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بغداد - وعد الشمري:
أكدت كتلة سائرون، أمس األحد، 
أن دعمهــا لرئيس احلكومة عادل 
عبد املهدي ال يعني حتصينه من 
الرقابة واحملاسبة، مبينة أن نسب 
اجنازات الــوزارات ما زالت ضعيف 
للغايــة، فيما حتدثــت عن عجز 
في تقدمي اخلدمات الرئيســة إلى 

املواطن العراقي.
الكتلة علي  النائب عــن  وقــال 
الالمي، فــي حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "مجلــس النــواب 
ســتكون لــه وقفة مــع جميع 
القرارات التــي تتخذها احلكومة 
على  وتنطوي  املاضية  املدة  خالل 

مخالفة للدستور".
وأضاف الالمي، أن "اسئلة سيتم 
الفصل  وزراء خالل  إلى  توجيهها 
معرفة  بهدف  املقبل  التشريعي 
اسباب تقصير مؤسساتهم، ولن 
نتراجع عن الدور الرقابي بأي حال 

من االحوال".
وأشــار، إلى ان "قائمة ســائرون 
كانت داعمة لرئيس الوزراء عندما 
مت تكليفــه بوصفه شــخصية 
مســتقلة ال تنتمي إلــى حزب، 
وكنا نأمل بتدوير عجلة العملية 

الكتلة  أزمة  وجتاوز  السياســية 
النيابية األكثر عدداً".

وبني الالمــي، أن "الدعم ال يعني 
أننا لن نحاســب عبد املهدي عن 
اي اخفــاق يحصل فــي كابينته 
الوزاريــة، فاألمر ال يرتبط بأننا قد 
صوتنا عليه في البداية؛ ألننا لم 

نعطه احلصانة التامة".
ولفــت النائب عن ســائرون، إلى 
أن "الرقابة واحملاســبة ســتكون 
للســياقات  ووفقــاً  موجــودة 
الدســتورية، ألننا نبحــث اليوم 
املواطن  إلى  اخلدمــات  تقدمي  عن 
العراقــي واصــالح مؤسســات 
الدولة وانهاء الفســاد الذي نخر 
هدر  في  واســهم  الدولة  جسد 

كبير للمال العام".
وأكد، أن "عــادل عبد املهدي كان 
قــد قــدم برنامجــاً حكومياً مت 
التصويت عليه ينطوي على عدد 
من النقــاط والتوقيتات الزمنية 
التي  بالتعهدات  االيفــاء  وعليه 
اطلقها، وإال فأن وســائل الرقابة 
ســتكون حاضرة، وأن نسبة اجناز 
باملدة  التعهــدات مقارنــة  تلك 

املاضية لم تتخط 36%".
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سائرون: دعمنا لعبد المهدي ال يعني تحصينه
من الرقابة ومحاسبة الحكومة على اخفاقاتها

مؤمتر صحفي سابق لكتلة سائرون "ارشيف"

a

الصباح الجديد ـ وكاالت:

دونالد  األمريكي  الرئيــس  تعهد 
ترامب لرئيس الــوزراء البريطاني 
األحد  أمــس  بوريس جونســون 
باتفاق جتاري كبير لبريطانيا بعد 
اخلروج من االحتاد األوروبي، واصفا 
رئيس الوزراء اجلديــد بأنه الرجل 
املناســب للخــروج بالبــالد من 

االحتاد.
وقــال جونســون، الــذي يواجه 
احللفاء  لطمأنــة  دقيقة  مهمة 
األوروبيــني وعــدم إثــارة غضب 
ترامــب خــالل قمــة مجموعة 
الســبع في فرنســا، إن احملادثات 
التجاريــة مع الواليــات املتحدة 
ستكون صعبة لكن هناك فرصا 
في  البريطانية  للشركات  هائلة 

السوق األمريكية.
مع  للصحافيني  حديثــه  وفــي 

ثنائي  اجتمــاع  قبل  جونســون 
يركــز على التجارة، قــال ترامب 
االحتاد  في  بريطانيــا  إن عضوية 
األوروبي عرقلــت اجلهود الرامية 

لتوطيد العالقات التجارية.

وأضاف ترامب: ”سوف نبرم اتفاقا 
جتاريــا كبيرا جــدا - أكبر من أي 
اتفاق أبرمناه من قبل مع اململكة 

املتحدة“.
جاء حديــث ترامب وجونســون 

الفرنســي  بياريتس  منتجع  في 
حلضــور  إليــه  توجهــا  الــذي 
الدول الســبع  قمــة مجموعة 
والتــي  الكبــرى،  الصناعيــة 
كشفت عن خالفات حادة بشأن 

من  ومجموعة  التجارية  احلماية 
القضايا األخرى من بينها التغير 
املناخــي والضرائب الرقمية قبل 

حتى بدئها.
احلكومــة  مســؤولو  ويقــول 
البريطانيــة إن لنــدن تفضــل 
اتفاقا شــامال للتجارة احلرة مع 
الواليــات املتحدة بعد اخلروج من 
االحتاد األوروبي، بينما حتدث بعض 
املسؤولني األمريكيني ومن بينهم 
مستشــار ترامب لألمن القومي 
جون بولتون عن نهج لكل قطاع 

على حدة.
وكان رئيــس الــوزراء البريطاني، 
الرئيس  بوريس جونســون دعــا 
إلى  ترامــب،  دونالد  األمريكــي، 
إزالــة "العوائق الكبيــرة" التي 
تعترض الشركات البريطانية في 

األسواق األمريكية.
وأشــار جونســون في حديث له 
انطالق قمة  مــع  الصحافة  مع 
مجموعة الدول السبع "G7" في 

بياريتس بفرنســا، إلى سلسلة 
مــن الســلع البريطانيــة مثل 
حلم  وفطائر  االستحمام  أحواض 
التي  بريطانيا  اخلنزير احملبوبة في 
ال يســمح بدخولها إلى الواليات 

املتحدة.
وقال: "ال تزال هناك عوائق كبيرة 
غيــر مفهومة أمام الشــركات 
البريطانية في الواليات املتحدة"، 
الفتا إلى أنه أثار هذه القضية مع 
الهاتفي،  حديثهما  خالل  ترامب 

وسيعيد الكرة عندما يلتقيان.
أننا  للغاية  املهــم  وأضاف: "من 
إذا كنا سنبرم اتفاقية جتارة حرة 
االتفاقية  تعمل هــذه  أن  رائعة، 

لصالح الشركات البريطانية".
وأعلــن ترامب اخلميــس املاضي 
عــن رغبتــه بإقامــة عالقــات 
بعد  بريطانيا  مــع  وثيقة  جتارية 
بريكست، مشيرا إلى وجود اتفاق 

"رائع" قيد التحضير حاليا.
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تقريـر

ترامب يعرض على بريطانيا اتفاقًا تجاريًا "كبيرًا جدًا"
ولندن تعتزم اغتنام الفرصة

جونسون ومؤيدوه عدوه أمرًا أساسيًا إلنجاح بريكست

نينوى ـ الصباح الجديد:
ناشــد قائممقام قضاء سنجار 
فــي محافظــة نينــوى النائب 
االيزيدي  املكــون  عن  الســابق 
امس  آغــا،  محما خليــل علي 
االحد احلكومة العراقية واجملتمع 
في  االيزيديات  النقــاذ  الدولــي 
مخيم الهول في سوريا ، مشيرا 
الــى ان االيزيديات في هذا اخمليم 

يتعرضن للضرب واالهانة.

وقــال علي آغا في بيــان، تلقت 
منه  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
ان هــذا اخمليــم الذي تســيطر 
عليه قوات ســوريا الدميقراطية 
واملنظمات اإلنسانية، متارس فيه 
انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان 
الالتي  االيزيديات  االسيرات  بحق 
يتعرضن للضــرب واالهانة حتت 
أنظار املنظمــات الدولية، فضال 
عــن منعهن العودة الى ذويهم ، 

مبينا  ان هــذا األمر يعد نقطة 
ســوداء في حق هذه املنظمات 
النظر  تغــض  التــي  الدوليــة 
كان  فاذا  االنتهــاكات،  هذه  عن 
اهتمام هذه املنظمات باإلنسان، 
فكان األولى بهــا خالصهم من 

الظلم .
واضــاف ان مــا يؤســف له هو 
غيــاب احلكومــة العراقية عن 
هذا األمر، مشــيرا الى انه على 

احلكومــة العراقيــة ان تتحرك 
بهذا االجتاه، واذا لم جند منها اي 
حترك او اهتمام فعلى املرجعيات 
واجملتمــع االيزيديــة والشــعب 
العراقــي التحرك مــن منطلق 
حرصها والضغط على احلكومة 
العراقية حتــى لو تطلب إقامة 
وضد  ضدهــا  قضائية  دعــاوى 

املنظمات الدولية واإلنسانية .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
 دعت جلنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية، أمــس االحد، احلكومة 
الــى وضع ســتراتيجية حلماية 
البطالة  وانهــاء  احمللــي  املنتج 
الى  العراق، مشيرة  في  املتزايدة 
ان احلكومة فشــلت في تنفيذ 
احلالية في  املوازنــة  بنواد  اغلب 

مجال االستثمار.
اللجنة ندى شاكر  وقالت عضو 

جودت في تصريــح صحافي، ان 
املقبل ستتضمن  العام  "موازنة 
ضخمــة  مبالــغ  تخصيــص 
لالســتثمار في مجال الصناعة 
والزراعــة مــن اجــل تخفيض 
االعتماد على النفط واالســعار 

العاملية".
الســخط  "موجة  ان  واضافت   
الشــعبي والشــبابي في تزايد 
عمل  فرص  توفير  في  للمطالب 

فــي القطاع احلكومــة وهو ما 
يتطلب وقفة جــادة من البرملان 
واحلكومة لتحسني واقع املصانع 
وتشــغيلها فضــال عــن زيادة 

االنفاق على الزراعة".
 واوضحت جــودت ان "احلكومة 
فشــلت في تنفيذ بنود املوازنة 
احلاليــة بخصــوص تخفيــض 
االعتمــاد علــى النفــط برغم 
حتقيق اجنازات في مجال الزراعة 

اال انها لم تفلح في حتسني واقع 
الــى جهات  املصانــع وحتويلها 

رابحة".
 مبينة ان "موازنة العام املقبلة 
املنتج  دعــم  زيادة  ســتتضمن 
احمللــي واضافة منتجــات اخرى 
علــى قائمــة املنــع احلكومي 
للســماح لهــا بالتنافــس في 
السوق احمللية ســيما الصناعة 

الغذائية والزراعية".

قائممقام سنجار يناشد الحكومة والمجتمع الدولي
انقاذ االيزيديات في مخيم الهول السوري

الحكومة لم تفلح بخفض االعتماد على النفط
وفشلت في تنفيذ بنود الموازنة االستثمارية

اثر قتل نساء داعش فتاة مختطفةاالقتصاد النيابية: 

إسرائيل تقصف موقعا قرب دمشق مستهدفة 
4قالت انه لقوة إيرانية وسقوط مسيرتين في بيروت مسؤول يؤكد سعي االقليم لتوقيع اتفاق

2يمتد لمدة 30 عامًا مع الحكومة االتحادية

ترامب و جونسون

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفصحــت هيئــة النزاهــة عــن 
اســترجاعها مبلغ 50 مليون دوالرٍ 
أمريكي خلزينة الدولــة  اثر نتائج 
عمل فريق التحري والتدقيق اخلاّص 
مبوضوع اخمُلالفــات احلاصلة بعقد 
شــركة توزيع املنتوجات النفطيَّة 
الشــركات االســتثمارية  وإحدى 

والتي )لم تسمها(.
وذكر بيان لدائــرة التحقيقات في 
الهيئــة تلقــت الصبــاح اجلديد 
نسخة منه: مت تأليف فريٍق خاص؛ 

للتحــّري والتدقيــق والتحقيــق 
باخملالفات احلاصلــة بالعقد املُبرم 
أن  إلى  الشــركتني، الفتــة  بــني 
جهودهــا أثمــرت عن اســترجاع 
ملصلحة  دوالرٍ   )50,181,722( مبلغ 
شــركة توزيع املنتوجات النفطية 
املصروفة  الصكــوك  إعــادة  عبر 
خــالل  االســتثمارية  للشــركة 
ُصرَِفت   )2019  2017-( الســنوات 
كمســتحقات لتجهيــز الطاقة 

الكهربائية.
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الذرية  الطاقــة  هيئــة  وقعت 
العالي  التعليم  ووزارة  األردنيــة 
العراقيــة بروتوكــول تعاون في 
مجــال بحــوث االســتعماالت 
وإنتاج  الذرية  للطاقة  السلمية 

النظائر املشعة.
االردنية  وأفــادت وكالة "بتــرا" 
الرسمية بأن رئيس هيئة الطاقة 
الذرية األردنية خالد طوقان ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
العراقي  والتكنولوجيا  والعلوم 

قصي عبــد الوهاب الســهيل 
بروتوكول تعاون في مجال  وقعا 
البحوث املتعلقة باالستعماالت 
وإنتاج  الذرية  للطاقة  السلمية 
املفاعل  النظائر املشــعة مــن 
النووي األردني للبحوث والتدريب.
يتيح  البروتوكــول  بــأن  وأفادت 
املالكات  وإعداد  لتدريب  الفرصة 
البشــرية العراقيــة في مجال 
للطاقة  السلمية  االستعماالت 

النووية.
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بغداد - الصباح الجديد:
للجمارك  العامة  الهيئــة  اعلنت 
امس االحد  تسجيل اكثر من مليار 
ونصف املليار دينار كايراد يومي في 

مركز جمرك طريبيل احلدودي. 
وذكــرت الهيئــة في بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه إن 
مليار  يســجل  طريبيــل  منفــذ 
، مبينة  ايــرادا يوميا  دينار ونصف 
ان اســتمرار التزايــد في معدالت 
األيــرادات املتحققــة فــي اغلب 
مراكزها اجلمركيــة ياتي كنتيجة 
تبذلها  التــي  للجهود  طبيعيــة 

مالكاتها العاملة هناك فضال عن 
األدارة املتميزة خالل الفترة احلالية .
واضافــت  ان ايراداتهــا املتحققة 
تدخــل فــي حســاب وزارة املالية 
والذي  العراقي  املركزي  البنك  لدى 
يخضع لتدقيق ديوان الرقابة املالية 
ايراد  أعلى  تكون مســجلة  وبهذا 
بعد  للدولة  العامــة  املوازنة  يرفد 
التحديات  رغم  النفطية  األيرادات 
واملعوقــات والنقص احلــاد بأعداد 
املوظفــني املؤهلني وانعــدام أدنى 
العمل  واجهزة  ووسائل  متطلبات 

اجلمركي.

"النزاهة" تسترجع 50 مليون 
دوالر لخزينة الدولة اثر ضبط 

مخالفات بعقد نفطي

العراق واالردن يوقعان اتفاقا 
لالستعماالت السلمية للطاقة 

الذرية 

منفذ طريبيل الحدودي يحقق
1.5 مليار دينار ايرادا يوميًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن محافــظ بغــداد فالح 
عن  األحــد،  أمــس  اجلزائــري، 
وزارة  موافقــة  اســتحصال 
التخطيــط على اطــالق مبلغ 
الســتكمال  دينار  مليــار   438
البنى  مشــاريع  مــن  خطتها 
التحتيــة، كاشــفة عــن انها 
تنفذ عددا من املشاريع اخلدمية 
مبناطق اطــراف بغداد للنهوض 

بالواقع اخلدمي فيها.
تصريح  فــي  اجلزائــري  وقــال 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد، 
إن “خطة احملافظة للعام احلالي، 
املشــاريع  من  الكثير  تضمنت 
بالواقع  للنهوض  الستراتيجية 
اخلدمي الســيما في ما يتعلق 
واملاء  التحتية  البنى  مبشــاريع 
واملــدارس،  واإلكســاء  واجملاري 
فضال عن مشروع تطوير مداخل 

بغداد”.
“احملافظــة  أن  وأضــاف، 
وزارة  موافقــة  اســتحصلت 
 438 مبلغ  لصــرف  التخطيط 
مليار دينــار ضمن خطة تنمية 
األقاليــم للعام اجلــاري، بواقع 

219 مليار دينار ملشــاريع البنى 
التحتية، اضافة الى 133 مليارا 
و340 مليــون دينار إلعادة تأهيل 
مداخــل العاصمــة وحتســني 
الواقع اخلدمي وتنفيذ املزيد من 
مشــاريع املاء واجملاري”، مبينا أن 
منه  املذكور سيخصص  “املبلغ 
ايضــا 86 مليار دينار إلكســاء 
محافظة  عمــوم  فــي  الطرق 

بغداد”.
ونــوه اجلزائــري بــأن “احملافظة 
باشرت االجراءات االدارية والفنية 
من اجل اجنــاز جميع متطلبات 
اخلطة واالدراج للمشــاريع ذات 
االولوية لديها”، مشــيرا إلى أن 
“من اهم هذه املشــاريع، تنفيذ 
اجملــاري الســتراتيجية االربعة 
وابو  البور  وســبع  النهروان  في 
غريب وحــي الوحدة، الى جانب 
اعداد التصاميم القطاعية حلي 
املنتظر أطراف املعامل المكانية 
منها  خدمية  مشــاريع  تنفيذ 
الى  املركــزي،  اجملاري  مشــروع 
جانــب اجناز عدد من مشــاريع 

الطريق”.
تتمة ص2

وزارة التخطيط تطلق 438 مليار 
دينار الستكمال مشاريع بغداد

وصفت انجاز الوزارات بالضعيفة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد رئيس الوزراء القائد العام 
عبد  عادل  املســلحة  للقوات 
املهدي، األحد، أن عمليات إرادة 
العالقة  لتقوية  النصر مهمة 
واحلشــد  األمنية  القوات  بني 

االنسجام  وحتقيق  الشــعبي 
بينهما، فيما اشــار إلى أنه ال 
توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا 

على صحراء االنبار.
احلشــد   " موقــع  ونقــل 
الشــعبي" عن عبــد املهدي 

قوله في اجتماع امني عقده، 
صبــاح اليوم، عقــب وصوله 
لإلشراف  األنبار  محافظة  إلى 
على سير عمليات إرادة النصر 
الرابعة، إن "عمليات  مبرحلتها 
ارادة النصــر التــي تأتي بعد 

عامني مــن حتقيق النصر على 
" داعــش" مهمة جدا"، مبينا 
تكمن  العمليات  "اهميــة  أن 
العالقة  وتقويــة  ادامــة  في 
واحلشــد  األمنية  القوات  بني 
االنسجام  وحتقيق  الشــعبي 

بينهما، فضال عن االنســجام 
واملواطن  القــوات األمنية  بني 
التي هي اساس كل النجاحات 

األمنية".
أنه  املهــدي،  عبــد  وأضــاف 
العمليات  هــذه  تكرار  "يجب 

ملعرفة مدى اســتعداد قواتنا 
واحلشد  والشرطة  اجليش  من 
والبيشــمركة  الشــعبي 
للحفاظ على مستوى التأهب 

واجلهوزية".
تتمة ص2

عبد المهدي: ال صعوبة بالسيطرة أمنيا على الصحراء واعتماد التقنية الحديثة ضرورة
اثناء متابعة عمليات إرادة النصر في االنبار

(4239( Mon. 26 Aug . 2019 issueاالثنني 26 آب 2019 العدد )4239(



شؤون عراقية
خدر خالت بحزاني

2

سائرون: دعمنا لعبد املهدي 
ال يعني حتصينه من الرقابة 

ومحاسبة احلكومة على 
اخفاقاتها

ومضى الالمي، إلى ان »امللفات التي 
على متاس مع املواطــن العراقي لم 
تشهد اي تغيير فالكهرباء والبطاقة 
التموينية ما زالــت متدهورة، وكذا 
احلال بالنسبة الزمة السكن وامللف 

الصناعي والزراعي«.
النائــب االخر عن  من جانبــه، ذكر 
الكتلة عالء الربيعي في تصريح إلى 
»الصباح اجلديد«، أن »موقفنا واضح 
املهدي،  وثابت منذ مت تكليــف عبد 
بأننا ال نشترك في حكومته، وال في 

املناصب والدرجات اخلاصة«.
تشــيعه  »ما  أن  الربيعي،  واضــاف 
بعض الكتل السياســية من أن وزير 
ما ينتمي إلى كتلة ســائرون عار عن 

الصحة«.
وزاد الربيعــي، أن »كتلتنا تخلت عن 
املناصب في احلكومة في وقت كانت 
الكتل السياســية تبحــث عن ما 
تعتبره استحقاقها االنتخابي ورغم 
ذلك فأننا دعمنا البرنامج احلكومي«.

وشدد، على أن »الفكرة كانت تتبلور 
والبدء  احملاصصة  ملــف  انهاء  حول 
مبرحلة جديــدة في ادارة الدولة على 
اســاس الكفاءة والنزاهــة والتدرج 
الوظيفي بعيــداً عن االنتماء احلزبي 

والطائفي«.
وأكمل الربيعي بالقول، إن »احلكومة 
ما زالت متلكئة لغاية االن ولم تقدم 
إلى الشــعب العراقي مــا ينتظره 

وعلى عبد املهدي االلتفات إلى ذلك 
ومعاجلــة االخطاء اين مــا وردت في 

وزاراته«.
يشــار إلى أن قائمة ســائرون كانت 
الداعم االبــرز لتكليف عبد املهدي 
وذلــك  تشــكيل حكومتــه  فــي 
بالتنســيق مع قائمــة الفتح، وهو 
التي  اثار حفيظة كتل سياسية  ما 
شكت من تهميشها واقصائها من 
إلى  ذلك  وادى  السياســي،  املشهد 
اتخاذ البعض منها موقف املعارضة 

في مجلس النواب.
 

عبد املهدي: ال صعوبة بالسيطرة 
أمنيا على الصحراء واعتماد 

التقنية احلديثة ضرورة
بالوضــع األمني في  وفيما يتعلق 
محافظة األنبــار، أكد عبد املهدي 
بالســيطرة  أنه »ال توجد صعوبة 
أمنيا على صحراء االنبار لكن يجب 
اعتمــاد التكنولوجيا احلديثة أثناء 
ومراقبة  أكبر  بشكل  املقبلة  املدة 

العجالت إلكترونيا«.
وقدم القائد العام للقوات املسلحة 
شكره لـ« اجلهود كلها التي بذلت 
إلجناح هــذه العمليات«، معربا عن 
أمله بأن » تتكلــل هذه العمليات 
بالنصر وحتقيــق نتائج أعلى وعدم 
بناء  إلعــادة  لداعش  فرصــة  ترك 

نفسه«

»النزاهة« تسترجع 50 مليون 
دوالر خلزينة الدولة اثر ضبط 

مخالفات بعقد نفطي
موضحة أن الشركة قامت بإيقاف 
إصــدار أمر جتهيــز مــادَّة )النفثا( 
للشركة االســتثمارية، واحتساب 
قبلها كســدادٍ  من  املدفوع  املبلغ 
جلزٍء من الغرامات املفروضة عليها.

إجمالــي  إن  الدائــرة  وأضافــت 
مبلــغ الغرامــة املفروضــة على 
الشــركة االســتثمارية يصل إلى 
أنه  دوالر، موضحــة   )58،240،527(
في  املقيدة  مت حجب مستحقاتها 
املنتوجات  توزيع  شــركة  سجالت 
النفطية، وأن مبلغ الغرامات املالية 
 )7,488،106( يبلغ  بذمتها  املتبقية 
مليــون دوالر يجري حســمها من 

مستحقاتها.
وأكــدت الدائرة أن “ديــوان الرقابة 
املاليــة” االحتــادي – دائــرة تدقيق 
النشــاط الصناعي أيَّد، في كتاٍب 
ٍه إلى هيئة النزاهة، استرجاع  ُموجَّ
مبلغ )50,181,722( مليون دوالرٍ من 
ملصلحـة  االستـثمارية  الشـركة 
شـركـة تـوزيع املنتجات النفطية، 
التي بدورها أشارت في كتابها إلى 
املذكور  املبلــغ  اســترجاع  الهيأة 

ملصلحتها.
دت على أن نصــب ومعايرة  وشــدَّ
العدادات اخلاصة مبحطة الكهرباء 
االســتثمارية  للشــركة  التابعة 
أسفرا عن استرجاع األموال، وحتديد 
املبالــغ املُســتحقة املترتبة بذمة 
الشــركة، فضالً عن إيقاف الهدر 

في املــال العام الــذي قد يحصل؛ 
نتيجة عدم نصب العدادات.

العراق واالردن يوقعان اتفاقا 
لالستعماالت السلمية للطاقة 

الذرية 
اخلطوة  طوقــان  خالــد  ووصــف 
بـ«اإليجابية« التي تؤسس للتعاون 
القريب  املــدى  على  البلديــن  بني 
واملتوســط في مجال اســتعمال 
الطاقــة النوويــة ، مؤكــدا على 
البلدين وعلى  بــني  العالقة  متانة 
أهميــة تعزيز التعــاون في جميع 
اجملــاالت ومنهــا تزويــد الســوق 
الطبية  بالنظائر املشعة  العراقية 
التطبيقات  لدعــم  والصناعيــة 
النووية في مجاالت الطب والزراعة 

واملياه والصناعة في العراق.
ولفت املســؤول االردني إلى أهمية 
بناء  في  النووية  البحوث  مفاعالت 
القدرات البشــرية مثــل املفاعل 
النووي األردنــي للبحوث والتدريب 
املهندسني  تدريب  احملوري في  ودوره 
النوويني، إضافــة إلى بناء القدرات 

في مجال عمليات الترخيص.
مــن جهته، أبــدى وزيــر التعليم 
اســتعداده للتعاون فــي مجاالت 
تصدير مادة نظير »اليود املشــع - 
131« الســتعماله ألغراض الطب 
والعالجي  التشــخيصي  النــووي 
وعلى شــكل محلول أو كبسوالت 

وبالنشاط اإلشعاعي املطلوب.

أنتج وبجهود  األردن  أن  إلى  يشــار 
 »131-I محلية بحتة نظائر »اليود 
Mo-99« و«األيريديوم  و«املولبيديوم 
املفاعــل  مــن  املشــعة   »192-Ir
النووي األردنــي للبحوث والتدريب، 
ضمن شروط الرخصة التشغيلية 
األردني  النووي  للمفاعل  املمنوحة 
للبحوث والتدريب من هيئة تنظيم 

قطاع الطاقة واملعادن.

قائممقام سنجار يناشد 
احلكومة واجملتمع الدولي انقاذ 

االيزيديات في مخيم الهول 
السوري

حكومة  علــى  عول  خليــل  لكن 
إقليم كردســتان في هــذا االجتاه 
وقال مثلما قامت حكومة االقليم 
بالســابق بتحريــر 3500 ايزيــدي 
نناشــدها بالعمــل على تخليض 
اخواتنا وامهاتنا االيزيديات من هذا 
الظلم والتحرك سريعا النهاء هذا 

امللف .
االيزيديــة  املرجعيــات  وطالــب 
بالتحــرك ويصلــوا أصواتهم إلى 
كل العالــم وبجميــع الوســائل 
والكف  بتظاهــرات  اخلروج  ومنها 
عن التفرقة فيمــا بينهم وتأجيل 
السكوت  ، مستنكرا  مشكالتهم 
الدولــي عــن هــذه االنتهــاكات 
الصارخــة بحقوق االنســان ، وان 
تقوم  ان  الغريبة  املفارقــات  إحدى 
عائالت  بنقــل  املنظمــات  هــذه 

أنهم  فــي حني  وفرزهم  الدواعش 
يسكتون عن نقل ضحايا داعش .

وأفادت  وســائل اعالم يوم اخلميس 
املاضي مبقتل فتــاة مختطفة من 
املكــون اإليزيــدي على يد نســاء 
تنظيم داعش اإلرهابي  في سوريا 

داخل مخيم للنازحني.

ترامب يعرض على بريطانيا 
اتفاقاً جتارياً »كبيراً جداً«

ولندن تعتزم اغتنام الفرصة
ويرى جونســون وغيره من املؤيدين 
خلروج بريطانيــا من االحتاد األوروبي 
أن إبرام اتفاقية جتارية مع واشنطن 
أمر أساســي إلجناح بريكست، ما 
يخلق فرصا جديدة أمام الشركات 

البريطانية.
لكن هذه القضية ميكن أن تتحول 
أيضا إلى نقطة خالف بني جونسون 
وترامب، بالرغم من العالقة الطيبة 

التي جتمع بينهما.
واشتكى جونســون على طريقته 
»ميلتون  فطائــر  أن  مــن  اخلاصة 
الشــهيرة  اخلنزير  بلحم  ماوبراي« 
حاليا  »غير مسموح  بريطانيا،  في 
بدخولهــا إلى الســوق األمريكية 
بســبب قيود تضعها إدارة الغذاء 
والــدواء األمريكية«، دون أن يعطي 

إيضاحات أكثر.
وشــدد على أن »هناك فرصا هائلة 
يجب  املتحدة  اململكة  لشــركات 
فتحها«، مضيفــا: »نعتزم اغتنام 

هذه الفرص، لكن هذا ســيتطلب 
تســويات مع أصدقائنا األمريكيني 
يوســعوا  أن  عليهــم  الذيــن 
مقاربتهــم، لوجــود الكثيــر من 

القيود حاليا«.

وزارة التخطيط تطلق 438 مليار 
دينار الستكمال مشاريع بغداد

وبــني محافــظ بغــداد ان “خطة 
احملافظة ضمن حملة )خدمة بغداد 
شــرف لنــا( لرفع مســتوى االداء 
باملناطق النائية والبعيدة، تتضمن 
اكســاء 500 الف متــر مربع في 
منطقة احلسينية، اجنز منها حتى 
االن 100 الف متر من قبل مالكات 

دائرة بلدية الزهور”.
الى ذلك افاد اجلزائري بأن “احملافظة 
حققت نسبة اجناز قدرها 38 باملئة 
مبشــروع مستشــفى الفضيلية 
العام ســعة 200 سرير، مؤكدا ان 
املرحلة االولى للمشــروع ستنجز 
خالل شهر ايلول املقبل، الى جانب 
ذلك فان احملافظة حققت نســبة 
اجناز بلغت 45 باملئة من مشــروع 
النعمــان  توســعة مستشــفى 
العــام في االعظميــة املؤلف من 
تسعة طوابق بسعة 75 سريرا، اذ 
سيكون مستشفى تعليميا يضم 
جميع التخصصات الطبية وصالة 
خاصة للعمليات اجلراحية ليحدث 
طفــرة نوعية في تقــدمي اخلدمات 

الصحية”.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – اطالق نار 
أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية 
امــس االحــد مبقتــل مدنــي بنيران 
العاصمة  شرقي  مجهولني  مسلحني 

بغداد.
وقــال املصدر إن مســلحني مجهولني 
فتحوا نيران أســلحتهم الكامتة باجتاه 
مدني ضمن منطقة ســبع قصور، ما 
أســفرعن مقتله في احلال ، مضيفا أن 
قوة أمنية طوقت مكان احلادث ونقلت 

جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي .

ديالى – هجوم مسلح 
ديالى  أفاد مصدر محلي في محافظة 
آخر  امس االحد مبقتل شوطي وإصابة 

بهجوم لداعش قرب مدينة بعقوبة.

وقــال املصدر إن شــرطيا قتل واصيب 
آخر بهجوم شــنته عناصر داعش في 
نقطــة بأطــراف ناحيــة هبهب قرب 
مدينة بعقوبة ، مضيفا أنه مت نقل جثة 
الضحية للطــب العدلي واملصاب الى 

مستشفى لتلقي العالج .

كركوك – قذائف هاون 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركــوك امس االحــد، بان عــددا من 
املواطنــني اصيبوا اثر ســقوط قذائف 

هاون على قرية في قضاء داقوق.
وقال املصدر ان قذائف هاون ســقطت 
علــى قرية امام زيــن العابدين بقضاء 
داقــوق، ما ادى الــى اصابــة عدد من 
املواطنني بجروح ، مضيفا ان قوة امنية 
طوقت املكان واتخذت اجراءات مشددة 

حتسبا الي طارئ. 

صالح الدين – اعتقال ارهابي 
أعلنــت خليــة اإلعالم األمنــي امس 
االحــد عن إلقــاء القبــض على أحد 
قــادة تنظيــم »داعش« في ســامراء، 
مشيرًة إلى أنه مسؤول عن العديد من 
األعمال »اإلرهابية« ضد القوات األمنية 

واملدنيني.
وقالــت اخلليــة إنــه من خــالل جمع 
املعلومات الدقيقة واملتابعة املستمرة، 
االحتادية  الشــرطة  استخبارات  مفارز 
العاملــة ضمن وكالة االســتخبارات 
في وزارة الداخليــة تلقي القبض على 
أحد قادة داعش اإلرهابي في ســامراء 
الفقرة  احــكام  وفق  علــى  واملطلوب 
4/ ارهــاب ، مضيفــة أن املعتقل كان 

يعمل في ما يســمى والية ســامراء ، 
وهو مســؤول عن العديد من األعمال 
اإلرهابية ضد قواتنا األمنية واملواطنني.

االنبار – عمليات تفتيش 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة االنبار امس االحد ان قطعات 
عسكرية مشتركة عثرت على مضافة 
لداعش فــي صحراء جنوب غرب ناحية 

عكاشات الواقعة غربي األنبار .
وذكــر املصدر انه ضمــن عمليات إرادة 
النصــر الرابعة ان قطعات مشــتركة  
عثرت على مضافة لداعش في صحراء 
جنوب غــرب ناحية عكاشــات ، الفتا 
الى ان قطعات احلشــد وبإسناد طيران 
اجليش والقوة اجلويــة العراقية تواصل 
املرســومة  اخلطط  وفق  على  تقدمها 

لتحقيق كامل أهدافها .

املثنى – نزاع عشائري 
أعلن مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة املثنــى امس االحد عن القاء 
القبض على طرفي مشاجرة عشائرية 

باالسلحة في احملافظة.
وذكــر املصدر انه بعــد ورود معلومات 
دقيقة بوجود مشــاجرة عشائرية بني 
وقد  السماوة  مدينة  عشيرتني شــرق 
حصل تبادل الطالق النار من اســلحة 
مختلفة خفيفة، مت تشكيل فريق عمل 
برئاسة اللواء سامي سعود جفات قائد 
شــرطة املثنى مت توجيه قــوة من قبل 
دوريات البلدة وفوج الطوارئ الثاني إلى 

مكان احلادث . 

الديوانية – ضبط مخدرات 
ملكتب  تابعــة  مفــرزة خاصة  متكنت 
املفتــش العــام لــوزارة الداخلية من 
ضبط موظف حكومي يشغل منصب 
مدير قســم في أحد دوائــر الدولة في 
محافظــة الديوانية متلبســاً بحيازة 
250 غرامــاً من اخملــدرات لغرض االجتار 

بها.
وذكر بيان للمفتشية ان العملية جاءت 
بناًء علــى معلومات دقيقة من مصادر 
مفتشــية الداخلية اخلاصــة ونتيجة 
املتهم  لتحــركات  واملراقبة  للمتابعة 
التي أثبتت اســتغالل املوظف ملنصبه 
في نقل اخملدرات عبر السيطرات ونقاط 
التفتيش من دون تفتيش األمر الذي دعا 
مكتب املفتش العام الى اســتحصال 
أمر قضائي بضبطه متلبساً بجرميته .

نينوى – عمليات امنية 
الداخلية  وزارة  باســم  الناطــق  اعلن 
اللواء سعد معن امس االحد، عن القاء 
القبــض علــى عنصرين مــن تنظيم 
»داعش« كانا يعمالن مبا يسمى »بديوان 

اجلند« في امين املوصل.
وقــال الناطــق اللــواء معــن إن قوة 
مشــتركة من افــواج طــوارئ قيادة 
شرطة نينوى نفذت واجب تفتيش في 
مناطق وقــرى امللوثة والعبور واملزمالت 
والسالم في اطراف اجلانب االمين ملدينة 
املوصل ، مضيفــا كما مت القبض على 
املوصل  مدينة  جنوبــي  ارهابي  عنصر 
كان ينقل املعلومات االستخبارية خالل 

بدء عمليات حترير الزار واحلويجة.

مقتل مدني بنيران مسلحين بسبع البور شرقي بغداد * سقوط قذائف هاون على قرية بقضاء داقوق بكركوك
العثور على مضافة لداعش غربي  ناحية عكاشات  * اعتقال ثالثة ارهابيين من تنظيم داعش في الموصل

نقلــت لنا االخبار قيــام مجموعة من نســوة داعش بقتل 
فتاة ايزيدية )مختطفة( في العشــرينات من عمرها، بعدما 
اشبعوها ضربا في مخيم الهول الكائن مبحافظة احلسكة 

بسوريا على بعد نحو 25 كلم من احلدود العراقية..
وســبق ذلك حديث لناشــط ايزيدي افاد بــان )املئات( من 
اخملتطفــني االيزيديني موجودين في مخيم الهول، كما انه ال 
يغيب عن بالنا ان عدد ال يستهان به من االيزيديني مت الوصول 
اليهم مؤخرا في داخل هذا اخمليم، الذي رمبا يعد آخر محطة 

النقاذ االيزيديني من براثن الدواعش واذيالهم من اخلونة.
انني ال اســتبعد وجود العشرات من االطفال االيزيديني في 
هذا اخمليم لــدى عوائل الدواعش، وبطبيعــة احلال ان اغلب 
هؤالء االطفال نسوا لغتهم الكردية بلهجتها السنجارية 

املميزة، ورمبا نسوا اسمائهم وعوائلهم ايضا.
كما ال اســتبعد وجود الكثير من اخملتطفات اللواتي تزوجن 
غصبــا عنهن من الدواعــش او من افــراد عوائلهم وغيروا 
اسمائهن، واخفوا وجوههن احلزينة خلف لثام اسود كئيب.

ان احللول للتوصل للمختطفني االيزيديني في مخيم الهول 
كثيرة، ياتي في مقدمتهــا العامل املادي، وهذا يترتب عليه 
تعــاون بناء وجــاد وحقيقي بني حكومة اقليم كردســتان 
وبني احلكومة االحتادية ببغداد، وبوجود اطراف وشــخصيات 

ايزيدية.
واقتــرح تشــكيل جلنة مشــتركة بني بغــداد واربيل على 
وجه الســرعة، وتوفير الدعم لها، وتهيئــة االرضية لزيارة 
مخيم الهول، واللقــاء بادارته، وتوزيع و تعليق منشــورات 
باللغات العربية واالنكليزية والتركية والروســية واالملانية 
والفرنســية بها ارقام موبايالت خاصة، في اماكن بارزة من 
اخمليم، وتتضمن وعود بتقــدمي مكافئات مالية مجزية لكل 
من يكشــف عن وجود مختطف/ة من االيزيديني، والتاكيد 
على ان هوية اخملبر السري ســتبقى طي الكتمان، وايضا ال 
باس من تقدمي ضمانات بتوفير االمن واحلماية لكل من يقدم 
هكذا معلومات من خالل نقلــه خمليمات اخرى داخل العراق 
كمكافأة اخــرى له اضافة للمكافــأة املالية، كما البد من 
حتذير كل من يتســتر على مختطف/ة مــن االيزيديني بانه 

سينال عقوبات قاسية قد تقوده للمؤبد او لالعدام.
وينبغي ان تكون االعالنــات الثابتة في مواقع بارزة وال ميكن 
ان تصلها االيادي لتمزيقها، كما ينبغي التعامل بهدوء مع 
عمليات انقاذ اخملتطفني واخملتطفات من داخل اخمليم، والقاء 
القبض على من تورط او تستر على اخملتطفني االيزيديني في 

داخل اخمليم.
واننــا على ثقة بان حكومة االقليــم املوقرة لن تدخر جهدا 
في دعم هكذا مقترحات وهي الســباقة في انقاذ الغالبية 
العظمى من اهلنا الذين وقعوا اسرى بيد الدواعش االنذال، 
كمــا اننا نتوقع مــن حكومة بغداد ان تقــدم ما يقع على 
عاتقهــا من واجبات جتاه االيزيديني الذين هم ايضا مواطنني 
عراقيني وتعرضوا حملنة قاسية وبحاجة لدعم حكومي حازم 

وقوي.

مخيم الهول وأربيل وبغداد.. 
ووجع االيزيديين..!

السليمانيةـ  عباس كاريزي:
 

من  املســتوى  رفيــع  وفــد  يصل 
حكومــة اقليم كردســتان اليوم 
االثنني الى بغداد في اطار مباحثات 
اللجــان الفنية املشــكلة ملعاجلة 
امللفــات العالقة بــني اجلانبني في 

اطار الدستور العراقي.
وقــال نائب رئيس مجلــس النواب 
بشــير حــداد وهــو عــن احلــزب 
امس  الكردســتاني  الدميقراطــي 
االحــد، ان وفــد حكومــة اقليم 
كردســتان الفني ســيصل بغداد 
اليوم االثنني، مشيرا الى ان االقليم 
وبغداد شكال جلنتني فنيتني ملعاجلة 
ملفات النفط والبيشمركة واملادة 

140 وامليزانية. 
العام  ان مترير موازنة  واضاف حداد، 
النواب سيواجه  2020 في مجلس 
صعوبة بالغة في ظل عدم توصل 
حكومتــي االقليــم واالحتادية الى 

اتفاق حول امللفات العالقة. 
من مصدر  اجلديد  الصباح  وعلمت 
الوفد  زيــارة  ان  مطلــع،  حكومي 
الفني حلكومــة االقليم الى بغداد 
تأخرت، نظرا المتنــاع وزير الثروات 
الطبيعية الســابق فــي حكومة 
مــن  هورامــي  اشــتي  االقليــم 

املشاركة في الوفد الفني الكردي.
وتابــع املصــدر، ان هورامــي الذي 
يقيم فــي العاصمــة البريطانية 
لندن، رفض طلباً رسمياً من رئيس 
حكومــة االقليم احلالي مســرور 
بارزاني بالعودة الى اقليم كردستان، 
للمشــاركة في وفد االقليم الذي 
كان مقررا، ان يزور بغداد بعد عطلة 

عيد االضحى املبارك مباشرة.  
وبني املصــدر، ان هورامي وهو عراب 
ملف النفط وعلى اطالع بتفاصيل 
عقــود النفط والغــاز التي وقعها 
االقليــم خالل الســنوات املاضية 
االقليم،  العاملية في  الشركات  مع 
وهو مبثابة الصندوق االســود مللف 
النفط، رفض العــودة الى االقليم، 
الوفد  مفاوضات  في  للمشــاركة 
الفني حلكومة االقليم مع احلكومة 

االحتادية.
واشــار الى، ان احلكومــة االحتادية 

طالبــت بحضور هورامــي لتقدمي 
املزيد من التوضيحات حول طبيعة 
نوعية العقود التي وقعتها حكومة 
االقليم مع الشركات العاملية، نظرا 
النه الشخص الوحيد املطلع على 
التصدير  وكميات  العقود  تفاصيل 

والبيع وااليرادات املتحصلة منها. 
واضاف املصــدر، ان هورامي رد على 
طلب رئيس حكومــة االقليم، عبر 
احلالــي نيجيرفان  االقليم  رئيــس 
على  موافقا  ليــس  بانه  بارزانــي، 
تســليم نفط االقليم الى شركة 
سومو، واليؤيد هذه الفكرة مطلقاً، 
لــذا فانه غيــر مســتعد للعودة 
واملشاركة في وفد حكومة االقليم 

الذي يزور بغداد في هذا االطار. 
واضــاف املصــدر، ان هورامي الذي 
وضع االقليم في موقف اليحســد 
عليه وكبله بعقــود طويلة االجل 
مع تركيا وشركات النفط العاملية، 
يدرك بان فتح هذا امللف وكشــفه 
امام اللجــان اخملتصة في احلكومة 
االحتاديــة ســيضعه فــي موقف 

حجم  عــن  وسيكشــف  محرج، 
الفســاد والتربــح غيــر القانوني 
لثروات  احلاصــل  الكبير  واالهــدار 
االقليم، ما سيضعه امام املساءلة 

القانونية وفقا للدستور.  
وتابع، ان السياسية النفطية التي 
خطط لها هورامي وضعت االقليم 
حتــت طائلــة ديون ومســتحقات 
اجلوار  ودول  النفط  كبيرة لشركات 
امام  واملقاولني، وهو ما يقف حائال 
متكن حكومــة االقليم اجلديدة من 
تســليم  من  متكنها  اليــة  ايجاد 
النفــط الــى احلكومــة االحتادية، 
مقابل حصولها على حصتها من 

املوزانة االحتادية.
واكد املصــدر، ان خالفــات كبيرة 
ظهرت مؤخــرا داخل قطبي احلزب 
الدميقراطــي وجناحــي نيجيرفان 
رئيس حكومة  زعيمه  وجنل  بارزاني 
االقليم مســرور بارزاني، الن االخير 
يســعى لتطبيــع العالقــة مــع 
تســليم  عبر  االحتادية  احلكومــة 
ملف النفط كامــال الى احلكومة 

االحتادية، االمــر الذي يرفضه رئيس 
االقليــم نيجيرفــان بارزاني، نظرا 
الرتباطــه بعقــود طويلــة االجل 
وقعها مع تركيا ابان فترة ترؤســه 

حلكومة االقليم عام 2013. 
واوضــح املصــدر، ان تركيا ابلغت 
نيجيرفــان بارزانــي بانهــا غيــر 
مســتعدة للتخلي عن االمتيازات 
التي حتصل عليها من نفط االقليم 
التوافــق على  لذا فهــي  وغــازه، 
تســليم ملف النفط في االقليم 
الى احلكومة االحتادية، واشار الى ان 
داخل  التركي  العسكري  التصعيد 
اقليم كردســتان مؤخرا،  اراضــي 
وبنائهــا عــدد من الســدود على 
اطار  يأتي في  والفرات،  نهري دجلة 
انقرة  متارســها  التي  الضغوطات 
على حكومتــي االقليم واالحتادية، 
لضمــان حصتهــا مــن النفــط 

العراقي.  
مشــيرا الى، ان هــذا الوضع وضع 
رئيس الــوزراء عادل عبد املهدي في 
وضع محرج امام منافسيه، واذا لم 

يتوصل اجلانبان الى اتفاق فان اقليم 
سيتظررون  وموظفيه  كردســتان 
بنحــو كبير خــالل موازنــة العام 
املقبل 2020، التي يتحضر مجلس 
الــوزراء ملناقشــتها وحتويلها الى 

مجلس النواب. 
وفي الســياق ذاته اكد مستشــار 
رئيس اجلمهورية ساالر محمود، ان 
االقليم يسعى خالل اجلولة املقبلة 
اتفاق  الى  للتوصــل  املباحثات  من 
طويل االجل ملعاجلــة اخلالفات مع 

احلكومة االحتادية.
تابعته  واضاف محمود في تصريح 
الصباح اجلديد، ان االقليم يســعى 
لتوقيع اتفــاق جذري ميتد على اقل 
تقدير ملدة 30 عاماً مع بغداد، لكي 
ال يسمح ببروز خالفات معها حول 
ملف النفط وغيره من امللفات كل 

عام. 
املكتب  قــال عضــو  جانبه  مــن 
سعدي  الوطني  لالحتاد  السياسي 
اقليم كردســتان  ان  بيــرة،  احمد 
مســتعد لتســليم نفطــه الى 

احلكومــة االحتاديــة، فــي اطــار 
اجلانبني  بــني  التــي  التفاهمــات 
وتشــكيل جلنتني فنيتــني ملعاجلة 
االمنية  واالوضــاع  البيشــمركة 
واملــادة 140 واالخــرى للميزانيــة 

واملنافذ املستحقات املالية.
مؤمتــر صحفي  في  بيــرة  واضاف 
عقده امس االحد في اربيل، ان على 
حكومة االقليم التزامات للشركات 
العامليــة وبعض املؤسســات في 
االقليــم، نظرا لنوعيــة وطبيعة 
العقــود التــي وقعتهــا، وعلــى 
احلكومة االحتادية، اذا ما كانت تريد 
ان تتفق مــع حكومة االقليم حول 
النفط والطاقــة، ان تتحمل جانباً 

من تلك االلتزامات.
واشار بيرة ان على حكومة االقليم، 
اذا مــا كانت تريــد ان اليخلق لها 
املقبل،  العام  ميزانية  في  مشاكل 
ان تتوصل الــى اتفاق مع احلكومة 
االحتادية باســرع وقت الن التأجيل 

ليس في صاحلها.  

مسؤول يؤكد سعي االقليم لتوقيع اتفاق
يمتد لمدة 30 عامًا مع الحكومة االتحادية

وفد حكومة اقليم كردستان يصل بغداد اليوم

لقاء سابق بني حكومة االقليم واحلكومة االحتادية »ارشيف«

بشير حداد: ان 
زيارة الوفد الفني 
لحكومة االقليم الى 
بغداد تأخرت، نظرا 
المتناع وزير الثروات 
الطبيعية السابق 
في حكومة االقليم 
اشتي هورامي من 
المشاركة في الوفد 
الفني الكردي
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3محليات

  

البصرة _ سعدي السند :

افتتحــت شــركة غــاز البصرة 
محطة ماء )محيلَّة - سيحان( في 
قضاء أبــي اخلصيب بعد أن أعادْت 

تأهيلها.
رئيس  االفتتــاح  حفــل  وحضــر 
جلنــة النفط والغــاز في مجلس 
محافظة البصــرة احلقوقي علي 
شداد الفارس  وممثلون عن شركة 
غــاز البصرة وشــركة غاز اجلنوب 
ومديرية ماء البصــرة وممثلون عن 

شركة الهالل املنفذة للمشروع.

تأهيل محطة ماء محيلة

وبهذه املناسبة أعرب فرتس كالب 
مدير شركة غاز البصرة عن سروره 
قائال  يسرنا أن نشهد إمتام عملية 
إعادة تأهيل محطــة ماء محيلة 
التي ستسهم اسهامة كبيرة في 
معاجلة شــحة املياه في القضاء 
حيث ســتوفر املياه ألكثر من 400 
الــف مواطن بصري من أهالي أبي 

اخلصيب .
وتابع فرتــس قائال هذه املبادرة هي 
لالستثمار  استراتيجيتنا  من  جزء 
مجتمع  جتاه  والتزامنــا  اجملتمعي 
بإدارة  لوعودنا  تنفيذ  البصرة وهي 
أعمالنا مبسؤولية إلضافة مبادرات 
ذات قيمــة في اجملتمعــات احمللية 
بالشكر  أتوجه  املناســبة  وبهذه 
اجلزيل إلــى مديرية مــاء البصرة 
وشــركة الهالل التي قامت بإجناز 
الفترة  بنجاح وخالل  املشروع  هذا 

الزمنية احملددة.
وتقــع محطــة مــاء محيلة في 
احملطة  وهي  اخلصيــب  أبي  قضاء 
الوحيــدة التي تتلقــى املياه من 
قنــاة البدعــة  وتقــوم بضخها 
اخملتلفة  املعاجلــة  إلى محطــات 

في القضاء وتتكــون محطة ماء 
محيلة من أربع مضخات بســعة 
٦٠٠م٣/ س لــكل منها، ومت نصب 
مضخات جديدة بــدال عنها كما 
متت إعــادة تأهيل اخلــزان الرئيس 
وجتديد األسس والصمامات وجتديد 

جميع املنظومات الكهربائية.
توزيع  االفتتــاح  حفــل  وتخلــل 
بعض الشــهادات التقديرية على 
املســهمني في إجناز هــذه املبادرة 

الطيبة.

معلومات عن شركة غاز البصرة

البصرة هي مشروع  غاز  شــركة 
مشــترك ملدة 25 عاما بني شركة 
غاز اجلنوب العراقيــة التي متتلك 
٪51 مــن األســهم وشــل 44٪ 
لقد   .5٪ ميتسوبيشــي  وشركة 
متكنت شــركة غــاز البصرة من 
الوصــول إلى أعلى ســقف إنتاج 
وصل إلــى 1025 مقمق في اليوم، 
وهــذا ما يكفي إلنتــاج نحو  3.5 
جيجا واطــا من الكهرباء للمنازل 

والصناعــات في العــراق ، وتقوم 
الشركة حاليا بجمع مايقرب من 
%59 مــن الغاز املتــاح من جولة 

التراخيص األولى. 
وتعد شــركة غاز البصــرة املركز 
الغاز  ومعاجلــة  الرئيــس جلمــع 
العراق ممــا يجعلها  في جنوبــي 
الشركة العراقية الرئيسة ملعاجلة 
الرئيس  واملصــدر  املصاحب  الغاز 
املســتعملة  للهيدروكربونــات 
لتوليــد الطاقة وتوفر الشــركة 
حاليا %70 مــن احلاجة احمللية من 

تطوير  ومع  املسال  البترولي  الغاز 
قدراتهــا التصديريــة ســتدعم 
العراق لتنويــع مصادر إيراداته من 
خالل حتويل العراق إلى مصدر لغاز 
البترول املســال واملكثفات )قامت 
شــركة غاز البصــرة بتجهيز 85 
شــحنة من غاز البترول املســال 
واملكثفات التــي بلغت 685 كيلو 
طنــا ومنذ بــدء العمليــات في 
2013 حتــى ســنة 2018 متكنت 
خفض  من  كبير  بشكل  الشركة 
انبعاثات غــازات االحتباس احلراري 

املتولــدة مــن إنتــاج النفط في 
حقــول جولة التراخيــص األولى 
ومنعــت 70 مليون طــن من ثاني 
أكسيد الكربون من دخول الغالف 
، كما اســهمت في حتويل  اجلوي 
الغــاز املهدور واحملــروق إلى طاقة 
كهربائية ملاليني املنازل احمللية وهذا 
يعــادل انبعاث مخلفــات من 17 
محطة طاقة تعمل بالفحم ملدة 
سنة كاملة أو االنبعاثات احملفوظة 
باستعمال 17,800 توربني رياح ملدة 

عام كامل. 

شركة غاز البصرة ُتسهم في معالجة
 شحة المياه في قضاء أبي الخصيب

توفر المياه ألكثر من 400 ألف مواطن

بعد عدم تأشير اي مخالفة بتطبيق معايير الجودة العالمية

تسهم المحطة 
اسهامة كبيرة في 
معالجة شحة المياه 

في القضاء حيث 
ستوفر المياه ألكثر 

من 400 الف مواطن 
بصري من أهالي أبي 

الخصيب
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مجلس الصدر يعقد 
جلسته المعتادة يوم غد 

الثالثاء 

وزير االعمارنسعى الى 
انجاز المشاريع المتلكئة 

في المحافظات

االتصاالت تسعى الى 
تنفيذ مشروع بوابات 

النفاذ الدولية

بغداد _ الصباح الجديد :
والباحثني  العلماء  الصدر منتدى  يتشــرف مجلس 
وملتقــى األدباء واملفكريــن بدعوتكم للحضور في 
جلسته املعتادة في الساعة الثامنة من مساء يوم 
الثالثاء مكتب سماحة السيد حسني الصدر بالقرب 

من ساحة عبد احملسن الكاظمي .
ومجلــس الصدر يعــد احدى احملطــات املهمة في 
الســاحة العراقية التي تسلط االضواء على هموم 
الوطــن واملواطنني ، مضافــاً الى عنايتــه الكبيرة 
بشــؤون الفكر والثقافة واملعرفة فضالً عن قضايا 

الدين .
وبحضوركم ومداخالتكم تثرون اجللســة وتضفون 
عليهــا ألقا وعبقــا ، مرحبــاً بكم ومبــن ترغبون 
باصطحابــه معكــم من عّشــاق الفكــر واالدب 
والوطنية ، وســيتم تقدمي هديــة )مجلس الصدر( 

للمشاركني الكرام عند انتهاء اجللسة .

بغداد _ الصباح الجديد :
أكــد وزير االعمار واالســكان والبلديــات العامة 
بنكني ريكاني خالل زيارته محافظة كربالء العمل 
على حتقيق التكامل مع احلكومات احمللية والتعاون 
املستمر من اجل اجناز جميع املشاريع املتلكئة في 
احملافظات والتخطيط بشــكل علمي للمشاريع 

اجلديدة مستقبال .
واوضــح الوزير فــي مؤمتر صحفي مشــترك مع 
محافظ كربالء نصيــف اخلطابي ورئيس مجلس 
احملافظة علــي املالكي أننا اليــوم في محافظة 
كربالء للمرة الثانية خالل مدة قصيرة ألننا نسعى 
ميدانيــا حلل جميــع العقد التــي تواجه بعض 
املشــاريع خاصة اخلدمية منها فــي قطاعي املاء 
واجملاري ، مبينا بأن مشروع مجاري كربالء سيكون 
فــي طليعة املشــاريع املنجزة وســيفتتح قريبا 
بأذن اهلل كما ســيتم اكمال مشــاريع اجملمعات 

السكنية املتوقفة عن طريق االستثمار.
واشــار الوزير الى ان الزيارة تهدف ايضا للتفاهم 
حول آلية ممارســة الصالحيات خاصة بعد قرار 21 
اخلاص بنقل الصالحيات الى احملافظات ، شــاكرا 
احلكومة احمللية على تعاونها وتنسيقها املستمر 

مع الوزارة. 

بغداد _ الصباح الجديد :
الربيعي  ترأس وزيــر االتصــاالت نعيم ثجيــل 
اجتماعا ملناقشــة املعوقات واملشــكالت التي 

تعترض عمل املديريات في احملافظات .
ودعا الوزير الــى معاجلة موضــوع تهريب حزم 
االنترنــت باجراءات ســريعة وفوريــة من قبل 
مدراء احملافظات وان يكون التنسيق مباشرا مع 
احملافظــني والقوات االمنية داخــل احملافظة وان 
وزارة االتصاالت ســتنهي هــذا امللف من خالل 
تنفيذ مشــروع بوابات النفاذ الدولية ومن خالل 

تطوير التطبيقات اخلاصة بها.
واكد الوزير خالل االجتماع ضــرورة ابالغ الوزارة 
فــورا عن كل شــركة تتلكأ فــي جتهيز خدمة 
انترنــت داخل محافظاتهم ، الفتــا الى انه في 
الوقت ذاتــه ان مركز عمليات الوزارة ســيقوم 
مبراقبة جودة االنترنت اجملهز من قبل الشــركات 
اجملهزة خلدمة االنترنــت ، معلنا عن قيام الوزارة 
في القريب العاجل بطرح تطبيق لقياس سرعة 
االنترنت ليتيح للمواطن معرفة السرعة اجملهزة 

. ISP له من قبل شركات

Mon.26 Aug. 2019 issue )4239(

بغداد _ الصباح الجديد :
العامــة  الشــركة  أعلنــت 
عــن  العراقيــة  لالســمنت 
 iso( حصولهــا على شــهادة 
2015 :9001( اإلصــدار اجلديــد 
ومت  اجلودة  إدارة  بنظــام  اخلاصة 
املهندس  إلى  الشهادة  تسليم 
اخلفاجي  عبيد  محسن  حسني 
مدير عام الشركة من قبل مدير 

قسم إدارة اجلودة.
وقــال املدير العــام  أن حصول 
الدولية  الشهادة  شركتنا على 
 vexil( للجـودة من قبل شركة
قياســا  يعد  العامليــة   )B.P.S
بأنها  واقعيا تضمن للشــركة 
تقوم على أسس علمية بجميع 
اجملاالت ومنها التطبيق الكامل 
ملتطلبات إدارة اجلودة مبا يضمن 
ومطابق  عالية  جودة  ذات  إنتاج 

ملواصفات املعتمــدة لنيل رضا 
الزبائــن وأن شــركتنا تعمــل 
ومجتهدة  راســخة  بخطوات 
بشــكل متقن ومنظــم على 
أكمل وجه مبوجــب املواصفات 
القياســية الدولية لتحســني 
أفضل  وتقدمي  اإلنتــاج  وتطوير 
التطــور  اخلدمــات ومواكبــة 
احلاصــل في جميــع اجملاالت مبا 
تاريخ شــركتنا  ينســجم مع 
املشــرف والعريــق والرائدة في 

صناعة االسمنت في العراق.
وبني املدير العام أن مقر الشركة 
املواصفة  بنــود  جميــع  طبق 
املعتمــدة باإلصدار اجلديد على 
التي  واملواصفات  املعاييــر  وفق 
تدعو لتحســني بيئــة العمل 
الوقاية  مســتلزمات  وتوفيــر 
أن  ، موضحا  املهنية  والسالمة 

شــركة )vexil B.P.S( العاملية 
املانحة لشــهادات اجلــودة قد 
أنهت الفحــص والتدقيق بعد 
دون  من  متكررة  ميدانية  زيارات 
تأشــير أي حالة عدم مطابقة 
األداء  على حسن  اطالعها  بعد 

لنظام إدارة اجلودة للشركة.
وأضــاف املديــر العــام أن إدارة 
الشــركة حريصة على تطبيق 
نظام  وإجراءات  فعاليات  جميع 
إدارة اجلودة من خالل اإلشــراف 
علــى تطبيــق خطــط اجلودة 
كخطــة التدقيــق الداخلــي 

وتقارير املراجعة اإلدارية. 
يذكر أن جميع معامل الشركة 
حاصلــة على شــهادة عالمة 
املركزي  اجلهــاز  اجلودة من قبل 
للتقييس والســيطرة النوعية 

اخلاصة باملنتج.

االسمنت العراقية تحصل على شهادة االيزو )iso 9001: 2015( الخاصة باإلصدار الجديد
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متابعة ـ الصباح الجديد :

شــنت طائرات حربية إســرائيلية امس 
األحد غارات في سوريا استهدفت مواقع 
في جنوب دمشق، على ما أعلن متحدث 
أضاف  والذي  اإلســرائيلي  اجليش  باسم 
أنه: مت بذلك إحباط عملية إيرانية قادها 
فيلق القــدس انطالقا من ســوريا. من 
جهــة ثانية، أعلن حزب اهلل اللبناني عن 
سقوط طائرة من دون طيار وانفجار أخرى 
مفخخة فــي ضاحية بيــروت اجلنوبية 
املركز  مببنى  »أضرارا جســيمة«  سببت 
اإلعالمي التابع له، وقال اجليش اللبناني 

إن الطائرتني إسرائيليتان.
أعلن اجليش اإلســرائيلي امس األحد أن 
مقاتالتــه نفذت غارات في ســوريا ملنع 
قوة إيرانية من شــن هجوم على الدولة 
العبرية بواســطة طائرات بــدون طيار 

محملة باملتفجرات.
وعقب ساعات على الغارات اإلسرائيلية 
في ســوريا، أفاد مســؤول في حزب اهلل 
اللبنانــي عن ســقوط طائرة مســيرة 
وانفجــار أخرى فــي معقــل احلزب في 
ضاحية بيروت اجلنوبية. لكن املصدر لم 
يؤكد ما إذا كانت الطائرتان إسرائيليتني 
أو ما إن كان حزب اهلل هو من أسقطهما.

وتســببت الغارات التي نفذتها تل أبيب 
ليال في محيط دمشــق مبصرع مقاتلني 
اثنني من حزب اهلل اللبناني وثالث إيراني، 
وفق مــا أفــاد املرصد الســوري حلقوق 
اإلنســان األحد. وقال مديــره رامي عبد 
الرحمــن إن »الغارات اإلســرائيلية التي 
اســتهدفت مواقع لإليرانيني وحزب اهلل 
في املنطقة الواقعة بني مطار دمشــق 
الدولي والســيدة زينب في جنوب شرق 
دمشــق أوقعت ثالثة قتلــى على األقل، 

اثنان من حزب اهلل وثالث إيراني«.
اللبنانية ســعد  احلكومة  رئيس  واعتبر 
احلريــري األحــد أن ســقوط طائرتــي 
استطالع فوق الضاحية اجلنوبية لبيروت 
مبثابة »عدوان« على سيادة لبنان ويشكل 
»تهديدا لالســتقرار« في املنطقة. وقال 
في بيــان إن »العدوان اجلديد ... يشــكل 

تهديدا لالســتقرار اإلقليمــي ومحاولة 
لدفــع األوضاع نحــو مزيد مــن التوتر« 
أنه »اعتــداء مكشــوف على  مؤكــدا 
الســيادة اللبنانية وخــرق صريح للقرار 
1701« الذي أرسى وقفا لألعمال احلربية 

بني لبنان وإسرائيل إثر حرب متوز 2006.
وأعلــن حــزب اهلل أن إحــدى الطائرتني 
املســيرتني اللتــني ســقطتا ليــال في 
معقله بالضاحية كانت مفخخة، وأحلق 
املركز  مببنى  جسيمة  أضرارا  انفجارهما 
اإلعالمي التابع للحزب. وأشــار املسؤول 

احلــزب محمــد عفيف  اإلعالمــي في 
لإلعالم،  الوطنية  للوكالــة  تصريح  في 
إلــى أن »الطائرة  الرســمية في لبنان، 
األولى ســقطت من دون أن حتدث أضرارا، 
في حني أن الطائرة الثانية كانت مفخخة 
وانفجرت وتســببت بأضرار جسيمة في 
مبنى املركز اإلعالمي«، واصفا ما حصل 
بـ«االنفجار احلقيقي« ومؤكدا أن »احلزب 
لم يسقط أي طائرة«. ولم يحدد عفيف 
مــا إذا كانــت الطائرتان إســرائيليتني. 
األولى  أن »طائرة االســتطالع  وأوضــح 

التي لم تنفجر هي اآلن في عهدة احلزب 
الذي يعمل على حتليل خلفيات تسييرها 

واملهمات التي حاولت تنفيذها«.
وذكر مصــدر آخر في حــزب اهلل صباح 
امس أن احلــزب لم يعلن بعد ما إذا كانتا 
إسرائيليتني، في وقت أوردت وسائل إعالم 

محلية في لبنان أنهما إسرائيليتان.
من جهته، قــال اجليش اللبناني في بيان 
نشره على موقعه الرسمي على اإلنترنت، 
إنه »أثناء خرق طائرتي استطالع تابعتني 
للعــدو اإلســرائيلي األجــواء اللبنانية 

فــوق منطقة معوض ، حــي ماضي في 
لبيروت، ســقطت  اجلنوبية  الضاحيــة 
األولى أرضا وانفجرت الثانية في األجواء 

متسببة بأضرار إقتصرت على املاديات«.
وعلــى الرغــم مــن أن تل أبيب تشــن 
باســتمرار غارات في سوريا، إال أنها نادرا 
ما تقر ســريعا بعملياتها العســكرية 
في األراضي الســورية، وفي هذا الشأن، 
حذر رئيــس الوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
نتانياهو إيــران بأنها ليســت مبنأى عن 
ضربات جيشــه. وقال املتحدث باســم 

اجليش اإلســرائيلي جوناثان كونريكوس 
»متكن جيش الدفاع اإلسرائيلي بواسطة 
مقاتالته من إحباط محاولة إيرانية قادها 
فيلق القدس انطالقا من ســوريا لشن 
هجوم على أهداف إسرائيلية في شمال 
مسيرة  طائرات  باســتخدام  إســرائيل 
قاتلة«. وأضــاف كونريكوس أن الهجوم 
اســتهدف »عددا من األهداف اإلرهابية 
ومنشــآت عســكرية لفيلــق القدس 
وميليشيات شيعية« في منطقة عقربا 
في جنوب شرق دمشــق. ووفق املتحدث 

فقد منــع اجليش اإلســرائيلي اخلميس 
بطائرات  محاولة سابقة لشــن هجوم 

مسيرة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وقال في هذا السياق »التهديد كان كبيرا 
كانت  القاتلة  املســيرة  الطائرات  وهذه 

قادرة على ضرب أهداف بقدرة كبيرة«.
من جهتها نقلت وكالة األنباء الرسمية 
الســورية »ســانا« عن مصدر عسكري 
ســوري أنه  رصدت وسائط دفاعنا اجلوي 
أهدافــا معادية قادمة مــن فوق اجلوالن 
املصدر  وتابــع  دمشــق«.  باجتاه محيط 
»علــى الفــور مت التعامل مــع العدوان 
بــكل كفــاءة«، مضيفا أنــه »مت تدمير 
املعادية  اإلســرائيلية  الصواريخ  غالبية 
قبل الوصول إلى أهدافها«. وســمع دوي 
عدة انفجارات قبل إعالن وسائل اإلعالم 
تتصدى  اجلوية  »الدفاعات  أن  الســورية 
لألهــداف املعادية وتســقط معظمها 
في املنطقة اجلنوبيــة«، في الوقت الذي 
ذكر فيه املرصد الســوري بأن االنفجارات 
في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن 

قصف يرجح أنه إسرائيلي.
وفي بيان صدر بعد دقائق من إعالن اجليش 
بـ«اجلهد  نتانياهو  أشــاد  اإلســرائيلي، 
اإلسرائيلي  للجيش  الضخم«  العمالني 
وإحباطــه محاولة هجوم »فيلق القدس 
اإليراني وامليليشيات الشيعية«. مضيفا 
»ال حصانــة إليران في أي مكان« مضيفا 
»قواتنــا تعمل فــي كل القطاعات في 

مواجهة العدوان اإليراني«.
كما قــال املتحــدث باســم اجليش إن 
إســرائيل حتمل إيران والنظام الســوري 
مســؤولية محاولة الهجوم بواســطة 
الطائرات املسيرة، مؤكدا »رفع جهوزية« 
قوات اجليش في شمال إســرائيل »للرد 

على أي تطور«.
اإليرانية شــنت  القــوات  أن  موضحــا 
فــي 2018 ثالث ضربــات صاروخية على 
إســرائيل انطالقا من سوريا، مضيفا أن 
اســتخدام طائرات مســيرة »انتحارية« 
معــدة لالنفجار عند بلوغهــا أهدافها 

يشكل »تكتيكا مختلفا« وجديدا.
وتؤكــد الدولــة العبريــة أن من حقها 
مواصلة استهداف املواقع التابعة إليران 

وحليفها حزب اهلل دفاعا عن نفسها.

ادعت انه احباط مسبق لعملية خطط لتنفيذها ضدها

إسرائيل تقصف موقعا قرب دمشق قالت 
انه لقوة إيرانية وسقوط مسيرتين في بيروت  

الغارات اإلسرائيلية 
التي استهدفت مواقع 

لإليرانيين وحزب اهلل 
في المنطقة الواقعة 

بين مطار دمشق 
الدولي والسيدة زينب 

في جنوب شرق 
دمشق أوقعت ثالثة 

قتلى على األقل، اثنان 
من حزب اهلل وثالث 

إيراني
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بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن اجلهــاز املركزي لإلحصاء امس األحد 
عن بيع أكثر من 4 مليــارات دوالر في مزاد 

العملة خالل شهر متوز املاضي.
وذكر اجلهاز فــي إحصائية له إن الكميات 
املباعة من الدوالر خالل شــهر متوز املاضي 

بلغت 4 مليارات 
و526 مليون و80 ألف و500 دوالر .

وبــن أن هذه املبيعــات ارتفعت عن نفس 
الفترة من عــام 2018 التــي بلغت فيها 
املبيعات 4 مليــار و173 مليون و591 الف 
و858 دوالر، وبتغييــر ســنوي يبلغ 8.4% ، 
مضيفا ان ســعر الدوالر خالل متوز من عام 
2019 بلغ 1201 دينار للدوالر الواحد مقارنة 
بنفس الفترة من عام 2018 التي بلغ فيها 
1189 ديناراً للدوالر الواحد، وبتغيير شهري 

بلغ 38.1% .

بغداد - الصباح الجديد: 
اطلق مصرف الرافديــن وجبة جديدة من 
ســلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح 
مابــن 5 ، 10 ، 15، 20، 25 مليون دينار عن 

طريق بطاقة املاستر كارد الدولية.
وقال املكتب االعالمــي للمصرف في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نســخة منه إنه مت 
صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر 
الدولة ألكثر من ثالثة االف موظف الذين مت 
توطن رواتبهم لدى املصرف وحصلوا على 

البطاقة االلكترونية.
وأوضــح البيان ان صرف تلك الســلفة مت 
عن طريق بصمــة الزبون ثم ابالغ املوظف 
عبر إرساله رســالة نصية تخطره مبنحه 
الســلفة وذلك بعد ان اســتكمل كافة 
اإلجراءات القانونيــة ملنحه اياها وصرفها 
عن طريق أدوات الدفــع االلكتروني والتي 

متت تعبئة الرصيد املالي اليها.

بيع أكثر من 4 مليارات 
دوالر في مزاد العملة 

الرافدين يطلق وجبة 
جديدة من سلف 25 

مليون للموظفين

بغداد - الصباح الجديد: 

نظمت  اقتصاديــة  ورشــة  ركزت 
بغداد  منتــدى  مابــن  بالتعــاون 
JiZ االملانية  االقتصادي ومنظمــة 
على االهتمام بالطاقة الشمسية.

وقال رئيس منتدى بغداد االقتصادي 
فارس ال سلمان يشرفنا ان يحتضن 
منتدى بغــداد االقتصادي بالتعاون 
مــع منظمــة جــي آي زد االملانية  
ورشــة عمل الطاقة الشمســية 
والتي تهــدف الــى التعريف مبزايا 
هــذه التقنية وتشــجيع القطاع 
اخلــاص العراقي لتبنيهــا ملا توفره 
من ايجابيات بيئية وتوفيرها لفرص 
عمــل واعــدة، اي ان الهــدف هو 
تنمية وعى وفهــم وإدراك اجلمهور 
والشــباب علــى وجــه اخلصوص 
باهمية الطاقة النظيفة واملتجددة 
البيئة  علــى  تاثيراها  ناحيــة  من 

والتنمية املستدامة .
انه في  رئيس منتدى بغــداد  واكد 
تتصارع  االوسط  الشــرق  منطقة 
عقيدتــان النتاج الطاقــة ، االولى 
النوويــة  الطاقــة  باســتعمال  
الطاقــة  باســتعمال  والثانيــة 
النظيفــة واملتجــددة وباالخــص 
الطاقة الشمسية ، حيث بدات دول 
املنطقة بســباق محموم في انتاج 
الطاقــة الكهربائية مــن الطاقة 
النووية، فايران، السعودية، االمارات، 
الكويت، تركيا، االردن، ومصر هرعت 

النشاء محطات نووية .
مــن جانبــه قــال عضــو جلنــة 
الطاقــة النيابية امجــد العقابي 
هنــاك حتمية فــي التوجه صوب 
املشــروعات اجلديدة وتنوع انشــاء 
مشــاريع الطاقــة واعطــاء طرق 
وزارة  وان  للمســتثمرين،  جديــدة 
الكهربــاء انفقــت تخصيصــات 
مالية كبيرة، ولم يتم توفير الطاقة 
بشــكل متواصل ، مؤكــدآ ضرورة 
التوجه  لدعــم  اجلماعي  العمــل 
صوب الطاقة املتجددة ، مناشــدا 
وزارة الكهرباء بــان تكون جادة في 

دعم هذه االفكار.
ان  ادلــن نبهت   jiz عن منظمــة 

املنظمه ركــزت في برنامج عملها 
علــى االدارة والطاقه الشمســيه 
املشــاريع  دعم  علــى  والعمــل   ،
الصغيــره واملتوســطه في ميدان 
، كونها توفر  الطاقه الشمســيه 
الكهرباء وفرص العمل لشــريحة 
الشباب،  لذلك نعمل على تنظيم 
ورشات عمل متخصصة بالثقافات 
فــي هذا اجملــال تنهــض بالطاقه 

املتجددة .
الــى ذلــك بــن مستشــار وزارة 
النفــط د. فالح العامــري ان واقع 
الى  يحتــاج  الشمســية  الطاقة 
الطاقة  نشــاط  وتطوير  تنظيــم 
ان تقــوم اجلهات  املتجــددة يجب 
املعنيــة في احلكومــة وبالتحديد 

وزارة التخطيــط باصــدار اجــازة 
مزاولــة املهنــة للقطــاع اخلاص 
الشمسية،  الطاقة  وخاصة قطاع 
الطاقة  وانشاء مشاريع كبيرة من 
 Thermal بطريقــة  الشمســية 
النتاج الكهرباء، كما البد من اختيار 
التقنية املناســبة الجــواء العراق 
مجموعة  منهجية  مبوجب  وبيئته 
ارشــادات  واصدار  الدولــي  البنك 
لتطبيــق هذه املنهجيــة، وكذلك 
تقسم هذه االرشادات الى قسمن 
  Top roof solar energy projects
والتجارية  الســكنية  للمناطــق 
والثانية للمشاريع الضخمة كبيرة 
 Mega projects for mass االنتــاج
production، ويجب ان يعمل العراق 

 RISE علــى ان يكــون مغطى بـــ
Platform ملشاريع استثمار الطاقة 
ويقــوم العراق بتحقيق 3 شــروط 
هي  ايصال الكهرباء لكل مواطني 
الطاقة  كفــاءة  وحتقيــق  البلــد 
وان اســتعمال الطاقــة املتجددة  

)الطاقة الشمسية في الكهرباء(.
من جهته قــال ممثل وزارة الكهرباء 
احمد كاظــم هليل ان الوزارة اولت 
موضوع الطاقة الشمسية اهتمام 
واضــح ونعمل علــى قانون ينظم 
العمــل بهذا املفصــل، كما تبنت 
الوزارة مشاريع فعلية في هذا اجملال 
منها حتويل انــارة الطرق باالعتماد 
علــى الطاقة الشمســية«، داعيا 
اجلميع الى التعاون في هذا املفصل 

من اجــل النهوض مبوضوع الطاقة 
املتجددة .

فيمــا اكد ممثــل البنــك املركزي 
العراقي د. ماجد الصوري ان ثقافة 
تعاني  العراق  في  املتجددة  الطاقة 
تراجعا كبيرا ، وان املركزي مستعد 
لدعم هذه املشــاريع، ســيما حن 
اقتصادية  تقدم بدراســة جــدوى 
من  الفائدة  مــدى  حتــدد  معمقة 

هكذا مشاريع .
مدير عام شركتي التامن العراقية 
والوطنية هيفاء شــمعون عيسى 
قالــت ان جهودنا في الشــركتن 
ميكــن أن تكــون مكملة ملســيرة 
الشمســية  الطاقة  تطوير قطاع 
التاميني  من خالل توفير الغطــاء 

املشــاريع في هذا املفصل املهم ، 
لتأمن  التام  االستعداد  حيث ميلك 
احملطــات وكذلك القطــاع اخلاص 
والقــروض التــي متنــح الصحاب 
املشــاريع والتأمن على احلياة على 

وفق االسعار العاملية .
مستشار منظمة jiz خالد اجلسار 
تطرق إلــى جتربتــن اعتمدتا على 
باملئة   ١٠٠ الشمســية  الطاقــة 
األولــى مطــار في جنــوب الهند 
بحجم مطار بغداد يستقبل يوميا 
٧٠٠ طائرة ، واألخرى مدينة كشمير 
التــي تتميــز أجواءهــا بالبــرودة 
وانخفاض كبير فــي درجات احلرارة 
وتعتمــد الطاقة الشمســية في 

تغطية متطلبات املدينة. 

ورشة عمل اقتصادية ألهمية االستثمار في الطاقة الشمسية المتجددة والنظيفة 
JIZ نظمها منتدى بغداد االقتصادي ومنظمة

يحتضن منتدى بغداد 
االقتصادي بالتعاون 
مع منظمة جي آي زد 
االلمانية  ورشة عمل 
الطاقة الشمسية 
والتي تهدف الى 
التعريف بمزايا هذه 
التقنية وتشجيع 
القطاع الخاص 
العراقي لتبنيها لما 
توفره من ايجابيات 
بيئية 

جانب من ورشة عمل الطاقة الشمسية



7 االثنني 26 آب 2019 العدد )4239(اعالن

Mon 26 Aug 2019 issue )4239(



ثقافة االثنني 26 آب 2019 العدد )4239(

Mon. 26 Aug . 2019 issue (4239) 8
محمد زكي ابراهيـم 

يوسف عبود جويعد 
 

الشــعبية  واحلكاية  األســطورة  بني 
املستمدة من موروثنا احلضاري، وتقنية 
الروائية  الســرد احلديث، قدمت لنــا 
عائشة إبراهيم روايتها )حرب الغزالة(، 
اســتطاعت فيهــا أن تصنع خلطة 
مركبة من تلك العوامل، وتغوص إلى 
أعماق التاريخ؛ لتســتخرج من ثناياه 
حكايــة مملكــة )وان موهيجاج( التي 
قامت على سهل )تشوينت( واألراضي 
املمتدة بني غابات فزان الكبرى شماالً 
وجبــل األكاكوس بأقصى جنوب غرب 

ليبيا إبان حكم امللكة تندروس. 
وقد قــادت مهمــة إدارة دفة األحداث 
حتت غطاء الســارد العليم أو السارد 
اخلارجي أو الســارد اجملهــول، ألن منت 
النــص تطغي عليــه معالم الصوت 
األنثــوي، واحلــس الناعــم، والســرد 
الهادئ الذي مهمــا تزاحمت األحداث 
يبقى  وتواترت؛  وتشــعبت  واحتدمت 
هذا احلس هو احلالــة التناغمية التي 
تنسج من املســيرة السردية نغمات 
رائقة شــفافة مرهفة احلس تدور في 
فلك األحداث بهذه النعومة، وبالرغم 
من أننا نعيش داخل أحداث أسطورية 
موغلة بالقــدم، إال أنهــا تنقل إلينا 
حقائــق تاريخيــة مهمة عن نشــأة 
الشــعب الليبي، مع نسبة من اخليال 
اخلصب الذي ال بــد منه من أجل نقل 
تلــك احلقائق من موقعهــا التاريخي 
إلى عالم فــن صناعــة الرواية بكل 
مقوماتها، ولن نســتطيع التنصل أو 
التخلص من ســطوة وســحر عاملها 
الذي أنشأته في هذا النص ملا يحتويه 
من حيوات وطقــوس وأحداث وحروب، 
رحلنا معها إلى حيث الرمح واحلجارة 
والنــار واملنجنيق واألفاعــي والغزالن، 
وحروب القبائــل املتناحرة، وغزو اجلراد، 
وفن  املتوحشــة،  الوطاويط  وطيــور 
الرســم، وفن صناعة األزياء بجمالها 
الطبيعي، وفلســفة الوجود، والبقاء 
وصراع  واحلياة,  املــوت  وصراع  لألقوى، 
اخلير والشــر، ومن الطبيعي ومن أجل 
أن تقــوم الروائيــة مبهمتهــا الفنية 
املطلوبــة، عليها أن تهتــم بالعتبة 
النصية األولى، أو البداية، أو مستهل 
التي تشــدنا وتزجنا ملتابعة  األحداث 

األحداث بكل اهتمام: 
)بينمــا كان ميــكارت يهــم مبغادرة 
احلظيرة التي تــؤوي فصيلة نادرة من 
والبيضاء،  والذهبية  الشقراء  الغزالن 
والعسلية ذات البقع احلمراء، والرمادية 
املرقطة بلون احلليب، حّلقت ســحابة 
من الوطاويط السوداء العمالقة على 
الغرب قليالً،  إلــى  املائل  امتداد األفق 
صفقت بأجنحتهــا العارية وأطلقت 

صرخات حادة موحشــة ومســتقرة، 
صكت سمع الرعاة، وأجفلت حيوانات 
احلظائر فصهلت اخليول، وخارت األبقار 
واجلواميس، ونبحت الكالب، واختلطت 
أصــوات أخرى فــي حظائــر الغزالن 
الطيور  أقفاص  وداخل  واخلراف،  واملاعز 
وأقنــان الدجاج والبــط واألرانب. إنها 
ليســت املرة األولى التي تهاجم فيها 

الوطاويط مملكة )وان موهيجاج( ص6
البداية نتسلم اإلشارات  من هنا، من 
معالم  ملعرفة  الواضحة  السيميائية 
هذا النص السردي، حيث تشير الدالئل 
إننا اآلن وســط مملكة )وان موهيجاج( 
حيث تدور األحداث، ومع امللكة تندروس 
التي تسلمت مهام إدارة اململكة بعد 
وفاة أخيها، وهي حتاول قدر املستطاع 
إلى  الظلمات  إخراج هذا الشعب من 
النــور، والفنان ميــكارت الذي يراقب 
حظيرة الغزالن، ويعزف أحلانًا شــجية 
روحية حاملــة بنايه الــذي ال يفارقه، 
وهيريديس التــي دخلت اململكة بعد 
إعــالن امللكة عــن مســابقة أجمل 
فســتان تريد امللكة ارتــداءه مبميزات 
مختلفة، وقــد أحضرت للملكة ومن 
صنع يديها فستانًا يليق مبلكة، وهذا 
كان بطاقة الدخول والعيش في هذه 
اململكة، وهيرماس قائد احلرس امللكي، 
وهكذا  ورسامها،  امللكة  فنان  ومهيال 
تكون الروائية قــد أعادت حياة مملكة 
وحروب  وقبائل مجــاورة،  وشــخوص 
سوف تدور في رحى هذا النص، وقتال، 
وبراعة هيدريديــس التي ظهرت أثناء 
القتال، كل هذه األحداث أمســكتها 
أطرافها وســحبتها من  الروائية من 
متــون صحف التاريخ وفرشــتها في 
منت النــص، لنكون معهــا ونتابع ما 

يحدث:
)قالت ذلك وفتحت جرابها لتخرج ثوبًا 
من اخململ األرجوانــي املطرز بالدانتيال 
البيضاء. وعند قاعدة العرش الرخامية 
فرشــت قطعة الثوب، وسّوت بيديها 
النحيلتني أطرافه فكشفت عن لوحة 
موّشــاة بتطريز زهري بديع يتمدد في 
اخلصر،  إلــى منطقة  األطراف وصوالً 
وتــزداد النقــوش دقــة وفخامة على 
الصدر  منطقة  أمــا  واحلزام،  األكمام 
فكانت خالية متاًمــا من أي نقوش إال 
من قالدة فضية كبيرة ُسَكت بنفس 

نقوش الثوب( ص 22 
وأن مــا يثــر الغرابة في هــذا النص، 
والعجائبية  الغرائبيــة  األحــداث  أن 
أو  والفنتازيا، لم تكــن محض خيال، 
نســجتها الروائية مــن خيالها، وإمنا 
التي تنحى هذا املنحى،  تلك األحداث 
التاريخية  األســطورة  مــن  هي جزء 
التي قدمتهــا لنا الروائيــة واملوغلة 
في القدم، مثــل وادي الثعابني، وقوم 
أكلة حلوم البشر، وسنجد في مواطن 
أخرى كثيرة من هذا النص ما يشــير 

أن  إلى ذلــك، ولكننــا نعرف جيــداً 
األســاطير تكمن بــني ثناياها أحداث 
تفوق مدارك العقل، وهي التي تنسج 
تلك األســاطير، وفي رحلــة ميكارت 
الســتعادة الغزالــة نافــي التي لها 
املوهيجاج،  أهمية في قلوب شــعب 
ومتثل سر زهوهم وسعادتهم، ملا حتمل 
من صفــات وجمال أخــاذ، وتصرفات 
وطبائــع تختلف عن بقيــة الغزالن، 
وقد كانت رحلتــه محفوفة باخملاطر، 
فقد تعرض لهجوم أكلة حلوم البشر 
واقتيــد مقيــًدا باألغــالل، وأضرمت 
النيران إللقائــه فيها، إال انه يتخلص  
مبهــارة وبفكرة ذكية، ألنه اســتطاع 
أثناء رميه وســط النار أن يرمي  تلك 
النيران وبســرعة فائقة على القبيلة 
وانشغلوا في  النار فيها  فاشــتعلت 
إخمادها وكانت تلك فرصة للتخلص 

منهم:
)ولــم يتوقع أحد أنه ســيركض نحو 
احلفــرة. كان األمر صادًمــا حني قفز 
باجتاه النار راكالً بقدمه اجلمر املستعر 
تتســاقط  ليتطايــر شــهًبا حمراء 

على رؤوس الرجال الرماديني والنســاء 
البوص  مخاريط  وعلــى  العجفاوات، 
احلبل  تركوا  أكواخهــم،  تغطي  التي 
وانشغلوا بذؤابات اللهب وهي تستعر 
عاليــاً، بُعيد حلظــات حتولت مضارب 
القبيلــة إلى مشــهد حريق كبير وال 
شيء ميكن ســماعه سوى طقطقة 
خشــب األكواخ تلتهمه النيران وتلك 
تشبه صوت  التي  البدائية  الهمهمة 
تلتهــم فريســة، حينها قفز  ضباع 
من خلف ســياج اجلماجم البشــرية 
وانطلق يعدو بعيًدا كجواد يجنح قادم 

من بالد األساطير( ص 134 
 وبعــد الوصول إلى قبيلة االغيو التي 
حتتجز الغزالــة، يعتقل أيًضا، وتنقذه 
ايجا زوجة امللك بشرط أن تهرب معه، 
بعد أن وضع الغزالة في جراب وساروا 

مًعا، ليدخلوا وادي الثعابني: 
)لقد أصبح املكان فجأة يعج بالثعابني 
واألزرق،  باألخضــر  املرقطة  الكبيــرة 
والنحيلة ذات األوداج املنتفخة، وأخرى 
صفراء ذات جالجل تصطك في ذيولها 
الناعم.  احلصى  على  تنسحب  عندما 

وأكفهر الهواء برائحة حامضية تخرج 
من األفواه التــي تطلق فحيحها في 

كل مكان 
- أظننا ســلكنا طريق وادي الثعابني( 

ص 189 
الروائي  أن نقل األسطورة يتطلب من 
مهارة فائقة، فال ميكن لهذا النســق 
الروائي وفضاؤه أن يكون قريب الشبه 
من أحداث تــدور في الوقــت الراهن، 
وإمنا تكــون األحداث عجائبية غرائبية 
تفوق مــدارك الواقعيــة، وهكذا فإن 
ميكارت يتعرض إلى لدغة ثعبان سام 
قاتل، وتقترب نهايته ويطلب من ايجا 
حمل الغزالة والنجــاة من الوادي، إال 
أن ايجا لم تنفذ األمــر، وكانت تفكر 
بني خياريــن، أتبقي الغزالــة حية أم 
ميكارت، إذ إن في داخلها خطة إلنقاذ 
ميكارت من املوت، وأخيرًا قررت أن تبقي 
بالغزالة، حيث  وتضحي  حًيا  ميكارت 
شــقت بطنها وأدخلت ساق ميكارت 
امللدوغة في الشــق، فانسحب السم 
من جسم ميكارت إلى الغزالة فماتت 
في احلال، وعاش ميكارت، وهكذا تكون 
األحــداث قد بلغت ذروتهــا وانحدرت 
االنفراج، عندمــا يصل ميكارت  نحو 

مشارف مملكة )ران موهيجاج(: 
)حــني الحت له من بعيــد تخوم أرض 
املوهيجاج تتكئ على حبل األكاكوس 
بكهوفه وصخوره وأقواسه وتعاريجه 
ورموزه وآلهته وجداول مائه وسجالته 
التــي تــدّون كل ما حــدث في عصر 
الهولوســني املبكر، قــّدر ميكارت أن 
رحلــة الغزالة قد انتهــت لترقد في 
ترابها، أما رســالتها فــي احلياة فلم 
تنته بعد، شأنها شــأن كل اخمللوقات 
الصخرية  اجلدران  رقشــت على  التي 
في العــراء، أو رســمت باألصباغ في 
السقائف الظليلة، أو دفنت محنطة 
فــي املغــاور. هناك في ســقيفة ران 
موهيجاج رســم غزالتــه على اجلدار 
بفروتها الذهبية وقوائمها الرشــيقة 
الراقصة والرقعة احلمراء تزين خصرها 
النحيل، كان ذلك بعد أن أطلق سراح 
قطيــع الغــزالن من حظائــر امللكة، 
فركضــت نحــو املروج اخلضــراء في 

سهول تشوينت التي جاءت منها. 
وهكذا اســتطاعت الروائية أن تقدم 
عبــر روايتها )حرب الغزالــة( توليفة 
موفقــة بــني محــاور كثيــرة منها 
السرد  بتقنيات  واحلكاية  األســطورة 
احلديث، في خطابات متعددة ترســل 
عبر إشارات سيميائية واضحة تظهر 
عندما يتابع املتلقي هذه األحداث، وقد 
تركت النهايــة مفتوحة لكي يعيش 
بعد األحداث متامــاًل بهذه الدورة من 

العوالم املبهرة. 
للكاتبة عائشة  الغزالة(  *رواية )حرب 
ابراهيــم، إصــدار مكتبــة طرابلس 

العلمية العاملية – ليبيا – 2019م.

كانــت الصومــال أول دولة في العالــم حتمل لقب 
الدولة الفاشلة بعد سقوط نظام محمد سياد بري 
فيهــا عام 1990. ولم يكن الناس قد ســمعوا بهذا 
النعت من قبل، رغم أن بلداناً أخرى قد سبقتها إلى 

هذه احلال في عصور أخرى.
وبشــكل عام فإن الدولة الفاشــلة هي تلك التي ال 
متلــك كياناً مســتقالً، أو غير القــادرة على القيام 

بوظائفها األساسية. 
 تنتمي جل الدول الواقعة حتــت هذا التصنيف إلى 
ما كان يعرف ســابقاً بالعالم الثالث أو دول اجلنوب، 
في النطاق الذي يشــهد تغييــرات مناخية كبرى، 
بني مداري اجلدي والســرطان. مثل اجلفاف وانحباس 
األمطار في ســنوات، وهطولها بغزارة في ســنوات 
أخرى. ونتيجة لذلك جتدب املناطق الزراعية، ويشــرع 
الســكان بالنــزوح عنها إلــى املدن. ومبــرور الوقت 
يستشري الفقر، ويحدث التفكك االجتماعي، وتقع 
الدولــة حتت هيمنــة املافيات. وقــد وضعت مجلة 
السياسة اخلارجية األميركية عام 1993 ثالثة عشر 
معياراً لتحديد »الفشــل النســبي« للدولة، تتراوح 
بني الضغوط الســكانية املتزايدة، والهجرة املزمنة، 
والتنمية االقتصادية غير العادلة، والفســاد، وتدهور 

اخلدمات، والتدخل اخلارجي. 
إن االحترار الكوني ظاهرة مناخية، تسببها انبعاثات 
غاز ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن تزايد الطلب 
على النفــط والفحم. وتقــوم مبنع ارتداد أشــعة 
الشمس إلى الفضاء اخلارجي. ويقدر العلماء أن هذه 
الظاهرة رفعت معدل درجة احلرارة في هذا الكوكب 
درجة مئوية واحدة حتى اآلن، وجعلت اجلفاف ســمة 

غالبة في كثير من البلدان. 
ما يهمنا في هذا املوضــوع هو ما يتعرض له العراق 
من فشــل نســبي. فبعض املعايير ســالفة الذكر 
تنطبق عليه بشــكل أو بآخر. غير أن أحداً لم يلتفت 
إلى املعضلة األساسية التي أوصلته إلى هذه احلال. 
إن أحزمــة البؤس التي تطوق املدن الكبرى، وتتغلغل 
أحياناً فــي داخلها، ما كانت لتقوم لوال اجلفاف الذي 
قضى على أي أمل بعودة النشاط الزراعي إلى األرياف. 
وتعمل هــذه األحزمة علــى إنتــاج املعايير األخرى 
للدولة الفاشــلة مثل الفســاد واجلرميــة واخملدرات 
والوفرة السكانية. فتسبب نقصاً هائالً في اخلدمات 
وفرص العمل واالســتقرار األمني والسياسي، وتؤدي 
إلى هجرة جديدة نحو بلــدان العالم املتقدم، بطرق 

مشروعة وغير مشروعة. 
ومــن الغريب أن اجلامعات العراقية التي تزايد عددها 
اآلن بشــكل غير مســبوق، لم تســتطع أن تعد أي 
دراســة عن هــذا املوضــوع. وعلى حــد علمي فإن 
بحثاً أكادمييــاً على غرار »قضاء الفاو – دراســة في 
اجلغرافية الزراعية« للراحل ســالم ســعدون املبادر 
في السبعينات لم يتكرر حتى اآلن. واملؤسف أن هذا 
البحث فقد قيمته في الثمانينات، حينما أتت احلرب 

على كل النشاط الزراعي في املنطقة! 
ال تقتصــر مهمــة النخبة على توجيــه االنتقادات 
والتظلمات، بل ال بد  أن تتجاوزه إلى دراسة الظواهر 
األساسية التي حتدث بني حني وآخر، وتؤدي إلى تغيير 
حاد فــي البنى االجتماعية والثقافيــة فيها. وبغير 
ذلك ســتبقى البالد  في إطار الدولة الفاشلة حتى 

وقت طويل.

الدولة الفاشلة 

تقنيات السرد وأسطرة األحداث في »حرب الغزالة«*
دراسة

حذام يوسف
 

على قاعة اجلواهري في احتاد االدباء، 
االدباء  وبحضور عــدد كبير مــن 
واحملافظات،  بغــداد  في  واملثقفني 
ضيف نادي الشعر السبت املاضي 
٢٤ آب ٢٠١٩ أربعــة من شــعراء 
مدينة القاســم )د. أحمد اخليال، 
ناصر أبو الورد، حســني اجلار اهلل، 
عمــار الصلــف(، قدم اجللســة 
العبيدي، مرحبا  د. وســام  الناقد 
باحلضور:« صباحكم بنكهة االدب 
أقــول ما قاله أبو متام: ســالم وان 
كان الســالم حتية .. فوجهك دون 
فوجوهكم  املســلما،  يكفي  الرد 
ومتعشــطة  بــاألدب  معطــرة 
أربعة  نستضيف  الشعر،  لسماع 
من شــعراء مدينة القاســم من 
منتدى الشــعر في املدينة، اليوم 
اجد نفسي حائرا من اين ابدأ وهم 
تســوروا  مبدعني  أربعة شــعراء 
محــراب اجلمــال .. »، متحدثا عن 

وأهمية  والشــعراء،  الشعر  تلون 
هذا التنوع في األسلوب والطرح.

الدكتور الشــاعر اخليال هو أحمد 

جاســم مســلم اخلّيال اســتاذ 
جامعي في الكليــة التربوية من 
محافظة بابل، كما هو أستاذ في 

كلية املعارف االســالمية بكربالء، 
ولســانيات  البالغة  اختصــاص 

النص.

والشــاعر ناصــر أبو الــورد كتب 
الشــعر وهو مازال يتلمس خطاه 
األولــى في الدراســة، وصدرت له 
مؤخرا مجموعة شــعرية حملت 
عنــوان )احلياة برمية نــرد(، عن دار 
في  والنشــر  للطباعة  النخبــة 
مصر، وشــارك بها فــي عدد من 
املعــارض التي أقيمــت في مصر 

وعدد من الدول العربية.
قــراءة  فــي  الشــعراء  تنافــس 
قصائدهــم،  مــن  مجموعــة 
وصدحــت أصواتهــم فــي قاعة 
اعجاب احلضور،  اجلواهري وســط 
الذي شارك في عدد من املداخالت 
منهم  وقصائدهم  الشعراء  حول 
والناقد  الســراي،  عمر  الشــاعر 
فاضل ثامر والباحث امني املوسوي، 

والدكتور نصير جابر.
في ختام اجللسة وزعت الشهادات 
التقديرية على الشعراء املشاركني 
وعلــى مديــر اجللســة تثمينــا 

حلضورهم ومشاركتهم.

  
صدرت حديثاً عن دار ُكتوبيا ترجمة 
عربية لـــ »بابا ياجــا«، مجموعة 
للكاتب  روسية  فولكلورية  قصص 
أفاناسييف،  الروســي ألكســندر 
وترجمــة روال عــادل رشــوان عن 

الروسية.
و«بابــا ياجا« كائٌن فــي الفولكلور 
هاوٍن عمالٍق،  يُحلق على  الُسالفي، 
ويخطــف )ورمبــا يــأكل( األطفال 

الصغــار، ويعيش في كــوٍخ يقف 
على أرجل دجاج.

عن  األســاطير  معظــم  حتكــي 
أنــاس وأماكــن وأحــداث ميكــن 
إدراكهــا، وتقوم بعض األســاطير 
لكن  حقيقيــني،  أشــخاص  على 
كثيــراً منها يتعلق بشــخصيات 
خيالية. وتعتبر األساطير اليونانية 
في  األكثــر شــيوعاً  والرومانيــة 
الثقافة الغربيــة، حيث إن معظم 

آمنوا  القدمــاء  واليونان  الرومــان 
ترتبط  التي  القدمية  اخلرافات  بهده 
إمــا بآلهــة، أو بــأرواح خيالية، أو 
مرعبة،  أســطورية  بشــخصيات 
ولكن على الرغم من كونها تعتبر 
مجرد كائنات خرافية، فإنها تبعث 
الفضول في نفوس البشر من أجل 
التعــرف عليها. وواحــدة من تلك 
األساطير أسطورة بابا ياجا، أو بابا 

روجا.

عبد الزهرة شباري

الصبُر يا صـاحبي عنوان نافلة
                          إذْ فيِه كفٍء وفي األيام ترتاُح

وكل عسٍر وإن طالْت مغالقُه
                         فالصبُر حتماً له واهلُل مفتاُح

حّتى القليل إذا يأتيك تقبلُه
                         تزدان شوقاً وفيِه العمُر ينداُح

أعمل لدنياَك قاَل الطودُ فاقبلُه
                       ُخْذ عبرًة من خبيرِ العلِم مواُح

كأنَك ضامٌن دنياَك ما َصرََمْت
                     عمراً ورزقاً إليَك الكوُن سياُح

وكن على هبٍة للموِت لو وزنْت
                    أسمى حلوم األولى والدين فواُح

واخلْد إلى الدين فهو الزادُ لو علمْت
                               يُنجيَك يوٌم بـِه األآلم تنزاُح

عن رحمة اهلل واخلســراُن أولها
                          ثم اجلحيُم أعوذُ اهلل إذْ راحوا

فخْذ نصيحي إليك اليوُم أكتُبُه
               على شغاٍف لكْم في القلِب طّماُح

الصبُر حّتماً طريٌق للعلى ِسمٌح
                         بِه ترى الليُل أنوارٌ وأصباُح

نادي الشعر يضّيف شعراء مدينة القاسم

الصبر مفتاح»بابا ياجا«.. من الفولكلور الروسي

خبر

شعراصدار

غالف الرواية

من اعمال الفنان كرمي رسن

جانب من االستضافة
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الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة 
بتدخين السجائر اإللكترونية

أعلنت ســلطات الصحة األميركية، عن تسجيل 
أول حالــة وفاة وســط موجة من أمــراض الرئة 

املرتبطة بالسجائر اإللكترونية.
وأكدت الســلطات تســجيل أكثر من 190 حالة 
مرضية في 22 والية ترتبــط على ما يبدو بتدخني 
الســجائر اإللكترونية، مشــيرة إلى أنها لم حتدد 

مركباً أو منتجاً يتسبب في األمراض التنفسية.
ومت اإلعالن عن حالة الوفاة التي ســجلت في والية 
إيلينوي، خــالل مؤمتر عبر الهاتــف مع صحافيني 
عقده مسؤولون من مراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية منهــا وإدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة 

بوالية ايلينوي.
وجاء البيان بعد إعالن مراكز السيطرة على األمراض 
والوقايــة منها يــوم األربعاء تســجيل 153 حالة 

مرضية مرتبطة بتدخني السجائر اإللكترونية.

عليك تناول الخس بعد سن الـ 40
اخلس مــن اخلضروات الورقية ذات الفوائد الصحية 
العديدة، من هذه الفوائد أنه يحتوي على مغذيات 
حتمــي العظام من الهشاشــة. ومــن املعروف أن 
اجلســم يحتاج إلى مزيد من الكالســيوم بعد الـ 
40 ألن معّدله يبدأ في التناقص داخل اجلســم مع 

التقدم في الُعمر.
ويوفر اخلس مغذيات حتمي صحة القلب والبشــرة 
والكبد والقولــون ،وترجع فائدة اخلس إلى فيتامني 
“ك” الذي يسّمى “فيتامني بناء العظام” ألنه يحافظ 
على كثافتها عن طريق تقليل تسّرب الكالسيوم.

ويوفــر اخلس فيتامــني “أ” و”ســي” اللذين يعمالن 
كمضادات لألكســدة إلــى جانب دعــم اإلبصار 

واملناعة وصحة القلب والبشرة.
وتوجــد أدلة علــى أن أكل املزيد مــن اخلس مفيد 

للكبد والقولون، خاصة في بداية الوجبة.

تطبيق إلكتروني لحماية محصول 
الموز

كشــفت تقارير عاملية ، ان باحثني اختبروا تطبيقاً 
ميكــن املزارعني مــن ادارة مزارعهم بشــكل أكثر 
فعاليــة عن طريــق االتصال باألســواق اخلارجية 
واالطالع على صور األقمار الصناعية والتعاقد مع 
العمالــة واحلصول على معلومات بشــأن تغيرات 

الطقس.
وذكــرت التقارير، أن ” فريًقا مــن الباحثني ابتكروا 
تطبيًقــا إلكترونًيا يعمل علــى الهواتف الذكية 
يتيــح ملزارعي املــوز فحص مزارعهم الكتشــاف 
خمســة أنواع مختلفة من أمــراض النباتات التي 
قد تصيب محاصيلهم، ومت اختبــار هذا التطبيق 
اإللكترونــي فــي كولومبيا وجمهوريــة الكونغو 
الدميقراطيــة والهند وبنني والصني وأوغندا، وحقق 
نسبة جناح بلغت %90 في معدالت رصد واكتشاف 

املرض”.
ويعــد التطبيق خطوة نحو ابتكار شــبكة عاملية 
متصلة باألقمار الصناعيــة للتحكم في أمراض 

النبات ومقاومة اآلفات الزراعية.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد:

ال يشــك اثنان في أن شرب املاء 
ضــروري للحفــاظ على صحة 
فإن كمية  ذلك،  ومع  اجلســم، 
املياه التي شربتها ومصدرها ال 
اجلسم،  يكفيان لضمان صحة 
فما هو في غايــة األهمية في 
هذه املسألة هو »أين كانت هذه 

املياه مخزنة؟«
امليــاه مخزنة في  فإذا كانــت 
بالستيكية،  عبوات  أو  زجاجات 
فالســؤال املهم الــذي يطرح 
نفسه هو »ما مدى أمان شرب 
املاء من العبوات البالستيكية؟«

ألمور تتعلق بالراحة والســعر، 
إلى  النــاس  مــن  كثير  مييــل 
املعبأة في عبوات  املياه  شــراء 
لالستعمال   معدة  بالستيكية 
أن  املعــروف  ومن  واحــدة،  ملرة 
الشــركات املنتجة للمياه متيل 
إلــى نوعني مــن أنــواع تعبئة 
وتخزين املياه، فإمــا أن تعبئها 
في عبوات زجاجية أو في عبوات 

بالستيكية.
وبالطبع فإن العبوات الزجاجية 
ومع  أمانــاً،  األكثر  اخليــار  هي 
ذلك تتجــه الغالبية العظمى 
إلى اخليــار األرخــص، وبالتالي 
العبوات  إلــى شــراء  مييلــون 
البالستيكية، فما مقدار األمان 
فــي امليــاه املعبــأة بالعبوات 

البالستيكية؟
من املعــروف أن معظــم املواد 
تصنيعها  يتم  البالســتيكية 
عبر سالسل طويلة من جزيئات 
الهيدروكربــون، وقــد أضيفت 
الكيمياويــة  املــواد  معظــم 

لتحسني مرونة أو حتى لون تلك 
العبوات.

كذلك تختلف ســالمة وجودة 
باختالف  البالستيكية  العبوات 
املســتعمل،  البالســتيك  نوع 
فاملنتجات منخفضة اجلودة قد 
حتتوي على مشــكالت صحية 
اإلصابة  إلى  تــؤدي  قد  خطيرة 
وفقاً  الســرطان،  مثل  بأمراض 

للدراسات.
وفيمــا يلــي بعض األســباب 
الســلبية  اآلثار  توضــح  التي 
العبوات  مــن  الشــرب  مليــاه 

البالستيكية.
1. االســتعمال املتكــرر: مــن 
املعــروف لكثيريــن أن معظم 
املتوافرة  البالستيكية  العبوات 
مخصصــة  األســواق  فــي 
ملرة  أي  الفــردي،  لالســتعمال 
واحــدة، لكن من الشــائع جداً 
أن يعيد الناس اســتعمال هذه 
املواد البالســتيكية املصنوعة 
من »البولي إيثيلني تيريفثاالت« 

لتخزين املياه.
وبصــرف النظــر عــن التلوث 
البيئي الناجم عن هذه العبوات 

البالســتيكية ذات االستعمال 
الواحــد، فإن تكرار اســتعمال 
إلى  يــؤدي  قد  العبــوات،  هذه 
تعرضهــا للحــرارة أو أشــعة 
مواد  تتسرب  وبالتالي  الشمس 

كيمياوية واختالطها في املاء.
وقــد ينجــم عن بعــض هذه 
اضطرابات  الكيمياويــة  املواد 

محتملة في الغدد الصماء.
2. مضاعفات احلمل: أثبتت مادة 
املســتعملة  الفينول«،  »ثنائي 
فــي صناعــة عبــوات امليــاه 
البالســتيكية من النوع 7، أنه 

للحوامل  مضاعفات  يســبب 
واجلنني.

ووفقــاً لدراســات، فــإن ثنائي 
هرمــون  يحاكــي  الفينــول 
االســتروجني، وقد يــؤدي  هذا 
»االستروجني الزائف« إلى تشوه 
يؤدي  مما  الكروموســومات،  في 

إلى عيوب خلقية لدى األجنة.
3. البلوغ املبكر أو املتأخر: نتيجة 
محاكاتها لهرمون االستروجني، 
فإن التعرض للمواد الكيمياوية 

سيغير توقيت البلوغ.
وبصرف النظر عن ذلك، ميكن أن 

ويزيد  اخلصوبة،  من  أيضاً  يقلل 
الدهون في اجلســم ويؤثر على 

اجلهاز العصبي.
كذلك ميكــن أن تكون اخلاصية 
الشبيهة باإلستروجني في مادة 
ثنائي الفينول الكيمياوية ضارة 
للغاية على األطفال في مرحلة 

النمو.
4. االلتهابات: ميكن للشــرب من 
رخيصة  بالســتيكية  عبــوات 
اجلودة أن يؤثر ســلباً على نظام 
املناعة لدى املــرء، ذلك أن ثنائي 
الفينــول يؤثر على جهاز املناعة 
يعــرض  وبالتالــي  ويضعفــه، 

اجلسم لألمراض اخملتلفة.
بالنظر إلى اآلثار اجلانبية احملتملة 
الناجمة عن مياه الشرب املعبأة 
هناك  بالســتيكية،  عبوات  في 
وسائل ميكن تبنيها لالبتعاد عن 

الضرر الناجم عن ذلك.
علــى  الوســائل  هــذه  ومــن 
بدائل  اســتعمال  املثال،  سبيل 
للبالســتيك، مثــل الزجــاج أو 
الفــوالذ املقاوم للصــدأ، وجتنب 
العبوات التي حتتــوي على رموز 
إعــادة التدوير من 3 أو 7، فإذا لم 
يكن هناك خيــارات أخرى، ميكن 
اســتعمال العبوات التي حتتوي 

على رموز إعادة التدوير 2 و4 و5.
مالحظــة أخيرة، نظــراً ألضرار 
أفضل  فإن  العديدة،  البالستيك 
وســيلة للحفاظ على الصحة 
والبيئــة، وفقــاً لألطبــاء، هي 
جتنــب املياه املعبأة فــي عبوات 
من البالســتيك، وعبر التخلص 
البالستيكية،  العبوات  تلك  من 
فأنــت ال تقوم فقط بتحســني 
صحتك، بل تقــوم أيضاً بتوفير 

املال وإنقاذ األرض.

المياه المعبأة في القناني البالستيكية ليست آمنة دوما

املياه املعبأة

متابعة الصباح الجديد:
يعــد النمل أحــد أكثــر اخمللوقات 
انتشاراً على ســطح كوكبنا كما 
ويتميز عاملــه بالكثير من الغموض 
واألمور املثيــرة، وهو موجود في كل 

مكان.
يتميــز عالــم النمــل بالكثير من 
األشــياء املثيرة التي تعد مجهولة 
للعديــد من البشــر، وهــذه أهم 
احلقائق عن العالم اخلفي للمخلوق 

الصغير.
- أعداد النمل تفوق أعداد البشــر: 
يعيش على كوكــب األرض نحو7,7 
مليار نســمة للوهلــة األولى يبدو 
بأعداد  مبقارنته  لكــن  كبيراً  الرقم 
النمــل التي تعيش علــى كوكبنا 
نفســه  يعد الرقم ضئيالً.،اذ يقدر 
عدد النمل بنحو 10 كوادريليون منلة 
)الكوادريليــون = 1 وعلــى ميينه 15 

صفراً(.

- النمــل أقدم من اإلنســان : يقدر 
علماء اآلثار بأن اإلنسان العاقل نشأ 
على األرض منــذ 200 ألف عام، في 
الوقت الذي يقــدر فيه عمر األرض 
بنحو 4,54 مليار ســنة، أما إنسان 
الهومــو فقــد تطور قبــل نحو2 
مليــون ســنة.ويقدر العلمــاء بأن 
النمل قد نشأ في منتصف العصر 
الطباشــيري أي قبل 110 الى 130 

مليون سنة.

- املــواد الكيميائيــة لغــة النمل 
التواصــل  النمــل  يســتطيع   :
باســتعمال  بفاعليــة  والتعــاون 
املــواد الكيميائية املعروفة باســم 
املواد  الفيرومونات.ومن خــالل هذه 
الكيميائية، يستطيع النمل إرسال 
إلى زمالئه، مع  رســائل بســيطة 
تنبيههم إلى اخلطر أو اإلشــارة إلى 

الوقت الذي يوجد فيه الطعام.
- يعــد من أقــوى اخمللوقــات التي 

بحجمــه : النمــل، مثــل معظم 
احلشرات الصغيرة، قوي إلى حد ما، 
فالنملة الواحدة لديها القدرة على 
رفع 3 أضعاف وزنها، وميكن أن تتدلى 
بينما حتمل نحو 100 مرة قدر وزنها.

- النمل ليس من قصار العمر: هناك 
العيش  النمل ميكنهــا  مــن  أنواع 
لســنوات، وميكــن أن تعيش امللكة 

عمراً أطول.
- معظــم النمــل الذي نشــاهده 

أنثى : ملكة النمل هي املســؤولة 
في املســتعمرة كما تضع البيوض 
وجميع النمل الشغاالت من اإلناث، 
املتناغم  التشــغيل  ومسؤوليتها 
للمستعمرة، ورعاية امللكة والذكور، 

والتخلص من النفايات.
فمن تتلقى غــذاء أكثر من البروتني 
تصبــح ملكة،في حني مــن تتناول 
البروتــني تصبح  أقــل من  كميات 

عاملة.

حقائق غريبة عن عالم النمل
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لندن ـ وكاالت:

الدوري  بصــدارة  ليفربــول  انفرد 
القدم  اإلجنليــزي املمتــاز لكــرة 
)البرمييرليج(، بفوزه على آرســنال 
(1-3( مســاء أول أمــس، ضمــن 
اجلولة الثالثة من عمر املســابقة، 
بـ3  الكاملة  العالمة  بعدما حقق 

انتصارات متتالية.
وأحرز أهداف ليفربول، الكاميروني 
جويــل ماتيب فــي الدقيقة )41( 
واملصــري محمد صــالح )49 من 
ركلة جــزاء( و)58(، فيما ســجل 
األوروجواياني لوكاس تورييرا هدف 
آرســنال الوحيد )85(.وبهذا الفوز، 
يرفــع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط 
من 3 انتصارات متتالية منذ بداية 
املســابقة ليحتل املركز األول، أما 
آرســنال فتجمد رصيــده عند 6 
نقاط، بعدما حقــق الفوز في أول 

مباراتني له باملسابقة.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فــإن ليفربول وصل 
للفــوز رقم 12 علــى التوالي في 
البرمييرليج، بواقــع 9 مباريات من 
املوســم املاضي، و3 خالل املوسم 
في  األولى  للمــرة  وذلــك  احلالي، 
تاريخــه بالنظام اجلديــد للدوري 
اإلجنليــزي، والذي بدأ عــام 1992.

هذا  ليفربــول  حقق  وأن  وســبق 
الرقم من قبل، في الدوري بنظامه 
القدمي، في الفترة ما بني شــهري 
نيســان وتشــرين األول مــن عام 

.1990
وأعــرب مــدرب ليفربــول يورجن 
بــأداء  ســعادته  عــن  كلــوب، 
تصريحات  في  كلوب  العبيه،وقال 
لشــبكة »ســكاي ســبورتس« 

اللقاء: »كانت مباراة  انتهاء  عقب 
رائعة من طرفنا فــي وقت مبكر 
من املوســم، األداء مفعم بالقوة 
وهي  والعاطفة،  والنهم  والطاقة 
أمــور حتتاجهــا أمام فريــق مثل 

آرسنال«.

واعترف كلوب بأنه لــم يتوقع أن 
اللقاء،  خالل  للدفاع  آرسنال  يلجأ 
بعض  متفاجئــون  »نحــن  قائال: 
الشــيء من طريقــة لعبهم، لم 
نتوقــع أنهم ســلعبون بطريقة 
)4-1-2-1-2( لكننا غيرنا  املاســة 

بعض األمور وتأقلمنا جيدا«.
وأضــاف: »فــي الدقائق العشــر 
األخيرة رأيت نســبة االســتحواذ 
على الكرة 53 إلى 47.. شيء كهذا، 
الـ80 األولى كنا  لكن في الدقائق 
نتحكم متاما بزمام األمور، لســنا 

في ديزني النــد، وال نحتاج لتقدمي 
املتعة في كل ثانية«.

وعلق كلوب على ركلة اجلزاء التي 
منحها احلكم لفريقه بعد شــد 
مــن دافيد لويــز لقميص محمد 
صالح بقوله: »القرار بشــأن ركلة 

اجلزاء كان واضحا، هدف مو الثالث 
)الثاني لــه( كان رائعا بحق، لكن 
هويتنا  مثيرا،  كان  الشــبان  ثبات 

تتمثل باحلدة وهذا ما أظهرناه ».
وهــذه ثالث مبــاراة منــذ بداية 
في  ليفربول  فيها  يفشل  املوسم 
احلفاظ على نظافة شباكه، وقال 
كلوب عن ذلك: »كنت سأود اإلبقاء 
على شــباكنا نظيفة، لكن هذه 
األمور حتدث، إنهم )آرســنال( فريق 
من جــودة عالية، لم أر العديد من 
الفرص لهم، لكننا كنا متحكمني 
متامــا اليــوم واســتحقينا الفوز 

بالتأكيد«.
وفــي تصريحــات أخــرى نقلتها 
هيئة اإلذاعــة البريطانية )بي بي 
سي(، أشــاد كلوب بأداء مهاجمه 
رغم  فيرمينو  روبرتــو  البرازيلــي 
عدم قدرته على هز الشباك قائال: 
»فيرمينو.. يا لــه من العب، إنه ال 
يصدق، أنا سعيد للغاية من األداء، 
لم أرى العبا واحدا ســيئا الليلة، 
أو أدى دون املســتوى، فابينيو أيضا 

كان مثيرا«.
يونايتد على  مانشســتر  وسقط 
باخلسارة  ملعبه ووسط جماهيره 
بهدفني  بــاالس  كريســتال  أمام 
بهدف  الضيــوف  تقــدم  لهدف، 
جوردان آيو بالدقيقــة 32، وتعادل 
دانييل جيمس ألصحاب األرض في 
الدقيقة 89، قبل أن يســجل فان 
أنهولــت هدف الفوز لكريســتال 
93.وواصل  الدقيقــة  فــي  باالس 
تعادله  النقــاط بعد  نزيف  املانيو 
وولفرهامبتون  مع  املاضية  اجلولة 
1-1، ليتســاوى الفريقان  بنتيجة 
4 نقاط لــكل منهما في  برصيد 
باقي  عنــه  ستســفر  ما  انتظار 

مباريات اجلولة.

تونس وكاالت:
الدور  الســاحلي،  النجــم  بلغ 
التمهيــدي الثاني مــن بطولة 
دوري أبطــال أفريقيا، بعد الفوز 
على هافيا كوناكــري )7-1( في 
إياب الــدور التمهيدي األول.كان 

النجم الســاحلي، خسر مباراة 
الذهاب )1-2(، ليفــوز )8-3( في 
الدور  ويبلغ  املباراتــني،  مجموع 

الثاني.
الســاحلي  النجــم  اكتفــى 
بتسجيل هدف واحد في الشوط 

األول في الدقيقة )38( عن طريق 
مرتضى بن وناس من ركلة جزاء. 
هدًفا  حسن  احلاج  حازم  وسجل 
في الدقيقة )45(، مت إلغاؤه بداعي 
التسلل.وفي الشوط الثاني، جنح 
النجم الســاحلي في تسجيل 

6 أهــداف متتاليــة بدأها كرمي 
بالعربي فــي الدقيقة )47(، ولم 
مير ســوى 4 دقائق، حتى سجل 
الثالث  الهدف  بالعربــي،  فراس 
في الدقيقــة )51(.. وبعد دقيقة 
واحــدة، أضــاف كــرمي العريبي 

بتصويبة صاروخيــة غالط بها 
احلارس إيلي اوندو، الهدف الرابع، 
ل هافيا  وفي الدقيقة )53(، سجَّ
الوحيد في  كوناكــري، هدفــه 
اللقاء، بتوقيع جون موستا.وفي 
الدقيقــة )55(، أضــاف اجلزائري 

كرمي العريبــي، الهدف اخلامس، 
وفي الدقيقة )62(، سجل فراس 
بلعربي الهدف السادس.واختتم 
في  أهدافه  الســاحلي،  النجم 
الدقيقــة )85( عــن طريق كرمي 

بالعربي.

سباعية للنجم الساحلي بدوري األبطال

كريستال باالس يغتال مانشستر يونايتد في أولد ترافورد

ليفربول يضرب آرسنال بثالثية وينفرد بصدارة البريميرليج

احدى محاوالت صالح على مرمى أرسنال

مدريد ـ وكاالت:
حقق الفرنســي كرمي بنزميا مهاجم ريال مدريد، رقًما 
قياســًيا خالل مواجهة بلد الوليد، مســاء أول أمس، 
ضمن منافســات اجلولة الثانية من الليجا.وســجل 
بنزميا، هدف ريال مدريد الوحيد في املباراة، التي انتهت 

بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن بنزميا أصبح 
أول العب فرنســي يصل إلــى 150 هدًفــا في تاريخ 
الليجا، وســابع العب في تاريخ ريال مدريد يصل لهذا 
الرقم.وبهذا التعادل، يحتــل ريال مدريد، املركز الثاني 
بجدول ترتيب الليجا برصيد 4 نقاط بفارق األهداف عن 

بلد الوليد ثالث الترتيب.

ميونيخ ـ وكاالت:
ســجل البولندي روبرت ليفاندوفســكي 3 أهداف 
)هاتريك(، حســم بها فوز الفريــق البافاري، بثالثية 
نظيفة على حســاب شالكة.وبحســب شــبكة 
»أوبتا« لإلحصائيات، فإن ليفاندوفســكي بات أول 
العب في الدوري األملاني يســجل ثنائية على األقل، 
فــي أول مباراتني من املســابقة، منذ عــام 2005.

وسبق ليفاندوفسكي في حتقيق هذا الرقم، النجم 
الهولندي روي ماكاي، العب بايرن ميونخ الســابق.

ويحتل ليفاندوفسكي صدارة هدافي البوندسليجا 
برصيد 5 أهداف.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نادي الوكرة القطري، التعاقد بشــكل رســمي 
مع الالعب املالي عثمان كوليبالي ملدة موســم واحد.

وســيتم قيد الالعب املالــي اجلديد بــداًل من جميل 
اليحمــدي الذي تعرض لإلصابة فــي مباراة ودية أمام 
غازي عنتاب التركي خالل املعســكر اخلارجي للفريق.

وأثبتــت الفحوصــات الطبيــة التي أجريــت جلميل 
اليحمدي، إصابته بقطع فــي الرباط الصليبي، وهي 
اإلصابة التي سيغيب على إثرها ملدة تترواح بني 6 إلى 

8 أشهر.

بنزيما يدخل تاريخ الليجا 

ليفاندوفسكي 
يعادل رقم ماكاي

الوكرة يتعاقد
 مع كوليبالي

 9:45 مساًء

مفكرة اليوم

إنتر ميالن ـ ليتشي
الدوري اإليطالي



إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
والرياضة  الشــباب  وزيــر  برعايــة 
الدكتور احمــد رياض طالب اقامت 
 / واحملافظات  االقاليم  دائرة شــؤون 
في  الرياضية  املوهبة  رعاية  مديرية 
بسماية مهرجانها االول بلعبة كرة 
القدم ، والذي اســتمر يومي الثاني 
والعشــرين والثالث والعشرين من 
آب احلالي مبشاركة املواهب الكروية 
من الفئــات العمرية مــن تولدات 

اعوام ٢٠٠٤الى ٢٠٠٩.
مدير املديرية ســوالف حسن قال ان 
بالتعــاون مع مركز  املهرجان نظم 
املوهبة الرياضية في واسط ، انطالقاً 
املراكز  تبادل اخلبــرات بني  من مبدأ 
الوطنية لرعايــة املوهبة الرياضية 

في العراق، وصوال الى رياضة االجناز 
باللعبة  الوطنية  املنتخبات  ومتثيل 
املهرجــان يؤســس  ان  ، مضيفــاً 
إلقامة بطوالت مســتمرة يسودها 

والترويحــي  التنافســي  الطابــع 
لتنشــيط احلركــة الرياضيــة في 
الفئات العمرية كمرتكز لرفد الكرة 

العراقية بالدماء اجلديدة.

بغداد ـ طه الجنابي:
برعايــة الســيد الــواء عامــر 
صــدام مديــر حماية املنشــأت 
والشــخصيات في بغداد يواصل 
حتضيراتهم  مالكمــني  عشــرة 
الداخلية  وزيــر  كاس  لبطولــة 
مطلع الشــهر املقبل باشــراف 

ومســاعده   يهم  فــراس  املدرب 
محمد صبار .

العميري،  ، مرتضى  العقيد  وقال 
املشــرف على االلعــاب ان دعم 
متواصلة  اللواء  الســيد  ورعاية 
اجلاهزية  اكملــوا  لالبطال حيث 
ستشــهد  التــي  للبطولــة 

منافســات قويــه  ونديــة بني 
ان فريقا  الى  املالكمني، مشــيرا 
كامال مؤلف من عشرة مالكمني 
سيشــاركون فــي منافســات 
البطولة علمــا ان الفريق حصد 
اخر ثــالث بطوالت لبطولة كأس 

الوزير.

قبضات حماية المنشأت جاهزة لكأس الوزير

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفرعي  الديــن  احتاد صــالح  نظم 
احملافظة  أندية  بطولة  بالتايكواندو 
للمتقدمني مبشــاركةنحو 50 العباً 
ميثلون 9 أنديــة ومراكز تخصصية 
هــي » أندية ســعد والطوز وصالح 
الدين وبلد وآقصــو واملركز الوطني 
للموهبة الرياضية فرع صالح الدين 
الرياحني والقائد  التدريبية  واملدارس 

صالح الدين األيوبي وامللوية«.
الفرعــي  االحتــاد  رئيــس  وقــال 
للتايكوانــدو فــي محافظة صالح 
البطولة  ان  بشــير،  راجــي  الدين، 
قاعة منتدى شــباب  فــي  اقيمت 
صــالح الدين فــي مجمــع الدور، 
واحرز لقبها فريق نادي ســعد تاله 
نــادي الطوز ثم نادي صــالح الدين، 
واشار إلى ان احتاده سينظم بطولة 
املنطقة الوســط فــي قاعة كلية 
الرياضة  وعلــوم  البدنية  التربيــة 
في جامعــة تكريت وهــي بطولة 
مخصصة للمتقدمني في املنطقة 
الوســطى التي تضم »صالح الدين 

وديالى ونينوى واألنبار«.
ودعا، بشير املسؤولني في محافظة 

صــالح الدين الــى مد يــد العون 
لتنفيذ  الدعــم  وتقــدمي  للرياضة 
النشــاطات الرياضية التي تسهم 
في اســتقرار احملافظــة اكثر ومتنح 
اجملال  فــي  لإلبداع  فرص  الشــباب 

الرياضي والشبابي.
الدين  احتــاد صــالح  رئيس  وقــدم 
إلى  شــكره  بالتايكواندو،  الفرعي 
عميد كليــة التربية البدنية وعلوم 
أ.د  تكريــت،  فــي جامعة  الرياضة 
جاســم عباس علي، ملــا يبذله من 
جهود فــي دعم مســيرة الرياضة 
واجنــاح منافســاتها والعمل على 

اجلامعة  رئيس  موافقة  استحصال 
علــى فتح ابوابها قاعــات اجلامعة 
امام الرياضيني لتنفيذ األنشطة مبا 
احملافظاة  استقرار  صالح  في  يصب 
ودعم القطاعني الشبابي والرياضي.

واكد ان 15 نادياً في احملافظة قرروا ان 
ينظموا مبظاهرات سلمية في املدة 
ان  تأمل  الذي  الدعم  املقبلة لغياب 
حتصل عليه من اجلهات املســؤولة 
في احملافظة، حيث هنالك تهميشا 
واضحاً  وغياباً  الرياضي  اجلانب  لدور 
للمســؤولني في عدم ايالء الرياضة 

اي اهتمام يذكر.
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بغداد ـ فالح الناصر:

اعلن امني ســر االحتــاد املركزي 
للمالكمة، علــي عبد الزهرة، ان 
احتــاده يتطلع بثقة لتســجيل 
املقبلة،  البطــوالت  في  جناحات 
وفــي مقدمتها بطولــة العالم 
لفئة املتقدمني التي ستقام في 
وبطولة  املقبل،  الشــهر  روسيا 
آسيا لفئة الناشــئني املقررة ان 
تقام في الفجيرة بدولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة مطلع شــهر 

تشرين األول املقبل.
الوطنــي  املنتخــب  واضــاف: 
للمتقدمني الــذي يقوده املدربان 
علــي،  وصــادق  احللــو  طــارق 
سيشارك في نزاالت العالم التي 
تضيفها روســيا وسيرأس وفدنا 
اللعبة، علي تكليف،  رئيس احتاد 
العالقات  إلى تعزيز  حيث نتطلع 
مــع دول العالــم مبــا يصب في 
العراقية،  القفازات  تقدم  صالح 
سيشارك منتخبنا بـ 3 مالكمني، 
احدهم البطل كرار كاظم سهر، 
الذي نعول عليه وعلى رفاقه في 
تسجيل افضل اإلجنازات خارجيا.

الوطنــي لفئة  املنتخب  وقــال: 
تدريباتــه  يــؤدي  املتقدمــني 
املنتظمة في بغــداد، ومن املقرر 
ان يتم تكثيف حتضيراته لبطولة 
العالم مبعســكر تدريبي داخلي، 
وكان املفترض ان نضيف املنتخب 
الســوري في بغداد الجراء نزاالت 
لكن  العالم،  بطولــة  قبل  ودية 
االخيــر اعتــذر بســبب ظروف 

خاصة.
الناشــئني،  منتخــب  وبشــأن 
بطولة  فــي  فأنــه سيشــارك 
آســيا املقبلة، بطمــوح التفوق 
وحتقيق األوســمة، فقــد افرزت 
بطولــة أنديــة العــراق األخيرة 

اقيمت  التــي  الناشــئني  لفئة 
في حلبة املركــز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضيــة باملالكمة في 
 186 مبشاركة  الشبابية،  املدينة 
مالكما ميثلون 46 ناديا من شتى 
احملافظات، افرزت خامات متميزة، 
وسيتم تشــكيل منتخب لفئة 
الناشــئني مواليــد 2004/2003 
وال  القارة،  نزاالت  في  للمشاركة 
بد مــن تقدمي الشــكر إلى وزارة 

الشــباب والرياضة/ دائرة شؤون 
املركز  قسم  واحملافظات  االقاليم 
الوطنــي ملا يقدمونــه من دعم 
لتعزيز عمل احتاد اللعبة املركزي، 
حيث تقام البطوالت بالتنســيق 
والتعاون مع املسؤولني في الوزارة 
مثالي  بشكل  والقسم  والدائرة 

جدا.
الناشــئني  ان منتخب  واوضــح 
يشــرف علــى اعــداده املــدرب 

جافيــد  احملتــرف،  األربيجانــي 
إبراهيم، ويضــم املالك التدريبي 
رافد خليل  الدكتــور  املؤلف من 
وســراقة  الزهرة  عبــد  ومحمد 

صبيح ورسول جبر وأنور جاسم.
وقال ان االحتاد املركزي، ســيعمل 
بقائمة جديــدة تقوميية تتضمن 
350 نقطــة تخــص املــالكات 
املنتخبات  العاملة في  التدريبية 
الوطنية، وســيتم في ضوء هذه 

القائمة، استمرار املدرب او ابعاده 
واآلليات  والشــروط  يتناسب  مبا 
اخلاصة التــي يراها االحتاد وجلانه 
الفنية تصب فــي صالح تطوير 

اللعبة.
عبد الزهــرة، قال ان مشــاركة 
بطولة  اول  في  األشبال  منتخب 
تقام على صعيد القارة االسيوية 
واحتضنهتــا الكويت، وشــارك 
العراق بـ 7 العبني شهدت تعرض 

الالعبــني إلــى ظلــم حتكيمي 
واضح، حيث لم يشــمل الظلم 
العبــي العراق، بل امتــد لبقية 
إلى  املشاركني، منوها  العرب  دور 
الفوز  العــراق كانت  ان حصيلة 
بوســام فضي واحد عــن طريق 
املالكــم احمد علي قاســم في 
البطولــة التــي هيمــن عليها 
العبي اوزبكستان الذين اشتركوا 
بـــ 14 العبــاً حصلــوا على 14 

وسامأً منها 12 ذهب.
امني ســر احتــاد املالكمــة، وهو 
عضو احتاد اللعبــة العربي، اكد 
انه اجتمع مؤخــراً برئيس االحتاد 
القطري،  للمالكمــة،  العربــي 
استحصال  ومت  الكاظم،  يوسف 
املوافقات األوليــة على تضييف 
العربيــة  للبطولــة  العــراق 
للناشئني في بغداد حيث سيتم 
اصدار القرار رســميا شهر أيلول 
املقبــل، فــي حني مــن املقرر ان 
تضيف الكويت شهر تشرين األول 
األندية  بطولة  املقبلني  الثاني  او 
للمتقدمني،  باملالكمــة  العربية 
مبينــا ان العــراق يتطلــع إلى 
العربي  االحتاد  اجتمــاع  تضييف 
املقبل في بغداد واستعادة امجاد 
رياضــة الفن النبيــل التي يعد 
العــراق مؤسســها عربيا، فقد 
تقلد الراحل غــازي عبد الصمد 
العربي  لالحتاد  رئيس  أول  منصب 

باملالكمة.
وبشــأن مشــاركة حــكام في 
البطوالت اخلارجية، اشــار إلى ان 
االحتاد يتطلع إلــى تعزيز حضور 
التحكيــم العراقي فــي احملافل 
اخلارجيــة، لكن الدعــوات طاملا 
تكــون مختصــرة، فيما اشــاد 
مبشاركة احلكم جاسم جواد في 
بطولة آسيا االولى لفئة االشبال 
الناجحة لنحو  بالكويت وقيادته 

14 نزاالً.

نزاالت ناشئة العرب في بغداد
وهدفنا النجاح في بطولتي العالم وآسيا 

العراق يضيف دورة امين سر اتحاد المالكمة.. علي عبد الزهرة:
األلعاب العربية 

دعوة لنقل مباراة العراق 
واوزبكستان الودية

التنس األرضي في 
بطولة طرابزون

رزكار مدربًا 
للناشئات بالسلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، 
ان العــراق سيســتضيف دورة االلعــاب  
العربية الثالثة عشــر في ســنة 2021.

الرسمية على  الوزير عبر صفحته  ونشر 
»فيسبوك« انه »بعد عدة لقاءات وحوارات 
استطعنا أن  يستضيف العراق وألول مرة  
في تاريخــه دورة االلعاب العربية  الثالثة 
عشــر 2021 والتي كانت مقررة أقامتها 
في بيروت«.وتابع »شــكرا لكل من وقف 
الرياضي العربي  معنا وجعل هذا العرس 

في العراق«.

إعالم اتحاد الكرة
القدم  لكــرة  العراقــي  االحتــاد  يدعــو 
نقل  حقوق  بشــراء  الراغبة  الشــركات 
وتذاكر واعالنــات مباراة املنتخب الوطني 
الدوليــة الودية التي ســيخوضها امام 
نظيره االوزبكي في التاســع من الشهر 
املقبل على ملعــب املدينة الرياضية في 
العاصمــة االردنية عمان، علــى ان يتم 
تقدمي العطــاءات ابتداًء من يوم غد االحد 
املوافق اخلامس والعشــرين من الشــهر 
اجلاري ولغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم 
االربعاء املقبل املوافق الثامن والعشــرين 

من الشهر نفسه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك املنتخب الوطني العراقي للتنس 
األرضــي في بطولــة طرابــزون الدولية 
املقرر إقامتها في تركيا للمدة من احلادي 
والعشــرين وحتى اخلامس والعشرين من 

شهر آب اجلاري.
ويــرأس الوفــد العراقــي للبطولة الذي 
يتألف مــن ثمانية أشــخاص بني العب 
ومدرب، ســتار حســن أمني مالي االحتاد 
واملــدرب ضيــاء علي.كما يضــم الوفد 
الالعبــني محمــد املهدي وعلــي عدنان 
وحسن خليل وحسني حامد ونصر مهدي 

ومحمد طالب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد العراقي املركزي لكرة السلة، 
تســمية جهاز فني جديد ملنتخب العراق 
للناشــئات.وقال رئيــس االحتــاد املركزي 
للعبــة حســني العميــدي ان »االحتــاد 
العراقي قرر تســمية رزكار توفيق، مدرباً 
باللعبة،  للناشــئات  العــراق  ملنتخــب 
له«.وأضاف  مدربة مساعدة  وشنو طاهر 
االربعاء  يوم  ان »االحتاد سيعقد  العميدي 
املقبل اجتماعاً، للتداول بعدة أمور، منها 
التحضير لبطولة غربي آسيا للناشئات، 
التي لــم يحدد وقتها او مــكان اقامتها 
حلد اآلن«.وكان من املقــرر ان تقام بطولة 
للناشئات في  الســلة  غربي آسيا بكرة 

محافظة السليمانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

التحق 3 العبني أجانب، بتدريبات أمانة 
بغداد في معسكره بالعاصمة املصرية 
القاهــرة، حتضيــرا للموســم املقبل.

وقال مدرب أمانــة بغداد، عصام حمد، 
الفريق  إن  تصريحــات صحفيــة،  في 
وصل إلى العاصمــة املصرية، للدخول 
فــي معســكر سيســتمر 10 أيــام.

الثالثة،  احملترفون  بالفريق  وســيلتحق 
املصــري محمد جبر معــارا من االحتاد 
السكندري، ومصطفى فرماوي، ناشئ 
األهلي السابق، واإليفواري جيان فيرمن 

كوري، معارا من بتروجيت املصري.
وأضــاف أن الفريق باشــر مرانه بواقع 
أمل  على  يوميــا،  تدريبيتني  وحدتــني 
خــوض ثالث مباريــات جتريبية، إحداها 
أمــام املقاولــون العرب، الــذي يربطه 
بغداد.وفريق  أمانة  مع  تعاون  بروتوكول 
أمانة بغــداد احتل املركــز الثامن في 
الدوري املمتاز ، باملوســم املاضي، حتت 

إشراف املدرب عصام حمد.
من جانبه، اوضح املدرب املساعد لكرة 
أمانة بغداد، وســام طالــب، ان فريقه 
ســيخوض فــي املعســكر التدريبي 
مباريات،   3 العربيــة  بجمهورية مصر 
أولها امام اليرموك الكويتي، وبتروجيت 

واجليش املصريان.. مبينا ان هذه املباريات 
تسهم في تعزيز مسيرة الفريق وتدعم 
الذي  اجلديد  املوسم  ملباريات  حتضيراته 
سينطلق يوم 14 أيلول املقبل بحسب 
جلنة املسابقات في احتاد الكرة املركزي.

واشــار إلى ان فريقه أعلن تشــكيلته 
املقبل، وتضم محمد فرحان  للموسم 
مشــرفا وعصام حمد مدربا ووســام 
طالب مدربا مســاعدا واحمد جاسم 
مدربا حلراس املرمى ورعد سلمان مدربا 
للياقة البدنية واحمد عزت منســقا ً 
إعالميا واملــالك الطبي املؤلف من رعد 
واحمد  محمد علــي وصالح مهــدي 
رشــيد وعلــي خضير واملــالك اإلداري 
الــذي يضم علي عبد احلســني وعامد 
إبراهيم،  وليث محمد ومشتاق  كاظم 
والالعبون » عالء كاطع وعلي جاســم 
ومؤمل محمد واحمــد خضير واحمد 
جبار وامين ارزيج وثامر برغش وجاســم 
محمد وجبار كرمي وحيدر فائق وخلدون 
ابراهيم وســتار جبار وســتار ياســني 
وسجاد حســن وسجاد حسني وعباس 
عبــد الهــادي وعلي قاســم ومحمد 
الكرمي ومصطفى  سالم ومرتضى عبد 
كرمي ومهيمن سليم مالخ وميالد فالخ 

وياسر نعيم يوسف رائد«.
إلى ذلك، اعلنــت الهيئة اإلدارية لنادي 
نفط الوســط الرياضــي، تعاقدها مع 

العب جديد، فضــاًل عن التجديد آلخر، 
لتمثيل فريقها الكروي في منافســات 
املوسم املقبل 2019-2020.وقال النادي 
في بيان ان ادارة النادي امتت التعاقد مع 
الالعب أسعد عبد اهلل قادماً من فريق 

احلسني بعقد ميتد ملوسمني.

واضــاف أن الالعــب التحــق بصفوف 
الفريق وشــارك في التدريبات اليومية 
حتت إشــراف املدرب راضي شنيشــل.

وتابع البيــان ان »ادارة نفط الوســط 
الالعب خضر علي  جددت تعاقدها مع 
للموســم الثاني لتمثيل كرة عندليب 

الفرات«.
كما تعاقــدت الهيئــة اإلدارية لنادي 
نفط الوســط، مع قلب دفاع السماوة 
الفريق  الســابق، كرار بجاي، ليمثــل 
اإلداري  املدير  املقبل.وقال  املوســم  في 
للفريــق نبيــل عباس، إن كــرار بجاي 

الوسط، وسيلتحق  وقع رسميا لنفط 
بالتدريبات اليومية بعد أن حصل األخير 
على البطاقــة اخلاصة به.وتابع: »بجاي 
واحد من خيارات اجلهاز الفني للموسم 
املقبل، ومن املتوقع أن يظهر بشــكل 
مميز«.وواصل: »الفريق أكمل تأشــيرات 
الدخول لتركيا وســيغادر يوم اخلميس 
املقبل للدخول مبعسكر تدريبي يستمر 
ملدة أسبوعني حتضيرا للموسم املقبل، 
ويتضمن خوض 3 مباريات جتريبية على 

أقل تقدير«.
وأشــار إلى أن مدرب اللياقة اإلسباني 
بابلــو كابلــو، التحق باجلهــاز الفني 
ويشــرف على حتضير الفريق للموسم 

املقبل، ويعد إضافة نوعية للفريق.
من جانبه، اعلن نادي اربيل الرياضي، أول 
أمس، تعاقده مع العب تونسي لتمثيل 
فريقــه الكروي.وقــال رئيــس الهيئة 
االدارية للنادي عبد اهلل مجيد ان »ادارة 
النــادي تعاقدت بشــكل رســمي مع 
الالعب احملترف التونسي تيجاني بلعيد، 
املوسم  منافســات  في  نادينا  لتمثيل 

الكروي املقبل 2020-2019«.
يشــار الى ان الالعب التونسي تيجاني 
بلعيد ســبق أن لعب ألندية إنتر ميالن، 
ايندهوفن، ســالفيا براك، مانشســتر 
ســيتي، ابويول نيقوســيا، اضافة الى 
خوضــه 19 مباراة دوليــة مع املنتخب 

التونسي.
من جانب اخر، اعلنــت الهيئة االدارية 
لنادي اربيل الرياضي، جتديد عقد العب 
فريقها الكروي كوسرت بايز.وقال رئيس 
الهيئة االدارية لنادي اربيل الرياضي عبد 
اهلل مجيــد، ان »الهيئة اإلدارية للنادي 
كوســرت  الالعب  مع  تعاقدها  جددت 
بايز ملدة موسمني«.يشار الى ان الالعب 
كوسرت بايز سبق له متثيل اندية اربيل 

والشرطة وزاخو والسليمانية.
من جانبه، ظفر نــادي احلدود، بخدمات 
احلــارس عمار علــي، قادما مــن فريق 
الصيفي  امليركاتــو  خــالل  الكهرباء، 
اجلاري.وقــال مــدرب احلــدود مظفــر 
جبار، إن عمار علــي ميثل آخر تعاقدات 
املقبل.وتابع:«سبق  للموســم  الفريق 
وأن تعاقدنــا مع مجموعــة جيدة من 
الالعبني الشــبان بحســب إمكانيات 
النــادي املاليــة، ونراهن علــى الوجوه 
املقبل«. املوسم  في  اجلديدة  الشــابة 
وأوضح: »الفريق ســيدخل معســكرا 
أربيل ينطلق  داخليا في مدينة  تدريبيا 
يوم غٍد، ويســتمر ملدة 10 أيام، نسعى 
الســتثماره في خلق انسجام بصفوف 
الفريق، الســيما بعد رحيــل نحو 12 
احلــدود مع مظفر  نادي  العبا«.وتعاقد 
جبار، خلالفة املدرب السابق عادل نعمة، 

الذي انتقل لتدريب الصناعات.

استعدادًا لمنافسات دوري الكرة الممتاز

3 تجريبيات ألمانة بغداد في القاهرة.. وأربيل يضم التونسي بلعيد 

تقرير

جانب من تدريبات أمانة بغداد في معسكره التدريبي بالقاهرة

علي عبد الزهرة رئيسا لوفد أشبال املالكمة في بطولة آسيا بالكويت

مهرجان بسماية األول

ابطال التايكواندو في صالح الدين

اتحاد صالح الدين ينظم بطولة مديرية موهبة بسماية تقيم مهرجانها الكروي األول
المحافظة بالتايكواندو
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عواقب االختيار 
السيء 

--1
الشــهوات مسلٌك  تلبية  الى  االنزالق 

خطر ، وخيُم العواقب ...
ورهيُب اآلثار والنتائج .

--2
وفي الســاحة البغداديــة اليوم أخبار 
يتهامــس بهــا البعض عن ســقوط 
)أحدهــم(  في الوحٍل بعــد أْن اقترن – 
على نحو العقد املوقت – بامرأة بارعة 

في االستغالل فابتزته أبشع ابتزاز ..!!
--3

يقال :
انها حتتفظ له بصورٍ تهدده بنشــرها 

!!..
وهو يخشى ذلك ، ألّن تلك الصور اذا ما 
انتشرت بني الناس ال تُبقي له باقية ..!!

--4
أنا ال اســتطيع ان اجــزم بصحِة ُكلِّ 
ما يثار عن الرجل مــن أقاويل ، اال انني 
اســتطيع ان اشــهد بصحة محاولٍة 
بائسٍةقام بها الستغالل أحد أصدقائه 

وايقاعه في الفخ .
لقد كتب اليه رسالة يقول فيها :

ان ابنته )فالنة( مريضه وهو يحتاج الى ) 
20 الــف دوالر( ملعاجلتها على أْن يرجعها 

في موعد قريب حدّده لذلك الصديق .
ابنته  فكتب له الصديق داعياً بشــفاء 
ومعتــذراً عــن تقــدمي املبلــغ املطلوب 

اقتراضه ..
وبهذا أثبت له انه ليس ممن تنطلي عليه 

احلَِيل ..
--5

كان هذا الرجل الشــهواني يخبر أنه ذو 
دَْخٍل شهرّي عالٍيقّدر بعشرين الف دوالر 

!!..
وهو الى ذلك رجل مليء، بادر الى شــراء 
بعض الشــقق الفخمة ببغــداد، فهو 

ليس بحاجة الى سيولة نقدية .
ومع تلك االدعاءات العريضة لم يكن من 
السهل تصديقُه في االحتياج الى املبلغ 

املطلوب اقتراُضه .
--6

ومما يؤســف له بشــّدة أْن يُوقع الرجُل 
نفَســُه في مثل هذه املطّبات – السيما 

وهو ممن دخل مرحلة الشيخوخة ...!!
--7

ان ما ســمعناه ال نقبله من الشــباب 
املراهقني فكيف مبن أصبح جداً منذ زمن 

بعيد ؟
--8

اننا اذ نكتب هــذه القصة ال نكتبها االّ 
بقصد التحذير من االسترسال مع هوى 
الهوى يقود  اتباع  النفس وشهواتها ألن 

الى ألوان من الهوان ...
االنزالق  الزلــل ومن  اللهم اعصمنا من 

واخللل في القول والعمل .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

توّقع الناقد التركي كينان 
أوزالنــش ان ترفع املمثلة 
التركية نسليهان أتاغول 
أجرها بعد عرض احللقات 
مسلســلها  من  األولى 

اجلديد "ابنة السفير".
نسليهان  ان  كينان  وقال 
تأخذ حاليــاً 36000 دوالر 
احللقــة  اميركــي عــن 
املتوقع  ومــن  الواحــدة، 
  50000 لـــ  ترفعــه  ان 
دوالر، مضيفــا ان عملها 
باهراً  جناحــاً  ســيحقق 
ونسب مشــاهدة عالية، 
نســليهان  فستضغط 
يزيدوا  كي  املنتجني  على 

من أجرها.

نسليهان  ان  ذكره  اجلدير 
تخــوض حاليــا بطولة 
"ابنــة  مسلســل 
الســفير"،  الــى جانب 
أجنني  التركــي  النجــم 
اكيوريك، وكان آخر عمل 
"احلب  مسلســل  لهــا 
األعمــى" مــع النجــم 
التركي بوراك أوزجيفيت.

بني  إشــتباكات  وقعــت 
احلــراس املكلفني بعملية 
الفنــان  حفــل  تأمــني 
رمضان،  محمــد  املصري 
الساحل  في  أمس  مساء 
الشمالي، اذ حاول عدد من 
الشــبان دخول احلفل من 
دون تذاكــر. وأدى التزاحم 
الســور  ســقوط  إلــى 
احلديــدي الــذي يحيــط 
مبكان احلفل، ممــا أدى إلى 
منهم  كبيرة  أعداد  دخول 
وهــو ما دفع احلــراس إلى 
في  العصــا  اســتعمال 
الفنان  نشر  مواجهتهم. 
املصــري محمــد رمضان 
صوراً من حفله األخير في 

وذلك  الشمالي،  الساحل 
على صفحته اخلاصة.

قائال:  وعّلق محمد عليها 
"احلمــد هلل رب العاملــني 
علــى هذا النجــاح أقوى 
حفلة في الساحل وأعلى 
نســبة حضور حفلة في 
الشمالي.  الساحل  تاريخ 
العدد تخطى الـ 150 ألفاً.

الفنانــة  حصلــت 
تايلور سويفت  األميركية 
على جائزة "أيقونة اختيار 
املراهقــني" فــي حفــل 
 ،Teen Choice Awards
إطالقها  مــع  بالتزامــن 

."Lover" ألبومها اجلديد
ووصل عــدد ألبومها من 
مليون  نحــو  املبيعــات 
العالم  حــول  نســخة 
من  أيــام  قبــل  وذلــك 
رســميًّا.  إصداره  موعد 
وكشفت صحيفة "ديلي 
أن  عن  البريطانية،  ميل" 
ليست  ســويفت  تايلور 
املــرة األولــى التي حتقق 
قبل  ساحقاً  جناًحا  فيها 
إذ  رسمًيا،  ألبومها  طرح 

حقق  بعدما  ذلــك  يأتي 
ألبــوم Reputation  عام 
2017 جناحــاً غير متوقع 
وتخطت مبيعاته املليون 
أســبوعه  في  نســخة 
الى  اإلشــارة  جتدر  األول، 
 Lover أن ألبــوم تايلــور
لســويفت البالغــة من 
سيجري  عاماً،   29 العمر 

طرحه غداً. 

نسليهان أتاغول 

تايلور سويفت

محمد رمضان

أخبــارهــــــــــم

وداد إبراهيم 
متحــف األزياء، صرح حضــاري، ألزياء 
امللــوك، وامللــكات، خــالل العهــود 
السومرية، واالشورية، والبابلية إضافة 
الى األزيــاء التراثية، وازيــاء الطوائف 
العديدة في العــراق، لكن اوليس ثمة 

غرابة في التسمية، " متحف األزياء؟
جتيب متــارا فهمي اخلفاف مســؤولة 
قســم املتحف )متحــف األزياء( في 

قسم العروض في دار األزياء العراقية:
تلبســها  التي  األزياء  - كانت قطــع 
العارضــات لســنوات غيــر صاحلــة 
للعرض، أي  قطعــة متحفية مثلما 
يطلــق عليهــا، وحتفظ فــي مخازن 
معزولة، وهــذا االجراء معمول به منذ 
تأســيس الدار في ســبعينيات القرن 
املاضــي، حتى كان هــذا املتحف، اذ مت 
اخراج كل األزياء من اخملازن وعرضها في 
هذا املتحف،  الذي اصبح جزءاً مهماً، 
العروض مبا يتضمن  وحيوياً في قسم 
من أزياء غاية في األهمية، وذات قيمة 
عالية جدا، حيث جند فيه قطعاً عمرها 
اكثر من 40 ســنة، صنعــت في الدار 

لغرض العرض في بداية التأسيس.
وتابعت: يزور املتحف، وبنحو يومي عدد 
كبير من الزائرين، ومنهم  شخصيات 
دبلوماســية، واجتماعية منهم، مثال 
سفراء الدول في العراق، وملكة جمال 
بلجيكا التي اعجبت بأزياء امللكات في 
مالبس  انتباهها  ولفــت  العهود،  كل 

زبيدة زوجة هارون الرشيد.
وعن أزيــاء املكونات، والطيف العراقي 
قالت: هذه األزياء تأتي للمتحف هدية 
اليزيدية،  مثــل  املكونــات  بعض  من 
والسريانية، واالشــورية، ونحن بصدد 
تســلم زي خــاص بســهل نينــوى،  
وتسلمنا من احد املهتمني بالتراث ما 
يســمى) جاروكات( )زي خاص باملكون 
املسيحي  لنساء نينوى ويصنع يدويا(. 
واهدتنا الســيدة )زهرة زنكنة( رئيسة 

منظمة  مجتمع مدني مالبس تخص 
العراق،  بني  احلدودي  الشــريط  سكان 
وايــران، وهي قطــع اصليــة عمرها 
اكثر من خمســني ســنة،  وباإلمكان 
اســتعمالها للعــرض، واملعــروف ان 
العراق فيــه تنوع حضــاري، وثقافي، 
وفلكلوري، وتراثي كبير، ومتشابك، لذا 
فهناك تشــابها كبيرا بني األزياء، مثال 
هناك زي اشــوري يشبه الى حد كبير 
الزي الســومري، والبابلــي مع بعض 
التغيير، او اإلضافــات،  وما مييز األزياء 

في العراق من شماله الى جنوبه انها 
امتداد بني الثقافات التي عاشت على 

ارض العراق. 
 اما عن مستقبل هذا املتحف فقالت: 
املتحــف وان كان يضم عدداً كبيراً من 
األزياء اخلاصة بالشــعوب، واحلضارات، 
واملكونــات اال انــه صغير جــدا فهو 
يتضمن ثالثة أروقة صغيرة، ومتداخلة 
فيما بينها، لذا نســعى الى توســيع 
املتحــف، على ان يكــون لكل مرحلة 
زمنيــة رواق خاص، مثــال  رواق كامل 

واالكسســوارات،  الســومرية  لألزياء 
في  تســتعمل  كانت  التــي  واألدوات 
واملهرجانــات   واالعيــاد،  املناســبات، 
بطريقة تنقل املشاهد الى عمق احلياة 
بعض  وحتى  وهكــذا،  االجتماعيــة، 
املستلزمات اخلاصة بامللوك، او امللكات، 
ونطمح ان يكون هناك رواق خاص بكل 
مكون، او طيــف عراقي، والعام املقبل 
أي  الذهبي  باليوبيل  الدار  ســتحتفل 
مــرور 50 عاما على تأسيســها، وقد 

تشهد تغييرات كثيرة باملناسبة. 

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــركة االتصاالت الصينية 
العمالقة عــن إطالق "أقوى معالج 

في العالم اسيند 910 "
للشــركة،  التنفيذي  الرئيس  وقال 
إريك شــو، إن إطالق املعالج اجلديد، 
إلى جانــب إطار عمل للحوســبة 
متعدد األغراض للذكاء االصطناعي 
مرحلة جديدة  ميثل   ،"MindSpore"
في اســتراتيجية ضمان املعلومات
املرتبطة  وإدارة اخملاطر  وتأمينها    Al

باستعمال املعاجلة في هواوي.
وأشــارت شــركة هــواوي، أن أداء 
أســيند 910 ينتمي إلى سلســلة 
ويعد  ماكــس،  أســيند  شــرائح 
الشــركة  اســتراتيجية  من  جزءا 

كاملــة  مجموعــة  لبنــاء 
الذكاء  ســيناريوهات  جلميــع 

إضافة  االصطناعــي، 
املعالــج  أن  إلــى 

يصــرف  اجلديــد 
بكثير  أقل  طاقة 

من املتوقع.

وأضاف شــو: إن Ascend 910 يعمل 
بنحــو أفضل بكثير ممــا توقعنا، إنه 
بالتأكيد يتمتع بقدرة حســابية 
أكبر من أي معالج AI آخر في 

العالم.
مواصلة  إلى  هواوي  وتسعى 
االستثمار في معاجلات 
IA لتوفيــر قــدرة 
أكبر  معاجلــة 

للتكيف  وقابلة  معقولة  وبأســعار 
لتلبية احتياجات مجموعة واســعة 
معاجلة  مثــل  الســيناريوهات،  من 

املركبات للقيادة الذاتية والتدريب.
يذكر أن الشــركة الصينية "هواوي" 
وضعــت فــي "القائمة الســوداء" 
األميركية بحجة  املتحــدة  للواليات 
أن الشــركة تقوم بأنشطة مخالفة 
الرئيس  ليعلن الحقاً  القومي،  لألمن 
األميركــي دونالد ترامب عن تخفيف 

القيود املفروضة عليها.

هواوي تنتج أقوى معالج في العالم

روعة األزياء العراقية وما ارتدى
 ملوكنا وملكاتنا في متحف

إحدى أعمالها متارا فهمي اخلفاف

الصباح الجديد - وكاالت:
االميركية  املمثلــة  عرفــت 
داف  هيــالري  الشــقراء 
الشــهرة عبر مسلسلها 
الذي  ديزنــي  قنــاة  في 
حمل اسم الشخصية 
ليزي  جسدتها   التي 
طــوال  ماغوايــر 
مواسم  الســبعة 
. وبعــد ان حقــق 
وقتها  في  الفيلم 
تصــل  ايــرادات 
مليــون   55 الــى 
دوالر وانطلقــت من 
عالم  فــي  وقتهــا 
هوليوود لتصبح اليوم 
واخيراً  املراهقــني.  محبوبة 
قــررت العودة بالشــخصية 
التي عرفت شهرة واسعة جداً 
في موســم جديد جتســد فيه 
دور ليزي نفســها التي عرفناها 
فــي عمر الـــ 13 ســنة قبل في 
شــخصية ليزي التي اصبحت في 

عمر الـ 30.
لــم يعــرف ان كان كل املمثلــني 
سابقاً  باملسلسل  شــاركوا  الذي 
ســيعودون ايضا وتبقى التفاصيل 

غير معروفة. 
الفنية  داف حياتها  بدأت هيــالري 
املرأة  بدورٍ صغيــٍر في مسلســل 
احلقيقية عــام 1997، كما ظهرت 
بــدور كومبارس فــي فيلم اللعب 
عن ظهــر قلــب )1998( مع اخملرج 
والسيناريســت ويالرد كارول. وفي 
الســنة نفســها، حصلــت على 
أول دور أساســي لهــا فــي فيلم 
كاسبر يلتقي ويندي، املقتبس من 

القصص املصورة هارفي.

في عام 2000 شاركت هيالري بدور 
طفلة مريضة في مسلســل أمل 
شــيكاغو الذي كانــت تبثه قناة 
إن بي ســي. التي قدمــت لها دوراً 
فــي احللقة التجريبية ملسلســل 
منتج  لكن  داديــو  يدعى  كوميدي 
املسلســل قــام بالَتَخلًي عن داف 

قبل إذاعة املسلسل على التلفاز.
بعد أســابيع من تركها مسلسل 
داديو، حصلت داف على دور البطولة 
في املسلســل الكوميدي العائلي 
ليزي ماغواير. وقد شارك مع دف في 
هذا املسلسل العديد من األسماء 
مثــل آدم المبرج، واللينــا، وجيك 

توماس، وروبرت كارادين. 
ُعرض املسلســل ألول مرة في 21 
كانــون الثانــي ينايــر 2001، على 
عالياً،  ديزنــي. وحقق جناحــاً  قناة 
حيــث وصلت نســبة مشــاهدة 
احللقة الواحدة من املسلســل إلى 
واثر  2-3 مليون مشــاهدة.  معدل 
جناح املسلســل على هيالري، التي 
وصارت  واســعة،  بشهرة  حظيت 
اســتغلت  املراهقات.  بني  معروفة 
بالَترْوِيج  وبــدأت  الُفرصــة  ديزني 
للسلســلة، من خــالل طرح أغان 
وكتب ودمى أطفال، وألعاب َمْبِنّية 
على شــخصية هيــالري، وذكرت 
تقاريــر أن الشــركة حققت 100 

مليون دوالر من بيع السلع فقط.

هيالري داف تعود الى مسلسلها 
الشهير ليزي ماغواير

الصباح الجديد - وكاالت:
تصــدرت قصــة حب 
نادرة كللت بالزواج، بني 
فتاة تبلغ من العمر 27 
الثالثة  في  ورجال  عاماً 
عناويــن  والثمانــني، 
الصحف في إندونيسيا.

بشأن  الدائر  اجلدل  وبرغم 
الزوجني،  بني  العمري  الفارق 
56 عاماً، تقول الشابة  البالغ 
نوراينــي إنها وقعــت في حب 
وذلك  أول نظرة"،  سوديرغو "من 

في أول مرة رأتــه فيها في يوليو 
متوز املاضي.

العجــوز  نوراينــي  وشــاهدت 
رافقت  عندما  مرة  أول  سوديرغو 
الفتاة والديهــا إلى منزل الرجل 
فــي ديســا جاتيالبــا مبقاطعة 
املشورة،  لطلب  الوســطى  غاوا 
إعالم  على وفق ما ذكرت وسائل 

محلية.
نورايني  ومنذ ذلك احلــني، كانت 
زيارة  أجــل  من  األعــذار  تختلق 
أنــه لم يكن  برغم  ســوديرغو، 

يظهر أي مشــاعر جتاهها. لكنه 
لم يتمكن من مقاومة هذا احلب.
وفي حني وافقــت عائلة نورايني 
بنحو أســرع مما  الــزواج  علــى 
توقعتــه الفتاة، فــإن أكبر أبناء 
 51 العمر  من  ويبلغ  ســوديرغو، 
عامــا، كان غيــر مقتنــع بهذا 
النوع من االرتبــاط. وبعد أن رأى 
إصراراً من الفتاة على الزواج من 
الواقع  لألمر  استسلم  والدهما، 
ووافــق على الزيجــة التي جرت 

مراسمها قبل أيام.

"الحب يصنع المعجزات".. 56 عاما 
بين العريس وعروسه

الصباح الجديد - وكاالت:
أفادت التقارير بأن ناسا حتقق في ادعاء 
بأن رائدة فضاء تســللت إلى احلساب 
الســابق من محطة  لزوجها  البنكي 
ادعاء  أول  وهــذا  الدوليــة،  الفضــاء 

الرتكاب جرمية في الفضاء.
ماكلني  آن  الفضــاء  رائــدة  واعترفت 
احلســاب من محطة  إلى  بالتســلل 

الفضاء الدوليــة، لكنها نفت القيام 
بــأي مخالفــات، بحســب صحيفة 

"نيويورك تاميز".
ورفع ســامر ووردن، ضابط استخبارات 
القوات اجلوية، شــكوى ضــد زوجته 
ارتكاب  ومنذ  احملكمة،  إلى  الســابقة 

اخملالفــة املزعومــة عــادت الرائدة 
إلى  الفضاء  ماكلني من محطــة 

األرض.
الفضــاء  رائــدة  أخبــرت  ثــم 
أنها  من خالل محام،  الصحيفة 
أرادت فقــط التأكد من أن أموال 
العائلة كانت علــى ما يرام وأن 
هناك مــا يكفي من املال لدفع 

الفواتير والعناية بابنهما.
وكاالت  خمــس  وهنــاك 
فضــاء دولية مشــاركة في 
احملطــة الفضائيــة الدولية، 
والقانــون الوطنــي ينطبــق 
واملمتلكات  األشــخاص  على 

فــي الفضــاء. فــإذا ارتكــب 
الفضاء،  مواطن كندي جرمية في 

الكندي،  للقانون  فســيخضع 
للقانون  الروســي  واملواطــن 

الروسي.
وينــص قانون الفضــاء أيضا 
اجملرمني  تســليم  أحكام  على 
على األرض، وذلك في حال قررت 
أي دولة أنها ترغب في محاكمة 
مواطن من دولة أخرى بســبب 

في  سلوكه  سوء 
الفضاء.

بغداد - الصباح الجديد:
اإلذاعــي  امللتقــى  يســتضيف   
والتلفزيونــي الفنان رضــا احملمداوي 
لتجربتِه  وتثمينــاً  وتقديــراً  إعتزازاً 
الثقافيــة والفنية بوصفــِه مخرجاً 
وناقداً فنياً وشــاعراً، والــذي ما زال 
اجلمالي  والتواصل  بالعطاء  متوهجاً 
...وذلك يوم غد الثالثاء في الســاعة 
اجلواهري  قاعة  على  عصراً  اخلامسة 
فــي مبنــى االحتــاد العــام لالدباء 
والكتاب  االدباء  من  نخبة  وستحضر 
والفنانني اللقاء شهاداتهم  وآرائهم 
الفنان  بتجربــة  نظرهم  ووجهــات 

والكاتب رضا احملمداوي(
وناقـد،  ومخـرج  شاعـر  احملمــداوي، 

العديـــد  قـــدم 
املوضوعـات  مـــن 
فـــي  النقديــــة 
الدرامــا.  مجــال 

تخرج  من كلية 
الفنون اجلميلة 
 1986 عــام 
اصدر  بغداد، 
عتــه  مجمو

ية  لشعـــــر ا
بعنـــوان  االولى 

)عشر اصابـــع فـــي 
عســـل الوقـــت( عـــام 

الشـؤون  دار  عـن  بغـداد/   2002
الثقافيـة.

غدًا.. رضا المحمداوي ضيف 
الملتقى االذاعي والتلفزيوني

رائدة فضاء ترتكب اول جريمة خارج األرض 
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