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بغداد- وعد الشمري:
كشفت قائمة ســائرون، أمس 
للحصول  السعي  عن  السبت، 
اخلدمية  الــوزارات  خطط  على 
أن  إلى  أدائها، الفتة  بغية تقدمي 
رئيس احلكومة عادل عبد املهدي 
فشــل في املرحلة املاضية في 
اجنــاز العديد من امللفات أهمها 
والدرجات  الفســاد  مكافحــة 
اخلاصة، مشددة على أن ممارسة 
منه  الغرض  ليس  الرقابي  الدور 
استهداف شخصي إمنا سيكون 
الدســتورية  للســياقات  وفقاً 

واملهنية.
وقال النائب عــن القائمة رامي 
الســكيني، فــي حديــث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "قــوى 
سياســية عديــدة مــن بينها 
األحــزاب املنضوية إلــى قائمة 
ســائرون جتــد أن هنــاك ركوداً 
واألداء  السياسي  املشــهد  في 

احلكومي".
"رئيس  أن  الســكيني،  وأضاف 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي 
أعطــى تقريــره الســنوي إلى 
مجلس النواب، الذي وجدنا فيه 

االجناز،  نسب  في  كبيراً  تواضعاً 
ورّكز على اجلوانب النظرية أكثر 

من العملية".
بالدور  "قيامنــا  إلــى  وأشــار، 
التشريعي  الفصل  في  الرقابي 
املقبــل لن يكــون الهدف منه 
اســتهداف جهــة سياســية 
أو لشــخص عبد املهــدي، أمنا 
لتصحيح األداء احلكومي، وذلك 
يدخل في صلــب عمل مجلس 

النواب".
ولفت الســكيني، إلى أن "عبد 
املهــدي أعطانــا برنامجاً على 
عدد من املراحل وما وصلنا إليه 
لــم يتخــط %30، وأن ما يعاب 
عليه هو عدم اجمليء إلى مجلس 
النواب مــع بعض أعضاء وزارته 

ملناقشة أسباب هذا التلكؤ".
وأتهم، "عبد املهدي بعدم اتخاذه 
موقفاً حازماً أو قوّياً إزاء ضغوط 
الكتــل السياســية بوصفــه 
رئيســاً للــوزراء، وأن مهمتــه 
يفترض أن تكون عــدم اجملاملة 
أو اإلذعــان أو متريــر األجنــدات 

السياسية في احلكومة".
تتمة ص2

سائرون: انجاز الحكومة متواضع ونعتزم مواجهة 
الوزراء الخدميين بداية الفصل التشريعي المقبل 

مؤمتر صحفي سابق لكتلة سائرون

a

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهر مســح أجرته رويترز أن 
النفط اخلام  أوبك مــن  إنتاج 
ارتفع فــي آب للمــرة األولى 
هذا العــام بفعل زيــادة في 
اإلمدادات من العراق ونيجيريا 
غطت على تراجع في إمدادات 
السعوية وخســائر ناجتة عن 
األمريكيــة على  العقوبــات 

إيران.
وكانــت وزارة النفط قالت أن 
متوسط صادرات النفط اخلام 
من موانئ جنوب البالد املطلة 
على اخلليج بلــغ نحو 3.482 
مليون برميل يوميا منذ بداية 

آب.
وبلغت صادرات موانئ البصرة 
3.435 مليون برميل يوميا في 
متوز، ارتفاعــا من 3.39 مليون 

برميــل يوميــا في الشــهر 
السابق.

وينتج العــراق أقل من قدرته 
التي تقــدر بنحو  القصــوى 
خمســة ماليني برميل يوميا، 

وذلك متاشيا مع اتفاق خفض 
اإلنتــاج بني أوبــك ومنتجني 
آخرين مثل روسيا بهدف دعم 

األسعار.
منظمة  أن  إلى  املسح  وأشار 

البلــدان املصــدرة للبتــرول 
ضخت  عضوا   14 من  املؤلفة 
29.61 مليون برميل يوميا هذا 
ألف   80 قدرها  بزيادة  الشهر، 
برميل يوميا من الرقم املعدل 

لشــهر متوز والــذي كان أدنى 
مستوى جململ إنتاج أوبك منذ 

. 2014
وأظهر املســح أن السعودية 
لتقييد  مستمرة في خطتها 
منها  يطلبه  مما  بأكثر  اإلنتاج 
تقوده  اإلمدادات  إتفاق خلفض 
أوبك لدعم الســوق. وبالرغم 
من  العــام  هذا  نــداءات  من 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب ألوبــك بأن تزيد اإلنتاج 
إتفاق  املنتجني جــددوا  فــإن 

اإلمدادات في متوز.
أوبك  أعضاء  آب، حقــق  وفي 
األحد عشــر الذين يشملهم 
االتفــاق الــذي يســتمر اآلن 
نســبة   ،2020 آذار  حتــى 
بلغت 136 فــي املئة لإللتزام 
انخفاضا من  بالتخفيضــات 
150 باملئة في متوز. وضخ اثنان 
املعفيني  الثالثة  املنتجني  من 
انتاجهما  باإلتفاق  التقيد  من 

من اخلام.
فــي  زيــادة  أكبــر  وجــاءت 
برميل  ألــف   80 اإلمــدادات، 
يوميــا، مــن نيجيريــا أكبر 
أفريقيا  فــي  للخام  مصــدر 
والتي تسعى إلى حصة أعلى 
في أوبك واستمرت في آب في 
اإلنتاج فوق املستوى احملدد لها 

بأكبر هامش.
وجــاءت ثاني أكبر زيــادة، 60 
ألف برميــل يوميا، من العراق 
الــذي زاد صادراته من منافذه 
الشــمالية واجلنوبيــة، وفقا 

للمسح.
وجاءت زيادات صغيرة من ليبيا 
إذ استأنف حقل الشرارة، أكبر 
حقل نفطي في البالد، اإلنتاج 
في حوالي الثامن من آب بعد 
إغالق. وارتفع اإلنتاج الكويتي 
بشكل طفيف لكنه ظل أقل 

من احلصة اخملصصة للبالد.
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تقريـر

بفعل رفع اإلمدادات العراقية .. أوبك تسجل
أول زيادة انتاج في 2019

بلوغ صادرات موانئ البصرة 3.435 مليون برميل يوميا

بغداد - الصباح الجديد:
الدستوري،  الشأن  في  خبراء  أكد 
أمس السبت، أن اللجنة القانونية 
في مجلس النواب تشهد خالفات 
حادة وشديدة بشان مشروع قانون 
احملكمة االحتاديــة العليا، مبينني 
أن أعضــاء فيهــا يدفعــون إلى 
األحزاب  نوايا  متريره بسبب  إيقاف 
علــى  بالســيطرة  اإلســالمية 

القضاء، مشــددين علــى أن هذا 
التناحر يعكــس تهديداً حقيقياً 
ملنظومــة العدالــة فــي العراق 

ويعرضها إلى خطر جسيم.
إن  وقال اخلبير محمد الشــريف، 
مجلس  في  القانونيــة  "اللجنة 
النواب تشهد خالفات وتقاطعات 
قانون  مشــروع  بســبب  حــادة 
احملكمة االحتادية العليا، بني مؤيد 

شديد  ومعارض  احلالية  للصيغة 
لها".

وأضــاف الشــريف، أن "عدداً من 
األعضاء أدركوا خطورة املشــروع، 
الســيما بعد املواقــف الرافضة 
لتمريــره بصيغتــه احلاليــة من 
جهــات مهمــة فــي مقدمتها 
واجملمع  الكلدانيــة،  الكنيســة 
ومنظمات  العراقــي،  الفقهــي 

املدني،  واجملتمــع  عديــدة،  دولية 
واملتخصصني بالشأن القانوني".

"النوايــا ظهرت  أن  إلــى  ولفت، 
من خــالل االطالع على النصوص 
وحتليلها رغبة األحزاب اإلسالمية 
في إحكام السيطرة على القضاء 
العراقي بحجة مترير قانون جديدة 

للمحكمة االحتادية العليا".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اإلنســان  رئيــس جلنة حقوق  قال 
النيابية أرشــد الصاحلــي إن جلنة 
حقــوق اإلنســان النيابيــة تتابع 
املغيبني  بالــغ قضيــة  باهتمــام 
واخملتفــني واملعتقلــني قســرا وال 
تتمكــن عائالتهــم مــن الوصول 
اللجنــة  أوردت  وكانــت  إليهــم، 
الدوليــة للصليب األحمــر ان في 

األزمات  أكبــر  من  واحــدة  العراق 
املتعلقة باألشخاص املفقودين في 

العالم
وأضــاف رئيس اللجنــة: ان "هناك 
اهتماما واســعا باجــرا ء القراءة 
األولى للقانون ليتسنى لنا جميعا 
متابعــة هــذا امللف اإلنســاني" 
مؤكــدا بقوله "نتحمــل كلجنة 
حقوق االنسان جزءا كبيرا في هذه 

املسألة في حالة عدم الكشف عن 
هؤالء اخملتفني".

وأشــار إلى أنه " ال يوجد أي تعاون 
للســلطات احلكومية واألمنية مع 
جلنة حقوق االنسان بهذا اخلصوص، 
وســيتم اســتضافة املعنيني في 
بالفصل  البــدء  االمــر عقب  هذا 

التشريعي جمللس النواب العراقي".
الدولية  اللجنــة  وكانــت قالــت 

للصليــب األحمــر، إن العراق لديه 
املتعلقة  األزمــات  أكبر  واحدة من 
باألشــخاص املفقودين في العالم، 
وأعمال  النزاعــات  بســبب  وذلك 
عقود،  منــذ  املســتمرة  العنــف 
مشــيرة إلى أن "كل أسرة عراقية 
أو تعرف أحد  تتأثر بتلــك األزمــة 

املفقودين".
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خالفات حادة في البرلمان على مشروع قانون المحكمة االتحادية

أعضاء في اللجنة القانونية النيابية يخشون سيطرة األحزاب 
واالستيالء السياسي على القضاء 

الصالحي: ال تعاون للسلطات الحكومية واألمنية
معنا في قضية المغيبين 

اللجنة الدولية للصليب األحمر: مئات اآلالف من المفقودين في العراق بسبب الحرب

تصدير النفط والربط الكهربائي في 
6مباحثات عراقية تركية 200 مركز للتجميل تستنفذ اموال 

2المواطنين في محافظات اقليم كردستان  

منصة لتصدير النفط العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد تيار احلكمة املعارض" السبت" 
ان االعتصام امــام مجلس النواب 
هو احد خياراته املســتقبلية في 
حال عدم تصحيح مسار احلكومة 
وتنفيذ  الفســاد  محاربــة  فــي 

برنامجها.
وقــال النائــب عن التيار جاســم 
البخاتــي في تصريــح صحفي إن 
املعارضة يوجب علينا  الى  "ذهابنا 
مكاشــفة احلكومة بشكل علني 
وشــفاف عن اخطائها في تنفيذ 
ما تعهدت به امام ممثلي الشعب".
واضــاف ان "خطــاب رئيــس تيار 

احلكمة الســيد عمار احلكيم كان 
واضحا واليحتاج الى تفسير حيث 
وتنصلها  احلكومة  اخطاء  كشف 
عــن تنفيــذ البرنامــج احلكومي 
وفي  الفســاد  في محاربة  خاصة 
حال االســتمرار فان للتيار خيارات 
عدة منها تنفيذ اعتصام شــعبي 

مفتوح امام مجلس النواب".
واشــار البخاتي إلــى أن "حكومة 
قرارات  املهدي حكومة اصدار  عبد 
تنفيذها على  دون  ديوانيــة  واوامر 
االمر  ابرزهــا  ومــن  الواقــع  ارض 
الديوني اخلاص بحصر السالح بيد 
احلكومة وانهاء املظاهر املسلحة".

بغداد - الصباح الجديد:
رجــح اخلبيــر النفطــي حمــزة 
تســجيل  الســبت،  اجلواهــري، 
احلكومة االحتادية عجزا في موازنة  
2020 يصــل  الى 100 ترليون دينار 
بسبب السياســيات االقتصادية، 
مبينا ان التقديرات تشــير الى ان 
اكتمال خط نقل كردستان للنفط 
والذي ينقل نحو مليون و100 الف 
برميل يوميا ما ســيجبر احلكومة 

على تخفيض االنتاج من اجلنوب.

وقال اجلواهــري في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد امس، ان “التقديرات 
تشير الى انخفاض اسعار النفط 
عامليا، فضال عن اكتمال خط نقل 
كردستان للنفط والذي ينقل نحو 
مليــون و100 الف برميــل يوميا 
والذي تنفذه شــركة “روس نفط” 
الروسية  ما يخفض حصة العراق 
في احملافظــات اجلنوبية بنحو 400 
الف برميل يوميا على اقل تقدير”.
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بغداد - الصباح الجديد: 
الدوليــة  املنظمــة  أعلنــت 
للهجــرة امــس الســبت، أن 
16954 مهاجــراً اختاروا العودة 
بلدانهم  إلى  اليونان  طوًعا من 
األصلية خالل ثالث سنوات ، من 
حزيران 2016 حتى 28 آب 2019، 
فيما اكدت ان من بينهم 4187 

عراقياً.
وقالت املنظمــة في تقرير لها 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد 
ان عدد املهاجرين من باكستان 

4292 مهاجــراً تصــّدر قائمة 
طوًعا  عادت  جنسية   83 تضم 
الدولية  املنظمــة  مبســاعدة 
للهجــرة ، ثــم 4187 مهاجراً 
 1972 العراق ومن وجورجيا  من 
مهاجراً واجلزائر 1308 مهاجرين 

وأفغانستان 1295 مهاجراً .
ولفــت التقرير إلــى أن 12017 
مهاجراً من العائدين الطوعيني 
كانــوا من الذكــور و2817 من 

اإلناث و2120 من األطفال.
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الحكمة يهدد بـ"االعتصام" امام 
مجلس النواب في حال لم تصحح 

الحكومة مسارها

خبير نفطي: اكتمال خط نقل 
كردستان للنفط يرفع عجز الموازنة 

المقبلة الى 100 تريليون دينار

الهجرة الدولية: 16954 مهاجرا من 
اليونان عادوا الى بلدانهم طوعًا

 تزايد االنتقادات لعبد المهدي بعد فشله في مكافحة الفساد

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت جلنة االقتصاد واالستثمار 
النيابيــة عن جتــاوز حصــة اقليم 
كردستان في املوازنة االحتادية للعام 
احلالــي نســبة 17 % وهــي االعلى 

تاريخيا.
وقالت عضــو اللجنة ندى شــاكر 
جودت في تصريح صحفي ان  املوازنة 
انتهــت دون حصول بغــداد على اي 
اربيــل برغم االتفاق  مورد مالي من 

املســبق ما يجعل حصة كردستان 
ترتفع الى اكثر من 17 % من املوازنة 

االحتادية .
واضافــت جــودت ان االقليــم يبيع 
العراق في  نفطه من خالل حصــة 

اوبك دوليــا ،  اال انه ال مينح حكومة  
العراق اي برميل برغــم االتفاق بني 
الطرفــني ، والــذي يقضــي بالتزام 
حكومة االقليم بتســليم 250 الف 
برميــل اضافة الى مــوارد الكمارك 

، ما يجعل حصة االقليم  واملطارات 
ترتفع بنسبة غير مسبوقة .

السابقة  ان احلكومة  الى  واشــارت 
قدرت نســبة االقليم بـــ %12 بعد 
تدقيق سجل املوظفني واالحتياجات 

، فضــال عــن اجباره على تســليم 
، اال ان  ايــرادات الكمارك والنفــط 
حكومــة عــادل عبد املهــدي هي 
االضعف ولم تتمكن من الزام  اقليم 

كردستان بتطبيق بنود املوازنة .

حكومة عبد المهدي األضعف وحصة اقليم كردستان تجاوزت 17 % في الموازنة األخيرة
عضو في االقتصاد النيابية: 
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ببالغ الحزن واألســى وااللم تلقى رئيس 
التحرير اســماعيل زاير واســرة الصباح 
الجديــد نبــأ وفــاة الشــاعر والكاتب 
أمين عام  الخيــاط،  إبراهيم  والصحفي 

اتحاد األدباء والكتاب في العراق. 
والكتــاب،  األدبــاء  خســراتحاد  لقــد 
والمثقفيــن  المثقفــات  وجمهــرة 
واألديبات واألدباء الديمقراطيين، وكل 
محبي وأصدقاء وقراء إبراهيم الخياط، 
بموته شخصية ثقافية وأدبية المعة 
ومبدعــة كان في أوج عطائــه الفكري 

والثقافي والتنويري .
ونســأل المولى القديــر ان يلهم ذويه 
ومحبيه الصبر والســلوان وان يتغمده 
برحمته ويسكنه فسيح جناته ، انا هلل 

وانا اليه راجعون .

تعزية
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سائرون: اجناز احلكومة متواضع 
ونعتزم مواجهة الوزراء اخلدميني 
بداية الفصل التشريعي املقبل 

وأورد النائب عن سائرون، أن »رئيس 
مجلــس الــوزراء يجــب أن يكون 
وليس سياســياً،  تنفيذياً  منصباً 
وهو مــا كنا نســعى إليه طيلة 
املدة املاضيــة وحققناه في بعض 

املناصب السيما األمنية«.
ويواصــل، أن »مــا يقــارب العام 
أداء  علــى  مالحظــات  ســجلنا 
بعض الــوزراء وســنطلب منهم 
الســيما  التنفيذية  خططهــم 
واإلســكان  كاألعمــار  اخلدميــة 
والنقل والكهرباء، وعبد املهدي لم 
يستطع تصحيح األخطاء في تلك 

املؤسسات«.
وأوضح الســكيني، أن »التعاطي 
مع الــوزارات وتقوميهــا يجب أن 
املهنية  للســياقات  وفقــاً  يكون 
وبعيدة عن اجلوانب السياسية، وال 
ميكن التكهن مسبقاً بأن احملاسبة 
ستطال وزيراً معيناً من دون األخر«.
ورأى، أن »ملخــص املرحلة املاضية 
أظهــر لدينا إخفاق عبــد املهدي 
أهمها  امللفــات  العديــد من  في 
والدرجــات  الفســاد  مكافحــة 
اخلاصة التي وعد بها في برنامجه 

احلكومي«.
وأكمل السكيني بالقول، إن »عبد 
برضا  منصبــه  إلى  جــاء  املهدي 

جميع القوى السياســية مبا فيها 
التي تقــول أنها كانــت ال تعلم 
باختياره أو تعارضه، فهي تشاركنا 
فــي النجاحات وتتخلــى عنا في 

اإلخفاق«
االخر عن  النائب  من جانبه، ذكــر 
تصريح  في  الربيعي،  عالء  سائرون 
إلــى »الصباح اجلديــد«، أن »عمل 
مجلــس النــواب خــالل الفصل 
على  ســيكون  املقبل  التشريعي 
عدة محاور مــن بينها تقومي األداء 

احلكومي«.
»احلكومة  أن  الربيعــي،  وأضــاف 
شــهدت العديد مــن اإلخفاقات 
وأن تصحيحها من خالل الوسائل 
الرقابيــة ال يعنــي االســتهداف 
دستورية  ممارســة  إمنا  الشخصي 

صحيحة«.
وأكد، أن »العديــد من امللفات لم 
من  سعي  وهناك  تقدماً  تشــهد 
كتل عديدة حملاســبة مســؤولني 
تنفيذيني بســبب هــذا التعطيل 
في تقــدمي اخلدمات إلــى املواطن 

العراقي«.
يشــار إلى أن العديد مــن الكتل 
السياســية ســجلت مالحظات 
عديــدة علــى أداء حكومــة عبد 
باســتجواب  وهــددت  املهــدي، 
وزراء فيهــا نتيجة فشــلهم في 

مهامهم.

خبير نفطي: اكتمال خط نقل 
كردستان للنفط يرفع عجز 

املوازنة املقبلة الى 100 تريليون 
دينار

واضــاف ان “اميــركا ودول اخــرى 
اخلليج  في  احللفــاء  على  تضغط 
علــى تخفيــض اســعار النفط 
العامليــة بعد زيــادة الوفــرة في 
االســواق واخلروج من اتفاق اوبك”، 
االميركــي  “الســعي  ان  مبينــا 
النفط  اســعار  بوصول  سينتهي 

بنحو 50 دوالر للبرميل الواحد”.
واوضــح اجلواهــري، ان “تخفيض 
اجلنوبية  احملافظــات  مــن  االنتاج 
وابتــالع احلصــة االكبــر من قبل 
انخفاض  إلى  اضافة   ، كردســتان 
تقديرات اسعار النفط في املوازنة 
مع تســجيل نحو 72 تريلون دينار 
كعجز في موازنة 2020 سيسهم 
في رفع العجــز لنحو 100 ترليون 
كارثية  واالكثر  االعلــى  وهو  دينار 
وسيجره  العراق  مســتقبل  على 

نحو االفالس”.

الهجرة الدولية: 16954 مهاجرا 
من اليونان عادوا الى بلدانهم 

طوعاً
مشيرا الى ان املنظمة ساعدت في 
العودة الطوعيــة لـ3666 مهاجرًا 
كانــوا يقيمــون في جزر شــمال 
شــرقي بحر إيجة، كما تلقى نحو 

4270 مــن املهاجريــن العائديــن 
املســاعدة لدعم إعادة إدماج أكثر 
استدامة في مجتمعاتهم احمللية .
تلقوا  املغادريــن  أن  التقريــر  وبنّي 
املشــورة املتعلقة بالعودة، إضافة 
للحصول  اإلدارية  املســاعدة  إلى 
على وثائق السفر وتذاكر الطيران 
واملساعدة في املطار والدعم املالي 

لتغطية النفقات الفورية.

الصاحلي: ال تعاون للسلطات 
احلكومية واألمنية

معنا في قضية املغيبني 
وأوضحت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، أن عائالت مئات اآلالف من 
باليوم  حتتفل  العراقيني  املفقودين 

الدولي للمفقودين.
وأضافت كاترينا ريتز، رئيســة وفد 
للصليب  الدولية  للجنــة  العراق 
األحمــر، أن »العائــالت لم تفقد 
األمل أبًدا في البحث عن معلومات 
عن ذويهم املفقودين«، قائلة »نرى 
العاطفيــة  العواقــب  مباشــرة 

املفجعة لوالد أو طفل مفقود«.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، 
عادل عبد املهدي في بيان مشترك 
الدولية،  األحمر  الصليب  جلنة  مع 
لتسليط الضوء على يوم اخملتفني، 
إن »العراقيــني عانوا لفترة طويلة 
من النزاعات املســلحة املتتالية«، 
وأن احلكومــة »لــن تدخــر جهداً 

ملواصلة النظــر في مصير ومكان 
وجود هؤالء األشــخاص املفقودين 

وتقدمي األمل والدعم ألسرهم«

أعضاء في اللجنة القانونية 
النيابية يخشون سيطرة 

األحزاب واالستيالء السياسي 
على القضاء 

وشدد الشريف، على أن »الرافضني 
احلاليــة،  بصيغتــه  للمشــروع 
يدفعــون إلــى إيقاف مناقشــة 
القانون، والســعي إلعادة صياغته 
مرة أخــرى من خــالل إعادته إلى 

احملكمة االحتادية العليا«.
وأكــد، أن »التســابق الذي حتدث 
عنه بعــض النواب من اجل ضمان 
حصول كتل كبيــرة على مقاعد 
احملكمة باإلصرار على إقحام فقرة 
حتصــر تعيــني األعضــاء مبجلس 
انطباعا  أعطــى  األخر  هو  النواب 
العملية ال تعــدوا عن كونها  بان 
سعي لالســتيالء السياسي على 

القضاء«.
القانون  أستاذة  من جانبها، ذكرت 
الدســتوري مهــا الواســطي، أن 
»قانــون احملكمة االحتاديــة العليا 
يحتاج إلى متريره 220 نائباً على اقل 
تقدير بخالف القوانني األخرى التي 
املتواجدين  إلى نصف1+ من  حتتاج 

في جلسة مكتملة النصاب«.
»إيجاد  أن  الواســطي،  وأضافــت 

املشرع الدســتوري لهذه النسبة 
دليل على أهميته وأنه من القوانني 
وبالتالــي  املهمــة  الدســتورية 
يجب أن يكون إقــراره مبا يتفق مع 
الســياقات القضائية الصحيحة 
وعــدم التجــاوز علــى روح نظام 

العدالة«.
السياســية  »الكتــل  أن  وتــرى، 
حتاول ارتــكاب خطأ كبير ومتعمد 
إلى سياسي  القانون  بتحويل هذا 
رغبات  حســب  ويفصل  بامتيــاز 
يرفضه  ما  وهــو  واألحزاب،  الكتل 
املتخصصــون والباحثــون جملة 

وتفصيالً«.
وجتد الواســطي، أن »تزايد الرفض 
الكتل  للمشــروع يضع  الشعبي 
أمام موقف محــرج، بضرورة عدم 
طــرح القانون للتصويــت وإعادة 
صياغته مرة أخــرى من أجل عدم 
انتهــاك خصوصيــة منظومــة 
العدالــة العراقيــة واإلبقاء على 
اســتقاللها بعيــداً عــن التناحر 

السياسي«.
يشــار إلــى أن النائــب عــن تيار 
احلكمة جاســم البخاتي قد أكد 
اجلمعة  صحفية  تصريحــات  في 
والتســابق  التنافس  أن  املاضيــة 
على حجــز مكان لكل طرف داخل 
الســبب  كان  االحتادية  احملكمــة 
الرئيسي في عرقلة التصويت على 
مشــروع القانون برغم استكمال 

القراءة الثانية له.

بفعل رفع اإلمدادات العراقية .. 
أوبك تسجل أول زيادة انتاج في 

2019
وبعد أن أجرت في متــوز مزيدا من 
اخلفض في اإلمدادات عن املستوى 
احملــدد لهــا وذلــك في مســعى 
لتقليص اخملزونات، أبقت السعودية 
على معدل مماثــل لإلنتاج في آب. 
وأظهر املسح أن انتاج اململكة من 
اخلام بلغ 9.63 مليون برميل يوميا، 
انخفاضا من املســتوى احملدد لها 
البالغ 10.311 مليون برميل يوميا.

وأبقــت دولــة األمــارات العربية 
املتحدة أيضا اإلنتاج مستقرا عند 
مســتويات أقل من احلصة احملددة 

لها.
ومن بني الدول التي تراجع إنتاجها، 
ســجلت إيران أكبر انخفاض وبلغ 

50 ألف برميل يوميا.
وفــي فنزويال، تراجعــت اإلمدادات 
بشــكل طفيف بسبب العقوبات 
النفط  األمريكيــة على شــركة 
واجتاه  )بدفســا(  للدولة  اململوكة 
نزولي لإلنتاج مســتمر منذ وقت 

طويل.
إنتاج متوز  وتظهر مسوح رويترز أن 
كان األدنى ألوبك منذ آذار 2014 مع 
اســتبعاد التغيرات في العضوية 

التي حدثت منذ ذلك احلني.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الســبت بأن مدنيا قتل بهجوم 
شمالي  الشعلة  منطقة  في  مسلح 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن مســلحني مجهولني 
باجتاه  الكامتة  نيران اسلحتهم  فتحوا 
مدني اثناء مروره في منطقة الشعلة 
شمالي بغداد، ما اسفر عن مقتله في 
احلال ، مضيفا أن قوة امنية وصلت الى 
مــكان احلادث ونقلت اجلثــة الى دائرة 
الطب العدلي وفتحت حتقيقا باحلادث 

.

ديالى – ضبط مواد تفجير
كشف مصدر في مديرية االستخبارات 
على  العثور  السبت  امس  العسكرية 

مواد تفجير داخل مضافات لإلرهابيني 
في محافظة ديالى.

وذكر املصدر انه بنــاًء على معلومات 
اســتخبارية دقيقة أكدت وجود عدة 
داهمــت مفارز  لالرهابيني  مضافــات 
شعبة اســتخبارات الفرقة اخلامسة 
وباالشــتراك مع اســتخبارات الفوج 
الثاني لواء املشــاة ١٩ ثالث مضافات 
كنعان  مناطــق جنوب  في  للدواعش 
بقرى بنــي زيد و ام الكطــن وجميل 
خضير ومت ضبط بداخلها ٢٠٠ اطالقة 
مختلفــة  و٤عبــوات  كالشــنكوف 
و ٥  األشــكال و٦ صواعــق تفجيــر 
ســبح تفجير و٦حقائب ظهر للعتاد 
إضافة الى أداة تفجير بالضغط وارزاق 
جافة ومالبس عســكرية ومواد طبية 

وافرشة.

كركوك – ضبط وكرين ارهابيني 
اعلن الناطق باســم الرســمي وزارة 
الداخلية امس السبت عن العثور على 
»وكرين« لتنظيم داعش في محافظة 

كركوك.
الناطــق إن مفارز اســتخبارات  وقال 
العاملة عثرت على  الشرطة االحتادية 
وكــر تابع لعصابات داعــش اإلرهابية 
في منطقة تــل حمه ، مبينا ان الوكر 
احتوى على 8 عبوات و8 مساطر و200 
m16 ودرع لالشــخاص ورايه  طلقــه 
لعصابات داعــش اإلرهابي و4 صواريخ 
قاذفه ومشــلحني و3 رمانات دفاعية ، 
مضيفا ان املفارز متكنت من ضبط وكر 
اخر في قرية عنانة وجد بداخله مالبس 
وافرشة   BKC عتاد  ومخازن  عسكرية 

منام، مشيرا الى حرق الوكرين . 

االنبار – عملية نوعية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس السبت ان قوات مشتركة 
متكنت من قتل والــي بغداد بتنظيم 
افراد حمايته  »داعش« وأسر ستة من 
، فيما فجر معاونه نفسه بعد اصابته 

وذلك من طريق عملية نوعية .
وقال املصدر إن قوة مشــتركة متكنت 
خالل عملية نوعيــة من قتِل اإلرهابي 
املدعوعبد السالم حمد حمود امللقب 
نورالذي يشغل منصب ما يسمى  ابو 
بوالي بغداد بتنظيــم داعش اإلرهابي 
وأسرِ ســتٍة من افرادِ حمايِتِه واصابة 

معاونِه قبل ان يفجر نفسه. 

كربالء – اعتقال ارهابي 
كشــف اللواء قائد شرطة محافظة 
كربالء أحمد علي زويني امس السبت 

عن متكن مفارز قســم الســيطرات 
اخلارجية من اعتقــال متهم مطلوب 
على وفق احــكام املــادة 4 من قانون 
القبض  االرهاب فضــال عن  مكافحة 
علــى عدد مــن املتهمني فــي قضايا 

جنائية مختلفة.
وقال زويني اننــا وجهنا جميع صنوف 
وتشــكيالت قيادة الشــرطة بتنفيذ 
اخلاصة بشهر  االمنية  اخلطة  مقررات 
محــرم علــى ارض الواقــع وباعلــى 
اجلاهزية االمنيــة حيث حققت نتائج 
جيدة ، الفتا الى ان مفارز الســيطرات 
وطبقــا للتوجيهات الصــادرة اليهم 
متكنت من القاء القبض على عدد من 
املتهم  املتهمني والذي مــن ضمنهم 
املطلــوب على وفق مــادة االرهاب في 
اثناء محاولته التســلل الــى املدينة 
وجاء ذلك خــالل التفتيش الدقيق في 

باملطلوبني  اخلاصة  االمنية  احلواسيب 
االرهابية  والعناصــر  القضــاء  الــى 

واإلجرامية .

نينوى – تصديق اعترافات 
القضاء  االعالمي جمللس  املركز  كشف 
االعلــى امــس الســبت ان محكمة 
اإلرهاب  بقضايا  اخملتصة  نينوى  حتقيق 
صدقــت اعترافات أحد عناصر تنظيم 
»داعش« ممن شــاركوا في حتطيم آثار 
املوصــل وظهر في الفيديو الشــهير 

الذي نشره التنظيم.
اعترف  إرهابياً  إن  املركز اإلعالمي  وقال 
أمــام محكمــة التحقيــق بانتمائه 
لتنظيــم داعش بعد ســيطرته على 
مدينة املوصل وعمل بديوان احلســبة 
آثــار، مضيفا  عامــل حتطيم  بصفة 
ان اإلرهابــي اعترف بتلقيــه أوامر مع 

مجموعة من أفــراد التنظيم بإحضار 
آالت حتطيــم والتوجــه إلــى متحف 
املوصل في اجلانب األمين من املدينة، ثم 
تلقوا أمرا بتحطيــم كافة املوجودات 
والتماثيــل باملتحف ألنها تعد أصناما 

بحسب قوله.

البصرة – نزاع مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس الســبت، مبقتل شخص 
واصابة اثنني بنزاع عشائري في قضاء 

الزبير جنوبي احملافظة .
وقال املصدر ان نزاعا عشائريا اندلع في 
قضاء الزبيــر مبحافظة البصرة ، الفتا 
الى أن النزاع استعملت فيه االسلحة 
اخلفيفــة واملتوســطة ، مضيفما أن 
النزاع اسفر عن مقتل شخص واصابة 

اثنني اخرين بجروح مختلفة .

هجوم مسلح في منطقة الشعلة شمالي العاصمة بغداد * ضبط مواد تفجير داخل مضافات لإلرهابيين في ديالى 
مقتل والي بغداد بتنظيم »داعش« في محافظة االنبار * نزاع عشائري مسلح في منطقة الزبير جنوبي البصرة

القراءة السياســية لألحــداث داخليــاً وخارجياً تتطلب 
وعيــاً وبصيرة خصوصا ملن هو قــرر االنخراط في العمل 
السياسي وهناك فرق بني ان يتحدث مواطن بسيط امام 
عدســات التلفزة عن شــأن محلي او عربي او عاملي وبني 
سياسي احترف العمل السياســي او انتمى لفصيل او 
حزب من االحزاب وتتعاظم املســؤولية حينما يكون هذا 
السياسي ممثال رســمياً حلزبه او مكونه او ناطقاً رسمياً 
باســمه حيث يصبح كالمه دليال ناطقاً يعكس وجهة 
نظر الفئــة او اجلهة التي ميثلها ومن العجب ان ترى مثل 
هــؤالء يتحدثون باكثر من لســان وينتقلون بني القنوات 
الفضائية التي تستضيفهم للحديث عن قضية او ملف 
ما فتــرى الغرابة في مضامني كالمهــم وتصريحاتهم 
وتقلباً في االراء واختالطاً فــي املفاهيم التي يطرحونها 
ويحاولون املزايــدة على قضايا مصيريــة  وفيما تنتظر 
الناس من شخصيات قيادية او زعامات القول احلق او عني 
احلقيقــة ينبري كثير من هؤالء الى التشــويش واملراوغة 
والتقلــب في املواقف فتراه شــهراً او ســنة مع اليمني 
وفصال من الفصول مع اليسار واذا كان يحق ملن يعمل في 
املضمار السياســي لعب ادوار متعددة  في مواقفه تبعاً 
ملصالــح احلزب او اجلهة او املدينــة او الدولة التي ينتمي 
اليها ويدافع عنهــا فان من الضرورة ان يكون التغيير في 
املواقف مشفوعاً باسباب واضحة ومقنعة لدى اجلمهور 
ومن املهم جــداً عدم تغليف حركة السياســي باخلداع 
واالكاذيب املفضوحة فقليل من الكذب لرمبا مستســاغ 
في العمل السياسي لدى املتلقي اما املبالغات واالنقالبات 
مبقدار 180 درجة فهي الفضائح بعينها ويحفل املشهد 
السياســي في العراق بعشرات النماذج من السياسيني 
املتلونني ممن ارتضوا تقدمي انفسهم بالوان متعددة وصور 
مغايرة لواقعهم وحقيقتهم ويقف املرء متســمرا امام 
شاشــات التلفزة وهو يرى ويستمع القاويل غير مسنودة 
وآراء غير ثابتة تستهدف الشهرة وكسب االصوات ولفت 
االنتباه مهما كان الثمــن واالخطر من ذلك حني يتمادى 
هــؤالء املتلونون فــي احلديث عن قضايــا وطنية التقبل 
التأويل والميكن الوقوف ازاءها ويقفون في منطقة رمادية 
المجال فيها سوى التخندق مع الشعب العراقي واالعالن 
صراحة عن احلق والباطل في مســاراتها فتراهم يناورون 
امام محاوريهم في القنــوات الفضائية وفي تغريداتهم 
على مواقع التواصل االجتماعي من دون ان حتصل منهم 
على رأي ثابت او موقف حاسم ولم يجِن الشعب العراقي 
طوال الســنوات املاضية من هذه اجملموعة السياســية 
املارقة  سوى الفوضى والضوضاء واملساهمة في تعميق 
اخلالفات بني املشــاركني في ادارة املؤسســات الرسمية  
العامة واخلاصة وعرقلة الوصول الى حلول واقعية تنهي 

مظاهر التأزمي في الواقع العراقي .

السليمانيةـ  الصباح الجديد:منبر المزايدات !

أكثر مــن مئتي مركز للتجميل 
تنتشــر في محافظات االقليم، 
عمليــات  آالف  فيهــا  جتــرى 
مــن  للمواطنــني  التجميــل 
ضوابط  وجود  دون  من  اجلنسني، 
او قوانــني تنظــم عملها ومتنع 
والتجاوز على حقوق  االستغالل 

املواطنني. 
ضحايــا  احــدى  ازاد  ســميرة 
املزعومة،  التجميــل  عمليــات 
قالت للصبــاح اجلديد، ان املئات 
مــن الفتيــان والنســاء الذين 
بإجــراء عمليات جتميل  يرغبون 
لوجوههــم او احــد اعضائهم 
االخــرى يتعرضــون لعمليــات 

نصب واحتيال مستمرة.
واضافــت »لقــد اجريــت قبل 
عامني عمليــة جتميل في احدى 
تلك املراكز، على عمليتي جتميل 
كلفتني  التي  النفــي،  اجريتها 
نحو الفــي دوالر، اال انني برغم 
العــذاب وااللــم الــذي عانيته 
فضــالً عن التكلفــة املادية، اال 
اننــي مازالت اعانــي من ضيق 
في التنفس وانحراف شديد في 
التي قدمها  الوعود  االنف برغم 
لي الدكتور الذي اجرى العملية 
بانه ســيعالج االنحــراف الذي 
كان انفي يعاني منها، لكن من 
دون جدوى خســرت مبلغا ماليا 

كبيرا وبقيت معاناتي.
التجميــل  مراكــز  وتشــهد 
املنتشرة في محافظات االقليم 
اقباال كبيرا مــن املواطنني الذي 
كبيرة  ماليــة  مبالغ  يدفعــون 
الجراء عمليات جتميل، في الوجه 

او البطن او اجللد او الشعر. 
جتميل  علــى  الرغبــة  وتــزداد 
الوجــه واالعضــاء االخرى وهي 
انتشــارا واسعا من قبل  تالقي 
والنساء على حد سواء،  الرجال 
من  كبيراً  يدفعون جــزءاً  الذين 
لتلك  الشــهرية  ميزانيتهــم 
املراكــز، الــذي تقــول احــدث 
احصائيــة لــوزارة الصحــة ان 

النســبة  املراكز جتاوز  تلك  عدد 
املفترضة. 

واذا ما قمت بجولة في االسواق 
العامــة مبحافظات  واالماكــن 
من  واحدا  فانك ستجد  االقليم 
بني اثنــني او ثالثة من النســاء 
والرجال تضع الصقا على انفها 
او فتــاة اجريــت عملية جتميل 
حلاجبهــا او تــرى احــد الرجال 
الذين اجروا زراعة لشــعرهم او 
بنات اجرين نفخا عبر السلكون 
في  لعضو  والفيلر،  والبوتوكس 

جسدهم. 
التجمل  عمليات  نسبة  وكانت 
الســنوات  خالل  انخفضت  قد 
الســابقة نظرا لالزمــة املالية 
التي كان االقليم يعاني منها، اال 
انها عــادت لالرتفاع خالل العام 
الرتفاع  نظرا  والســابق،  احلالي 
 ، املواطنني فــي االقليم  دخــل 
اجراء مثل  الى  الشــباب  ويلجأ 

هــذه العمليات، مــا جعل من 
مراكز التجميل تعج بالشــباب 
باجراء  الراغبني  من  والشــابات 

عمليات جتميل.
وفي ظل غياب الرقابة الصحية 
املطلوبة على تلــك املراكز، فان 
عددها ازداد بنحو ملحوظ اضافة 
الــى تنــوع مجــاالت ونوعيات 
عمليات التجميل التي جتريها ما 
واستثماريا  جتاريا  مركزا  جعلها 
مربحا يقبل عليه رجال االعمال 

واملستثمرين االجانب. 
فــي  الصحــة  وزارة  وتقــول 
إقليم كردســتان، ان 200 مركز 
افتتحــت في مدن  للتجميــل 
ومحافظــات االقليم جتري فيها 
ومعاجلة  للوجه  جتميل  عمليات 
وزراعة الشعر واالمراض اجللدية 
واســتخدام الليزر إلزالة الشعر 
الزائد، وازالة الــوزن الزائد، الذي 
تســبب مبقتــل العديــد مــن 

املواطنــني الذيــن اجريت لهم 
العملية ولم تنجح. 

الدكتور سازان كامران التي جتري 
انــف في مركز  عمليات جتميل 
انها  تقول  للتجميل  الســعادة 
جتري اســبوعيا نحو 15 عملية 
جتميــل انف وغيره مــن اعضاء 

الوجه.
وتابعــت، ان عمليــات جتميــل 
100 دوالر وتصل  الوجه تبدأ من 
الــى 10 االف دوالر، مشــيرا الى 
ان اغلب املراجعني من شــريحة 
الشــباب الذي تتراوح اعمارهم 
عمليات  وجتري  عاماً،   35-17 بني 

التجميل لغاية 55 عاماً.   
الباحثــة االجتماعية افان برزان، 
قالــت فــي تصريــح للصباح 
اجلديــد، ان الوعي الصحي يكاد 
يكــون معدوما لــدى املواطنني 
فــي اقليم كردســتان، والعراق 
بنحو عام لذا فانه يتم استغالل 

املواطنني بكل سهولة من قبل 
تلك املراكز.

وبينت، ان املواطنــني في اقليم 
القســم  يصرفون  كردســتان 
الشهرية  ميزانيتهم  من  االكبر 
االلكترونية  االجهزة  شراء  على 
مــن موبايــل وغيــره، ومــواد 
التجميــل والعمليات اجلراحية، 
القســم  تأخذ  انها  قالت  التي 
االكبــر مــن ميزانيــة العائلة 

الكردية في االقليم. 
الصحة  قال عضــو جلنة  بدوره 
كردســتان  برملان  فــي  والبيئة 
مســلم عبــد اهلل، ان بعــض 
التجميل يستخدم مواداً  مراكز 
املواطنني  انتبــاه  للفــت  ضارة 
جهــة  مــن  واســتدراجهم 
ولتحقيق ارباح خيالية من جهة 

اخرى. 
واوضــح« لقد اجريــت متابعة 
لكثيــر من املــواد واالدوية التي 

مراكــز  بعــض  تســتخدمها 
التجميــل، وجدت بــان الكثير 
منها له اعراض جانبية خطيرة 
نتجت عــن وجود بعــض املواد 
السامة اخلطيرة فيها، وعزا ذلك 
الى عدم وجود رقابة صارمة من 
قبــل وزارة الصحــة، االمر الذي 
التنصل  املراكــز  لتلك  ســهل 
من املســؤولية القانونية وعدم 
التقيد بالتعليمات واالرشــادات 

الصحية.
واشــار الــى ان جلنــة الصحة 
والبيئة قامت بزيارة وزير الصحة 
كثرة  ملعاجلة  مشــروعا  واعدت 
مراكــز التجميل الــذي يتجاوز 
احلد املسموح به، الذي خرج عن 
السالمة الصحية ودخل عملها 
الكسب التجاري، منعاً لتجاوزها 
على االنظمة والقوانني املتبعة، 
واحلفــاظ على صحة وســالمة 

ومنع استغالل املواطنني.

200 مركز للتجميل تستنفذ اموال المواطنين
في محافظات اقليم كردستان  

قالوا إن بعضها يستخدم اساليب مختلفة لالحتيال على المواطنين

سميرة ازاد احدى 
ضحايا عمليات التجميل 
المزعومة، قالت للصباح 
الجديد، ان المئات من 
الفتيان والنساء الذين 
يرغبون بإجراء عمليات 
تجميل لوجوههم او 
احد اعضائهم االخرى 
يتعرضون لعمليات نصب 
واحتيال مستمرة

د. علي شمخي 
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3محليات

 البصرة _ سعدي السند :

وقعت الشــركة العامــة ملوانئ 
الكورية  دايو  العراق مع شــركة 
مشــروع  بتنفيذ  خاصــاً  عقداً 
طريق مدخــل ميناء الفاو الكبير 
ملــا للطريــق من أهميــة كبرى 
اثناء  العمل في  بإستمرار  تتعلق 

املرحلة املقبلة . 
الفاو  ميناء  مدير مشــروع  وقال 
عبدالرحيم  اســعد  املهنــدس 
للصبــاح اجلديــد ان املدير العام 
الدكتور  العراق  موانئ  لشــركة 
وقــع عقداً  عبداحلســن  صفاء 
الكورية  دايــو  ممثل شــركة  مع 
چول هو پــارك يقضــي بتنفيذ 
مشروع طريق مدخل ميناء الفاو 
الكبير وهو ضمن مشاريع البنى 

التحتية ملشروع ميناء الفاو.
املشــروع  ان  واوضح عبدالرحيم 
طريــق  انشــاء  الــى  يهــدف 
اســتراتيجي يربــط املينــاء من 
واجهة البحر الى املدينة وثم الى 
محافظات البالد  مشــيراً الى ان 
امليناء يحظــى باهتمام كبير من 

قبل رئاسة الوزراء ووزارة النقل.
يذكــر ان مشــروع مينــاء الفاو 
الكبير يضم مشاريع عدة تتعلق 
بالبنــى التحتية منهــا الطريق 
والطرق  واملدخل  االســتراتيجي 
مشــاريع  عن  فضال  الداخليــة 

لوجستية وخدمات كبيرة .

موانئ العراق تستنفر 
طاقاتها إلجناز محطة توليد 

الطاقة 
ثانية استنفرت شركة  من جهة 
موانــئ العــراق طاقاتهــا إلجناز 
محطة توليد الطاقة الكهربائية 
ملوانئ أم قصــر ومدينة ام قصر 

املينائية.
وقــال الدكتور املهنــدس صفاء 
العام ملوانئ  املدير  عبد احلســن 
الشــركة  أســتنفرت  العــراق 
في  والفنية  الهندسية  طاقاتها 

إجناز ونصب الوحــدات التوليدية 
الثرموســتات  الثــالث ونصــب 
والتنظيف  التسخن  ومنظومة 
وازالــة الرطوبــة مــن الزيــوت 
واملباشــرة بأعمــال نصب وحدة 
تهوية غاز العــادم مع مد أنبوب 
مجرى الغاز وقنوات مجرى العادم 
وإجناز ونصب ســقيفة محركات 
التوليديــة )enginehall( وإجنــاز 
بناية لوحات الكهرباء والسيطرة 
) 33kv,11kv(وإجناز ونصب لوحات 
بنايــة  فــي   )11kv( املتوســط 

الكهرباء.

تفاصيل األعمال 
في املشروع

رئيــس  املشــروع  مديــرة  أمــا 
مهندســن منال ذبيح حســن 
فقد قالت ان العمل يتضمن إجناز 
بناية اإلدارة والتي تشــتمل على 
طابقــن  وقاعــدة الهيدروليك 
أحــواض  وإجنــاز  للراديتــرات 
كونكريايتيــة ملنظومــة إطفاء 
احلريق ومد شــبكة قابلوات بن 
الوحدات وبناية التشــغيل وإجناز 
ونصب الراديتــرات على القواعد 
الهيكلية ومــد أنبوب منظومة 
التبريد وإجناز أعمال حفر مســار 

ومــد ودفــن أنبوب الغــاز اجلاف 
وبطول ) 16 ( كم مع إجناز جميع 
ومفاصل  للجوينات  الفحوصات 
اللحام البالغــة أكثرمن ) 1300(

فحص مــن الفحوصات العينية 
ملقاطــع  والهيدروســتاتيكية 
األنبوب وإجنــاز أعمال الربط احلار 
)hot tsp( على األنبوب املغذي 30 
أجنا مع نصب صمام كروي وفحص 
للراديترات  الهيكيليــة  القاعدة 
وإجنــاز معابــر أنبــوب الغاز في 
الطرق والشوارع وإجناز حفر اخملفي 
بطريقة had حتــت رصيف الغاز 
الســائل مع اســتعمال أنظمة 

السالمة واألمان وقد مت نصب عدد 
12 صماما النبوب الغاز.

نسب إجناز املشروع )71.5%(
وإضافت اننا بصــدد االنتهاء من 
الكونكريتية  القواعــد  أعمــال 
للفولتية  الرافعــة  للمحــوالت 
بربــط  واملباشــرة   )33KV/11(
التوليدية  للوحــدات  التربوجارج 
الوحدات  كفــاءة  ســيجعل  مما 
 %  95 مــن  أكثــر  التوليديــة 
واملباشــرة بأعمال محطة حتلية 

املياه واملعاجلة .
وجتدر اإلشارة أن احملطات ستغذي 

مينائــي ام قصر ومدينة أم قصر 
املينائيــة بعــد إكمــال املرحلة 

الثانية للمشروع .
يذكــر ان الوحــدات التوليديــة 
وصلــت ملوانــئ العــراق بتاريخ 
التاســع من شهر حزيران املاضي 
وتتكون من ثــالث وحدات بقدرة 
) 30 ميــكا واطا ( مع املنظومات 
امللحقة بهــا والهياكل احلديدية 
والســقفية ومحركات الوحدات 
املشروع  إجناز  حيث وصلت نسب 
)%71.5( وستجري أعمال الفحص 
والتشــغيل التجريبي للمحطة 

خالل الشهرين املقبلن .

انشاء طريق استراتيجي يربط ميناء الفاو الكبير 
من واجهة البحر الى المدينة وعموم المحافظات

موانئ العراق توقع عقدا مع شركة دايو الكورية

يهدف المشروع 
الى انشاء طريق 
استراتيجي يربط 

ميناء الفاو الكبير 
من واجهة البحر 
الى المدينة ومن 

ثم الى محافظات 
البالد  الذي يحظى 
باهتمام كبير من 

قبل رئاسة الوزراء 
ووزارة النقل
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الغاء امر احالة جرحى 
وزارة الدفاع الى التقاعد 

العمل تدعو الى تفعيل دور 
التعليم المسرع لليافعات 

ضمن االسر المستفيدة

االلكترونية تجهز 
دوائر الدولة بالمولدات 

الكهربائية

بغداد ـ شيماء الجاف
نظمت منظمــة جرحى ابطال اجليــش العراقي 
ومنظمة صــوت احلق حلقــوق االنســان تظاهرة 
سلمية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد 
حضرها عدد كبير مــن اجلرحى واملصابن واملرضى 
من منتســبي وزارة الدفاع مبعية رؤساء منظمات 
اجملتمــع املدني اخملتصة بجرحى منتســبي الوزارة 
مقدام الســاعدي رئيس منظمــة جرحى ابطال 
اجليــش العراقي ونبيل صباح رئيس منظمة صوت 
احلق حلقوق االنسان لتصدح حناجرهم للمطالبة 
بحقــوق اجلريح  املشــروعة منها تعديــل قانون 
اخلدمة والتقاعد العســكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ 
هــذا إضافة إلى شــمولهم مبخصصات اخلطورة 
في املناطــق اجلنوبية. وأعلن رئيــس رابطة ابطال 
جرحى اجليش العراقي مقدام الساعدي لقد قمنا 
والتي  للمطالبــة بحقوقهم  بتظاهرة ســلمية 
بإيقاف  انتهت بفضل اهلل باســتجابة ســريعة 
الكتاب اخلــاص باحالتهم الى التقاعد والذي صدر 

قبل أيام بامر من وزير الدفاع احملترم.
وأضاف الســاعدي أننا بالتعاون مع منظمة صوت 
احلق حلقوق االنسان نذلل كل املعوقات التي تواجه 
اجلريح واملصاب مــن أجل ايجاد حلول الســترداد 
مســتحقاتهم والوقوف علــى حالتهم الصحية 

وتقدمي يد املساعدة إليهم.
هذا من جانبه اكد اللواء حتسن اخلفاجي املتحدث 
الرســمي لوزارة الدفاع انه مت التباحث من قبل وزير 
الدفــاع مع رئيس مجلس النــواب العراقي لغرض 

تعديل قانون اخلدمة والتقاعد العسكري .
اجلديــر بالذكــر  أن رابطة جرحى ابطــال اجليش 
العراقي قد أعلنت عن وصايا وتنبيهات مســبقة 
تخص التظاهرة من أجل املطالبة بحقوقهم التي 
كفلها الدســتور العراقي بعد ان عانوا من ويالت 

جراحهم دفاعا عن حرية وعزة العراق. 

بغداد _ الصباح الجديد:
دعت دائــرة احلماية االجتماعيــة للمرأة في هيئة 
احلماية االجتماعية بــوزارة العمل الى تفعيل دور 
التعليم املســرع لليافعات في االسر املستفيدة 
القدرات  بتنمية  البرامج اخلاصــة  وتدريبهن على 
والعمــل علــى خلق انســان واع قابــل للتنمية 
والتطويــر فضال عــن رعاية االطفال في االســر 
املســتفيدة لتحقيق هدف الــوزارة بالقضاء على 
ظاهرتــي الفقر واجلهل .  وأكــدت مدير عام دائرة 
احلماية االجتماعية للمرأة الدكتورة عطور حسن 
املوســوي خالل لقائها وفداً مــن منظمة مثلت 
االجيــال )ترينكل( وجوب تقييــم اللقاءات الثالثة 
التي عقدت مع عدد من باحثي اقسام بغداد وممثلي 
املنظمة بخصوص برنامج حماية االطفال لتطوير 
قدرات الباحثن االجتماعين في هذا اجملال مشيرة 
الى ضرورة اشــراكهم فــي ورش تدريبية خاصة 
باليــات التواصــل الناجح وكيفيــة التعامل مع 
االسر وتزويدهم بأجهزة ايباد وجتاوز االليات الورقية 
املتبعة في العمل.  من جانبه اشــاد وفد منظمة 
)ترينكل( باملهنية العالية التي يتمتع بها الباحثون 
االجتماعيون وتعاونهم البّناء لتقدمي واجبهم على 

اكمل وجه.

بغداد _ الصباح الجديد:
جهزت الشــركة العامــة للصناعــات الكهربائية 
وااللكترونية احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
عدد من مؤسسات ودوائر الدولة باملولدات الكهربائية 
واالثاث ومواد اخرى متنوعــة. وبن مصدر مخول في 
الشركة بأن الشركة قامت بتجهيز الشركة العامة 
لصناعــة االســمدة اجلنوبية مبولــدة كهربائية نوع 
كتربلر خالل فترة ســبعة ايام من تاريخ توقيع العقد 
وابــرام عقد مع املديرية العامــة للتنمية الصناعية 
لتجهيزهــا مبولدة كهربائية نــوع كتربلر مبدة جتهيز 
تبلغ )90( يوما من تاريخ توقيــع العقد ، مضيفا بأن 
هناك عقد اخر مع شــركة توزيع املنتجات النفطية 
لتجهيزها بـ)1350( عصــا ذرعة املنيوم دائرية بطول 
)2( متر ، مؤكدا حرص الشــركة على تنفيذ العقود 
والطلبات على  وفق الشــروط واملواصفات املطلوبة 
التي حتددها اجلهات املســتفيدة وبالتوقيتات احملددة. 
في ذات الســياق لفت املصدر الى توقيع عقدين مع 
املديرية العامة لتربية الكرخ لتجهيزها بأثاث خشبي 
وأثاث معدني ومبــدة تنفيذ تبلغ )٣٠( يوما ، مؤكدا أن 
الشــركة متتلك القدرة واإلمكانات والكوادر املتميزة 
لتجهيز االثاث مبختلف االنواع واالشكال واملواصفات 
والكميات املطلوبة للدوائر احلكومية والقطاع اخلاص.
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بغداد _ الصباح الجديد:

العامة  الشــركة  عام  مدير  كشف 
حسن  املهندس  العراقية  للسمنت 
اخلفاجي عن حتقيق معامل  محسن 
اإلنتاج  الشركة أعلى مســتوى من 
في تاريخها بعد أن قامت الشــركة 
بإعــداد خطــط ممنهجة فــي رفع 
الطاقــات اإلنتاجية من خالل أعمال 
أغلب  وإدخــال  والتأهيل  الصيانــة 
معاملهــا للخدمة مــن جديد بعد 
توقف أكثر مــن نصفها عن العمل 
بســبب وقوعها فــي املناطق التي 

احتلتها داعش منتصف عام 2014. 
وبن املديــر العام ان كميــة اإلنتاج 

واملبيعات لشــهر متوز املاضي بلغت 
)575( ألــف طن فــي جميع معامل 
الشــركة وبإيرادات جتاوزت )15( مليار 
نســبة  جتاوز  مبيعات  مبعــدل  دينار 
%100 علــى وفــق خطــة املبيعات 
واجلنوبية  الشــمالية  معاملها  في 
االســمنت  أنواع  املنتجــة جلميــع 
خالل الشــهر املاضي . وأضاف املدير 
العــام أن معامل الشــركة املنتجة 
14 معمال  بأنواعها حالياً  لالسمنت 
وبقيــة املعامل قيد دراســة الفرص 
االستثمارية  موزعة في جميع أنحاء 
بجودة  منتجاتهــا  وتطــرح  العراق 
عاليــة حائزة على شــهادات اجلودة 
احملليــة والدولية وبســعر )60( ألف 
و)65(  العــادي  الواحد  للطــن  دينار 
ألف دينــار للطن املقاوم . وتابع املدير 

العام أن الشركة تنتج االسمنت غير 
النمطي اخلاص بآبار النفط وبســعر 
)125( ألف للطــن الواحد من صنف 
B و)160( ألــف لصنــف )G(، معلناً 
استعداد الشركة لتجهيز الشركات 
النفطية العاملــة في العراق ضمن 
جولة التراخيص بهذه املادة بنوعيها 
وســد حاجة جميع تلك الشــركات 

بشتى الكميات.
وأكــد مدير عام الشــركة إن أعمال 
التأهيل والصيانة الوقائية للخطوط 
اإلنتاجية كانت السبب في الوصول 
إلــى أعلــى الطاقــات اإلنتاجيــة 
وتقليل الكلف ملــا له انعكاس على 
تخفيض أســعار االسمنت إلى أدنى 
مســتوى دعماً حلركة البناء واإلعمار 
واالســهامات الفاعلــة في حلحلة 

أزمة السكن املتزايدة في البلد.
ولفت املدير العام الى أن كل ما حتقق 
جاء بتضافر جهود وهمة منتســبي 
الفريق  بروح  يعملون  الذين  الشركة 
دائماً  والشــركة تســعى  الواحــد 
لتوفير كل مستلزمات ومستحقات 
منتســبيها بالتنســيق مــع وزارة 
الصناعة واملعادن ووزارة املالية ولكن 
املعوقــات تقف حائالً  هنالك بعض 
في اســتحصال املوافقات في منح 
العاملن حلوافز ومكافآت تشجيعية 
بســبب سياســة املوازنــة العامة 
للدولــة وســيتم بعــون اهلل جتاوز 
بالتعــاون مع اجلهات  هذه املعوقات 
املسؤولة إمياناً من الشركة بأن جودة 
املنتج وتصاعد اإلنتاج هو نتاج جلودة 

أداء العاملن.

تقرير

االسمنت العراقية تحقق إنتاج )575( ألف طن بقيمة )15( مليار دينار

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلن وزيــر الزراعة الدكتور صالح 
احلســني في اجتماع لهيئة الرأي 
تخفيض سعر الشــعير العلفي 
من ) ٢٨٧ ٥٠٠( الــى ) ٢٥٠ ( الف 
للثروة  دعما  الواحــد  للطن  دينار 
احليوانيــة . كما مت خالل االجتماع 
التصويت على عــدد من القرارات 
املهمــة التــي تخــدم العملية 
النباتــي  بشــقيها  الزراعيــة 
واحليواني  ، منها تخفيض ســعر 
الشعير العلفي حيث ميثل العلف 
نحو ٧٠% من كلفــة التربية وقد 
متــت املوافقة علــى جتهيز مربي 
املاشــية ) األبقار، اجلاموس ( مبادة 
كســبة فول الصويا لغرض زيادة 
أن تكون  احلليب علــى  انتاجيــة 
نسبتها في العليقة  ٥ % وشمول 
األســماك بكســبة فول الصويا 

بنســبة ٢٠% من العليقة وجتهيز 
الذرة الصفراء  مربي املاشية مبادة 
الية  مبوجــب  املتوفرة  العلفيــة 

تعدها دائرة الثروة احليوانية.
كما أقــرت الهيئة في اجتماعها 
انتــاج تفريط  إنشــاء خطــوط 
وجتفيف الذرة الصفراء في معملي 
املسيب واملدحتية ، ووجه احلسني 
بوضع جميع االستعدادات اخلاصة 
بتجهيــز بذور الرتــب العليا قبل 
بداية تشرين الثاني املقبل باعتماد 
جميع الوسائل العلمية والبحثية 
في تطويــر العمل الزراعي لغرض 
املقبل.كما  الزراعي  املوسم  إجناح 
شــدد الوزير على تطبيق األسس 
الصحيحــة في تربية األســماك 
باالقفــاص العائمــة مــن حيث 
قعر  وأبعادها عن  بينها  املسافات 
النهر وجتنب املســببات املرضية ، 

حيث تعد عملية تزاحم األقفاص 
مــن أخطــر املشــكالت التــي 
يواجهها مربو  األسماك ، مؤكدا 
على ضرورة وضع ضوابط حتد من 
التجاوز على األنهار وتطبيق مبدأ 

االجازات للمربن .
وحث الوزير احلضــور على القيام 
بنهضة زراعية واســعة تؤدي إلى 
توفير احملاصيل اخملتلفة في األسواق 
واحلفاظ علــى كل املنجزات التي 
حتققــت خالل الفتــرة املنصرمة 
من حتقيــق االكتفــاء الذاتي من 
محصول احلنطة وزيادة املساحات 
اخملصصة لزراعة الشلب فضال عن 
انتعاش تربية الدواجن ومضاعفة 
قاعات التربية بنســبة ١٠٠% في 
عدد من احملافظات واالستمرار مبنع 
)١٥( محصوال نباتيــا اضافة الى 

الدجاج والبيض واألسماك .

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلــن وزيــر التخطيــط الدكتور 
نــوري صباح الدليمــي عن خطة 
الدرجات  الــوزارة لتطوير قــدرات 
القطاع  مؤسسات  في  الوظيفية 
مبا  االختصاصات  بشــتى  العــام 
فيها القيــادات اإلدارية، وذلك في 
اطار تنفيــذ اهداف خطة التنمية 
املستدامة 2030 املتمثلة بتحقيق 

احلكم الرشيد. 
الدكتور  زيــارة  ذلــك خــالل  جاء 
نوري الدليمي إلــى املركز الوطني 
املعلومات  وتقنية  اإلداري  للتطوير 
التخطيط،  وزارة  تشــكيالت  احد 
وآليــات  املركــز  ملتابعــة عمــل 
تنفيــذ خطط الــوزارة في مجال 
االستشــارات والبحوث والتدريب، 

مؤكــداً حرصه علــى توفير بيئة 
املتميزة  للكفاءات  مستقرة  عمل 

التي يزخر بها املركز. 
وبــن الوزير  ســعي الــوزارة نحو 
متكــن موظفــي الدولــة كافة ، 
واطالعهم  مهاراتهــم  وتطويــر 
والعاملية،  اإلقليمية  التجارب  على 
مؤكداً شــمول طلبــة اجلامعات 
واملعاهــد بهــذه االســتراتيجية 
خالل عطلتهــم الصيفية؛ بهدف 
زيادة مهاراتهم وتهيئتهم لدخول 
سوق العمل، الفتاً بذلك إلى قدرة 
استيعاب هذه  في  اخلاص  القطاع 
اســتعدادها  اثبتت  إذا  القــدرات 

لذلك. 
هــذا ووجــه الوزير خــالل تفقده 
بتذليل جميع  املركز  واقسام  دوائر 

الصعوبــات وتوفير ســبل الدعم 
للتخصيصــات  وفقــاً  احلديثــة 
املتاحــة ، مؤكداً خــالل اجتماعه 
املوسع مع مجلس املديرين ومديري 
الدوائــر ومدير عام املركز رغد علي 
اإلنفتاح على  أهمية  الرسول  عبد 
وعقد  النظيــرة  العاملية  املراكــز 
مذكــرات تفاهم وتوأمــة العمل 
معها واالستفادة من جتارب البلدان 
ذات الظــروف املشــابهة لظروف 

العراق. 
في  العاملون  اعــرب  جانبهم  من 
االداري  للتطويــر  الوطني  املركــز 
وتقنيــة املعلومــات عــن خالص 
التخطيط،  وزيــر  لزيارة  تقديرهم 
واإلجراءات التي وجه بها لتحسن 

عمل املركز وتطويره. 

بغداد _ الصباح الجديد:
ُعقــدت في مقــر وزارة الكهرباء 
اجتماعــات مهمة في جلســة 
مطولــة بن وزيــر الكهرباء لؤي 
التنفيذية  اإلدارة  ووفــد  اخلطيب 
برئاســة  اخلليجي  الربط  لهيئة 
املهندس احمــد االبراهيم لوضع 

اللمســات األخيرة قبــل املضي 
بعمليــة الربط النهائــي املزمع 
املقبلة، حيث  الفترة  في  اجراؤها 
مت مناقشــة متطلبــات الربــط 
النهائي الفنية واملالية والقانونية 
التــي ستســهم فــي تعجيل 
الشبكة  تزويد  وسيتم  إجراءاته. 

 ٥٠٠( بطاقة  العراقيــة  الوطنية 
ميكاواط( عنــد احلاجة كمرحلة 
أولــى، والتــي ســتعزز الطاقة 
جنوب  ملناطق  اجملهزة  الكهربائية 
البالد، وتوفير أسس تبادل الطاقة 
الكهربائية . من جانبه أكد وكيل 
الوزارة  اســتعداد  الكهرباء  وزارة 

لتطويــر واقــع شــبكات النقل 
والتوزيــع مــا سيســهم بزيادة 
الكهربائية  الشــبكة  وثوقيــة 
فــي عموم البالد . هــذا وقد أكد 
مراعاة عنصر  اجملتمعون ضــرورة 
الوقت واختصار الزمن بغية إنهاء 
هذا املشروع بالســرعة املمكنة 

كونه يعد من املشاريع العمالقة 
التي تعــزز الروابــط االقتصادية 
واالجتماعية بن الدول االعضاء . 
يذكر ان هناك اجتماعات سابقة 
تناولت اإليجابيــات الكبيرة التي 
ســتنتج من مخرجات مشــروع 
ســتعود  التي  اخلليجي  الربــط 

بالنفــع على مجمــل منظومة 
كونه  العراقية،  الوطنية  الطاقة 
الطاقة  مجال  في  استثماراً  يعد 
وتوفيرها كســلعة استراتيجية 
ميكن تســويقها عبر دول اخلليج 
العربي وصوالً الى الدول األوروبية 

على املدى البعيد.

وزير الزراعة يعلن تخفيض سعر الشعير العلفي وزير التخطيط ُيعلن عن خطة لت
طوير الموارد البشرية في العراق

الكهرباء تستكمل اإلجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي

 جانب من توقيع العقد بني موانئ العراق وشركة دايو الكورية

ألول مرة في تاريخها 

بنسبة تصل الى اكثر من 50% 

سيتم تزويد الشبكة الوطنية بـ)٥٠٠ ميكاواط( كمرحلة أولى

تشمل القيادات اإلدارية العليا وطلبة الجامعات والمعاهد
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن وزير اخلارجّية األميركي مايك بومبيو امس الســبت 
أن الواليات املتحدة متلــك »معلومات موثوقة« بأن ناقلة 
النفــط اإليرانيــة أدريان داريــا 1 التي أفــرج عنها بعد 

احتجازها في جبل طارق تتجه إلى سوريا.
وقال بومبيــو »لدينا معلومات موثوقة بــأن الناقلة في 

طريقها إلى طرطوس، بسوريا«.
وأعلنــت وزارة اخلزانــة األميركية في الوقت نفســه أن 
الســلطات األميركية فرضت عقوبات على ناقلة النفط 

اإليرانية.
وقالت وزارة اخلزانة في بيــان »أدريان داريا 1 تُعتبر ملكّيًة 
محظورة وفًقا لقرار تنفيذي يستهدف اإلرهابيني وأولئك 
الذين يدعمــون اإلرهابيني أو األعمال اإلرهابية«. وأضافت 
أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مســتهدف ايضا بهذه 

العقوبات.
وقالــت اإلدارة األميركّيــة إّن الناقلة »حتمــل 2,1 مليون 
برميل من النفط اخلام اإليراني الذي يستفيد منه بنهاية 

املطاف فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني«.
وأوِقفت أدريان داريا 1 التي كانت حتمل سابقا اسم غريس 

1، في الرابع من متوز/يوليو قبالة جبل طارق.
وفي 18 آب ، ُسمح للناقلة باإلبحار على الرغم من تدّخل 
الواليــات املتحدة ملنع ذلك. وقالت ســلطات جبل طارق 
إّن طهران تعّهدت بعدم إرســال براميل النفط تلك إلى 

سوريا.
ومّذاك، جتول الناقلة في البحر املتوسط من دون أن يكون 
ممكنا حتديد وجهتهــا أو مصير شــحنتها، على الرغم 
من أن إيران قالت اإلثنــني إنها باعت النفط املوجود على 

متنها، فيما لم تُعرف هوية املشتري.
وقالت ســيغال ماندلكير، مساعدة وزير اخلزانة واملكّلفة 
مكافحة متويل اإلرهاب، إّن »سفًنا مثل أدريان داريا 1 ، مُتّول 

األنشطة الضارة للنظام وتنشر اإلرهاب«.
وأضافت »أّي شخص يُقّدم الدعم )للناقلة( يواجه خطر 

فرض عقوبات عليه«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ملّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن بالده قد 
تشتري طائرات عسكرية روسية من طراز »سوخوي«، 
بعدما أقصتها الواليــات املتحدة من برنامج مقاتالت 

»أف35-«.
وقال: »إذا واصلت الواليات املتحدة توّجهها بالنســبة 
إلــى مســألة مقاتــالت أف35-، ســنتدّبر أمرنا. هل 

سنشتري سوخوي35-؟ أم أف35-؟ أم سوخوي57-؟«.
وتابــع: »إضافــة إلــى طــرح ســوخوي35- وأف35- 
وسوخوي57- على الطاولة، ندرس اإلجراءات التي ميكن 

أن نتخذها في قطاعنا الدفاعي، من أجل دفاعنا«.
تأتي تصريحــات أردوغان بعد لقائه نظيره الروســي 
فالدميير بوتــني الثالثاء املاضي، علــى هامش معرض 
»ماكــس« الدولي للطيــران قرب موســكو. وكانت 
واشنطن اســتبعدت أنقرة من برنامج مقاتالت »أف-
35«، بعد شــرائها نظام الدفاع اجلوي الروســي »أس-

.»400
وقال وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بالده 
أنفقت 1,4 بليون دوالر على برنامج »أف35-«. وأضاف: 
»في أسوأ األحوال، أبلغ الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أردوغان في أوساكا خالل قمة العشرين )في حزيران - 
يونيو املاضي( أنهم سيعيدون هذه األموال إلى تركيا. 

لكننا نأمل بأال نصل إلى تلك املرحلة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنــت ســلطات واليــة أســام 
من  مليونــي  نحــو  أن  الهنديــة 
ســكانها لم يتم إدراج أسمائهم 
في ســجل لتعــداد املواطنني في 
هذه الوالية الواقعة بشــمال غرب 
البــالد، أجري مببــادرة من احلكومة 

تنوي  التي  الهندوســية  القومية 
تطبيقه في مناطق أخرى.

ويعني ذلك ان هؤالء السكان الذين 
قد تكون غالبيتهم من املســلمني 
قد يحرمون من اجلنســية وقد يتم 

ترحيلهم في نهاية األمر.
وقال بيان رســمي إن ما مجموعه 

31,1 مليون شــخص من ســكان 
آســام أدرجوا على لوائح السجل 
الوطنــي للمواطنــني، لكــن 1,9 
مليون آخرين لم تضم أســماؤهم 

إلى السجل.
الســجل  من  الرســمي  والهدف 
غير  الهجــرة  الوطنــي مكافحة 

الشــرعية. وهــو يســتوجب من 
سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن 

أنهم يحملون اجلنسية الهندية.
الوطنــي  »الســجل  يحصــي 
للمواطنني« ســكان أســام الذين 
يســتطيعون أن يثبتوا أن وجودهم 
ووجود عائالتهــم يعود إلى ما قبل 

التي جلأ فيها ماليني  1971 السنة 
األشخاص إلى املنطقة قادمني من 
بنغالدش التي كانت تشــهد حربا 

أهلية.
القوميني  يتهمون  معارضيه  لكن 
الهندوس باســتخدام هذا التعداد 
وخصوصــا  األقليــات  ملهاجمــة 

ثلث  متثل  التي  املســلمة،  األقلية 
سكان أسام.

وأســام التي تضم اتنيات متنوعة 
وتهزهــا أعمــال عنف بــني هذه 
اجملموعــات، هي الواليــة الوحيدة 
التي متتلك هذا السجل حاليا في 

الهند.

بومبيو: ناقلة النفط 
اإليرانية أدريان داريا 

تتجه صوب سوريا

أردوغان ال يستبعد شراء 
مقاتالت روسية

نحو مليوني شخص قد يصبحون بال جنسية في والية اسام الهندية

متابعة ـ الصباح الجديد :

توقفت الغارات اجلوية على إدلب 
دخول  اثر  غرب ســوريا  شــمال 
روسيا،  أعلنته  النار  وقف إلطالق 
حليفــة النظام الســوري، حيز 
التنفيــذ صباح امس الســبت، 
بحســب ما أفاد املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
رامي عبد  املرصــد  وأكد مديــر 
الرحمــن أن »الطائــرات احلربية 
غائبــة عــن الســماء والغارات 

اجلوية قد توقفت«.
قوات  بني  املواجهــات  أن  وأضاف 
أطراف  في  واملســلحني  النظام 
إدلب توقفــت كذلك بعد دخول 
حيز  اجلانــب  أحاديــة  الهدنــة 
التنفيذ ، لكــن ضربات املدفعية 

والصواريخ استمرت.
وأعلــن اجليــش الروســي امس 
األول اجلمعة وقفــا إلطالق النار 
من جانب واحــد يلتزم به اجليش 
الســوري علــى أن يدخــل حيز 
التنفيذ صباح السبت الذي يليه 

في منطقة إدلب.
ووافقت دمشق على وقف إطالق 
النار بحســب ما نقلــت وكالة 
األنباء الســورية الرسمية سانا 
عن مصدر عسكري، مع احتفاظ 
اجليش بـ«حق الرد« على أي خرق.

وقال املصدر لوكالة ســانا » متت 
النار  املوافقة على وقــف إطالق 
فــي منطقة خفــض التصعيد 
31 آب  بإدلب اعتبارا مــن صباح 
اجلــاري مع االحتفــاظ بحق الرد 

على أي خرق من اإلرهابيني«.
مطلــع  أوقــف  النظــام  وكان 
بعد  مماثلة  بهدنــة  العمــل  آب 
ثالثــة أيــام فقط مــن دخولها 
اجلهاديني  التنفيــذ، متهماً  حيز 
في  األخرى  املتمــردة  والفصائل 

إدلب بانتهاكها.
وبحســب بيان صادر عــن املركز 

الروســي للمصاحلــة اجلمعــة 
في ســوريا فقــد مت التوصل الى 
اتفاق »لوقــف اطالق النار أحادي 
اجلانب من قبل القوات احلكومية 
اعتبارا من الســاعة  الســورية 

6,00 في 31 آب ».
»املركــز  أن  البيــان  وأضــاف 
قيادات  يدعو  للمصاحلة  الروسي 
اجملموعــات املســلحة إلى وقف 
إلى  واالنضمــام  االســتفزازات 
املناطق  فــي  التســوية  عملية 

اخلاضعة لسيطرتها«.

قصف منشأة صحية
وبعد أشهر من القصف الكثيف 
من الطيران الروســي والسوري، 
بدأت قوات نظام الرئيس بشــار 
األســد في 8 آب هجوما بريا في 
هذه احملافظة اخلاضعة لسيطرة 
الشــام  جهاديــي هيئــة حترير 

)جبهة النصرة سابقا(.
وحققت قوات النظام الســوري 
مزيداً مــن التقدم في محافظة 
إدلب بســيطرتها على عدة قرى 
وبلــدات، وفــق ما أفــاد املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
كمــا متكنت قبل عــدة أيام من 
الســيطرة علــى مدينــة خان 
شــيخون الواقعة على الطريق، 
وحتاول منذ ذلك احلني التقدم في 

محيطها أكثر.
ومحافظــة إدلــب ومحيطهــا 
مشــمولة باتفاق روسي تركي متّ 
إليه في سوتشــي في  التوصل 
أيلــول 2018 ونص علــى إقامة 
منطقة منزوعة السالح، من دون 

أن يُستكمل تنفيذه.

وقبل ســاعات من دخــول وقف 
إطالق النــار حيــز التنفيذ، أفاد 
املرصد الســوري عن غارة جوية 
منشــأة  اســتهدفت  روســية 
صحية في محافظة حلب اجملاورة 
إلدلــب، أدت إلى إصابــة العديد 
بجروح مــن بينهم موظفون في 

املنشأة.
43 منشأة صحية منذ  وأصيبت 
نيســان في املعارك بحسب األمم 

املتحدة.
ودفع التصعيد املستمر منذ نحو 

أربعة أشــهر أكثر من 400 ألف 
املنطقة  من  النزوح  إلى  شخص 
قتل  بينما  املتحدة،  األمم  بحسب 
أكثر من 950 مدنياً في إدلب، وفق 

املرصد.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسّبب 
منذ اندالعه في 2011 مبقتل أكثر 
مــن 370 ألف شــخص وأحدث 
دمــاراً هائالً في البنــى التحتية 
وأدى الــى نــزوح وتشــريد أكثر 
من نصف الســكان داخل البالد 

وخارجها.

مع احتفاظ الجيش بـ«حق الرد« على أي خرق

غالبيتهم من المسلمين

توقف الغارات الجوية على إدلب اثر دخول
 وقف روسي إلطالق النار حيز التنفيذ

أعلن الجيش 
الروسي امس 

األول الجمعة وقفا 
إلطالق النار من 

جانب واحد يلتزم 
به الجيش السوري 
على أن يدخل حيز 

التنفيذ صباح السبت 
الذي يليه في 

منطقة إدلب
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
إن مشكلة الواليات املتحدة ال تكمن 
في موضوع الرســوم اجلمركية بل 

في النظام االحتياطي الفدرالي.
وكتــب ترامب فــي تغريــدة على 
اليورو  ســعر  »يتراجــع  »تويتــر«: 
بالنســبة للدوالر بشــكل جنوني، 
وهــو ما يعطيــه ميــزة كبيرة في 
التصدير واإلنتاج.. ولكن االحتياطي 
دوالرنا  الفدرالــي ال يفعل شــيًئا! 
حاليا، هو األقوى فــي التاريخ. يبدو 
ذلك جيدا، أليس كذلك؟ ولكن ليس 
بالنســبة للذين يطرحون املنتجات 
للبيع خارج الواليات املتحدة... ليس 
لدينا مشكلة في الرسوم اجلمركية 
أو  الســيئني  الالعبني  نعيد  )فنحن 
غيــر النزهاء، إلى رشــدهم(. لدينا 
مشــكلة مع النظــام االحتياطي 
الفدرالي. هم ال يفقهون أي شيء«.

ومــن املعــروف أن الرئيــس ترامب، 
البنك  بشــكل مســتمر  ينتقــد 
لسياســاته  األمريكــي،  املركــزي 
غيــر الصحيحة التــي تعيق تطور 

االقتصاد األميركي وتؤثر سلبا على 
الدوالر.

االحتياطــي  اجتمــاع  وســيعقد 
الفدرالي األميركي، بشأن السياسة 
النقديــة والقــروض فــي الواليات 

املتحدة، خالل يومي 17 و18 ايلول.
وشددت واشنطن ضغوطها وهددت 
بفرض رسوم جمركية إضافية على 
الطلب  تباطؤ  مــع  بالتزامن  بكني، 
الداخلي في الصني في وقت سجل 
فيه النشــاط الصناعــي الصيني 
انكماشا في آب للشهر الرابع على 

التوالي.
النشــاط  في  بســيط  انكمــاش 
بالصــني مــع تصاعد  الصناعــي 
املواجهة  األمريكية  التجارية  احلرب 
التجاريــة بني واشــنطن وبكني قد 

تقود العالم إلى حرب جديدة
بيانات  االنكمــاش  هــذا  وأظهرت 
أمس  نشــرها  مت  صينية  رســمية 
أن  املتوقع  الســبت، في حني مــن 
األحد  اليوم  املتحــدة  الواليات  تبدأ 
فرض رســوم جمركية بنسبة 15% 
على بضائع صينية بقيمة مليارات 
الدوالرات، فــي تصعيد حاد للحرب 

التجارية الدائرة بني البلدين.

وحتى اآلن، فرضت واشنطن رسوما 
على بضائع صينية بنحو 250 مليار 
دوالر، بينما ردت بكني برسوم على ما 
يساوي 110 مليارات دوالر من السلع 
األميركية تشــمل حبــوب الصويا 

والتفاح.
وانخفض مؤشــر مديري املشتريات 
في القطــاع الصناعي وهو مقياس 
ألوضــاع الصناعة فــي الصني، إلى 
49,5 الشــهر املاضي، في انخفاض 
ضئيــل عن متــوز حني بلغ املؤشــر 
49,7، علــى وفق املكتــب الوطني 
لإلحصاءات لكن املؤشــر يبقى دون 
مستوى 50، احلد الفاصل الذي يدل 

على منو القطاع أو انكماشه.
مــن جانب آخــر، كشــفت تقارير 
والواليات  بولنــدا  أن  إعالمية عــن 
املتحــدة وأوكرانيــا بصــدد توقيع 
اتفاقية ثالثية في وارســو بشــأن 

تأمني إمدادات الغاز.
وتتمحــور االتفاقيــة حــول توفير 
البنية التحتية الالزمة في أوكرانيا 
وبولندا الســتيراد الغــاز الطبيعي 
املسال من الواليات املتحدة، وبشأن 
سبل التعاون في مجال إصالح سوق 

الغاز األوكرانية.

ووفقــا لتقرير صادر عــن احلكومة 
االتفاقية  على  ســيوقع  البولندية 
من اجلانــب البولندي ممثل احلكومة 
لشــؤون البنية التحتيــة للطاقة 
االســتراتيجية بيتر ناميسكي، وعن 
اجلانب األمريكي وزيــر الطاقة ريك 
بيري، وعــن اجلانــب األوكراني وزير 
األمــن القومي والدفاع ألكســندر 

ناميكسي.
فالدميير  األوكرانــي  الرئيــس  وكان 
زيلينسكي قد بحث مع وزير الطاقة 
األمريكي بحضــور أندري كوبوليف 
رئيس شركة »نفطو غاز«، املسؤولة 
عن منظومة الغاز األوكرانية، سبل 
من  املسال  الطبيعي  الغاز  استيراد 
الواليــات املتحدة عبر محطة للغاز 

في بولندا.
وفي وقت سابق وافقت بولندا على 
بيــع الغاز الطبيعي املســال، الذي 
إلى  الواليات املتحدة،  تشــتريه من 

أوكرانيا.
كما أعربت بولندا عن اســتعدادها 
ملد خط غــاز بقيمة مليــاري دوالر 
من بولندا إلــى أوكرانيا بهدف ربط 
منظومة الغاز البولندية بشــبكة 

الغاز في أوكرانيا.

تقـرير

ترامب: االحتياطي الفدرالي مشكلة الواليات المتحدة الرئيسة
توقعات بفرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة %15 على بضائع صينية

ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:

الوزراء لشــؤون  رئيس  نائب  اكد 
الطاقة وزير النفط حرص العراق 
الثنائية مع  العالقات  تعزيز  على 
اجلــارة تركيا في جميــع اجملاالت 

ومنها قطاع الطاقة والنفط.
جــاء ذلك خالل مؤمتــر صحافي 
عقده مع نظيــره التركي عقب 
انتهــاء االجتماع املشــترك بني 

اجلانبني.
عباس  ثامــر  النفط  وزيــر  وقال 
كانت  املباحثــات  ان  الغضبــان 
مفيدة وبناءة إذ استعرض اجلانبان 
واملشــاريع  وامللفات  املواضيــع 
ذات االهتمــام املشــترك، ومنها 
تصدير  انابيب  منظومة  مشروع 
النفــط العراقي اجلديد )كركوك 
- جيهــان( والذي وصــل مرحلة 
متقدمــة مــن اإلعــداد الفني 
ومناقشــة العطاءات وهو ضمن 
التنفيذية  واملشــاريع  اخلطــط 
للعام املقبل، فضالً عن مشــروع 
العقبة(   - )الرميلــة  أنبوب  خط 
الســتراتيجية  املشــاريع  وهذه 
املهمة تهــدف الى إدامة تصدير 
النفــط العــراق وتعــدد منافذ 

التصدير.
وأكــد الغضبــان االتفــاق على 
تشــكيل جلنة فنية من اجلانبني 
لبحث املواضيــع والقضايا التي 
العمل  أولويــات  ضمــن  تقــع 
التوصيــات  وتقــدمي  املشــترك 
الالزمــة من اجل املضــي  قدماً 
فــي اتخاذ القــرارات التي تخدم 
الشــعبني  الشــعبني  مصلحة 

الصديقني.
الطاقة  وزيــر  أشــاد  من جهته 
بالعالقات  دومنــاز  فــاحت  التركي 
الثنائيــة وتطور حجــم التبادل 
التجاري فــي مجاالت عديدة الى 
اكثر من )13( مليــار دوالر ووجود 
الرغبــة لدى حكومتــه الى رفع 
ســقف ذلك الى أكثــر من )20) 

مليار دوالر.
واضــاف دومنــاز ان املباحثات مع 
ودية  كانــت  العراقــي  اجلانــب 
التقى رئيس  الوفــد  ومثمرة وان 
ونائب  املهدي  الوزراء عادل عبــد 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
النفط ثامــر الغضبان وان الوفد 
لتطوير  مشــتركة  رغبــة  وجد 
العالقات الثنائية الى افاق اوسع 
فضال عــن زيادة حجــم التبادل 
التجاري واملشــاريع املشــتركة، 
معبرا عن أمله بتحقيق خطوات 

مهمة في هذا اإلطار.
علــى صعيــد متصــل، أعلنت 
وزيــرة الطاقة والثــروة املعدنية 

األردنية هالة زواتي، أمس، أن أولى 
العراقي  اخلام  النفط  شــحنات 
األحد  اليوم  ستنطلق  األردن  إلى 
العراق  برا من مصفاة بيجي في 

إلى اململكة.
ووقــع األردن والعــراق في مطلع 
شــباط املاضي مذكــرة تفاهم 
لشراء عشــرة االف برميل يوميا 
العراقي تشكل  النفط اخلام  من 

7 % من احتياجات اململكة.
وأعلنــت زواتــي فــي تصريــح 
صحافي أمس، بدء عملية حتميل 
أولــى شــاحنات النفــط اخلام 
والتي  األردن،  إلى  العراقي املصدر 
ستنقل برا بواقع 10 آالف برميل 

يوميا.
وأوضحت الوزيرة األردنية أن أولى 
الشاحنات ستنطلق اليوم األحد 
من مصفاة بيجــي، ومن املتوقع 
البترول  إلــى مصفــاة  أن تصل 
في مدينة الزرقاء )شــمال شرق 
عمان( بعد غد الثالثاء، إيذانا ببدء 
تطبيق مذكرة التفاهم األردنية- 
العراقية الســتيراد النفط اخلام 

العراقي.
وأكدت زواتي أن هذه الكمية )10 
للزيادة  “قابلة  يوميا(  برميل  آالف 
في فتــرة قادمة وفقــا ملا يتفق 

عليه اجلانبان”.
ويشــارك في عملية نقل النفط 

200 صهريج  العراقي أكثر مــن 
مناصفة بــني األردن والعراق، من 
بينهــا صهاريج مملوكــة ألفراد 
النفط  نقل  في  عاملة  وشركات 
اخلــام، ضمن اتفاق مع شــركة 
نائل ذيابات وشــركاه )برج احلياة( 

األردنية، بحسب زواتي.
وفي مطلــع أيار املاضــي، فازت 
شــركة نائل الذيابات وشــركاه 
للنقــل بعقد لنقل  احلياة(  )برج 
إلى  بــرا  العراقي  اخلــام  النفط 

مصفاة الزرقاء النفطية.
بني  التفاهم  مذكــرة  ومبوجــب 
البلدين، ســيجري حتديد ســعر 
النفط اخلام العراقي على أساس 

معدل ســعر خام برنت الشهري 
النقل  تكاليف  فــرق  مع خصم 

واملواصفات.
وال يقتصــر التعاون بــني األردن 
والعراق في مجــال الطاقة على 
اســتيراد النفــط اخلــام فقط، 

بحسب الوزيرة األردنية.
وأوضحت أن اجلانبني يعمالن على 
إمتــام اإلجراءات الالزمة إلنشــاء 
أنبوب نفط ميتد من البصرة مرورا 
مبنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء 
شــبكة  إقامة  وكذلك  العقبة، 
للربــط الكهربائي بــني البلدين 
يــزود بواســطتها األردن العراق 
بالكهرباء عبر شبكة مشتركة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرافديــن،  مصــرف  اعلــن 
امس الســبت، عــن اجملمعات 
الســكنية  االســتثمارية 
املشــمولة بقروض 100 مليون 

لشراء الوحدات السكنية.
وقال املكتب االعالمي للمصرف 
في بيان لــه، إن »املصرف حدد 

اســماء اجملمعات االستثمارية 
الســكنية املشــمولة مبنــح 
دينــار  مليــون   100 قــروض 
للموظفــني الذيــن يفضل ان 
يكونــوا من املوطنــة رواتبهم 
لدى املصــرف و50 مليون دينار 
للمواطنــني لشــراء الوحدات 

السكنية«.

واضـاف البـــيان ان »اجملمعـات 
االستثمارية السكنية التـــي 
الشـــروط  جميع  اســتوفت 
القانونيـة والتـي يجـري علـى 
لشــراء  القروض  منــح  اثرها 
هــي  السكنيـــة  الوحــدات 
)مجمـــع ارض بابل السكنـي 
 - بابـــل  محافظـــة  فـــي 

في  السكنـي  العزيـز  مجمـع 
الناصريـة - مجمع جبل عامل 
السكني في الديوانية - مجمع 
آالمل الســكني في البصرة - 
مجمع اسكـــان الدوحـة فـي 

املثنـى(«.
املوظفــني  املصــرف،  ودعــا 
الراغبـــني مبنحهم قروض 100 

مليـــون دينـــار واملواطنيـــن 
الذيـن جــرى حتديـد 50 مليـون 
دينار لشـراء الشقق السكنية 
»التوجــــه لتلـــك اجملمعـات 
مواصفـات  علـــى  االطـــالع 

تلـك الشقـق«.
واكد ان »األيام املقبلة سيجري 
اإلعالن عن العديد من اجملمعات 

بقروض  املشــمولة  السكنية 
100 مليــون دينــار و50 مليون 
دينـــار ومن ضمنها محافظة 
بغـــداد وان العمل جار بشكل 
مستمـر على احالة الشركـات 
استكمـــال  حــال  االخــرى 
واملوافـــقات  اإلجـــراءات 

القانونيـة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجمهوريــة  وقعــت ســوريا 
لتعزيز  اتفاقية  الروسية  القرم 
واالقتصادي  التجــاري  التعاون 
إنشاء بيت  بينهما، وشــملت 
للقطاع  مالحة  وشركة  جتاري، 
اخلاص، وتبادل املشــاركات في 

املعارض.
هامش  علــى  التوقيع  وجــاء 
دمشــق  معــرض  فعاليــات 
العاصمة  في  املنعقد  الدولي، 
السورية بدورته الـ61 مبشاركة 

عربية وأجنبية فعالة.
أكد  صحافــي  تصريح  وفــي 
جمهورية  حكومة  رئيس  نائب 
غريغــوري  القــرم  الروســية 
مرادوف أهميــة تعزيز التعاون 
اجملاالت  في  الســوري  الروسي 
كافة، وخاصة في مجال إعادة 

إعمار سوريا.
وبــني أن هــدف زيارتــه توقيع 
اتفاقيات تعاون جتاري واقتصادي 
بــني البلدين، واملشــاركة في 

معرض دمشق الدولي.

ولفت مــرادوف إلى النجاحات 
الكبيرة التي حققتها ســوريا 

في مكافحة اإلرهاب.
النجاحـات  هـــذه  أن  مؤكـدا 
للمساهمـــة  الطريق  متهــد 
الروســية في عملية إعـــادة 
فـــي كل  والعمــل  اإلعمــار 
االقتصاديــة  املـــجاالت 

السوريـة.
من جهته قال وزيــر االقتصاد 
والتجــارة اخلارجيــة محمــد 
ســامر اخلليــل إن االتفاقيــة 

جاءت بعد عام من التعاون بني 
مجاالت  عدة  وشملت  البلدين 
منها إنشاء بيت جتاري يشكل 
قناة للتعاون من خالل استيراد 
ســوريا  بني  املنتجات  وتصدير 

والقرم.
كذلــك تشــكيل فــرق عمل 
للتعاون في اجملاالت االقتصادية 
املتنوعة خــالل الفترة املقبلة، 
وتعريــز التعــاون فــي مجال 
املشــاركات  وتبادل  املعــارض 
الالزمة  التســهيالت  وتقــدمي 

مالحة  شــركة  وتأسيس  لها 
للقطاع اخلاص.

في الســياق، أعــرب غريغوري 
مــرادوف عن اســتعداد القرم 
لدعم ســوريا فــي مجال بناء 
وإصـــالح السفـــن البحريـة 
فـــي أحـواض شبـــه جزيـرة 

القـرم.
عن  متحدثا  املســؤول  وقــال 
مجــاالت التعاون مع ســوريا: 
مع  التعاون  في  اهتمام  »لدينا 
سوريا في مجاالت مثل إصالح 

وبناء السفن، إذ أن سوريا لديها 
إلى  أســطولها اخلاص وحتتاج 

مثل هذه اخلدمات«.
مقبلـــة  سوريـــا  أن  وأضاف 
علـــى مرحلة إعــادة اإلعمار 
بعد حــرب عنيفة ضد اإلرهاب 
الدولي، مشيرا إلى أن شركات 
الكثير  تنتج  القرم وروسيا  في 
مــن املنتجــات، مثــل املعادن 
التــي  املعدنيــة  والهيــاكل 
حتتاجها ســوريا فــي املرحلة 

املقبلة«.

الرافدين: 5 مجمعات سكنية مشمولة بقروض 100 مليون دينار

دمشق وموسكو تعززان التعاون االقتصادي باتفاقية جديدة

تصدير النفط والربط الكهربائي في مباحثات عراقية تركية
بواقع 10 آالف برميل يوميًا.. األردن يستقبل أولى شحنات خام كركوك

ان المباحثات كانت 
مفيدة وبناءة إذ 
استعرض الجانبان 
المواضيع والملفات 
والمشاريع ذات 
االهتمام المشترك، 
ومنها مشروع 
منظومة انابيب تصدير 
النفط العراقي الجديد 
)كركوك - جيهان(

جانب من املباحثات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهــرت بيانات البنك املركــزي العراقي، انخفاض 
قيمة مبيعات العملة األجنبيــة في املزاد املنعقد 
يوم اخلميــس، إلــى 204.59 مليــون دوالر، مقارنة 
مببيعات مزاد األربعاء، والبالغة 241.99 مليون دوالر، 

بتراجع قيمته 37.4 مليون دوالر.
وبلغ ســعر الصــرف 1190 ديناراً لــكل دوالر، وفقاً 
لبيانات البنك املركزي، في املزاد املنعقد مبشــاركة 
28 مصرفــاً وذكر املركــزي، أن املبيعات املنفذة هي 
نتائــج اليوم األحد، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي 
بلــغ 223.07 مليون دوالر. وأوضــح، أن حجم املبالغ 
املبيعة لتعزيــز أرصدة املصارف فــي اخلارج بلغت 
قيمتها 204.23 مليــون دوالر، في حني بلغ إجمالي 

النقد املبيع 360 ألف دوالر.

نيويورك ـ رويترز:
هبطــت عقود النفــط وأغلق اخلــام األميركي 
منخفضا نحو ثالثة في املئة قبيل إعصار يقترب 
من ســاحل فلوريدا قــد يقــوض الطلب، لكن 
األسعار سجلت أكبر مكاســب أسبوعية منذ 
أوائل متوز بدعم من إنحسار لهجة التصعيد في 

النزاع التجاري بني الواليات املتحدة والصني.
وأنهت عقــود خام القياس العاملــي مزيج برنت 
جلسة التداول منخفضة 65 سنتا، أو 1.1 باملئة، 

لتبلغ عند التسوية 60.43 دوالر للبرميل.
وهبطــت عقود خــام القيــاس األميركي غرب 
تكســاس الوســيط 1.61 دوالر، أو 2.8 باملئــة، 

لتسجل عند التسوية 55.10 دوالر للبرميل.
واستجمع اإلعصار دوريان قوة بينما يزحف باجتاه 
ســاحل فلوريدا وهو ما يثير خطرا بأن أجزاء من 
رياح قوية  األميركية ســتضربها  الواليــة  تلك 
وأمــواج عاتية وأمطار غزيــرة لفترة غير قصيرة 
بعــد أن يصل دوريان إلى اليابســة في منتصف 

األسبوع اجلاري.
وقالــت إدارة معلومات الطاقــة األميركية في 
تقرير نشــر يوم اجلمعة أن إنتاج النفط اخلام في 
الواليات املتحدة تراجع لثاني شــهر على التوالي 
في حزيران مع انخفاضه 33 ألف برميل يوميا إلى 

12.08 مليون برميل يوميا.
ومــن ناحية أخرى أظهر مســح لرويترز أن إنتاج 
منظمــة البلدان املصدرة للبتــرول )أوبك( ارتفع 
مبقدار 80 ألف برميل يوميا في آب، وهى أول زيادة 

شهرية هذا العام.
وهبطت أســعار النفط نحو 20 فــي املئة منذ 
أن ســجلت أعلى مســتوى لها للعام 2019 في 
نيســان، فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف بأن احلرب 
التجارية بــني الواليات املتحدة والصني قد تلحق 
ضــررا باالقتصاد العاملــي وتضعف الطلب على 

النفط.
وينهي برنت شهر آب على هبوط قدره 7.3 باملئة 

في حني انخفض اخلام األميركي 6 في املئة.

نيويورك ـ رويترز:
أظهــرت بورصة وول ســتريت نتائــج متباينة مع 
توخي املستثمرين احلذر قبيل عطلة أسبوع طويلة 
مــن املنتظر أن يبدأ فيها ســريان جولة جديدة من 
الرسوم اجلمركية األميركية على واردات من الصني.

وأنهى املؤشــر داو جونز الصناعي جلســة التداول 
مرتفعا 41.03 نقطة، أو 0.16 باملئة، إلى 26403.28 
نقطة بينما زاد املؤشر ستاندرد آند بورز500 األوسع 
نطاقــا 1.88 نقطــة، أو 0.06 باملئــة، ليغلق عند 
2926.46 نقطة. لكن املؤشــر ناسداك اجملمع أغلق 
منخفضا 10.51 نقطة، أو 0.13 باملئة، إلى 7962.88 
نقطــة. وتنهي املؤشــرات الثالثة األســبوع على 
مكاســب مع صعود داو جونز 3.01 باملئة وستاندرد 

آند بورز 2.80 باملئة وناسداك 2.6 باملئة.
لكنهــا تنهي الشــهر على خســائر مــع هبوط 
ناسداك 2.65 باملئة وســتاندرد آند بورز 1.79 باملئة 

وداو جونز 1.73 باملئة.

204.6 مليون دوالر 
مبيعات المركزي 

60.43 دوالرًا 
لبرميل برنت

بورصة وول ستريت 
تغلق متباينة
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حذام يوسف
 

في يوم األربعاء املاضي وكان الوقت غروبا، 
فجع الوســط االدبــي والثقافــي بخبر 
وفاة األمني العام الحتــاد االدباء في العراق 
الشــاعر إبراهيم اخلياط، إثر حادث مروري 
علــى طريق عقــرة، فكانــت صدمة لم 
نصدقها، برغم عشــرات املنشورات التي 
مألت صفحات التواصل االجتماعي، ونعي 
االدباء له، ولكنها احلقيقــة، التي ال مفر 
منها إبراهيم اخلياط غادرنا بهدوء، مثلما 
كان هادئا في تعامله وتفاعله مع اجلميع، 
رحل تاركا ارثــا من احملبة في قلوب اجلميع 
أصدقاء ورفاق علــى طريق االدب والنضال 
من اجل الوطن واالنسان، الى اليوم مازال 
االدباء من أصدقائه ينعونه غير مصدقني 

انه غادر الى االبد!.
وزارة الثقافيــة متمثلــة بوزيرها الدكتور 
كانت حاضرة في مراســيم تشييعه من 
احتاد االدبــاء مرورا مبقر احلزب الشــيوعي 
العراقي، مبشــاركة كبيرة مــن عدد من 
أعضائــه على رأســهم األســتاذ مفيد 
اجلزائري الذي نعاه بكلمــة تأبينية حاول 
بهــا ان يكون قويا وينتصــر على دموعه، 
وســط رهبة املوقف، ومشاركة االدباء من 
بغداد، واحملافظات، الذين رافقوه الى مثواه 
األخير فــي وادي الســام، ليختم اخلياط 
مسيرته بتلويحه له، كأنه يقول لصحبه 
سأبقى معكم مبتسما مباركا لعملكم.
االدباء من العراق والعرب نشــروا التعازي 
العرب،  االدبــاء  احتاد  يتقدمهــم  والنعي 
واحتاد ادباء تونس وجميع االحتادات العربية، 
وســفارة اململكة العربية السعودية في 
الباد، إضافة الى إقامة مجالس عزاء في 
بغداد واحملافظات، ملن يتعذر عليه الوصول 

الى بغداد.
********

برقيات تعزية

عزى الســيد رئيس اجلمهوريــة الدكتور 
برهم صالح األسرة الثقافية واألدبية بوفاة 
األمني العــام لاحتاد العام لألدباء والكّتاب 
في العراق والكتاب د.ابراهيم اخلياط وفي 

ما يلي نص التعزية:
بِْسم اهلل الرحمن الرحيم

ربها ُفجعنا  بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء 
كما كل العراقيــني بأطيافهم بنبأ رحيل 
واحد من كبار أدباء العراق د.ابراهيم اخلياط، 

الشاعر واألكادميي والنقابي املعروف.
رحيل اخلياط فــي وقت يحتاج فيه العراق 
لكل وجوهه وعقوله النّيرة سيترك فراغا 
شعبيا وأدبياً ليس باليسير شغله، تغمد 
اهلل فقيد الوطن بواسع رحمته واسكنه 
فســيح جناته، والهم اهله وذويه ورفاقه 
الصبر والسلوان، وانا هلل وانا اليه راجعون.
عضو برملان كردســتان زياد شــهيد جبار 

-عضوا برملان كردستان يعزي أدباء العراق 
خســارة كبيرة رحيل االمني العام لاحتاد 
االدباء والكتاب في العراق ابراهيم اخلياط 
لروحه الرحمة والسام والهله واصدقائه 

الصبر والسلوان.
والشــاعرة السورية ســميا صالح تعزي 
االدباء العراقيني وتقول » لكل منا طريقه 
الى اهلل، وها قــد اختار طريقه، فتح قلبه 
للضوء ولن يضل الطريق، ها قد عادوا إلى 
حمل تابوتــك ...فها أنزلتموه لكي يرتاح، 
ال أريد رؤية هذه الدموع التي تعكر ســواد 
التقيته في  ..فالدمع يحزنــه،  أعينكــم 
العاملية  والفنون  للثقافــة  بابل  مهرجان 
...كانــت القاعة تعج بالشــعراء والنقاد 
واملهتمــني ...وكاميرات التلفــاز ،واإلذاعة 
..ورغم ذلك لم يطل الوقــوف على املنبر 

..قرأ قصيدة للعراق ومسح جبينه بيده 
وعــاد ليجلس في الصــف الثالث، نظرت 
إليه باستغراب، أحقا كل هذا التواضع من 
األمني العــام الحتاد الكتاب في العراق...!!! 
وما زلت أنظر إلى اخللف كي أرى ابتسامته 
التي حيرت اجلميــع .. البقاء هلل ...تعازينا 

للعراق بكل أطيافه األدبية.
حرصت األمانــة العامة الحتاد األدباء، على 
توضيح بعض أمور اإلدارية كي ال يتشتت 
اجلهد، لتعلن » بالرحيل الفاجع لصديقنا 
الشــاعر ابراهيم اخلياط فإننــا أمام فراغ 
في منصب األمني العام، وقد بدأت خيوط 
التحرك بني الزماء أعضاء اجمللس املركزي 
وبوصفــي عضواً في اجمللس املركزي فإنني 
اقتــرح وأمتنى ان يتفق معــي الزماء في 
أن يبقى اســم ابراهيم اخلياط أمينا عاما 
لهذه الدورة علما انه ذهب وهو في واجب 
ثقافي لذلك ومن بــاب التكرمي الرمزي له 
وغلق اي بــاب للترشــح ان يبقى اخلياط 
أميناً عاماً، وأن تــوكل إدارة األمانة لنائب 
االمني العام، اما صــرف املبالغ فأقترح ان 
متنح الثقة بتخويل الســيد رئيس االحتاد 
والســيد نائب االمني العام والسيد أمني 
الشــؤون اإلدارية واملالية، وبهذه الطريقة 
فإننا كرمنا اخلياط حيــا وميتا وحافظنا 
على عمل االحتاد دون مشاكل أو انتخابات 

جديدة ملنصب األمني«.
كتب عن الشاعر والناقد التشكيلي كرمي 
النجار:« يكفي ابراهيم اخلياط مفخرة، انه 
اول مسؤول عراقي في وزارة الثقافة.. قدم 
اســتقالته كمدير في الوزارة ابان صاحب 
الوزارتني سعدون الدليمي، احتجاجا على 
تردي هذه الوزارة )غير السيادية( وما عداها 
فهو انســان اصيل في وقت شــح فيها 

االصاء..«.
الروائي محمد علوان جبر أكد مجلس عزاء 
الراحل اخليــاط لم يكن مجلس فاحتة..بل 
كان تظاهرة محبة كبيرة بحجم الوطن، 

*****

قصائد رثاء
الشاعر اجود مجبل كتب في رثاء اخلياط:

)إلى إبراهيم اخلياط(
كان ضوًء في لياٍل

بِقَيت بَعَدُه
باحثًة عن َقَبِس

نَعُشُه َمرَّ سريعاً ِمن هنا
وتَوارى في هجيٍر َشرِِس

َس ُهَو َمن أسَّ
جمهورّيًة رَحبًة

للبرتُقاِل املُشِمِس
يا لهذا القبرِ ما أقسى دُجاُه

وما أضَيَقُه ِمن َمحَبِس
كيف يقضي وقَتُه فيِه

با زائٍر يحكي لُه
أو ُمؤنِِس؟

رمُّبا َقرَّرَ أن يخُرَج في ليلٍة
ِمن بَعِد نَوِم احلَرَِس

يأُخُذ املَوتى إلى أمِسَيٍة
ِمثَل ماٍء يحتفي باألكؤِس
في دروٍب ليس فيها ُمخِبٌر
وبعيداً عن عيوِن الَعَسِس
إفتحوا الباَب لُه وانتظروا

قمراً عادَ بأحلى َملَبِس
قال لي: إّني سآتي دائماً

ماشياً ِمن ساحِة األندلُِس
القاصد نشر  الدكتور حســني  الشــاعر 
قصيدة رثاء كتبها لرحيل أخيه حســن، 
وأعاد نشرها رثاء لألمني العام الحتاد االدباء 

الراحل إبراهيم اخلياط:
إمام ارتباك السمار

تغازلــه فكرة نيئــة وتخنقــه اللحظة 
السيئة

هو اســتعجل العمر، كان الكتاب طويا 
وذاب لكي يقرأه

أغاب املبشــر ام للسماء مزاٌج فغاب لكي 
تنبئه

امات إمام ارتباك السمار على خده منذ ان 
انشأه

الذين بحمد االله بسكينهم ضمدوا  إلُه 
مبدأه

فمن ميأل القلب حبا وعطفا
ومن للخاص اذا اومأه

ومن للطباشير
سبورتي تئن فسطرَي من ارجأه

وكنا ارتدينا ثياب الرماد
ركضنا.........
لوحدي ....!!
فمن اطفأه

ومن؟ هذه االرض كانت هنا
وهذي السماء .. وذي االوبئة

هنا االرض ... يوم قيام الرصاص
هنا املوت والبوح والتأتأة
هنا كل ما اليكون هناك
ألن )هنا ـ نا ـ( لنا مبرئة

هنا طاح
قد طاح فوق الكام

لينساب من دمعة اللؤلؤة
...................

وكان االمام إماما قدميا تشيراليه خطوط 
يديه وكانــت متر القوافل منــه فقد كان 
جسرا نديا وكانت شفاه الصحارى تبوس 

يديه ........
فأين االمام؟

تقول الرياح العتيقة ان الشــراع األريجيُّ 
كان يصــارع كحــل البدايــة ولكن حّل 

السؤال االخير الذي ليس يترك
كم كان صعبا

فأغرق نكهة طعم القبول بدمع التأرجح
ومــازال يحتاجها مرفأه وظــل يئن لدفء 

امرأة
هي امرأة ٌ.. رمبا اكثر

النساء جميعا ينادونها ياامرأة
وراح االمام

ومازال في القلب ظلم وجور

ومــازال يحلم ان يبتــدي وراء املعلم درس 
البداية
دارا ودور

ومازال ادم يبكي وحيدا ويحسد يوسف
فــا اخوٌة رموه الى البئــر الذئَب مرَّ والمن 
قميص ٍ سوى جنة تغض البداية عن وعيه 

، يريــد الطفولة ، اين صبــاه ، اين احلكايا 
واين اخلصوم واين النساء ؟ وهل كان يرضى 

بحواء انثى لو أن ....
وفز االمام

وكان الرضيع يخاف املساء )عدوك عليل(
فيا )للعليل(

فياللعليل وما اجرأه ويالك من سالم جّزأه
ـّاه جنمة َ خوٍف هناك وشظ

وذكرى حتاورها املدفأة
فكم كنت وقت نباح الشتاء تخاف عليها

وكانت حتب النعاس لديك
تلملم زرقــة ماظل منهــا وتغمض اخر 
نيرانهــا ........ تنــام ولــم تكمــا قصة ً 

فياللشتاء
انام االمام ؟!

ملاذا تركت اجلميع مبفردهم وقد غبت كلك
اماكنت تعلم؟ هم وحدهم

وان املســاء قيام الرصاص ســينفخ في 
النخل صور الدماء

سيخرج من ضلع نحس الضحايا
غبٌي عتيٌد هجني اللسان

وتتبعه ثلة ٌ تائهة
واوصافه: شكلُه شبهة ٌ

عاماته: بوحه تهمة ٌ
سيحرث كل دماء العراق مبحراث جهل ٍ

رصاصاته مدفوعة الثمن
ماذا؟ اخيرا؟

هذا االمام
أياسيدي عني امي هنا

أعن عني امي
)عليك( النخيل

عليك دموع اجلنوب احلزين
توكل على النخل ان النخيل قدمي الوقوف

كأنه في وقفة الفاحتة
ومس االمام جبني الصراخ وراح بعيدا

وكان االريج رفيق التدفق
اين الرصاص؟

يقاُل الرصاصات اخترن ازواجهن
فكٌل تعانق من تشتهيه

فهمت!
لِذلك راح االمام

ومازالت الفكرة النيئة
وماذا عن اللحظة السيئة ؟!!!!!!!!

******************

قصيدة إبراهيم اخلياط
)صباح اخلير... بعقوبة( 

صباح اخلير على الشاخة
على الصبح ِ

على األحبة
“ على شارع »األِطبْه

على املساطر املكتظة
بالفجر والعمال والعبوات
على »الَعناِفَصِة« الناطرة

على املُايِة »مائدة«
“ على »ماهي
على املقاهي

على السوِق ما شاء اهلل
على املنارة الشاهدة
على املنارة الشهيدة
على أسرارنا النائمة

على مرقى »أبو ناظم« اليقظان
على اجليران

على العميد البلدّي
على »السراي« العظيم

على دارة السيد عبد الكرمي
على »احملروك« الذي ال يرحُل

وال يُقيم
على »الشريف« وما طوى

على اجلنة واجلحيم
على السجن واحلمامة
على احملافظ و«فوزية«

على الشهداء والقتلى
ـّرين على احملطة واملسف

على قطار الساعة السابعة
على »السفينة« املّوارة

على الَشبوي
على مشكاة »مؤيد سامي«

على »ياسني« الدقيقة واحلقيقة

والرؤى
ـّوى« عليِك يا »أم الن

ـِّو، على جرف امللح ِ، وجرف احلل
وجرف الهوى

على القلِق الشـمسـّي 
“عند الفوتو »حسن

على بنات احلسن
على البنات

على »شفته« العيون التي
حتلـَُم بها العدسات

على األقمار اخملبوءة في العباءات
على النخل املثقف والنبق ِ

والفـَردقال
على قنطرة الغائبني

على احلاملني
علينا

على الكورنيش الذي عاد إلينا
على »املقر« العالي

على الليالي
على الرحيق اخملتوم

وعلى املعلم اجلميل
خليل ....! 

صباح اخلير... صباح اخلير..
************************

عن حادثــة فقدان اخلياط يقول األســتاذ 
برهان اخلطيب* رفيــق اخلياط في نضاله 
ضد الدكتاتوريات:« وانا اعود بيتي سمعت 
نبيل  الرفيــق  يخبرني  التلفــون  صــوت 
ابراهيم اخلياط  ويقول هناك خبر مؤسف 
مات، تلعثمت وكذبت مســمعي وحاولت 

التهرب من االجابة 
ممكــن ان تقول لــي وتعيد مــاذا قلت يا 
صديقــي ؟؟؟ )نبيل( قــال إبراهيم اخلياط 
توفي .. وتســارعت األحداث وذهبت الطب 
العدلــي وجدت هناك الرفــاق وبعض من 
وجوه الوفد املســافر الى عقرة فوجدتهم 
كلهم في حالــة نوعا ما جيدة إال مصاب 

ابراهيم القاتل. 
طلبــت من االخوة رؤيــة إبراهيم وهو في 
غرفة الطب العدلي أخبروني سوف ننقله 
بعد قليل وميكن أن تراه، كان الوفد مكون 
من سيارتني، نوع سيارة احلادث جارجر وارد 
امريكي بدون )اير بــاك(، والراحل ابراهيم 
اخلياط كان في مقدمة السيارة / الصدر، 
الطريق بحركة / كزنه سايد واحد مزدحم 
وهو ليس الطريق األمثل للذهاب الى عقرة 
!، والســيارة الصادمة )بيك اب( عسكري 
يقودها ضابــط، ابراهيــم اخلياط يصدم 
بالدشــبول واجلامه االمامية بكل جسده 

وكانت سبب الوفاة 
وصل بعد ســاعة مدير الشــرطة العام 
حملافظة اربيل مشــكورا ومسؤول مكتب 
محافــظ اربيل طلب مدير شــرطة اربيل 
العــام التحقيق واإلشــراف على ســير 
التحقيق بكل دقة ومعرفة من هو املذنب 
ومتابعة من كان موجود في احلادث، وفعا 
دعوا كل املتسببني باحلادث وبدأ التحقيق 
معهم والسؤال عن احلادث، وتابع املوضوع 
ايضا السيد خسرو اجلاف بشكل متواصل 
طــوال فترة احلــادث من خــال اتصاالته 

وتبليغه للجميع باحلادثه.
اخيرا فتحت أبواب الطب العدلي وطلبوا 
منا ان نخرج ابراهيم من الثاجة ووضعها 
في الكيس، دخلت اول واحد ومعي الرفيق 
حيدر التميمي والرفيق وعد وتقدمنا نحو 
اجلثة رفعنا الغطاء من فوق رأســه رأيته 
كانت الضربة قاتلة جدا وهناك نزيف في 

كل وجهه 
وكدمــات في صــدره ادخلناهــا الكيس 
واقفل احملضر والقصــة والقصيدة ... كنا 
ننتظر أحــد اعضاء الوفد يأخذ اجلســد 
الطاهــر الى بغداد لم جند أحد من اعضاء 
الوفد النشغالهم كما يقولون بـــ )عمر 
السراي( ثم أخذه الدكتور اسامه الشهيد 
الــى بغداد وهــو ممثــل وزارة الصحة في 

االقليم الى بغداد وحده 
بعد ان اتصل مدير الشرطة العام حملافظة 
اربيل بشــرطة كركوك وقائــد العمليات 
وتأمــني الطريــق بــني بغــداد وكركوك 
لتســهيل مهمة النقل الى بغداد، شكرا 
لكل من وقف مع الراحل إبراهيم ونشكر 
حكومــة اإلقليم واملدير العام لشــرطة 

أربيل،
للمرة األولى لم يخاطبني ابراهيم بكلمة 
اها ابــا ملى، ألنه كان نائمــا ولم أفكر ان 

أزعجه.
كان يتألــم من جراحه وشــفتيه اجلافة، 

رأيت مامح وجهه وشفتيه تقول لي 
ســامي لبعقوبة ليمونة خليل وصمون 
حمــادة ومقهى الشــبيبة واحلســينية 

الشهيدة 
على املنجرة والسراي والسويدية وأم النوى 
والعنا فصه ومســاطر العمال وشــربت 
حمدان، والســوق العتيق، قلت له يوصل 

حبيبي يوصل يوصل السام والقصيدة
امضي فالفجــر ياصاحبي قد دنا ..... حان 

موعد الشعر واملوت والسنا
اعلم يا صاحبي أن هوى املطر .... ستكون 

جعفر املساء والورد والندى
بكيتك والرثاء غير كافيا ..... بيدي أغلقت 

كتابك وأطفأت شموع املسا
وإذ جســدك رحل بَغَتًة عنا ..... ســيبقى 

وجهك في الطريق رحاب صادِيا
اجلدير بالذكر ان الشــاعر إبراهيم اخلياط 

من مواليد 1960
ثمانينــي كتابة ونشــراً، طورد  *شــاعر 
خطوط  الى  النتمائــه  وســجن  واعتقل 
املعارضة اليســارية ضد النظام السابق، 
مدير )مستقيل( لإلعام في وزارة الثقافة 
لاحتاد  التنفيــذي  املكتب  2005، عضــو 
العــام لألدباء والكتاب في العراق والناطق 
اإلعامي باســم االحتاد، عمــل في جريدة 
» طريق الشــعب » البغداديــة، له ديوان 

)جمهورية البرتقال(.

إبراهيم الخياط غادرنا مبكرا.. تاركا ارثا من المحبة

ابراهيم اخلياط

8

عن حادثة فقدان الخياط يقول األستاذ 
برهان الخطيب* رفيق الخياط في نضاله ضد 
الدكتاتوريات:« وانا اعود بيتي سمعت صوت 

التلفون يخبرني الرفيق نبيل ويقول هناك خبر 
مؤسف ابراهيم الخياط مات، تلعثمت وكذبت 

مسمعي وحاولت التهرب من االجابة 
ممكن ان تقول لي وتعيد ماذا قلت يا 

صديقي ؟؟؟ )نبيل( قال إبراهيم الخياط توفي.. 



9 االحد 1 أيلول 2019 العدد )4243(اعالن

Sun 1 Sep 2019 issue )4243(



اعالن االحد 1 أيلول 2019 العدد )4243(

Sun 1 Sep 2019 issue )4243( 10



11 االحد 1 أيلول 2019 العدد )4243(اعالن

Sun 1 Sep 2019 issue )4243(



اعالن االحد 1 أيلول 2019 العدد )4243(

Sun 1 Sep 2019 issue )4243( 12



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

13 منوعات

بغداد - الصباح الجديد: 

البريطاني،  املتحــف  ســلم 
العراق مجموعة من 156 لوحاً 
بالكتابة املســمارية كانت قد 
نُهبت على األرجح خالل الغزو 

األميركي للبالد.
وكانــت اجلمــارك البريطانية 
التي  األلواح  قد صادرت هــذه 
يعود تاريخها إلــى فترة تراوح 
قبل  و1800   2100 العامني  بني 
امليالد، من شــركة شحن في 
مطار هيثــرو العام 2011 على 
فـــي  املتحف  أعلن  مــا  وفق 

بيـان.
وتعد القطــع بأكثريتها وثائق 
وتشــمل  اقتصادي  طابع  ذات 
ونصوصــاً  رســائل  أيضــاً 
تشــريعية ومدرســية، فضالً 
عــن وثيقة رياضيــات. كما أن 
عــدداً كبيراً من هــذه القطع 
يُسمى  تاريخي  موقع  مصدره 

»إيريسغريغ«.
وُســلمت األلــواح للســفير 
العراقــي لــدى لنــدن صالح 
إلى  تُرســل  أن  على  التميمي 
املتحف الوطنــي العراقي في 

بغداد.
وقــال الســفير في بيــان إن 

»حمايــة التــراث العراقي من 
مســؤولية اجملتمــع الدولي«، 
معرباً عن األمل في أن يتواصل 

هذا املسار لألجيال املقبلة.
وكان املتحف الوطني العراقي 

قــد تعرض للنهب فــي العام 
الواليات  2003 عنــد دوخــول 
املتحدة في نيسان من السنة 

نفسها .
الغــزو  أن  مصــادر  وتذكــر 

العراق قضى  علــى  األميركي 
فــي أيــام قليلــة علــى أثار 
شــاهدة على عصر يعود إلى 
تهشــمت  اذ  الســنني،  آالف 
القرميدية حتت  العراقية  األثار 

جنازير الدبابات.
وتأســس متحف بغــداد قبل 
ثمانني عاماً ويحتوي على 170 
مصنوعة  أثريــة  قطعة  الف 
من معــادن متنوعة ومن كنوز 

واألحجــار  والذهــب  امللــوك 
النفيسة.

ويعد املتحف أكبر مخزن تراثي 
بالعراق وهومــن أهم املتاحف 
االوســط  الشــرق  مبنطقــة 

والعالم.
وذكرت تقاريــر إخبارية أن عدد 
بـ15  قــدر  املنهوبة  القطــع 
ألف قطعــة ما بني مجوهرات 
صغيرة وأختــام قدمية وبعض 

القطع الكبيرة.
ومتت في إطار املســاعي جلمع 
أربعة  استعادة  املنهوبة،  االثار 
كانــت  أثريــة  قطعــة  آالف 
متاحف  كبــرى  في  معروضة 

العالم.
ويعد املتحف الوطني من اهم 
ضحايا احلرب والدمار واالنفالت 
األمني، حيــث يذكر أن أعمال 
وســرقات  متعمدة  تخريــب 

طالت املتحف.
التخريب  عمليــات  وطالــت 
والنهــب أيضاً متحــاف مبدن 
عراقية أخرى، على غرار مدينة 
»أور« الســومرية بتــل املقير 
بها  ولد  التــي  العراق،  جنوبي 
قبل  إبراهيم  اخلليــل  النبــي 
امليالد،  قبــل  عــام  نحو2000 
والتي حتتوي على مقبرة ملكية 

نشأت قبل آالف السنني.

المتحف البريطاني يعيد إلى العراق ألواحًا أثرية منهوبة
لوحات مسمارية يعود تاريخها ألالف السنين

» القرآن الكريم« يسافر الى الفضاء بصحبة رائد 
عربي

يعتزم هزاع املنصوري، رائد فضاء إماراتي، الذي سيســافر إلى 
الفضــاء في 25 أيلــول املقبل، نقل 10 كغ مــن احلمولة إلى 

محطة الفضاء الدولية.
قال مدير برنامــج اإلمارات لرواد الفضاء، ســالم املري، خالل 
مؤمتــر صحفي ، إن رائد الفضاء اإلماراتي هزاع املنصوري، الذي 
من املقرر أن ينطلــق إلى محطة الفضاء الدولية في اخلامس 
والعشرين من أيلول املقبل، سيأخذ معه 10 كغ من احلمولة، 
مبا في ذلك صور عائلية، وصورة ملؤسس اإلمارات الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان مع رواد فضاء أبولو، وعلم اإلمارات املصنوع 

من احلرير اخلالص، والقرآن، وكتاب حاكم دبي “قصتي”.
وأضاف املري “سيرســل مركز الفضاء مع املنصوري عشــرة 
كيلوغرامات من احلمولة، مبا في ذلك أشــياء متعلقة بثقافة 
اإلمارات وتراثها التاريخي، ال ســيما علم اإلمارات وشعاراتها، 
والتي ســتوضع عند العــودة في املتاحف وســيتم توزيعها 
كهدايا تذكارية، ومن ضمن احلمولة أيضاً 30 بذرة للشــجرة 
الوطنية لإلمارات “الغاف” )جنس من النباتات البقولية(، حيث 

ستتم زراعتها في جميع أنحاء اإلمارات بعد العودة.
ويحمل رائد الفضاء اإلماراتي معــه مواداً متعلقة بالتجارب 
العلمية املســتمرة، ال ســيما مناذج األرض واملريــخ، والغذاء 
اإلماراتــي، باإلضافة إلى األشــياء الشــخصية مثل الصور 
العائلية وبعض الهدايا التذكارية، كما ســيحمل معه كتاب 
“قصتي” لرئيس وزراء اإلمارات حاكم دبي محمد بن راشــد آل 
مكتوم، حيث يتحدث الفصل األول من هذا الكتاب عن اليوم 
الــذي أعلن فيه إطالق برنامج تدريب رواد الفضاء في اإلمارات، 
وكذلك الكتاب الصادر عن مركز الفضاء “سباق في الفضاء”، 

وفقاً ملا ذكره املري.
إضافــة إلى ذلــك، تتضمن أمتعــة املنصوري علــى قصائد 
وقصص ورسومات للفائزين في املسابقة الوطنية “أرسل إلى 

الفضاء”.
وكان مركز محمد بن راشــد للفضاء، أعلن في وقت سابق أن 
أول رائد فضاء إماراتي هزاع املنصوري ســيبقى في املدار ملدة 

ثمانية أيام.
وُكِتب على موقع شــركة “روسكوسموس” احلكومية أنه من 
اخملطــط أن تكون البداية من قاعــدة بايكونور الفضائية في 
25سبتمبر/أيلول املقبل، وأعلن موقع وكالة “ناسا” أن الرحلة 

ستكون على منت املركبة “سايوز ام سي – 15«.

نهاية مروعة لسبعيني أكل أخطبوطًا حيًا
ذكرت الشــرطة في كوريا اجلنوبية أن رجــال )71 عاماً( توفي 
في مدينة انشــيون نتيجة اختناقه إثر تناوله أخطبوطاً حياً 

مقطعاً ولكن كان ما يزال يتلوى.
وذكــرت صحيفة )كوريا تاميز( على االنترنت أن الرجل ســقط 
مغشياً عليه في مطعم للمأكوالت البحرية طالباً املساعدة 
إلصابته بصعوبة في التنفس، وعلى الفور استدعى العاملون 
باملطعــم اإلســعاف، ولكنه لفظ أنفاســه قبــل وصولها، 
وتعتقد الشــرطة أن ماصات األخطبوط سدت منافذ الهواء 

لدى الرجل.

وأظهرت لقطة لكاميرات املراقبة أن الرجل اشتكى فجأة من 
صعوبــة في التنفس وهو يتناول طبقاً من األخطبوط املفروم 
مع اثنــني آخرين. ولطاملا يعد األخطبــوط احلي من األطعمة 
الشــهية، ولكن ينصح املســتهلكون باحلذر إلنه رمبا يشكل 

خطراً على التنفس.  

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد: 
اكتشف العلماء أن حاالت الطالق 
جتعل األشــخاص، خاصة الرجال، 
أكثــر عرضــة لإلصابــة بفقدان 
الذاكرة على مدى 14 عاماً، مقارنة 

باملتزوجني.
ودرس العلمــاء الوظيفة املعرفية 
ألكثــر من 15 ألف فــرد عانوا من 
ووجدوا  مختلفــة،  زوجية  حاالت 
اإلصابة  يضاعف خطر  الطالق  أن 

باخلرف.
أن  اجلديــدة  الدراســة  وتعتقــد 
االقتصاديــة«  املــوارد  »اختــالف 
و«السلوكيات املتعلقة بالصحة«، 

قد يكون الســبب في ذلك جزئياً. 
الذي  االجتماعي  الدعــم  ويرتبط 
يأتي مع الزواج، فضال عن التهرب 
واملالي  العاطفــي  الضغــط  من 

للطالق، بصحة أفضل بنحو عام.
وقــال الباحث الرئيــس، الدكتور 
هوي ليو: »إن هذه الدراسة مهمة 
ألن عدد كبار السن غير املتزوجني 
في الواليات املتحدة مســتمر في 
النمو، حيث يعيــش الناس لفترة 
الزوجي  تاريخهم  ويصبــح  أطول 
أكثر تعقيداً. إن احلالة االجتماعية 
عامــل خطر/وقائــي اجتماعــي، 

يجري جتاهله«.

وفــي الدراســة، حلــل الباحثون 
حالة 15379 مشــاركاً في دراسة 
الصحة والتقاعد، التي أجريت بني 

عامي 2000 و2014.

وُقّســم املشــاركون، الذين بلغوا 
52 عاماً أو أكثر فــي البداية، إلى 
أو مطلقون  متزوجون  مجموعات: 
وغيــر  أرامــل  أو  منفصلــون  أو 

متزوجني. وقاس العلماء الوظيفة 
اإلدراكية كل عامني، إما شخصياً 

أو عبر الهاتف.
جميــع  أن  النتائــج  وكشــفت 
املشــاركني غير املتزوجــني، كانوا 
باخلرف، على  أكثر عرضة لإلصابة 
مدار 14 عاماً من الدراسة، مقارنة 

بنظرائهم امللتزمني عائلياً.
»املــوارد  أن  العلمــاء  ويزعــم 
ترتبــط  اخملتلفــة«  االقتصاديــة 
لدى  اخلرف،  مخاطر  بارتفاع  جزئياً 
املشاركني املطلقني واألرامل وغير 

املتزوجني.
وأثــّرت »الســلوكيات املرتبطــة 

طفيــف  بشــكل  بالصحــة« 
علــى خطر اإلصابــة باخلرف لدى 
واملتزوجني،  املطلقني  املشــاركني 
ولكنهــا ال تؤثــر علــى احلــاالت 

الزوجية األخرى.
وبنحو عام، يعتقــد اخلبراء أن »ما 
هو جيــد للقلب جيــد للدماغ«. 
»تيلبورغ«  جامعة  من  فريق  ووجد 
في هولنــدا، أن الزواج الســعيد 

يقلل من خطر املوت املبكر.
وأيا كان الســبب، يأمــل العلماء 
في جامعة ميشــيغان أن تساعد 
على  الصحة  مسؤولي  دراستهم 

»حتديد الفئات املستضعفة«.

الطالق  يسبب فقدان الذاكرة

لوحات مسمارية
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معلومة

متابعة الصباح الجديد: 
متكــن العلماء من حــل اللغز احمليــط بوفاة أحد 
الفراعنــة املصريــني القدمــاء، بفضــل فحص 
باألشــعة املقطعية، والذي يثبــت أن حلقه كان 

مفتوحاً بأداة حادة.
وكشــف فيلم وثائقي جديد بعنوان »كنوز مصر 
العظيمة« على القناة اخلامســة البريطانية، عن 
النهاية املرعبة للفرعون »رمسيس الثالث«، أشهر 

حاكم ملصر في األسرة العشرين.
ويُعتقد أن رمســيس الثالث كان الفرعون الثاني 
من األسرة العشــرين ملصر القدمية ما بني 1186 

إلى 1155 قبل امليالد.
وكثيراً مــا كان موته موضع جدل كبير بني اخلبراء 
وعلمــاء اآلثــار ألن النصوص املســجلة ذكرت أن 
إحدى زوجاته وكبار املســؤولني حاولوا اغتياله في 

مؤامرة يشار إليها باسم »مؤامرة احلرمي«.
وتورطت زوجة رمسيس الثالث، امللكة تيي وابنها 
بنتاور، بنحو كبير في هذه املؤامرة ألنه قيل إن تيي 

أرادت تنصيب ابنها على العرش.
ومع ذلك، فــإن اخللط في احلســابات وعدم وجود 
جروح واضحة على مومياء رمسيس الثالث، حرم 
علمــاء اآلثار من تأكيد مــا إذا كانت خطة القتل 

أحبطت أم ال.
ومتكن العلماء من حــل هذا اللغز عندما الحظوا 
أن رقبة املومياء كانت مضمدة، وكشفت األشعة 
املقطعية عن وجود جرح عميق في حلق رمسيس 

الثالث ما يؤكد اغتياله عن طريق قطع حلقه.
وأوضــح الوثائقــي أن اجلــرح كان عميقــاً جداً 
لدرجة أنه قطــع فقرات الرقبة، وأوضحت الراوية، 
الدكتورة بيتاني هيوز: »رمسيس رجل لديه الكثير 

من األعــداء، ويقاتل اجليوش الغازية من الشــرق 
األوسط للدفاع عن مصر، لكن املشكلة احلقيقية 
جاءت من داخل اململكة، حيث أرادت زوجته تيي أن 
يجلس ابنها على العرش، لذا دبرت مؤامرة الغتيال 

زوجها«.
وأشــارت إلى أن تفاصيل هذه املؤامرة مســجلة 
على ورق البردي املوجود في تورينو، حيث يُعرف هذا 

احلدث التاريخي باسم »مؤامرة احلرمي«.

 الكشف عن »مؤامرة حريم« وراء الوفاة الغامضة للفرعون 
»رمسيس الثالث«

من شوارع بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر 
في هــذه األثناء بالضعف. فــي حني أن تأخر 
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة 
هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي 

دون فوضى. 

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ 
خططــك بالطريقــة املثلى بالنســبة لك. 
حتــرك بســرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة 
للجهود التي بذلتهــا. عليك نقل املعلومات 
إلى اآلخرين بالطريقة الصحيحة دون إضافة 

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 
ال. توخى احلذر اذا أردت  غير متناغم وغيــر فعَّ
أن حتــرز تقدًما على حســاب اآلخرين، فذلك 
املنافســني  العديد من  التصرف قد يخلــق 

واملعارضني، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع 
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك 
وقدرة  القوة  الداخلي سيعطيانك  ونشاطك 
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم 

أشياء جديدة.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي 
بالشــريك، فهو في انتظارك. لديك الكثير 
من الكتب وستحاول قراءتها كّلها فتحصل 
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع 

مرور الوقت.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض 
املواضيع اليوم. انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب 
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت 
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل 

التأكد من حسن سير األعمال .

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت 
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل. ال جتعل ذلك 
يخيفــك، فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب. في 
حياتك اخلاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك 
اتخاذ موقف، وســتجد حالًيــا صعوبة في 
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة، بالرغم 
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة 

من املاضي. 

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى 
خــّط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه. عليك 
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا 
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم 

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد 
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن من االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــني بك ألن 
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت. 
ستغضب ألنك ستســمع كالماً لن يعجبك 
أبداً عن أحد األشخاص. عليك أن تتفاوض مع 

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأسك 
في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف 
حتصل على بعض النجاحات احملدودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك 

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

3. تنقرها فتسمع هدير الصوت o يحتاج
4. نسمات o ابتعدا

5. في الشعر o أغب وأشرب
6. وحــدة قياس الطاقة o من أســاليب 

اخلط العربي
7. نصــف ولــول o معناه كثيــر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معني
9. أول من روض اخليل.

10. ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى 
منصبه أكثر من مرة.

1. مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا 
o حتت أقدامها اجلنة

2. غير معقد o للتعريف
3. أنواع مشــروب محبب o اسم فلم 

حملمد سعد )مبعثرة(.
4. منســوب إلى دول العالم o االرتفاع 

والعلو
5. ما يبلغه االنسان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

 o 7. حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل
مجهز مواد للنداء معني

8. اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9. اخلروج إلى احلياة o لدينا

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تُوج منتخب شــباب العراق، بلقب 
األولى  كأس بطولــة غربي آســيا 
تســتضيفها  التــي  للشــباب، 
فلســطني، بعد الفوز أول أمس، في 
النهائي على نظيره اإلماراتي 4 ـ 2 
بركالت الترجيح، بعد انتهاء الوقت 

األصلي للقاء بالتعادل السلبي.
رئيس  الرجوب،  اللواء جبريــل  وقام 
احتــاد الكرة الفلســطيني، ورئيس 
مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور 
محمــد اشــتية، وأمني عــام احتاد 
وممثلي  السالم  آســيا خليل  غربي 
بتتويج  والعراقي  اإلماراتي  االحتادين 
العراق بــكأس البطولة وامليداليات 
الذهبية، فيما نال منتخب اإلمارات 

امليداليات الفضية.
ونــال العب منتخــب األردن محمد 
البطولة،  هــداف  لقب  القيســي 
وحــارس اإلمــارات ركان املنهالــي 
جائــزة أفضل حــارس، وجنم العراق 
حســني برياح لقب لقــب األفضل 
في البطولــة، فيما ذهبــت جائزة 
للنشــامى.ولعب  النظيف  اللعب 
املنتخبــات مبــاراة تكتيكية، كان 
فيهــا احلذر هو الغالــب على مدار 
شوطي اللقاء لتظل النتيجة على 
حالهــا حتــى النهاية.وفي ركالت 
كرار  العراق  أهداف  الترجيح سجل 
محمــد، عبد اهلل محمــد، منتظر 
عبد األمير، وحسني جاسم )الركلة 
اخلامسة واحلاسمة(،  في حني أهدر 
أحمد حسن ركلة واحدة.في املقابل 
اإلمارات ركلتني من  سجل منتخب 
أصــل 4 عن طريق أحمــد احلمادي، 
وحــارب عبد اهلل، فيمــا أهدر هزاع 

احلبيبي وحمدان البشير.
إلــى ذلك، اجرى املنتخــب الوطني 
لكرة القــدم، أول أمس، مرانه األول 
 5 البحريــن في  ملواجهة  حتضيــرًا 
التصفيات  افتتاح  في  اجلاري،  أيلول 
املشــتركة املؤهلــة ملونديال 2022 

وكأس آسيا 2023.

وقال باســل كوركيس املدير اإلداري 
اليوم  إن مران  الوطنــي،  للمنتخب 
االول شــهد حضور كافة الالعبني 
احملليني، على أمل حلاق احملترفني قبل 
3 أيام.وأضاف  مبــاراة البحرين بـــ 
رحيــم حميد  املســاعد  املدرب  أن 
ســيلتحق بتدريبــات الفريق، بعد 

دخوله ضمن الطاقم الفني.
يتمنــى  »املــدرب  باســل  وتابــع 
إلعادة  التدريبــات  من  االســتفادة 
الالعبــني إلــى أجواء املنافســات، 
حيــث متتع الالعبــون براحة كبيرة 
بعد انتهاء بطولة غربي آسيا التي 
أقيمت مؤخرًا في العراق«.منوها ان 

الوطني سيغادر يوم غٍد األثنني إلى 
البحرين.

واستدعى كاتانيتش 26 العبا ملباراة 
البحرين وهم كل من: محمد حميد 
ومحمد صالح وجالل حسن حلراسة 
ومصطفى  ابراهيم  واحمد  املرمى.. 
وميثم جبار  ناطق  محمد وســعد 

اســماعيل  وضرغام  جنم  وشــوان 
وعــالء مهاوي وعلي عدنــان وريبني 
سوالقا خلط الدفاع.. وامجد عطوان 
وصفاء هادي وابراهيم بايش ومهدي 
كامل وحســني علي واحمد ياسني 
وهمام  رسن  وبشار  ميرام  وجيسنت 

طارق واسامة رشيد خلط الوسط.
وامين حســني ومهند علي ومهند 
عبــد الرحيم وعــالء عباس خلط 

الهجوم.
واقر املكتب التنفيذي الحتاد الكرة، 
توصية جلنة املنتخبات بتســمية 
املدرب رحيم حميد للعمل ضمن 
املالك التدريبي للمنتخب الوطني 
.وقال رئيس جلنة املنتخبات، فالح 
موسى في بيان صحفي ان »االحتاد 
اقر، توصية اللجنة بتسمية املدرب 
رحيم حميــد للعمل ضمن املالك 
الوطني«.  للمنتخــب  التدريبــي 
بني  فاضلت  »اللجنــة  ان  واضاف 
عدد من االســماء التدريبية على 
وفق معاييــر فنية محــددة، نال 
على اثرهــا رحيم حميــد الثقة 
في العمل ضمــن املالك التدريبي 

للسيد كاتانتيش«.
 واشــار موســى الى ان »املكتب 
العالقات  جلنــة  وجه  التنفيــذي 
باســتحصال تأشــيرة دخول الى 
مملكــة البحرين للمــدرب رحيم 
ان«حميــد  موضحــا  حميــد«، 
ســيكون حاضــرا فــي تدريبات 
املنتخب يومي اجلمعة والســبت 

املقبلني في العاصمة بغداد«.
يذكر أن قرعة التصفيات اآلسيوية 
وكأس   2022 ملونديال  املشــتركة 
آســيا 2023، وضعــت العراق في 
البحرين  رفقــة  واحدة  مجموعة 

وإيران وهوجن كوجن وكمبوديا.

الشبابي يحرز لقب بطولة غربي آسيا األولى
3 ذهبيات للشطرنج الوطني يبدأ التحضير لمواجهة البحرين

في الجزائر

الجوية يهزم السالمية 
في البطولة العربية

ملعب بسعة 2000 
متفرج بقضاء المعامل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحــرزت جنمة الشــطرجن العراقي اميان حســن 
اليوم  الرفيعي ميداليتني ذهبيتــني للعراق في 
الثالث عشــر من منافســات الــدورة العربية 
املقامة في اجلزائر.كما أحــرز العراقي نوح علي 
حســن ذهبية الطاولة اخلامســة فــي لعبة 
الشــطرجن ضمن منافســات الــدورة العربية.
ونــال الليبي ابو بكــر العربــي الفضية، فيما 
عادت البرونزية لكل من الســوري سمير محمد 

واملصري باسم سمير.
يذكــر ان الرفيعي هي بطلة العــرب واالوملبياد 

العاملي منذ خمس سنوات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق القوة اجلوية فوزا مستحقا على الساملية 
الكويتي، بنتيجة 3 ـ 1 في املباراة التي أقيمت 
في ملعب كربالء الدولي فــي ذهاب الـ 32 من 
بطولة كأس محمد الســادس لألندية األبطال 
. .وســجل هدف الساملية مساعد ندا من ركلة 
جزاء، فيما ســجل للقوة اجلويــة زاهر ميداني 
وإبراهيم بايش وحسني جبار.ويبقى احلسم في 
مباراة اإلياب التي ســتقام يوم 24 أيلول اجلاري 

في الكويت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، 
على مفاحتة محافظة بغداد النشاء ملعب 
الــزوراء )املعامل(، بعد  رياضي في قضــاء 
زيارة وفد من القضاء يقوده النائب حســني 

العقابي.
وقــال بيان ملكتــب العقابــي ان »العقابي 
وبرفقــة وفد اللجنــة الرياضية في قضاء 
الزوراء، بحثوا مع العبيدي واقع الرياضة في 

القضاء، ومقترح النشاء ملعب«.
وتابــع »متــت املوافقة على انشــاء ملعب 
بســعة الفي متفــرج، حيث ســيتم رفع 
املقترح حملافظــة بغداد عن طريق قســم 
التخطيط في الــوزارة، فيما وافقت الوزارة 
ايضا، على ترميم عدد من املالعب الشعبية 
وانشــاء مقر للجنة الرياضيــة في قضاء 

الزوراء«.

بغداد ـ سمير خليل:

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور 
احمد رياض طالب ومبشــاركة ستة 
اندية اقام قســم الرياضة النسوية 
اندية بغــداد لكرة  بالــوزارة بطولة 
الســلة ســيدات على قاعــة املرأة 
الشــبابية  املدينة  داخــل  العراقية 
ببغــداد ،البطولــة التي اســتمرت 
اندية بالدي  ايام شــاركت بها  اربعة 
واإلســكان وفتــاة ديالــى واخلالص 
واملدرســة التخصصية بكرة السلة 
تربية  لفريــق  باالضافــة  للنســاء 
الرصافة الثانية وقسمت هذه الفرق 
الى مجموعتني لعبت بطريقة الدوري 
ملرحلــة واحدة ترشــح اثرها فريقي 
التخصصية  واملدرســة  االســكان 
الى املبــاراة النهائيــة والتي انتهت 
اإلسكان  لصالح ســيدات  نتيجتها 
(47-12( وجاءت اشواط املباراة االربعة 
لصالح االســكان على التوالي 5-12 
و-12 3و 13 4- و9 – صفــر،  فيما احرز 
فريق تربيــة الرصافــة االولى املركز 
الثالث بعــد تغلبه على نظيره بالدي 
الــذي جاء باملركــز الرابــع ،كما ادار 
مباريات البطولة خمســة حكام من 

االحتاد العراقي لكرة السلة .
النهائي  »الصباح اجلديــد » حضرت 
والتقــت اوال بالســيدة ازهــار عبد 
الرياضة  مديــرة قســم  الشــريف 
النســوية في وزارة الشــباب وكالة 
لتتحــدث عــن البطولــة فقالــت 
:ليســت املــرة االولــى التــي تقام 
فيها هــذه البطــوالت لكنها تقام 
فــي اوقات متباعدة بســبب الظرف 
املادي، وبتوجيه الســيد وزير الشباب 
بالرياضــة  باالهتمــام  والرياضــة 
النســوية ودعمها وتطويرها حسب 
قانون الــوزارة رقم 25 لســنو 2011 
اقمنا هــذه البطولة بعد تهيئة هذه 
القاعة اخلاصة بالرياضات النســوية 
وهي تاتــي بالتعاون والتنســيق مع 
االحتاد العراقي لكرة السلة« وتضيف 
وزارتنا داعمة لالندية وكذلك للرياضة 
النســوية لذلك هيأت الوزارة لالندية 
املشــاركة في هذه البطولة االرضية 
الالزمة من جتهيزات وهدايا ومكافأت 
وستتبعها ان شاء اهلل بطوالت اخرى 
منها بطولة جامعية نسوية وبطولة 
لكرة اليد للنســاء في كركوك خالل 
الشــهر املقبل واخرى للطائرة خالل 
شهر تشــرين االول وبطوالت للتنس 
االرضــي والطاولة وبطولــة ملدارس 

التراثية  لاللعاب  وبطولة  احملررة  املدن 
خاصة بالنساء ايضا«.

مدرب  ابراهيم  زيــاد  الدؤوب  الكابنت 
نادي اإلســكان حتدث  البطل  الفريق 
بعد  النهائية  للمباراة  قائال:ترشحنا 

الفوز على فرق املدرسة التخصصية 
وديالى واخلالص وبالدي ،اشــرف على 
االســكان  البطولة هما  فريقني في 
والرصافــة الثانية الــذي احرز املركز 
الثالث ،بالنسبة لالسكان فانا اشرف 

عليه منذ ثالث سنوات ونحن بصدد 
اعداده للدوري املمتاز الذي سيقام في 
مدينة دهوك ،عملت على عزل البنات 
في الفريقني من اعمار 2003 فما فوق 
لفريــق الرصافة الثانيــة ومن 2002 

فما دون لفريق االســكان الذي يلعب 
في الــدوري املمتاز باعمــار مفتوحة 
،هناك تطور كبيرمبســتوى الالعبات 
رغم اننا نعاني من انعدام الدعم متاما 
ولالمانة فال يوجد اي دعم المن وزارة 
التربية والمن نادي االسكان ،فالفريق 
منذ سنتني  االســكان  باسم  يلعب 
ولم يوفر النادي حتى قمصان للفريق 
،مايساعدنا على االستمرارهو اندفاع 

العوائل واولياء االمور ».
امــا الكابنت عقيل محمود شــهاب 
مــدرب الفريــق الوصيف املدرســة 
التخصصية بكرة السلة فقال:هناك 
تفاوت فــي اعمار العبــات الفريقني 
وهــذا اثر علــى ذهاب الفــوز لفريق 
االســكان ،العبات فريقنــا صغيرات 
الســن باعمــار 2003 و2004 و2005 
نؤمــن  الننــا   2007 وحتــى  و2006 
بــان االعتماد على العبــات جاهزات 
اليخدم اللعبة واليخدم تطورها ومع 
املباراة  الى  ذلك اســتطعنا الوصول 
النهائية وهذا اجنــاز كبير، بنينا هذا 
الفريــق بالتعــاون مع احتاد الســلة 
الــذي وجد فــي العباتنــا مقومات 
انضمامهن للمدرســة التخصصية 
وهن من طالبات مدارس الكرخ االولى 
»،ويضيف الفريــق يتميز بدعم كبير 

من النشــاط الرياضي لتربية الكرخ 
االولــى متمثال مبديــره الدكتور عالء 
جابر الــذي لم يبخل جهدا في توفير 
جتهيــزات الفريــق وتخصيص قاعة 
باالضافة لســيارة  واالعداد  للتدريب 
نقــل خاصة بالفريق وهو يســتحق 
اللعبة  كل الشكر جلهوده في تطور 
والرياضة عموما في مدارســنا ، في 
طريقنا الى املباراة النهائية فزنا على 
الثانية  فرق اخلالص وديالى والرصافة 
مرتني وخســرنا مباراة واحــدة امام 

االسكان«.
آخر املتحدثني كانت العبة اإلســكان 
املنتخب  قاســم العبة  فراس  ريهام 
الوطني لكرة الســلة للنساء ايضا 
وهــي تلعب لنــادي االســكان منذ 
ســنوات لكنهــا انقطعــت وعادت 
مرة اخرى وتضيــف »منذ بدايتي وانا 
مع الكابنت زيــاد ابراهيم ورغم انني 
اختصاصية جتميل لكنني احب كرة 
السلة النها لعبة جماعية وتعاونية 
تعتمــد على الذكاء ،هــذه البطولة 
ملشاركتنا  اعداد  كمعسكر  نعتبرها 
في بطولة الدوري املمتاز الذي سيقام 
في دهوك ونحن متفائلني الننا نتطور 
مستوى  وســنقدم  علمي  بشكمل 

جيد في البطولة ان شاء اهلل«.

اقامتها وزارة الشباب والرياضة

سيدات اإلسكان يتوجن بلقب بطولة اندية بغداد بالسلة

تقرير

سيدات نادي اإلسكان بكرة السلة

شبابنا على منصة التتويج بلقب غربي آسيا

4:00 مساًء

8:00 مساًء

7:00 مساًء

6:30 مساًء

10:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

إيفرتون ـ وولفرهامبتون

أتليتكو مدريد ـ إيبار

التسيو ـ روما 

أرسنال ـ هوتسبيرز

فياريال ـ ريال مدريد

كالياري ـ إنتر ميالن

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
والرياضة  الشــباب  وزير  برعاية 
اقامت  ريــاض  احمد  الدكتــور 
دائرة شؤون االقاليم واحملافظات/
مديريــة رعاية املوهبة الرياضية 
في بسماية وبالتعاون مع قسم 
املوهبة الرياضية في الزعفرانية 
مارثــون بســماية االول ، حتــت 
شــعار ) نركض من اجل السالم 
ورفع احلظر الكلي عن مالعبنا (، 

ومبشاركه اكثر من ٢٠٠ متسابق 
االعمار  مختلف  من  ومتسابقة 
الرياضية  ألجل تفعيل احلركــة 
فــي مدينة بســماية، وقد احرز 
آية  العــداءة  اناث  املركــز االول 
اكرم واملركز الثاني فاطمة وحيد 
وثالثــا زهراء حيــدر،  فيما احرز 
وثانيا  االول يوسف صالح  املركز 
ثالثــا حيدر  وجاء  داوود  احمــد 
صبري ، كما حقــق املركز االول 

ملتحدي اإلعاقة  الرياضي محمد 
صباح.

وعلــى ملعب مديريــة موهبة 
بسماية ، التقى فريق كرة القدم 
مبديرية رعايــة املوهبة الرياضية 
فريق   ، الزعفرانيــة  الرصافــة/ 
اكادميية الكابنت غامن عريبي لكرة 
القدم فــي املدينــة، وقد حقق 
مواهــب الزعفرانيــة الفوز في 
املباراة بركالت اجلزاء الترجيحية، 

واعقــب ذلك حفــل جماهيري 
عدد  فيه  شــارك  اجلوائز  لتوزيع 
قسم  مدير  بسماية،  اهالي  من 
سوالف  هناك  الرياضية  املوهبة 
حسن تقدم خالل احلفل بالشكر 
والعرفان لقواتنا االمنية والقوات 
الســاندة لها  وألهالي  مدينه 
على  مديريته  ومالكات  بسماية 
جهودهم املبذولة من اجل اجناح 

هذا الكرنفال الرياضي.

موهبة بسماية تقيم ماراثون السالم األول 

بغداد ـ حسين الشمري:
تنطلق اليوم االحد منافسات بطولة العراق 
34سباحا في  املعاقني مبشــاركة  للسباحة 
مسبح الشــعب ميثلون ســت جلان فرعية 
وهي النجف وبابل وواسط والسماوة وكربالء 
والديوانيــة مــع أربعة أندية وهي اإلشــراق 

واشنونة وذي قار واحلشد.
وقال رئيس احتاد الســباحة الباراملبية هاشم 
فرز: نشكر ونثمن  دور احتاد سباحة األصحاء 
بشــخص رئيســه اجلديد خالد كبيان على 
تعاونهم في تسهيل مهمة إقامة البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــد نــادي اجليــش درع الــدوري املركزي 
االول للموســم 2019/2018 فــي ختام دوري 
للسداســي الكرة املصغرة.. وجمعت املباراة 
النهائية التي ينظمها االحتاد املصغر بالتعاون 
مع مديريه شباب ورياضة مدينه الصدر )نادي 
كربالء( و)نــادي اجليش(وانتهــت بفوز اجليش 
بنتيجة 1/2 بعد منافســة ملــدة اكثر من 7 

اشهر ومبشاركة 16 نادياً من جميع محافظات 
العراق ولعب بنظام الذهاب واالياب وفي اخلتام 
مت توزيع اجلوائر من قبل مدير دائرة العالقات في 
املوسوي ومدير  والرياضة احمد  الشباب  وزارة 
شــباب ورياضة مدينة الصدر حسام اجلزائري 
ومدير منتدى شــباب جميلة اسعد عبداهلل 
وجعفر الشيخ امني سر االحتاد املصغر ومت نقل 

املباراة مباشر على قناة العراقية الرياضية.

اليوم.. انطالق بطولة
 سباحة البارالمبية

الجيش يحصد لقب دوري الكرة المصغرة



الصباح الجديد - وكاالت:
البصرية،  املشاهد  ابتكر مصمم 
Lenstore، أمثلــة مــن األوهــام 
احمليــرة للعقل، مع تقــدمي بعض 
التفسيرات بشــأن سبب خداعها 

لعيني املشاهد.
لـــ  وتتضمــن اجملموعــة شــرحا 
Ebbinghaus Illusion، الذي يوضح 
كيف ميكن أن تبدو األجســام ذات 
أو أصغر وفقا  أكبر  احلجم نفسه، 

ملا يحيط بها.
وميكن أن يفســر الوهم البصــري هذا، 
ســبب رؤية القمر املكتمل بحجم كبير 

في أثناء ظهوره.
وعندما يكون القمر منخفضا في األفق، 
ميكــن مقارنتــه بالعديد من األشــياء 
املباني واألشــجار، ما  األرضيــة، مثــل 
يجعله يبدو ضخما. ومع ذلك، عند يظهر 
في الســماء يبدو أصغر حجما مقارنة 

باملساحة الكونية السوداء الشاسعة.

وتشــرح أوهــام Lenstore أيضــا عمى 
احلركة، وكيف ميكن للخلفيات املظلمة 
واملشرقة أن تغير من إدراكنا للون نفسه.
جتدر اإلشارة إلى أن الوهم البصري يقدم 
للناظر الصورة املرئية على غير حقيقتها 
دائما، اذ تكــون الرؤية خادعة أو مضللة. 
وتعطي املعلومات التــي جتمعها العني 
اجملردة وبعد معاجلتها بواســطة الدماغ، 
النتيجــة لن تطابق املصــدر أو العنصر 

املرئي.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

في الوقت الذي حتث فيه الشــعوب واالمم خطاها على 
طريق ترسيخ أمنها واستقرارها وازدهارها، عبر صناعة 
أفضل املناخات والشــروط التي تؤمن ذلك، حيث جندها 
تستعني بأفضل الوسائل والسبل في مجال اعادة ترتيب 
وتنظيم العالقات مع الدول والشعوب االخرى، بعيدا عن 
مخلفات وآثار احلروب والنزاعــات والثارات الغابرة؛ يجد 
سكان هذه املضارب املنكوبة باجليل اجلديد من صرخات 
"يا لثارات كليب" أنفسهم ومن دون خلق اهلل ينطلقون 
عكس ذلك متامــاً. بالرغم من الكــوارث واألهوال التي 
عصفت بــارواح اجيال متتالية من العراقيني، وامكانات 
وثروات وفرص هائلة في عقود ما قبل "التغيير" وبعده؛ 
اال ان مقاليــد امورهم ما زالت بيد نــوع من اخمللوقات 
والعقائد ال جتيد ســوى "فن صناعة األعداء" واملزيد من 
ســكراب القادســيات. العراق اليوم بأمس احلاجة الى 
وعي ابعاد وحجم االضرار التي تترتب على سيل املواقف 
غير املســؤولة، والتي اصبحت ســمة وميزة ملرحلة ما 
بعــد زوال النظام املباد، حيث اباحــت الفوضى االدارية 
والقيميــة لكل من هب ودب الســتعراض مواهبه في 
شتى شؤون البالد والعباد، وال سيما في مجال العالقات 
والسياســات اخلارجية، حيث االصرار علــى اقتفاء أثر 
القوافل التي قامرت مبصير الوطن والناس واوصلتنا الى 
ما نحن عليه اليوم من اوضاع وشــروط حياة ال حتسدنا 

عليه آخر االقوام التي تركت عالم األدغال.
كنــا نترقب حصــول انعطافة تنتشــل هــذا الوطن 
املنكوب من لعنة "التكاون" و "اهتزاز الشوارب" واملوت 
والتضحيات اجملانية، بوصفنا رمح االمة والرسائل اخلالدة 
واملســكونة بالذود عن "القضايا الكبرى" في مواجهة 
الشــياطني اخلارجية من شــتى االحجــام والوظائف 
واملســتويات. كنا نترقب والدة جيل جديد من الزعامات 
السياســية والعلمية واالداريــة واملهنية، يضع نصب 
عينه مسؤولية حترير الدولة واجملتمع من وباء العسكرة 
والثــارات والعنتريات الفارغة، ليضــع عربة البلد على 
طريق النشاطات الســلمية واالنتاجية القادرة وحدها 
على انتشالنا من وسط هذا الركام الهائل من االنقاض 
والديون والفواتيــر التي اورثتنا اياهــا عصور الهيمنة 
املطلقة لـ "حلثاالت الريــف واوباش املدن"؛ لكن االقدار 
ونوع االصطفافات التي تشــكلت من فضالت النظام 
املباد وحطام البشر والعقائد واحلجر، اعادت تدوير الكتل 
واجلماعات والشخصيات املسكونة مبوهبة "فن صناعة 
األعداء" وما يعرف بـ "حــروب الوكالة" وما حتتاجه من 
فزعات وتشريعات لرفد عسكرة الدولة واجملتمع بكل ما 

حتتاجه من موازنات وتضحيات مجانية وديون اضافية.
ان قســاوة ومرارة التجربة التي عاشــها العراقيون مع 
النظــام املباد، برهنت ومبا ال يقبل الشــك؛ على ان قوى 
االستبداد واللصوصية والشــعوذة، ال ميكن لها البقاء 
والتمدد من دون احلروب والنزاعات واشــعال املزيد منها 
)الداخليــة واخلارجيــة(. ان مناخات االمن واالســتقرار 
والســالم تنتج بالضرورة حاجات واهتمامات وتطلعات 
ومــزاج يتنافر وما تخطط له من أجل الهيمنة والبقاء. 
ومن ســوء حظ ســكان هــذا الوطن املنكــوب، انهم 
ابتلوا بهذا النوع من الســالالت واجلماعات، التي تضع 
املصالح  الضيقة فوق  والعقائديــة  الفئوية  مصاحلها 
العليا للوطــن والناس، وهذا ما عكســته كل جتليات 
احلياة السياسية والتشــريعية واالجتماعية والقيمية 
طــوال أكثر من 16 عاماً من "التغيير". ال أحد من الذين 
تقمصتهم روح جيفــارا في الوقت الضائع، ميكن له أن 
يزاود على الفيتناميني في حربهــم ومأثرة مقاومتهم 
للعدوان االميركي في الســتينيات من القرن املنصرم؛ 
لكنهم اليوم يقيمون أفضــل العالقات مع ذلك العدو 
السابق بعد ان اســتنزفت الشعارات السابقة غاياتها 

وأهدافها..

ومضــة

وداعا ايها الخياطفن صناعة األعداء

تعزية

تلقينا بأسف بالغ وألم شديد 
البارز  العراقي  االديب  رحيل  نبأ 
الراحــل ابراهيم اخلياط – امني 
عام احتــاد األدباء والكّتاب – في 

حادث مروري مرعب .
والفقيــد العزيــز مــن االدباء 
بحســهم  املتميزين  الالمعني 
العالية  وبأخالقهــم  الوطني 
هذا فضالً عن مواقفه وابداعاته 
اخلاصــة ، وكل ذلــك يجعــل 
اخلسارة به فادحة ولكنه املوت 

الذي ال ينجو منه أحد .
وأننــا اذ نعزي به احتــاد األدباء 
والكتاب نعزي به أسرته الكرمية 
للفقيــد  جميعــاً  ومحبيــه 
والســرته  والرضوان  الرحمــة 

واصدقائه الصبر والسلوان 

حسني الصدرالكاظمية 
املقدسة                                                                                                                                          

يعزي رئيس حترير واسرة الصباح 
اجلديد بوفاة الشــاب كنان ابن 
احللفي  جمعة  الزميل  املرحوم 
 ، اثر مــرض لم ميهلــه طويال 
تغمــده اهلل العلــي القديــر 
برحمته الواســعة والهم ذويه 
ومحبيه الصبر والســلوان وان 

يسكنه فسيح جناته.
 انا هلل وانا اليه راجعون 

البصرة - سعدي السند:
أقام املركز الثقافي في جامعة البصرة 
ورشة تدريبية للمثلني الشباب ضمن 
مشروع املســرح واملدينة الذي يتبناه 
املركز بإشراف مديره البروفيسور عبد 
الكــرمي عبود املبارك الــذي قال: هذه 
الورشــة واحدة من فقرات مشروعنا 
)املســرح واملدينــة( الــذي نتبنــاه 
كمسرحيني ومؤسسات وشخصيات 
ادبية ومثقفني منثل املدينة بثقافاتها 
بسلم  املتعايشة  واطيافها  املتنوعة 
وامــن، ويحاضر الفنــان محمود ابو 
العباس في هذه الورشــة عن طاقة 
املمثل بحضور مجموعة من الشباب 
في  متعــددة  مســرحية  فــرق  من 

البصرة.
 وبــدوره قــال الفنــان محمــود ابو 
العباس: ورشــة التمثيــل عن طاقة 
املمثــل اخلالقة تعد خطوة ســابقة 
جيــدة ومهمــة في تفعيــل احلراك 
والذي  البصرة  املســرحي في مدينة 
يخطط له مدير املركز، مبساعدة عدد 

من أساتذة املسرح البصري.
وأكد ابــو العباس: لقــد حتدثنا في 
الورشة عن القناعة بوصفها قضية 
العديد  التمثيــل فهناك  مهمة في 
مــن املمثلني يتوقفون عــن التمثيل 
عند حدود جناحهم في العراق، او في 
الوطن العربي. يتوقفون عند النجاح 
االول او بحصولــه على جائزة أفضل 

ممثل على سبيل املثال.
وتابــع: يتوقف وكأنه قد اكتشــف 
احلالة  شيئا عظيما وقد وجدت هذه 
كثيرا في البصــرة، وهنا تأتي أهمية 
القناعة فهــي ان توفرت عند املمثل 
ميكن أن يحقق الكثير ولو استذكرنا 
قليال جوائز االوسكار العاملية لوجدنا 
ان من يحصلــون عليها من املمثلني 

العامليــني الكبــار، لوجدنــا أنهــم 
اليتوقفون بعد هذا الفوز، بل يزدادون 
حماســة، ليعززوا مــن معلوماتهم 
ومواكبة اجلديد فــي عالم التمثيل، 
في  الشباب  اليه  مايتطلع  ويواكبون 
برغم  اجملال، ويســمعون منهم،  هذا 

جتاربهم الكبيرة.
وقال أبو العباس خالل احملاضرة مخاطبا 
املشــاركني في الورشــة: ابتعدوا عن 
االكبــر لتحطيم  األداة  الغرور ألنهــا 
املمثل، وعندما احتدث لكم عن الطاقة 
فأقصد هنا الطاقة اخلالقة، وليســت 

الطاقة التقليدية، ونحن هنا كممثلني 
يجب ان منيز ما بــني الطاقة االيجابية 
والطاقة السلبية، ويجب التفاعل مع 
حركة اجلســد ومراقبة حركة الصوت 
وحركة اجلســد وغيرها من االمور التي 

تعد ادوات مهمة في طريق املمثل.
 ثم حتدث أبو العباس عن أولى خطواته 
في مجال املسرح والصعوبة بالتعامل 
مع املســرحية، فــي اول ثــالث دقائق 
بســبب رهبة املسرح حســب قوله. 
وأضــاف: في مشــاركتي مبســرحية 
1985 مررت  مقامات ابــي الورد عــام 

باحلالة نفســها، وهذا يتعلق بالطاقة 
الكامنــة عند املمثــل اذ عندما تصل 
الى مرحلــة التمثيل جتد ان الكثير من 
النظريات التي درستها وكأنها )غلط(، 
وهنــاك امثلة مهمة فــي هذا اجلانب 
اذ يجب ان يتذكــر املمثل دائما بأنه إذا 
قام بتقدمي او متثيل شــخصية )ملك( 
في زمن االغريق فيجب ان يحافظ هذا 
املمثل على هيبة هذه الشــخصية، اذ 
كلما توغل املمثــل للعمق في النص، 
فيه  الكامنة  الطاقــة  سيســتلهم 

كممثل.

الصباح الجديد - وكاالت:
ببعض  قائمــة  "ويــذر"  موقع  نشــر 
األطعمة التي تســاعد على حتمل احلر 
الشــديد بعد موجة احلر القاتلة التي 
اجتاحــت كل دول العالــم خلطورة ما 
ميكن ان يحدث لصحة االنسان خاصة 
من يعانون من بعــض االمراض املزمنة 
منهــا، التفاح الذي يعمل على ترطيب 
اجلسم الحتوائه الكبير على املاء، ويقلل 
بالعطش،  واإلحساس  بالتعب  اإلصابة 
إضافــة إلــى إنه يخلص اجلســم من 
الســموم، والتوت ألن 85 في املئة من 
ثمرة التوت ماء، فتناوله بكميات كبيرة 

يخفف ارتفاع حرارة اجلســم، وشــرب 
العصائر الطبيعية اخلالية من السكر، 

والكرز ألن نســبة املاء فيه 80 في املئة 
لذا فهو يســهم على ترطيب اجلسم 

واخلس باعتباره نوعا من اخلضار املهمة 
التــي حتتوي علــى البوتاســيوم الذي 
بدوره يحفظ توازن املــاء في اخلاليا، ما 
يحسن وظائف أعضاء اجلسم، واخلضار 
املطهية على البخــار ومنها الباذجنان 
اذ  والبطاطا  والكوســة  والطماطــة 
تســاعد جميعها على ترطيب اجلسم 
والبروكلي  املطلوبة،  الطاقة  وإكسابه 
البروكلي يحتوي على  بأن  فقد تتفاجأ 
91 في املئة من املاء مــا يخفف درجة 
ألنه يساعد  واإلجاص،  اجلســم،  حرارة 
على ترطيب اجلســم ويقلــل اإلصابة 

بخطر السكتة الدماغية.

أطعمة تساعد على محاربة الحر الشديد

محمود أبو العباس.. طاقة
 الممثل الخالقة في ورشة

محمد أبو العباس مع مراسل الصباح اجلديد سعدي السند

الصباح الجديد - وكاالت:
املصرية  املمثلــة  كشــفت 
إلهام شــاهني انشــغالها 
بالوقت احلالي بالتحضير 
سينمائيني  لعملني 
هما "حظر جتوال" و 

"أهل العيب".
وعن مشاركتها 
املوســم  فــي 
الــــدرامــــي 

شاهني  اشــارت  املقبل،  الرمضاني 
الــى أنها لــم حتــدد موقفها من 
املوضــوع، مؤكــدة أنهــا ال تعرف 
بعد مصير مسلســلها "اضطراب 
أن حتضيرات  عاطفــي" خصوصــاً 
العمل توقفت بنحــو مفاجئ ولم 
يحصل تطــور في مــا يخص هذا 

املوضوع.
يذكر أن فيلم "أهــل العيب" الذي 
ستشارك به إلهام شاهني سيكون 

من بطولتها الى جانب املمثلني منة 
شــلبي ومحمد ممــدوح وإياد نصار، 
ومن إخراج محمد ياســني، وتأليف 
تامر حبيب، وسيبصر النور في عام 

.2020
مــن جانب اخر ردت الهام شــاهني 
على االنتقادات على مواقع التواصل 
االجتماعــي بعــد زيارتها ســوريا، 
للمشــاركة فــي معرض دمشــق 
الدولي فــي دورته الـ 61 برفقة عدد 

من املمثلني املصريــني، بدعوى انها 
مساندة للحكومة السورية بصورة 
الى سوريا  انها جاءت  قائلة  علنية، 
احلياة  وإنها ســعيدة لعودة  مبحبة 
النواحي  الى طبيعتها مــن جميع 
وان حفل افتتــاح املعرض كان مميزا، 
وزيارتهــا كانــت آمنــة وطبيعية. 
وأضافــت "أكثر مرة ملســت فيها 
عودة احلياة الطبيعيــة متاما، زرتها 
مسبقا مع الفنان فاروق الفيشاوي 

الفنــان محمد  مــع  أخــرى  ومرة 
اليوم  أقول  ان  وأســتطيع  صبحي، 
ســوريا عادت للحياة، هــذه بداية 

لعودة قوية لسوريا".
واّكدت شاهني في برنامج "احلكاية" 
الذي يقدمه االعالمي املصري عمرو 
أديب ان شعبي مصر وسوريا واحد، 
بيهم  "إحنا مقتنعــني جدا  قائلة: 
ونحن معهم وداعمني لهم.. ومصر 
وسوريا شعب واحد ولن ينفصلوا".

الهام شاهين تحضر لفيلمين سينمائيين

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــركة "تويتر" األميركية، 
واخلاص  الرســمي  احلساب  تعرض 
برئيسها، جاك دورسي، على موقع 

التغريدات الشهير، للقرصنة.
وحــذرت "تويتــر" من أن حســاب 
"دورســي" يرســل حاليا تغريدات 
متابعيه،  إلــى  وبذيئة  عنصريــة 

البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.
وأرســل "الهاكرز" حلســاب جاك 
"هتلر  مثــل  تغريــدات  دورســي، 
بريء"، كما طالب في تغريدة أخرى 
"رأس الهيــكل العظمي األصلع"، 
املقصود به دورسي أن يلغي تعليق 

حسابه.
وأكدت "تويتــر" في بيان مقتضب 
لها، أنها مدركــة للموقف وبدأت 

في إجراء حتقيق بشأنه.
ذكرت  آخــر حتديــث منهــا،  وفي 
"تويتر" أنها متكنت من اســتعادة 

حساب جاك دورسي، وانه اآلن آمن، 
وأكدت أنه ليس هناك ما يشير إلى 

أن أنظمة "تويتر" مت اختراقها.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد مرور 15 عاما على عرض جزئه 
األول، ذكرت العديد من التقارير، أن 
ميل  األسكتلندي  هوليوود،  جنم 
جزء  إلخراج  يستعد  غيبسون، 
املثير للجدل  ثان من فيلمــه 

)آالم املسيح(.
األفالم  بيانات  وبحسب موقع 
على اإلنترنــت "آي إم دي بي"، 
فإن اجلــزء اجلديد يحمل عنوان 
وسيتولى   ،"Resurrection"
أيضا،  إخراجه  غيبسون 
السيناريو  وسيكتب 
راندال  بــه  اخلاص 
الــذي  واالس، 
أن  له  ســبق 
معه  تعاون 

 ."Brave Heart" في فيلم
وبحســب بيانات موقع "آي إم دي 
 Pasion of the Christ:" بي"، فــإن
Resurrection"، من املقرر أن يطرح 
الســينمائية  العرض  صاالت  في 

العام املقبل 2020.
 Passion" يشــار إلــى أن فيلــم
of the Christ" أثــار جــدال عامليا 
واســعا، بســبب مضمونه، الذي 
يدور بشأن الســاعات األخيرة من 
ووفاته بعد تعرضه  حياة املسيح، 
الفيلم على  واحتــواء  للصلــب، 
الكثيـر مـــن املشاهـد الدمويـة 
والعنيفـــة التي أدمـــت قلـوب 
الشاشـــة  على  مـــن شاهدها 

الفضيـة.
وقام ميل غيبســون بإنتاج فيلمه 

"آالم املســيح"، من خالل شركته 
مليون   30 الذي كلفــه  "آيكون"، 
أرباحــا طائلة منه  دوالر، وجنــى 
بفضــل ايراداته التــي فاقت 600 

مليون دوالر في شباك التذاكر.
وتعرض ميل غيبســون بعد عرض 
حلملــة  املســيح"،  "آالم  فيلــم 
هجوم شــديدة من جانب اليهود، 
الفيلم  فــي  اتهمهــم  لكونــه 
بأنهم السبب وراء مقتل املسيح، 
ووجهوا له تهمة معاداة السامية 
فــي عــام 2006، لتمر مســيرته 
الفنية هو اآلخــر لعرقلة، ويدخل 
في سلسلة من الفضائح، وكانت 
البدايــة عندمــا صــرح في وجه 
وراء  كانوا  "اليهود  يهودي  شرطي 

كل حروب العالم".

قرصنة حساب رئيس "تويتر"  غيبسون يعتزم اخراج الجزء الثاني من آالم المسيح

أوهام بصرية خادعة ومحيرة للدماغ!
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