
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
طالبة بغدادية  تفوز 

بـ»تحّدي القراءة العربي« 
في أول مشاركة للبالد

11
اليوم.. منتخبنا الشبابي 
يالقي السعودية بشعار 

الفوز

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

)4941( Tue. 26 Jul. 2022 issueالثالثاء 26 متوز 2022 العدد )4941(

السليمانية ـ عباس اركوازي:
مطلعــة  مصــادر  رجحــت 
ان ينتهــي احلزبــان الكرديــان 
بترشيح  اتفاق  الى  الرئيســان 
رشــيد  اللطيف  عبد  الدكتور 
بعد  سيما  اجلمهورية،  لرئاسة 
ان رمى اإلطار التنسيقي الكرة 
مجددا في ملعب الكرد، بعد ان 
اعلن في بيان، ترشــيح محمد 
شياع السوداني لرئاسة الوزراء 

للحكومة املقبلة.
مبا ســبق  املصادر،  وافادت هذه 
كردية  اعالم  وســائل  وتناقلته 
ومحلية في الســاعات األخيرة 
من انباء عــن اتفاق توصل اليه 
مرشحيهما  لســحب  احلزبان 
وترشــيح وزيــر املــوارد املائية 
االقــدم  املستشــار  االســبق 
لرئاسة اجلمهورية الدكتور عبد 
اللطيف جمال رشيد كمرشح 
تســوية، ســيما بعــد توصل 
السوداني،  الى ترشــيح  االطار 
غير ان الصبــاح اجلديد، علمت 
االحتاد  فــي  أخرى  من مصــادر 
احلزبــن  ان  الكردســتاني، 
مــا يــزاالن متمســكن بنيل 
املنصب ومبرشــحيهما لرئاسة 

اجلمهورية.
واكثر مــن هذا، لم ينف او يؤيد 
أي قيادي في احلزبن ما تردد في 
مرشح  عن  األخيرة  الســاعات 

التسوية.
الكرديــان  احلزبــان  وكان 
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 
الوطني قد اخفقا عقب جوالت 

حوار مــن التوصل الــى اتفاق 
على مرشــح مشــترك، واعلن 
باحلصول  حــزب متســكه  كل 
الضغوطات  رغم  املنصب  على 
االقليمية والدولية النهاء اجلدل 
والتوصل الى شخصية جامعة 

متثل الكرد لشغل املنصب.
وتساءلت مصادر سياسية عن 
امكانيــة االطــار وحلفائه من 
عقد جلســة مجلــس النواب 
وانتخاب  نائــب  بحضــور ٢٢٠ 
رئيــس اجلمهوريــة، فيمــا لو 

وذهب   2018 عام  تكرر سيناريو 
احلزبان الكرديان مبرشحن ليتم 
اختيار احدهمــا داخل مجلس 

النواب. 
وقــال احلــزب الدميقراطي بانه 
ســيلجأ الى الثلث املعطل ما 
لــم يضمن اســتحقاقاته في 

احلكومة املقبلة.
وبن نائب عن احلزب الدميقراطي، 
االحتاد  ان مفاوضات حزبــه مع 
شــيء،  الى  تفض  لم  الوطني 
الرغم من اجــراء جولتن  على 

مــن املباحثات، مشــيراً الى ان 
للمشاركة  الدميقراطي  شروط 
تصفير  هــي  احلكومــة  فــي 
املشــاكل بــن بغــداد واربيل، 
وحصر السالح بيد الدولة ومنع 
وحفظ  اخلارجيــة  التدخــالت 

التوازن والشراكة احلقيقية.
في  عضــو  اســتبعد  بــدوره 
لالحتــاد  السياســي  املكتــب 
ان  اجلديد،  للصبــاح  الوطنــي 
يكــون حزبــه قد توصــل الى 
اتفاق مع الدميقراطي لســحب 

مرشح  واعتماد  مرشــحيهما 
تسوية.

الــذي فضل  واوضــح القيادي 
عــدم االفصاح عن اســمه، ان 
االحتاد ما زال متمسكا بترشيح 
رئاســة  برهــم صالح ملنصب 

اجلمهورية.
وأكــد ان االحتــاد الوطنــي لن 
يتنازل عن املنصب مهما بلغت 
مبديا  واملســاومات،  الضغوط 
احلزب  اســتغرابه من خطــوة 
الدميقراطي الكردستاني، بتقدمي 

متجاوزا  للمنصــب،  مرشــح 
االتفاقات االستراتيجية والعرف 

السياسي السائد في االقليم.
وأوضح، انه ان األوان ليقدم احلزب 
الدميقراطــي بعــض التنازالت 
قدم  ان  بعــد  األخــرى،  للكتل 
االحتاد الوطني خالل الســنوات 
التنازالت  مــن  الكثير  املاضية، 
يســتحقها  التي  املناصب  عن 
االحتادية،  واحلكومة  اإلقليم  في 
بغية احلفاظ على وحدة الصف 

الكردي.

بعد اعالن اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

توقعات باتفاق الحزبين الكرديين على ترشيح 
عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية 

بغداد - وعد الشمري:
أمره  التنســيقي  اإلطار  حســم 
بترشــيح محمد شياع السوادني 
ملنصــب رئيــس مجلس الــوزراء، 
وينتظر أن تتوصل األطراف الكردية 
إلى اتفــاق بشــأن منصب رئيس 

اجلمهورية.
اإلطار  بيــان صــادر عــن  وذكــر 
»الصبــاح  تلقتــه  التنســيقي 
اجلديد«، إن »اجتماعاً عقده اإلطار 
أمس الختيار مرشــحه لرئاســة 

الوزراء«.
وأضاف البيــان، أن »االجتماع الذي 
كان بأجــواء إيجابيــة انتهى إلى 
اتفــاق قــادة اإلطار التنســيقي 
وباإلجمــاع على ترشــيح محمد 

شياع السوداني لرئاسة الوزراء«.
مــن جانبــه، ذكر عضــو حتالف 
الفتح خالد الســراي، في تصريح 
إلى »الصبــاح اجلديد«، أن »اختيار 
السوادني حصل بعد اعتذار قاسم 

االعرجي رسمياً عن الترشح«.

وأضاف السراي، أن »املهم بالنسبة 
إلينــا هو تبني برنامــج قادر على 

جتاوز األزمات احلالية«.
وأشــار، إلى أن »اعتــذار االعرجي 
رئيس  ساعد في حســم منصب 
الوزراء وفتح اجملال أمام قادة اإلطار 

الختيار الشخص املناسب«.
وأوضح السراي، أن »منصب رئيس 
اجلمهورية مــازال عالقاً بن االحتاد 
واحلــزب  الكردســتاني  الوطنــي 
الدميقراطي الكردســتاني من دون 
الوقت  إلــى حل لغايــة  التوصل 

احلالي«.
وبــن، أن »اإلطار التنســيقي لن 
ينتظر إلى وقت طويل، بل ستعقد 
جلســة الختيار رئيس اجلمهورية 
فأن لم يتفق الكرد على مرشــح 
واحد، فالتصويت داخل البرملان هو 

الذي سيحسم اخلالف«.
في السياق، ذكر عضو ائتالف دولة 
القانون محمد سعدون الصيهود، 
أن »اللجنــة املكلفــة بالنظر في 
رئيس  ملنصب  املرشــحن  أسماء 
ما  وقدمــت  اجتمعــت  الــوزراء 

توصلت إليه إلى قادة اإلطار«.
»الصباح  إلــى  الصيهود،  وأضاف 
اجلديــد«، أن »قادة اإلطــار اتفقوا 

على تكليف السوداني رسمياً«.
تفيد  »مؤشــرات  عــن  وحتــدث، 
بإمكانية توصــل احلزبن الكردين 
إلــى اتفاق يقضي بترشــيح عبد 
رئيس  إلى منصب  اللطيف رشيد 
هناك  مــا حصل  فإذا  اجلمهورية، 
اليومن  اتفاق، فــأن  مثل هكــذا 
عقد  يشــهدان  ســوف  املقبلن 
اجلمهورية  رئيس  النتخاب  جلسة 
وتكليــف الســوداني بتشــكيل 

احلكومة«.
احلــزب  داخــل  مصــادر  لكــن 
الدميقراطي الكردســتاني، أبلغت 

»الصبــاح اجلديــد«، بــان »احلزب 
متمسك مبرشحه ريبر أحمد خالد، 
كما أن االحتاد الوطني الكردستاني 

متمسك بترشيح برهم صالح«.
وأضافت املصادر، أن »احلزب لن يكرر 
ما حصل في عام 2018، ولن يدخل 
إلــى جلســة البرملان مبرشــحن 
اثنن«، مؤكــداً أن »القبول ببرهم 
صالــح أمــر مســتبعد وال ميكن 

حصوله بأي حال من األحوال«.
شكل  قد  التنسيقي  اإلطار  وكان 
تضم  الــوزراء  رئيس  الختيار  جلنة 
في عضويتها زعيــم تيار احلكمة 
أهل  وزعيــم حركة  احلكيم  عمار 
احلق قيــس اخلزعلي وزعيم اجمللس 
حمودي  همام  األعلى  اإلســالمي 
وعضو حزب الفضيلة عبد السادة 
الفريجــي، فــي حن اتفــق قادة 
الصف األولى السيما نوري املالكي 
االنســحاب  على  العامري  وهادي 
من الترشح بغية فسح اجملال أمام 

اخلط الثاني.

اإلطار التنسيقي ينهي الجدل باختيار محمد شياع السوداني 
لتشكيل الحكومة المقبلة

توقع قبول الحزبين الكرديين بمرشح تسوية لرئاسة الجمهورية
تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

سكان مندلي وقزانية يتهددهما
6العطش وباتوا اقرب الى النزوح عنهما روسيا تحبط محاولة تجنيد طيارين روس

3وخطف مقاتالت »بمساعدة بريطانية «

السليمانية - خاص:
تظهــر بــن فتــرة واخــرى قضايا 
نصب واحتيــال مبالين الدوالرات في 
محافظات االقليــم، دون ان تتمكن 
السلطات من معاجلة هذه الظاهرة 
التــي ادت الــى حصول مشــاكل 
اجتماعية وعشائرية واقتصادية في 

االقليم.
واعلنت مديرية الشــرطة مبحافظة 
القبض  القاء  اربيل امس االثنن عن 
على محتال متكن من االستيالء على 
26 مليون دوالر عبــر عمليات نصب 

واحيتال على املواطنن.
وقــال املتحــدث باســم مديريــة 

الشرطة في اربيل املقدم هوكر عزيز، 
انــه مت القاء القبض على شــخص 
متكن عبر شركة وهمية من احلصول 

على 26 مليون دوالر من املواطنن. 
إن  اجلديد،  للصبــاح  عزيــز  واوضح 
املتهــم تلقى أمواال من أشــخاص 
الوهمية،  الشعب  عبر شركة جنمة 
في حي اإلخــوان للمتاجــرة، وكان 
مينح فوائــد مجزية عن االموال التي 

يتلقاها من املواطنن. 
ارباحاً  املتهم منــح  ان  الى  واشــار 
كبيرة للمواطنن ما دفع بالعشرات 
من سكان محافظة اربيل الى ايداع 
اموالهم لديه، واردف عزيز،« حلد القاء 

القبض عليه متكن من جمع اكثر من 
26 مليون دوالر من اموال املواطنن«.

وتابع لقد مت رفــع اكثر من 18 دعوى 
قضائية ضــد املتهم امللقى القبض 
عليــه من قبــل اشــخاص منحوه 
امواال،  قائــاًل ان املتهم لديه خلفية 
إجرامية ســابقة، وارتكب مثل هذه 
في  دهوك  محافظــة  فــي  اجلرائم 
2012 قبل ان ياتــي الى أربيل، حيث 

كرر ذلك. 
دزة  وكان شــاب في مدينــة قلعة 
مبحافظــة الســليمانية، يســمى 
اعلن  قــد  هلشــويي«  »ســليمان 
افالســه بعد ان متكن العام املنصرم 

من االستيالء على 35 مليون دوالر من 
اموال املواطنن، فــي تلك املنطقة، 
حيــث كان مينح فوائــد مجزية عن 
االمــوال التي كان يتلقاهــا، دون ان 
ارتباطات  او  ايــة شــركة  تكون له 

جتارية.  
بدوره عــزا اخلبير االقتصادي ســرور 
جمال تكرار حاالت النصب واالحتيال 
علــى املواطنن الى عدم وجود نظام 
بنكي رصن في االقليم، اضافة الى 
فقدان الثقة بن احلكومة واملواطنن 

واصحاب رؤوس االموال.
واضاف في حديــث للصباح اجلديد، 
ان جلوء املواطنن الى هكذا اشخاص 

يكمن في عدم وجــود بنك يحظى 
بثقــة املواطنن فــي االقليم، لكي 
يودعــوا فيــه اموالهــم، فضالً عن 
احلكومية  بالبنــوك  ثقتهم  فقدان 
التي تخضع للضغوطات السياسية 

واحلزبية.
وتابــع ان اســتيالء حكومة االقليم 
على امــوال املواطنــن التي كانت 
مودعة في البنوك خالل فترة االزمة 
االقليم  شــهدها  التي  االقتصادية 
عام 2015، دفع باملواطنن الى سحب 
اموالهم املتبقية واالحتفاظ بها في 
منازلهم ما جعلهم عرضة للسرقة 

والنصب واالحتيال.   

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت هيئة النزاهة االحتاديَّة 
امــس األثنن عن مجمــل أوامر 
القبض واالستقدام الصادرة بحقِّ 
كبــار املســؤولن وذوي الدرجات 
العليا خالل شهر حزيران املاضي.

وذكــرت دائرة حتقيقــات الهيئة 
في بيان أنَّ »اجلهات القضائيَّـــة 
أصدرت )40( أمر قبٍض واستقداٍم 
على خلفيَّة قضايا حققت فيها 

الهيئة  حتقيق  ومكاتب  ُمديريَّات 
في بغداد واحملافظــات، وأحالتها 
أنَّ من بن  إلى القضاء، ُموضحًة 
تلــك األوامر التي صــدرت بحق 
الدرجات  ذوي  كبار املسؤولن من 
العليا للمدة من )2022/6/30-1(، 
أمــر  و)33(  قبــٍض،  أوامــر   )7(

استقـدام«.
الصادرة  »األوامــر  أنَّ  وأضافــت، 
نــت أوامر قبٍض  ــذة تضمَّ واملُنفَّ

واستقداٍم بحقِّ وزير أسبق، وثالثة 
من أعضاء مجلس النوَّاب )حالين 

وسابق(، ووكيل وزيٍر حالي«.
وتابعــت الهيئة، »كما شــملت 
أوامر القبض واالســتقدام خالل 
ة ذاتها محافظِن ســابقِن  املُــدَّ
و)3( أسبقن، و)10( مديرين عامن 
حاليِّن، و)9( سابقن و)3( أسبقن، 
إضافة إلى )3( من أعضاء مجلس 

محافظة سابقن«.

أربعون امر قبض واستقدام أصدرها القضاء 
ضد وزير ونواب ومدراء في حزيران الماضي

شركة وهمية تستولي على 26 مليون دوالر من المواطنين في اربيل
انعدام الثقة بالبنوك يجعل المواطنين عرضة لالحتيال بينهم من ال يزال في الخدمة 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أصدر الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون امس االثنن، مرســوما 
رئيس جهــاز مكافحة  بتقليــد 
الوهاب  عبــد  العراقي  اإلرهــاب 
الساعدي »وسام الشرف العالي«.
وقال الناطق بإســم اجلهاز صباح 
النعمــان، فــي بيان رســمي إن 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
أصــدر مرســوماً جمهورياً ينص 
علــى تقليد الفريــق األول الُركن 

رئيس  الســاعدي  الوهــاب  عبد 
جهــاز ُمكافحة اإلرهاب وســام 

الشرف العالي«.
وأضــاف النعمــان، أن ذلــك جاء 
»تثميًنا للــدور الكبير الذي لعبه 
رئيــس اجلهــاز في دحــر اجملاميع 
داعـش  تنظيم  وهزمية  اإلرهابيـة 
اإلجراميــة  فلولــه  ومالحقــة 
وللدور املميز الذي قام به بتطوير 
بن  العسكرية  والعالقات  اجلهود 

البلدين«.

 الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  النفط  أســعار  تراجعــت 
االثنن، لتستمر سلسلة اخلسائر 
األخيرة، جراء مخاوف من أن يؤدي 
الفائدة  أسعار  في  متوقع  ارتفاع 
الطلب  إضعــاف  إلى  األمريكية 

على الوقود .
اآلجلة خلام  العقــود  وانخفضت 
 75 سبتمبر/أيلول  لتسوية  برنت 
ســنتا أو 0.73 باملئة إلى 102.45 
لليوم  للبرميل منخفضة  دوالران 

الرابع.
العقــود اآلجلة خلام  وتراجعــت 
غرب تكساس الوسيط األمريكي 
82 سنًتا  ايلول  تسليم سبتمبر/ 
أو ٪0.87 إلى 93.88 دوالرًا للبرميل، 

منخفضة أيًضا لليوم الرابع.
وكانــت العقود اآلجلــة للنفط 
األخيرة،  األســابيع  فــي  تقلبت 
اذ حــاول التجــار التوفيــق بن 
الفائدة،  أســعار  زيادة  احتماالت 
والتي ميكن أن حتد من النشــاط 
منو  تقلل من  وبالتالي  االقتصادي 
الطلب على الوقود، مقابل نقص 
املعــروض مــن االضطرابات في 
تداول البراميل الروســية بسبب 

العقوبات الغربية .
االحتياطي  في  املسؤولون  وأشار 
الفيدرالي إلــى أن البنك املركزي 
ســيرفع أســعار الفائــدة على 
األرجح مبقدار 75 نقطة أســاس 

في اجتماعه اليوم الثالثاء وغدا.

مرسوم جمهوري فرنسي بتقليد 
رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب في البالد 

»وسام الشرف العالي«

اسعار النفط تواصل سلسلة 
الخسائر بتراجعها لليوم الرابع 

بغدادـ  الصباح الجديد: 
من  البــالد  أمنت صــادرات 
حزيران  خــالل  اخلام  النفط 
املاضي، إيــرادات جتاوزت احد 
عشــر مليــارا و354 مليون 
دوالر، حســبما اعلنت وزارة 
النفط امس االثنن، اذ ذكرت 
الــوزارة في بيان تســلمت 
الصباح اجلديد نسخة منه: 
»حسب االحصائية النهائية 
تسويق  شركة  من  الصادرة 
النفط العراقيـــة )سومـو( 
، بلغـــت كميـة الصـادرات 
من النفـــط اخلـــام )101( 
مليونـــاً و)191( الف و)236( 
وواحـــد  مائــة   ( برميـــل 
وواحــد  ومائـــة  مليـــون 
ومئتـــان  الفـــا  وتسعون 
وســتة وثالثــون برميــال (، 
مليارا   )11( بلغـت  بإيـرادات 
 )544( و  مليونـــا   ) و)354 
الف دوالر ) احد عشر مليارا 
وخمسون  واربعة  وثالثمائة 
مليوناً وخمســمائة واربعة 

واربعون الف دوالر(«. 
ان«  االحصائيــة  واوردت 

مجمــوع الكميات املصدرة 
لشــهر  اخلام  النفــط  من 
احلقول  املاضــي من  حزيران 
وجنوب  في وسط  النفطية 
العــراق بلغــت )97( مليونا 
و)980( الــف و )589( برميل 
، فيمــا كانــت الكميــات 
املصدرة مــن نفط كركوك 
عبر ميناء جيهان )2( مليون 
برميال  و)887(  الــف  و)910( 
وان معــدل ســعر البرميل 
 )112.209( بلــغ  الواحــد 
دوالراً«، فيما مت حتقيق ايرادات 
بيــع كميات  عن  اضافيــة 
اخلام  للنفط  الشحنات  من 
بعــالوة ســعرية  املصــدر 
حيث بلــغ االيراد الكلي لها 
مليــون   )108,822,255.03(

دوالر. 
واشــار البيــان الــى ان 36 
مختلفة  عامليــة  شــركة 
اجلنسيات ، حملت الكميات 
املصدرة مــن موانئ البصرة 
وخــور العميــة والعوامات 
وميناء  اخلليج  االحادية على 

جيهان التركي«.

اكثر من 11 مليار و354 مليون 
دوالر إيرادات البالد النفطية في 

حزيران الماضي



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

فــي العام 2027 قد تشــهد حياة 
البغداديني حتــوال كبيرا إذا مت تنفيذ 
مشــروع “قطار بغداد املعلق “ وهو 
مشــروع متــرو يعبر فــوق األرض 
العاصمة  وليس حتتها، عبر شوارع 
املزدحمة واملكتظة، ما من شــأنه 
أن يســهل تنقالتهم ويختصر من 

الساعات التي يهدرونها يوميا.
وذكــر موقــع “ميدل إيســت آي” 
البريطاني في تقرير له أن مشــروع 
القطــار اخلفيف هذا الــذي ما زال 
يحل  واخلطط،  التصاميم  في طور 
مكان اخلطط الســابقة التي جرى 
احلديث عنها في السنوات املاضية 
منــذ العــام 2003، من اجــل بناء 

خطوط مترو األنفاق في بغداد.
واشــار التقريــر الــى ان شــركة 
للنقــل  الفرنســية  “الســتوم” 
الســككي كانت أبرمت عقدا مع 
العــراق فــي العــام 2013 للقيام 
والتصميــم  اجلــدوى  بدراســات 
ملشــروع املترو، اال ان االزمات املالية 
والسياســة وظهور تنظيم داعش 
الى  أدت  السياســية،  واملشكالت 
تأجيل املشروع، اضافة الى ان ظهور 
بناء  فــي مخطط  فنية  تعقيدات 
شــبكة مترو انفاق، ادت الى ادخال 
تعديل على املشروع ليصبح الهدف 
بنــاء خط ســكة حديــد مرتفع. 
ان مؤسســة  الى  التقرير  ولفــت 
التي كان  السكك احلديد العراقية 
تسلمت  اسســوها،  البريطانيون 
مشــروع وزارة النقل القامة “قطار 
بغداد املرتفع”، حيث يقول موظفة 
املؤسسة ان املشروع يتحرك بثبات 

ليتحول الى حقيقة واقعة.
ونقل التقرير عن كبير املهندســني 
في مؤسسة السكك احلديد صابر 
عالوي ان هــذا القطار هو االول من 
نوعه في العــراق، موضحا ان لدى 
العراقيني خطوط سكك مختلفة، 
لكــن ال يوجــد لديهــم مثل هذا 
القطار وهو “جتربة جديدة بالنسبة 
لنا”، مضيفا انه “ســيبدأ هنا في 
محطــة بغداد املركزية للســكك 
احلديد وســيصل الى حدود ديالى، 

مع وجود 12 محطة بينهما”.

بني  ان هنــاك احتــاداً  الــى  ولفت 
“ألســتوم” مع شــركة “هيونداي” 
واالعمــار،  للهندســة  الكوريــة 
واحلكومــة العراقيــة تتفاوض مع 
هذا الكونسورتيوم حول التفاصيل 
التعاقديــة والــذي يشــارف على 
النهايــة االن ، وتابــع التقريــر ان 
2.5 مليار  تبلغ كلفتــه  املشــروع 
دوالر، ومدة تنفيذه خمســة اعوام، 
واذا بدأ العمل باملشروع قبل نهاية 
العام احلالي، فــان نقل الركاب في 
العاصمــة بغداد، ســيبدأ بحلول 
اواخر العام 2027. وسيسير القطار 
على مســار علــوي على جســر، 
لكنه ســيتبع تقريبا نفس مسار 
مترو االنفاق الذي كان مقترحا في 
الســابق، مضيفا ان متــرو االنفاق 

تبني انه اصعــب واكثر كلفة حتت 
انه  التقرير  واوضــح  بغداد.  مدينة 
 22 يبلغ طوله  الذي  املقترح  املسار 
بغداد  مــن محطة  يبدأ  كيلومترا 
في  احلديدية  للســكك  املركزيــة 
حي العــالوي، ثم ميتد نحو ضاحية 
بغداد  حدود  على  الواقعة  الشعب 
وديالى، على ان يتضمن املســار 14 
محطة للقطــار، بينها الكاظمية 
الدينيني،  للــزوار  الشــهير  املوقع 
حيث  املســتنصرية  الى  باالضافة 
تتواجد العديد مــن اجلامعات، الى 
جانــب منطقــة املطــار واالحياء 

السكنية مثل مدينة الصدر.
وبحسب التقرير فإن املشروع برغم 
انه ما يــزال في مراحل التخطيط، 
اال انه يفترض ان يشــمل 24 قطارا 

)و3 قطارات احتياطية اضافية عن 
الضرورة(، ويفترض ان تعمل ما بني 
الساعة 8 صباحا ومنتصف الليل.

وفي ظــل تقدير ســكاني لبغداد 
فإن  8.5 ماليــني نســمة،  بنحــو 
قاعدة الزبائن احملتملني كبيرة، لكن 
الشــبكة اخملطط لها في املرحلة 
األولى، ســتنقل ما قــد يصل الى 
30 الف راكب كل ساعة في أوقات 
الذروة، ما يعني ان مشروع القطار 
اخلفيف هذا، ســيقلص من أوقات 
التنقل ويخفف من البؤس اليومي 
للمســافرين فــي املدنيــة والتي 

تستغرق احيانا ساعات طويلة.
احــد موظفي  التقرير عن  ونقــل 
مؤسسة الســكك احلديدية قوله 
ان املشــروع سيبدا في  متحمسا 

حــل احدى اكبــر اكبر مشــاكل 
املرور،  بحركــة  املتمثلــة  بغــداد 
خصوصا ان القطارات ســتمر عبر 
مجمعــات جامعية، وهي من اكثر 
احياء املدينة ازدحامــا. اضافة الى 
السياحة  تعزيز  املشروع على  تأثير 
الناشــئة في العــراق، ذكر التقرير 
التحتية للسكك احلديد  البنية  ان 
البريطانيون  أنشــأها  كان  التــي 
في بدايات القرن العشــرين، عانت 
من عقــود من االهمــال، وتضررت 
بظهــور تنظيم داعــش في العام 
2014 مــن خالل تدميــره احملطات 
وتفجير اجلســور وتخريب شبكات 
الســكك احلديد. وتابــع ان عربات 
صهاريج النفــط اليومية والعديد 
من خدمــات الركاب ما زالت تعمل 

ما بني بغداد والبصــرة، كما عادت 
قطارات الشــحن الى اخلدمة على 
الطريــق الــذي دمرته احلــرب في 
على  االتفــاق  ويتضمن  املوصــل. 
احلاجة 6 االف عراقي مدرب للعمل 
على خط الســكة احلديــد، مبا في 
ذلك الســائقني واملهندسني ، ومن 
املمكن ان يوفر املشروع ايضا فرص 
عمل مباشرة ملا يصل الى 10 االف 
مواطن. ومــن املأمــول ان يتمكن 
قطار بغداد املرتفع من البدء بنقل 
العام  اواخــر  ركابــه بحلول  اوائل 
2027. وفــي حال عملت شــبكة 
القطار بكفاءة فمن احملتمل ان يتم 
البحث في تنفيذ خطط خلط قطار 
مرتفع ثان ما بني منطقتي الكرادة 

واجلادرية.

ميسان ـ الصباح الجديد:
علي  أفتتــح محافــظ ميســان  
دواي الزم ملعب شــهداء ميســان 
)500( متفــرج فــي مركز  ســعة 
احملافظــة / حي الربيع واملنفذ ضمن 
تخصيصات تنمية األقاليم حملافظة 

ميسان .
لسلسة  أســتكماالً  احملافظ  وأفاد 
محافظة  فــي  املتحققة  االجنازات 
ميســان وجلميع القطاعات يضاف 
اليوم إجناز جديد في مسعى حملافظة 
ميســان لألرتقاء بواقعها الرياضي 
رياضية متكاملة  بنى حتتية  وتوفير 

, وبني : أن امللعب يقع على مساحة 
امللعب  )7770( م2 وساحة  أكثر من 
بأبعــاد )120×90 م( مغطاة بالثيل 
الصناعي وبأســتخدام مواد عالية 
اجلــودة كما يحتوي علــى مدرجات 
ومســقف للمتفرجني تتســع لــ 
)500( متفرج مع ســياج ذات شكل 
معماري ومماشــي جانبيــة محاذية 
اخلرسانية  البالطات  من  للمدرجات 
مبولد سعة  امللعب  ومزود  املتداخلة 
التأثيثات  )250 كي في( مع كافــة 
منظومة  إلى  باألضافة  الكهربائية 
رش لغســيل الســاحة ومنصــة 

أستراحة الالعبني مع منصة احلكام 
إضافة إلى جناح إستراحة و )4( أبراج 
إنارة , وأشــار ســيادته : إلى اجلهود 
الكبيرة نتيجة تضافر اجلهود والذي 
أثمــر هذا املشــروع الرياضي املهم 
بالرغم من قلة التخصيصات املالية 
للمحافظة، وبني : أن املشروع يعتبر 
التحتية  البنــى  في  إضافة مهمة 
للرياضة امليسانية ويسهم في رفع 
قدرات ونشاطات رياضيي احملافظة , 
كما وشدد على ضرورة احلفاظ على 
هذا املنجز خدمة للشباب امليساني 
الرياضــي  ، وتخلــل االفتتاح إقامة 

ديــوان محافظة  بــني فريق  مباراة 
ميسان ورواد منتخب ميسان .

يذكــر أن محافظة ميســان قامت 
بإنشاء العديد من املنشآت الرياضية 
والســاحات  باملالعــب  واملتمثلــة 
موزعة  للشــباب  ومنتديات  املثيلة 
احملافظة  ونواحي  وأقضية  في مركز 
وقاعــات رياضيــة متنوعة وكذلك 
إدراج مشاريع نوعية جديدة لقطاع 
الشــباب والرياضــة فــي اخلطط 
دعم  الى  إضافة  احلالية  الســنوية 
النشــاطات  من  العديــد  إقامــة 

والفعاليات الرياضية والشبابية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
نتائج تصنيف شــنغهاي  أظهرت 
Global Ranking of Ac� )العاملــي 
 2022 للعــام   )ademic Subjects
حصول جامعة بغــداد على مركز 
تنافسي ضمن تخصص الهندسة 

الكيماوية.

ووثــق املوقع الرســمي للتصنيف 
https://www.shanghairanking.(

com/rankings/gras/2022( حضور 
وتنافس جامعة بغداد مع نظيراتها 
في تصنيف شنغهاي للتخصصات 
باملركــز )500�401( ضمن تخصص 

الهندسة الكيمياوية.

2022 من  العــام  وأجرت نســخة 
وثمامنئة  ألــف  تصنيف  النتائــج 
جامعة من ســت وتســعني دولة 
فــي أربع وخمســني تخصصا في 
العلــوم الطبيعيــة والهندســة 
وعلــوم احليــاة والعلــوم الطبية 
والعلــوم االجتماعيــة وعلى وفق 

توزعت  للتقييم  معايير  خمســة 
بني مخرجات البحث وتأثير البحث 
البحث  الدولي وجــودة  والتعــاون 
الدولية وفــي ضوء قواعد  واجلوائز 

.)web of science( بيانات
جدير بالذكر أن اجلامعات والكليات 
تنافســها  ســجلت  العراقيــة 

العاملية  التصنيفات  في  املتصاعد 
 )The Times( التي منها تصنيــف
الذي تتواجد فيه حاليا أربع جامعات 
)QS( الــذي تتواجد فيه  وتصنيف 
Scima� وتصنيف جامعات   خمس 

go( ( الــذي تتواجــد فيــه اثنتان 
وتصنيــف  وعشــرون مؤسســة 

)Greenmetric( الــذي دخلت فيها 
ست وستون جامعة وكلية عراقية 
فيه  تتواجد  الذي   URAP وتصنيف 
أربع جامعــات عراقية ويضاف لها 
الذي   )   )Webometrics تصنيــف 
سجل حضور وتنافس تسع وثمانني 

جامعة وكلية عراقية.

بغداد - عامر عبد العزيز
كشــفت وزارة التجــارة عن تفاصيل 
كميــات احلنطــة احملليــة التــي مت 
اســتالمها فــي ســايلوات ومخازن 
ومواقــع الشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب للفترة من 9 من نيسان وحتى 

21 متوز اجلاري  .
وبينت ان مامت تســويقية بعد انتهاء 
املوسم فاقت ماكان متوقعا للظروف 
التي مير بها العراق و العالم من جفاف 

الذي تسبب في قله اإلنتاج عامليا .
وقــال مدير عــام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب محمــد حنون كرمي ان 
اجمالي كميــات احلنطة احمللية التي 
ســوقت الى مخازن الشركة بلغت ) 
2,108,494.818 ( مليونني ومائة وثمان 

االف طن .
واضــاف املديــر العــام ان محافظة 
واســط حلــت اوال بعــد مــا بلغت 
تسويقها  ملراكز  املســوقة  الكميات 
) 325.222 ( طنــا ، وحلــت محافظة 
ان اســتالمها  ثانيا بعد  الدين  صالح 
كميات بلغت )255.750.600( طنا الى 
 )37.904.460  ( جانب تســويق كميه 
طنا ملركز تسويق سايلو الطوز إحدى 

سايلوات فرع صالح الدين.

واكد املدير العام أن محافظة كركوك 
حلت ثالثا مبجموع الكميات املسوقة 
هذا العــام بعد ان بلغــت الكميات 
املســوقة) 182.998.558( الــف طن ، 
مشيرا الى اللجنه املركزية للتسويق 
كانت قد أطلقت على حملة التسويق 
هذا العام مبوســم التحــدي واتخذنا 
خالله عدد من القرارات التي اسهمت 
بنجاحــه كان فــي مقدمتها تعديل 
واحده  درجه  لتكون  احلنطة  مواصفه 
ومت إلغــاء خطــه التســويق وإعطاء 
احملصول ألي  بتســويق  للفالح  احلريه 
موقــع يرغب به ، الــى جانب اهتمام 
وزيــر التجــارة بتامني املســتحقات 
تأخير  بدون  للفالح  وتسليمها  املاليه 
قد أســهم بتوجه الفالح خملازن وزارة 

التجارة.
كما وكان لرفع أســعار شراء احلنطة 
احمللية مــن الفالحني حافز اخر لتوجه 
الفــالح باحلنطة الى مراكز تســويق 

املعتمدة في عموم البالد .
وواصل “ حنون “ اســتعراض اجمالي 
كميات احلنطة احمللية املســوقة لكل 
محافظة ، مشــيرا إلى أن محافظة 
نينــوى حلــت رابعا بكميــه بلغت ) 
ومحافظــة   ، طنــا   )163.422.260

 ( بلغت  الديوانية خامســا بكميــه 
136.389( طنا ، كما وحلت محافظة 
االنبــار سادســا بكميــه بلغــت ) 

128.489.980( طنا  .
حلت  بابــل  محافظــة  ان  وأوضــح 
ان بلغت  التسويق بعد  سابعا مبعدل 
الكميــة املســوقة )126.489( طنا  ، 
اما محافظة السليمانيه فقد بلغت 
 )117.683.220  ( املســوقة  الكميات 
طنا وحلت ثامنا واربيل حلت تاســعا 
بعد ان ســوق فالحوها ) 95.127.260( 
طنا ، مبينا ان محافظة النجف حلت 
عاشرا بعد ان ســوق فالحو احملافظة 
ملراكز تســويق النجف ) 84.960.520( 
طنــا ، اما محافظة كربــالء املقدمه 

فقد سوقت ) 79.128( طنا .
مدير عام الشركة أكد أن نسبه صرف 
املســتحقات املاليه ملسوقي احلنطة 
ومت   )80%( جتــاوزت   2022 للموســم 
للفالحني  املالية  املستحقات  تسديد 
في  االســبقيه  وحســب  مباشــره 
التسويق  ، وتابع معدل تسويق بقيه 
احملافظات التي حلت في املرتبه احلادي 
عشر والتي حلت فيه محافظة املثنى 
بكميــه بلغــت ) 69.011( الف طن و 
محافظة ميســان حلت ثاني عشــر 

بكميه ) 68.955( طنا .
الذي  االستثنائي  باجلهد  واشاد حنون 
بــذل خالل هذا العام وشــهد افتتاح 
ســايلوي كربالء املعدني و الشــطرة 
لتعزيز  املعدنــي ودخولها للخدمــه 

الطاقات اخلزنيه في كربالء و ذي قار .
وواصل “ حنــون “ ان محافظة ذي قار 
حلت رابع عشر بعد ان بلغت كميات 
احلنطــة املســوقة ) 67.137( طنــا 
ومحافظة ديالى حلت خامس عشــر 
بعد ان ســوقت ) 58.490( طنا  ، فيما 
حلت محافظة دهوك ســادس عشر 
بعد ان جتــاوزت الكميات املســوقة) 

46.407( الف طن .
وتوزعت كميات احلنطة التي سوقها 
فالحو بغداد على ســايلواتها كاالتي 
ســايلو الرصافه استقبلت ) 18.016( 
الف طن و ســايلو خان ضاري ) 8.687 
( طنا وســايلو الــدورة ) 8.042( طنا 
وســايلو التاجي )7.374 ( طنا وسايلو 
خــان بني ســعد ) 2.936( طنا ، فيما 
حلت محافظــة البصره اخيرا مبعدل 
التســويق هــذا العام بعــد ان وصل 
احمللية  احلنطــة  كميــات  مجمــوع 
املســوقة ملراكز تسويق فرع البصرة ) 

19.475.240( طنا . 

مشروع قطار بغداد المعلق ما يزال في طور
التصاميم والخطط وينفذ في خمس سنوات 

المسار المقترح 
الذي يبلغ طوله 

22 كيلومترا يبدأ 
من محطة بغداد 

المركزية للسكك 
الحديدية في حي 
العالوي، ثم يمتد 

نحو ضاحية الشعب 
الواقعة على حدود 

بغداد وديالى

 البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامة ملوانــئ العراق إنها 
}الكوفة  بحريتني همــا  ارســلت حفارتــني 
واملعقــل{ للقيــام بحفر قناة خــور عبداهلل 

املالحية .
ونقل بيان لوزارة النقل عن مدير عام الشركة 
فرحان الفرطوسي قوله :”وجهنا قسم احلفر 
البحري التابع للموانئ بالقيام بحفر قناة خور 
البحريتني  العوامتني  قــرب  املالحية  عبداهلل 
رقــم ) 17 ، 19 ( من قبــل احلفارتني ) الكوفة 
واملعقل ( ذلك لتحســني االعمــاق من أجل 
دخول الســفن العمالقة وناقالت النفط ذات 

الغواطس احلرجه الى موانئنا”.
وأضاف البيان ان “قناة خور عبداهلل لها أهمية 
قصــوى كونها متثــل منفذاً مالحيــاً مهماً 
للعراق ، اذ لم نشــهد هكذا اعمال حفر في 

املمر املالحي منذ اعوام طويلة،”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية املرور العامة العمل بإشــارات 

املرور الضوئية.
وذكر بيان للمرور انه “عمال باحكام املادة )25( 
اوال )أ( من قانون املرور رقم 8 لسنة 2019 التي 
تنص: يعاقب بغرامــة مالية مقدارها )٢٠٠ ( 
الف دينار كل من )لم( ميتثل ، الشــارات املرور 

الضوئية أو إشارات رجل املرور التنظيمية”.
ولفت البيــان الى توجيه “مديــر املرور العام 
اللواء طارق اســماعيل الربيعي جميع املفارز 
املرورية املنتشــرة في بغداد وبقية احملافظات 
للعمل على اإلشارة الضوئية في التقاطعات 

والشوارع العامة”.
وأهابت املرور العامة “باملواطنني والســائقني 
باألخص باإللتــزام الطوعي واالبتعاد عن هذه 
اخملالفة وسيحاســب اخملالف بشدة على وفق 

القانون”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
التربيــة موعد بدء تســجيل  وزارة  حــددت 
املواليد اجلدد في الصف األول االبتدائي للعام 

الدراسي 2022 ــ 2023 .
وقال الوكيل اإلداري بالوزارة فالح القيسي في 
تصريح صحفي امس االثنني إن “مطلع شهر 
آب املقبل سيتم البدء بتسجيل املواليد اجلدد 
ملرحلة األول االبتدائي للعام الدراســي 2022 
ــ 2023 ، من أجل االستعداد للعام الدراسي 

املقبل”.
وأضاف الوكيــل االداري أن “الوزارة تعمل على 
زيادة نســبة االلتحاق باملدارس احلكومية من 
التربوية واخلطة الدراســية  خالل املشــاريع 
املنجزة لكل عام من أجل القضاء على األمية 

ومحاربة التسرب من املدارس”.
من جانبه بني مدير عــام تربية الكرخ الثانية 
قيــس الكالبي، أنــه “مت حتديــد املواليد اجلدد 
للشمول بالتســجيل في املدارس في الصف 
األول االبتدائي وهي مواليــد 2016 ومن تولد 
شــهر كانون الثاني لعام 2017 ، مشيراً إلى 
وجــود اســتعدادات خاصة بتســجيل هذه 

األعمار”.
يذكــر أن املدارس ســنوياً تعتمد آلية معينة 
االبتدائي  األول  لتسجيل األطفال في مرحلة 
باتباع التعليمات اخلاصة بذلك بالتنسيق مع 
املديريــات و املســتوصفات الصحية إلكمال 
اللقاحات النظامية لهذه الفئة من األطفال.

العراق يوسع أعماق خور 
عبد اهلل بعد توقف 

لسنين طويلة 

المرور: العمل على اإلشارة 
الضوئية و200 ألف دينار 

غرامة للمخالفين

مطلع آب المقبل 
تسجيل تالميذ األول 
االبتدائي ومواليدهم

محافظ ميسان يفتتح ملعب الشهداء في مركز المحافظة 

جامعة بغداد تحصل على مركز تنافسي في الهندسة الكيماوية

أكدت أن موسم التحدي حقق أهدافه 

تجارة الحبوب تعلن انتهاء تسويق الحنطة لعام 2022 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
في  العســكري  اجمللس  أعــدم 
ســجناء،  أربعة  )بورما(  ميامنار 
مــن بينهــم نائب ســابق من 
حزب الزعيمة املدنية السابقة، 
أونغ سان ســو تشي، حسبما 
أفادت وســائل إعالم رســمية، 
امــس اإلثنــن، بعــد أن كانت 
العقوبة غير مطبقة منذ  هذه 

عقود.
“غلوبال  صحيفــة  وبحســب 
أُعِدم  نيو اليــت أوف ميامنــار”، 
املدانون، وبينهم ناشــط مؤيد 

اتهامهم  بعــد  للدميوقراطية، 
وحشية  إرهابية  “أعمال  بقيادة 
إلى  واســتنادا  إنسانية”.  وغير 
اجلريدة الرســمية، فقد اتبعت 
عمليات اإلعــدام هذه “إجراءات 
الســجن”، مــن دون أن تتحدد 
ظروفها أو تاريخ تنفيذها. ومنذ 
األول  في  العســكري  االنقالب 
من فبراير 2021، حكمت ميامنار 
باإلعدام على عشرات املعارضن 

للمجلس العسكري.
وفي نوفمبر، ُقبض على فيو زيا 
ثاو، النائب السابق في “الرابطة 

الوطنية من أجل الدميقراطية”، 
حزب أونغ ســان ســو تشــي، 
وحكم عليــه باإلعدام في يناير 
مكافحــة  قانــون  النتهاكــه 
اإلرهــاب. وحكمــت احملكمــة 
الناشــط  علــى  العســكرية 
الدميقراطــي البــارز، كياو من 
“جيمي”،  باســم  املعــروف  يو، 

بالعقوبة ذاتها.
والســجينان اآلخــران اللــذان 
أعدمــا متهمــان بقتــل امرأة 
اشــتبها في أنها تعمل مخبرة 

لدى اجمللس العسكري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت إدارة اإلطفــاء فــي لوس 
لقيــا  شــخصن  إن  أجنلــوس 
آخرون  خمسة  وأصيب  حتفهما 
بالرصاص فــي لوس اجنلوس، في 
وقت متاخر من امس االول األحد، 
بعد حادثــة إطالق نار في معرض 
غير رسمي للســيارات في بلدة 

سان بيدرو.
إدارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
إن  همفــري،  بريــان  اإلطفــاء، 
املسعفن نقلوا سبعة أشخاص 

وأن  املنطقة  مستشــفيات  إلى 
اثنن منهم، وهمــا رجل وامرأة، 

توفيا متأثرين بجروحهما.
إطالق  أن ضحايا  وأضاف همفري 
النــار، وهم اربعة  رجــال وثالثة 
نســاء، تتــراوح أعمارهم بن 23 
و54 عامــا، ولكنه لم يســتطع 
تقدمي أي معلومات حول ســبب 
املواجهة. وأشــار همفري إلى أن 
معرض السيارات كان جتمعا غير 

رسمي وليس فعالية رسمية.
اجلدير بالذكر أن معرض السيارات 

يعد جزءا من ثقافة السيارات في 
غالبا  حيث  كاليفورنيــا،  جنوب 
مــا يتجمــع مالكو الســيارات 
الكالسيكية وآخرون في األماكن 
العامــة للتباهي بطرق قيادتهم 

للسيارات.
وبعــد احلادثة، أطلقت شــرطة 
لــوس أجنلــوس حتذيــرا عامــا 
للسكان، ألن منفذ الهجوم كان 
ما زال طليقا فــي املدينة، فيما 
ذكــرت بعض املصــادر أن إطالق 

النار متعلق بعصابات.

المجلس العسكري الحاكم في ميانمار
 ينفذ إعدامات بدعاوى االرهاب

لوس أنجلوس.. مقتل شخصين 
وإصابة خمسة  في إطالق نار

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن جهــاز األمــن الفيدرالي في 
روســيا، إحباط عملية لالستخبارات 
العســكرية األوكرانية كانت “تهدف 
لتجنيــد طياريــن روس واختطــاف 
مقاتــالت”، متهمــاً االســتخبارات 
البريطانية بأنها “الداعم الرئيســي” 
تلفزيون  نقــل  للخطــة، حســبما 

“روسيا اليوم” احلكومي.
الدفاع  في غضون ذلك، قالــت وزارة 
البريطانيــة، إن روســيا تواجه أزمة 
صيانــة الآلف املركبات العســكرية 

التي دُمرت في احلرب.
ودخل الغزو الروســي ألوكرانيا والذي 
بدأ في 24 فبراير، شهره السادس في 
ظل هجمات متبادلة وغياب مؤشرات 

على حل قريب لألزمة.
ونسبت شــبكة “روسيا اليوم” جلهاز 
األمن الفيدرالي قوله، إن االستخبارات 
بالتنســيق  تعمل  “كانت  األوكرانية 
مع اســتخبارات بلدان حلف شمال 
االســتخبارات  متهماً  األطلســي”، 
البريطانية بأنها “الداعم الرئيســي” 

في هذه العملية.
وأضاف أن االســتخبارات العسكرية 
إشــراف  حتت  “عملــت  األوكرانيــة 
جتنيد  وحاولت  كييف  في  السلطات 
وإغراء طيارين عسكرين روس مقابل 
مكافــأة ماليــة كبيــرة وضمانات 
دول  إحدى  جنســية  على  للحصول 

االحتاد األوروبي”.
وفقاً  الفيدرالي،  األمن  وأشــار جهاز 

العملية  أن  إلــى  اليوم”،  لـ”روســيا 
إلى  تهــدف  كانت  االســتخباراتية 
“إقنــاع الطيارين الروس بالهبوط في 
املطارات التي تسيطر عليها القوات 

املسلحة األوكرانية”.
وقال إن اخلطة كانت تهدف الختطاف 
مقاتالت من نوع “سو 24” و”سو 34”  

أو “تو 22 إم3”.
وأشــار إلى أن عملية اســتخباراتية 
روســية مضادة، متكنت من “احلصول 
علــى معلومــات ســاعدت القوات 
الروســية فــي اســتهداف عدد من 

املنشآت العسكرية األوكرانية”.
االستخبارات  “حتديد موظفي  مت  كما 
األوكرانية املشــاركن فــي العملية 
واملتواطئن معهم”، حســبما نقلت 

“روسيا اليوم”.
مــن جانبهــا، قالــت وزارة الدفــاع 
تقييمهــا  فــي  البريطانيــة 
االســتخباراتي اليومــي للوضع في 
أوكرانيــا، االثنــن، إن القتــال “غير 
احلاســم” يتواصل في إقليم دونباس 
وأن  جنوباً،  خيرســون  ومدينة  شرقاً 
القــادة الــروس يواصلــون مواجهة 
معضلة “توجيه مواردهم العسكرية 
للعمليــة الهجومية في الشــرق أو 

دعم دفاعاتهم في الغرب”.
البريطانية  االســتخبارات  إن  وقالت 
تعرفــت فــي 18 يوليو علــى مركز 
إلصالح وجتديد املركبات العســكرية 
الروسية بالقرب من مدينة بارفينوك 
في بيلجورود الواقعــة على بعد 10 

كيلومتــرات من احلــدود األوكرانية. 
وأشارت إلى أنها رصدت “300 مركبة 
عســكرية وآلية مدمــرة على األقل 
باملركز، بينها دبابات قتال رئيســية، 
وناقالت جند مدرعة، ومركبات عامة 

للدعم”.
إنه  البريطانية،  الدفــاع  وزارة  وقالت 
باإلضافة إلى “مشكالت نقص اجلنود 
املوثقة”، فإنه مــن املرجح أن تواصل 
روســيا معاناتها إلصــالح آالف من 

املركبــات القتالية التــي دمرت في 
حرب أوكرانيا.

وكانت كييف قد توعدت بشن هجوم 
مضــاد الســتعادة الســيطرة على 
منطقة خيرســون االســتراتيجية. 

فولودميير  األوكرانــي  الرئيــس  وقال 
“تتقّدم  قواته  إن  السبت  زيلينسكي 
خطوة خطوة في منطقة خيرسون”.

وبّن زيلينســكي في خطابه الليلي، 
األحد، أن أوكرانيا “ستواصل بذل كل 
ما في وســعها إلحلاق أكبر قدر ممكن 
من الضرر بالعدو”، وذلك في إشــارة 
إلى اجليش الروســي، وتابع: “احملتلون 
بأننا ســننتصر.. نسمعها  يعترفون 
في محادثاتهم طوال الوقت، وفي ما 
يخبرون به أقاربهــم عندما يتصلون 

بهم”.
وقــال زيلينســكي إن أوكرانيــا لم 
تستسلم. وأضاف “نحن نبذل قصارى 
جهدنــا إلحلــاق أكبر قــدر ممكن من 
الضرر بالعدو، وحلشد أكبر قدر ممكن 

من الدعم ألوكرانيا”.
فــي غضون ذلــك، قــال رئيس جلنة 
التحقيق الروسية إن موسكو وجهت 
العســكرين  92 من  إلــى  اتهامات 
األوكرانيــن بارتــكاب جرائــم ضد 
اإلنسانية واقترحت تشكيل محكمة 
دولية تدعمها دول من بينها بوليفيا 
وإيران وســوريا، حسبما ذكرت وكالة 
“رويترز”. ونقلت صحيفة روسيسكايا 
جازيتا احلكوميــة، االثنن، عن رئيس 
اللجنة ألكسندر باستريكن اتهامه 
“أكثــر من 220 شــخصاً من بينهم 
ممثلو القيادة العليا للقوات املسلحة 
األوكرانيــة إضافة إلى قــادة وحدات 

عسكرية قصفت السكان املدنين”.
تورطوا  األوكرانيــن  إن هــؤالء  وقال 

في ارتكاب “جرائم ضد ســالم وأمن 
البشرية ال تسقط بالتقادم”.

الذي حتقق جلنته  باســتريكن،  وقال 
فــي اجلرائــم الكبرى، إنــه مت توجيه 
القادة  اتهامات الثنن وتســعن من 
ومرؤوســيهم وإنــه مت إعــالن أن 96 
شــخصاً، بينهم 51 من قادة القوات 

املسلحة، مطلوبون للعدالة.
ولم يتسن لـ”رويترز” التحقق بشكل 
اللجنة. ولم  اتهامات  مســتقل من 
يتسن االتصال بالسلطات األوكرانية 

للتعليق.
واتفقت الواليــات املتحدة وأكثر من 
40 دولــة أخرى في وقت ســابق من 
الشــهر اجلاري على تنســيق إجراء 
حتقيقات في جرائم احلرب املشــتبه 

بها في أوكرانيا.
ومنــذ أن بدأت القوات الروســية ما 
بعملية عسكرية خاصة في  تصفه 
فبراير قامت بقصــف مدن أوكرانية 
وحولتها إلى أنقــاض وخلفت وراءها 
جثثاً في شوارع البلدات والقرى التي 
احتلتها. وتقول أوكرانيا إن عشــرات 
املدنين لقــوا حتفهم.  اآلالف مــن 

وتنفي موسكو مسؤوليتها.
ووردت أيضاً بعض التقارير عن إساءة 
الروس  األوكرانين للسجناء  معاملة 
على الرغم من أن معظم االتهامات 
التي وثقتها هيئات مثل األمم املتحدة 
ارتكبها  مزعومــة  بفظائع  تتعلــق 
الغزاة الــروس ووكالئهم، حســبما 

ذكرت “رويترز”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
من املتوقع أن يبدأ عدد ســكان 
أكبر دولة فــي العالم من حيث 
بصورة  بالتراجع  الســكان  عدد 
جوهرية بعد أقل من 3 ســنوات 

وفقا ملسؤول صيني كبير.
فقــد نقلت صحيفــة “غلوبال 
تاميــز”، املدعومة مــن احلكومة 
الصينيــة، عن مســؤول صحي 
كبير قوله إن عدد سكان الصن 
تباطأ بشــكل كبير ومن املتوقع 
التراجــع قبل عام  أن يبدأ فــي 
2025. وأظهــرت بيانات املواليد، 
التي نشرت في ســاعة متأخرة 
من امــس االول األحــد، أن عدد 

املواليد اجلدد في العام 2021 كان 
األدنى منذ عشــرات السنن في 
الصحيفة  وقالت  أقاليــم.  عدة 
الصينيــة الناطقــة باإلجنليزية 
إن عــدد املواليد في إقليم هونان 
بوســط البالد انخفض إلى أقل 
مــن 500 ألف ألول مــرة منذ ما 
يقرب من 60 عامــا. وأضافت أن 
إقليم غوانغدونغ بجنوب الصن 
هو الوحيد الذي شــهد أكثر من 
ملا  وفقا  جديــد،  مولــود  مليون 
نقلتــه رويتــرز. وتكافح الصن 
لوقــف االنكماش الســريع في 
مع  الطبيعي  الســكاني  النمو 
إجناب  عدم  كثيرين  شبان  اختيار 

أطفال بســبب عوامل تشــمل 
التكلفــة املرتفعــة وضغــوط 
نقال  الصحيفة  وقالــت  العمل. 
عن رئيس شؤون السكان واألسرة 
في جلنة الصحــة الوطنية، يانغ 
وينتشــوانغ، إنه مــن املتوقع أن 
يبــدأ عــدد ســكان الصن في 
التراجع في الفترة من 2021 إلى 
2025.  ولم يساعد تغيير قوانن 
للســماح  املاضي  العام  الصن 
للنساء بإجناب 3 أطفال مع إعالن 
نساء كثيرات أن هذا التغيير جاء 
بعــد فــوات األوان وليس لديهن 
مــا يكفي من األمــن الوظيفي 

واملساواة بن اجلنسن.

روسيا تحبط محاولة تجنيد طيارين روس
وخطف مقاتالت »بمساعدة بريطانية«

استخبارات الناتو متورطة فيها

توقعات بتراجع اعداد سكان
 الصين قبل عام 2025
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متابعة ـ الصباح الجديد:
على  املتحــدة  الواليات  تعكــف 
صياغــة “حل دبلوماســي” لنزاع 
بحسب  اإلثيوبي،  النهضة”  “سد 
للقرن  اخلاص  األميركــي  املبعوث 
األفريقــي مايك هامــر، الذي بدأ 
امــس االول األحد جولة تشــمل 
مصر واإلمارات وإثيوبيا، وتســتمر 
حتى األول مــن آب املقبل، وتعتبر 
تطورا الفتا في موقف إدارة الرئيس 
جو بايدن، التي كانت نأت بنفسها 
عن التدخل في القضية بشــكل 
السلطة  توليها  منذ  “حاســم”، 
مطلع العام املاضي، بعكس إدارة 
دونالد ترمب السابقة، التي كانت 

تولي امللف اهتماماً الفتاً.
وبشــكل عام، فإنــه ومنذ إعالن 
“ســد  بناء  على  عزمها  إثيوبيــا 
األزرق”،  “النيــل  علــى  النهضة” 
قبل 11 عاماً، كان الدور األميركي 
“املد  بــن  يتأرجح  القضيــة  في 
واجلــذر” من محــاوالت دفع مصر 
وإثيوبيــا إلى حل ودي، عبر لقاءات 
كل  تعاون  تنشــد  دبلوماســية 
األطــراف مــن دون تدخــل مؤثر، 
للمفاوضات  مباشــرة  رعاية  إلى 
إجراءات عقابية  اتخاذ  إلى  وصوالً 
باعتبار أنها تعد أكبر جهة داعمة 
للدولتــن من حيث املســاعدات 

العسكرية واالقتصادية.
دور  وعادة مــا تعول مصــر على 
على  إثيوبيــا  إلجبــار  أميركــي 
توقيع اتفاق مينــع اإلضرار بدولتي 
ويحقق  والسودان(،  )مصر  املصب 
إلثيوبيــا رغبتهــا. وفــي أكتوبر 
القاهرة  دعت   ،2019 األول  تشرين 
واشنطن رســميا، في بيان لوزارة 

اخلارجيــة، إلى لعــب دور في حل 
أميركية  استجابة  أعقبه  النزاع. 
مباشــرة، بدعوة األطراف الثالثة، 
الثاني، إلى اجتماعات  في تشرين 
سلسلة  وتوالت  واشــنطن.  في 
االجتماعات وانتهت في منتصف 
كانون الثاني 2020، بتوافق مبدئي 
توقيع  وتأجيل  بنود للحل،   6 على 

االتفــاق إلى نهاية شــباط. لكن 
لتوقيع  الرسمي  املوعد  مع حلول 
االتفاق، تغيبت إثيوبيا عن اجتماع 
واشــنطن، في حن وقعت مصر 
السودان.  وامتنع  األولى،  باألحرف 
أميركا  إثيوبيــا  اتهمت  وبينمــا 
“باالنحياز لصالح مصر” قررت بدء 
ملء خزان السد قبل التوصل إلى 

مباشرا  األميركي كان  الرد  اتفاق. 
وحاســما، بإعــالن وزارة اخلارجية 
في أيلــول 2020، تعليق جزء من 
مســاعداتها املاليــة يقدر بنحو 
130 مليــون دوالر إلثيوبيا،. أعقبه 
حتذير للرئيس األميركي الســابق 
 ،2020 24 تشرين األول  ترمب، في 
يقول فيه إن “الوضع خطير جداً”، 

وقد يصل إلى أن “تنســف” مصر 
السد. ما أثار غضب إثيوبيا، التي 
استدعت الســفير األميركي في 
ما  على  لالحتجــاج  أبابــا  أديس 
احلرب”  على  “حتريض  بأنه  وصفته 
مع مصر. مع انتهــاء والية ترمب 
هدأت األمور كثيرا، بن أديس أبابا 
وواشنطن، حتى إن وزارة اخلارجية 

شــباط  في  أعلنت  األميركيــة، 
2021، عزمها مراجعة سياستها 
بشــأن ســد النهضة لتسهيل 
حل النــزاع، وعدم ربــط التعليق 
إثيوبيا  مساعدات  لبعض  املؤقت 
بالسياســة األميركية بخصوص 

سد النهضة.
حالة  اســتمرار  ومــع  أنــه  غير 
اجلمود في املفاوضات والتي دامت 
أشهرا عدة، دعت واشنطن، مصر 
أيارأيار  فــي  وإثيوبيا،  والســودان 
2021 لـ”استئناف املفاوضات على 
وجه الســرعة”، مع تعهد بتقدمي 
“دعم سياســي وفني لتســهيل 
التوصل إلى نتيجة ناجحة”، كأول 
حترك مباشر في عهد إدارة بايدن، 

لكن من دون نتيجة تذكر.
الدائــرة  املفاوضــات،  وتوقفــت 
بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن 
مطلع  عقدت  جولة  آخر  أخفقت 
نيسان 2020، في عاصمة الكونغو 
الدميقراطية فــي التوصل إلى أي 
حلــول. ويرى مراقبــون أن املوقف 
األميركي بشــكل عام يســعى 
عســكرية  مواجهة  جتنــب  إلى 
في  والتوازنات  األوضــاع  تقلــب 
منطقــة القرن األفريقــي، وكذا 
الشرق األوسط مبا يهدد املصالح 

األميركية فيهما.
وفي تشــرين الثاني 2021، أكدت 
لـ”أمن  دعمها  املتحــدة  الواليات 
مصر املائي” ودعت إلى اســتئناف 
املفاوضــات للتوصل إلــى اتفاق، 
متاشــياً مع البيان الرئاسي جمللس 
األمن التابع لــأمم املتحدة في 15 
املبادئ  “إعالن  واتفاق   ،2021 أيلول 

لعام 2015”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــد تقرير حديــث جمللس األمن 
الدولي، اســتمرار تهديد تنظيم 
القاعدة في شبه اجلزيرة العربية، 
وامتداده إلى خارجها، عالوة على 
طموحــه فــي تنفيــذ عمليات 
دوليــة، مؤكداً وجــود تعاون بن 
التنظيــم وميليشــيا احلوثــي 

اإلرهابية.
ســلمته  الذي  التقريــر  وقــال 
بـ”داعش  املعنية  اللجنة  رئيسة 
إلى  هاميرباك،  ترايــن  والقاعدة”، 
رئيس مجلــس األمن الدولي، إنه 
على الرغم من النكســات التي 
الفترة  فــي  التنظيم  تكبدهــا 
األخيــرة، فإنــه ال يزال يشــكل 
تهديــداً مســتمراً فــي اليمن 
وخارجه، مشيراً إلى أن “القاعدة” 
يطمــح إلى إحيــاء القدرة على 

تنفيذ العمليات دوليا.
وأورد التقريــر معلومات قدمتها 
دولة عضو مبجلس األمن الدولي، 
عــن آليــة التخادم بــن قيادات 
وعناصــر التنظيــم مــن جهة، 
وميليشيا احلوثي من جهة ثانية.

مع  يتعاون  “التنظيــم  بأن  وأفاد 
قوات احلوثين، حيــث تؤوي هذه 
القوات بعض أفــراده وتفرج عن 
ســجناء مقابل قيامه بعمليات 
إرهابية بالوكالة، وتوفير التدريب 
العملياتــي لبعــض املقاتلــن 

احلوثين”.
“القاعدة” يعمل  أن تنظيم  وذكر 
بواســطة جلان، من ضمنها جلنة 
عســكرية يقودهــا ســعد بن 
عاطــف العولقي )غير مدرج في 

وشــرعية  أمنية  وجلان  القائمة( 
وطبيــة وإعالمية، وُحلت اللجنة 
املالية بســبب اخلسائر املتكبدة 

على مستوى القيادة.
قوات  مــع  يتعــاون  التنظيــم 
احلوثيــن، حيــث تــؤوي هــذه 
القوات بعض أفــراده وتفرج عن 
ســجناء مقابل قيامه بعمليات 
التدريب  وتوفير  بالوكالة  إرهابية 
العملياتــي لبعــض املقاتلــن 

احلوثين
وقال التقريــر إنه على الرغم من 
النار  استمرار سريان وقف إطالق 
والتغيرات  مؤخراً،  إليه  املتواصل 
التــي طــرأت علــى الديناميات 
القاعدة  األمنيــة، فإن تنظيــم 
يســتغل فعلياً النزاع في اليمن، 
استراتيجية  جناح  من  مستفيداً 
االندمــاج داخــل القبائل احمللية 

التي جتعله يكسب املؤيدين.
ومــن بــن املناطق التــي يتخذ 
منها التنظيــم معاقل ملقاتليه 
وقياداته فــي اليمن، ذكر التقرير 
محافظات: “مأرب، وأبن وشبوة”، 
إضافة إلى محافظات “حضرموت 
واملهــرة واجلــوف”، موضحــاً أن 
واملقاتلــن”  القــادة  “معظــم 

بالتنظيم يتموقعون في األولى.
الدول األعضاء  أن  التقريــر  وأفاد 
في  القاعدة  تنظيم  “قوام  قّدرت 
شــبه اجلزيرة العربيــة ببضعة 
آالف مــن املقاتلــن اجملندين من 
املقام  فــي  اليمنين  الســكان 
صغيرة  أعــداد  وتكملهم  األول، 
األجانب”،  اإلرهابين  املقاتلن  من 
مشــيرا إلى أنه “يجبي اإليرادات 

من أعمــال االختطاف للحصول 
على فديــة والنهب والســرقة، 
املالية  التحويــالت  إلــى  إضافة 
القادمة من أقارب أفراد التنظيم 

في اخلارج”.
وال يزال التنظيم يتكبد اخلسائر، 
حيث أعلن في يناير 2022 مقتل 
قائده العسكري العام صالح بن 
ســالم بن عبيد عبوالن )املعروف 
باســم أبو عمير احلضرمي، غير 

مدرج في القائمة(.
وفي موازاة ذلــك، أعلن التنظيم 
مسؤوليته عن اقتحام سجن في 
حضرموت، وإطالق سراح عدد من 

املقاتلن.
واعتبر التقريــر األممي أن تنظيم 
القاعــدة فــي شــبه اجلزيــرة 
العربية ال يزال أهم فرع لتنظيم 
القاعــدة في نشــر الدعاية، مبا 
مســؤولية  عن  اإلعالن  ذلك  في 
عــن الهجمات بواســطة املواد 

املصورة.
ويعتبر وجــود تنظيم داعش )في 
العراق والشام - اليمن( محجوبا 
في اليمن بوجود تنظيم القاعدة، 
العراق  فــي  داعــش  فتنظيــم 
والشــام - اليمن، دخل مســارا 
تراجعيا ولم يشن أي هجمات في 

املدة األخيرة.
وتكمــن قيمة اليمن بالنســبة 
لتنظيــم داعــش والقاعدة في 
التابع  القــرى  أم  وجود مكتــب 
لإلدارة العامــة للواليات املتحدة 
والتسهيالت والروابط املالية عبر 
البحر األحمر مــع مكتب القرار 

في الصومال، وفقاً للتقرير.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت الســلطات األمنية في 
ســريالنكا إعــادة فتــح مكتب 
بعد  واحلكومة،  اجلمهورية  رئيس 
إخالئه مــن احملتجن، ومن املتوقع 
رانيل  املؤقــت،  الرئيس  يبــدأ  أن 
مهام  متابعــة  ويكرمييســنغه 
اقتصادي  عمله، مبواجهــة وضع 
ُمنهــار متامــا، وغضب شــعبي 
متزايــد. وانتخب املشــرعون في 
الرئيس  بأعمال  القائم  سريالنكا 
رئيســا  ويكرمييســنغه  رانيــل 
للبــالد االربعــاء املاضــي ، على 
أمل أن تســاعد خبرته الطويلة 
أزمة  مــن  البــالد  انتشــال  في 
اقتصاديــة وسياســية تصيبها 
ترفض  املقابــل،  وفي  بالشــلل. 
القوى السياسية املعارضة تولي 
الرئاسية،  مهامه  ويكرمييسنغه 
وتؤكد على استمرار االحتجاجات 
والتظاهرات في شتى أرجاء الدول 
حلن إجراء انتخابات بديلة لتجاوز 
األغلبية البرملانية احلالية املوالية 
للرئيــس الســابق وحزبــه. من 
جانبه، تعهد الرئيس اجلديد بعدم 
املتظاهرين،  حرية  على  التضييق 
وقال مكتبــه في بيان امس االول 

األحد، إن الرئيس أبلغ دبلوماسين 
هــذا األســبوع بــأن املظاهرات 
حكومتــه  ضــد  الســلمية 
في  مبا  باالستمرار  لها  سيسمح 

ذلك في العاصمة كولومبو.
“أطلــع  الرئيــس  أن  وأضــاف 
علــى  كذلــك  الدبلوماســين 
لضمان  اتخذت  التــي  اإلجراءات 
ال  التي  للمظاهــرات  الســماح 
داخل  باالستمرار  بالعنف  تتسم 
املدينة دون أن تهدد املمتلكات أو 

األرواح”.
ردا على جملة  الرئيس  بيان  وجاء 
من اإلدانات وجهتها األمم املتحدة 
والــدول الغربيــة، للحكومة إثر 
بالقــوة، كما  التظاهرات  فــض 
حثوا احلكومة على ضبط النفس 
بدرجة أكبر قائلن إن اســتخدام 
القــوة قــد يزيــد مــن زعزعة 
االستقرار في بلد يعاني من أسوأ 
أزمة اقتصادية يشهدها منذ 70 

عاما.
وال يتوقــع مراقبــون أن ينجــح 
القريب من عائلة  ويكرمييسنغه، 
جوتابايــا  املســتقيل  الرئيــس 
راجاباكســا، في العبــور بالبالد 
إلى منحــى آمن، خاصة في ضوء 

الرفض الشعبي والسياسي له.
ويرى السفير املصري األسبق لدى 
الصن، علي احلفنــي، وهو خبير 
في  األوضاع  أن  اآلسيوي،  بالشأن 
سريالنكا تزداد تعقيدا، ففي حن 
مت االتفاق بــن األغلبية البرملانية 
على تســمية رئيــس للبالد كان 
راجاباكســا قد عينــه من قبل، 
ترفض قــوى املعارضة، التي حترك 
تظاهرات الشارع ذلك وتعتبر أنه 

إعادة صياغة للمشهد القدمي.
يقول  وفــي تصريــح صحفــي 
األزمة  إن  املصري،  الدبلوماســي 
قد  في ســريالنكا  االقتصاديــة 
على حلها  احلكومة  قدرة  جتاوزت 
ولم تنجح أي جهــود في حتقيق 
إجناز بهذا امللف، الذي يعد أولوية 
اجلديــد، في حن  الرئيس  أمــام 
أهمها  تواجهه حتديــات خطيرة 
وحالة  االقتصادية  األزمة  توحش 

عدم االستقرار في الشارع.
ووفق احلفني، ستكون كل قرارات 
الرئيــس محــل نقد مــن جانب 
الشارع  املعارضة، وستؤجج  قوى 
بشــكل كبير، لذلك لن يتمكن 
من التقــدم خطوة واحــدة إلى 

األمام.

واشنطن تبحث عن »حل دبلوماسي« لقضية سد النهضة
بعد انكفاء إدارة بايدن عن متابعة الملف خالفًا النخراط ترمب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكر، برناردو دي ميغيل، أحد كتاب صحيفة 
“إل باييس” اإلســبانية أن بروكسل تخشى 
من احتمال أن تصبح إيطاليا  بعد استقالة 
رئيس الوزراء ماريــو دراغي “حصان طروادة” 

لروسيا في أوروبا.
ونقــل الكاتب عن مصادر دبلوماســية أن 
إيطاليــا أصبحت مؤخرا نقطــة جتمع لـ 
“نظريات محايدة” تلقي بظالل من الشــك 
على موقــف االحتاد األوروبي من الصراع في 

أوكرانيا.
وكتــب دي ميغيل في هذا الســياق يقول: 
“اخلــوف فــي عاصمــة االحتــاد األوروبــي 
)بروكسل( هو أن تصبح إيطاليا، في أفضل 
األحوال، حلقة ضعيفة في االســتراتيجية 
أسوأ  وفي  موســكو،  ملواجهة  الشــاملة 
األحوال حصان طــروادة في خدمة الرئيس 

الروسي فالدميير بوتن”.
وأوضــح صاحب املقال أن بروكســل قلقة 
بشــأن موقــف إيطاليا، ألن رومــا تعتمد 
بشكل كبير على إمدادات الهيدروكربونات 

الروسية.
الشأن:”إن احلجج  املقال بهذا  ويقول كاتب 
التي تنشرها بعض وسائل اإلعالم اإليطالية 
العقوبات  بــأن  القائلة  النظريــة  تغــذي 
األوروبية ضد الكرملن تضر فقط باقتصاد 
االحتاد األوروبي، ولكنها ال تؤثر بأي شكل من 

األشكال على القوة العسكرية الروسية”.
ويعتقــد دي ميغيــل بناء علــى ذلك بأن 
بروكســل بعد اســتقالة دراغي تُركت بال 
دعم، وكييف أضحت من دون حليف مهم.

في األســبوع املاضــي أكد رئيــس الوزراء 
اإليطالي ماريو دراغي قراره باالستقالة، كما 
دعا دراغي إلى دعم أوكرانيا “بأي شكل”، مبا 

في ذلك من خالل توريد األسلحة.

بروكسل تخشى احتمال 
تحول إيطاليا الى»حصان 

طروادة« لبوتين

مجلس األمن: الحوثي أطلق سجناء 
القاعدة مقابل عمليات إرهابية بالوكالة

رئيس جديد في سريالنكا..
هل ينجح بعبور آمن لألزمة؟
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 2295/ب/2021
التاريخ: 2022/7/20

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن( //1- هيفا عطاهلل شنيع

املدعى عليه )املدين(// 1- ذخيرة خشان المي
تنفيذا لقــرار احلكم الصــادر من هذه احملكمــة بالعدد 
)2295/ب/2021( واملتضمــن اعــالن املزايدة إلزالة شــيوع 
العقار املرقــم )16/144 احلاوي( وتوريــع صافي الثمن بني 
الشركاء، كال حسب ســهامه. فقد تقرر اعالن عن بيعه 
باملزايدة العلنية خالل )15( يومــا اعتبارا من اليوم التالي 
للنشــر في صحيفتني محليتني فعلى الراغبني بالشراء 
مراجعة هذه احملكمة مســتصحبني معهــم التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار بصك 
معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وسوف جترى املزايدة في 
اليوم االخير الساعة الثانية عشر ظهرا، وإذا صادف اليوم 
االخير عطلة رســمية فيعتبر اليوم الذي عليه من الدوام 
الرسمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة 

اجور االعالن واملزايدة
القاضي االول

 محمد حران السراي 
مواصفات العقار

جنسه: دار ســكن تقع في منطقة احلاوي خلف جامعة 
واســط مكون من طابقــني طابق االول عبــارة عن غرفة 
واحدة واستقبال وهول داخلي ومطبخ ومجموعة صحية 
والطابق الثانــي مكون من غرفة نوم عــدد )2( وصحيات 
وهــول داخلي وان درجــة عمران الدار جيدة وهو مشــيد 
بالكونكريت املسلح  الطابوق واالسمنت ومســقف  من 
ومجهزة الدار بكافة اخلدمات ومشــغول من قبل املدعية 

وترغب بالبقاء بالعقار بصفة مستأجرة
املساحة ://117م2

 الشاغل :// املستأجر هيفاء عطاهلل شنني ترغب بالبقاء 
بصفه مستأجر بعد البيع

 القيمة التقديرية :/ 145،300،000

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد/ 1962/ب/2022
التاريخ/ 2022/7/24

اعالن
الى/ املدعى عليها )سناء طالب داخل(

بنــاءا على الدعــوى البدائيــة املرقمة اعاله 
واملقامــة مــن قبــل املدعي )احمــد فاضل 
فرحان( ضد املدعى عليه )ســناء طالب داخل( 
للمدعى  اعــاله  املدعي  املتضمنــة مطالبة 
عليهما مبلــغ مليونني وواحــد وثالثون الف 
واربعمائة وعشرة دينار عراقي عن اجور كهرباء 
للشقة العائدة للمدعي املرقمة 8 عمارة 25 
مجمع عمارات الشــموخ الســكني كونها 
كانت مســتأجرة من قبلها ملدة سنة كاملة 
لذا طلــب دعوتك للمرافعة وتســديد املبلغ 
املذكور اعــاله وحتميلك الرســوم واملصاريف 
واتعاب احملاماة وجملهولية محل اقامتكما قررت 
تبليغك نشــرا بواسطة صحيفتني  احملكمة 
محليتــني يوميتــني مبوعد املرافعــة املوافق 
2022/8/10 وفي حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القاضي
أزهر علي فرج

محكمة حتقيق 
الرفاعي

العدد/ 2022/1956
التاريخ/ 2022/7/20

اعالن
قدم اخملبـــر )خـالـــد تركـي بـهـلـــول( طلبـا 
لـهـــذه احملكمـــة يـــروم فيـه االخبـــار عـن 
ابنته املفقودة )بسمه خـالـــد تـركـي( وادعـي 
انـهـا قـــد فـقـدت بتـــاريخ 2022/3/27 اثناء 
خروجهـا مـن داري الواقعـة فـي قضاء الرفاعي 
محافظـــة ذي قار ولم اعرف مصيرها حلد اآلن 
ولغرض التحقـق مـن حيـاة املفقودة وامللصقة 
صورتها اعـاله قررت هذه احملكمـة نشـر صـورة 
املفقودة املذكورة بواسـطة صحيفتني محليتني 
فمـن لـه عالقـــة مبصيرها او لديـه معلومات 
عنها مراجعة هذه احملكمة إلبدائها خالل عشرة 
أيـــام مـــن تـــاريخ االعالن وبعكسه ستقوم 

احملكمة بأصدر قرارها الالزم وفق األصول...
القاضي
حيدر مهدي صبر

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
خانقني

العدد /2471
التاريخ/2022/7/20

م/اعالن 
الى املفقود/ عادل ابراهيم محمد 

قدم والدك املدعــو )ابراهيم محمد 
درو( طلبا الى هذه احملكمة يطلب فيه 
نصبه قيما عليــك وذلك لفقدانك 
عام 2021 عليــه قررت هذه احملكمة 
صحيفتني  فــي  فقدانك  عن  اعالن 
محليتني يوميتني عليك احلضور الى 
هذه احملكمة خالل مدة اقصاها )10( 
عشــرة ايام من تاريــخ االعالن وفي 
حالة عدم حضورك سوف يتم نصب 
والدك املدعــو )ابراهيم محمد درو( 

قيما عليك وحسب القانون. 
القاضي

محمود جاسم محمد 

جمهورية العراق
مجـلس القضاء األعلـى

 رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة بداءة عنه

العدد:222/ب/2021
التاريخ: 2022/7/24

م /إعالن
عطفــا على احلكــم. الصادر مــن محكمة بداءة 
عنــه بالعــدد 222/ب/2021 بتاريــخ 2021/12/21 
واملتضمن إزالة شــيوع العقار املرقم 2163/55 م21 
ديوم الريحانة الواقع في قضاء عنه حي القادسية 
واملوصوف أدناه فــي املزايدة العلنية ملدة ثالثني يوم 
اعتبــارا من اليوم الثاني للنشــر فعلــى الراغبني 
بالشــراء مراجعة محكمــة بداءة عنــه في متام 
الساعة العاشــرة مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة البالغة 
)مائــة واربعون مليــون دينار فقــط( أن لم يكونوا 
من الشــركاء وعند انتهاء املدة املذكورة ســتجري 
اإلحالة القطعية وفقا لألصول مع العلم ان الدفع 
نقدا والداللية على املشتري وإذا صادف يوم اإلحالة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك 

..
القاضي مصطفى طارق عيسى

األوصاف:
املساحة 4،72 متر مربع / درجة العمران جيدة جدا.

الشاغل / املدعي عدنان ثابت ذاكر
املشتمالت / الطابق األرضي يحتوي غرفة استقبال 
وهــول ومطبخ ومرافق ومنور مــع حديقة أمامية 

وخلفية
الطابق األول / 2 غرف نوم مع حمام وسطح،

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 728/ش/2022
التاريخ/ 2022/7/25

الى/ املدعى عليه )ياسر اسماعيل 
عبد اهلل(
م/ إعالن

أقامت املدعية )اميــان قحطان عبد اهلل( 
امــام  املرقمــة 728/ش/2022  الدعــوى 
محكمة االحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بتأييد حضانة االطفال وقد وردت 
الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول محل 
القائم  االقامة وحســب ما ورد بشــرح 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقد عني يوم 2022/8/2 موعدا للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــني محليتني 
احلضور في املوعد احملدد او من ينوب عنك 
قانونا وبعكســه وســوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 1024/ب/2022
التاريخ: 2022/7/18

اعالن
الى املدعى عليه )عباس تاغي رهيف( 
بنــاءا على الدعــوى البدائية املرقمة 
اعاله واملقامة من قبل املدعي )هداب 
شبيلي دخيل( )بخصوص نقل ملكية 
الســيارة املرقمــة 47027 االنبار نوع 
مرســيدس نــوع قاطــرة ومقطورة 
الى املدعــي( وجملهولية  طــراز 1989 
محل اقامتكــم تقرر تبليغكم اعالنا 
بواســطة صحيفتني محليتني على 
املوافق 2022/8/2 وفي  املرافعة  موعد 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا ســتجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول.
مع التقدير...

القاضي
أزهر علي فرج

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

م/ إعالن مناقصة عامة خارجية
تاريخ الغلق 2022/8/30

يسر وزارة الصناعة واملعادن/ الشركة العامة لصناعة األسمدة/ القسم التجاري/ شعبة املشتريات اخلارجية،
 بدعــوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز املواد املدرجــة تفاصيلها أدناه مبوجب 

الوثائق القياسية املرفقة مع مالحظة ما يأتي:
1 - علــى مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني باحلصــول على معلومات إضافية مراجعة مقر الشــركة العامة 
لصناعة األســمدة/ البصرة- خور الزبير أو االتصال بالهاتف )07802780915( أو E-mail:scf@gov.iq )من األحد الى 
اخلميس/ من الســاعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2 - متطلبــات التأهيل املطلوبة: )أ( القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثوقة تثبت قدرته على القيام 
باملتطلبات املالية اآلتية: 1- احلســابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني 

معتمد.
اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا بأن لديه أعمال مماثلة من شــركات القطاع العام في 

العراق )عقود جتهيز سابقة(.
3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقــدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات 

العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500,000( ألف دينار )غير قابلة للرد( / يتم ختم الوثائق.
 4- يجب تقدمي ضمان العطاء باألقيام املؤشرة إزاء كل مناقصة من اجلدول أدناه بعملة الدوالر األميركي على شكل 
صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة نافذة ملدة )30( يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد 

لدى البنك املركزي العراقي.
 5- تقــدم العطاءات بثالثة ظروف )فني/ جتاري/ مستمســكات( وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشــركة 

وترسل بيد مخول رسمي.
 6- األسعار النهائية تكون DDP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية- خور الزبير. 

7- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 8- يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )بناية قسم اإلعالم والعالقات العامة/ شعبة العالقات العامة/ الشركة 

العامة لصناعة األسمدة/ خور الزبير/ البصرة/ )جمهورية العراق(.
 9- يتم تسليم الوثائق اخملتومة التي مت استالمها من قبل مقدم العطاء بعد ختمها من قبله في ظرف مستقل مع 
تســليم وثائق القسم الرابع ومتطلبات التجهيز والوثائق املطلوبة املذكورة في القسم الثاني )11- 1- ح( في ظرف 
آخر مع نسخة إضافية من القسم الرابع في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا ليوم 2022/8/30 وسوف يهمل أي 

عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
وفــي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكــون الغلق في اليوم الذي يليه. العطاءات املتأخرة ســوف ترفض 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمــي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي مقر الشــركة 

العامة لصناعة األسمدة/ خور الزبير/ البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ 2022/8/31 
وملزيد من التفاصيل ميكنكم زيارة

www.scf@scf.gov.iq  :موقع الشركة
www.industry.gov.iq  :موقع الوزارة

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 48346
التاريخ: 2022/7/25

)) إعالن اول((

تعلن جلنــة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائــدة الى )مديرية بلدية الناصرية( املدرجة 
اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشــاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاسب البلدية 
اعاله خالل مدة االعالن مســتصحبني معهم التأمينات القانونية وقدرهــا 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك 
مصدق للمســتأجر وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى 
ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل 
الرسمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية/ رئيس جلنة البيع وااليجار

تنويه

نشــرت جريدة الصباح اجلديــد بعددها )4980( 
اعالن صادر من محكمة بــداءة الناصرية حيث 
ذكر رقم االعالن )2985/ب/2021( خطا والصحيح 

هو )3985/ب/2021( لذا اقتضى التنويه

BID BondEstimated CostTender NODescriptions.n

$12150$1215000Catalyst for R-1056/T/SOF/20221

$4500$540000
 Catalyst for R-106 with

 Ceramic ball bed of
Catalyst 3/4

8/T/SOF/20222

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون ألف دينار6,25 م9372كشك مشيد في التضحية1

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م8922كشك مشيد خلف السريع2

سنة واحدة1،900،000 مليون وتسعمائة ألف دينار6,25 م6432كشك مشيد قرب مديرية املرور3

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م1152كشك مشيد في حي سومر4

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م2462كشك مشيد في الزاوية5

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م9792كشك مشيد في حي اريدو6

سنة واحدة1،250،000 مليون ومائتان وخمسون ألف دينار6,25 م9592كشك مشيد االدارة احمللية7

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون ألف دينار6,25 م3892كشك مشيد في حي الشهداء8

سنة واحدة1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار6,25 م1912كشك مشيد قرب جسر املشاة9

سنة واحدة1,850,000 مليون وثمامنائة وخمسون ألف دينار6,25 م252كشك مشيد قرب فندق اور10

سنة واحدة1,600,000 مليون وستمائة ألف دينار6,25 م12كشك مشيد في االسكان الصناعي11

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م3802كشك مشيد في شارع النيل12

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م3952كشك مشيد في الصاحلية13

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون ألف دينار6,25 م10322كشك مشيد في مدينة الصدر14

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون ألف دينار6,25 م8362كشك مشيد في حي الشهداء15

سنة واحدة1,900,000 مليون وتسعمائة ألف دينار6,25 م6812كشك مشيد قرب املدرسة العدنانية16

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م11372كشك مشيد في حي احلسني17

سنة واحدة1,200,000 مليون ومائتان ألف دينار6,25 م10712كشك مشيد قرب السريع18

سنة واحدة900،000 تسعمائة ألف دينار6,25 م122كشك مشيد في حي اريدو19

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون ألف دينار6,25 م742كشك مشيد في حي سومر قرب السوق20

سنة واحدة1،100،000 مليون ومائة ألف دينار6,25 م10602كشك مشيد في االدارة احمللية21

سنة واحدة1،100،000 مليون ومائة ألف دينار6,25 م10912كشك مشيد في احلي العسكري22

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م232كشك مشيد في حي اريدو23

سنة واحدة3000،000 ثالثة ماليني دينار6,25 م782كشك مشيد في احلبوبي24

سنة واحدة1،500،000 مليون وخمسمائة ألف دينار6,25 م42كشك مشيد شارع الزيتون25



متابعة ـ الصباح الجديد:
 تســتمر جهود استئناف تصدير 
احلبوب من موانئ البحر األســود 
بعد ســقوط صواريخ على ميناء 
بشأن  شــكوكا  أثارت  أوديســا، 
إمكانية تطبيق اتفاق يهدف إلى 
تخفيــف نقص الغــذاء العاملي 

الناجم عن احلرب.
“سوســبيلن”  قناة  نقلت  وفيما 
الرسمية  األوكرانية  التلفزيونية 
عــن اجليــش األوكرانــي، قوله: 
إن الصواريــخ لم تلحــق أضرارا 
كبيرة مبنطقة تخزين احلبوب في 
امليناء أو تتســبب في دمار كبير، 
قالــت كييف: إن االســتعدادات 
الستئناف شحنات احلبوب جارية.
وقــدم ســيرجي الفــروف وزيــر 
اخلارجيــة الروســي تطمينــات 
احلبــوب  إمــدادات  بخصــوص 
الروسية خالل زيارته إلى القاهرة 
أمس، وسط حالة من عدم اليقني 
اتفاق الســتئناف صادرات  بشأن 
البحر  عبــر  األوكرانية  احلبــوب 

األسود.
وأفاد الفروف فــي مؤمتر صحافي 
مــع نظيــره املصــري ســامح 
شــكري “أكدنا التــزام مصدري 
احلبوب الــروس بالوفــاء بجميع 

التزاماتهم”.
وأضاف “ناقشــنا معايير محددة 
واتفقنا  اجملــال،  هذا  في  للتعاون 
علــى مزيــد من االتصــاالت بني 
فهم  ولدينا  املعنيــة،  الــوزارات 

مشترك ألسباب أزمة احلبوب”.
بدوره قال أولكســندر كوبراكوف 
التحتيــة علــى  البنيــة  وزيــر 
االستعدادات  “نواصل  فيسبوك: 
صــادرات  الســتئناف  الفنيــة 
موانئنا”.  مــن  الزراعية  املنتجات 
أن قواتها  وأوضحت روسيا أمس، 
أصابت ســفينة حربية أوكرانية 
ومخــزن أســلحة في أوديســا 

بالصواريخ.
وقعته  الــذي  االتفــاق،  والقــى 
موسكو وكييف، ترحيبا باعتباره 
ستساعد  دبلوماســية  انفراجة 
علــى احلد مــن ارتفاع أســعار 
تصدير  باستعادة  العاملية  الغذاء 
املوانئ  احلبــوب مــن  شــحنات 
األوكرانية إلى مســتوياتها قبل 
احلرب، التي كانت خمسة ماليني 

طن شهريا.
االقتصــادي  املستشــار  لكــن 
إن  أمــس،  قــال  لزيلينســكي 
أنه  أوديســا أظهر  الهجوم على 
ال يزال مــن املمكــن أن تتعطل 

عمليات التسليم بشكل كبير.
أوســتينكو  أوليــه  وأضــاف 
“هجوم  األوكرانــي،  للتلفزيــون 
يشير إلى أن األمور لن تسير يقينا 

كما ينبغي”.
وأوضح أنه رغم أن أوكرانيا لديها 
القــدرة على تصديــر 60 مليون 
طن من احلبوب على مدى األشهر 
التســعة املقبلة، فقد يستغرق 
ذلك ما يصل إلى 24 شهرا إذا لم 

تعمل موانئها بشكل صحيح.
موردي  وأوكرانيــا  روســيا  وتعد 

قمح عامليني رئيسني، وأدى حصار 
البحر  في  الروســي  األســطول 
األســود للموانئ األوكرانية منذ 
24 شــباط  في  حرب موســكو 
إلــى احتجــاز عشــرات ماليني 
إلى  أدى  األطنان من احلبوب، مــا 
زيادة اختناقات سلســلة التوريد 

العاملية.
وتسبب ذلك، إلى جانب العقوبات 
الغربية على روسيا، في قفزة في 
دفع  والطاقة، ما  الغذاء  أســعار 
نحو 47 مليون إنســان إلى اجلوع 
احلاد، بحســب برنامــج األغذية 

العاملي.
عن  مسؤوليتها  موسكو  وتنفي 
أزمة الغــذاء، وتنحي باللوم على 
تباطؤ  فــي  الغربية  العقوبــات 
صادراتهــا مــن املــواد الغذائية 
واألســمدة وعلى أوكرانيا بسبب 
تلغيم الطرق املؤدية إلى موانئها.
ولغمــت أوكرانيا امليــاه بالقرب 
من موانئها كجــزء من دفاعاتها 
االتفاق،  مبوجــب  لكــن  احلربية، 
سيوجه مرشــدون السفن على 
امتداد املمرات اآلمنة في مياهها 

اإلقليمية.

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

وّجه سكان ناحيتي مندلي وقزانية 
ديالى،  فــي  ايران  مــع  احلدوديتني 
الى  استغاثة  نداءات  االثنني،  امس 
من  النقاذهم  احلكوميــة  اجلهات 
اشــد واصعب أزمات اجلفاف وماء 
الشــرب بســبب انعدام اإليرادات 
استطالعات  وفق  وشحها،  املائية 
أزمة  صحفية استطلعت ميدانياً 
اجلفاف وشح ماء الشرب في بلدة 
قزانية احلدودية مع ايران، )113 كم 
شرق بعقوبة(، والتي تعتمد قراها 
احلدوديــة القريبة مــن إيران على 

مياه اآلبار الشحيحة.
وقــال قيس صــادق حميــد، أحد 
ســكان قرية ميســلون احلدودية 
اقصى ناحيــة قزانيــة، ان اهالي 
القرية البالغ عددهم اكثر من 200 
اسرة هددوا بنزوح جماعي بسبب 
وتناقص  الشرب  ماء  وانعدام  شح 
بشكل  اجلوفية  املياه  مســتويات 

كبير.
وأضــاف حميــد ان “القرية حتوي 
اربعة ابــار فقط ال تلبي أبســط 
إلى  الســكان ما دفعهم  حاجات 
شــراء ماء الشــرب من السيارات 
احلوضيــة بتكلفــة 50 ألف دينار 

للسيارة الواحدة”.
وترك  االسر  عشــرات  “نزوح  واكد 
وبيع مواشــيها هربا من  منازلها 

اجلفــاف وانعــدام ماء الشــرب”، 
مشــيرا الى ان “غالبية الســكان 
اجلديدة  ويتركــون منازلهم  تركوا 
املشيدة حديثا بسبب أزمة اجلفاف 
اخلانقة”. وتابع حميد “االبار احملدودة 
والبالــغ عددها اربعة فقط عاجزة 
عن تأمــني املياه للســكان والبئر 
الواحد غير قــادر على تأمني املياه 
لنحو 40 او 50 اســرة”، داعيا الى 
“حفر آبار جديــدة كحلول مؤقتة 
ملنع نزوح الســكان وانتظار حلول 

أخرى خــالل الشــتاء وتدفق مياه 
الســيول عبر الوديان احلدودية مع 
إيران”. بــدوره اعتبــر مدير ناحية 
مندلي  ناحيــة  ومديــر  قزانيــة، 
 2022 وكالة، مازن اكــرم، ان “عام 
السكان بسبب  هو األصعب على 
وتداعياته  اجلفــاف  ازمــة  تفاقم 
وتناقص منســوب امليــاه اجلوفية 
وتوقف القطــاع الزراعي وتناقص 

كبير بأعداد الثروة احليوانية”.
وأشــار الى “هجــرة مؤقتة ملربي 

اقليم كوردســتان  الى  املواشــي 
ووســط العراق ومناطق أخرى في 
التربية  ديالى بحثا عن مقومــات 
احليوانية وتأمني احتياجاتها، فيما 
اضطر قسم آخر من السكان الى 
النزوح بشــكل دائم ونهائي وبيع 
املواشي بحثا عن مصدر معيشي 
بديل”. وبني اكرم ان “نسبة الهجرة 
الدائمة بلغــت %20 واملؤقتة 50% 
وعــدد القرى التي شــهدت نزوح 
25 قرية في قزانية  مؤقتاً ودائمــاً 

و20 قرية في مندلي، بعد انقطاع 
مصادر امليــاه الوحيدة من 9 وديان 
فــي احلــدود اإليرانيــة العراقية، 
اثنــان منها في مندلــي و7 أخرى 
االزمة  خــط  وعلى  قزانيــة”.  في 
كشف مدير الهيئة العامة للمياه 
اجلوفيــة في ديالــى، قيس كامل، 
لوكالة شفق نيوز، عن حفر عشرة 
آبار للنفــع العام في ناحية قزانية 
ناحية مندلي  في  اخرى  وســبعة 

خالل العام احلالي.

واكــد ان “العمــل جارٍ حلفــر آبار 
جديدة فــي الناحيتني خالل العام 
واإلجراءات  الضوابــط  وفق  احلالي 

القانونية والرسمية املعتمدة”.
وأكدت محافظــة  ديالى في وقت 
ســابق ان خطة االبار للعام احلالي 
تتجاوز 150 بئرا للنفع العام لغرض 
االساسية  واالحتياجات  الشــرب 

في عموم احملافظة.
تضررا  األكثر  احملافظة  ديالى  وتعد 
املائية بسبب اعتمادها  االزمة  من 
على اإليــرادات اخلارجيــة من دول 
املوسم  األمطار في  وانعدام  اجلوار 
الشــتوي املاضي إلــى جانب نفاذ 
مخزونها املائي االســتراتيجي في 

بحيرة حمرين.
وتقــع مندلي على بعــد 93 كم 
شرقي بعقوبة ويبلغ عدد سكانها 
حاليا نحو 27 الف نســمة وتبلغ 
وتضم  دومن  الف   587 مســاحتها 
150 الف دومناً من االراضي الصاحلة 
للزراعــة، اضافة الى 434 الف دومن 

اخرى غير صاحلة للزراعة.
فيمــا تقــع ناحية قزانية شــرق 
بعقوبــة مركز محافظــة ديالى، 
وتبعــد عنهــا بنحــو 120 كــم 
وتخضع اداريا لقضاء بلدروز ويبلغ 
نســمة،  الف   18 عدد ســكانها 
ويقطنها خليط من العرب والكورد 
والتركمان، وشهدت هجرة وترحيل 
مئات العوائل ابــان حكم النظام 
الســابق بســبب احلرب العراقية 

االيرانية.

سكان مندلي وقزانية يتهددهما
 العطش وباتوا اقرب الى النزوح عنهما

فيما يستغيثون بالحكومة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعدت أسعار الغاز الطبيعي في األسواق 
األوروبيــة، امــس االثنني، ومت تــداول عقود 
الوقود األزرق فوق مســتوى 1700 دوالر لكل 
ألف متر مكعب. اســتهلت العقود اآلجلة 
للغاز لشهر آب تعامالت اليوم عند مستوى 
1680 دوالرا لــكل ألف متــر مكعب، وبعد 
بضع دقائق من االفتتاح صعدت العقود إلى 
مستوى 1730 دوالرا لكل ألف متر مكعب. 
وقبل ذلك دعت رئيسة املفوضية األوروبية، 
أورســوال فــون دير اليــن، الــدول األوروبية 
لالستعداد الحتمال توقف إمدادات الغاز من 
روسيا بشــكل كامل، وقالت، خالل مقابلة 
مع وكالة “د ب أ” نشــرت امس االثنني، إنه 
“مع تراجع إمدادات الغاز من روسيا يجب أن 

تستعد أوروبا لوقفها بشكل كامل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار النفط، امس االثنني، ملواصلة 
سلسلة اخلســائر األخيرة وسط مخاوف من 
أن يــؤدي ارتفــاع متوقع في أســعار الفائدة 

األمريكية إلى إضعاف الطلب على الوقود.
وانخفضت العقود اآلجلة خلام برنت لتسوية 
أيلــول 75 ســنتا أو 0.73 باملئــة إلى 102.45 
دوالران للبرميل بحلول الساعة 04:43 بتوقيت 

جرينتش منخفضة لليوم الرابع.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوسيط األمريكي تسليم ايلول 82 سنًتا أو 
٪0.87 إلــى 93.88 دوالرًا للبرميل، منخفضة 

أيًضا لليوم الرابع.

أسعار الغاز تصعد 
بعد تصريحات رئيسة 

المفوضية األوروبية

النفط ينخفض ليواصل 
سلسلة خسائر لليوم الرابع

الثالثاء 26 متوز 2022 العدد )4941(

Tue. 26 Jul. 2022 issue )4941(

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكر بول تشــان وزيــر املالية في 
هوجن كــوجن، أن احتياطيات هوجن 
العمالت  مــن  الضخمة  كــوجن 
مليار   440 نحــو  وهي  األجنبية، 
دوالر، كافية للحفاظ على نظام 
ســعر الصرف املرتبــط بالدوالر، 
ارتفــاع أســعار  أدى  وإن  حتــى 
إلى تدفق  الفائدة األمريكيــــة، 

رأس املال إلى اخلارج.
مســؤول  أحدث  هــو  وتشــان، 
يتحــدث عــن قــوة احتياطيات 
املدينة، بعــد أن كتب كيل باس 
مؤسس شــركة “هاميان كابيتال 
مانيجمنــت” في تغريدة له على 
موقع التواصل االجتماعي “تويتر” 
قبل بضعــة أيــام، أن احتياطي 
الدوالر  للدفاع عن  املركزي  البنك 
الهــوجن كوجني، يتراجع بســبب 
قيمته،  لدعم  األخيرة  التدخالت 

حسب وكالة “بلومبيرج” لألنباء.
رمبا  االحتياطيات  أن  بــاس  وزعم 
تنفــد، بحلــول نهاية الشــهر 
املقبــل. وأضــاف أن هيئة النقد 
بأكثر من  في هوجن كوجن تعهدت 
170 مليار دوالر هوجن كوجني “21.7 
مليــار دوالر”، في طلبــات البيع، 
حتى 22 متوز ، مــع تراجع موازنة 
 165 نحو  إلــى  املصرفي  النظام 
مليار دوالر هــوجن كوجني، نتيجة 
مدونة  في  تشــان  وكتب  لذلك. 
أمــس، أن املالية العامة للمدينة 
قويــة وأن آليــات مراقبة اخملاطر 

فيها متناسبة وقوية للوضع.
هــوجن كوجن  تعتــزم  ذلــك،  إلى 
الطلب من املســافرين القادمني 
إلــى املدينة تعبئة منــوذج إعالن 
صعودهم  قبل  إلكتروني،  صحي 
إلــى الطائرة، ولن تســمح لهم 
بعد اآلن بإجراء أعمال ورقية، بعد 

هبوطهم، في مسعى إلى جعل 
اإلجراءات أكثر فاعلية.

وســيبدأ النظــام اجلديد في 28 
متوز ، على أساس جتريبي، طبقا ملا 
حسب  بيان،  في  احلكومة  ذكرته 
لألنبـاء  “بلومبيـــرج”  وكالـــة 
أمــس. وأوضحــت احلكومة أنه 
إضافة إلــى التفاصيل الصحية 
الوصول،  وتفاصيل  القياســية، 
يجــب أن يقدم الركاب دليال على 
التطعيــم ورقما مرجعيا لفندق 
العزل الصحي، مـن أجل احلصول 
السريعة  االســتجابة  رمز  على 
“كيــو.آر” لكي يســتقلوا طائرة 
إلى املركــز املالي اآلســيوي. وال 
يــزال يتعني على الــركاب تقدمي 
ليس  الذين  وهؤالء  املســتندات، 
لديهــم كــود “كيو.آر” ســيتم 
الســماح لهــم بالصعــود إلى 

الطائرة، خالل الفترة التجريبية.

اثر تطمينات روسية
أوكرانيا تستعد لتصدير

 الحبوب عبر موانئ البحر األسود

440 مليار دوالر احتياطيات هونج 
كونج من العمالت األجنبية



7 آفاق

»في عام 1996 كان 65 في المائة 
ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 
عامًا يمتلكون منازلهم الخاصة. 

اليوم انخفض هذا الرقم إلى 41 في 
المائة. وبريطانيا لديها خامس أدنى 
معدل لملكية المنازل في أوروبا، أقل 
من 22 من أصل 27 عضوًا في االتحاد 

األوروبي«.

غالبًا ما ادّعى المنتقدون األميركيون 
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
أن المصوتين للخروج األوروبي قد 
استلهموه من الحنين إلى أيام 

اإلمبراطورية. ال أتذكر أنني واجهت 
ذلك أثناء الحملة االنتخابية في 

عام 2016، لكن الحديث عن إحياء 
الكومنولث قد يضفي بعض 

المصداقية على مثل هذه االدعاءات.
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يقول مقطع من رواية الكاتب إتش 
جي ويلــز، عــام 1895، التي حتولت 
إلــى املسلســل التلفزيوني اخلالد 
بثه  جــرى  الــذي   ،»Doctor Who«
ألول مــرة عــام 1963، أي قبل عام 
من والدتــي: إن فكرة الســفر عبر 
الزمن هي الشــغل الشاغل القدمي 
أنني  من  الرغم  فعلى  للبريطانيني. 
لم أســافر عبر آلة الزمن اخليالية، 
ولــم أواجــه مخلوقــات فضائية 
مرعبة، فإن عودتي إلى بلدي األصلي 
الشهر املاضي جعلتني أشعر بأنني 
 Doctoror« في حلقة من حلقــات

.»Who
كانــت امللــذات الريفيــة ملهرجان 
في  التاريخــي  فالــي«  »تشــالك 
»ويلتشير« هي التي جعلتني أشعر 
وكأنني ســافرت عبــر الزمن. كان 
القرون  املكان أشــبه مبعرض مــن 
الوســطى مليء باخليــام واملالهي 
)ال يضم ســوى الدببــة الراقصة( 
احملادثات من  تخللته سلســلة من 
الذين يتبنون مختلف  قبل املؤرخني 

املعتقدات.
فريد حلظات  بريطاني  يسود طقس 
اجللــوس للحديــث عن الســوابق 
أوروبــا  فــي  للحــرب  التاريخيــة 
اخللفية جتري  بينما في  الشــرقية، 
إعادة لتمثيل املعارك من قبل ممثلني 
يرتــدون مالبس معركــة »ووترلو«. 
ويبــدو احلدادون امللتحون ميارســون 
حرفة صناعة الدروع التي سادت في 
القرن التاسع عشــر. وتوفر احلقول 
اخلضــراء خلفيــة شــاعرية، ومن 
مســافة بعيدة، تتذكــر مجموعة 
اخليام ذات اللــون الكرميي. ذلك هو 
مخيم هنري اخلامس عشية معركة 

»أجينكورت« الشهيرة.
قــال زائر متحمس مــن ذلك البلد: 
»ال شــيء من هذا القبيل ممكن في 
أملانيــا«. فبالنظر إلــى كم معدات 
الثانيــة  العامليــة  احلــرب  وأدوات 
املعروضة، رمبا يكــون هذا هو احلال 
ياباني  تلفزيوني  منتــج  وبدا  أيضاً. 
القدر لرؤية مثل  بنفس  مندهشــاً 

هذا االحتفال مباضي بلد ما.
ورغــم ذلك، بدأ الســفر في الوقت 
الفعلــي حتــى قبــل أن أرحل إلى 
»سالزبوري«، أقرب مدينة للمهرجان، 
مــع اإلعالن عن إضراب ملــدة 3 أيام 
من قبل »االحتاد الوطني للســكك 
احلديديــة« وعمال النقل البحري. ال 
وضوحاً  أكثر  بشكل  يذكرني  شيء 
بطفولتــي فــي أســكوتلندا في 
القطار  رحلة  إلغاء  السبعينات من 

الذي كنت قد خططت لركوبه.
لقد جادلت هنــا أن العالم قد عاد 
إلــى حقبة الســبعينات مبزيج من 
السياسي  واالستقطاب  التضخم 
واحلرب. ال يوجد مــكان أكثر إقناعاً 
من هــذا التشــبيه مــن اململكة 
التي هي جزء من بريطانيا  املتحدة، 

العظمى، واآلن آيرلندا الشمالية.
إلضرابات  عودة  مجرد  ليســت  هي 
الســكك احلديدية اكتملت بظهور 
نادر من قبل آرثر سكارغيل، الزعيم 
لعمال  الوطني  لـ»االحتاد  الســابق 
املناجــم« الذي بلغ عامه الـ48 اآلن. 

كما أنه ليس مجرد رفض عنيد لبول 
مكارتني )80 عاماً اآلن( وميك جاغر 
)78 عاماً( للتقاعد مثل سكارغيل. 
كالهمــا كان يتصــدر العناوين في 
التي  األســبوع  نهاية  نفس عطلة 
كنت فيها في »شالك فالي«، األول 
في »غالستونبري«، واآلخر في »هايد 
بــارك«. إنه شــعور بريطانيا العام 
األمل  وخيبة  االقتصاديــة  بالكآبة 
بكثير  تتجــاوز  التي  السياســية، 
مخلفات ما بعــد »كوفيد« وصداع 
تتحملها  التي  أوكرانيــا  في  احلرب 

كل الدول.
يقع املســتهلكون في جميع أنحاء 
العالــم في قبضة تقلــب مزاجي 
هائل، من نشــوة ما بعد الوباء، إلى 
صدمــة امللصقــات الناجمــة عن 
البريطانية  احلالــة  لكن  التضخم. 
تبرز بني األسواق املتقدمة. في مايو 
)أيار(، تراجعت ثقة املســتهلك في 
اململكة املتحدة إلى أدنى مســتوى 
لها منــذ بدء جمع البيانات في عام 

.1974
التضخــم جانب من القصة. فعلى 
املاضية،  العشــر  الســنوات  مدى 
ارتفعت األســعار في بريطانيا أكثر 
وتتوقع شــركة  وأوروبا،  أميركا  من 
»Citigroup Inc« أن يكون التضخم 
في اململكــة املتحدة »أكثــر ثباتاً 
على املدى املتوســط إلى الطويل«. 
فــي بريطانيــا، كما هــو احلال في 
مدفوعــاً  التضخــم  كان  أوروبــا، 
بارتفاع أسعار الطاقة، ليس نتيجة 

احلــرب فــي أوكرانيا فحســب، بل 
اخلضراء  السياســات  نتيجة  أيضاً 
)احملافظة على البيئة( غير الواقعية 
التــي أعاقت االســتثمار في الغاز 

الطبيعي والقدرة النووية.
لم يتعامل »بنــك إجنلترا« مع هذا 
بشــكل جيد. ففي أواخــر أكتوبر 
)تشرين األول(، أشار محافظه، أندرو 
بيلي، إلى أن جلنة السياسة النقدية 
سترفع سعر فائدتها في اجتماعها 
فــي نوفمبر )تشــرين الثاني(، لكن 
)آذار(،  هذا لم يحــدث. في مــارس 
البنك األسواق ببيان متشائم  فاجأ 

للسياســة النقدية، وكانت أخطاء 
غير مقصودة.

ال ميكــن للتنظيــم احلكومــي أن 
يفعل الكثير للتخفيف من صدمة 
الطاقة، فقد أدت إعادة تعيني سقف 
اململكة  في  املنزلية  الطاقة  أسعار 
املتحدة في أبريل )نيسان( إلى ارتفاع 
حاد في االرتفاع فــي معظم فئات 
مؤشر أسعار املستهلكني املتعلقة 
التأثيــرات  ستســتمر  بالطاقــة. 
ومن  الصيــف،  طوال  األساســية 
إلى  إعادة تعيني احلد األقصى  املقرر 
مستوى أعلى مرة أخرى في أكتوبر، 
ما سيؤدي إلى ارتفاع آخر في مؤشر 
جميع العناصر في اململكة املتحدة 
قبل نهاية العام، وسيكون التضخم 

برقم مزدوج قريباً.
أزمة الطاقة هي أيضاً مصدر إزعاج 
ففي  ســوناك،  ريشي  اخلزانة  لوزير 
 15 مايو أعلــن عن حزمــة بقيمة 
مليار جنيه إســترليني ملســاعدة 
األســر في »أزمة تكلفة املعيشة«، 
بتمويل مــن االقتراض اإلضافي )10 
مليارات جنيه إســترليني( وضريبة 
غير متوقعة على شــركات الطاقة 
)5 مليارات  في اململكــة املتحــدة 
وخصصــت  إســترليني(.  جنيــه 
احلزمة )6 مليارات جنيه إسترليني( 
ملســاعدة األســر على دفع فواتير 
الطاقة اخلاصة بهم. ومع ذلك، فإن 
املقياس الرئيسي )خصم 400 جنيه 
إسترليني لكل أسرة على الفواتير، 
الــذي ســيبدأ اعتباراً مــن أكتوبر 

2022( سيظل يترك متوسط أسعار 
الطاقة التي يدفعها اخلمس األدنى 
من األسر أعلى مبقدار 900 إلى 1000 
جنيه إســترليني، مقارنــة مبا كان 
عليــه في عام 2021. وفقــاً لتقرير 

برملاني حديث.
اجلناح الثاتشري في حزب احملافظني 
فهو  »ســوناك«،  صفقــة  يعارض 
يريد خفــض الضرائب بدالً من زيادة 
التحويــالت. فــي يونيــو )حزيران(، 
استعرضت »سوناك« مجموعة من 
املستهدفة  الضريبية  التخفيضات 
للشركات التي سيتم اإلعالن عنها 

في ميزانية اخلريــف. ومع ذلك، من 
غير املرجــح أن تخفض وزارة اخلزانة 
ضرائــب الدخل الشــخصي خالل 
العام احلالي. ال تستطيع »سوناك« 
باالرتفاع  للديون  السماح  ببساطة 
أكثر من ذلك، فقد تضاعف 3 مرات 
تقريباً بالنســبة إلــى الناجت احمللي 
اإلجمالي منذ األزمة املالية 2008 - 
2009. وهــي قفزة كبيرة كما كانت 
في النصف األول من احلرب العاملية 

األولى.
على احلكومــة أن تقلق، ليس فقط 
بشــأن التضخم، ولكن أيضاً بشأن 
تأثير ارتفــاع أســعار الفائدة على 
تكاليــف خدمة الديــون، مع عدم 
على  الهبوطــي  الضغــط  إغفال 
اجلنيه اإلسترليني، الذي سيؤدي إلى 
ارتفاع التضخم. بلغ عجز احلســاب 
اجلاري فــي اململكة املتحدة 8.3 في 
املائة من النــاجت احمللي اإلجمالي في 
الربع األول من عام 2022، وهو األكبر 
بيانات ميزان املدفوعات  منذ نشــر 
ربع السنوي ألول مرة في عام 1955. 
ولم يتعاَف ســعر الصرف الفعلي 
من  اإلســترليني  للجنيه  احلقيقي 
التي حدثت  الكبيــرة  االنخفاضات 
املالية، ومباشــرة بعد  خالل األزمة 
اســتفتاء خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبي.
ويقودنا هذا إلى ما ميكن تســميته 
جنيــه  مليــون   350 »ســؤال 
إسترليني«؛ إلى أي مدى ميكن إرجاع 
بريطانيا  احلاليــة في  الضيق  حالة 
الذي  الشــعبي،  التصويــت  إلــى 
جرى عــام 2016، للخروج من االحتاد 
األوروبي؟ من الواضح أن اخلروج ليس 
السبب. ليس من السهل فصل آثار 
األوروبية  للســوق  بريطانيا  مغادرة 
املوحــدة عن آثار »كوفيــد« واحلرب، 
ناهيــك عن املشــكالت الهيكلية، 
مثــل النقص املزمن في اإلســكان 
في جنوب شرقي  التكلفة  امليسور 
البالد املكتظ بالسكان، الذي تسبب 
في حدوث أزمة، وفي تراجع ملحوظ 

في ملكية املنازل البريطانية.
الدراســات السياسية،  أشار مركز 
الشــهر املاضي، إلى أنــه »في عام 
1996 كان 65 فــي املائة ممن تتراوح 
أعمارهــم بني 25 و34 عاماً ميتلكون 
منازلهم اخلاصة. اليوم انخفض هذا 
الرقم إلى 41 في املائــة. وبريطانيا 
لديهــا خامس أدنــى معدل مللكية 
املنازل في أوروبا، أقل من 22 من أصل 
27 عضواً فــي االحتاد األوروبي«. وهو 
ما ميثل انعكاســاً صادماً لـ12 عاماً 
من حكومة احملافظني. لكن ال ميكن 
إلقاء اللوم على خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي بأي حال.
إذن ما هــي فوائد هذا احلكم الذاتي 

اجلديد؟
اختار قلــة من النــاس الطالق من 
أجــل االســتمتاع مبتعــة العزلة. 
ويجــادل مؤلفو تقريــر جديد صادر 
عن »مركز سياســة خروج بريطانيا 
من االحتــاد األوروبي«، وهو مجموعة 
مناصرة مؤيدة للخــروج، بأن خروج 
للثقــة  انتصــاراً  »كان  بريطانيــا 
بالنفس على التشــاؤم«. وأصبحت 
املقيدة  اآلن، غير  املتحــدة  اململكة 
من االحتاد األوروبــي، قادرة على بناء 
مزيد من عالقاتهــا مع الكومنولث 

والواليات املتحــدة. ويرى املؤلفان أن 
هذه العالقات أكثر أهمية مما كانت 
التحديات  املاضي، بسبب  في  عليه 
اجلديدة التي يفرضها االحتاد الروسي 

والصني.
لدّي أســئلة؛ ألم يكــن من املمكن 
قبــل خــروج بريطانيا مــن االحتاد 
األوروبــي أن تعــزز اململكة املتحدة 
الكومنولث  مع  التاريخية  عالقاتها 
من  صحيح،  املتحــدة؟  والواليــات 
لبريطانيا  النظرية، ميكــن  الناحية 
اتفاقيــات جتارية معها  إبــرام  اآلن 
مع  وكذلــك  مســتقل،  بشــكل 
مجموعات أخرى مــن البلدان، وهو 
ما ال ميكنهــا القيام به كعضو في 
االحتاد األوروبي. ولكن هل هناك دليل 
مقنع علــى أن مثل هذه االتفاقيات 
في متناول اليد، وعلى نطاق واســع 
بريطانيا من  للتعويض عن خــروج 
الســوق املوحدة؟ )في عام 2021، ال 
يزال االحتاد األوروبي ميثل نحو نصف 
املتحدة  اململكة  صــادرات  إجمالي 

من السلع(.
إذا ثبــت أن الصفقــة التجارية مع 
املنال  بعيدة  املتحدة كانت  الواليات 
عندما كان دونالد ترمب رئيساً )وهو 
الذي أطلق على نفسه لقب السيد 
بريكســت( هل من املرجح أن يكون 
ذلك فــي عهد خليفتــه اآليرلندي 
األميركــي، جــو بايدن، الــذي من 

الواضح أنه ليس متيماً بإجنلترا؟
يــرى مؤلفــو التقريــر أن اململكة 
املتحدة تلعب دوراً أكبر في مختلف 

التحالفات والشــراكات األميركية؛ 
منظمة حلف شــمال األطلســي، 
بالطبع، ولكن أيضاً في »الشــراكة 
األمنيــة اجلديــدة مــع أســتراليا 
والتحالــف  املتحــدة«،  والواليــات 
الرباعي )الذي ال تنتمي إليه اململكة 
املتحدة، علــى الرغم من أن مؤلفي 
انضمامها(.  فــي  يرغبون  التقريــر 
من املؤكــد أن قلة من أعضاء حلف 
)الناتو( ميكنهم  األطلســي  شمال 
أن يطابقوا حمــاس التزام بريطانيا 
يكون  وقد  األوكرانيــة.  بالقضيــة 
هناك شيء ميكن قوله عن اململكة 

املتحدة مرة أخــرى، وهي تلعب دوراً 
عســكرياً أكثر اتســاعاً في »شرق 

السويس«.
ولكن ما مقدار النفوذ اجليوسياسي 
احلقيقــي الــذي ميكن أن ميارســه 
دور  أهمية  مــدى  وما  الكومنولث؟ 
املتحدة  للواليات  كحليف  بريطانيا 
الدفاعية  مؤسستها  تكون  عندما 
أصغر بكثير مما كانت عليه قبل 50 
عاماً؟ فوفق أحد التقديرات: »فقدت 
أوكرانيــا عــدداً أكبر مــن القتلى 
24 فبراير  واجلرحى من القوات )منذ 
- شــباط(، أكثر من عدد املشاة في 

اجليش البريطاني«.
أنه  رمبا ليس مــن قبيــل الصدفة 
فــي الذكرى الســنوية اخلامســة 
والعشرين لتسليم هونغ كونغ إلى 
الصني، تقدم بكني كتباً مدرســية 
تؤكــد أن املدينة لم تكن في الواقع 
مستعمرة بريطانية، ولكنها كانت 
الصني«.  أراضــي  من  »جــزءاً  دائماً 
فبحسب ما تراه، كانت اإلمبراطورية 
البريطانية من نســج اخليال طوال 

الوقت!
غالباً ما اّدعى املنتقدون األميركيون 
خلروج بريطانيا مــن االحتاد األوروبي 
أن املصوتــني للخــروج األوروبي قد 
اســتلهموه مــن احلنني إلــى أيام 
اإلمبراطورية. ال أتذكر أنني واجهت 
ذلك أثنــاء احلملــة االنتخابية في 
عام 2016، لكــن احلديث عن إحياء 
قــد يضفــي بعض  الكومنولــث 
املصداقية على مثل هذه االدعاءات. 

)بعد كل شــيء، ما هو الكومنولث 
إن لم يكن بقايا إمبراطورية؟(.

ومع ذلك، فإن االدعاء اخملتلف نوعاً ما 
بأن خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
كان تصويتاً ضد الهجرة )لبريطانيا 
األكثــر بياضاً( ال تدعمــه اجتاهات 
من  الهجرة  انخفضــت  الهجــرة. 
االحتاد األوروبي بشكل حاد منذ عام 
2016، لكن الهجرة من بقية العالم 
لم تنخفض. وبلــغ صافي الهجرة 
مــن دول خارج االحتــاد األوروبي 250 
ألف في آخر عام توفرت عنه بيانات. 
في ربيع هــذا العام، وفقاً لنشــرة 

19 فــي املائــة  »Spectator«، كان 
من جميــع العاملني فــي اململكة 
املتحدة مهاجرين، أي ضعف املعدل 
الذي كان عليه قبــل 20 عاماً. ومع 
األوروبي،  االحتــاد  حصــة  انخفاض 
البريطانية  العاملة  القوة  أصبحت 

أكثر تنوعاً عرقياً، وليس أقل.
نعم، ولكن مــاذا عن االقتصاد؟ ألم 
خروج  وراء  الرئيســي  السبب  يكن 
بريطانيا من االحتاد األوروبي هو حترير 
األعباء  مــن  البريطاني  االقتصــاد 
املرهقــة لقوانني االحتــاد األوروبي؟ 
عندما ُســئل مؤخراً عن تســمية 
بعض القوانني املرهقة التي فرضها 
االحتــاد األوروبي، والتــي متت إزالتها 
من قبل خــروج بريطانيا من االحتاد 
ريس موغ،  أجاب جاكــوب  األوروبي، 
وزير فرص خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبــي، بأنه ميكن اآلن التعبير عن 
إشــارات الطرق في األنفــاق بأعداد 
دائريــة مــن الســاحات، ألنهم لم 
مع  لتتماشــي  يعــودوا مضطرين 
كان  لقد  األوروبية.  املتريــة  املعايير 

مثاالً واضحاً.
وفــي الوقت نفســه، فــإن جميع 
التكاليــف واضحة جــداً ألي عمل 
جتــاري مع االحتــاد األوروبــي. يجب 
فحص جميــع البضائع التي تنتقل 
مــن بريطانيا إلى فرنســا اآلن من 
االحتاد  في  اجلمارك  مســؤولي  قبل 
األوروبــي، ومع ذلك نــادراً ما يجري 
فحــص أي منها من قبــل اململكة 
املتحدة في املقابل. تســبب الروتني 
الناجت عن ذلك فــي »انخفاض حاد« 
فــي حجم العالقــات التجارية بني 
األوروبي،  واالحتــاد  املتحدة  اململكة 
وفقــاً لدراســة أجراهــا »مركــز 
األداء االقتصــادي« فــي كلية لندن 
لالقتصاد. تراجعــت التعامالت بني 
البائع واملشتري مبقدار الثلث تقريباً 
اجلمركية  الشــيكات  دخــول  منذ 
اجلديدة حيز التنفيذ. وشهدت بلدان 
انتعاشاً  األخرى  الســبع  مجموعة 
أقــوى للتجــارة منــذ احلضيــض 

االقتصادي للوباء في عام 2020.

نيــال كامبل فيرغســون مؤرخ   *
اســكتلندي يعمــل كزميــل في 
معهد هوفر. وكان زميال ذي أقدمية 
فــي البحث العلمي فــي جامعة 
يســوع أوكسفورد، وأســتاذا زائرا 
في كلية اإلنسانيات اجلديدة، كما 

حاضر أيضا في جامعة هارفارد.
يكتب فيرغسون ويلقي احملاضرات 
عن التاريخ العاملي، وعلم االقتصاد، 
واإلمبرياليــة  املالــي،  والتاريــخ 

األمريكية والبريطانية.

»بريكست« جعل بريطانيا تسير في الطريق الخطأ

على الحكومة أن تقلق، ليس فقط بشأن التضخم، ولكن أيضًا بشأن تأثير ارتفاع 
أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الديون، مع عدم إغفال الضغط الهبوطي على 

الجنيه اإلسترليني، الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم

نيال فيرغسون
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 يبــدأ الفضلي بيقني روحــي بني الثائر 
واجلســر الذي تظهره وهو يحمل مراياه 
بعد أن تعرض اجلســر ملا تعــرض اليه  
حيــث يقول في القصيــدة التي كانت 

عنوان اجملموعة:
»كان مهتماً ..

بتمشــيط األماكن التي ســيزرع فيها 
مراياه«<

 واملرايــا عناويــن ثــورة تتجــدد، مادام 
الشــهيد الثائر يريد زرعها؟ فاملرايا في 

نهاية املطاف:
» لم يستطع عمر زرعها، 

ألن فيها أخطاء ..
كتبها الشامتون ..

الذين غطوا النعوش بأزهار خبيثة«.
ذلك إكتشــاف مذهل يضعه الشــاعر 
بني يدي متلقيه، الذي غادر الهدوء منذ 
دخولــه عوالم النص املتحرك بشــكل 

سريع ومنظم.
 فــي ول قصائــد اجملموعة،املهداة الى 
الشهيد صفا السراي، واملوسومة )فتى 
الدخان( يقرأ الشــاعر مسافات األفكار 
التي تهمس مع أول اخلطوات، مســافة 
وحرائق،  بني حدائــق  ذاكرة محصــورة 
عالم ملــيء بالصراخ، الذي الينقذه من 
املوت، وثمة الكثير من اإلشــارات التي 

اليفهما األوباش.
املشــهد الذي إختاره )الفضلي( يتوافر 
على أبعــاد درامية مكتظة باألســئلة 

التي حتتاج الى إجابات.
ملاذا وكيف .. تلــك محنة كبيرة تالحق 
الوعي اجلمعي الذي آمن بالثورة وقيمها، 
وألن الثــورة وشــخوصها وعواملها، هي 
املساحة التي إختارها )الفضلي( ليكون 
مؤرخا ورائداً من رواد التدوين الشــعري 
اخلاص بأدب وآثار ثورة تشــرين، فالبد من 
متشــابهات رغم إنتقال الشــاعر من 
مكان الى آخر، من الناصرية وثوارها شد 
رحاله الى بغداد، وســاحاتها الساخنه، 

لكنه وبهدوء راح مســرعاً الى ميسان، 
وثوارها ليقدم نصاً آخر )قدوس واألسماء 
كلها( صور شعرية هي األهم واألنضج:

البسطاء اجلنوبيون ..
ولكثــرة حزنهــم يرقصــون على طور 

احملمداوي
هم هكذا دائماً  ..

سومريون بال خاصرة ..
فال تأمل بطعنهم«.

 تلك اللحظة ما تلبــث أن تتحول الى 
وصية كبيرة، ألولئك الذين يعتقدون أن 

الثورة ميكن ان متوت.
خامتة النص كانت فاعلة موجعة:

»قبل رفع الستارة ..
 يقول السيد الرخيص ..

 لم أجد محتجاً يؤمن بالعراق ..
فرفعت ستارة تشرين ..

دم الشهيد يصرخ :
چا واحنه«.

 مفتاح يتوهج بالفعــل، وقراءة عارفة 
الشــاعر عدنــان  غاياتهــا، نصــوص 
الباقيات التخرج عن سياقها  الفضلي، 
التوثيقــي، والتدقيــق في املشــهدية 
والتي ميكن  درامياً،  احملبوكة  الشــعرية 
الى مشــهد صــوري مهم،   حتويلهــا 
يســهم في التوثيق ودميومة الســؤال 
املعنــي بالثورة وتفاصيلهــا، املهم في 
مجموعة الفضلي الشعرية، أنها تبعد 
اليأس واإلنكســار وخيبات األمل وتبقى 
متمسكة بالثورة وقيمها، وتلك مهمة 
يجب أن تبقى وتسود في كل الكتابات 

املعنية باخلالص وإعادة الوطن.

شوقي كريم حسن
لم تك ثورة تشــرين الشــبابية ثورة من 
ثــورات الصدفة، أو العشــوائية املبنية 
على كراهيات أو رغبات عدوانية، ال تتوافر 
على غير إثارة الشــكوك، وإقالق السالم 

اجملتمعي.
شــخصياً أجدها من الثــورات الواعية 
اإلجتماعيــة  ملقاصدهــا  املدركــة 
املركزي)نريد  والسياسية، مادام شعارها 
وطن( ومــادام اإلحســاس العام يتحرك 
ضمن هــذا املنظــور، املهــم  البد من 
تتوافر  ومعرفيــة  فكريــة  مســاندات 
الثورة  الــذي تعيــة  علــى ذات الفهم 
وثوارهــا، وأقرب تلك املســاندات املؤثرة 
فــي الوجدانيــة العامــة هو الشــعر، 
األكثــر رواجاً بني الثوار، وبني عامة الناس 
املؤيدين للثورة ومبادئها، ومن هذا الشعر 
مادونه الشاعر السومري الفاعل )عدنان 
الفضلــي)  الذي عاش أيــام الثورة بكل 

تفاصيلها املبهجة واحملزنة ايضاً.
مجموعته  خــالل  من  الفضلــي  يقدم 
الشــعرية )مرايا عمر سعدون(  الصادرة 
لألدباء  العــام  االحتاد  ضمن منشــورات 
 )21( والكّتاب، والتي تضم بــني طياتها 

قصيدة بني قصيرة ومتوسطة الطول.
العتبة النصية التي تســمح للمتلقي 
الدخول الى عوالم الشــاعر، تنبه الى أن 
العنونة مأخوذة من إسم واضح الداللة 
وهو الشهيد الســومري )عمر سعدون( 
الذي سقط شهيداً في سومر الناصرية.
عشــر مرايا هي الكشوفات التي تقترب 
من قصائد الومضــة كثيراً، ألنها تالحق 

التطور الروحي للثورة وثوارها.

مرايا ُعَمر َسعدون .. 

قراءات التوثيق لشعر ثورة تشرين .. عدنان الفضلي موثقًا

يقدم الفضلي من خالل 
مجموعته الشعرية 

)مرايا عمر سعدون(  
الصادرة ضمن منشورات 

االتحاد العام لألدباء 
والكتّاب، والتي تضم 

بين طياتها )21( قصيدة 
بين قصيرة ومتوسطة 

الطول.

متابعة

شعرقصة

وداد ابراهيم 

انس عمر  العراقــي«  املؤرشــف  يعكف 
نظمي« على جمع النتاج االدبي والنقدي 
الراحل عادل  والناقد  للفنان  والتشكيلي 
كامل،  وعلى غير عادته فهو يجمع النتاج 
االدبــي والفكري والتشــكيلي العراقي 
بشــكل عام من دون ان يختص بفنان او 
اديب او شــاعر لكن ما حدث معه انه قرر 
ان يخصــص مجلدات تضــم كل حقول 
الثقافــة التي كتــب فيهــا كامل بعد 
ان وجــد ان ما قدمه من نتاج هو ســمة 
علــى كل حقول  تنعكس  لشــخصية 

الثقافة العراقية والعربية والعاملية.
وعــن بدايته فــي توثيق  النتــاج األدبي 
العراقي، حتدث املؤرشف انس عمر نظمي 
االدبي  النتــاج  توثيــق  بــدأت في  قائال: 
العراقي مبا فيه »الشعر القصة القصيرة 
والرواية« والنتاج التشكيلي  ومنذ اربعني 
عاما واســعى الى ترتيبــه وتوثيقه وفق 

التاريخ واملصــدر، واعتمد على الدوريات 
العراقيــة وما يقع  والصحف واجملــالت 
بني يدي مــن مجالت عربية تشــير الى 
االدب والفــن العراقــي الن هناك عالقة 
تبادلية وجدلية عالقة بني الفكر التراثي 
ومحاوالت التحديث ســواء على صعيد 
االدب او الفــن. واحتفــظ االن مبجلدات 
كثيرة توثق احلركة االدبية والتشــكيلة 
الكتــب واجملالت  العــراق، من خالل  في 
والصحف  وكنت خالل تصفحي، اشعر 
باملســؤولية في حفظ االدب والتشكيل 
العراقي النه نتــاج فكري عظيم وخالل 
رحلتي هــذه وجدت ان اكثر االنتاج غزارة 
وعمق هــو ما قدمه الفنان والناقد عادل 
كامل وتفاجــأت مبا لديه مــن مؤلفات 
وحاولــت ان اجدهــا كلهــا واعمل لها 
مجلدا ضخما وهي »املصادر االساسية 
العراقي  في  املعاصر  التشكيلي  للفنان 
املعاصرة  التشــكيلية  احلركــة   ،1979
فــي العراق مرحلــة الــرواد 1980، فرج 
عبو 1982، منعم فرات اســئلة النحات 
الترك من  فتاح  ومشفراته، اســماعيل 

دميــوزي الى عصــر العوملة مشــفرات 
املوت واطياف احلرية، الفن التشــكيلي 
املعاصر مرحلة الستينات1986 ، احلداثة 

في الفن التشــكيلي العراقي، عالمات 
الكتابة 2001« وثالثة كتب في مشــروع 
بغداد عاصمة الثقافة 2013 منها كتاب 

»اخلزاف ماهر السامرائي«
وتابــع نظمــي: حــني اراجع ســجلي 
االرشيفي اجد ان هناك مقاالت في كل 
اجملالت التي كانت تصدر في السبعينيات 
من القرن املاضي بل وفي كل االعداد مثل 
مجلة فنــون والف باء وافاق عربية واجد 
انه يفرد مقاالت لكل فنان ويعطي الفنان 
حقة في النقــد، وبحرفية بــارزة وكان 
يحلل اللوحة مبقــاالت غاية في الروعة 
مــن دون ان ينحاز ألي فنــان على الرغم 
من انه رسام له اجتاه معني، وعاصر الرواد 
واصدقائه من كبار فناني التشكيل في 
العراق ويشجع الشباب وحني مرض وفي 
السنوات االخيرة كان يتوقف لفترة عن 

الكتابة ثم يعاود مسيرته.
مولعــا  كان  كامــل  عــادل  واكمــل: 
بالفلســفة وصبــورا وزاهــدا باحليــاة 
للحركة  مهما  تسجيال  مقاالته  واعتبر 
التشــكيلة وحتليــال مهمــا لالجتاهات 
واالساليب الفنية التي كانت سائدة ألنه 
ســلط الضوء على الواقع التشــكيلي 
بكل تفاصيله من دون ان يترك اي شاردة 

او واردة.
اما على صعيــد الصحافة فلو جمعت 
ما كتب الراحل من مقاالت ونقد وحتليل 
عن التشــكيلي العراقــي في الصحف 
العراقية جلمعت له مجلدا ضخما جدا، 

وانا االن بصدد ذلك.
واكمــل: ادعو وزارة الثقافة والســياحة 
واالثار جلمع نتاج هذا الباحث الكبير في 
للحركة  مهم  كمرجــع  يصنف  مجلد 
التشــكيلية فــي العراق لهــذا اجليل 
واالجيــال القادمة للتعــرف من خالله 
على واقع التشكيل العراقي خالل اكثر 
من 100 عام انغمس بها كامل وقدمها 
بصدق واخــالص كبيرين، علما ان كامل 
عمل في الصحافة عام 1970 في مجلة 
الف بــاء وصحيفــة الزمــان والبرملان، 
وكان مشــرفا عاما لصحيفة االجتاهات 
االلكترونية مــن 2008 الى 2010 وعضو 
العراقيني  والتشــكيلني  الفنانني  نقابة 
واحتاد االدباء العراقيني، ورابطة فن االيكو 

الفرنسية.

 نرجس عمران سورية
 لسُت على موعٍد مع األمِل 

وَمرارُ ترياقي يخبُرني
 أنَّ طعَم العمرِ آيٌل إلى حسرٍة

 وليس له من خيارٍ آخرَ 
لذلك سّطرُت يقينَي هذا 

في رفوِف أفكاري
 وتأّهبُت كي أفاجَئ املفاجأَة

 ومّزقُت أثواَب اخليبِة 
ال شيَء بعد اليوِم 
سيغتاُل دهشتي 

ولن يثيرَ شهّيَة أسفي
 أيُّ خذالٌن 

وأّما عن الّدموِع 
فلقد نبشُتها من قعرِاجلفوِن 

وجمعُتها جميًعا 
في طوِق وداٍع 

زّينُت به عنَق الّذكرياِت
 وعلى هامِش قلبي 
كتبُت ( توّقْف هنا)

 فالعواطُف 
خرجْت ولن تعودَ 
والقلُب في إجازٍة

 ممهورٍة1 بختِم 
(عاطٌل عن اخلْفِق)
  في زمِن الّضباِب 

حيث اّلالوفاُء 
أقرُب من أيِّ سراِب 

و اإلنسانّيُة في أوِج انعتاِقها
 حّتى عن محاسِن األسودِ والكالِب 

واحلميرِ

 و شيمِة العصرِ
 توأمِة احلرباِء 

والبعوِض 

في اقتباِس الّنورِ
 ليس عليَّ حرٌج 

من مقاصدي 
وعليَك مغّبُة ماتفهُم
 فمرِّْن مفاصَل الّرفِض
 لديِك بزيِت االنفتاِح 

وهّذْب أذنيَك 
بآداِب اإلصغاِء 

مهما أبدْت لَك الّرؤيُة من سوادٍ
 ال تكن سوداويَّ الّرؤيِة 

ِ هجنَي املبدأ
رَ عقلِك في   كي التؤطِّ

آلٍة حاسبٍة
 تضرُب عليها الكلماِت 

وجتمُع اجلَُمَل
 وتفّرُق العباراِت

 فتقسُم املعانَي 
وتكسُر َظهرَ الّنوايا 

فتحمُل أصفارَ بأِسَك 
تربيًعا وتكعيًبا

 ومتيُت قلَبَك 
حيًّا في روٍح جدباَء

 فهّيا نحِضر ُ البياَض 
من عقرِ دارِه 

ُر صحراَء الّنفِس ونخضِّ
 بواحٍة من جميِل أفكارِِه 

ونبدأُ رحلَة الّسالِم 
بخطوِة االبتساِم 
على نهِج أخبارِِه

مهدي علي ازبين

ينكشف النهار على يوم عيد، يعبر شاب 
سور اجلسر، يطّوح بجسده خارج فضائه 
في أعلى موضع فيه، يرسل نظرات زائغة 

نحو املياه املتهادية حتته.
يلفت نظر بعض مســتخدمي اجلســر، 
يتطّوع بعضهم في إقناعه بخطورة ما 
يفعــل، وهناك من يحــاول ثنيه عن قرار 

متوقع.. يشرح لهم مفردات يأسه:
-أحببت امــرأة بكل مشــاعري، لكنها 
خذلتني واختــارت غيري، عبرت الصدمة 
حتــى وجدت بديلة تبادلنــي احلب، لكن 

أهلها أبعدوها عني..
يحقنون سمعه بعبارات الصبر:

-احلياة ال تتوقف على إنسان واحد، وأكيد 
أنك ستجد من تقدرك وتتآلف معك.

يتجــرأ بعضهم على إبعــاده عن حافة 
اخلطر؛ يصــّر على قــراره، يحذر كل من 

يقترب منه بأنه سيلقي نفسه بالنهر.
حتضر أســفل املشــهد زوارق الشرطة 
النهرية، حتــوم فوق امليــاه وعلى متنها 

غواصون متأهبون للطوارئ.
يتجمهر النــاس في نصف دائرة، تتوقف 
حركــة املرور على اجلســر بعــد تزاحم 

السيارات وترجل سائقيها.
أذرع كثيرة مع امتــداد احلاجز  تســتند 
الهواتف  كاميــرات  تشــرع  احلديــدي، 
احملمولة، بعضهم يشــرئب بعنقه، كي 
يلتقط )سيلفي( مع املرحوم االفتراضي، 

اجلميع في انتظار اللحظة املتفردة:
 ]شــاب في مقتبل العمــر ينهي حياته 

بسبب صدمة عاطفية[ٍ. 

وهو يتشدد ويزيد من حتذيراته.. يُعجزه 
أحدهم بصوت اجلزع: 

-إن لم تعجبك نصائحنــا لَِم ال ترمي 
نفسك و)تفضهه(.

ينظــر إلى مويجــات املاء الناعســة، 
يتمعن بشرود، ويهتف:

-املسافة بعيدة جدا.
تبوء بالفشــل كل محاوالت إبعاده عن 
شــبح املوت، تطلق ســيارات النجدة 
نفيرها منبهة حلدث مأســاوي.. يخترق 
أحدهم اجلمع املترقب، يحيي الشــاب 

بحرارة، يفهمه:

-إنهــا حياتك وأنت حر بها، لكن ال أحد 
يستحق أن تفني نفسك بسببه.

ينطوي الشاب على صمته وهو يتأرجح 
خارج فضاء اجلسر، يتابع فاعل اخلير:

-إن كنت رجالً اثبــت ذاتك وانهض من 
جديد.

يحســم أمره مصــرًا علــى التنفيذ، 
يتدخل شــخص ضخم اجلثة، يفصل 
الشــاب  عن محاوره الرجــل الناصح، 
يزيح اجلمع بذراعني جبارتني عن السور، 

ويطلق خطابه بوجه جامد:
- ملاذا تضغطون عليه، دعوه على هواه، 

هو رجل شجاع قرر إنهاء حياته.
وهو  يطمئنه،  الشــاب،  نحــو  يلتفت 

يناوله قنينة ماء:
-خذ اشرب لقد نشفوا ريقك.

يزوي الشــاب جســده، وينظــر بعني 
منطفئــة، ميد يده اللتقــاط القنينة؛ 
فتطبــق على ذراعــه كــّف غليظة، 
رجال  يشــحطه  أياد،  عليــه  تتهافت 
أشــداء من فوق الســور، يكبلون يديه 
ويسوقونه أمامهم، بعد أن حرموه من 

تذوق ماء القنية وماء النهر.

»مؤرشف« يجمع النتاج األدبي والتشكيلي للفنان والباحث عادل كامل
خصص مجلدات تضم كل حقول الثقافة

زمن الّضبابيحـدث غـدًا

غالف الكتاب

من اعمال الفنان الراحل احمد الربيعي
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ملونشريط
سباق اجلاموس في تايالند

نظم املزارعون التايالنديون ســباقا للجاموس في أرض موحلة، 
إيذانا ببدء موسم زراعة األرز اجلديد مع بداية الرياح املوسمية.

السباق تقليد ســنوي يعود إلى القرن التاسع عشر لالحتفاء 
بهذه املاشية التي تتحمل مشاق العمل مع املزارعني.

يشاهد عشــرات املتفرجني الســباق الذي يقام على مضمار 
طيني طوله 200 متر في مقاطعة تشونبوري الساحلية على 

بعد 80 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة بانكوك.
وتوقف الســباق، الذي يقــام أحيانا في نهاية موســم الرياح 

املوسمية، أثناء جائحة كورونا لكنه عاد العام املاضي.
وبرغم أن معظم املزارعني التايالنديني لم يعودوا يســتخدمون 
اجلامــوس في الزراعة فإن كثيرين منهم ما زالوا يحرصون على 

تربية ذلك النوع من املاشية.
من هؤالء املزارع سومشــاي كامشــاب )58 عاما(، الذي ميلك 
جاموســة تشارك في الســباق، والذي قال »اليوم ال يهمني إن 

فزت أو لم أفز، ما يهمني هو احملافظة على تقليد السباق«.

روبوت يهاجم طفالً ويكسر إصبعه خالل لعبة شطرجن
في مشــهد مثير للذعر قد يكون أشبه بأفالم اخليال العلمي، 
حتولت مباراة شطرجن بني طفل وروبوت إلى مأساة، بسبب هجوم 

الروبوت غير املتوقع على الطفل املوهوب بلعبة الشطرجن.
وبحسب ما نقلت وسائل اإلعالم الروسية، كان الروبوت يلعب 
الشطرجن أمام الطفل الصغير الذي ال يتجاوز عمره 7 سنوات، 
حني أمســك بإصبع الطفل في حركة مفاجئة وكسره، خالل 

مباراة في بطولة موسكو املفتوحة األسبوع املاضي.
ونقلت وســائل اإلعالم الروسية عن ســيرغي الزاريف، رئيس 
احتاد الشطرجن في موسكو، قوله بعد احلادث، إن الروبوت كسر 
إصبع الطفل، مضيفا أن هذا الروبوت لعب العديد من مباريات 

الشطرجن السابقة دون مشاكل مشابهة.
ويُظهر مقطع فيديو للحادث الذراع اآللية وهي متســك بإصبع 
الطفل بشــدة لعدة ثوان، قبــل أن يندفع عدة رجال لتحرير يد 

الصبي من قبضة الروبوت.
وبحســب نائب رئيس االحتاد الروســي للشــطرجن ســيرغي 
ســماغني، يبدو أن الطفل الصغير خرق قوانني اللعبة، ألنه لم 
ينتظر الروبوت حتــى ينهي حركته في اللعبــة، مما دفع اآللة 

للتصرف بشكل غريب وغير متوقع.

رجل يقود دبابة للتسوق في سوبر ماركت
قد يكون مــن الصعب حتفيز األطفال للقيام باألعمال املنزلية، 
ولكــن ليــس إذا كان لديك دبابــة! حيث وجد رجــل بريطاني 
طريقة ذكية إلغراء اطفاله ملســاعدته في التسوق من خالل 

اصطحابهم معه على ظهر دبابة.
وكان غــاري فريالند )35 عاماً( وهو أب لثالثة اطفال: فريدي )13 
عاماً( وفيبي )9 أعوام( وهاريســون )عام واحد( يعشق الدبابات 
منذ صغره، حيث كان جده ميتلك مركبات عسكرية في املاضي، 

مما دفعه أيضاً لالنضمام إلى اجليش في سن 16 عاماً.
وأنفق غاري 20 ألف جنيه إسترليني )24 ألف دوالر( على الدبابة 
التي يســتخدمها في حياته اليومية، مما جذب انتباه السكان 
احملليني وهو يقود دباباته عبر محطة الوقود ويوقفها في موقف 

سيارات السوبر ماركت.
ويحتاج خزان الوقود الذي يتســع لنحو 400 لتر في املركبة إلى 
ما يقرب من 800 جنيه استرليني )960 دوالراً( مللئه. وقال غاري 
»أبقي الدبابة متوقفة بالقرب من ســيارتنا األخرى أمام املنزل، 
وهي حتظى باهتمام كبير من الناس وهم ميشــون بجوار منزلنا 

ألنه بالتأكيد ليس شيئاً تتوقع رؤيته كل يوم«.

بغداد - الصباح الجديد: 

تــّوج »حتــّدي القــراءة العربــي« 
الطالبة زينب حّسان عّباس بطلة 
لدورته السادســة على مســتوى 
العراق من بــني الطالب والطالبات 

املشاركني في احلدث.
»حتّدي القراءة العربي« املســابقة 
القرائية األكبــر من نوعها باللغة 
العربية، وتتويج ابنة بغداد جاء في 

أول مشاركة للبالد في التحدي.
وتعد هذه الــدورة األكبر للتحدي 
مــن حيث عــدد املشــاركني منذ 
من  أكثر  شــارك  حيث  انطالقته، 
22.27 مليون طالب وطالبة من 44 

دولة.
البطلــة والفائزين  وجرى تتويــج 
واملشرف  املتميزة  املدرســة  بلقب 
املتميــز فــي اجلمهوريــة خــالل 
في  أقيمت  ختاميــة  احتفاليــة 
بغداد برعايــة وحضور علي حميد 
وزير التربية ،وعدد من املســؤولني 
املبادرة  على  القائمــني  والتربويني 

وأهالي الطلبة.
القراءة  جلان حتكيم حتدي  واختارت 
العربي قائمة العشــرة األوائل في 
القراءة  السادسة من حتدي  الدورة 
العربي على مســتوى البالد عقب 
النهائية على املستوى  التصفيات 

الوطني.
وجــاء بعــد الفائزة األولــى زينب 
حّســان عّباس من الصف اخلامس 
الوارث، كل  االبتدائي مبدرسة بهاء 

من:
- رقّية محمــد جمعة من الصف 

الثاني املتوسط بثانوية املسّرة
- حسني علي بدر من الصف الثاني 

املتوسط بثانوية املتفوقني
- عبــداهلل عمر وليــد من الصف 
اجلزائر  االبتدائي مبدرســة  اخلامس 

االبتدائية
- كتايــون عماد علــي من الصف 

األول املتوسط بثانوية النمارق
- حيــدر علي حميد مــن الصف 
هبة  مبدرسة  االبتدائي  الســادس 

الرحمة االبتدائية
- مــالك حيدر عبــد الكاظم من 
الصــف الرابع اإلعدادي مبدرســة 

املوهوبني
- حســن غزوان حسن من الصف 

الثاني املتوسط مبدرسة املوهوبني
- معــد حميد معد مــن الصف 
الغراء  االبتدائي مبدرســة  اخلامس 

االبتدائية
من جانبه، أكد علي حميد مخلف، 
وزير التربيــة أن القراءة واملطالعة 
هما األســاس جملتمع املعرفة الذي 
الفتاً  تأسيسه،  إلى  العراق  يتطلع 
إلــى أن بُناة هذا اجملتمع املنشــود 
الشــاملة  التنمية  يحقــق  الذي 
وميّكن اإلنسان هم النشء واألجيال 

الصاعدة احلريصة على اكتســاب 
واملســاهمة  والعلــوم  املعــارف 

الفاعلة في إنتاجها.
وقال مخلف، فــي تصريح تابعته 
ســمة  »القراءة  اجلديد  الصبــاح 
اإلنسان  شــخصية  في  أساسية 
احلضارات  قيــام  منــذ  العراقــي 
املتعاقبة في بــالد الرافدين، مروراً 
بالعصر الذهبي لبغداد التي كانت 
اليوم  مكتبة العالم، ومــع قّرائنا 
من األطفال واليافعني والشــباب، 
نتطلع إلى تعزيز الدور اإلنســاني 
للعراق كمهد للحضارات ومستقر 

للكتاب والفكر والعلوم واآلداب«.
بينما قالت ســارة النعيمي، مدير 
راشــد  مكتب مبادرات محمد بن 
آل مكتــوم العاملية، إن وصول عدد 
الدول املشــاركة في حتدي القراءة 
العربــي في دورته السادســة إلى 
44 دولــة بعد ســنوات قليلة من 
فتح بــاب املشــاركة الدولية في 
التحدي، يؤكد أن األجيال الصاعدة 
فــي املنطقــة العربيــة والعالم 
من  املزيد  ملطالعــة  متعطشــة 
املقدم  والوافــي  املــدروس  احملتوى 

باللغة العربية.

وأضافــت: »وهــذا مــا يســعى 
التحدي إلى تأمينــه بالتعاون مع 
وزارات التربيــة والتعليم واملناطق 
في  املشاركة  واملدارس  التعليمية 

التحدي واملشرفني فيها«.
وتابعــت النعيمي: »العــراق كان 
دائمــاً محطــة وصــول للكتاب، 
كطريــق  وطرقاتــه  ومكتباتــه 
املتنبــي كانت دائماً نزهــة القّراء 
والشــغوفني بالثقافــة والكلمة 
وطالبات  طالب  ومشاركة  واحلرف، 
العــراق في حتدي القــراءة العربي 
هي إضافة نوعية لألبعاد احلضارية 
العربيــة واإلنســانية لرســالته 

وأهدافه«.
الذين  املشاركني  بالطلبة  وأشادت 
يعــززون مكانة العــراق في رحلة 
املعرفة والعلم واألدب، مهنئة كل 
الفائزيــن واملشــاركني والداعمني 
للدورة السادسة من حتدي القراءة 

العربي في جمهورية العراق.
الذي  العربي،  القراءة  ويهدف حتدي 
تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل 
مكتوم العاملية للدورة السادســة 
علــى التوالــي، إلى إنتــاج حراك 
قرائي ومعرفي شامل، يرسخ قيم 
التواصل والتعارف واحلوار واالنفتاح 
علــى الثقافات اخملتلفــة، ويكّرس 
والتحصيل  واملطالعــة  القــراءة 
العلمــي واملعرفي ثقافــة يومية 
في حياة الطلبــة، ويحّصن اللغة 
العربيــة، ويعــزز دورهــا في نقل 
وإنتاج ونشر املعرفة واملشاركة في 
إثراء التقدم البشري ورفد احلضارة 
مساهمة  واســتئناف  اإلنسانية 

املنطقة فيها.

»تحّدي القراءة العربي« يتّوج طالبة بغدادية
في أول مشاركة للبالد

بمشاركة 44 دولة وبمبادرة من محمد بن راشد آل مكتوم 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
مدينة بهرز جنوب بعقوبة واحدٌة 
من أقــدم املــدن العراقية عرفت 

بحضارة اشنونا القدمية.
 وذكرهــا ياقــوت احلمــوي بانها 
كانت مدينة علٍم ومعرفٍة ومنبع 
للحركة الثقافية اخرجت العديد 
من الشــعراء والكتــاب على مّر 

التاريخ.
تقــع مدينــة بهــرز فــي اجلهة 
الشمالية الشرقّية من العاصمة 
بغداد، وهي تابعــٌة إدارّياً حملافظة 
الى اجلنــوب من  وتقــع  ديالــى، 
بعقوبــة مركز احملافظــة. حتدها 
من الغرب ناحية بني ســعد ومن 
الشــرق ناحية كنعان ويخترقها 
نهر ســارية وميــر بجانبهــا نهر 
واحــدًة من  تعــّد  ديالــى، فهي 
املناطــق الزراعية، وقد ســميت 
بزراعة  وتشــتهر  العراق  ببستان 
الّنخيل واحلمضيات مثل البرتقال 
العديد من  الى جانــب  والليمون 

أنواع الفواكه األخرى.
الكاتــب والباحث خضير العزاوي 

يقــول:« ان مدينــة بهــرز تضم 
العديد مــن املعالم التــي اندثر 
بعضها مبرور الزمن وبقي بعضها 
اليــوم، منها  حتى  قائمــاً  اآلخر 
الذي شــيد على  الســنية  خان 
العباسي وخان عزيز وخان  الطراز 
الزهيري الذي كان مخصصا اليواء 
املسافرين الذين يأتون الى املدينة 

من القرى اجملاورة ».
القنطــرة  هنــاك  واضــاف:« 
الســنية،  والقلعة  العباســية، 

ومقهى النقيــب التاريخي، وخان 
النقيــب، وحمام النقيــب، وقبة 
أي عمــر، اضافة الى التالل االثرية 
العبارة،  وتلول  ومنها تل أســمر، 
وتــل الذهب، وأبو خــزف، وكرارة، 

وصخيري، وأبو حصوة وغيرها«.
وتضم بهرز جوامــع كثيرة منها 
جامع بهــرز الكبير الذي شــيد، 
حسب الباحث العزاوي، ابان حكم 
العثمانيــني، وجامــع أبي الغيث 
دانيال،  النبي  الذي يضم ضريــح 

وجامع اخلشالي، وجامع املنتريس، 
واخرى انشئت حديثا منها جامع 
القــدوس، وجامــع أم املؤمنــني 
عائشــة، وجامع التوبــة، وجامع 
الــى مجموعة من  اضافة  النور، 
ثابت،  الشيخ  تكية  منها  التكايا 
وتكيــة بكر الشــيخلي، وتكية 
وتكية  املرسومي،  يوسف  السيد 

الشيخ هاشم اخلشالي.
اخلضراء  املدينة  ان  العزاوي:«  وبني 
الســكانية  بكثافتها  معروفــة 
العاليــة، اذ يبلغ عدد ســّكانها 
قرابــة 60 ألــف نســمة، وفيها 
التعليمية  املرافــق  العديد مــن 
حيث اول مدرسة ابتدانية شيدت 
عــام 1923 واول متوســطة عام 
1964. ومــن عشــائرها اجملمــع 
والزبيد والعزة والداينية واجلورانية 
وعتبــه  والكرخيــة  واجلبــور 
واخلشــاالت، وحتتضن العديد من 
االدباء واملثقفــني والفنانني الذين 
لديهــم العديد من املشــاركات 
املستويني  والفنية على  الثقافية 

احمللي والعربي ».

بهرز.. مدينة حضارة »اشنونا« القديمة والعلم والثقافة

متابعة ـ الصباح الجديد:
عاد اســم العارضــة البريطانية 
كيت موس إلى الواجهة مرة أخرى 
اليوم بعد أن اجتهت األنظار إليها 
منذ فترة عقب اإلدالء بشــهادتها 
في قضية صديقها السابق جوني 
ديب، حيث كشــفت عن ســبب 
عنه  الدفــاع  بأهمية  شــعورها 
فــي دعوى التشــهير ضد زوجته 

السابقة أمبر هيرد.
تصدرت كيت موس عناوين األخبار 
مؤخــرًا بعد أن أدلت بشــهادتها 
التشــهير بــني جوني  في دعوى 
ديــب وآمبــر هيرد، حيــث تخلت 
عن صمتها علــى الرغم من قلة 
مقابالتهــا الصحفية أو لقاءاتها 
في وسائل اإلعالم، لكنها اختارت 
واإلدالء بشــهادتها  علًنا  الظهور 
عبــر رابــط فيديو فــي احملاكمة 
قاطع  ودحضت بشكل  الشهيرة، 
الشــائعة التي أثارهــا فريق آمبر 
هيرد بأن جوني ديب دفع كيت موس 

إلى أســفل الدرج أثناء عالقتهما 
العاطفية في التسعينيات.

حتدثت كيت موس عن مشاركتها 
في الدعوى القضائية في مقابلة 
مــع إذاعــة BBC فــي برنامــج 
»Desert Island Discs« عن سبب 
جوني  لدعــم  بالتحدث  قرارهــا 
ديب في قضيته ضــد آمبر هيرد، 
وقالت: »أنا أؤمن باحلقيقة، وأؤمن 
باإلنصــاف والعدالــة«، وأضافت: 
»أعرف حقيقة جوني ديب، وأعلم 

أنه لم يركلني على الدرج أبًدا، لذا 
كان علــى أن أقول هذه احلقيقة«، 
واستطردت كيت موس قائلة: »إن 
اإلنصــاف والعدالة هو كل ما في 
األمر، لذلــك لم يكن من الصعب 

أداء القسم وقول احلقيقة«.
ديــب،  بجونــي  يتعلــق  فيمــا 
اســتمرت كيت موس في إظهار 
دعمهــا لنجــم هوليــوود حتى 
بعد ظهورها فــي احملكمة، فبعد 
اإلدالء بشــهادتها التــي حظيت 

باهتمام كبير مــن هيئة القضاء 
ووســائل اإلعــالم واجلمهور على 
حد سواء، ظهرت كيت موس في 
إحدى األمســيات ملشاهدة عرض 
موســيقى الروك اخلــاص بجوني 
ديب في قاعة ألبــرت امللكية في 
لندن مــع صديقه عــازف اجليتار 

جيف بيك.
اجلديــر بالذكــر أن كيــت موس 
حتدثــت أيًضا عن كيــف أن طالق 
والديها عندمــا كانت في الثالثة 
عشرة من عمرها كان مبثابة »وقت 
مظلم« بالنســبة لها، موضحًة 
أنه في الوقــت الذي كانت تعيش 
فيه مع والدتها، اختار شــقيقها 
العيش مــع والده، حتى أنهما لم 
يســتطيعا في معظــم االحيان 
رؤية بعضهما البعض ســوى في 
املدرســة فقط، وأوضحت أن هذا 
التفكك األســري تسبب لها في 
واملتاعب  املشــاكل  مــن  الكثير 

احلياتية والنفسية.

»كيت موس« تكشف سبب دفاعها عن جوني ديب
في قضية التشهير

متابعة ـ الصباح الجديد:
خلصت دراســة إلى نتائج صادمة 
بشــأن حجم انتشــار اجلراثيم في 
التي يعمل عليها  املفاتيح،  لوحات 
كثيرون لســاعات طويلة في اليوم، 
مشــيرة إلى أن اجلراثيم فيها ثالثة 
أضعاف ما هو موجــود في مقاعد 

املرحاض.
نشــرت  التي  الدراســة،  وذكــرت 
ميل«  »ديلي  صحيفــة  تفاصيلها 

البريطانيــة، أن لوحــة املفاتيــح 
حتتــوي فــي املعــدل علــى نفس 
اجلراثيم املوجودة في سلة املهمالت 
باملطبخ، في حني أن فأرة الكمبيوتر 

أكثر قذارة من حصيرة الباب.
أن  النتائــج قلقــا، خاصة  وتثيــر 
املوظفــني ميضون ســاعات طويلة 
ويأكلون  يوميــا،  مكاتبهــم  على 

ويشربون عليها.
وجرى أخذ عينات من 10 عناصر في 

املكاتب في أماكن عدة في بريطانيا، 
مبا يشــمل لوحة املفاتيح والفأرة، 
وجــرت عملية مقارنتهــا باألدوات 
املنزلية املعروفة بانتشــار اجلراثيم 

فيها مثل مقاعد املراحيض.
وبينــت النتائج أن متوســط عدد 
اجلراثيــم يبلــغ 21 ألــف جرثومة 
في كل بوصة مربعــة على طاولة 
املكتب، بينما وصل العدد في لوحة 
املفاتيح إلى 3295 جرثومة في كل 

بوصة مربعة.
1676 جرثومة،  الفأرة على  واحتوت 
في حــني احتوى الهاتــف باملكتب 

على أكثر من 25 ألف جرثومة.
موقــع  الدراســة  وأجــرى 
»فاستشــوتس« البريطاني، وقالت 
متحدثة باسمه إنه مع العودة إلى 
املكاتب بعد انتهاء فترة العمل من 
املنزل، بات من الضروري التفكير في 

أمر نظافة املكاتب بشكل جدي.

وأضافــت أن »الباحثــني في املوقع 
تفاجــأوا عند مقارنــة أدوات املنزل 
مثل املراحيض مع املكاتب كيف أن 

األخيرة متسخة بالفعل«.
التنفيذي لشــركة  املديــر  وقــال 
تنظيف بريطانية كرمي ســماني ان 
»املكاتــب واألدوات املوجــودة فيها 
ميكــن أن تكون أكثر قــذارة بأربعة 
أضعاف من مقعــد املرحاض، ألننا 

نقضي وقتا أطول بكثير عليها«.

وتابعت ان »الناس مييلون إلى األكل 
والشرب على مكاتبهم، وال يفكرون 
في تنظيفها بعد ذلك، وال يأخذون 

أمر التعقيم املنتظم بجدية«.
»الفيروســات  أن  إلــى  وخلــص 
واجلراثيم ميكــن أن تنتقل في املنزل 
العمل  أماكــن  بســهولة، لكــن 
تشــكل خطرا كبيرا، فكل شــيء 
هناك ميكن أن يشــكل خطرا مثل 

أكواب القهوة«.

دراسة صادمة عن حجم تلوث أدوات العمل المكتبي

متابعة ـ الصباح الجديد:
انتشــرت على نطاق واســع في 
تطبيــق »تيــك توك« الشــهير 
مقاطع تتحدث عــن فوائد جمة 
للوجــه قالت نســاء  لغســول 
وفتيــات إنــه قادر علــى جتفيف 
ندوب  وإصالح  الدهنية،  البشــرة 
حــب الشــباب، واحلفــاظ على 
املاكياج لســاعات متتالية بينما 
حــذر خبراء مــن مخاطر صحية 

كبيرة
ومت الترويج لغســول »الكاالمني« 
كطبقة أساس تضاف إلى الوجه 
أنه  ويبــدو  املاكياج،  وضــع  قبل 
بأت يحظى بشــهرة عارمة على 
»تيك توك«، وقد حظي هاشــتاغ 
 3.5 بنحــو   calamineprimer#

مليون مشاهدة
وال يحتــاج املنتــج إلــى وصفة 
طبية وهو يستخدم عادة لتهدئة 
اجللدية  واألمراض  اجللدي  الطفح 
األخرى التي تســبب احلكة، مثل 

جدري املاء.
مســتخدمات  بعــض  وتدعــي 

تبدو  أنه جعل بشرتهن  التطبيق 
»أقل ملعانا دهنيا«، وقالت أخريات 
إنه »يساعد على بقاء املكياج مع 
شمس الصيف وطوال أيام العمل 

حتى 12 ساعة«.
لكن أطباء فــي األمراض اجللدية 
وخبراء املكيــاج حذروا من أنه قد 
باألمراض  اإلصابة  إلى خطر  يؤدي 
اجللدية والتعــرض ألضرار طويلة 

األجل.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست، 
عن آزاده شيرازي، طبيبة األمراض 
كاليفورنيا  في  املمارسة  اجللدية 
املنطقــي  مــن  قولها:«ليــس 
واخملاطرة  الكاالمــني  اســتخدام 
بتجفيــف اجللــد وإتــالف حاجز 

اجللد«.
وحاولت شيرازي، استخدام »تيك 
اجلمال«،  أساطير  »لفضح  توك«، 
بعدما طلب منها مســتخدمات 
احلصــول على املشــورة الطبية 

بهذا الشأن.
إن  خبــراء  يقــول  حــني  وفــي 
اســتخدامه  ميكن  املســتحضر 

لتقليص حب الشباب والعالمات 
املتبقية على اجللد، حتذر األكادميية 
األميركية لألمراض اجللدية من أن 
الكاالمني ميكن أن يؤدي إلى تفاقم 
تهيج اجللد إذا لم يتم استخدامه 

بشكل مقنن.
ويتكــون الكاالمني من أكســيد 
احلديديــك  وأكســيد  الزنــك 
هو  الزنك  وأكســيد  والفينــول، 
مادة قابضة ميكن أن تســاعد في 

الزائــد ويكون  الزيت  امتصــاص 
لها تأثير غير المع. وتول الطبيبة 
إن املنتج يوصى به بشــكل عام 
لعالج اجلــروح النازفة الناجتة عن 
العدوى، مثل جــدري املاء وجدري 
القردة. ويســتخدم املســتحضر 
احلشــرات  لدغات  لعــالج  أيضا 

والبثور والطفح اجللدي.
وتقول الطبيبة إنه ميكن أن يؤدي 
إلى »تفاقم األمراض اجللدية مثل 

حب الشباب والتهاب اجللد«.
خبيرة  عــن  الصحيفة  ونقلــت 
املقيمة  هاميت،  كورتني  املكياج، 
في إنكلترا، إن الغسول قد يسبب 
على  وجتاعيد  دقيقــة  خطوطــا 
املدى الطويل بسبب »التجفيف«

أيضا  التوجــه للكالمني  ويتزامن 
مع التقارير التي تفيد بأنه أصبح 
في  عليه  العثــور  الصعــب  من 
املتاجر. وفي اململكة املتحدة، أبلغ 
بعض اآلباء، في األشــهر األخيرة، 
عــن صعوبات كبيرة فــي العثور 
على املســتحضر لعالج األطفال 

الذين يعانون من جدري املاء.

غسول للمكياج يجتاج »تيك توك«..
وتحذير من مشكالت صحية خطيرة

خدع اإلعالنات ..



رياضة الثالثاء 26 متوز 2022 العدد )4941(10

Tue. 26 Jul. 2022 issue )4941)

العواصم ـ وكاالت:

 قالت كورين دياكر مدربة املنتخب 
للسيدات،  القدم  لكرة  الفرنسي 
فعاليــات  يخــوض  فريقهــا  إن 
بطولة كأس أمم أوروبا )يورو 2022(، 
املقامة حاليا في إجنلترا، لصناعة 
التاريخ.وتغلب املنتخب الفرنسي 
علــى نظيــره الهولنــدي )0-1( 
مساء أمس األول في دور الثمانية 
الفرنسي  الفريق  ليبلغ  للبطولة 
فعاليات الدور قبل النهائي للمرة 
هدف  تاريخه.وجــاء  فــي  األولى 
املبــاراة الوحيد عبــر ركلة جزاء 
لعبتها إيف بيريست في الشوط 
للمباراة.ويلتقي  األول  اإلضافــي 
األملاني  نظيره  الفرنسي  املنتخب 
في املربع الذهبي للبطولة يوم غد 
األربعاء.. وكان املنتخب الفرنسي 
خرج من دور الثمانية للبطولة في 

آخر ثالث نسخ سابقة.
تولــت  التــي  دياكــر،  وقالــت 
النسخة  الفريق عقب  مسؤولية 
املاضية من البطولة )يورو 2017(: 
»هــذا ليــس تاريخنــا. نحن هنا 
لنبنــي التاريخ. رغبــة الالعبات 
وأفــراد الطاقم الفنــي هي بناء 
»بلغنا  ألنفسنا«.وأضافت:  تاريخ 
مستويات جديدة، ولكنها ليست 
نهاية املطاف بالنسبة لنا. نرغب 
النهائي. عندما  فعليا في بلــوغ 
ننظر لطموحاتنا نــرى أن رغبتنا 
هي خوض املباراة النهائية في 31 

متوز/يوليو احلالي«.
وأعربــت دياكــر عن ســعادتها 
بحرص الالعبات على بذل قصارى 
إضافــة إلخالصهــن  جهدهــن 

وقالــت:  وطموحاتــه،  للفريــق 
»حصلنا على املكافأة جلهودنا في 
هذه املباراة.. املنتخب الفرنســي 
استثنائية«. مرمى  حارسة  واجه 
املنتخب  إهــدار العبــات  وعــن 
الفرنســي للعديد مــن الفرص 

املباراة  التي ســنحت لهن فــي 
أمــس، قالت دياكــر: »لن أحل أي 
شــيء في 3 أيام. ال أملك العصا 

السحرية«.
من جانب اخــر، أعربت املهاجمة 
األملانية سفينا هوث، عن أملها في 

أن يساهم جناح منتخب بالدها في 
بطولة كأس أمم أوروبا للســيدات 
املقامة حاليا في إجنلترا، في تعزيز 

كرة القدم النسائية في بالدها.
ووصــل املنتخب األملانــي، الفائز 
بلقب تلك البطولــة 8 مرات من 

قبل في رقم قياســي، للدور قبل 
احلالية،  النســخة  مــن  النهائي 
نظيره  )2-0( علــى  فــوزه  بعــد 
عالية  تقييمات  النمساوي وسط 
للقنــوات التليفزيونيــة األملانية 
طوال البطولة.وقالت هوث: »إنها 

فرصة عظيمــة لدفع كرة القدم 
للســيدات إلى األمــام وأن نلقي 
أملانيا.  مزيًدا من االهتمام بها في 
األمــر يحــدث حينما حتقق  هذا 
فريق  العبــة  النجاح«.واعتبــرت 
األملاني،  الدوري  فولفسبورج بطل 
أن إجنلتــرا مثاالً يحتــذى به في 
التســويق لكرة القدم للسيدات 
هنــاك، مبدية أملهــا في حدوث 
»ســتكون  بأملانياوأوضحت:  ذلك 
تلك فرصة رائعة إذا ما جنحنا في 
توفيــر تلك الفرص مثــل األجواء 
املليئــة باجلماهير في  واملالعــب 
أملانيا«.وتابعــت هــوث: »أمتنى أن 
بعد  كبير  التركيز بشكل  نواصل 
تلــك البطولة. كانت مشــكلة 
أنها كانت  األملانية  السيدات  كرة 
تتواجد دائمــا بالبطوالت الكبرى 

ثم تراجعت«.
وبرغــم التفــوق على املســتوى 
الدولــي، إال أن الدوري األملاني الزال 
بعيدا عــن جذب األنظار من خالل 
للغاية،  محدود  جماهيري  حضور 
حيث وصــل احلضور إلــى معدل 
1000 مشــجع فقط في موسم 
املوســم  2021-2022.وينطلــق 
آينتراخت  بــن  مبواجهة  املقبــل 
يوم  ميونخ  وبايــرن  فرانكفــورت 
16 أيلــول املقبــل فــي ملعــب 
ألف  الذي يتسع ل50  فرانكفورت 
مشجع ويخوض فيه فريق الرجال 
ديتريتش،  ســيجي  مبارياته.وقال 
املباراة  إن  بفرانكفورت،  مســؤول 
ســتكون فرصة رائعــة النطالق 
بطريقــة صحيحة عقب  الدوري 
نهايــة منافســات أمم أوروبا وفي 
ظروف رائعة ودعم من العديد من 

اجلماهير«.

سفينا هوث تطالب باستغالل نجاح ألمانيا في دعم كرة السيدات

مدربة فرنسا: نسعى لصناعة التاريخ في يورو 2022

بيروت ـ وكاالت:
توج وائــل عرقجي بلقب أفضــل العب في 
آســيا، بعدمــا مت اختيــاره من قبــل االحتاد 
اآلسيوي لكرة الســلة. جاء اختيار عرقجي 
كأفضل العب في البطولة القارية، في إجناز 
تاريخي وغير مسبوق على املستوى العربي.. 
وكان لبنان قد خســر املباراة النهائية لكأس 
آسيا أمام أستراليا بنتيجة 75-74، وذلك في 
املباراة التي جرت على ملعب استورا جيلورا 
بوجن كارنو في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا. 
ولعب عرقجي بطولة كبيرة، حيث كاد يعود 
بلبنان إلى تسجيل االنتصار في النهائي، لوال 

سوء احلظ في الثواني األخيرة.

جدة ـ وكاالت:
وصل احلكم أمن الطريفي إلى كوريا اجلنوبية 
للمشاركة في كأس العالم للتحدي للكرة 
الطائرة، التي ســتنطلق يوم 28 من الشهر 
احلالي.ويشارك في البطولة منتخبات كوريا 
اجلنوبيــة »املنظــم«، قطر، كوبا، تشــيلي، 
تركيا، التشيك، تونس وأستراليا .وتأتي هذه 
البطولة للفرق املشــاركة للتأهل والدخول 
 VNL ضمن الفرق التي تلعب بالدوري العاملي

..2023
ويشــارك الطريفــي في البطولــة »حكم 
تقنية الفيديو«، حيث ســبق أن شــارك في 
الكثير من البطــوالت العاملية، وميثل احلكام 
السعودين في البطوالت العاملية.من جهته 
قدم الطريفي شــكره وتقديره لرئيس االحتاد 
الدكتور خالد الزغيبي، على دعمه واهتمامه 
وتوفير جميع اإلمكانيات جلميع اللجان، ومن 

ضمنها جلنة احلكام.

عرقجي أفضل العب 
في أمم آسيا للسلة

الطريفي في بطولة 
التحدي العالمية للطائرة

فرنسا وهولندا في أمم اوروبا للسيدات

باريس ـ وكاالت:
باريس سان جيرمان  فريق  اختتم 
اليابان،  فــي  اآلســيوية  جولته 
أمس، بفوز كاســح علــى فريق 
جامبــا أوســاكا.انتصر العمالق 
حيث   ،)2-6( بنتيجة  الباريســي 
أنهى الشــوط األول متقدما )4-
1( وعزز تفوقه في الشوط الثاني 

بهدفن.

سارابيا  بابلو  السداسية،  سجل 
ونيمــار جونيور »هدفــن« ونونو 
مينديس وليونيل ميسي وكيليان 
مبابي من ركلة جزاء في الدقائق 
و86.. فــي  و60  و39  و37  و32   28
كوروكاوا  كيسوكي  سجل  حن 
الفريق  يامامــي هدفي  وهيروتوا 

الياباني في الدقيقتن 33 و70.
وســبق أن حقق البــي إس جي 

انتصارين في جولته باليابان، على 
 ،)1-2( فريقي كاواساكي فرونتال 
)3-0(.وقبل  ديامونــدز  ريد  وأوراوا 
استهل سان  اليابان،  إلى  السفر 
جيرمان فترة اإلعداد بفوز ودي في 
فرنسا على كويفلي بنتيجة )2-
الباريسي  العمالق  ويستعد   ...)1
ملواجهة نانــت، يوم األحد املقبل، 

في كأس السوبر الفرنسي.

باريس ـ وكاالت:
فيرســتابن،  ماكس  الهولندي  فاز 
ســائق فريق ريد بول، بطل العالم 
في ســباقات ســيارات فورموال 1، 
الفرنسي. الكبرى  اجلائزة  بســباق 

قائمة  في  فيرستابن صدارته  وعزز 
العالم،  بطولة  ضمن  الســائقن 
مســتفيدا من احلــادث الذي وقع 
ملنافسه تشــارلز لوكلير، من إمارة 
كان  حينما  فيراري،  سائق  موناكو، 

يتقدم السباق الفرنسي.
وشدد لوكلير اخلناق على فيرستابن 
في سباق املنافســة بينهما على 
صــدارة قائمة الســائقن، بعدما 
الكبرى  النمسا  جائزة  بسباق  توج 
املاضي، لكنه ســرعان  األســبوع 
مــا فقد التقدم الــذي حققه في 
سباق فرنسا مع استمرار سلسلة 

أخطاء فيراري هذا املوسم.
وصرخ لوكلير، الذي ألقى باللوم في 
البداية على دواســة الوقود قبل أن 
من  بغضب  السائق،  خطأ  يتحمل 
قمرة القيادة بعــد الدوران، وضرب 
احلواجز في اللفــة 18 من إجمالي 
53 لفــة، علما بأن هــذه هي املرة 
التي ينسحب  املوسم  الثالثة هذا 
الســباقات  أحد  من  لوكلير  فيها 
صدارتها.في  في  يتواجد  كان  التي 
املقابــل، احتــل البريطاني لويس 
بطل  مرسيدس،  سائق  هاميلتون، 

الثاني  املركز  7 مرات، فــي  العالم 
بالسباق الذي حمل الرقم 300 في 

مسيرته الرياضية.
ويعد هذا هو أفضل مركز يحققه 
فريــق مرســيدس خالل املوســم 
احلالــي، فيمــا جــاء البريطانــي 
جــورج راســل، زميــل هاميلتون 
في الفريــق، باملركــز الثالث.وجاء 
املكسيكي ســيرخيو بيريز، سائق 
ريد بول في املركــز الرابع، في حن 
ساينز  كارلوس  اإلســبانيان  احتل 
فيراري  ألونسو، ســائقا  وفيرناندو 
وألبن املركزين اخلامس والســادس 

على التوالي.
وحل البريطاني الندو نوريس، سائق 

مكالرين، في املركز الســابع، يليه 
الفرنسي إيســتيبان أوكون، سائق 
ألبن، بينما حل األســترالي دانيال 
في  مكالرين  ســائق  ريتشــياردو، 
النس  الكندي  ثم  التاســع،  املركز 
ســترول، سائق أســتون مارتن في 

املركز العاشر.
يسعى  الذي  فيرســتابن،  ويتقدم 
لالحتفاظ باللقب للموسم الثاني 
علــى التوالي، بفارق 63 نقطة اآلن 
عن لوكلير في الترتيب العام لفئة 
الســائقن بعد مرور 12 سباًقا من 
أصل 22 سباًقا في املوسم احلالي، 
وذلــك بفضــل تتويجه بســبعة 

سباقات هذا املوسم.

العواصم ـ وكاالت:
فــكَّ الســويدي أرمــان »موندو« 
دوبالنتيس نحســه فــي بطوالت 
بأفضل  القــوى  أللعاب  العالــم 
طريقة ممكنة متوجاً بالذهبية مع 
رقم قياســي عاملي في مسابقة 
القفــز بالزانــة فــي النســخة 
الثامنة عشــرة في مدينة يوجن 

األميركية.
م فــي   6.21 دوبالنتيــس  وقفــز 
محاولتــه الثانيــة بعدما ضمن 
الــذي ينقص  العاملــي  الذهــب 
خزائنــه، ماحياً رقمه القياســي 
الــذي كان ســجله فــي بطولة 
العالــم داخل قاعــة وهو 6.20 م 
في آذار املاضي فــي بلغراد، علماً 
أّنه حقق أفضــل قفزة ف يالهواء 
الطلق فــي 30 حزيران املاضي في 
لقاء ســتوكهولم املاســي على 
العاصمة  فــي  األوملبي  امللعــب 
الســويدية بقفــزه 6.16 م.وكان 
البطــل األوملبي للمســابقة حّل 

وصيفاً في نسخة الدوحة 2019.
لألميركــي  الفضيــة  وعــادت 
كريستوفر نيلسن )5.94 م( بفارق 
إرنست  الفيليبيني  أمام  احملاوالت 
جــون أوبيينا صاحــب البرونزية.
وبعدما جنح الســويدي في ضمان 

من  أمتار   6 الذهبيــة  امليداليــة 
احملاولة األولى، دخل في منافســة 
الوهلة  مع نفســه فتخطى في 
األولى حاجز 6.06 م محطما الرقم 
القياســي لبطولة العالم )6.05 
م( الذي كان صامداً منذ نســخة 
إدمونتــون 2001 عبر األســترالي 
دميتــري ماركوف، ثم قرر االنتقال 
مباشــرة إلى حاجــز 6.21 م في 
محاولة لتحطيم الرقم القياسي 

العاملي.
فشــل في احملاولة األولــى، لكنه 
جنح في الثانية أمام تشــجيعات 
حضرت  التي  الغفيــرة  اجلماهير 
منافســات اليــوم األخيــر مــن 
األلعاب.وقال دوبالنتيس مازحاً في 
تصريح ملذيــع امللعب »محاولة ال 
بأس بهــا«، وأضاف موجهاً كالمه 
لي  »لقــد منحتم  اجلماهير:  إلى 
طاقــة جيــدة ملســاعدتي على 
تخطي احلاجــز، كان ذلك رائعاً أنا 

أعشق يوجن«.

باريس يختتم جولته اآلسيوية بفوز كاسح

فيرستابن يتوج بسباق فرنسا للفورموال 1

دوبالنتيس يفك نحسه ويتوج باللقب 
العالمي مع رقم قياسي عالمي

فيرستابن يتوج بسباق فرنسا

دوبالنتيس
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صكبان الربيعي

دروس مجانية 
لمدربينا والعبينا 

كانت مبادرة جميلة من قناة الوطني، قناة الرياضية العراقية 
عندمــا قامت بنقل املباريات الودية التي خاضتها فرق األندية 
العامليــة بكرة القدم فيما بينها وعلى مالعب مختلفة خالل 
هذا الشهر وذلك في اطار االستعداد والتحضير ملباريات دوري 

املوسم اجلديد التي ستنطلق اعتبارا من شهر آب املقبل.
والشيء اجلميل ان تعرض مباراة بني الفريقني املتبارين مساء 
وتعاد اليوم التالي، واذا علمنــا ان فرق األندية املتبارية ضمت 
في تشــكيالتها خيرة الالعبني الدوليني في بلدانهم إضافة 
إلــى الالعبني احملترفــني املتعاقد معهم وهــي بايرن ميونيخ 
ومانشســتر يونايتــد وفرانكفورت والتســيو وجنوا واليبزك 
وتورينو ويوفنتوس ونيوكاســل وإياكس أمستردام وغيرها ممن 
تتمتع بسمعة كبيرة في العالم فأن املشاهدة تعني التعرف 
على افضل فنــون الكــرة الفردية واجلماعيــة وتكنيكاتها 
احلديثة والطريقة املثلــى ملدربي هذه الفرق في إدارة الالعبني 
وتوجيهاتهم على املستطيل األخضر.. واالكثر من هذا كيف 
يديــر احلكام املباريــات ويطبقون قانون اللعبــة على العبني 
دوليني ذو ســمعة عامليــة بل وكيف يحترم هــؤالء الالعبني 
لقــرارات احلكام من اجل اقناع اجلماهير التي كانت حتتشــد 

على املدرجات وفي جوانب املالعب املكشوفة البسيطة.
والذي يفرح النفــس في هذه املباريات وجــود االحترام الرائع 
واملتبادل بني الالعبني من دون متييز برغم اختالف جنســياتهم 
واألكثــر من ذلك اســتمرار العطاء بنفــس الروحية حتى لو 
كان احــد الفرق متقدما بثالثة أهــداف دون التفكير بقضاء 
الوقــت ألن الغاية األساســية مــن أجراء املباريــات ان تعم 
الفائدة للجميع ويتسنى للمدربني تطبيق خططهم وارشاد 
العبيهم على األسس الســليمة لتنفيذها من دون ان تكون 

هناك مالمة او عتاب بني الالعبني.
وفي الوقت الذي اســعدنا تشجيع اجلماهير ملهارات الالعبني 
من دون متييز فأن محافظاتها على منشــات املالعب وسيادة 
الروح الرياضية بينهــا واالحتفاء بجميع الفــرق بعد نهاية 
املبــاراة كانــت الظاهرة البــارزة للعيان، إضافــة إلى خروج 
الهيئات التحكيمية من املالعب بارتياح من دون خوف من احد 

الن الغاية األساسية كما قلنا ان تسود الفائدة للجميع.
وبقدر سعادتنا للمســتوى اجلدي الذي قدمته الفرق املتبارية 
والتي عكســت بعطائها املعنى احلقيقي ملفهوم كرة القدم 
احلديثة فأن بعض املهارات الفردية التي افرزها عطاء الالعبني 
كانت الســمة البــارزة لهذه املهارات وفــي مقدمتها كيف 
يتعامل حــراس املرمى مع الكرات بارجلهــم وما هي صيغة 
التفاهم الواجبة بل واملطلوبة بــني حراس املرمى واملدافعني 
إضافة إلى متى يتم الهجوم املرتد املباشر على مرمى الفريق 

املنافس.
خامتة القول ان قناة الرياضية العراقية مببادرتها هذه تستحق 
الثنــاء والتقدير ليس من املدربني والالعبني وامنا من جماهيرنا 
الرياضيــة النها وجدت في هذه املبــادرة فرصة للتعرف على 

خصائص كل مدرسة من هذه املدارس العاملية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلتقــي منتخبنا الشــبابي في 
مساء  من  اخلامســة  الســاعة 
اليــوم الثالثــاء املوافــق 26 متوز 
اجلاري نظيره السعودي في مباراة 
العرب حتت  بطولة كأس  حلساب 
األولى  اجملموعة  عامأً ضمــن   20
ملعب  ملعــب  يضيفها  التــي 
مدينــة األمير ســلطان بن عبد 

العزيز الرياضية.
خسر  الشــبابي  منتخبنا  وكان 
في مباراتــه األولى امام املنتخب 
املوريتانــي بهــدف مــن دون رد، 
ويقــف الســعودية باملركز األول 
في اجملموعة بعد فوزه في اجلولة 
األولى علــى موريتانيــا بهدفني 

نظيفني.
منتخبنــا  ان  بالذكــر  اجلديــر 
الشــبابي لكــرة القــدم يقوده 
يســاعده  محمد  عمــاد  املدرب 
وحيدر  والي  وأحمد  تركي  حسان 
جبار ومدرب حــراس املرمى نوري 
عبد زيد ومــدرب اللياقة البدنية 
اإلداري ندمي  وليد جمعة، واملديــر 

كرمي.

اجتماع االحتاد وجلنة احلكام
لكرِة  املركــزي  االحّتــاد  أجتمــَع 
احلُّكام  جلنــِة  مع  القدم،أمــس، 
فــي مقّر االحتاد بُحضــور النائِب 
األول لرئيــِس االحّتــاد علي جبار، 
والنائب  االلكترونّية،  املَنصِة  عبر 
ُحضورياً،  محمــود  يونس  الثاني 
االحّتاد غــامن عريبي  أُعضــاء  مع 
ورحيــم لفتة وخلــف جالل عبر 
املَنصــِة االلكترونّيــة، واألمــني 
العاّم لالحتــاد محمد فرحان.وفي 
النائُب  رحــَب  االجتمــاع،  بدايِة 
باحلُضور،  محمــود  يونس  الثاني 

ُمثمناً عمَل الّلجَنة في املوســِم 
احلُكام  لَتطويرِ  وسعيها  املُنتهي 
في جميِع الدرجاِت مبا يسهُم في 
وُمنافساِت  اللُّعبِة  بواقِع  االرتقاِء 
الدوري. وقاَل ُعضو االحتاد املُشرف 
يعدُّ  لفتة:  رحيــم  اللجنة،  على 
لنجاِح  األهــّم  الركَن  التحكيُم 
اللُّعبــة، لذلــك يســعى االحتادُ 
ُمســتلزمات  جميع  توفيــرِ  إلى 
التحكيمّية. وأضاَف:  املَنظومــِة 
جلنة احلُــكاِم تعمُل وفقــاً لرؤيٍة 
ُقدراِت  تعزيزِ  إلى  تهدُف  تطويرّيٍة 
احلُــكام بطريقــٍة علمّيــٍة، مع 

االيجابّيِة  ضرورِة تَعضيِد اجلوانب 
للوصــوِل إلــى درجــٍة ُمتقدمٍة 
النجاِح والعمــل على توفيرِ  من 

َمنظومِة الفار. 
مــن جهته، قــاَل النائــب األول 
لرئيِس االحتاد، علي جبار: إن عدَم 
ــل في عمــِل اللجَنة من  التدخُّ
مقوماِت النجاح، مع التركيزِ على 
ام اجليدين الذين  االهتماِم باحلُــكّ
باستطاعتهم قيادة املُبارياِت إلى 
بَّر األماِن، وعدم إغفاِل تقدميِ العون 
أوضَح  بينما  الدوليــني.  للُحكام 
إنه  عريبــي:  غامن  االحتــاد،  ُعضو 

من الضرورّي إقامة املُعســكراِت 
اخلارجّيِة للُحكاِم من أجل تَطويرِ 
األداء البدنــّي مع زيــادِة املعرفِة 
في اللغــِة االجليزّية. من جانبه، 
لالحتاد، محمد  العاّم  األمني  أشارَ 
فرحان، إلى: إن اســتقاللّية عمل 
اللجنِة من أهــّم عوامل النجاِح 
على الرغم مــن صعوبته، وعلى 
الســلبياِت  تَشــخيص  اجلميِع 
املُناســبة  املُعاجلــاِت  إليجــادِ 

لتصحيحها في املوسِم املُقبل. 
وحتــدَث رئيس اللجنــة، الدكتور 
جناح رحم، قائالً: جنحنا في املوسِم 

املاضي على الرغم من التحدياِت، 
لألفضل  البقاُء  وخطتنا شعارها 
يعنــي  التَّحكيــم  جنــاَح  ألن 
التفــوَق لكرتنا، ولدينــا العديُد 
الهادفــِة للنهوِض  من األفــكارِ 
وتوســيع  الّتحكيــِم،  بواقــع 
قاعــدِة احلــكام اجليدين.واختتَم 
حديثه: طرحنا العديَد من األمورِ 
إقامِة  احلُّكاَم مــن  تخــدُم  التي 
وتوفير  اخلارجّيــة  املُعســكراِت 
وتصفية  املُناســبة  التجهيزاِت 
اخلطَط  وقدمنــا  احلُــكام،  أجورِ 
واألرقاَم اإلحصائّية عن ُمســتوى 

التحكيــِم وكيفّيــة النهــوض 
يتماشــى مع خطِط  مبا  بواقعه 

االحتادين الدولّي واآلسيوي.

تراخيص الدرجة األولى
أجنزت دائــرُة الَتراخيص في االحّتادِ 
املركــزي لكــرِة القــدم معاييرَ 
احلُصــول على الرخصــِة ألنديِة 
دوري الدرجــِة األولى للموســم 
تَسلُِم  إلى  إضافًة   ،)٢٠٢٢/٢٠٢٣)
عقــِد الالعبني املُوحــد املُصادق 
عليــه من قبل االحتاديــن الدولّي 

واآلسيوي.
وبعــد اجتماعــاٍت عــدة لدائرِة 
التراخيــص مع املُشــرِف عليها 
القدم  لكرِة  املركزّي  االحتاد  ُعضو 
إعدادَ  أجنــزت  املوســوي(  )أحمد 
الرخصِة  احلُصوِل علــى  لوائــح 
اخلاّصــة بأنديِة الدرجــِة األولى.
وســتقوم الدائــرُة يــوم الثالثاء 
املُقبل بتعميِم اللوائح إلكترونياً 
عبر البريِد الرســمّي اخلاّص بكل 
نادٍ، مع ضرورِة اإلســراع من قبل 
األنديِة بتسميِة ُمدراٍء للتراخيص 
من أجل االنخراِط في ورِش العمل 
الدائــرُة في  التــي ســتقيمها 

القريِب العاجل.
وتســلمت الدائرُة نســخَة عقد 
الالعبني املوحد املُصادق عليه من 
قبل االحتادين الدولّي واآلســيوّي، 
وســيتّم تعميمــُه علــى أنديِة 
الدوري املُمتــاز يوم الثالثاء املُقبل 
اجتماٌع موسٌع  اليوم  أيضاً.وعقَد 
التراخيــص وجلنة  دائــرَة  ضــمَّ 
شــؤون الالعبني للتباُحِث بشأِن 
آلّيِة العمل املســتقبلّية وضمان 
إعطــاِء كل ذي حق حقه، إضافًة 
واملُشــكالت  األخطاِء  تالفي  إلى 
التي كانت ســائدًة في عملياِت 
الالعبني  بني  الســابقة  ِد  التعاقُّ

وإداراِت األندية.

قاسم شالكه*
احــرز العــب منتخبنــا الوطني 
برفع اإلثقال علي عمار يســر وزن 
١٠٩ ذهبيتــان وفضية في بطولة 
اسيا للشــباب املقامة حاليا في 
طشــقند  االوزبكية  العاصمــة 
 . جديدة  وعراقية  عربيــة  وبأرقام 
اكد ذلك نائب رئيس االحتاد العراقي 

صالح،  ،مصطفى  االثقــال  لرفع 
حيث قــال: حقق رباعنــا البطل 
علي عمار يســر ذهبيتان وفضية 
واحدة في منافسات بطولة اسيا 
للشــباب بعد حقــق ذهبية في 
فعاليــة اخلطف اذ رفع ١٧١ كغم 
فيما حقق ذهبية ثانية في اجملموع 
بعد ان جمع ٣٧٣ وفضية بفعالية 

النتر بعــد ان رفع ٢٠٢ كغم وهي 
ارقام جديدة، فيما انسحب الرباع 
علــي عبــاس وزن ٨٩ كغــم من 
املنافسة بعد تعرض لإلصابة اثناء 
املنتخب  مما اضطر مــدرب  النزال 
الوطني النســحابه من البطولة 

حفاظا على سالمته.
واضــاف: هــذا اجناز اخــر يضاف 

إلجنازات الرياضــة العراقية عامًة 
ولرفــع االثقال خاصــة باإلضافة 
الى رصيــد بطلنا علي عمار الذي 
سبق وان حقق اجنازات مهمة في 

محافل سابقة.

* املنســق اإلعالمي الحتــاد رفع 
االثقال

الرباع علي عمار يحرز ذهبيتان وفضية في بطولة اسيا للشباب 

اليوم.. منتخبنا الشبابي يالقي السعودية بشعار الفوز
 في ثاني مبارياته بكأس العرب 

لقطة من مباراة منتخبنا الشبابي األولى أمام موريتانيا

علي عمار

تقرير 

نعمت عباس

في العصــر الذهبي لعالم حراســة 
املرمى العراقي ظهر العديد من حراس 
واملنتخبات  احملليــة  االندية  في  املرمى 
الوطنيــة امثال كاظم شــبيب ورعد 
والقائمة  نصيــف  وفتــاح  حمــودي 
الذين  الشــباب  احلراس  ومــن  طويلة 
مطلع  رائعة  فنية  قدموا مســتويات 
الثمانينــات من القــرن املاضي يظهر 
اســم احلارس الدولــي الطالبي االنيق 
سهيل صابر حارس مرمى ذو مواصفات 
خاصــه يتميز عــن اقرانــه بصفتني 
مهمتــني االولى باخلروج مــن الهدف 
اللتقاط الكرات العالية وميتاز باخذ دور 
القشــاش واللعب بالقدم لكونه بدء 
ممارسة كرة القدم مهاجما حيث ميتلك 
وخططية  وفنيــه  بدنيه  مواصفــات 
متميزة حارس اكادميي يتدرب على كل 
نقاط ضعفه ومــا يحتاج من تدريبات 
خاصة لتحسني قدراته يعمل تدريبات 
لنفسه بعد انتهاء الوحدة تدريبية مع 

الفريق .
حاصل على شــهادة البكالوريس في 
التربيــة الرياضيــة، اســتثمر جميع 
املفاهيــم العلمية التي درســها في 
جامعة  الرياضيــة/  التربيــة  كليــة 

بغداد وجســدها في امليدان حيث طور 
الي  انضم  والفنية  البدنيــة  قابلياته 
نادي الطلبــة 1981 بنــاًء على طلب 
املعروفة  الرياضية  والده الشــخصية 
في العراق وكانت اول مباراة شارك بها 

مع الطلبة امام الزوراء.

* كيف دخلت عالم املرمى ؟ 
منذ صغر ســني وانا اعشق التحديات 
وحتمل املسوؤلية ومركز حراسه املرمى 
يحتاج هاتني الصفتني رغم انني امتتع 
بتكنيك فني رفيع املســتوى ومهارات 
فرديه وكنت العــب مبركز الهجوم مع 
فريق الشــعبي في كركــوك واحيانا 
البطوالت  احــدى  وفي  الدفــاع  مبركز 
الشعبية وفي مباراة لم يحضر حارس 
وكان شقيق  الشــعبي  فريقنا  مرمى 
االكبر كابنت ومسؤول الفريق فقال لي 
العب حارس مرمى وشاركت في املباراة 
اجلميع  ابهر  متميز  وقدمت مســتوى 
اكملت البطولة حارسا وحصلنا على 

لقب البطولة.

* الفرق التي مثلتها؟ 
نــادي الثورة نــادي واحد حزيــران نادي 
الطلبــة نادي الطيران نــادي اخلطوط 
الهنغاري  فــان  نــادي  الرشــيد  نادي 

املنتخبات العراقية.

* ما ابرز اإلجنازات التي حققتها ؟ 
بطولــه كاس العرب عام 1985 بطوله 
التأهل الى   1985 الرياضية عام  الدورة 
اوملبياد سيئول عام 1988 بطوله كاس 
العرب عام 1988 مع نادي الطلبة دوره 
ابطال اسيا املركز الثالث بطوله دوري 4  
بطوالت بطوله محليه ينظمها االحتاد 
العراقــي كل عام 4 بطــوالت بطوله 
الشباب  الهندية ومع منتخب  بنكلور 
فزنا في املركز الثالث في بطوله اسيا 

في تايلند 

* وماذا حتقق من االجنــازات اخلارجية 
في االحتراف ؟ 

13 لقب مع الســد  حصلــت علــى 
ابطال  دوري  ابرزها بطولــه  القطــري 
لبطولة كاس  الثالــث  ومركز  اســيا 
الســنيه  املراحل  وفي  لالندية  العالم 
مع الســد القطري ظفــرت مبا يعادل 
30 بطولــه و3 اجنازات مع اجليش وعلى 
املركــز الثالث مع منتخــب قطر في 
املونديــال العســكري وابــرز اجنازاتي 
مع احلراس اكتشــاف احلارسني سعد 
الشــيب افضل حارس مرمى في اسيا 
عام 2019 ومشــعل برشــم واحلارس 
محمد صقر عام 2011 اختير من قبل 
الفيفا افضل حراس العالم عام 2011 

اشــرفت على تدريب املنتخب العراقي 
خلمــاس الكره ولي جتــارب ناجحة مع 
منتخب العراقي وخاصه مع بيلني عام 

2001 في تصفيات كاس العالم 

* ما هو الفرق بني حراس مرمى االمس 
وحراس مرمى اليوم ؟ 

املرمى الســابقني لهم مكانه  حراس 
خاصة فــي نفســي النهــم ميتازون 
باملوهبــة وهناك منافســة كبيرة بني 
احلراس وانا في كثير من املناسبات لم 
انــال نصيبي برغم اننــي اقدم افضل 
املســتويات اما حراس اليوم ينقصهم 
الكثيــر النهــم يفتقــدون ابســط 
االساســيات بعالم املرمــى وهذا ناجت 
الذين  من عمل مدربي حــراس املرمى 
يتحملون كل هــذه االزمه برغم وجود 
بعض املدربــني املتميزين فــي الدوري 

العراقي.

*  ابــرز املدربــني الذين اشــرفوا على 
تدريبك؟ 

ادين للعديــد منهــم بالفضل، لكن 
يبقــى الكابنت محمد ثامــر والكابنت 
قاسم محمد ابو حديد، هما األبرز في 

مسيرتي بني اخلشبات الثالث.
* بطولة اخلليج املقبلة ســتقام في 

البصرة ماهي توقعاتك لها؟

االهم من اســتضافه البطولة هو بان 
وتاريخ  يليق بحضارة  نظهر مبســتوى 
العــراق وخطوه اولى للنجــاح واقناع 
العالــم باننا قادرون على اســتضافه 

اكبر البطوالت العاملية. 

* هــل حقــق ســهيل صابــر كل ما 
يتمناه؟

بفضل اهلل حققت ما كنت اصبو اليه 
مدربا وحارســا مع االنديــة والكن مع 
اســود الرافدين لم انال نصيبي والكن 
اهلل ســبحانه وتعالى عوضني باوالدي 
احمد الذي يلعب مبركــز املدافع بنادي 
الســد واملنتخب القطري ورامي يلعب 
لنادي  وهدافا  املهاجمــني  مبركز خلف 

العربي امتنى لهما تألق واالبداع 

* ماذا تقول عن كاظم  شبيب؟ 
الكابنت كاظم شبيب احلارس العمالق 
في زمانه واملــدرب العراقي احملترف في 
قطر وفي اكادميية اســباير ونادي قطر 
له وقفه  القطريــة كانت  واملنتخبات 
انطباع  اعطى  عندما  معي  مشــرفه 
طيبا عــن كفاءتي  التدريبية واملعروف 
عن كابــنت كاظم حريصا على الكوادر 
العراقية ودعمهــا في دوله قطر ادعوا 
اهلل ان يحفظــه النــه مثــال وقدوه 

صاحلة.

سهيل صابر مدرب حراس المرمى األكاديمي صاحب اإلنجازات الكبيرة
يواصل مسيرة نجاح وتفوق 

سهيل صابر

محمد نجم الزبيدي 
احلديث عن لعبة السباحة في نادي 
اجليش الرياضــي كانت لها صوالت 
الرياضية  االلعــاب  وجوالت كبقية 
في النادي العريق حيث انها حققت 
اجنــازات تلــو اإلجنــازات، وعليه ان 
الهيئة االدارية لنادي اجليش الرياضي 
كان لها دور علــى متابعة لاللعاب 
الرياضية التابعة لهذا النادي ومنها 

رياضة السباحة.
العراق لهذا  اندية  الفوز في بطولة 
العام: حصلت الفرق الرياضية على 
املراكز االولى ومن خالل املشــاركة 
في تلــك البطولة املذكــورة حيث 
حصل ســبا على املركز االول فريق 
املتقدمــني وحصل فريق الشــباب 
على املركــز االول فيما حصل فريق 
الناشــئة على املركــز االول ,ولهذا 
ان ســباحي هذا النادي قدموا اروع 
صــور االبداع والتالــق حيث حصل 
االول  املركز  الســباح احمد اجــود 
في ســباحة 5 متر حــرة و مئة متر 
حرة وطيــف نعمان حصل هو االخر 

على املركز االول في خمســون متر 
ومئــة متــر و مائتان متر ســباحة 
على الظهر والســباح بكر ســالم 
حصل على املركز االول في سباحة 
خمســون متر حره و مئة متر حرة 
ومائتان متر حــرة واربعة مترو الف 
خمســمائة متر حره  وهو االول في 
العراق ومحمــد عصام حصل على 
املركز االول في سباحة خمسني متر 
ظهر و مئة متر ظهــر ومائتان متر 
ظهر فيما كان الرقم العراقي باسم 
الســباح احمد عصام في خمسني 
متر فراشــة ومئة متر و مائتان متر 
فراشــة اما في فئة الشــباب فقد 
جــاء الســباح احمد عــالء باملركز 
االول في سباحة خمسني متر حرة 
ومائة متر حرة وخمســني متر صدر 
ومائة متر صدر فيما حاز الســباح 
املركز االول  حسني علي خليل على 
في ســباحة خمســني متر ومائة 
متر ظهر و خمســني متر ومائة متر 
فراشــة .. اما على صعيد الناشئني 
فقد حصل السباحون وهم كل من 

علي حسني عبداهلل جعفر محمد 
صادق وموســى هاشم على افضل 

النتائج املتميزة.
وعلــى صعيــد منتخب كــرة املاء 
الذي هــو االخر حصــل على املركز 
االول فــي الــدوري العراقي وكذلك 
القفــز الى املاء حيــث حصل على 
املنتخبات  على  ويشرف  االول  املركز 

هو  املذكــورة  العمريــة  للفئــات 
البطل  محيبس  عبدالرضا  الكابنت 
الذي ال يقهر في السباحة العراقية 
من  ويعــد  واالســيوية  والعربيــة 
الســباحني االبطال الذين ســجل 
العراقي على  الرياضي  التاريخ  لهم 

صعيد السباحة .
وان هذه النتائج املتميزه التي حصل 

عليها السابحون ما كانت تنجز لوال 
الدعم املســتمر واملتابعة اجلادة من 
قبل السيد وزير الدفاع جمعه عناد 
ســعدون احملترم وكذلك من الفريق 
الركن سمير عبد الكرمي امني السر 
الذي  اجليش  اركان  لرئاســة  االقدم 
يســعى دائما وابدا مــن اجل دعم 
واســناد الرياضــة في هــذا النادي 
العريق وكذلك الدور البارز الذي بذله 
اللواء قاسم محمد حسني املاجدي 
االمــني املالــي للنــادي  ومتابعته 
املســتمرة للفرق الرياضية  وكذلك 
االخوه اعضاء الهيئة االدارية وهم. 

اللواء املتقاعد محمد عبود سلمان 
و اللواء فارس حكمت وحيدر ســكر 
امــني الســر و وليد لعيبــي مدير 
ادارة النادي و العميد اســامة راضي 
العميد  زهير محمد  و  الســاكني 
صالح وحيدر ابراهيــم , ولهذا جند 
ان الرايضه في نادي اجليش الرياضي 
صاحــب التاريــخ واالمجاد تســير 
النادي  بخطوات واثقة وراسخة في 

العريق

رياضه السباحة في نادي الجيش الرياضي.. تالق وإبداع 

عبد الرضا محيبس
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--1
لو قيل لي :

ما هي اخلسارة التي ال تعّوض ؟
لقلُت :

فقدان األب انه اجلرح الذي ال يندمل 
--2

اّن االنســان مهما علت ســنه ال يســتغني عن حنان 
األبوة الغامر وأنفاسها الطاهرة الندية حيث ال يختص 
االحتيــاج لألب مبرحلة زمنية معّينــة بل تبقى احلاجة 

قائمة بامتداد العمر .
وطعم اليتم مّر املذاق 

 – -3
وحني يفقد االبن أباه يفقــد الكهف احلصني ، وامللجأ 
األمني ، والقلب املّوار بأندى املشاعر والعواطف ، والنبع 

املتدفق باحلكمة وبأحلى النصائح وأصدق املواعظ ...
وكل هذا مما ال يعوض على االطالق .

--4
اّن الساعة التي يقضيها االبن في رحاب أبيه ال تعدلها 

أيام طويلة حافلة بكل ما يُْبِهُج ويسر .
--5

اّن احملبة التــي يلفيها اهلل في قلــب االب البنه واالبن 
البيه تعتبر أغلى الكنوز وأثمنها على االطالق .

ومن هنا تبقى جمرة الرحيل مســتعرة في القلب دون 
انطفاء .

--6
ومباذا ُيكن أْن تُقابل احســاَن أبيك اليك وقد أفنى من 

أجلَِك ُعُمرَُه وبََذَل كل ما يلك .
--7

متر الســنون واألعوام ولكن املصيبــة بفقد األب تترك 
بصماتها املوجعة في الوجدان وتشــتعل نيران الفراق 

بني حنايا الضلوع .
وأمر اهلل نافذ على كل حال والبد من التســليم ألمره 

وقضائه 
انا هلل وانا اليه راجعون .

--8
وقد وقفُت على قصيدة رقيقة لشــاعر يرثي أباه ورأيُت 
من املناسب أْن انقلها لكم، وال يحضرني االن اسم هذا 
الشــاعر االّ أنه استطاع أْن يترجم في شعره ما جتيش 

به صدورنا .
واليك القصيدة :

لو أمطرْت ذهباً مْن بعِد ما ذهبا 
ال شيء يعدُل في هذا الوجودِ أبا
مازلُت في ِحجرِِه طفالً ياُلعبني 

تزدادُ بَسمُتُه لي كلما تَِعبا
لم يَحِن ظهرَ أبي ما كاَن يَحِملُُه 

لكْن ليحملني مْن أجلَي انحدبا
وكنُت أحجُب عن نفسي مطالبها 
فكاَن يكشُف عما أشتهي احلُُجبا

أغفو وأُمنيتي سرٌّ يناُم معي 
أصحو وإذ بأبي ما رُمُت قد َجلبا

يا ليتني األرُض متشي فوَقها فأرى 
من حتِت نعلَك أني أبلُغ الُشهبا

مهما كتبُت بِه شعراً فإنَّ أبي في 
القدرِ فوَق الذي في الشعرِ قد ُكتبا

يا مْن لديَك أٌب أهملَت طاعتُه 
ال تنتظر طاعًة إْن ِصرَت أنَت أبا

فالِبرُّ قرٌض إذا أقرضتُه ألٍب 
يُوفيَكُه ولٌد والِبرُّ ما ذهبا

ال تنتظر موتَُه ِصْل في احلياِة أبًا
ال ينفُع الدمُع فوَق القبرِ إْن ُسِكبا .

الخسارة التي ال تعّوض 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

البصرة - سعدي السند:
25  فنانة تشــكيلية مــن البصرة 
جمعهن مرسم الغدير بالتعاون مع 
البصرة لتشهد  الفنانني فرع  نقابة 
بتجاربهن املدينــة الفيحاء كرنفاال 
تشــكيليا مبهجــا قّص شــريط 
اخلزاف ماجد عباس  الفنان  افتتاحه 

بحضور نخبوي جميل جدا.
جتــارب  وتنوعــت  تعــددت  لقــد   
املشــاركات بشــكل ملحوظ وهي 
عصــارة جتارب حلوة فلــكل واحدة 
جتربتها واســلوبها وتعاملها الفني 
اخلاص مــع عاملها التشــكيلي ألن 
الفن إحساس وإبداع وتعتمد عملية 
املوهبة  الناجحــة علــى  الرســم 
معروفة  اســماء  واجلميع  واالبتكار 
لهــا ثقلهــا االبداعي فــي ميدان 

التشكيل العراقي.
 والذي أســعد اجلميــع هو ان اغلب 
لوحــات املعــرض مفرحــة وزاهية 
وتشــير إلى البهجــة وبعيدة كل 
البعــد عن الشــؤم و الســوداوية 
وتتحلــى بطابــع مليء بالبشــائر 
من خــالل التنوع الذي ســادته روح 
التي  اللونية  والتقنيــات  التفــاؤل 
تنوعت بتنقالتها املدروسة لتضيف 
التــي تعطي  الســعادة  أجواء من 
للمتلقي انطباعا عن الســرور الذي 
تتصف به كل لوحــة عبر جمالية 
مــن طراز خــاص إجــادت التعامل 
معها كل املبدعات املشــاركات في 
هذا الكرنفال وهّن اســماء الرومي 
وأســماء ســمير وأماني الدوسري 
احلمود  وانتصــار  اللعيبي  وأمانــي 
وباسمة احلسن وتبارك عماد  لنخرج 
بنتيجة مفادها ان هذا التوجه العام 
عند املــرأة الفنانة هو توجه إيجابي 
تفاعلت معه بأحدث وأحلى أشكاله 
والعلمي  التقنــي  جوابها  لتعطي 

واملنطقي واجملتمعي على التساؤالت 
الفرح هو  بأن  بشــكل عام مؤكدة 
بادرة  ليكــون  املعرض  هــذا  عنوان 
باألمــل احلقيقي وهذا  خير تتحلى 
يعني اننا شاهدنا حتوالً غير تقليدي 
الســعادة  وأســاليب  تقنيات  نحو 
التي تعد بشــارة لقادم اجمل  وهي 
باألحساس  ممارسات جمالية حافلة 
وينمي  الفنية  الذائقة  يسعد  الذي 
فيهــا روح التواصــل مع الرســم 
الــذي لــه أهمية كبيرة فــي حياة 
الفــرد واجملتمع ، فهو حقا وســيلة 
أساســية يتم من خاللها ترجمة ، 
وتوثيق العوالم مــن حولنا  كما ان 
املشــاهد الذي يشد انظاره مع كل 

لوحة في املعرض سيرى ان الفنانات 
املشــاركات   ٢٥ ال  التشــكيليات 
قد تعاملن تقريبا مــع كل املدارس 
وخضن  عامليا  املعروفة  التشكيلية 
املــدارس بحرفية  تلك  التعامل مع 
عاليــة وتقنيات مبهــرة وانتقاالت 
مدروسة لنشهد في هذا الكرنفال 
حضــورا لكل ما جــاءت به مدارس 
التعامل  اتقــن  التــي  التشــكيل 
معها كبــار فنانــي كوكب األرض 
فقد تواجدت فــي اللوحات املدارس 
الرمزية  والواقعية  الواقعية  الفنية 
والرومانسية  التجريدية  واملدرســة 

والتكعيبية وغيرها.
 وقــد اختتمــت فعاليــة املعرض 

بجلســة نقدية حتدث فيها كل من 
الفنان املســرحي الدكتــور مجيد 
خضير  خالد  الفني  والناقد  اجلبوري 
جنان  الدكتورة  والفنانــة  الصاحلي 
محمــد وكانــت هنــاك مداخالت 
ناصر  نــوري  الفنــان  مــن  جميلة 
والفنان عبــد العزيز الدهر والفنانة 
رجاء احلبيب والفنانة واالديبة أسماء 
الدكتــور قيس  والفنــان  الرومــي 
الدكتور حســني  والفنان  عيســى 
النســوية  التجربة  لتقييم  النجار 
في مجال الفن التشكيلي وقد اثروا 
بروعة  للمعرض  النقدية  اجللســة 
النسوية  التجارب  عن  انطباعاتهم 

في املعرض.

ذي قار - الصباح الجديد:
املوسيقى على  بنغمات  أشبه  طرقات 
الياســري ذو السبعني  يد احلاج غالب 
التراثية في  عاما وهو يصــوغ حتفــه 
ورشــة عمله الصغيرة بشارع احلبوبي 
وســط مدينة الناصرية هــذا املصنع 
الصغير للفن واإلبــداع يعرفه اجلميع 
حني يتجمع حوله جيل اخلمســينيات 
والستينيات من العمر لتبادل احلديث أو 
اقتناء عصا يتكئ عليها من كان عتيا. 
أهالــي مدينة  الياســري مــن  غالب 
مســكنه  في  القدامــى  الناصريــة 
وورشــته الصغيرة القريبة منه يقول 
انه يتلك هواية ال يكــن له ان يبتعد 
عنها ومنها صناعة الهودج واملضايف 
واألضرحــة املصغرة والديــوان العربي 
حيث يقوم بعرضها في ورشته ومنها 

من يقدمها هدية لألصدقاء واألقرباء.
منــزل الياســري ملــيء بالكثير من 

اإلبداعات الفنية حيــث تتوزع القطع 
التراثيــة هنــا وهناك والتــي يترقبها 
يتلمس  بالســعادة وهو  بعيون تشعر 
حتفــه التــي أمضــي وقــت طويــل 
بصناعتها ويتحــدث عنها بزهو وفخر 

ويشير الى انه املهندس والصانع معا.
يضيــف الياســري ان موهبته تعيش 

بداخلــه ويتلك حســا إبداعيا حيث 
يقوم بالعمل داخــل املنزل وأحيانا في 
ورشــته ويجلب املواد اخلام من أماكن 
مختلفة من داخل وخارج العراق ويشير 
الــى ان قســم منها معــروض للبيع 

يرغبها الزبائن من محافظات اخرى.
يفتخــر الفنــان الفطــري مبصوغاته 

الطفــل  كاروك   " أبرزهــا  التراثيــة 
الرضيع " حيث وضع فيه ابداعه بكل 
التفاصيل، إضافة الى الهودج املزخرف 

بصورة جتذب الناظرين.
فــي صناعة  هوايته  الــى  إضافــة 

املوروثات يهوى الياســري اقتناء الفريد 
واملميــز منها يشــير الى انــه يتلك 
سيفا عمره 250 عاما توارثه من اآلباء 
في  يســتخدم  ومازال  كان  واألجــداد 

عاشوراء  ايام  العزاء  مراسيم  احياء 
ويوضــح ان صناعــة عجينته 

كانت في تركيا وطرق احلديد 
كان في إيران ليكون بشكل 

مميز.

سبعيني يهوى صناعة التراثيات واقتنائها في الناصرية

معرض تشكيلي لفنانات مبدعات
 جمعهن مرسم "الغدير" 

  بالتعاون مع نقابة الفنانين فرع البصرة

ميسان - الصباح الجديد:
احتفلت جامعة ميسان بطالبها االوائل في التخصصات 

الطبية ومن مختلف املراحل ملن حصل على املركز األول في 
كل تخصص ومرحلة جامعية فضال عن تكرمي نخبة من 

األساتذة ممن حقق متيزا في عطائه التدريسي..
وقال رئيس اجلامعة عبد الباسط محسن: ان اجلامعة برغم 

قلة الدعم واالمكانيات اال ان كلية الصيدلة التابعة لها 
سعت إلقامة هذه االحتفال الذي يعطي للطلبة دافعا 

معنويا للتقدم والتفوق وكذلك هي رسالة جامعية حلث 
الطلبة وعوائلهم على االهتمام بالعلم والتعليم، سيما 

بعد ان حققت جامعة ميسان مراكز متقدمة على مستوى 
جامعات العراق في االمتحانات الوزارية لهذا العام.

بغداد - الصباح الجديد:
صدرت عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار طبعة 

جديدة وأنيقة من مذكرات شاعر العرب األكبر محمد 
مهدي اجلواهري. 

وتكفلت الوزارة عبر املطابع احلديثة واملتطورة في 
دار الشؤون الثقافية بإخراج النسخة اجلديدة بحلٍة 
أنيقٍة تليق بتأريخ الشاعر الكبير وسيرته العاصفة 

والطويلة في الشعر والسياسة واحلياة.
ويتزامن صدور الطبعة اجلديدة مع مشروع أطلقته 

الوزارة إلعادة طباعة العديد من الكتب العراقية 
املهمة، وحلول الذكرى اخلامسة والعشرين لرحيل 

شاعر العرب األكبر محمد مهدي اجلواهري في السابع 
من شهر متوز لسنة   1997 والعشرين 

بالعاصمة السورية 
 .دمشق   

جامعة ميسان تحتفل بطالبها 
األوائل في التخصصات الطبية

صدور مذكرات الجواهري 
بطبعة جديدٍة وأنيقٍة

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

متابعة - الصباح الجديد:
أصالة  السورية،  الفنانة  طرحت 
نصري، أغنية باللغة الكردية ألول 
مرة إلى جانب اللغة العربية، في 
ألبومها  "كفوكيم"مــن  أغنية 

الذي طرح  اجلديد شــايفة فيك 
بداية األسبوع.

وقبــل عدة أيام، أعلنت شــركة 
الرســمي  حســابها  عبر  روتانا 
بتطبيق "انســتغرام" عن موعد 

الطرح ألبوم نصري اجلديد شايف 
فيك.

ونشرت نصري برومو األلبوم قبل 
أيام عبر حسابها اخلاص، وتفاعل 
معها عــدد كبير مــن اجلمهور، 

الذي شــدد علــى اتقانها اللغة 
الكردية.

وعلق اجلمهور بـــ حماس، وأمان 
الكرديــة روعة،  أمــان، واألغنية 
ومولعة اجلو أصول، كما تفاعلت 

ابنتهــا شــام وعلقت: يا 
أنتــي عظمة على  ماما 
يا  الكل  يا ست  عظمة 

غالية..

ألول مرة.. أصالة نصري تغني باللغة الكردية 

بغداد- الصباح الجديد
صدر عن مؤسسة الصباح اجلديد 
للنشــر امــس االثنــني، كتاب " 
 – العراقية  التشــكيلية  احلداثة 
طيران مبكر فوق سماء مضطربة 
زاير، مؤسس  " للراحل إسماعيل 
الصبــاح  وجريــدة  املؤسســة 

اجلديـد.
الذكرى  في  الكتــاب  يأتي صدور 
في  لوفاتــه  األولــى  الســنوية 
متوز  مــن  والعشــرين  التاســع 
املشــهد  ويتناول  املاضي،  للعام 
التشــكيلي العراقي مــن زاوية 
تاريخية، إضافة الى اضاءات على 
جتارب فنانــني، اســهموا في ما 
وصفه زاير بالطيــران املبكر فوق 
سماء مضطربة، من بينهم جواد 

سليم وضياء العزاوي.

يذكر ان الراحــل كان يعتزم طبع 
الكتاب قبل رحيله، غير ان القدر 
لم يهله، ومن هنا تبنت ظفار زاير 

ابنته، رئيس التحرير واملؤسســة 
احلالي طبــع الكتاب واصداره في 

ذكراه السنوية األولى.

الحداثة التشكيلية العراقية
بغداد - الصباح الجديد:كتاب للراحل إسماعيل زاير

وجهت وزارة الثقافة، بتأهيل بيت الشاوي 
فــي العاصمة بغداد ليكــون مقراً دائماً 

للمجمع العربي للموسيقى.  
وذكر بيان للوزارة تلقت " الصباح اجلديد 
" نسخة منه، ان وزير الثقافة والسياحة 
واآلثار حســن ناظم، التقــى في مكتبه 
الرســمي مبقر الوزارة مدير اجملمع العربي 
للموسيقى التابع جلامعة الدول العربية 
هشــام شــرف، وممثل العراق في اجمللس 
التنفيذي في اجملمع العربي للموســيقى 
الدكتــور حبيب ظاهر العبــاس وحضر 
العام  املدير  املوسيقار عالء مجيد  اللقاء 

لدائرة الفنون املوسيقية. 
وأكد الوزير أنَّه بعد استكمال الهيكلية 
ومكافحة  اإلصــالح،  وإجــراءات  اإلدارية 
الفساد نتجه اآلن نحو تأسيس مشاريع 
ثقافيه كبرى من بينها تشــييد مسرح 
ومتحف ومركز للفنــون، فضالً عن دعم 

الفنون، وتهيئة األجواء املناسبة لذلك. 
ووجه ناظم، باتخاذ اإلجراءات املناســبة 

لتهيئــة 
الشــاوي  بيت 

وتأهيله  التراثي 
مقــراً  ليكــون 

العربــي  للمجمــع 
للموســيقى بعد إخالء 

وترميمــه  محتوياتــه 
والتنسيق مع اجلهات املانحة 

بهذا الشأن.
وأشــار الوزيــر إلــى أنَّ الوزارة 

ماضيــة فــي تفعيل النشــاط 
املوسيقي، وأن يبقى مقر اجملمع العربي 
ليســتعيد  بغداد  في  للموســيقى 
العــراق دوره الريــادي فــي مجــال 

املوسيقى. 
من جانبه، قدم مدير اجملمع هشام 
شــرف شــرحاً عن طبيعة عمل 
اجملمع العربي للموســيقى منذ 
بغداد ســنة   تأسيســه فــي 

1975مؤكــداً مكانــه العراق 
الرائدة في الفنون املوسيقية.

بيت الشاوي.. مقر دائم للمجمع بيت الشاوي.. مقر دائم للمجمع 
العربي للموسيقى في بغداد العربي للموسيقى في بغداد 

في ذكراه السنوية األولى
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