
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

9
ميسانيون يعيدون 

إحياء هواية تكاد تندثر

11
الكهرباء والكرخ تفوقا 
في الدوري وبلغا نهائي 

بطولة الكأس عن جدارة 

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

)4931( Tue. 5 Jul. 2022 issueالثالثاء 5 متوز 2022 العدد )4931(

بغداد - وعد الشمري:
الدميقراطــي  احلــزب  يشــترط 
رئاســة  منحــه  الكردســتاني 
علــى  والتصويــت  اجلمهوريــة 
أحمد  ريبــر  للمنصب  مرشــحه 
باملشــاركة  القبول  لقــاء  خالد، 
فــي احلكومة املقبلة مــع اإلطار 
التنســيقي، متخوفاً مما أســماه 
التنصل عن الوعود وتكرار سيناريو 
عــام 2018، فيمــا يؤكــد اإلطار 
مســاعيه  مواصلة  التنســيقي 
حلــث االطــراف الكرديــة علــى 
أن  واحد، موضحاً  اخلروج مبرشــح 
الدستورية  االستحقاقات  اكمال 
الرئاسات  باقي  بانتخاب  املتعلقة 

سيكون بعد انتهاء عطلة العيد.
وقال النائب عن احلزب الدميقراطي 
الدوبرداني،  الكردستاني شــيروان 
اجلديد«،  »الصباح  إلى  في تصريح 
لديه  للحزب  التفاوضي  »الوفد  إن 
عــدد مــن القضايــا ذات الطابع 
الدســتوري متثل مطالــب اقليم 

كردستان«.
وأضــاف الدوبردانــي، أن »حواراتنا 
مســتمرة مع االطار التنســيقي 
لغرض املشاركة في احلكومة ومن 
أهم املطالب التــي وضعناها هي 
رئيس اجلمهورية  أن يكون منصب 
مــن حصــة احلــزب الدميقراطي 
ريبر أحمد  الكردستاني ومرشحنا 

خالد«.
وأشــار، إلى أن »املطالب السابقة 
ذاتهــا نكررهــا اليــوم فــي حل 
املشكالت العالقة بني احلزب اقليم 

كردســتان والســلطات االحتادية 
منذ الدورات السابقة، ونؤكد على 

ضرورة االلتزام بالدستور«.
»االطــار  أن  الدوبردانــي،  وبــني 
التنســيقي عليه تقدمي ضمانات 
أكثر مما مت تقدميه فــي عام 2018، 
عندما كانوا ضمن مسمى حتالف 

البناء عندمــا حصل هناك تنصل 
عن الوعود«.

واكــد، أن »الكــرد بشــكل عام 
الدميقراطــي  احلــزب  والســيما 
معرقــالً  ليــس  الكردســتاني 
يبحث  إمنــا  احلكومة  لتشــكيل 
عــن حقــوق اقليــم كردســتان 

الدستورية«.
ومضــى الدوبرداني، إلى أن »هناك 
عدد من القضايا املهمة التي نركز 
عليها أبرزها تطبيق املادة 140 من 
وتامني  سنجار  واتفاقية  الدستور 

حقوق قوات البيشمركة«.
من جانبــه، ذكر عضو ائتالف دولة 

القانون رســول راضي في تصريح 
إلى »الصباح اجلديــد«، إن »اإلطار 
التنســيقي تدخل بشــكل كبير 
جداً حلســم اخلالف بــني األطراف 
الكردية لكــن لغاية الوقت احلالي 

لم يتم التواصل إلى نتيجة«.
وتابع راضي، أن »اإلطار التنسيقي 

اجلمهورية  رئيــس  انتخــاب  يعد 
القضيــة األساســية مــن أجل 
املضــي باختيار املرشــح ملنصب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ومن ثم 

تشكيل احلكومة«.
وأشار، إلى أن »بقاء اخلالف الكردي 
يجعلنا أمــام نتيجة وهي أن يأتي 
كل من احلــزب الدميقراطي واالحتاد 
الوطني الكردســتاني مبرشــحه 
اعضاء مجلس  إلــى  اخليار  ويترك 
باالختيــار كما حصل في  النواب 

عام 2018«.
وأوضح راضــي، أن »الكتلة األكثر 
عدداً اصبحت رســمياً من حصة 
اإلطار التنسيقي بعد أن ادى نوابه 
اليمني الدســتوري بدالً عن كتلة 
التيــار الصدري املســتقيلة، وقد 
بدأت املفاوضــات واملباحثات على 

هذا األساس«.
وانتهــى راضي، إلــى أن »مجلس 
النــواب سيباشــر مهامــه بعد 
انتهــاء عطلة العيد، وســتكون 
لدينا أيام حاســمة مــن خاللها 
ســيتم اختيار رئيــس اجلمهورية 

وتشكيل احلكومة«.
وكان نــواب مــن كتلــة االطــار 
التنســيقي قــد أكــدوا أن عدم 
توصل احلزبــني الكرديني إلى اتفاق 
سوف يدفعه إلى التصويت ملرشح 
الكردستاني  الوطني  االحتاد  كتلة 
برهــم صالح، كــون هناك حتالف 
الكتلتــني مع كتلة  يجمع هاتني 
حتالف عزم حتت مســمى »الثبات 

الوطني«.

معلنا التخوف من تنصل اإلطار عن وعوده 

»الديمقراطي الكردستاني« يشترط حصوله على 
رئاسة الجمهورية مقابل المشاركة في الحكومة

بغداد - الصباح الجديد:
نفــت مديرية مــاء محافظة 
ذي قار امس االثنني ما تناقلته 
حدوث  عــن  اإلعالم  وســائل 
حاالت اختنــاق تعرض لها ما 
يتراوح بني مائتني الى ثالثمائة 
شخص إثر تسرب لغاز الكلور.
وذكرت املديريــة في بيان، أنها 
»تنفــي خبــر حــدوث حاالت 
إثر  شــخص  لـــ200  اختناق 
تســرب غاز الكلور من إحدى 
محطــات تصفيــة املياه في 
أن  قلعــة ســكر«، مؤكــدة 

»التســرب كان بسيطا ومتت 
السيطرة عليه سريعا من دون 

أي أضرار ».
ومن جانبه قال مدير ماء قلعة 
ســكر فالح العتابــي: »حدث 
تســرب بســيط بأحد قناني 
الكلور في مشــروع ماء قلعة 
ســكر، مما أدى إلــى تأثر عدد 
دخلوا  املواطنني  من  بســيط 
على إثره للمستشــفى، غادر 
معظمهــم بعد تلقي العالج 
فقط  أشــخاص  اربعة  وبقى 

حالتهم مستقرة«.

وأضــاف، أن »ســبب احلــادث 
فــي صمام  وتلف  تــآكل  هو 
تشــخيص  ومت  األســطوانة، 
لعــدد من  حــاالت حتســس 

األشخاص«.
كما أكد فليــح حيدر كاظم 
قلعة  قضــاء  شــرطة  مدير 
سكر في احملافظة، أن »تسرب 
غاز الكلور لــم يؤد إلى حاالت 
»تكــون  أن  نافيــا  خطــرة«، 
هنالك حــاالت رقود في املراكز 

الصحية خارج القضاء«.
املدني  الدفاع  »فــرق  إن  وقال، 

ألقت اســطوانة لغاز الكلور 
النهر، جراء تسريب أصاب  في 
فــي  االسطوانـــة  صمـــام 
قلعة  في  الكبير  املاء  مشروع 

سكر«.
وأضاف: »االسطوانة استمرت 
بتسريب الغاز في النهر، وبعد 
الغاز طفت  مــن  قرب خلوها 
علــى ســطح النهــر، ومرت 
على طول مجراه، فانتشــرت 
فــي بعــض االماكــن رائحة 
أن  إلى  الفتــا  الكلــور«،  لغاز 

»التسريب خفيف«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نقــل الســفير االملانــي ببغداد 
شركات  استعداد  ييغار،  مارتينيز 
املانية كبرى منها شركة سيمنز، 
للقضاء على مشــكلة الكهرباء 

في البالد.
رئيس  لقائــه  ييغــار خالل  وقال 
حتالف فتح هــادي العامري امس 
االثنني :«شركة سيمنز مستعدة 
للقضاء على مشــكلة الكهرباء 
في العــراق على غرار التجربة في 

تطوير  وممكن  املصرية،  اجلمهورية 
هذا امللف مــع احلكومة العراقية 

املقبلة«.

وكشــف بيغــار عــن »وفديــن 
الشــركات  يضمان  منفصلــني 
االملانيــة العمالقــة ســيصالن 

للعراق فــي اخلريف املقبل، ونحن 
في  االقتصــادي  التطــور  ندعم 
للمشاركة  ومســتعدون  العراق 

في حل املشكالت العالقة«.
واكد »ندعم االستقرار السياسي 
في العــراق ونحترم ســيادته وال 
نتدخل فــي املســائل الداخلية، 
كما ونحن داعمــني الي حكومة 
منتخبة من قبل البرملان العراقي 
وندعــو باقــي البلــدان الى ذات 

املوقف«.

مديرية ماء ذي قار تنفي اختناق مئات
األشخاص بتسرب غاز الكلور سفير المانيا: شركاتنا ومنها سيمنز مستعدة

للقضاء على مشكلة الكهرباء في العراق 

على غرار تجربة مصر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وجــه رئيــس مجلــس الــوزراء، 
محافظة  الكاظمــي،  مصطفى 
بابل بعــدم التدخل بالسياســة 
التشــغيلية واحلصــص املائيــة 
للمحافظــات والتي كانت أعدتها 
وزارة املــوارد املائيــة، للموازنة بني 
مواجهة  فــي  احملافظــات  هــذه 
الشــحة املائية والســيطرة على 

اطالقاتها من السدود.
وذكرت األمانة العامة جمللس الوزراء 
أمس االثنني في بيان، أن الكاظمي 
»وجه محافظة بابل، بعدم التدخل 
وتوزيعات  التشغيلية  بالسياسة 
امليــاه التــي أعدتهــا وزارة املوارد 
العادل  التوزيــع  لضمــان  املائية؛ 

للمياه في ظل الشحة املائية«.
أن »التوجيه، جاء  البيــان،  وأضاف 
بنــاء على مــا عرضه وزيــر املوارد 
املائية بشكل طارئ، خالل اجتماع 
جلســته  في  الــوزراء،  مجلــس 
والعشرين،  اخلامســة  االعتيادية 

املُنعقدة بتأريخ 2022/7/2«.
وكانت أتهمــت وزارة املوارد املائية 

في األربعاء املاضــي محافظ بابل 
التجاوز  املواطنــني على  بتحريض 
على حصص املياه ، مشيرة الى أنه 

هدد موظفيها باالعتقال.
واوردت الوزارة في بيان »في سابقة 
خطيرة.. يحرض محافظ بابل علي 

وعد عالوي، املواطنني بالتجاوز على 
احلصص املائية وحرمان محافظتي 
الديوانيــة والســماوة من أيصال 
باعتقال  ويهــدد  املائية  حصتهم 

موظفي وزارة املوارد املائية«.
ســتقوم  أنها  الــوزارة،  وأكــدت 

بحقه،  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ 
القطاعيــة  اجلهــة  باعتبارهــا 
الوحيدة املســؤولة عن إدارة ملف 
املياه فــي البالد، وال يحق ألي جهة 
ذلك  بأعمالها ألن  التدخــل  أخرى 
يؤدي إلــى خلل وأرباك في توزيعات 

املياه وحسب مانصت عليه املادة 3 
من قانون الري رقم 83 لسنة 2017 
اخملتصة  الدائرة  أو  الــوزارة  )تتولى 
واألشــراف  املائية  احلصص  تعيني 
عليهــا وتلتزم احلكومــات احمللية 

بعدم التدخل بعمل الوزارة(.
فيديو  مقطــع  الــوزارة  وعرضت 
يظهر زيارة احملافظ الى أحد االنهر، 
وتوجيهه بفتح احد املمرات املائية 
جتمهر  وســط  مفتوحا  وابقــاءه 
املزارعني، كما يكشف الفيديو انه 
اوعز باعتقــال موظفي الوزارة في 
احملافظة في حــال عدم امتثالهم 

للقرار بفتح املمر املائي.
الصدد،  هــذا  في  اإلشــارة  وجتدر 
الــى ان وزارة املــوارد املائية، أعدت 
في الثلث األخير من ســنة 2020، 
خطة ســتراتيجية متتــد إلى عام 
2035 إلدارة املوارد، تستهدف تأمني 
احلصص املائية للمحافظات ومتنع 

التجاوز على محرمات االنهر.
وقــال وزير املــوارد مهدي رشــيد 
احلمدانــي حينهــا فــي تصريح 
رســمي »إننا نحرص بشكل كبير 

بالشــكل  املائية  املوارد  إدارة  على 
األمثل«، مشيراً إلى »وجود خريطة 
طريق ودراســة ستراتيجية للـ 15 
سيكون  ماذا  توضح  املقبلة،  عاما 
لدينــا وطريقــة التعامل مع تلك 

املوارد«.
»هنــاك  أن  احلمدانــي  وأضــاف 
داخليــة  بعضهــا  مشــكالت 
كالتجــاوز على احلصــص املائية 
إياها  ومحرمــات االنهــر«، عــاداً 

»سرقة في وضح النهار«.
واكد: » منذ تولينــا الوزارة وحتى 
اآلن مســتمرون بتنفيــذ حملــة 
اال  تنتهي  ولــن  بهذا اخلصــوص، 
مبعاجلة هذا املوضوع بشكل كامل 
سواء عن طريق القانون أو القوات 

االمنية«.
 وبــني احلمداني أن »الــوزارة بدأت 
التــي كانت  بتصحيــح األخطاء 
واتخاذ  الســابق،  فــي  موجــودة 
القــرارات التــي يحتــاج بعضها 
الوقت احلالي  إعادة نظر فــي  الى 
ألنها لم تكن مدروســة بالشكل 

الصحيح«.

الكاظمي يوجه محافظة بابل بعدم التدخل
في السياسة التشغيلية لوزارة الموارد المائية

اثر امر مباشر من المحافظ بالتجاوز على الحصص المائية للمحافظات المجاورة
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
يفتتــح اليوم جســر الكوير، 
أطول جســر في  يعــد  الذي 
العراق، عقب توقف دام خمس 
من  تفجيره  بســبب  سنوات 
احلرب  خــالل  داعش  عناصــر 
ضدها، كما يعــد أحد الطرق 
الرئيســة بني مدينتي املوصل 

وأربيل. 
وقــال أمني فنــش قائممقام 
املوصل امس االثنني: »ســيتم 
الكويــر في  افتتــاح جســر 
اخلامــس مــن شــهر التموز 
اجلاري – اليوم - بشكل جتريبي، 
بعد ان توقــف في مطلع عام 
2017 خالل احلرب ضد تنظيم 

داعش«. 
وذكر فنش ان »جســر الكوير 
هو اطول جســر فــي العراق، 
وســيكون إلعــادة افتتاحــه 
التبادل  تاثيراعلــى مســتوى 
التجــاري وحركــة النقل بني 
واقليــم  نينــوى  محافظــة 

كوردستان«. 
مترا،   1142 اجلسر  ويبلغ طول 

ويقع على نهر دجلة. 
بتفجير  داعــش  تنظيم  وقام 
جسر الكوير في العام املذكور، 
القوات  أمــام  الطريق  لســد 
األمنيــة العراقية ومنعها من 
عناصر  باجتــاه  أكثر  التقــدم 

التنظيم.

اربيل ـ الصباح الجديد: 
الدولي  اربيل  إدارة مطار  منعت 
امس االثنــني، طائرة ايرانية من 

الهبوط على أراضيها.
وقــال مدير مطــار أربيل احمد 
هوشيار في تصريح صحفي إن 
وهو  الطائرة  املطار منعت  إدارة 
تابعة لشركة الطيران اإليرانية، 
مــن الهبوط لعــدم امتالكها 
وزارة  أي تصريح رســمي مــن 
النقــل واملواصالت في حكومة 

اإلقليم«.

وقال ايضا انه »مت ابالغنا بتوجه 
ربع  قبل  املطــار  إلــى  الطائرة 
ســاعة من محاولتها الهبوط 
لكننا منعناها  اربيل  في مطار 
بغداد  مطــار  إلى  وأرســلناها 

الدولي«.
ونفــى هوشــيار »امتــالك أي 
معلومات عن جنسية الراكبني 
في الطائرة«، مؤكداً أن »السبب 
فقط هو عدم امتالك شــركة 
الطيران موافقــة من حكومة 

االقليم على التعامل معها«.

يقع على نهر دجلة بطول 1142 متر 

اليوم .. افتتاح أطول جسر
في البالد فجرته عناصر داعش 

بذريعة عدم امتالكها موافقة 

إدارة مطار اربيل تمنع طائرة 
إيرانية من الهبوط على ارضه

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

أزمة المولدات األهلية مفتعلة واالخفاق 
6الحكومي في معالجتها يزيد معاناة المواطنين تركيا ترسل تعزيزات عسكرية

3ضخمة إلى شمال سوريا

الصحة العراقية: ربع سكان 
البالد فقط تعاطى اللقاح 

المضاد لكورونا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
افاد املتحدث باسم وزارة الصحة 
امس  البــدر،  العراقية، ســيف 
االثنني بأن ربع سكان البالد فقط 
تلقوا اجلرعــة االولى من اللقاح 
املضاد لفيــروس كورونا، وان من 
وصل منهم الــى اجلرعة الثالثة 

يشكلون نسبة ضئيلة.
اجتماع عقدته  جاء هذا خــالل 
وزارة الصحــة، امــس االثنــني 
في  الوبائي  الوضــع  ملناقشــة 

البالد. 
وقال البدر »هناك نسبة ضئيلة 
مــن العراقيــني تلقــوا اللقاح 
الفتا  كورونا«،  لفيــروس  املضاد 

الــى ان »ربع الشــعب العراقي 
فقط تلقى اللقاح«. 

وزارة  تهــدف  البــدر،  وحســب 
تلقــي كل من هو  الى  الصحة 
فوق الـ 12 عاماً ثالث جرعات من 
اللقاح املضاد للفيروس، مبينا ان 
النســبة املذكورة تلقت اجلرعة 
االولى فقط، ونســبة من تلقى 
اجلرعة الثانيــة من لقاح كورونا 

أقل من ذلك. 
وأكد البدر ان نســبة من تلقى 
الثالثة مــن العراقيني  اجلرعــة 
فقيرة جــدا، وتبلغ اقل من 05%، 
الفتا الــى ان هناك بلدان وصلت 

الى اجلرعة الرابعة واخلامسة.



تقرير

محليات2

حاوره: خالد القيسي

قال عميد كلية العلوم االســامية 
االســتاذ الدكتــور محمد شــاكر 
اإللكتروني  التعليم  يعّد  الكبيسي 
أولـــية تطبق  العــراق جتربــة  في 
بصورة عامة، لكن التجربة لم تكن 
ناجحة بالصورة املطلوبة مع انه قد 
ساهم بشكل إيجابي في تخفيض 

التكاليف الدراسية.
وإذا مــا أردنا للتعليــم االلكتروني 
أن يكتب له النجــاح في العراق فا 
بد من إتباع اســتراتيجية شــاملة 
ومتطورة، وأجهزة الكترونية تساعد 
على منع الغش، مع الرقابة الصارمة 

في إعطاء الدرجات.
واضــاف نحن مســتمرون في وضع 
املديــن  علــى  التوســع  خطــط 
القريــب والبعيــد وعلــى جميــع 
االصعدة، ســواء التوسع في البنى 
التحتيــة وتوفير اخلدمــات للطلبة 
او التوســع في اجلانــب العلمي في 
فضا  العلمية،  االقسام  استحداث 
واملســائية،  العليا  الدراســات  عن 
فقــد شــهدت الكليــة جملة من 
االســتحداثات فبعد ان كانت تضم 
أربعــة اقســام علميــة، مت العمل 
على التوســع ومراعاة سوق العمل 
واســتحداث مجموعة اقسام حتى 
أصبحت الكلية تضــم االن ثمانية 
اقسام علمية فمؤخرا مت استحداث 
قســم اللغة العربية، والدراســات 
العليا في قسم التفسير، ومت اعداد 
دراسة الستحداث دراسة املاجستير 
في قســم العلوم املالية واملصرفية 

اإلسامية.
وعــن البرنامــج احملــدد لانفتــاح 
الــذي يُعتمد كمعيار  على اجملتمع، 
عميد  اوضــح  الدولى  للتصنيــف 
الكليــة كان للنشــاط االجتماعي 
نصيب مــن ضمن خطــط العمل 
فــي الكلية ومد جســور التواصل 
والتعــاون مــع مؤسســات اجملتمع 
املدنــي، فضا عــن دور االيتام وكبار 
السن، فهنالك زيارات ميدانية ضمن 
الرقعة اجلغرافية مســتمرة لتقدمي 
الدعم لهذه املؤسســات، باإلضافة 
الــى االتصــاالت التــي جنريها مع 

الشــرطة اجملتمعية وعقد اللقاءات 
معهم للوقوف على أبرز املشــاكل 
التي يعانــي منها اجملتمــع، لتأخذ 
الكليــة دورهــا في االســهام في 
معاجلتهــا وتقدمي احللــول الناجعة 

لها.
واضــاف عميد الكليــة لدينا وحدة 
خاصة تختــص باإلرشــاد التربوي، 
ويتم انتداب اساتذة اكفاء ومن ذوي 
للعمل ضمن  التربــوي  االختصاص 
هــذه الوحــدة وللعصر النســائي 
مــكان للعمل فيهــا، ومت عقد ورش 
لتبصير  نقاشــية  وحلقــات  عمل 
والطالبات خصوصا  الطلبة عموما 
باملظاهر السلبية واخملاطر التي ميكن 
أن يتعرضوا لها مــن خال منصات 

التواصل االجتماعي.
وعن أنواع التعليم التي برزت مؤخرا 
في العراق بســبب اجلائحة الوبائية 
مــا يعــرف بالتعليــم املدمج كما 
أطلــق عليــه عراقيــاً، او “التعليم 
املزيج ، اّلتعليــم املتمازج، اّلتعليم 
املؤلف “ كمــا يطلق عٌليــه عامليا 
اوضح انــه نوع من أنــواع التعليم 
الذي ميــازج بن التعلــم الصفي - 
احلضوري - والتعليم االلكتروني عن 
بعــد ، واضاف في تصــوري ان وجود 
منط تعليم حديــث ضروري مواكبة 
وان  امللحــوظ،  العلمــي  للتطــور 
التعليم االلكترونــي هو أحد امناط 
التعليم املعتمد في كثير من الدول 
املدمج  التعليم  ان  وارى  املتقدمــة، 

ضــرورة ملحة وال بأس ان يســتمر 
العمل به بشكل محدود وفي نطاق 
ضيــق في بعــض املواد الدراســية 
التي ميكــن ان حتتمل هــذا النمط 
من التعليــم مثل مادة احلاســوب 
مثا الجل ان يتعــرف الطالب على 
في  اســتثمارها  وكيفية  التقنيات 

التعليم. 
واشــار الى ان املكتبــة االفتراضية 
االلكترونية واكبت التطور املتسارع 
فــي العالم، ملا تتميز بــه من فوائد 
والطلبــة  للباحثــن  حتصــى  ال 
علــى حد ســواء فمــع اول انطاق 
املكتبة االفتراضيــة التي اطلقتها 
الوزارة وضعنا خطــة عاجلة إلدراج 
مجلة كليتنا ضمــن قاعدة بيانات 

املكتبــة االفتراضيــة، ومت توجيــه 
بإنشــاء  التدريســية  الهيئــات 
حسابات للتســجيل ضمن املكتبة 
توجيه طلبة  االفتراضية، فضا عن 
املصادر  لإلفادة من  العليا  الدراسات 
ضمن تلــك املكتبة ملــا تضمه من 
مصادر ومراجع حديثة. ولفت عميد 
الكليــة الــى انــه مت التأكيد على 
موضوع االكثار من اقامة النشاطات 
مســتوى  على  والثقافية  العلمية 
الفراغ  التي من شأنها سد  الطلبة 
لديهــم، باإلضافة الى انشــاء فرق 
اقســام  في جميع  طوعية طابية 
الكلية الستغال اوقات فراغ الطلبة 
في اقامة جملــة فعاليات، وتوجيه 
زيارات  باقامــة  العلمية  االقســام 

ميدانيــة ملكتبة الكليــة واجلامعة 
واملكتبــات املركزية االخــرى واقامة 
اخملطوطات  لدور  العلمية  السفرات 
واملكتبة الوطنية. وفي ختام حديثه 
عن اخلطط التــي وضعت لتحديث 
املناهج الدراسية أو تطويرها قال هذا 
املوضوع من االمــور املهمة وهو من 
للمناهج  فاملراجعة  العمل،  اولويات 
الدراسية مستمرة بشكل دائم من 
خــال تفعيل دور اللجــان العلمية 
في االقسام العلمية، واالطاع على 
تقدمها  التــي  الســنوية  التقارير 
االســتبانات  وعمل  عام،  نهاية كل 
للمواد  الفائدة  التي تقيس معدالت 
الدراسية، وقد مت حتديث املناهج وفق 

رؤية ورسالة واهداف الكلية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املهندس محمد  الزراعة  وزير  وجه 
املشــتركة  اللجنة  اخلفاجي  كرمي 
ما بن وزارة الزراعة ووزارة الصناعة 
واملعادن الذي يترأســها مدير عام 
الدكتور  واملتابعة  التخطيط  دائرة 
ياسر حسن صالح بزيارة الشركة 
العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية 
البصرة للوقوف عن  في محافظة 
الداب  إنتاج سماد  لعمليات  كثب 

من أجل توفير كامل املســتلزمات 
الزراعيــة ومنها األســمدة الداب 
الزراعي  املوســم  خــال  واليوريا 
٢٠٢٣ لضمان جناح اخلطة   -  ٢٠٢٢

الزراعية وتشجيع اإلنتاج احمللي.
املشــتركة  اللجنــة  رئيــس  وزار 
وزارة  مــن  أعضائهــا  وبرفقــة 
الزراعة معمل إنتاج ســماد الداب 
التابع للشــركة العامة لصناعة 
األسمدة اجلنوبية ومت اإلطاع على 

العمل اجلاري فيه وتفقد اخلطوط 
لإلنتاج  املعمل  وجاهزية  اإلنتاجية 
فضاً عن املــواد األولية التجريبية 
املطلوبة في صناعة سماد الداب، 
وســتتم املباشــرة باإلنتاج احمللي 

حال ورود كافة املواد األولية.
وعلى هامش الزيارة مت اللقاء ما بن 
مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة 
ومديــر عــام الشــركة العامــة 
لاســمدة اجلنوبية بديع عبد اهلل 

احمــد والتأكيــد على تشــجيع 
العاملن  وحــث  الوطني  املنتــج 
في الشــركة على تكثيف اجلهود 
إلنتــاج وجتهيز الكميــة املطلوبة 
واملتعاقــد عليها من األســمدة ) 
الــداب واليوريا( فــي الوقت احملدد 
واملناسب ألكمال وتلبية احتياجات 
القطــاع الزراعــي وتنفيذ اخلطة 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقية  احلج  بعثة  رئيس  شــارك 
املسعودي  سامي  الشيخ  سماحة 
في اجللسة االفتتاحية األولى لندوة 

احلج الكبرى. 
احلج  لندوة  االولى  اجللســة  وترأس 
الكبرى في دورتها ال )46( الشــيخ 
الدكتــور صالــح بن عبــداهلل بن 
عبداحلميــد  مستشــار الديــوان 
امللكي عضو هيئة كبار العلماء في 

اململكة العربية السعودية. 
وجــرى خال النــدوة التــي كانت 
بعنوان ) احلج مابعد اجلائحة.. نسك 
وعناية( مناقشــة السبل الكفيلة 
باجناح موســم احلج لهــذا العام،  
وتقدمي اخلدمات التي تساعد احلجاج 

على اداء مناسكهم براحة ويسر. 
وحضر الندوة عدد من الوزراء ورؤساء 
بعثــات حــج العالم االســامي،  

اضافــة الى نخبــة مــن العلماء 
مختلف  من  واملثقفــن  واملفكرين 

الدول االسامية.

عامر عبدالعزيز 
أعلــن مدير عام الشــركة العامة 
لتجــارة احلبوب احدى تشــكيات 
وزارة التجــارة محمد حنون إطاق 
ملســتحقات  الرابعــة  الدفعــة 
الفاحــن واملزارعــن املســوقن 

حملصول احلنطة 2022 . 
وزارة  تخصيص  الى  حنون  واشــار 
املاليــة مبلــغ خمســمائة مليار 
للفاحن  دينــار كدفعة جديــدة 
املســوقن للموســم  احلالي وفي 
جميــع محافظات الباد  ، مضيفا 
ان الشركة ومن خال جلنة خاصة 
ســتقوم بتوزيع املبالغ على املراكز 
التســويقية بهــدف تســليمها 
للفاحن اعتمادا “ على اســبقية 

نسبة اســتام الكميات املسوقة 
وفــي اطــار مبــدأ العدالــة في 

التسليم . 
واشــار املدير العام الــى أن املبالغ 
تصفير  فــي  ستســهم  اجلديدة 

اســتحقاقات الفاحــن في عدة 
محافظات ابرزهــا البصرة واملثنى 
واملثنــى والنجف وهــي احملافظات 
التي كان لها االولوية بالتســويق 
، وبن أن إجمالــي كميات احلنطة 
احملليــة املســوقة ملراكز تســويق 
املليونن و100  الشركة تقترب من 
الــف طن  وهو رقم جيد قياســا” 
ملا ميــر به العالم مــن ازمة حبوب 
حرجة جدا” .واوضح املدير العام ان  
ماكاتنا احلسابية تواصل التنسيق 
والتواصل مع إدارات الفروع واملواقع 
املاليــة  املســتحقات  لتســديد 
وتسليمها للفاح بدون تأخير على 
وفق التسلسات املشمولة حسب 

الضوابط التسويقيه .

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس االحتــاد العام للجمعيات 
الفاحيــة التعاونيــة فــي العراق، 
حســن نصيف التميمي رئاســات 
إلى  والقضــاء،  والبرملان  احلكومــة 
تفاقــم ظاهرة جتريف  ملنع  التحرك 
أن هذه الظاهرة  البســاتن، مؤكداً 

أثرت سلباً على الباد.
وقال التميمي إن “جتريف البســاتن 
أصبح منتشــراً بشــكل واسع في 
عمــوم احملافظــات العراقية ومنها 
العاصمة بغداد، ما ســيؤثر ســلباً 

على مناخ العراق”.
واشــار الى ان “هناك عمليات جتريف 
للبســاتن في الكوفــة، وهذا يدل 
تطبيق  البعض، وضعف  على جهل 

القانون، وطالبنا ســابقا وبشــكل 
متكرر بتشــريع قانون يُجّرم جتريف 
البساتن وقلع األشــجار، وفي حال 
لم تتخذ احلكومة إجراءات حاسمة 
املشكلة،  ســتتفاقم  الصدد  بهذا 
وهذا مــا ناحظه فــي محافظات 
بابــل والنجف وكربــاء من جتريف 

للبساتن”.
وطالــب التميمي، مجلــس النواب 
التجريف”،  مينــع  قانون  بـ”تشــريع 
القضاء  فيما دعــا رئيس مجلــس 
االعلى، فائق زيدان، إلى “إصدار قانون 
يتضمن عقوبات قاســية بحق كل 

يقوم بالتجريف”.
ويرى التميمي ان هناك “تناقض من 
قبــل احلكومة حيث رصــدت أكثر 

من خمســة مليارات لغرض انشاء 
أحزمــة خضــراء حول املــدن، وفي 
البساتن،  يتم جتريف  الوقت نفسه 
فهي ترصــد األمــوال للزراعة ومن 

ناحية أخرى يتم جتريف البساتن”.
وشــهدت العديد البســاتن خال 
العقود املاضية فــي العراق، تراجعا 
عمليات  اســتمرار  بســبب  كبيرا، 
جتريفهــا لتحويلها إلــى مجمعات 
ســكنية، إضافة إلى اآلفــات التي 
تفتك بها ما يؤثر في إنتاجها، عاوة 
الواصلة  املائية  على قّلة احلصــص 
لها. وتبلغ نســبة مساحة الغابات 
الطبيعية واالصطناعية %1.6 فقط 
من مساحة العراق الكلية، بحسب 
إحصائيــة أعّدهــا اجلهــاز املركزي 

لإلحصاء في عام 2020.
أن  أكــدت  نفســها  واإلحصائيــة 
%69 مــن مســاحة العــراق تعــد 
“أراٍض متدهــورة” ألن %15.6 منهــا 
“متصحــرة” و%53.9 أراٍض مهــّددة 

بالتصحر.
14 مليار شجرة  إلى  العراق  ويحتاج 
إلحيــاء املناطــق التــي تعاني من 
التصحــر، واحلفاظ علــى بيئته من 
لوزارة  املناخيــة، وفقــاً  التغيــرات 

الزراعة العراقية.
جدير بالذكر، أن العراق يصّنف األول 
عامليا املتأثر بالتغيــرات املناخية مما 
ينــذر بجفاف كبير، ويعــد من أكثر 
البلدان تضررا من ناحية شــح املياه 

واألمن الغذائي. 

حصلت كليتنا على المراتب الثالث األولى
وبشكل متكرر في تقييم األداء ولسنوات عدة

عميد كلية العلوم االسالمية للصباح الجديد :

كان للنشاط 
االجتماعي نصيب 
من ضمن خطط 

العمل في الكلية 
ومد جسور التواصل 

والتعاون مع 
مؤسسات المجتمع 

المدني، فضال عن 
دور االيتام وكبار 

السن

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مســؤول مبنظمة احلج والزيارة االيرانية 
امس االثنن انه تقرر الســماح للزوار الراغبن 
بزيارة العتبات املقدســة فــي العراق في يوم 

عرفة بالسفر برا بشكل فردي.
واوضح مســاعد شــؤون العتبات املقدسة 
مبنظمة احلج والزيــارة، صحبت اهلل رحماني 
في تصريــح صحفي، ان في ســفر الزائرين، 
يتم إعطــاء األولوية لثاث قضايا هي التأمن 

والصحة وسامة الزائرين”.
وقال: مع زيادة الطلب على السفر الفردي إلى 
العتبات املقدســة في يــوم عرفة عبر احلدود 
البرية، اضطرت مكاتب تســجيل الزوار التي 
إلى تقــدمي اخلدمات  القوافل  بارســال  تقوم 
التي يحتاجهــا الزائرون بنــاًء على رغباتهم 
وامكانياتهــم، في حالة الرحــات الفردية أو 
اجلماعية، وبهذه الطريقة، يتم تنظيم رحات 
ســفر الزائرين إلى العتبات املقدسة في يوم 
عرفة بشــكل فردي، وميكن ملن يرغب في زيارة 
اإلمام احلسن )ع( في كرباء املقدسة الذهاب 
إلى العراق عبر احلدود البرية من دون التسجيل 

في قوافل الزائرين اجلماعية.
واشار رحماني الى جهود منظمة احلج والزيارة 
لتســهيل الســفر إلى العتبات املقدســة 
وخفض تكلفتها، مضيفا: هذا القرار سينفذ 
ابتداء من اليوم الثاثاء لتســهيل سفر الزوار  
إلــى العتبات املقدســة وتسســتمر خطة 
تنظيم الســفر البري حتى يــوم عرفة االحد 

املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغداد عن تشــكيل جلنة عليا 
ملعاجلة شــحة املاء الصافي التي قد تظهر 
في بعض احياء العاصمة بغداد خال فصل 

الصيف .
وذكر بيــان لامانــة ان “ امن بغــداد وجه 
امانة  برئاســة وكيل  بتشــكيل جلنة عليا 
بغــداد للشــؤون الفنية وعضويــة مديري 
عامــي دوائر )ماء بغداد ، التخطيط واملتابعة 
، الوحــدات االنتاجية ، العاقــات واالعام ، 
احلراسات واالمن ، الدائرة البلدية التي تظهر 

فيها الشحة( “.
وتابــع ان “ اللجنة كلفت مبهام ايجاد احللول 
الناجعة والعاجلة لتأمن وصول املاء الصالح 
للشرب للمناطق التي قد تظهر فيها شحة 

للماء “.
واضاف ان “ امن بغداد خول اللجنة املذكورة 
جميع الصاحيــات الازمة المتــام االعمال 
املواطنن  اليها مبا يخــدم مصلحة  املوكلة 
ويؤمن كميــات املياه الكافية لســد حاجة 

املناطق التي قد تعاني من الشحة “.
كما دعــت امانة بغــداد جميــع املواطنن 
للتعاون معها عبر ترشــيد اســتعمال املاء 
الصالح للشرب وعدم التجاوز على الشبكة 
او اخلطوط الرئيسة التي تسبب بهدر وتلوث 
املياه وضعف وصولهــا لبعض االحياء التي 

حتتاجها “. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التربيــة امس االثنــن، انطاق 
اختبارات التســريع لتاميــذ الصف اخلامس 
االبتدائــي ، اســتعداداً خلــوض االمتحانــات 
النهائية مــع أقرانهم في الصف الســادس 

االبتدائي في حال حتقيقهم النجاح.
وقال مدير عــام التقومي واالمتحانات، شــاكر 
نعمــة عبد عون، فــي بيان إن “الــوزارة أنهت 
الذي  االختبار  بإجــراء  اخلاصة  اســتعداداتها 
شــارك فيه نحــو 6400 تلميــذ وتلميذة من 

مختلف احملافظات”.
وأضــاف، أن “هذه اخلطوة تعتبــر من التجارب 
الناجحــة في وزارة التربية مِلــا لها من اثر في 
خلــق حال مــن التنافس بــن التاميذ خال 
العام الدراســي، إذ أن التلميذ الذي يجتاز ذلك 
االختبار يكــون مؤهاً للدخول في االمتحانات 
االبتدائي  الســادس  الصف  لتاميذ  النهائية 

الدور الثاني.

اليوم .. السماح للزوار 
االيرانيين بدخول العراق 

بشكل فردي برًا

امانة بغداد تشكل لجنة 
عليا لمعالجة شحة الماء

التربية تعلن بدء اختبارات 
التسريع لتالميذ الصف 

الخامس االبتدائي

الزراعة تتابع عمليات اإلنتاج المحلي لسماد الداب في البصرة

رئيس البعثة العراقية يشارك 
في الجلسة األولى لندوة الحج الكبرى 

تجارة الحبوب تعلن تخصيص مبلغ 500 مليار 
جديده كمستحقات لمسوقي الحنطة 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
على  السيطرة  البريطاني  اجليش  اســتعاد 
االول  و”يوتيوب”، امس  “تويتر”  حسابيه على 
األحد، بعــد أن مت اختراقهمــا لفترة وجيزة 
واستخدامهما لنشــر مواد ترويجية لتبادل 
العمــات املشــفرة، والرموز غيــر القابلة 

.NFT لاستبدال
وجاء في منشــور للمكتب الصحفي التابع 
لوزارة الدفــاع البريطانية على تويتر: “نعتذر 
ســنجري  للخدمة.  املؤقت  االنقطــاع  عن 

حتقيقا بشأن احلادث”.
والحقــا، جاء في تغريدة أخــرى للوزارة أنها 

تأخذ املوضوع “بجدية بالغة”.
وكان القراصنة قد نشــروا فيديوهات حول 
العمــات املشــفرة وصورا لرجــل األعمال 
األميركي، إيلون ماســك، علــى قناة اجليش 
على “يوتيوب”، بينما أعاد احلســاب الرسمي 
للجيش على تويتر تغريد عدد من الرســائل 
املتصلة بالرموز غير القابلة لاســتبدال “أن 

إف تي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أســفر انهيار جرف جليدي في جبال األلب 
شــمالي إيطيا عن مصرع ســتة أشخاص 
على أقل، وذلك وســط درجــات حرارة أعلى 
من املعتاد، بحســبما ما ذكــرت صحيفة 

“إندبندنت” البريطانية.
وأدى االنهيــار إلى فقدان مــا اليقل عن 12 
شــخصا في االنهيار الذي حدث بعد ظهر 
أمــس األحد، بينمــا أصيب مــا ال يقل عن 
ثمانية أشــخاص من بينهم واحد في حالة 
حرجة، وفقا جليانباولو بوتاســن، مستشار 
احلماية املدنية اإلقليمي في منطقة فينيتو،
وجاءت تلك احلادثة عقب يوم من تســجيل 
ارتفاع قياســي في درجة احلرارة في منطقة 
فينيتو، إذ جتاوزت درجة احلرارة في بعض أجزاء 

املنطقة 40 درجة مئوية.
وذكرت بعض املصادر، بلغــت درجات احلرارة 
فوق قمة مارمــوالدا حوالي 10 درجات، علما 
أن درجــات احلرارة دون درجة التجمد )أقل من 
صفر( تطغى طــوال العام أعلى قمم جبال 

األلب.
جتدر اإلشــارة إلى  ارتفاع جبل مارموالد يبلغ 
ا 3343 مترا فوق مســتوى سطح البحر، مما 
يجعله واحدا من أعلى اجلبال في سلســلة 

جبال الدولوميت الصخرية في إيطاليا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا نائب مجلس الدوما الروســي عن حزب 
“روســيا املوحدة”، أوليغ موروزوف، إلى اعتبار 

الواليات املتحدة دولة إرهابية.
وشــدد مــوروزوف فــي حديــث لوكالــة 
بعقد  املطالبة  على ضــرورة  “ســبوتنيك” 
اجتماع خــاص جمللس األمــن الدولي إلعان 

الواليات املتحدة دولة إرهابية.
وكان مراســلو “ســبوتنيك” قد كشــفوا 
التابع   ”GeoEye-1“ أن القمــرا الصناعــي 
األمريكية، قــام بتصوير   Maxar لشــركة 
مدينــة بلغورود الروســية قبــل 3 أيام من 
تعرضها لقصــف صاروخي من قبل القوات 
األوكرانية. وقال مــوروزوف إن قيام الواليات 
املتحدة بتسليم املعلومات التي استخدمت 
للقصف على املدينة الروســية إلى أوكرانيا 
يعنــي املشــاركة في العدوان ضد روســيا 

والقيام بالعمل اإلرهابي.

الجيش البريطاني يستعيد 
السيطرة على حسابيه
 في تويتر”ويوتيوب”

مصرع ستة  في انهيار 
جليدي بجبال األلب

نائب روسي يدعو
 إلى إعالن الواليات 

المتحدة دولة إرهابية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
تواجــه إدارة بايدن “حلظــة فريدة من 
نوعهــا”، إذ “طغــى موقف روســيا 
العدواني في أوروبا وسعي الصن إلى 
الهيمنة اإلقليمية في احمليط الهادئ 
علــى التهديدات املألوفــة مثل تلك 
التي تشكلها إيران ووكائها، أو حتى 
تلك املتعلقة باإلرهاب”، بحسب حتليل 
واحملللة  الصحفية  دميرجيان،  لكارون 
املتخصصة بالشــؤون الدفاعية في 

صحيفة واشنطن بوست.
ويقــول التحليل إنــه “بينما تتطلع 
احلكومة األميركيــة إلى إعادة ترتيب 
الرئيســين  احللفاء  فــإن  األولويات، 
في الشــرق األوســط،  مبــا في ذلك 
ينفد  وإسرائيل،  واإلمارات  السعودية 
صبرهــم، ويدركــون متامــا أن انتباه 
احلربي يتم  ورأس مالهــا  واشــنطن 

جذبهما إلى أماكن أخرى”.
ونقــل التحليل عــن رافائيل كوهن، 
الباحث في االســتراتيجية والعقيدة 
العســكرية فــي مؤسســة “راند” 
قوله إن “الســؤال األكبر الذي يتعن 
على صناع السياســة األميركين أن 
يتصارعــوا معه هو أنــه في مرحلة 
ما فــإن حلفاء الواليــات املتحدة في 
املنطقة سوف يبحثون عن طرق لردع 

إيران بأنفســهم إذا لــم يعتقدوا أن 
الواليات املتحدة ستردع إيران”.

وأجبرت موجة من املناورات الروســية 
واإليرانيــة ضد املصالــح األميركية 
العمليات  قائد  األوســط  الشرق  في 
األميركية اجلديد في الشرق األوسط، 
مايــكل إريــك كوريا، علــى “إجراء 
حســاب مبكر حــول كيفيــة إعادة 
تأســيس الردع دون إثارة صراع أوسع، 
وهي مشكلة دائمة اكتسبت إحلاحا 
جديدا وســط عدم االستقرار العاملي 
الــذي أشــعلته حرب موســكو في 

أوكرانيا”.
التقى  فقــد  الصحيفة،  وبحســب 
القيادة  تولى مسؤولية  الذي  اجلنرال، 
املركزيــة األميركية هــذا الربيع، في 
أواخر يونيو، مع عشرات اجلنود وقوات 
العمليــات اخلاصة واملتدربن األجانب 
املتمركزين في قاعدة التنف املترامية 
األطــراف في شــرق ســوريا والبالغ 

عددهم نحو 300 جندي.
وجــاءت الزيــارة بعد أيــام فقط من 
هجوم طائرات مقاتلة روســية على 
موقع قتالي يديــره مقاتلو املعارضة 

السورية داخل القاعدة.
روس،  عســكريون  مســؤولون  وأبلغ 
بانفجار مركبة مزعوم  مستشهدين 

زعمــوا أنه أصــاب قــوات احلكومة 
الســورية، األميركيــن بنيتهم قبل 
35 دقيقة من الهجوم، وفقا ملسؤول 

عسكري أميركي.
ولم يصب أي مــن األفراد األميركين 
بأذى في الضربة الروسية على التنف، 
لكن هذا “لم يكن عزاء كبيرا لكوريا 

الــذي وصف احلــادث بأنه جــزء من 
محاولة أوسع نطاقا من جانب خصوم 
هيمنتهم  لتأكيد  املتحــدة  الواليات 
على املنطقــة بينما يراهنون على أن 

الواليات املتحدة لن ترد”.
وأضــاف: “ســوف يدفعوننــا إلى ما 
يعتقدون أن حدودنا ستكون عليه ثم 

يعيدون تأسيس خطوطنا احلمراء”.
وشــهد شــهر يونيــو عــدة حاالت 
ملــا وصفه مســؤولون عســكريون 
أو  “استفزازية”  أعمال  بأنه  أميركيون 
“تصعيدية” أو “غير آمنة وغير مهنية” 

من جانب روسيا وإيران.
وباإلضافــة إلى الضربة فــي التنف، 

إنهم  أميركيــون  مســؤولون  قــال 
وثقوا تدخات لطائرات روســية تهدد 
فوق  األميركية  العسكرية  الطائرات 
ســوريا من خال مناورات فشلت في 
االلتزام ببروتوكوالت منع االشــتباك 
والتي  فترة طويلــة  الراســخة منذ 
تتطلب موافقــة كا اجلانبن، وليس 
مجــرد حتذير بعضهمــا البعض، من 
العمليات اخملطط لهــا التي ميكن أن 
تعرض أفراد أي من البلدين أو مصاحله 
للخطر، بحسب ما نقلته الصحيفة.
ســوء  وتزامــن  إيــران  اســتفزازات 
العاقة مع روســيا مــع تصعيد في 
االستفزازات من جانب إيران ووكائها، 
مبا في ذلك حادث شــبه مفاجئ في 
البحر عندما تسللت قوارب هجومية 
اإليراني  الثوري  احلرس  يديرها  سريعة 
إلى سفن أميركية في اخلليج العربي، 

واقتربت بشدة من إحداها.
إيــران بطائرات  التنف، هاجمت  وفي 
بدون طيــار في أكتوبر املاضي، واليزال 

باإلمكان رؤية عامات الهجوم.
األميركي  إن اجليش  ويقول مسؤولون 
لديه ما يكفي مــن القوة النارية في 
القاعدة لصد أي هجوم، حيث هناك 
مركبات مدرعــة ونظامان صاروخيان 
للمدفعيــة عاليــة احلركــة لضرب 

أي شــيء يتعدى علــى منطقة منع 
االشتباك احمليطة بالقاعدة.

لكن الصحيفة تقول إنه في معظم 
األحيــان، كما هو احلــال مع األصول 
من  أخــرى  أماكن  فــي  األميركيــة 
املنطقة، فــإن األســلحة تظل غير 
مســتخدمة ألن مخاطر الرد بالقوة 

تعتبر مرتفعة للغاية.
“اختبار” اخلطوط احلمراء

ونقلت الصحيفة عن وليام ويشــلر، 
مدير برامج الشرق األوسط في اجمللس 
األطلســي واملســؤول الســابق في 
البنتاغون قوله: “حتاول إيران بشــكل 
روتيني اختبــار أين قد تكون اخلطوط 
أبعد  إلى  احلمراء األميركية، وتســير 

من ذلك”.
وأضــاف أنهــم “يحاولــون إنشــاء 
الســلوكيات  من  مقبولة  مجموعة 
التــي تعمــل لصاحلهم وقــد قبلنا 
إلى حــد كبير هذه املعاييــر اخلبيثة 

للسلوك على مدى إدارات متعددة”.
ويقــول خبــراء إن تقليــص الواليات 
الشــرق  في  قواتها  املتحدة حلجــم 
األوســط بعد عقود مــن احلرب في 
والعــراق، خلــق فرصا  أفغانســتان 
للخصــوم  “إلظهــار أنهــم قوة ال 

يستهان بها”.

تقرير: واشنطن تواجه »اختبار الخطوط الحمر« مع الحلفاء

متابعة ـ الصباح الجديد:

يبدو أن انفراجة قريبة ستشهدها 
بعد  اإلسبانية،  اجلزائرية  العاقات 
أن تســبب دعم مدريــد للمغرب 
بقضيــة الصحــراء الغربية، في 
اجلزائر  العاقات، وتعليــق  توتيــر 
معاهدة الصداقة وحســن اجلوار 
مع مدريد، حيــث اعتمد مجلس 
اقتراح  النواب اإلســباني مشروع 
يدعو إلى عودة الباد إلى موقفها 
احليــادي، وإعادة العاقــات الودية 
مع اجلزائــر، وهو ما يعنــي نصراً 
بخاصة  اجلزائرية،  للدبلوماســية 
بعــد أن حتول موقــف مدريد من 
االســتفزاز إلى الضغــط بإدخال 

االحتاد األوروبي على خط األزمة.
وجــاءت تصريحات وزير الشــؤون 
والتعاون  األوروبي  واالحتاد  اخلارجية 
ألباريس  مانويل  اإلسباني خوسي 
بأن هناك بالفعل عرقلة للعمليات 
رصدتها  اجلزائر،  قبل  من  التجارية 
اقتراب  األوروبية، لتؤكد  املفوضية 

موعد تدخل االحتاد األوروبي.

تصريحات وإشارات
ويظهــر جليــاً عــزم مدريد على 
إقحام االحتــاد األوروبي في أزمتها 
مع اجلزائر بغية الضغط تارة، ومن 
أجل االحتماء تارة أخرى، والتوسط 
مرة ثالثة، وهو ما يفهم من إشارة 
رئيس الدبلوماســية اإلســبانية 
إلــى أن املفوضية األوروبية تطلب 
توضيحــات مــن اجلزائــر في كل 
مرة حُتظــر فيها عمليــة جتارية، 
وأن العاقــات التجارية بن الدول 
األوروبي  االحتــاد  فــي  األعضــاء 
ودولة أجنبية هــي من اختصاص 
تراقب  التي  األوروبيــة،  املفوضية 
الوضع، وأيضاً في  عن كثب تطور 
قوله “على الرغم من التصريحات 
اجلزائريــة التــي تزعم بــأن األمر 
يتعلق بتخيات ســيئة النية من 
جانب إسبانيا، إال أن هناك بالفعل 

عرقلة للعمليات التجارية”.

كما أن العرض الذي قدمته كاتبة 
الدولة اإلســبانية للتجارة جيانا 
البرملــان، مينح بعض  أمام  منديز، 
اإلشــارات إلى “تعبئة” تستهدف 
دفع االحتاد األوروبــي إلى التدخل، 
إذ أبــرزت أمــام جلنــة الصناعة 
“نشهد،  أنه  والسياحة،  والتجارة 
بحكم الواقــع، جتميداً للتدفقات 
التجارية فــي كا االجتاهن، وهو 
إلينا، انتهاكاً  ما ميثل، بالنســبة 
التفاقيــة الشــراكة املبرمة مع 
االحتاد األوروبي”. وأضافت أن اجلزائر 
“تنتهك اتفاقها التجاري مع االحتاد 
األوروبي من خال حظر التدفقات 
اجلاريــة  واملدفوعــات  التجاريــة 

وحركة رؤوس األموال، والتمييز بن 
االحتاد  في  األعضــاء  الدول  إحدى 
األخرى”،  بالــدول  مقارنة  األوروبي 
مشددة على أن معاهدة الصداقة 
املوقعة بــن مدريــد واجلزائر في 
2002 ال حتدد العاقــات التجارية 
بن البلدين ألن ذلك من اختصاص 
املسؤولة  وشددت  األوروبي.  االحتاد 
حوار  إجراء  على ضرورة  اإلسبانية 
ثنائي الســتعادة عاقــة متوازنة 
قائمة علــى االحترام بن البلدين، 
موضحة أن اجلزائر شريك سياسي 
وجتاري اســتراتيجي، وكذلك دولة 
صديقــة وجارة. وأضافــت أن “ما 
يبقــى أمامنــا هو التحــول إلى 

القنوات الدبلوماســية، وتفضيل 
احلوار على أي خيار آخر”. وفي حن 
لم يتجــاوب االحتــاد األوروبي مع 
الطلبات غير املباشرة ملدريد، إال أن 
ممثله السامي للسياسة اخلارجية 
واألمن جوزيب بوريل، ونائب الرئيس 
التنفيــذي للمفوضيــة األوروبية 
أعربا  دومبروفســكيس،  فالديس 
البالغ  “القلق  في وقت سابق، عن 
لبروكســل” إزاء القــرار املتخــذ 
من طرف اجلزائر في شــأن تعليق 
معاهدة الصداقة وحســن اجلوار 

املوقعة مع إسبانيا عام 2002.
في الســياق، يعتبر أستاذ العلوم 
السياســية ســمير محــرز في 

“اجلزائــر  أن  صحفــي  تصريــح 
ملتزمة كل تعهداتها السياسية 
والدبلوماسية، وهذه  واالقتصادية 
نقطة وجب تأكيدهــا حتى ننزع 
اللبــس عن املوضوع في شــكله 

العام والبروتوكولي”.
يقول محرز إن احلكومة اإلسبانية 
دخلــت مرحلة جديــدة، وانتقلت 
إلى الضغط على الطرف اجلزائري 
بعد أن أنهت موضوع االســتفزاز 
الدبلوماسي الذي دام طوياً، على 
الرغم من أن اجلزائــر تعاملت مع 
مدريــد بكثير مــن العقانية في 
تصريحات  إلى  مشيراً  امللف،  هذا 
املسؤولن اجلزائرين بأن االلتزامات 

اجتاه إسبانيا ستبقى معموالً بها 
لغاية نهاية العقود.

ويتابع في مــا يخص تدخل االحتاد 
اجلزائــر ماضية في  أن  األوروبــي، 
مواقفها وقراراتها الدبلوماســية 
ألن التهجم لــم يُكن من طرفها، 
واالحتاد األوروبــي على علم بخبايا 
هذا امللف، ألن اجلزائر أرسلت تقارير 
إلــى كل األطــراف املعنية بهذه 
وقت سابق  في  ونقلت  املســألة. 
كوفيدونســيال”  “آل  صحيفــة 
اخلارجيــة  وزيــر  أن  اإلســبانية، 
طلب  ألباريس،  مانويل  خوســيه 
مع  الوساطة  في  بوريل  مساعدة 
اجلزائــر لتجاوز األزمة، وكشــفت 
عن رفض اجلزائر الرد على اتصاالت 

ألباريس.
ودفعت األخبــار الواردة من مدريد، 
إلى تدخل اجلانــب اجلزائري في 23 
نيســان 2022، على لســان أحد 
املسؤولن الذي رفض الكشف عن 
هويته، وفق مــا نقلته الصحافة 
احمللية، إذ أوضــح أن األزمة احلالية 
هي حصرية بن اجلزائر وإســبانيا 
وليــس مع االحتــاد األوروبــي، وأن 
املتسببن فيها هم من يسهمون 
أن اجلزائر  فــي حلهــا، مضيفــاً 
ليســت لديها مشكلة مع االحتاد 
ثنائية  األزمة  أن  األوروبي بحكــم 
وشدد  معه.  وليســت  مدريد  مع 
على أنــه “يجب عدم الســقوط 
في بعض املغالطات، ويتعن على 
مباشرة  بطريقة  يتحملون  الذين 
مسؤولية هذه األزمة أن يشاركوا 

ويسهموا في جتاوزها”.
في املقابل، اعتمد مجلس النواب 
يدعو  اقتراح  مشــروع  اإلسباني، 
احليادي  إلى موقفها  لعودة مدريد 
وإعادة  الغربية  الصحراء  في شأن 
العاقــات الوديــة مــع اجلزائــر، 
اإلعام  أوردته وسائل  ما  وبحسب 
على  التصويت  مت  فقد  اإلسبانية، 
مشــروع االقتراح هذا في جلسة 
عامة، بغالبيــة 193 صوتاً مقابل 
أربعــة عن  110 ضــد، وامتنــاع 

التصويت.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بعد الفشل الذي منيت به احملادثات 
األخيرة التي عقدت األسبوع املاضي 
بن إيران والواليات املتحدة بطريقة 
غير مباشــرة فــي الدوحة، أعلنت 
طهــران عن جولــة جديدة يحضر 
لها، اذ أفاد كبير املفاوضن اإليرانين 
علي باقري كاني أن املشاورات جارية 
من أجل حتديد موعد ومكان جولة 

جديدة من احملادثات النووية.
وقــال باقري كاني إن بــاده واالحتاد 
األوروبي يبحثان ويناقشــان “موعد 

بحسب  املقبلة،  املفاوضات  ومكان 
ما نقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية، 
أمــس االول األحد. إال أن املســؤول 
اإليرانــي لم يحــدد مــا إذا كانت 
اجلولة القادمة ســتعقد بن باده 
4 + 1 )بريطانيا والصن  ومجموعة 
وفرنسا وروسيا باإلضافة إلى أملانيا( 
أم ســتجرى بشــكل غير مباشر 

بينها وبن الواليات املتحدة.
يذكــر أن احملادثــات النوويــة التي 
انطلقــت الثاثــاء املاضــي فــي 
العاصمــة القطرية بشــكل غير 

مباشر بن الوفد اإليراني واألميركي 
كانــت انتهت بخيبة أمــل، إذ لم 
حتقــق أي تقدم يذكــر في مواقف 

الطرفن، السيما اإليراني.
وأعلن متحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركية في اليوم التالي )األربعاء 
“باده تشــعر بخيبة  أّن  يونيو(   29
أمــل ألّن طهران رفضت، مرة أخرى، 
االستجابة بشــكل إيجابي ملبادرة 
االحّتــاد األوروبي، وبالتالــي لم يتّم 

إحراز أّي تقدم خال املفاوضات”.
كمــا أضــاف حينهــا أّن احملادثات 

فشــلت ألّن “إيران أثــارت نقاطاً ال 
عاقة لها بخطة العمل الشاملة 
الرســمي  )االســم  املشــتركة 
التفــاق 2015(، معتبرا أنها لم تبد 
استعداداً التخاذ قرار جوهري بشأن 
ما إذا كانت تريد إحيــاء االتفاق أم 
دفنــه!. بدوره، أكد منّســق االحتاد 
األوروبي إنريكي مــورا أّن محادثات 
الدوحة لم تســفر عــن “التقّدم” 
الــذي كان يأملــه االحتــاد. وكتب 
حينها في تغريدة على حســابها 
بتويتر أرفقها بصورة له خال لقاء 

مع علي باقري كني “يومان مكثفان 
مــن احملادثات غير املباشــرة لم تؤد 
لســوء احلظ بعــد للتقــدم الذي 
كان يأمله فريــق االحتاد األوروبي”إال 
أنه أوضــح أن العمل ســيتواصل 
من أجل إعــادة االتفاق الذي يخدم 
منع االنتشــار النووي واالســتقرار 

االقليمي ملساره”.
النووية كانت  احملادثــات  أن  يذكــر 
انطلقــت فــي فيينا منــذ أبريل 
املاضي، واستمرت على مدى  العام 
جوالت ماراثونية، قبل أن تتوقف في 

مارس املاضي، جراء بعض الطلبات 
املســتجدة مــن خارج  اإليرانيــة 
االتفاق، كرفع اســم احلرس الثوري 
للمنظمات  األميركية  القائمة  من 
اإلرهابية، فضا عن تشــددها في 

بعض الضمانات.
املباحثات  غرقــت  احلن  ذلك  ومنذ 
في حالة من اجلمود، إال أن املساعي 
األوروبية األخيرة دفعت نحو العودة 
الرياح  التفــاوض، لكن  إلى طاولة 
أتت بغير ما تشتهي سفن انريكي 

مورا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال السفير الروســي لدى الصن 
أندريه دينيسوف، إنه يجب توسيع 
مجلس األمــن الدولي لصالح دول 
إفريقيا وآســيا وأمريــكا الاتينية 
وأضاف  دميقراطيــة”.  “أكثر  جلعله 

الســفير، متحدثــا في اجللســة 
العامة ملنتدى األمم املتحدة للسام 
العاملــي في بكن: “حتــول مجلس 
الوقت  الدولــي عمليا فــي  األمن 
يســتخدمها  ســاحة  إلى  احلالي 
الدعائي،  للترويج  الغربيون  الزماء 

حيــث يعرضون وجهــات نظرهم 
على أنها احلقيقة املطلقة”. وشدد 
التصرفات  أن هذه  على  الســفير، 
املدمــرة، تزيــد من تباعــد أعضاء 
مجلــس األمن الدولــي، مما يجعل 
عمله أقل فعالية. وتابع الســفير 

الروسي: “وعلى هذه اخللفية، باتت 
إلــى إصــاح األمم املتحدة  احلاجة 
تشــكل ضرورة ماســة بشــكل 
خاص. وتؤيد روسيا توسيع مجلس 
إجماع  أســاس  الدولي على  األمن 
زيادة  ذلك يجب  ولتحقيق  واســع. 

حصة دول آســيا وإفريقيا وأمريكا 
الاتينية، لكــي يتمكن اجمللس من 
عكــس تطلعات شــعوب العالم 
في  دميقراطيــة”.  أكثــر  وليصبح 
أن  دينيسوف  أكد  نفســه،  الوقت 
روسيا ليست مستعدة لدعم ضم 

أملانيا واليابان إلــى هذا اجمللس ألن 
ذلك لن يغيــر التوازن الداخلي فيه 
بأي شكل من األشكال. وقال: “من 
ناحية أخــرى، نحن منفتحون على 
والبرازيل  الهنــد  انضمام  احتمال 

إلى مجلس األمن الدولي”.

نصر دبلوماسي للجزائر في أزمتها مع اسبانيا
واألخيرة تقحم االتحاد األوربي على خطها

رفضت دخول طرف ثالث ودعوات للجلوس إلى طاولة الحوار

إيران: نبحث مع االتحاد األوروبي الموعد المقبل لمفاوضات النووي

روسيا تعارض ضم ألمانيا واليابان إلى مجلس األمن وتدعم دول بعض القارات
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متابعة ـ الصباح الجديد:
واصلت تركيــا والفصائل املوالية 
العسكرية على  قواتها  تعزيز  لها 
خطوط التماس مع “قوات ســوريا 
الدميقراطية” )قســد( اســتعداداً 
للعملية املرتقبة، التي من املتوقع 

أن تبدأ في عيد األضحى.
ونفذت طائرة ُمسيَّرة تركية، أمس 
االول األحد، غارة جوية على موقع 
الطيران  استهدف  كما  لـ”قسد”، 
النظام  لقوات  آخر  موقعاً  التركي 
الســوري في منطقــة تل رفعت 
شــمال حلب، أسفرت عن خسائر 

مادية.
وقال نشــطاء في شــمال حلب، 
إن طائــرة ُمســيَّرة تركيــة مــن 
 ، اســتهدفت  “بيرقــدار”  طــراز 
سوريا  لـ”قوات  عســكرياً  موقعاً 
منطقة  في  )قسد(،  الدميقراطية” 
تل عيشة، بالقرب من منطقة تل 
رفعت شمال غربي حلب، وأسفرت 
الغارة عن إصابــة 6 من عناصرها 
بجــروح، وأعقبتهــا اشــتباكات 
عنيفــة وقصف بــري على طول 
خطــوط التمــاس فــي منطقة 
إلــى منطقة  وصوالً  رفعــت،  تل 
الكريديــة القريبــة مــن مدينة 
الباب شمال شــرقي حلب، بينما 
ركــزت القــوات التركية القصف 
املدفعــي والصاروخي على مواقع 
عســكرية لـ”قســد” في مناطق 
وقرى أم عدســة وأم جلــود وباك 
ويران والصيادة بريف منبج، شمال 

شرقي حلب.
يأتــي ذلك على وقــع ارتفاع وتيرة 
تهديــدات تركيــة ومــن فصائل 
“اجليش الوطني السوري” املدعومة 
من أنقرة، بشــن عملية عسكرية 
مشــتركة ضد “قســد”، وســط 
اســتنفار في القواعد العسكرية 
املنتشرة في شمال وشمال شرقي 
حلب، ووصول تعزيزات عســكرية 

ضخمــة للقــوات التركية تضم 
آليات عسكرية مصفحة، ومدافع 
ثقيلــة ودبابات وعــدداً كبيراً من 
اجلنــود، عبر منفذ باب الســامة 
شمال حلب، وانتشارها في املواقع 
القريبة من منطقة  العســكرية 
تــل رفعــت ومناطق دابــق ومارع 
شــمال حلــب، ووصــول معدات 
عســكرية لوجســتية، باإلضافة 
على  تشويش  وأنظمة  أجهزة  إلى 
من  اجلنوبية  املناطق  إلى  الطيران، 

احلدود  من  بالقرب  ومتركزها  تركيا، 
العملية  لبدء  استعداداً  السورية، 

العسكرية.
وأعلن مصدر عسكري في فصائل 
“كاً  أن  ألنقرة،  املوالية  “املعارضة” 
من اجمللس العسكري ملدينة منبج 
تركيا،  من  املدعومــن  رفعت  وتل 
إلى كافــة فصائل اجليش  إضافة 
الوطني السوري والقوات التركية، 
باتــت علــى أهبــة االســتعداد 
العاليــة،  القتاليــة  واجلاهزيــة 

للبدء  الصفــر  ســاعة  وبانتظار 
بالعمليــة العســكرية، والهدف 
هو حتريــر كل من مدينة تل رفعت 
لها، من  اجملــاورة  والقــرى  ومنبج 
)قســد( وقوات النظام الســوري 
للتصدي  مؤخراً  التي حتالفت معاً 

للعملية العسكرية التركية”.
“حتالف  إن  العسكري  املصدر  وقال 
قــوات النظــام الســوري و)قوات 
وانتشارها  الدميقراطية(،  ســوريا 
بشــكل مشــترك في مناطق تل 

رفعت وجوارها، لــن يؤخر أو يلغي 
إلى  مشيراً  العسكرية”،  العملية 
أن اســتهداف طائرة تركية صباح 
أمس موقعاً عسكرياً تابعاً لقوات 
2 من عناصرها،  النظام، وإصابــة 
وســط مدينة تــل رفعــت، كان 
“مبثابة رســالة واضحة من تركيا، 
بأنــه يتوجب على قــوات النظام 
مغــادرة املناطــق التــي حددتها 
القوات التركيــة هدفاً لعملياتها 

العسكرية املقبلة”.

وأكــد املصــدر أن “لــدى تركيــا 
وفصائل املعارضة السورية إصراراً 
نفوذها  تركيا  وبســط  حترير  على 
كامل  بشــكل  املنطقــة  علــى 
وإنشاء منطقة آمنة، بالتعاون مع 
الوطني الســوري،  فصائل اجليش 
ما يســمح بعــودة آالف املدنين 
من أبنــاء املناطق املهجرين، بفعل 
إلى ديارهم والعيش في  )قســد(، 

مناطقهم بأمان وسام”.
في غضــون ذلك، أجــرى “اجليش 
الوطنــي الســوري” اســتعراضاً 
تل  مدينة  أطراف  على  عســكرياً 
رفعت ومنطقــة عفرين في ريف 
حلب الشــمالي، حيــث انطلقت 
األرتــال العســكرية مــن طريق 
حلب،  ريــف  فــي  أعزاز  ســجو– 
وضمت مدافع ورشاشــات وآليات 
ثقيلــة ومدافع “هاون”، إضافة إلى 
عدد كبير من السيارات املصفحة 
وآالف املقاتلن، في وقت شــهدت 
فيــه مواقع “قســد” القريبة من 
فصائل  مــع  التمــاس  خطــوط 
وصول  التركية،  والقوات  املعارضة 
تعزيزات عســكرية جديدة، بينها 
وأعداد  ومتوسطة  ثقيلة  أسلحة 
اســتعداداً  العناصر،  مــن  كبيرة 
إن  مراقبون  وقال  األخيرة.  ملواجهة 
هناك إصراراً واضحاً من قبل تركيا 
لها  املوالية  الســورية  والفصائل 
بشن عملية عسكرية ضد “قسد” 
املعطيات  وبحسب  حلب.  بشمال 
الضخمة،  العســكرية  واحلشود 
فإن الهــدف هو الســيطرة على 
مناطق تــل رفعــت ومنبج بريف 
آمنة”،  “منطقــة  وإنشــاء  حلب، 
ورمبا تنطلق العملية العســكرية 
بأيام  التركية بعد عيــد األضحى 
قليلة، نظراً إلعان تركيا والفصائل 
العســكرية السورية املوالية لها، 
في  وانتشــارها  جاهزيتها  إكمال 

مواقع الهجوم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تظاهر مئات األشــخاص، في وقت 
مبكر من امــس االثنن في مدينة 
في شــمال  أوهايو  بواليــة  أكرون 
بّث مقطع  بعــد  املتحدة  الواليات 
فيديــو يُظهــر رُجاً أســودَ يُقتل 

برصاص الشرطة.
وكان جايانــد ووكــر )25 عاًما( قد  
قتــل فــي 27 يونيو املاضــي أثناء 
ارتكابه  إثــر  الشــرطة  هروبه من 
مخالفــة مرورّية، فــي حن أظهر 
مقطع فيديو عنيف جًدا نشــرته 
اخترق  وقد  الشاّب  األحد،  الشرطة 

الرصاص جسده.
تاميز”،  “نيويورك  صحيفة  وبحسب 
فإن الشرطة أوضحت أن والكر كان 

وليس  واحدة  مــرور  لديه مخالفة 
لديه ســجل جنائي وأنها ســعت 
في البداية إليقافه بسبب مخالفة 
مرورية. وقالت الشــرطة إن ثمانية 
ضباط متورطن بشكل مباشر في 
إطاق النار منحوا إجازة إدارية وفقا 

لسياسة اإلدارة.
وقالــت الشــرطة خــال املؤمتــر 
الصحفــي أنــه “مت العثــور على 
مســدس في وقت الحق في سيارة 
الســيد ووكر وأنــه مت العثور على 
غاف رصاصة حيث قالوا إنه أطلق 
النــار وأنه يتفق مع الســاح الذي 
مت العثور عليه في ســيارة السيد 

ووكر. 
وأظهــرت صــورة ثابتة نشــرتها 

الشــرطة مسدًســا على املقعد 
وخامتًا ذهبًيا يعــود لصديقة ووكر 
التي قضت مؤخرًا في حادث سيارة.
مناهضــة  جمعّيــات  وكانــت 
للعنصرّيــة دعــت إلى يــوم رابع 
أكرون  مدينة  فــي  التظاهرات  من 
190 ألف نســمة  التــي تقطنها 
والقريبة من كليفاند، وظّلت هذه 
بعض  باستثناء  سلمّية،  املسيرات 
التوّتــر الذي ُســّجل عندما اقترب 
متظاهرون من طوق أمنّي وشتموا 
عناصر الشــرطة، وفقــا ملا ذكرت 

وكالة فرانس برس.
وخشية حصول اضطرابات، نشرت 
مثل  ثقيلــة،  معّدات  الســلطات 
كاسحات اجلليد، في محيط مركز 

الشرطة بهدف حمايته.
أكرون  مدينة  ووّجه عمدة وشرطة 
األحد دعوات إلى التهدئة بعد نشر 
مقطع فيديو يُظهر إقدام الشرطة 
على قتل الرجل األســود الذي قال 

محاميه إّنه أصيب بـ60 طلقة.
وقال عمــدة املدينة دان هوريغان إّن 
التعبير عن  “كثيرين سيرغبون في 
سخطهم علًنا، وأنا أؤّيد متاًما حّق 
ســّكاننا في التجّمع الســلمي”. 
وعّبر خال مؤمتر صحافي عن حزنه 
الكبيــر، مضيًفا “لكّنــي آمل في 
أن يكــون الناس مّتفقــن على أّن 

العنف والدمار ليسا هما احلّل”.
من جهتــه، قال رئيس الشــرطة 
الطبيب  تقرير  إّن  ســتيف ميليت 

الشرعّي سّجل وجود 60 إصابة في 
جّثة ووكــر. وقد أوِقف إداريًا عناصر 
الشــرطة املعنّيــون مبقتلــه، في 
انتظار انتهــاء التحقيق القضائي، 
في حن ُفِتح حتقيق داخلي حسب 
ما أّكدت الشــرطة. ووفًقا لوسائل 
إعــام محّليــة، أطلــق ثمانيــة 
شرطّين أكثر من 90 رصاصة باّتاه 
ووكر، بينما ذكــرت منّظمة “حياة 
الســود مهّمة” في حسابها على 

تويتر أن ووكر “أصيب بـ60 طلقة”.
وطالبــت عائلة ووكر الســلطات 
توضيحات،  بإعطائهــا  اخلميــس 
داعيًة خال مؤمتــر صحافي إلى أن 
تظّل التظاهرات الغاضبة سلمّية، 
بــدأ متظاهرون  وقــت  فــي  ذلك 

يتجمعون منذ األربعاء خارج مبنى 
أكرون  في  الشرطة  ومركز  البلدّية 
املعروفة بكونها مسقط رأس جنم 

كرة السلة ليبرون جيمس.
وقال بوبي ديســيلو، محامي أسرة 
“لم يكن  الصحافــة  أمــام  ووكر، 
وحًشــا، لم يكن شــخًصا شارك 
في جرمية بحياتــه”. وقالت قريبته 
الجوانا ووكــر دوكينز “كان جاياند 
شــابًا لطيًفــا ولــم يســّبب أّي 
مشكلة أبًدا”. وقّرر مجلس املدينة 
اخلميس إلغاء مهرجان سنوّي كان 
منتظرًا في عطلة نهاية األســبوع 
الوطني  العيد  ملناســبة  الطويلة 
)4 يوليو(، معتبــرة أّن “الوقت ليس 

مناسًبا لاحتفاالت”.

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى شمال سوريا
تمهيدًا للهجوم على تل رفعت ومنبج وإنشاء »منطقة آمنة«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهمت املتحدثة باســم اخلارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا باريس بانتهاك سرية احملادثات 
بوتن، ونظيره  الروسي فادميير  الرئيس  بن 

الفرنسي إميانويل ماكرون.
وقالت زاخاروفا فــي تعليقها على الفيلم 
الوثائقي “الرئيــس وأوروبا واحلرب” للمخرج 
الفرنســي غــي الغاشــا حــول خطوات 
ماكرون حلل الصراع األوكراني: “عندما يتم 
إجراء مكاملــات على أرفع مســتوى فهي 
بالطبع مســألة ســرية، وبطبيعة احلال، 
هذه مفاوضات مغلقــة. ولكنه اتضح أنه 
منذ شــهرين عندما اتصل ماكرون برئيس 
روسيا، مت تسجيل احملادثة بالكامل بواسطة 
كاميرات صحفين كانوا جالسن يصورون 
كل شــيء. هذا مثال على حقيقة أن هذه 
التي يفهمــون بها كلمة  الطريقــة  هي 

“دبلوماسية”.
وأشــارت إلى أنه من الصعب توقع السرية 
من اجلانب الفرنسي بعد نشر لقطات من 
محادثــات ماكرون املغلقــة مع بوتن على 

التلفزيون الفرنسي.
وجرى عــرض الفيلم الوثائقي يوم اخلميس 
الثانية، حيث ركز   على القناة الفرنســية 
علــى جهود ماكــرون الدبلوماســية حلل 
األزمــة األوكرانية، ومحادثاتــه مع الرئيس 

الروسي وقادة آخرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التركي حملة واســعة  “الوطن”  أطلق حزب 
النطاق فــي املدن الرئيســية للباد من أجل 
الناتو، حســبما  انســحاب تركيا من حلف 

أفادت صحيفة “أيدينليك” امس االثنن.
جاء ذلك بعد أن صرح األمن العام لـ”الوطن” 
دوغو بيرينجيك، بأن احلزب يعتزم االقتراح على 
حكومة الباد االنســحاب من الناتو، مشيرا 
إلــى أن العمليــة “مهمة ملســتقبل تركيا 

االقتصادي”.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن حملــة “لنترك 
الناتو!” التي أطلقها حزب “الوطن” في جميع 
أنحاء الباد، حظيت باهتمام جميع قطاعات 
اجملتمع، ودعمها ســكان املدن، الذين توافدوا 
إلى الطاوالت التي مت نشــرها في الســاحات 

العامة مبناطقهم جلمع التواقيع.
وفي تصريحات للصحيفة، قال رؤســاء فروع 
احلزب في اسطنبول وإسكي شهر وأيدين إن 

“دعم احلملة يعكس مطالب الشعب”.
وحزب “الوطن” غير ممثل في اجلمعية الوطنية 
الكبرى “البرملان” لتركيا، ويدافع بنشــاط عن 
سياسة تركيا الوثيقة مع الفضاء األوراسي، 
ويدعو أنقرة إلى “االعتراف بشبه جزيرة القرم 

على أنها روسية”.

زاخاروفا: فرنسا انتهكت 
سرية المحادثات بين 

بوتين وماكرون

حزب تركي يطلق 
حملة من أجل خروج 

البالد من الناتو

مظاهرات في أوهايو األميركية بعد نشر فيديو مقتل شاب أسود على يد الشرطة
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5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2408
التاريخ: 2022/6/29

م/ إعالن
تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدنــاه العائدة الى مديرية بلدية جصان وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، ))بطريقة املساطحة((، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدية جصان خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في 
متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط والشروط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط:

1- ان مدة العقد )10( سنة حسب محضر التقدير ومن ضمنها مدة التنفيذ البالغة 6 ستة اشهر.
2- يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد املساطحة

3- يلتزم املساطح بتنفيذ املساطحة وفق املواصفات احملددة في الكشف وبإشراف اجلهة املستفيدة )البلدية(
4- تقدمي مبلغ ضمان التشــييد يعادل بدل املســاطحة لتلك املدة وفي حال عدم التشــييد خاللها يصادر مبلــغ الضمانة ويعتبر عقد 

املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى اجلهة املالكة البلدية من دون مقابل
5- إذا تأخر املساطح عن تسديد االيجار السنوي في موعده ففي هذه احلالة يحمل املساطح غرامة تأخيرية

6- ليس للمساطح ان يتصرف باملساطحة بالبيع او التنازل او االيجار
7- تنقل ملكية البناء واملنشــآت عند انتهاء املساطحة الى اجلهة املستفيدة )البلدية( وحسب محضر االستالم االبتدائي وبحالة جيدة 

وصاحلة لالستعمال
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ احلي

رقم االضبارة: 22/خ/2021
التاريخ: 2022/7/3

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ احلي العقار تسلســل حصة 
املديــن في العقار املرقــم 58/ م 9/ العكابية في 
املوفقية والعائدة للمدين )ســامر عدنان محمد( 
احملجوز لقــاء طلب الدائن )ليث محســن مايود( 
والبالغ )46865000( دينار فعلى الراغب بالشــراء 
مراجعة هــذه املديريــة حالل مــدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبا معه 
التأمينات القانونية عشــرة من املائة من القيمة 
املقدرة وشــهادة اجلنســية العراقية وان رســم 

التسجيل والداللية على املشتري
حصة املديــن مقدارها )82( دومن في العقار املرقم 

58/1/م/9/ العكابية
املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان
مديرة تنفيذ احلي

املواصفات:
1- موقعه ورقمه: 58/1/م/9/ العكابية

2- جنسه ونوعه: ارض زراعية
3- حدوده واوصافه: العكابية/ املوفقية

4- مشــتمالته: )590( دومن/ مشــيدات ومحاطة 
بسياج بي ار سي

5- مساحته: 590 دومن
6- درجة العمران:

7- الشاغل:
5- القيمة املقدرة: مائة وثالثة وعشــرون مليون 

دينار

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 56
التاريخ: 2022/7/3

م/ إعالن ثاٍن/ نكول

عمــالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلــن جلنة البيع واإليجار 
في مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية إليجار أمالك مديرية بلدية ))ســوق الشــيوخ– 
العكيكة( والبالغ عددها )7( وكما مبينة مواصفاتها ادناه، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة 
محاســب البلدية خالل مــدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعــالن لدفع التأمينات 
القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم 
التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة البداءة اخملتصة بالدعاوى التجارية 

في ذي قار
العدد: 26/ت/2021
التاريخ: 2022/7/3

إعالن
الى املدعى عليه/ املدير املفوض لشركة ظالل 
األبــراج للتجــارة واملقاوالت العامة للســيد 
صفــاء عــالء عبد الــرزاق إضافــة لوظيفته 
أصدرت محكمــة البداءة اخملتصــة بالدعاوى 
التجاريــة قرارهــا الغيابــي بحقــك بالعدد 
باحلكم  والقاضي  26/ت/2021 فــي 2022/6/7 
بفســخ العقديــن املرقمــني )5070 و5071( 
فــي 2020/11/2 املبرمــني بينــك وبني املدعي 
املدير العام للشــركة العامــة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية اضافة لوظيفته واخلاصني بتجهيز 
بيرنكات وروتــر وقواعد بيرنكات حملطة كهرباء 
الناصرية البخاريــة وإلزامك بتأديتك للمدعي 
مبلغا مقدراه عشــرة ماليــني دينار كتعويض 
عن إخاللك بتنفيــذ التزامك املفروضة مبوجب 
واملصاريف  الرســوم  وحتميلك  اعاله  العقدين 
ومبلغ وخمســمائة الف دينار اتعاب محاماة 
الوكيل املدعــي اضافة لوظيفتــه وجملهولية 
محل اقامتك قرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتــني ولك حــق االعتراض واالســتئناف 

والتمييز خالل املدة القانونية وفق االصول.
القاضي
عادل خلف جاسم

شركة نفط البصرة
العدد/ ر46264/184/3
التاريخ/ 2022/7/4

E-MAIL: kalkbaar@yhoo.com
E-MAIL: Almowatennews
E-MAIL: alsabahaljaded@gmail.com

م/ تنويه املناقصة 9/ب/2022

إحلاقا بكتابنا املرقم 43423 في 2022/6/23
يرجى تعديل أســلوب املناقصة اعاله لتكــون دعوة عامة 

بطريقة التأهيل الفني بدال من الدعوة العامة فقط،
مع التقدير...

ع. مدير عام شركة نفط البصرة
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ش.م صميم برع 

حميد علي اجلبوري(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضــى حضورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك.
العموميــني  املوظفــني  إعطــاء   -2
صالحيــة إلقاء القبــض عليك أينما 

وجدت.
3- إلــزام املواطنــني باإلخبار عن محل 

اختفائك.
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية
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جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
م/ نشر إعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة( عن املناقصة العامة التالية:

فعلى الراغبني باالشــتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشركة الكائن في منطقة الشــعيبة/ محافظة البصرة للحصول على وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤشر إزائها، وغير قابل للرد وفقا للشروط املدرجة أدناه:

1- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط.

2 - يتم تســليم العطاءات وبظــروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واســم 
ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيســية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- 
الشــعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2022/8/21 الساعة الثانية عشرة ظهرا حسب توقيت مدينة البصرة 
احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر اإلعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق 
املناقصة. العطاءات املتأخرة سوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتي )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- الشعيبة- محافظة البصرة/ 

جمهورية العراق( في 2022/8/21 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي أو اليوم الذي يليه.
3- املبلغ التخميني للمناقصة )$100,000( فقط مائة الف دوالر أميركي.

4- تقدمي كافة الوثائق املشــار اليها في الوثيقة القياسية املرفقة- )تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء( ابتداًء مع العطاء 
مصادقة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار أهلية مقدم العطاء مبوجب االستمارات املدرجة في القسم 
الرابع من الوثيقة وفي حال عدم توفر أي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك.
5- متطلبات التأهيل: على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املدرجة في القســم الثالث )معايير 

التقييم والتأهيل( من الوثيقة القياسية ابتداًء مع العطاء.
6- تقدمي العطاءات الفنية والتجارية وفي النماذج واجلداول الكاملة وجداول األســعار املطلوبة في القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

ان تكون موقعة ومختومة.
7- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر األميركي أو 

اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.
8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر عن مصرف عراقي معتمد 
لدى البنك املركزي العراقي ومببلغ قدره )2,000($ فقط الفا دوالر أميركي وألمر شــركتنا ويتضمن اإلشارة فيها الى رقم واسم املناقصة 

على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء. 
9 - شمول العمال العراقيني العاملني لدى الشركات األمنية املتعاقدة مع الشركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي وإلزام 

تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املترتبة عن عدم التطبيق.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

11 - جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
12 - جلهــة التعاقــد احلق في إلغاء املناقصة فــي أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
13 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة:

WWW.SRC.GOV.IQ  لالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي:
 contracts@src.gov.iq

14 - على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.
حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة 
كهرباء  محطــة  من 
العائــدة  الناصريــة 
للســيد عبــد الرضا 
مونس جابر، فمن يعثر 
الى  تسليمها  عليها 

جهة اإلصدار...

مدة االيجار/ مساحتهرقم امللكنوع امللكت
املوقعمساطحة

مساطحة إنشاء )ساحة 1
لبيع الغاز(

)187( على القطعة املرقمة 
جصان/ حي 10 سنوات10 أولك1298/1 م31 الشاكلي والداير

الزهراء

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

1،710،000 مليون وسبعائة وعشرة الف دينارثالث سنواتحانوت526/144سوق الشيوخ1

1،710،000 مليون وسبعائة وعشرة الف دينارثالث سنواتحانوت526/146سوق الشيوخ2

1،160،000 مليون ومائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت526/17سوق الشيوخ3

1،710،000 مليون وسبعائة وعشرة الف دينارثالث سنواتحانوت526/143سوق الشيوخ4

1،160،000 مليون ومائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت526/22سوق الشيوخ5

800،000 ثمامنائة الف دينار/ نكولسنة واحدةحانوت2 جزء من 14/864العكيكه6

1،000،000 مليون دينار/ نكولسنة واحدةحانوت11 جزء من 14/864العكيكه7

PRICEDESCRIPTIONREQ NOITEM

100.000
IQD“Safety Valves”727/2022/E

1للمرة االولى



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد: 

أزمــة الوقــود ألقــت بظاللهــا 
فتارة  املواطنني،  القامتة على حياة 
جنــد طوابير العجــالت تقف امام 
لســاعات طوال،  الوقود  محطات 
الوقود لتطرق  أزمــة  وأخرى تصل 
ابواب املواطنني مــن خالل إضراب 
حتت  االهلية  املولــدات  أصحــاب 
ذريعــة عدم وجود دعــم لهم في 
)الكاز(  بوقــود  تزويدهــم  قضية 
في  أســعاره  وارتفاع  للمولــدات 
يجعل  ومبــا  التجاريــة،  الســوق 
الوقود،  يعانــون كابوس  املواطنني 
بــني تخبط  ما  ليكونــوا ضحية 
اصحاب  بعض  وجشــع  حكومي 

املولدات.
الشريفي،  املراقب للشــارع ضياء 
املولدات االهلية  أزمة  أن  إلى  أشار 
فــي بغــداد وعدد مــن احملافظات 
تتحملها عدة أطراف وليس طرف 
واحد، داعيــا احلكومات احمللية في 
احملافظات الــى ان تكون قراراتهم 
حقيقيــة وتنفذ علــى االرض من 
قبل فرق جوالة تابعة لها وليست 

مجرد ذر للرماد على العيون.
وقال الشــريفي ، إن “املتابع لوضع 
املولدات في العراق يســتغرب من 
حالــة الفوضــى التي يعيشــها 
ارتباطه مباشــرة  هذا امللف رغم 
باملواطــن، حيث جند انــه في كل 
شــهر تصــدر احملافظــة كتابــا 
ويكون  الواحد  االمبير  بتســعيرة 
موعد الكتاب بعد تسليم االهالي 
بها اصحاب  التي يطالــب  املبالغ 
املولدات والتي هي أكثر بكثير من 
السعر املقرر في تلك الكتب التي 
تبقى في كل شهر مجرد حبر على 

ورق”.
وبنّي أن “جميع القرارات التي تصدر 
ال جنــد لهــا أي متابعــة لضمان 
التنفيذ، وال جند أي جدية في مجال 

الرقابة حيث نرى ان الســعر املقرر 
هو 15-12 الــف دينار لالمبير لكن 
احلقيقة ان الســعر يصل الى 25 

الف دينار لالمبير”.
“بعــض  أن  الشــريفي،  وأضــاف 
املولدات ترفــض اعطاء امبيرين او 
ثالثــة وتضع احلد االدنى خمســة 
واجبار،  فــرض  بصيغة  امبيــرات 
كما جنــد اتفاقات حتصل أشــبه 
باملعاهدات بــني اصحاب املولدات 
في املناطق السكنية لضمان عدم 
مترد أي شــخص عليهــم، وهناك 

رمبــا اتفاقات تصل الى مســتوى 
املســؤولني عن اإلطفاء للكهرباء 
الوطنيــة حيث تكــون الكهرباء 
الشــهر  طيلة  معقول  بإطفــاء 
أيام مــن موعد تســليم  وقبــل 
االموال الــى اصحاب املولدات يبدأ 
اإلطفاء الوطنــي بالزيادة لضمان 
املولدة  التمرد علــى صاحب  عدم 

االهلية”.
وتابع أن “احلكومــات احمللية غائبة 
عن املشهد، وجميع القرارات التي 
تصدرها وهمية، ولم جند أي رقابة 

علــى أصحاب املولــدات وتطبيق 
التسعيرة وهذا يعتبر ضحك على 
ورمبا مناغمة وشراكة بني  املواطن 
ما  واملســؤولني  املولدات  اصحاب 
انه ملف فســاد كبير جدا  يعني 

وينبغي متابعته”.
ووزارة  “احلكومــة  أن  وأوضــح، 
النفــط تتحمالن ايضــا جزءاً من 
تزويد  فــي  تتلكأ  االزمة، كونهــا 
املولدات االهلية بحصص الكاز ما 
املواطن  الستغالل  مبرر  يعطيهم 
وينبغــي االبتعاد عــن الروتني من 

أجل تســيير األمور وتكون الرقابة 
حقيقيــة”. وأكمل: “ما نتمناه من 
محافظة بغــداد وباقي احلكومات 
احملليــة فــي احملافظــات ان تكون 
على  وتنفذ  حقيقيــة  القــرارات 
االرض من قبل فــرق جوالة تابعة 
لها وليســت مجرد ذر للرماد على 
العيون ومجــرد مؤمترات صحفية 
واجنازات اعالمية على الورق لكنها 
في الواقع ال يوجد لها اي تطبيق”.

من جانبه، أكــد اخلبير االقتصادي 
علي اجلــوادي، أن محافظة بغداد 

وباقــي احلكومــات احمللية عليهم 
حفظ ماء الوجه وأن ال يتم اصدار 
بيانات عن تســعيرة لم تطبق في 
اي شهر وكانت سببا في امتعاض 

وتهكم املواطنني.
وقال اجلوادي “لالسف الشديد فان 
البيانات التــي تصدرها محافظة 
بغــداد بشــان تســعيرة االمبير 
هي  االهلية  للمولــدات  الواحــد 
مجرد اســقاط فرض ال اكثر، على 
اعتبــار أنه ال يوجــد أي التزام بها 
من قبل أصحــاب املولدات”، مبينا 
ان “محافظــة بغداد عليها حفظ 
ماء الوجه، وأال تصدر هكذا بيانات 
كانت ســببا في امتعاض وتهكم 
املواطنني”. واضــاف اجلوادي، ان “أي 
قرارات تصدر من احلكومة االحتادية 
واحلكومــة احمللية ينبغي ان يتبعه 
عقوبات جزائيــة للرافضني لها او 
غير املطبقني، على اعتبار انه حتى 
اللحظة لم نســمع عــن اعتقال 
او اي حكومة  محافظــة بغــداد 
محلية فــي احملافظات اي صاحب 
مولــدة بســبب عــدم التزامهم 

بالتسعيرة الرسمية”.
احلكومات  “موقــف  أن  إلى  ولفت 
املولدة  احمللية ضعيف، ألن صاحب 
يتعــذر بعــدم جتهيــزه بحصص 
الكاز من قبــل وزارة النفط، وكما 
يبدو فإن التنســيق بني احلكومات 
احملليــة ووزارة النفط ضعيف جدا 
من ناحية تأمني احلصص الوقودية 

الصحاب املولدات بشكل ثابت”.
وتابــع أن “احملافظة فــي حال عدم 
امللف  هــذا  إدارة  علــى  قدرتهــا 
اللجوء  بشــكل صحيح، فعليها 
الكهرباء  لتأمــني  اخرى  طرق  الى 
الى سكان العاصمة كاخلصخصة 
التــي مت جتريبها في بعض املناطق 
كزيونــة وجميلــة واليرموك النه 
خيار أفضل، وأهــون على املواطن 
والبيانات  احلاليــة  الفوضــى  من 
واملؤمترات التي جتريها ال تسمن وال 

تغني عن جوع”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بداية  في  النفط  أســعار  تراجعت 
التعامالت اآلســيوية أمس االثنني، 
مما قلص مكاســبها من اجللســة 
السابقة حيث أثرت اخملاوف من ركود 
عاملي على الســوق في الوقت الذي 

استمر فيه نقص املعروض.

تراجعت العقــود اآلجلة خلام برنت 
 111.28 إلــى   %  0.3 أو  ســنتا   35
دوالر للبرميل عند الســاعة 00:16 
بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 2.4 
% يــوم اجلمعــة. وباملثل انخفضت 
العقود اآلجلة خلام غرب تكســاس 
 0.3 أو  32 سنتا  الوسيط األمريكي 

% ، إلــى 108.11 دوالر للبرميل، بعد 
ارتفاعها بنسبة 2.5 % يوم اجلمعة.

وفي حني أثرت اخملاوف من الركود على 
السوق خالل األسبوعني املاضيني، ال 
تزال اخملاوف بشــأن املعروض قائمة، 
مما يحول دون حــدوث انخفاض حاد 

في األسعار بحسب رويترز.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغ التضخــم في تركيــا 78,6 % 
مبعدل سنوي  خالل يونيو وهو أعلى 
مستوى منذ 1998 على ما أظهرت 
االثنني  أرقام رسمية نشــرت امس 
، ويعــود االرتفاع الكبيــر جدا في 
األســعار بجزء كبير منه إلى انهيار 

التي خسرت حوالى  التركية  الليرة 
نصف قيمتها في غضون سنة في 
مقابــل الدوالر األمريكي بحســب 
الفرنسية. وكان التضخم بلغ 73,5 
% في مايو بوتيرة ســنوية. وهو لم 
يسبق أن وصل إلى هذه املستويات 
طيب  رجب  الرئيــس  وصــول  منذ 

اردوغان للسلطة في 2003.
ورغــم التضخــم الــذي يشــهد 
تسارعا متواصال واخملاوف من ارتفاع 
جديد في األســعار بســبب احلرب 
في أوكرانيا يرفــض البنك املركزي 
التركي رفع نسب الفائدة الرئيسية 
التي تبقى عند 14 % منذ ديسمبر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت رابطة املصــارف اخلاصة 
العراقيــة، امس االثنــني، ارتفاع 
حجــم الودائــع فــي القطــاع 
املصرفــي الكثر مــن 98 تريليون 

دينار حتى نهاية العام 2021.

وقال املدير التنفيذي في الرابطة، 
علي طارق في بيــان صحفي ، إن 
“اجمالي املوجــودات في القطاع 
ارتفعت بنسبة 15.87٪  املصرفي 
خالل العام 2021، لتصبح  150.4 

تريليون دينار”.

وأضــاف أن “الودائع فــي القطاع 
املصرفــي زادت بنســبة 12.65٪ 
 2021 العــام  أصبحــت خالل  اذ 
دينار،  تريليــون   98.12 مــن  اكثر 
مقارنــة بعــام 2020 التي كانت 
87.19 تريليــون دينار”، موضحا أن 

“اجمالي االئتمان “القروض” بلغت 
اكثر مــن 53.5 تريليون دينار خالل 
العــام 2021 بعــد ان كانت في 
العــام 2020 بقيمة 51.1 تريليون 

دينار”.
وأشــار إلى أن  “رأسمال املصارف 

بلغ 150.4 تريليون دينار خالل العام 
املصارف  زيــادة  بعد  وذلك   ،2021
لرأسمالها متاشيا مع التطور في 
اخلدمات املصرفيــة”، الفتا إلى أن 
“االئتمان التعهدي بلغ خالل العام 
2021 اكثر من 27.2 تريليون دينار”.

املؤشرات  “زيادة  أن  إلى  ونوه طارق 
املصرفية تــدل على ارتفاع الثقة 
املصرفي،  والقطــاع  املواطن  بني 
البنك  استراتيجية  بسبب  وذلك 
املركزي التــي عملت على تطوير 
القطاع وزيادة اخلدمات وتنويعها”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
توقــع محللــون نفطيون اســتمرار 
النفــط اخلام خالل  تقلبات أســعار 
األسبوع اجلاري بسبب مخاوف الركود 
السوق،  االقتصادي وضعف معنويات 
التي تســببت في خســائر لألسعار 

على مدار ثالثة أسابيع متتالية.
وأوضحــوا أن أســعار النفط تتلقى 
في املقابل بعض الدعم من موســم 
القيادة الصيفي وعودة حركة السفر 
اجلــوي، إضافة إلى تقلــص اخملزونات 
إلى جانب اضطرابــات الصادرات في 
ليبيــا، وهو ما أدى إلى تفاقم مخاوف 

اإلمدادات العاملية.
وأنهــى النفط اخلام تعامالت شــهر 
حزيران املاضــي منخفضا ثمانية في 
املائة عن الشــهر الســابق، في وقت 
من  بالقلق  املســتثمرون  فيه  يشعر 

التباطؤ االقتصادي العاملي احملتمل.
ثاني انخفاض  “أوبك”  إنتاج  وســجل 
انخفضت  كما  التوالي،  على  شهري 
الصــادرات الليبيــة إلــى نحو ثلث 
مســتوى العام املاضــي بعد تفاقم 
األزمــة السياســية، التــي أدت إلى 
تعليق الشــحنات من اثنني من أكبر 

املوانئ في البالد.
وتوقــع اخملتصــون أال يكــون ارتفاع 
أسعار النفط قريبا من نهايته، ولكن 
املكاســب الكبيرة لشهر عقب آخر 
في أسعار اخلام قد تكون انتهت على 
األقل في الوقت احلالي وفق تعبيرهم، 
حيث أدت مخاوف الركود إلى خسائر 
مضاعفة في حزيــران املاضي، بينما 

النفط اخلام  في املقابل أنهت أسعار 
الربع الثاني مرتفعة.

وفي هذا اإلطار، يقــول روس كنيدي، 
إتش  “كيو  لشــركة  املنتدب  العضو 
إيــه” خلدمــات الطاقــة إن أســعار 
التقلبات مع  النفط ستســتمر في 
ميل إلى االرتفــاع، حيث تؤدي األزمة 
انخفاض  إلى  ليبيا  في  السياســية 
حاد في صادرات النفط، مشيرا إلى أن 
ارتفاع أســعار النفط يثير قلق اإلدارة 
األمريكيــة، التي تضغــط من أجل 
احلصول على بنزين أرخص في الداخل 
وحتث شــركاتها على اتخاذ إجراءات 

لتخفيض األسعار.
ولفت إلى استمرار شح اإلمدادات من 
بعض املنتجني مثــل انخفاض إنتاج 
مبقدار  املثال-  ســبيل  على  نيجيريا– 
100 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون 
برميل يوميا، وهو أدنى مســتوى منذ 
انضمام البالد إلــى صفوف املنتجني 
الرئيســني، إضافة إلى استمرار زيادة 
تشديد األسواق التي تعاني انخفاض 

الشحنات النفطية الروسية.
أما دامير تسبرات، مدير تنمية األعمال 
الدولية  في شــركة “تكنيك جروب” 
ذكر أن الســوق في حالة توتر وهو ما 
يعني اســتمرار تذبذب األسعار، الفتا 
إلى شراء شــركات التكرير األوروبية 
خوفا  النفطية،  الشحنات  من  مزيدا 

من تراجع اإلمدادات.
وأشــار إلى أن حتالــف “أوبك +” صادق 
فــي األســبوع املاضــي علــى زيادة 
إنتاج النفط لشــهر آب املقبل رغم 

االنقطاعات والصعوبات االستثمارية 
في ظل هذه السوق املضطربة.

وهنا يوضح بيتر باخر، احمللل االقتصادي 
للطاقة  القانونية  الشؤون  ومختص 
التي  الركود والتباطــؤ،  أن مخــاوف 
اتســعت بعد رفع أسعار الفائدة لم 
تنل مــن الطلب العاملي، حيث ال يزال 
الطلب فــي الواليات املتحــدة قويا، 
ومن املتوقع أن يصل عدد قياسي من 
السائقني إلى الطريق في نهاية هذا 
األسبوع للســفر في يوم االستقالل، 

ما يدعم استهالك البنزين.

ونوه إلى بدء أسعار النفط بشكل قوي 
في األســبوع املاضي لتتراجع الحقا 
االقتصادي  النمــو  مخاوف  بســبب 
الهبوطية،  والطلــب  العرض  وأخبار 
مشيرا إلى أن أسعار الطاقة املرتفعة 
تسهم في ارتفاع التضخم، وبالتالي 
رفــع مجلس االحتياطــي الفيدرالي 
األمريكــي أســعار الفائــدة ويترتب 
على ذلــك احتمال انخفــاض النمو 
االقتصــادي، ما قد يــؤدي إلى تقليل 

استهالك الطاقة وما إلى ذلك.
بدورها، تقــول آرفي ناهــار، مختص 

شــؤون النفــط والغاز في شــركة 
“أفريــكان ليدرشــيب” الدوليــة إن 
توفير مزيد  تترقــب  تزال  الســوق ال 
من البراميــل، خاصة بعد تصاعد منو 
الطلب بعد رفع الصني لقيود جائحة 
كورونا، ما يؤدي إلى زيادة الطلب، كما 
أدت الزيــادة في مخزونــات املنتجات 
املكررة إلى جانــب زيادة إنتاج النفط 

األمريكي إلى انخفاض األسعار.
املؤثرة في سوق  العوامل  أن  وأضافت 
النفــط اخلــام عديدة ومتشــابكة، 
ويجب مراقبتها جيدا، وعلى رأســها 

الصراع بني روســيا وأوكرانيا وارتفاع 
القيادة  التضخم وموســم  معدالت 
الصيفية ووتيــرة تعافي الطلب في 
الصني، كما يتجــه الدوالر األمريكي 
إلى االســتقرار خالل األسبوع اجلاري، 
ما قد يســاعد على انخفاض أسعار 

النفط.
وفيمــا يخص األســعار فــي ختام 
أسعار  انخفضت  املاضي،  األســبوع 
النفط اجلمعة 1 متوز وســط مخاوف 
ألقت  الطلــب  ركود  من  مســتمرة 
ووضعت  املعنويــات  علــى  بظاللها 
اخلام القياسي على مسار تكبد ثالث 

خسارة أسبوعية على التوالي.
برنت  خلام  اآلجلة  العقود  وانخفضت 
20 سنتا أو 0.2 في املائة، إلى 108.83 
مكاسب  عن  متخلية  للبرميل،  دوالر 
بأكثر مــن دوالر في وقت ســابق من 
اجللسة. وتراجعت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوســيط تسليم آب 
37 سنتا أو 0.4 في املائة، إلى 105.39 
دوالر للبرميــل، ليتخلى هو أيضا عن 
مكاسب سابقة خالل اجللسة بلغت 
نحو دوالر، وانخفــض اخلامان بنحو 3 

في املائة، اخلميس.
ووافــق تكتل “أوبك+”، الذي يشــمل 
للبترول  املصــدرة  البلــدان  منظمة 
“أوبــك” ومنتجني مســتقلني منهم 
اإلنتاج  بسياسة  االلتزام  على  روسيا 
املطبقــة بعد اجتماعات اســتمرت 
يومني، لكن التكتل جتنب مناقشــة 
سياســة اإلنتاج بدءا مــن أيلول وما 

بعده.

وكانت “أوبك +” قد قررت زيادة اإلنتاج 
شــهريا مبقدار 648 ألف برميل يوميا 
في متــوز وآب فــي زيادة عــن خطة 
سابقة بزيادة اإلنتاج 432 ألف برميل 

يوميا على أساس شهري.
من جانب آخر، انخفض إجمالي عدد 
منصات احلفر النشــطة في الواليات 
املتحــدة مبقدار ثالثة هذا األســبوع، 
حيث تراجع إجمالي عدد احلفارات إلى 
275 منصة أعلى  750 هذا األسبوع- 

من عدد احلفارات هذه املرة في 2021.
وأشــار التقرير األســبوعي لشركة 
املعنية  األمريكيــة  هيــوز”  “بيكــر 
بأنشــطة احلفر إلى ارتفــاع حفارات 
النفط في الواليــات املتحدة بواقع 1 
هذا األسبوع إلى 595، كما انخفضت 
منصات الغاز مبقــدار أربعة إلى 153، 
املتنوعة على  احلفــارات  بينما ظلت 

حالها عند 2.
ولفــت التقرير إلى بقاء عدد احلفارات 
في حــوض بيرميان علــى حاله هذا 
األســبوع عند 349 بينمــا انخفض 
إيجــل فورد مبقدار  عدد احلفارات في 
أربعة إلى 68 وســجل عــدد حفارات 
النفــط والغاز في بيرميــان أعلى بـ 
112 مما كانت عليه هذه املرة من العام 

املاضي.
ونوه التقرير إلــى ارتفاع إنتاج النفط 
اخلام في الواليــات املتحدة إلى 12.1 
مليــون برميــل يوميا في األســبوع 
24 حزيــران وهو أعلى  املنتهي فــي 
مســتوى منذ نيســان 2020 عندما 

انتشر الوباء.

أزمة المولدات األهلية مفتعلة واالخفاق الحكومي
في معالجتها يزيد معاناة المواطنين

دعوات إلى المعنيين لحفظ »ماء الوجه«

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 

في األسواق احمللية، امس االثنني.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي بلغ 373 الف دينار، وســعر شراء 369 

الفاً، وهي نفس االسعار امس االول االحد.
وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل استقرارا 
أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

329 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيــار 21 يتراوح بني 370 الف دينار و 380 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 330 الفاً و 340 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، امس االثنــني، في البورصة 
الرئيســية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت 

في اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم  148300 دينــار عراقي مقابل 100 دوالر 
أمريكي، وهي نفس االســعار التي ســجلت 

امس االول االحد.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ ســعر البيــع  148750 
دينــارا لــكل 100 دوالر، بينما بلغت أســعار 

الشراء 147750 دينارا.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شــهدت اســعار الدوالر انخفاضا، حيث بلغ 
ســعر البيع 148275 دينارا لــكل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الشراء  148150 دينارا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت اجمالي مبيعات البنك املركزي العراقي 
خالل مزاد العملــة امس االثنني، اكثر من 265 

مليون دوالر امريكي.
وذكر مصــدر صحفي، أن البنــك املركزي باع 
اليوم خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
265 مليونا و557 الفا و824 دوالرا غطاها البنك 
بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دوالر.

واضاف املصدر ان معظم هذه املبيعات ذهبت 
لتعزيز االرصدة في اخلارج على شــكل حواالت 
واعتمادات حيث بلغت 226 مليونا و857 و 824 
دوالرا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات 

نقدية التي بلغت 38 مليونا و700 الفا دوالرا.
وأشــار املصدر، إلــى ان 34 مصرفا قام بتلبية 
طلبات تعزيز االرصــدة في اخلارج، و15 مصرفا 
 149 الى  النقدية، إضافــة  لتلبية الطلبــات 
شــركة توسط. وخالل شــهر حزيران املاضي، 
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي من مزاد 
العملة الصعبــة للدوالر األمريكي أكثر من 5 

مليارات دوالر .

استقرار أسعار الذهب
في األسواق المحلية

أسعار صرف الدوالر  
مستقرة في بغداد 

وتنخفض في كردستان

أكثر من 265 مليون دوالر 
مبيعات البنك المركزي 

انخفاض أسعار النفط معفي مزاد امس
استمرار نقص المعروض

التضخم في تركيا يسجل
 أعلى مستوى منذ 24 عاما 

أكثر من 98 تريليون دينار حجم الودائع في المصارف الخاصة بالبالد

الحرب والتضخم وتعافي الطلب

عوامل متشابكة تواجه سوق النفط وميل صوب ارتفاع اسعارها
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7 افاق

هوغو دروتشون

هناك مقولة قدمية في السياســة الفرنسية 
بإن الناس يصوتون بقلوبهم في اجلولة األولى 
من االنتخابــات وبعقولهم في اجلولة الثانية. 
إن هذا القــول املأثور لم يعــد صحيحاً ففي 
االنتخابات الوطنية هذا العام صّوت املواطنون 
الفرنسيون بشكل تكتيكي منذ البداية حيث 
دعموا املرشــحني األوفر حظاً من الكتلة التي 
يدعمونها. لقد أدت هــذه الديناميكية خالل 
اجلولة األولى مــن االنتخابات الرئاســية في 
أبريل الى احراز تقدم في ترشيحات جان -لوك 
ميالنشــون من أقصى اليســار ومارين لوبان 
من أقصى اليمــني مع احتالل الرئيس اميانويل 
ماكرون للوســط، واآلن يتم تكرار هذا النمط 

في االنتخابات التشريعية الفرنسية.
خالل اجلولة الثانية من االنتخابات التشريعية 
التي انتهت مؤخراً، كان الرابح األكبر رئيســة 
حــزب التجمع الوطنــي لوبــني والتي عززت 
متثيلها الدبلوماســي من 8 مقاعد فقط الى 
89 علمــاً أنه لــم يحدث من قبــل في عهد 
اجلمهورية اخلامســة أن يصعــد جنم اليمني 
املتطرف بهذا الشــكل ، وفي حني أن اجلبهة 
الوطنية آنــذاك فازت بـ 35 مقعــًدا في عام 
1986 حتت قيادة والــد لوبان ،فلقد مت توصيف 
تلك النتيجة باعتبارهــا حدثًا ال يتكرر وعلى 
النقيــض من ذلــك تؤكد نتيجة هــذا العام 
على متكــن التجمع الوطني بشــكل متزايد 
من ترســيخ مكانته في السياســة واجملتمع 

الفرنسي.
ان النتيجــة الصادمــة- والتــي فاجأت حتى 
قادة احلزب نفســه- ميكن تفسيرها على ضوء 
نظام الدورتني في االنتخابات الفرنسية حيث 
يتواجه الفائزان باجلولة األولى في جولة ثانية. 
لقد اختار الناخبون الوسطيون في العديد من 
املناطق والذين كان عليهم االختيار بني مرشح 
من أقصى اليمني ومرشــح من أقصى اليسار 
االمتناع عــن التصويت، وفي الوقت نفســه 

اختار العديد من مؤيدي أقصى اليســار أو 
أقصى اليمني تأييد الطرف اآلخر بدالً 

لصالح مرشح من  التصويت  من 
الواضح  من  كان  حيث  الوسط 
التي  اجلمهورية”  “اجلبهــة  أن 
كانت تتصدى ألقصى اليمني 

قد سقطت.

ســيتمكن التجمع الوطني اآلن من انشــاء 
مجموعة برملانية )تتطلب 15 نائباً على األقل( 
في اجلمعية الوطنيــة مما يعني احلصول على 
املزيد من املنافع فيما يتعلق بالتمويل والقدرة 
على الوصول ملناصب في الســلطة. لقد كان 
نــواب التجمــع الوطني معروفــني حتى االن 
بتغيبهم وعدم كفاءتهم مقارنة بأي شــيء 
آخر ولكن هذا قد يتغير مع تشكيل اجملموعة 

البرملانية.
إن بإمكان أقصى اليســار والــذي لديه 142 
نائب أن يّدعي أنه املعارضة الرئيسية حلكومة 
ماكرون حيث متكن حتت راية االحتاد الشــعبي 
والبيئــي واالجتماعــي اجلديد من تشــكيل 
ائتالف من أحزاب يســارية مبا فــي ذلك حزب 
فرنســا األبية الذي ينتمي إليها ميالنشــون، 
اخلضر  وحزب  واالشــتراكيون  والشــيوعيون 
وفي حــني أن حصص كل من تلك األحزاب من 
األصوات ظلت مســتقرة منذ خمس سنوات 

فإن التصويــت التكتيكي من قبل 
مؤيديهــم قــد أتــى بثماره، 

النهائي  العــدد  زاد  حيث 
ملقاعدهــم بأكثــر من 

الضعــف )مقارنة بـ 
58 مقعــد في عام 

.)2017
ميالنشون  لكن 
فشل في حتقيق 
بإن  مســعاه 
رئيساً  يصبح 
حيث  للوزراء 
كان االحتــاد 
لشــعبي  ا
لبيئــي  ا و

واالجتماعي اجلديد بعيداً جداً عن الفوز بـ 289 
مقعد ) من بني 577 مقعد( وهو العدد املطلوب 
لتحقيق أغلبية مطلقة كما فشل في حشد 
الشــباب من أجل التصويت ) حيث بقي ذلك 
التصويت غائبا بشكل عنيد( وعالوة على ذلك 
ونظراً ألن ميالنشون أختار ان ال يترشح ملعقد 

برملاني ، فإن الســؤال يبقى مفتوحاً فيما 
اليسار  يقود  سوف  مبن  يتعلق 

ألن  ونظــراً  البرملان  فــي 
سوف  اخملتلفة  األحزاب 

بتجمعاتها  حتتفظ 
هناك  يكون  فلن 

برملاني  فصيل 
لالحتاد  رسمي 

لشــعبي  ا
لبيئــي  ا و

واالجتماعــي اجلديــد ، فهل ســيتمكن هذا 
التحالف من استدامة نفسه بدون قائده الذي 

يتمتع باجلماهيرية؟
أما ماكرون فإن بإمكانه فعليــاً أن يّدعي أنه 
حقق أشــياء ألول مرة في حياته السياسية 
القصيــرة فإلى جانــب كونه أصغــر زعيم 
فرنسي منذ نابليون وأول رئيس 
يفوز بإعــادة انتخابه منذ 
جاك شيراك )في عام 
سيكون   ،)2002
أول  اآلن 
ئيــس  ر
منذ 

فرانسوا ميتران )في عام 1988( يتمتع بأغلبية 
غير مطلقة في البرملان.

لقد حصل ائتالف ماكــرون – الذي يتألف من 
حزبه اجلمهورية لألمام وحزب مودم برئاســة 
فرانســوا بايرو وحــزب اوريزونز بقيــادة ادوارد 
فيليب- على 246 مقعد أي ينقصه 43 مقعد 
من أجل حتقيق األغلبية املطلقة. ان الســؤال 
املطروح االن هو كيف سيقوم ماكرون ورئيسة 
وزراءه اجلديــدة اليزابيث بورن بتطبيق االجندة 
احلكومية. ان االمــر األكثر احلاحاً االن هو قيام 
بــورن بعمل تعديــل وزاري يعكس حقيقة أن 
ثالثة من الوزراء الســابقني لم يُعاد انتخابهم 
مبا في ذلك اميلي دي مونتشالني وزيرة االنتقال 
البيئــي وهو منصــب وزاري ميثــل أحد أهم 

أولويات ماكرون.
لكن يجب علينا ان ال نستهني بإصرار ماكرون 
على الدفع ُقدمــاً بأجندته فعندما مت انتخابه 
2017، حــدد هدفني  ألول مــرة ســنة 
لفتــرة  عريضــني 
وهما:  رئاسته 

اصالح 

االقتصاد الفرنســي وزيادة االســتثمار العام 
على املســتوى األوروبي ولقد حقــق النجاح 
بالفعل في هذيــن النقطتــني. ان االقتصاد 
الفرنســي هو أكثر االقتصــادات ديناميكية 
ضمــن منطقة اليورو وفي ســنة 2020 تبنى 
االحتاد األوروبــي خطة التعافي من كوفيد19- 
والتي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو )790 مليار 

دوالر امريكي(.
ســيحتاج ماكرون إلى إيجاد حلفاء جدد في 
الذي متكن  التقدم  الوطنية ملواصلة  اجلمعية 
من حتقيقه. يتطلع العديد من أعضاء االئتالف 
إلى حزب اجلمهوريني من ميني الوسط علماً ان 
مقاعدهم والتي يبلــغ عددها 61 كافية ملنح 
ماكرون األغلبية فــي اجلمعية الوطنية، لكن 
التوصــل التفاق رســمي يبدو غيــر مرجحاً. 
بدالً من ذلك، قــد يتطلع ماكــرون إلى إبرام 
صفقات محددة حســب الظروف مع كل من 
يسار الوســط وميني الوسط ، وفي حني توجد 
خالفات بني األطراف حول مسألة سن التقاعد 
)يريــد ماكرون واليمني زيادته إلــى 65 ، بينما 
واالجتماعي  والبيئــي  الشــعبي  االحتاد  يريد 
اجلديد خفضه إلــى 60( ، فإن االنقســامات 
حول تكلفة املعيشــة وقضايا سياسة املناخ 
هي انقســامات تتعلق بنطاق تلك املواضيع 
وال تتعلق باملواضيع نفســها فعلى ســبيل 
املثال يدعم كل من االحتاد الشــعبي والبيئي 
التمويل  واجلمهوريــون  اجلديــد  واالجتماعي 
لتعديل 700000 منزل سنويًا لتحسني كفاءة 
الطاقة والتكيف مع ظاهرة االحتباس احلراري.
إن الزمــن وحده كفيل بإن ينبئنــا ما إذا كان 
بإمكان فرنســا إعادة اكتشاف روح التسوية 
التي ميزت اجلمهوريتني الثالثة والرابعة حيث 
أم ســتواجه  البرملانية  الدميقراطية  ســادت 
نفس مشــاكل التقاعس واجلمود التي دفعت 
شارل ديغول إلى تأسيس اجلمهورية اخلامسة 
برئاســتها القوية في عــام 1958. لقد وعد 
ماكرون باتباع نهج أفقي في احلكم قائم على 
التوافــق في واليته الثانية. أن من تفســيرات 
نتيجــة االنتخابات النيابية هــي أن الناخبني 

صّدقوا هذا الوعد.

النظريــة  فــي  مســاعد  أســتاذ   *
نوتنغهام  بجامعــة  السياســية 
“السياســات  كتــاب  ومؤلــف 

العظيمة لنيتشه “ 

كاثرين شير*

أزمة  بالعــراق قبل عامــني  عصفت 
مالية طاحنة مــع نفاد موارده املالية 
تقريبا رغــم أن العراق يأتي في املرتبة 
اخلامســة كأكبر منتــج للنفط في 
العالم مــا يوحي بأن بــالد الرافدين 
الدول  يتعني أن تكــون في صفــوف 
الغنية مع اســتبعاد تعرضها ألزمات 
مالية. ونظــرا ألن موارد العراق املالية 
لذا فإن  النفــط،  تأتي من مبيعــات 
ألســعار  رهينة  أصبحت  ميزانيتــه 

النفط العاملية.
وفي عام 2015، توقــع صندوق النقد 
الدولي أن أموال العــراق رمبا قد تنفد 
فــي غضون خمــس ســنوات إذا لم 
يُقــدم على تنويــع مصــادر وموارده 
املالية بعيــدا عن النفط ليقترب هذا 
املوعد في عــام 2020 بفضل جائحة 
انخفاض أسعار  إلى  أدت  التي  كورونا 
النفط بأكثر من الثلث. وعلى إثر ذلك، 
انخفض الدخــل القومي للعراق إلى 

النصف تقريبا.
وتتمحور مشكلة العراق في استنزاف 
كافة موارده املاليــة تقريبا على دفع 
مرتبات املوظفــني الذين يعملون في 
وظائــف حكوميــة إذ أن العراق يعد 
واحــدا من أكبــر دول العالــم فيما 
يتعلق بعد العاملني في القطاع العام 
ونسبتهم إلى مجمل العاملني حيث 
تدفع احلكومة رواتب ومعاشات ألكثر 
من ســبعة ماليني عراقي. وفي أواخر 
عام 2020، وجــدت احلكومة العراقية 
نفسها غير قادرة على سداد الرواتب 
في وقتها  ما أدى إلى اندالع موجة من 

االحتجاجات.
وفــي أكتوبــر / تشــرين األول عــام 
2020، نشــرت وزارة املاليــة العراقية 
مــا اســمته “كتــاب أبيــض” حول 
اإلصالحــات االقتصاديــة، وقد حتدث 
الكتاب عن احلاجة املاســة إلى البدء 
بها ليس فقط بســبب حتول العالم 
لصالح  األحفوري  الوقــود  عن  بعيدا 
الطاقــة الصديقة للبيئــة، بل أيضا 
بســبب حاجة العراق إليجــاد موارد 

مالية جديدة.

مسيرة اإلصالح
يد أن املعادلة تغيرت في اآلونة األخيرة 
مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 
قياسية جراء الغزو الروسي ألوكرانيا 
وعزم الدول األوروبية  فرض حظر على 
النفط الروســي في إطــار العقوبات 

التي جاءت ردا على الغزو.
وفيما كان ارتفاع أسعار الطاقة مبثابة 
إلى املستهلكني  بالنسبة  اخلبر احملزن 
األوروبيني، فقد كان وقــع ذلك باخلبر 
الســار على الدول املصدرة واملنتجة 
للنفط ال ســيما العراق والسعودية 
وقطر واإلمــارات. وفقا للبنك الدولي، 
فقد ارتفعت أســعار النفط بنسبة 
55 باملائة في الفترة ما بني ديســمبر 
/ كانون األول عــام 2021 ومارس / آذار 
املاضي 2022 عقــب اندالع احلرب في 
أوكرانيا ما يعني زيادة السيولة املالية 
بشــكل كبير في خزينة  دول الشرق 

األوسط املصدرة للنفط.
على سبيل املثال، أعلنت وزارة النفط 
العراقية في مارس/ آذار املاضي تصدير 
أكثر من 100 مليون برميل من النفط 
خالل الشــهر املذكور بإيرادات جتاوزت 
10.5 مليــار دوالر فيمــا يعــد أعلى 
إيرادات مالية شهرية يحققها العراق 

منذ 1972.
وبفضــل ذلك، متكن العــراق من دفع 
العام دون  رواتب موظفــي القطــاع 
أدنى مشــكلة، لكن ما هو تأثير ذلك 
على وتيرة اإلصالح التي أعلنت عنها 

احلكومة في السابق؟

املال - كلمة السر
ولــم يكن العــراق وحده بــني بلدان 
الذي  بالنفط  الغنية  األوسط  الشرق 
كان يخطــط إلصالحــات اقتصادية 
إذ خططت دول أخرى لذلك الســيما 
في  للنفط  أكبر مصدر  الســعودية، 
العالــم. فمنــذ عــام 2016، أعلنت 
الســعودية البــدء في تنفيــذ “رؤية 
إلــى تنويع مصادر  التي ترمي   ”2030
الدخل في الســعودية  والتخلص من 

تبعية البالد للنفط.
كذلك، حتــاول اإلمــارات وقطر توفير 
حماية أكبر في املســتقبل لالقتصاد 

الذي  لليــوم  االســتعداد  إطــار  في 
ســوف يتخلى فيه العالم عن الوقود 
األحفوري ويعتمد على مصادر الطاقة 
املتجــددة. وفي هذا اإلطار، تســعى 
اإلمــارات ألن تصبح مركــزا إقليميا 
لألعمال والتجارة بهدف تنويع مصادر 

الدخل.
وفي ذلــك، قال روبــرت موغيلنيكي، 
الباحث في معهد دول اخلليج العربية 
العائدات  زيــادة  إن  واشــنطن،  فــي 
قلل مــن الضغوط علــى احلكومات 
ما مكنها بســهولة مــن دفع رواتب 
موظفــي القطاع العــام. لكنه أكد 

أن “ارتفــاع أســعار الطاقــة ال يغير 
مشددا  السياســية”،  اللعبة  قواعد 
على أن هذه الزيادة قد تســهل تنفيذ 

اإلصالحات.
وفي مقابلة مع دويتشه فيله، قال “ال 
شك أننا نتجه نحو مستقبل أخضر، 
لكن من غير الواضح متى ســيحدث 
ذلك. وهذا هو الســبب الــذي يدفع 
الدول لبذل املزيد للدخول في أســواق 

طاقة جديدة مثل الهيدروجني.”

تعزيز نفوذ دول اخلليج
وتتفــق في هــذا الرأي كاريــن يونغ، 

املؤسســة  واملديرة  البــارزة  الزميلة 
لبرنامج االقتصاد والطاقة في معهد 

الشرق األوسط بواشنطن.
وتــرى يونــغ أن دول اخلليــج حتــاول 
االستفادة من الوضع الراهن في سوق 
الطاقة ليســت في إطار زيادة أسعار 
النفط وإمنا أيضا فــي إطار التقلبات 
العامة في السوق، مضيفة أن هناك 
احتماالت بأن زيــادة التضخم ونقص 
سيؤدي  النفط  أسعار  وارتفاع  الغذاء 
املنطقة.  إلى تفاقم اخلالفات بني دول 
لكنها قالت إن الدول املنتجة واملصدرة 
للنفط سوف تتمكن من التغلب على 

األزمات بشكل أفضل بسبب خزينتها 
باألموال وســوف تعمل على  الزاخرة 

تعزيز نفوذها في املنطقة.
اخلليــج  دول  “وجهــت  وأضافــت 
مســاعدات خارجيــة واســتثمارات 
مباشــرة لدعم حكومات معينة في 
حلظات معينة كجزء من سياســتها 
اخلارجية، ألن لدى هــذه الدول فائضا 

كبيرا من األموال للقيام بذلك”.
فعلى سبيل املثال، أعلنت السعودية 
عن إيداع 5 مليــارات دوالر لدى البنك 
املركــزي املصري في ظــل أن مصر – 
الدولة األكبر عربيا مــن حيث تعداد 
الســكان – باتت تعاني بشكل خاص 
جــراء تداعيات احلرب فــي أوكرانيا ما 
دفعهــا خلفض قيمــة اجلنيه املصري 

أواخر مارس / آذار املاضي 2022.
كما وعدت قطر -التي تتوقع أن تصل 
صادراتها من الطاقــة إلى 100 مليار 
دوالر هذا العــام ألول مرة منذ -2014 
بضــخ اســتثمارات بقيمــة نحو 5 

مليارات دوالر في مصر.
وفــي ذلك، قالت يونــغ إن هذه األزمة 
املنطقة “في  الدول في  جعلت بعض 
موقــف ضعيــف” وهو مــا صب في 
صالح دول اخلليج، مضيفة “أنهم في 
انتهازي، لكنه  فورة تســّوق، هذا أمر 

منطقي من الناحية املالية أيضا.”

تركيز على الداخل
ورغم ذلك، ال يعتقد اخلبراء أن امتالك 
املزيد من األموال سيشجع دول اخلليج 
على تبني سياسات خارجية محفوفة 

باملغامرة قد يكون غير ُمرحب بها.
وفي هذا الســياق، قالــت يونغ “رغم 
أن هذه املكاســب غيــر املتوقعة قد 
تخلق فرصة للتدخل )في شــؤون دول 
املنطقــة(، إال أن دول اخلليج ســوف 
املادي  العائد  تسعى لالســتفادة من 
لتعزيز االستثمار والتركيز على تنفيذ 
أجندتها احمللية ومواقفها املستقبلية 
مبــا في ذلــك أمن منطقــة اخلليج”. 
وأضافــت أنه مــن املرجــح أن تضخ 
دول اخلليج اســتثمارات “في مشاريع 

الدفاع والتكنولوجيا اخلاصة بها”.
وفــي مقابلة مــع دي دبليــو، قال إن 
وجــود أموال كافيــة لتغطية جميع 
تكاليف الدولة “قــد تؤدى على املدى 
النخب السياسية  القصير إلى جمع 
املتنافســة بســبب أن هذه األحزاب 
تتعــرض لضغوط كبيــرة للحصول 

على حصة من املوازنة الفيدرالية”.
ورغم ذلك، يعتقــد منصور أن ارتفاع 
أسعار النفط من غير املرجح أن  يؤثر 
سواء بالسلب أو باإليجاب على تنفيذ 
اإلصالحات فــي العــراق، مضيفا أن 
“الكتاب األبيــض يتضمن الكثير من 
األفكار اجليدة للبدء في إصالح اقتصاد 
البالد، لكنه يتجاوز الواقع السياسي.”
وأضــاف “منطقيــا، في ظــل ارتفاع 
أســعار النفط، فإنه يوجد حافز أقل 
لإلصالح، لكن فــي احلالة العراقية، ال 
نرى إصالحات كبيرة حتى مع انخفاض 

أسعار النفط”.

*  صحفية املانية عن دويتشه فيال
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ارتفاع أسعار النفط .. نقمة أم نعمة لدول الشرق األوسط؟

السياسة الفرنسية الجديدة

وفقا للبنك الدولي، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 55 بالمائة في الفترة ما بين ديسمبر / 
كانون األول عام 2021 ومارس / آذار الماضي 2022 عقب اندالع الحرب في أوكرانيا ما 
يعني زيادة السيولة المالية بشكل كبير في خزينة  دول الشرق األوسط المصدرة للنفط.
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 )1982 1897-( اراكــــــــــــون  لويس 
أنا أرطن وال أتكلــم، إن في لغتي لكنة، 
إنني معقود اللســان… فلو كنت أعرف 
الغناء قلت شــعراً عربياً )…( لقد شــاء 
االســتعمار أن تكون في لســاني آفة، 
تراجع مقدمة املترجم الدروبي للثالثية.

فضــالً عن كاتب  ياســن )1989-1929 
( الذي اشــتهر وعرف في وطننا العربي 
بروايته )جنمة(، كان هذا الثالثي مضيفن 
إليهم مولود فرعون الذي اغتالته منظمة 
اجليش السري الفرنســي في شهر آذار 
التي أعلنت سياسة األرض  1962، وهي 
احملروقة، ضد اجلزائر، إثــر جناح مباحثات 
إيفيان بن الثوار واحلكومة الفرنســية، 
وقرار الرئيس الفرنســي األسبق )شارل 
ديكول( املتوفــى خريف 1970، مبنح حق 
تقريــر املصير للشــعب اجلزائري، فضالً 
عن مولود معمــري )1917-1989 ( أقول 
كان هذا الثالثي الروائي، يثير حماســتنا 
وتعاطفنا ومرت الســنون لنجد أن هذا 
الذي بنينــا عليه اآلمال، بــدأت تعتوره 
االنتكاســات واخليبات، واالنقالبات التي 
الدفاع هواري  وزير  انقالب  بدايتها  كانت 
السلطة  1965 ضد  بومدين في حزيران 
الشــرعية الدســتورية املنتخبة ممثلة 

بالرئيس أحمد بن بلة.

بعد الواقع عن الطموحات
كنا نســمع عن تلكؤ سياسة التعريب، 
التخريب  أخبــار  إلينــا  تتــوارد  وكانت 
الزراعي الذي حصل، وعزم احلكومة على 
حتقيق )ثورة ( زراعية جذبت لها الطالب، 
وما حركــت الفالحن أصحاب املصلحة 
احلقيقيــة! وظلت اجلزائــر حتيا على ما 
تدره صــادرات النفط، املعرضة للهبوط 

واالرتفاع.
)ذاكرة اجلســد( و)فوضى  قرأت ثالثيــة 
للروائيــة  )عابــر ســبيل(  و  احلــواس( 

اجلزائرية أحالم مســتغامني، ابنة مدينة 
قســنطينة، مدينة اجلسور التي ال تعد، 
الكبير محمد  اجلزائــري  اجملاهــد  وابنة 
الشــريف الذي ميثل الرعيــل األول من 
مجاهــدي جبهــة التحريــر الوطنــي 
اجلزائريــة. وملســت، ال بــل تأكدت من 
خيبتها من هذا الــذي دفع أبوها حياته 
من أجله فالوصوليون وماسحوا األكتاف 
واالنتهازيــون يعيثون فســاداً في احلياة 
اجلزائريــة، فضالً عما قرأته لياســمينة 
خضرا، االسم املستعار للروائي، الضابط 
اجلزائري الســابق )محمد مولســهول( 
)-1955 ( والسيما روايته )مبَ حتلُم الذئاب( 
ترجمة وتقدمي أمــن الزاوي وإذ أقرأ رواية 
اجلزائري  والروائــي  للكاتــب  )الزلــزال( 
الطاهر وطــار، املولود ســنة 1930 من 
أسرة بربرية، درس في معهد عبد احلميد 
بن باديس ذي التوجهات اإلسالمية، التي 
استهوته زمناً، لكنه ما يلبث أن يغادرها 
نحو املاركســية. تتأكد لي خيبة الناس 
بهذه الثورة التي دفعت من أجلها أكثر 
من مليون شهيد، فالناس تنعق مع كل 
ناعق، وغيرت جلدها ســراعاً لتتواءم مع 
احلياة اجلديدة، وحتاول نسفها وحرفها، أو 

في األقل متشية مصاحلها الفردية.
رواية )الزلزال( من روايــات احليز الضيق، 
الروايــة جتــري فــي مدينة  فحــوادث 
قسنطينة، فضالً عن محدودية زمانها، 
فهي ال تكاد تتجاوز العشــر الساعات 
منــذ أن وصل عبد اجمليد بــو األرواح إلى 
مدينته، التي شــهدت مســقط رأسه 
وأجداده، مدينة قسنطينة، التي غادرها 
إلى تونــس، بَُعّيَد انطالق الثورة اجلزائرية 
ليؤكد الروائي ســلبيته إزاء احلياة، فهو 
غادر بلده بحثاُ عن أمان ذاتي وإذ يحصل 
االستقالل في ربيع 1962، ويتوج رسمياً 
في متوز/ 1962، يعود عبد اجمليد بو األرواح، 
صاحب األرض الزراعية الشاسعة، التي 
أو  وراثة  حصل عليها بطرق مشــروعة 

غير مشروعة .
يعــود بو األرواح إلى بلــده، لكن الروائي 
زيادة في تبشــيع صورتــه ال يعيده إلى 
قســنطينة، إلى مدينة اآلباء واألجداد، 
كي يســتثمر أرضــه، بل يعيــده إلى 
ويبقى  ثانوياتها  إلحدى  مديراً  العاصمة 

سنوات ال يفكر حتى بزيارة أهله وذويه.
وإذ تباشــر الدولة بعمليــات ما عرف بـ 
بســرعة،  العراق  في  الزراعي(  )اإلصالح 
وملا ميِض على )الثورة( ســوى شــهرين، 
فان عمليات االســتيالء علــى األراضي 
مــن مالكيهــا، تتأخر فــي اجلزائر نحو 
عقد من الزمان، وإذ ينمو إلى مســامع 
عبد اجمليد بــو األرواح توجه الدولة، وقد 
آل احلــال الزراعي إلى يبــاب وخراب بعد 
الفوضــى التي ضربت احليــاة اجلزائرية، 
إثر انسحاب الفرنســين واألوربين من 
اجلزائر، غداة إعالن االستقالل، وإذ يسمع 
بــو األرواح الهمس القائل بتوجه الدولة 
نحو االستيالء على األراضي الزراعية من 
مالكيها، فأنه يقــرر – لغرض التملص 
عليها-  وااللتفــاف  القــرارات  من هذه 
زيــارة مدينته، بعد ســنوات طويلة من 
مغادرتهــا، كي يلتقي مبن بقي من أهله 
وذويه، ليــوزع عليهم جــزءاً من أرضه، 
شرط أن ال تســجل بأسمائهم إال بعد 
موته. فال تســتطيع الدولة االســتيالء 

على أرضه ألنها أقل من احلد املقرر!.
الروائي الطاهر وطــار – كما قلت آنفاً- 
يحاول إعطاء صورة سلبية عن مجيد بو 

األرواح، نكاية به وفضحاً له، فهو ما عاد 
إلى وطنه إال بعد انتهاء حرب االستقالل، 
وهو ما عاد إلى بلدته، إال بعد ان ســمع 
بعــزم الدولــة على مصــادرة األراضي، 
فيما عــرف بعمليات التأميم، وإنشــاء 
املزارع اجلماعية، التي ثبت فشلها ألنها 
تلغي الدافع األساسي في أي عمل وهو 
احلصول على املال، فضالً عن أنها تساوي 
بن اجملد والكســول، وقد ثبت فشــلها 

حتى في البلد األم!!
عبــد اجمليد بــو األرواح يتعاطف مع أية 
صــورة من صــور احليــاة اجلزائرية بعد 
االســتقالل، لذا هو يصــب جام غضبه 
على النــاس كل الناس مناجيــاً الولي 
ســيدي راشــد بان يُزَلْزِل هــذه املدينة 
الضاجة بالفوضــى والصخب والقذارة، 
متمتمــاً مع ذاتــه اآلية الكرميــة: يوم 
تَرَوْنََهــا تَْذَهُل كُل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى، مناجياً إياه يا 
صاحب البرهان، يا سيدي راشد، أحضر، 
وقل في قسنطينة القول الفصل، حّرك 
التــي تقوم املدينــة عليها،  )الصخرة( 
حركهــا بهــم ومبنكرهم وفســقهم 
وفجورهــم، حان لك أن حتضر ياســيدي 
راشــد. لقد صبــرت أكثر ممــا ينبغي يا 

صاحب البرهان!
وبعد بحث دائب خائب عن أقاربه وذويه، 
الذيــن غادرهــم منذ نحــو عقدين من 
الزمان، ما ســأل عن أحــد منهم، حتى 
إذا احتاج إليهم، كــي يفلت من قرارات 
الدولة باالستيالء على األراضي الزراعية، 

إليهم فــي رحلــة طويلة من  توجــه 
العاصمة استغرقت نحو تسع ساعات.

تبشيع صورة بو األرواح
عبد اجمليد بو األرواح يجن تدريجياً، بعد ان 
تفجعه تقلبــات احلياة، واختالط األوراق، 
هو الذي شــاء الروائي الطاهر تبشــيع 
صورته، فجعله عقيمــاً، حتى إن إحدى 
زوجاتــه، حاولت أن تخونــه كي ترضيه، 
وتوحــي إليه أنــه قادر علــى اإلجناب مما 
يذكرني برواية )العاقر( للروائي األمريكي 
الزجني جون شــتاينبك، لكن محاولتها 
هذه تفتضــح وتتفاجأ بعودته، هو الذي 
أخبرها بنيته الســفر، قائلة له ” أريد أن 
أمنحكه . أعلم أنــك في انتظاره بفارغ 
صبر، من أجلك، من أجلك، لم أفعل شيئاً 
حتــى اآلن.. ظلت تردد والدمع ينهمر من 
عينيهــا اجلميلتن، حتى عندما كنا في 
البادية. بعد أسبوع دفنتها  إلى  طريقنا 
وعدت وأقســمت أن ال أتزوج مرة أخرى”” 

تراجع ص 161 من الرواية.
وزيادة في التبشيع فعبد اجمليد بو األرواح، 
ســليل خونة وعمالء، فجــد أبيه تواطأ 
فأعطوه  الفرنســية،  الغــزو  قوات  مع 
األمان له وألســرته، إن فتح باب السور 
الذي كانت قبيلته تقاتل دونه، أما جده 
الفرنسيون بهم  فقد هيأ اجلنود ليغزوا 
املغرب وتونس، أما أبوه فقد عاد من حرب 
الشــام أيام الغزو الفرنسي لبالد الشام 
فألبســه  األولى،  العاملية  احلــرب  أثناء 
الفرنسيون برنساً أحمر ونصبوه )قائداً(.

بــو األرواح يجن، وهو يــرى آماله تذروها 

الريح، هو البخيل املزواج العقيم سليل 
اخليانة، ليرى أن أبن أخيه ســي الطاهر 
النشال املعروف، قد صار ضابطاً سامياً، 
فهو بســبب ماضيــه الســيئ كانت 
بينهما نوع مــن القطيعة فيجيبه من 
يســأل عنه، وقد أختلط احلابل بالنابل 
وأصبح هــؤالء يخترعون لهــم تأريخاً، 
يجيبه: وأي ماٍض يا سيدي، سي الطاهر، 
إنه من الوطنين األوائل، دخل الســجن 
أكثر من مــرة، وحوكم عدة مرات بتهم 
ملفقة كانــوا يقولون عنه إنه نشــال 
ولكنه في احلقيقــة كان يقوم بتهريب 
األســلحة والذخائر، ســي الطاهر من 

األوائل” تراجع ص 89.
ليناجي بو األرواح ذاته: الطاهر بو األرواح، 
ابن أخي السكير العربيد، ضابط سام؟ 
وأي ضابــط؟ يحــل ويربط؟ هــذه هي 
املـــسألة إذن! ص98. أما ابن عمه األمي 
عبد القادر العرابلي فقد أصبح أســتاذاً 
فــي ثانوية مبتكراً له تاريخــاً مزوراً، وإذ 
يســأل بو األرواح، محدثه: أستاذ؟ ماذا؟ 

هكذا بهذه السهولة؟
يأتيه اجلواب الصاعــق ملزوري التأريخ: ال. 
ليس بسهولة. عبد القادر ابن عمك بدأ 
ممرناً، عبد القــادر ابن عمك حصل على 
الشــهادة االبتدائية، ثــم على األهلية. 
عبد القــادر ابن عمك لــم ينقطع عن 
الكفــاح، دخــل اجلامعة وتخــرج، عبد 
القادر ابن عمك اســتاذ فــي ثانوية )….( 
هذه احلرب وما تفعــل )….( وهذه احلرية 

وما تفعل” ص 140.

الرواية ذات مكان وزمان محددين
هذه التقلبات فــي أمور الناس، وفوضى 
احليــاة تفجع عبد اجمليد بو االرواح، فيبدأ 
باحلديث مع ذاته، وحديثه مع ذاته جلب 
انتباه األطفال الذين بدأوا يشاكســونه 
األمر الــذي يدفعه إلى الذهاب نحو أحد 
اجلسور تخلصاً من صياحهم وجلبتهم 
ويبدأ برمي مالبســه قبل أن يهم برمي 
نفســه، في حــن كانت الشــرطة – 
وقــد جلــب انتباهها هتــاف األطفال 
وصــــياحهم نحوه- متنعه من االنتحار 

آخذة إياه نحو املستشفى.
رواية مكثفة، من روايــات احليز الضيق، 
فهــي ال تــكاد تغــادر بعض شــوارع 
وزمان محدد نحو عشــر  قســنطينة، 
ساعات ، منذ أن وطئت قدما عبد اجمليد 
بــو األرواح أرض مدينتــه وحتى ظهور 
مخايل اجلنون وفقدان الزمام وأخذه نحو 
املستشــفى لتضاف إلى اإلبداع الروائي 
الذي كتبه الروائي اجلزائري الطاهر وطار، 
الذي رحل عن عالــم االحياء في 12/من 

آب/ أغسطس/2010.
وهامش خارج املنت، وجدته ينسب مذهب 
األشاعرة إلى أبي موسى األشعري قائالً: 
قضى األولون علــى املعتزلة وأهل الرأي، 
فال كان املعتزلة وال كان أهل الرأي، ناصر 
األولون أبا موســى األشعري، وبنوا على 

وجهة نظره مذاهب…” تراجع ص113
أقول: إن األشاعرة أو األشعرية ينسبون 
إلى أبي احلســن األشعري )260-324هـ( 
صاحب كتاب )مقاالت اإلسالمين( وهو 
من أشهر كتبه، وال عالقة للمذهب بأبي 
موسى سوى أنه جد بعيد من أجداد أبي 
احلسن األشعري وبينهما نحو ثالثة قرون 

زماناً!!

شكيب كاظم

كانت الثورة اجلزائرية، التي قادتها جبهة 
التحرير الوطنــي اجلزائرية، ضد االحتالل 
الفرنسي، وإطالقها الرصاصة األولى ضد 
وجوده في األول من تشرين الثاني /1954 
فضالً عن اختطاف فرنسا عدداً من قادة 
الثورة اجلزائرية خريف سنة 1956 وهم في 
طريقهم من الرباط إلى تونس العاصمة، 
أحمد بن بلة، ومحمد بو ضياف، ومحمد 
خيضر، وحســن آيت أحمــد، فضالً عن 
الصحفــي املرافق مصطفى األشــرف، 
كانت صورتهم وهم مقيــدون باألغالل، 
توقــد حماســتنا القوميــة والوطنية، 
كنا فتيانــاً في نهاية مرحلة الدراســة 
االبتدائية، وزادها، اعتقال اجملاهدة جميلة 
باالعــدام، فضالً عن  بوحيــرد وحكمها 
رفيقتهــا جميلة بوباشــا، كنــا نتبادل 
صورة بوحيرد ونضعها على أغلفة كتبنا 
املدرســية، واســتقبلنا فريق كرة القدم 
اجلزائري الذي جاء للعراق للعب مع عديد 
فرقه، منها لعبه أمام فريق مصلحة نقل 
الركاب في شهر شباط /1958 في ملعب 
تأييداً  باملنصــور، وتظاهرنا  اإلدارة احمللية 
لثورة اجلزائــر، وإعالن الوحدة الســورية 
املصرية، في امللعــب وخارجه وصوالً إلى 
جســر الشــهداء، وكان حديــث الثورة 
اجلزائريــة الذي يذاع من إذاعة بغداد، عند 
التاســعة مســاًء يومياً واملذيع بلكنته 
لهذا  االســتماع  كان  احملببــة،  اجلزائرية 
وتألقت حماستنا  يومياً،  احلديث طقساً 
املؤقتة  اجلزائرية  احلكومة  يوم تشــكيل 
خريف عــام 1958، وتولى قيادتها فرحات 
عباس )1899-1985 ( حتــى إذا زار أحمد 
بن بلة العراق ربيع سنة 1962 فضالً عن 
جميلة بوحيرد، دفعنا شــعورنا القومي، 
كي أكون عند بوابة مطار بغداد الدولي، 
القريــب من محطة الســكك العاملية، 
والذي حتول فــي الثمانينــات إلى مطار 
املثنى العســكري، في اســتقبال الوفد 

الثوري الزائر للعراق.

االستعمار عقد ألسنتهم
هذا الشــعور الفياض، دفعني ملتابعة ما 
يكتبه األدباء اجلزائريون، وكان أدبهم يأتينا 
مترجماً، فأدباء اجلزائر وروائيوه، أيام احلكم 
الفرنســي )1832-1962( كانــوا يكتبون 
بالفرنسية، فالتعليم بالفرنسية، وتكاد 
العربية تتالشــى لوال بعض املســاجد، 
فضالً عن ذهاب امليســورين للتعلم في 
تونس اجملاورة والسيما في جامع الزيتونة 
العريق، قرأنا شــكوى جميلة بوحيرد من 
أنها ال تستطيع التكلم بالعربية، وقرأنا 
لوعة الروائي اجلزائري محمد ديب )-1920 
2003( من انه يكتب بالفرنسية، بسبب 
االســتعمار الفرنســي، كتــب ثالثيته 
الروائيــة الــدار الكبيرة، احلريــق، النول، 
ونقلها للعربية سامي الدروبي، رافضاً أن 
يعد أدبه فرنسياً، بل يراه أدباً قومياً يظهر 
اآلن فــي املغرب العربي عامًة، وفي اجلزائر 
خاصــة، غير أن األمر الذي له داللة بليغة 
هو أن هذا األدب يكتب بالفرنســية في 
بالد ذات تراث ثقافي إسالمي ال تزال حتاول، 
ولو في كثير من العنــاء، أن تقدم إنتاجاً 

أدبياً باللغة العربية.
أمــا مالك حــداد )1897-1978( فيصيح 
مخاطبــاً الشــاعر الفرنســي املعروف، 

رواية »الزلزال«  للطاهر وطار.. آمال تذروها الريح
حين يستقرىءالسرد وقائع الحياة..

رواية )الزلزال( من روايات الحيز 
الضيق، فحوادث الرواية تجري 

في مدينة قسنطينة، فضاًل عن 
محدودية زمانها، فهي ال تكاد 

تتجاوز العشر الساعات منذ أن وصل 
عبد المجيد بو األرواح إلى مدينته، 

التي شهدت مسقط رأسه وأجداده، 
مدينة قسنطينة، التي غادرها 

إلى تونس، بُعَيّدَ انطالق الثورة 
الجزائرية ليؤكد الروائي سلبيته إزاء 

الحياة، فهو غادر بلده بحثُا عن أمان 
ذاتي وإذ يحصل االستقالل في ربيع 

1962، ويتوج رسميًا في تموز/ 
1962، يعود عبد المجيد بو األرواح، 

صاحب األرض الزراعية الشاسعة، 
التي حصل عليها بطرق مشروعة 

وراثة أو غير مشروعة .

غالف الرواية

سينما

 
ندى األزهري* 

والتباس وســحر حتيط  أجواء غمــوض 
باملكان وشــخصياته، في فيلم ال يتميز 
بلغة بصرية آســرة فحســب بل بكونه 
كذلك قادًما من اجلوالن الســوري احملتل. 
حضــرت مرتفعات اجلــوالن بعض مرات 
، لكنــه أول فيلم يأتي  في أفالم احملتــلّ
من هناك مكتوب ومصّور من قبل واحد 
من أهــل املكان. هنا جّدتُــه األولى التي 
تثيــر فضواًل ينجح اخملرج في إشــباعه. 
كانت سمعة »الغريب«، للمخرج وكاتب 
الســيناريو الســوري أمير فخــر الدين، 
سبقْته حن عرضه مؤخرًا في املسابقة 
الرســمية ملهرجــان ماملــو للســينما 
العربية في الســويد )أيار 2022(، وكانت 
له مشاركة أولى في الدورة 78 ملهرجان 
فينيسيا الدولي )1-11 أيلول 2021(، ومن 
الدولي )تشرين  القاهرة  ثّم في مهرجان 
الثاني 2021(، وعدة مهرجانات أخرى، وقد 
مّثل فلســطن في أوسكار 2022، وحن 
وصل إلى ماملــو امتألت القاعة بجمهور 
فضولي من سينمائين وضيوف للتعرف 
على فيلم أشــاد عديدون بجودته ومتيّزه 

وأيًضا غرابته.
األولى،  اللقطــات  كلُّ هذا جتّســد فور 
وحتى النهاية لم يخــن الفيلم بداياته 
املفعمــة بصور ســاحرة وعوالم غريبة 
لشخصيته الرئيسية. مشهد افتتاحي 
غريب هو اآلخــر، لعله وصف يطابق كل 

شيء في هذا الفيلم اآلسر،

كاميرا تنتقل بن ظهر رجل واقف أمام 
نافــذة وامرأة غير واضحــة املعالم في 
طرف آخر. وجوه شبه غائبة من املشهد 
وصمت ال يقطعــه إال عبارة للمرأة بن 
فينة وأخرى »فرنسا، يقال إن اخلبز لذيذ 
هناك... أو أملانيا...«، ثّم صمت. السكوت 
أفضل تعبير حن يشــعر املرء بانقطاع 

عن عاملــه، أو رّد مقتضب من الرجل عن 
شــجرة التفاح التي تفقد طعمها إذا 
منت في غير تربتها، عن وحشــة الغربة 
التي تقترحها املرأة. هنا وطٌن ســحرّي، 
هنا فقط على هــذه األرض في اجلوالن 
البقاء، الســفر عليه  الرجل في  يرغب 
مستحيل، ومغادرة هذه البساتن عبث، 

إنه مدان بالبقاء هنا، فــي هذه القرية 
الصغيرة التي ال ميلك فيها شيًئا وعلى 
هذه األرض التي يعشقها. في منطقة 
يختبئ سحرها باســتمرار حتت ضباب، 
قليٌل منه ينزاح لينبئ عن هذا الســحر 
وليتجّلــى جمال أخضــر وتربة خصبة 

وشيء من طن.

الزوجة، ســتظل غائبة. نوع من  ليلى، 
تعبيــٍر عــن اختيار ما ال يريــد اخملرج أن 
يريه على نحو جلــّي، تلميح له يكفي، 
يحضر صوتهــا أو طيفها لكن وجودها 
طاغ على املــكان، على عدنــان الزوج. 
تبقــى بال مالمــح، كأمــٍل غامض في 
مســتقبل بعيــد ضبابّي. غيــاٌب فيه 
بأهميتها على نفسية رجلها  إشــعارٌ 
وعلى هذه املســافة التــي يضعها هو 
معها، هي احملّرضه على األمل واملقاومة. 
وهو الهارب اليائس الهائم دائُم احلضور 
في الفيلم، شــخصيته رئيسية وشبه 
الفلســطيني  )املمثل  وحيدة، عدنــان 
أشرف برهوم في أداء رائع( بكل تعقيداته 
للماضي.  وحنينــه  ويأســه  الوجودية 
طبيــٌب عاد من االحتاد الســوفياتي مع 
شهادة لم تكتمل. الصمت وسيلته في 
مجتمع ال يقبــل اختالفه، وملجأه أمام 
مشاعر عارمة بغربة بن أهله وأمكنته 
رغــم فيض عاطفــة جتاههــم. يحّب 
حتى أباه الذي يكّن له مشــاعر العداء، 
هــذا الذي حرمه من كل شــيء، ووهب 
ممتلكاته ألماكــن العبادة الدرزية نكاية 
بابنه. لكْن، لَم النكاية؟  يبقى السبب 
غامًضــا، لعله مترد الولــد منذ صغره. 
سلوك األّب )املمثل الفلسطيني محمد 
بكــري( متســلط ينّم عن شــخصية 
عنيدة ال ينفع معها إحلاح أّم أو محاوالت 
ابن للصلــح. ابٌن يبدو في قــاع هاوية 
وألم وشك وضعف.  سحيقة من غربة 
خالفا للمرأة، أّما كانت أْم زوجة. عدنان 
معــزول عما حوله هو كضحية، يعيش 

عزلة كأنها لتوضح أكثر مدى غربته عن 
كّل ما حوله. أشــرف برهوم بارع ومقنع 
في كل قول وحركة ومظهر، كّل شــيء 
يبدو حقيقيا ومعبرًا في شكله اخلارجي 
الشــخصية  مشــاعر  عن  وتعابيــره 

ومرارتها وغربتها.
 ال تطورات درامية في السرد، فهو نافذة 
على عالم الشــخصية من غير قصة، 
على مشــاعرها وتطورها هي من سيء 
إلى أسوأ ووصولها إلى حالة ضياع. كّل 
هذا في لغٍة بصرية سينمائية منتظمة 
النغمة، وبناٍء لعالم كامل لشــخصية 
أحاسيسها مبساعدة  تنعكس  مركزية 
ألوان الطبيعــة، خضراء أو ترابية، وتلك 
املســحة الضبابيــة التــي تغّلف كل 
شــيء. املشــاعر هي التــي يعتمدها 
الفيلــم ليؤّثــر أكثر من خّط الســرد 
مرفقة  املبهــرة  واللقطات  واحلكايــة. 
إلى  تأخذ  تصويرية ســاحرة  مبوسيقى 
البعيــد، إلى الال مكان، إلى هناك خلف 
الغمامة التي تلّف املكان شيًئا فشيًئا 

تخفي معامله وتدع مجااًل للتخمن.
»نحن غرباء في هذه احلياة«- رسالة هذا 
الشــاب  للمخرج  األول  الروائي  الفيلم 
أمير فخــر الدين ) مواليــد 1991( كما 
قال جلمهور ماملو. فيلم مبشــر وواعد 
ويشّكل جزًءا من ثالثية البيت والوحدة 
والعزلــة. وعلى مــا يبدو فــإن الثاني 

سيكون »ال شيء من ال شيء يبقى«.

* صحفية سورية مقيمة في فرنسا

»الغريب«.. غرباء على األرض
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ملونشريط
أوهمت زوجها أنها مختطفة

لتحصل منه على المال
كشــفت أجهزة األمن املصرية مخطط ربة منزل في محافظة 
أســيوط، في جنــوب القاهرة، زعمــت أنها وأوالدهــا األربعة مت 
اختطافهم من قبل مجهولني لطلب فدية مليون جنيه )حوالي 

53 ألف دوالر(.
وقــال موقع صدى البلد إن الزوجة أخــذت أبناءها األربعة بدعوى 
الذهاب بأحدهم إلى عيادة طبيب مبدينة أسيوط لتوقيع الكشف 

عليه وشراء مالبس العيد لهم.
وبعد ســاعات من خروجها من منزلها بصحبة أبنائها، أرســلت 
رســالة نصية من هاتفها إلى زوجها الذي يعمل بدولة الكويت 
تزعم فيها أنها وأبناءها اختطفــوا وأن اخملتطفني يطلبون فدية 
مليون جنيــه، ثم أغلقت هاتفها وهواتــف أبنائها، وظل والدها 

يبحث عنها وعن أحفاده ولكن دون جدوى.
وقبل مرور 48 ساعة، جنحت األجهزة األمنية مبديرية أمن أسيوط 
في كشــف تفاصيل الواقعة إذ تبني عدم صحة تلك االدعاءات، 
وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تركها املنزل بإرادتها بسبب سفر 
زوجها الدائم والتوجه برفقة أبنائها مبســاعدة شخص لإلقامة 
بشقة مســتأجرة بالقاهرة، وقيامها عقب ذلك بإرسال الرسالة 

إلى زوجها بهدف »استنزافه ماليا« وفق الصحيفة.

متنزه خاٍل من األعشاب السامة
تبنــى متنزه في نيويــورك بالواليات املتحــدة األميركية طريقة 
جديــدة صديقــة للبيئة للتخلــص من األعشــاب الضارة دون 
استعمال مواد كيميائية. واستعان متنزه ريفرسايد في نيويورك 
بـ12 من املاعز لتتغذى على األعشــاب الضارة بدل املبيدات التي 

كانت تستخدم للقضاء على تلك النباتات.
وتلتهــم املاعز التي جلبت من مزرعة “غريــن غوتس فيراينبيك” 
األعشــاب الضارة مبا فيها تلــك اخلطيرة على صحة اإلنســان 
مثل اللبالب الســام.وتعليقا على هذه املبادرة الصديقة للبيئة، 
قال جون هيرولد، الرئيس املؤقت واملديــر التنفيذي حملمية متنزه 
ريفرســايد: “إنهم يحبون هذه األشــياء، إنهــم يأكلون اللبالب 

السام، ويأكلون توت البورسلني، وهذا ما نحاول التخلص منه”.
وسيبقى أربعة من املاعز في متنزه ريفرسايد حتى نهاية الصيف، 
وسيأكلون ممن األعشاب الضارة ما تعادل مساحته فدانني، وفقا 

ذكرت “رويترز”.

رجل يربح 250 ألف دوالر
باليانصيب..

حتققت رؤية رجل في واليــة فرجينيا األمريكية، حيث فاز بجائزة 
يانصيب قدرها 250000 دوالر، بعد أن اختار أرقاما شــاهدها في 

املنام.  
وأخبر الرابح ألونزو كوملان مسئولي اليانصيب في والية فرجينيا 
أنه استخدم مجموعة من أرقام اليانصيب التي جاءته في املنام 

لشراء تذكرة اليانصيب اجلديد.
وقالت شركة اليانصيب في فرجينيا خالل بيان صحفي إن كوملان 
قّسم رهانه بقيمة 2 دوالر بأربع طرق عندما اشترى التذكرة، كان 
لديــه أربع مجموعات من األرقام، وباســتخدام ميزة »العب على 

طريقتك«، ربح املال على إحدى مجموعاته من األرقام.
وقال كوملان أنه كان يشــاهد الرســم عندما نظــر إلى التذكرة 
وأدرك أن األرقام في حلمه هي نفســها املوجودة على الشاشة، 
وانتشــرت قصة كوملان على مواقع التواصل االجتماعي وتفاعل 

مستخدمي اإلنترنت مع هذه الصدفة الغريبة.

ميسان - الصباح الجديد:

أبناء ميســان،  مــن  عــدد  نظم 
للطوابع  معرضاً  املاضي  األسبوع 
والعمــالت واملســكوكات، والذي 
أســهم باســتقطاب الهواة من 

مختلف مناطق احملافظة.
وقال مؤســس جتمع هــواة جمع 
الطوابع والعمالت واملســكوكات 
نوار أكرم كامــل ، إن »الفكرة من 
التجمــع هــي اعادة احيــاء هذه 
عقود«،  منذ  اندثارها  بعد  الهواية 
في  يعتمد  »التجمــع  أن  مبينــا 
انشــطته على االمكانات اخلاصة 

العضائه«.
وأضاف أكــرم، أن »حركة التجمع، 
انبثقت عن طريق إنشــاء صفحة 
مختصــة على وســائل التواصل 
يتشارك  االلكترونية،  االجتماعية 
معلوماتهــم  الهــواة  فيهــا 
وخبراتهم، وكذلك عرض املقتنيات 
بعدها  ومــن  بشــأنها،  والنقاش 
واقامة  للتحضير  الفكــرة  جاءت 

املعرض االول للهواة«.
وأوضح، أن »املعــرض أقيم ضمن 

فعاليــات الرصيــف املعرفي وهو 
لفناني  اســبوعي  ثقافــي  جتمع 
ومثقفــي احملافظة يقــدم خالله 
العديد من النشــاطات الثقافية 
والفنية ومعارض الكتب، شــارك 
فيه اثنــان من الهواة فقط، اال أنه 

يعد النواة والبادرة اللتقاء وتعارف 
الهواة فيما بينهــم واقامة املزيد 

من املعارض فيما بعد«.
التي  أن »املعــارض  إلــى  وأشــار 
ســاهمت  التجمــع،  أقامهــا 
الهواة في مختلف  باســتقطاب 

مناطق احملافظة وتطوير خبراتهم 
ومشاركة املعارف بينهم، وكذلك 
مبفردات  امليساني  اجلمهور  تعريف 
الهواية ودورها احلضاري في احلفاظ 

على التراث الوطني«.
ولفت إلى أن »اعضاء التجمع، أرادوا 

االنفتاح على الهواة العراقيني من 
وأن مواقع  خارج احملافظة، السيما 
التواصــل االجتماعــي ســهلت 
عمليــة االتصال ممــا نتجت عنه 
الهواة  املشــاركة ضمن فعاليات 
فــي محافظة البصــرة )معرض 

الهــواة ضمــن فعاليات شــارع 
حضور  عــن  فضال  الفراهيــدي(، 
العاصمة  فــي  الهواية  مــزادات 
فيها مختلف  يلتقي  والتي  بغداد 
مشــاركة  وباملقابل  العراق،  هواة 
هــواة بغــداد والبصــرة بحضور 
بعــض معارضنا ضمــن فعاليات 
الرصيف املعرفي، باالضافة الى مد 
جسور التواصل مع مختلف هواة 
احملافظــات االخرى والهــواة خارج 

العراق«. 
وعن أهــداف التجمــع، أكد أنها 
»احلصول على الصفة الرســمية 
جمعية  مــن  كفــرع  للتجمــع 
العراقية  واملســكوكات  الطوابع 
حيــث إن اغلب اعضــاء التجمع 
منتمني الى اجلمعية، واالســتمرار 
بإقامــة املعــارض واالنفتاح على 
بغية  أكثر  ومؤسســات  جتمعات 
نشــر مفاهيم الهوايــة بني أكبر 
السعي  وكذلك  شــريحة ممكنة، 
الى التنســيق مع اجلهات اخملتصة 
مثــل محافظــة ميســان وبريد 
ميســان ودائــرة االثــار وجامعة 
اجلانــب  لتنشــيط  ميســان 
التراث  ميــدان  في  التخصصــي 

واخملطوطات واالرشيف«.

ميسانيون يعيدون إحياء هواية تكاد تندثر
جْمع الطوابع والعمالت والمسكوكات

بغداد »عدسة: زياد متي«

متابعة ـ الصباح الجديد:
يرجــح ان تنهي املطربة القديرة جناة 

الصغيــرة غيابهــا املطول عن 
في  الفنيــة  الســاحة 

من  القادمة  االيــام 
خــالل تعاونها مع 

ســامي  امللحن 
في  احلفنــاوي 

أعمال كثيرة.
صدور  ومنــذ 
غنيتهــا  أ
األخيــرة »كل 
 » م لــكال ا

قبــل أربع 
سنوات، 

د  د تتر
بني 

حني وآخــر أخبار عن عــودة الفنانة 
املصرية الكبيرة، للغناء.

وكانت جنــاة قد أعلنت، فــي العام 
مــع  مداخلــة  خــالل   2021
أديب عبر  اإلعالمي عمــرو 
فضائيــة »إم بي ســي 
مصر« أنهــا لم تعتزل 
الغنــاء وأشــارت إلى 

رغبتها في العودة.
أعلنــت  وبينمــا 
الغناء  اعتــزال  جناة 
لكنها   ،2002 عــام 
تراجعــت عــن هذا 
بأغنية  وعادت  القرار 
»كل الــكالم« التــي 
الشــاعر  كتبهــا 
الرحمن  عبد  الكبير 
األبنودي وأحلان طالل، 
وبدا صوتهــا وأداؤها 
تألقــه،  كامــل  فــي 
مناسبة  األغنية  وجاءت 
للون الــذي متيزت به جناة 
بحسب نقاد، وقد صاحب 
شــريط  األغنية  عــرض 
هاني  أخرجه  ســينمائي 

الشني معتمداً على لقطات سابقة 
ألفالمها الغنائية.

في  الصغيــرة  جنــاة  أشــارت  كما 
مداخلــة هاتفية مع اإلعالمي عمرو 
أديب في العام 2021 إلى رغبتها في 

العودة إلى الغناء وجلمهورها.
قريبــا،  عمــال  »ســأقّدم  وقالــت: 
صعبة،  بــي  اخلاصة  األغانــي  لكن 
كانوا  الذيــن  العازفني  ومجموعــة 
معي غير موجودين حاليا«، مضيفة: 
»سأفعل ذلك قريبا ولكن ما مينعني 
هو أنني مــن الصعب أن أجد ملحنا 

يصلح للعمل الذي أمتناه«.
وأعربت عن حبها للموســيقى التي 
متثل حياتها وأشارت إلى أنها تعلمت 
املوســيقى من الســيدة أم كلثوم 

واملوسيقار محمد عبد الوهاب.
مــن جهتــه أكــد امللحن ســامي 
احلفناوي في تصريحــات حديثة انه 
لــم يتحدد »حتــى اآلن موعداً طرح 
األعمــال اجلديدة، لذا لن أســتطيع 

التحدث أو البوح بأي تفاصيل«.
واستبعد املوســيقار حلمي بكر أن 
تكــون األغنيات التي ســتعود بها 
جناة لســاحة الغناء قد مت تسجيلها 

حديثــاً، وقــال إن هــذه األغانــي مت 
ألن  فتــرة طويلة،  منذ  تســجيلها 
يتأثر مــع تقدمه في  صوت املطرب 
العمر، وأن ســيدة الغناء العربي أم 
كلثوم كانت أكبر مطربة تغني على 
املسرح حينما أدت قصيدة »األطالل« 

وعمرها 75 عاماً.
وأضــاف انه لــكل مطــرب أغنيات 
يســجلها وقد ال تظهــر في وقتها، 
احلناوي  باملطربــة ميادة  املثل  ضارباً 
التي ســجلت ثمانــي أغنيات منذ 
ســنوات طويلة لدى املنتج محسن 

جابر ولم ترَ النور حتى اآلن.
يذكــر ان املطربــة الكبيــرة جنــاة 
ســتدخل عامها الـــ 84 في 11 آب 
املقبل، وبدأ مشــوارها الغنائي منذ 
طفولتهــا بتقليد أغنيات أم كلثوم، 
ثم استقلت بلون خاص بها وقدمت 
نحو 200 أغنيــة تعاونت خاللها مع 
كبار الشعراء واملوسيقيني أمثال نزار 
قباني، وحسني السيد، ومحمد عبد 
الوهــاب، وكمال الطويــل، كما أدت 
بطولة 13 فيلماً غنائياً، وهي األخت 
غيــر الشــقيقة للفنانــة الراحلة 

سعاد حسني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
دراجة هوائية مصنوعة  أصبحت 
للتقــارب  رمــزا  اخليــزران  مــن 
الدبلوماســي بــني إندونيســيا 
وأستراليا بعد اجتماع ُعقد أخيرا 
ووضعت  البلديــن،  زعيمــي  بني 
صانعهــا اإلندونيســي في دائرة 

الضوء.
الرئيــس  اســتقبل  عندمــا 
اإلندونيســي جوكو ويدودو رئيس 
أنتوني  الوزراء األســترالي اجلديد 
الرئاســي  القصر  فــي  ألبانيزي 
الشــهر املاضــي، قدم لــه هذه 

الدراجة الصديقة للبيئة.
ســينغيه  مصممهــا  وكان 
سوســيلو كارتونو أبلغ عشــية 
سيركبان  اللدين  زعيمني  أن  ذلك 
دراجــة »ســبيداغي«، وهو منوذج 
صنعه في قرية صغيرة في جزيرة 

جاوة.
وضع ألبانيزي بنطاله حتت جاربيه 
فيما خلــع الرجالن ســترتيهما 

واعتمــرا خوذتني قبــل االنطالق 
على الدراجتني في حدائق القصر 
الرئاســي فــي بوغــور، جنــوب 

العاصمة جاكرتا.
وقــال املصمم البالغ 54 عاما في 
تصريح تابعته الصباح اجلديد، إن 
ذلك املشهد كان »حلظة سحرية 
خاصة« بعد ســنوات من العمل 
املراعية  الدراجــات  هذه  لتطوير 

للبيئة والعالية اجلودة.
ويشجع مشــروعه على تصنيع 
فرص  ويوفر  محليــا  الدراجــات 
عمل ويظهــر للقرويني أنه ميكن 
مثل  احملليــة،  املوارد  اســتخدام 
اخليزران، إلعطــاء قيمة مضافة، 

بحسب قوله.
وأضــاف »لدينــا نظــام لتدريب 
األشــخاص مــن أجــل ابتــكار 

منتجات عالية النوعية«.
وصنع 15 موظفا في قرية وسط 
دراجة »ســبيداغي«  جاوة  جزيرة 
وهو اســم مشــتق مــن كلمة 

باللغــة  دراجــة  أي  »ســيبيدا« 
تعني  التي  و«باغي«  اإلندونيسية 

الصباح.
تقطع عصي اخليــزران التي تنمو 
فــي املناطــق احمليطــة، وتعالج 
لعمليــة احلفظ قبــل جتميعها 
مع األجزاء األخرى لتشكيل إطار 

الدراجة.
ويكون اخليــزران أحيانا قويا مثل 
الفــوالذ عنــد اســتخدامه في 
وفقا  الــوزن،  هيــاكل خفيفــة 

لدراسات علمية.
وقــال تــري واهيوني، الشــريك 
فرانس  لوكالة  املؤسس للشركة 
برس، إن صنع دراجة »سبيداغي« 
يستغرق أسبوعا، ويصل سعرها 
إلى ألف دوالر وقد بيع بعضها في 

أماكن بعيدة مثل اليابان.
يعرف الرئيس اإلندونيسي بتقدمي 
الدراجــات الهوائيــة هدايا. وهو 
ب«ســبيداغي«  معجــب  أيضا 
لالستخدام  واحدة  اشــترى  وقد 

الشخصي عام 2015.
وأظهر أنتوني ألبانيزي ســعادته 
الدراجة،  هــذه  علــى  بحصوله 
وأكد أنه سيستخدم في كانبيرا 
الوحيدة« في  اخليــزران  »دراجــة 

العاصمة األسترالية.
وترتبط عــادة الدراجات الهوائية 
واخليــزران الذي ينمــو بكثرة في 
الفقيرة،  بالطبقات  إندونيســيا، 
وهو األمــر الــذي راق للزعيمني، 

وكالهما من أصول متواضعة.
وأصبحــت هــذه الدراجــة اآلن 
رمــزا للتقارب الدبلوماســي بني 
األرخبيل الواقع في جنوب شــرق 

آسيا وأستراليا.
األســترالي خالل  الزعيم  وقــال 
زيارته إلندونيســيا إنه يريد تعزيز 
البلد اجملاور وســط  العالقات مع 

توترات متصاعدة في املنطقة.
وقال كارتونــو إنه رأى دراجات من 
اخليزران للمرة األولى في شــمال 

أوروبا.

دراجة من الخيزران رمزا للتقاربنجاة الصغيرة تعود الى الغناء
 بين استراليا واندونيسيا

متابعة ـ الصباح الجديد:
أضرار شــرب الزجنبيل يوميا عديدة 
فعلى الرغم أنه آمن بشــكل عام، 
فقد يعاني بعض األشخاص من آثار 
جانبية خفيفــة مثل حرقة املعدة 
واإلســهال والغــازات وآالم البطن 
واملعــدة بعد تناوله فقد يســبب 
بعض اآلثــار اجلانبيــة مثل حرقة 
البطن  وانزعاج  واإلســهال  املعدة 
أكثر  الشخص  يســتهلك  عندما 
املعوية  احلموضة  جرام. حتدث  من5 
بســبب ارتداد احلمض مما يســبب 

إحساًسا حارًقا في أسفل الصدر.
ومع ذلك تناول 1 جرام إلى 1.5 جرام 
من الزجنبيــل اجملفف يومًيا ميكن أن 
يســاعد بالفعل في عــالج حرقة 

املعدة.
قد يؤدي اإلفراط في تناول الزجنبيل 
الى النزيف وقــد يتفاعل مع أدوية 
ولهذا  الوارفارين  مثــل  الدم،  ترقق 
الســبب، يجب علــى الناس جتنب 

تناول الزجنبيل قبل اخلضوع لعملية 
جراحية ويجب علــى أولئك الذين 
يعانــون مــن اضطرابــات النزيف 
التحدث مع الطبيب قبل تناول أي 

شكل من أشكال الزجنبيل.
الزجنبيل قبل  تنــاول  يجب جتنــب 
اخلضــوع لعمليــة جراحية ويجب 
يعانــون من  الذين  أولئــك  علــى 
النزيــف التحدث مع  اضطرابــات 
الطبيب قبل تناول أي شــكل من 

أشكال الزجنبيل.  
يحتوي الزجنبيــل على مواد غذائية 
تســبب احلساســية عند تناولها. 
وهــذا ما يســمى أيًضــا مبتالزمة 
للخبراء،  وفًقا  الفموية  احلساسية 
غالًبــا ما يحــدث ذلك مــع تناول 
الزجنبيل، حيث يبــدأ فمك باحلكة 

وتورم في الفم.
أما عن أضــرار تناول اجلنزبيل يوميا 
فقد يؤدي اإلفراط فــي تناوله إلى 
زيادة خطر تلف األغشــية اخملاطية 

للفم واحللق وهنــاك أيًضا احتمال 
حدوث مشــاكل فــي املعــدة إذا 
تناولــت الكثير مــن الزجنبيل وقد 
حتدث آالم في البطن وبعض الغازات 

واالنتفاخات 
 لذلــك، كلمــا مت تقليــل تنــاول 
الزجنبيل، كان من األفضل للحفاظ 

على صحتنا اجلسدية
تناول الزجنبيل بكميات كبيرة، ميكن 
أن يسبب اإلسهال فإنه يسرع مرور 
الطعام والبراز عبر األمعاء ويسبب 
اضطرابات تؤدي غالًبا إلى التململ 

والضعف أيًضا.
وفًقــا ألطباء أمراض النســاء، فإن 
تنــاول الزجنبيــل مبا يتجــاوز احلد 
املوصــوف وهو 1500 مجــم يومًيا 
قد يزيد مــن خطر اإلجهاض ولكي 
يُقترح  أمانًــا،  أكثر  احلامــل  تكون 
أثناء  الزجنبيــل  من  الكثيــر  جتنب 
احلمل أو تناوله فقط بعد استشارة 

الطبيب.

متابعة ـ الصباح الجديد:
توك”  “تيــك  تطبيــق  يواجــه 
اخملصص لتبادل مقاطع الفيديو 
القصيــرة، واململــوك للصــني 
دعاوى قضائية بعد قيام فتاتني 
باالنتحار وذلك بعد مشاركتهما 
في “حتدي التعتيم” أو “الوشاح” 

الذي شاهدتاه على املنصة.
وقتلــت كل من إريــكا والتون، 
ثمانيــة أعــوام، وأرياني جايلني 
أرويــو تســعة أعــوام، بعد أن 
ووضعتــا  بالتحــدي  شــاركتا 
حزامني حول رقبتيهما وحبستا 
ذلك  أثناء تسجيل  أنفاســهما 

على هاتفيهما.
جــاء ذلــك، نتيجة مشــاهدة 
ســاعات من مقاطــع الفيديو 
التي تعرض التحدي الذي قدمته 
توك”،  “تيــك  خوارزمية  لهمــا 

حســبما ذكرت صحيفة “لوس 
أجنلوس تاميز”.

وتقضي لعبة الوشاح بأن ميتنع 
املشارك في التحدي عن التنفس 
كل  وتتسبب  وعيه،  يفقد  حتى 
عام بوقوع حوادث بعضها مميت.

وتســبب هذا التحــدي املميت 
في وفاة عــدد من األطفال حول 

العالم، ففي شهر أبريل من عام 
2021 توفي صبي بعد مشاركته 
توفي  كما  التعتيــم،  حتدي  في 
آخر يبلغ من العمر 12 عاما في 
طفلة  انتحرت  كذلك  كولورادو، 

عمرها 10 أعوام في إيطاليا.
وفــي املاضي أنكــرت تيك توك 
مسؤوليتها عن املشكلة، قائلة 
إن إصابــات “لعبة االختناق” من 
“التعتيم”  حتدي  تسبق  الشباب 

بوقت طويل.
أول  ليس  التحــدي  ويعد هــذا 
تنتشــر على  لعبــة خطيــرة 
االجتماعي  التواصــل  وســائل 
األخيــرة، عبر  الســنوات  فــي 
منصات TikTok فقد مت تشجيع 
أعمــال  علــى  املســتخدمني 
خطيــرة، منهــا “حتدي كســر 

اجلمجمة”.

دعوى قضائية ضد »تيك توك«لشرب الزنجبيل يوميا.. اضراره
بعد وفاة فتيات في »تحدي تعتيم«

متابعة ـ الصباح الجديد:
أمبر هيرد  النجمــة  تقدم محامو 
فيرجينيا  فــي  للمحكمة  بطلب 
ضــد  الصــادر  احلكــم  إللغــاء 
موكلتهــم في قضية التشــهير 
التي كسبها طليقها، جوني ديب، 

وإعادة احملاكمة من جديد.
ديلــي  صحيفــة”  وأفــادت 
أن محاميي هيرد،  ميل“البريطانية 
الطلب  بهــذا  تقدموا  عامــا،   36
لهيئة احملكمة يوم اجلمعة املاضي 
من منطلق أن احلكــم الذي صدر 
لصالح جوني ديــب، 59 عاما، في 
قضية التشهير التي كان يقاضي 
بهــا مطلقته، لم يكــن مدعوما 

باألدلة.
وادعــى احملامون فــي الطلب الذي 
تقدموا بــه أنه لم يتــم التحقق 
الذين  احمللفــني  أحــد  مــن  جيدا 
شاركوا في احملاكمة، وتساءلوا عن 
قانونية وجوده فــي هيئة احمللفني 

بالقضية من األساس.
التي  املذكــرة  في  احملامــون  وأكد 
تقدمــوا بها للمحكمــة، وجاءت 
مكونــة مــن 43 ورقــة، أنــه من 
الضــروري إلغــاء احلكــم الصادر 
ضد أمبر هيرد، مبا فــي ذلك مبلغ 

التعويض املقدر بـ 10 ماليني دوالر، 
على أساس أن ديب شرع فقط في 
التشهير أثناء احملاكمة عبر نظرية 
التضمني، بتخليــه عن أية مزاعم 
بأن تصريحــات هيرد كانت خاطئة 

في الواقع.
وقد رد بني شو، احملامي الرئيسي في 
فريق الدفاع عن النجم الشــهير، 
جوني ديب، علــى تلك املذكرة، من 
خالل بيــان صحفي قــال فيه إن 
ما كانوا يتوقعونــه، لم يعد أكثر 

موضوعية.
بأنها غير  أن اعترفت  وسبق لهيرد 
قادرة على ســداد مبلغ التعويض 
املقدر بـ 10.35 مليون دوالر لصالح 
جوني ديب، لكن ما ترجحه الدايلي 
ميل اآلن هــو أن تكون تلك املذكرة 
اجلديــدة مجرد جزء مــن محاولة 
للتحايــل علــى طلبــات ديب مع 

السعي إلعادة احملاكمة.
ويحاول محامو هيرد اآلن أن يجدوا 
الســابقة  باحملاكمة  إجرائية  ثغرة 
إلغاء احلكم الصادر ضد  على أمل 
من  احملاكمة  وإعــادة  موكلتهــم 
جديد، وتلــك الثغرة التي يحاولون 
اللعب على وترها هي التشــكيك 
في صحــة عملية اختيــار هيئة 

احمللفني بالقضيــة، حيث قالوا إن 
15 مدرج بأن  العضو احمللف رقــم 
سنة ميالده هي 1945 في سجالت 
احملكمة، فــي حــني أن املعلومات 

املتاحة للجمهور تبني أنه 
ُولَِد علــى ما يبدو في 

عام 1970.
الدايلــي  وقالــت 
هــذا  إن  ميــل 
ما  هو  التناقــص 
يحاول اســتغالله 
هيــرد،  محامــو 
هم  ر ستفســا با
عمــا إن كان هذا 
تلقى  قــد  احمللف 

ًء  عا ســتد ا
بالفعل للعمل 
هيئــة  فــي 
بتلك  احمللفني 
ال،  أم  القضية 
وكذلــك ما إن 
احملكمة  كانت 
فحصت  قــد 
يتــه  هو
ضعيتــه  و و
نيــة  نو لقا ا
ضمه  قبــل 

للمحلفــني أم ال. فيما يبدو، طبقا 
ألوراق القضيــة، أنــه لم يتســن 
لهيئة احملكمة التحقق من هويته.

كمــا أكدت هيــرد أن التعويضات 
التــي حكمت بهــا احملكمة 
لصالح ديــب ُمبالَغ فيها 
وأن  كبيــر،  بشــكل 
منحــوه  احمللفــني 
إياهــا وفقا ملعايير 
نطــاق  خــارج 
واختصاص دعواه 

القضائيـة.

طليقة جوني ديب تطالب بإعادة المحاكمة
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العواصم ـ وكاالت:

القدم،  لكرة  الدولي  االحتاد  يدشن 
اليوم الثالثــاء، مرحلة جديدة من 
تذاكر مباريــات بطولة كأس  بيع 
العالــم 2022 املقــررة في قطر.. 
ويفتــح الفيفا، البــاب بداية من 
الغد أمام املشجعني، لشراء تذاكر 
أســبقية  بنظام  قطر  مونديــال 
املشجعني،  مبقدور  ليكون  الشراء، 
بعد  مباشــرة  مقاعدهم  حجــز 
ســداد ثمنها حصريًــا عبر موقع 
لبيع  اخملصــص  الدولــي  االحتــاد 

التذاكر.
ومتتد هــذه املرحلة حتــى 16 آب 
املقبــل، ضمن املراحــل النهائية 
لعملية بيع تذاكر هذه النســخة 
من املونديال بعد نفاد قرابة مليون 
و800 ألــف تذكرة خــالل املراحل 
بيان  وفق  الفيفا  السابقة.ويعتزم 
احتياطية  قوائم  وضع  عنه،  صادر 
التذاكر،  على  املشجعني  لطلبات 
حال جتــاوزت مســتويات الطلب، 
املباريات. تذاكــر  من  املتاح  العدد 

ربيعة  حســن  مع  مقابلــة  وفي 
التســويق  عالقات  مدير  الكواري 
ببطولــة كأس العالم 2022، قبل 
ساعات على بدء هذه املرحلة لبيع 
التذاكر، أكــد أن هذه املرحلة تعد 
في  مقعد  القتناص  ذهبية  فرصة 
حملدودية  نظــرًا  البطولة،  مباريات 
التذاكر.وأشــار إلــى أن التذاكــر 
املقــرر طرحها في تلــك املرحلة، 
تشــكل الغالبيــة العظمى من 

املونديال،  لتذاكر  املتبقي  الرصيد 
خاصة في ظل ما شهدته املراحل 
الســابقة من إقبال يقــدر بنحو 

40.5 مليون طلب.
الكواري،  ربيعــة  أعلن حســن  و 
مدير التســويق في بطولة كأس 

مليون  بيع   ،)2022 )قطــر  العالم 
و800 ألف تذكــرة حلضور مباريات 
املونديال املقرر في تشــرين الثاني 
الكواري، في تصريح  املقبل.. وقال 
املقرر طرحها  التذاكر  إن  صحفي، 
الثالثاء،  اليوم  املقبلة،  املرحلة  في 

تشــكل الغالبيــة العظمى من 
الرصيد املتبقــي لتذاكر املونديال، 
وخاصة في ظل ما شهدته املراحل 
بـ40.5  يقدر  إقبال  من  الســابقة 

مليون طلب.
وأضاف: »املوقع الرســمي الوحيد 

احلصول  الذي ميكــن من خاللــه 
علــى تذاكــر كأس العالــم هو 
موقع االحتــاد الدولي للعبة حيث 
تتــم جميع عمليات الشــراء من 
خالله، مبا يجنب املشجعني املواقع 

االحتيالية والتذاكر املزيفة«.

وبســؤاله عما إذا كان املشجعون 
ســينتظرون تلــك املــرة ملعرفة 
نتيجة عملية الشراء أسوة بنظام 
املشــتراة  »التذاكر  علق:  القرعة، 
مباشــرة  تخصيصها  ســيجري 
بعــد اكتمــال عملية الســداد. 
وستستمر املرحلة بداية من اليوم 

وتستمر حتى يوم 16 آب املقبل«.
تذاكر   6 ويستطيع املشجع شراء 
علــى األكثر لــكل مبــاراة، و60 
تذكرة كحد أقصى جلميع مباريات 
أكثر  حضور  وبإمكانــه  البطولة، 
من مباراة واحدة في اليوم الواحد 
خــالل دور اجملموعــات، وذلك وفقا 
لقواعد توافــق املباريات.كما يحق 
لــذوي اإلعاقة ومحــدودي القدرة 
على احلركــة، احلصول على تذاكر 

خاصة.
وسيتمكن املشــجعون القادمون 
مــن خارج قطــر من اســتخدام 
بطاقــة َهّيا الرقمية، كتأشــيرة 
دخول للبالد، وإجمــاال يجب على 
جميــع املشــجعني القادمني من 
إقامتهم  خطــط  تأكيد  اخلــارج 
بعد شــراء تذاكرهم لدخول قطر 

واالستادات.
أمــا مشــجعي اليــوم الواحــد 
احلصول  كذلك  عليهم  فيشترط 
على بطاقة هيا الرقمية كتصريح 
الدخــول للبــالد دون احلاجة حلجز 
ولتفعيلهــا  لإلقامــة،  مــكان 
املتطلبات  من  عدد  تلبية  يشترط 
األساســية كاحلصول على تذاكر 
املباريات، وحجز تذكرة طيران ذهاب 

وعودة.

العواصم ـ وكاالت:
شــهدت مباريات الــدور الرابع 
فــي بطولة وميبلــدون للتنس، 
األرقام  مــن  العديــد  حتقيــق 
املصنفني  تأهــل  في  املميــزة، 
النهائي، وعلى رأسهم  إلى ربع 
التونســية أنس جابر والصربي 
ديوكوفيتش.وتفــوق  نوفــاك 
ديوكوفيتــش علــى الهولندي 
تيــم فــان ريتهوفــن بثــالث 
مجموعة  مقابــل  مجموعات 
واحــدة، بينمــا تخطــت أنس 
نظيرتها البلجيكية أليز ميرتنز 

مبجموعتني من دون رد.
متتلك  »أوبتا«،  أرقام  وبحســب 
أنــس جابــر، أكبــر عــدد من 
االنتصارت فــي جولة الالعبات 
احملترفات في آخــر عامني بواقع 
82 انتصارًا، بفارق فوز وحيد عن 
صاحبة املركز الثاني، البولندية 

إيجا شفيونتيك.
انتصارًا في   48 أنــس  وحققت 
2021، و34 انتصــارًا هذا العام، 
وكررت أفضل إجناز لها بالوصول 
إلى ربــع نهائي وميبلــدون من 
جديد.. أمــا ديوكوفيتش حقق 

25 انتصارًا متتالًيا في وميبلدون 
بــني 2018 و2022، ليعادل رقم 
 1993 بــني  بيــت ســامبراس 
و1996، كرابــع أكبر سلســلة 
انتصارات متتالية في البطولة.

كمــا ميلــك ديوكوفيتــش 25 
املالعب  على  متتالًيــا  انتصارًا 
العشبية، كثاني أكبر سلسلة 
انتصــارات على تلــك األرضية 
لروجر  القياســي  الرقم  خلف 
فيدرر الذي حقق 65 فوزًا متتالًيا 
يانيك  وتأهل  و2008..   2003 بني 
ســينير إلى ربــع النهائي بعد 

التغلب علــى كارلوس ألكاراز، 
ليصبح ثالــث العب يصل إلى 
ربع نهائي البطولة قبل أن يبلغ 
عامه الـ 21 فــي آخر 10 أعوام 
2013(، بعد نيك كيريوس  )منذ 
2014، وفيليكــس أوجير  فــي 
ألياســيم فــي 2021.كما حلق 
كاميرون نــوري بركب املتأهلني 
لربــع النهائــي، ليصبــح أول 
بريطاني بعيًدا عن أندي موراي، 
يصل إلى ربــع نهائي وميبلدون، 
منذ تيم هينمان في عام 2004.

صدارة أنس جابر وسلسلة ديوكوفيتش األبرز في أرقام ويمبلدون

بيع مليون و800 ألف تذكرة حتى اآلن

الفيفا يدشن اليوم مرحلة جديدة لشراء تذاكر المونديال 

القاهرة ـ وكاالت:
استقر نادي اجلونة بشكل نهائي على تعيني طلعت 
يوســف املدير الفني الســابق للفريــق األول لكرة 
القدم بنادي االحتاد السكتدري مدرباً جديداً للفريق 
الساحلي خالل الفترة املقبلة خلفاً لتامر مصطفى 
وذلك عقــب مواجهــة النادي األهلي.. وســيعقد 
مسؤلو اجلونة جلسة في الساعات املقبلة مع تامر 
مصطفى مــدرب الفريق احلالي عقب مالقاة النادي 
األهلي بالدوري املصري املمتاز من أجل احلصول على 

كافة التقارير اخلاصة بالفترة املنقضية.
البرتغالــي ريكاردو  ويســتعد فريق األهلي بقيادة 
ســواريش للمواجهة املقبلة أمام نادي اجلونة احملدد 
لها اليــوم الثالثاء املوافق 5 متوز في متام الســاعة 
التاسعة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة والعاشرة 
والنصف بتوقيت اململكة العربية الســعودية في 
إطار املباريات املؤجلة من األســبوع التاسع من عمر 

مسابقة الدوري العام.
ومن جهة اخرى خضع في الساعات القليلة املقبلة 
الدولي ياســر إبراهيــم مدافع الفريــق األول لكرة 
القدم بالنادي األهلي إلى اختبار طبي قبل املواجهة 
املرتقبة التي ستجمع املارد األحمر أمام نظيره نادي 
اجلونة.. وتعرض ياسر إبراهيم مدافع األحمر لإلصابة 
في العضلة األمامية خالل مشــاركته أمام اجلونة، 

في نصف نهائي كأس مصر بالنسخة املاضية.

روما ـ وكاالت:
قدم نادي ميالن، قميصه األساسي للموسم اجلديد، 
أمس، قبل انطالق فترة التحضير بســاعات قليلة.. 
وقال ميالن عبر موقعه الرسمي، إن القميص اجلديد 

للروسونيري، يجمع بني التراث واملوضة.
ومتيــز التصميم اجلديد  باللون األســود اخلالص في 
أعلى القميــص واجلانبني، باإلضافــة إلى اخلطوط 
احلمراء والســوداء املميزة للروسونيري في الوسط.. 
وشارك اخملضرم الســويدي زالتان إبراهيموفتش في 
الفيديــو التقدميي لقميص ميــالن، برغم أن عقده 
انتهى مع الروســونيري، ولم يجدد بشــكل رسمي 
حتى اآلن. وظهرت أنباء مؤخرًا بأن إبرا سيوقع عقًدا 
صوريًا مع النادي مقابــل 100 ألف يورو حتى كانون 
الثانــي املقبل، حتــى يتأكد ميالن مــن قدرته على 
االســتمرار في املالعب، عقــب التعافي من اجلراحة 

التي أجراها في الركبة.

لندن ـ وكاالت:
فاز ســائق فيــراري اإلســباني كارلوس ســاينس 
بجائزة بريطانيا الكبــرى للفورموال وان على حلبة 
سيلفرســتون األحد، في ســباق مثير شهد بداية 
عنيفة أوقفت االنطالقة.. وتصّدر ســاينس السباق 
أمام املكســيكي سائق ريد بول ســيرجيو بيريس، 
فيما حّل البريطاني بطل العالم سبع مرات لويس 
هاميلتون ثالثاً مع مرســيدس. وأنهى بطل العالم 
احلالي الهولندي ماكس فيرســتاين الســباق في 

املركز السابع.

العواصم ـ وكاالت:
قرر االحتــاد اإلفريقي لكرة القــدم تأجيل بطولة 
كأس األمم اإلفريقيــة 2023 املقــرر إقامتهــا في 
كوت ديفــوار حتى كانــون الثانــي 2024.. وأكد 
اجلنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف أن 
البطولة ستنقل إلى شتاء 2024 بسبب موسم 

األمطار الصيفية في كوت ديفوار.
كمــا أعلن الــكاف العــودة إلى نظــام الذهاب 
واإلياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 
ومســابقة كأس االحتاد اإلفريقــي.. وعلى صعيد 
آخر قرر الكاف انطالق مســابقة دوري السوبر في 
صيف 2023 مبشــاركة أفضل أندية القارة.وتقرر 
أيضاً إقامة مبــاراة كأس الســوبر اإلفريقي بني 
الوداد ونهضة بركان املغربيني في دار الســالم في 

تنزانيا آب املقبل.

طلعت يوسف مديرًا 
فنيًا للجونة 

إبراهيموفيتش يزين 
تقديم ميالن لقميصه 

الجديد

ساينس يفوز بجائزة 
بريطانيا الكبرى

تأجيل كأس أمم إفريقيا 
2023 لمطلع 2024

لندن ـ وكاالت:

 أعلــن نادي أرســنال اإلجنليــزي أمس، ضّم 
الدولي غابرييل جيسوس  البرازيلي  املهاجم 
قادماً من مانشســتر ســيتي بطل الدوري 
املمتاز، بعقد »طويل األمد«.ونقل أرسنال في 
بيان عن املدير الفني البرازيلي في الفريق إيدو 
قوله »نحن سعداء بتأميننا انتقال غابرييل« 
الذي ســيرتدي الرقم 9، من دون التطّرق إلى 
أي تفاصيــل حيــال قيمة الصفقــة، فيما 
قّدرتها تقارير بريطانية بـــ45 مليون جنيه 
دوالر(.وكان  مليــون   55 )نحــو  اســترليني 
إلى مانشستر  انتقل  )25 عاماً(  جيســوس 
سيتي من بامليراس في العام 2017، وسّجل 
95 هدفاً في 236 مباراة مبختلف املسابقات 
خالل ســنواته اخلمس مع النادي اإلنكليزي، 
كما حقق لقب الدوري »برمييرليغ« أربع مرات، 
كأس إنكلتــرا في مناســبة وحيدة وكأس 

الرابطة ثالث مرات.
ويُعّد جيســوس أحد الالعبني األساســيني 
في املنتخب البرازيلي، حيث شــارك في 56 
مباراة وســجل 19 هدفاً منذ ظهوره الدولي 
األول في أيلول 2016. وكان ضمن التشكيلة 
التي أحــرزت كوبا أميركا فــي العام 2019، 
كمــا أحرز ذهبية فــي دورة األلعاب األوملبية 
ريو 2016، قبـــل أن يشـــارك فـي مونديـال 

روسيـا 2018.
وقال مدرب الفريق اإلســباني ميكيل أرتيتا 
»أنا متحمــس جداً. لقد قــام النادي بعمل 
هائــل لضــّم العب بهــذه املكانــة. أعرف 
غابرييل شــخصياً جيداً، وكلنا نعرفه جيداً 

املمتاز  الدوري اإلجنليزي  خالل مســيرته في 
وجناحه هنا. كان على رادارنا منذ فترة طويلة، 
ومتكنا من احلصول على العب أردناه جميعاً«.
علق ميكيل أرتيتا، املدير الفني آلرسنال، على 
تعاقد النــادي مع املهاجم البرازيلي جابرييل 
جيسوس، قادًما من مانشستر سيتي.. وقال 
أرتيتا في تصريحات ملوقع آرســنال الرسمي 
»أنا متحمــس جًدا. لقد قــدم النادي عماًل 

هائاًل للتعاقد مع العب بهذه املكانة«.
وأضاف »أعرف جيســوس شخصًيا بشكل 
جيد، كلنا نعرفه جيًدا منذ قدومه إلى الدوري 
اإلجنليزي املمتاز وجناحه هنا«.وتابع »ظل دعم 
الهجوم ضمن أهدافنا لفترة طويلة، ومتكنا 
من احلصــول على العب أردناه جميًعا، لذلك 
أنــا ســعيد حًقا«.وقال إيدو املديــر التقني 
آلرسنال »نحن سعداء بالتعاقد مع جابرييل. 
كل من يعرف كرة القدم جيًدا، يعرف قدرات 
جيسوس«.ونوه »جابرييل العب يعجبنا منذ 

فترة طويلة، واآلن يبلــغ 25 عاًما وهو العب 
دولي ويقدم مســتويات عالية«.وأمت »نتطلع 
إلى انضمام جيسوس إلى الفريق مع زمالئه 

اجلدد قبل بداية املوسم اجلديد«.
من جانب اخــر، أفادت تقاريــر صحفية بأن 
جاك ويلشــير، يجــري محادثات مــع ناديه 
السابق آرسنال، حول تولي أحد أدوار التدريب 
الشاغرة في األكادميية.. وغادر كل من كيفن 
بيتســي، مــدرب فريق حتت 23 ســنة، ودان 
ميسيتش مدرب فريق حتت 18 سنة، تاركني 
مديــر األكادميية بير مرتيســاكر يبحث عن 

بديلني لهما هذا الصيف.
 وما يزال يعتقد أن ويلشير البالغ من العمر 
30 عاًما يرغب في مواصلة مسيرته كالعب، 
أن  »إيفنينج ستاندرد« ذكرت  لكن صحيفة 
ويلشــير أجرى محادثات مع زميله السابق 

ميرتيساكر بشأن املنصبني الشاغرين.
 ويضيف التقرير أن املناقشــات ما تزال في 

مرحلة مبكرة، وأن النــادي يبحث أيًضا عن 
مرشــحني آخرين، علما بأن ويلشــير ليس 
مرتبطــا بأي فريق حاليا، بعــد فترة قصيرة 
قضاها مع فريق آرهــوس الدمناركي. وقضى 
العب خط وسط آرسنال السابق الكثير من 
الوقت حول قادة أكادمييــة التدريب اخلاصة 
بآرســنال في املواســم األخيرة، حيث تدرب 
مع الفريق األول املوسم املاضي، وتدرب أيضا 
في تشــكيالت حتت 23 و18 سنة، بينما كان 

يبحث عن فريق جديد.  
إلــى ذلــك، أعلن ناديــا أوملبيك مارســيليا 
اتفاقهما  إمتام  اإلجنليزي،  وآرسنال  الفرنسي 
بشأن العب الوسط، ماتيو جيندوزي..  وقال 
النادي الفرنســي إنه اشترى عقد جيندوزي 
نهائيا، بعدمــا قضى املوســم املاضي في 
صفوف مارسيليا، معارًا من الفريق اللندني.

 ووقع العــب منتخب الديــوك على تعاقد 
جديد مع مارســيليا، مدته 3 مواسم، حيث 
ينتهي في صيف 2025.. وفرض جيندوزي )23 
عاما( نفسه بقوة، في املوسم املاضي، حيث 
شــارك في 56 مباراة بقميص مارســيليا، 
وســاهم في تأهل الفريق لقبل نهائي دوري 
املؤمتر األوروبي، واحتالل املركز الثاني بالدوري 

الفرنسي.
كما انضــم ألول مــرة لصفــوف منتخب 
فرنسا، في نوفمبر تشرين ثان املاضي، ولعب 
6 مباريات دولية، سجل خاللها هدفا وحيدا.. 
وبدأ جيندوزي مشــواره في أكادميية باريس 
سان جيرمان، ثم انتقل إلى لوهافر في 2014، 
قبل أن ينضم آلرسنال في 2018، وقد قضى 
برلني  إلى هيرتا  2020/2021 معارا  موســم 

األملاني.

أرسنال يضّم البرازيلي غابرييل جيسوس

المنامة ـ وكاالت:
ب االحتاد  التنفيذي  املكتــب  قرر 
اآلسيوي لرفع األثقال، منح حق 
اآلسيوية،  البطولة  استضافة 
اللعبة، إلى  تاريخ  ألول مرة في 
االحتــاد البحريني للعبة.. وأكد 
االحتاد في بيــان صدر أول أمس 
أن االحتاد تسلم خطاباً رسميا 
مــن نظيــره اآلســيوي مبنح 
البحرين حق االستضافة، حيث 
ستقام منافسات البطولة في 
املدة من 6 إلى 16 تشرين األول 

املقبل.
ورحب إسحاق إبراهيم إسحاق 
رئيــس االحتــاد البحريني لرفع 
البحرين  باســتضافة  األثقال، 
فعاليات هذه النسخة، مؤكداً 
الذي  التاريخي  احلــدث  أهمية 
يعزز من مكانة البحرين لتكون 
ُقبلــة الســتضافة البطوالت 

الدولية الكبرى.
أن  علــى  إســحاق  وشــدد 

االســتضافة التاريخية جتسد 
التــي يوليهــا االحتاد  الثقــة 
األثقال  لرفع  واآلسيوي  الدولي 
تأكيداً  وتعد  البحريني،  لالحتاد 
علــى الســمعة الطيبة التي 
متتــاز بها مملكــة البحرين في 
اســتضافة كافــة األحــداث 
فــي  الرياضيــة  والبطــوالت 
بدعم  منوهاً  األلعاب،  مختلف 

الشــيخ ناصــر بن حمــد آل 
خليفــة رئيس اجمللــس األعلى 
والشيخ  والرياضة،  للشــباب 
خالد بن حمد آل خليفة رئيس 
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
البحرينية  األوملبيــة  اللجنــة 
في دعم مسيرة رياضـــة رفـع 
األثقـــال البحرينيـــة علــى 

امتداد السنوات املاضية.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلــن األهلــي القطــري، عن 
الالعب  مع  الرســمي  تعاقده 
اجلزائــري ســفيان هنــي ملدة 
الغرافة،  مــن  قادما  ســنتني، 
ليكون بذلــك احملترف اخلامس 
اســتعدادا  الفريق  بصفــوف 
للموسم الرياضي اجلديد 2022 
– 2023 .. وحضر مراسم توقيع 
عبدالرحمن  عــارف  الالعــب، 
العبداهلل املديــر العام للنادي 
املديــر  جاســم  وعبــداهلل 

الرياضي.
وميتلك سفيان هني إحصائيات 
رائعة في الدوري القطري، حيث 
الثالث في  املركــز  يتواجد في 
فعالية  الالعبــني  أكثر  ترتيب 
لهذا  األهــداف،  صناعــة  في 
فمن املنتظــر أن يقدم إضافة 
كبيــرة لصفــوف األهلي في 
املوسم املقبل من حيث طريقة 
اللعب.. وســجل سفيان هني 

في املوســم املاضي  17 هدفا 
كما  املســابقات  جميــع  في 
ســاهم في صناعة 14 هدفا، 
األمر الــذي يجعلــه ثاني أبرز 
الالعبني فــي صناعة األهداف 

في الدوري باملوسم املاضي.
عن  اجلزائري  الالعــب  وأعــرب 
لألهلي  باالنتقــال  ســعادته 

واعدا بتقدمي كل قدراته للفريق 
في املوســم اجلديــد، متمنيا 
أن يكــون عنــد حســن ظن 
وسينضم  األهالوية..  األســرة 
ســفيان هني لتدريبات الفريق 
خالل األيام املقبلة مبعســكره 
التحضيري بالنمسا استعدادا 

للموسم الرياضي اجلديد.

األهلي القطري يضم سفيان هنيالبحرين تستضيف آسيوية رفع األثقال 
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رحيم الدراجي

ما حققه فريقا الكهرباء والكرخ 
بكرِة القــدم لم يأِت من فراٍغ ولم 
يكْن محــَض مصادفة، بل البّد أن 
تكون خلفُه عدة أســباٍب ورجال 
ظل  وقراءات خافية أظهرت هذه 
الفريقني  ومّكنــت  الطموحــات 
مــن حتقيق حلــم الوصــوِل إلى 
برغم  الكروّية  البطولــة  اختتام 
كل الصعاِب واملعوقات وقلة املال 
التي تعاني منها تلك الفرق على 
عكس الفرق املنافســة لهم في 
ميكن  لذلك  العراق..  كأس  بطولِة 
أن نقترب أو نلمس بعضاً من هذه 
اخلفايا من خالل اآلراء التي قّدمها 

الزمالء الكبار بذلك اخلصوص.
وحقيقًة إنه اجنــازٌ يجب التوقف 
للبحث عن  ُمليــاً  والتفُكر  عنده 
ِعللــه اإليجابيــة لنشــد من أزر 
للجميع  أثبتــا  اللذين  الناديــني 
كعبهمــا  وعلــو  قيمتهمــا 
وجناحهمــا في عبورِ املنافســات 
بثقٍة كبيرٍة حتت إشــراِف مالكات 
خلفهما  ومــن  شــابة،  تدريبّية 
إدارتان ناجحتان متمثلة بالســيد 
علي األسدي رئيس نادي الكهرباء 
نادي  رئيس  والكابنت شــرار حيدر 
بهذا  لنا حديٌث  الكرخ.لذلك كان 
بحّده  الكــروّي  والكمال  االجنــازِ 
األدنى غير املســبوق مع عددٍ من 

الزمالء.. وكما يلي:
محطتنا االول كانت مع الصحفي 
علــي رياح الــذي اكــد ان فريقا 
عالمة  تــركا  والكرخ  الكهربــاء 
فارقة من خــالل التأهل ال نهائي 
كأس العــراق بنســخته احلالية 
وهي عالمة اســتثنائية مميزة لها 

اكثر من بعد ومعنى.
وقال ان البعد االول يتجســد في 
غياب فرق املربع الذهبي البغدادية 
التقليديــة واعني القــوة اجلوية 
وحتى  والطلبة  والشرطة  والزوراء 
احملافظات  مــن  العريقة  الفــرق 
وهذا  اخلتــام،  لقاء  عــن  تختفي 
االمر فســح اجملال امــام فريقني 
لؤي  واعدين مبدربني شــابني هما 
صــالح واحمــد عبد اجلبــار الن 
يخوضا هذه املباراة اخلتامية التي 
باعتقادي ستكون مميزة ال فائز وال 
خاسر فيها مبينا ان مجرد وصول 
الكهربــاء والكــرخ الــى املباراة 
داللــة عميقة على  النهائية هو 

املتغيرات اجلذرية التي حدثت على 
خارطة كرة القــدم العراقية في 

السنوات االخيرة.
واوضح رياح ما امتناه تكون املباراة 
ان  خالية من اي تشــنج واعتقد 
)االســترخاء(  من  حالــة  هنالك 
للفريقــني بعد ان حققــا اغلب 
الوصول  وهــو  املقصود  الهــدف 
الى املبــاراة النهائية، لهذا اعتقد 
مباراة  الفريقــني ســيقدمان  ان 
يضاهي  فني  اثرا  متميزة ستترك 
االثــر املتحقق بوصــول الفريقني 
ألول مرة وجها لوجــه في املباراة 
النهائيــة والتي ســتكون مباراة 
يتمنى  انه  الى  استثنائية مشيرا 
ايضا النجاح للفريقني وللمدربني 
من اجــل ان يكون تطــور الكرة 
العراقية تطور عام وشــامل ابعد 
حتى مــن وجود وتأثير وســطوة 

الفرق اجلماهيرية.     
ومن جهتــه قــال الصحفي اياد 
حُتَســم  أن  أمر طبيعي  الصاحلي 
كأس  نهائــي  نصــف  مباراتــي 
2022 بتســمية  العــراق لعــام 
نحو  يواصــالن طريقهما  فريقني 
اللعبة ونظام  اللقب وفقاً ملنطق 
التنافس فيهــا، لكن ما جرى في 

ملعبي الشــعب الدولي والنجف 
الدولــي يتطّلب وقفــة ُمنصفة 
لفريقي الكــرخ والكهرباء اللذين 
كّلال جهود موسم كامل بالوقوف 
على منّصــة ختام بطولة عريقة 
يتطّلعان ملعانقة الكأس ألّول مّرة 
فــي تاريٍخ مفصلي يوم التاســع 
من متوز املُقبل، ســتذكرُه نُســخ 
البطــوالت املتوالية، وتســتلهم 
منــه أروع دروس حتّديــات اللعبة 
التي لم تكشف أسرارها الكاملة 

بعد!
أحمــد عبداجلبــار ولــؤي صالح، 
وهما  عاٍل  بتقدير  االنظار  ســرقا 
يقــودان فريقيهما بثقــة كبيرة 
أن  الى نهائي بطولــة كأس بعد 
أحسنا التعامل فنّياً ونفسّياً حتت 
ضغط جماهيري سبقه تطّلعات 
إدارتيهما بالتواجد في اخلتام، وهو 
أمر لم يكن سهالً خاصة بالنسبة 
لفريق الكرخ الذي وقف نّداً حلامل 
لقــب البطولة 16 مــّرة وحاصره 
أحياناً في ملعبــه، ولم يترك له 
فرصة تعويض اخلطأ الفادح الذي 
احلســن  املوريتاني  العبه  أرتكبه 
التي  املباراة  واســتعادة  حويبيب 
ضاعت متاماً بفعل تســّرع العبي 

أيــوب أوديشــو حيــث وقف في 
حيرة من أمــره إزاء تعّثر محاوالت 
وإدركوا  التــوازن  باحداث  النوارس 
انتهاء أمل تكرار مشهد املنافسة 
اللقب في آخر احتفال لهم  على 

عام 2018!.
أمام  الكهربــاء  أّداه العبــو  مــا 
زاخــو يؤّكد حقيقــة أن التفاني 
قيمة  األخضــر  املســتطيل  في 
عظيمة ملن يروم الترّبع على قّمة 
البطولــة، فبرغم الفــارق الفني 
الواضح بني الفريقني، قّدم املدرب 
املثابــر لؤي صالح نفســه بفخر 
أنــه مبســتوى الثقة عنــد إدارة 
ناديه التي وّفرت له مســتلزمات 
جناحه قدر املستطاع، ووجدت فيه 
منوذج املدرب الشــاب القادر على 
اللقب  اصطحاب فريقــه النتزاع 
بعد محاولة سابقة بقيادة املدرب 
عبــاس عطية أمام الــزوراء الذي 
قاده حينه املدرب حكيم شــاكر 

للتتويج بلقب 2018.
يســتحّق فريقا الكرخ والكهرباء 
منحهما الكأس اجلديدة مناصفة 
ملا بذال من جهود كبيرة املوســم 
احلالي، وعّبرا عن طموحات جميع 
الفرق املتحّركة في مراكز وســط 

قاعدة  وكســرا  املمتــاز،  الدوري 
أندية  باســم  البطولة  احتــكار 
والطلبة  اجلويــة  والقوة  الــزوراء 
وســيلتحق أّحدهمــا بفريقــي 
اجليش والصناعة حيث ناال شرف 
في نسختي  األبطال  مع  التواجد 

1982 و1983 على التوالي.
وكان للصحفــي محمد ابراهيم 
رأي في املوضوع حيث قال بتقديرنا 
العراق  ان نهائــي بطولــة كاس 
بكرة القدم هذه املرة ، ســيكون 
طرفاه  خالــف  فقــد  مختلفــا 
التوقعات  والكــرخ كل  الكهرباء 
ببلوغهمــا احللم الذي يحق لهما 
املباهاة بــه ، محققني ما عجزت 
عــن حتقيقه أطراف متمرســة ، 
حشــدت ما حشدت من إمكانات 
، إن فــي املســتطيل االخضر،  أم 
على مقربة من حافتــه ، أم فوق 

املدرجات .
إن بلوغ النهائــي لوحده هو اجناز 
الفــت للمدربني الشــابني احمد 
عبد اجلبار في طرف الكرخ ، ولؤي 
صالح في جانب الكهرباء،  ولثلة 
من الالعبني الشباب الذين حولوا 
أحالم املستحمني بشالالت الضوء 
الــى كوابيس تقــض املضاجع ، 

مثلما هو خامتة ســعيدة إلدارتني 
صبورتني تشبثتا باألمل ، فقطفتا 
الثمار ، وعلى أمل ان يكون احلصاد 
ثرا  السبت املقبل وفي املستقبل 

.
الذين  اجملتهديــن  نكافئ  وحتــى 
عززوا جناحاتهم باجتياز الدور قبل 
النهائي على حساب فريقي زاخو 
والزوراء »أكثر الفرق حصدا للقب 
البطولــة »  ، فليــس أقل من أن 
ينهض كل بدوره من أجل تنظيم 
مميز للمبــاراة النهائية، وان يلعب 
حزم  تســليط  في  دوره  االعــالم 
الضــوء قبل وخالل وبعــد املباراة  
، مثلمــا نتمنــى ان يحرص على 
احلضور عدد كبيــر من املتفرجني 
الوقوف خلف  إعتــادوا  الذين  من 
الفرق اجلماهيريــة وهذه املرة من 
أجل تشــجيع الفريقني املتباريني 
، ومؤازرة العبني شــباب تشــتد 
وميدهم  يســاندهم  ملــن  احلاجة 
حتسب  مباراة  في  التميز  باسباب 
بالنسبة  تاريخية  ستكون  انهها 

لطرفيها املتبارين.
محطتنا األخيرة كانت مع الزميل 
احمــد رحيم نعمة الــذي اكد ال 
يختلف اثنان في ان نادي الكهرباء 
من االنديــة املصدرة للنجوم على 
ويأتي  املاضيــة  الســنوات  مدى 
هذا التميــز والتألق نتيجة تواجد 
يقودها  التي  الكهربائيــة  االدارة 
السيد علي االســدي، فاملستوى 
الفريق هذا  الــذي قدمــه  الرائع 
املوســم كان مميزا جدا برغم عدم 
وجود العبني معروفني، اال ان املالك 
التدريبي الشــبابي الــذي يقوده 
الشــاب لؤي صالح وعرف  املدرب 
كيــف يوظف الالعبني الشــباب 
باجمل صورة سواء  الفريق  وظهر 
في منافســات الــدوري املمتاز او 
عنوانها  كان  التي  الكأس  بطولة 

كهربائيا كرخيا .
ويضيف: حقيقة املستوى املتميز 
الذي ظهر عليه فريق الكهرباء هذا 
املوسم جاء نتيجة تكاتف جهود 
إلى مالك  إدارة مثالية  اجلميع من 
تدريبي منســجم والعبني شباب 
ويحققوا  ينجحــون  كيف  عرفوا 
الفوز على فرق معروفة ، واتوقع ان 
مباراة ختام نهائي بطولة الكأس 
بني الكهرباء والكرخ ستكون في 
قمــة االداء الن الفريقني يقودهما 
مالكات تدريبية شــبابية والعبني 

يصرون على حتقيق اإلجناز.

الكهرباء والكرخ تفوقا في الدوري
وبلغا نهائي بطولة الكأس عن جدارة 
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تفوق عالمي لغاز الجنوب 
بالكيك بوكسنع

بعثة السلة تطير
إلى سنغافورة

سيدات نفط الشمال
في بطولة غربي آسيا 

شباب الطائرة
يعسكرون في إيران

أمانة بغداد يجدد عقد 
المدرب وسام طالب

أحمد رحيم نعمة*
اختتمت امس في العاصمة االوزبكية طشــقند 
بطولــة اندية العالــم املفتوحــة بلعبة الكيك 
بوكســينغ مبشــاركة واســعة من قبل االندية 
العاملية للمدة مــن 6/29 ولغاية 7/3 /2022 حيث 
لعب في املنافســات 1456 رياضي وقد شارك من 
العراق نــادي غاز اجلنوب بســبعة العبني حققوا 
خالل مشاركتهم ســبعة اوسمة فضية واحدة 
وستة اوسمة برونزية ، لعب جنم املنتخب الوطني 

العراقي بالكيك بوكسينغ.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الكيك بوكسنع

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك املنتخب العراقي لكرة السلة، في بطولة 
كأس آســيا 3×3، التي تنطلق في سنغافورة، نهاية 
األسبوع اجلاري.وتوجهت بعثة سلة العراق، أمس إلى 
سنغافورة، بعد نهاية التجمع التدريبي الثاني داخل 

صالة الشعب في بغداد.
ومت اختيار قائمــة املنتخب العراقي، التي تشــارك 
في البطولة اآلســيوية، وضمت محمد صالح وكرار 
جاسم وحســان علي وعلي مؤيد.وسبق للمنتخب 
العراقي، االســتعداد لهــذه البطولة عبــر إقامة 
التجمع التحضيري األول في الســليمانية.يذكر أن 
مجموعة العراق في بطولة آسيا 3×3، تضم ماليزيا 

واليابان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يفتتح فريق نادي نفط الشمال لكرة الفدم للسيدات 
بطولة غربي آســيا الثانية التي جترى مبارياتها في 
ملعب البولو مبدينة احلســني األردنية للمدة من 14 
لغاية 22 متوز اجلاري، وتشــارك في البطولة 5 أندية.. 
ويلعب نفط الشمال أولى مبارياته يوم 14 متوز بلقاء 
أبو ظبــي اإلماراتي، وفي يــوم 18 منه يالقي الصفا 
اللبنانــي، وفي 20 من الشــهر نفســه يلعب امام 
فيروزه الســوري ويختتم مبارياته يوم 22 منه امام 

فريق األرثوذكسي األردني.
وسبق لفريق شباب األردن احرز لقب النسخة األولى 
التي أقيمت شهر تشرين األول من العام 2019، التي 

ضيفتها مدينة العقبة األردنية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهــى منتخب شــباب العــراق للكــرة الطائرة، 
معســكره التدريبــي الداخلي الثاني فــي مدينة 
أربيل قبل التوجه إلى مدينة کرمانشــاه اإليرانية.. 
وستكون کرمانشــاه احملطة األخيرة لشباب العراق 
قبل املشــاركة في بطولة غربي آسيا التي ستقام 

في مدينة الدمام السعودية خالل الشهر اجلاري.
ويستمر املعســكر ملدة 7 أيام، ويعمل احتاد الطائرة 
على توفير عــدد من املباريات مع الفــرق اإليرانية. . 
وســبق أن انطلقت حتضيرات شــباب العراق مبكرا 
بقيادة املدرب اإليطالي فيشــنزو ناتشي في مدينة 
الديوانية.وخاض من خاللها بعــض املباريات الودية 
التي صبت بصالح املنتخب العراقي، وتالها معسكر 
أربيل الذي شــهد وحدات تدريبية مكثفة صباحية 

ومسائية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن نادي أمانــة بغداد، جتديد عقد مدربه وســام 
طالب، برغم هبوطه لــدوري الدرجة األولى..  وعقد 
فالح املسعودي رئيس أمانة بغداد، جلسًة مع وسام 
طالب، الذي متّ التجديُد له، بحضور مشــرف الفريق 

أحمد عزت املوسوي.
وشــهدت اجللســة مناقشــة العديد مــن األمور 
املتعلقة بالفريــق وآلية العمل للموســم اجلديد، 

واألهداف اخلاّصة باملرحلة املقبلة..

تقرير 

صكبان الربيعي

املعروف عن كرة الصاالت قد عرقت 
في العراق حديثها لكنها انتشــرت 
االنديــة  إدارات  الهتمــام  كثيــرا 
الرياضيــة فيها كثيرا لكونها عدت 
تأجير  األموال في  محطة الستثمار 
القاعــات وكذلــك تأجيــر مواقف 

السيارات.
ومن االنديــة التي اســتثمرت هذا 
اجلانب كان نادي الشــباب الرياضي 
الذي وظف قاعته الداخلية لتنظيم 
بطوالت كــرة الصاالت خاصة خالل 
شهر رمضان املبارك وكذلك ساحة 
وقوف الســيارات وبعد انتشار هذه 
البطوالت أولى احتــاد الكرة املركزي 
بتنظيم بطوالت  الكبيــر  اهتمامه 
رســمية كانــت ميدانــا خصبــا 
الكتشــاف املواهــب اجليــدة التي 

اصبحت مؤهلة للتمثيل الدولي.
وقــد وفــق االحتــاد املركــزي لكرة 
القدم هذا املوســم في اســتقدام 
اخلبير اإليراني املدرب ســيد محمد 
الشــريعة لالشــراف علــى تدريب 

منتخبنــا الوطني بكــرة الصاالت 
بعــد ان وفر له كل مقومات النجاح 
املعســكرات  اقامة  مقدمتها  وفي 
التــي تؤهله  املتكاملة  التدريبيــة 
للمشاركة في بطولة العرب األخيرة 
التي اقيمت في القاعة اخلضراء في 
واحلمد  بالســعودية  الدمام  مدينة 
هلل جــاءت النتائج فــي التصفيات 
االولية مشجعة بعد ان حقق فيها 
اخرها علــى منتخل  الفوز كانــت 
النهائية  املباراة شــبه  الكويت في 
والتي فاز فيها العراق 2 ـ 1 لينتقل 
املنتخب  النهائية ملنازلة  املباراة  إلى 

املغربي القوي واملعروف دولياً.
اخلسارة  تكون  انب  اخلشــية  كانت 
ثقيلة على املنتخــب العراقي كون 
أن املغاربة تغلبوا في املباراة شــبه 
النهائية علــى منتخب مصر 5 ـ 2 
الشريعة  املدرب سيد محمد  ولكن 
بذكائــه وخبرته الواســعة انتهج 
اخلســارة  لتفادي  املالئمة  الطريقة 
املتوقعة وهي اللعب بطريقة دفاعية 
الضغط على الهجــوم املغربي مع 
استثمار الهجمات السريعة املرتدة 
وكان له ما أراد حيث انتهى الشوط 

األول لصالح املغاربة 1 ـ 0 فقط جاء 
من غفلة دفاعية عراقية.

واستمر اللعب سجاالت في الشوط 
الثاني وســنحت للعــراق اكثر من 

فرصة ملعادلــة الكفة ولكن احلارس 
املغربي كان لهــا باملرصد ومن غير 

متوقــع وعند تطبيق خطــة الفار 
الهجوميــة التي يخرج فيها حارس 
املرمــى مــع زمالئه ارتكــب العبنا 
الشــاب غيث خطأ بدالص من مترير 
الكرة لزميله اودعها مرمانا ثم طرد 
حكم املبــاراة الكابــنت وليد خالد 
سانحة  الفرصة  لتكون  خملاشــنته 
امــام منتخــب املغرب لتســجيل 
الهدف الثالث وهي في حقيقة االمر 
تعتبر النتيجة مقنعة قياساً ملكانة 

وسمعة الفريقني.

نهائي الكأس .. شهادة تقدير 
ملدربني شباب

املمتاز  الكرة  دوري  ملباريات  املتابعون 
وبعدها مباريــات بطولة الكأس زاد 
تفاؤلهم مبســتقبل الكرة العراقية 
بعــد ان حققت فــرق االندية التي 
يشرف عليها املدربون الشباب نتائج 
مشرفة حيث متكن املدرب احمد عبد 
جلبار من قيادة نادي الكرخ الذي كان 
الدرجة  دوري  إلــى  بالهبوط  مهددا 
االولى عندما كان رقم 18 في الئحة 
الدوري املمتاز حيث متكن من قيادته 
لتحقيق النتائج املرجوة ومنها الفوز 

املثير للجدل على بطل الدوري نادي 
الشــرطة 2 ـ 1 ليتقدم نادي الكرخ 
إلــى مكانة االطمئنــان وهو املركز 
14 وما يقال عــن نتائج نادي الكرخ 
يقال عن إجادتــه مؤخرا في مباراته 
املرتقبــة التــي خاضهــا ببطولة 
الكأس امام النادي اجلماهيري الزوراء 
لعــب احســن مبارياته هذا  حيث 
املوســم بالشــكل الذي اجبر دفاع 
الــزوراء بارتكاب اخلطــأ وهو ادخال 
شــباب  لينتقل  مرماه  فــي  الكرة 
الكرخ املتألق الول مــرة في تاريخه 
إلــى النهائي ببطولــة الكاس وهو 
يالقي التحية واالعجاب من جمهور 

نادي الزوراء بعد نهاية املباراة .
واملدرب الشاب االخر هو مدرب نادي 
الكهربــاء لؤي صالح الذي شــهد 
ببراعتــه في إدارة العبيه الشــباب 
برغم قلة خبرتهم إلى كسب الفوز 
امام فــرق االندية اجلماهيرية واخيرا 
برغــم صعوبة املهمــة فقد تفوق 
على فريق نادي زاخو 2 ـ 0 ليصحب 
لبطولة  النهائية  املباراة  إلى  الكرخ 
كأس العراق التي تغيب فيها االندية 

اجلماهيرية عن هذه املنازلة.

كرة الصاالت تألقت عربيا والمدربون الشباب نالوا الثناء والتقدير 
حديث الكرة المستديرة مع المتميزين

حسام عبد الرضا *
التضامن  دورة  قرعــة  اوقعــت 
اإلســالمي "كرة اليد" منتخبنا 
االولى  اجملموعــة  فــي  الوطني 
رفقــه منتخبــات الســعودية 
وقطر واملغــرب ، ومن املعلوم ان 
مباريات الدورة ســتنطلق 6 آب 
املقبل في مدينة أقونيا التركية.
منتخبنا  يواصل  اخر،  جانب  من 
التدريبي  الوطنــي معســكره 
فــي جمهورية مصــر العربية، 
وفي اولــى مبارياته الودية حقق 
اليد  الوطني لكــرة  منتخبنــا 
الفــوز على منتخــب انغوال ب 
28-32 .. وأكد مشــرف املنتخب 
العراقــي الدكتور ياســر وجيه 
ان تنفيــذ منهــاج املعســكر 
واندفاع  جيــدة  بصورة  يســير 
الالعبــني نحو تطبيــق كل ما 

يطلبــه الــكادر التدريبي جعل 
مــن املعســكر ناجــح بصورة 
كبيرة، موضحا ان مباريات أخرى 
الوطني  منتخبنا  ســيلعبنها 
وسيكون  احلالي،  معسكره  في 
ملنتخبنا  التدريبــي  املالك  أمام 
فرصة لإلطالع عــن كثب على 
الالعبني وتطبيــق افكاره داخل 

امللعب. ومن املعلوم ان منتخبنا 
الوطني احــرز املركز الثالث في 
الدورة  من  الســابقة  النسخة 
باكو  فــي مدينه  أقيمت  والتي 

االزربيجانية.

* املنســق اإلعالمي الحتاد كرة 
اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقدم املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الطاولة عشــرات  بكرة  الرياضية 
املوهوبــني لألنديــة واملنتخبــات 
يتوفر  ما  بفضل  باللعبة  الوطنية 
لالعبــني الواعدين مــن مقومات 
التفــوق والتطــور، ومركز املوهبة 
يديره  الطاولــة  بكــرة  الرياضية 
الكابنت اخلبير حكمت جواد ويضم 
مجموعة من املدربني واملمرنني من 
اهل التخصص، وهذا ما اســهم 
في بــروز العبات واعــدات منهن، 
رهف عمــار، مواليــد 2011 التي 
انضمت إلى فرق املوهبة منذ العام 
2017، واشــتركت في العديد من 

املهرجانات والبطوالت.
تســعى الالعبة رهــف إلى تعزيز 
حضورها بــني زميالتها واالنضمام 
للفئات  الوطنية  املنتخبــات  إلى 

التحاق  شــهدت  التي  العمريــة 
العبــات املركــز الوطنــي وفــي 
مقدمتهن رند رامي ونسمة مؤيد 
الهادي  وفاطمة عبد  ورقية عباس 

وفاطمة سعد.

الالعبة رهف، تتابع بطالت آســيا 
باللعبــة مــن العبــات املنتخب 
اليابانــي وكذلك من غربي آســيا 
املتميزات،  األردن  العبــات  حيــث 
وتؤكــد ان العبات العــراق قدمن 
البطوالت  مهارات فنية عالية في 
التي اشتركن فيها، وهذا يدفعها 
والوصول  التدريبــات  ملضاعفــة 
إلى تشــكيلة املنتخبات الوطنية 
للدفاع عن الوان العراق في احملافل 

اخلارجية املقبلة.
محسن  عباس  املدرب  استقدمها 
تتدرب  وحاليا  موهبتها  واكتشف 
باشــراف املدرب كفاح محســن، 
تقدم الشــكر إلى مدربيها وتؤكد 
يشــهد صقل  املوهوبني  مركز  ان 
اإلمكانــات واالرتقاء بها نحو خلق 
قاعة صلبة من الالعبني املتميزين 

في رياضة كرة الطاولة.

وطني اليد إلى جانب السعودية
وقطر والمغرب في التضامن اإلسالمي

رهف عمار.. امنيات التفوق
في كرة الطاولة 

احمد رحيم نعمة محمد إبراهيم اياد الصاحلي علي رياح
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بغداد - زينب الحسني: 
الدرامــا تأخــذ حيزا مهما مــن حياتنا 
املعاصرة، ولهــا دور كبير في حياة الفرد 
ترفيهية  دراما  أينما ُوجد ســواء كانت 
أو كوميديــة أو تاريخيــة أو غيرها من 
األنواع الدرامية التي يتم إنتاجها لتصل 
رســائلها إلى املتلقي ، شهدت الدراما 
فــي الســنوات األخيرة ركودا بســبب 
الظروف التي مربها البلد ، واليوم جند في 
بعض االعمال العراقيــة صورة جميلة 
تليق بالفــن العراقي ان تنــوع األعمال 
وتعددها هذا العام، أمر مفرح، والقضايا 
املتناولة فيها، جوهرية ومهمة، وهو ما 
ميكن اعتباره مبثابة بداية انتعاش الدراما 
العراقية مجــدداً ،كان لبعض الفنانني 

الكبار رأيهم في الدراما لهذا العام .
الفنانــة الدكتورة ليلــى محمد قالت: 
إن الدراما تضررت بشــكل مباشر جراء 
العراق منذ  الدولي علــى  فرض احلصار 
عام 1990، مما أدى لعدم مواكبة التطور 
التقني العاملي من خالل التصوير والبث 
واإلضاءة وجميــع األمور البصرية املؤثرة 

على املتلقي.
وأضافت: أنــه برغم ظهــور عدد كبير 
 ،2003 العراقية بعــد عام  القنوات  من 
فإنها لم تســتطع التأثيــر أو الهيمنة 
التي  الدرامية  باألعمال  على املشــاهد 

تقدمها.

كمــا لفتت إلــى أن الدرامــا العراقية 
لم جتد عبر القنــوات الفضائية احمللية 
ســوقا لها، مما فرض عليها صفة احمللية 
املفتقرة للتسويق الناجح كما كان في 

ثمانينيات القرن املاضي.
في حني انتقــدت الفنانة العراقية عدم 
تولــي وزارة الثقافــة ونقابــة الفنانني 
وشــبكة اإلعالم العراقي تنشيط ملف 
تلبي  أعمال  إلنتــاج  العراقية  الدرامــا 

طموح املتلقي العراقي.
من جانبه أكد الفنان ســامي قفطان، 
العراقية ما  أن نسبة املشاهدة للدراما 
زالت ضئيلة، وفيما دعا إلى االبتعاد عن 
أعمال  وتقدمي  املكررة  الدرامية  املواضيع 
كوميدية رصينة، أشــار إلى أنه يتمنى 

جتسيد دور "هاملت". 
وقال قفطان: "عند امتالك اي شــخص 
موهبة فمن السهل أن يدخل اجملال الذي 
يبدع فيه، وعندما ينجح فعليه احلفاظ 
على هذا النجاح من خــالل احترام من 
يخاطبهم في عطائه الفني، وأن يكون 
صادقــاً فــي االختيار والتقــدمي ناهيك 
عن املســؤولية األخالقية التي يجب أن 

يحافظ عليها". 
ورأى قفطان أن "نسبة مشاهدة الدراما 
أننا  والدليل  العراقية ما زلت ضئيلــة، 
لم نســتطع أن نسوق عمالً واحداً لبلد 
عربي"، بحســبه، مشــددا على ضرورة 

"االبتعاد عــن املواضيع الدرامية املكررة 
التــي طرحتها أكثر مــن قناة فضائية، 
واختيــار قضايــا دراميــة مفرحة من 
خالل كوميديا رصينة لتمســح الدموع 
والعنــف وجتمــع رصاصات األســلحة 

وترمي بها إلى البحر".
ولفت إلى، "إن احللم الذي أســعى الى 
تلفزيونيا  اخراجي عمــال  حتقيقه هــو 
ضخما يحقــق الطمــوح والثقة لدى 
اجلمهــور"، معربا عن امله "بتجســيد 
شخصية كالتي جسدها الفنان العربي 
عمر الشريف في فيلم )في بيتنا رجل(". 
الفنانة واألكادمييــة، الدكتورة عواطف 
نعيــم، بــدت متفائلة بشــأن األعمال 
الفنيــة العراقيــة، مؤكــدة أن "كثرة 
األعمال الفنية ليســت ظاهرة سلبية، 
وليســت دائما على حســاب النوعية، 
وبالتأكيد سيبرز وسطها عمالن أو ثالثة 

حتقق جناحا باهرا".
التي  أن "احلــروب والكوارث  إلى  ولفتت 
مر بها العراق جعلــت الدراما املتنفس 
الوحيد القادر على تناول هذه القضايا".

وفي الوقت نفسه نبهت إلى أن "املقلق 
أحيانــا هو االختيار اخلاطــئ للممثلني، 
ففي حــني يبقى الفنانــون احلقيقيون 
دون مشــاركة ولــو بعمل واحــد، نرى 
املمثالت احلديثات في اجملال، أو ما يسمى 
بـ)املوديــل(، في عدة أعمــال، بناء على 

رغبة املنتجني".
وعلــى هذا دعــت لـ"تقنني مشــاركة 
اخملرجني من دول أخرى في صناعة الدراما 
التامة  معرفتهــم  لعــدم  العراق،  عن 

بوضع البالد، وما يحتاجه املشاهد".
في حني أكد الفنان محمود أبو العباس، 
ان الدراما العراقية مازالت دون مستوى 

الطموح.
وقال أبو العباس ان " الدراما العراقية ما 
زالت دون مستوى الطموح كون التجربة 
حتتاج الــى جتويــد فــي أدوات التعبير 
كالنص واإلخراج وإدارة التصوير"، مؤكداً 
انــه "باجململ لم االحظ أعمــال درامية 
حتى من املشــترك فيها على مستوى 

عال ورفيع ".
واشــار الى ان "التمثيل فــي العراق مير 
احمللية(  )الدراما  أسمها  كبيرة  مبشكلة 
إذ مازلنــا نراوح في مجال واحد رغم اننا 
بدأنا في التمثيــل قبل عدد من البلدان 
العربية لكننــا بقينا فــي اخر الركب 
لألسف"، موضحا أن "الدراما حتتاج الى 
بيئة هادئة وظرف اجتماعي وسياســي 
مســتقرين لتخرج أعمال فنية رصينة، 
كما اننا نحتاج فــي الوقت الراهن الى 
أعمــال فنية اجتماعيــة تعالج  إنتاج 
قضايا مهمة وان نبتعد قدر اإلمكان عن 
املسلسالت ذات الطابع السياسي التي 

أصبحت أعمال مملة للناس".

الدراما العراقية تشهد انتعاشًا
في إنتاج العديد من المسلسالت

فنانون يصفونها بـ"المحّلية المفتقرة للتسويق"

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت املغنية البريطانيــة العاملية "آديل" 
ان االغنية االولى التي كتبتها في مســيرتها 
الغنائيــة، اســتلهمتها متأثــرة بالتظاهرات 
احلاشــدة التي شــهدتها بريطانيا، وشاركت 

فيها، ضد حرب العراق العام 2003.
وذكــرت صحيفة "اجلارديــان" البريطانية، في 
تقرير لها نشــرته باإلجنليزية، ان آديل ناقشت 
حياتها الفنية وتاريخ مسيرتها خالل لقاء مع 

برنامــج تلفزيوني، وكيف وصلــت الى مرحلة 
كتابة اغنيتها االولى "هوم تاون جلوري" عندما 

كانت ما تزال مراهقة.
وأوضحت آديل انها كانت مع صديقتها أوليفيا 
وامها وكانوا جميعاً يستعدون للمشاركة في 
تظاهرة احتجاج على حرب العراق امام البرملان 

البريطاني في اليوم التالي.
وكانت آديــل وصديقتها بعمر الـــ 15 تقريبا، 
وقالت إنهما كانتا تعدان الشعارات والالفتات 

التي ســيحمالنها خــالل التظاهــرة عندما 
انتابها "شــعور بالقوة"، وذهبتا الى التظاهرة 
وأذهلها جميع من كانوا يشــاركون، مضيفة 

"كنت استمتع بكل شيء". 
وتابعت آديل انهــا "عندما عادت الى املنزل في 
تلك الليلــة، كتبت ذلك. وكان شــيئا عميقا 
للغاية وكنــت فخورة بقوة بالســير في تلك 

الشوارع مع مليون شخص آخر".
ووصفت آديل اغنية "هوم تــاون جلوري" بانها 

اول مسار مناسب كتبته في ذلك 
الوقت.

نحو  أن  الى  "اجلارديــان"  ولفتت 
مليــون شــخص شــاركوا في 
مسيرات شوارع لندن لالحتجاج 
على احلرب في العراق في شباط 
العــام 2003، والتي يعتقد انها 

أكبر مســيرة سياسية في تاريخ 
املدينة.

المغنية العالمية "آديل" تكشف مفاجأة:
حرب العراق أطلقت مسيرتي الغنائية

بغداد - وداد ابراهيم:
ينطلق قريبا برنامج "افالم" من على شاشة شبكة 

االعالم العراقي اعداد الشاعرة علياء املالكي ومن تقدمي 
رسل رياض واخراج محمد سلمان ومونتاج سميح 

عبد اجمليد السامرائي والبرنامج ويتضمن لقاءات مع 
مخرجني وسينمائيني وممثلني ومهتمني بالفن السابع 

وكتاب ونقاد السينما ومت تسجيل احللقة االولى 
من البرنامج، وهي لقاء مع مخرج االفالم الوثائقية 

والكاتب والناقد "سعد نعمة" ومت تسجيلها في اروقة 
العراقية. 

واملعروف ان شاشة التلفزيون العراقي قدمت لنا 
الكثير من البرامج التي تخص السينما العاملية مثل 

برنامج "السينما والناس" الذي كانت تقدمه "اعتقال 
الطائي" فيما قدم لنا املترجم والكاتب الراحل "سامي 
محمد" برنامج من السينما العاملية من اعداده، اال ان 

االقتراب من السينما العراقية كتاريخ ووثيقه لم يقدم 
عنها اال القليل. نرجو للبرنامج النجاح وهو يخوض 

غمار االفالم العراقية التي قدمها "يوسف العاني 
وخليل شوقي وناهدة الرماحي وفاطمة الربيعي" وكبار 

عمالقة الفن العراقي امام كبار اخملرجني وشكلت 
تاريخا سينمائيا عراقيا كبيرا.

متابعة ـ الصباح الجديد:
دخلت املمثلة التركية إيبرو شاهني، بطلة مسلسل 
“زهرة الثالوث”، القفص الذهبي مع زوجها العب كرة 

السّلة التركي جيدي عثمان.
وكان الزوجان قد أعلنا خطبتهما بعد قّصة حّب ممّيزة 

جمعتهما. وتداول معجبو النجمة التركية صوراً لها من 
احلفل حيث ظهرت بفستاٍن أبيٍض متّيز ببساطته.

واعتمدت إيبرو شاهني قّبعة بيضاء كما سّرحت شعرها 
بتسريحة الضفائر. وأقيم احلفل على منت باخرة في 

البحر في مقدونيا بحضور عائلَتي العروسني.

بطلة "زهرة الثالوث" 
تدخل القفص الذهبي 

"افالم" برنامج سينمائي 
جديد.. قريبًا على الشاشة
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قرأُت مقالة أحدهم فأثارت اســتغرابي الشــديد 
، حيــث دعا املؤلفــني والُكّتــاب للتوقف عن طبع 
مؤلفاتهم التي ليس لها مــن ينتظرها من القّراء 

!!..
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ثم اتهم فيها بعــض املؤلفني بتهمة منكرة وهي 
أنهم ال يبتغون مــن وراء كتاباتهم ومؤلفاتهم االّ 

احلصول على البريق اإلعالمي، 
وخالصــُة ما ينتــزع ِمــْن كلماته ايقــاف حركة 
االصدارات اجلديدة بذريعة شّحة القراّء واعراضهم 

عن متابعة ما تخرجه املطابع من الكتب .
وهذا هو اجلمود غير احملدود بَعْيِنه .

وهذا املنحى من التفكير ال يسعنا القبول به على 
االطالق ألنه يُثبط العزائم، ويــؤدي بالتالي الى مّر 

الهزائم ..!!
اّنــه نظر غــارق في الســلبية، ومرفــوض جملة 

وتفصيالً ، 
فاحلركة الفكرية البُدَّ أْن تتوهج، 

والكتــاب الصادر اذا لم يُقبل النــاس على قراءاته 
اليوم فان وجوده في املكتبــة العربية يفتح الباب 

أمام احتماالت اإلقبال عليه في قابل األيام ...
وهــو ال يخرج عن كونــه إضافًة نوعّيــًة في بابه ، 

وبالتالي فان هناك ايجابيات البُدَّ أْن ال تنسى .
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وعلى العكس من ذلك فاننا نأخذ على ذوي املواهب 
ِمْن املفكرين واألدباء والباحثني زهدهم في التأليف 
والكتابــة واالنتاج، ذلــك اّن مواهبهم ســتموت 
مبوتهــم بخالف مالو أُودعت فــي التآليف والُكتب 
فانها تصبح ِمــَن الذخائر وميكــن لالجيال االفادة 

منها .
وهكذا هــو املعطــى الفكري واحلضــاري يحمل 
بــني طياته ما يدفع به الى االمتداد عبر املســارات 

الطويلة لالنسان .
وباختصار شديد :

اننا مع ارهاف احلس الفكري واألدبي والثقافي ال مع 
كبح جماحه وايقاف تدفقاته واندفاعاته.
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هذا كله في حسابات الدنيا 

أما في احلساب االخروي فان الورقة املزدانة بالكلمة 
الهادفــة فضالً عــن الكتاب هي مبثابــة الصدقة 

اجلارية .
وال تَْنَس ما قاله الشاعر :

َغَداً تُوّفى النفوس ما كسبْت 
ويحُصُد الزارعون ما زرعوا 

إْن أحسنوا أحسنوا ألنفسهم 
واْن أساؤوا فبئس ما صنعوا 

البركة في الحركة

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

برعاية وزير التربيــة على حميد الدليمي 
وبإشــراف مديرعــام التربيــة الرياضية 
والنشاط املدرسي محمد ابراهيم عبودي 
وممثليــة وزارة التربية فــي دهوك، أقيمت 
الورشة السينمائية للمعلمني واملدرسني 
النشاط  اقسام  في  الفنيني  واملشــرفني 
التربية في محافظاتنا  ملديريات  املدرسي 

العزيزة.
وافتتحت الورشــة بكلمــة املدير العام 
محمد عبــودي أثنى فيها علــى اجلهود 
املبذولة في اجناز هذه الورشــة وبني دعم 
وزير التربية لهــذه الورش كونها تعزز من 
ثقافة التالميذ والطلبة من خالل األفالم 

السينمائية التربوية.
وأكد عبــودي على املشــاركني إن تكون 
العملية  تخــدم  الورش  مخرجات هــذه 
التربوية من خالل التركيز على األنشطة 
الطالبيــة في شــتى مراحلهــم مذكرا 

بالدور املهم للمعلم الفنان في تســخير 
املوهبــة وفي صنع حياة أجمل، فضالً عن 
إن وزارة التربية لها الثقل األكبر في التأثير 

اإليجابي في العائلــة العراقية من خالل 
طلبتها وتالميذها وهذا يتم من خالل نقل 
التربوية عبر جميع انشطتها  الرســائل 

ومنها الفلم التربوي السينمائي". 
وفي كلمة ملدير ممثليــة وزارة التربية في 
محافظــة دهوك هدى خالد مركوز عبرت 
عن سعادتها أن حتتضن هذه الورشة التي 
تضم نخبة خيرة مــن الفنانني التربويني 
ومتنت لهم طيب اإلقامــة بني إخوانهم، 
كما شكرت النشاط املدرسي في نينوى 
علــى جهودهم في إخراج هذه الورشــة 
بأجمل صورة بعدها مت اســتذكار للكاتب 
الراحل سعد هدابي في  واخملرج املسرحي 
مرثيــة إلعالمي خلف هويــدي من تربية 

االنبار. 
تضمنت الورشــة ايضــا قصائد لبعض 
الشــعراء تغنــت بحب الوطــن، بعدها 
عرضت مجموعة من األفالم السينمائية 
العامة  املديريــات  إنتــاج  مــن  التربوية 
للتربية فــي احملافظات وحضر الورشــة 
عدد من مدراء اقســام النشاط املدرسي 

من مختلف مديريات 
التربية 

املوسوي  رحيم  وذكر 
شــعبة  مســؤول 
والفنون  املوسيقى 
إن  املســرحية 
ستستمر  الورشة 
لغايــة يــوم غد 
االربعاء وتضمنت 
عــدة  الورشــة 
حاضــر  محــاور 
من  أساتذة  فيها 

ذوي االختصاص.

املديريــة  إعــام   *
للتربيــة  العامــة 
والنشاط  الرياضية 

املدرسي

بغداد- الصباح الجديد:
تواصــل اخملرجــة والكاتبــة العراقيــة من 
محافظة كركوك مالك األحمد شغفها في 
البحث والتقصي عن كل ما هو جديد وفريد 
في عالم اإلخراج وكذلــك في مجال األدب 
بوصفها كاتبة للروايــة والقصة القصيرة، 
فقــد أخرجــت فيلمها )األمنيشــن( اجلديد 

بعنوان )القيامة( الذي يتحدث عن املســاواة 
في األديان الذي سيشــارك فــي مهرجانات 
عاملية وعربية خالل األيــام املقبلة، وكذلك 
اِســم )مهرجان  روايــة حملت  صدرت لها 

الببغاوات(. 
وقالت األحمد في تصريح " سعيدة بإطالق 
فيلمــي اجلديد األمنيشــن الذي أســميته 

)القيامة( ســيناريو واخراجي يتناول الفيلم 
أحداث سريالية عن املساواة في تعدد األديان 
بإشــارات ورموز تترجم الى صور ومشــاهد 
تظهر خالل أحداث الفيلم، القيامة سيكون 
العاملية  السينمائية  املهرجانات  في  حاضراً 

والعربية قريباً".  
وأضافت: " أنا إنسانة شغوفة بعملي، لدي 

أحــالم كثيرة لم تتحقق بعد، ال أســتطيع 
التوقف عن احللم واخليال فهما ســر وجودي 

وتأملي وعطائي".   
مبينــًة، أن "روايتي اجلديدة صــدرت بعنوان 
)مهرجان الببغاوات(، والتي ســتليها روايات 
وقصــص أخرى الحقــة فضالً عــن األفالم 

اجلديدة.

بهدف تعزيز الثقافة والموهبة لدى الطالب..

دهوك تستضيف ورشة سينمائية لألفالم التربوية 

القيامة" يحجز مقعدًا في المهرجانات العالمية
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