
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أمــس  النفــط  وزارة  وقعــت 
االربعــاء باالحــرف االولى عقداً 
وانتاج  وتطويــر  الستكشــاف 
الرقعة االستكشافية رقم )17( 
في محافظة االنبار مع شــركة 
)ستروي ترانس كاز الروسية(، في 
الــوزارة حجر  وقت وضعت فيه 
تسييل  مجمع  ملشروع  االساس 
محافظة  فــي  الطبيعي  الغاز 
البصرة مستهدفة رفع معدالت 
انتــاج الغاز املســتثمر إلى 1.4 
مليار قدم مكعب قياسي يومياً 

من احلقول املستثمرة.
وقال نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
الطاقــة وزيــر النفــط ثامــر 
"الرقعة  ان  الغضبــان  عبــاس 
االستكشــافية )17( من املواقع 
الواعــدة إذ تشــير الدراســات 
واملعلومــات االوليــة الى وجود 
مخــزون نفطي يتــراوح بني )2-

4( مليــار برميل نفــط مكافئ 
يشــكل الغاز ما نسبته 70-60 

% منه".
من جانبه، قال مديــر عام دائرة 
النفطية  والتراخيــص  العقود 

"وزارة  ان  العميــدي  عبداملهدي 
االولى  باالحــرف  وقعت  النفط 
وانتاج  وتطوير  عقد استكشاف 
 )17( االستكشــافية  الرقعــة 
مع شركة )ســتروي ترانس كاز 

الروسية(".
الوزارة بارسال  الى قيام  وأشــار 
العقــد الــى اجمللــس الــوزاري 
الــى مجلس  للطاقــة ومنــه 
الــوزراء للمصادقة عليه بهدف 
املضي باجراءات التوقيع النهائي 
بعمليات  للمباشــرة  للعقــد 
واالنتاج  والتطوير  االستكشاف 
للرقعة االستكشافية املذكورة. 
"العقد  ان  العميــدي  واضــاف 
يلــزم الشــركة املنفــذة ببناء 
مجمع ســكني فــي محافظة 
االنبار اضافة الــى تطوير البنى 
التحتيــة واخلدمية للمحافظة 
)100( مليون  بقيمة تخمينيــة 
دوالر، فضال عن تخصيص مليون 
دوالر من تاريخ تفعيل العقد بعد 
وحلني  الــوزراء  مجلس  مصادقة 
لتمويل  االكتشاف  جتارية  اعالن 

مشروع تطوير البنى التحتية".
تتمة ص2

النفط توقع عقدا الستكشاف 12 الف كم2 في 
االنبار تضم مخزونا يتراوح ما بين 2 - 4 مليار برميل

أحد احلقول النفطية في البالد

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
الفتح  النائب عن حتالف  أعلن 
فاضــل جابر الفتــالوي امس 
النواب  مجلس  توجه  األربعاء، 
الى حتســني مفردات البطاقة 

التموينية.
مبينــا أن موازنة عــام ٢٠٢٠ 
ستشــهد طفــرة نوعية في 

تخصيــص مبالــغ إضافيــة 
البطاقــة  لتعزيــز مفــردات 

التموينية مبواد إضافية.
تصريح  فــي  الفتالوي  وقــال 
اجلديد،  الصباح  عليه  اطلعت 
يعتزم  النــواب  "مجلــس  إن 
خــالل الفصــل التشــريعي 
القــادم مناقشــة تخصيص 

مفردات  لتعزيز  إضافية  مبالغ 
التموينيــة كمــا  البطاقــة 

ونوعا".
 مضيفــا ان "األنبــاء التــي 
مفردات  إلغــاء  عــن  تتحدث 
البطاقة التموينية ال أســاس 
لها مــن الصحة"، ومشــيرا 
إلى "وجود اجمــاع على زيادة 

مفردات البطاقــة من ٤ مواد 
إلى ٨ مواد أخرى".

ولفــت النائب الفتــالوي إلى 
ستشــهد   ٢٠٢٠ موازنــة  أن 
تخصيــص مبالــغ إضافيــة 
ليشــمل  البطاقة  ملفــردات 
التوزيــع كل ٣٠ يوما بدال من 

شهرين.

بغداد - الصباح الجديد: 
اكــد النائب عن تيــار احلكمة، 
اسعد املرشدي، االربعاء، الكثير 
من ملفات واسماء الشخصيات 
الفاســدة قدمهــا البرملان الى 
رئيس الــوزراء عادل عبد املهدي، 
لكن الى يومنا هذا لم نشــهد 
اي اجــراءات تنفيذيــة من قبل 

احلكومة.
فــي تصريح  املرشــدي  وقــال 
ان  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 

“احلكومــة وعلى رأســها عادل 
عبد املهدي تعهد بالقبض على 
املفسدين وزجهم في السجون 
ومحاســبتهم، ومت على اثر ذلك 
تشكيل اجمللس االعلى ملكافحة 
الــى يومنا هذا  الفســاد لكن 

التوجد اجراءات ملموسة”.
قدمها  التي  “امللفات  ان  واضاف 
البرملــان التي تتضمن اســماء 
الفاســدين واالدلــة على ذلك، 
لــم يناقشــها رئيس الــوزراء، 

داخل  املوجودة  االسماء  وخاصة 
العراق حيث لم يتــم اتخاذ اي 
اجراء بحقهم، وهذه اول خطوة 
احلكومــة عند  بهــا  فشــلت 

تسنمها السلطة”.
واوضــح ان “برنامــج احلكومة 
اولوياته مكافحة  وضع ضمــن 
الفســاد، اال ان الكتــل املوالية 
مــع  تهاونــت  للحكومــة 
الفاسدين”، الفتاً الى ان “البرملان 
اليستطيع القيام بكل االعمال، 

حيث يجب على احلكومة القيام 
الفســاد،  مكافحة  في  بدورها 

وما البرملان اال مشرع للقانون”.
واكــد ان “الكثيــر مــن االدلة 
موجــودة ومت تقدميها الى رئيس 
هذا  يومنا  الــى  ولكــن  الوزراء 
لــم تتخــذ اي اجــراءات بحق 
تهاون  هناك  حيث  املفســدين، 
معهــم مــا يجعــل احلكومة 
تتحمــل كامل املســؤولية عن 

هذه امللفات”.

برلماني: مبالغ اضافية لتخصيصات
 البطاقة التموينية في موازنة 2020

المرشدي: البرلمان قدم أسماء وملفات المفسدين لعبد 
المهدي والحكومة ولم يتخذ إجراءات بشأنها

زيادة المفردات من 4 الى 8 مواد اخرى وتوزيعها شهريا

شركة روسية الستثمار النفط 
6والغاز في األنبار  تركيا تتفق مع الديمقراطي على اقامة منطقة 

2آمنة بعمق 40 كيلومترا داخل أراضي االقليم

بغداد - الصباح الجديد :
افــاد عضــو جلنــة االســتثمار 
واالقتصاد النيابية سعد اخلزعلي، 
األربعاء، بوجود ملفات تكشــف 
الشــخصيات املســتحوذة على 
بعــض شــركات وزارة الصناعة 
واملعــادن، مشــيرا الــى ان عددا 
منها يدار الشــركات من العوائل 

املتنفذة في احلكومة.
وقال اخلزعلي في تصريح اطلعت 

عليه الصباح اجلديــد، إن “هناك 
ملفــات كبيــرة وخطيرة تخص 
ســطوة جهات متنفذة تسيطر 
بشــكل كامــل على عــدد من 

شركات وزارة الصناعة واملعادن”.
“هــذه  أن  اخلزعلــي،  وأضــاف 
تخضــع  أصبحــت  الشــركات 
لســطوة العوائــل املتنفذة في 
احلكومة وتدار مــن قبلها ال من 

قبل احلكومة”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــف رئيــس جلنــة اإلعالم 
واالتصــاالت النيابيــة نعيــم 
العبودي، األربعاء، عن بلوغ ديون 
شــركتي اسيل ســيل وكورك 
دوالر، فيمــا حذر  675 مليــون 
مــن محاولة االلتفــاف عليها 

وتسقيطها.
تغريدة  فــي  العبــودي  وقــال 
التواصل  على صفحته مبوقــع 
“اكثر  إن  “تويتــر”  االجتماعــي 

من 375 مليــون دوالر ديون على 
شــركة كورك واكثــر من 300 
ديون على شــركة  دوالر  مليون 

اسيا سيل”.
ضرورة  علــى  العبودي  وشــدد 
للحكومة  بتسديدها  “االسراع 
للضغط  محاولة  وأي  العراقية 
علــى تســقيطها أو االلتفاف 
على املوضوع هو نوع من  انواع 
الفســاد الذي يضــر مبصلحة 

البلد واملواطن”.

نائب: عدد من شركات 
الصناعة تحت سطوة العوائل 

المتنفذة في الحكومة 

بغداد - الصباح الجديد:
جلنــة  أعمــال  العــراق  تــرأس 
البرملانات  واملوازنة في  التخطيط 
االســيوية التــي انطلقت امس 
االربعاء مبشــاركة 16 دولة عربية 

وآسوية.
النواب  مجلــس  رئيــس  وقــال 
محمد احللبوســي  خالل انطالق 
التخطيط  اجتمــاع جلنة  أعمال 
واملوازنــة للبرملانات اآلســيوية : 
نكون  أن  لن نســمح النفســنا 
جزءاً مــن الصراعات الدولية، لذا 

ندعو باســتمرار للحل السلمي 
وجلميــع الصراعــات؛ وأن العراق 
حريص اليوم على إقامة مصالح 
إنحياز.  دون  اجلميع  مع  مشتركة 
مؤكداً علــى أن "االجتماع اليوم 

دليُل على والدة جديدة للعراق".
للجمعية  التنفيذي  اجمللس  وكان 
البرملانيــة االســيوية، قد صوت 
في 29 تشرين الثاني 2018، على 
رئيســاً  العراقي  النواب  مجلس 
في  واملوازنة  التخطيــط  للجنة 

البرملانات اآلسيوية لعام 2019.

لجنة التخطيط والموازنة 
للبرلمانات اآلسيوية تبدأ اعمالها 

برئاسة مجلس نواب البالد

اسياسيل وكورك مدينتان للدولة ب 675 
مليون دوالر وتسقيطها نوع من الفساد

رئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية: 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التربية، األربعاء، 
الثاني  الــدور  نتائــج  إعــالن 
للثالث  املنتهيــة  للمراحــل 
متوسط والســادس االعدادي 

خالل -7 10 أيام.
العامة  العالقــات  مدير  وقال 
واإلعالم في وزارة التربية فراس 
تصريح  فــي  حســن  محمد 
“نتائج  إن  االعــالم،  لوســائل 
الدور الثاني للمراحل املنتهية 
للثالث متوســط والســادس 
عنها  اإلعالن  سيتم  االعدادي 

خالل 7-10 أيام".
وأضــاف أن " نظــام اإلعــادة 
اجملال  فتح  اعدادي  للســادس 
للكثيــر من الطلبــه باختيار 
الدور الثاني، رغم العدد الكبير 
مــن الطلبــة، إال ان القاعات 
أي  تســجل  لم  االمتحانيــة 
عكس  الشــكاوى  من  حاالت 
الدور األول”، مشــيراً إلى أن " 
اجواء االمتحانات كانت هادئة، 

وهو مــا يبعــث بالطمأنينة 
ســتكون  التــي  للنتائــج 

مبشرة".
 " ان  االعــالم  مديــر  وتابــع 
اإلجراءات  وفرت جميع  التربية 
اللوجستية الالزمة من قاعات 
خاصة للمشرفني واملصححني 
بالقيــام بأعمالهم عن طريق 
اســتخدام الكونترول املركزي 

مثلما جرى في الدور األول" .

التربية: نتائج الدور الثاني 
للسادس اعدادي والثالث 

المتوسط تعلن خالل 10 أيام

مع شركة روسية الستثمار النفط والغاز 

وضعت حجر األساس لمشروع يرفع انتاج الغاز حتى إلى مليار و400 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا

بغداد - الصباح الجديد:
كشفت مفتشية الداخلية امس 
األربعاء تعرض شركات التخليص 
اجلمركي تعرضــت البتزاز ضابط 
شــرطة منفذ طربيل مببلغ 156 

ألف دوالر.
وقــال مكتب املفتــش، في بيان 

تلقت الصباح اجلديد نسخة منه 
إنه تلقى شــكاوى من شــركات 
في  العاملة  اجلمركي  التخليص 
ادعت  احلــدودي  طريبيل  منفــذ 
تعرضهــا البتزاز ومســاومة من 
قبل ضابط مركز شــرطة منفذ 
طريبيل بإجبارها على دفع مبالغ 

مالية بلغت 156 ألف دوالر مقابل 
السماح لها مبزاولة أعمالها .

وأضاف  أن "األمر هذا دعا املفتش 
العام جمال األسدي الى تشكيل 
جلنــة تدقيقية مــن مكتبه في 
محافظــة األنبار برئاســة مدير 
من ضباط  عدد  وعضوية  املكتب 

للوقوف على  املكتــب  وموظفي 
حقيقة الشــكوى، حيث انتقلت 
اللجنــة التدقيقية الــى املنفذ 
ودونــت أقوال عدد مــن أصحاب 
الذين تعرضوا البتزاز  الشــركات 
وأفــادوا  الضابــط  ومســاومة 
محلفني بدفعهم مجبرين مبالغ 

ماليــة فاقت الـــ 156 ألف دوالر 
شكل  على  املذكور  الضابط  الى 
لشــركاتهم  للســماح  دفعات 
بالعمل مهدداً إياهم مبنعهم من 
عدم  حال  فــي  أعمالهم  مزاولة 
الرضوخ للدفع مــن خالل تلفيق 

تهم كيدية بحقهم".

ثبــت للجنة ومن  وتابــع: "كما 
خالل مصادر مكتب املفتش العام 
اخلاصــة صدق دعوى املشــتكني 
بعمليات  أعــاله  الضابط  وتورط 
فساد واســتالم للرشى من تلك 

الشركات العاملة في املنفذ".
تتمة ص2

ضابط شرطة يبتز 156 الف دوالر من شركات التخليص الكمركي في طريبيل 

ملحق "       " 
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هل تتحول المحيطات الى ألدّ أعداء البشر؟

مخاطر في القناني البالستيكية لمياه الشرب

سائرون تنفي وجود اتفاق سياسي لإلطاحة بالحكومة أو استبدال عبد المهدي
أكدت المضي بوسائل الرقابة لتصحيح أداء بعض الوزراء

بغداد - وعد الشمري:

أمس  ســائرون،  قائمــة  نفت 
األربعاء، وجود اتفاق سياســي 
أو  باحلكومة  اإلطاحة  يتضمن 
عبد  عادل  رئيســها  استبدال 
تفعيل  أن  إلــى  الفتة  املهدي، 
املقصرين  بحق  الرقابة  وسائل 
التشــريعي  خــالل الفصــل 
يأتي لتصحيح املســار  احلالي 
أن  التنفيــذي، مشــددة على 
املواطــن بات يشــعر بإحباط 
كبير نتيجة عدم تنفيذ العديد 
من فقــرات البرنامج احلكومي 
مجلس  فــي  عليه  املصــوت 

النواب.
وقال النائب عــن القائمة رائد 
فهمي في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "الكتل السياسية 
ماضيــة لتفعيل أدوات الرقابة 
النيابية علــى األداء احلكومي، 
مجلس  جلســات  انطالق  مع 
النواب بعد عطلة العاشر من 

محرم".

وأضاف فهمي، أن "سنة كاملة 
مضت من عمــر احلكومة، وأن 
املدة التي مرت لم تشــهد أي 
عمليــة مراقبة حقيقية؛ ألننا 
االنتخابية  الدورة  في طور  كنا 
اجلديدة، واجناز تسمية الوزارات 

ووضع خططها األولية".
وأشار، إلى أن "املدة التي مضت 
اجلميع  لــدى  انطباعاً  أعطت 
عــن أداء احلكومــة، وهذا يوفر 
إمكانية حملاسبة املسؤولني عن 

تقصير فيها".
ونفــى فهمــي، "وجــود قرار 
سياســي بإزاحــة احلكومة أو 
اســتبدال رئيس الــوزراء عادل 
عبد املهدي، رغم اتفاق اجلميع 
علــى أن األداء معّطل وبحاجة 

إلى تصحيح".
على  متفق  "اجلميــع  أن  وبني، 
أهمية البرنامج احلكومي الذي 
مت التصويــت عليه في مجلس 
املالحظات  بعــض  مع  النواب 
على فقرات فيــه، لكن اخلالف 
حتويل  وكيفية  بــاألداء  يتعلق 
فقــرات هــذا البرنامــج إلى 

واقــع ملموس ميكــن أن يلقي 
املواطــن  علــى  بايجابيتــه 

العراقي".
ويرى فهمي، أن الضغوط التي 
حتصل حالياً هي حلث احلكومة 
ولتلبية  أفضل  أداء  تقدمي  على 
الطموحــات، وفي حــال وجود 

على  ومؤشــرات  مشــكالت 
عمــل بعض الــوزراء، فيمكن 
الرقابة  وســائل  إلى  اللجــوء 

الدستورية".
عمــل  "مجمــل  أن  ويجــد، 
احلكومة توجد عليه مالحظات 
عديــدة، حيــث شــّددنا على 

االجنازات  مــع  التعامل  ضرورة 
بواقعية وبعيداً عن سياســة 

التجميل والتزويق".
وخلــص فهمي، إلــى "ضرورة 
السياســية  الصراعات  إبعاد 
للحكومة  التنفيذي  األداء  عن 
كون البالد مير مبشكالت كبيرة 

على جميع املستويات يتطلب 
التعامل معهــا مبهنية  منــا 
عالية واالبتعاد عن استغاللها 

لتحقيق أهداف حزبية".
مــن جانبه، ذكــر النائب األخر 
عن ســائرون، عالء الربيعي في 
اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح 
أن "كتلــة ســائرون ال تنــوي 
أو  احلكومــي  األداء  تقويــض 
االستهداف السياسي ألي من 

الوزراء".
وأضــاف الربيعــي، أن "الكتل 
جميعها شــخصاً تعطالً في 
احلكومي،  البرنامــج  تنفيــذ 
ألسباب مختلفة، وعلينا نحن 
كجهة رقابيــة عليا أن منارس 
دورنا في تصحيح املسار وعدم 

إبقاء احلال مبا هو عليه االن".
ولفت، إلى أن "املواطن كان ميني 
أن  احلكومة  النفس من هــذه 
تقدم لــه خدمات، لكن تعرض 
إلى إحباط شديد، فاملشكالت 
ما زالت مستمرة من دون إيجاد 

حلول لها".
تتمة ص2

عبد املهدي

السرطان معبأ في مخلفات أكياس 
البالستيك وقناني المياه والشي في الطرقات 



شؤون عراقية

لم يكن االمام  احلســن )ع( ســنيا والشــيعيا 
حينمــا قرر املضــي برحلته االصالحيــة بل كان 
شعاره االسمى االنتصار للحرية واالنسانية وفي 
هذه الرحلة االميانيــة ثمة محطات ميكن الوقوف  
عندها الســتجالء احلقائق ابرزها ان منبر احلسن 
)ع( الــذي خاطب فيه اهله واصحابه واعداءه كان 
منبر الصــدق واحلقيقة واالصــالح  في مواجهة 
منابرالكــذب والفســق والتزييف ثــم ان خروج 
احلســن في هذه الرحلــة كان خروجا ســلميا 
وليس مســلحا او طالب  ثــأر   وان  قافلته كانت 
تضم افراد عائلته واقاربه وبعض االصحاب حيث 
ترك اجلميع املنازل واألمــوال ولم يحملوا معهم 
ســوى  الوفاء واالخالص واالســتجابة لرســائل 
جندة املظلومن وان كل الذين مع احلسن حضروا 
بارادتهم وحتــى  الذين انضموا  معه في الطريق 
قبــل ان تبدأ املعركة  انضمــوا  باميان ووعي  وفي 
فصل آخر من فصــول املواجهة مع األعداء ميكن  
وصف  االساليب واملنهج التي تعامل فيه احلسن 
مــع خصومه على انه يحمل من الرقي بشــكل 
يجعله مدرســة فكرية وسياسية واخالقية فهو 
لم يبدأ حربا او قتــاال وكان  الخر اللحظات يقول 
انه داعيــة اصالح ولم يطالب بغنيمة وال مبنصب 
وال بعنوان وبقي معسكره  معسكرا لالحرار فيما 
اختار املعسكر املقابل الرضوخ للعبودية واطاعة 
مخلوق مبعصيــة اخلالق ومن يتمعن في خطابات 
احلســن عليه السالم في ملحمة الطف سيجد 
انها دليل للمتحيريــن واملظلومن في كل ارجاء 
املعمورة فهي حتتــوي االديان واملذاهب والقوميات 
وهي البرهان على ان احلســن لكل االنسانية ) ان 
لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا (  وهو  بهذا يؤكد  
بانه ورث االميان واحملبة من ابيه الذي اعلن اول الئحة 
عاملية حلقوق االنســان حينما قال( الناس صنفان 
اما اخ لك في الدين او نظير لك في اخللق ( والغرابة 
في ذلك فاحلســن بن علي بن ابي طالب ولد في 
بيت نزل فيــه الكتاب خاطب  فيه اهلل رســوله 
الكرمي محمد )وماارســلناك اال رحمة للعاملن   (

والعاملن هنا هم سكان  الكوكب  برمتهم  وبكل 
مللهم ونحلهم  وليس سكان اجلزيرة العربية اما 
استشهاد االمام احلسن فهو من اعظم االمثلة 
فــي التاريخ علــى الفداء والتضحيــة  من  اجل 
االمة وقد امن احلســن  بأن اراقة دمه هو الشيء 
الوحيد الذي ميكن  فيه لهذه االمة ان تســتعيد 
وعيهــا وان تنطلق بصحوة نحــو  مرحلة جديدة 
تكون فيــه قادرة على دحــر الظالمين  وحتطيم 
جدار اخلــوف وهكذا كانت محطة االستشــهاد 
بدايــة عهد جديد ادركت فيه االمة عظمة الرزية 
واملصيبــة التي حلت  في كربالء وتكشــفت لها 
اســاليب منظومة االكاذيب واخلداع الذي انساق 
وراءه املهزومون خلف راية الفساد وفي ايامنا هذه 
نستعيد هذه الوقفة اابطولية التي حتمل الدروس 
والعبر من اجل ان تكون هــذه احملطات والفصول 
دليل عمل يواجه فيه املظلومون في بالدنا اشكال 
التعسف واالضطهاد والتهميش  حيث تدور دورة 
التاريــخ ويتجدد خطاب احلســن ويحضر صدى 
صرختــه  في كل زاوية من زوايــا الظالم  معلنة 
خلود املثل واملباديء التي جاء بها احلســن لتكون 
دســتورا حيا لكل الشعوب املســتضعفة وهي  

تواجه منظومة االستبداد في كل  زمان ومكان

استلهام العبر 
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السليمانية - عباس كاريزي:

لألعــراف  واضــح  حتــد  فــي 
والقوانــن الدولية وجتاوز صارخ 
العراقية،  الدولة  على ســيادة 
التركية مع  احلكومــة  اتفقت 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
على اقامة منطقة امنة داخل 
اراضي االقليــم بعمق 40 كم، 
العمال  بذريعة محاربــة حزب 

الكردستاني. 
املنطقــة  تركيــا  واقامــت 
االمنيــة بعمــق 40 كم داخل 
اراضــي االقليــم، والتي تضم 
والثكنات  املعسكرات  عشرات 
العسكرية ومقار االستخبارات 
وتضــم كذلــك االف اجلنــود 
مزوديــن بأســلحة ومعــدات 

عسكرية ثقيلة.
التي  ״ئاژانس״  وذكرت جريــدة 
عن  الكردية،  باللغــة  تصــدر 
تركيا  ان  امني مسؤول،  مصدر 
اتفقت مع احلــزب الدميقراطي 
علــى دخول قواتهــا الى داخل 
اراضي االقليــم بعمق 40 كم 
وطــول 55 كم، وقامــت ببناء 
اراضي  داخل  ثابتة  معسكرات 

االقليم.
وتابــع املصــدر املســؤول، »ان 
احلكومــة االحتاديــة عبرت عن 
اســتيائها في رسالة وجهتها 
الــى زعيم احلــزب الدميقراطي 
مسعود بارزاني، ورئيس االقليم 
نيجيرفــان بارزاني، بعد علمها 
بتوقيع هذا االتفــاق بن تركيا 
واحلــزب الدميقراطــي، من دون 
االتفاق  ذلك  ان  مؤكدة  علمها، 
انتهاك واضح لســيادة العراق 
تقبل  لن  االحتادية  احلكومة  وان 

به.
االحتادية  احلكومــة  ان  واضاف، 
طالبــت احلــزب الدميقراطــي 
تقدمي  بعدم  االقليم،  ورئاســة 
التســهيالت إلقامة اية قواعد 
داخل  تركية  او مقار  عسكرية، 

اراضي االقليم.  
 22 قرابة  االن  تركيــا  ومتتلــك 
مقرا وقاعدة وثكنة عســكرية 
داخل اراضي اقليم كردســتان، 
اقامت ثلثا منها مؤخرا، بحجة 
مراقبة واحلد من نشــاط حزب 
الكردســتاني املعارض  العمال 

للحكومة التركية. 
وبحســب مصادر مطلعة فان 
العســكرية  واملقرات  القواعد 
موزعــة بن محافظتــي أربيل 
القواعد  كبــرى  وتقع  ودهوك، 
التركيــة بإقليــم كردســتان 
مبهبــط الطائــرات املســمى 
»بامرني« شمالي مدينة دهوك. 

وكان نواب في برملان كردستان، 
قدمــوا في وقت ســابق، طلبا 
التركية من  القــوات  إلخــراج 
أراضي االقليم، حيث أشاروا إلى 
 15 التركي قام منذ  ان »اجليش 
عاما بانشــاء عدد من القواعد 
واملعســكرات داخــل االقليم، 
القوانن  والتــي تتعارض مــع 
املعمول بها في كردستان، وهي 
العراقي  الدســتور  من  بالضد 
الدولية، وهي تعارض  والقوانن 
مع قرار برملان كردستان الصادر 
في 12-5-2003، والذي دعا فيه 
التركية،  قوات حفظ الســالم 
الى اخلروج مــن االقليم وانهاء 

تواجدها في كردستان.
من جانبه قال عضو في اجمللس 
الدميقراطي،  للحــزب  القيادي 
الكردســتاني  العمال  ان حزب 
تســبب بجر القــوات التركية 
الى داخــل اراضي االقليم، النه 
اذا ما نقل حــزب العمال قتاله 
مــع تركيــا الى داخــل اراضي 
كردستان تركيا فان االخيرة لم 
تكن قــادرة على احتالل اراضي 

االقليم.  
واضاف، انه ال احلكومة االحتادية 
وال حكومة االقليم قادرتان على 

ايقــاف التوغل التركي، فكيف 
ميكــن للحــزب الدميقراطي او 
االخرى  الكردســتانية  االحزاب 
ايقاف هذا التدخــل، الفتا الى 
ان حتــى اميركا غير قادرة على 
التركي  تواجد اجليــش  انهــاء 

داخل اراضي االقليم.   
واحمللل  الكاتب  من جانبه عــّد 
السياســي بيســتون فاحت في 
اقامة  اجلديد،  للصباح  تصريح 
امنة  منطقة  التركــي  اجليش 
داخل االراضــي العراقية جتاوزا 
الدولة  ســيادة  علــى  صارخا 
العراقيــة وتواطــًؤ خطيرا من 

احلزب الدميقراطي.
اســتمرار  ان  فــاحت،  واضــاف 
التركية  واالعتداءات  التجاوزات 
مرده الــى عدة اســباب منها 
ضعف وتهاون القيادة الكردية، 
وتعــاون اطراف سياســية مع 
احملتــل التركي، ووجــود اطماع 
تركية داخــل العراق، فضالً عن 
ملنع  التركيــة  الدولة  ســعي 
املكــون الكردي فــي تركيا من 

املطالبة بحقوقه املشروعة.   
قد  التركية  احلكومــة  وكانت 
احلالي  العام  بدايــة  في  نفذت 
عمليــة عســكرية واســعة 

للحد من  االقليم  اراضي  داخل 
العمال  حــزب  وتواجد  حتركات 
الكردســتاني اطلقــت عليها 
تلتها،  واحــد  عمليــة مخلب 
بعمليات مخلب اثنن منتصف 
شهر اب املنصرم، بينما اعلنت 
عن بــدء عمليــة مخلب ثالثة 
في ال 25 من شهر اب املنصرم 

املستمرة حلد االن. 
االقليم  حكومتيــي  فاحت  ودعا 
السياسية  واالطراف  واالحتادية 
الــى عدم التــزام الصمت جتاه 
التركية  واالعتداءات  التجاوزات 
املواطنــن  ضــد  املســتمرة 
املدنين، وخرقها لسيادة العراق، 
واســتخدام االوراق االقتصادية 
واجملتمــع الدولي للضغط على 
الكف عن  وارغامها على  انقرة 
هذه التجاوزات واالنسحاب من 
اراضي االقليم والعراق على حد 

سواء.  
وكان متظاهــرون غاضبون في 
26 مــن شــهر كانــون الثاني 
باقتحام  قامــوا  قــد  املنصرم 
مقــر عســكري تركــي فــي 
محافظــة دهــوك، معيديــن 
مســألة التواجد التركي على 
أراضــي إقليم كردســتان إلى 

الواجهة من جديد، حيث أضرم 
محتجــون النار في معســكر 
في  املرابطة  التركيــة  للقوات 
منطقة »ســيري« القريبة من 
مركز ناحية شيالدزي مبحافظة 
دهــوك، علــى خلفيــة مقتل 
أربعة قروين جراء غارات لسالح 

الطيران التركي.
نواب في برملان كردستان، قدموا 
في وقت ســابق، طلبا الخراج 
أراضي  مــن  التركية  القــوات 
االقليــم، حيث أشــاروا إلى ان 
»اجليــش التركي قــام منذ 15 
عاما بإنشــاء عدد من القواعد 
واملعســكرات داخــل االقليم، 
وهي ضد القوانن املعمولة بها 
الدستور  في كردســتان، وضد 
والقوانن  العراقــي  الفيدرالي 
الدولية، وهــي تتنافى مع قرار 
برملان كردستان الصادر في 12-

والذي دعــا فيه قوات   2003-5
حفظ السالم التركية، باخلروج 

وانهاء تواجدها في كردستان.
العســكرية  القواعد  وتتــوزع 
داخل  التركية  واالستخباراتية 
وخصوصا  العراقيــة،  االراضي 
واربيل،  دهــوك  في محافظتي 
22 قاعدة ومقرا  والتي تقدر ب 

عســكرياً وتضم كل منها بن 
300-350 جنديــا اضافــة الى 
االسلحة واملعدات الثقيلة، على 
عسكرية  قواعد  التالي،  النحو 
في باطوفة وكاني ماسي )كري 
العسكرية  والقاعدة  باروخي(، 
والتي  بامرني  في  واللوجستية 
حتتوي أيضا على مطار، وقاعدة 
والقاعدة  العســكرية  سنكي 
العسكرية في مجمع بيكوفا ) 
كري بيي(، واخرى في وادي زاخو، 
وقاعدة ســيري العسكرية في 
شــيالدزي واخرى في شــيرتي، 
والقاعدة  كويكــي،  وقاعــدة 
العســكرية قمريــي بــرواري، 
وقاعدة كوخي سبي، والقاعدة 
دواتيا،  دريــي  العســكرية في 
جيل  العســكرية  والقاعــدة 
العسكرية  القاعدة  و  سرزيري، 
في ناحيــة زلكان قــرب جبل 
مقلــوب في بعشــيقة، ومقر 
االمن )ميــت( التركي في مركز 
قضــاء العماديــة، ومقر االمن 
التركي في مركز باطوفة، ومقر 
االمن التركي فــي قضاء زاخو، 
ومقر االمــن التركي في مدينة 

دهوك في حي )كري باسي(.

تضم آالف الجنود وأسلحة ثقيلة وعشرات المقار والثكنات العسكرية

 تركيا تتفق مع الديمقراطي على اقامة منطقة آمنة 
بعمق 40 كيلومترا داخل أراضي االقليم

القوات التركية

اقامت تركيا 
المنطقة االمنية 
بعمق 40 كم داخل 
اراضي االقليم، 
والتي تضم عشرات 
المعسكرات 
والثكنات العسكرية 
ومقار االستخبارات 
وتضم كذلك االف 
الجنود مزودين 
بأسلحة ومعدات 
عسكرية ثقيلة

النفط توقع عقدا الستكشاف 
12 الف كم2 في االنبار تضم 

مخزونا يتراوح ما بني -2 4 مليار 
برميل

في حن أكد ممثل شــركة ستروي 
الروسية حرص شركته  كاز  ترانس 
على تعزيــز وزيادة حجــم التعاون 
مــع قطاع النفط فــي العراق، وان 
هــذا العقد يســهم فــي حتقيق 
هذا الهدف، وان شــركته ســوف 
الرقعة  تطوير هــذه  تعمل علــى 

االهداف  يحقق  ومبا  االستكشافية 
املشتركة لكال اجلانبن.

مــن جهته قــال املتحدث بإســم 
العقد  أن هذا  الوزارة عاصم جهاد، 
املبرم مع الشــركة الروســية هو 
)عقــد خدمــة( يشــمل عمليات 
االستكشــاف والتطويــر واالنتاج 

وتبلغ مساحتها )12000( كم2. 
 )34( العقد  أن مــدة  وأضاف جهاد 
ســنة منهــا )9( ســنوات ملرحلة 
االستكشــاف و)25( ســنة ملراحل 

التطوير واالنتاج وفي حالة تقليص 
مدة االستكشــاف يضاف ذلك الى 

سنوات التطوير واالنتاج.
وزارة  على صعيد متصــل وضعت 
النفــط حجر االســاس ملشــروع 
في  الطبيعي  الغاز  تسييل  مجمع 

محافظة البصرة.
وقــال الوزيــر الغضبــان إن »هذا 
املشــروع يعزز من قدرة شركة غاز 
البصرة من استثمار ما نسبته 40% 
من انتــاج الغاز في حقــل ارطاوي 

االنتاج  إلــى رفع معــدالت  وصوالً 
للشركة من الغاز املستثمر إلى 1.4 
مليار قدم مكعب قياسي يومياً من 
جميع احلقول املستثمرة في جولة 
التراخيــص األولى وهــي )الرميلة 
الشمالية، الزبير، غرب القرنة /1(«.

ومضى الــى القول، أن »املشــروع 
ســيدعم احملتــوى الوطنــي الذي 
نؤكــد عليــه دائماً«، مشــيراً إلى 
»زيادة نسبة التعاقدات مع القطاع 
العام واخلاص كمقاولن رئيســين، 

فضال عن استخدام االيدي العاملة 
العراقية«.

 
ضابط شرطة يبتز 156 الف دوالر 
من شركات التخليص الكمركي 

في طريبيل 
وبــن، أن »اللجنة التدقيقية أعدت 
تقريراً مفصال بالقضية مرفق فيه 
األدلــة والوثائق التــي تثبت تورط 
الضابــط بالرشــوة واالبتــزاز الى 
املفتش العــام، متضمنة التوصية 

بتشــكيل مجلــس حتقيقي فيها 
واملتورطن  مالبســاتها  لكشــف 

فيها بغية تقدميهم الى القضاء.

سائرون تنفي وجود اتفاق 
سياسي لإلطاحة باحلكومة أو 

استبدال عبد املهدي
الربيعــي، أن »كتلة ســائرون  وزاد 
ليســت جــزًء من احلكومــة، ومن 
ثم أنها ســتمارس دورها من خالل 
تواجدهــا في مجلــس النواب من 

أجل محاسبة املقصرين بعيداً عن 
االستهداف السياسي أو احلزبي«.

يشــار إلى أن قائمة ســائرون كان 
قد صعــدت انتقاداتهــا إلى رئيس 
مجلــس الوزراء عــادل عبد املهدي 
لنوابها  فــي تصريحــات  وحملته 
مســؤولية جميــع األخطــاء في 
الدولة بوصفه املســؤول التنفيذي 
للدســتور  وفقاً  العــراق  األول في 
العامة  السياسة  برســم  واملعني 

للدولة.
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الملف األمني

                                          
بغداد – اعتقال مطلوبني  

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات 
بغــداد امس االربعــاء اعتقال ثالثة 

»ارهابين« شمالي العاصمة.
إنــه مت اعتقال  وقال املصدر االمني 
ثالثة ارهابين ضمن قاطع اللواء 59 
شــمالي بغداد  ، مضيفا ان القوات 
االمنيــة تعلن بن فتــرة وأخرى عن 
اعتقــال عدد مــن املطلوبن بتهم 
عدة منهــا »االرهاب« في العاصمة 

بغداد واحملافظات.

ديالى – تفجير عبوة 
افــاد مصــدر امني في الشــرطة 
العراقيــة امــس االربعاء بــأن قوة 
امنية فككت عبــوة وفجرت اخرى 

في محافظة ديالى.
وقــال املصدر ان قــوة من مكافحة 

املتفجــرات متكنــت مــن تفكيك 
للتفجير كانت  ناسفة معدة  عبوة 
موضوعة على جانب الطريق دون اي 
اصابات تذكر ، مضيفا ان قوة اخرى 
من مكافحة املتفجرات فجرت عبوة 
ناسفة بشكل مسيطر عليه ضمن 
املقدادية  الرمي قضاء  منطقة شوك 

في محافظة ديالى .

كركوك – ارهابي 
اعلن مصــدر امني في قــوات الرد 
اعتقال  االربعاء عن  امس  الســريع 
قيــادي بارز فــي »داعــش« بقضاء 
طوزخورماتو التابع حملافظة كركوك 

.
وقال املصدر إنه على وفق معلومات 
اســتخبارات  دقيقة  اســتخبارية 
الســريع  الرد  فرقة  الثالــث  اللواء 
تلقــي القبض على قيــادي بارز في 

داعش االٍرهابي بقضاء طوز خورماتو 
بعملية امنية خاطفة ، الفتا الى ان 
القوات االمنية تعلن بن فترة وأخرى 
واعتقال عــدد من عناصر  عن قتل 
تنظيم داعــش االرهابي في مناطق 

متفرقة من محافظة كركوك . 

بابل – عملية امنية 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
بابل امس االربعاء ان قوة  محافظة 
من شــعبة مكافحة إجرام ناحية 
ابي غرق متكنت على ضوء معلومة 
استخبارية دقيقة من القبض على 
تاجر حبوب مخدرة متلبس وبحوزته 

نحو ) 740 ( قرصا مخدرا .
واضاف املصدر انــه على إثر عملية 
أمنية نُفذت ضمــن قاطع الناحية 
غرب احللــة متكنت من القبض على 
تاجر احلبوب اخملدرة ، مشــيرا  الى ان 

القوة حتفظت على املواد املضبوطة 
وأحالت  على وفق محضــر أصولي 
املتهم الى اجلهة اخملتصة للتحقيق 

معه.

صالح الدين – هجوم مسلح 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة صالح الدين امس االربعاء 
وســط قضاء  للنازحن  بان مخيم 
الشــرقاط مبحافظة صــالح الدين 

تعرض الى هجوم مسلح.
وذكر املصدر ان مسلحن مجهولن 
ألقــوا قنابــل يدوية علــى مخيم 
الشرقاط  مدينة  وســط  للنازحن 
بعــد ان مت نقل عدد مــن العائالت 
اليه مــن مخيمات محافظة نينوى  
، مؤكــدا عــدم وقــوع إصابات بن 

قاطني اخمليم.

االنبار – تفكيك عبوات 
أفــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
بأن  االربعاء  االنبار امــس  محافظة 
عبوتن  فككــت  االمنية  القــوات 

ناسفتن في مدينة الرمادي.
وقــال املصدر إن قــوة من مكافحة 
املتفجــرات متكنت فجــر يوم امس 
عبارة  ناسفتن  تفكيك عبوتن  من 
عــن جليكان ســعة ٢٠ لترا ضمن 
منطقة الطاش في مدينة الرمادي ، 
مضيفا أن تفكيك العبوتن متت دون 

اي اصابات بشرية تذكر .

املثنى – اعتقال مطلوب 
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة املثنى امــس األربعاء عن 
القاء القبض على مطلوب على وفق 

املادة 4 ارهاب شمالي احملافظة.
وذكر املصدر ان سيطرة العارضيات 

مدخــل احملافظة الشــمالي القت 
القبــض علــى متهــم يســكن 
محافظــة ديالى قضــاء املقدادية 
 4 املادة  واملطلوب اســتنادا إلحكام 
من قانون مكافحة اإلرهاب ، مضيفا 
انــه متت إحالته إلــى جهة الطلب 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  إلكمال 

بحقه أصواليا .

نينوى – مقتل ارهابيني 
الناطــق باســم قيــادة  كشــف 
يحيى  العميد  املشتركة  العمليات 
رســول امــس االربعاء عــن مقتل 
إرهابين جنوب غربي مدينة  تسعة 

املوصل.
وقال الناطق العميد رسول إن قواتنا 
الصقور اإلســتخبارية  في خليــة 
وبالتنسيق مع قيادة عمليات  نينوى 
متكنت مــن قتل تســعة إرهابين 

كانــوا يختبئــون داخــل نفق في 
منطقة الســحاجي جنــوب غربي 
مدينة   املوصل ، مضيفا ان العملية 
متت باسناد من طيران التحالف وأن 
قواتنا تواصل جهودها لفرض االمن 

واالستقرار .       

البصرة – تفجير مخلفات حربية 
أعلن مصدر امني في قيادة عمليات 
االربعاء  امــس  البصرة  محافظــة 
انها قامت بتفجير وإتالف مخلفات 

حربية مختلفة االنواع .
وذكر املصدر أن مفارز معاجلة القنابل 
بإتالف  التابعة لهــا قامت  املنفلقة 
وتفجير مسيطر عليه خمللفات حربية 
مختلفة األنواع فــي مناطق جنوبي 
احملافظة ، مضيفا ان عملية التفجير 
بــدأت من فجر يــوم اول امس وحتى 

الساعة الرابعة عصرا.

القوات االمنية تعتقل ثالثة ارهابيين شمالي بغداد * هجوم مسلح على مخيم لنازحين وسط قضاء الشرقاط 
مقتل تسعة إرهابيين جنوب غربي مدينة الموصل* تفجير واتالف مخلفات حربية متنوعة جنوبي البصرة 



3محليات

  
البصرة – سعدي السند :

عقــدت مديريــة مــرور محافظة 
مع  والتنســيق  بالتعاون  البصــرة 
الشركة العامة ألدارة النقل اخلاص 
/ قســم البصرة ندوة موسعة في 
مرآب البصرة املوحــد بحضور عدد 
كبير من سائقي املركبات العاملني 
على اخلطوط اخلارجية بني احملافظات 
لشــرح آلية قانون املرور اجلديد  رقم 

)8( لسنة لسنة ٢٠١٩.

توعية مبضامني القانون اجلديد
 في البدء حتدث عميــد املرور رياض 
العيداني مؤكــدا أهمية صدور هذا 
القانون ألنه يخدم املصلحة العامة 
أن  وقد وجدنا مــن الضــروري جدا 
مســترة  توعية  بحمالت  نســهم 
لشــرح هذا القانون الــذي يضمن 
الســالمة للجميع ليكون مواطننا 
الكرمي وخصوصا األخوة من سائقي 
املركبات على دراية ومعرفة ملضامني 
القانــون واألجــراءات اجلديدة التي 
وردت فيه ومايترتب على اخملالف من 
اجراءات قانونية فرضها هذا القانون 
وكل ذلك من اجل ســالمة مرورية 
مســتمرة واحملافظــة علــى حياة 
املواطنني بالدرجة األولى وسالمتهم 
مــن احلــوادث التي يســببها دائما 
االهمال وعدم الشــعور باملسؤولية 
البعــض  لــدى  ايضــا  والرعونــة 
وغيرهــا من االســباب التــي تؤدي 
دائمــا الى حوادث ينتــج عنها وفاة 
اعــداد كبيرة مــن املواطنني ومنها 
عائالت بشــكل كامل مع خســائر 
هنا  القول  وميكننــا  املمتلكات  في 
اننا ميكننا وصــف مثل هذه احلاالت 
نتائج  نتائجها تفوق  بأن  املؤســفة 
املرورية  فاحلوادث  عسكرية  معركة 
الناس بشكل مستمر بينما  حتصد 
للمعركة وقت محدد وتنتهي اال ان 
احلوادث املرورية مســتمرة وهنا البد 
من تكرار القول املهم وهو اهمية ان 
تكون ذات االنسان هي الرقيب عليه 
ألن قيادة املركبة مسؤولية السائق 
وعندما يكون التزامه صحيحا بكل 
القواعــد والتعليمات املرورية تكون 
دائمــا وكما يعلم  النتائــج طيبة 
اجلميــع ان اغلب احلوادث يســببها 

االهمال والسرعة والتعب .

االلتزام ضمان لسالمة اجلميع
واضاف : ان املركبة وســيلة للعيش 

الصحيح  التوجــه  هــذا  ويتطلب 
عملية احترام اجلوانب القانونية في 
املركبة  وقيادة  املروريــة  التعليمات 
بالســرعة املقررة حفاظا على حياة 
السائق وحياة اآلخرين من الضروري 
جدا ان يطوع املواطن نفســه على 
التفاعل اخمللص مع القانون واملبادرة 
املســتمرة ألحترام قانون املرور فهو 
ضمان لســالمة اجلميع من احلوادث 
الى ان  املروريــة وجتنبهــا اضافــة 
االلتــزام بالتعليمــات املرورية التي 
يتضمنها القانون جتنب السائق دفع 
وننصح  اخملالفات  بســبب  الغرامة 
األخوة سائقي املركبات على الطرق 
التزاما  أكثــر  يكونوا  أن  اخلارجيــة 
مبــا تتطلبه ســالمتهم وســالمة 
املواطنني فالســرعة حتصــد ارواح 
االبرياء واصرار البعض على السرعة 
غير املنطقية تؤذي كل مستعملي 
الطريــق ونرى من الواجــب متاما ان 

يكــون قانون املرور اجلديــد بفقراته 
اخلدمية املهمة حافزا كبيرا لأللتزام 
بنظام املرر وبالفقرات التي جاء بها 
القانــون اجلديد فهــي التي تضمن 
الســالمة للجميــع وان صدور هذا 
القانــون هــو حماية لنــا جميعا 
ويضمن لنا عدم حــدوث اخلطأ من 
لنا  بفقراته سيضمن  االلتزام  خالل 
للطريق  انسيابية مميزة عالية  ايضا 
وكل هذا يأتــي بالتعاون وان احترام 
كل املتعلقات بالشأن املروري يحقق 
لنا جناحــات اجتماعية مهمة وتبدأ 
كل هذه اخلطوات بأحترام رجل املرور 
التقيد بالتعليمــات محاولة جتنب 
السرعة ألنها مرض سرطاني يفتك 
باالنسان فالســرعة التعطي نتائج 
ابدا وهي تؤدي دائما لنتائج مؤسفة 

الداعي لها .

ندوات للتعريف بالقانون 

اما مديــر مرور محافظــة البصرة 
املــرور عادل فيــاض محمد  عميد 
السوداني فقد قال :  ان قانون املرور 
اجلديد ضمــن للجميع  نظم طرق 
تســجيل املركبات وفــرض  مبالغ 
خملالفة  تدفع كجزاء  التي  الغرامات 
ذلــك القانون واوضح شــروط من 
يتولــى قيادة املركبــة كما تضمن 
القانــون فقــرات في حــال فرض 
غرامــة علــى مركبــة تعــود الى 
احدى دوائر القطــاع العام )مركبة 
حكومية( وارتكب سائقها مخالفة 
في اثنــاء القيادة لهــا وامتنع عن 
تســديد الغرامات فان دائــرة املرور 
الدائرة  الــى  كتاب  بإرســال  تقوم 
التي ينتســب لها واملبلغ املفروض 
)الغرامة( ويستقطع من راتبة وكل 
هذا وغيره من اجل تقليل  اخملالفات 
وان هــذه اخملالفــات وبشــكل عام  
تســبب احلوادث املرورية وبالنتيجة 

تذهب بهــا ارواح بشــرية وبأعداد 
تلــك اخملالفات وان  هائلة بســبب 
مديريــة مرور البصــرة أخذت على 
عاتقها اقامــة العديد من الندوات 
بالفقرات  التوعوية لتعريف اجلميع 
املهمة التي جــاءت في قانون املرور 

اجلديد .

تعاون ادارة النقل اخلاص واملرور
من جهته قال مدير قســم البصرة 
في الشــركة العامــة ألدارة النقل 
اخلاص احلقوقي ســامي نظيم : ان 
هــذه الندوة التي جــاءت من خالل 
املســتمر بني  والتنســيق  التعاون 
قســمنا ومديريــة مــرور البصرة 
ألهمية هذا التعاون واننا وفي ضوء 
هذا التحرك تتواصل مهماتنا حول 
التوعية  وأهمية  اجلديد  املرور  قانون 
به والتعاون مع اجلهات ذات العالقة 
النقل  وزير  تأتي استنادا لتوجيهات 

وبأشراف  لعيبي  عبداهلل  املهندس 
مباشــر مــن مدير عام الشــركة 
العامــة ألدارة النقــل اخلاص كرمي 
هاشــم حســن اجلابري ولنا ايضا 
في قســم البصرة تنسيق مع مرور 
للقضاء  االمنية  واجلهــات  البصرة 
على النقل اجلائر من خالل محاسبة 
مركبــات النقل اخلصوصــي التي 
تعمل خالفــا للتعليمات والقوانني 
ولدينــا تعاون مــع مــرور البصرة 
واجلهات االمنية االخرى في مسائل 
العامة  املصلحــة  تخــدم  مهمة 
ومنهــا وضع مفارز في ســيطرات 
ومنها  البصرة  مدخــل  في  مهمة 
السدرة  وســيطرة  البابة  سيطرة 
مرتكبي  حملاســبة  املطار  وسيطرة 
التنســيق  الى  اجلائر اضافة  النقل 
املســتمر مع مــرور البصرة لوضع 
مفارز على الشــارع العــام املقابل 

ملرآب البصرة املوحد لهذا الغرض .

ندوة موسعة لسائقي المركبات للتوعية بقانون المرور الجديد
أقامتها مديرية المرور بالتعاون مع أدارة النقل الخاص في البصرة

عقدت مديرية مرور 
محافظة البصرة 

بالتعاون والتنسيق 
مع الشركة العامة 
ألدارة النقل الخاص 

/ قسم البصرة ندوة 
موسعة في مرآب 

البصرة الموحد 
بحضور عدد كبير 

من سائقي المركبات 
العاملين على 

الخطوط الخارجية بين 
المحافظات لشرح آلية 
قانون المرور الجديد  
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الزراعة : حقول دواجن المثنى 
تكفي لسد حاجة سوقها من 

بيض المائدة

 وزارة التعليم تقيم 
ورشة عمل عن مشروع 
زراعة المليون شجرة

وزير التخطيط يدعو 
إلى تفعيل االتفاقيات 
المشتركة بين البلدين

بغداد – الصباح اجلديد
اعلنت وزارة الزراعة ومن خالل مديرية زراعة املثنى ان 
معدل انتاج مشاريع الدواجن من بيض املائدة يكفي 
لسد حاجة الســوق في احملافظة خصوصا بعد قرار 

منع االستيراد
واكد مدير زراعة املثنــى عامر اجلابري ان في احملافظة 
١٨ مشروع دواجن بياض ومبساحات كبيرة وان معدل 
انتاجها شــهد زيادة كبيرة هذا العام خصوصا بعد 
قرار منع االســتيراد حيث وصلت الى االكتفاء الذاتي 
مــن احلاجة احمللية للمحافظــة وتوجهنا ملرحلة رفد 

السوق في احملافظات اجملاورة
موضحا ان املديرية وبعد قرار منع االســتيراد شهدت 
تقدمي عشــرات الطلبات النشاء مشاريع بيض املائدة 
مشــيرا الى تزويد مربي الدواجن بكميات كبيرة من 
اللقاحــات البيطرية واالعالف فضال عــن املتابعات 

املستمرة من املالكات اخملتصة .

بغداد-الصباح اجلديد
اقامت دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي, ورشــة عمل عن  املشروع الوطني 

لزراعة املليون شجرة في عموم العراق.
وقال ممثل وزير التعليم العالي وكيل الوزارة لشــؤون 
البحــث العلمــي الدكتــور فؤاد قاســم محمد ان 
مشروع زراعة املليون شــجرة ادخل ثقافة التشجير 
بشكل علمي الى اجلامعات ليتم اعمامها اجتماعيا 
ملكافحة التصحر وحتسني البيئة وتوسيع املساحات 
اخلضــر بالتعاون مع دوائــر الدولة كافــة والعتبات 
املقدســة, مبينا ان املشــروع يقع ضمن املشــاريع 
الواعدة التي ســتنعكس نتائجه ايجابيا على حياة 

اجملتمع العراقي.
وبينت مديرة مشــروع زراعة املليون شجرة في الوزارة 
الدكتــورة افاق ابراهيم ان بدايات املشــروع تعود الى 
العام 2016 وبلغ ذروته في العام احلالي 2019، مبينة ان 
املشروع يهدف الى الوصول الى مجتمع يعي اهمية 
الشجرة من خالل نشــر ثقافة التشجير ومكافحة 
التصحر واحملافظة علــى االمن املائي والغذائي فضال 
عن اهميته فــي الصناعات التحويليــة باالفادة من 

مخرجات املشروع من االشجار املزروعة.
وأشــادت ابراهيم بدور اجلامعات العراقية املساهمة 
بنجاح املشــروع التي بلغت 18 جامعة و6 اعداديات 
زراعة مرتبطة بوزارة التربية واجلهات الساندة ومنها 
وزارة النفــط وأمانة بغــداد والعتبتني املقدســتني 
العلويــة والعباســية وعــدد من جامعــات اقليم 

كردستان.

بغداد – الصباح اجلديد
حضر وزيــر التخطيــط الدكتور نــوري صباح 
الدليمي احلفل الذي أقامته الســفارة العراقية 

في سيؤول 
مبناسبة الذكرى الثالثني للعالقات الدبلوماسية 
بني العراق وكوريا اجلنوبية، الذي شارك فيه ايضا 
بان كي مون األمني العام الســابق لألمم املتحدة 
وبارك سون هو النائب األول لوزير األراضي والبنية 
التحتيــة والنقل الكــوري اجلنوبــي وعدد من 
املســؤولني في احلكومة الكورية وممثلي اجملتمع 
الدولي والسلك الدبلوماسي في كوريا اجلنوبية.

ودعا الدكتــور نوري الدليمي خــالل احلفل إلى 
تفعيل االتفاقيات املشتركة بني البلدين وتوقيع 
املزيد من مذكرات العمل املشترك مع القطاعني 
توفير الظروف املناســبة  العام واخلاص، مؤكداً 
والشركات  اجلنوبية  الكورية  الشــركات  لعمل 
الدولية املتخصصة، مبا يتوافق واخلطة احلكومية 
في تعزيز القطاع اخلــاص العراقي وتوفير املزيد 

من فرص العمل وتطوير القدرات الوطنية.
فيما أكد املســؤولون الكوريــون اجلنوبيون من 
جهتهــم عمق العالقات التاريخيــة مع العراق 
التــي عززتها احلكومتــان العراقيــة والكورية 
بتنسيق مشترك عالي املستوى، اثمر عن تطابق 
في وجهــات النظر والــرؤى وتنفيــذ املزيد من 
البلدين،  بني  واالقتصادية  االستثمارية  املشاريع 
السيما مع االســتقرار األمني والسياسي الذي 

ينعم به العراق.
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بغداد ـ فالح الناصر:

نظمت دائــرة العالقات واإلعالم / وزارة 
نــدوة حواريــة بعنوان »ال  الداخلية، 
للتحرش« بالتعاون مع مؤسســة روز 
ميديــا االعالمية الثقافيــة الدولية، 
بحضور نخبة من املثقفني ومنظمات 
اجملتمــع املدني وعاملني في وســائل 

الصحافة واإلعالم.
اجلديد،  الصباح  التي حضرتها  الندوة 
العالقات  دائــرة  عــن  ممثلون  إدارهــا 
واإلعالم الدكتور زياد القيسي والعميد 
عمار واخلبير االقدم في مسرح اجلرمية 

العقيد إبراهيم .
في بداية حديثه رحب مدير مكافحة 
الشــائعات  العقيــد الدكتــور زياد 
القيســي باحلضــور مقدما شــكره 
إلى مدير مؤسســة روز ميديا سهاد 
على  املؤسســة  ومــالك  القيســي 
تضييــف نــدوات التوعيــة والورش 
التثقيفيــة التــي تنظمهــا دائرته، 
معلنــا ان الوزارة نشــرت منذ 6 أيام 

عناصر الشرطة اجملتمعية في املوالت 
من  للحــد  والطرقــات  واملتنزهــات 

استفحال ظاهرة التحرش.
واكد الدكتور القيســي انه مت نشــر 
لإلبالغ  الســاخنة  اخلطــوط  ارقــام 
عن احلــاالت الشــاذة والدخيلة على 
مجتمعنا، وهي ارقــام » 130 للمركز 
الوطني اخلط الســاخن و104 شرطة 
النجدة عن جرائــم التحرش واحلاالت 
االخرى و533 ملديرية اجرام بغداد و178 
املديرية العامة للمخــدرات واملؤثرات 
العامة  املرور  و440 مديريــة  العقلية 

و6504 مكتب شكاوى الوزير.
واوضح ان هنالك قوانني وإجراءات وفقا 
للقانــون العراقي الذي حددته الفقرة 
402 من قانون العقوبات 111 لســنة 
1969 باحلبــس والغرامــة ، لكن هذا 
إلى جانب  إلى تعديل،  القانون يحتاج 
العمل على إجراءات استباقية واقامة 
فيها  يشــترك  التي  التوعية  حمالت 
اجلميع مــن وزارات الدولة ومنظمات 
اجملتمع املدني ووســائل اإلعالم ورجال 

الدين والتوجيه عبر املنابر واخلطب.

واشــار القيســي إلى ان 3 محاور بدأ 
العمل بها للحد من ظاهرة التحرش 
أولها احملور امليداني وهي نشــر جميع 
االفراد في قســم مكافحة اإلشاعة 
املعنوي  والتوجيه  النفســية  واحلرب 
واإلعالم واملسرح ، وثاني احملاور االعالنات 
في وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة 
واملرئية ، وثالثها النشر والتوجيه عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
القيسي أهاب بجميع من يتعرض إلى 
التحرش ســواء فتاة أو رجل بالتوجه 
إلى تقدمي الشــكوى للقوات األمنية 
وايضا عبــر اخلطوط الســاخنة من 
اجل اقامــة الدعوى التي تضمن احلق 
التحرش  ان  مؤكدا  للفرد،  الشخصي 
ايضــا واالبتزاز عبر وســائل التواصل 
االجتماعــي او الهواتــف النقالة ، مت 
التنســيق مع وزارة االتصاالت لغرض 
على  اجملرمــني حفاظا  إلــى  الوصول 
اســتقرار االوضاع األمنيــة الداخلية 
في العــراق وضمــان وحماية حقوق 
العقيد  املواطنــني. في حني شــارك 
إبراهيــم اخلبيــر االقدم في مســرح 

العديد  اجلرمية  باحلديث مســتعرضا 
من احلاالت التي مت فيها القاء القبض 
علــى اجملرمني بالتنســيق مع اجلهات 
الى  وتقدميها  الفنية  واألدلة  الساندة 
القضاء بعد امتــام امللفات، مؤكدا ان 
العمل يتم بالتنســيق ايضا مع دائرة 
الطب العدلي عبر الفحص باخملتبرات 
احلديثــة. وتناولت النــدوة ايضا فتح 
باب النقاش واالســتماع الى طروحات 
احلضــور وتدوينهــا من أجــل نقلها 
إلى وزير الداخلية ياســني الياســري 
لغــرض العمــل بها بالتنســيق مع 
الــوزارات االخرى كالتربيــة والتعليم 
االجتماعية  والشؤون  والعمل  العالي 
والصحــة ووزارة الشــباب والرياضة 
وأمانة بغداد ومنظمات اجملتمع املدني 
وامراء القبائل وشــيوخ العشائر، اذ مت 
تســجيل العديد من النقاط التي مت 
تأشــيرها وســيتم تقدميها إلى وزير 
تعزيزاً  الداخلية لغــرض االخذ بهــا 
الســتقرار الوضع األمنــي واحلد من 
علــى مجتمعنا  الدخيلة  الظواهــر 

األصيل.

تقرير

»ال للتحرش« ندوة تثقيفية لوزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة روز ميديا

بغداد - خاص 
فازت شركة كي بجائزة  أفضل 
 Best Smart Cardذكية بطاقة 
املالية  العاملي)اجلائزة  احلدث  في 
 Best    )2019 الدوليــة لعــام

.Smart Card- Finance 2019
ويحصل العراق للمرة األولى في 
تاريخة على هــذه اجلائزة، والتي 
تعــد نتــاج جهد وطنــي كبير 
لشــركة دفع إلكتروني عراقية 
التعامالت  واقع  نقل  من  متكنت 
املاليــة الــى مرحلــة متطورة 
بشــكل  اجلمهور  معها  تفاعل 
كبير وباتــت حتتضن عائلة تقدر 
ب ٧ مليــون مســتفيد، وهــذا 
رقــم لم تصل اليــة اكبر بنوك 

املنطقة.
مصدر مســؤول في الشــركه 
اكد ان الشــركة تســتثمر في 
قطاع الشباب وتوفر فرص عمل 
خدمات  وتقدم  كبيرة،  لشريحة 
العراقية،  العائلة  حاجة  تالمس 
حتول  نقطة  متثــل  اجلائزة  وهذه 

جديدة في مسيرة عمل الشركة 
ودافــع لتطويــر آليــات العمل 
والتواجــد بالقرب مــن العائلة 

أنظمة  تبني  العراقية من خالل 
جديدة اكثر تطورآ تســاهم في 

خلق منتجات جديدة. 

بغداد – الصباح اجلديد 
قامت شــركة ديالــى العامة احدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن برفد 
وزارة الكهربــاء والعديــد من اجلهات 
االخرى من القطاعــني العام واخلاص 
باملئات من احملوالت الكهربائية بشتى 
املقاييس  واالف  وســعاتها  انواعهــا 
الكهربائيــة مختلفة األنواع واالطوار 
خالل شهر آب املاضي. وبني مدير عام 
الشركة املهندس عبدالرسول محمد 
عارف أن مجموع ما مت جتهيزه للجهات 
املذكــورة خالل شــهر آب املاضي بلغ 
) ٥٠٠ ( محولــة مختلفــة األنــواع 
والســعات و)٥٠٠٦( مقياس كهربائي 
مختلف األنواع واالطــوار إضافة الى 
بيع العديــد من املنتجــات املتنوعة 
األخرى من خالل عمليات البيع املباشر 
ومببلــغ إجمالي بلــغ 6 مليارات و859 
مليون دينار ، مشــيرا الى ان التجهيز 
شمل شركات وزارة الكهرباء وعدد من 
اجلهات األخرى من مختلف القطاعات 
بعدد ) ٤٩٦( محولــة توزيع مختلفة 
السعات وبواقع ) ٣٧٢ ( محولة سعة 
400/ 11 كي في أي  و)٦٧( محولة سعة 

33/630 كــي فــي أي  و) ٥٣ ( محولة 
ســعة 11/250 كي في اي إضافة إلى 
)3( محــوالت ســعة 1000/ 11 كــي 
في أي ومحولة واحدة ســعة 11/100 
كي في أي فضال عن جتهيز الشــركة 
العامة لتوزيع كهرباء الوسط مبحولة 
قدرة واحــدة ســعة 31,5 ام في أي. 
وأضاف املدير العام بأن الشركة جهزت 
ايضا الشــركة العامة لتوزيع كهرباء 
اجلنوب بـــ ) ٥٠٠٠ ( مقياس إلكتروني 
ثالثة اطــوار ) ٣٠ - ٩٠ ( امبير وقامت 
ببيع العديد مــن منتجاتها املتنوعة 
من خــالل معرض البيع املباشــر في 
مقر الشــركة في بعقوبة مبحافظة 
توزيع سعة  ديالى شــملت محولتي 
توزيع  ومحولــة  أي  فــي  11/400كي 
واحدة ســعة 11/250 كي في اي و)6( 
مقاييــس كهروميكانيكية مختلفة 
األطــوار إضافة إلى )٦٤٠٠( شــمعة 
واالفران  املدافــىء  مــن  وعــدد  قدح 
الكهربائيــة ومســخنات املــاء.  من 
العامة  الشــركة  جانبهــا جهــزت 
للصناعــات الكهربائية وااللكترونية 
الصناعــة  وزارة  شــركات  احــدى 

واملعادن مديرية توزيــع كهرباء بغداد 
باحملــوالت . وقال مدير عام الشــركة 
ان اجلهــود متواصلــة من اجــل اجناز 
كافــة االلتزامــات التعاقديــة مــع 
وزارة الكهربــاء واملســاهمة في حل 
االختناقات في شــبكة توزيع كهرباء 
بغداد والشــركة عازمــة على جتهيز 
كامل الكمية ضمن التوقيتات احملددة 
. الى ذلك اعلنت شــركة اور العامة 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
توزيــع كهرباء  عن جتهيــز مديريــة 
وذكــر مصدر مخول  مبنتجاتها.  بابل 
في الشــركة في تصريــح للمكتب 
االعالمي في الوزارة ان الشركة قامت 
هــذا اليــوم الثالثاء املوافــق 3 ايلول 
وباشراف مديرها العام املهندس حيدر 
املديرية  بتجهيز  ســهر احلســيناوي 
العامة لتوزيع كهرباء الوســط / بابل 
بانتاجهــا املتميز من الســلك قياس 
)120×20( بكمية بلغت اكثر من )25( 
كيلو متــر ، مؤكدا التزام الشــركة 
اجلهات  مــع  التعاقدية  بالتوقيتــات 
رصانة  علــى  واحملافظة  املســتفيدة 

وجودة املنتج.

شركة كي..  تفوز بجائزة دولية 
 كأفضل بطاقة ذكية

ديالى ترفد القطاعين العام والخاص 
بالمحوالت والمقاييس الكهربائية

جانب من الندوة التثقيفية لوزارة الداخلية

جانب من ندوة التوعية في البصرة لشرح قانون املرور اجلديد
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متابعة ـ الصباح الجديد:

قــال مصــدر إن رئيــس وزراء 
الســودان عبــد اهلل حمدوك 
اختــار امــس االول الثالثاء 14 
عضوا في أول حكومة سودانية 
منــذ اإلطاحــة بالرئيس عمر 

البشير في نيسان.
وتضــم احلكومــة أول امــرأة 
تتولى وزارة اخلارجية كما تولى 
البنك  فــي  ســابق  اقتصادي 
املالية وســيكون  وزارة  الدولي 
التصدي ألزمة اقتصادية  عليه 
احتجاجــات  فــي  تســببت 
استمرت شــهورا ضد البشير 
وزادت حدتهــا خالل الشــهور 

املاضية.
وقال عضو في اجملموعة املدنية 
السيادي  اجمللس  في  الرئيسية 
احلاكــم ينتمــي إلعــالن قوى 
احلرية والتغيير إن أســماء عبد 
للخارجية  وزيــرة  اختيرت  اهلل 
مضيفا أن إبراهيم البدوي املدير 
اإلداري منذ عــام 2017 ملنتدى 
البحوث االقتصادية الذي يتخذ 
من القاهرة مقرا له اختير وزيرا 

للمالية.
أال  شــريطة  املصدر  وأضــاف 
ينشر اســمه أن عادل إبراهيم 
الطاقة  وزير  منصب  سيشغل 
والتعديــن بينمــا سيشــغل 
الدين  ركــن جمال  أول  الفريق 
الدفاع.  وزيــر  عمــر منصــب 
وكان عمــر عضــوا في اجمللس 
العسكري االنتقالي الذي تولى 
اإلطاحة  بعد  الســودان  حكم 

بالبشير.
وســتعمل احلكومة خالل مدة 
انتقالية مدتها ثالث ســنوات 

تعقبهـا انتخابـات وذلـك وفـق 
اتفـــاق لتقاســـم السلطـة 
واملعارضـــة  اجليـــش  بيـــن 

املدنيـة.
ولــم يتطــرق حمــدوك خالل 
مؤمتر صحفي مشترك مع وزير 
خارجية أملانيا في اخلرطوم إلى 
الوزاري لكنه قال إن  التشكيل 
للنساء  يكون  أن  »املنطق«  من 
متثيل مناسب ألن »نساء بالدي 
كانوا في الصف األول في هذه 

الثورة«.

وقال أيضا »التحدي االقتصادي 
للسودان هو حتد كبير لكن من 
وأضاف  نعاجلــه«.  )أن(  املمكن 
محتاجني  القريــب  املدى  »في 
بشح  املرتبطة  املسألة  نعالج 
املــواد التموينيــة - الســكر 

والدقيق والبترول«.
بتاع  »اجلانــب  حمــدوك  وقال 
نوقــف  محتاجــني  العملــة 
التضخــم ومعاجلة  موضــوع 
سعر الصرف للعملة الوطنية 
وإعادة الثقة للنظام املصرفي«، 

أنه يأمل في إجناز ذلك  مضيفا 
خالل فترة بني ســتة أشهـــر 

وعام.
وفي نيسان قال البدوي احلاصـل 
علـــى درجـة الدكتـــوراه من 
اجلامعــة احلكوميــة في والية 
األمريكيــة  كاروالينــا  نــورث 
لرويتــرز إنه يأمــل أن يحصل 
الســودان على مساعدات من 
دول مثل الســعودية واإلمارات 
اللتــني  املتحــدة  العربيــة 
للمجلس  مســاعدات  قدمتا 

العسكري بعد سقوط البشير.
وقــال البدوي فــي ذلك الوقت 
بشــكل  الســودان  »يحتــاج 
أساســي إلى مشروع مارشال 
االعتبار  فــي  أخــذا  مصغــر 
الدمــار الذي حدث فــي البالد 

والفسـاد«.
في  خبرتي  من  »أعتقد  وأضاف 
أنــه في غضون  البنك الدولي 
ثالثة أشــهر ميكنك أن تتوصل 
إلى اتفــاق بالفعل مع صندوق 
ميزان  لدعــم  الدولي  النقــد 

املدفوعــات. وبالطبــع ميكــن 
للبنــك الدولي كذلك أن يقدم 

دعما للميزانية«.
وقدم إعالن قوى احلرية والتغيير 
مرشــحني جلميــع املناصــب 
وزير  منصبي  باستثناء  الوزارية 
الدفاع ووزيــر الداخلية اللذين 

قدم اجليش املرشحني لهما.
وقالت وكالة الســودان لألنباء 
إن من املتوقع أن يعلن حمدوك 
التشــكيل الكامل للحكومة 

خالل اليومني املقبلني.

في مسعى إلنقاذ البالد من ازمتها

حمدوك يختار 14 وزيرا لحكومة السودان
بينهما خبيران دوليان مالي واقتصادي 

تضم الحكومة 
أول امرأة تتولى 
وزارة الخارجية 

كما رشح 
عسكريان من 

المجلس االنتقالي 
لوزارتي الدفاع 

والداخلية
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متابعة ـ الصباح الجديد:
البريطاني  الــوزراء  رئيس  خســر 
بوريس جونسون امس االول الثالثاء 
مجلس  فــي  حاســما  تصويتــا 
العموم على مذكرة ترمي لتأجيل 
خروج اململكة مــن االحتاد األوروبي 
إلى ما بعد 31 تشــرين األول وذلك 
إثــر انشــقاق 21 نائبــا محافظا 
وتصويتهــم إلــى جانــب نــواب 
هذه  على  وردا  العمالية.  املعارضة 
التوجه  جونســون  يعتزم  الهزمية 

إلجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وبعد الهزمية النكراء التي مني بها 
في مجلس العموم يستعد رئيس 
البريطاني بوريس جونسون  الوزراء 
تشــريعية  النتخابــات  للدعــوة 
مبكرة، ومساء الثالثاء وافق النواب 
على مذكرة ترمــي لتأجيل خروج 
إلى ما  اململكة من االحتاد األوروبي 
بعد 31 تشرين األول تفاديا حلصول 

بريكست من دون اتفاق.
وفــي ختام نقاش محتــدم، أجرى 
العموم تصويتا حاســما  مجلس 
حقق فيه النواب الرافضون حلصول 
بريكست بدون اتفاق فوزا مدّويا، إذ 
أتت نتيجــة التصويت 328 مقابل 
301، مما أتاح لهم اإلمســاك بزمام 
األجنــدة البرملانية التــي عادة ما 

تكون في يد احلكومة.
األجنــدة  علــى  وباســتحواذهم 
البرملانيــة أصبح بإمــكان النواب 
اعتبارا مــن امــس  األربعاء طرح 
الوزراء  رئيس  يلزم  قانون  مشــروع 
احملافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل 
يطلــب فيه إرجاء بريكســت إلى 
31 كانــون الثانــي 2020 إذا لــم 
يتم التوصل إلــى اتفاق مع االحتاد 
األوروبي ينّظم خروج اململكة منه.

جونســون  تكّبدها  التي  والهزمية 
نائبا   21 انشــقاق  حتّققت بسبب 
جانب  إلى  وتصويتهــم  محافظا 
أبرز  ومن  العمالية.  املعارضة  نواب 
النواب الذين متّردوا على رغبة رئيس 
الوزراء وصّوتوا إلى جانب املعارضة 
رئيس  حفيد  ســومس،  نيكوالس 
تشرشل،  وينستون  الراحل  الوزراء 

وفيليب هاموند وزير املالية السابق.
الـ21  النواب  هؤالء  طرد  وســيتم 
جميعا من حزب احملافظني وفقا ملا 

توّعدهم بذلك جونسون.

أغلبية الثلثني
غيــر أن جونســون املصمم على 
أو بدونه في  إجناز بريكست باتفاق 
نهاية الشهر املقبل لم يترك شيئا 
للصدفة، فقد أحــال إلى مجلس 
انتخابات  إلجــراء  مذكرة  العموم 
14 تشرين  في  تشــريعية مبكرة 

األول. 
وفــي حال جنح النــواب الرافضون 
لبريكســت بدون اتفــاق في إلزام 
موعد  بإرجاء  األربعاء  الوزراء  رئيس 
وبروكســل،  لنــدن  بني  الطــالق 
املذكرة  جونسون  سيطرح  عندها 
إقرار  بــأن  التصويــت، علما  على 
هذه املذكــرة يتطلب أغلبية ثلثي 

النواب.
في  وقال جونســون عقب هزميته 
التصويــت امس األربعــاء "ال أريد 
إجــراء انتخابات، ولكــن إذا صوت 
املفاوضات  إليقــاف  غــدا  النواب 
والدعوة إلى إرجاء آخر عدمي الفائدة 
لبريكســت، والــذي قد يســتمر 
لسنوات، فإن )االنتخابات( ستكون 
في هذه احلالــة الطريقة الوحيدة 

حلل" الوضع.
وكان جونســون خسر في الصباح 
أغلبيتــه املطلقــة فــي مجلس 
العموم بعد انشقاق نائب محافظ 
احلزب  بصفــوف  والتحاقه  عنــه 

الليبرالي الصغير املؤيد ألوروبا.
وقبيــل التصويت ندد جونســون 
النــواب  مــن  عــدد  مبحــاوالت 
عرقلــة اســتراتيجيته اخلاصــة 
احملاوالت  هذه  واصفا  ببريكســت، 
من  أن  ومعتبرا  ب"االستســالم"، 
شــأنها إضعــاف موقفــه خالل 
انســحاب  اتفاق  على  التفــاوض 

جديد مع االحتاد األوروبي.
املعارضة  نــواب  خطــوة  إن  وقال 
وأعضاء في حزبه احملافظ ســعيا 
إلرجاء بريكســت إلــى ما بعد 31 

تشرين األول، في حال عدم موافقته 
على شــروط اخلروج مع بروكسل، 

مبثابة "رفع الراية البيضاء".
وأضــاف "لقد وعدنا النــاس بأننا 
سنطبق خروج بريطانيا من االحتاد 
نتيجة  باحتــرام  األوروبــي. وعدنا 
ذلك  نفعل  أن  وعلينا  االســتفتاء 

اآلن. هذا يكفي".
وتابــع جونســون وســط صخب 
شديد أن "الكل في هذه احلكومة 
يريد اتفاقــا، لكن مجلس العموم 
هو الذي رفض اتفــاق اخلروج ثالث 
احلكومة  رئيســة  )وّقعته  مــرات 
بروكسل(  مع  ماي  تيريزا  السابقة 
وهو بكل بساطة ال ميكن إحياؤه".

وفي مشــهد حتّد، انتقــل النائب 
مــن مقعده  لي  فيليب  احملافــظ 
في مجلــس العمــوم، فيما كان 
جونسون يلقي خطابه، إلى صفوف 
حــزب الليبراليــني الدميوقراطيني 
املؤيــد ألوروبا. وبالتالــي، لم يعد 
رئيس الوزراء يحظى بالغالبية في 
اجمللــس الذي يضــم 650 مقعدا، 
لكن ذلك ال يعني سقوط احلكومة 

تلقائيا.
بالتطــورات،  مفعــم  يــوم  وفي 
ادنبره  فــي  محكمة  اســتمعت 
جونســون  بقرار  قانونــي  لطعن 
األســبوع  البرملان  أعمــال  تعليق 
املقبل ألكثر من شهر، وهو ما قال 
املنتقدون إنه مســعى إلســكات 

النواب.
وأعلن مكتب وزير املالية البريطاني 
الثالثاء ســاجد جاويد  االول  امس 
أّن وزارته ســتضيف ملياري جنيه 
 2021-2020 للفتــرة  اســترليني 
االســتعدادات  لتمويــل  وذلــك 

للخروج من االحّتاد األوروبي.
واإلعالن الذي صــدر امس األربعاء 
إلى  يرفــع  امليزانية،  تقــدمي  مــع 
أكثــر مــن 8,3 مليــارات جنيــه 
الكلفــة اإلجماليــة للميزانيــة 
التي خّصصتهــا اململكة املتحدة 
لبريكست منذ اســتفتاء حزيران 
2016. واملبلغ اإلضافي سيخصص 

أساسا للشرطة واحلدود واملوانئ.

بوريس جونسون يخسر تصويتا حاسما في 
البرلمان ويتجه نحو انتخابات مبكرة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اليمنيــة  احلكومــة  رفضــت 
املعترف بها دوليا امس األربعاء 
اجلنوبيني،  االنفصاليني  محاورة 
لكّنها أبدت في املقابل رغبتها 
اإلمارات،  دولــة  بعقد حوار مع 
الداعم الرئيسي للقوات املؤيدة 
بهدف  االنفصاليــة،  للحركة 

حل األزمة في جنوب اليمن.
وقال نائــب رئيس الــوزراء وزير 
في  امليســري  أحمد  الداخلية 
الصفحة  على  نشــرت  كلمة 
الرســمية لوزارة الداخلية في 

يتم  ولن  إّنه "لم  يوتيوب  موقع 
اجللوس مع ما يســمى )اجمللس( 

االنتقالي على طاولة حوار".
وأضــاف "إذا كان ال بد من حوار 
فســيكون مــع االشــقاء في 
وحتت  املتحدة  العربية  اإلمارات 
إشــراف األشــقاء في اململكة 
العربية الســعودية، باعتبار ان 
األساسي  الطرف  هي  االمارات 
واألصيــل فــي النــزاع بيننــا 
وبينهم، وما اجمللس االنتقالي اال 

واجهة وأداة أساسية لهم".
وتابع "نحن ال نريد أن جنلس مع 

االدوات، نحــن نريد أن جنلس مع 
صاحب االدوات".

رئيســي في  واإلمــارات عضو 
التحالف العسكري الذي تقوده 
الســعودية في اليمن منذ آذار 
احلكومة  لقــوات  دعما   ،2015
احلوثيني  املتمردين  مواجهة  في 
املقّربــني مــن إيــران والذيــن 
يسيطرون على مناطق واسعة 
العاصمة  بينهــا   2014 منــذ 

صنعاء.
لكن منــذ بدايــة آب ، فتحت 
جبهــة جديدة فــي احلرب، بني 

القوات احلكومية واالنفصاليني 
املطالبــني باســتقالل اجلنوب 
اليمنــي، إذ قــام االنفصاليون 
بالسيطرة على عدن، العاصمة 
وعلــى  للحكومــة،  املؤقتــة 
مناطق أخــرى قريبة منها بعد 

معارك مع قوات احلكومة.
اليمنيــة  احلكومــة  وتّتهــم 
"قــوات  مبســاعدة  اإلمــارات 
احلزام األمنــي" اجلنوبية، الذراع 
العسكرية للمجلس االنتقالي 
املؤيــد الســتقالل اجلنــوب، ال 
بتنفيذ غــارات جوية.  ســيما 

الســنوات  أبوظبي في  وقامت 
وتســليح  بتدريــب  املاضيــة 
القــوات اجلنوبية علــى نطاق 

واسع.
اإلمــارات  نفــت  باملقابــل، 
لها  وّجهتها  التــي  االتهامات 
احلكومة اليمنية بدعم حتركات 
أطراف  داعيــة  االنفصاليــني، 
اخلالف لاللتزام باملشــاركة في 
لعقده  الســعودية  دعت  حوار 

في جدة.
يشــّكل  اليمن  جنــوب  وكان 
دولــة منفصلة عن الشــمال 

1990. وقد يتســبب  حتى عام 
اخلالف املســتجد حــول وضع 
اجلنوب بإضعاف فريق التحالف 
واحلكومــة فــي نزاعهــم مع 

احلوثيني.
بداية  منــذ  احلــرب  وأوقعــت 
عمليات التحالف في آذار 2015 
10 آالف قتيــل وأكثر  حوالــى 
بحســب  جريح  ألف   56 مــن 
منظمــة الصحة العاملية، غير 
أّن عدداً من املسؤولني في اجملال 
االنســاني يعتبرون أن احلصيلة 

الفعلية أكبر بكثير.

الحكومة اليمنية مستعدة للحوار مع االمارات لحل أزمة الجنوب

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وضــع رئيس فنزويال نيكوالس مــادورو امس االول 
الثالثاء اجليش فــي حالة تأهب علــى احلدود مع 
كولومبيــا، متهما بوغوتا باســتخدام عودة قادة 
سابقني بحركة فارك حلمل السالح إلشعال فتيل 

"نزاع عسكري" مع بالده.
مادورو يتهم كولومبيا بالســعي إلشــعال حرب 
مع فنزويال كولومبيا.. مقتــل 9 متمردين في أول 

عملية للجيش بعد عودة "فارك" لرفع السالح
وقــال خالل حفــل عســكري فــي كاراكاس إن 
"احلكومة الكولومبية تغــرق كولومبيا في حرب 
تتفاقم، وتصدر اتهامات ال أســاس لها ملهاجمة 

فنزويال وشن نزاع عسكري ضد بلدنا".
وأضــاف أّنــه أمر بوضــع الوحدات العســكرية 
املنتشــرة على طول احلدود بــني البلدين والبالغ 
طولهــا 2200 كيلومتر في حالة "تأّهب برتقالي" 
في "مواجهــة تهديد كولومبيــا بالعدوان على 

فنزويال".
ولفت مادورو إلى أن القوات الفنزويلية ســتجري 
مناورات عسكرية على هذه احلدود في الفترة بني 

10 و28 سبتمبر لضمان "جهوزيتها الكاملة".
وزادت العالقات ســوءا بــني الرئيــس الفنزويلي 
االشــتراكي ونظيره الكولومبــي اليميني إيفان 
دوكي بعد إعالن قادة ســابقني في فارك األسبوع 
املاضي رفضهم اتفاقية الســالم التي أبرمت عام 

2016 وعودتهم حلمل السالح مرة أخرى.
عالقاتهــا  فبرايــر  فــي  كاراكاس  وقطعــت 
الدبلوماسية مع بوغوتا بعد الدعم الذي قدمته 
كولومبيا للمحاولة الفاشلة التي قادها املعارض 
الفنزويلي خوان غوايدو الذي نّصب نفسه رئيسا 

للبالد في يناير املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس االول 
الثالثاء إن منطقة خفض التصعيد في محافظة 
إدلب السورية تختفي تدريجيا بسبب الهجمات 

التي تشنها القوات احلكومية السورية.
وأضاف أردوغان أنه سيجري كل االتصاالت الالزمة 
مع األطراف في املنطقة للتوصل حلل للوضع في 
إدلب وقــال إن املنطقة اآلمنة التي اقترح إقامتها 
بسوريا الستضافة السوريني الهاربني من احلرب ال 

تعدو اآلن عن كونها مجرد اسم.
وقال خالل مؤمتر صحفي في أنقرة »إدلب تختفي 
تدريجيــا. إدلب فــي وضع بــدأت تختفي وتتمزق 
مثلما حدث فــي حلب. ال ميكننــا الصمت على 

ذلك«.
وإدلب الواقعة في شــمال غرب ســوريا هي آخر 
منطقة كبيرة في ســوريا ال تزال في يد مقاتلي 
املعارضة بعد مرور ثمانيــة أعوام على بدء احلرب. 
وانهــارت هدنة فــي أوائل شــهر آب املاضي بعد 
ثالثــة أيام فقط مــن بدئها إثــر مواصلة اجليش 
السوري املدعوم من روسيا هجومه على املنطقة 
وســيطرته على أراض كانت في قبضة املعارضة 

التي تدعم تركيا بعض فصائلها.
واتفقت تركيا وروسيا وإيران في 2017 على إقامة 
منطقة في إدلب للحد من القتال رغم أن شروط 
تلك املنطقــة لم تعلن كما لم يشــمل االتفاق 

اجلماعات املتشددة.
وقالت القيادة املركزيــة األمريكية، التابعة لوزارة 
الدفاع، إن القوات األمريكية ضربت منشأة تابعة 
لتنظيم القاعدة في إدلب في هجوم اســتهدف 

قيادة التنظيم.

مادورو يتهم كولومبيا 
بالسعي إلشعال حرب مع بالده 

أردوغان: منطقة خفض التصعيد 
في إدلب تختفي تدريجيا جراء 

القوات هجمات الحكومية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

رمبا تضطر الســعودية خلفض تقديراتها 
للنمو االقتصادي املتوقع بفعل تداعيات 
أســعاره  وتراجع  النفط  إنتاج  انخفاض 
على النشــاط االقتصادي، ويتوقع بعض 
االقتصاديني انكماشا اقتصاديا في أكبر 

الدول املصدرة للنفط في العالم.
وكان البنك املركزي الســعودي توقع أن 
يبلغ النمــو االقتصادي اثنــني في املئة 
على األقل هذا العام غير أن االقتصاديني 
يتوقعــون اآلن منوا هامشــيا في أفضل 
أو انكماشا بسيطا سيعد املرة  األحوال 
الثانية التــي ينكمش فيهــا االقتصاد 

السعودي خالل عامني.
وقــال وليــام جاكســون كبيــر خبراء 
االقتصاد لألسواق الناشئة لدى كابيتال 
إيكونوميكس، التي توقعت أن يبلغ النمو 
0.3 في املئة هذا العام، ”قدر كبير من هذا 
الضعف يرجع إلــى أثر تخفيضات إنتاج 
النفط التي ستمثل عبئا كبيرا على منو 

الناجت احمللي اإلجمالي في 2019“.
االقتصادية  اخلبيرة  مالك  وقالت مونيكا 
ببنــك أبوظبي التجــاري إن الناجت احمللي 
اإلجمالــي احلقيقــي للمملكــة قــد 

ينكمش بنسبة 0.2 في املئة استنادا إلى 
تخفيضات اإلنتاج. وكان البنك توقع في 

شباط منوا بنسبة 0.9 في املئة.
وفي اآلونة األخيرة، حافظت الســعودية 
على إنتاج النفط اخلام وذلك بقدر يتجاوز 
الذي تقــوده منظمة  اإلمــدادات  اتفاق 
البلــدان املصدرة للبتــرول )أوبك( لدعم 
أســواق النفط. غير أن القلق من تباطؤ 
االقتصاد  وضعف  النفــط  على  الطلب 
العاملي عمال على إبطاء منو الطلب كما 
أن ضعف االقتصــاد العاملي حافظ على 
استمرار الضغوط على األسعار ال سيما 
التجارية  بعد التصاعد األخير في احلرب 

األمريكية الصينية.
وقــال اقتصادي في الريــاض طلب عدم 
نشــر اســمه ”أي توقع مت قبل أكثر من 
شهر سيتعني حتديثه في ضوء املؤشرات 
التي تشير إلى دخولنا في مرحلة تباطؤ 

عاملي“.
وأضــاف ”بالنظــر إلى كل هــذه األمور، 
ســيتعني على الســعودية تعديل هذه 
األرقام نزوال ال ســيما إذا بلغ النفط 55 
دوالرا وظــل عندها أو انخفــض دون 50 
دوالرا في سيناريو الركود العاملي أو حرب 

جتارية عامة“.
وانخفضت أســعار النفط بنحو اخلُمس 

منذ نيسان وتراجع سعر مزيج برنت دون 
60 دوالرا للبرميل.

ولم تــرد وزارة املالية علــى طلب من 
رويتــرز للتعليــق على مــا إذا كانت 

اململكة ستعدل توقعاتها.
وال يــزال االقتصاد الســعودي مرهونا 
بإيــرادات النفط والغــاز برغم اخلطة 
اململكة  رؤية  الطموحــة  االقتصادية 
2030 التي كشــف عنها ولي العهد 
األمير محمــد بن ســلمان في 2016 
وتقضي بالتخلص مــن االعتماد على 

النفط.
وحافظت السعودية على إنتاج النفط 
دون مســتوى عشــرة ماليــني برميل 
يوميا في متوز وآب أي أقل من املستوى 
أبرمته منظمة  اتفاق  وفق  املستهدف 
أوبك مع حلفائها ويبلــغ 10.3 مليون 

برميل يوميا.
للتصنيفات  موديز  مؤسســة  وقالت 
االئتمانيــة إن إنتاج النفــط والغاز ال 
يــزال ميثل نحو 43 فــي املئة من الناجت 
احمللــي االجمالي احلقيقــي ولذا فقد 
الســنتني  في  اإلنتاج  تخفيضات  أدت 
األخيرتني إلى اشــتداد حدة التقلبات 

في منو الناجت احمللي اإلجمالي.
ومع ذلك قال اقتصاديون إن من املتوقع 

أن ينمــو االقتصــاد غيــر النفطي مبا 
يتجاوز اثنني في املئة هذا العام ألسباب 

منها ارتفاع إنفاق الدولة.
اإلنفاق احلكومي ســتة في  زاد  وقــد 
املئة في النصف األول من العام اجلاري 
مقارنــة بالفترة نفســها مــن العام 
2018 مبا يتفق إلى حد كبير مع الزيادة 
املستهدفة لإلنفاق في املوازنة بنسبة 

سبعة في املئة في 2019.
االقتصاد  واجه  األخيرة،  السنوات  وفي 
الســعودي، أكبر اقتصاد في الشــرق 
األوســط، معوقات بســبب انخفاض 
أسعار النفط وإجراءات التقشف التي 
ترمي إلى خفض عجــز املوازنة الكبير 

نسبيا.
ومع ذلــك قال فيراج فوريــز اقتصادي 
كابيتــال  فــي  الناشــئة  األســواق 
إذا ظلت أســعار  إنه  إيكونوميكــس 
أن  املنتظر  النفــط منخفضة فمــن 
تصبح السياســة املاليــة ”أقل دعما 
وتؤثر سلبا على النشاط غير النفطي“.
ويقــدر صنــدوق النقــد الدولــي أن 
الســعودية ستســجل عجــزا ماليا 
بنســبة 6.5 في املئة مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي هذا العــام بزيادة كبيرة عن 

تقدير احلكومة البالغ 4.2 في املئة.

تقـرير

انكماش يلوح في األفق.. السعودية تخفض تقديرات النمو
اقتصاد مرهون بإيرادات النفط والغاز

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أمــس  النفــط  وزارة  وقعــت 
عقداً  االولــى  باالحــرف  االربعــاء 
الرقعة  وانتاج  وتطوير  الستكشاف 
فــي   )17( رقــم  االستكشــافية 
محافظة االنبار مع شركة )ستروي 
ترانــس كاز الروســية(، فــي وقت 
وضعت فيه الوزارة حجر االســاس 
الغاز  تســييل  مجمــع  ملشــروع 
الطبيعــي في محافظــة البصرة 
مســتهدفة رفــع معــدالت انتاج 
الغاز املســتثمر إلى 1.4 مليار قدم 
مكعب قياســي يومياً من احلقول 

املستثمرة.
الوزراء لشــؤون  رئيس  نائــب  وقال 
ثامر عباس  النفــط  وزيــر  الطاقة 
الغضبان ان »الرقعة االستكشافية 
(17( مــن املواقع الواعدة إذ تشــير 
الى  االولية  واملعلومات  الدراســات 
-2( يتراوح بني  وجود مخزون نفطي 
4( مليار برميل نفط مكافئ يشكل 

الغاز ما نسبته 60-70 % منه«.
هذا  اهمية  الــى  الغضبــان  واكد 
املشروع في تعزيز النشاط النفطي 
والغــازي فــي هــذه احملافظــة ما 
يسهم في تعزيز الواقع االقتصادي 
والتنموي وتوفير فرص العمل، فضالً 
عن دعم القطــاع اخلاص احمللي من 

خالل العقود الثانوية.
وقــال مديــر عــام دائــرة العقود 
عبداملهدي  البتروليــة  والتراخيص 
العميــدي ان »وزارة النفــط وقعت 
عقــد  االولــى  باالحــرف  اليــوم 
استكشــاف وتطوير وانتاج الرقعة 
مع شــركة   )17( االستكشــافية 

)ستروي ترانس كاز الروسية(«
وأشار الى قيام الوزارة بارسال العقد 
الى اجمللس الوزاري للطاقة ومنه الى 
مجلــس الــوزراء للمصادقة عليه 
التوقيع  باجــراءات  املضــي  بهدف 
النهائي للعقد للمباشرة بعمليات 
واالنتاج  والتطويــر  االستكشــاف 

للرقعة االستكشافية املذكورة. 
يلزم  »العقد  ان  العميــدي  واضاف 
الشــركة املنفــذة ببنــاء مجمع 
سكني في محافظة االنبار اضافة 
الى تطوير البنى التحتية واخلدمية 
 (100( للمحافظة بقيمة تخمينية 

دوالر، فضــال عن تخصيص  مليون 
مليون دوالر من تاريخ تفعيل العقد 
بعد مصادقــة مجلس الوزراء وحلني 
لتمويل  اعــالن جتارية االكتشــاف 

تطوير البنى التحتية«.
ومضى الى القول: »اجريت تعديالت 
على عقود جوالت التراخيص الرابعة 
وتضمينهــا في هــذا العقد وهذه 
التغيــرات تصب خدمــة للصالح 
العــام، منهــا الغــاء التحميالت 
االداريــة البالغــة )%1( من الكلف 
البترولية والغــاء الكلف االضافية 
ونسبة الفائدة عليها والبالغة )1% 
+ LIBOR( وفــرض رســوم مقدارها 
(%35( مــن قيمة بيع جزء او كل من 
للمقاول، اضافة  املشــاركة  حصة 
الــى الغــاء مكتب املقــاول خارج 

العراق«. 

في حني أكد ممثل شــركة ستروي 
ترانس كاز الروســية حرص شركته 
على تعزيــز وزيادة حجــم التعاون 
مع قطــاع النفط في العــراق، وان 
هــذا العقد يســهم فــي حتقيق 
وان شــركته ســوف  الهدف،  هذا 
الرقعة  هــذه  تطوير  علــى  تعمل 
االهداف  يحقق  ومبا  االستكشافية 

املشتركة لكال اجلانبني.
مــن جهته قــال املتحدث بإســم 
الــوزارة عاصم جهاد، أن هذا العقد 
الروســية هو  املبرم مع الشــركة 
)عقــد خدمــة( يشــمل عمليات 
واالنتاج  والتطويــر  االستكشــاف 

وتبلغ مساحتها )12000( كم2. 
وأضــاف جهــاد: »ســبق وأن جرى 
التوقيــع على هــذا العقد في عام 
االستكشافات  شــركة  بني   2003

ترانس  )ســتروي  النفطية وشركة 
كازاويــل( الروســية بصيغة عقد 
مشاركة باالنتاج ولم جتري املصادقة 
عليــه في حينهــا، وقــد مت تغيير 
صيغة العقد الى عقد خدمة على 
غرار عقود جولة التراخيص الرابعة 
بعد عدة جوالت مــن التفاوض بني 

الوزارة والشركة«.
وتابــع جهــاد أن مدة العقــد )34) 
ســنة منهــا )9( ســنوات ملرحلة 
االستكشــاف و)25( ســنة ملراحل 
التطوير واالنتاج وفي حالة تقليص 
مدة االستكشــاف يضاف ذلك الى 

سنوات التطوير واالنتاج.
على صعيد متصل، أكد وزير النفط 
ثامر الغضبــان، أمس األربعاء، على 
املضــي قدماً فــي تنفيــذ الوزارة 
خلططهــا الرامية الى االســتثمار 

للغــاز املصاحب للعمليات  األمثل 
احلرق  نســبة  وتقليص  النفطيــة 

والطاقة املهدورة إلى احلد األدنى.
وقــال الغضبان خــالل وضع حجر 
االســاس ملشــروع مجمع تسييل 
)Basrah-NGL( في  الطبيعي  الغاز 
محافظة البصرة، إن »هذا املشروع 
يعزز من قدرة شــركة غاز البصرة 
من اســتثمار ما نسبته )%40( من 
الغاز في حقل ارطاوي وصوالً  انتاج 
إلى رفع معدالت االنتاج للشــركة 
من الغاز املســتثمر إلى )1.4( مليار 
قــدم مكعــب قياســي يومياً من 
املستثمرة في جولة  احلقول  جميع 
التراخيــص األولى وهــي )الرميلة 

الشمالية، الزبير، غرب القرنة /1)«.
من  يعــد  »املشــروع  أن  وأضــاف، 
املشــاريع الواعدة املهمــة لتعزيز 

االنتــاج الوطنــي من الغــاز لرفد 
للطاقــة  الوطنيــة  الشــبكة 
الكهربائية ومبا يحقق توليد )1500) 
زيادة معدالت  الى  ميغاواط، إضافة 
انتاج الغــاز الســائل )LPG(، الذي 
ايرادات  بتحقيق  سُيســهم  بدوره 
الكميات  تصديــر  خالل  من  مالية 
الفائضــة عن االســتهالك احمللي، 
فضــالً عــن التقليل مــن التلوث 
بنســبة  الغاز  وإيقاف حرق  البيئي 

كبيرة«.
أن »املشــروع  إلى  الغضبان،  ولفت 
ســيدعم احملتــوى الوطنــي الذي 
نؤكــد عليــه دائماً«، مشــيراً إلى 
»زيادة نسبة التعاقدات مع القطاع 
العام واخلاص كمقاولني رئيســيني، 
فضال عن استخدام االيدي العاملة 

العراقية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحــث وزيــر الكهربــاء والطاقــة 
املتجددة املصري، مع ســفير العراق 
بالقاهــرة والوفد املرافق له؛ ســبل 
دعم وتعزيز أوجه التعاون املشــترك 
في مجــال الكهربــاء والطاقة بني 
الكهرباء  وزيــر  وقال  البلدين.  مصر 
املصري، إن اللقاء يأتي في إطار خطة 
قطاع الكهرباء املصرى لفتح أسواق 
املصريــة خارج  جديدة للشــركات 
مصر، مشــيراً إلى أن اللقاء شــهد 

بحث احتياجات العراق من الطاقة.

وأكد محمد شــاكر، في بيان، دعم 
احلكومــة املصريــة لدولــة العراق 
ومنها  اجملاالت  الشــقيق في جميع 
مجــال الكهربــاء، منوهــاً إلى أن 
املصرى  الكهرباء  قطــاع  إمكانيات 
الكهرباء  متاحــة خلدمــة قطــاع 
في العراق. وأشار شــاكر، إلى جناح 
القطــاع بفضل املســاندة والدعم 
الفعال من جانب القيادة السياسية 
في التغلــب على التحديــات التي 
واجهتــه خــالل الفتــرة املاضيــة 
وحتقيق االستقرار للشبكة القومية 

وتغطية الفجوة بني اإلنتاج والطلب 
علــى الكهرباء من خــالل عدد من 
اإلجــراءات واملبــادرات وسياســات 
اإلصالح إلطــالق عملية التحول في 
الكهرباء،  وإستدامة  وتأمني  الطاقة 
وحتسني كفاءة الطاقة وفتح أسواق 
في  اخلاص  القطــاع  الســتثمارات 
التقليدية  الطاقة  مختلف مجاالت 
الذكيــة،  والشــبكات  واملتجــددة 
وكذلك تعزيز الشــفافية وحوكمة 

القطاع.
وتابع الوزير: »كما جنح قطاع الطاقة 

املصري في حتويل العجز في الطاقة 
إلى فائض وذلك من خالل إضافة 25 
ألف ميغاوات على مدى الســنوات 
األربع املاضية، مما أسهم في القضاء 
على عجــز الطاقة وتأمني احتياطي 

كهربائي مناسب«.
وأوضــح وزير الكهربــاء، أن القطاع 
يعمــل حالًيا على حتســني وتطوير 
شــبكات النقــل والتوزيــع، مبا في 
ذلك محطــات احملــوالت ذات اجلهد 
إلى  إضافة  التحكم،  ومراكز  الفائق 
الشــبكات الذكيــة لتعزيز وتقوية 

من  القومية  الكهربائية  الشــبكة 
اجلديدة  القــدرات  اســتيعاب  أجل 
واحلد  املتجددة،  الطاقة  املضافة من 
من الفقد الكهربائى في الشــبكة 
وتعزيز الربــط الكهربائي مع الدول 

اجملاورة.
الــوزارة   ســتراتيجية  أن  وأضــاف، 
تعتمد على التحول إلى الشــبكات 
الذكية، والتي ستســهم بشــكل 
كبير في حتســني كفــاءة الكهرباء 
واحلد مــن انبعاثات الكربون وكذلك 
تقليل االستثمارات املطلوبة للبنية 

التحتية للشبكات الكهربائية.
وأعرب شــاكر، عن االستعداد التام 
ملشــاركة التجربــة املصرية وتقدمي 
جميــع ســبل الدعم مــع جميع 
أن  واألفريقية، مؤكدا  العربية  الدول 
القطاع ميتلك خبرات وقدرات تدريبية 
للمالكات البشرية مبستويات عالية.
بالقاهرة،  العراقي  الســفير  وأشاد 
مبا ميتلكه قطــاع الكهرباء والطاقة 
املتجددة املصرى مــن خبرات كبیرة 
في اجملــاالت معرباً عــن رغبته في 

االستفادة منها في إعمار بالده.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة الزراعة، أمــس االربعاء، 
عن وضع خطة لزراعة اكثر من )133) 
الف دومن باحملاصيل واخلضر الشــتوية 
للموسم  كربالء  في عموم محافظة 

الزراعي الشتوي املقبل. 
وقالــت الــوزارة في بيــان صحافي، 
»جــرى وضع خطة لزراعــة 133 ألف 

الشــتوية  باحملاصيل واخلضراوات  دومن 
الزراعي  للموســم  كربالء  عموم  في 
الشتوي املقبل«. واوضحت ان »اخلطة 
للموسم  املقترحة  الشتوية  الزراعية 
زراعــة محاصيل:  املقبــل شــملت 
مغطاة،  طماطة  الشــعير،  احلنطة، 
بصــل يابس، بصــل اخضــر، باقالء، 
شــلغم، شــوندر، جزر، خضر ورقية، 

ســلق، شــجر مغطاة، جت، برسيم 
ومخاليط علفية«. وتابعت »إذ باشرت 
مالكات اخملتصة في املديرية والشعب 
الزراعية التابعة لهــا بتنفيذ اخلطة 
املوضوعــة من خالل زراعــة اكثر من 
36 الــف دومن حتــى االن في شــعب 
زراعة اجلــدول الغربــي والصحراوية، 
بعــد تهيئــة املســتلزمات الزراعية 

املطلوبة مــن بذور واســمدة وآليات 
الجناح املوســم املقبل«.  في السياق، 
قالــت وزارة الزراعــة، أمس، ان اخلطة 
الصيفيــة حملصول الشــلب ارتفعت 
الى اكثر مــن ٥٠٠٠ دومن في احملافظة 
للموســم احلالي. وأكــد مدير زراعة 
املثنى عامر اجلابري في بيان، ان »اخلطة 
الزراعية املقررة لهذا العام هي ٥٠٠٠ 

االصناف  مــن  الشــلب  حملصول  دومن 
موزعة  والطويل  والياســمني  العنبر 

على قضاء الوركاء والرميثة واجملد«.
واوضــح، ان »ســبب زيــادة اخلطــة 
الصيفية لهذا العام حملصول الشلب 
هــو اســتمرار وزارة الزراعــة بتقدمي 
الدعــم الــالزم للفالحــني واملزارعني 
واالســمدة  اجليدة  البــذور  وتوفيــر 

واملبيدات املناسبة لها واالستفادة من 
املائية  االطالقات  وزيادة  االمطار  كثرة 
فضال عن املتابعات امليدانية املستمرة 
التي يقوم بهــا املالكات الفنية ملزارع 
محصول الشلب بغية النهوض بهذا 
احملصول املهــم وزيــادة االنتاج احمللي 
لســد حاجة الســوق مــن احملاصيل 

احمللية«.

العراق ومصر يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة

كربالء: خطة لزراعة 133 ألف دونم بالمحاصيل والخضروات الشتوية 

شركة روسية الستثمار النفط والغاز في األنبار
النفط تضع حجر األساس لمشروع مجمع غاز البصرة الطبيعي

الرقعة االستكشافية 
)17( من المواقع 
الواعدة إذ 
تشير الدراسات 
والمعلومات االولية 
الى وجود مخزون 
نفطي يتراوح بين )2-
4( مليار برميل نفط 
مكافئ يشكل الغاز 
ما نسبته 70-60 % 
منه

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضــت قيمة الليرة الســورية فــي مقابل 
الدوالر األميركي بشــكل حــاد، لتصل إلى أدنى 
مســتوياتها في الســوق الســوداء في التاريخ، 

وفقما أفادت نشرة »سيريا ريبورت« االقتصادية.
ومنذ نهاية عام 2018، بدأت الليرة السورية تفقد 
مجددا وتدريجيا من قيمتها في السوق السوداء، 
في حني بلغ سعر صرف الدوالر، الثالثاء، 650 ليرة.

وقال رئيس حترير النشرة االقتصادية اإللكترونية 
»ســيريا ريبورت« جهــاد يازجــي، لفرانس برس، 
إنه »املعــدل األدنى في التاريخ«، مشــيرا إلى أن 
»االنخفاض حاد« كون ســعر صــرف الدوالر كان 

يبلغ 500 ليرة في شهر كانون األول 2018.
وحــدد املصرف املركزي الســوري بدوره الســعر 

الرسمي لسعر صرف الدوالر بـ434 ليرة.
وقبل انــدالع النزاع في اذار من عــام 2011، كان 

الدوالر يساوي 48 ليرة سورية.
ويشــكل انخفاض قيمة العملة السورية دليال 
ملموســا على االقتصاد املنهك، في ظل تقلص 
املداخيــل واإليرادات وانخفــاض احتياطي النقد 

األجنبي.
وتخضع سوريا أيضا لعقوبات اقتصادية أميركية 

وأوروبية، تسببت باملزيد من اخلسائر االقتصادية.
وبلغت خســائر ســوريا في قطاع النفط والغاز 
وحــده خالل ســنوات النــزاع 74.2 مليــار دوالر 

أميركي، على وفق وزارة النفط والثروة املعدنية.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندالعه في 
2011، مبقتــل مئات اآلالف، وأحدث دمارا هائال في 
البنى التحتية، وأدى الى نزوح وتشريد نحو نصف 

السكان داخل البالد وخارجها.

القاهرة ـ رويترز:
قــال البنــك املركزي أمــس األربعــاء إن صافي 
إلى  ارتفع  االحتياطيــات األجنبيــة في مصــر 
44.969 مليار دوالر في نهاية آب من 44.916 مليار 

دوالر في نهاية متوز.
وأمام مصر جدول ســداد ديــون خارجية صعب 
للعامــني املقبلني، وهــي حتاول توســيع قاعدة 
مســتثمريها ومتديد آجــال اســتحقاق ديونها 

واالقتراض بفائدة أقل.
وبلغ إجمالي الدين اخلارجــي للبالد 106.2 مليار 
دوالر في نهايــة آذار من 96.6 مليــار دوالر نهاية 

.2018

لندن ـ رويترز:
تراجع الذهب أمس األربعــاء مع جني متعاملني 
لألرباح بعد مكاســب حققها املعــدن األصفر 
بنسبة واحد باملئة في اجللســة السابقة، لكن 
األســعار تبقى قرب أعلى مســتوياتها في عدة 
أعوام مع تصاعد اخملاوف من ركود عاملي فضال عن 
الضبابية التــي تكتنف اخلالف التجاري الصيني 

األمريكي وخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ونــزل الذهب في املعامالت الفورية 0.6 باملئة إلى 
1537.20 دوالر لألوقية )األونصة(، ولكنه حام قرب 
مســتواه في االسبوع املاضي عند 1554.56 دوالر 

وهو األعلى منذ نيسان 2013.
ونزل الذهب في التعامــالت اآلجلة في الواليات 

املتحدة 0.6 باملئة إلى 1546.6 دوالر.
وزادت الفضــة في املعامــالت الفورية 0.5 باملئة 
إلى 19.33 دوالر لألوقية بعد أن ســجلت في وقت 
ســابق 19.57 دوالر وهو أعلى مستوى منذ أيلول 

.2016
وانكمش نشــاط التصنيع في الواليات املتحدة 
ألول مرة في ثالثة أعوام في آب حســبما أظهرت 
بيانات يــوم الثالثاء، لتتجدد اخملــاوف من تباطؤ 
اقتصــادي حــاد وتضغط علــى اإلقبــال على 

للمخاطرة.

أدنى مستوى لليرة 
السورية في تاريخها

ارتفاع صافي االحتياطيات 
األجنبية في مصر

1537 دوالرًا 
ألوقية الذهب



هل تتحول المحيطات
الى ألّد أعداء البشر؟

الصحة تحذر من انتشار ظاهرة شي 
األسماك داخل المناطق واالحياء السكنية

حملة كبرى لمنع استعمال
االكياس النايلون في بغداد

البشر يستهلكون متوسط خمسة 
غرامات من البالستيك أسبوعيًا

نفذت وزارة الصحة والبيئة – دائرة التوعية واإلعالم البيئي بالتعاون 
مع منظمة »اليونســيف »حملــة توعوية إلســتبدال األكياس 
الورقية بدالً من النايلون التي ميكن ان تسبب امراضاً خطيرة على 
اجلهاز الهضمي عند وضع األطعمة الساخنة فيها مثل الصمون 

واخلبز وسيتم توزيع كميات كبيرة ) مجانية ( على االفران واخملابز .

أشــارت دراســة في حزيران املاضي إلى أن البشر في شتى أنحاء 
العالم يســتهلكون متوسط خمســة غرامات من البالستيك 
أسبوعياً، أي ما يعادل حجم بطاقة ائتمان االعتيادية. وأعلن خبراء 
في جامعة »نيوكاســل« في اســتراليا في دراســة بتكليف من 

الصندوق العاملي للطبيعة...

8899

يعد الشــوي من أكثر األشياء بهجة في فصل الصيف ، فهو من 
الطقــوس العائلية احملببة في احلدائق وســط النباتات وان هناك 
أكثر من %80 من األســر حول العالم ميتلكون شواء يتم الشواء 
من مرة إلى اثنتني أســبوعياً ، ولكن أثارت اللحوم املشــوية، على 

مدار سنوات، اجلدل بشأن ما إذا كانت تسبب السرطان،...

قد تســتحيل احمليطات، وهي مصدر احلياة على األرض، ألّد أعداء 
البشــر على الصعيد العاملي، إذا لم تبــذل جهود حثيثة خلفض 
انبعاثات غازات الدفيئة، بحســب مسودة تقرير أممي. وقد تتراجع 
مخزونات الســمك وتتزايد األضرار الناجمة عن األعاصير ويضطر 
280 مليون شخص إلى النزوح بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر..
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 5 Sep. 2019 issue )4247اخلميس 5 أيلول 2019 العدد

بغداد - زينب الحسني: 
شرب املياه بكثرة من اهم االمور التي أكدت 
عليها الدراسات العلمية والطبية ، اذ دائماً 
ما ينصح االطبــاء الى ذلك  ، لكن مخاوف 
كثيرة صارت تنتاب االنســان بسبب  قناني 
امليــاه املصنوعــة من البالســتيك وكثرة 
وتضارب االخبار التي حتذر من هذه القناني 
ذات التأثير السلبي على االنسان والبيئة ، 
ومخلفاتها وحتليلها الذي يعد من االسباب 
املســرطنة ، فضالً عن االكيــاس النايلون 
التي صارت حديــث اغلب البيوت العراقية 
في الوقت احلالي بسبب احلمالت التوعوية 
التي قامت بها وزارة الصحة / دائرة التوعية 
واإلعــالم البيئــي بالتعاون مــع منظمة 
»اليونســيف » إلستبدال األكياس الورقية 
بدالً مــن النايلــون التي ميكن ان تســبب 
امراضــاً خطيــرة على اجلهــاز الهضمي 

عند وضع األطعمة الســاخنة فيها مثل 
الصمــون واخلبز ومت توزيــع كميات كبيرة ) 
مجانية ( على االفــران واخملابز .وايضاً هناك 
حمالت اخرى تقوم بها الدائرة مبشاركة عدد 
كبير مــن الفنانني واملثقفــني واالعالميني 
كالتوعيــة بعــدم هــدر املياه وترشــيد 
االســتهالك بها . هذا فضالً عن مشكلة 
شــي اللحوم بانواعها  بالشوارع الرئيسة 
بالعاصمــة  »بغداد«  والنتائــج الوخيمة 
املترتبة على هــذه اخملالفات الصحية التي 

تضر بصحة االنسان والبيئة .
وقد حــذرت وزارة الصحة والبيئة، في وقت 
سابق من انتشار شوايات األسماك بصورة 
عشوائية داخل املناطق واألحياء السكنية 

ملا تسببه من مشكالت بيئية وصحية .
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي 
في الوزارة امير احلســون، في بيان تلقت » 

الصباح اجلديد » ، نســخة منه، إن »ظاهرة 
انتشار شــي األســماك بصورة عشوائية 
تهدد الواقع البيئي والصحي«، مشيراً الى 
ان »وزارة الصحة والبيئة وجهت بتشكيل 
مفــارز ملتابعــة ومنع احتطاب االشــجار 
املعمرة حلماية الغطاء النباتي من عمليات 

القطع اجلائر«.
واكــدت الــوزارة ومن خالل قانــون حماية 
وحتســني البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ املادة 
١٨ من الفصل الرابع على منع قطع اشجار 
الغابــات واالشــجار املعمرة فــي املناطق 
العامــة داخل املــدن والتي يصــل عمرها 
٣٠ ثالثني ســنة فاكثر اال بعد استحصال 

موافقة اجلهات املعنية.
وبالعودة الى موضوع قناني املياه ،اذ مازالت 
واخملاوف  واالبحــاث  العلميــة  الدراســات 
مســتمرة بشآن ذلك بحســب ما نشرته  

بعض املواقع العلمية والطبية .
أذ أظهــرت دراســات عدة أن قنانــي  املياه 
البالســتيكية مضــرة للصحــة، فهــي 
مصممة لالستعمال ملرة واحدة فقط، لذا 

يجب االنتباه جيداً. 
فقد أظهرت نتائج حتاليل أُجريت على بعض 
العبوات بعد اســتعمالها  ملدة أســبوع، 
وجود مــواد كيميائيــة وبكتيريا قد تكون 
مســؤولة عن التســبب بأمراض خطيرة ، 
كأمــراض القلب، واملشــكالت الهرمونية، 

وخطر اإلصابة بالسرطان.
وكانت هناك مخــاوف على وجه اخلصوص 
بشــأن مادة )BPA( أو )بيســفينولA( وهي 
مادة كيميائية مثيرة للجدل، تُستعمل في 
صناعة البالستيك ويعتقد أنها تتداخل مع 
الهرمونات التناســلية، إضافة إلى تأثيرها 

على كل الوظائف الطبيعية في اجلسم. 

وأشــارت أبحــاث مخبريــة إلــى وجــود 
أعداد كبيرة مــن البكتيريا فــي العبوات 
البالســتيكية املســتعملة قــد تعــادل 
البكتيريــا املوجودة في كرســي املرحاض. 
بحســب مــا نشــره موقــع صحيفــة 

)االندبندنت( البريطانية.
ومييل الكثيرون إلى شطف القنينة  عوضاً 
عن تنظيفها، مما يســبب بتكاثر البكتيريا 
بنحو أكبــر. إذ قد يســاعد تنظيف هذه 
القنانــي  جيداً بجعلها آمنة وقابلة إلعادة 

االستعمال . 
كما تنصح أبحاث الســرطان في اململكة 
املتحدة بتجنب اســتعمالها كونها حتتوي 
على مادة )BPA( املوجــودة في العديد من 
تعرضها  ألن  البالســتيكية،  الصناعــات 
للحرارة أو االبيضاض يؤدي إلى زيادة ترشح 
هذه املادة الكيميائية، التي ُمنعت في عدد 

من البلدان بسبب أضرارها الكثيرة .
في ملحق زاد لهذا االسبوع ارتأت » الصباح 
اجلديــد » تســليط الضــوء علــى بعض 
متس  التي  واالجتماعية  البيئيــة  الظواهر 
االنســان بشكل مباشــر من اجل الوقوف 
على مضارها واخر الدراسات العلمية التي 
تعني بهــا ومنها ) االكياس البالســتيك 
ومضارها وايضاً الشي في الشوارع ، فضالً 
عن مشــكلة قناني املياه البالســتيكية 
وتأثيرهــا ، وايضاً بعــض التقارير العاملية 
التي تعنــي بالبيئة ومنهــا اضطرار 280 
ارتفاع  النزوح بسبب  إلى  مليون شــخص 
مســتوى ميــاه البحر ، و تدميــر منطقة 
األمــازون ومجموع احلرائــق بالبرازيل يبلغ 
84 باملئة خــالل 2019.اضافة الى تقرير عن 
حتذيرات  مــن االنهيارات األرضية والثلجية 

وتلّوث املياه.

السرطان معبأ في مخلفات أكياس البالستيك
وقناني المياه والشي في الطرقات 

حملة كبرى لتشجيع  استعمال االكياس الورقية  في البالد..
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جمعت الدراسة 
بيانات أكثر 

من 50 دراسة 
البتالع جزيئات 

البالستيك، التي 
يتم تعريفها 
بأنها جزيئات 

قطرها خمسة 
ملليمترات.

وأشارت الدراسة 
الجديدة إلى 
أن األشخاص 
يستهلكون 

متوسط  
نحوألفين من 

جزيئات البالستيك 
أسبوعيًا، أي 

ما يزيد قلياًل 
على 250 جرامًا 

سنويًا، كجزء من 
ثقافة عالمية 

لـ »التخلص 
من استهالك 

البالستيك«.

تنقلت الحملة 
إلى عدة 

محافظات 
بمشاركة 

مجموعة من 
الفنانين وبعض 

المتطوعين 
من منظمات 

المجتمع 
المدني وبعض 
المهتمين في 

الشأن البيئي 
وعدد من 

القنوات االعالمية 
ووكاالت أخبارية 

محلية رافقت 
الفريق الوزاري 

المكلف بعملية 
توزيع االكياس 

الورقية على 
بعض أفران 

الصمون ، 
وتنظيم الندوات 

التثقيفية 
لالصحاب االفران 

ومن ابرز الفنانين 
) اسيا كمال 
وميالد سري 

وفارس طعمة 
التميمي وحكيم 

جاسم وبتول 
كاظم وستار 

خضير( وغيرهم 
من الفنانين 
والمثقفين 

االعالمين

الملف8

بغداد ـ زينب الحسني: 

نفــذت وزارة الصحة والبيئــة – دائرة 
التوعية واإلعــام البيئي بالتعاون مع 
منظمة »اليونســيف »حملة توعوية 
من  بدالً  الورقية  األكياس  إلســتبدال 
النايلون التي ميكن ان تســبب امراضاً 
خطيــرة على اجلهــاز الهضمي عند 
فيها مثل  الســاخنة  األطعمة  وضع 
الصمون واخلبز وســيتم توزيع كميات 
كبيرة ) مجانيــة ( على االفران واخملابز 
.في حني وجهت االمانة العامة جمللس 
الوزراء جميع الوزارات بتسهيل مهمة 
مــاكات وفرق وزارة الصحــة والبيئة 
واملؤسســات  والوزارات  املقرات  داخل 

احلكومية . 
وقال مدير عــام دائرة التوعية واإلعام 
البيئي أمير علي احلسون ، انه استناداً 
الى إحكام املــادة ٢٢ من قانون حماية 
وحتســني البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ 
، فقــد وجهت األمانــة العامة جمللس 
الوزراء جميع الــوزارات بابداء التعاون 
الكامل والتســهيات املطلوبة  لفرق 
الرقابــة البيئيــة للقيــام بواجباتها 
العمل  مبا فــي ذلك دخــول مواقــع 
لقانون  وفقاً  واخلاص  العام  للقطاعني 

حماية وحتسني البيئة .
ويهدف القانون البيئي في العراق الى 
حماية وحتســني البيئة من خال ازالة 
ومعاجلة الضرر املوجــود فيها او الذي 
يطــرأ عليها واحلفــاظ على الصحة 
والتنوع  الطبيعيــة  واملــوارد  العامة 
االحيائي والتــراث الثقافي والطبيعي 
بالتعاون مع اجلهات اخملتصة مبا يضمن 
التعاون  وحتقيق  املســتدامة  التنمية 

الدولي واالقليمي في هذا اجملال .
وبني احلســون في حديث له : كان البد 
لنا ان ننفذ هذه احلملة والشــروع في 
تغييــر ســلوك اســتعمال االكياس 
الورقيــة بدالً مــن النايلــون ، واحلمد 
اهلل مضينــا ووجدنا ان هنــاك جتاوباً 
كبيراً مــن قبل اصحــاب االفران من 
املواطنني خاصــة ومن الرأي العام من 
الصحية  والنخــب  املثقفة  النخــب 
والتدريســيني  االجتماعية  والنخــب 
ومنظمات اجملتمع املدني وحصلنا على 
مؤازرة كبيــرة من قبل كل القطاعات 

اجملتمعية في هذه احلملة .
: ان احلملــة أنطلقــت في  واضــاف 
منتصــف متوزحتمــل شــعار » نعم 
لاكياس الورقية ..ال لاكياس النايلون« 
وهــذه احلملة تنفذها دائــرة التوعية 
والبيئة  الصحــة  وزارة  فــي  واالعام 
بالتعــاون مع منظمة »اليونســيف« 
الغايــة منهــا هي توعيــة املواطنني 
واصحاب االفران بشآن استبدال ثقافة 
من  بدالً  الورقية  االكياس  اســتعمال 
النايلــون .واضاف : نعتقــد ان اكياس 
النايلــون حــني يتم وضــع االطعمة 
الســاخنة فيهــا او ) الصمون أواخلبز 
الساخن ( تســبب امراضاً ومشكات 
صحيــة في اجلهاز الهضمــي ،وايضاً 
للبيئة بكونه  النايلون ليس صديقــا 

للتربة واملياه واليتحلل  رئيســاً  ملوثاً 
خــال أكثر مــن مئة عــام في حني 
االكياس الورقيــة هي صديقة للبيئة 
وممكــن ان تتحلل في ســاعات او ايام 
قليلة ،وتعد صديقــة للتربة في حال 
حتللها ، وبالتالي هذه الثقافة مت العمل 
بها في دول املنطقــة والدول العربية 

والعاملية منذ فترات طويلة .
إلــى عدة محافظات  وتنقلت احلملة 
مبشــاركة مجموعــة مــن الفنانني 
وبعض املتطوعني من منظمات اجملتمع 
املدني وبعــض املهتمني في الشــأن 
االعامية  القنــوات  من  وعدد  البيئي 
ووكاالت أخبارية محلية رافقت الفريق 
الوزاري املكلف بعملية توزيع االكياس 
الورقيــة على بعض أفــران الصمون ، 
وتنظيم الندوات التثقيفية لاصحاب 
االفران ومن ابرز الفنانني ) اسيا كمال 
ومياد ســري وفارس طعمة التميمي 
وحكيم جاســم وبتول كاظم وستار 
خضير( وغيرهم من الفنانني واملثقفني 

االعامني .
وتســتمر احلملة الوطنيــة التوعوية 
التي ترافقها االذاعة املتنقلة  لتعريف 
األكياس  أســتعمال  بأهمية  املواطن 
الورقية في حفظ االطعمة الساخنة 
حفاظاً على ســامة وصحــة وبيئة 
العراقي.، وكانت السليمانية  االنسان 
دائرة  التي نفذت فيها  اولى احملافظات 
التوعيــة واالعــام البيئي فــي وزارة 
الصحة والبيئة اولى خطواتها بحملة 

))نعــم لاكياس الورقيــة ال ألكياس 
(( مــن خال عقد ورشــة  النايلــون 
احملليــة ومنظمات  عمــل للحكومة 
 / اقليم كردســتان  املدني في  اجملتمع 
محافظة السليمانية اذ مت شرح ابعاد 
ونتائج رفــع الوعي للمواطن من خال 
ونالت  الورقيــة  االكياس  اســتعمال 
الورشــة رضا احلاضرين واملشــاركني 
وحضــر الورشــة كل مــن علي عبد 
الرزاق مدير عام املنطقة الشــمالية و 
وقائممقام  البيئي  املستشار  حكمت 
شبكة  وممثلي  السليمانية  محافظة 
االعــام العراقــي وعــدد غفيــر من 

القنوات الفضائية.
ومن ثم انتقلت الى بابل حيث اعلنت 
وزارة الصحــة والبيئــة عــن اتخــاذ 
احلكومة احمللية في محافظة بابل قراراً 
مبنع اســتعمال االكياس النايلون في 
افران ومخابز احملافظة ، واســتبدالها 

باالكياس الورقية الصديقة للبيئة .
واكد محافظ بابل كرار صباح العبادي 
املطلوبة   القرارات  تفعيل  على ضرورة 
التي تسهم في حتسني الوضع البيئي 
والصحي ، موضحــاً ان أي جتاوز يلحق 
االذى بصحة وســامة املواطن وبيئته 
يعد خطاً احمر ال ميكن السكوت عنه.

في حني اعلنــت وزارة الصحة والبيئة 
اصدار احلكومــة احمللية في محافظة 
املثنــى قراراً مبنع اســتعمال االكياس 
النايلون في االفران واخملابز واستبدالها 
باالكياس الورقية وتعد ثالث محافظة 

هذا  تتخذ  وبابــل  الســليمانية  بعد 
القرار .

واكد النائب الثاني حملافظ املثنى عادل 
الياسري خال ترؤسه اجللسة الرابعة 
الجتمــاع حماية وحتســني البيئة في 
منطقــة الفــرات االوســط في مقر 
محافظة املثنى وبحضــور ممثل مدير 
العام لدائرة حماية وحتسني البيئة في 
منطقة الفرات االوسط ومدراء الدوائر 
ذات العاقه كافــة ،على اتخاذ قوانني 
وضرورة تفعيلها واهم اإلجراءات التي 
تخــدم الواقع البيئي فــي احملافظة ، 
واهم هــذه القرارات منع اســتعمال 
اكياس النايلون واستبدالها باالكياس 
الورقية التي حتافظ على صحة وبيئة 

االنسان . 
وكذلك نظمــت وزارة الصحة والبيئة 
متمثلة بدائرة التوعية واالعام البيئي 
وبالتعــاون مــع مديرية بيئــة كرباء 
املقدســة وعدد من منظمات اجملتمع 
املدني وبعــض من أصحــاب املطابع 
خاصة  تثقيفية  توعوية  ندوة  واالفران 
باحلملــة الوطنيــة ) نعــم لاكياس 
الورقيــة ال ألكياس النايلون ( . واوضح 
احلسون :  ان عقد هذه الندوات والورش 
في بغــداد واحملافظات هــي جزء من 
احلملــة اخلاصة بأســتبدال االكياس 
الورقية بــدال من اكياس النايلون التي 
مت انطاقها في بغــداد وبالتعاون مع 
من  والتأكيد  اليونســيف  منظمــة 
خال هذه الندوات على اهمية اجلانب 

االرشــادي والتوعوي فــي مثل هكذا 
حمــات. مؤكداًعلى ضــرورة مفاحتة 
اجلهــات املعنية واشــراكها في تبني 
هذه احلملــة وتفعيل القوانني اخلاصة 
املوافقات لانشــطة اخلدمية  مبنــح 

ومنها اخملابز واالفران.
وحتســني  حمايــة  مجلــس  اتخــذ 
قراراً  الديوانية  محافظــة  في  البيئة 
االكياس  اســتعمال  بحظر  باإلجماع 
على  االفران حفاظاً  في  الباستيكية 
رابع  . لتكــون  املواطن  وبيئــة  صحة 
محافظــة بعــد الســليمانية وبابل 

واملثنى تتخذ هذا القرار.
وقال مدير عام دائرة حماية وحتســني 
االوســط  الفرات  منطقة  في  البيئة 
كرمي عسكر انه مت خال انعقاد اجللسة 
الرابعة جمللس حماية وحتســني البيئة 
في الديوانية لعام 2019 بحضور مدير 
بيئة الديوانية ســاهرة خليل إبراهيم 
اخلالدي ومدراء وممثلي الدوائر األعضاء 
في اجمللس ، اتخاذ قرارات مهمة ومنها 
منع اســتعمال اكيــاس النايلون في 
االفــران واخملابز واســتبدالها بالورقية 
النهــا حتمي صحة وســامة املواطن 

وبيئته ،
مديــر بيئة الديوانية خالــدة اخلالدي 
توعية  انه ســتنطلق حملــة  اكدت 
بيئية من قبــل املديرية على أصحاب 
اخملابز واألفران في احملافظة الهدف منها 
توعيتهم بخطورة اســتعمال أكياس 
النايلون على اإلنســان . مضيفه انه 

مت خال اجتماع اجللسة الرابعة جمللس 
حماية وحتســني البيئة في الديوانية 
مناقشة عدد من احملاور من قبل رئيس 
تقرير  اهمها مناقشة  اجمللس  وأعضاء 
الديوانية  ومتابعــة  تخطيط  مديرية 
للواقع البيئــي لقطاعات املاء واجملاري 
والبلدية واهم املتطلبات البيئية خملازن 
املــواد الكيمياوية فــي مديرية زراعة 
الديوانية وقيام بيئــة الديوانية بجرد 
تلك اخملازن وإلزامهم بتوفير املتطلبات 
البيئيــة الضرورية وخصوصــاً اخملازن 
الســكنية  التجمعات  مــن  القريبة 

حفاظاً على صحة املواطنني والبيئة.
وقدمت دائــرة التوعيــة واإلعام في 
والبيئة دعوه ملشــاهير  وزارة الصحة 
الفــن والرياضــة واالعــام والثقافة 
والفنــون للمســاهمة فــي حمات 
التوعية الصحيــة والبيئية في بغداد 
وعموم احملافظات منها حملة االكياس 
الورقية واحلفاظ على املياه من الهدر ، 
على  االطفال  لتوعية  اضافة  والتلوث 
اجلوانب الصحيــة والبيئية واالمراض 
وطنياً  جهــداً  هذا  ويعــد  االنتقالية 
وشــرعياً واخاقياً يســجل في تأريخ 
هذه الفعاليــات التي تهدف للحفاظ 

على صحة وبيئة االنسان العراقي
ويذكر ان دائرة التوعية واالعام البيئي 
اطلقت حملــة نعم لاكياس الورقية 
ال الكياس النايلون في شــهر متوز في 
جانبي الكرخ والرصافة ببغداد وتعمل 
باقي محافظات  فــي  تعميمها  على 

العراق.
الباســتيكية  اخمللفات  مخاطر  ومن 
وخاّصــة أالكياس ال ميكــن التخلص 
منها بســهولة، األمر الــذي يجعلها 
احلية  والكائنات  اإلنســان  تهدد حياة 
األخرى. اذ ان معظم املواد الباستيكية 
ال تصدأ وال تتحلل بيولوجًيا وتبقى في 
البيئة لفترات طويلة .، اضافة الى انها 
مصّنعة من مشتقات البترول وبعض 
املــواد الكميائيــة. ويكــون تركيبها 
الكيميائي على شكل جزيئات طويلة 
ومتكررة ومتصلة مع بعضها البعض 
وهذا يؤدي إلى أّن حتللها في الطبيعة 
صعب جداً ويحتاج إلى مئات السنني، 
إضافة إلى كونها كتلة غير قادرة على 
التحلــل فهي مادة ضارة قد تســبب 
بعض األمراض وخاصة تلك املصنوعة 
من مــادة البولــي- فينيــل كلوريد« 

بحسب املواقع العلمية » .
الباستيك  أن  الدراســات  أثبتت  وقد 
يســبب مــرض الســرطان حتى في 
جرعــات منخفضة جــداً. و الضرر ال 
يتوقف علــى مرض الســرطان٫ فقد 
أثبت أن الباســتيك يســبب العيوب 
والتهاب  اجلينية  والتغيــرات  اخللقية 
والقرحة  املزمــن  الهوائية  الشــعب 
واألمــراض اجللدية والصمم وفشــل 
الرؤية وعســر الهضم واختال الكبد 
املناعة و بداية مبكرة للبلوغ  وضعف 
والبدانة والسكري وفرط النشاط لدى 
األطفال والعديد من املشكات األخرى 
التي نواجهها اليوم بسبب استعمال 

الباستيك.

لقت إقباًل كبيرًا من قبل الحكومات المحلية والمواطنين

دائرة التوعية واإلعالم البيئي.. أطلقت حملة كبرى
لمنع استعمال  االكياس النايلون في بغداد والمحافظات 

البشر يستهلكون متوسط خمسة غرامات من البالستيك أسبوعيًا
متابعة الصباح الجديد :

أشارت دراســة في حزيران املاضي 
إلــى أن البشــر في شــتى أنحاء 
العالــم يســتهلكون متوســط 
خمســة غرامات من الباســتيك 
أسبوعياً، أي ما يعادل حجم بطاقة 

ائتمان االعتيادية.
وأعلن خبراء في جامعة »نيوكاسل« 
في اســتراليا في دراسة بتكليف 
من الصنــدوق العاملــي للطبيعة 
»دبليو.دبليــو.إف« أن أكبــر مصدر 
أنحاء  الباستيك في شتى  البتاع 
العالم هو املياه، ســواء املعبأة في 

زجاجات اومن الصنبور.
وكان احملــار والبيــرة وامللح من بني 
املــواد االســتهاكية األخرى التي 
لديها أعلى مســتوى مسجل من 

الباستيك.
وجمعــت الدراســة بيانــات أكثر 
مــن 50 دراســة البتــاع جزيئات 
الباستيك، التي يتم تعريفها بأنها 
جزيئات قطرها خمسة ملليمترات.

وأشــارت الدراســة اجلديدة إلى أن 
متوسط   يســتهلكون  األشخاص 
نحوألفني من جزيئات الباســتيك 
أســبوعياً، أي ما يزيــد قلياً على 
250 جراماً سنوياً، كجزء من ثقافة 
عاملية لـ »التخلص من اســتهاك 

الباستيك«.
جزيئــات  فــي  الباحــث  وقــال 
الباســتيك، ثافــا باالنيســامي، 
الرئيــس املســاعد في املشــروع 
باجلامعة »بينما يزيد الوعي بخطر 
جزيئات الباســتيك وتأثيرها على 

البيئــة، ســاعدت تلك الدراســة 
في تقدمي حســاب دقيــق ملعدالت 

االستهاك للمرة األولى«.
وذكــر ماركــو المبيرتينــي، املدير 
للطبيعة،  العاملي  للصندوق  العام 
النتائج »إنذارا«  أنه يتعني أن تكون 
للحكومات في شتى أنحاء العالم.

مخاطر األكياس الباستيكية 
مــن  واحــد  هــو  الباســتيك 
االكتشافات التي أدت إلى تسهيل 
حياة البشر، حيث انتشر استعمال 
األكيــاس الباســتيكية حتديــداً 
بشــكل كبير لتميزها بســهولة 
لكن  اخلفيف،  والوزن  االســتعمال 
هذا االختراع حمــل أضراراً صحية 
كبيرة، تعــرف معنا عليها في هذا 

املقال.

ما هو البالستيك؟
الباســتيك هو مادة يتم صنعها 
من خال عمليات متعددة أساسها 
النفط، الــذي يعد املادة األولية في 
صناعة اللدائن، كما ميكن إنتاجها 
باستعمال الغاز الطبيعي والفحم 

كمادة أولية.
ويتم تصنيع أكياس الباستيك من 
مادة البولــي إثيلني وهي عبارة عن 
سلســلة طويلة من ذرات الكربون 

والهيدروجني.

اضرار البالستيك على صحتنا 
اخمللفات من االكياس الباستيكية 
متثل عبًئا كبيــرًا على البيئة ألنها 
غير قابلة للتحلل، لذلك الطريقة 

عبر  منهــا هي  للتخلص  املثلــى 
حرقها.هذا األمر ينتج عنه تصاعد 
تتشــكل على  مركبات كيميائية 
إلى  تؤدي  هيئة ســحابة ســوداء 
تلوث الهواء وتؤثر على صحة اجلهاز 

التنفسي سلباً.
حفــظ األطعمــة فــي األكياس 
كانت  اذا  خصوصا  الباســتيكية 
ســاخنة يــؤدي الــى حتــرر بعض 
املواد الضارة التي تســبب تغيرات 
واضطرابات هرمونية في اجلســم 

مثل اضطرابات الغدد الصماء.
مادة الديوكســني املكون الرئيسي 
لألكياس الباســتيك والتي تدخل 
فــي تصنيعــه هــي أكثــر املواد 
الكيميائيــة العضوية الســامة، 
املواد املســرطنة، لذا  وتصنف من 
عندما تتحلل تلك املادة فإنها ترفع 
خطر اإلصابة باألمراض السرطانية 

مثل سرطان الرحم والثدي.
يدخــل فــي صناعــة منتجــات 
املواد  مــن  العديــد  الباســتيك 
العضويــة مثل الباي اســيفينول 
 )PVC( الفينيــل  )BPA( وكلوريــد 
والتــي تزيد من فــرص اإلجهاض، 
مســتويات  خفض  علــى  وتعمل 
هرمون التستوستيرون في اجلسم.

أن األكياس والعلب الباســتيكية 
التي تســتعمل  في حفظ أو نقل 
املواد الغذائية تزيد من فرص اإلصابة 
وجود  بسبب  اخللقية،  بالتشوهات 
مــواد كيميائية تتفاعل مع الغذاء 

احملفوظ أو املنقول بواسطتها.
على  الباســتيك  أكيــاس  حتتوي 

نســب عالية من الرصــاص، وعند 
رميها حتت أشــعة الشمس تخرج 
صحة  علــى  جــداً  ضــارة  غازات 

اإلنسان.
امللقاة على  الباستيكية  األكياس 
األرض تشكل وعاء لتكاثر اجلراثيم 
وجتمــع امليــاه ما يســبب التلوث 

البيئي.
العــاب  يســتعمل  فــي صنــع 
االطفــال مادة تدعــى بولي إيثلني 
اجلهاز  إضعاف  علــى  تعمل  والتي 
املناعي واضطرابات في إفراز بعض 

هرمونات اجلسم.

احلد من مخاطر البالستيك
الطرق  - هنــاك مجموعــة مــن 
للتقليل من أضرار هذه املادة، والتي 

تشمل:
الورقيــة  - اســتعمال األكيــاس 
الباستيك  من  بدالً  والقماشــية 

غير القابل للتحلل.
- عدم وضع مواد غذائية ســاخنة 
في أكياس الباســتيك، اذ إن وضع 
مــواد ذات درجات حرارة عالية فيها 
بالتســمم  -االصابة  إلى  يؤدي  قد 

الغذائي.
- جتنب اســتعمال أكياس وأكواب 
ومعالــق وأطباق الباســتيك في 
احليــاة اليوميــة خلطورتهــا على 

صحة اإلنسان.
- اختــر العلــب املصنوعــة مــن 
املواد  لتخزيــن  الزجاج  أو  املعــادن 
واالكياس  العلب  بدال من  الغذائية 

الباستيكية.
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بغداد - الصباح الجديد: 

يعــد الشــوي مــن أكثر األشــياء 
بهجــة فــي فصل الصيــف ، فهو 
مــن الطقوس العائليــة احملببة في 
احلدائق وســط النباتــات وان هناك 
أكثر من %80 من األسر حول العالم 
ميتلكون شــواء يتم الشواء من مرة 
إلــى اثنتني أســبوعياً ، ولكن أثارت 
املشوية، على مدار سنوات،  اللحوم 
اجلدل بشــأن ما إذا كانت تســبب 
الســرطان، ال سيما في ظل تصاعد 
اخملــاوف بخصوص اســهام األغذية 
غيــر الصحيــة في ظهــور املرض 
اخلبيث. اذ يعد الفحم خطراً  في حد 
ذاته ، اذ يقوم بتغير تركيبة الطعام 
وتغير فوائــده ويخفف الطعام عن 
عناصره الغذائية ويحولها لعدد من 
املركبات اخلطيــرة ، كما أن الطعام 
املشــوي يهدد املعدة ويكون هنالك 
على  بــاألورام  لإلصابة  كبيرة  فرص 
املدى البعيد بجانب أن الفحم احملترق 
يقوم بإفراز مــواد كبريتية حارقة مما 
وتزيد  بالطعــام  تلتصق  يجعلهــا 
مــن خطورته على صحة اإلنســان 
.وان الشــواء علــى الفحم يزيد من 
جتويفــات القولون ويهدد بســامة 

املستقيم .
في حني حذرت وزارة الصحة والبيئة، 
في وقت ســابق من انتشار شوايات 
األســماك بصورة عشــوائية داخل 
املناطق واألحياء السكنية مما تسببه 

من مشكات بيئية وصحية .
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعام 
احلســون،  امير  الــوزارة  في  البيئي 
فــي بيان تلقت » الصبــاح اجلديد » 
، نســخة منه، إن »ظاهرة انتشــار 
األســماك بصورة عشوائية  شــي 
تهــدد الواقــع البيئــي والصحي«، 
مشيراً الى ان »وزارة الصحة والبيئة 
وجهت بتشكيل مفارز ملتابعة ومنع 
احتطاب االشــجار املعمــرة حلماية 
القطع  النباتي من عمليات  الغطاء 

اجلائر«.
واكدت وزارة البيئة ومن خال قانون 
حماية وحتسني البيئة رقم ٢٧ لسنة 
٢٠٠٩ املادة ١٨ من الفصل الرابع على 
منع قطع اشجار الغابات واالشجار 
املعمــرة في املناطــق العامة داخل 
املدن والتي يصــل عمرها ٣٠ ثاثني 
ســنة فاكثــر اال بعد اســتحصال 

موافقة اجلهات املعنية.
واصبحت ظاهرة شــوي االســماك 
وخصوصاً  بغــداد  فــي  واللحــوم 

الشــوارع الرئيســة  امــراً مألوفاً 
لكثرة انتشــارها ، متجاهلني بذلك 
خطورتها على صحة املواطن وايضاً 
الشــكل ونظافة املدينة ، فضاً عن 
مخاطر الدخان على املاره وســكنة 
هــذه املناطق .آما شــويات الدجاج 
فحدث  من دون حرج كونها موجودة 

كل شارع فرعي ورئيسي .
املواطنــون أنتقــدوا ما آلــت اليه 
شــوارع العاصمة بغداد من فوضى 
االشــخاص  لبعــض  واســتغال 
متخذين من االرصفة مطاعم لشي 
مخاطر  متناسني  والدجاج  السمك 
املنبعثة منها على  والروائح  الدخان 

صحة املواطنني والبيئة.
وفقد الشــارع ابرز معالــم اجلمال 
بسبب انتشــار بعض املظاهر التي 
ال تنــم عن وعــي وادراك مــن يقوم 
بهذه االعمال متخذاً من قلة فرصة 
العمل ذريعة له على حســاب راحة 

وصحة اجملتمع.

خبراء يحذرون
ويحــذر خبــراء التغذيــة من طهو 
اللحــوم عنــد درجة حــرارة عالية، 
والسكريات  األمينية  األحماض  فإن 
ضارة،  مواد  إلــى  تتحول  والكرياتني 

وتشكل عناصر مسرطنة.

أيضاً،  التحذيــر  هــذا  وينســحب 
بحسب اخلبراء، على اللحوم املقلية، 
وكذلــك املطبوخة في درجات حرارة 
عاليــة، إذ تســهم في رفــع خطر 

اإلصابة بالسرطان.
ويشــير اخلبراء أن هذا خطر اإلصابة 
مبرض الســرطان يتضاعف إذا كانت 
اللحمة مشــوية على آالت الشواء 
الكهربائيــة أو الفحــم، على وفق 

املواقع االخبارية .  
الذائبة  الدهون  تتســاقط  فعندما 
من اللحم على النــار محدثة لهباً 
متطايــراً ودخاناً منبعثــاً، فإن ذلك 
الهيدروكربونات  تصاعــد  إلى  يؤدي 
باللحــوم، مما يزيد من  التي تلتصق 
خطر اإلصابة بالســرطان ،لكن هل 
اخملاطر  هذه  لتجنــب  طريقة  هناك 
التضحية مبتعة  أو تقليلها من دون 
حفات الشــواء، التي عادة ما جتمع 
األصدقاء والعائلة وتعد وقتاً للمتعة 
والتجمــع العائلــي خصوصــاً في 

السفرات ؟ 
خبــراء التغذيــة يقولــون : إن ذلك 
أمر ممكن مــن خال نقع اللحم قبل 
درجــات حرارة  شــوية، وطهوه في 
منخفضة، واحلرص في أثناء الشوي 
على توجيه اللهــب والدخان بعيداً 
قدر اإلمكان، بحيث ال يتخلل اللحم.

كمــا ينصح اخلبــراء برفــع حامل 
الشــواء لتجنــب احتــراق اللحم 
تقليــل كمية  باللهــب، وكذلــك 
الدهون في اللحم التي يؤدي ذوبانها 
عادة إلى الكثير مــن الدخان الضار 

بالصحة.
وفي دراســة أميريكة عن الشــواء 
بينت بالتجارب املعملية  ان الشــي 
يؤدي إلى الســرطان حيــث أن املواد 
نوعني نوع ينتج عن بروتينات اللحم 
االمينية  األحمــاض  مركبــات  هي 
والنــوع الثانــي هــو الــذي يتلوث 
ويتشــبع بقطع اللحم من الفحم 
بسبب الدخان املتصاعد من سقوط 
الســوائل وشــحوم اللحــم على 
باسم  املركبات  تلك  الفحم تسمي 
الهايدروكربون هي متعددة  مركبات 
وضعتهــا  متطايــرة  و  األشــكال 
املنظمة األميريكة للسرطان ضمن 

املواد املسرطنة ايضاً .
غير  احللقــة  االمينيــة  املركبــات 
املتجانسة املســماة  )HCAs( التي 
تتكون عند اجلمع بني اللحوم ودرجة 
حــرارة عاليــة املزيد منها يســبب 
الســرطان حيث تظهر الدراســات 
الوبائيــة ان تناول اللحوم املتفحمة 
تترافــق مع زيــادة خطــر القولون 
وسرطان  والبنكرياس  واملســتقيم 

البروستاتا.
على  الشــواء  دخان  يحتــوي  ايضاً 
الهيدروكربونــات العطرية متعددة 
احللقات واملــواد الكيميائية الضارة 
التــي تلحق الضرر بالرئــة لذلك مت 
من  الشــواء  على  الطهاة  تصنيف 
ضمن مستنشــقي الســموم تلك 
الرائحة يتم امتصاصها بواســطة 
الطعام مما يزيد من اخلطر املضاعف 
لهــا ، وكذلك عند طهــو الطعام 
يحدث  عاليــة  حــرارة  درجات  على 
الكيميائية  الفعل  ردة  سلسلة من 
يخلق عنها التهابات تضر باجلســم 
و تضــر باجلهاز اخللوي وتســرع من 
الشيخوخة اذ أن اجلسم ال يستطيع 

التخلص من الترترات الضارة .

ما هي اخلطوات التي جتنبك أضرار 
الشواء على الفحم:

يجب أوال استعمال  األعشاب و فرك 
اللحم بهــا مثل الرزمــاري والزعتر 
والفلفل ويتم نقــع اللحم بها هي 
ليســت نكهة فقط بــل هي تقلل 
بنسبة  املتســرطنة  املواد  تأثير  من 
تصل إلى %96 مــع اخلل واملاء املالح 
الذي يساعد على التخلص من مادة 
)HCAs( وقبل طهــي اللحوم يوجد 

طريقة للتخلص من السموم .

وهي وضع اللحم فــي مقاة أو في 
الفرن علــى نار هادئــة قبل وضعه 
على شــواية الفحم ليزيل الدهون 
التي تتفاعل مع الفحم وينتج منها 
الدخان الضار بالرئة كذلك تقلل من 
سمية اللحوم بانتزاع اجللد والدهون 
البيضاء مع الشــواء فــي األماكن 
املفتوحــة ، يجــب احلد مــن املرق 
باســتعمال ورق األملونيوم هو مبنزلة 
حاجــز وقائي حتت اللحم ملنع وصول 
املرق إلى الفحــم بالتالي يقلل من 
التي تنتج عند تفاعل الفحم  املواد 
مع الدهــون واملرق الــذي يخرج من 
اللحوم يســاعد على إبقاء الطعام 
جلميع   فاقــد  متجلــد  غير  رطبــاً 

العناصر الغذائية بيه .
اخلضــروات املشــوية ال حتتوي على 
مواد مسرطنة ميكن شواء اخلضروات 
، وهي ال حتتاج درجة حرارة عالية وال 

تأخذ وقتاً كبيراً مثل اللحم .
حلم الدجاج ايضاً اليأخذ وقت طويل  
بشرط إضافة اخلل والفلفل والزعتر 
والرزماري والليمون لتقليل من املواد 
املســرطنة مع اســتعمال الفحم 
النباتي وجتنب احلطب الصناعي مع 
ماحظــة ان اللحــوم غير املطهية 
جيًدا تســبب بكتيريا الســاملونيا 

التي تسبب التسمم الغذائي .
وايضــاً ينشــأ التســمم الغذائي 
بســبب ملس األطعمة غير املطهية 
ثم ملــس األطعمة املطهيــة علينا 

احلذر من ذلك .
 احلد االدني لدرجة حرارة الدجاج 165 
فهرنهايــت واللحم 160 فهرنهايت 
145 فهرنهايت .فضاً  البقــر  وحلم 
عن غسل اليدين عن ملس اللحم غير 
املطهــي قبل ملــس اللحم املطهي 
باملاء والصابون ملنع التلوث الغذائي .

يفضل فصــل اخلضروات عن اللحم 
والدجاج عند الشــواء واســتعمال  
الشويات التي يتم وضع الفحم في 
جانب واللحم في جانب لتقليل من 
املنبعثة وضمــان عدم وصول  املواد 

املرق للفحم نوع اجللد والدهون .
قبــل الشــواء ال تغطي الشــواية 
بغطــاء اتركها في الهــواء الطلق 
مع تقليب اللحــوم بنحو متكرر ال 
يتم وضعها دقيقة كاملة مباشــرة 
على اجلمر التقليب املســتمر قطع 
اللحم قطع صغيرة لضمان الشواء 
كثيرًا  لفحم  التعرض  وعدم  سريًعا 
يفضل اســتعمال الشواية متعددة 
الطبقــات لوضــع اخلضــروات في 
الطبقة السفلية حلماية اللحم من 

الفحم .

كانت التقارير 
السابقة، وهي 
كّلها تثير قلقًا 
كبيرًا، تتمحور 
على الهدف 
القاضي بحصر 
االحترار المناخي 
بـ1,5  درجة مئوية 
والتنوع الحيوي 
وإدارة األراضي 
والنظام الغذائي 
العالمي. أما هذا 
التقرير الرابع الذي 
يستند إلى بيانات 
علمية قائمة 
ويعدّ مرجعيًا، 
فقد تطرّق إلى 
احتمال نزوح 280 
مليون شخص 
في العالم نتيجة 
ارتفاع مستوى 
المحيطات، 
وذلك في إطار 
السيناريو األكثر 
تفاؤال الذي 
يكون فيه االحترار 
محصورًا بدرجتين 
مئويتين مقارنة 
بما قبل الثورة 
الصناعية.

وهي وضع اللحم 
في مقالة أو في 
الفرن على نار 
هادئة قبل وضعه 
على شواية الفحم 
ليزيل الدهون التي 
تتفاعل مع الفحم 
وينتج منها الدخان 
الضار بالرئة كذلك 
تقلل من سمية 
اللحوم بانتزاع الجلد 
والدهون البيضاء 
مع الشواء في 
األماكن المفتوحة 
، يجب الحد من 
المرق باستعمال 
ورق األلمونيوم 
هو بمنزلة حاجز 
وقائي تحت اللحم 
لمنع وصول المرق 
إلى الفحم بالتالي 
يقلل من المواد 
التي تنتج عند 
تفاعل الفحم مع 
الدهون والمرق 
الذي يخرج من 
اللحوم يساعد على 
إبقاء الطعام رطبًا 
غير متجلد فاقد 
لجميع  العناصر 
الغذائية بيه .
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الصحة تحذر من انتشار ظاهرة شي األسماك
داخل المناطق واالحياء السكنية

جدل مستمر بشآن آثار اللحوم المشوية في ظل تصاعد المخاوف من كونها مسرطنة

متابعة الصباح الجديد: 
قد تســتحيل احمليطات، وهي مصدر 
احليــاة على األرض، ألّد أعداء البشــر 
علــى الصعيد العاملــي، إذا لم تبذل 
جهود حثيثة خلفــض انبعاثات غازات 

الدفيئة، بحسب مسودة تقرير أممي.
وقد تتراجع مخزونات السمك وتتزايد 
األضرار الناجمة عن األعاصير ويضطر 
280 مليون شخص إلى النزوح بسبب 
ارتفــاع مســتوى مياه البحــر، على 
وفق هــذا التقرير اخلــاص الصادر عن 
املعنية  الدوليــة  الهيئــة احلكومية 
بتغير املناخ بشــأن احمليطات والغاف 
اجلليدي )الذي يشمل الطوف اجلليدي 
اجلليدية  والصفيحة  اجلليدية  واألنهر 

القطبية واألراضي الدائمة التجمد(.
الكشــف رســمياً عن  املرتقب  ومن 
التقريــر في اخلامس والعشــرين من 

أيلول في موناكو.
وهــذا املســتند الذي يقــع في 900 
صفحة هو رابع تقرير خاص تنشــره 

األمم املتحدة في أقل من سنة. 
وكانت التقارير الســابقة، وهي كّلها 
تثير قلقاً كبيراً، تتمحور على الهدف 
القاضي بحصر االحترار املناخي بـ1,5  
وإدارة  احليــوي  والتنوع  درجة مئويــة 
العاملي. أما  الغذائي  األراضي والنظام 
هــذا التقرير الرابع الذي يســتند إلى 
بيانات علمية قائمــة ويعّد مرجعياً، 
 280 إلى احتمال نــزوح  فقد تطــّرق 
مليون شــخص في العالــم نتيجة 
ارتفاع مســتوى احمليطــات، وذلك في 
إطار الســيناريو األكثر تفــاؤال الذي 
بدرجتني  االحترار محصوراً  فيه  يكون 
مئويتــني مقارنــة مبــا قبــل الثورة 

الصناعية.

عندما أتابع ما يحصل من اضطرابات 
سياسية بسبب موجات هجرة ضيقة 
عالم يضطر  فكــرة  تؤرقني  النطاق، 
فيه عشرات املايني من األشخاص إلى 

مغادرة أراضيهم التي غمرتها املياه.
وفي ظــّل االرتفاع املرتقــب في وتيرة 
األعاصير، من املتوقع أن تشــهد مدن 
كبيرة قريبة من الساحل ودول جزرية 
صغيــرة فيضانات كّل ســنة ابتداءاً 
2050 حتى في ســياق  مــن العــام 

السيناريوهات األكثر تفاؤاًل.
ويقول بن ســتروس املديــر التنفيذي 
ملعهد األبحاث »كاميت سنترال« الذي 
يّتخــذ في الواليات املتحــدة مقراً له 
»عندما أتابع ما يحصل من اضطرابات 
سياسية بسبب موجات هجرة ضيقة 
عالم يضطر  فكــرة  تؤرقني  النطاق، 
فيه عشرات املايني من األشخاص إلى 

مغادرة أراضيهم التي غمرتها املياه«.

ويتوقع التقرير أيضاً أن تذوب ما بني 30 
إلى %99 من األراضي الدائمة التجمد 
بحلــول 2100 ، إذا تواصلت انبعاثات 

غازات الدفيئة على هذا املنوال.
وســُتصدر هذه التربة الصقيعية في 
األرضية  الكرة  من  الشمالي  النصف 
وقت ذوبانها »قنبلــة كربون« مؤلفة 
من ثاني أكســيد الكربون وامليثان من 

شأنها أن تسّرع وتيرة االحترار.
وقد تؤدي ظواهر مناخية هي في طور 
انخفاض متواصل في  إلى  االنتشــار 
مخزونات الســمك التي يعّول عليها 
الكثير من السكان. وقد تزداد األضرار 
الناجمة عــن الفيضانات مئة أو ألف 

مّرة بحلول 2100.
ومــن املتوقــع أن يــدّر ذوبــان األنهر 
اجلليدية الناجــم عن االحترار املناخي 
كمية كبيرة جداً من املياه العذبة ثم 
كمية قليلة جــدا منها على مليارات 

املوقت  »امللخص  بحسب  األشخاص، 
املوّجــه إلى صنــاع القــرار« من هذا 
التقريــر الذي ســيناقش بالتفصيل 
خــال اجتماع ممثلي الــدول األعضاء 
في الهيئة األممية املناخية في موناكو 

ابتداءاً من العشرين من أيلول.
وبحســب هــذا التقرير، فــإن ارتفاع 
مســتوى ميــاه البحــر فــي القرن 
الثاني والعشــرين »قد يبلغ عشرات 
السنتيمترات في السنة الواحدة«، أي 

أكثر مبئة مرة من احلال اليوم.
التقرير بعــد انعقاد  وسينشــر هذا 
قمة عاملية عن املناخ في نيويورك في 
الثالث والعشــرين من أيلــول مببادرة 
من األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش. ويســعى هــذا األخير إلى 
االســتحصال على تعهدات أقوى من 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  البلدان خلفض 
الكربون التي إذا ما تواصلت على هذا 

املنوال، فهي ستؤدي إلى ارتفاع احلرارة 
درجتني أو ثاث درجــات مئوية بحلول 

نهاية القرن.
ويخشــى اخلبــراء أن تقــّدم الصني 
األوروبي  واالحتــاد  املتحدة  والواليــات 
والهنــد، وهي أكبر البلــدان املصدرة 
لغازات الدفيئة، تعهدات ال ترتقي إلى 

مستوى الرهانات.
ويقول مايكل مــات مدير مركز »إيرث 
سيستم ساينس سنتر« في جامعة 
بنســيلفانيا إنه في القارة األميركية 
»مــا  يزال املتفائلــون يظنون بإمكان 
إيجاد حــل لهذه املشــكلة في حني 
أن الواليــات املتحدة غير مســتعدة 
مبتر  البحار  ارتفاع مســتوى  ملواجهة 
واحد بحلول العــام 2100« في بعض 

املدن مثل نيويورك وميامي.
األربــع  املناطــق  مــن  أي  تبــدو  وال 
االقتصاديــة الكبــرى التي تشــكل 

نحو%60 مــن االنبعاثات الناجمة عن 
مصــادر الوقود األحفوري مســتعدة 
لإلعــان عن أهــداف طموحــة أكثر 

خلفض انبعاثاتها.
ويعمل الرئيس األميركي دونالد ترامب 
على العودة عن سياسة سلفه باراك 
أوباما وقد أعلن نيته ســحب الواليات 
املتحدة من اتفــاق باريس حول املناخ 
املبرم العام 2015. ويهدف هذا االتفاق 
بأقل من  املناخي  إلى حصر االحتــرار 
باملســتويات  درجتني مئويتني مقارنة 

املسجلة قبل الثورة الصناعية.
وتطــور الهند مــن جهتها ســريعاً 
الطاقة الشمســية لكنها تســتمر 

بزيادة قدرتها في مجال الفحم.
ويســعى االحتاد االوروبــي إلى حتقيق 
»احلياد« على صعيــد الكربون بحلول 
العام 2050 لكّن دوال أعضاء عدة تتردد 

في االلتزام.
انبعاثات  التي تصــدر  الصني  وتواجه 
ثاني اكسيد الكربون أكثر من الواليات 
والهند  األوروبــي  واالحتــاد  املتحــدة 

مجتمعة، رسائل متناقضة.
وقال لي شــوو احمللل فــي »غرينبيس 
انترناشــونال«، »تبتعد الصني تدريجاً 
عن االهتمام بالرهانات البيئية والتغير 
املناخي« ويعزو ذلك إلى القلق الناجم 
عن تباطؤ االقتصــاد الصيني واحلرب 

التجارية مع الواليات املتحدة.
ونحو  وتايزو  ونينغبو  وجتد شــنغهاي 
أخرى  صينية  ســاحلية  مدن  ســت 
نفسها في موقف ضعف مع احتمال 
ارتفــاع مســتوى البحار مبتــر واحد 
مقارنة باملســتوى العام نهاية القرن 
انبعاثات ثاني  العشرين في حال بقاء 
أكسيد الكربون على وتيرتها الراهنة.

هل تتحول المحيطات الى ألّد أعداء البشر؟
*باحثون يحذرون من تراجع مخزونات السمك وتزايد األعاصير .. 

*280 مليون شخص مضطرون إلى النزوح بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر
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متابعة الصباح الجديد : 

اتهمــت خبيرة في اجملــال البيئي، 
الرئيس البرازيلي جايير بولســونارو 
شــركات أميركيــة وعاملية كبرى 

بالوقوف وراء حرائق األمازون.
وقالــت ليلى ســاالزار لوبيز املديرة 
 Amazon ملنظمــة«  التنفيذيــة 
بوالية  مقرها  ربحية  )غير   »Watch
إن »شركات  األميريكة(  كاليفورنيا 
)اســتثمارية كبرى  روك  بالك  مثل 
مقرهــا نيويــورك( أعلنــت عــن 
في  عملياتها  لتوســيع  خططها 
البرازيــل بعد انتخاب بولســونارو، 
وتعــد ممــواًل رئيســًيا لعمالقــة 
لديها  الزراعية، ومن ثم  الصناعات 
تأثير  كبير علــى إزالة الغابات في 

منطقة األمازون البرازيلية«.
وأضافــت أن »متويل بــالك روك هو 
أســاس الكارثة احلالية، فببساطة 
ضخ املزيد من األمــوال يعني زيادة 
الغابــات إلحالل  إزالــة  أنشــطة 

أنشطة زراعية وصناعية محلها«.
وقالــت إن »تلــك اخلطــوات تعزز 
ذات  والنوايا  بولســونارو  حتــركات 
الصلة بإقامــة حقول جديدة على 
للزراعة  املطيــرة  الغابات  أراضــي 

والصناعة«.
وتابعت »ال يجوز ألية دولة أو شركة 
أن تتاجــر أو تتعامل مع البرازيل وال 
يجب أن تكون هناك صفقات جتارية 
أميركية أو أوروبية مع البرازيل متت 

بصلة ألنشطة إزالة الغابات«.
وتابعــت أن »االتفاقيــات التجارية 
تلعــب دورًا فــي اســتمرار تدمير 
يتغاضى  حيــث  األمازون،  منطقة 
أنشــطة احلكومة  العالــم عــن 

البرازيلية«.
»احلكومــات  أن  واســتطردت 
والشركات في جميع أنحاء العالم 
سياســات  تشــجيع  على  تعمل 
بولســونارو وسياســات حكومته 
الســامة، عندمــا تبــرم اتفاقات 

جتارية مع حكومته، أو تستثمر في 
شــركات جتارية وزراعية تعمل في 

منطقة األمازون«.
ورأت أن اتفاقيــة التجــارة احلــرة 
بــن البرازيــل والواليــات املتحدة 
األميركيــة حتمــل نوايــا ســيئة 
واملناخ  األمازون  ملستقبل  بالنسبة 
اللذيــن هما فــي نهايــة املطاف 
أساس أي نوع من الرخاء االقتصادي 

في املستقبل.
وتابعــت أن »الشــركات واملمولن 
عن  أيًضــا  الدوليــن مســؤولون 
أنشــطة إزالة الغابات في البرازيل 
والدمــار الــذي تشــهده غابــات 

األمازون«.
وشــددت أواًل علــى ضــرورة وقف 
ووقف  األمازون  منطقة  في  احلرائق 

اآلثار االقتصاديــة الناجتة عن إزالة 
الغابات.

وعدت أن حرائق غابات األمازون تعد 
املتعمدة  السياســة  على  مؤشرًا 
»السامة« التي تنتهجها احلكومة 
بولســونارو،  قيادة  حتت  البرازيلية، 
محذرة مــن أنها قــد تفضي إلى 

تدمير البيئة في تلك املنطقة.
وقالت إن »هذه احلرائق هي مؤشــر 
علــى اعتــداء بولســونارو علــى 
األمازون، ممــا دفع أكبر غابة مطيرة 
في العالم نحــو نقطة حتول بيئي 

حرجة«.
وكان بولسونارو قد اتهم املنظمات 
وراء حرائــق غابات  بأنهــا  األهلية 
األمــازون املطيرة، لإلضــرار بصورة 
حكومتــه بعدمــا قــرر تخفيض 

متويلها.
وهو اتهــام قالت عنــه لوبيز إنها 
»خطــوة من جانــب بولســونارو 

ليخفي ضلوعه في تلك احلرائق«.
وتابعت »إلقاء اللوم على املنظمات 
غير احلكوميــة في حاالت الطوارئ 
الناجمة عن حرائق األمازون هو ضرب 
من اجلنون؛ ألن بولســونارو ونظامه 
مســؤوالن عن كل االعتداءات على 
وحقوق  املطيــرة  األمــازون  غابات 

الشعوب األصلية وأراضيها.
بولسونارو  »تصريحات  إن  وأضافت 
بأن حمايــة الغابــات املطيرة هي 
واجبنا وما قالــه عن احلب العميق 
مع  متاًما  يتناقض  األمازون،  واحترام 

ما يفعله«.
قام  تنصيبه  »منــذ  واســتطردت 

أو إفــالس  بولســونارو بإضعــاف 
الــوكاالت احلكومية التي تشــرف 
على حمايــة األمازون والشــعوب 
األصلية، مت تسليم تلك املسؤوليات 
لــوزارة الزراعة التي تؤيد توســيع 
في  والتعدينية  الزراعية  األنشطة 

الغابات«.
وقالــت إن »احلرائــق ناجتــة عــن 
الفعــل اخلبيث واملتعمــد للنظام 
البرازيلي وال يعود األمر إلى احلوادث 

الطبيعية«.
البرازيل قفزة  وتابعــت »شــهدت 
بنسبة 84 باملئة في حرائق الغابات 
هذا العام وبلغ مجموعها أكثر من 

74 ألف حريق«.
وأردفــت  »ويتفاقــم هــذا الوضع 
املؤلم بســبب زيــادة 67 باملئة في 

نشــاط إزالة وجتريــف الغابات، مما 
يوفر ظروف مناخية مثالية للحرائق 
على  مشددة  وتنتشــر«،  لتستعر 
ضرورة محاسبة املسؤولن عن ذلك 

الوضع.
ورأت أن األضرار التي حلقت بالغابات 
املطيــرة، إما عن طريــق احلرائق أو 
غيرها من وســائل إزالــة الغابات 
اإلدارة  بسياسات  مباشــرة  ترتبط 

البرازيلية املناهضة للبيئة.
ورأت أن األمــر سيســتغرق مزيًدا 
مــن الوقت إلعادة بنــاء مصداقية 
حكومة بولســونارو، مشــيرة إلى 
يوم األمازون املصادف  لـ5 سبتمبر/

أيلول سنويًا.
ودعت إلــى اتخاذ إجــراءات عاملية 
ومســيرات  تظاهــرات  تتضمــن 

جماهيرية، لتوصيل رسالة واضحة 
إلى البرازيل بشأن حماية األمازون.

وأكــدت على أنه حلمايــة األمازون، 
يتعن علــى جميع املســتهلكن 
الذيــن  والناخبــن  واملســاهمن 
عاملية عن  يتحملــون مســؤولية 
اســتهالك املوارد الزراعية والغابات 
اتخاذ  البرازيل،  من  القادمة  والتربة 

إجراءات على مستوى العالم.
وحســب املعهد الوطني البرازيلي 
ألبحاث الفضــاء )INPE( ، اندلع ما 
ال يقــل عن 9500 حريق األســبوع 

املاضي.
زادت   2018 بأغسطس/آب  ومقارنة 
حرائــق الغابات بنســبة 84 باملئة، 
بعام  مقارنــة  العدد  ليتضاعــف 

.2013
في  احلرائق  زيــادة  مــن  وبالرغــم 
منطقــة األمازون، خفضــت وزارة 
البيئة البرازيلية أموال حماية تلك 
الغابــات املطيرة املعروفة باســم 
»رئتي األرض« مبقدار 1.5 مليون دوالر 

على وفق لوبيز.
وتنتــج غابات األمازون 20 باملئة من 
موطن  وهي  املتدفقة  العذبة  املياه 
لثلث األنواع النباتية واحليوانية في 

العالم.
 كما تنتج 20 باملئة من أكســجن 
األرض، ومتتص أكثــر من مليار طن 
من الكربــون املوجود فــي الغالف 
اجلــوي النــاجت عــن حــرق الوقود 

األحفوري، سنويًا.
 Amazon»« وتأسســت منظمــة
1996، بهدف حماية  Watch عــام 
الغابــات املطيرة والنهوض بحقوق 
حوض  فــي  األصليــة  الشــعوب 

األمازون.
وتقيــم املنظمــة شــراكة مــع 
األصليــن  الســكان  منظمــات 
والبيئية، عبر حمالت لتعزيز حقوق 
الشــركات  ومســاءلة  اإلنســان 
البيئية  النظــم  واحلفــاظ علــى 
لألمازون، بحســب موقع املؤسسة 

على اإلنترنت.

مجموع الحرائق بالبرازيل يبلغ 84 بالمئة خالل 2019
االتفاقيات التجارية تلعب دورًا في تدمير منطقة األمازون 

   العالم مهدد بفقدان غابات تنتج 20 بالمئة من أكسجين األرض

بغداد - الصباح الجديد : 

يلجــأ الكثيــرون إلى شــرب املياه 
املعدنيــة، حفاظاً علــى صحتهم 
وصحة أطفالهم، وهرباً من حتذيرات 
تلــوث املياه االعتياديــة، من دون أن 
يدركوا أنه حتى املياه املعدنية ميكنها 
أن تكون ســبباً في أضرار عديدة، أذ 
أصبح في املدة األخيرة استهالكها 
واســماء  بانواع  وانتشــرت  أكبــر 
مختلفة ، وقدرت صحيفة الغارديان 
أن مليون قنينة بالستيكية تباع كل 
دقيقة حــول العالم، ومن املتوقع أن 
يرتفع اســتهالك هــذه القناني 20 

باملئة بحلول العام 2021.
وهناك من يقــوم بإعادة ملء قناني 
املياه البالستيكية ،وهذا االمر خطر 
جــداً  حتى بعد غســلها، قد يؤدي 
ألمراض خطيرة، ملا قــد حتتويه من 
بكتيريــا ومــواد كيميائية خطيرة 

على الصحة.
أذ أظهرت دراســات عــدة أن قناني  
للصحة،  مضرة  البالستيكية  املياه 
ملرة  لالســتعمال  مصممــة  فهي 
واحدة فقط، لذا يجب االنتباه جيداً. 
أُجريت  حتاليل  نتائــج  أظهرت  فقد 
على بعض العبوات بعد استعمالها  
مواد كيميائية  وجود  أســبوع،  ملدة 
وبكتيريــا قد تكون مســؤولة عن 
التسبب بأمراض خطيرة ، كأمراض 
القلــب، واملشــكالت الهرمونيــة، 

وخطر اإلصابة بسرطان الثدي.
وكانت هنــاك مخــاوف على وجه 
اخلصــوص بشــأن مــادة )BPA( أو 
كيميائية  مادة  وهي   )Aبيسفينول(
مثيرة للجدل، تُستعمل في صناعة 
البالستيك ويعتقد أنها تتداخل مع 
الهرمونات التناســلية، إضافة إلى 
تأثيرها على كل الوظائف الطبيعية 

في اجلسم. 
كما أشــارت أبحــاث مخبرية إلى 
وجود أعداد كبيرة من البكتيريا في 

العبوات البالســتيكية املستعملة 
قد تعــادل البكتيريــا املوجودة في 
كرســي املرحــاض. بحســب مــا 
نشــره موقع صحيفة )االندبندنت( 

البريطانية.
ومييل الكثيرون إلى شطف القنينة  
يســبب  مما  تنظيفها،  عــن  عوضاً 
بتكاثــر البكتيريــا بنحــو أكبر. إذ 
قد يســاعد تنظيف هــذه القناني  
إلعادة  وقابلة  آمنــة  بجعلها  جيداً 

االستعمال . 
كمــا تنصح أبحاث الســرطان في 
اململكة املتحدة بتجنب استعمالها 
 )BPA( كونهــا حتتــوي على مــادة
املوجودة فــي العديد من الصناعات 
للحرارة  تعرضها  ألن  البالستيكية، 
أو االبيضاض يؤدي إلى زيادة ترشــح 
هذه املــادة الكيميائية، التي ُمنعت 
في عدد من البلدان بسبب أضرارها 
الكثيرة، وذلك بحســب ما نشــره 

موقع صحفية ZEE  الهندية.
بيد أن األطباء ينصحون بعدم إعادة 
املســتعملة وشراء  القناني   تدوير 
اســتعمال  أو  قناني ميــاه جديدة 
احلرص  مــع  الزجاجيــة،  القنانــي 
علــى تنظيفهــا بنحــو منتظم. 
وفقاً للخبراء فــإن 60 في املئة من 
املياه  املوجودة فــي عبوات  اجلراثيم 
البالستيكية املستعملة من شأنها 
أن تعرض اإلنســان ألمراض خطيرة، 
بحسب ما نشــره موقع صحيفة » 

مانشستر إيفننغ نيوز« .
في حــن أعلنت منظمــة الصحة 
العامليــة ، إعادة النظــر في اخملاطر 
احملتملــة لوجــود بالســتيك فــي 
عن  الكشــف  بعد  الشــرب،  مياه 
نتائج حتاليل أوضحــت العثور على 
جســيمات بالســتيكية في قناني 

املياه املعبأة بقناني بالستيكية.
باســم منظمة  وأوضــح متحدث 
الصحة العاملية لصحيفة الغارديان 
البريطانية، أن األمر مثير للقلق على 
الرغم من عــدم وجود أي دليل حتى 

اآلن على تأثيره على صحة اإلنسان، 
الفتــاً أن املنظمة ســتراجع األدلة 
املتاحــة »النادرة للغايــة«، لتقييم 

اخملاطر.
وأجريت اختبــارات على قناني مياه 
معبأة حتمل عالمات جتارية شهيرة، 

تبــن من خاللها، وجود جســيمات 
العينات  البالستيك، في  دقيقة من 
كلهــا تقريباً، في حن  اكتشــفت 

دراســة، أجرتهــا جامعــة واليــة 
نيويورك، وأشــرفت عليها منظمة 
»أورب ميديــا« الصحفية، وجود ما 
10 جســيمات بالستيكية  معدله 
لكل لتر، ويبلغ عرض كل جســيمة 
أكبر من عرض شعرة بشرية واحدة.

وحلــل اخلبــراء بــول 94 مراهقــاً 
فاكتشــفوا هذا املركــب في 86 % 
منهم. كما شمل االستبيان أسئلة 
عن املواد الغذائية التي يتناولونها، إذ 
أن املركبات الكيميائية املوجودة في 
إلى  تنتقل  البالســتيكية  األكياس 

املواد الغذائية أيضاً.
وعندمــا طلب من املشــاركن في 
الدراســة عدم تناول مــواد غذائية 
محفوظة في أكياس البالســتيك، 
لــم ينخفــض مســتوى مركــب 

البيسفينول في بولهم.
الذي يهدف  الرجيم  إن  يقول اخلبراء 
املركب  مســتوى  تخفيــض  إلــى 
املذكور في بولهم لــم يكن فعاالً، 
ألنــه حتى املــواد الغذائية التي لم 
تكن محفوظة في أكياس أو حاويات 
بالســتيكية كانــت حتتــوي على 
تصنيعها  تعرضت خــالل  مكونات 

إلى هذا املركب.
أن قناني مياه الشــرب  وهذا يعني 
املســتعملة  لفترة طويلة تشكل 

خطورة كبيرة على الصحة.
للبالستيك  البريطاني  االحتاد  ولكن 
انتقد اســتنتاجات العلماء مشيراً 
إلى أن دراسات عديدة أكدت سابقاً 
واملياه  الغذائية  املواد  أن حفظ  على 
في حاويات من البالستيك ال يشكل 

أي خطورة على صحة اإلنسان.
دراســة  حذرت  ذاته  الســياق  وفي 
املياه  استعمال  إعادة  من  أميريكية 
على  حتتوي  لكونها  البالســتيكية 

.»deha« مواد مسرطنة تدعى
وتؤكد الدراسة على أن خطورة تلك 
املواد تكمــن في إعادة اســتعمال 
تلك القناني  البالســتكية، أذ اعتاد 
الكثيــرون وبعــد انتهــاء محتوى 

القنينة من التعبئة األولى األصلية 
بتعبئتها  اســتعمالها  إعادة  لها،  
باملياه أوالعصير أو أي سائل  مجدداً 
آخر ومع تلك االستعماالت املتكررة 
للقواريــر البالســتيكية ميكــن أن 
نعرض أجسامنا للعناصر املسرطنة 
املوجودة في القوارير البالســتيكية 
البالســتيك  مــادة  املصنعــة من 
ايثلن(  )البولي  يطلق عليهــا  التي 
والتي ال يقع خطرهــا إال بعد إعادة 
اســتعمالها بعد فتحها وتفريغها 

للمرة األولى.
وتســعى بعض الشركات إلى متييز 
مع  التعامل  بكيفيــة  منتجاتهــا 
عبواتها بعد التفريغ بوضع عالمات 
ولكن لألسف غالبية  دالة  وإشارات 
العامة ال يعرفون شــيئاً عن معنى 
تلك الدالالت كونها غير مشــروحة 

على املنتج.
فمع أهمية احلــذر من تلك القناني  
الشــركات  عملت  البالســتيكية 
البالستيكة على  املصنعة للقوارير 
وضع إشارة أسفل كل قارورة تشير 
إلــى مدة تدويــر واســتعمال تلك 
ملثلث  رســم  عادة  يوجد  القوارير،اذ 
ذي أســهم وفي داخل املثلث توجد 
أرقام وذكــر التقريــر أن األرقام من 
واحــد إلى أقل من خمســة خطرة 
جــداً وال ميكن اســتعمال القنينة 
ألكثــر من مــرة واحدة فقــط، أما 
األرقام من خمسة إلى ما فوق فإنها 
استعمال  إعادة  إمكانية  إلى  تشير 
القناني البالســتيكية وعادة تكون 
فــي القنانــي الكبيرة ذات ســعة 
عشــرين لتراً والتي تســتعمل في 
،اذ يتم  املنازل للشرب من )البرادات( 
املشار  األرقام  وتعبئتها ألن  غسلها 
إليها فــي قاع القارورة تشــير إلى 
خمســة وما فوق أما األرقام سبعة 
وثمانية فإنها ال غبار عليها، وعليه 
قبل الشــراء تأكــدوا مــن احتواء 
القناني التــي تبتاعونها على مثل 

تلك التحذيرات.

مخاطر في القناني البالستيكية لمياه الشرب
 الصحة العالمية .. تحذر من اعادة استعمالها
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بغداد ـ الصباح الجديد:
سجاد  الناشــئ،  املالكم  وصف 
عماد عبد احلسني، فوزه بالوسام 
العراق  أندية  بطولة  في  الذهبي 
في مسيرته  باملهم جداً  األخيرة 
النبيل، مشــيرا  الفن  برياضــة 
إلــى ان اللقــب هــو الثاني له 
تواليا، وقال: اشــعر بالســعادة 
الكبيرة النني ترجمت مجهودات 
الوطني  املركــز  فــي  املدربــني 
ضمــن املنافســات الرســمية 
وكنــت عنصراً من املشــاركني 
في حتقيــق التفوق ملركز املوهبة 
منصات  على  بالوقوف  الرياضية 
التتويج بطالً ألندية العراق لفئة 
الناشئني برياضة املالكمة للعام 
الثامن على التوالي، وفي احلقيقة 
فان جهــود املدربني الدكتور رافد 
خليل والدكتور عبج اجلليل جبار 
ورســول جبر وإبراهيــم جمعة 
املوهوبني  قيادة  في  كبيرة  كانت 

إلى مواصلة التفوق.
واضــاف: جناحي فــي البطوالت 
احمللية، اســهم في نيلي الدعوة 
للدفــاع عــن الــوان منتخــب 
الناشئني الذي يستعد ملشاركة 
في بطولة آســيا بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة مطلع الشــهر 
املقبل، حيث يقود املنتخب املدرب 
محمد عبد الزهرة والدكتور رافد 
واملشــرف  جاســم  وأنور  خليل 

االذري جافيد.
في  النجــاح  طموحه  ان  وبــني 

الفريق  تشــكيلة  ضمن  البقاء 
الذي سيمثل العراق في النزاالت 
اآلســيوية، واملنافسة بقوة على 
احراز احد اوســمة القارة، سيما 
ان املنتخــب الناشــئ ينتظــم 
حاليا في معســكرا تدريبيا قبل 
الشروع باملعســكر اخلارجي ثم 

دخول املنافسات اآلسيوية.
منتخــب  صفــوف  واضــاف: 
الناشــئني تضــم العديــد من 
وســنعمل  الواعدين،  االبطــال 
جاهدا علــى اثبات اجلــدارة في 
واملنافسة  االســيوية  البطولة 
بقوة على احراز اوسمة املقدمة 
وتأكيد مقدرة املالكمة العراقية 

في الوقوف بثبات وقوة في احملافل 
اخلارجية.

وعــن فــوزه بالوســام الذهبي 
فــي بطولة الناشــئني االخيرة، 
قال: كانت املنافســة قوية جدا، 
واملشــاركون ميلكــون الثقة في 
النزاالت، لكننا في املركز الوطني 
منلك  الرياضية  املوهبــة  لرعاية 
مقومات عدة فــي الفوز والتألق 
فــوق احللبات، تدريبنــا منتظم 
كالقاعة  عــدة  وســائل  ولدينا 
احلديثــة واملــالكات التدريبيــة 
واإلداريــة التــي حتــرص علــى 
دعــم املواهب مــن أجل حصد 

النجاحات.
املالكم الواعد، ســجاد، قال انه 
تأثر بالنجم الســابق، إسماعيل 
خليل، في حني كان حريصا على 
متابعــة نزاالت البطــل العاملي 
تايســون، فــي حني اشــار إلى 
ســعيه إلى النجــاح في احلقل 
في  طالبا  حاليا  وهو  الدراســي 

الصف اخلامس العلمي.
ختام حديثــه، ذكر انــه التحق 
تأسيســه  منذ  الوطني  باملركز 
ويلقى دعمــا متواصال من والده 
احلكم الدولــي حاليا، عماد عبد 
احلســني، مبينــا حصوله على 
وهذا  والده  مــن  واملؤاازرة  الثقة 
باألوسمة  األبرز في فوزه  العامل 
تاكيد  إلــى  طامحا  واأللقــاب، 
منتخب  متثيــل  فــي  جدارتــه 

الناشئني باالستحقاق املقبل. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتمعت في مقر وزارة الشباب 
والرياضة، جلنة مشتركة ملباراة 
كأس الســوبر التي من املؤمل 
ان تلعب يوم الرابع عشــر من 
الشهر اجلاري، وحضر االجتماع 
واحتاد  الشباب  وزارة  من  ممثلون 
كرة القدم، فضال عن ممثلني من 
طرفي املباراة الزوراء والشرطة.

وقال نائب رئيس جلنة املسابقات 
في احتاد الكــرة يحيى كرمي ان 

»االجتماع لم نصل به الى حل 
مشــكلة ملعب مباراة كاس 
الكوت  ملعب  وكان  الســوبر، 
احد اخليارات، لكن بسبب عدم 
وجود فنــادق لم توافق اللجنة 
املبــاراة هناك، من  على ذهاب 
جانبه ستتزامن املباراة مع اّيام 
نســتطع  لم  وبالتالي  الزيارة، 
كربالء،  ملعــب  في  تنظيمها 
ولم تتحمل القضية اي تأجيل 
منافسات  انطالق  قرب  بسبب 

من  عشــر  الثامن  يوم  الدوري 
الشهر اجلاري«.

املنا  »ســيكون  كرمي  وأوضح 
املباراة  تنظيــم  فــي  الوحيد 
هو إكمال ملعب الشــعب، اذ 
ســنعقد اجتماعا، يوم االثنني 
املقبل، مع ادارة امللعب، وايضاح 
الصــورة حول مــدى جاهزية 
ملعب الشعب، وبعدها سيتم 
اتخاذ القرار النهائي بخصوص 

مباراة كاس السوبر«.

إرجاء تحديد ملعب مباراة كأس السوبر

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل فريق نادي اجلنســية على 
وصافة بطولة براعم بغداد لفئة 
اقامها  التي  باملصارعــة  البراعم 
مؤخــراً املركــز الوطنــي لرعاية 
الرياضية، وقــال مدرب  املوهبــة 
فريق اجلنســية باللعبة، قاســم 
حنون، ان فريقه حقق في البطولة 
4 اوســمة ذهب و2 فضة و3 برونز 
بعد املشاركة بـ 10 أوزان معتمدة 

في منافسات فئة البراعم.
إدارة  بجهود  التفوق  يأتي  واضاف: 
النادي ومشرف اللعبة سامر عبد 
اهلل، والدعم الكبير واملتواصل من 
املدير العام لدائرة األحوال املدنية 
احلقوقي  اللواء  واإلقامة  واجلوازات 

نشأت إبراهيم اخلفاجي، 
وذكر ان البطولة تعد االولى التي 
تنظــم لفئــة البراعــم حتت 10 

ســنوات، وهي فرصة جيدة ملنح 
املواهب الثقة في اللعب رســميا 
بحضور طواقــم حتكيمية خبيرة 
يتقدمهــم احلكــم االوملبي علي 
قاســم كاطع، واحلكام االحتاديان 
اذ  ومهنــد كرمي  مهدي ســوادي 
شــهد البطولة تقدمي املشاركني 
الداء فنــي ايجابــي يؤكد حرص 
بذلهم  على  التدريبيــة  املالكات 

جلهود كبيرة.
واوضــح حنون ان نادي اجلنســية 
من  العديد  يحقــق  باملصارعــة 
اإلجنــازات لشــتى الفئــات التي 
والشــباب  »املتقدمني  يعتمدها 
والناشــئني واألشــبال واألحداث 
دعم  بفضل  وهــذا  والبراعــم«، 
وانتظام  اخلفاجي  واللــواء  اإلدارة 
وحبهم  التدريبــات  في  الالعبني 

لرياضة املصاعة.

العواصم ـ وكاالت:
عرضته  الذي  الشــعار  استوحي 
قطر أول أمس وهو شعار مونديال 
2022، مــن »الشــال )الوشــاح( 
يرتديه  الذي  التقليــدي  الصوفي 
الناس حــول العالم وفي املنطقة 

العربية واخلليج.
قبل أكثــر من ثالثة أعــوام على 
انطالقهــا، كشــفت قطــر اول 
كأس  نهائيــات  شــعار  أمــس 
التي   2022 القدم  العالم في كرة 
ستستضيفها، بعرض في الدوحة 
يستوحي  لتصميم  العالم  وحول 

رمزية عربية.
وعــرض الشــعار األبيــض اللون 
على خلفيــة عنابية، على معالم 
مختلفة فــي العاصمة القطرية 
بغداد  منهــا  عدة  عامليــة  ومدن 
وبيروت وباريــس ومدريد وبوينوس 
ايرس، فــي محطة إضافية ضمن 
مسار قطري بدأ عام 2010 )تاريخ 
منح البالد االســتضافة(، على أن 
يتوج في شــتاء العام 2022 بأول 
األوسط  الشــرق  في  عالم  كأس 

وشمال إفريقيا.

وكانــت االحتفاليــة األكبــر في 
الشعار على  الدوحة، حيث عرض 
معالم عــدة حديثة وتاريخية في 
العاصمة، منها مبنى األرشــيف 
مشــيرب  منطقة  فــي  الوطني 
وسوق واقف وكتارا، في احتفاليات 
تابعهــا مئــات مــن املواطنــني 
عروضــا  وشــملت  واملقيمــني، 
تقليدية شارك فيها فرسان على 

أحصنة.
فايروس  محمد  السريالنكي  وقال 
)30 عاما( الذي تابع عرض الشعار 
علــى واجهة األرشــيف الوطني 
بقطر«، مضيفا  فريد  »هذا شعار 
»هو مذهل«، قبل أن يتابع وأصدقاء 
له التقاط صور »ســلفي« يظهر 

فيها الشعار.
األبيض  باللون  الشعار  واستوحي 
من »الشــال )الوشــاح( الصوفي 
التقليدي الذي يرتديه الناس حول 
العربية  املنطقــة  وفــي  العالم 
التحديد  وجــه  علــى  واخلليــج 
خالل  متعددة  وتصاميم  بأشكال 
اللجنة  فصل الشــتاء«، بحسب 
العليــا للمشــاريع واالرث التــي 
تتولى التحضير للبطولة العاملية.

البطولة في  أن تقــام  املقرر  ومن 
شهري تشرين الثاني وكانون األول 
، وذلــك للمرة األولــى في فصل 
الشتاء نظرا الرتفاع درجات احلرارة 
في الدولــة اخلليجية خالل فصل 
الصيف، علما بأن املالعب ستكون 
وتكييف  تبريــد  بأنظمة  مــزودة 

للمدرجات واملستطيل األخضر.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

في  الوطنــي  منتخبنــا  يشــرع 
من  والنصف  الســابعة  الساعة 
برحلة  اخلميــس  اليــوم  مســاء 
املزدوجة  اآلســيوية  التصفيــات 
 2022 إلى مونديــال قطر  املؤهلة 
ونهائيــات أمم آســيا فــي الصني 
2023، عندمــا يحــل ضيفا على 
مباريات  افتتــاح  فــي  البحريــن 
ايضا،  التي تضم  الثالثة  اجملموعة 

إيران وكمبوديا وهوجن كوجن.
العراقي  االحتــاد  أعلن  ذلــك،  إلى 
ســتبعد  اإلصابة  أن  القدم  لكرة 
حارس املرمى وقائد املنتخب جالل 
حســن مــن تشــكيلة املنتخب 
الذي يالقي البحرين مســاء اليوم 
املزدوجة املؤهلة  ضمن التصفيات 

ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وأوضح املنسق االعالمي للمنتخب 
العراقــي محمد خلف أن »احلارس 
جالل حســن تعــرض لتمزق في 
غضروف الركبــة أثناء التدريبات«، 
مشيراً إلى أن فترة غيابه ستحدد 
بعــد إجــراء الفحــوص الطبية 
الالزمة.. واستدعى مدرب املنتخب 
العراقي الســلوفيني ستريشكو 
كاتانيتش حــارس مرمى املنتخب 
األوملبي علي كاظــم ليكون بديالً 

حلسن في التشكيلة.
وكان منتخبنــا الوطنــي اجــرى 

تدريبات ملدة 3 ايام في ملعب الكرخ 
قبل ان يشد الرحال صوب املنامة، 
في حــني التحق املدرب املســاعد 
التدريبي بعد  باملالك  رحيم حميد 
وكان  الكرة..  احتــاد  بقرار  اضافته 
منتخبنا الوطني شارك مؤخرا في 

بطولة غربي آســيا التي ضيفتها 
التاسعة  واربيل بنسختها  كربالء 
وحل فيها ثانيا بعد اخلســارة امام 
البحريــن بهدف مــن دون مقابل 
في املبــاراة النهائية التي ضيفها 

ملعب كربالء الدولي.

وســيدخل املــدرب الســلوفيني 
ستريشكو كاتانيتش حتدياً جديداً 
القدم،  العــراق لكرة  مع منتخب 
بعد جتديد العقــد خلدماته للعام 
األولى  مهمته  وســتكون  املقبل، 
قيادة أســود الرافديــن للمرحلة 

النهائية من التصفيات اآلسيوية 
املزدوجة  ابتداء من مباراة اليوم.

نهائي  العراقي  املنتخب  وخســر 
البحرين  أمام منتخب  غربي آسيا 
املنتخب  امــام  بهــدف نظيــف 
البحريني نفســه، فــي البطولة 

التي جّرب من خاللها املدرب عدداً 
الالعبني الشــبان اجلدد، وهم  من 
كّل من إبراهيم بايش وجنم شوان 
نبيل ومحمد  وميثم جبار وكــرار 

قاسم.
على  كاتانيتش  املدرب  وســُيعول 
مواجهة  خــالل  الضاربة  القــوة 
اآلسيوية  التصفيات  في  البحرين 
املزدوجة، بوجود كّل من مهند علي 
وعلي  القطري،  الدحيــل  محترف 
فانكوفر  بصفــوف  احملترف  عدنان 
وجســن  الكندي،  كابــس  وايت 
ميــرام احملتــرف بصفــوف أتالنتا 
يونايتد األميركي، وأحمد ياســني 
احملترف مع هاكن السويدي، وهمام 
طارق العب اإلســماعيلي املصري، 
وبشار رسن احملترف مع برسبوليس 

اإليراني.
ويشــير جدول مباريــات منتخبنا 
الوطني فــي التصفيات املزدوجة، 
إلى انه سيالقي نظيره هوجن كوجن 
في البصــرة يوم 10 من الشــهر 
على  ضيفــا  يحــل  ثم  املقبــل، 
كمبوديا يوم 15 من الشــهر ذاته، 
ثــم يضيف إيران في 14 تشــرين 
الثاني مبلعب البصرة، وفي 19 منه 
يســتقبل املنتخب البحريني، ثم 
يالقي هوجن كــوجن في 31 آذار، وفي 
يوم 4 حزيــران يواجه كمبوديا في 
البصــرة ثم يختتــم مبارياته في 
9 الشــهر ذاته عندما يحل ضيفا 

على إيران.

اليوم.. الوطني يبدأ رحلة تصفيات آسيا المزدوجة بلقاء البحرين
العراق يحتضن البطولة اإلصابة تبعد جالل حسن وعلي كاظم بدياًل

العربية األولى للمالكمة

نشاطات متنوعة 
لشباب ورياضة كركوك

نادي الديوانية يعسكر 
في السليمانية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بعث االحتــاد العربي للمالكمــة، أول أمس، كتابا 
رســميا يبلغ فيه االحتاد العراقــي موافقته على 
تنظيم بطولة العرب االولى للناشئني في العراق.. 
وقال رئيس االحتاد العراقــي املركزي علي تكليف 
إن »منحنا شــرف التنظيم لبطولة العرب االولى 
للناشــئني لم تأت من فــراغ، بل جــاءت نتيجة 
النجاحات التي يحققها احتادنــا داخليا وخارجيا 
واســهامه بتطوير اللعبــة واالرتقــاء بها نحو 

االفضل«.
وشدد تكليف على »ضرورة تكاتف اجلهود من قبل 
جميع املؤسسات الرياضية واحلكومية الجناح هذا 
الكرنفــال الذي ال بد له ان يعكس الصورة املميزة 
للعبة الفن النبيل«، مشــيرا الى ان »استضافة 
مثل هكذا بطوالت تعزز مــن قدراتنا االدارية في 
تنظيم احملافل الدولية وال ننسى ان العراق مقبل 

على تنظيم دورة االلعاب العربية املقبلة«.
ومن جهته، اعرب امني سر االحتاد املركزي علي عبد 
الزهرة، بحســب البيان عن »وافر شكره وامتنانه 
جمللس ادارة االحتاد العربي وعلى رأســهم الســيد 
يوسف الكاظم الذي لم يبخس حق العراق وكان 
على املوعد لتنفيذ وعده الذي قطعه حني اصبح 
للعراق صوتا في املكتب التنفيذي لالحتاد العربي«.

كركوك ـ شعبة اإلعالم:
أقامت مديرية شــباب ورياضة كركوك واملنتديات 
التابعة لها العديد من األنشــطة واملبادرات، فقد 
أقامت املديرية دورة في الرقابة املالية واحلســابات 
للموظفني مستحقي الترقية على قاعة التدريب 

والتأهيل والقى احملاضرات املدرب عمر عبد اهلل.
مــن جانب اخر اجتمعت شــعبة ومجلس الفرق 
الشــعبية في املديرية برؤساء الفرق املتأهلة إلى 
الدور الثاني ملنافسات كاس وزير الشباب والرياضة 
للفرق الشــعبية بكرة القــدم وتضمن االجتماع 
حتديد نقاط عدة أبرزها العمل بروح الفريق الواحد 
والتاكيد على الــروح الرياضية والعمل على امتام 
البطولة بأفضل صورة الســيما ان كركوك احرز 

لقب البطولة السابقة.
الــى ذلك اقام منتدى شــباب الشــورجة ضمن 
النشاط الثقافي محاضرة بشأن مخاطر اخملدرات 
مبشــاركة ٢٥ مشــارك، فيما اختتمــت املديرية 
فعاليات معرض صور املشــاريع االســتثمارية و 
الندوة التعريفية بشأن اهمية االستثمار الرياضي 
بحضور مدير املديرية أحمد رجب وأصحاب رؤوس 

األموال واملستثمرين وعدد من موظفي الدائرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الهيئة االدارية لنــادي الديوانية الرياضي، 
اقامة معسكر تدريبي لفريقها الكروي، استعداداً 

ملنافسات املوسم املقبل.
وقال عضو الهيئة االدارية للنادي حميد احلمداني 
ان »فريقنا الكروي غادر الى مدينة الســليمانية، 
للدخول في معســكر تدريبي، استعداداً للدوري 
العراقي املمتــاز لكرة القدم«.واضــاف احلمداني 
ان »الهــدف من اقامــة املعســكر التدريبي هو 
رفــع جاهزية الالعبــني الى افضــل درجة ممكنة 
قبــل الدخول في غمار منافســات الدوري املمتاز 
2019-2020«، مشــيرا الى ان »املعســكر، الذي 
سيســتمر ملدة 10 ايام، سيشهد اقامة عدد من 
املباريات الودية لفريق الديوانية«.يذكر ان ادارة نادي 
الديوانية الرياضي ســمت مؤخراً، صادق سعدون، 

مدرباً لفريقها الكروي

احدى مباريات منتخبنا الوطني

سجاد عماد

قاسم حنون

شعار مونديال 2022 في قطر

7:00 مساًء

7:30 مساًء

9:30 مساًء

مفكرة اليوم

أرمينيا ـ إيطاليا

البحرين ـ العراق

رومانيا ـ إسبانيا

تصفيات يورو 

تصفيات آسيا

سجاد عماد.. قبضات الناشئين
 مؤهلة للنجاح في نزاالت آسيا

مصارعو نادي الجنسية 
يحرزون وصافة براعم بغداد

قطر تكشف حول العالم شعارا برمزية عربية

بغدادـ  الصباح الجديد:
اكد مدير عام دائرة الشــؤون 
وزارة  في  والفنية  الهندسية 
الشــباب والرياضة جنم عبد 
الثالثاء،  اليوم  فرحان،  الواحد 
ان افتتــاح ملعــب احلبيبية 
ســيكون قبل نهايــة العام 
إستكمال جميع  بعد  احلالي 
املســتلزمات املطلوبة، فيما 
بني ان نســبة االجنــاز الفني 

بلغت 89%.
وقال فرحان: ان »نسبة االجناز 
الفني للملعــب بلغت 89% 
بلغت  املالي  االجناز  ونســبة 
»افتتــاح  ان  مبينــا   ،»84%
امللعب ســيكون قبل نهاية 
العــام احلالي بعــج ان يتم 
املســتلزمات  إســتكمال 
جلهوزيته«.وبــني  املطلوبــة 
أن »ما مييز ملعــب احلبيبية 

هــو كونــه اول ملعــب في 
يتم  االوسط  والشرق  العراق 
الطاقة  نظــام  اســتخدام 
فضــال  فيــه،  الشمســية 
بالشــبكة  امللعب  ربط  عن 
ومولدات  للكهرباء،  الوطنية 
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.»KV
  VAR واضاف »مت اضافة نظام
اول  وهو  بالتحكيــم  اخلاص 
ملعب في العراق سوف تكون 
مشــيراً  التقنية«،  هذا  فيه 
واجهات  »اســتخدام  الــى 
على    CNCمادة من  معدنية 
شكل 3D  ما يعطي جمالية 

اضافية للملعب«.
ولفــت الــى أن »اســتخدام 
العشــب  في  الهايبرد  نظام 
اي  بامللعــب،  املســتخدم 
نــوع  الهجــني  العشــب 

املنشــأ،  ايطالي  )مكســتو( 
االنظمة  احدث  يعد من  الذي 
أرضيات  زراعــة  في  املعتمده 
املالعــب العامليــة«، موضحا 
انــه »مت اكمال التأسيســات 
امللعــب  فــي  الكهربائيــة 
البــروج كترات  وربط كافــة 
النارة امللعــب وبعدد 236 نوع 
Jewis ايطالي املنشــأ، وربط 
لطوابق  الداخلية  الكامــرات 
امللعب، واكمال ربط منظومة 
RO واكتمــال اعمــال اجملاري 
الثقيلة ومياه االمطار مبحيط 
مع  ربطها  وبانتظــار  امللعب 

الشبكة اخلارجية«.
مســتمرة  »االعمال  ان  وتابع 
احلديدي  املســقف  فــي  في 
للملعــب، والعمل مســتمر 
الثانوية  السقوف  تغليف  في 

.»VVIPو VIP لطوابق

افتتاح ملعب الحبيبية
 قبل نهاية العام الحالي



اســتوقفني مقطع لفديو قصير.. 
علــى تطبيق  شــاهدته مؤخــراً 
املادة  هــذه  وجدت  "الواتســاب"، 
جميلــة جــداً وتســتحق التأمل 
محتواها  وحتليــل  ومراجعة  فيها 
أو  تتنــاول موضوعاً  الهادف، ألنها 
الكثيرين  حياة  متس  مهمة  قضية 
منا، خصوصاً عدوى اإلصابة مبرض 
ســواء  والقنوط،  واإلحباط  اليأس 
نتيجة الظروف التي مررنا بها عبر 
محطات احلياة أو في ما نعيشه في 
وقتنا احلاضر من تقلبات ومتغيرات 
مع  نفســية  وإحباطات  وتداعيات 
كل "تصريــح" أو "تصريــخ " من 
احملسوبني على الطبقة السياسية، 
أو نتيجة إقحامنــا في موضوع ال 

ناقة لنا فيه وال جمل!
الفديــو.. موضوعاً  هــذا  يتضمن 
يتناوله الشاب الياباني "شون بوران 
أهيران" ويتحدث فيــه عن ظاهرة 
متس حياتنــا، وعلى جانب كبير من 
األهمية أال وهي ظاهرة االنكســار 
به  يؤمن  مــا  وبخالف  واإلحبــاط، 
العربي  الربيع  وشــعب  مجتمعنا 
من أمثــال كاملثل القائــل: "اللي 
انكسر ميتصّلحش"، فأن الشعب 
الذي  باملثل  يؤمن  الصديق  الياباني 
يقول: "اللي انكســر يتصّلح" بل 

أفضل من السابق.. كيف..؟
اليابانــي والكالم  يؤمن الشــعب 
التي  لصاحبنا "شون" بإن األشياء 
تعّرضت للكســر ال بد من أن يعاد 
جتمعيهــا وإعادتها الــى ما كانت 
عليــه من جديد، فعندما يُكســر 
طبق أو وعاء في اليابان، ســواء من 
الفخار والزجاج، تتم إعادة جتميعه 
وملء شروخه أو فراغاته "بالذهب" 
خطوطاً  لنصنــع  بالذهــب  نعم 
ورسوماً بديعة وجميلة تبرز جمال 

شيء كان مكسوراً أو محطماً !
يسترســل "شــون" فــي حديثه 
الى  التي تعّرضت  ويقول: "األشياء 
ماٍض أليم تزيدها الشــروخ جماالً 
وينطبق هذا الشيء على اإلنسان، 

فــكل مــا عشــتموه وكل الذي 
ستعيشــونه ال يجعــل حياتكم 
أكثر فظاعة حتــى وإن كان األمر 
يبدو كذلك، يعــود األمر لنا لنمأل 
شروخ معاناتنا بالذهب ونزينها به، 
لم تبلغوا بعد مرحلة اجلرح الذي ال 
يعالج وميكنكم انتشال أنفسكم، 
كما ميكنكم التعّلــم ممّا مررمت به 
بسبب  أفضل  أناســاً  فتصبحون 
املعانــاة التي مــررمت بها، ميكنكم 
إظهــار ذنوبكم أو جروحكم بفخر 
وارتداءهــا كشــارة شــرف، كمن 
يقول للعالم: "متّعنوا مبا مررت به، 
فبســببه صرت ما أنا عليه اليوم 
وقد صار بإمكاني اآلن تخطي كل 
العقبات التــي تضعها احلياة في 
طريقي، لم يعش أحد حياة مثالية 
قط ولن يعيشــها أحد قط، يعود 
األمر لنا مللء انكساراتنا والفجوات 
التي حتدثها بالذهب وجعلها تبدو 
جميلة، ال تخجــل ممّا حدث معك 
ألن ما حــدث معك حــدث لغاية 
معينة، لذا فكّلما أنكرناها، وكّلما 
تقّبل  رفضنا  وكّلما  منها،  شكونا 
ما حدث معنا لن يكون مفيداً لنا، 

ولكن عندما نتقّبل ما 
حدث معنــا وننظر 
املفيــد  للجانــب 
وما  معاناتنا  مــن 
فسيكون  به  مررنا 

إكســاٍء  مبثابة  األمر 
بالذهــب،  لشــروخنا 
كتحويــل  ســيكون 
شيء  الى  بشع  شيء 

ملِهــم بديــع، وحــني 
يصبح ما مــررمت به من 

جــروح وإحباطات مصدر 
إلهــام للغيــر ســيكون 

للمعانــاة التــي مــررمت بها 
معنى، فال تتشــبثوا مبا فات. 
ســمعت ذات مــرة مقولــة 
مفادها: ستتطلب كل مرحلة 
من حياتك نسخة جديدة منك، 

لذا يتطلب األمــر منا أحياناً أن 

نعاني لكي نصير نســخة جديدة 
من أنفسنا!"

وبعد كل ما قاله الصديق الياباني 
أحد  نتســاءل: هل سمع  "شون" 
منكم حديثاً أو تصريحاً مشــابهاً 
من قبل أبطــال الفضائيات الذين 
غزوهــا فــي غفلة مــن الزمن، أو 
ماركة  أصبحــوا  الذين  بعض  من 
مســجلة للبرامج احلوارية املكررة 

البائسة!
هل مــن هؤالء َمن حتــّدث في يوم 
ما عــن األمل واملســتقبل والثقة 
بالنفس..؟ وكيف منأل انكســاراتنا 

وجروحنا مباء الذهب..؟!
أن  اإلجابة ســتكون  إن  بالتأكيد.. 
هؤالء "الشــلة" أو "الشّللية" من 
بعض احملســوبني على "الساسة" 
و"اإلعالميني" هم أبطال بال منازع 
في تعميق جراحاتنــا بتصريحات 
ومجــادالت غير مســؤولة.. تزيدنا 
إحباطاً وفرقًة وتشــرذماً وتشاؤماً 

واكتآباً وانكساراً!

           • ضوء
مــن يعــرف اهلل.. يعرف 
األمــل وال يعانــي 

االنكسار!

جروح من ذهب ! 

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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جمال جصاني

كما هو حال الشعوب واالمم فقد هدهدت عقول وضمائر 
غيــر القليل من أهل هذه البالد املنكوبة، أحالم العيش 
كباقي ســالالت بني آدم التي وصلت لســن التكليف 
احلضاري، في ظل دولة ومؤسســات وتشريعات تنتصر 
حلقوقهم املهــدورة وكرامتهم وحرياتهم في شــتى 
مجاالت احلياة. الســباب وعلل مت التطــرق الى الكثير 
منها، عجزت شــعوبه من شتى الرطانات والهلوسات 
واألزياء من الوصول الى حتقيق ذلك، حيث متكن النظام 
املباد وعبر وســائل وأســاليب ال تخطر ببال الشيطان 
نفســه، من فرض هيمنته املطلقة على كل تفاصيل 
احلياة فيها. ال حــدود لقائمة اجلرائم واالنتهاكات التي 
ارتكبت طوال أكثر من ربع قرن فيما عرف بـ "جمهورية 
اخلوف" غير ان ســحق جالوزتها لســر قوة العراقيني 
ومصدر حيويتهم، تعدديتهم السياسية والثقافية وما 
اختزنته من حقوق وحريات انتزعوها عبر مشوار طويل 
من الكفاح وااليثار؛ يعد أخطر ما جرى في تلك احلقبة 
مــن تاريخنا احلديــث. ومن يتابع بدقة ومســؤولية ما 
يجري في مشهد ما بعد زوال ذلك النظام التوتاليتاري، 
سيكتشــف حجم تأثير ذلك االرث الــذي حفرته تلك 
املرحلة فيمــا يجري حالياً، حيث ينطبق على الكثيرين 
ممن تصدر املشــهد قول افالطون املعروف: )اذا أمطرت 

السماء حرية لرأيت بعض العبيد يحملون املظالت(.
لم مير وقت طويل حتى انطلق برنامج واســع ومنظم 
الفراغ القرارات والتشــريعات واملؤسســات اجلديدة ملا 
يفترض انها مرحلــة للعدالة االنتقالية، من محتواها 
التحرري واحلضاري حتت شــتى الذرائــع واحلجج، وقد 
تصدرت ذلك مــا خصصناه لهذا املقــال أي؛ التغول 
اخلرافــي ملوضوع القدســية. ولن جنافــي املوضوعية 
واالنصاف ان قلنا ان الكثير من الذين صارت "القدسية 
واخلطوط احلمر" مــالذاً لهم، يختزن حنينــاً جارفاً ملا 
كان عليــه احلال زمــن غير املأســوف عليه "مجلس 
قيــادة الثورة" حيــث ال ضرورة لوجــود بدعة "فصل 
واســتقالل الســلطات". املقدس احلقيقي ال يحتاج 
واللصوص  الفاســدين  وفزعــات  وحماســة  ملواهب 
للدفاع عنه، وعالم اليوم مبا ارتقى اليه من مســتويات 
قيمية وحضارية واخالقيــة يقترن بفتوحاته العلمية 
والقيميــة والتي وضعت حداً لتغول ســلطة ما على 
حساب باقي الســلطات، وقد مثلت باكورة ذلك وضع 
ســدنة التقديس ومحاكم تفتيشهم البغيضة في 

مكانهم الصحيح.
ال يحتــاج املتابــع احلصيف الى كثير مــن اجلهد، كي 
يكتشــف علل تغول "القدســية" في مجتمع ودولة 
تصدرت قائمة الدول االكثر فشــال وفساداً في تقارير 
منظمة الشــفافية الدولية، وال الى الوشائج الوثيقة 
التي تربط بينهما، وبنحو خاص في مجال سعي اجملتمع 
ومشــروع الدولة الفتية الســترداد عافيتهما وحقوق 
رعاياهما من دون متييز على اساس الرطانة واالعتقادات 
واالزياء. ومن ســوء حظ العراقيــني انهم وبالرغم من 
مرور وقت طويــل على "التغيير" لــم يحظوا بجهة 
او مؤسســة مؤثرة تقف الى جانب قضية اســترداد 
حقوقهم املهدورة، وعلى رأسها قدرتهم على ممارسة 
حقهم الدستوري في ممارسة حرية التعبير، واسترداد 
ما عرف عنهم في مجال الفضول املعرفي واالبداع، في 
طرح األسئلة )كما أشــار الى ذلك اجلاحظ قبل أكثر 
من ألف عام( التي ال يطيقها املســتبدون واللصوص 
وعسس الركود. ما خال بعض احملاوالت واجلهود الفردية، 
يفتقر املشهد احلالي وال سيما منه الثقافي واالعالمي 
من اية مواقف وتوجهات جدية ومسؤولة ملواجهة مثل 
هذه الظواهر املرضية، والتي حتظى كما اشرنا بتواطؤ 
ســافر من محظوظي حقبة الفتح الدميقراطي املبني 

وقططه السمان...         

ومضــة

قميص القدسية

االزياء  عارضــة  نفــت 
االميركيــة  واملمثلــة 
مغربية  اصــول  مــن 
ســيموند  صوفيــا 
وجــود محادثــات عبر 
وبني  بينهــا  الهاتــف 
القــدم  كــرة  العــب 
كريســتيانو  العاملــي 
انها  رونالدومشيرة الى 
ال تفكــر بأي عالقة في 
املرحلة احلالية وقالت: ال 
أفكر برونالدو وال سواه، 
االن اضع حجر االساس 
العامليــة  لشــهرتي 

وليســت هناك أي نية 
في  للمغامــرة  لــدي 
عالقات ميكن ان جتعلني 
بعيدة عــن اهدافي في 
وحتى  الســينما  عالم 
االعالنات وعروض االزياء.

كشــفت تقارير صحفية 
عن قيام املغنية الشهيرة 
املعروفة  بــراون  ميالنــي 
باســم ميــل بــي بطرد 
منزلهــا،  مــن  والدتهــا 
وتركهــا للعيش في كوخ 
باحلديقة، االمر الذي أكدته 
ميل بي بنفســها. وقالت 
كّل  تأتي  أندريا  والدتها  أّن 
وجبة  لتحضيــر  صبــاح 
اإلفطار، وحتاول في غضون 
ذلك أن تســتطلع األخبار 
املنزل  بنحو فضولــي في 
أنــه منزلها،  الذي تتصور 
لكن احلقيقة كما تؤكدها 
ميل بــي أّن املنزل لم يعد 
منزل والدتها، وإمنا منزلها. 
وأضافت التقارير ان ميالني 

عادت مع ابنتيها فوينكس 
وأجنيل، إلــى بريطانيا بعد 
15 عاًمــا قضتهمــا في 
لــوس أجنلــوس، فيما لم 
اصطحاب  مــن  تتمّكــن 
ماديسون،  الصغرى  ابنتها 
التي ما تزال في الواليات 
املتحــدة برفقــة زوجها 
ســتيفن  الّســابق، 

بيالفونت.

تامر  املصري  الفنان  فاجأ 
حسني اجلمهور بإطاللته 
باألمــس، إذ تخلــى عن 
ونشر صورة  متاماً،  شعره 
اخلاصة  صفحته  عبر  له 
على أحد مواقع التواصل 
وأرفقهــا  اإلجتماعــي 
فيه: شعرت  قال  بتعليق 
نشــرتها  صورة  اول  في 
اني شــبه نفســي في 
مسلســل آدم و عمــر و 
ســلمى ٣ فتجرأت اكتر 

وحلقت مبوس احلالقة.
وتأتــي إطاللته هذه بعد 
يوم فقــط على إطاللته 
أيضاً،  املفاجئة  السابقة 
والتي ظهر فيها بشــعر 
حتضيرات  وقــال:  قصير 
فيلمي  تصويــر  دخــول 

اجلديــد بعنــوان )مــش 
اغانيه  وتســجيل  أنــا( 
كليب  تصوير  وحتضيرات 
فيلم  املقبــل.  البومــي 
)مش انا( قصة وسيناريو 
تامر حســني،   / وحــوار 
اتكلمنــا جــد شــوية 
نهزر بقــى، مني هيحلق 
كدا ويشــترك معايا في 
نهاركم  نعيمــاً(  )حملة 

عسل".

صوفيا سيموند

تامر حسني

ميالني براون

أخبــارهــــــــــم
البصرة - سعدي السند:

ألهميــة مشــروع املســرح واملدينة 
الثقافي في جامعة  املركز  تبناه  الذي 
البصرة، بوصفه مشروعا تنويريا يقف 
بالضد مــن احلركــة الظالمية التي 
يحاول البعض نشــرها بشتى الطرق، 
فقد تبنــت الصباح اجلديــد متابعة 
الــورش التي ســيتخللها املشــروع 

لتسليط الضوء على تفاصيلها.
وورشــة االخــراج املســرحي واحدة 
من ورش مشــروع املســرح واملدينة، 
الدكتورة  للفنانة  لقاء  تخللها  والتي 
عواطــف نعيم والفنــان عزيز خيون، 
بعدد من املمثلني الشــباب من مركز 
مدينة البصرة، واطرافها من االقضية 
والنواحي، الذين كانوا التقوا قبل أيام 

الفنان محمود أبو العباس
وكان البروفسور عبد الكرمي عبود مدير 
املركز الثقافي صــرح للصباح اجلديد 
عند بدء املشــروع، ان اهدافه االنفتاح 
واســتيعاب  االخرى  الثقافــات  على 
جديــد ملســرح اليوم فــي املعاجلات 
روح  ملســايرة  والتلقــي  والتقنيــة 
العصر، والبحث عــن فضاءات عرض 
جديدة بعيــدا عن املســارح املغلقة 
لتأكيد دور املسرح في اجملتمع، واقامة 
النقاشية  واحللقات  الفكرية  الندوات 
واملهرجانات املسرحية ودعوة الفنانني 

العراقيني والعرب واألجانب.
وعن هذه الورشــة قــال الفنان عزيز 
التي جنتمع في  الورشــة  آلية  خيون: 
مضامينها اليوم امتنى ان تكون خارج 
التقليد، فهي احلوار واجلدل الذي يدور 
بيننا، فكلنا نتعلم، وأنا تلميذ اتعلم 
كل يوم، عندما نتحدث عن املســرح 
نؤكد دائما ان املسرحي يأخذ من روحه 
لكي يعّبر عن االخرين، و قيمة الفن انه 
يتحدث عن اآلتي، وعن اللحظة، والفن 
العظيم، الذي يبقى خالدا، كونه يعبر 
واخملرج  وميتعنا،  ويسعدنا  يفرحنا  عما 
هــو من يهز اخلشــبة، وهنــاك قدرة 

عند اخملرج، انه يرســم ويعرف االشياء 
قبل حتقيقها، أي انــه يجب ان يكون 
موســوعيا ألنه قائد، يجــب ان يكون 
عنده االملام عن الكتابة واملوســيقى 
واخلط واللون والتشــكيل والهندسة 
والعمــارة واملكان، وان يعــرف الكثير 
عن الشعر والرواية، ويكون قارئا جيدا 
للتاريخ ولالقتصاد والفلسفة وغيرها. 
الدكتــورة الفنانــة عواطــف نعيم 
تســاءلت في بدايــة حديثهــا: ملاذا 
املسرح؟ وملاذا نذهب الى املسرح؟ هل 
ونتأثر  ونتفاعل  نذهب لكي نشــاهد 
ونندهــش؟ نعم، املســرح يجمع كل 
هذا، واملسرح مدرسة للتعلم وللتنوير 
البريئة،  وللضحــة  وللمتعة  وللفرح 

واملسرح يعلمك، ولكن يغيرك وينورك 
ويحرضك، وســّر املســرح انه متجدد 

ومتغير، لم تكن فيه ثوابت.
وتابعــت: الزمــن املتغيــر هــو الذي 
يكشــف األقنعة، واخملــرج يقدم كل 
فهو  اخلاصة،  االبداعية  بطريقته  هذا 
املنظم اجلمالــي والفكري في فضاء 
اخلشبة، وفي املسرح العراقي اساتذة 
كبار، فهناك حقي الشــبلي، قبل ان 
يقدم روائعه، كانــت النظرة املتدنية 
عن املســرح موجودة حتــى جاء هو، 
ومعه مجموعــة من الكبار اجملتهدين 
املسرح  أن يصنعوا من  واســتطاعوا 
رسالة، وكان معه في املسيرة املعطاء 
وبدري  وخليل شوقي،  العاني،  يوسف 

الســعدي،  وجعفر  فريــد،  حســون 
وكنا محظوظني  عبداحلميد،  وسامي 
ألننــا عملنا مع بعض هــؤالء الكبار، 
وعملنا مــع اجليل اآلخر ومنهم عوني 
كرومي، وعقيل مهدي، وفاضل خليل، 
وكل مخرج له رؤاه ومدرسته اخلاصة.

وأضافت: اخملــرج احلقيقي، الذي يعرف 
من يختار مــن املمثلني، ألن املمثل هو 
العالمة املضيئة على خشبة املسرح، 
ايضــا هناك اســس لإلخراج  ونقول 
املســرحي، متعــارف عليهــا عامليا، 
ان يعرف  ثوابت، وعلى اخملــرج  وصارت 
كل صغيرة وكبيرة عن املســرح، وان 
يعرف كل اســرار املسرح مثل األلوان، 

واالضاءة، والصوت وكل زوايا املسرح. 

الصباح الجديد - وكاالت:
أبحــرت ســفينة Viking Sun، مــن 
رصيف غرينتش فــي لندن، في رحلة 
تعد األطول، لتسجل رقما قياسيا في 

موسوعة "غينيس".
تشــمل الرحلة البحريــة التي متتد 
على مدار ثمانية أشــهر، تنتهي في 
والتي تشمل  لندن، عددا من احملطات 
اإلســكندنافية،  الدول  في  محطات 
ووجهات  الكاريبي،  البحــر  ومنطقة 

في جميع أنحاء أميركا اجلنوبية.
إبحارها  فترة  خالل  السفينة  وستمر 
عابرة ســت قــارات و51 دولــة و111 

مينــاء، وحتمل 930 مســافرا، وتصل 
مدة الرحلة إلى 245 يوما.

كما ســتمر بطريقها إلى جزر جنوب 
احمليط الهادئ، ثم أســتراليا وآســيا، 

قبــل أن تعــود إلى البحر املتوســط 
وأوروبــا. وعلى طول الطريق، ســوف 

يقضي الركاب ليالي في 23 مدينة.
وتصل أسعار الرحلة إلى 92990 دوالرا 
للشــخص الواحد، وتشمل التذكرة، 
الســفر علــى درجة رجــال األعمال 
والوجبات ورحلة مجانية في كل مرفأ.
صحي  نــاد  على  الســفينة  وحتتوي 
ومسرح،  ومكتبات  ســباحة  وحوض 
ســتكون  الســفينة  أن  الى  إضافة 
وتقتصر  الكازينوهــات،  مــن  خالية 
الرحلة على الذين جتــاوزت أعمارهم 

الـ18 سنة.

الرحلة البحرية األطول في العالم

عواطف نعيم وعزيز خيون في ورشة عن االخراج 
مشروع المسرح والمدينة يتواصل في المحافظة

عواطف نعيم وعزيز خيون مع مراسل الصباح اجلديد

الصباح الجديد - وكاالت:
تنتظر املمثلة هبة مجدي عرض حكايتها 
في مسلســل "نصيبي وقســمتك 3" 
والتي حتمل اســم "براد شــاي" على 
احــدى القنــوات الفضائيــة يوم 
جتســد  والذي  املقبل،  الســبت 
متزوجة  سيدة  شخصية  فيه 
ويخونها  عــادل"  "هاني  من 
وتتعرض  صبري"  "عبير  مع 
الشديد  للتوتر  عالقتهما 
العديدة  عالقاته  بسبب 

مع النساء.
بطولة  في  يشــارك 
شاي"  "براد  حكاية 
طونــي ماهر، ومي 
فخــري، اضافــة 
خاص  ظهور  إلى 

للممثلــة عبير صبري، ومن املقــرر أن يتم 
تقدمي اجلزء الثالث من املسلســل على غرار 
الثانــي الذي مت عرضه في شــهر أيلول من 
العام املاضي، وذلك عبر تسع حكايات، كل 
حكاية تــدور احداثها فــي خمس حلقات 
تعرض على مدار األسبوع مع اختيار ابطال 

جدد ومخرج لكل حكاية.
وانتهى صناع املسلســل مــن تصوير ثالث 
حكايات األولى "براد شــاي" واملقرر عرضها 
يوم الســبت املقبل، والثانية "اتفضل في 
الصالــون" بطولــة هنا شــيحة،  وفراس 
ســعيد، وإخراج مصطفى فكري، والثالثة 
"اكذب عليا شوية" بطولة ميرهان حسني،  
ومراد مكرم، وإخراج مصطفى فكري، ويتم 
بعنــوان "نص حياة"  الرابعة حالياً  تصوير 
بطولة شــريف ســالمة، ورانيــا منصور،  

وإخراج محمد جمعة.

هبة مجدي تشارك في نصيبي 
وقسمتك بجزئه الثالث

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت شركة "بي إم دبليو" 
عن ســيارة كروس مصفحة 
 BMW X5 – Protection وهي 

.VR6
دروع  على  الســيارة  وحصلت 
قــادرة علــى حتمــل القصف 
 "47  – "آكا  رشــاش  من 
) ف شــينكو كال (

عيار 7.62 ملم 
وانفجارات 

 15 بقوة 

كيلوغراما من مادة التروتيل.
وحتقــق كل ذلــك بفضــل صفائح 

ئقــة فوالذية  فا

نة  ملتا تركــب ا
السيارة  جانبي  وفي  األبواب  داخل 
وصفائــح  ســقفها  وعلــى 
قعر  في  املركبة  األلومينيوم 
املقاوم  والزجاج  الســيارة، 

للرصاص والقادر على حماية السائق 
والركاب من القصف والشظايا، مع 
العلم أنــه قادر على حتمل انفجارات 

القنابل اليدوية.
 BMW X5 وعــالوة علــى ذلك فــإن
Protection VR6 – حصلــت علــى 
إطارات قوية في عجالت مقياس 20 
بوصة وخزان الوقــود املدرع واملقاوم 
للنار واألضــواء اخلاصة القادرة على 

إعماء اإلنسان، ومدفع صوتي.
مبحرك  املصفحــة  كــروس  وتزودت 
تربو ثماني االســطوانات، سعة 4.4 
لتــر ينتج قــوة 530 حصانــا و750 
وتتسارع  الدوران.  عزم  نيوتن/متر من 
السيارة حتى 100 كلم/ساعة خالل 
ثانيــة. أما ســرعتها القصوى   5.9

فبلغت 210 كلم/ساعة.
سعر  عن  الشــركة  تكشــف  ولم 
سيارتها وقالت إن شراءها ال ميكن إال 

بطلبيات خاصة.

"بي إم دبليو" تكشف 
عن سيارة كروس مصفحة
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