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طبعة العراق 
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من هذه السنة على األرجح) وقال
نظـيـره الـروسي الـكسـنـدر نـوفاك
أنـه (في حــــــال تـــــقــــــررت زيـــــادة
اإلنتـاج فسـيـجري ذلك ابـتداءً من
الـربع الـثـالث وذلك خالل مـؤتـمـر

اقتصادي في روسيا).
 من جــهــة اخــرى كــشف مــجــلس
ـي عن أن احـتـيـاطي الـذهب الـعـا
الـــذهـب الـــتي تـــمــــتـــلـــكه الـــدول
1006 الـــــــعــــــــــــــربـــــــيـــــــة بـــــــلغ 
أطــنــان.وأظــهــرت أرقــام اجملــلس
بـأن (الــسـعـوديــة تـتــصـدر الـدول
العربية بـاحتياطي يقـــدر بـ 323
طـنـا تـلـيـهـا اجلـزائر بـ  174طـنا
ـرتبـة الـثـالـثة وتـأتي ليـبـيـا في ا
طــنـا بــاحــتــيـاطـي يــقـدر بـ  117 
لك الـعـراق نـحو  90 طنـا من و
طــــنــــا الــــذهـب والــــكـــــويت  79 
وتتـبعهـا مصـر باحـتيـاطي يقــدر
بـ  71 طنـا فـيـمـا يقـدر احـتـياطي
الـــــذهب في األردن بـ  44 طـــــنــــا
وقـطر بـ  27 طـنـا وسـوريا بـ 26
ـــغــرب في طـــنــا فـــيـــمــا جـــاءت ا
رتبة العاشرة عربيا باحتياطي ا
بلغ  22 طنا ).وبـحسب البـيانات
ـتـحـدة فـإن (اإلمـارات الـعــربـيـة ا
تمـتلك  8 أطنـان من الـذهب فيـما
تــتـوزع  14 طـنـا مـن الـذهب بـ
تــــونـس والــــبــــحــــريـن والــــيــــمن
وعُـمـان). وال تـزال أمــريـكـا حتـتل
ركـز األول عـلى مـستـوى الـعالم ا
في احـــتـــيـــاطي الـــذهب بـ 8133

طنا). 
وأعــــلن مــــصــــرف الــــرافــــدين ان
ـختلف قروض شريـحة االطـباء 
تـخــصـصــاتـهـم تـكــون عـلى ثالث
مـراحل الى ان تــبـلغ  75 مـلــيـون

دينار. 
وقــال بــيــان لــلــمــصــرف امس ان
(قروض االطـباء وأطـباء االسـنان
والبـيطـريـ والصـيادلـة وغيـرها
ستكـون بشروط محـددة وبحسب
طــالب الــقــرض ورغــبـتـه) وأشـار
الى ان (قرض  25 مـلـيـون ديـنـار
لـغـايـة  40 مـلــيـون ديـنــار يـكـون
بـضـمـان الـراتب وكـفـالـة كـفـيـلـ
كـمـا ان قـرض  40 مـلـيـون ديـنـار
لـغـايـة  60 مـلــيـون ديـنــار يـكـون
بضـمـان رهن عقـار) ولـفت البـيان
الى ان (قرض  60 مـلـيـون ديـنـار
لـغـايـة  75 مـلــيـون ديـنــار يـكـون

بضمان رهن عقار ايضا). 
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رجح خـــبــيــر نـــفــطي ان تـــشــهــد
ـقبـلة ارتـفاعـاً تدريـجياً رحـلة ا ا
في انـــتــاج الـــنــفط اخلـــام ضــمن
منظـمة اوبك  مشـيراً الى ان هذا
االرتفاع جاء بعد استقرار اسعار
اخلام وانه سيـعود بالـفائدة على
الـعــراق مــؤكــدا ان (رفع اســعـار
الــنــفط االن ووصــولــهـا الـى هـذا
احلــد ســيـــعــود بــالــفـــائــدة عــلى
العراق) . وقـال حمـزة اجلواهري
لـ(الـزمـان) امس مـعـلـقًـا علـى نـية
السـعـوديـة وروسيـا زيـادة انـتاج
النفط تدريجيا ان (اوبك كانت قد
اصـــدرت قــرارًا بـــخـــفض انـــتــاج
الســـبــاب اخلــام فـي عــام  2014 
عدة في حينه في مقـدمتها وجود
ضـارب وقد مخزون كـبيـر بيـد ا
اســـــــهم خـــــــفـض االنــــــتـــــــاج في
استـنـزاف الكـمـيـات الفـائـضة في
الـسـوق ولم يـبـق اال طـرفـان هـمـا
ـسـتــهـلك ) مـبــيـنـا ان ـنـتـج وا ا
(اسـعــار اخلــام في نـهـــــــــــــــايـة
عــام  2017 وبـــدايـــة عـــام 2018
ارتـفـعت تــدريـجـيــا حـتى وصـلت
االن الى مــــايــــقـــارب الـ 80 دوالر
لـلـبــرمـيل وبـالـتــالي حـقـقت اوبك
هـدفــهــا من خـفـض االنـتــاج عـلى
مـــدار الــــعـــام ونـــصـف الـــعـــام ).
واضاف ان (الـسـعـوديـة وروسـيا
جتـــدان ان هـــذا الــســـعـــر جـــيــداً
ويبدو اكثر انصافا ولذا قررتا ان
تقـومـا بـرفع االنـتـاج اآلن بـعد ان
تـــــأكـــــدت اوبـك وروســـــيـــــا بــــان
الكـميات الـفائـضة  اسـتنـزافها
بــالــكــامل) مــرجــحًــا ان (تــشــهـد
ـقبـلة ارتـفاعًـا تدريـجيًا رحـلة ا ا
في انتاج اخلام ). مؤكدا ان (رفع
اسعـار النـفط االن ووصولـها الى
هـــذا احلــــد بـــالـــطـــبـع له فـــائـــدة
اقتصادية على العراق وعلى دول
نـطـقة كـما ان قـرار رفع االنـتاج ا
ايـــضـــا له اهـــمـــيـــة كــبـــيـــرة ألنه
ســيـــؤدي الى اســتــقـــرار اســعــار
اخلام عـلى هذا احلـد).واشار الى
ان (الـســبب الــرئـيس في ارتــفـاع
االنــتــاج في الـــســابق يــعــود الى
عــــامل ســــيــــاسـي حــــيث اعــــطت
امــريـكــا اوامــر بــرفع انــتـاج دول
اخلـلـيج عـلى راســهـا الـسـعـوديـة
كــون هــذه الـــدول لــديــهــا قــدرات

انتاجية هائلـة وطاقات تصديرية
كــبـيــرة وقــد تــســبـبـت في اغـراق
االســــواق بــــاخلـــــام مــــا ادى الى
تـدني اسـعـار النـفط فـي االسواق
ــيــة وهــذه كــانت ســيــاســة الــعــا
الرئيس االمريـكي السابق اوباما
امــا ســـيـــاســة الـــرئــيـس احلــالي
ترامب فتتمثل في أنه يتعامل مع
ــوضــوع كــتــاجــر) مــســتــدركًــا ا
(ولــــكن هــــنــــاك مـــخــــاوف من ان
حتــاول امــريــكـــا شن حــرب عــلى
ايران وفي حـال اذا نفـذت امريـكا
تهـديـداتـهـا فـأن ذلك سـيؤدي الى
غـلق مــضــيق هـرمــز لـتــكـون دول
نـطقـة اي دول اخلليـج والعراق ا
اخلـاسـر االكــبـر وبـالـطــبع ايـضـا
اوربـــا ســتـــكــون خـــاســـرة ولــكن
ــا سـتــعـانـيه دول بـنــسـبـة اقل 
اخلــلــيج اال ان احلــرب  ســيـؤدي
الى رفـع اســـعــــار اخلـــــــــــام الى
نحو  200 دوالر تقريبا للبرميل).
وتــسـتــعــد الـســعــوديـة وروســيـا
لــزيـادة انــتـاج الــنــفط تــدريـجــيـا
بحـسب وزيـري الـنفط الـسـعودي
والـروسي . ووفــقـا لـتــصـريـحـات
ــمـكن زيـادة الـوزيـريـن فـإن (من ا
اإلنـتـاج تـدريجـيـاً بـدءا من الـربع
الــثـــالث من الـــســنــة مـع ارتــفــاع
األسـعــار إلى أعــلى مــســـــــــتـوى

منذ 2014) .
وأكد وزير الطاقة السعودي خالد
ـنتجـة ستكون الفالح إن (الدول ا
لـديهـا قـريـبـاً الـقـدرة عـلى حتـرير
ـكن الـعـرض) مـضـيـفـاً أن (هـذا 
أن يـحــدث خالل الــفــصل الــثـاني

…—d;«  UF U'« rŽœ v ≈ f¹—UÐ dLðR  w  uŽb¹ v OF « 

jÝu²*« Y U¦K  W¹—«“u «  U½U×² ù« ÊËœR¹ W³ UÞË V UÞ n √ ¥∞∞
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ادى نحو  400 الف طالب وطالبة في
عـــمـــوم احملــافـــظـــات االمــتـــحـــانــات
توسط للعام رحلة الثالث ا الوزارية 
الــدراسي اجلـاري مــوزعـ بـ الـ 4

االف و 644 مركزا امتحانيا. 
وقــــال مــــعــــاون مــــديــــر الــــتــــقــــو
واالمـتحانـات في وزارة التربيـة نعمة
حـــربـي في تـــصـــريح امس ان (طالب
ـــتــــوسط ادوا مــــرحــــلــــة الـــثــــالـث ا
ديرية امـتحاناتهم  امس االحد وان ا
تــتـابـع تـوفــيـر جــمـيع االحــتـيــاجـات
الـفـنيـة والـلـوجسـتـية لـتـهيـئـة اجواء
امتحانية مالئمة للطلبة ) واضاف ان
(عـدد الـطـلـبـة الـذين سـيـشـاركـون في
االمـتحانـات الوزارية لـهذا العـام يبلغ
 400 الـف طالب وطالـبة مـوزع ب
 4 االف و 644 مـركـزا امـتـحـانـيـا في
بـغـداد واحملـافـظـات). وأكـد حـربي ان
(الـلـجـنـة الـدائمـة لالمـتـحـانـات انهت
اعـداد االسـئـلـة االمـتـحـانـيـة بـالـشـكل
ـسـتـوى الـعـلمي الـذي يـتـنـاسب مع ا
لـلـطلـبـة) الفتـا الى (عـدم تسـجيل اي
خـــــروقــــات أمــــنــــيـــــة او إداريــــة في
امـتـحـانـات الـسـادس االبـتدائـي التي

ـاضي). اخــتـتـمت نـهــايـة االسـبـوع ا
الـى ذلك دعـا وزيــر الـتــعـلــيم الــعـالي
والـبحث العـلمي عبد الـرزاق العيسى
وزراء الـتعـليم في مـؤتمـر باريس الى
زيـــادة الــتــعــاون وتـــبــادل اخلــبــرات
ـــــيـــــة ودعم اجلـــــامـــــعــــات األكـــــاد
احملــررة.وقــال الــعــيــسى في كــلــمــته
ـثال عن الـعراق خالل مـؤتمر وزراء

الــتــعــلـــيم الــعــالي الــذي حتــتــضــنه
الـعاصـمة الفـرنسـية باريس بـحضور
ومــشـاركــة وزراء من االحتـاد االوربي
وخــــارجه امـس  إن (جـــامــــعــــاتــــنـــا
الـعـراقـيـة ومـؤسـسـاتـنـا الـتـعـلـيـمـيـة
جنـحت في بلورة أثر فاعل ومهم على
صـــعــيـــد صــيــاغـــة وتــرمـــيم الــواقع
االجـتمـاعي بعـد احلرب عـلى االرهاب
حــيث أسـهـمت عــودة اجلـامـعـات الى
مـواقـعـهـا األصـلـيـة في إعـادة احلـياة
دن وتشجيع النازح على الى تـلك ا
الــعــودة الى مــنـاطــقــهم) وأضـاف أن
(مـؤسـسات الـتـعلـيم العـالي والـبحث
الـعلمي في العراق اضطـلعت بوظيفة
مـهـمة تـمثـلت في معـاجلة مـا طرأ من
أزمــات وتــدويـر مــخــلــفـاتــهــا بــشـكل
ـــرات آمـــنـــة يـــضـــمـن إعـــادة رسم 
لـتــمـكـ اجملـتـمع من إدارة تـفـاصـيل
احلـيــاة والـتـعـامل مـعـهـا مـرة أخـرى
عـلى نحـو إيجـابي). وأكـد أن (العراق
ســاع الى تـوطــيـد عالقـاتـه الـعـلــمـيـة
ـتــقـدمـة في ـيـة مـع الـدول ا واألكــاد
مـجاالت الـبحث الـعلـمي) مشـيرا الى
أن (الـوزارة حريصة عـلى تعزيز آفاق
الــتـــعــاون الــعــلــمـي مع اجلــامــعــات
ـــيـــة من خالل عـــقــد مـــذكــرات الـــعــا

الــتــفــاهم وتــنـفــيــذ بــرامج الــتــوأمـة
ـية الـعلـميـة وتبـادل اخلبـرات االكاد
وال سـيـمـا في الـتخـصـصـات الـنادرة.
واجــرى عـدد من اجلـامــعـات االهـلـيـة
واحلــكـــومــيــة االمــتــحـــان الــنــهــائي
ـاضي بــعـد الـصالحـيـات اخلــمـيس ا
ــمـنـوحـة لــتـلك اجلـامــعـات من قـبل ا
الـوزارة بـتـقـد او تـأخـيـر مـوعـدهـا.
وقــال الــنــاطق بــاسم الــوزارة حــيـدر
الــــعـــــبــــودي في تــــصـــــريح امس ان
عاهد انهت  28 اسبوعا (الـكليات وا
من الــدراســة مــتــوزعـة بــ فــصــلـ
دراسـي وفقا للتقو اجلامعي الذي
وضعته دائرة الدراسات والتخطيط),
واضـاف ان (الـوزارة كـانـت قـد حددت
الــسـابع والــعـشـريـن من ايـاراجلـاري
مـوعـدا الجراء االمـتـحانـات الـنهـائـية
ــعـاهــد احلــكـومــيـة في الــكــلـيــات وا
واالهــلــيــة لــلــدراســات الــصــبــاحــيـة
راحل الـدراسـية ـسـائـية جلـمـيع ا وا
لـلعـام الدراسي اجلـاري  فيـما اعطت
مــرونـة وحــريــة لـرؤســاء اجلـامــعـات
وعــمـداء الـكــلـيـات في تــقـريب مـوعـد
االمــتــحـانــات) واضــاف ان (الـوزارة
اكــــمـــلـت اســـتــــعــــداداتـــهــــا الجـــراء
االمـتحانات كتـوفير التيـار الكهربائي

في الـقاعات االمتحانية بالتنسيق مع
مـديريات التوزيع في وزارة الكهرباء
ــــــاذج عـالوة عــــــلـى وضع ثـالثــــــة 
ـادة االمتـحانـية لالسـئلـة اخلاصـة با
ويـقـرر عـمـيـد الـكـلـيـة بـالـتـنـسـيق مع
ـادة اخــتـيـار احــد الـنـمـاذج اســتـاذ ا
صــبـيـحـة يــوم االمـتـحــان خـشـيـة من
تـسـربه). فـيمـا أقـامت كلـيـة الطب في
جـامـعــة الـنـهـرين مـؤتـمـرهـا الـعـلـمي
الــطــبـي الــثــالث عن الــطب احلــديث
ــــشــــاركـــة عــــدد مـن الـــبــــاحــــثـــ
واخملـتــصـ من مـخـتـلف اجلـامـعـات
والـوزارات . وقال بيان لـلوزارة تلقته
ــؤتــمــر الــذي ( الـــزمــان ) أمس ان (ا
أقيم حتت شعار - بالد النهرين نصر
مـتـحقق بـحـوث النـهريـن علم يـتألق-
نـاقش مجـموعـة من األبحاث الـعلـمية
في مـختـلف التـخصصـات الطـبية عن
ــرضي ,والـــفــحص عـــلم الــنــســـيج ا
اخلــــلــــوي واإلشــــعـــاع اخملــــروطي
والــتــدخل الـقــسـطــاري) واضـاف ان
ــؤتــمــر تـضــمن ثالث مــحــاضـرات (ا
األولـى تطـرقت إلى الـطب الـقـائم على
الـدليل فيمـا تناولت  الـثانية أمراض
الـكـلى والـثالـثـة تطـرقت الى الـتدخل

رضي). القسطاري والنسيج ا
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األمــنـيـة  81لــوحـة مـروريــة تـعـود
ــواطـنــ في احـدى إلـى عـجالت ا
مـضـافـات داعش الـسـريـة بـنـاحـية
ـوصل ـديــنـة ا الــقـيـارة الــتـابــعـة 
بـحـسب مـركـز اإلعالم األمـني الذي
ـن فقـدوا لـوحات ـواطـن  دعـا ا
عــــجالتـــهـم الى مـــراجــــعـــة مـــرور

نينوى. 
وتـمكنت القوات االمنية من تفجير
 17عـبوة ناسفة و 3عـبوات ناسفة
شــكـــلــيــة  واعــداد من الــعــتــاد من
مـحــافـظـة االنـبـار بـحـسب الـنـاطق
بـاسم مـركز اإلعالم األمـني الـعمـيد
يـــحــيـى رســول. واوضح مـــحــافظ
دهـــوك فــرهــاد أتــروشـي حــقــيــقــة
االحـداث التي  سجن زركا الصالح
الــكـبــار  الـتي ادت الى مــقـتل عـدد

من النزالء. 
وقـــال االتــــروشي  خالل مـــؤتـــمـــر
صـحـفي ان(األشخـاص الذين لـقوا
مـصـرعهم أثـناء أعـمال الـشغب في
سـجن إصالح الكـبار بدهـوك قتلوا
بــســبب نــيــران أشــعــلــهــا ســجـ

محكوم في قضية إرهاب).

حافظة واسط بحسب الـعزيزية 
مـــصــــدر اوضح ان (اجلـــثـــة بـــدت

عليها آثار اطالقات نارية). 
وانـطـلـقت امس الـصـفحـة الـثـانـية
من عـملية تـعقب  تنظيم داعش في
ــنــاطق الــواقـعــة بــ مـحــافــظـة ا
صـالح الــديـن وديـــالى  واســـفــرت
الـنتائج االوليـة للعملـية عن تدمير
أربـع مــــضــــافــــات وضــــبط كــــدس
لــلــمـتــفــجـرات وابــطـال  11عــبـوة
نـاسـفة. وقـال قـائد عـمـليـات ديالى
الــفـريق الـركن مـزهـر الـعـزاوي في
تـصريح إن (قطعات امنية مشتركة
مــدعـومــة بـغــطـاء طـيــران اجلـيش
بـدأت الصفـحة الثانـية مع ساعات
الـــصــبــاح االولـى لــتــعـــقب خاليــا
ـنـاطـق الـفـاصــلـة بـ داعـش في ا
ديــــــــــــــالـى وصـالح الــــــــــــــديـن فـي
ـيـتـة والـسـبـيـعـات ـطـيـبـيـجـة وا ا
واحلــاوي).واضــاف  أن (الـنــتـائج
االولـيـة لـلعـمـليـة  تـضـمنت تـدمـير
أربـع مــضـــافـــات لـــداعش وضـــبط
كــدس لــلــمــتــفــجــرات وابــطـال 11
عــبـوة نـاســفـة).وضـبــطت الـقـوات

كــــراج بـــغـــداد اجلــــديـــدة من دون
خـسائـر بشـرية. وامر الـقائـد العام
ـسـلــحـة رئـيس الـوزراء لــلـقـوات ا
حــيــدر الــعــبــادي بــتــكــر مــفـرزة
اسـتخـبارات تـصدت النـتحاري في
مــتـنــزه الـشـعــلـة بــبـغـداد.واوضح
ــــركــــز اإلعالم األمــــني ان بــــيــــان 
الزم أول ـــكــونـــة من ا ـــفـــرزة ا (ا
فـوض هشام رامـي ظاهر فـليـح وا
عـــيــــدان حـــسن ونـــائـب الـــعـــريف
حـــســـ جــاسـم حـــمــيـــد تـــصــدت
إلرهــابي انـتـحـاري يـرتـدي حـزامـا
نـاســفـا وانـقـذت حـيـاة الـكـثـيـر من
ــواطــنـ فـي مـتــنــزه الـشــعــلـة) ا
مـوضـحـاً ان الـعـبادي امـر بـتـرقـية
ـفــرزة رتـبـة اعــلى.وقـامت افــراد  ا
قــيـادة الــشـرطــة في الـنــجف بـرفع
احلـواجـز الـكـونـكـريـتـيـة لـتـسهـيل
حــركـة مـرور الـعــجالت والـزائـرين
ــة بـحــسب ـديــنــة الــقــد داخـل ا
بـيان لقـيادة الشرطـة . وعثرت قوة
امـنـيـة امس عـلى جـثـة ابن شـقـيق
مــحــافظ واسط مــحـمــود مال طالل
مـــرمــيـــة قــرب الــنـــهــر فـي قــضــاء
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اعـتــقـلت  قـوة من الـداخـلـيـة ثالثـة
اشخاص بصحبتهم فتيات احداث
صدر مـختطفـات في كربالء.وقال ا
فـي تــــصــــريـح ان (قــــوة من وزارة
تهم - م.م.ك الـداخلية اعتـقلت ا
- تــولــد  2000و - م.ا.ك -  تــولــد
 1998و- ف.ف.هـ -  تـــــــــــولـــــــــــد
1992وبـصـحـبـتهم فـتـيـات احداث
مــــخــــتــــطــــفــــات من مــــحــــافــــظــــة
ـــــصـــــدر ان بـــــغـــــداد).واضـــــاف ا
(اخملـتـطفـات هن - م.س.غ -  تـولد
 2005و- ن.س.ض-  تـولـد 2005
و- م.ح.ج -تـــــــــولــــــــد    2005 )
مــشـيـرا الى ان (عــمـلـيــة االعـتـقـال
تـمت فـي كـربالء مع  وجـود اخـبار
مـسجل بفقدانـهن لدى مركز شرطة

اخلنساء). 
من جـهة اخرى تمـكنت فرق الدفاع
ــدني من اخـمـاد حـريق نـشب في ا
بــنــايــة مـكــونــة من طــابــقـ وهي
واد عـبـارة عن مـخـازن للـزيـوت وا
اإلنـشائية في منطقة النعيرية قرب
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عــاشت بــغـداد واحملــافـظــات لـيل
الـــســـبت ســـاعـــات مـن الـــتـــوتــر
اعـقـبـتـهـا افـراح واطـالق عـيارات
نـارية في الهـواء واسهم ابـتهاجا
بـفـوز  نـادي ريال مـدريـد ببـطـولة
دوري أبـطال أوربـا للـمرة الـثالـثة
عــلى الـتــوالي بـعــد تـغـلــبه  عـلى
فــريق لــيــفـربــول بــثالثــة أهـداف
مــقـابـل هـدف وحــيـد  في مــبـاراة
صــــعـــبــــة شـــهــــدت خـــروج جنم
لــيـــفــربــول مــحـــمــد صالح بــعــد
إصــــابـــته فـي الـــشـــوط األول من
دير ـباراة وبهذا الفوز أصبح ا ا
الــفــني لــفــريق ريــال مــدريــد زين
الـدين زيدان  45 عـامـا أول مدرب
يــقـود فـريـقه لـلــفـوز بـهـذا الـلـقب
ثـالث مــرات مـــتــتـــالــيـــة. وبــدأت
ـباراة بـسيـطرة واضـحة لـفريق ا

عـــاصـــمــــة أوكـــرانـــيـــا بـــســـبب
باراة اإلصـابة.وخرج صالح من ا
والـدمـوع في عـيـنـيه وهـو يـتـلقى
مـواساة زمالئه من الـفريق ومن
بـينهم كريستـيانو رونالدو وعقب
ــبـاراة عـلق كـلـوب عـلى إصـابـة ا
صـالح الـذي يــلـقب في انــكـلــتـرا
صـري قائال إنـها إصابة لك ا بــا
ـسـتـشفى خـطـيـرة وهو اآلن في ا
إلجــــــراء آشــــــعــــــة له.ومــــــازالت
ـنـتخب الـوطني االتـصـاالت ب ا
ـصري ونادي ليـفربول أكدت أن ا
إصـابة صالح هي جزع فى أربطة
مــفـصل الـكـتف ولــيس خـلـعـا في
ــصــري الـــكــتف.وكـــان االحتــاد ا
لكرة القدم قد قال إن اآلشعة التي
أجــــريـت لــــصالح تــــبــــعث عــــلى
الــتـفـاؤل بــأنه سـوف يــتـمـكن من
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تــمـــريــرته بــرجل الـالعب الــفــرنــسي
لـتـعود وتـستـقر في شـباك مـرماه ولم
تــمــر ســوى أربع دقــائق حـتـى سـجل
ســادو مـاني هـدف الــتـعـادل لــلـريـدز
بـضربة رأسية بـعد وصول الكرة اليه
مـن ضـربــة زاويــة وســجل بــيل  بــيل
ـباراة الذي صنع الـفوز للنادي جنم ا
اإلســـبــاني بــتـــســجــيــلـه هــدفــ في
الـدقـيقـت   64 و  83. ومـن جانـبـها
ـصـريـة  عن عـبـرت جـمـاهـيـر الـكـرة ا
ثــقـتـهـا في أن صـالح سـوف يـتـعـافي
ويــشـارك فــريـقـهــا الـوطــني في كـأس
الــعــالم في روســيـا بــعــد ان وأصـيب
صري هداف الريدز والدوري الـنجم ا
االجنــلـيــزي بـخــلع في الــكـتف خالل
ـبـاراة الـنـهـائـيـة لـفـريـقه أمـام ريـال ا
مـدريد في نهـائي دوري أبطال أوروبا
واضـطر كلوب إلـى استبدال آدم الالنا
بـــصالح في الــدقـــيــقــة الـــثالثــ من
ـــبـــاراة الـــتـي أقـــيـــمت في كـــيـــيف ا

لـيـفـربـول الـذي فـرض سـيـطـرته عـلى
مـنطقـة الوسط فارضـا ضغطـا شديدا
ـبـاراة الـتي عــلى العـبي الـريــال في ا
أقـيـمت في كيـيف  عـاصمـة أوكرانـيا
لـــيـل الـــســـبت واربـــكت ســـرعـــة خط
ؤلف من صالح وفيـرمينيو هـجومه ا
وســـادو مـــانـي ومـــنـــاوراتـــهم دفـــاع
الـنــادي اإلسـبـاني بـقـيـادة سـيـرجـيـو
رامــــوس. وفي الــــدقــــيــــقـــة   26 من
الـــشــــوط األول أصـــيب صالح جـــراء
تــــصــــادمه مـع العب دفــــاع الـــفــــريق
اإلســبــاني رامــوس  واضـطــر مـدرب
لـيفربول يورغن كلوب الستبداله في
باراة.وتراجع أداء الـدقيـقة  30 مـن ا
لـيفـربول بـعد خـروج مهـاجمه صالح
باراة .وفي الشوط الثاني مالت كفة ا
لـصالح الـنادي اإلسـباني الـذي افتتح
ـة في الـدقـيـقـة الـتــهـديف عـبـر بن ز
 51 إثــــر خــــطـــأ مـن حـــارس مــــرمى
لــيـفــربـول كـاريــسـو الــذي اصـطـدمت

الـــســـابق الـــفــريـق اول ركن ايــاد
فـــتــيح الـــراوي في اثــر اصـــابــته
بـجـلطـة دماغـيـة. وكان الـراوي قد
نــقل من الــســجن الى مـســتــشـفى
بــغـداد الــعـســكـري بــعـد تــعـرضه
لــوعـكـة صـحـيـة ومن ثم نـقل الى
مـــســـتـــشــفـى الــيـــرمـــوك الحـــقــا.
وحـكمت احملكمـة اجلنائيـة العليا
فـي كانون االول � 2008 بـالسجن
مـدى احلـياة عـلى الراوي ورشـيد
وابــراهــيم عــبـد الــســتـار مــحــمـد
وصابر عبد العزيز الدوري.وألقي
الـــقـــبض عـــلى  في � 4 حـــزيــران
 2003 عـــــقب احـــــتالل اجلـــــيش
االمـريـكي لـلعـراق وكـان تسـلـسله
رقم � 30 ضـــمن الئــحــة الــقــيــادة
الـتي ضـمت  55 مـطـلـوبا عـراقـيًا
لـلقوات االمريكيـة يتقدمهم رئيس
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ـصرع تـسـبب اإلعـصـار مـكـونـو  
ثـالثــة اشــخــاص وإغـالق مــحــطــة
مــيــاه في ســلـطــنــة عـمــان بــسـبب
ارتـفاع األمـواج فيـما أعـلنت ثالث
واليـات أمريكيـة حالة الطوار مع
حتـــرك الــعــاصـــفــة الــبـــرتــو شــبه
ـدارية شماال صوب ساحل خليج ا
ـا ينـذر بسـقوط أمـطار ـكـسيك  ا
غــزيـرة وفــيـضــانـات فـي الـواليـات
. الـسـاحـلـيـة بحـلـول الـيـوم االثـن
وقـالت شـركـة سـيـمـبـكـورب صاللة
لـلمياه والكهرباء التي تدير محطة
لــتـولـيـد الــكـهـربـاء وحتــلـيـة مـيـاه
الـبحر في سـلطنـة عمان إن مـحطة
ـياه أُغـلقت مـؤقتـا بسـبب ارتفاع ا
األمــــواج نــــتـــيــــجــــة لـــعــــاصــــفـــة
مــداريـة.وضــرب اإلعـصـار مــكـونـو
جــنــوب الـيــمن وســاحل عـمــان مـا
ــــقـــتل عــــدد من األشـــخـــاص أدى 
وفـقـدان آخرين.واوضـحت الشـركة
ــهــا األولي يــنــبئ بــعـدم إن تــقــو
وقـوع أضرار بـالغة لـكنـها أضافت
ـكـن تـقـو الـتأثـيـر الـكـلي أنه ال 
لإلعـصار عـلى عمـليـات احملطة في
الـــوقت الــراهن.وأعـــلــنت شــركــات

أخـرى مـدرجـة في بـورصـة مـسـقط
عـن بــــعض اخلــــســــائــــر بــــســــبب
اإلعــصـار من بـيــنـهـا شــركـة ظـفـار
لـلـدواجن. وأعـلنت الـهـيـئة الـعـامة
لألرصاد وحماية البيئة السعودية
انـتـهـاء احلـالـة احلـرجـة لإلعـصـار
مـكـونو الـذي ضـرب سواحل عـمان
والــيـمن.وأكــدت الـهــيـئـة فـي بـيـان
جنـــاح خـــطـــة الـــطـــوار وغـــرفـــة
الـعمـليات في مـتابعـة اإلعصار مع
اجلــــهـــات اخملـــتــــصـــة.وتــــوقـــعت
ـمــلـكـة األرصــاد تـأثــر أجـزاء مـن ا
ــداري الــنــاجت عن ــنــخــفـض ا بـــا
اإلعـصـار ابـتـداءً من الـسـبت حـتى
يـــوم غـــد الــثـالثــاء حـــيث تـــتـــأثــر
األجـــزاء اجلــنــوبــيـــة لــلــمـــنــطــقــة
الـشـرقيـة (صـحراء الـربع اخلالي)
واألجــزاء الـــشــرقــيــة من مــنــطــقــة
جنـــران (اخلـــرخـــيـــر) بـــاألمـــطــار
الــغــزيـرة الــتي تــؤدي إلى جــريـان
الـسيـول والريـاح النـشطـة التي قد
تــصل سـرعـتــهـا إلى أكـثـر من (60
كـم/س) مـــــــثــــــــيـــــــرة لـألتـــــــربـــــــة
والـغـبار.وهـطـلت أمطـار مـتوسـطة
ـنــطــقــة جنـران عــلى اخلــرخــيــر 
نـتيـجة لـتحول إعـصار مـكونو إلى
مـنـخـفض مـداري.وفي ايـران اعـلن
قـائمـقام مـدينـة زجنان ان الـسيول

الـتي اجـتـاحـت مـنـطـقـة زجنـانرود
جرفت معها ثالثة اشخاص لم ترد
مـعلـومات عن مصـيرهم حتى االن.
واوضـح رضا عسكري ان (االمطار
الــغــزيـرة احلــقت خــســائـر بــالــغـة
ـزارع). وفي بـالـبـيـوت الـقـرويـة وا
ـتــحـدة أعــلـنت واليـات الــواليـات ا
فـلوريـدا وأالباما ومـسيسـبي حالة
الـــطـــوار مع حتـــرك الــعـــاصـــفــة
داريـة شمـاال صوب ألـبـرتو شـبه ا
ـا يـنـذر ـكــسـيك  ســاحل خـلـيج ا
بـسـقوط أمـطار غـزيرة وفـيضـانات
في الــواليـات الــسـاحـلــيـة بــحـلـول
.وقـــالت الـــهــيـــئــة الـــيــوم االثـــنــ
الـــقــومـــيــة لـألرصــاد اجلـــويــة في
ـتوقع أن أحـدث بـيـاناتـهـا إن من ا
تــزيـد قـوة الــعـاصـفــة ألـبـرتـو وأن
تـثير رياحا تـصل سرعتها إلى 40
كـيـلـومتـرا في الـسـاعة عـلى شـمال
ــــكـــســــيك لـــدى ســــاحل خـــلــــيج ا
.وقـال اقــتـرابــهــا مـنه يــوم االثـنــ
حــاكم واليـة فــلـوريــدا ريك سـكـوت
فـي بيـان إن كل مـقـاطـعـات الـوالية
الــبـالــغـة  67 مــقـاطــعـة صــدر لـهـا
ـنح الــواليـة واحلـكـومـات حتــذيـر 
ـوارد احملــلــيــة الــوقت الــكـافـي وا
ــواجــهــة الـــكــافــيــة لـالســتــعـــداد 
الـعـاصفـة.وأضاف (مع اسـتمـرارنا

في تــتــبع مــســار الـعــاصــفــة شـبه
ــداريــة ألــبــرتــو شــمــاال بــاجتـاه ا
ـهم لــلـغـايـة أن فــلـوريـدا فــإن من ا
تـتـوفـر جلمـيع مـقـاطعـات فـلـوريدا
ــتــاحــة لــضــمـان سـالمـة ــوارد ا ا
األســـــر والـــــتــــأهـب لــــلـــــســـــيــــول
والـــفــيـــضــانـــات الـــشــديـــدة الــتي

ستجلبها). 
ـسيـسبي وأعـلن حـاكمـا أالبامـا وا
أيـضـا حـالـة الـطـوار وأشارا إلى
ناطق خـطر حدوث فيضانات في ا
الــســاحـلــيـة والــداخــلـيــة نــتـيــجـة
األمــطـار الـنــاجـمـة عن الــعـاصـفـة.
وأصـدرت حاكمة واليـة أالباما كاي
أيـفـي حـالـة الـطـوار الـتي تـشـمل
 40 مــقـاطـعــة ابـتـداء من الــسـاعـة
الـــــســـــادســـــة من صـــــبـــــاح  امس
ـــــركـــــز الــــقـــــومي األحـــــد.وقــــال ا
األمـريـكي لألعـاصـير إن الـعـاصـفة
وصـلت يوم السـبت إلى نحو 153
كـيـلومـتـرا شمـالي الـطرف الـغربي
لـكـوبا وعـلى بـعد  440 كـيـلومـترا
جــنــوب غــربي دراي تــورتــوجـاس
الـتـي تـبـعـد نـحو  113 كـيـلـومـتـرا
غـــــــــــربـي كـي وسـت بـــــــــــواليـــــــــــة
فــلـوريـدا.وقـالت الـهـيــئـة الـقـومـيـة
لـألرصــاد اجلــويــة إن الـــعــاصــفــة
ألـبـرتو تـتـحرك شـمـاال بسـرعة 20

كـيلومترا في السـاعة مثيرة رياحا
تـقتـرب سرعـتها من  40 كـيلـومترا
ـــــتــــوقع أن فـي الــــســــاعـــــة.ومن ا
تـكـتـسب الـعـاصـفـة قـوة تـدريـجـيـا
حلــ وصـولــهـا لــسـاحل اخلــلـيج
ــسـار .ويــنـحــرف ا مــســاء االثـنــ
ـتـوقع لـلـعـاصفـة شـرقـا مـنـذ يوم ا
ــا حــد من تــهــديــدهــا اجلــمــعــة 
ــنـاطق نــشـطــة إلنـتـاج الــنـفط في
ـكــسـيك. وقــامت شـركــتـا خــلـيـج ا
رويـال داتش شل وإكـسـون مـوبيل
بــــإجـالء بــــعض الــــعــــامــــلــــ في
ـنــشـآت الـنـفـطـيــة الـبـحـريـة يـوم ا

اضي.  اجلمعة ا
مـن جــــهــــة اخـــــرى قــــال مــــرصــــد
الــبــراكـ في هــاواي إن ســلـســلـة
انــــفــــجــــارات وقــــعت فـي بــــركـــان
كــيالويــا قــذفت الــرمـاد الــبــركـاني
لــنــحــو  11 ألـف قــدم (ثالثــة آالف
و 353 مــتــرا) مــا أدى إلـى تــنــاثـر
الـرمـاد على الـتـجمـعات الـسـكانـية
فـي جـنــوب غــرب اجلــزيــرة.وتــعـد
االنــفـجـارات الـثالثـة أحـدث زخـات
لــلـرمــاد والـســحب الـبــركـانــيـة من
ـا كــيالويـا خالل األسـبـوع الـرابع 
يعده خبراء اجليولوجيا أحد أكبر
دورات االنـفـجار الـبـركاني لـبـركان
كــيالويـا في مـئـة عـام.وارتـفع عـدد

ــنـازل والــبـنــايـات األخــرى الـتي ا
دمـرتـهـا احلـمم الـبـركـانيـة في حي
بـونـا عـلى اجلـزيرة إلى  82 مـنزالً
بـــعـــد جتـــدد انـــهــمـــار احلـــمم في
اضي لـيالني استـيتس األسـبوع ا
وافـادت حصيلة سابقة بتدمير 50
مـنزالً.من جهـة اخرى توقـعت هيئة
االنــواء اجلــويـة ان تــشـهــد الـبالد
تـسـاقط امـطـار خـفـيـفـة مع ارتـفاع
لــدرجــات احلــرارة خالل االســبـوع
اجلــاري.وقــالت فـي بـيــان امس ان
ـنــاطق كـافـة الـيـوم (الــطـقس في ا
االثــنـ سـيــكـون بــ غـائم جـزئي
وغــائم مع فـرصـة لــتـسـاقط زخـات
مطر تكون رعدية احيانا في اماكن
مـــتـــفــــرقـــة خـــاصـــة في االقـــســـام
الــغــربــيــة) مــضــيــفــة ان (درجـات
احلـرارة سـتـرتـفع قـلـيال عن الـيوم
الـسابق).وبشأن طـقس غد الثالثاء
ناطق كافة قـالت انه (سيكون في ا
بـ غـائم جـزئي وغـائـم مع فـرصة
لـــتــســاقـط زخــات مــطـــر خــفـــيــفــة
مــتـفــرقـةن يــتـحــول تـدريـجــيـا الى
صـــــحـــــو ابـــــتــــداءً مـن االقـــــســــام
الـــغـــربـــيـــة) مـــؤكـــدة ان (درجــات
احلــرارة تــرتــفع قــلــيال عـن الــيـوم
الـسـابق).واضافت ان (الـطقس في
ــنـطـقـتـ الـوســطى والـشـمـالـيـة ا

ســيـكـون غـائــمـا جـزئـيــا واحـيـانـا
غـــائــمــا مع تــســـاقط زخــات مــطــر
مــــــتـــــفــــــرقــــــة تـــــكــــــون رعــــــديـــــة
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تـعـرض رئـيس اركـان اجلـيش في
عـهد النظام الـسابق حس رشيد
الى نـوبـة قلـبيـة استـدعت ادخاله
ــركـزة في مــسـتــشـفى الــعـنــايـة ا
دينـة الناصرية. االمـام احلس 
ــســتــشــفى حــيــدر وقــال مـــديــر ا
احلــصـونــة في تــصـريح امس إن
(رشــيــد نــقل الـى قــسم الــعــنــايـة
ستشفى في اثر اصابته ـركز با ا
بـنـوبـة قـلـبـيـة) مـؤكـداً ان (رشـيد
ــر بـحــالـة صــحـيــة حـرجـة االن
وهـــو يـــتـــلــــقى الـــعالج).وأوضح
سـتـشـفى اجرت احلـصـونـة أن (ا
لـرشيد جميع الفحوصات الالزمة
الـتي تـقـدمـهـا ألي مـواطن عادي)
ـســتـشـفـى تـعـامل مــضـيــفًـا ان (ا
ـريض بـوصـفه حـالـة انـسـانـية ا
وال عـالقــــة لــــنــــا بـــــخــــلــــفـــــيــــته
الـسيـاسية). وافـادت تقاريـر بنقل
وزيـر الـدفـاع في الـنـظـام الـسـابق
ســلـطــان هــاشم  من مـعــتــقـله في
الــنـــاصــريــة الى  بــغــداد. وقــالت
الـتـقاريـر امس ان (هـاشم نقل من
سـجن النـاصريـة في محـافظة ذي
قــــــار الـى بــــــغـــــــداد في ظــــــروف
غـــامــضــة).واضـــافت ان (احلــالــة
الـصحـية لهـاشم متدهـورة بسبب
كـــبــر ســنه) مــشـــيــرا الى انه (لم
تـــعــرف لــغـــايــة االن ســبـب نــقــله
لـبغـداد وما اذا كان جـراء تدهور
حــــالــــته الــــصــــحــــيــــة ام لـــدواع
امـنـية).وكـان مـستـشـفى اليـرموك
بــبـغـداد قـد شــهـد في وقت سـابق
وفــاة  قـائــد احلـرس اجلــمـهـوري
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اعـــــدت  وزارة الـــــزراعــــة خـــــطــــة
ـكــافـحـة ســتـراتـيــجـيــة طـمـوحــة 
الــتــصــحــر وايــقــاف زحــفه نــحــو
االراضـي الـزراعيـة وقـال الـنـاطق
االعـالمي لـلـوزارة حـمــيـد الـنـايف
فـي تــــصــــريـح امس ان (الــــوزارة
كافحة ومن خـالل الشركة العـامة 
الـتـصـحـر والـغـابات الـتـابـعـة لـها
أعـدت خـطة سـتراتـيـجيـة طمـوحة
تـهدف الى مكافحـة التصحر الذي
اصــاب عــددا كــبـيــرا من االراضي
الـــزراعــيــة الســيـــمــا غــرب الــبالد

وجنوبها). 
ولـــفت  الـــنـــايف الـى ان (الــوزارة
ومن خـالل امكـانـيـاتـها الـبـسـيـطة
ــتـاحــة فــقـد اعــدت هـذه اخلــطـة ا

الـتي تـتـضمن الـعـمل على تـطـوير
مـشاريع الـغابـات من خالل تـوفير
الـــدعم الالزم لــهـــا وحــثـــهــا عــلى
تـنـفـيذ مـشـاريع تـتـضمن تـشـجـير
ــســاحــات الــفــارغــة بــاالشــجــار ا
ـقـاومة لـلـجفـاف وذات اخلـضرة ا
الـدائمة لـلعمل عـلى تثبـيت التربة
ـــا يـــضــمـن عــدم حتـــولـــهــا الى

اراض صحراوية). 

ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة احـيـانـا
لــلــيـوم الــسـابـق) مـشــيـرة الى ان
ــنـطــقـة الــشـمــالـيـة (الــطـقس في ا

ســيـكـون صـحـوا الى غـائم جـزئي
ودرجـات احلـرارة تـرتـفع قـليال عن

اليوم السابق).

عبد الرزاق العيسى
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