل االسبوع املاضي .
وقال الدكتور عيســى ان تلــك االجهزة دخلت 
اخلدمة فعليا بعد اكمال عملية االدخال اخملزني 
ونصبها بالكامل ، مبينا ان التنســيق والتعاون 
ما بني مجلس احملافظة ووزارة الصحة واملتابعة 
املباشــرة من قبــل مدير عام صحــة الرصافة 
الدكتــور عبد الغني الســاعدي اثمــر عن رفد 
املستشــفى مبجموعــة من االجهــزة الطبية 
املتطورة ومن مناشئ عاملية رصينة تضاهي ما 
موجود منها في املراكز الطبية العاملية ، موضحا 
ان االجهزة شــملت اختصاصات الشبكية ، داء 
الزرقاء ، واملاء االبيــض ، والفحوصات اخملتبرية ، 
واالطفــال وغيرهــا ، كما اكد عيســى ان تلك 
االجهزة ســيكون لها دور محــوري في تطوير 
وتنمية جــودة اخلدمات الصحيــة املقدمة في 

املستشفى .
من جانبه حتدث املهندس علي عباس من قسم 
صيانة االجهزة الطبية ان وصول اجهزة حديثة 
ومتطورة للمستشفى سيعمل على احداث نوع 
من التكامل في العمل سينعكس ايجابيا على 
مستوى االداء وجودة اخلدمات ، منوها ان التعاقد 
تضمــن جتهيز جهــاز فحص شــبكية العني ، 
وجهاز قياس ســمك القرنيــة ، وجهاز لفحص 
الســاحة البصريــة ، وجهاز تنظيف عدســة 
العني الصناعية ، وتابع عباس ان الفترة القريبة 
املقبلة ستشهد جتهيز املستشفى بالعديد من 
االجهزة الطبية يأتي ذلك ضمن سياق وخطط 
بالواقع الصحي وتعزيز  تنموية صحية لالرتقاء 
القدرات واالمكانيات املتاحــة في تقدمي افضل 

اخلدمات الصحية والعالجية للمرضى

بغداد _ الصباح الجديد :
أحتفــت الهيئة العامة لألنــواء اجلوية والرصد 
الزلزالي ألول مرة باليــوم العربي لالرصاد اجلوية 
وذلك برعاية وزير النقل املهندس عبداهلل لعيبي 
وحتت شــعار )االرصــاد اجلوية وحمايــة االرواح 

واملمتلكات(  .
واوضحــت الهيئة ان هذا الكرنفــال أقيم بعد 
ان أقــره مجلس الوزراء العرب املعنيني بشــؤون 
االرصاد اجلوية واملناخ كيوم عربي يعنى باالرصاد 

اجلوية واملناخ .
وبينــت الهيئة ان العراق شــارك مســبقا في 
لالرصاد  الدائمة  العربيــة  اللجنــة  اجتماعات 
اجلوية فــي دورتهــا )34( ومتــت املصادقة على 
العديد من القرارات فيما يتعلق باالرصاد اجلوية 
واملنــاخ وبحث موضوع التدريــب والتعليم في 

مرافق االرصاد اجلوية .
من جانبه بني وزير النقل :ان الهيئة اليوم حاضرة 
في جميع املؤمتــرات والنــدوات البحثية وورش 
العمل اضافة الى عقد االجتماعات التي تخص 
التغيــرات  املناخية العاملية حيث اســتطاعت 
إثبات وجودها وعملهــا الواقعي عبر مواكبتها 
جلميع النشــاطات والفعاليات املناخية ودورها 
في تطوير مرافــق األرصاد اجلويــة العربية من 

اجلانب اإلعالمي.  

Wed.18 Sep. 2019 issue )4254(

بغداد _ الصباح الجديد :

وجهت وزارة التربية جميع املديريات 
العامــة التابعــة لها فــي بغداد 
واحملافظات بضرورة حث املشــرفني 
املدرســية  االدارات  متابعــة  على 
التعهدات  بأخــذ  عليهم  للتأكيد 
باالمتناع  واملدرســني  املعلمني  من 
استعداداً  اخلصوصي  التدريس  عن 
وحفاظاً   ، اجلديد  الدراســي  للعام 

على رصانة العمليــة التربوية في 
البالد .  

وبــني املكتب اإلعالمي فــي الوزارة 
عن قيام املديرية العامة لألشــراف 
التربوي بتوجيه املديريات كافة بهذا 
بالقضاء  سيســهم  الذي  اإلجراء 
على هذه الظاهرة الســلبية التي 
التربوية  العملية  مناخ  في  ظهرت 
والتعليمية وانتشــرت بني الطلبة 
باملدة االخيرة ، اضافة الى العقوبات 
الرادعــة التي وضعتها الوزارة لغير 
املعلمني  من  بالتعليمات  امللتزمني 

واملدرسني.
مالكاتها  الــوزارة  وأوصــت  هــذا 
التدريسية والتعليمية ببذل اجلهد 
املطلوب إليصال املادة العلمية الى 
اذهان الطلبــة ، واوعزت للمديريات 
العامة للتربية في بغداد واحملافظات 
املشــرفني  قيام  بضــرورة  كافــة 
املــدارس  ادارات  علــى  بالتأكيــد 
باعتمــاد  التعليميــة  والهيئــات 
اخلطط الدراسية واجلداول اليومية 
للمــواد املنهجية وتوجيه التالميذ 
بااللتزام بهــا لتخفيف العبء عن 

كاهلهم في حمل احلقائب .
وأوضــح املكتــب اإلعالمــي قيام 
التربوي  العامة لألشــراف  املديرية 
بتوجيــه املديريات كافــة بضرورة 
باخلطة  الوزارية  التعليمات  تطبيق 
للمواد  اليومية  واجلداول  الدراسية 
عن  العبء  لتخفيــف  املنهجيــة 
التالميــذ وخاصة تالميذ الصفوف 
الثالثة االولى من املرحلة االبتدائية 
، منوهاً  إن هذه اخلطوة تأتي تزامناً 
مع قــرب انطالق العام الدراســي 

اجلديد املزمع انطالقُه قريباً  .

تقرير

التربية ُتلزم المعلمين والمدرسين االمتناع عن التدريس الخصوصي بأخذ تعهدات خطية منهم

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت الشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب  في وزارة التجارة عن استمرار 
احمللية  احلنطــة  بتســلم  مواقعها 
احلنطة  بخلطات  املطاحــن  وجتهيز 
اخملصصــة الى جانــب جتهيز وكالء 
املــواد الغذائية مبادة الــرز البرازيلي 
والفيتنامي املستورد الوارد عبر ميناء 

ام قصر  .
اكد ذلك مدير عام الشركة املهندس 
نعيم محيســن جبــر موضحا بان 
املطاحن  صومعة خان ضاري جهزت 
بخلطات احلنطــة اخملصصة بكمية 
)249( طنا فيما تســلمت  اكثر من 
حنطة محليــة د/1 بكمية اكثر من 
)1463( طنا و د/2 محولة من كركوك 

وتلعفر بكمية اكثر من )132( طنا.
واضــاف املديــر العــام ان صومعة 
الرصافة تســلمت كمية )240( طنا 
من الرز  البرازيلــي كما جهزت اكثر 
الفيتنامي  الــرز  )57( طنــا من  من 

الى جانب جتهيــز مطحنة الرصافة 
احلكومية باكثر من )236( طنا فضال 
عن تسلم حنطة محلية درجة اولى 
من مركز تسويق الشحيمية بكمية 
جتاوزت )501( طنا ، الفتا الى ان مخازن 
كسرة وعطش تسلمت كمية )801( 
طنا من الــرز البرازيلي فيما جهزت 
وكالء املواد الغذائيــة بكمية )333( 

طنا من الرز الفيتنامي .
وعلى الســياق ذاته اشار املدير العام 
الى استمرار صومعة الدورة بتسلم 
احلنطة احملليــة وجتهيز املطاحن الى 
جانب جتهيز وكالء املواد الغذائية بالرز 
املستورد ، مشــيرا الى جتهيز وكالء 
الغذائية بكميــة )360( طنا من الرز  
البرازيلي فيما جهزت كمية اكثر من 
)192( طنا حصة خامســة ملنطقة 
هــور رجب والرشــيد واليوســفية 
اضافة الى جتهيز احلصة السادســة 
كدفعة اولى ملطحنة الدورة االهلية 

بكمية جتاوزت )399( طنا

بغداد _ الصباح الجديد :
اجلامعــة  رئاســة  أعلنــت 
املســتنصرية، خطتها الفتتاح 
في  املسائية  األولية  الدراســة 
كليات  باســتثناء  كليــات   10
اجملموعة الطبيــة  وذلك للعام 

الدراسي 2020-2019.
وقال مســاعد رئيــس اجلامعة 

للشــؤون العلميــة الدكتــور 
إن خطة هذا  املاجــدي،  كاظم 
 )4144( العــام تتضمن قبــول 
طالبــاً وطالبة موزعــني بواقع 
التربيــة  كليــة  فــي   )1440(
كلية  في  و)450(   ، األساســية 
اآلداب  و)500( في كلية  التربية، 
و)561( فــي كلية الهندســة، 

اإلدارة  كليــة  فــي  و)460( 
واالقتصــاد، و)233( فــي كلية 
العلوم، و)120( في كلية التربية 
و)100(  الرياضة،  وعلوم  البدنية 
السياســية،  العلوم  كلية  في 
العلــوم  كليــة  فــي  و)180( 
الســياحية بقسمي السياحة 
وإدارة الفنــادق، فضالً عن )100( 

في كلية القانون.
وأشار مســاعد رئيس اجلامعة 
للشؤون العلمية إلى أن التقدمي 
هذا العام سوف يكون عن طريق 
البوابة اإللكترونية التي اعدتها 
والتخطيط  الدراســات  دائــرة 
التعليم  وزارة  فــي  واملتابعــة 

العالي والبحث العلمي. 

بغداد _ الصباح الجديد :
شــاركت وزارة العمل والشــؤون 
ذوي  بهيئة  ممثلــًة  االجتماعيــة 
االعاقــة واالحتياجات اخلاصة في 

اعمال
الــدورة الـــ )٢٢( للجنــة حقوق 
املقامة  االعاقة  ذوي  االشــخاص 

في جنيف .
وقدم وفد وزارة العمل الذي مثله 
مدير عام الدائــرة االدارية واملالية 
والقانونيــة في هيئة ذوي االعاقة 
املطلوبة  االجابات  حاشوش  عادل 
التي قدمتها جلنة  عن األســئلة 

الــى  االعاقــة  ذوي  األشــخاص 
احلكومــة العراقية التي تتضمن 
التقييــم الكامــل لواقع حقوق 
التزامــات  املعاقــني ومناقشــة 
احلكومة العراقية بشأن االتفاقية 
الدوليــة حلقوق األشــخاص ذوي 

االعاقة. 
وعقد وفد العراق الذي ترأسه وزير 
العــدل وضم ممثلني عــن األمانة 
العامــة جمللس الــوزراء وعددا من 
اجلهات ذات العالقة مبلف املعوقني 
جلســة افتراضية قبل مناقشة 
التقريــر االممي الصــادر عن جلنة 

حقوق االشخاص ذوي االعاقة في 
األمم املتحدة للتباحث في االجابات 
جدول  ضمن  املطروحة  واملواضيع 
االعمــال.  من جانــب اخر بحث 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير 
الدكتور باسم عبدالزمان مع وزير 
صالح  الدكتور  واملعادن  الصناعة 
التعاون  آليــة  اجلبــوري  عبداهلل 

املستقبلي بني اجلانبني. 
مقر  زيارته  عبدالزمان خالل  واكد 
وزارة الصناعــة ولقائــه وزيرهــا 
استعداد وزارة العمل لتعزيز اواصر 
التعاون املشترك مع شركات وزارة 

أهمية تطوير  الصناعة، مؤكــدا 
جوانب ومجاالت العمل مبا يخدم 

الصالح العام للدولة. 
واشــار وزير العمل الــى اهتمام 
الوزارة وحرصهــا على مد قنوات 
التواصــل والتنســيق مع جميع 
وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ 
من  مشــتركة  وبرامج  خطــط 
شــأنها تعزيز وتطويــر قطاعات 
العمل اخملتلفــة ، معربا عن امله 
بأن يســهم هذا اللقاء في تعزيز 
اطر التعاون والعمل املســتقبلي 

خلدمة عمل الوزارتني. 

مواقع الحبوب تواصل تسلم الحنطة 
الجامعة المستنصرية تفتتحالمحلية وتجهيز المطاحن بالخلطات

 الدراسة األولية المسائية في 10 كليات

العمل تشارك في اعمال لجنة حقوق 
ذوي االعاقة المقامة في جنيف

العراق يسعى الى اعتماد الطاقة املتجددة في توليد الكهرباء
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن قوات الشرطة 
بالتعاون مــع األمن الفدرالي كشــفت خاليا 
سرية تابعة لتنظيم »داعش« اإلرهابي في 17 

منطقة روسية خالل العام احلالي.
جــاء ذلك فــي مقــال لرئيــس اإلدارة العامة 
ملكافحة التطرف في وزارة الداخلية اللواء في 
الشرطة آوليغ إلينيخ نشر اليوم امس الثالثاء 

في مجلة »شرطة روسيا«.
وحســب املقــال، فــإن املناطق التــي عملت 
فيها تلك اخلاليا تشــمل العاصمة موســكو 
ومقاطعتي موســكو وفالدميير وســط البالد 
ومقاطعتــي ســامارا وســاراتوف في حوض 
وســتافروبول  كراســنودار  وإقليمي  الفولغا، 
ومقاطعة أســترخان وجمهوريات داغســتان 
والشيشان وأديغيا وقبردين بلقار جنوب البالد، 
إضافة إلى إقليم كراسنويارسك في  سيبيريا 
ومقاطعــة تيومني ودائرتي يامالو نينيتســك 
وخانتي مانسي في منطقة األورال شرق البالد.
وأشــار املقال إلى أنه مت تســجيل 972 جرمية 
ذات طابع إرهابي خالل النصف األول من العام 

احلالي

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكدت نتائج االنتخابات التونسية األولية، تقدم 
املرشح قيس ســعيد، يليه في املرتبة الثانية 
املرشح نبيل القروي، وذلك بعد احتساب أكثر 
من %70 من أصــوات املقترعني بــكل الدوائر 

االنتخابية.
وحاز ســعيد في آخر نتائج أولية صدرت امس 
االول االثنني، على %18.8 من األصوات، فيما حاز 
القروي من حزب قلــب تونس على %15.4، عبد 
الفتاح مورو )حركة النهضة( %13، عبد الكرمي 
الزبيدي )مســتقل %10.3(، يوســف الشاهد 
)حزب حتيا تونس( %7.4، وأحمد الصافي سعيد 

)مستقل( 7.3%.
وقال عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
سفيان العبيدي، إن الهيئة تعمل باستقاللية 
تامــة وال تخضع ألي ضغوط، بدليل نشــرها 
للنتائــج األولية اجلزئية والتــي أظهرت تقدم 

مرشحني من خارج منظومة احلكم.
وبناء على النتائج األولية، من املنتظر أن يخوض 
املرشــحان الفائزان في املرتبتني األولى والثانية 
الرئاســية، بعدما عجز  ثانية لالنتخابات  دورة 
صاحب املرتبة األولى عن حتقيق أغلبية مطلقة 

بـ 50%.
يذكر أن االنتخابات الرئاســية في تونس، التي 
جرت في الـ15 من ســبتمبر اجلاري، ســجلت 
نسبة اقتراع عامة بلغت %45.02 من مجموع 
املســجلني فــي تونــس، و%19.7 فــي اخلارج، 
وأســفرت حســب النتائج األوليــة عن تقدم 
املرشحني قيس سعيد املستقل، ونبيل القروي 
املوقوف علــى ذمة القضاء على خلفية قضايا 

تتعلق بالتهرب الضريبي والفساد

الشرطة الروسية تكشف 
خاليا لداعش في 17 منطقة 

خالل العام الحالي

نتائج انتخابات تونس 
األولية .. سعيد 

والقروي في المقدمة

  
متابعة ـ الصباح الجديد : 

االســرائيليون  الناخبون  ادلــى 
بأصواتهم امــس الثالثاء، للمرة 
الثانية خالل أقل من ستة أشهر 
نتائجها  انتخابات ســتؤدي  في 
التــي تعلن اليــوم األربعاء، الى 
فوز رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
أو  قياســية  بفتــرة خامســة 
تنهي هيمنته على السياســة 

اإلسرائيلية منذ عشر سنوات.
هائلة  حتديات  نتنياهــو  ويواجه 
حلكمه ورمبا اتهامات جنائية بعد 
االنتخابات في ثالث قضايا فساد. 
الرأي  وتشير أحدث استطالعات 
الذي اجري قبــل يوم االنتخابات 
الســباق متقارب بشدة  أن  إلى 
وغير محســوم. وتتوقع تساوي 
فــرص حــزب ليكــود اليميني 
بزعامــة نتنياهو مــع حزب أزرق 
أبيض الوسطي حيث لن يتمكن 
أيهما من حتقيق أغلبية صريحة.
لكن من املرجح فوز نحو عشرة 
أحــزاب مبقاعــد فــي البرملــان 
)الكنيست(. وتشير استطالعات 
الــرأي أيضــا إلى دعــم متزايد 
لكتلــة فصائل ميينيــة موالية 
لنتنياهو، وهو مــا قد يجلب له 

النصر.
احملتملة  السيناريوهات  هي  فما 

ملا قد تؤول إليه االنتخابات:
الســيناريو األول يكــون بفــوز 
اليمينية  األحــزاب  مع  الليكود 
والدينيــة الثالثة التــي أعلنت 
بأغلبية.  لــه  دعمها  بالفعــل 
ومــع الفــوز مبا ال يقــل عن 61 
مقعدا، ال يتكبــد نتنياهو عناء 
على  ائتــالف  لتشــكيل  كبيرا 
غرار حكومتــه املنتهية واليتها 
التــي أيــدت موقفه املتشــدد 
جتاه إيران واالتفــاق النووي الذي 
أبرمتــه القــوى العاملية معها 
موقفــا  واتخــذت   2015 عــام 
إسرائيل  بني  الصراع  صارما       جتاه 
نتنياهو  وقال  والفلســطينيني. 
فــي األيــام القليلة الســابقة 
غور  إنه ســيضم  لالنتخابــات 
األردن وكل املســتوطنات التــي 
بنتهــا إســرائيل علــى أراضي 
الضفــة الغربيــة احملتلة، وهي 
أراض يطالب بها الفلسطينيون 

لتكــون جــزءا من دولــة لهم. 
اخلطوة  هــذه  مثــل  وســتثير 
نفــوس حلفاء  فــي  البهجــة 

نتنياهو من اليمني املتطرف.   
ســيناريو آخــر، أنه وبعــد يوم 
الرئيس  يستشــير  االنتخابات، 
األحــزاب  زعمــاء  اإلســرائيلي 
ســيدعمونه  عمن  ويســألهم 
لتولي رئاســة الــوزراء. ومن ثم 
ريفلني  ريئوفني  الرئيــس  يطلب 
من املرشــح الذي يرى أنه األوفر 
حظا محاولة تشكيل حكومة. 
وحصــل نتنياهو علــى فرصته 
بعــد االنتخابات الســابقة في 
أبريل نيســان لكنــه أخفق في 
الفترة  تشــكيل حكومة خالل 
42 يومــا. وبدال من  احملددة وهي 
أن يجــازف نتنياهــو بــأن يعني 
آخر حملاولة تشكيل  ريفلني أحدا 
حكومة، آثر رئيــس الوزراء إجراء 

انتخابات ثانية.

وإذا اختيــر نتنياهو مــرة أخرى 
ووصل إلى طريق مسدود مجددا 
فإنه قــد يخرج عن نطاق كتلته 
واليهودية  اليمينية  األحزاب  من 
باســم  يعرف  مــا  لتشــكيل 
»حكومــة وحدة« مــع من هم 

خارج دائرة حلفائه الطبيعيني.
ومن املرجــح أن يعني هذا أقوى 
خصومــه بيني غانتــس ،زعيم 
حزب أزرق أبيض الوسطي. والذي 
قال إنه لــن ينضم إلى حكومة 
يتزعمهــا نتنياهو مشــيرا إلى 
لنتنياهو  محتملــة  اتهامــات 
السياســة  لكــن  بالفســاد. 
اإلســرائيلية تشــتهر مبرونتها 

وتغير الوالءات فيها باستمرار.
وإذا فشــل نتنياهــو مجددا في 
تشــكيل حكومــة فــإن حزبه 
نفســه قد يطيح بــه لتمهيد 
الطريــق أمــام ائتــالف حاكم 
بــني الليكــود وأزرق أبيض تاركا 

نتنياهو في غياهب السياسة.
ولم يطرح أحد في الليكود مثل 
هذه الفكرة علنا حتى اآلن. وقد 
يتغير هذا إذا أخفق نتنياهو في 

محادثات تشكيل ائتالف.
وإذا حصلــت أحــزاب الوســط 
واليسار على أغلبية في البرملان، 
حكومــة  غانتــس  فســيقود 
إلــى جانــب حزبه،  قد تضــم 
حــزب العمل وحزب املعســكر 
الدميقراطــي، وهو حزب علماني 
تشــكل حديثا ويدعو للحفاظ 
إلى  احلاجة  دون  البيئــة،  علــى 

التحالف مع اليمني.
اما إذا لم يتمكن أي مرشح من 
تتجه  تشكيل حكومة، فسوف 
مبكرة  انتخابات  إلى  إســرائيل 
أخرى. لكن مــن املرجح أن يبذل 
املشــرعون قصــارى جهدهــم 
لتجنــب إجراء انتخابــات ثالثة 

هذا العام.

وزير  ان يصبح  أيضا  املرجح  ومن 
الدفاع السابق اليميني أفيغدور 
ليبرمــان الــذي دخــل املعترك 
لنتانياهو،  منافســا  االنتخابي 
صانعــا للملــوك فــي حملته 
»جلعــل إســرائيل طبيعية من 
جديد«، مستهدفاً بذلك األحزاب 
اليهودية املتشددة في إسرائيل. 
إلى  الرأي  اســتطالعات  وتشير 
أن صانع امللوك هو ليبرمان، وزير 
الدفاع السابق الذي يتبنى نهجا 
متشــددا. وهو مستوطن ذو آراء 
عدد  ســيرفع  متشددة،  قومية 
مقاعده إلى املثلني من خمســة 
إلى عشرة تقريبا. وقال ليبرمان، 
رئيــس حزب إســرائيل بيتنا إنه 
لن ينضم إال إلى حكومة وحدة 
وطنية تضم ليكود وأزرق أبيض. 
غير أن ليبرمان اتخذ في املاضي 

خطوات غير متوقعة.
االنتخابات،  نتنياهو  خســر  واذا 

فاخلطــر الذي يواجهــه يتعدى 
مسألة البقاء في منصب رئيس 
الــوزراء الذي شــغله ألول مرة 
بني عامــي 1996 و1999، وأعيد 
انتخابه فيه عــام 2009 ليبقى 
علــى رأس احلكومــة مــدة 13 
عامــا، وامنا محاكمتــه، اذ أعلن 
نيته  اإلســرائيلي  العام  النائب 
توجيه االتهام لنتنياهو في ثالثة 
حتقيقات فســاد. ومن املتوقع أن 
يقرر ما إذا كان ســيوجه االتهام 
رسميا له بنهاية عام 2019 بعد 
احملاكمة  قبل  اســتماع  جلسة 
ســتنعقد في أكتوبر تشــرين 
األول، حيــث ســيتاح لنتنياهو 
االتهامات،  علــى  الــرد  خاللها 
ويرى كثيرون أنه فــي حال فوزه 
البرملان  من  للحصول  سيسعى 
على حصانــة من احملاكمة، على 
الرغــم مــن نفيه ارتــكاب أية 

مخالفات.

في انتخابات تتسم بالمنافسة الشديدة .. إسرائيل تصوت على مستقبله السياسي

نتنيـاهو يواجـه أقـسى ساعاتـه اليوم..البقـاء 
على سدة الحكم او المثول امام المحكمة بتهم فساد
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يواجه نتنياهو 
تحديات هائلة 
لحكمه وربما 

اتهامات جنائية بعد 
االنتخابات في ثالث 

قضايا فساد. وتشير 
أحدث استطالعات 
الرأي الذي اجري 

قبل يوم االنتخابات 
إلى أن السباق 

متقارب بشدة وغير 
محسوم.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت وزارة الزراعة إنتاج 600 ألف طن 
من الرز في موسم 2019 الزراعي ما ميثل 
املساحة األكبر في 20 عاما بفضل وفرة 

األمطار.
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد 
النايف، أن املساحة املزروعة تشمل 645 
ألف دومن، وهي األكبر في 20 عاما بفضل 

وفرة األمطار.
وأضاف النايف أن الرقم قد يغطي 70 في 

املئة من االحتياطات احمللية«.
وحظر العراق، وهو مستورد كبير للحبوب 
في الشرق األوسط، زراعة الرز في حزيران 
2018 بســبب نقص امليــاه، لكنه عدل 
عن قراره في موسم 2019 بعد أمطـــار 

وفيـرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت نســبة البطالة فــي تركيا خالل 
حزيــران املاضي بنســبة 2.8 باملئة مقارنة 
بالفترة نفســها من العام املاضي، ووصلت 

إلى 13 باملئة.
جــاء ذلك حســب بيانات نشــرتها هيئة 
اإلحصــاء التركية، وأشــارت إلــى أن عدد 
العاطلني عن العمل خالل حزيران زاد بواقع 
938 ألفـــا ووصـل إلـــى 4 مالييـن و253 

ألفـا.
ولفتت البيانات إلى أن نسبة البطالة خالل 
حزيران، ارتفعت بنســبة 0.2 باملئة مقارنة 

بأيار 2019.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هبطــت األســهم األوروبية بعــد أربع 
جلسات متتالية من املكاسب، إذ تراجع 
إقبال املســتثمرين على اخملاطرة بسبب 
هجمات على منشــآت سعودية للنفط 

اخلام وبيانات ضعيفة من الصني.
ُشــنت  التــي  الهجمــات  وتســببت 
باســتخدام طائرات مســيرة الســبت 
النفط  املاضي فــي خفــض إمــدادات 
العاملية بأكثر من خمســة باملئة، مما رفع 
أســعار اخلام مبا يصل إلى 19 باملئة ودفع 
مؤشر النفط والغاز لالرتفاع ثالثة باملئة.

وانخفضت أســهم قطــاع الطيران، إذ 
نزلت أسهم رايان إير القابضة وإير فرانس 

وإيزي جت بأكثر من أربعة باملئة.
وأظهرت بيانات تعمق التباطؤ االقتصادي 
للصني فــي آب، إذ منا اإلنتــاج الصناعي 
بأضعــف وتيرة فــي 17 عامــا ونصف 
العام فــي ظل تزايد الضغــط التجاري 
من الواليات املتحـــدة وتراجـع الطلـب 

احمللـي.
ونـزل املؤشـــر ستوكـس 600 األوروبـي 
األسهـم  تراجـــع  مـــع  باملـئـــة   0.5
األملانيـة احلساســـة لقضايـا التجـارة 

0.6 باملئـة.
تاميــز  فايننشــال  املؤشــر  وســجل 
100البريطانــي أقل اخلســائر، إذ تراجع 
0.07 باملئة، مدعوما بارتفاع في أســهم 
شــركتي النفــط الكبيرتني بـي.بـــي 

وشـل.

توقعات بارتفاع انتاج 
الرز في 2019

ارتفاع الفت بنسبة 
البطالة في تركيا

تراجع أسهم أوروبا بفعل 
هجمات السعودية
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

الصباح  واروردت  توقعــت  كمــا 
الثانية،  صفحتهــا  فــي  اجلديد 
لعدد يــوم امس الثالثــاءن أثارت 
نفط  وعائــدات  الديــون  ملفات 
إقليم كردستان اخلالف مجدداً مع 
إذ اصطدمــت مطالباتها  بغداد، 
باســتيفاء ديون لها لدى حكومة 
بغــداد، بفتح ملفات مســكوت 

عنها.
وحســب مســؤول في احلكومة 
العراقيــة، فــإن »املباحثات التي 
الفتــرة األخيرة بني  جرت خــالل 
الطرفــني تركزت بشــأن النفط 
مبينا  عليها«،  املتنــازع  واملناطق 
أن »اجلانب الكــردي يريد أن يبقي 
إلى  وال يســلمها  عائدات نفطه 
بغــداد، وأن تبقى لــدى حكومة 
اإلقليم كضمانات لها، حتى تنفذ 

بغداد أي اتفاق قد يبرم بينهما«.
وأكد املســؤول، الذي فضل عدم 
أن »حكومة  اسمه،  الكشف عن 
اإلقليــم ال تثــق بحكومة بغداد، 
وبالرغم مــن التقارب بني اجلانبني 
فــي كثير مــن امللفــات، إال أنها 
)حكومــة اإلقليم( ال تريد أن توقع 
أي عقد إال باحلصول على ضمانات 
لتنفيذ االتفاق وتســليم اإلقليم 
حصته كاملة مــن موازنة العام 
املقبل«، مشــيرا إلى أن »شــرط 
اإلقليم لم يلق قبوال لدى حكومة 
بغداد، التي ترفض أساســا مبدأ 

الشروط بتنفيذ االتفاقيات«.
يأتــي ذلك في وقت مــن املنتظر 
فيه أن يصــل وفد كردي رفيع إلى 
بغداد اليوم الثالثاء، لبحث حصة 

اإلقليم من موازنة العام املقبل.
وفــي مؤمتــر صحافــي، عقــده 
املتحدث باســم حكومة اإلقليم 
اجتماع  عقــب  عــادل،  جوتيــار 
امللفــات  لبحــث  حلكومتــه 
االقتصاديــة العالقــة مع بغداد، 
قال إن »حكومة كردستان تسعى 
إلــى االتفاق مــع بغداد بشــأن 
العام  حصة اإلقليم فــي موازنة 
املقبــل، فضال عن حل املشــاكل 
العالقة بني الطرفني«، مضيفا أن 

»املباحثات ستشهد أيضا احلديث 
عن ديــون بذمة احلكومة االحتادية 
دوالر،  80 مليار  إلــى  ألربيل تصل 
وهي مبالغ مســتحقة للشعب 

الكردي«.
في مقابــل ذلك تؤكــد األطراف 
أن  بغــداد  فــي  السياســية 
اإلقليم  بغداد على  مســتحقات 
أكبــر مــن ديونها لــه، متوعدة 
بتوزيع حصص احملافظات العراقية 
واإلقليم فــي موازنة العام املقبل 

وفقا للنسب السكانية.
الكالبي  النائب يوسف  أكد  وكان 
اجلديد«  لـ«العربــي  في حديثــه 
بني  مســاواة  عــدم  »هنــاك  أن 
محافظــات الشــعب العراقــي 
كامالً، فاإلقليم هو إدارة على وفق 
الدستور وليس ميزة متنح له على 

مبينا  األخرى«،  احملافظات  حساب 
حقيقية  رقابة  هناك  »ســتكون 
على موازنة 2020 من أجل اخلروج 
الشــعب  متنح  عادلــة  مبوازنــة 

العراقي كله العدالة واملساواة«.
وأشار إلى أن »محافظات اإلقليم 
السكانية  نســبتها  تزيد  الثالث 
على املوصل بـــ%250، وعلى وفق 
التعداد الســكاني يجب أن توزع 

الثروات حسب نسبة السكان«.
مؤمترا  عقــد  قد  الكالبــي  وكان 
صحافيــا أول من امــس، ردا على 
املتحدث باســم حكومة اإلقليم 
قال فيه إن »اإلقليم استولى على 
نفط فــي الفترة ما بــني حزيران 
2014 وأيلول 2017 تقدر قيمته بـ 
25 تريليــون دينار عراقي )الدوالر = 

1200 دينار(«.

اإلقليم  وأضــاف: »كما ســيطر 
علــى عائــدات املنافــذ احلدودية 
التي قدرتها هيئــة املنافذ ما بني 
دينار ســنويا،  تريليونــات  و10   8
والرســوم«،  الضرائب  أموال  عدا 
مبينا أن »اإلقليم ميتنع عن تدقيق 
الرقابة  ديوان  دفع  مما  احلســابات، 
املالية إلــى رفع دعــوى قضائية 

ضده«.
النائب حســن  قال  من جهتــه، 
فدعم، عــن تيار احلكمة املعارض، 
إن »مشــكلتنا ليســت فقــط 
بوجود النفط داخــل اإلقليم، بل 
حتــى في النفط خــارج اإلقليم، 
يســرق من العراق ويذهب جليوب 
األحزاب الكردية الفاســدة، بينما 
لو أنه يذهب للشــعب الكردي ال 

مشكلة في ذلك«.

دورنا في  وأضاف فدعم: »سنأخذ 
موازنة  من  وسنستقطع  البرملان، 
2020 كل األموال التي اســتحوذ 
عليها اإلقليم بشكل غير شرعي، 
وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق اإلقليم، وستوزع ثروة العراق 
على الشــعب العراقي بشــكل 

عادل«.
بدوره قــال عضو البرملان ســالم 
الشمري: »لن نســمح بتكرار ما 
ارتكب ســابقا مــن أخطاء بحق 
أبناء الشعب العراقي في املوازنات 
الســابقة، ويجب أن توزع الثروات 
باملوازنة املقبلة بشكل عادل على 
أبناء الشــعب العراقي«، مشددا 
علــى أن »محافظاتنا التي دمرها 
داعش وأيضا احملافظات البائســة 
كالبصرة وبابل وغيرهما هي أولى 

بهذه األموال من كردستان«.
عــدم  مــن  األكــراد  ويخشــى 
حصولهم على النسبة املطلوبة 
من موازنة العام املقبل، مطالبني 

بضمانات من بغداد.
جتدر اإلشارة الى ان الصباح اجلديد 
نشــرت تقريرا مفصال حتت عنوان 
» عضو كردي في البرملان: حكومة 
اإلقليم لــن تســلم النفط الى 
بغــداد وينتظرنا مــأزق جديد » ، 
تضمن مخاوف سياســيني اكراد 
املباحثات  ان  اجلريدة  اوردوا ملراسل 
ســتكون صعبة لن وفد حكومة 
شــروط  طرح  يعتــزم  اإلقليــم 
تتمثل  الغاية  ان  واكدوا  تعجيزية 
فــي عــدم تسلســيم احلكومة 
عليها مع  املتفق  احلصة  االحتادية 

حكومة إقليم كردستان.

تجدد الخالف بين بغداد وأربيل بشأن الديون والنفط
المركز يطالب بايرادات »سومو« والمنافذ الحدودية

حكومة اإلقليم ال 
تثق بحكومة بغداد، 
وبالرغم من التقارب 
بين الجانبين في كثير 
من الملفات، إال أنها 
)حكومة اإلقليم( 
ال تريد أن توقع أي 
عقد إال بالحصول 
على ضمانات لتنفيذ 
االتفاق وتسليم 
اإلقليم حصته كاملة 
من موازنة العام 
المقبل

أحد احلقول النفطية

 بغداد ـ الصباح الجديد:
نوري  العراقي  التخطيط  وزير  أعلن 
صباح الدليمــي، عن بدء تتفيذ 61 
مشروعاً خدمياً في قرى مبحافظات 
املثنى وصــالح الدين ودهوك ضمن 

صندوق التنمية االجتماعي.
وقال الدليمي، في بيان نقلته وكالة 
األنباء العراقيــة "واع"، إن الكلفة 
اإلجمالية لهذه املشاريع تبلغ نحو 
11 مليون دوالر أمريكي، ســيجري 
شــبكات  تأهيل  في  اســتثمارها 

الكهرباء ومحطات املياه والطرق.
وأشــار إلى أن البــدء بتنفيذ تلك 
املرحلة   املشــاريع ســيكون خالل 
القليلة املقبلة، بعد التنسيق الذي 

أجرته الــوزارة مع احلكومات احمللية 
واجلهــات ذات العالقة في احلكومة 

املركزية.
في السياق، اعلنت وزارة التخطيط 
الشــهري  التضخم  معدل  ارتفاع 
بنســبة )%0.3( وانخفــاض معدل 
التضخم الســنوي بنسبة )0.3%) 

لشهر آب 2019.
وقــال املتحــدث باســم الــوزارة 
عبدالزهــرة الهنــداوي فــي بيان 
العام  القياسي  الرقم  ان  صحافي، 
لشــهر آب في العراق )%104.5( إذ 
ارتفع بنســبة )%0.3( باملقارنه مع 
شــهر متوز، عازياً ذلك الــى ارتفاع 
قســمي االغذية واملشــروبات غير 

الكحوليــة واملطاعــم والفنــادق 
بنســبة )%0.6( وقســمي املالبس 
واالحذية والصحة بنســبة )0.2%) 
وقسمي السكن والتعليم بنسبة 
(%0.1( وقســم الســلع واخلدمات 

املتنوعة بنسبة )1.8%).
معــدل  ان  الهنــداوي  واضــاف 
مؤشــر التضخم األســاس ارتفع 
مبعدل )%0.1( عن الشــهر السابق 
وانخفض مبعدل )%0.2( مقارنة مع 
شــهر آب 2018، في حني انخفض 
معــدل التضخم الســنوي خالل 
شــهر آب 2019 الى )%0.3( مقارنة 
مع شــهر آب 2018 اذ بلــغ الرقم 

القياسي حينها )104.8%) .

بغداد ـ الصباح الجديد:
فؤاد محمد  املالية  وزير  كشف 
حسني ان العراق بحاجة الى 88 
مليار دوالر العادة اعمار املناطق 
احملررة، مبينــا ان هناك اكثر من 

مليون ونصف نازح.
وقال حسني خالل مؤمتر الطاقة 
العراقــي الذي يعقد في بغداد، 
ان »العــراق يقاتــل قبل بضع 
والوجود  البقاء  سنوات معركة 
ضد عدو وحشي وعدمي الرحمة، 
داعـش  بإرهابـــي  واملتمثـــل 
العـراق  ثلـــث  احتـــل  والذي 

تقريبـا«.
 مبينا ان »االرهاب سبب تدمير 
العديــد من املــدن و أصبحت 
البنــى التحتية فيهــا انقاض 

عدمية الفائــدة ويقدر مجموع 
احتياجات إعــادة االعمار مببلغ 

88 مليار دوالر«.
وتابــع ان »اإلرهاب أدى الى نزوح 
ماليــني من النــاس للبقاء في 
اخمليمــات وحســب احصائيات 
مليون  من  اكثــر  تقدر  متوفرة 
االالف  زال  وال  نــازح  ونصــف 
مفقوديــن، أضافــة الى أولئك 
الذين فقدوا ارواحهم او خرجوا 
مــن هــذه الفتــرة العصيبة 

باعاقات وعاهات«.
حسني  أشار  اخر،  ســياق  وفي 
األنظمة  بإصالح  »بدأنا  انه  الى 
البيروقراطية واتخذنا اإلجراءات 
من اجــل حتديــث النظم ومن 
ثم االنتقــال تدريجيا من اليات 

التشــغيل الورقية البالية الى 
االلكترونية«،  احلوكمــة  نظام 
مبينا ان »موازنــة العام املقبل 
2020 اعــدت من خــالل تبني 
موازنــات املشــاريع واالداء بدال 
عن األســلوب التقليدي القدمي 
ألعــداد املوازنات بعد اشــراك 
والبرملان  دوليــني  وخبراء  ممثلني 
احلكومات  مــرة  وألول  العراقي 

احمللية واقليم كردستان«. 
وقــدرت األمم املتحــدة في متوز 
2017 تكلفة إعادة إعمار البنية 
ملدينة  األساســية  التحتيــة 
املوصــل وحدهــا بعــد انتهاء 
مســلحي  من  حتريرها  عملية 
تنظيم »داعش« بأكثر من مليار 

دوالر.

التخطيط: بدء تنفيذ 61 مشروعًا 
خدميًا في 3 محافظات

88 مليار دوالر حاجة العراق 
العادة اعمار المناطق المحررة

أعلنت انخفاض معدل التضخم السنوي 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن محافــظ البنــك املركزي 
اإليرانــي عبد الناصــر همتي عن 
البنوك  بــني  املصرفي  االرتبــاط 
اإليرانية ونظيرتها الروسية بعيدا 
املالية  االتصــاالت  منظومة  عن 

العاملية بني البنوك "سويفت".
وأوضــح همتي فــي تصريح، أن 
االرتباط مت عبر نظامي الرســائل 
الروســي واإليراني "سبام" التابع 

للمركزي اإليراني.
وأشــار إلى أن انضمــام إيران إلى 
األوراســي  االقتصــادي  االحتــاد 
)روســيا، بيالروس، كازاخســتان، 
سيسهم  وقرغيزستان(  أرمينيا، 
فــي حتفيــز التجــارة  اخلارجية 

اإليرانية.
الرئيــس  اجتمــاع  أن  وأضــاف 
اإليراني حســن روحانــي ونظيره 
الروســي فالدميير بوتني في أنقرة 
القضايا املصرفية وســبل  بحث 
تطويرها، إذ أشــارا إلــى التراجع 
التدريجــي لــدور الــدوالر فــي 
العالقــات االقتصاديــة الدولية، 
ولضرورة تنفيــذ التبادل التجاري 
بــني البلديــن بواســطة الروبل 

والريال.
بورصة موسكو،  وارتفع مؤشــرا 
في حني صعدت العملة الروسية 
إلى أعلى مستوى لها منذ بداية 
استهدف  بعد هجوم  املاضي،  آب 
منشآت نفط في السعودية، أكبر 

مصدر للخام في العالم.
RTS، بحلول  وجرى تداول مؤشر  
بتوقيت موسكو،   10:33 الساعة 

بزيــادة  نقطــة   1387.47 عنــد 
اإلغالق  سعر  عن   1.36% نسبتها 
الســابق، في حني مت تداول مؤشر 
MICEX لألسهم املقومة بالروبل 
عنــد 2813.80 نقطــة، بزيــادة 
%0.79 عن سعر إغالق  نســبتها 

اجلمعة املاضي.
وفــي ســوق العمــالت ارتفعت 
نظيرتها  أمام  الروســية  العملة 
األمريكية بنســبة %0.92 ليجري 
تداولها عنــد 63.78 روبل للدوالر، 
الروبل  يســجله  مستوى  وأعلى 

منذ مطلع آب املاضي.
كذلك تراجع سعر صرف العملة 
األوروبية بنسبة %0.78 إلى 70.73 
روبــل لليــورو، وفقا ملــا أظهرته 

بيانات موقع بورصة موسكو.
في الســياق، قال وزيــر التنمية 
االقتصادية الروســي مكســيم 
وزارتــه قدمــت  إن  أوريشــكني، 
النمو،  تســريع  للحكومة خطة 
بعــد أن طالب الرئيس الروســي 
الــوزارة بصياغة  فالدمييــر بوتني 
تدابير إضافية تسمح برفع قدرات 

النمو االقتصادي.
اخلطة  أن  إلى  أوريشــكني  وأشار 
التي يدور احلديث عنها تركز على 
مقدمتها  في  رئيســة،  توجهات 
ورفع  املناخ االســتثماري،  حتسني 
العمل، مع  أداء ســوق  فاعليــة 
القطاع  عمــل  فاعلية  حتســني 
التطوير  العام، واملضي في خطة 
التقنــي - الرقمــي، مــع تطوير 
التنافــس فــي الســوق، ومتويل 
وتطويــر  الداخليــة،  املشــاريع 

القطاع اخلارجي عبر زيادة صادرات 
الســلع واخلدمات، وأخيراً حتديث 

منظومة إدارة الدولة.
زيادة اإلنفاق االســتثماري خاصة 
في مشــروعات البنــى التحتية، 
هي املهمة الرئيسة في سياسة 
هذا  املقبلة.  للســنوات  امليزانية 
ما قالــه وزير االقتصاد الروســي 
مكســيم أوريشــكني، في حوار 
صحافي عرض فيه بعض جوانب 
االقتصادي  النمو  تســريع  خطة 
التي طرحتها وزارته مؤخراً، وأشار 
في هذا السياق إلى تدابير لتحفيز 
»تخفيض  منهــا  االســتثمارات 
الضريبة على األرباح للشــركات 

االستثمارية النشطة«. 
وشدد على ضرورة »رفع ثقة قطاعي 
األعمال واالســتثمار باملســتقبل، 
مفتوحة  أمامهمــا  الطريــق  وأن 
عن  معبراً  الســتثمارات ضخمة«، 
قناعتــه بأن املؤشــر األكثر أهمية 
لتحقيق هذه النتيجة هو »حتسني 
الثقــة باملنظومتــني القضائيــة 

واألمنية«.
وتضمنــت خطــة تســريع النمو 
اقتراحات حلل مشكلة نقص األيدي 

العاملة وأصحاب الكفاءات. 
في هذا الشــأن شــدد أوريشكني 
على »ضــرورة وضع تدابيــر لزيادة 
املهاجرة، ال ســيما  العمالة  تدفق 
مــن أصحاب الكفــاءات«، وقال إن 
»احلديــث يــدور حول آليــات أكثر 
األجانب  الطالب  حلصول  بســاطة 
يتخرجون في جامعاتنا على  الذين 
اجلنســية الروســية«، وأكد وجود 

تعديالت  جملة  إلدخــال  اقتراحات 
تســاهم في جــذب االختصاصني 
للعمــل فــي االقتصاد الروســي، 
وحصولهــم على تصريــح العمل 

ومن ثم اجلنسية الروسية.
عند  ذلك  بعد  أوريشــكني  وتوقف 
احلقيقي  الدخــل  منــو  إمكانيــة 
للمواطنــني الروس، علــى خلفية 
تقاريــر خــالل األشــهر املاضيــة 
كشــفت عن تراجع ذلــك الدخل، 
وأشــار بدايــة إلى توقعــات بنمو 
الدخــل احلقيقي بنســبة 1.5 في 
املائــة العام املقبل، ومــن ثم ربط 
النمو بالتطور فــي مجاالت أخرى، 
أن »منو دخل املواطنني غير  موضحاً 
ممكن من دون منو الطلب في ســوق 
العمــل، وهذا النمو بــدوره يرتبط 

بالنشاط االستثماري«.
حصــة الدولــة فــي االقتصــاد، 
القضيــة التي أثارت جــدال طوال 
الفترة املاضية، كانت حاضرة أيضا 
فــي تصريحات الوزير أوريشــكني، 
الذي أكد أنه »مبوجب خطة تسريع 
النمو مت وضع مؤشر واضح لتقليص 
حصة الدولــة في االقتصاد من 46 
في املائة حاليا، حتى 42 في املائة«. 
ومن جملة خطــوات لتحقيق هذا 
الهــدف، يجري بحث العــودة إلى 
صفقــات خصخصة مؤسســات 
لســيطرة  خاضعــة  وشــركات 
القطاع العام. وتدعو وزارة االقتصاد 
الروســية بصــورة خاصــة إلــى 
خصخصة واســعة فــي القطاع 
املصرفــي، إذ ارتفعت حصة الدولة 

فيه حتى 70 في املائة.

روسيا وإيران ترتبطان مصرفيًا بعيدًا عن »سويفت«
بورصة موسكو تصعد والعملة الروسية تقفز
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كاظم مرشد السلوم

السينما العراقية تشابه 
المواضيع، ضياع التميز

احــد االســباب املهمــة في انتشــار الســينما 
وانشــغال وشــغف العالم بها هو التنوع الكبير 
فــي مواضيعها، الــذي نتج عنه فــي فيما بعد 
ظهور انــواع فلمية عديدة، مثل االفالم التاريخية، 
االفالم الرومانســية، افالم االكشن وغيرها الكثير 
مــن األنواع، ويتراوح جناح هــذا الفيلم او ذاك على 
الكيفية التي يتم تناول املوضوع فيها، فكما يقول 
جوادور ان االفكار اجليدة تبقى جيدة ولكن طريقة 

تناولها جتعل منها افالم جيدة او افالم رديئة. 
اسوق هذه املقدمة بعد مشاهدتي ملعظم االفالم 
العراقية تشــارك فــي املهرجانات الســينمائية، 
وأعنــي االفــالم التي أنتجــت بعد العــام 2003، 
فاملالحظ ان هذه االفالم تعتمد في معظمها على 
موضوعة واحدة هي موضوعة ما مر به العراق من 

أحداث بعد التغيير. 
بالتأكيد ان االحداث التي جرت تستحق ان توظف 
مواضيعهــا ســينمائيا، فهــذه احــدى وظائف 
السينما املهمة في توثيق وطرح ما جرى تسجيليا 
ودراميا، ويختلف تناول ذلك ســينمائيا من مخرج 

ألخر تبعا لثقافته ورمبا موقفه من هذه االحداث.
ولكــن ان تكون هذه املوضوعة هي التي تشــكل 
القاسم املشترك حلولي %90 من هذه االفالم وعلى 
مدى االعوام الســتة عشر املنصرمة، فذاك مؤشر 
غر جيد ورمبا ينم عن فقر واضح في بحث اخملرجني 
الســينمائيني العراقيني عن مواضيع جديدة، فمن 
غير املعقول ان ال تكون هناك مواضيع اخرى ميكن 
ان تكون هي املادة التــي تتناولها االفالم العراقية، 
رمبا في الســنتني االولى من التغير او حتى الثالثة 
كان من املمكــن تقبل هذه احلالة، ولكن االن وبعد 

مضي كل هذه السنني، فهو امر غير مقبول.
في الســنني االولى انتجت افالم سينمائية، مثل 
غيــر صالح، واحــالم، وابن بابــل وكرنتينة، لعدي 
رشــيد ومحمد الدراجي اضافة الــى افالم اخرى 
خملرجني اخريــن، تقبلها جمهــور املهرجانات التي 
عرضت فيهــا، وحصلت على جوائــز باعتبار انها 
افــالم عراقية تتحدث عن العراق بعد التغيير، ورمبا 
تكون قد حصلت على العديد اجلوائز عديدة بسبب 
تعاطف الكثيرين مع الوضع العراقي، في حني انها 
لم تعرض للمشاهد ات الفنون اجلميلة لم يذهبوا 

بعيدا عن ذلك.
لذلك جند ان الكثير من املتابعني للنتاج السينمائي 
العراقــي اجلديد يؤشــرون وجود خلــل واضح في 
فقر املواضيــع التي تتناولها الســينما العراقية 

وخصوصا سينما الشباب.
بعــض املهرجانات وحلســابات سياســية وتبعا 
ألجنــدات تديرها، ترحــب مبثل هكــذا مواضيع، 
خصوصا تلك التي تتناول الوضع العراقي بشكل 
ســوداوي ومتنحها اجلوائز، في حني ان بعض االفالم 
لم جتد فرصتها لالشــتراك في بعض املهرجانات 

بسبب تناولها املتفائل للوضع الداخلي العراقي.
أذن فنحن امام مشكلة كبيرة تتعلق بإغراء اجلائزة 
التي يحصل عليها السينمائي العراقي لغاية في 

نفس منظمي هذا املهرجان او ذاك.
ال بأس في تناول بعــض املواضيع التي نتجت عن 
التغيير ولكن مهمة السينما هي طرح احللول، ولو 

حلوال مقترحة على االقل.
وهنــاك العديــد من االفــالم العربيــة والعاملية 
التــي تناولت احداثا غيرت كثيــرا في حياة بعض 
الشعوب ميكن ان تتخذ مثاال يحتذى به، وملن يقول 
هناك شحة في املواضيع، فأحيله الى قول اجلاحظ 
» املعاني ملقاة على الطرقات« ففي كل زاوية من 
زوايا مدننا من الشــمال الى اجلنوب هناك حكاية 

ميكن ان حتول الى سيناريو يصلح ألن يكون فلما.

متابعة الصباح الجديد 

بعــد ثمانيــة أيــام مــن العروض 
والندوات مهرجان دهوك السينمائي 
يختتــم فعاليــة دورته الســابعة، 
والتي أقيمت حتت شــعار  » تعايش 
الشــعوب« للفتــرة مــن 9 الى 16 
أيلول على قاعة املؤمترات في جامعة 
دهــوك وصاالت الســينما في مول 
دهوك، تنوعت العروض ما بني االفالم 
واالفالم  والقصيرة  الطويلة  الروائية 
 119 من  اكثر  مبشــاركة  الوثائقية، 
واجنبيا، وسط  مخرجا عربيا وكرديا 
حضور نخبــة كبيرة مــن الفنانني 
واملثقفني واخملتصني بالفن الســابع، 
نتائج  إعــالن  اخلتــام كان  مســك 

مسابقات األفالم.
وجاءت النتائج كالتالي 

صنفت اجلوائز لثالث اصناف، اضافة 
  FATIYA للجوائز الفردية، و حاز فيلم
الذهبية كأفضل  الورقة  على جائزة 
فيلم قصير فــي العالم، تاله فيلم 
The shepherd علــى جائــزة أفضل 

فيلم كردي قصير، فيما حصد فيلم 
FIesh OUT وفيلــم    BIrd BOY

 The heAVY BUrdeN وفيلــم 

جائــزة جلنــة التحكيم، كمــا نال 
 COrNered وفيلم  sOLO فيلــم
أفضــل  جائــزة   IN MOLeNBeeK
 eVerY وفيلم  عاملي،  وثائقي  فيلم 
hOUse Is A sChOOL على افضل 
 ANd وثائقي كردي، تاله فيلم  فيلم 
TheN We dANCed جائــزة مــزز 
غونــي كأفضــل فيلم علــى طول 
العالم، وفيلم CAMION حصد على 

جائزة فايبرسكي.
اما جائزة الورقــة الفضية، فقد نال 
افضــل   pAssed BY CeNsOr
ســيناريو، وجائزة املواهــب اجلديدة 
ونــال   ،GOLd rUNNer لفيلــم 
جائزة الورقة الفضية كل من املمثل 
واملمثلــة   sAeed AGhAKhANI
MINOU shArIFI، اضافة الى تكرمي 

مجموعة اخرى من الفنانني.
وشــهد املهرجان عقــد العديد من 

الندوات الثقافية والفنية 
منها » هوية السينما العربية« التي 
حتدث فيها الناقد السينمائي كاظم 
مرشد السلوم والناقدة السينمائية 
السورية_الفرنســية نــدى ازهري، 
حيــث أشــاروا مــن خاللهــا ألبرز 
املقاومات واالســس التي تكشــف 
هوية الســينما العربية ومتيزها عن 

نــدوة حوارية  غيرها، كمــا اقيمت 
بخصوص غياب النقد الســينمائي 
الكردي، وكيــف ينظر النقاد وصناع 
السينما ملا هو موجود من مواد ميكن 
أن تسمى نقدية، وشارك فيها الناقد 

هلكــت ادريس الذي كشــف خالل 
حديثه عن ســببني رئيســني، األول 
منهما قلة عدد األفالم السينمائية 
الكردية املنتجة، وغياب الكثير منها 
العرض واملشــاهدة،  عن شاشــات 

وشــاركه احلديــث كل مــن الناقد 
الذي  عبدي«  إبراهيم حاج  السوري« 
اقتــرح مجموعة خطــوات لالرتقاء 
باألفــالم الســينمائية الكرديــة، و 
املنتج الســويدي« فريدي أولســن« 

الذي علل ســبب تأخر النقد بصورة 
عامة إلى شــيوع ثقافــة االختصار 
في إبداء الرأي بسبب انتشار وسائل 
يعد  لم  التي  االجتماعــي  التواصل 
مجديا معها البقاء على الصفحات 
النقدية الطويلة واملواد السينمائية 

التفصيلية.
دور  حــول«  نــدول  اقيمــت  كمــا 
الكردية«،  الســينما  في  املوسيقى 
وندوة حول« تعليم االفالم في اقليم 
كردستان« والتي شارك بها االكادميي 
الســينمائي  بابل  ومدير مهرجــان 
الــى جانب الضيوف  د. عامر صباح 
االخرين، اضافة الى مشــاركة ادارة 
دائرة  الســينما/  واعضــاء قســم 
الســينما واملســرح- وزارة الثقافة 
العراقية في اقامة ندوة حول االنتاج 
املشــترك بــني احلكومــة املركزية 
على  اقيم  كمــا  االقليم،  وحكومة 
صحفيا  مؤمتــرا  املهرجــان  هامش 
من قبل مديــر املهرجان وجلنة جائزة 
سياحية  ورحالت   ،FIpresCI النقاد 
للمعابــد الأليزيدية و ملدينة القوش 

وزيارة  كنيسة« القوش« التاريخية.
ضيوف املهرجان

اشــار الفنان محمود ابــو العباس، 
على ان »املهرجان كشف عن دعمه 

الفني واالعالمي للمخرجني الشباب 
املشــاركني من خالل عــرض االفالم 
ووضعهــا في كأس املنافســة كي 
جتعلهم يقدمون على الســعي في 
صناعة فيلم ذات قيمة فنية عالية، 
فالبــد ان نصفــق للقائمــني على 
اثارت  التي  للحرفيــة  املهرجان  هذا 

احلاضرين.
 الفنانة ســلمى املصري، قالت:  ان 
مضامينه  بــني  يحمل  »املهرجــان 
خطــوات جادة في النهــوض بواقع 
الفن السابع، ورســالتي جلميع دول 
العالم بأن العــراق بكل محافظاته 
محب للحياة وللفن وحلرية التعبير، 
والفنية  الثقافية  املؤسسات  داعية 
الــى املضي باجتاه الدعــم احلقيقي 
واجهة  كونهــم  والفنانني،  للفــن 
العــراق وكردســتان فــي احملافــل 

الدولية«.
اما اخملرج حسنني الهاني، فقد اشاد 
باملهرجان واغلب االفالم املشــاركة، 
المتالكها بنية سينمائية متكاملة، 
مشــيرا الى وجــود ملســة االبداع 
الفني  والكاســت  اخملرجــني  لــدى 
افالم  لألفالم، النهم سعوا لصناعة 
ســينمائية وثقت احــداث وعناوين 

متنوعة وهادفة.

مهرجان دهوك السينمائي الدولي يختتم فعالياته السينمائية
تقرير

 د. أمل الجمل 

الروائي  ُعــرض الفيلــم   
األمريكي »موصل« البالغ ١٠١ دقيقة، 
يوم ٤ ســبتمبر مبهرجان فينيســيا 
والسبعني  الســادس  الســينمائي 
خارج املســابقة الرســمية. الفيلم 
بتوقيع ماتيو مايــكل كارناهان  جاء 
أول جتاربه اإلخراجيــة. تنطلق  فــي 
فكرته وقصته من مقال مت نشره في 
املقال  األمريكية.  يوركــر  نيو  مجلة 
كتبه املراسل احلربي لوك موجلسون 
بعنــوان »املعركة اليائســة لتدمير 
داعش«، وفيــه يتابع عن كثب جهود 
العراقية  فرقــة العمليات اخلاصــة 
سواط - sWAT - التي تشكلت من 
أبناء املوصل ثم شــنت الهجوم على 
مدينتهــم لتطهيرها مــن مقاتلي 

تنظيم داعش اإلرهابي. 
داعش  اســتولت  عندما   
٢٠١٤ علــى منــازل العراقيــني في 
املوصــل قتلــت وشــتت عائالتهم، 
وخربت مدينتهم، فقاومت مجموعة 
مــن الرجال الســتعادة األمــر كله 
وقاتلت باســتماته واستشــهد من 
أفرادها عدد كبير. مت إطالق النار على 
قائد فريق ســواط على يــد إرهابي 
داعــش. قتلــوا اثنــني مــن إخوانه، 
خطفوا ثالًثا، وقتلوا صهره، وقصفوا 
النار على أخته  منزل والده، وأطلقوا 

في حفلة خطوبة. 
كل واحد مــن رجال هذا   
القائد كان لديه أيضاً قصة مماثلة من 
اخلسارة العائلية الفادحة. ومع ذلك، 
بل رمبــا ألجل ذلك أيضــاً لم يتوقف 
هــؤالء عن القتال مــرة واحدة طوال 
حربهم مع داعــش على مدار خمس 

سنوات.
األحداث  لتلك  اســتناداً   
احلقيقيــة الواردة باملقــال - ينهض 
عن  »موصــل«-  األمريكي  الفيلــم 
حكايــة فريق ســوات، وهــي وحدة 
عســكرية محلية منشــقة قامت 
بعملية حرب عصابات ضد داعش في 
صراع يائس الستعادة أفراد عوائلهم 
وإنقاذ مدينتهــم املوصل. إنها قصة 
انتقام، نراها بعيون مواطنني عراقيني 
ميتلكون مــن اإلرادة والعزمية ما يضع 
حــداً للقمــع اإلرهابي الــذي اغتال 

أحبائهم، وهدم منازلهم.
يقــول اخملــرج فــي أحد   

حواراته: >>لم أتخيل أبًدا أشــخاًصا 
مثل هــؤالء في فريق ســواط، رجال 
يقاتلون إلــى ما ال نهايــة، في أكثر 
الظروف جسامة، يُضحون بأنفسهم 
اســتعادة  من  البعض  يتمكن  حتى 
منازلهم وعائالتهم من هذا الكابوس 

>>
لم أكن قد انتهيت من املقال عندما 
اتصلت وسألت املنتجني األخوين جو 
وأنتوني روسو إن كان بإمكاني معاجلة 
هذه القصة وحتويلها لسيناريو فيلم 
ســينمائي أكتبه، وأخرجه أيضاً، عن 
هذا املــكان الذي مزقته احلرب. كانت 
الطريقة الوحيــدة التي حتقق رؤيتي 
لســرد هذه القصة الرهيبة اجلميلة 
عن هؤالء الرجال تتطلب وجود ممثلني 
عــرب يتحدثون لغتهــم األم، اللغة 
العربيــة. كان البد من تنفيذ الفيلم 

مبمثلني عرب،«
كذلــك، ال ميكــن إغفال    
العراقي  املنفذ  املنتــج  أهمية وجود 
االستعانة  مت  والذي  الدراجي،  محمد 
بــه واستشــارته ليمنــح عملهم 
فقام  واملصداقية،  األصالة  من  مزيداً 
بالبحث عن طاقم املمثلني، وأفادهم 
في  احليــاة  في  اخلاصــة  بتجربتــه 

املوصل.
أحــد  ســتيف  أمــا   
اإلنتاج فيقول: عندما  املشاركني في 
قرأته ذلــك املقال أثر فــي عاطفيا، 
وجعلنــي أبكي. كنــت أعتقد أنها 
إخبارها  قصة مهمة جًدا جًدا يجب 
للنــاس وجلمهور الســينما، رمبا كان 
قرأته على  أفضل مقــال صحفــي 
اإلطالق. في حني يؤكد أنتوني روسو: 
»محاولة فهــم ما كان يحدث هناك 
في العراق والشرق األوسط كان أمرًا 
صعًبا ومتطرًفا للغاية، حيث لم يكن 
لدينا أي جتربة شــخصية هناك. كان 
مــن الصعب فهمه على املســتوى 
اإلنســاني. كنــت أبحــث دائًما عن 
طرق للفهم على مســتوى إنساني 
للغايــة. وهذا ما حققــه هذا املقال 
تكون  أن  وبحيوية،  واضحة  ببساطة 
قــادرًا على التواصل مع املوقف بهذه 
العاطفي،  املســتوى  على  الطريقة، 
من خالل قصة إنسانية نستطيع أن 

نفهمها.«
احلقيقــة أن مشــاهدة   
عمل  أنه  تؤكــد  »موصل«  شــريط 
سينمائي مهم، فهو عبارة عن دراما 
اإلنسانية  باملشــاهد  مطرزة  حربية 

املؤثــرة التــي جتعلنــا نتعاطف مع 
أبطالها، من دون أن تخلو من حلظات 
قدر  فيها  والتوتر،  واإلثارة  التشــويق 
كافي من العنف وإراقة الدماء خالل 
اطالق النار والقتــل الدموي العنيف 

املتبادل بني الطرفني.
تدور أحــداث القصة في   
موصل العــراق الــذي تخلفت عنه 
القــوات األمريكيــة، نتعــرف على 
القائــد  العقيد جاســم الذي يقوم 
بدوره املمثل ســهيل دبــاش في أداء 
ممهور بالصدق التام، ثم انضمام اجملند 
الشــاب اجلديــد كاوا للوحدة والذي 
يقوم بدوره آدم بيســا. هناك شكوك 
حول الشاب لفترة من األحداث، أثناء 
ذلك نعايــش تقدم الفريق لألمام في 
مساحة  واستعادة  لكسب  محاولة 
من األرض باالنتصار على خصومهم 
من داعــش، فتتضــح احلقيقة وراء 
ســعيهم الدؤوب للعدالة، أغلبهم 
يبحث عــن أفراد عوائلهــم، فهناك 
من فقــد زوجتــه وابنتــه، وعندما 
يصل إليهــا وينجح فــي انقاذها - 
بنهاية الفيلم - من بني رجال داعش 
يكتشــف أنها حتمل في أحشــائها 

جنيناً منهم. 

ميزج التصوير بالفيلم بني   
الثابت واملتحرك، بني حلظات عابرة من 
الهدوء يقطعها التوتر والقلق،    جزء 
ضئيــل من األحداث يدور في شــقة 
مهجــورة حيث نرى هــؤالء املقاتلني 
يســترخون في ذلك املنــزل الذي لم 
يتم قصفــه بالكامل بعــد، وحيث 
نشعر بأن بعض أفراد الفريق يراقبون 
مسلسل  بعضهم  ويتابع  بعضهم، 
كويتي طويل ينتمــي ألوبرا الصابون 
الكويتية، ويعلقون عليه بســخرية، 
وذلــك قبل أن يتــم إلقــاء املتفرج 
مباشرة في قلب معركة نارية، حيث 
يتعني على الشرطة احمليطة بالشاب 
كاوا أن تتفــوق علــى داعش. وهكذا 
تســتمر املعركة الدامية ملدة ساعة 
وأربعني دقيقة في مدينة املوصل، مع 
ذلك الفريق الذي يجب أن يظل دائًما 
أمامهم  ليس  االستعداد.  أهبة  على 
ســوى أن يأخذوا نفًســا قصيرًا، وأن 
يُقايضوا أشــياءهم مقابل احلصول 
على مزيد من األسلحة. هناك دقائق 
محدودة جداً، رمبا ٩٠ ثانية فقط. ثم 
يتعني عليهم االســتمرار مجدداً، أو 
رمبا الهجوم املفاجــىء املباغت على 

العدو. 

يعتمد ســيناريو الفيلم   
على احلوار املوظــف درامياً ليمنحنا 
الشــعور باحلزن العميــق في قلوب 
هــؤالء الرجال. إنه عمل ســينمائي 
مليء بالتفاصيل اإلنسانية مثل عادة 
اخمللفات  العقيد جاســم في جتميع 
والقمامــة في كل محطــة ومكان 
مير به حتي في اخملبــأ املليء بالركام، 
حــركات املمثلــني وأداءهــم كذلك 
مفعــم باإلميــاءات الصغيــرة التي 
تبقينا على تواصل إنســاني معهم، 
الصدق يتأتي مــن األداء كما الهيئة 
والغبارا  متعرقة،  فالبشرة  والشكل 
يحاصر املكان ويخيم في األجواء، إنه 
فيلم مكثف عن الفوضى في مدينة 

مزقتها احلرب. 
املثيــر  الالفــت  األمــر   
للدهشة أن يقوم األخوين جو وأنتوني 
روسو بإنتاج فيلم مثل هكذا بدون أي 
جنــوم كبار ومبمثلني عــرب يتحدثون 
اللغة العربية بالكامل. إنه عمل تكاد 
تكون فرصته في شباك التذاكر صفر 
تقريًبا، الدهشــة مصدرها أن يتجه 
العمل  روســو إلنتاج هــذا  األخوين 
في أعقــاب النجــاح التاريخي الذي 
حققه فيلم »مغامرة.. نهاية لعبة« 
والــذي وصــل   AVeNGers: ENdGAMe

ألعلى إيــرادات في تاريخ الســينما. 
لكــن متويــل فيلم مثــل »موصل« 
يُؤكد أنه اليــزال هناك منتجني رغم 
مــا يحققونه من مكاســب وأرباح 
خيالية من بعض األفالم لكنهم في 
الوقت يبحثــون عن موضوعات  ذات 
وقصص إنســانية جتذبهــم، بطرق 
سرد متباينة ومختلفة املقاييس، وإن 
كانت جميعها على اتصال مباشــر 

بالتجربة اإلنسانية.

متابعة الصباح الجديد: 
يشارك 42 ناقدا من 13 دولة عربية 
في جلنة حتكيم النســخة األولى 
من »جوائز النقــاد العرب لألفالم 
يســتضيفها  والتي  األوروبيــة«، 
الســينمائي  القاهرة  مهرجــان 
الدولي، ضمن فعاليات دورته الـ41 

نوفمبر املقبل.
وتقام املبادرة بشــراكة بني مركز 
السينما العربية ومنظمة )ترويج 
 eUrOpeAN األوروبيــة  الســينما 
 37 FILM prOMOTION(، التــي جتمع 

مؤسســة من 37 دولــة أوروبية، 
واحدة منها متثــل صناعتها  كل 
الوطنية في اخلــارج، حيث يختار 
النقــاد املشــاركني فــي جلنــة 
التحكيــم قائمــة قصيــرة من 
األفالم األوربية التي متثل بالدها في 
منافسات أوســكار ألفضل فيلم 
ناطق بلغــة أجنبية، ومتنح اجلوائز 
للفائزيــن فــي احتفالية خاصة 

على هامش املهرجان.

تضــم قائمة النقاد املشــاركني 
فــي جوائز النقاد العــرب لألفالم 
هم؛  ناقــدا مصريا،   12 األوروبية، 
طارق الشــناوي، وأحمد شــوقي، 
وصفــاء الليثي، وخالــد محمود، 
وأندرو  الفتــاح،  عبــد  وأســامة 
محســن، وعصــام زكريــا، وعال 

الشــافعي، وماجــدة خيــر اهلل، 
ومحمد عاطف، وأمل اجلمل، ورشا 
حســني، ومن املغرب يشارك في 
اللجنــة، حمادي كيــروم، وخليل 
الدّمون، ورشيد نعيم، وعبد الكرمي 
ومحمد  بنعزيز،  ومحمــد  واكرمي، 
العراق  انضم من  شــويكة، كما 

أبو  زياد خزاعــي، وصفاء  كال من؛ 
ســدير، وعرفــان رشــيد، وقيس 
قاســم، وكاظم السلوم، ومهدي 

عباس.
ويشــارك في اللجنة مــن لبنان، 
وندمي جرجورة، وهدى  رُضا،  محمد 
ابراهيم، وهوفيك حبشــيان، ومن 

اجلزائر يشــارك عبد الكرمي قادري، 
ونبيل حاجي. أمــا تونس، فتمثل 
زليلة،  إقبال  اللجنة بكال من،  في 
وطارق بن شــعبان، ومليــاء قيقة، 
إبراهيم  ســوريا،  مــن  وانضــم 
حاج عبــدي، وعلي وجيــه، وندى 
أزهــري. كما يشــارك خالد علي 
من الســودان، وعبد الستار ناجي 
مــن الكويت ، وناجح حســن من 
االدرن، وحســن حداد من البحرين، 
باإلضافة إلى حســام عاصي من 
فلسطني، وعال الشيخ )فلسطني/ 

اإلمارات(.
رئيــس »القاهــرة الســينمائي« 
محمد حفظي، يقول، إن املهرجان 
فعالية مثالية الستضافة »جوائز 
األوروبية«،  لألفــالم  العرب  النقاد 
مؤكدا أنــه ســيوفر كل الدعم 
لظهور هذا احلــدث الهام بأفضل 
شــكل ممكن. وأعــرب »حفظي«، 
عن سعادته بالتوسع الذي يحدث 
لتشــمل  النقاد  ضمــن جوائــز 

الســينما األوروبيــة إلــى جانب 
العربية.

مــن جانبها، تقول ســونيا هاينن 
 eUrOpeAN FILMفــي اإلداري  املدير 
prOMOTION ، إنها سعيدة باحلصول 

علــى فرصــة عــرض مجموعة 
مختــارة من األفالم متثــل التنوع 
في الســينما األوروبية على جلنة 

متميزة من نقاد السينما العرب.
كركوتي  وعــالء  دياب  ماهــر  أما 
مركز  في  املؤسســان  الشريكان 
السينما العربية، فأكدا أن املبادرة 
تنطلــق بـ 42 ناقــداً من 13 دولة 
عربيــة، وهو رقم يعبــر عن الثراء 
والتنوع الذي ســيكون الســمة 
العامــة لـ«جوائز النقــاد العرب 
لألفالم األوروبية« مستقبالً. وأشار 
»دياب وكركوتي«، إلى اعتزاز مركز 
النقاد  العربية بثقــة  الســينما 
العرب وإدراكهم لقيمة مثل هذه 
املعرفي  التبادل  في  ودورها  اجلوائز 

والثقافي في عالم السينما.

42 ناقدا يشاركون في لجنة تحكيم »جوائز النقاد العرب لألفالم األوربية«
مهرجان القاهرة السينمائي يستضيف نسختها األولى نوفمبر المقبل

عرض بمهرجان فينيسيا السينمائي السادس والسبعين

فلم »موصل« العراق بعيون األمريكان

محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم
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العواصم ـ وكاالت:
الرياضي  أعلنت محكمة التحكيم 
"كاس" امس، خفض عقوبة إيقاف 
النجم البرازيلي نيمار عن املشاركة 
باريــس ســان جرمان  مــع فريقه 
الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم من ثالث مباريات الى مباراتني.
ووافقــت احملكمة التــي تتخذ من 
لوزان السويسرية مقرا لها،  مدينة 
بشكل جزئي على االستئناف الذي 
تقدم بــه النادي وأغلــى العب في 
العالم، ضــد العقوبة التي فرضها 
االحتاد القاري للعبة )ويفا( في حزيران 
املاضي، بإيقــاف نيمار ثالث مباريات 
النتقاده التحكيم بعد خروج فريقه 
من الدور ثمن النهائي للمســابقة 
القارية على يد مانشســتر يونايتد 

اإلجنليزي.
وأشارت احملكمة في بيان نشرته على 
القانون  أن  الى  موقعها االلكتروني، 
التأديبي لالحتاد األوروبي لكرة القدم 
يفرض عقوبة اإليقاف ملباراتني على 
األقــل في حال التوجــه بـ "لهجة 
مســيئة" الى أحد املســؤولني عن 

املباريات.
وأوضحــت أنه بناء علــى ذلك، قرر 
قاضــي احملكمة "املوافقة بشــكل 
جزئي على طلب االستئناف، وقّلص 
العقوبة املفروضة مــن قبل االحتاد 
القدم بحــق نيمار  األوروبي لكــرة 
جونيور الــى مباراتني )بدال من ثالث( 
ضمن مســابقات الويفا التي يكون 

الالعب مؤهال للمشاركة فيها".
ومبوجب القرار، ســيكون نيمار قادرا 
على املشاركة في مباراة فريقه ضد 

كلوب بــروج البلجيكي في اجلولة 
األولى  اجملموعة  ملنافســات  الثالثة 
للمسابقة، علما بأن املوسم اجلديد 

لدوري األبطال انطلق مساء أمس.
ويخوض ســان جرمان الذي أقصي 
من الدور ثمن النهائي للمســابقة 
املواســم  في  العريقــة  القاريــة 
الثالثة األخيرة، مباراته األولى ضمن 
منافســات اجملموعة األولــى اليوم 
مدريد  ريــال  باســتضافة  األربعاء 
اإلســباني. وتضــم اجملموعة أيضا 
وغلطة  البلجيكــي  بــروج  كلوب 

سراي التركي.
ويحــل ســان جرمان ضيفــا على 
كلوب بروج في اجلولــة الثالثة في 
22 تشرين األول املقبل، وهي املباراة 

األولى التي ســيكون متاحا لنيمار 
"كاس"  قرار  فيها مبوجب  املشاركة 

تخفيض عقوبة إيقافه.
وأتت العقوبة على خلفية انتقادات 
حادة وّجهها املهاجم الدولي البالغ 
التحكيم  الى  27 عامــا  العمر  من 
أمــام ضيفه  فريقه  بعد خســارة 
مانشســتر يونايتد فــي إياب الدور 
ثمن النهائي للمسابقة القارية في 

املوسم املاضي.
عن  اإلصابة  بســبب  نيمــار  وغاب 
في  أقيمت  التــي  اإليــاب  مبــاراة 
باريس في الســادس من آذار 2019، 
وخسرها فريقه 1-3 بعدما كان فاز 
ذهابا -2صفر في مانشســتر. وأتى 
الهــدف الثالث من خالل جزاء ركلة 

في الثواني القاتلة، احتســبت بعد 
استعانة بتقنية املساعدة بالفيديو 
"في ايه آر"، أظهرت وجود ملســة يد 
مثيرة للجدل على املدافع بريسنيل 

كيمبيمبي.
وجلأ نيمار يومها الى مواقع التواصل 
االجتماعي لوصــف قرار منح ركلة 
اجلــزاء بـ "العــار"، مضيفــا "لقد 
وضعــوا 4 أشــخاص ال يفهمــون 
شيئا في كرة القدم ملتابعة اإلعادة 
بالتصويــر البطيء أمام شاشــات 
"ملســة  أن  معتبرا  التلفزيــون..."، 
اليد ليســت موجودة"، ومتســائال 
بســخرية "كيف تكون هناك ملسة 
يد وظهــرك نحو الكــرة؟، قبل أن 

يطلق عبارة نابية.

مدريد ـ وكاالت:
إسباني،  صحفي  تقرير  كشــف 
امس الثالثاء، عــن تفاصيل عقد 
املوهبة الشابة أنســو فاتي، مع 
برشلونة.ووفًقا لصحيفة "موندو 
ديبورتيفو" اإلســبانية، فإن فاتي 
وقع على عقد جديد مع برشلونة 
في متوز املاضــي، والذي ميتد حتى 
صيف 2022 مع إمكانية التمديد 

ملوسمني آخرين.
برشلونة  فاتي مع  ويتضمن عقد 
بالرحيل  له  شرًطا جزائًيا يسمح 
مقابــل 100 مليون يــورو، بينما 
حصــل الالعب الشــاب صاحب 
الـــ16 عاًمــا على مكافــأة بعد 
التجديــد تبلــغ 700 ألــف يورو.
ووفًقــا للعقد اجلديــد، فإن راتب 
فاتي ســيزيد تدريجًيــا في حالة 
اســتمراره بفــرق الشــباب من 
300 ألف يورو في الســنة األولى 
600 ألف يورو في الســنة  إلــى 

السادسة.

أمــا في حالــة انضمامه للفريق 
فسيحصل  برشــلونة،  في  األول 
على مليون يورو كراتب في السنة 
األولى، ومليون و250 ألف يورو في 
السنة الثانية، ومليون و500 ألف 

في السنة الثالثة.

يذكر أن فاتي استغل غياب ليونيل 
ميســي ولويس ســواريز وعثمان 
األخيرة  الفتــرة  خــالل  دميبلــي 
الفريق  لإلصابة، وأثبت قدراته مع 
األول لبرشلونة من خالل املشاركة 

وصناعة وإحراز األهداف بالليجا.

زيوريخ ـ وكاالت:
أسفرت قرعة كأس العالم لألندية، 
أول امــس، في مدينة  التي أجريت 
السويســرية، عن مواجهة  زيوريخ 
)بطل  التونســي  الترجي  بني  قوية 

أفريقيا( وبطل آسيا.
 فيما يواجه مونتيري املكســيكي 
الفائز من  الشمالية(  أمريكا  )بطل 
املباراة االفتتاحية بني السد القطري 
وهينجني  البطولة(  )مســتضيف 
سبورت من كاليدونيا اجلديدة )بطل 
أوقيانوســيا(..  ويشــارك ليفربول 
أميركا اجلنوبية  أوروبا( وبطل  )بطل 
من الدور نصف النهائي مباشــرة، 

علًمــا بأنه لــم يتحــدد حتى اآلن 
وأمريكا  آســيا  قارتي  فــي  البطل 
اجلنوبيــة. وأجريــت القرعــة قبل 
3 أشــهر من موعد انطالق  حوالي 
نســخة العام احلالي، التي ستقام 
في قطر ألول مرة، بني 11 و21 كانون 

األول املقبل.
إلى ذلك، أصدر الترجي التونســي، 
في كاس  منافســه  توضيحا حول 
العالــم لألنديــة 2019، بعد إجراء 
قرعة البطولة.وقــال بطل إفريقيا، 
في بيــان رســمي: »توضيح مهم، 
الترجي لن يواجه الســد القطري«.
فريق  القطري هو  »الســد  وأضاف: 

البلد املنظم لكأس العالم لألندية، 
في  أوقيانوســيا  بطل  وســيواجه 
املباراة التمهيدية، وفي حال انتصاره 
يتقابل مع مونتيري في ربع النهائي، 
العالم  يدخــل غمــار كأس  ولــن 
لألندية كبطل آسيا، حتى في صورة 
ســيعوضه  حيث  باللقب،  تتويجه 

الوصيف في هذه احلالة«.
وتابع البيان: »لذلك فإن الترجي لن 
يواجه السد القطري، في مونديال 
أوقعت  قد  القرعة  2019«.وكانت 
الترجــي مــع بطل آســيا، الذي 
ســُيعرف اســمه يوم 24 تشرين 

الثاني املقبل.

موسكو ـ وكاالت:
أعلن االحتاد الروســي أللعاب القوى، 
أمــس، أن بالده سترســل 29 رياضًيا 
ورياضيــة إلى الدوحة هذا الشــهر 
للمشاركة في بطولة العالم أللعاب 

القوى بقطر كرياضيني مستقلني.
ووســط االدعــاءات الهائلة بشــأن 
تعاطي املنشــطات لــدى الرياضيني 
الروس، ال تســتطع روسيا املشاركة 
بقطر،  القوى  مونديــال  في  مبنتخب 

فيما يستطيع الرياضيون والرياضيات 
الذيــن حصلوا علــى موافقة االحتاد 
الدولي بعد تبرئة ساحتهم من تهم 
املنشــطات أن يشاركوا في البطولة 

كمستقلني )محايدين(.
صفوفها  بني  اجملموعــة  هذه  وتضم 
بطلــة العالــم الســابقة للوثــب 
العالــي ماريــا الزتســكني، والبطل 
الســابق لســباق 110 أمتار حواجز 
للقائمة  سيرجي شوبينكوف، طبقا 

اإلعالم  وســائل  التي كشفت عنها 
الروسية،أول أمس.

 27 البطولة من  وتســتضيف قطر، 
أيلول احلالــي، وحتى 6 تشــرين أول 
بورزاكوفســكي،  يوري  املقبل.ورفض 
املديــر الفنــي للمنتخب الروســي 
أللعاب القوى، التنبؤ بعدد امليداليات 
التي ميكــن أن حتصدها هذه اجملموعة 
من املشاركني »احملايدين«، في مونديال 

القوى بالدوحة.

29 رياضيًا روسيًا يشاركون 
في مونديال القوى كمستقلين

القاهرة ـ وكاالت:
بالنادي  الســلة  فريــق  واصل 
صفوفــه  تدعيــم  األهلــي 
بالصفقــات اجلديــدة، اليــوم 
األحــد، بضم عبــد اهلل ناصر 
مصر  ومنتخب  الشمس  العب 
مع  االتفــاق  بعد  للناشــئني، 

ناديه.وحصــل ناصر على لقب 
أفضل العب ارتكاز، في بطولة 
إفريقيا األخيرة للناشئني، التي 
األخضر.وقال  بالــرأس  أقيمت 
رؤوف عبد القادر، مدير النشاط 
الرياضي باألهلي، في تصريحات 
صحفيــة، إن التعاقد مع ناصر 

يعد إضافة فنية كبيرة للفريق.
له مستقبال  القادر  وتوقع عبد 
كبيرا، ســواء مع فريق املرتبط 
األول.وتابــع: »ندعــم كافة  أو 
فــرق النــادي، وليس الســلة 
فقط، حيث نبحث دوما عـــن 

األلقـاب«.

سلة األهلي تضم أفضل ناشئ ارتكاز في إفريقيا
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العواصم ـ وكاالت:

8 مباريات  جترى مساء اليوم االربعاء 
ضمــن اجلولة االولى لــدوري أبطال 
يلعب  االولى  اجملموعــة  ففي  أوروبا، 
كلــوب بــروج البلجيكــي وضيفع 
جلطة سراي التركي، ويلتقي باريس 
ســان جيرمان الفرنســي امام ريال 

مدريد اإلسباني.
وحلســاب اجملموعــة الثانيــة، جترى 
امام  اليوناني  اوملبياكــوس  مبــاراة 
توتنهام هوتسبيرز اإلجنليزي، ويلعب 
بايرن ميونيخ األملاني امام ســرفينا 
زفيزدا الصربي، وفي اجملموعة الثالثة 
يلتقي دينامو زغــرب الكرواتي امام 
أتالنتا اإليطالي، وشاختار دونيستك 
األوكراني امام مانشســتر ســيتي 

اإلجنليزي.
يلتقي  الرابعــة،  اجملموعة  فــي  اما 
امام  اإلســباني  مدريــد  أتليتكــو 
يوفنتوس اإليطالي، وبايرن ليفركوزن 
األملاني امام لوكوموتيف موســكو 

الروسي.
وتتجه األنظار مســاء اليوم األربعاء 
إلى ملعب وانــدا متروبوليتانو حيث 
املواجهة املرتقبة بني أتلتيكو مدريد 
اإلسباني وضيفه يوفنتوس اإليطالي 
في دور اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.. 
وقبــل املوقعة، فيما يلــي 11 رقما 

حاسما قبل مواجهات الفريقني:
هدف ســجله كريســتيانو رونالدو 
حتى اآلن في 3 مباريات رسمية هذا 
املوســم مع يوفنتــوس عندما فاز 
الفريق 4-3 علــى نابولي في الدوري 
اإليطالي.. هدفان سجلهما فيكتور 
ماتشــني »فيتولــو«، أفضل هدافي 

أتلتيكــو هذا املوســم، بعــد أربع 
جوالت في الليجا، حيث أحرز ألفارو 
بارتي  وتوماس  موراتا وجواو فيلكس 

هدفا واحدا لكل منهم.
لم يفز يوفنتــوس في دوري األبطال، 
في آخــر 3 مباريات بــدوري األبطال 

خارج أرضه، بهزميته أمــام ياجن بويز 
)1-2( في مرحلة اجملموعات املوســم 
املاضي واخلسارة أمام أتلتيكو مدريد 
)0-2( في ثمــن النهائي ثم التعادل 
في ربــع النهائي أمــام أياكس )1-
1(.. خــاض أتلتيكــو ويوفنتــوس 4 

مباريات في حقبة املدرب األرجنتيني 
لألتلتي دييجو ســيميوني، حيث فاز 
أرضه  على  مرتــني  الروخيبالنكوس 
)1-0( و)2-0( مقابــل تعادل ســلبي 
وهزميــة )0-3( في إيــاب ثمن نهائي 

التشامبيونز ليج املوسم املاضي.

ســجل البرتغالــي الصاعــد جواو 
فيلكــس بقميــص أتلتيكو مدريد 
5 في تســع مباريات منــذ انتقاله 
مــن بنفيكا، إضافة إلــى 4 متريرات 
حاســمة لزمالئه وتسببه في ركلة 
جزاء.. حقق أتلتيكو 6 انتصارات أمام 

الفرق اإليطاليــة على ملعبه وأحرز 
14 هدفا واستقبل هدفا وحيدا.

شارك أتلتيكو حتت قيادة سيميوني، 
في 7 نســخ من دوري األبطال، وبلغ 
و)2015-  )14-2013( مرتني  النهائي 
ريال مدريد..  16( وخسر أمام غرميه 
أوبالك  يان  أتلتيكو  استقبل حارس 
8 أهداف فــي 21 مباراة على أرضه 
بدوري األبطال على مدار خمســة 
2014-15، عندما نزل  مواسم، منذ 
بديال في مبــاراة باير ليفركوزن في 
ثمن النهائي ليســتمر في حراسة 

عرين األتلتي حتى اآلن.
حقــق األتلتــي 9 انتصــارات على 
أرضــه فــي املنافســات األوروبية، 
هدفا  شــباكه  اســتقبلت  حيث 
وحيدا فقط عندمــا فاز على بروج 
البلجيكــي 3-1 املوســم املاضي، 
وتعرض لهزميــة وحيدة في آخر 22 
مواجهــة أوروبية علــى أرضه، 18 
فوزا و3 تعادالت، حيث خســر أمام 
تشيلســي 1-2 في موسم 2017-

18 فــي أول مبــاراة أوروبيــة على 
ملعبه اجلديد واندا متروبوليتانو.

رونالدو في  ســجل كريســيتيانو 
شباك أتلتيكو مدريد 10 أهداف في 
آخر 8 مواجهــات، بينها ثالث مرات 
»هاتريك« مرتني فــي دوري األبطال 
مــع كل مــن يوفنتوس املوســم 

املاضي وريال مدريد في 17-2016.
املهاجــم  ســجل  وإجمــاال 
البرتغالــي 25 هدفــا في شــباك 
الروخيبالنكــوس.. في 32 مواجهة 
أمــام فــرق إيطالية باملنافســات 
مرة   11 أتلتيكــو  األروبية، خســر 
وفاز 17 وتعادل 4، ســجل 44 هدفا 

واستقبل 31.

11 رقما قبل نزال أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

ثمان مواجهات في الجولة االولى لدوري أبطال أوروبا 

جانب من مباراة سابقة بني اتلتيكو ويوفنتوس

فاتي

نيمار

العواصم ـ وكاالت:
حافظت األسترالية آشلي بارتي على قمة التصنيف 
العاملــي لالعبات التنس احملترفات الصــادر أول أمس، 
بفارق ضئيل يصل ألقل مــن 100 نقطة عن كارولينا 

بليسكوفا.
ولم يحــدث أي تغيير في أول 25 مركــزًا بالتصنيف 
العاملي، حيث حتل األوكرانية إلينا ســفيتولينا ثالثة 
وخلفهــا اليابانية نعومي أوســاكا. فــي حني تأتي 
الكندية بيانكا أندريسكو خامسة، وخلفها الرومانية 
سيمونا هاليب. وحتل األميركية سيرينا وليامز تاسعة 
وخلفها السويسرية بيليندا بنشيتش.في حني ارتقت 
اإلســبانية جاربني موجوروزا مركزًا لتحل في الترتيب 
الـ 26، في حني ارتقــت إلينا ريباكينا 20 مركزا دفعة 
واحــدة لتدخل قائمة أفضــل 50 العبة بحلولها في 

التصنيف الـ 49 عامليا.

لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم أن 
حارس مرماه الدولي اإلسباني دافيد دي خيا وقع عقدا 
جديدا من املقــرر أن يبقيه في صفوفــه حتى العام 

.2023
وأفــاد النادي في بيــان أن »دافيد دي خيــا وقع عقدا 
جديدا طويل األمد مع مانشســتر يونايتد، سيبقيه 
في صفوف النادي حتى حزيران 2023 على األقل. ثمة 

خيار لتمديد )العقد( لعام إضافي«. 
وانضم دي خيا إلى صفــوف النادي عام 2011 آتيا من 
أتلتيكو مدريد اإلســباني في صفقة بلغت قيمتها 
18,9 ماليــني جنيــه اســترليني، في عهــد املدرب 
للنادي »الســير« االسكتلندي  الســابق  األسطوري 
أليكس فيرغوسون. ومنذ ذلك احلني، خاض 367 مباراة 
بقميــص »الشــياطني احلمر«، حافــظ خاللها على 
نظافة شباكه 130 مرة، بحســب احصاءات النادي.

تّوج مع الفريق اإلنكليزي بألقــاب عدة أبرزها الدوري 
املمتاز )2013(، وكأس إنكلترا )2016( ومسابقة الدوري 

األوروبي »يوروبا ليغ« )2017(.
وخاض دي خيا 40 مباراة مع املنتخب اإلسباني، لكنه 
تراجع الى املركز الثاني لصالح كيبا أريســاباالغا )24 
عاماً( الذي أصبح في صيف العام 2018، أغلى حارس 
مرمى في املرمى بانضمامه إلى تشيلســي اإلجنليزي 
من أتلتيك بلباو لقــاء 80 مليون يورو )93 مليون دوالر 

في حينه(.

أبو ظبي ـ وكاالت:
توج الشــارقة، بطالً لكأس ســوبر اخلليج العربي 
لكرة القدم، للمرة األولى في تاريخه، بعد فوزه على 
شباب األهلي 4-3 بركالت الترجيح من نقطة اجلزاء، 
في املباراة التي انتهى وقتها األصلي بالتعادل بدون 

أهداف، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.
ونال الشــارقة للمرة األولى، كأس السوبر في عصر 
االحتراف، وتوقف رصيد شباب األهلي من البطولة 
عند 4 ألقاب توج بها مواســم 2009-2008، 2013-

2014، 2014-2015 و2017-2016.

بارتي تحافظ على 
قمة تصنيف التنس

مان يونايتد يجدد عقد 
دي خيا حتى 2023

الشارقة بطاًل 
للسوبر اإلماراتي

10:00 مساًء

10:00 مساًء
10:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

أتليتكو مدريد ـ يوفنتوس

بايرن ميونيخ ـ زفيزدا
سان جيرمان ـ ريال مدريد

دينامو زغرب ـ اتالنتا

دوري أبطال أوروبا

الترجي التونسي يصطدم الكشف عن تفاصيل عقد فاتي مع برشلونة
ببطل آسيا في مونديال األندية

»كاس« تخفض عقوبة إيقاف نيمار إلى مباراتين
يشارك في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا 



بغداد ـ حسين الشمري:
ســمت جلنة احلكام في بطولة 
غربي اســيا التي ســتقام في 
للمدة  عمان  األردنية  العاصمة 
من اخلامس عشــر من الشهر 
الثاني والعشرين  اجلاري ولغاية 
منهم ثمانية حكام من العراق 
في إجارة منافســات لفعالتي 
الهدف  وكــرة  األثقــال  رفــع 

للمكفوفني
وقــال رئيس جلنة احلــكام في 
اللجنــة الباراملبيــة مزهر غامن 
ســمت جلنة احلكام في بطولة  
غربي اسيا ثمانية من حكامنا 
منافســات  لقيادة  الدوليــني 
فعاليتــي رفــع األثقــال وكرة 
الهدف..وهــم كل من املتحدث 

غامن  مزهــر  الدولــي  احلكــم 
والدولي حسن رضا إضافة إلى 
خمســة حكام دوليــني درجة 

ثالثة وهم عبيد عنيد ومحمد 
عباس ومحسن محمد وشيماء 
إضافة  جليل  وخمائل  حســن 

إلى احلكم الدولي صدام حمادي 
الفعالية كرة الهدف.

وأشار غامن إلى أن تسمية حكام 
بعد  العــدد  بهذا  العــراق  من 
مكســبا كبيرا حلكامنا ونأمل 
يعملوا صورة مشــرقة عن  أن 
مستـــوى احلكم العــراق من 
حيث النزاهـــة والدقـــة فـي 

العمـل.
وأنهى الدولي غامن أن من دواعي 
الســرور أن يوفــق حكامنا في 
هذه  في  الفنية  جدارتها  إثبات 
البطولــة املهمة علــى نطاق 
منتخبات غربي اسيا وهي املرة 
مشاركة  تشــهد  التي  األولى 
ثمانيــة حكام مــن العراق في 

بطولة خارجية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

وصلت بعثة منتخب الناشــئني 
العاصمة  الــى  القــدم  بكــرة 
بشــكيك،  القيرغســتانية، 
للمشــاركة في تصفيات كاس 
اســيا املقــرر انطالقهــا اليوم 

االربعاء مبواجهة االمارات.
الوفد العراقي اضطر الى افتراش 
ارض مطار بشكيك ملدة اكثر من 
٤ ساعات الى جانب وفد منتخب 
في  الكبير  التأخير  بسبب  لبنان 
بالرغم  الدخول  ســمات  اكمال 
من وصولها منذ اكثر من ١٠ ايام 
وســط غياب تام من قبل االحتاد 
القيرغســتاني او ممثل من االحتاد 
او تسهيل  االسيوي الســتقبال 
اجراءات دخول املنتخبات الواصلة 

للمشاركة في التصفيات.
منتخبنا  يواجــه  ان  املؤمل  ومن 
منتخــب االمــارات فــي افتتاح 
مشــواره في التصفيــات اليوم 
االربعــاء علــى ملعــب دولــني 
الســاعة  متام  في  عمرازكــوف 
الثانية عشــرة والنصف صباحاً 

بتوقيت العاصمة بغداد.
وكان منتخــب الناشــئني دخل 
اسطنبول  في  تدريبياً  معسكراً 
ملدة 7 ايام خاض فيــه لقاًء ودياً 
امام فريق كورفــا التركي انتهى 
بالفــوز بثالثــة اهــداف مقابل 
هدفني.. ونقل املنســق اإلعالمي 
عن  البهادلي،  للمنتخب، حسني 

عماد  الناشــئني  منتخب  مدرب 
محمــد فــي املؤمتــر الصحفي 
قبــل مواجهة االمــارات.. قوله 
:  مهمتي االساســية خلق جيل 
جديد للكرة العراقية في الوقت 
احلالي، ووجــود املنتخب العراقي 
في البطولة من اجل املنافســة 
على بطاقــة التأهــل.. وامتلك 

املنتخبات  عــن  معلومات جيدة 
املوجودة في اجملموعة. 

القيرغســتاني  املنتخــب  امــا 
منتخب جيد، ويلعب على ارضه، 
الكبير  التطــور  الى  باالضافــة 
صعيد  على  االماراتي  للمنتخب 
هذه الفئة، و املنافســة ستكون 
محصــورة بشــكل كبيــر بني 

منتخبي العراق واالمارات.
الكرة  دوري  ينطلــق  ذلــك،  إلى 
 2020/2019 للموســم  املمتــاز 
اليوم االربعــاء باقامة 7 لقاءات، 
فيلعب بطل الدوري السابق، نادي 
الشــرطة امام فريــق احلدود في 
ويتواجه  الدولي،  الشعب  ملعب 
الكهربائية  والصناعــات  الكرخ 

فــي ملعــب االول، ويلعب امانة 
بغداد والقــوة اجلوية في ملعب 
أمانة بغــداد، في حني يشــهد 
اقامة  األوملبــي  الكفل  ملعــب 

مباراة فريقي القاسم والنفط.
وجترى مبــاراة النجف والكهرباء 
الدولي،  النجــف  فــي ملعــب 
ويتقابل نفط ميســان والطلبة 

الدولي،  فــي ملعــب ميســان 
الثانوي  كربــالء  ملعب  ويضيف 
مبــاراة فريقــي نفط الوســط 

والديوانية.
وتقام يوم غٍد اخلميس، 3 مباريات، 
ففي ملعب الشعب الدولي تقام 
الزوراء والسماوة، ويتواجه  مباراة 
اجلنــوب في ملعب  ونفط  أربيل 
فرانســوا حريري ويضيف ملعب 
الفيحــاء مبــاراة امليناء وضيفه 

زاخو.
مــن جانبــه، اعلن نــادي الزوراء 
خلــوض  جاهزيتــه  الرياضــي، 
منافســات اجلولــة االولــى من 
القدم،  لكــرة  املمتــاز  الــدوري 
كاشفاً عن غياب ثالثة العبني عن 

الفريق في مباراته االولى.
عبد  النادي  باسم  املتحدث  وقال 
الرحمن رشيد ان »فريقنا الكروي 
يواصــل حتضيراته خلوض مباراته 
االولــى بالــدوري العراقي املمتاز 
امــام فريق الســماوة، يــوم غٍد 

اخلميس ».
عازم  »الفريق  ان  رشــيد  واضاف 
على تقدمي صورة جميلة جلمهوره 
وهدفه هو خطــف نقاط املباراة 
الثــالث«، مشــيرا الــى »غياب 
الالعبني جالل حســن وحســني 

علي وعلي محسن لالصابة«.
ومن املقرر ان يخوض فريق الزوراء 
الكروي  بالــدوري  االولى  مباراته 
امــام فريق الســماوة يــوم غد 
اخلميــس ، على ارضيــة ملعب 

الشعب الدولي.

اليوم.. الناشئة يستهل شوطه اآلسيوي بمواجهة اإلمارات 
مبارزة الكراسي يحرز دوري الكرة الممتاز ينطلق باقامة 7 لقاءات

برونز الجائزة الكبرى 

أربيل يجدد عقود 
12 العبًا 

نفط الوسط يضم 
فاضل كريم

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــد العراق، امــس الثالثــاء، ميدالية 
برونزية في بطولة اجلائزة الكبرى للمبارزة 
العالم،  للمعاقني، وهــي أقوى بطــوالت 
اجلاريــة منافســاتها حاليــا فــي كوريا 

اجلنوبية.
العابدين  زين  الالعب  امليدالية عبر  وجاءت 
غيالن، بعد خســارته من الالعب الروسي 
بنتيجــة 14/15 فــي دور األربعة لبطولة 
اجلائزة الكبرى.يشــار الى أن هذه البطولة 
تقام كل سنتني، وتنقيطها يعادل تنقيط 
املبارز  ثالث بطــوالت كأس عالم.وجمــع 

العراقي زين العابدين غيالن 50 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الهيئة االدارية لنادي اربيل الرياضي، 
جتديد عقود العبي الفريق الرديف املشــارك 
فــي دوري االقليــم املمتــاز لكــرة القدم 

للموسم 2020-2019.
ريبني رمزي  للنادي  املنســق االعالمي  وقال 
ان »االدارة جــددت عقــود الالعبــني هوكر 
حسني، عبداهلل حمد، احمد ريبوار، هيدايت 
لطيف، أحمد فرخو، زيــد مغديد، ابراهيم 
ازور، محمد كيفــي، بــارزان ابراهيم، امير 
اســماعيل، عمر ابراهيــم، علي عبداهلل«.
واضاف انه »مت تصعيد علي سرحان وكارزان 
صابر من فريق شباب النادي الذي حقق دوري 
اقليم كردستان على مستوى الشباب، الى 

فريق الرديف«.
وأشار رمزي الى انه »مت التعاقد مع الالعبني 
كاردو كمال، قادماً من نادي هندرين وسعود 

فاريق، قادماً من نادي برايتي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الهيئة االدارية لنادي نفط الوســط 
الرياضي، أول أمــس، تعاقدها مع العب من 

نادي القوة اجلوية.
وقــال النادي في بيــان صحفــي ان »ادارة 
نــادي نفط الوســط تعاقدت رســمياً مع 
الالعب فاضل كرمي، قادمــًا من فريق القوة 
اجلوية لتمثيل فريق كرة القدم للموســم 

.»2020/2019
من جانب آخر، أوضح النادي ان »مباراة نفط 
الوســط والديوانية ســتقام على ملعب 
كربالء الثانــوي اليوم االربعــاء في اجلولة 
األولــى من مباريــات الدوري املمتــاز لكرة 

القدم«.

بغداد ـ سمير خليل:

الضعيفــة  االمكانــات  برغــم 
وماتعانيــه من اهمــال وحتفظ فان 
ومنها  العراقي  النســوية  الرياضة 
كرة الســلة تتوهج مبواهب تفرض 
نفسها على الواقع الرياضة بسالح 
الشــجاعة والثقة وترســم طريقا 
للبراعــم الصغيــرة مــن محبات 
الرياضــة ،طالبــة جامعــة تدرس 
التحليــالت الطبيــة، حاصلة على 
شهادة خبرة جتميل من دبي وتعمل 
في مركز جتميل فــي بغداد،  ريهام 
فراس قاسم العبة املنتخب الوطني 
لسلة النساء ونادي االسكان واحدى 
جنمات فريقه السلوي النسوي برزت 
خــالل بطولــة اندية بغــداد لكرة 
الســلة التي اقامتها وزارة الشباب 

والرياضة مؤخرا.
وزميالتها  ريهــام  ضيفتنا  ومتكنت 
في الفريــق من احراز لقب البطولة 
وبجــدارة، في حوار مــع جنمة كرة 
السلة ريهام ســجلت انطباعاتها 
عــن واقع كــرة الســلة والرياضة 
النســوية عموما وبدأت احلديث عن 

ولعها بكرة السلة وااللعاب االخرى 
فقالت: احب كرة الســله الن والدي 
كان العبا سابقا بكرة السله وكذلك 
النها لعبة جماعية وتعاونية تعتمد 
على الذكاء باالضافة لكونها رياضة 
ممتعة وانــا العبها منذ ان كنت في 
احلادية عشــرة من عمري، كذلك انا 

احب السباحة وامارسها ».

* برأيــك، ماهو واقع كرة الســلة 
النســوية اليــوم ؟ مالذي حتتاجه 
تؤيديــن اســتقدام العبات  ؟ هل 

محترفات من خارج العراق؟
»  مع االســف كرة السلة النسوية 
تعيــش واقعــا مؤملا وهــي مترفي 
مرحلة تدهور وانطمار كونها فقيره 
اعالميا وجمهورا واقباال من الفتيات 
وهي مهملــة لذلك فهــي تفتقر 
للتقدم والتطور ، كرياضة نســوية 
واالهتمام  اخلارجي  االحتكاك  حتتاج 
االحتاد  واهتمــام  ثانيــا  االعالمــي 
ووزاره  السلة  لكرة  املركزي  العراقي 
انني  ثالثا كما  والرياضه  للشــباب 
اؤيد اســتقدام العبــات محترفات 
سيكســب  بجانبهن  اللعــب  الن 
واالنسجام من خالل  اخلبرة  العباتنا 

االحتكاك ».

* هــل تشــاهدين مباريــات كــرة 
السلة العربية او العاملية؟اي فريق 

والعب او العبة يشدون انتباهك؟
 »انــا اتابع دوري الســلة االمريكي 
للمحترفني ال ( nba) الن هذا الدوري 
بالقوة والعبيه  مثير وممتع ويتميــز 
في ارقى مستوى اما فريقي املفضل 
هو  املفضل  والعبــي  فهو(ووريوس) 

ستيفن كيري«.

* انت العبــة في فريق االســكان 
،برأيــك ايضــا هــل ميلــك فريــق 
االســكان املقومات ليفوز بالدوري 

النسوي السلوي املمتاز؟
»بكل ثقــة اقول لك نعــم،  فريق 
الفوز كونه  لهذا  االســكان مؤهل 
يضم افضل الالعبات في بغداد وفي 
كما  السله  لكرة  الوطني  املنتخب 
اننا نلعب حتت ادارة مدرب كفوء هو 
ابراهيم ونحظى بدعم  زياد  الكابنت 
ادارة النادي وبطولة الدوري النسوي 
املمتاز ســتقام فــي مدينة دهوك 
قريبــا ونحــن عازمــات ومتفائالت 
بتقدمي مســتوى جيد ان شــاء اهلل 

الننا نتطور بشكل سليم ».

الســلوي  الوطنــي  املنتخــب   *
للنســاء ،اين هو اآلن ؟اين مكانك 

فيه؟
» املنتخب الوطني السلوي النسوي 
مع االســف غير موجــود االن ولم 
منذ  خارجيه  بطوالت  في  يشــارك 
سنه وآخر بطوله شارك فيها كانت 
في مصر العام املاضي وانا العب في 
هذا املنتخب منذ خمس سنوات ». 

* كلمــة توجهيهــا لالعبــات كرة 
السلة الصغيرات؟

» امتنى ان يبدأن باساس صحيح حتى 
يتمكن مــن احتــراف اللعبة وميكن 
للسله النسويه االعتماد عليهن وان 
ال يهملــن اللعبة وال يضعن اي عائق 

عائلي او دراسي في طريقهن«.
ريهــام فــراس متلك في مســيرتها 
نادي  محطات مضيئة فهــي مثلت 
البحــري ونادي  والنــادي  االســكان 
اخلطــوط ونــادي ســنحاريب، كما 
مثلت املنتخب املدرســي عام ٢٠١٤  
 x واملنتخــب الوطني االول، ومنتخب
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العبة كرة السلة ريهام فراس:

استقدام المحترفات يمنح العباتنا الخبرة والتطور

حوار

ريهام فراس

عماد محمد في املؤمتر الصحفي للمباراة

مشاركة مرتقبة

بغداد ـ هشام السلمان*
في  العراقــي  املفــاوض  متكــن 
البعثــات  رؤوســاء  اجتماعــات 
الرياضية لباراملبياد طوكيو 2020 
املتمثل بالسيد عبيد عنيد الغزي 
رئيس البعثة العراقية للباراملبياد 
املقبــل من احلصــول على تذاكر 
املشــارك  العراقي  الوفد  ســفر 
باراملبياد طوكيو مجانا حيث  في 
املنظمة  اللجنــة  ســتتحملها 
للباراملبيــاد.. ويعــد هــذا اإلجناز 
كبيرا اذ سيوفر للجنة الباراملبية 
العراقيــة مبالــغ كبيــرة ميكن 

استثمارها في مجاالت اخرى.
وبــارك الدكتــور عقيــل حميد 
رئيس اللجنة الباراملبية العراقية 
هذا  التنفيذي  املكتــب  وأعضاء 

االجناز الذي جاء في وقت تســعى 
فيه منتخباتنــا الوطنية للتاهل 
الــى الباراملبيــاد ما يرفــع ذلك 
املشــاركة  في  معنوياتها  مــن 
املقبلــة... واثبت رئيــس البعثة 
العراقية الســيد عبيد عنيد في 
اولى مهمه له على طريق الدورة 
الباراملبية القادمة انه يعمل بجد 
وبصمت واجتهاد وتفاني من اجل 
اجناح املشاركة العراقية املرتقبة.. 
شــكرا لرئيس البعثــة على هذ 
االجناز وشــكرا لكل من ســانده 
وايضا لالســتاذ سعد قاسم من 
قســم العالقــات اخلارجية الذي 

بذل جهودا مميزة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

العراق يحصل على تذاكر 
سفرمجانية الى طوكيو

ثمانية حكام يديرون منافسات االثقال
 وكرة المكفوفين في غربي اسيا 

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
تواصل دائرة شــؤون االقاليم واحملافظات 
استعداداتها  والرياضة  الشــباب  بوزارة 
املهمة  االنشــطة  العديــد من  إلقامة 
ضمــن اخلطة الســنوية للدائــرة لعام 
النشــاطات بحســب  ٢٠١٩، ومن تلك 
ما اعلنه مدير قســم املوهبة الرياضية 
العلمي  املؤمتــر  عــودة  فالح  بالدائــرة 
املتخصص في اعــداد املناهج التدريبية 
املوهبة  لرعاية  الوطنية  باملراكز  اخلاصة 
والذي  واحملافظات،  بغــداد  في  الرياضية 
ايلول  اعمالــه في ٢٣مــن  ســتنطلق 
، مبشاركة مديري  احلالي ويستمر يومني 
اقســام املوهبــة فــي العــراق كافة ، 

فضال عن االســتعداد النطالق البطولة 
الصيفيــة للمراكــز الوطنيــة لرعاية 
املوهبة الرياضيــة املقررة في ٢٥ ولغاية 
٢٧من ايلول احلالي ، بعشــرة العاب هي 
( كرة القدم، الكــرة الطائرة ، كرة اليد ، 
كرة الســلة ، كرة الطاولة ، املصارعة ، 
التايكواندو ، العاب القوى، املالكمة ، رفع 
االثقال ، و السباحة ). وسيتنافس فيها 
اكثــر من ٤٠٠ العب مــن مراكز املوهبة 
فــي كل من ( بغداد ، البصرة ، واســط ، 
الديوانية ، كربالء ، النجف ، ديالى ، بابل ، 
كركوك ، ذي قار ، املوصل ، االنبار ، صالح 
الدين ، ميسان ، السماوة ، ومركز املوهبة 

في الزعفرانية ) .

شؤون االقاليم تستعد لتنظيم
بغداد ـ طه الجنابي: البطولة الصيفية لمراكز الموهبة 

غــادر بغداد وفدمنتخبنــا الوطتي لرفع 
االثقال للمشــاركة فــي بطولة العالم 
بتايلند والتي تنطلق منافســاتها  اليوم 
االربعاء وتســتمر  لغاية ٢٧من الشــهر 
احلالي.. وضم وفد املنتخب كل من الرباع 
صفاء راشــد واحمد فــاروق  ومهندعبد  

احلسني. 
واكد الســيد محمد مزعل رئيس االحتاد 
الذي ســيحضر اجتماعات االحتاد الدولي 
علــى هامــش البطولــة ان الرباعني مت 
اعدادهــم في معســكر فــي اذربيجان 
استعداد للبطولة املهمة املؤهلة اوملبياد 

طوكيو 2020.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد املركزي لبناء األجســام، 
أمس، تأجيل بطولة العراق بالصاالت.. 
وقــال االمــني املالــي لالحتــاد حيدر 
الدخيالن »االحتــاد املركزي للعبة قرر 
االهلية،  العراق  تأجيل بطولة صاالت 

والعشــرين من  اخلامس  تاريــخ  الى 
شهر تشرين األول املقبل«.

تأجيل  »قــرار  ان  الدخيــل  واضــاف 
مشــاركة  لتزامن  جــاء  البطولــة 
البطوالت  الوطنــي فــي  املنتخــب 

العاملية لهذا الشهر«.

ثالثة رباعين الى تايلند

بناء األجسام يعلن منافسات االندية
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ال منلك االّ التقدير العالي والتبجيل 
الطّيبة  الصفــوة  لتلك  واالحترام 
الذين  الرســاليني  مــن اخلطبــاء 
االســام  خلدمة  انفســهم  نذروا 
ولم يبارحــوا ذِْكرَ أبي األحرار االمام 
احلســني )ع( بفتوحاتــه وماحمه 
ومواِقِفه وشــرح ُخطِبــِه وما بّثه 
وعظات  ملهمة،  دروس  مــن  فيها 
بالغــة، ناهيك عما رََســَمُه بدمه 
الزكــي مــن مســارات متوهجة 
فــي درب الكرامة واحلريــة واحلياة 

الصاحلة .
--2

ماثلًة  ذكراهم  مازالت  املشاهير  اّن 
في االذهــان رحمهــم اهلل تعالى 

جميعاً .
واذا كنا لم نعاصر الســيد صالح 
احللــي، وال الشــيخ محمــد علي 
قســام وطبقتهم فاننــا عاصرنا 
اليعقوبي  الشــيخ محمد علــي 
والسيد الشهيد اجلواد من آل شبر 
والشــيخ الوائلي ، واملسيرة حافلة 
بالكثير من االعام املعاصرين،يرقون 
املنابر في شرق االرض وغربها ابتداًء 
بالصني وانتهاء مبا وراء البحار مروراً 
واألفريقية  اآلســيوية  بالقارتــني 

حفظهم اهلل وسّدد خطاهم ...
ففــي خــال العشــرة االولى من 
اجملالس احلسينية في  تنعقد  احملرم 
ذكرى  ُتيي  املعمورة  انحاء  معظم 

الطفوف لتحيا بها ..
--3

محصورًة  اخلطيب  مهمُة  وليست 
باجلانب املأساوي من قضايا الطف 
فقط، فليس صحيحا على االطاق 
واثارة  ان ينحصر دوره فــي اإلبكاء 
أمواج الفجيعــة واالحزان، ذلك ان 

احلسني ع َعْبرٌة وِعبرة ...
فا بد ان يكون العمل ضمن خطني 

متوازيني :
القضية  بجوهــر  التعريف  خــط 
احلســينية واهدافهــا ومبادئهــا 
، والتي هــي قضية االســام في 
مواجهة التحديــات واملؤامرات في 

كل عصر ومصر 
االصاح  ملــف  أنَّ  يعنــي  وهــذا 

للواقــع  والتغييــر  االجتماعــي 
الفاسد هو املفردة األولى التي البد 
ان تنصــب عليها جهــود اخلطيب 
ومن خــال ملف االصــاح تطرح 
املنهج  ، ويشرح  الرؤى احلســينية 

احلسيني بكل دقة ووضوح .
ومبقدورنا القول :

إنَّ االسام عقيدًة وشريعًة وأخاقاً 
وتاريخاً يُقّدم للجماهير املؤمنة في 
ِصيٍغ رصينة ُملهمة تبني النفوس 
وتدفــع باجلماهيــر نحــو االقتداء 
بِِســيرِة سيد الشــهداء ) عليهم 

السام( 
واما اخلــط االخر : فهــو التعريف 
بفجائع الطــف وأهواله ومصائبه 
وما حّل بأهل بيت النبوة من محن 

تنخلع لها القلوب .
فالبكاء على احلســني مطلوب الن 
هذا البكاء يحمل من معاني الوالء 
والتفاعل مع القضية احلســينية 
ومن معاني االنســانية ما يجعله 
في مصاف األعمال املهمة، وهو الى 
ذلك مصداق من مصاديق املواساة 
للرسول )ص( وللوصي )ع( وللزهراء 
البتول )ع( وألئمــة الهدى من اهل 
مبصابهم  الســام  عليهم  البيت 

الكبير باالمام احلسني 

وكما قال االمام احلسن )ع( 
) ال يوم كيومك يا ابا عبد اهلل ( 

وحرارة القلوب على املصاب لن تبرد 
أبداً 
--4

واذا كان من الصحيح القول :
بصعوبــة املطالبــة بــأْن يكــون 
اخلطبــاء احلســينيون كلهم على 
درجة واحدة عالية من القدرة على 
املتوازيني  اخلطني  مبتطلبات  االيفاء 
املذكورين ، فان من الصحيح أيضاً 

أْن يقال :
ان احلد األدنى البُدَّ ان يكون موجوداً.

واحلد االدنى هو الدوران حول الثوابت 
في الشــريعة، وفي قضايا الطف، 
واالباطيل  اخلرافات  كل  عن  والبعد 

واالكاذيب 
الحظنا ان بعض اخلطباء الذين لم 
يصلــوا الى موقع القبــول يقرأون 
لسان  على  جاءت  نصوصاً شعرية 
بعــض املوالني لامام احلســني ع 
ويجعلونها نصوصاً مقّدســة مع 
انها ليســت اال أخيلــة وتصورات 

عاطفية 
والسؤال األن :

املباركة  القرآنية  ملاذا ال جتعل اآلية 
أو احلديــث الشــريف النص الذي 
تقّدمــه في ُخطبِتــك وتعمد الى 

شرحه وتفصيله للناس ؟
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ولقــد ابتليْت اجملالس احلســينية 
اخيــراً بنماذج ال تمــل من العلم 
واالدب واملعرفــة والثقافة شــيئا، 
فضــاً عن غيــاب الــورع والتدين 

واالخاق ..
وهي ال تبحــث االّ عــن انتفاعات 
الى  االنتســاب  شــخصية عبــر 
مؤسسة املنبر احلسيني الشريف، 
ويزج بعضهم نفسه في مشكات 
ومطبات مهلكة، تسيء الى الدين، 
تليق  املؤمنني، وال  وتضر بســمعة 

مبجالس احلسينيني .
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احلل هو اختيار االكفاء من اخلطباء 
والعبــاد غير االكفــاء من اجملالس 
باملقاطعــة  وليــس  احلســينية 

للمجالس احلسينية .

مع الخطباء الحسينيين

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

اللبنانية  الفنانة  احتفلت 
بعيد  مشــعاني  باسكال 
مياد ابنها إيلي، والذي بلغ 
من العمر ثماني ســنوات، 
وقامــت باإلحتفــال بعيد 
امللحن  زوجهــا  مــع  إيلي 
واملوزع املوسيقي ملحم أبو 
شديد. وشاركت مشعاني 
اجواء عيد ميــاد إيلي مع 
على  ومتابعيها  محبيهــا 
مواقع التواصل اإلجتماعي، 
حيــث نشــرت العديد من 
الصور من املناسبة املميزة، 
وعلقــت عليهــا: "عقبال 
امليــة يا حبيــب ماما اهلل 
علــى طول  يكــون معاك 

ويحميك".
طرحت  مشعاني  أن  يذكر 

"اتعذبت  كليــب  مؤخــراً 
كلمــات  مــن  كفايــا" 
رفاعــي،  محمــد  وأحلــان 
وقيادة  موســيقي  توزيــع 
عادل  املايسترو  األوركسترا 
في  التســجيل  ومت  عايش، 
اســتديو ملحم أبو شديد، 
ميكس عادل عايش، وحصد 
الكثير مــن االعجابات في 

موقع يوتيوب.

املصرية  الفنانــة  تّضر 
جديدتني  اغنيتني  بوسي 
وتوزيع  مديــن،  أحلان  من 
احمد عبد الســام، ولم 
يُكشــف عن اسميهما 

بعد وال موعد طرحهما.
اخبار  ضّجــت  ومؤخــرا 
على  القبض  إلقاء  تفيد 
صرف  بتهمــة  بوســي 
شيكات من دون رصيد، اال 
حمدي  أعمالها  مدير  ان 
بدر نفى املوضــوع متاماً، 
مشيراً إلى أن بوسي في 
حياتها  ومتــارس  منزلها 
وهدد  طبيعــي،  بنحــو 
رّوج  مــن  كل  مبقاضــاة 
ناحية  من  األخبار.  لهذه 

أخرى، أكدت عزة العشري 
فطني  وليــد  محاميــة 
طليق بوســي والذي قام 
برفع هذه الدعوى عليها، 
حكم  على  حصلت  أنها 
نهائي ضدها باحلبس ملدة 
عدم  وأن  ســنوات،  ثاث 
أنها  يعني  احلكم  تنفيذ 

متهربة من العدالة.

نفى املمثل الســوري مياد 
يوسف ما ردده البعض عن 
مشــاركته في اجلزء احلادي 
"باب  عشــر من مسلسل 
احلــارة" من تأليــف مروان 
قاووق وإخــراج محمد زهير 
غير  األخبار   " وقــال  رجب. 
صحيحــة، ألن "باب احلارة" 
انتهــى بالنســبة لي منذ 
اخملرج  مــع  التاســع  اجلزء 
بســام املا، أمــا ما يحدث 
فا  الثانية،  النســخة  في 
يعنيني من قريب وال بعيد". 
مضيفــاً إن املا شــخص 
وقادر  والفن  باحليــاة  نابض 
علــى صناعــة عمل مهم 
آخــر مثلما صنع تســعة 

احلــارة".  "باب  مــن  أجزاء 
نفسه  الوقت  في  وكشف 
وللمــرة األولــى أنه بصدد 
التحضير ملشروع مسرحي 
مياد  أن  إلى  يشــار  قريب. 
بشخصية  اشتهر  يوسف 
"عصام" خال "باب احلارة"، 
احلارة  لزعيم  األكبــر  االبن 

والشاب املزواج.

باسكال 

ميالد يوسف

بوسي

أخبــارهــــــــــم
سمير خليل

علــى مدى اربعــة ايــام احتضنت 
مدينة ماملــو الســويدية ألوانا من 
العراقي فــي مهرجان كبير  االبداع 
يقام ألول مــرة تت عنوان )مهرجان 
بيدر الثقافي االول( دورة الفنان الرائد 

سامي قفطان.
بتنظيمه  بادرت  الذي  املهرجان  ضم 
في  االعامي  لإلنتاج  بيدر  مؤسسة 
ومعرضا  مســرحيا  عرضا  السويد، 
للكتــب وآخــر للفن التشــكيلي 
وفيلمــا قصيرا، واختتم بأمســية 

موسيقية.
وقــال الفنان خلدون قاســم علوان 
خال  للمهرجان  االعامي  املنســق 
اتصالنــا بــه: "الداعــم الرئيــس 
الثقافية  بيدر  مؤسسة  للمهرجان، 
اإلعامية، وهي مؤسســة سويدية 
عربيــة تعمــل في مجــال االعام 
والثقافــة العربيــة، ولهــا دور في 
ابــراز الثقافة العربيــة في اجملتمع 

السويدي".
وتابــع: "الفكــرة مــن املهرجان ان 
يكون ســنويا، وفي كل عام نحتفي 
بشخصية عراقية او عربية، وابرازها 
للجالية العربية في الســويد، وكان 
ضيف مهرجاننا هــذا العام، الفنان 

سامي قفطان".
وأضاف: "مت عرض مســرحية )صورة 
وصوت( التي كتبها واخرجها الفنان 
الرائــد ســامي قفطان خــال ايام 

املهرجان. 
نبيل،  وهبة  كمال،  الفنانتان سومة 
جسدتا شخصيات الثيمة الرئيسة 
للمهرجان إضافة الى الفنان سامي 
قفطان، وتتحــدث عن جتربة الفنانة 
الرماح،  ناهــدة  الراحلة  العراقيــة 
وكانت قد عرضت عام 2009 احتفاء 
بعودة الفنانة الرماح الى بغداد بعد 

غياب استمر 30 عاما".
تدور أحداث املســرحية بشأن امرأة 

عراقية فقدت بصرها فاضطرت إلى 
مغادرة بلدها واالســتقرار في لندن، 
وتتخلل املســرحية احداث وقصص 
مؤملة تاكي واقع الغربة والوطن االم 

العراق. 
التي شــاركت  االعامية هبة نبيل 
"الفكرة  تقول:  املســرحي  بالعرض 
هي وليدة الفنان حســن هادي، مع 
االســتاذ محمــد الســعدي رئيس 
البيدر للثقافة واالعام،  مؤسســة 
وبعــد نقاشــات طويلــة بينهم مت 
االتفــاق مع الفنان ســامي قفطان 
مؤلــف ومخرج مســرحية "صورة 
وصوت". بدأنا متارين املســرحية في 
الشــهر اخلامس وكنــا نتمرن عبر 

املوبايــل عــن طريــق "الواتس اب" 
يوميا ملدة أربعة أشــهر، وفي نهاية 
الشــهر الثامن وصل الفنان سامي 
السويدية،  ماملو  مدينة  الى  قفطان 
ومنــذ اليوم االول واصلنــا التمارين 
املســرحية ملدة أســبوعني، ومبعدل 

ثمان ساعات متواصلة يوميا ".
وتختتــم حديثها: برغــم ان عملي 
االذاعية  البرامــج  تقدمي  األســاس، 
والتلفزيونيــة، لكــن عندما تعرض 
علّي فرصــة العمل مع فنانني كبار، 
اكيد ال اتردد ابــدا في القبول وأقدم 
كل ما أستطيع لترك بصمة في كل 

مجال ادخل فيه".
عرض أيضــا خال املهرجــان فيلم 

قصيــر من اخــراج الفنان ســامي 
قفطان، حمل عنوان )صبر املفاتيح(، 
كما اقيــم على هامــش املهرجان 
نشر  دور  مبشــاركة  للكتب  معرض 
متنوعــة لكتــاب عراقيــني وعرب 

وأجانب.
كان هناك معرض مشــترك للفنان 
والفنانة  العراقــي جعفر طاعــون 
الســعودية رمي البيات، وكان مسك 
ختــام املهرجــان حفل موســيقي 
غنائي احياه الفنان العراقي شــاكر 

وهيب.
يذكر ان املهرجان شهد تكرمي الفنان 
ســامي قفطــان تقديرا ملســيرته 

االبداعية وعطائه الفني.

الصباح الجديد - وكاالت:
رصد عدســات املصورين مهر حمار 
الــوالدة منقط  وحشــي حديــث 
بشكل غير معتاد، مبحمية ماساي 
مارا في كينيا، مما لفت نظر السياح 

والباحثني.
وقالــت صحيفــة "ديلي نيشــن" 
الكينية إن املرشد السياحي أنتوني 
تيــرا كان أول من رأى املهر األســود 
املنقــط، حيــث كان يعتقــد في 

عليه  املوجودة  النقــاط  أن  البداية 
"من صنع البشر".

وذكر تيــرا: "اعتقدت في البداية أن 
احلمــار الوحشــي مت القبض عليه 
ووضع النقاط عليه ألغراض بحثية. 
لكن بعــد التقرب منــه وفحصه، 
يعانــي اضطراب  املهر  أن  أدركــت 

امليانني".
بروتينية  وامليانني مــادة صبغيــة 
تُفرزهــا اخلايــا، وتكــون في جلد 

اإلنسان واحليوان، وهي املسؤولة عن 
منح البشرة لونها.

وكشــفت "ديلي نيشن" أن احلدث 
النــادر فــي محمية ماســاي مارا 
الوطنيــة أدى إلى تدافع الســياح 
واملرشــدين علــى املــكان، ملعاينة 

احلمار الوحشي النادر.
وقال بارمــال لومني، املتخصص في 
احلياة البرية داخــل احملمية، إنه لم 
يتم تســجيل أي حالة مشــابهة 

في ماســاي مارا، مضيفا أن "حالة 
احلمار الوحشي نادرة فعا".

ورصــدت حاالت اضطرابــات لونية 
سابقة في عدد من احليوانات، منها 
احلمير الوحشــية والزرافات وطيور 
البطريق والفئــران، تعرف بـ"املهق 

اجلزئي".
إلى  أشارت  دراســة حديثة  وكانت 
أن احلمير الوحشية طورت خطوطا 

سوداء.

حالة نادرة..حمار وحشي "منقط"

مالمو تحتضن مهرجان بيدر الثقافي االول لالبداع العراقي 
تكريم الفنان الرائد سامي قفطان

جانب من العرض املسرحي

الصباح الجديد - وكاالت:
تأخرت رحلة طيران تابعة للخطوط اجلوية الهندية عن اإلقاع 
عدة ساعات، بسبب ســرب من النحل كان يحجب الرؤية عن 

قمرة القيادة.
وهاجم النحــل املوظفني الذين حاولوا إزالتها لتتمكن الرحلة 

التي تقل 136 راكبا، من االنطاق.
واضطر املوظفــون لتوجيه خرطوم املياه نحو ســرب النحل، 

مبساعدة من إدارة إطفاء املطار.
وقال املســؤول في مطار الهند، كوشــيك بهاتشــاريا: "لقد 
نشــرنا اخلراطيم لرش املياه والتخلص من النحل، واســتغرق 

األمر نحو ساعة متواصلة من رش املياه".
والحظ الطيــارون وجود النحل في أثنــاء التحرك على مدرج 
اإلقــاع، ليقوموا بإيقــاف الطائرة لتجنــب أي ضرر محتمل 

للمحركات.

الصباح الجديد - وكاالت:
في أغســطس اب املاضــي، وخال معرض الســيارات 
الفاخــرة األول فــي العالــم "بيبل بيتــش كونكورس 
ديليغانس"، في والية كاليفورنيا، عرضت سيارة بوغاتي 
الســوداء "لو فواتور نوار" في املعــرض، وبيعت بـ 18.68 

مليون دوالر.
صنعت السيارة اســتنادا إلى تصميم كاسيكي قدمي 
من سيارات بوغاتي، طراز "أس سي 57 أتانتيك"، صممه 
أول مرة جان بوغاتي، االبن األكبر ملؤسس الشركة إيتوري 

بوغاتي، عام 1934.
وهذا التصميم الكاسيكي لسيارة بوغاتي السوداء لم 
يصنع منه إال أربع سيارات فقط بني عامي 1936 و1938، 
ما زالــت ثاث منها موجودة حتــى اآلن، في حني فقدت 
الســيارة الرابعة في احلرب العاملية الثانية أو تديدا قبل 

نحو 80 عاما، ومازال البحث عنها جاريا حتى اآلن.
وإذا عثر على الســيارة املفقودة اليوم، فإن قيمتها تقدر 

بنحو 100 مليون دوالر.
وكان جان بوغاتي ميتلك السيارة الرابعة، لكن لم يعرف 
عنها أي شيء بعد العام 1938، فا يعرف ما إذا كان جان 
بوغاتي باعها إلى أحد ســائقي الســباقات من أصدقاء 
بوغاتي أم ال، لكنها نقلت من ماذها في فرنســا عندما 

غزا اجليش األملاني منطقة األلزاس.
لكــن ما يعرف هو أنهــا اختفت منذ ذلــك الوقت ولم 
تظهــر حتى اآلن، ويعد اختفاؤها واحدا من أعظم األمور 

الغامضة وأكبر لغز في تاريخ السيارات.

النحل يعيق إقالع 
طائرة لساعات

ما تزال السيارة بوغاتي 
لغزا محيرا

الصباح الجديد - وكاالت:
#اشتقنالك شيرين،  بات هاشتاج 
األكثر تــداوال على موقــع تويتر، 
حيــث نشــره محبــو النجمــة 
شــيرين عبد الوهاب ليعلنوا عن 
لها، بعد مدة  واشتياقهم  حبهم 
التواصل  الغياب وعدم  طويلة من 
مــع اجلمهــور خــال اللقــاءات 
إحياء  مــن خال  أو  التليفزيونية، 

احلفات.
وكانت تقارير صحفية قد أرجعت 

غياب شــيرين املــدة املاضية إلى 
تواجدها في أميــركا وإنها كانت 
حامــل بالفعل، ولكنهــا فقدت 
حملهــا في الشــهر الرابع داخل 
األميركية،  املستشــفيات  احدى 
احلالي،  األســبوع  مطلــع  وخال 
عادت إلى القاهرة بصحبة زوجها 

الفنان حسام حبيب.
من جانبهــا، أعربت شــيرين عن 
سعادتها بالهاشتاج، وعلقت عبر 
حســابها على تويتر، وقالت: "انا 

والتفاعل  احلب  بهذا  جدا  سعيدة 
مع الهاشــتاج.. اشــكركم جدا 
وانتم ســندي.. احسست باألمان 
الهاشتاج  بطبيعة  عندما علمت 
الني تأكدت ان غيابي يعزز من حب 

جمهوري لي".
وتابعت: "أنا كنت في إجازة، وحالياً 
اعمل على ألبومي اجلديد.. انتهيت 
من تســجيل أول أغنيتني. إن شاء 
اهلل أرجع لكم بألبوم قوي يعوض 

الغياب. #اشتقنالك_شيرين".

#اشتقنالك_ شيرين يتصدر تويتر

الصباح الجديد - وكاالت:
مــن  روســي  مواطــن  عثــر 
مدينــة ترويتســك مبقاطعــة 
عمليات  خال  تشيليابينســك 
ترميم وصيانة بيته القدمي الذي 

ورثه عن أجداده، على كنز ثمني.
تضمن هذا الكنــز القدمي الذي 
عثر عليه الرجل نقودا نحاسية 

تتوي  جلدية  نقــود  ومحفظة 
على أوراق نقدية بفئات متنوعة 
تعود إلى عهد إمبراطورية روسيا 
مالية  ســندات  مع  القيصرية، 
قصيرة األجــل مببالغ كبيرة في 
تلك الفترة، كذلك وجد شــفرة 
حاقــة وســكينا وحقنا طبية 

صغيرة في علبتها األصلية.

جتدر اإلشــارة إلــى أجداد 
هذا املواطن كانوا ميتهنون 
صناعة قبعات الفرو، وهذا 
يعني أنهم في تلك الفترة 
كانــوا ميســوري احلــال. 
وقرر الرجــل إهداء جزء من 
الكنز إلى متحف املســجد 
واالحتفاظ بالبقية ألحفاده.

الصباح الجديد - وكاالت:
اليابانية  والعمــل  وزارة الصحة  أفــادت 
بأن عــدد اليابانيني واليابانيات الذين جتاوز 
سنهم 100 عام يزداد باطراد. وقد تخطى 

عددهم 70 ألف شخص.
وأعادت الوزارة إلــى األذهان أن عدد الذين 
بلغ سنهم 100 عام في سنة 1963 كان 
153 شــخصا فقط.  في حــني جتاوز عام 
1981 عددهم ألف شخص. أما عام 2012 

فسجل 50 ألفا من املسنني.
ومــن املعتقــد أن اليابانيــة البالغة من 
العمر 116 عاما، كانــه تاناكو، تعد أكبر 
سكان األرض ســنا. وقد أدرجتها مديرية 

التــي  املدينــة  "فوكــوكا"، 
مارس  فــي  فيها،  تســكن 
أيار املاضي على موســوعة 

القياســية.  لألرقام  غينيس 
وقالت في أثناء لقائها برئيس 
املديرية إنها ال تفكر في املوت 

السريع.
يذكــر أن ربع ســكان اليابان 

تخطى عمرهم 65 عاما. ويتوقع 
الدميوغرافية  األزمة  اخلبراء وقوع 

فــي الباد، مــع العلــم أن عدد 
املواليــد فــي اليابان ال يشــهد 

ارتفاعا ابدا.

رجل يعثر على كنز 
في بيت أجداده القديم

سبعون ألف ياباني تجاوزت
 أعمارهم 100 عام 
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