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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ادان مندوبو 14 عشرة في مجلس 
الدول  الدولــي، من بينهــا  األمن 
العضويــة،  ودائمــة  العظمــى 
القصف التركي الذي طال مصيف 
زاخو مبحافظة  برخ في منطقــة 
الدول  دهــوك، وفيما دعت هــذه 
الى احترام ســيادة البالد وسالمة 
أراضيها، داعمــة مطالبها بفتح 
حتقيق دولي شــفاف بهذا الشأن، 
اتهــم مندوب تركيا فــي اجمللس، 
حزب العمال الكردستاني بالوقوف 
خلف قصف املصيف، مشيرا الى 
ان بــالده حترص علــى عدم تعرض 

عالقتها بالبالد الى الضرر.
فؤاد حســن،  اخلارجية  وزير  وكان 
بتناول  اســتهل كلمتــه  الــذي 
التركــي  القصــف  تفاصيــل 
للمصيــف، احــاط مجلس االمن 
فــي الكلمــة ذاتهــا بتفصيالت 
واعدادها  التركيــة  االنتهــاكات 
واخملاطبات الرســمية، سواء التي 
تبودلت بن البلدين او مع املنظمة 
األممية حن قال:« هــذا العدوان – 
قصف مصيف برخ - دليل ملموس 
تركيا  أمام اجمللس على اســتمرار 
بتجاهــل مطالبات العراق بإيقاف 
املستمرة  العسكرية  انتهاكاتها 
للسيادة العراقية، وسحب قواتها 
العراقية،  األراضي  من  العسكرية 
فعلــى ســبيل املثــال، ال احلصر، 
فمنذ عــام 2018، مت توجيه )296( 
)مئتن وســت وتســعون( مذكرة 
رســمية ثنائية صادرة عــن وزارة 
نظيرتها  الى  العراقيــة  اخلارجية 
هذه  على  لالحتجــاج  التركيــة، 
مجموعها  بلَغ  والتي  االنتهاكات، 

واملوثقة  اآلن،  حلد  انتهاكا   22,742
مبوجب الرســائل املتطابقة البالغ 
عددها )8( )ثمان( رسائل متطابقة 
موجهــة مــن املنــدوب الدائــم 
جلمهوريــة العــراق الــى كل من 
العام  واألمن  األمن  رئيس مجلس 
لــأمم املتحدة، والصــادرة كوثائق 
رســمية من وثائق مجلس األمن، 
بالرمز  التي صدرت  الوثيقة  آخرها 
S/2022/500  في 2022/6/23، وقد 
ســبق كذلك أن جلأ العــراق الى 
مجلســكم املوقر بعقد جلسته 
2015، بشــأن  7589 عــام  رقــم 
التوغل العســكري التركي داخل 
اجمللس  العــراق  وطالب  أراضيــه، 
إدانة  يتضمن  قــرار  بإصدار  آنذاك 
هذا التوغل وسحب تركيا لقواتها 
العراقية،  األراضي  من  العسكرية 
لكننا في هــذه احلالة قد توجهنا 
الى مجلســكم املوقر مباشــرة 
لتقدمي شــكوى وتوثيق جرمية ضد 
التركي  اجليش  ارتكبها  اإلنسانية 
وفــي منطقة  النهار  في وضــح 
خاليــة من أية مظاهر مســلحة 

غير شرعية«. 
وقبيــل انهــاء كلمته اوجــز وزير 
اخلارجية مطالب البالد من مجلس 

األمن في:
1. إصدار قرار يلزم تركيا بســحب 
قواتهــا العســكرية مــن كامل 
االراضــي العراقية، حيث أن تواجد 
هذه القوات غير شرعي ولم يكن 
العراقية،  احلكومــة  مــن  بطلب 
وليس هناك اي اتفــاق او اتفاقية 
عسكرية أو امنية بهذا اخلصوص، 
الى زعزعة  تواجدها ســيؤدي  وأن 
الوضــع االمني وخلــق حالة عدم 

االستقرار.
2. توجيــه إدانــة قوية جتــاه هذا 
العــدوان، والعمــل علــى ضمان 
الفعل  هــذا  مرتكبي  مســاءلة 
الشنيع الذي اســتهدف املدنين، 
بوصفــه تهديدا لأمــن القومي 
العراقي، وللسلم واألمن اإلقليمي 
والدولي، عبر تشــكيل فريق دولي 
مستقل للتحقيق في هذا العمل 

العدواني.
3. نطالــب بإدراج بنــد احلالة بن 
العراق وتركيــا على أجندة اعمال 

مجلــس االمــن، نظــرا لتكــرار 
اخلروقات التركية لأراضي واالجواء 
العراقية منذ ســنوات عدة، والتي 
تسبب بوقوع ضحايا من العراقين 

العزل. 
4.  إلزام احلكومــة التركية بدفع 
اخلسائر  عن  الناجمة  التعويضات 
التــي حلقت باملدنيــن الُعزل، وما 
جنــم عنه مــن توقف نشــاطات 
اقتصادية وســياحية نتيجة هذا 

القصف املدفعي التركي.
وتابع بشــأن ما يقع علــى عاتق 

قائال: » إذ يؤكــد العراق على إبداء 
شــفاف،  نحو  وعلى  املســؤولية 
وسالمة موقفه جتاه ترسيخ األمن 
واالســتقرار اإلقليمين والدولين، 
يعرب العراق عن استعداده الكامل 
للعمــل مع االمم املتحــدة والدول 
االخــرى املعنية من اجــل إخراج 
عناصر احلزب العمال الكردستاني 
التركي مــن األراضي العراقية الن 
وجودها يسبب زعزعة االمن وخلق 

حالة عدم االستقرار في العراق«.
في املقابــل، قال مندوب تركيا في 

مجلس األمن الدولي امس األربعاء، 
إن حزب العمال يقف خلف قصف 

مصيف في محافظة دهوك.
وقال املندوب فــي كلمته: »نؤكد 
على حفظ ســيادة ووحدة العراق، 
بينمــا ينتهكهــا إرهابيــو حزب 
العمــال الكردســتاني كمــا أن 
لديها  ليس  العراقية  الســلطات 

سلطة على مدينة سنجار«.
العمــال  »حــزب  أن  وأضــاف 
الكردستاني مســؤول عن مقتل 
نحــو 40 ألف شــخص في بالدي، 

احلكومــة  مســؤولية  أن  كمــا 
الدولي  القانون  العراقية مبوجــب 

هي إيقاف نشاط هذا احلزب«.
وتابــع »ال نقبل أن يكون العراق وال 
أي دولة أخــرى منطلقاً لهجمات 
اإلرهابيــن، كما ال نريــد ان تضرر 
عالقاتنا نتيجة حسابات سياسية 

في العراق«.
وبــن »تواصلنا مــع احلكومة في 
العراق واقليم كردستان فوريا بعد 
وأوضحنا استعداد  الهجمة  وقوع 
تركيــا التخــاذ كافة اإلجــراءات 
للوصــول الى احلقيقة«. ، وأشــار 
إلى أن »حزب العمال الكردستاني 
10000 كيلومتر  يتحكم مبساحة 

مربع من األراضي العراقية«.
وعلى الرغــم من ان مجلس األمن 
الدولي، اصدر بيانا في وقت سابق 
ادان فيــه االعتــداء التركي على 
مصيف برخ، اال ان اجللسة شهدت 
تنديدا واســعا باالعتــداء وادانات 
الدول  اذ اعلن مندوبو  صريحة له، 
األعضاء في اجمللس، تضامنهم مع 
أراضيه وتنديدهم  العراق وسالمة 

مبا تعرض اليه
 والدول التــي نددت بالقصف هي 
والصن  وروسيا  وبريطانيا  )فرنسا 
وغانا  واملكسيك  واإلمارات  والهند 
وايرلندا والنــروج والغابون والبانيا 

والبرازيل وكينيا(.
وقالت مندوبة فرنســا في كلمة 
لها خالل اجللسة في هذا الشأن: 
»نديــن بأشــد العبــارات هجوم 
مصيــف برخ ونطالب مبحاســبة 

مقترفي هذه الهجمة«.
وأضافــت، »ندعم شــعب العراق 
بتحقيق  الكاظمي  التــزام  ونؤيد 

األمن واالستقرار اإلقليمي«.
وقال مندوب روسيا، »تابعنا بشكل 
مفزع قصــف مصيف برخ وندعو 
معلناً  باحلــادث«،  التحقيــق  إلى 
واســتقراره  العراق  لـ«أمن  دعمه 

وسيادته«.
وشــدد مندوب روسيا، »على ابعاد 
العــراق عــن تصفية احلســابات 
الدوليــة وضــرورة التوصــل الى 

احللول السياسية«.
الصن، »ندين  بدوره قال منــدوب 
هجــوم مصيــف بــرخ ونرفضه 
وندعو جميع األطراف الى التعاون 
مع العــراق في حتقيقــه واحترام 

سيادته«.
ومــن جهتهــا قالــت مندوبــة 
بريطانيــا، ندين اعتــداء مصيف 
العراقي  التحقيــق  وندعــم  برخ 

بالهجمة«.
وشــددت مندوبة بريطانيا، »على 
التــزام جميع االطــراف بالقوانن 
الدولية«، معلنة دعمها »استقرار 

العراق وسيادته«.
كما قال املندوب اإلماراتي، »ندعم 
بناًء على طلب  اجللســة الطارئة 
ونقف  إجراء حتقيق  وندعم  العراق 
مــع اإلجــراءات التــي يتخذهــا 

العراق«.
وشــدد املنــدوب اإلماراتــي على 
»ضــرورة احتــرام ســيادة العراق 

وسالمة أراضيه«.
كما دان مندوبــو إيرلندا والغابون 
والنرويج  والبانيا  والهنــد  وكينيا 
الهجوم  والبرازيــل،  واملكســيك 
على دهوك وأعلنوا تضامن دولهم 
دعم  وجددوا  العراقي  الشعب  مع 

سيادة البالد.

من بينها الدول دائمة العضوية 

وزير الخارجية يطالب بضمان مساءلة مرتكبي قصف برخ ودفع تعويضات خسائره

مندوبو 14 دولة عضو في مجلس األمن يدينون اعتداءات تركيا 
ويدعون الحترام سيادة البالد

السليمانية - عباس اركوازي:
الدميقراطــي  احلــزب  هــدد 
الكردســتاني بتشكيل الثلث 
املعطــل، فيما لــو مت التجاوز 
على مطالبته مبنصب رئاســة 
االحتاد  قبــل  من  اجلمهوريــة، 
الذي  الكردســتاني،  الوطنــي 
اعلن متســكه مبنصب الرئيس 
واســتعداده للتصويــت عليه 

داخل مجلس النواب.
وفــي ظل عدم توصــل احلزبن 
الوطنــي  )االحتــاد  الكرديــن 
والدميقراطي الكردستاني(، الى 
اتفاق حول اعتماد مرشح واحد 
لرئاســة اجلمهورية، فان تكرار 
ســيناريو عام 2018 هو االقرب 
احلزبان  يذهب  بان  احلصول،  الى 
مبرشــحن للتصويــت علــى 
اختيار احدهمــا داخل مجلس 

النواب.
وكان وفــد رفيع املســتوى من 
الكردســتاني  الوطني  االحتادد 
قد وصــل بغداد مســاء امس 
مع  حــوارات  الجراء  االربعــاء، 
االطار  فــي  املنضوية  القــوى 

الدعم  بغية حشد  التنسيقي 
ملرشحه برهم صالح.

السياسي  املكتب  عضو  وأكد 
لالحتــاد الوطنــي رزكار علــي 

متســك حزبه بترشــيح برهم 
ملنصب  ثانيــة  لوالية  صالــح 

رئاسة اجلمهورية.
وقال علي في تصريح، إن االحتاد 

بالتجديد  متمســك  الوطني 
ثانية،  لواليــة  صالــح  لبرهم 
وانــه ال يوجــد اي تغييــر في 
موقفه هذا حلد اآلن، مضيفا أن 

االحتاد  بن  مستمرة  املفاوضات 
الكردســتاني  والدميقراطــي 
االتفاق على مرشــح  أجل  من 
رئيــس اجلمهورية في احلكومة 

القادمة.
بدوره هدد الدميقراطي بتشيكل 
ثلث معطل في مجلس النواب 
مع حتالف السيادة ونواب آخرون 
في حال اصــرار االحتاد الوطني 
علــى ترشــيح برهــم صالح 

لرئاسة اجلمهورية.  
وقــال القيــادي فــي احلــزب 
محمد،  جمــال  الدميقراطــي 
مجلس  جلسة  ندخل  لن  »اننا 
النواب اخلاصــة بانتخاب رئيس 
اســتمر  مــا  اذا  اجلمهوريــة، 
برهم صالح، وسنكون  ترشيح 
باتفــاق مع  الثلــث املعطــل 
الســيادة وعــدد مــن النواب 
املســتقلن، الن لدينا مطالب 
قانونية ودستورية، واذا لم تلب 
الطرف  سنضرب  املطالب  تلك 
الذي  الســيف  بــذات  املقابل 

ضربنا به سابقا«.
واشــار الى، ان«حسم تسمية 

مرشح رئاســة الوزراء ال يعني 
وصــول العملية السياســية 
اتفاقات  فهنالك  نهاياتها،  الى 
سياســية لتامن ٢٢٠ مقعدا 

ملنح الثقة لرئيس اجلمهورية«.
وكان رئيــس احلزب الدميقراطي 
مسعود بارزاني، قد اكد ضرورة 
أن تســتند احلكومــة املقبلة 
باملبادئ  وااللتزام  الدستور  على 
بالشــراكة  املتمثلة  الثالثــة 

والتوافق والتوازن.
وناقــش بارزانــي وفقــا لبيان 
الصباح  حصلــت  مكتبه  من 
مع  منه،  نســخة  على  اجلديد 
العراق  لدى  البريطاني  السفير 
ريتشاردسون  برايســون  مايك 
آخر التطورات السياســية في 
الدائر  واجلدل  واملنطقة،  العراق 
حول اختيار مرشــح لشــغل 
منصــب رئيــس اجلمهوريــة، 
ورئيــس الــوزراء، حيث شــدد 
بارزانــي على أهميــة أن تلتزم 
املقبلة  العراقيــة  احلكومــة 
والشــراكة  الدســتور  مببادئ 

والتوافق والتوازن.

االتحاد يحشد لمرشحه برهم صالح والديمقراطي يكرر التهديد بالثلث المعطل
سيناريو عام 2018 بات االقرب لحسم مرشح رئاسة الجمهورية 

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

ندوة تبحث المخاطر اإلقليمية والدولية
للتدخالت اإليرانية في منطقة الخليج العربي

روتين قاتل وإجراءات معقدة
تصيب معامل كربالء بالشلل 46 إردوغان: سوريا »بؤرة لإلرهاب«

3وعلى روسيا وإيران التعاون معنا

بغداد - وعد الشمري:
أعــرب اإلطار التنســيقي عن ثقته 
السياسية مبرشحه  األطراف  بقبول 
ملنصب رئيس الوزراء محمد الشياع 
السوادني، ودعاها إلى احترام قراراته، 
مؤكــداً أن اجتماعاً قريباً ســيعقد 
بــن قيــادات احلــزب الدميقراطــي 
الوطنــي  واالحتــاد  الكردســتاني 
الكردســتاني، معرباً عــن أمله بأن 
مرشــح  بشــأن  اتفاق  إلى  يتوصال 
رئيس اجلمهورية فــي موعد اقصاه 

األسبوع املقبل.
رحيم  احلكمــة  تيــار  وقــال عضو 
إلى »الصباح  العبودي في تصريــح 

اجلديد«، إن »االطار التنســيقي واثق 
من مــدى متتــع مرشــحه ملنصب 
رئيس مجلس الوزراء محمد شــياع 
السوداني بقبول األطراف السياسية 

األخرى«.
وتابــع العبــودي، ان »االجماع الذي 
حظي به الســوداني من قادة االطار 
التنســيقي، هو قرار سياسي يجب 

احترامه من الشركاء«.
وأشار، إلى أن »احلكومة ال بد لها أن 
ترى النور ومنضــي ببرنامج حكومي 
خدمي يلبي طموحات الشارع بعيداً 

عن السجاالت السياسية«.
أن »احلكومة ستكون  العبودي،  وبن 

مســؤولة مــن االطار التنســيقي 
بوصفه اجلهة التي رشــحت رئيس 
النجاح  الذي سيتحمل  وهو  الوزراء، 

أو االخفاق«.
من جانبها، ذكرت النائب عن حتالف 
الفتح مديحة املوسوي، في تصريح 
إلــى »الصباح اجلديــد«، أن »القوى 
األولى  مهمتهــا  أنهت  الشــيعية 
باختيار رئيس الــوزراء، والكرة حالياً 
في ملعب الكرد وضرورة االتفاق على 

مرشح رئيس اجلمهورية«.
وأضاف املوسوي، أن »املعلومات التي 
وردتنا أن هناك اجتماعا سوف يعقد 
قريباً بن قيادتــي احلزب الدميقراطي 

الوطنــي  واالحتــاد  الكردســتاني 
الكردســتاني ميكن أن يخرج مبرشح 

واحد للمنصب«.
ولفتت، إلى أن »االطار التنسيقي لن 
الكردين،  احلزبن  يتدخل في حوارات 
ســواء اتفقوا على مرشح واحد، او 
دخل كل واحد منهما مبرشــحه إلى 
مجلس النواب على أن يحسم األمر 

بالتصويت في جلسة االنتخاب«.
أن »احلوارات  إلى  وانتهت املوســوي، 
بن القوى الكردية لن تكون مفتوحة 
الوقت، وإذا اســتمر التعطيل سوف 
نعمل علــى عقد جلســة للبرملان 

خاللها يتم احلسم بالتصويت«.

بغداد - الصباح الجديد:
اقتحم مئات مــن املتظاهرين، قيل 
انهم من أنصار زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، امس األربعاء، مبنى 
البرملان في املنطقة اخلضراء، وفيما 
أوردت معلومــات غيــر مؤكــدة ان 
على  احتجاجا  تأتــي  التظاهــرات 
التنسيقي« لرئاسة  مرشح »اإلطار 
احلكومــة، أفادت معلومــات أخرى 

بأنها
انطلقت رفضا للمحاصصة، سيما 
بعــد ان تداولــت مواقــع التواصل 
االجتماعي وبعض املواقع اإلخبارية، 

أحاديث عــن نية احلكومة املقترحة، 
اســناد الوزارات وفق ما جرت العادة 

عليه حسب احملاصصة.
وفي بيان مقتضب، دعا رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي املتظاهرين الى 
النواب،  االنسحاب من مقر مجلس 
إلى  املتظاهرين  »أدعــو  فيــه:  جاء 
االنسحاب الفوري من مبنى مجلس 
الشعب  ميثل سلطة  والذي  النواب، 

والقانون«.
وكان الكاظمي دعا في اول رد فعل له 
على التظاهرات الى اتباع السلمية، 
بيــان: »يدعو  الكاظمي في  وقــال 

القائد العام للقوات املسلحة أبناءه 
املتظاهرين إلى االلتزام بسلميتهم، 
واحلفــاظ على املمتلــكات العامة 
واخلاصة، وبتعليمات القوات األمنية 
حســب  حمايتهم  عن  املســؤولة 
الضوابــط والقوانن، واالنســحاب 

الفوري من املنطقة اخلضراء«.
األمنية ســوف  »القوات  أن  وأكــد 
تكون ملتزمة بحماية مؤسســات 
الدولة، والبعثــات الدولية، ومنع أي 

إخالل باألمن والنظام«.
وكان املتظاهرون أســقطوا اجلدران 
احمليطــة باملنطقة، وجتــاوزوا نقاط 

التفتيش واحلواجز األمنية، وتوجهوا 
إلى مقر مجلس النواب.

االتصاالت  وزارة  نفت  الســياق،  في 
في وقت الحق من دخول املتظاهرين 
مبنى البرملان،  قطع خدمة االنترنت.
وقال مديــر العالقــات واإلعالم في 
األنباء  لوكالة  األعرجي  عادل  الوزارة 
العراقيــة )واع( إن »ال صحــة ملــا 
تداولته مواقع وصفحات على مواقع 
التواصــل االجتماعي مــن انقطاع 

خدمة االنترنت«.
وأضاف إن »اخلدمة مستمرة بشكل 

طبيعي وال يوجد أي انقطاع«.

مئات المتظاهرين يقتحمون المنطقة الخضراء 
االطار التنسيقي يدعو الكتل إلى احترام قراره بترشيح السودانيواالتصاالت تنفي قطع االنترنت

اكد ان الكرة في ملعب الكرد

بغدادـ  الصباح الجديد: 
الوزراء  مجلس  رئيس  وضع 
امس  الكاظمي  مصطفى 
األســاس  حجر  األربعــاء، 
ملشــروع محطــة كهرباء 
األنبار املرّكبة بسعة 1640 
ميغاواط في ناحية الفرات 

مبحافظة األنبار.
وأكد الكاظمي خالل وضع 
أن »احملطة  األســاس  حجر 
ستسهم في رفد املنظومة 
الكهربائية بطاقة إضافية 
من شأنها حتسن مستوى 

اإلنتــاج، وتقــدمي خدمــة 
أفضل ملواطني األنبار«.

وتبلــغ الطاقــة الكليــة 
 1642 املركبة  األنبار  حملطة 
ميغاواط بكلفة مليار دوالر، 
ويســتغرق املشــروع مدة 

زمنية أمدها 3 سنوات.
واملشــروع عبارة عــن أربع 
موديــل  غازيــة  وحــدات 
الوحــدة  ســعة   ،GT26
273 ميغــاواط، ووحدتــن 
 275 بطاقــة  بخاريتــن 

ميغاواط.

كلفتها مليار دوالر.. 
الكاظمي يضع حجر االساس 

لمشروع محطة كهرباء االنبار 
المركبة



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

أوضحت جمعية منتجي األسماك 
أســباب ارتفاع وانخفاض أســعار 
وزارة  داعيــة  مؤخــرا،  األســماك 
املوارد املائية إلــى التريث بقرار ردم 
املزارع غيــر اجملازة على املبازل واآلبار 

للمحافظة على سعر األسماك.
وقال رئيس اجلمعيــة اياد الطالبي 
فــي تصريحــات صحفيــة امس 
االربعاء إن “أسعار األسماك شهدت 
خالل العشــرة أيام أو األســبوعني 
حادا،  وانخفاضا  ارتفاعــا  املاضيني 
وكان االرتفاع نتيجة العرض الكبير 
الــذي جاء بســبب شــحة املياه، 
وكذلك قيام وزارة املوارد املائية بردم 
املزارع غير اجملازة على املبازل واآلبار، 
باك  وخاصة في منطقة ســلمان 

والطارمية”.
وأضاف، أنــه “نتيجة لهــذا الردم، 
اضطر املربون إلى عرض األســماك 
بأي طريقة، ما ادى الى حدوث عرض 
كبيــر جدا وخاصة فــي العاصمة 
بغــداد ومحافظــة بابــل، فأغلب 
املزارع غير املرخصة هي على النهر 
واآلبار،  الرئيســة  واملبــازل  الثالث 
وبدأ املربــون نتيجة قرار وزارة املوارد 
بعرض األسماك حتى نصف كيلو، 
وبالتالــي زاد العــرض وانخفضت 
4 اآلف  إلى  اآلن  األســعار، ووصلت 

دينار”.
منتجي  جمعيــة  رئيــس  وأوضح 
األســماك، أن “هذا االنخفاض كان 
نتيجــة العرض، لكنــه انخفاض 
أســبوعني،  أو  أســبوع  ملدة  وقتي 
ألنه ســيؤدي خالل األيــام املقبلة 
وبالتالي  العــرض،  إلى نقص وقلة 
سترتفع األســماك إلى أكثر من 9 

اآلف دينار للكيلو الواحد”.
 وأشار إلى أن “%99 من مياه مواقع 
الطارمية على املبازل، وكذلك املزارع 
واملزارع  الثالث  النهر  على  املوجودة 
املوجودة في محافظة بابل وخاصة 

املناطق احملاذية لها، فهناك أكثر من 
20 الف دومن مزروعة على املبازل وال 
تســتخدم املياه العذبة من مصدر 
الفرات  وخاصــة  والفــرات،  دجلة 
أو الفــروع اخلارجــة مــن الفرات”. 
وأعــرب الطالبي، عــن أمله في أن 
تكون “هذه املزارع داعمة للســوق 
العراقي، فاآلن خزين األســماك بدأ 
ينفــد، واملزارع بدأت جتــف نتيجة 
املياه، واملربون جلأوا إلى مياه  شحة 
املبازل كخزين اســتراتيجي يدعم 

السوق العراقي للحفاظ على سعر 
األســماك، ونأمل أن تتريــث وزارة 
النهر  املائية وخاصــة مزارع  املوارد 
الثالث فمياه النهــر الثالث ومياه 
تذهب  الفرعية  به  املرتبطة  املبازل 
الى البحر، فال توجد أي اســتفادة 

منها”.
ولفت إلــى أن “هذه املــزارع مقام 
عليهــا دعــاوى وأصحابهــا فــي 
مياه  اســتخدموا  ألنهم  السجن، 
املبــازل، حيــث مت تشــكيل جلنة 

مشــتركة من الشــرطة واجليش 
واالســتخبارات واألمــن الوطنــي 
هذا  بخصــوص  املائيــة  واملــوارد 
املوضــوع، مــا اضطر املربــني إلى 
ربع كيلو في  عرض األسماك حتى 
الســوق، نتيجة هذا القــرار الذي 

تسبب بإيذاء املربني”.
منتجي  جمعيــة  رئيــس  وأكمل 
األســماك، “وبالتالي ونتيجة لهذا 
القرار، انخفضت األســعار بسبب 
العرض الكبير في الســوق، ولكنه 

ملدة أســبوع أو أســبوعني ومن ثم 
ستحصل قلة عرض وبالتالي ترتفع 
األسعار من جديد، ووصل سعر طن 
العلف الواحــد إلى مليون ونصف 
بعــد أن كان 600 الف دينار، وتزامن 
ذلك مــع الشــحة العاملية، لذلك 
نطالب بأن تكون هناك دراســة في 
هذا املوضوع خللق توزان في السوق”.
بالقول،  حديثه  الطالبــي  واختتم 
“ونناشــد رئيس الوزراء ووزير املوارد 
املائية بأن يخففــوا الضغط على 

األقــل على املبازل التــي ليس لها 
تأثير على شــحة امليــاه، بل على 
العكس، فأن املربي عندما يعود إلى 
املياه  على  فأنه ســيخفف  املبازل 
الصاحلــة وخاصة دجلــة والفرات، 
ونرجــو من وزيــر املــوارد املائية أن 
يتريث بهذا القرار حتى يكون هناك 
توازنا في الســوق، ال يؤذي املواطن 
واملربي في آن واحد، وأن يبقى سعر 
األســماك ال يزيد أو يقل عن 5 االف 

دينار”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت دائرة التحقيقــات في هيئة 
النزاهة امس األربعاء، تصاعد عمليَّات 
ـات  ذتهــا ُمديريَـّ الضبــط التــي نفَّ
ومكاتــب التحقيــق التابعــة لهــا 
خالل شــهر حزيران املاضــي، ُمبيِّنًة 
تنفيذ 127 عمليَّة ضبــٍط في بغداد 
واحملافظات متَّ خاللها ضبط 95 ُمتَّهماً.

وذكــرت الدائرة في بيــان أنَّ “مالكات 
مكتب حتقيــق الهيئة في ميســان 
قامــت بضبــط 501 معاملة صرف 

قروٍض من قبل مصــرف الرافدين في 
ارات مبعامالٍت  الســيَّ احمُلافظة لشراء 
تها، وبلغ  د مــن صحَّ ُمزوَّرٍة دون التأكُّ
لتلك  املصروفــة  املبالــغ  مجمــوع 
دينارٍ،  22,006,538,000 مليار  القروض 
ــا في واســط فتمَّ ضبــط حاالت  أمَّ
فســادٍ إداريٍّ ومالــيٍّ فــي ُمعامالت 
ال للسنوات من  ُمكافأة اخلدمة للُعمَّ
)2017 ولغايــة 2021( في دائرة تقاعد 
والضمــان االجتماعي فــي احمُلافظة، 
وبلغ عــدد املُعامالت املضبوطة 3500 

لها  املصروفة  املبالغ  رَت  وُقدِّ معاملة، 
مبليار دينارٍ”. وأضافت أنَّ “مكتب حتقيق 
ديالى ضبط 306 دفاتر وصوالت جبايٍة 
ٍة مببالــغ التأمني على العجالت  خاصَّ
املُنذريَّة عامي  إلــى منفــذ  الداخلة 
2019 و2020، مشــيرة إلــى اختالس 
535 ألف  إلى  التي وصلــت  مبالغها 
دوالرٍ مــن قبل ُمدير مكتب شــركة 
املُنذريَّة وعدم  – فرع  الوطنيَّة  التأمني 

إيداعها في خزينة الدولة”.
دت الدائرة، أنَّ “فريق عمل ُمديريَّة  وأكَّ

حتقيق نينوى كشــف عن قيام ُمدير 
هيئــة إدارة واســتثمار أحــد دواوين 
فني آخرين بطلب مبالغ  األوقاف وُموظَّ
نقديٍَّة مقابل إحالة اســتثمار بعض 
للوقف،  العائدة  ـة  التجاريَـّ العقارات 
ُمبّينــًة أنَّ فريق عمــل مكتب حتقيق 
كركوك قام خالل عمليَّتني ُمنفصلتني 
ٍف فــي ُمديريَّة تنفيذ  بضبــط ُموظَّ
كركوك ُمتلبِّســاً بالرشــوة، وضبط 
ُمتَّهــٍم بالتجاوز على ُمتلكات الدولة 
قام بفتح مــرآب لوقوف الســيَّارات 

على أراضي الدولة وفي أماكن جتاريٍَّة 
بصورٍة مخالفٍة للقانون”. وفي األنبار، 
أوضحــت الدائرة أنــه “متَّ ضبط أربع 
معامــالت قروض جتهيــز منظومات 
ة  ريٍّ متَّ منحهــا من الشــركة العامَّ
احمُلافظة  الزراعيَّة فــي  للتجهيــزات 
؛ اســتناداً إلى  إلى شــخٍص وهمــيٍّ
ُمستمسكاٍت ُمزوَّرٍة وبكفالة عقارين، 
تبنيَّ الحقاً أن أحدهما متَّ رهنه دون علم 
مالكه، ُمشيرة إلى أنَّ ثمن املنظومات 

يصُل إلى أكثر من 600 مليون دينار.

وبينــت دائــرة حتقيقــات النزاهة، أنَّ 
“مــالكات مكتب حتقيــق الهيئة في 
النجــف ضبطت أوليَّات 91 شــاتلة 
رزٍّ زراعيَّــة صينيَّة املنشــأ في مخازن 
متَّ  االحتياطيَّة  واألدوات  املســتلزمات 
ة  تســلُّمها من قبل الشــركة العامَّ
النجف  فرع   – الزراعيَّــة  للتجهيزات 
عام 2015 وعدم االســتفادة منها؛ مَّا 
تسبَّب بتلفها واندثارها، الفتًة إلى أنَّ 
إجمالي مبالغهــا وصل إلى أكثر من 

)2( مليارين و900 مليون دينار”. 

رئيس جمعية منتجي االسماك: تذبذب
حاد في األسعار بسبب شحة المياه  

دعت الى التريث بقرار ردم المزارع غير المجازة على المبازل واآلبار 

اضطر المربون إلى 
عرض األسماك 

بأي طريقة، ما ادى 
الى حدوث عرض 
كبير جدا وخاصة 

في العاصمة بغداد 
ومحافظة بابل، 

فأغلب المزارع غير 
المرخصة هي على 

النهر الثالث والمبازل 
الرئيسة واآلبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
ليونســكو  واملعلومات  االتصاالت  قطاع  اطلق 
العراق دورة تدريبية خلمســني صحفية عراقية 
من بينهــم 10 خريجات جدد من كليات االعالم 
، في بناء املهارات الرقميــة للصحفيات كجزء 
من جهود ســد الفجوة الرقميــة لدى اجملتمع 
الصحفــي ، حاضر فيهــا مدربني متخصصني 
بالبيانات واملعلومات ، معتمدين من اليونسكو .
وقال مسؤول قطاع االتصاالت واالعالم ليونسكو 
العراق ضياء صبحي ، ان الدورة اســتمرت ثالثة 
ايام تناول اليــوم األول فيهــا مضامني األدوات 
الرقمية للصحفيــني لصناعة احملتوى االبداعي 
، فيما قــدم اليــوم الثاني احلمايــة القانونية 
الوقوع في فخاخ  والثقافية للصحفيني وجتنب 
القانون اثناء النشــر واالرسال والبث ، اما اليوم 
الثالث فقد كان مارسة حية الستخدام افضل 
تقنيات األمــان الرقمي وحفظ حقــوق اإلنتاج 

اإلبداعي للصحفيات .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتقبل مدير عام دائرة صحة بغــداد الكرخ 
الدكتور ســعد كامل الالمي عــدد من احلاالت 
، مطلعا  االنســانية ومن جميــع احملافظــات 
على حاالتهم االنســانية و احتياجاتهم حيث 
وجه بتذليل الســبل و جتــاوز الصيغ التقليدية 
والصحية  الطبية  اخلدمــات  وتقدمي  والروتينية 
الالزمــة في املؤسســات الصحيــة باالضافة 
الــى احالة عدد من املرضى الى املستشــفيات 
اخملتصة لغرض اجــراء الفحوصات الطبية من 
قبل االطبــاء االخصائيني وحتديد مواعيد الجراء 
العمليــات اجلراحيــة  وبني الالمــي أن اجلانب 
اإلنســاني ميثل جوهر العمليــة الصحية وأننا 
نضع أيدينا بأيدي كل من يســعى لتقدمي هذه 
اخلدمة للمرضى واحلاالت اإلنســانية ، مؤكدا ان 
ابواب الدائرة مفتوحة لالستماع الى احتياجات 

املواطنني واملراجعني واحلاالت االنسانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت مديرية الدفاع املدني امس االربعاء عن 
تعــرض مدن العراق الى نحــو 3000 االف حريق 
شهريا. وقال منســق اعالم الدفاع املدني، معاذ 
سالم شاكر في تصريحات صحفية ان:”املديرية 
تســجل شــهرياً وخصوصا مع ارتفاع درجات 
احلــرارة نحــو ٣ االف حريق نتيجة الســندويج 
بنل وعدم مراعاة شــروط السالمة التي حددت 
من قبل الدفاع املدني”. واضاف منســق االعالم 
“كما ســجلت املديرية مع ارتفاع درجات احلرارة 
في شــهر متوز اجلاري ثالثة حوادث حريق ضخمة 
االول في مطعم مبنطقة االعظمية، ومخزن في 
منطقة الشــيخ عمر ومخزن في منطقة حي 
الشباب”. واشار شــاكر، الى “متكن فرق الدفاع 
املدني من الســيطرة على تلك احلرائق من دون 

تسجيل اصابات باالرواح”،

اليونسكو تدرب 
الصحفيات العراقيات 

صحة الكرخ تستقبل حاالت 
انسانية وتوعز بتقديم 

الخدمات الطبية 

البالد تتعرض الى ثالثة 
االف حريق شهريًا وحرائق 

ضخمة خالل تموز
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتتمع اللجنة العســكرية املشــتركة 5+5، 
امس األربعاء، في مدينة بنغازي شــرق البالد 
برئاســة رئيســي األركان بحكومة الوحدة 
الوطنية محمد احلداد، ونظيره باجليش الليبي 
عبد الرزاق الناظوري، في خطوة قد تقود إلى 

توحيد املؤسسة العسكرية في ليبيا.
وقال مديــر إدارة التوجيه املعنــوي بالقيادة 
العامة للجيــش الليبي، اللواء خالد احملجوب 
في تصريــح للعربية.نت، إن هــذا االجتماع 
الذي يجــرى ألول مــرة في مدينــة بنغازي 
وستحضره قيادات عســكرية من الطرفني، 
هو تكملة للقاءات سابقة جمعت الطرفني، 
ويهدف الستكمال خطوات توحيد املؤسسة 
العسكرية وتنفيذ اتفاق جنيف اخلاص بوقف 
إطالق النــار وما انبثق عنه مــن بنود تتعلق 

بإجالء القوات األجنبية واملرتزقة.
يأتــي هذا االجتمــاع بعد أســبوع من لقاء 
مماثل فــي العاصمة طرابلــس، اتفق خالله 
رئيســا أركان الشــرق والغــرب الليبي على 
للمؤسســة  واحد  أركان  رئيــس  تســمية 
العســكرية، وكذلــك وضع برامــج تدريب 
مشتركة والتنســيق في األعمال، إلى جانب 
تفعيل القوة املشــتركة التي مت االتفاق على 

تشكيلها في اتفاق وقف إطالق النار.
هذا التقارب العســكري بني الشرق والغرب 
لقي ردود فعل إيجابية من القوى السياسية 
احمللية والدولية واألمم املتحدة، خاصة أنه يعد 
أهم تقدم باجتاه توحيد ليبيا ومؤسســاتها، 
خاصة املؤسســة األمنية والعسكرية التي 
تعيــش على وقع انقســام منــذ أكثر من 7 
ســنوات بني ميليشيات مســلحة وكتائب 
عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب 
الليبي، وجيش موحد في شرق البالد، انعكس 

سلبا على الوضع األمني في ليبيا.

الصابح الجديد ـ وكاالت:
قال املرصد الســوري حلقوق اإلنســان، امس 
األربعــاء، إن جنديــا تركيا قد قتــل متأثرا 
بجراحــه التي أصيب جراء ســقوط قذائف 
على محيط القاعدة التركية في كلجبرين 
بريف حلب، وسط معلومات عن وجود جريج 
آخر مــن القوات التركية، وحــراس القاعدة 

العسكرية..
وســقطت قذائف مدفعية قــرب القاعدة 
التركيــة في بلــدة كلجبريــن بريف حلب، 
مصدرهــا مناطــق انتشــار قوات ســوريا 
الدميقراطية وقوات النظام السوري في ريف 
حلب، مما أدى إلــى اندالع النيران في األراضي 
احمليطــة بالقاعــدة، دون ورود معلومات عن 

وقوع خسائر بشرية حتى اآلن.
وأوضــح املرصد بأن محاور مارع وحربل بريف 
حلب الشــمالي، شهدت منذ مساء األمس 
وحتــى ســاعات الصباح األولى مــن اليوم 
الثالثاء، اشتباكات وقصف صاروخي متبادل 
بني الفصائل السورية املوالية ألنقرة “اجليش 
الوطني” والقــوات التركية من جهة وقوات 
النظام الســوري والقوات الكردية من جهة 
املتمركزة في  التركية  القوات  أخرى. وكانت 
قاعــدة ثلثانة الواقعة علــى أطراف مدينة 
مارع بريف حلب الشمالي قصفت  بقذائف 
املدفعية الثقيلة مواقع في  قرى  حساجك 
وأم القرى واحلصية وحربل والسموقة بريف 

حلب الشمالي.
وتزامنــا مــع القصــف التركــي، اندلعت 
اشتباكات باألسلحة الرشاشة الثقيلة بني 
قوات النظام من جهــة، و”اجليش الوطني” 
مــن جهة أخــرى، على محور مــارع وحربل 
بريف حلب الشــمالي، فيما ال يزال القصف 

مستمرا حتى اللحظة

رئيسا أركان شرق وغرب 
ليبيا في بنغازي

مقتل جندي تركي 
بقصف قاعدة 

عسكرية بريف حلب

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

املغربية  القــوات  مــن  جنــدي  قتل 
العاملــة ضمــن صفــوف بعثة األمم 
في  االســتقرار  لتحقيــق  املتحــدة 
جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
بجراحه  متأثرا  الثالثاء،  )مونوســكو( 

وأصيب 20  آخرين بجروح طفيفة.
لألنباء،  العربي  املغــرب  وقالت وكالة 
نقال عن بيــان للقيادة العامة للقوات 
املســلحة امللكية املغربية، إن اجلندي 
توفي متأثر بإطــالق نار خالل هجمات 
ملتمرديــن على عدد مــن املواقع التي 
تنتشــر فيها جتريدة القوات املسلحة 
االثنني  يومــي  بالكونغــو  املغربيــة 

والثالثاء.
وأضــاف اجليــش املغربــي أن هــذه 
الهجمات “تســببت أيضا في إصابة 
20 جنديــا يعملون في صفوف جتريدة 
القوات املسلحة امللكية على مستوى 
موقــع نياميليمــا بجــروح طفيفة، 

والذين مت التكفل بهم على الفور”.
من جانبها، أعلنت بعثة األمم املتحدة 
فــي جمهورية  االســتقرار  لتحقيق 
جندي  مقتل  الدميقراطيــة  الكونغو 
وشــرطني من قوات حفظ الســالم، 

الثالثاء، شمال شرق البالد. 
كما ُقتل 12 متظاهرا على األقل، امس 
الثالثاء، في مدينتني في شــرق  األول 

في  الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية 
اليوم الثاني من االحتجاجات ضد بعثة 
األمم املتحدة املتهمــة بعدم التصدي 

بفاعلية للجماعات املسلحة.
وصرح قائد شــرطة املدن الكولونيل 
بول نغومــا لوكالة فرانــس برس أن 
في بوتيمبو ثالث مدن إقليم شــمال 
كيفو “ســقط ثالثة قتلى من عناصر 
بعثــة األمم املتحــدة فــي جمهورية 
الكونغــو الدميقراطية هــم هنديان 
ومغربي وجريح واحــد” و”في صفوف 
املتظاهرين سقط سبعة قتلى وعددا 

من اجلرحى”.
ويشــارك 923 من القوات املســلحة 
امللكية املغربية ضمن صفوف البعثة 
األممية في الكونغو إلى جانب 11 ألفا 
و461 عنصــرا من باكســتان والهند 
وبانغالدش وإندونيسيا وجنوب أفريقيا 

وتانزانيا وأوروغواي ومالوي.
وأوضحــت مونوســكو في بيــان أن 
القتلى هم “جندي مــن قوات حفظ 
الســالم” و”اثنان من أفراد شرطة األمم 
املتحدة”، مضيفة أن مهاجمني انتزعوا 
الكونغولية،  الشــرطة  من  “أسلحة 
وأطلقوا النار على أفرادنا الذين يرتدون 

الزي الرسمي”.
وفــي مؤمتــر صحافي مشــترك مع 
املســؤول الثاني في مونوســكو في 
جمهوريــة  عاصمــة  كينشاســا، 
املتحدث  أكد  الدميوقراطية،  الكونغو 

باســم احلكومــة باتريــك مويايا أن 
حصيلة االضطرابات األخيرة 15 قتيال 
و61 مصابا، مضيفــا أن العنف “غير 
مبرر بأي حال من األحوال”، مشيرا إلى 

فتح “حتقيق مشترك”.
باسم  الرســمي  املتحدث  نائب  وقال 

األمم املتحدة فرحان حــق في تصريح 
الوضع  إن  نيويــورك  في  للصحافيني 
امليداني “متقلب للغاية، ويتم حشــد 

التعزيزات”.
وبعد الظهر كان الوضع ال يزال متوتراً 
في بوتيمبــو املركز التجاري اإلقليمي 

املهم حيث شلت األنشطة.
وأمــام قاعــدة بعثــة األمم املتحــدة 
املتظاهرين  بتفريق  األمن  قوات  قامت 

بحسب عدد من الشهود.
وفــي غوما عاصمــة االقليم أوقعت 
االضطرابات “ما ال يقل عن خمســة 

قتلــى”، وفــق مويايا. وأفاد مراســل 
فرانس برس في املنطقة بأن متظاهرا 
قتل برصاصة في الرأس اطلقت على 
ما يبدو من داخل القاعدة اللوجستية 
فــي جمهورية  املتحدة  األمم  لبعثــة 

الكونغو الدميرقراطية.
وفي وقــت مبكر من صبــاح الثالثاء، 
جتمــع مئات املتظاهريــن في محيط 
اللوجســتية  مونوســكو  قاعــدة 
وهاجموا معســكر البعثة الواقع في 
ضواحــي غوما. ومتكنــت قوات األمن 
الكونغولية من احتواء احلشد بالقرب 
مــن القاعدة اللوجســتية بصعوبة 
فيما حمل املتظاهــرون الفتات ُكتب 
عليهــا “لم نعــد نريد مونوســكو” 

و”وداعا مونوسكو”.
الدميوقراطيــة  الكونغــو  وتشــهد 
بانتظام تظاهرات تطالب برحيل اخلوذ 
الزرقاء املتّهمني بعدم التصدي بشكل 
فاعــل جملموعــات مســّلحة محلية 
وأجنبية تنشــط في شرق البالد منذ 

نحو 30 عاما.
فــي مدينــة بينــي على بعــد 350 
كيلومترًا شــمال غوما في شــمال 
كيفــو )شــرق(، شــّل املتظاهــرون 

املناهضون ملونوسكو حركة السير.
أُحرقت إطارات في أحياء عدة، وأُغلقت 
محطات وقود ومتاجر وأسواق. وانتشر 
عســكريون علــى الطريــق الوطني 
رقم 4 الذي يــؤّدي إلى القاعدة احمللية 

ملونوسكو. االثنني في غوما نزل مئات 
املتظاهرين إلى الشــارع تلبية لدعوة 
منظمات مــن اجملتمــع املدني وحزب 
الرئيــس، فيليكس تشيســيكيديو، 
“االحتاد من اجل الدميوقراطية والتقدم 

االجتماعي”.
اقتحموا مقر مونوســكو  أن  وبعــد 
حطمــوا  اللوجســتية،  وقاعدتهــا 
النوافــذ واجلــدران ونهبــوا أجهــزة 
والطاوالت  والكراســي  الكمبيوتــر 

وأشياء ذات قيمة مادية.
وكانــت احلكومــة الكونغوليــة قد 
دانــت أيًضا “أي شــكل من أشــكال 
املتحدة  األمم  موظفــي  على  االعتداء 
ومنشــآتها”، بحســب مويايا، واعدة 
ومعاقبتهم  املســؤولني  “مبحاكمــة 
بشدة”. وتضّم مونوسكو، التي كانت 
تُعرف ببعثة األمم املتحدة في الكونغو 
قبل 2010، أكثر من 14 ألف عضو في 
قوات حفظ الســالم. وهي تعمل في 
جمهورية الكونغو الدميوقراطية منذ 

العام 1999.
وهي واحدة من أكبر وأكثر بعثات األمم 
املتحــدة كلفة في العالــم مبيزانية 
ســنوية تبلغ مليــار دوالر. وفي املؤمتر 
الصحافــي املشــترك شــّدد القائم 
بأعمــال رئيــس بعثــة مونوســكو 
قاســم دياني علــى أن البعثة تأمل 
أن يعــم االســتقرار شــرق الكونغو 

الدميوقراطية.

بينهم مغربي..

مقتل ثالثة جنود من قوات األمم المتحدة في اشتباكات بالكونغو

متابعة ـ الصباح الجديد:

قــال الرئيس التركــي رجب طيب 
إردوغــان، إن ســوريا صــارت بؤرة 
للتنظيمــات اإلرهابيــة، وذلك في 
التصعيد  فيه  الذي يستمر  الوقت 
من جانب القوات التركية والفصائل 
الســورية املوالية لها في شــمال 
مع  املتبادلة  واالستهدافات  سوريا 
)قسد(  الدميقراطية”  سوريا  “قوات 

وقوات النظام.
تشــاور  أنــه  إردوغــان،  وأضــاف 
بالتفصيــل مع نظيريه الروســي 
إبراهيم  واإليرانــي  بوتــني  فالدميير 
رئيســي حــول اجلوانــب اخملتلفة 
للصراع السوري، خالل قمة آستانة 
الثالثيــة التي عقــدت بينهم في 
طهران األســبوع املاضي، مشــيراً 
البالغة ملسار آستانة  إلى األهمية 
والســتمرار التنســيق والتعــاون 
بني الدول الثــالث الضامنة )تركيا 
وروســيا وإيــران( مــن أجــل احلل 

السياسي في سوريا.
مع  مقابلة  خــالل  إردوغــان  وتابع 
التلفزيون الرسمي التركي الثالثاء، 
أن مكافحــة اإلرهــاب كانت على 
التــي مت بحثها  املوضوعــات  رأس 
إن  األخيرة إليران، قائالً،  زيارته  خالل 
“ســوريا أصبحت بؤرة للتنظيمات 
اإلرهابية؛ لذلك على إيران وروســيا 
اتخاذ موقف حيال سوريا، وبخاصة 
في غرب وشــرق الفرات”، حيث إن 
أكبر  الكردية،  الوحــدات  “إرهابيي 
هجماتها  تواصل  )قسد(،  مكونات 
ونقلت  بلدنا،  وعلــى  املدنيني  على 
لبوتــني ورئيســي تصميمنا على 

مكافحة اإلرهاب خالل القمة”.
وســعى إردوغان خالل قمة طهران 
إلى احلصول على دعم روسيا وإيران 
لعملية عســكرية تلّوح بها تركيا 
لضرب مواقع “قسد” في منبج وتل 
مناطق  اســتكمال  بهدف  رفعت؛ 
أمنيــة بعمــق 30 كيلومتــراً في 
األراضي الســورية لتشكيل حزام 
أمنــي على حدود تركيــا اجلنوبية، 
لكــن البلدين أعلنــا معارضتهما 
الصريحة ألي عمل عسكري تركي 
في شــمال ســوريا، معتبرين أنه 
سيشــكل تهديداً على اســتقرار 
املنطقــة، وســيكون مبثابة فرصة 
لإلرهابيــني فقط. وأشــار الرئيس 
التركــي فــي حــواره التلفزيوني، 

إلى أن بالده قامــت حتى اآلن ببناء 
100 ألف مســكٍن للنازحني شمال 
ســوريا وســتعمل على بناء 250 
ألــف مســكن كمرحلــة أولــى، 
قائــالً، إن “عيش النــاس في اخليام 
بهذا الشــكل ال يتوافق مع القيم 

اإلنسانية واإلسالمية”.
فــي ســياق متصــل، ُقتــل قائد 
عســكري في “قســد” في قصف 
بطائرة مســّيرة تركية على سيارة 
عســكرية، في قرية بير عرب بريف 
تل أبيض في شمال الرقة، بحسب 
الســوري حلقوق  “املرصد  أفــاد  ما 
العملية بعد يوم  اإلنسان”. وجاءت 
واحد من إعالن اخملابرات التركية عن 
مقتل من يسمى “مسؤول منطقة 
عني العرب )كوبانــي(” في “وحدات 
حماية الشعب” الكردية، التي تعّد 
أكبر مكونات “قســد”. وبحســب 
االستهدافات  عدد  ارتفع  “املرصد”، 

اجلوية التي نفذتها طائرات مسيرة 
تابعة لســالح اجلــو التركي على 
مناطق نفوذ “اإلدارة الذاتية” لشمال 
وشمال شــرقي سوريا، منذ مطلع 
العــام احلالي إلى 39 اســتهدافا، 
تسببت بســقوط 29 قتيالً، منهم 
إضافة  “قســد”،  مسلحي  من   27
إلى طفلني و10 نساء، وإصابة أكثر 
بجروح متفاوتة.  76 شــخصاً  من 
التي  النوعية  العمليات  وتصاعدت 
نفذتها تركيا ضــد عناصر قيادية 
في “قســد”، في هجمات غالبيتها 

بالطائرات املسيرة املسلحة.
وبحســب خبراء عســكريني، فإن 
سالحا  أصبحت  املسّيرة  الطائرات 
مهما في يد القــوات التركية في 
ظل ســيطرة روســيا علــى اجملال 
اجلوي في شمال ســوريا، وأن ذلك 
خــدم أهدافها الرامية إلى إضعاف 
قوة قسد في ظل الدعم األميركي 

للوحدات  املقــدم  الكبير  والغربي 
الكرديــة، كحليــف فــي احلــرب 
اإلرهابي.  “داعــش”  تنظيــم  على 
ولــم يســتبعد اخلبــراء أن تكون 
تركيا حصلت خــالل قمة طهران 
األخيــرة، علــى ضوء من روســيا 
استهدافاتها  بالتغاضي عن  وإيران 
لقيادات “قســد”، ورمبا على تعاون 
فيما يتعلــق بتبادل املعلومات، في 
مقابل التخلي عن القيام بالعملية 
البلدان  تعارضها  التي  العسكرية 
إلى جانب معارضة النظام السوري 

والواليات املتحدة لها.
احلكومة  فــإن  اآلخر،  اجلانب  وعلى 
التركية تســتخدم هذه العمليات 
النوعية ضد قيادات “قسد”، داخلياً، 
لالنتخابات  االســتعداد  ظــل  في 
املقررة في  والبرملانيــة  الرئاســية 
املقبــل، إلبقاء ملف  العام  حزيران 
مكافحــة اإلرهــاب حيــاً في ظل 

إدراكها صعوبــة القيام بالعملية 
العسكرية التي أعلن عنها إردوغان 
في أيــار املاضي بســبب املعارضة 
الواسعة لها من مختلف األطراف 

الفاعلة في امللف السوري.
“املرصــد  أفــاد  ذلــك،  إلــى 
االشــتباكات  بتصاعد  الســوري” 
واالستهدافات املتبادلة على محاور 
مارع وحربل بريف حلب الشــمالي، 
بني القوات التركية وفصائل “اجليش 
من  لها،  املوالي  الســوري  الوطني 
ناحية وقوات )قســد( والنظام من 
ناحيــة أخرى”، وذلــك بعد قصف 
القــوات التركيــة املتمركــزة في 
مدينة  أطراف  علــى  ثلثانة  قاعدة 
مارع بريف حلب الشمالي بقذائف 
املدفعيــة الثقيلــة مواقــع في 5 
قرى باملنطقة، واندالع اشــتباكات 
باألسلحة الرشاشــة الثقيلة بني 
قوات النظام واجليش الوطني، على 

محور مارع وحربل بريف، واســتمر 
القصف املتبادل حتى الثالثاء.

جاء ذلك بعد أن ُقتلت نازحة نتيجة 
استهدف  للنظام  صاروخي  قصف 
محيط قاعــدة “البحوث العلمية” 
التركية فــي ريف إعزاز بريف حلب 
الشــمالي. كما أصيب ضابط في 
نفذته  بري  النظام بقصــف  قوات 
القوات التركية املتمركزة في اخملافر 
احلدودية، على قريتي خالد كلو وتل 
زيوان في شمال شرقي القامشلي 
مبحافظة احلســكة، حيث تتواجد 
النظام  لقــوات  نقاط عســكرية 
هناك، حيث نفذت القوات التركية 
جديدة  جولة  املواليــة،  والفصائل 
مــن القصف البــري املكثف على 
مناطــق ســيطرة “اإلدارة الذاتية” 
الكردية بريف احلســكة الشمالي 
الغربي، انطالقاً مــن مواقعها في 

ريف رأس العني الشرقي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
البريطانية،  الدفــاع  وزارة  أعلنت 
مقاتلــي  أن  األربعــاء،  امــس 
حققوا  الروسية  فاغنر  مجموعة 
على األرجح تقدمــاً تكتيكياً في 

مناطق بدونباس شرق أوكرانيا.
تقريــر  فــي  الــوزارة  وأضافــت 
أن التقــدم جــاء حــول محطة 
طاقــة فوجليجريســكا وقريــة 

نوفولوجانسكي اجملاورة.
فيما لفت إلــى أنه من احملتمل أن 
بعض القوات األوكرانية انسحبت 

من املنطقة.
يأتي ذلك فيما وّسعت روسيا، في 
21 يوليو احلالي، أهدافها لتشمل 
مناطق غير تلك املوجودة في شرق 
أوكرانيا وحــوض دونباس الذي ما 

زال يتعرض للقصف.
وبعد خمســة أشــهر تقريباً من 
انطــالق العمليــة العســكرية 
اخلارجية  وزيــر  أكــد  الروســية، 
الروســي ســيرغي الفروف خالل 
مقابلــة 21 يوليــو، أن األهــداف 
أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية 
لم تعد تقتصر فقط على الشرق 
أخرى”،  “أراضي  أيضاً  تشــمل  بل 

وميكن أن متتد.
كما بــرر الفــروف هــذا التغيير 
“جغرافي مختلف” مقارنة  بوضع 
بالوضــع على األرض فــي نهاية 
إنها  مارس، عندما قالت موسكو 
تريــد التركيز على الشــرق، بعد 
العاصمة  على  ســيطرتها  عدم 
األوكرانية كييف. كذلك كشــف 

لوكالة “ريا نوفوستي” ومحطة “آر 
تي” أن أهداف روســيا العسكرية 
“لم تعد )تشمل( فقط جمهوريتي 
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتني 
أوكرانيا(  شرق  في  )االنفصاليتني 
بــل تشــمل أيضــاً منطقتــي 
خيرســون وزابوريجيا )في اجلنوب( 
وسلســلة من األراضــي األخرى، 

والعملية متواصلة بثبات”.
وقــال الفــروف أيضــاً إن إجــراء 
محادثــات مع كييــف “لن يكون 
لــه معنى فــي الوضــع احلالي”، 
معتبــراً أن االتصاالت الســابقة 
“كشــفت فقط عدم وجود اإلرادة 
لــدى اجلانب األوكراني ملناقشــة 
أي شــيء بجديــة”. فيمــا حّذر 
مــن أنه إذا اســتمر الغــرب في 

إمــداد أوكرانيا بأســلحة بعيدة 
الصواريخ  راجمــات  املدى، مثــل 
األهداف  فإن  هيمارس،  األميركية 
أكثر،  ستتطور  لروسيا  اجلغرافية 
“ألنه ال ميكننا الســماح في اجلزء 
الذي يســيطر عليــه )فولودميير( 
زيلينســكي أو خليفته بأن تكون 
هنــاك أســلحة ميكــن أن تهدد 
بشكل مباشــر أراضينا أو أراضي 
اجلمهوريتني )االنفصاليتني( اللتني 
أعلنتا استقاللهما أو تريدان تقرير 

مصيرهما”.
يذكر أن جزءاً مــن حوض دونباس 
يخضــع لســيطرة االنفصاليني 
املوالني لروســيا منــذ عام 2014. 
تقدماً  الروســية  القوات  وأحرزت 

هناك في األسابيع األخيرة.

إردوغان: سوريا »بؤرة لإلرهاب« وعلى روسيا وإيران التعاون معنا
تصعيد الفت في االستهدافات النوعية لقادة في »قسد« بعد قمة طهران

بريطانيا: مقاتلو فاغنر تقدموا تكتيكيًا في مناطق بدونباس
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متابعة ـ الصباح الجديد:

بتنظيــم مــن التجمــع األوروبي 
ملكافحة التطرف واإلرهاب، شهدت 
“الدور  بعنوان  نــدوة  “زووم”  منصة 
اإليراني في منطقة اخلليج العربي”.
وركــزت النــدوة علــى موضــوع 
التدخالت اإليرانية في دول املنطقة، 
واخملاطر اإلقليمية والدولية، املترتبة 
عليها، واحللول املمكنة حلسر هذه 
التدخالت بهدف تعزيز أمن منطقة 

اخلليج العربي.
وحظيت الندوة مبشــاركة واسعة 
من قبل شــخصيات دبلوماســية 
وسياسية وعسكرية باإلضافة إلى 
مختصن وأكادمييــن من أكثر من 
كاإلمارات،  العالــم،  دولة حول   45
والســعودية،  وبريطانيا،  وأميركا، 
والكويــت،  والصــن،  وفرنســا، 
والبحرين، ومصر، وسوريا، وغيرهم.

األولى  جلســتن،  الندوة  وتضمت 
بعنوان “إيــران ودول اخلليج العربي، 
مــا بن الُبعــد اجلغرافــي والبعد 
السياســي”، حيث سلطت الضوء 
علــى خلفيات العالقــات بن إيران 
ودول اخلليــج، والــدور اإليراني في 

منطقة اخلليج العربي، ومخاطره.
“إيران  عنــوان  فحملت  الثانية  أما 
وأمن منطقة اخلليج العربي، ما بن 
العاملية”،  واخملاوف  احمللية  الهواجس 
والتــي ركــزت علــى التداعيــات 
اإلقليمية والدوليــة للدور اإليراني 
في املنطقة، وتأثير نتائج املفاوضات 
النووية علــى دور إيران في منطقة 

اخلليج العربي.
وأشــار جمال سند السويدي، نائب 
رئيس مجلــس أمناء مركز اإلمارات 
االستراتيجية  والبحوث  للدراسات 
في أبوظبي، إلى الدور اخلطير الذي 
املنطقة، معتبرا  فــي  إيران  تلعبه 
بدولها  بأكملها  يهدد منطقة  أنه 

وشعوبها وحضارتها وحداثتها.
وأكــد الســويدي أن خلفيات هذا 
الدور اإليراني املزعزع ملنطقة اخلليج 
العربي غيــر مفهومة إطالقا، إذ أن 
ال البعد الديني وال البعد اإلنساني 
وال البعد االجتماعي وال السياسي 

يبرر هذا الدور.
حتاول  إيــران  أن  الســويدي  واعتبر 
توســيع دورهــا ليتخطــى حدود 
املنطقــة وذلك عبــر برنامج نووي 
خطيــر تبتز من خالله العالم وقت 

ما تشاء وبالطريقة التي تشاء.
وشــدد على أنه ال ميكن لشــعوب 
املنطقــة أن تســكت عــن هــذا 
الــدور الذي يهــدد وجودها وأمنها 
واســتقرارها، وال ميكــن أن تقبــل 
بشرعنته من خالل اتفاقيات نووية 
أو غير نووية تؤدي إلى تضخيم هذا 

الدور وتعاظم مخاطره.
واختتم السويدي كلمته بالقول إن 
قادة اخلليج هم قادة سالم وتنمية 
حوار  على  منفتحون  وهم  وانفتاح 
ندي وجــدي أساســه االحترام وال 
يكون على حساب الدول اخلليجية 

وال ميس بسيادتها.
وأضاف: “نحن في دولة االمارات دعاة 

ســالم وتسامح وإنســانية، فهذا 
منهجنا الــذي تعلمانه من قادتنا، 
احلوار خيارا اســتراتيجيا  فإذا كان 
وجوهريــا لدولتنا، فــإن أمننا خط 
أحمر وغير قابل للتفاوض، وال نقبل 
املساس به بأي شكل من األشكال 

ومهما كانت التضحيات”.
من جهته، قــال عبد اهلل بن أحمد 
آل خليفــة، وكيــل وزارة اخلارجية 
للشــؤون السياســية البحرينية، 
نائب األمــن العام جمللــس الدفاع 
األعلــى، رئيــس مجلــس األمناء 
البحرين للدراســات  فــي مركــز 
والطاقة:  والدولية  االســتراتيجية 
“إنه منذ أن قامــت الثورة اإليرانية 

عام 1979، اســتهدفت دول اخلليج 
العربــي من خالل مبدأ تصدير تلك 
الثورة، ووفقــا أليديولوجية وآليات 
محددة لذلك، ولم يكن ذلك محض 

صدفة بل عن قصد”.
التي شهدتها  التحوالت  أن  واعتبر 
املنطقــة العربية عام 2011 مثلت 
فرصة ســانحة إليران للتدخل في 
الشــؤون الداخليــة للعديــد من 
الدول، مــن خالل تأســيس ودعم 

ميلشيات مسلحة فيها.
وبّن عبد اهلل بن أحمد آل خليفة أن 
“إيران تأبــى أن تكون دولة طبيعية، 
وما زالت محكومة مبعادلة الصراع 
بن مفهوم الثورة ومفهوم الدولة، 

كبيرا  عنوانا  الثورة  ليبقى مفهوم 
لسياساتها اإلقليمية”.

وأكــد أن “دول اخلليــج العربي لم 
ولن تكن داعية للحرب، بل السالم 
هدفهــا، وبنــاء الثقة ســبيلها، 
وحسن اجلوار غايتها، وهي مفاهيم 
يتعن أن جتد صداهــا لدى النخب 
احلاكمــة في إيران مــن خالل حل 
املشــكالت العالقة مع دول اخلليج 
العربي قبل احلديث عن بناء عالقات 
دول  بقيــة  غــرار  على  طبيعيــة 

العالم”. 
مــن جانبه، قــال خليــل إبراهيم 
الــذوادي، األمــن العام املســاعد 
العربية  الشــؤون  قطــاع  ورئيس 

واألمن القومي فــي جامعة الدول 
العربية: إن “املنطقة العربية عانت 
من  األخيرين  العقدين  بشدة خالل 
الشــؤون  اإليرانية في  التدخــالت 

الداخلية للدول العربية”.
وأشار إلى أن “تلك التدخالت اتخذت 
أشــكاال متنوعة ما بــن التدخل 
املباشــر عبر عناصر احلرس الثوري 
“فيلق  اخلارجيــة  وذراعه  اإليرانــي 
القــدس”، أو التدخل غير املباشــر 
إيــران وأذرعها في  من خالل وكالء 
املنطقــة من أحزاب وميليشــيات 
مســلحة وحركات طائفية، وذلك 
االيراني  النفوذ  دائرة  توسيع  بهدف 

في املنطقة”.
أن يكون  أنه “يجــب  وشــدد على 
هناك نوايــا صادقة من جانب إيران 
وبوادر ملموســة لبنــاء الثقة مع 
جيرانها وذلــك جلهة وقف التدخل 
في شــؤونهم الداخليــة، وخالف 
ذلك لن يســهم في تخفيف حدة 
التوتر فــي املنطقة أو حتقيق األمن 

واالستقرار اإلقليمي املنشود”.
املسؤول  رول،  نورمان  بدوره، شــدد 
الســابق في وكالة االســتخبارات 
الدور  “خطــورة  على  األميركيــة، 
اإليراني في منطقة اخلليج العربي 
والدولية،  اإلقليميــة  وتداعياتــه 
معتبرا أن إيران حتاول أن تكون دولة 
أن  الدولي  اجملتمع  وعلى  مسيطرة، 

يفعل شيئا حيال ذلك”.
إلى ذلك، قال باولو كاساكا، العضو 
السابق في البرملان األوروبي ورئيس 
منتدى جنوب آسيا للدميقراطية: إن 
دور إيران “مزعزع للمنطقة بشكل 
كبير وعلى اجملتمع الدولي أن يفعل 

شيئاً حيال هذا األمر”.
واعتبر كاســاكا أن اجملتمع الدولي 
بذل الكثيــر من اجلهــود في هذا 
اإلطار، لكنه لــم ينجح بذلك ألن 

إيران قادرة على املواربة واخلداع.
وفي الســياق ذاته، قال كريستيان 
في  الســابق  املستشــار  ويتــون 
إدارة الرئيســن حــورج دبليو بوش 
ودونالــد ترامب: إن الــدور اإليراني 
فــي املنطقة هــو دور خطير جدا، 
ويستهدف حلفاء رئيسن للواليات 
املتحدة األميركية. واختتم قائال إن 
إيــران مهمة لكن  “املفاوضات مع 
بايدن  إدارة  وأن  ترفض ذلك،  األخيرة 
مصرة على إمتام االتفاق النووي، وأن 
الراهن  الوضع  من  تســتفيد  إيران 

ملواصلة تخصيب اليورانيوم”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حّذرت الصن امــس األربعاء من أن 
العواقب”  “ســتتحمل  واشــنطن 
إذا زارت رئيســة مجلــس النــواب 
األميركي نانسي بيلوسي تايوان مع 

تصاعد التوتر بن البلدين.
وقال الناطق باســم وزارة اخلارجية 
مؤمتر  في  ليجيان  تشــاو  الصينية 
صحفــي دوري: “إذا مضت الواليات 
املتحدة قدما في زيــارة تايوان، فإن 
اجلانــب األميركي ســيتحمل كل 
العواقب املترتبة على ذلك، إذ تعتبر 
بكــن أن تايوان جــزءا ال يتجزأ من 

الصن”.
وأضــاف “نحن نعارض بشــدة زيارة 
نقلت  وفقما  لتايــوان”،  بيلوســي 

وكالة “فرانس برس”.
وتثير زيارة محتملة يتوقع أن جتريها 
رئيســة مجلس النــواب األميركي 
نانسي بيلوسي إلى تايوان قلق إدارة 
الرئيس جو بايدن خشــية اعتبارها 

جتاوزا خلطوط الصن احلمراء.
ولم تؤكد بيلوســي الزيارة، إال أنها 
للصحافين  املاضي  األسبوع  قالت 
“من املهم بالنســبة إلينا أن نظهر 
الدعم لتايوان”، بينما نفت أن يكون 
استقالل  لدعم  يتحّرك  الكونغرس 

اجلزيرة.
احلزبــن  بدعــم  تايــوان  وحتظــى 
اجلمهوري والدميقراطي في واشنطن 
الفصيلن  بن  انقسام  حيث يسود 
امللفات،  السياســين حول غالبية 

واســتدعت حتذيرات الصن نداءات 
حتث بيلوسي على املضي قدما.

محادثات شائكة
ويأتــي التحذير الصينــي من زيارة 
بيلوســي لتايوان فــي وقت ذكرت 
فيه وكالــة “رويترز” نقال عن مصادر 
وصفتهــا باملطلعــة، أن الرئيــس 
األميركي، جو بايدن، سيتحدث إلى 
نظيره الصيني، شي جن بينغ، يوم 

اخلميس.
وقال املتحدث باســم مجلس األمن 
القومي األميركي امس األول الثالثاء 
، جــون كيربــي، أن إدارة التنافــس 
االقتصــادي بن البلدين ســيكون 

حاضرا في احملادثات.
وأشــار كيربي إلى أن هذا االتصال 

بن الزعيمن متت برمجته قبل فترة، 
قائــال إن هناك الكثيــر مما ميكن أن 

يتحدث عنه بايدن وشي جن بينغ.
وتوجه الواليــات املتحدة إلى جانب 
انتقــادات  الغربيــن،  حلفائهــا 
مســتمرة إلى الصن، بســبب ما 
“انتهــاكات حقوقية”  إنهــا  تقول 

وأفعال “تقوض النظام العاملي”.
الوقوف  من  بكن  واشنطن  وحذرت 
بجانب روسيا، من أجل مساعدتها 
في ظل احلرب الدائــرة في أوكرانيا، 
بينما قال مدير وكالة االستخبارات 
املركزية األميركية “سي آي إي” في 
وقت ســابق، إن الصــن تراقب ما 
حتى  الدروس،  وتســتخلص  يجري 

ترى ما ميكن فعله في تايوان.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تضاربت آراء اخلبراء واملراقبن بشــأن 
الدولية،  مســتقبل محطة الفضاء 
وذلك بعد إعالن موسكو عزمها أنها 
سوف تنهي التراماتها جتاه احملطة في 

نهاية العام 2024.
وكان الرئيــس اجلديد لوكالة الفضاء 
أعلن  قد  بوريســوف،  يوري  الروسية، 
امس األول الثالثاء أن وكالته قررت أن 
تغادر محطة الفضاء الدولية بحلول 
ذلك التاريخ، قائال: “بالطبع، ســنفي 
بكافة التزاماتنا لشركائنا، لكن اتُّخذ 
قــرار مغادرة هذه احملطــة بعد العام 

2024”، وفق فرانس برس. 
وتابع بوريســوف، الذي مت تعيينه في 
املنصب في منتصف يوليو، في حديثه 
للرئيس الروســي فالدميير بوتن وعبر 
:”أعتقد  الكرملن  نشرها  تصريحات 
أنه بحلول ذلك الوقت، سنبدأ حتضير 
األمر  واصفا  روسية”،  مدارية  محطة 
بأنه “أولويــة” البرنامج الفضائي، في 
حن رد بوتن بقوله إن هذا “أمر جيد”.

وفي املاضي، قالت وكالة ناســا إنها 
احملطة  تشــغيل  مواصلــة  تعتــزم 
الفضائيــة حتى نهاية عــام 2030، 
وأعلن وقتها فيل الرسون ، مستشار 
الفضــاء بالبيت األبيض أثنــاء إدارة  
الرئيس األسبق باراك أوباما: “قد يكون 
هــذا صخب من الــروس وميكن إعادة 

النظر فيه أو ميكن أن تؤتي ثمارها”.
وكان قد جرى إطالق محطة الفضاء 
الدولية في العام 1998، وهي مأهولة 
باســتمرار منذ نوفمبــر العام 2000 
مبوجــب شــراكة تقودهــا الواليات 
املتحدة وروســيا وتضــم أيضا كندا 

واليابان و11 دولة أوروبية.
وكان استكشــاف الفضاء حتى اآلن 
من بن عدد ضئيل للغاية من اجملاالت 
التي بقي التعاون بشأنها بن روسيا 
والواليات املتحدة وحلفائها مبنأى عن 

التوتر املرتبط بأوكرانيا وغيرها.
الروســي  العســكري  احمللل  وقــال 
بافــل لوزيــن، قوله إن: “االنســحاب 
سيســتغرق بعض الوقت”، مضيفا: 
“نحتاج إلى تفسير هذا على أنه رفض 
روســيا متديد تشــغيل احملطة حتى 
عام 2030”، حســبما نقلت صحيفة 

“نيويورك تاميز” األميركية. 
وقد ال يعني اإلعالن أن احملطة لن تكون 
موجودة بعد العام 2024، لكن اخلبراء 
احتمالية  على  يشــوش  إنه  يقولون 
استمرار تشــغيل احملطة حتى نهاية 

العقد.
وفي املقابــل، أعلنت مديــرة احملطة 
الدوليــة في ناســا روبــن غيتنز إن 
الواليات املتحدة لم تتلقَّ “أي إشــعار 
رســمي” من روسيا بشــأن اخلطط 
التي أعلنتهــا للتو واملتعلقة مبغادرة 

محطة الفضــاء الدولية “بعد العام 
.”2024

وقالت غيتنــز في مؤمتر صحافي “لم 
نتلقَّ أي إشعار رســمي من الشريك 
الواردة  باألنباء  يتعلق  فيما  )الروسي( 

اليوم”.
وفي نفس الســياق أكد مدير وكالة 

الفضاء األميركية، بيل نيلســون إلى 
أن “ناســا” لم تتلق حتى اآلن إشعارًا 
رسمًيا باالنسحاب من وكالة الفضاء 

الفيدرالية الروسية “روسكوزموس”.
وقال نيلســون في بيان أرســل عبر 
البريــد اإللكترونــي “ناســا ملتزمة 
بالتشــغيل اآلمــن حملطــة الفضاء 

الدولية حتى عام 2030، وتنســق مع 
شركائنا”.

وتابع: “لم تكن ناسا على علم بقرارات 
أي من الشــركاء، على الرغم من أننا 
املســتقبلية  القدرات  بنــاء  نواصل 
لضمــان وجودنا الرئيســي في مدار 

أرضي منخفض”.

“غموض العبارة”
وعلــى نفــس اخلطى، أوضــح مدير 
برنامج محطــة الفضاء الدولية في 
ناســا، جويل مونتالبانو، عن أمله في 
 ،2030 العام  االتفاقية حتى  استمرار 
مردفا: “أي شــخص يعتقد أن هناك 
خطة مختلفــة فهو مخطئ، فنحن 

سوف نستمر حتى العام 2030”.
وأضاف مونتالبانو أن شراكة محطة 
الفضــاء الدولية واجهت “صعوبات”، 
لكنه أشار إلى الطرق التي تستمر بها 
العمليات: قال إنه كان في موســكو 
اتفاق  مــن  كجزء  املاضي  األســبوع 
مبادلة املقاعد املعلن عنه للســماح 
لرواد الفضاء الــروس بالتحليق على 
مركبــات جتاريــة أمريكيــة ، مقابل 
ملقاعــد رواد الفضاء األمريكين على 

مركبة الفضاء الروسية سويوز.
مــن جهتــه، قــال مــؤرخ الفضاء 
ومحلــل السياســات فــي جامعة 
جورج واشــنطن جون لوغسدون، في 
موقع”ســبيس”:  نقلها  تصريحــات 
“يبدو أن القرار الروســي باالنسحاب 
من املشــاركة في احملطة بحلول عام 

2024 أصبح أكثر حزماً”.
وأوضح اإلعــالن كان مبثابة بيان نوايا 
مــن جانب روســيا لالنســحاب من 
الدولية  الفضــاء  محطة  شــراكة 
املالية  ومواردها  أفرادهــا  وتخصيص 

لتطوير محطة فضائية مســتقلة، 
والتي قد تكــون “محطة على الورق” 

في مراحلها األولى في هذه املرحلة.
ونوه لوغسدون إلى الشركاء املتبقن 
في محطة الفضاء قــد طوروا على 
األرجــح خطط طــوارئ لســنوات، 
بنــاًء علــى التعليقــات الســابقة 
لقيــادة وكالــة الفضاء الروســية، 
إهمال  مبثابة  ذلك  “سيكون  موضحا: 

لواجباتهم إذا لم يفعلوا شيًئا”.
وأما أناتولي زاك، املتخصص في أخبار 
الفضاء الروســي منذ فتــرة طويلة 
فأوضــح أن تصريحــات بوريســوف 
غامضة ألنه قــال في تصريحاته إلى 

“ما بعد 2024”.
وأردف: “تلــك العبارة مــن املمكن أن 
تعني أي تاريخ، وبالتالي فمن احملتمل 
أال يكون لدى ناســا مــا يدعو للقلق 

حتى عام 2030 على األقل”.
وفــي ســياق ذي صلة، يرى كيســي 
دريــر، كبير املدافعن واملستشــارين 
الكواكب  جمعية  في  السياســين 
غيــر الهادفة للربح أن اجلدل بشــأن 
انســحاب روســيا من احملطة يشبه 
اجلدل بشــأن وجود املــاء على املريخ، 
مشــيرا إلــى تصريحــات ســابقة 
احملطة  من  انسحابها  بشأن  ملوسكو 
أن  املاضية دون  الفضائية في األعوام 

تقدم على ذلك.

ندوة تبحث المخاطر اإلقليمية والدولية
 للتدخالت اإليرانية في منطقة الخليج العربي

بمشاركة 45 دولة

الصباح الجديد ـ وكاالت :
لــم يخُل اخلطــاب األول للرئيــس األميركي 
الســابق دونالد ترمب، في واشنطن التي عاد 
إليها للمرة األولى منذ غــادر البيت األبيض، 
من تلميحات قوية إلى احتمال ترشحه لوالية 

جديدة في 2024.
وقدم امللياردير البالغ 76 ســنة خالل خطابه 
بدعوة من “معهد أميركا فيرســت بوليسي” 
الذي يديــره حلفاؤه خطة عمــل لـ”الرئيس 
اجلمهوري الذي سيعود إلى البيت األبيض في 

.”2024
وعلى مدى أكثر من ســاعة ونصف الساعة 
حتدث ترمب عن مواضيعه املفضلة، خصوصاً 
مكافحة الهجرة واجلرمية، فيما هاجم بشدة 
خلفه جو بايدن متهمــاً إياه “بإركاع الواليات 

املتحدة”.
وبعدما رســم صورة قامتة للبالد قال “القصة 
لم تنتــه بعد ونحن نســتعد لعودة مذهلة، 

ليس لدينا خيار آخر”.
وظهر ترمب علناً في مدينة شهدت جلسات 
استمرت على مدى أسابيع عقدتها جلنة تابعة 
جمللس النواب الذي يهيمن عليه الدميقراطيون 
بشــأن أحداث الســادس من كانــون الثاني 
2021 عندما اقتحم أنصار له الكونغرس في 

محاولة ملنع املصادقة على نتائج االنتخابات.
ورداً على سؤال في اليوم نفسه على محطة 
“أن بي ســي”، لم يستبعد وزير العدل ميريك 
غارالند إمكان محاكمــة ترمب. وقال “نعتزم 
محاسبة كل من يتحمل املسؤولية اجلنائية 
عن )دوره( فــي أحداث 6 يناير، وفي أي محاولة 
للتدخل فــي انتقال الســلطة القانوني من 

إدارة إلى أخرى”.
ورد ترمــب في خطابــه أن اللجنة مؤلفة من 
“لصوص وقراصنــة”. وأضاف “إنهــم يريدون 
الوصول إلّي كي ال أمتكن من العمل ألجلكم 

بعد اآلن، لكنني ال أعتقد أنها ستنجح”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقعــت كل من الســعودية واليونــان، امس 
األربعاء، مذكرات تعاون عســكرية واقتصادية 
وأمنيــة وذلك بحضــور رئيــس وزراء اليونان 
كيرياكــوس ميتســوتاكيس، وولــي العهد 
السعودي محمد بن ســلمان، وفقا ملا ذكرت 

وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس(.
ومن أبرز مذكــرات التعاون، اتفاقية تعاون في 
اجملال العســكري بن البلدين فضال عن أخرى 

حملاربة اجلرمية.
كما شــملت مجــاالت التعاون أيضــاً اجملال 
االقتصــادي، من خالل التوقيــع على اتفاقية 

حلماية وتشجيع االستثمار.
وكذلك مت توقيع اتفاقيــٍة للتفاهم والتعاون 
في اجملال الصحي، باإلضافة ملذكرة تفاهم في 

مجال التعاون العلمي والتقني.
وعقد ولي العهد السعودي، اجتماعاً ثنائياً مع 
رئيس الوزراء اليوناني، في قصر مكســيموس 
بأثينا. وكان األمير محمد بن سلمان، قد وصل 
امــس األول الثالثاء إلى اليونــان، في أول زيارة 
رســمية له إلى بلد عضو في االحتاد األوروبي 
منــذ مقتل الصحفي جمال خاشــقجي في 

أكتوبر 2018.
وتأتي زيارة بن ســلمان التي وصفتها اليونان 
زيارة رســمية  بأنها “رفيعة املســتوى”، بعد 
أجراهــا ميتســوتاكيس في أكتوبــر املاضي 
للريــاض بهــدف اســتقطاب اســتثمارات 

سعودية.
وقال ولــي العهد فــي مســتهّل لقائه مع 
ميتســوتاكيس إن “العالقــات بــن البلدين 
تاريخية وستكون لدينا فرصة وضع اللمسات 

األخيرة” على سلسلة مشاريع ثنائية.
من بن هذه املشــاريع مّد خــّط كهرباء يربط 
اململكة العربية الســعودية باليونان سيتيح 
تزويد أوروبا “الطاقة )بأســعار( أرخص بكثير”، 

وفق محمد بن سلمان.

ترمب يقترب من إعالن 
ترشحه النتخابات 2024

توقيع مذكرات تعاون 
عسكرية واقتصادية وأمنية 

بين اليونان والسعودية

الصين تحذر أميركا من عواقب زيارة بيلوسي لتايوان

توابع الغزو تصل الفضاء.. االنسحاب الروسي يهدد المحطة الدولية
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5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/445/ج/ 2022
التاريخ 2022/7/24

م/اعالن 
الى املتهم الهارب : حسني رزاق رحم 

علوان الزبيدي
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهم في 
القضيــة املرقمــة 445/ج/2022 مــن 
أحكام املادة 1/433 من قانون العقوبات 
فقــد تقررتبليغك باالعــان عن طريق 
النشــر فــي الصحيفتــن احملليتــن 
للحضــور امام هذه احملكمة بشــكوى 
املشــتكية )ام البنن بارق رحم( في يوم 
احملاكمة املوافق 2022/9/7 في حال عدم 
حضورك ســوف جتري احملاكمة بحقك 

غيابياًحسب االصول.
القاضي 
علي حسني مخلف

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط   
محكمة الحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/3449/ش/ 2022

الى املدعي عليه/ صابر عبد كعار
اقامــت املدعيــة )فاطمــة مهــدي 
معيوف(الدعــوى املرقمة اعاه والتي 
طلبت فيها دعوتك للمرافعة واحلكم 
بالتفريــق للهجــر وجملهوليــة محل 
إقامتك وحسب اشعار مختار محلة 
بكتاب  واملرفــق  االولى  الصــدر  انوار 
مركز شرطة الفاحية بالعدد 11026 
في 2022/7/19  تقررتبليغك بواسطة 
رســميتن  محليتــن  صحيفتــن 
يوميتن للحضــور امام هذه احملكمة 
التاسعة  الســاعة  بتاريخ 2022/8/7 
صباحــاً وعند عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابياً وحسب االصول.
القاضي 
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم الشؤون القانونية
)216(

العدد: 2836
التاريخ: 2022/7/27

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م- م( عن إجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة 
وبكميــة )100( طن )مئة طن( قابلة للزيــادة والنقصان واخملزونة في معمــل تنقية البذور في 
اخلالدية.. فعلى الراغبن بالشــراء احلضور الى املعمل املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية 
عشــرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/8/10 مســتصحبن معهــم التأمينات القانونية 
البالغة )10،000،000( عشرة ماين دينار لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء 
مبلــغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة 

ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خال مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خال مدة )15( خمســة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشركة فرض - اجور خزن بنسبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

للمرة الثانية. 
- يتحمل اجور الداللية بنســبة 3% باملائــة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعان مع أجور 

التحميل وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض 
عبد اجلبار مشاري

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 65
التاريخ: 2022/7/27

م/ إعالن ثاني

عماً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة 
البيــع واإليجار في مديرية بلديــات ذي قار عن اجراء املزايــدة العلنية إليجار 
أماك مديرية بلدية ))الشــطرة( وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )8( ، فعلى 
الراغبن باالستئجار مراجعة محاســب البلدية خال مدة )15( يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( 
من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجــار واحلضور في اليوم التالي من مدة 
انتهاء االعان في ديوان البلدية حســب املوعد احملــدد مع جلب هوية االحوال 
املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعان والداللية البالغة %2 

وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد/1858/ج/ 2022
التاريخ 2022/7/25

املتهم الهارب / جابر ياسني سالم
م/اعالن

املتهــم الهارب / جابر ياســن ســام 
بالنظرالى مجهولية محل إقامتك في 
الوقت احلاضر ولكونك متهم بالقضية 
املرقمة 1858/ج/2022 وفق  أحكام املادة 
) 456 /أ( مــن قانون العقوبات فقد تقرر 
تبليغك باالعــان عن طريق صحيفتن 
امــام هذه احملكمة  محليتن للحضور 
فــي الســاعة الثامنــة صباحــاً  يوم 
2022/9/7  وفي حال عدم احلضور سوف 
جتــري احملاكمة غيابياً بحقك وحســب 

االصول.
القاضي 
خالد فزع سوادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/2067
التاريخ/ 2022/7/27
الى/ املفقود / صباح ثابت رافع فرحان

م/ اعالن
املدعــوة  قدمــت   2022/7/26 بتاريــخ 
)انعــام حميد جاســم( طلبــا الى هذه 
احملكمة تطلب فيهــا اصدار حجة احلجر 
والقيمومــة عليك لغــرض القيام بادارة 
شــؤونك حيث ثبــت فقدانك بــاالوراق 
التحقيقية والصادرة من محكمة حتقيق 
هيــت عليه قررت احملكمــة االعان عنك 
بصحيفتن محليتــن وعليك احلضور او 
ارســال من ينوب عنك خال مدة ثاثون 
يوما من تاريخ النشــر وفــي حالة عدم 
احلضور ســوف تقوم احملكمة باالجراءات 

القانونية الازمة.
القاضي 
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/248/ج/2022
التاريخ 2022/7/24

م/اعالن 
الى املتهم الهارب: حسن مسلم 

صالح عبهول املعموري
بانظر جملهولية محل إقامتك في الوقت 
احلاضــر ولكونك متهم فــي القضية 
املرقمة 248/ج/2022 مــن احكام املادة 
10 ف ه من قانون االحوال الشــخصية 
باالعــان عن طريق  تبليغك  تقرر  فقد 
النشــر فــي الصحيفتــن احملليتــن 
للحضــور امام هذه احملكمة بشــكوى 
املشتكي ) احلق العام( في يوم احملاكمة 
املوافق 2022/9/7 في حال عدم حضورك 
ســوف جتــري احملاكمة بحقــك غيابياً 

حسب االصول.
القاضي 
علي حسني مخلف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية 
محكمة جنح الكوت 

العدد : 2052 / جنح / 2022 
التاريخ : 7/25/ 2022

م/ اعالن 
الى املتهم الهارب : 

محمد علي حسن 
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمه 2052/جنح / 2022 
م وفق احــكام القرار )154 لســنة 
2001 ( فقد تقــرر تبليغك باإلعان 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضــور امــام هــذه احملكمة في 
يــوم 25 / 8/ 2022 م وفي حال عدم 
حضورك سوف جتري احملاكمة بحقك 

غيابيا وحسب األصول 
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة املعقل

العدد: 60/ب/2022
التاريخ: 2022/7/25

اعالن
الى املدعى عليه 

)املدير املفوض لشركة حياة اجلنوب اضافة لوظيفته(
مجهول محل االقامة:

اقام املدعي )املدير العام للشركة العامة ملوانئ العراق اضافة 
لوظيفته(

الدعــوى املرقمة )60/ب/2022( لدى هذه احملكمة يطالب فيها 
)فسخ العقد املرقم 21/4813 في 2018/9/6 وحتميلك الرسوم 
واملصاريف( وقد عن يوم 2022/8/15 الساعة التاسعة صباحا 
موعدا للمرافعة وجملهولية محل اقامتك حسب شرح القائم 
بالتبليغ وتاييد اجمللس البلدي في الكرادة الشرقية بانتقالكم 
الى جهة مجهولة قرر تبليغكم بصحيفتن محليتن يوميتن 
وفي حالة عــدم حضوركم الى املرافعة او ارســال من ينوب 
عنكم فانه سوف يتم اجراء املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق 

القانون.
القاضي

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1،100،000 مليون ومائة الف دينار فقطسنة واحدةكشك رقم 16جزء من 750/2بلدية الشطرة1

 محل تصليحجزء من 5024/2بلدية الشطرة2
800،000 ثمامنائة الف دينار فقطثالث سنواتالسيارات رقم 85

 محل تصليحجزء من 5024/2بلدية الشطرة3
800،000 ثمامنائة الف دينار فقطثالث سنواتالسيارات رقم 86

 محل تصليحجزء من 5024/2بلدية الشطرة4
800،000 ثمامنائة الف دينار فقطثالث سنواتالسيارات رقم 87

 محل تصليحجزء من 5024/2بلدية الشطرة5
800،000 ثمامنائة الف دينار فقطثالث سنواتالسيارات رقم 88

 محل تصليحجزء من 5024/2بلدية الشطرة6
800،000 ثمامنائة الف دينار فقطثالث سنواتالسيارات رقم 90

 محل تصليحجزء من 5024/2بلدية الشطرة7
800،000 ثمامنائة الف دينار فقطثالث سنواتالسيارات رقم 91

 عرصه لغرض17776/8 املستشفىبلدية الشطرة8
انشاء عليها مبنى

 15 سنة وفق
نظام املساطحة

 15،000،000 خمسة عشر مليون دينار للسنة
 الواحدة/ على املستاجر االلتزام بتنفيذ فقرات
 الكشف الفني املعد من قبل البلدية والبالغ

 قدره )153،168،000( مائة وثالثة وخمسون مليون
 ومئة وثمانية وستون الف دينار مع االلتزام بنص

 املادة 16 من البند )ب( منه على ان يعاد بدل
التقدير كل خمسة سنوات طيلة فترة االيجار



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

نســبة  مختصــون  كشــف 
املصانــع املتوقفة فــي محافظة 
كربــاء، وفيمــا حــددوا أســباب 
التي تواجه  تعطلها والصعوبــات 
املســتثمرين، شــددوا على ضرورة 
االلكترونية  األمتتة  مشروع  تفعيل 
لتذليل الصعاب والروتني القاتل في 

الدوائر احلكومية.
وقــال نائب رئيس جتمــع صناعيي 
العراق عاء األســدي، إن “األصناف 
متنوعة،  كربــاء  فــي  الصناعية 
تشــمل الغذائيــة والنســيجية 
واالنشــائية واملعدنية واخلشــبية 
والورقيــة  والكيمياويــة 
والباســتيكية”، مبينــا أن “أغلب 
هذه املشاريع متوقفة، لكن بنسب 

مختلفة”.
ان “املشــاريع  وأوضــح األســدي، 
الغذائيــة متوقفــة بنســبة أقل 
والباستيكية  بالنسيجية  مقارنة 
واالنشــائية، في حني يزداد اإلقبال 
علــى فتــح معامــل الغذائيــة 
أنه  مؤكدا  واخلشــبية”،  واملعدنية 
“باجملمــل ميكن القول أن املشــاريع 
املتوقفة في كرباء تصل إلى حدود 

%80، وألسباب مختلفة”.
وهذا ما أكده املواطن )أبو علي( من 
كرباء، حيــث يذكر أن “املعامل في 
كرباء متوقفة، وما يعمل ال يتجاوز 
أصابع اليــد الواحدة، ووضعها غير 
جيد”، مبينــا )أبو علي( الذي يعمل 
خلفة بناء في حديث لشــفق نيوز، 
أن “مــا يتوّفر في الســوق من مواد 
بناء فهو املســتوردة، رغم أن املواد 
احمللية أفضل، لكنها غير متوفرة”.  

وبالعــودة إلــى نائــب رئيس جتمع 
األســدي،  يوّضح  العراق،  صناعيي 
أن “العملية الصناعية هي عملية 
تكاملية بني املســتثمر، واحلكومة 
)ســلطة تنفيذيــة(، والســلطة 
“هــذه  ان  مؤكــدا  التشــريعية”، 
اذا عملــت مجتمعــة  العوامــل 
وبشكل جيد، ســتؤدي إلى تنمية 

صناعية حقيقية”.
ولفت الى أن “البرملان استحدث في 
عام 2010 أربعة قوانني، هي: حماية 
املستهلك، وحماية املنتج الوطني، 
والتعرفــة اجلمركيــة، وقانون منع 
االحتكار وعدم االغراق”، مشيرا الى 
ان “جميع هــذه القوانني لم تُفّعل، 
جيد،  بشكل  تنفيذها  يجب  لذلك 
وتعديــل بعض القوانــني القدمية 
تواكب  وجعلها  بالصناعة  اخلاصة 
التطور احلاصل في االدارة والعمل”.

يواجهها  التــي  املعوقــات  وعــن 
املســتثمر بــني األســدي، أن “كل 

مشــروع صناعــي يحتــاج إلــى 
مقومات، وجزء منها توفير األراضي، 
ليس  العراقية  احملافظــات  فأغلب 
فيهــا مناطــق أو مدنــا صناعية 
حديثة، حتى تنشئ عليها مشاريع 
اســتثمارية، فضا عــن املوافقات 
استحصالها  يجب  التي  االصولية 
من أجل احلصول على اجازة تأسيس 

للمشروع”.
وتابــع، “ال يوجد مشــروع صناعي 
اكمــال  دون  العمــل  يســتطيع 
وتسجيله  مشــروعه،  تســجيل 
يكون عبر واحد من ثاث جهات، أما 

على قانون هيئة االســتثمار قانون 
2006 املعدل، او احلصول  13 لسنة 
على اجــازة اســتثمارية، أو قانون 
20 لســنة 1998 الذي هــو قانون 
االســتثمار الصناعــي للقطاعني 
اخلاص واخملتلط، ويتم احلصول عليه 
للتنمية  العــام  املدير  عن طريــق 
الصناعيــة، وهــذا يخــص فقط 
بالصناعــة، والثالثة هي حســب 
قانون اخلدمات الصناعية قانون 30 
لســنة 2000، وهذه أغلبها خاصة 
باخلدمات، فهذه اجلهات الثاث هي 

من متنح االجازة”.

وزاد، “لكن احلصول على هذه االجازة 
ليس باألمر الســهل، بــل يتطلب 
وقتا يصل إلى احيانا إلى 3 سنوات 
النهائها، بسبب الروتني القاتل في 
دوائــر الدولة، ما يــؤدي إلى عزوف 
املســتثمرين عن انشــاء مشاريع 
صناعيــة قانونية تواكــب التطور 

املوجود”.
واردف األســدي، أن “أغلب أصحاب 
املشــاريع الصناعية يتعاملون مع 
معظم دوائر الدولة اخملتصة ومدراء 
املؤسسات احلكومية، وكل مشروع 
صناعي حســب الصنــف اخملتص 

به، فمنها ما يجــب احلصول على 
موافقة البيئيــة والصحة، وهناك 
معينة  باصناف  خاصــة  موافقات 
منهــا الغذائيــة، وبعضها يحتاج 
إلــى عامة جتاريــة ومراجعة هذه 
العامة تأخــذ وقتا مــن 6 إلى 9 
أشــهر للحصول عليها، وهذا هدر 

للوقت”.
ويتفــق مع هــذا الطــرح املواطن 
علــي كاظــم الذي ميلــك معما 
في كربــاء، اذ قــال “ال يوجد دعم 
حكومي للقطاع الصناعي، ما ادى 
 150 إلى تقلص عــدد املعامل من 
معمل إلى 3 معامل منتجة فقط، 
والباقي متوقف، كما ال يوجد دعم 
مــن القطاع املصرفــي للصناعة، 
 8 بالتقدمي على قرض منذ  وقدمت 
أشهر ولم احصل عليه لغاية االن، 
ودوائر احلكومة ال تقوم بتســهيل 

االجراءات”.
أما فيما يتعلق باملوافقات البيئية، 
فذكر نائب رئيس جتمع الصناعيني، 
أنه “في حال رغب املستثمر انشاء 
مشــروع صناعي على أرض زراعية، 
فاألخيــرة يجــب أن تكــون ضمن 
مواصفــات محــددة لكــي تكون 
قانونية، فيجب أن تكون غير صاحلة 
للزراعة، وكذلــك ليس لها حصة 
مائية، وهذا يحتــاج إلى موافقات 
أكثــر مــن 20 دائــرة مــن بينها 
وغيرها، فضا عن  واالثار  السياحة 
موافقات جلنــة تخصيص االراضي 
في االمانة العامة جمللس الوزراء، ما 
يتطلب وقتا طويا الكمال كل هذه 
املوافقــات من أجــل احلصول على 

األرض”.
وأكمل األسدي، أن “بعض املشاريع 
حتتاج إلى موافقات خاصة باستيراد 
موادهــا االولية مثا، مــا يتطلب 
مراجعــة اجلمارك، فــي ظل عدم 
للمراجعة،  الكترونيــة  أمتتة  وجود 
لذلك نطالب بأن تكون هناك نافذة 
واحدة وأمتتة الكترونية مع اجلهات 
تواجه  التي  الصعاب  لتذليل  كافة 
املســتثمر في القطــاع الصناعي 

اخلاص”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الرقمية  العملــة  تراجــع ســعر 
تعامات  خال  بيتكوين  املشــفرة 
إلى أقل مســتوياته منذ أكثر من 
القرار  تأثيرات  أسبوع، على خلفية 
املنتظر من جانب مجلس االحتياط 

الفيدرالي لزيادة الفائدة مجددا.
لألنباء  “بلومبيــرج”  وكالة  وذكرت 
أن بيتكويــن، وهي العملة الرقمية 

6.2 في  تراجعت  واألشــهر،  األكبر 
املائة، حيث مت تداولها بنحو 20924 
تعامات  في  الواحدة  للوحدة  دوالر 

امس األربعاء في نيويورك.
وأشــارت إلــى أن التراجــع األخير 
لبيتكوين بــدد اآلمال في تعافيها، 
حيث يجري تداولهــا منذ فترة بني 
ألــف دوالر للوحدة  ألــف و22   19
الواحدة، مــع تراجع جاذبية األدوات 

االســتثمارية عالية اخملاطر بسبب 
ارتفاع أسعار الفائدة.

كريبتو  إم.في.آي.إس  وتراجع مؤشر 
 100 أســيتس  ديجيتال  كومبيــر 
ملتابعــة أداء األصول الرقمية بأكثر 
من 5 في املائــة وتراجعت العملة 
الرقمية األصغر إيثــر 10 في املائة 

تقريبا.
الذهب  أســعار  ارتفعت  ذلك،  إلى 

بعض الشيء وتأرجحت داخل نطاق 
محدود خال اليوم مع تراجع الدوالر، 
بينما جتنب املســتثمرون الرهانات 
الكبيرة قبيل الرفع املتوقع ألسعار 

الفائدة األمريكية.
وزاد ســعر الذهب 0.5 في املائة في 
املعامــات الفورية إلــى 1726.83 
دوالر لألوقية بحلول الساعة 07:25 
بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود 

األمريكية اآلجلــة للذهب 0.3 في 
املائة إلى 1724.90 دوالر لألوقية.

ومــن املتوقع على نطاق واســع أن 
يرفع مجلس االحتياطي الفيدرالي 
الفائــدة مبقدار 75 نقطة أســاس 
اليوم. ومن شــأن رفع الفائدة بهذا 
القدر الكبيــر أن ينهي عمليا دعم 
االقتصاد في فترة انتشــار جائحة 
كوفيد - 19. ويزيد رفع الفائدة من 

تكلفــة الفرصة البديلــة القتناء 
الذهب الذي ال يدر عوائد ثابتة.

وبالنســبة للمعــادن النفيســة 
األخــرى، ارتفعــت الفضــة فــي 
املعامات الفورية 1.2 في املائة إلى 
18.63 دوالر لألونصــة، وزاد الباتني 
0.9 في املائة إلى 887.10 دوالر، كما 
0.5 فــي املائة إلى  صعد الباديوم 

2018.09 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت أســعار النفط اليوم مع 
تبديــد اخملاوف مــن ضعف الطلب 
أثر بيانات أظهــرت انخفاضا أكبر 
مــن املتوقع فــي مخزونــات اخلام 

األمريكية.
وبحلــول الســاعة 0640 بتوقيت 
العقود اآلجلة  جرينتش، ســجلت 
للبرميل،  دوالر   104.55 برنــت  خلام 

مرتفعة 15 سنتا، أو 0.1 في املائة. 
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 27 سنتا، أو 0.5 في املائة، 

إلى 95.25 دوالر للبرميل.
وبعد تســوية أمــس األول الثاثاء، 
قال معهــد البتــرول األمريكي إن 
مخزونات اخلام في الواليات املتحدة 
برميل  مايــني  أربعــة  تراجعــت 

األسبوع املاضي.

ويزيــد هــذا بأربعــة أمثــال عن 
االنخفاض الذي توقعه محللون في 

استطاع أجرته “رويترز”.
وقال ليون لي، احمللل لدى ســي.إم.
شنغهاي  ومقرها  ماركتس  ســي 
“ينبغــي أن يدعــم التراجــع احلاد 
لكن  النفط،  أســعار  اخملزونات  في 
االنتعــاش كان محــدودا بســبب 
اخملاوف حيــال الضعف احملتمل في 

الطلب، وصــرح البيت األبيض بأنه 
سيســحب املزيد من االحتياطيات 

االستراتيجية”.
مجلس  إعان  احتمــال  أن  وأضاف 
االحتياطي االحتــادي األمريكي عن 
رفع حاد لســعر الفائــدة في وقت 
على  أيضا  يضغــط  اليــوم  الحق 
املعنويات ويحد من ارتفاع أســعار 

النفط.

متابعة ـ الصباح الجديد:
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته 
احلالي  للعامــني  العاملي  لاقتصــاد 
واملقبــل علــى وقع ارتفــاع معدالت 
التضخــم والتباطــؤ الشــديد في 
محذرا،  والصــني،  املتحدة  الواليــات 

الثاثاء، من أن الوضع قد يتدهور.
كبير  جورينشــا  بيير-أوليفييه  وقال 
خبــراء االقتصاد لدى صنــدوق النقد 
الدولي، “باتــت التوقعات أكثر قتامة 
بكثير منذ نيســان. قد يكون العالم 
يقترب مــن حافة ركــود عاملي، بعد 

عامني فقط من آخر ركود”.
وقال فــي إيجاز، “تشــهد أكبر ثاثة 
اقتصــادات فــي العالــم - الواليات 
املتحــدة والصــني ومنطقــة اليورو 
- جمودا مــع تداعيــات مهمة على 

التوقعات العاملية”.
وخفض آخــر تقرير لصنــدوق النقد 
بشــأن “توقعات االقتصــاد العاملي”، 
لعام  الداخلي  الناجت  تقديرات إجمالي 
2022 إلى 3.2 في املائة، أي أقل بأربعة 
أعشــار النقطة من توقعــات أبريل، 
ونحــو نصف املعدل املســجل العام 

املاضي.
وذكر التقرير أن “االنتعاش املؤقت” من 
“أعقبته  الوبــاء  عن  الناجم  التباطؤ 
تطورات قامتة في 2022 في وقت بدأت 

اخملاطر تتجسد”.
وقال صنــدوق النقد، “ضربت صدمات 
عدة االقتصاد العاملــي الذي أضعفه 
الوباء بالفعــل”، مبا في ذلك احلرب في 
أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أســعار 
دفع  العامليــة، ما  والطاقة  األغذيــة 
املصــارف املركزية إلــى رفع معدالت 

الفائدة بشكل حاد.
املرتبطة  وعرقلــت تدابيــر اإلغــاق 
املتفاقمة،  العقــارات  وأزمة  بكوفيد 
الصني،  فــي  االقتصــادي  النشــاط 
بينما يؤدي رفع االحتياطي الفيدرالي 
معــدالت الفائدة بشــكل كبير إلى 
املتحدة  الواليــات  في  النمــو  تباطؤ 

بشكل كبير.
لكن صندوق النقد الدولي وجه حتذيرا 
حيال التوقعات، مشيرا إلى أن “اخملاطر 
التوقعــات متيل بشــكل كبير  على 
إلى اجلانب الســلبي”، ومن شأنها إذا 
جتســدت أن تدفع االقتصــاد العاملي 
باجتاه هبوط يعد من بني األســوأ على 

مدى األعوام الـ50 املاضية.
ويتمثــل مصــدر القلــق األبــرز في 
تداعيات احلرب في أوكرانيا مبا يشمل 
احتمال قطع روســيا إمــدادات الغاز 
الطبيعي عن أوروبا واالرتفاع اإلضافي 
في األســعار ونقص الغذاء بســبب 
تأثير احلرب في إمــدادات احلبوب، وهو 

أمر قد يؤدي إلى مجاعة.
وأفــاد التقرير بأن “بإمــكان صدمات 
بالقدر  إذا كانــت شــديدة  كهــذه، 
الكافي، أن تؤدي إلى مزيج من الركود 
بازدياد  مرتفــع  بتضخم  املصحــوب 

)ركود تضخمي(”.
ومن شــأن ذلك أن يوقف عجلة النمو 
ويؤدي إلى تراجعه إلــى 2.0 في املائة 
عــام 2023. وقال صنــدوق النقد: إن 
معدل النمو بلغ مســتويات أقل من 
هذه النســبة خمس مرات فقط منذ 

.1970
وقال جورينشا: إن ذلك سيمثل “اقترابا 

حقيقيا من تسجيل ركود عاملي”.

تتمثل أولوية صناع السياســات في 
الســيطرة على ارتفاع األسعار، حتى 
إن كان الثمــن اإلضــرار مبواطنيهم، 
بحسب الصندوق، إذ إن الضرر الناجم 
عن ترك التضخم يخرج عن السيطرة، 

سيكون أسوأ بكثير.
وفــي مدونة بشــأن التقريــر، لفت 
من  “منسقة”  خطوات  إلى  جورينشا 
قبل مصارف مركزية رئيسة للتعامل 
مع تهديد التضخم “غير مســبوقة 

تاريخيا ويتوقع بأن تكون مؤثرة”.
السياسة  لتشــديد  “ستكون  وقال: 

حقيقية  اقتصادية  تكاليف  النقدية 
ال مفر منها، لكن تأخيرها لن يسهم 

إال في مفاقمة الصعوبات”.
ويتوقع صنــدوق النقد حاليا أن ترتفع 
أســعار املواد االســتهاكية 8.3 في 
املائــة هــذا العام، أي أعلــى بنقطة 
كاملة تقريبا عن التوقعات السابقة، 
بينمــا تواجــه اقتصادات األســواق 
الناشــئة ارتفاعــا في أســعار املواد 

االستهاكية 9.5 في املائة.
لكــن “بإمــكان صدمــات إضافيــة 
مرتبطة باإلمدادات في أسعار الغذاء 

والطاقة نتيجة حرب أوكرانيا، أن تزيد 
بشكل حاد التضخم اإلجمالي”.

وســيؤثر ذلك بدوره سلبا في البلدان 
الفقيــرة األقــل قــدرة علــى حتمل 
الصدمة، حيث يشكل الغذاء احلصة 

الكبرى من ميزانيات العائات.

تباطؤ في الواليات املتحدة والصني
بينما كان أداء االقتصاد العاملي أفضل 
املتوقع في األشهر  بعض الشيء من 
الثاثــة األولى مــن العــام، يبدو أنه 
“انكمش في الربــع الثاني - وهو أول 

انكماش منذ 2020”، بحســب ما أفاد 
صندوق النقد.

وخفــض الصنــدوق توقعــات النمو 
ملعظــم البلدان، وشــمل ذلك إعادة 
النظر فــي اقتصادي الواليات املتحدة 
والصني، ليخفض التوقعات السابقة 

بأكثر من نقطة.
ويتوقع الصندوق حاليا بأن يبلغ النمو 
في الواليات املتحدة 2.3 في املائة، في 
ظل تراجع إنفاق املستهلكني وارتفاع 
إلى  التقرير  الفائدة. ولفــت  معدالت 
أن الركــود “املعــرف بأنه منو ســلبي 
على فصلني متتاليــني” قد يكون بدأ 
بالفعــل. وقال جورينشــا: إن “البيئة 
احلالية تشــير إلــى أن احتمال جتنب 
اقتصاد الواليات املتحدة الركود ضيق 
للغايــة”، محذرا مــن أن أي “صدمة 
األمريكي  االقتصاد  تدفع  قد  صغيرة” 
إلى الركود. ويتوقــع أيضا بأن يتباطأ 
االقتصاد الصيني بشــكل كبير عام 
املائة  3.3 في  النمو  2022، ليســجل 
فقط، هــي أقل نســبة منــذ أكثر 
من أربعة عقود باســتثناء النســبة 
املسجلة خال أزمة كوفيد عام 2020، 
سبب اخملاوف املرتبطة بالوباء و”تدهور 
أزمة” قطاع العقارات، بحسب التقرير. 
وقال التقريــر، إن “التباطؤ في الصني 
اإلغاق  تدابير  عاملية:  تداعيات  يحمل 
إضافة إلى االضطرابات في ساســل 
التوريــد العامليــة وتراجــع اإلنفــاق 
على  الطلب  احمللي، تخفض جميعها 
الســلع واخلدمات من شركاء الصني 
بعض  هنــاك  وكانــت  التجاريــني”. 
االســتثناءات في التوقعــات القامتة، 
مبا في ذلك حتســنات بالنســبة إلى 

إيطاليا والبرازيل واملكســيك، إضافة 
إلى روسيا التي ما زال من املتوقع بأن 
ينكمش اقتصادها، لكنها تســتفيد 
مــن ارتفــاع أســعار النفــط جراء 

العقوبات الغربية”، 

بحسب التقرير.
مــن جهة أخرى، أعلــن الصندوق أنه 
يتوقع أال يتأثر االقتصاد الروسي كثيرا 
هذا العام بالعقوبات الدولية، مضيفا 
أن الدول األوروبيــة في املقابل، تعاني 

أكثر مما كان متوقعا.
ويتوقع صنــدوق النقد أن ينكمش منو 
 6.0 إجمالي الناجت الداخلي الروســي 
فــي املائة في 2022، أي أقل بكثير من 
التراجــع البالغ 8.5 فــي املائة، الذي 
راهن عليه في توقعاته السابقة التي 

نشرت في نيسان.
وذكر الصندوق فــي تقريره، أنه يتوقع 
أن “ينكمــش االقتصاد الروســي أقل 
مما كان مفترضا فــي الربع الثاني من 
العام، وصادرات النفط اخلام واملنتجات 
خارج مجال الطاقة كانت أفضل حاال 

مما كان مرتقبا”.
وأوضح أنــه “إضافة إلــى ذلك، يبدو 
أن الطلب احمللــي يظهر بعض املرونة 
بفضل احتــواء تأثيــر العقوبات في 
املالي احمللي وتراجع ســوق  القطــاع 

العمل بشكل أضعف من املتوقع”.
في املقابل، ستكون آثار هذه العقوبات 
أكثر مــن املتوقع في 2023 وهو العام 
الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي 
ركودا في االقتصاد الروســي 3.5 في 
املائة، أي أقل بـ1.2 نقطة من توقعاته 

السابقة.

روتين قاتل وإجراءات معقدة تصيب معامل كربالء بالشلل

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلن مصرف الرافدين احلكومي، امس االربعاء، 
ان منح قروض الترميم وتأهيــل او بناء الدور 

السكنية للمواطنني يكون بدفعة واحدة.
اوضــح ذلك املكتب االعامــي للمصرف في 
بيان، ان قروض الترميــم وتأهيل او بناء الدور 
السكنية للموظفني واملواطنني تصل الى 50 
مليون دينار، مشيرا الى ان مدة تسديد قرض 
50 مليونــا يصل الى 10 ســنوات و بفائدة 5 

باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحثت وزيــرة اخلزانة األمريكيــة جانيت يلني 
اقتراح فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي 
فــي مكاملة هاتفية مع وزير املالية البريطاني 
ناظــم الزهاوي، في خطــوة تهدف للحد من 
تأثير احلرب في أوكرانيا على أســعار الطاقة 

العاملية.
ووفقا لرويترز قالت وزارة اخلزانة األمريكية في 
بيان إن الوزيرين ناقشــا احلاجة إلى مواصلة 
تســريع دعم ميزانية أوكرانيا، وفرص تشديد 

العقوبات املفروضة على روسيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
واصلت الليرة التركية لليــوم الثامن التراجع 
في أطول سلسلة تراجعات في شهرين، وسط 
عزوف عن اخملاطرة قبل قرار مجلس االحتياطي 

الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
ووفقا لوكالة “بلومبرج” لألنباء، فقد تراجعت 
الليرة بنســبة 0.1 في املائة إلى 17.8761 ليرة 
لكل دوالر، وهو املســتوى القياسي املنخفض 

اجلديد لإلغاق.
وتراجعت معظم عمات األســواق الناشــئة 
على خلفية مخاوف من حدوث ركود، وســط 
توقعــات من املتعاملني بــأن يرفع االحتياطي 
75 نقطة  بـــ  االقتراض  الفيدرالــي تكاليف 

أساس اليوم.
كما حذر صندوق النقد الدولي من أن االقتصاد 

العاملي قد يكون على أعتاب ركود قريبا.
وقد أبقى البنك املركزي التركي معدل الفائدة 
الرئيسي ثابتا للشهر السابع في يوليو اجلاري.
ومنذ بداية العام، خســرت الليرة ربع قيمتها 
مقابل الــدوالر، وهي األســوأ أداء بني عمات 

األسواق الناشئة.

قروض 50 مليون دينار 
للبناء والترميم 
»بدفعة واحدة«

وزيرة الخزانة األمريكية تبحث 
مع نظيرها البريطاني فرض 
سقف لسعر النفط الروسي

العملة التركية تواصل 
التراجع لليوم الثامن .. 
الدوالر = 17.87 ليرة  

بيتكوين تهوي 6.2 % مع تراجع جاذبية األدوات االستثمارية عالية المخاطر

النفط يستقر بفعل تبدد المخاوف من ضعف الطلب 

محذرًا: الوضع قد يتدهور

»صندوق النقد« يخفض توقعات النمو العالمي 
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جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ عنه

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة / 168/ت/2021
التاريخ/ 2022/7/26

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ عنه العقار تسلســل 605/1673 م 
راوه الواقع في قضاء راوه العائد للمدين سهام/ انيس 
حامد غضبان احملجوز لقاء طلب الدائن ابراهيم كافي 
علــي وضياء عبداهلل يحيى البالــغ 118900000 دينار 
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر مستصحبا 
معه التامينات القانونية عشــرة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
محمد عمر صالح

املواصفات:
1- موقعه ورقمه :605/1673 م راوه / قضاء رواه

2- جنســه ونوعه: دار ســكن بناء جاهز من الشركة 
الفرنسية 

3- حدوده واصافه : من اليمني العقار املرقم 603/1673 
من اليسار العقار  املرقم 607/1673 

4- مشــتمالته: يحتوي على اســتقبال 6×4,5 وحمام 
1,5×1 وهــول 4،5×4،5 وحمــام 1,5×2 والطابق الثاني 
يحتوي على ثالث غرف نوم مبســاحة 4،5 ×4،5 وحمام 

.2× 1،5
5- مساحته: 400 م

6- درجة العمران : جيدة
7- الشاغل: حوا حامد غضبان

8- القيمــة املقدرة: 90000000 تســعون مليون دينار 
عراقي فقط

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من 
وزارة الثقافة دائرة الفنون 
العامة باسم عبد السالم 
اسماعيل خلف على من 
يعثر عليها تسمليها الى 

جهة االصدار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ عنه

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة / 168/ت/2021
التاريخ/ 2022/7/26

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ عنه العقار تسلســل 154/1673م 
راوه الواقع في قضاء راوه العائد للمدين سهام/ انيس 
حامد غضبان احملجوز لقاء طلب الدائن ابراهيم كافي 
علــي وضياء عبداهلل يحيى البالــغ 118900000 دينار 
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر مستصحبا 
معه التامينات القانونية عشــرة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
محمد عمر صالح

املواصفات:
1- موقعه ورقمه : 154/1673 م راوه / قضاء رواه

2- جنسه ونوعه: قطعة ارض.
3- حدوده واصافه : يحدها شارع من االمام وشارع من 
اليسار ومن اليمن العقار املرقم 153/1673 من اخللف 

العقار املرقم 155/1673 الواقعة في احلي العسكري 
4- مشــتمالته: يحتوي على هيكل متهالك ومحالت 

عدد 5.
5- مساحته: 400 متر مربع
6- درجة العمران : متوسط

7- الشاغل: ال يوجد
8- القيمة املقدرة: 65000000 خمســة وستون مليون 

دينار عراقي

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ عنه

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة / 168/ت/2021
التاريخ/ 2022/7/26

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ عنه العقار تسلسل 88/2740 م 
راوه الواقع في قضاء راوه العائد للمدين انيس حامد 
غضبان احملجــوز لقاء طلب الدائــن ابراهيم كافي 
البالــغ 118900000  علي وضياء عبــداهلل يحيى 
دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التامينات القانونية عشرة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
محمد عمر صالح

املواصفات:
1- موقعه ورقمه : 88/2740 م راوه /قضاء رواه

2- جنسه ونوعه: قطعة ارض 
3- حدوده واصافه : يحدها من اليمني العقار املرقم 

89/2740 ومن اليسار العقار املرقم 87/2740. 
4- مشتمالته: ال يوجد

5- مساحته: 250 م
6- درجة العمران : ال يوجد

7- الشاغل: ال يوجد
8- القيمــة املقدرة: 12000000 اثنى عشــر مليون 

دينار فقط

7 اعالن

شركة املشاريع النفطية /هيأة مشاريع اجلنوب
إعادة اعالن للمرة الثانية مناقصة رقم )2022/3( 

مناقصة جتهيز مواد ملحقات انابيب الغاز ملشروع قانصة السوائل في مصفى البصرة 
يســر شركة املشــاريع النفطية /هيأة مشــاريع اجلنوب دعوة كافة املقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص لألشــتراك في املناقصة  وفق الوثائق القياسية و الشروط 

والتفاصيل أدناه:-
1-يقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم املناقصة ورقمها مع كافة املستمسكات املطلوبة وكاالتي:-

1-1/ التأمينات األولية تبلغ )10692000( )عشرة ماليني وستمائة واثنان وتسعون الف دينار عراقي (  على شكل صك مصدق أوسفتجة أو خطاب ضمان نافذ املفعول 
ملدة ثالثة أشهر من تأريخ غلق املناقصة وبأسم مقدم العطاء حصراً او اي من املساهمني في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة وسيهمل العطاء 

الذي لم ترفق به التأمينات األولية . والتقبل التأمينات املقدمة من املصارف املذكورة أدناه :ـ
أ- مصرف دار الســالم لالســتثمار ب- مصرف الرواحل االسالمي لالســتثمار والتمويل  ت ـ  مصرف دجلة والفرات للتنمية واالســتثمار  ث ـ مصرف البصرة الدولي 
لالستثمار ج ـ بنك اسيا التركي  ح ـ مصرف الوركاء لالستثمار   خ - مصرف الشمال  د– مصرف زين العراق ذ -  مصرف ايالف االسالمي ر – مصرف الوطني االسالمي 
ز- مصرف بابل ش- مصرف التعاون االســالمي ص-مصرف ملي ايران ض- مصرف بارسبان ط- مصرف االحتاد العراقي ظ – مصرف العراقي االسالمي ع. مصرف العطاء 
االسالمي لالستثمار والتمويل / مصرف البالد االسالمي سابقاً غ. مصرف الرشيد – فرع اربيل كافة املصارف التابعة الدارة اقليم كردستان ف. مصرف املتحد لالستثمار 

ق. مصرف االهلي العراقي ك . مصرف اشور الدولي ل. مصرف الهدى م. مصرف نور العراق  . 
1-2/كتاب عدم املمانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيأة العامة للضرائب           1-3/ عقد مشاركة  مصادق اصولياً من قبل كاتب العدل في حالة التقدمي  
للعطاء اكثر من مناقص       1-4/.بطاقة الســكن  1-5/هوية تســجيل مقاولني نافذة من الدرجة التاســعة كحد ادنى او هوية غرفة جتارة نافذة  1ـ 6 / هوية االحوال 
املدنية او بطاقة الوطنية   1-  7 / وثائق تأسيس الشركة تشمل شهادة التأسيس+ عقد التأسيس  + كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع +اجازة ممارسة املهنة   1 – 8/ 
وصل شراء املناقصة  1-9/ سيولة نقدية مببلغ ))71280000( واحد وسبعون مليون ومائتان وثمانون الف دينار فقط ( 1-10/ كتاب حجب البطاقة التموينية 1-11/ عمل 

مماثل واحد خالل مدة التتجاوز عن 10 سنوات مببلغ ) 106920000( مائة وستة ماليني وتسعمائة وعشرون الف دينار  .  
2- توضع العطاءات في صندوق العطاءات في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/8/11  وهو تأريخ غلق املناقصة وعلى العنوان التالي:-

محافظة البصرة /شركة املشاريع النفطية / هيأة مشاريع اجلنوب/ قرب مصفى البصرة في الشعيبة
3 ـ يتم ملئ القسم الرابع )استمارات العطاء( من قبل مقدم العطاء الكترونياً ومن ثم يتم طباعته لغرض ختمه باخلتم احلي لشركتنا.

4- تشترى العطاءات من الدائرة الوارد عنوانها في أعاله ومببلغ )150( مائة وخمسون الف دينار غير قابل للرد
5- على املقاول الذي يقبل عطاءه احلضور خالل 14 من تاريخ تبليغه بقرار االحالة لغرض توقيع العقد   .

6 ـ على املقاول قبل توقيع العقد تقدمي ضمان التنفيذ مبوجب شــروط املقاولة واذا امتنع املقاول عن ذلك فللدائرة حق ســحب العمل ومصادرة التأمينات االولية دون 
احلاجة الى انذار واتخاذ االجراءات القانونية .

7- إن الدائرة غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء آخر ولها احلق في إلغاء املناقصة دون ان يكون ملقدمي العطاءات حق املطالبة بأية تعويضات
8- إن املناقصة مبنية على أساس التسعير للفقرات الواردة في جدول الكميات كجزء من وثائق املناقصة
9- على مقدم العطاء قبل تقدمي عطاءه إجراء التحريات الكافية عن طبيعة العمل والظروف احمليطة به

10- على مقدم العطاء التوقيع على كل ورقة أو وثيقة في العطاء املقدم من قبله
11- يبقى العطاء نافذاً وملزماً ملقدم العطاء وملدة )90( يوماً من تأريخ غلق املناقصة

12- يتحمل من ترسوا عليه املناقصة أجور نشر االعالن
13- العقد خاضع للضريبة و القوانني والتعليمات النافذة. 

14- يعتبر هذا األعالن جزء من مستندات املقاولة و جزء اليتجزء من العقد وملزماً للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء
15.أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية ميدد االعالن الى اليوم التالي

16 ـ تبلغ الكلفة التخمينية )356400000( ثالثمائة وستة وخمسون مليون واربعمائة الف دينار .
17- ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على األنترنت

   HTTP://WWW.SCOP.Oil.Gov.iq
www.oil.gov.iq

E-mail:south.oper@scop.oil.gov.iq
املدير العام

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

أعالن للمرة األولى/ مناقصة تاهيل طريق مدرسة التواصل وقرية سيد علي بطول كلي 3050 متر وعرض 5 متر ملنطقة العلكاية في الكوت
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)020/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن مناقصة تاهيل طريق مدرسة التواصل وقرية سيد 
علي بطول كلي 3050 متر وعرض 5 متر ملنطقة العلكاية في الكوت فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال مراجعة )حقل األحدب 
النفطي\هيئة نفط واســط\ قســم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على 

وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة طبق االصل ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب عدم ممانعة نافذة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 3 أشهر.
4 علــى الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة250,934 $   فقــط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمده من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة 
االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 

العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احملليــة, علما بأنه اليوجد مبالغ أضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 
على طلب شراء وثائق املناقصه.

8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه 
أصوليا مع العطاء.

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني , العرض التجاري  و خطاب ضمان.

تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم ال واضحا على الظرف.
10 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم األحد املوافق 2022/8/14  وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األحد املوافق 7-8-2022 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات 

قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 
07901810864/07801764614

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة الرعاية الصحية الدولية
2nd Announcement for Provision of International Healthcare Service Project 

016/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير 
وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشــاءات الســطحيه 

اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة الرعاية الصحية الدولية

016/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية. ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه 
املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .

1. Scope of Work: 
* ALWAHA is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out International Healthcare 
Service Project in worldwide.
* Service hospital network covers worldwide, especially in China, Iraq, Canada, UAE and nearby countries.
* Contract duration: 2 firm years.

2- سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3- خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو40,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شكل 

خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق
 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 2022/8/15  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل 

الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية 
احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .

الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضــع العروض الفنيــة والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق 

املناقصة  8/15 /2022  قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:

أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

ج – تقدمي شهادة ممارسة مهنة نافذة صادرة من وزارة املالية / ديوان التأمني
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة العراقية 
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من هيئة الضرائب العامة

ج – تقدمي شــهادة ممارســة مهنة نافذة صادرة من وزارة املالية / ديوان التأمني . يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املســتندات االصليه قبل استالم خطاب 
االحالة.

8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية
chengqiming@petroalwaha.com, lixiwen@petroalwaha.com, wujie@petroalwaha.com, haneen.monam@petroalwaha.com

تنويه
متديد/  إعالن ملناقصة توفير كاسر استحالب ملدة ثالث سنوات

Extension for 1st Announcement for Provision of Demulsifier 
for three years

006/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/8/8 الى 8/22/ 2022

وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب 
الضمــان بظروف مغلقة ومنفصلة عــن بعضها البعض ومختومة 
بختم الشــركة في املوعد النهائي لغلــق املناقصة 2022/8/22 عند 

الساعة 4:00 عصرا
2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ 

2022 /6 /27
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

 haneen.monam@petroalwaha.com;
 chengqiming@petroalwaha.com; wujie@ptroalwaha.com;
 eng.firas@petroalwaha.com 

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

Al-Waha Petroleum Company Ltd.

Al-Waha Petroleum Company Ltd.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 2882/ب/2022
التاريخ: 2022/7/27

الى املدعى عليه/ احمد براهيم 
اشالكه
اعالن 

اقام املدعي )حســني رشــيد سرحان( 
الدعوى البدائية املرقمة 2882/ب/2022 
يطالبــك باملرافعة مببلغ قــدره مليون 
دينار  الــف  وخمســون  وخمســمائة 
وجملهولية محل اقامتك حســب كتاب 
مركز شــرطة اخللود بالعدد 7698 في 
واشــعار مختــار منطقة   2022/7/17
داموك )ثائر صالح سعيد( تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني في موعد املرافعة 
التاسعة  الساعة   2022/8/14 املصادف 
صباحا وفــي حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونيا ســوف جتري املرافعة 

بحقكم غيابيا وفق القانون.
القاضي
ياسني خضير الدريعي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ سامراء
رقم االضبارة :2022/983
التاريخ: 2022/7/25

الى / املنفذ عليه / ساجده فیصل رحب
 لقد حتقق لهذه املديرية من )مركز شرطة الدور(

 انـــك مجهـــول مـحـــل االقامة وليس لك 
دائــم او مؤقــت او مختار، ميكن اجــراء التبليغ 
عليـــه واستناداً للمـادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنـــا باحلضـــور فـــي مديرية 
تنفيذ سامراء خالل خمسة عشر يومـــا تبـدأ 
مـــن اليـــوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت 
التنفيذية بحضـــورك وفي حالة عدم حضورك 
ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيـذ اجلبـري 

وفـق القانون .
املنفذ العدل 
هادي مهلي حبتر

اوصاف احملرر : قرار محكمة بداءة الدور 
املرقــم 42/ب/2022 فــي 2022/6/15 واملتضمن 
بالزام املدينة )ســاجدة فيصل رحــب( بتأديتها 
للدائن محمد طابور عبداهلل مبلغا قدره )ثمانية 
وثالثــون مليون وســتمائة وثالثة وســتون الفا 
ومائة واربعة وعشــرون دينار( وبعد تنفيذ القرار 
في مديرية تنفيذ ســامراء في تاريخ 2022/7/24 
وفي االضبارة املرقمــة 2022/983 ليصبح املبلغ 
مع رسم احملاكم ورسم التحصيل )39،894،077 
تســعة وثالثون مليون وثمامنائة واربع وتسعون 

الف وسبعة وسبعون دينار(

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ عنه

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة / 168/ت/2021
التاريخ/ 2022/7/26

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ عنه العقار تسلسل 153/1673  
م راوه في قضاء راوه العائد للمدين ســهام/ انيس 
حامد غضبــان احملجوز لقاء طلــب الدائن ابراهيم 
كافي علي وضياء عبداهلل يحيى البالغ 118900000  
دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التامينات القانونية عشرة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
محمد عمر صالح

املواصفات:
1- موقعه ورقمه : 153/1673  م راوه/ قضاء راوه

2- جنسه ونوعه: قطعة ارض 
3- حــدوده واصافــه : من اليســار العقــار املرقم 
154/1673 ومــن اخللف العقار املرقــم 152/1673 
يحدها شارع من اليمني وشــارع من االمام. واقعة 

في حي العسكري 
4- مشتمالته: ال يوجد

5- مساحته: 400 م
6- درجة العمران : ال يوجد

7- الشاغل: ال يوجد
8- القيمة املقدرة: 40000000 اربعون مليون دينار

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 64
التاريخ: 2022/7/27

م/ إعالن  اول/ اعادة تقدير

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء مزايدة علنية إليجار أمالك مديرية بلدية )قلعة سكر( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه عدد )31( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من 
القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضــور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان 
البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري/ مدير بلديات ذي قار
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القيمة التقديرية )االيجار السنوي(سنة واحدةنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

506،250 خمسمائة وستة االف ومائتان وخمسون دينارسنة واحدةحانوتجزء من 20/985بلدية قلعة سكر1

675،000 ستمائة وخمسة وسبعون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 21/985بلدية قلعة سكر2

862،500 ثمامنائة واثنان وتسون الف وخمسمائة دينارسنة واحدةحانوتجزء من 24/985بلدية قلعة سكر3

 551،250 خمسمائة وواحد وخمسون الف ومائتان وخمسونسنة واحدةحانوتجزء من 28/985بلدية قلعة سكر4
الف دينار

862،500 ثمامنائة واثنان وستون الف وخمسمائة دينارسنة واحدةحانوتجزء من 29/985بلدية قلعة سكر5

1،012،500 مليون واثنا عشر الف وخمسمائة دينارسنة واحدةحانوتجزء من 19/672بلدية قلعة سكر6

1،312،500 مليون وثالثمائة واثنا عشر الف وخمسمائة دينارسنة واحدةحانوتجزء من 22/672بلدية قلعة سكر7

1،312،500 مليون وثالثمائة واثنا عشر الف وخمسمائة دينارسنة واحدةحانوتجزء من 29/672بلدية قلعة سكر8

1،312،500 مليون وثالثمائة واثنا عشر الف وخمسمائة دينارسنة واحدةحانوتجزء من 30/672بلدية قلعة سكر9

1،050،000 مليون وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 38/672بلدية قلعة سكر10

1،050،000 مليون وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوتجزء من 39/672بلدية قلعة سكر11

937،500 تسعمائة وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دينارسنة واحدةحانوتجزء من 31/985بلدية قلعة سكر12

800،000 ثمامنائة الف دينارسنة واحدةحانوت17/672بلدية قلعة سكر13

3،900،000 ثالثة ماليني وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت23/672بلدية قلعة سكر14

510،000 خمسمائة وعشرة االف دينارسنة واحدةحانوت24/672بلدية قلعة سكر15

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت25/672بلدية قلعة سكر16

1،250،000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت11/673بلدية قلعة سكر17

1،400،000 مليون واربعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت18/673بلدية قلعة سكر18

2،250،000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت31/673بلدية قلعة سكر19

2،400،000 مليونان واربعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت34/673بلدية قلعة سكر20

700،000 سبعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت51/673بلدية قلعة سكر21

700،000 سبعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت59/673بلدية قلعة سكر22

1،400،000 مليون واربعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت2/985بلدية قلعة سكر23

950،000 تسعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت8/985بلدية قلعة سكر24

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت17/985بلدية قلعة سكر25

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت18/985بلدية قلعة سكر26

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت19/985بلدية قلعة سكر27

500،000 خمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت5/515بلدية قلعة سكر28

550،000 خمسمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت12/515بلدية قلعة سكر29

400،000 اربعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت20/1/671بلدية قلعة سكر30

3،400،000 ثالثمة ماليني واربعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت4/15/252بلدية قلعة سكر31
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إستذكار

إلى مشــاريع جتارية شــخصّية نتيجًة 
لإلهمال احلكومــي، حيُث ُهدِّمت وعلى 
فتــراٍت متفاوتة منــازل كّل من الفّنان 
جــواد ســليم والفّنانة ســليمة مراد 
إضافة إلى اإلهمــال الكبير الذي طاول 

بيوتًــا أُخرى مثــل بيــت الروائي غائب 
طعمة فرمــان وعالــم االجتماع علي 
الوردي إضافًة إلى قبره، والقائمة تطول.
»بيــت اجلواهــري« هو البيــت الوحيد 
الذي متلَّكه الشــاعر فــي العراق حتى 
 ،1980 براغ مطلع عــام  إلــى  مغادرته 
لطة  السُّ بسبب مواقفه من سياسات 
احلاكمــة. إذ قضــى حياته فــي بغداد 
ة بيوٍت في مناطق متفرِّقة  مستأجرًا عدَّ
منهــا. وكان اجلواهري قد شــيَّد بيته 
الوحيد على حســابه اخلــاص بعد أن 
أرٍض مســاحتها  حصل علــى قطعِة 

540 مترًا في منطقة القادسّية جنوب 
العاصمة، وهي من جملة أراٍض وّزعتها 
الدولة علــى الصحافيني وقد أجُنز بناؤه 

نهاية عام 1971.
وفــي حديثها عــن األهميــة التراثية 
والثقافية للبيت الذي ســيتم افتتاُحه 
تقــول حفيــدة الشــاعر بــان فــرات 
اجلواهــري )1961(  فــي تصريح تابعته 
الصباح اجلديــد: »أهمية بيت اجلواهري 
ـه معلم شــهد ذكــرى العديد من  أنَـّ
األحداث العراقية لعشــر ســنوات في 
الســبعينّيات، حيث كان مجلًسا لكلِّ 

اختالف  علــى  ني  والسياســيّ فني  املثقَّ
ومدارســهم  السياســية  ميولهــم 
الشعرية واألدبية، وإنَّ افتتاح هذا البيت 
وحتويله إلى مركٍز ثقافيٍّ ســيفتح بابًا 
جديــًدا إلثراء الواقــع الثقافي مبجالس 
أدبيَّة ومعارَض فنية تضيف قناًة جديدًة 
للثقافــة والفن«. إذ إنَّ البيت يشــتمل 
على ذكرياٍت شــخصيٍة كثيرٍة عاصرها 
الشــاعر خالل فترة وجــوده فيه، وكان 
ل  تأهيلــه وترميمه وافتتاحــه قد تأجَّ
ألســباٍب عديدة مرتبطــة بوضع البلد 

السياسي والثقافي.

وعــن املتحف الّشــخصي الــذي كان 
من املزمــع إقامته داخــل البيت والذي 
ســيضّم مقتنيــات الشــاعر وآثــاره 
الشــخصية تضيف حفيدة الشــاعر: 
»كان مــن املفروض إقامة متحٍف خاٍص 
مبقتنيات اجلواهري ولكن لألسف ولكثرة 
ترحال الشــاعر وغربتــه ال توجد قطع 
أثاث أو كتب خاصة به، وهناك مقتنيات 
شــخصّية مثل طاقيَّة الرأس التي كان 
يرتديها )العرقجني( وشــهادات التكرمي 
وهذه  مســابٍح،  ومجموعة  والساعات 
كّلها محفوظة عنــد العائلة ولم يتّم 
حسم أمر وضعها في البيت حتى اآلن، 
إال أن ُغرَف البيت ستضمُّ مكتبًة حتتوي 
علــى مجموعة مــن دواوينــه وكلِّ ما 
ُكِتَب عنه من قبل كّتاب وشعراء وأفراد 
فوتوغرافية  صــور  إلى  إضافة  العائلة، 
أشــعاره  من  مختارة  ألبيات  وتصاميم 

ستكون موّزعًة فيه«.
الثقافية  الفعاليــات  وفيمــا يخــّص 
التي ســتعقب االفتتاح تقول بان فرات 
ــل أن يتحوَّل )بيت  اجلواهري : »من املؤمَّ
اجّلواهري( إلى مركــٍز ثقافيٍّ تعقد فيه 
الشعرية  واألمسيات  الثقافية  الندوات 
واألدبية ومعارض الرسم، وهذا سيكون 
املالك  وهــي  بغــداد«  »أمانة  برعايــة 

الرسمي للدار بعد شرائه من الورثة«.
وبالتزامــن مع ذكــرى رحيلــه أعلنت 
التابعة لوزارة  الثقافية«  »دار الشــؤون 
الســياحة واآلثار في بغــداد عن إطالق 
كتــاب »ذكرياتــي« لـ محمــد مهدي 
اجلواهري ويضمُّ ســيرته الشــخصية 
التي كتبها بنفســه، وقد صدر الكتاب 

في جزأين.

متابعة ـ الصباح الجديد:

حُتيي األوساط الثقافية في البالد الذكرى 
رحيل شاعر  والعشــرين على  اخلامسة 
العرب محمد مهــدي اجلواهري )1899 - 
دمشــق 1997(، حيث ابتدأت الفعاليات 
األدبيــة في 22 متــوز2022 عبــرَ إقامة 
جلسات استذكارية ونقدية في كلٍّ من 
»املركز الثقافي البغدادي« وســط شارع 
املتنّبــي و«مقّر احتاد األدبــاء العراقيني«، 
واستمّرت الفعاليات لغاية امس األربعاء، 
وهو ذكرى رحيل الشاعر، حيث سيشهد 
افتتاح »بيت اجلواهــري« الذي مت تأهيله 
رًا ليكون َمعلًما وطنيًّا وثقافًيا يضمُّ  مؤخَّ

بعض آثار الشاعر ودواوينِه ومقتنياته. 
فني  تعود مطالبات عائلة اجلواهري واملثقَّ
العراقّيني بتحويل البيت الذي عاش فيه 
اجلواهري بــني )1971 - 1980( إلى إحدى 
عشــرة ســنة، إذ تعّرض البيت لإلهمال 
والنسيان وحتوَّل إلى مكاٍن أشبه باخلرابة. 
واستجابًة للمناشــدات املتكرِّرة أعلنت 
»أمانة بغداد« في عام 2013 أنَّها متلَّكت 
البيت وبدأت مبراحل ترميمه اســتعدادًا 
جلعله متحًفا للشــاعر ومركــزًا ثقافًيا 
ذ واســتمرَّ  ـا، إاّل أن الوعود لم تُنفَّ وطنيًـّ
حال البيت على ما هو عليه حتى أعلنت 
أخيرًا عن االنتهاء مــن ترميمه وتهيئته 
استعدادًا الفتتاحه في الذكرى اخلامسة 
والعشــرين على رحيــل صاحب »تنومية 

اجلِياع«.
وتتعــرَّض املعالــم التاريخيــة والبيوت 
التراثيــة التــي ســكنها كبــار األدباء 
ريــن للتخريب واإلزالــة وحتويلها  واملفكِّ

ا لجعله متحًفا للشاعر ومركًزا ثقافًيا وطنيًّ

بعد ربِع قرن على رحيله: استعادة بيت الجواهري

إنَّ افتتاح هذا البيت وتحويله 
إلى مركٍز ثقافيٍّ سيفتح 

بابًا جديدًا إلثراء الواقع 
الثقافي بمجالس أدبيَّة 

ومعارضَ فنية تضيف قناًة 
جديدًة للثقافة والفن«. إذ إنَّ 

البيت يشتمل على ذكرياتٍ 
شخصيةٍ كثيرةٍ عاصرها 
الشاعر خالل فترة وجوده 

فيه، وكان تأهيله وترميمه 
وافتتاحه قد تأجَّل ألسباٍب 

عديدة مرتبطة بوضع البلد 
السياسي والثقافي.

نص

سينما

علي صالح بلداوي*
ألنَّ شرودَه املفاجئ كان أشبه بالوحي نازاًل 
ًســا وال ميكن تنبيهه، كان على  عليه، مقدَّ

كلِّ شيٍء أن يكون صامًتا.

ا! جاء ببيــٍت ليكمَل  هــل هو الوحــُي حقًّ
قصيدًة لم تكتمل، أو لُيلقي عليه صورًة لم 
تخطر على بال شاعٍر في احتضاره بني احلبر 
ومزق الورق كي يبّلغها للناس مدهوشــني 
بني يديه، هل هي »حّييُت سفحِك عن بُعٍد« 
أم »لقد أســرى بَي األَجُل... وُطوُل َمســيرٍة 

َملَُل«. 

ال أدري، كان يغــور فــي وجودٍ آخــر صاعًدا 
حافالت الزمان ونازاًل عند مفترٍق هو الغريب 
فيــه، تظّلله الكلمــات ويأوي إلــى فكرٍة 
ستصير شعرًا يخفي به لواعجه عن أعنٍي 

تراقبه. 
نحيٌل ومتعب، يحمل رأسه على كّفه ويكاد 
يختفي في بذلتــه األنيقة، لوال أنَّ طاقيَّته 

تقول: إنَّه هنا. 

ما الذي ســأحتاجه لكي أرسم شاعرًا في 
غفلٍة منه، أجّمد الوجود ووحدي أكون حرًّا 
له قبل أن يلتفــت، أم أكون مخفيًّا  في تأمِّ
عن رقيــٍب يُربك حركتي كما لــو أنَّني في 

مرســمي الصغير، ال عابرين وال فضوليِّني 
وال نادًل يسألني: هل تطلب خدمًة أُخرى؟ 
كما لو أنَّ اخلطأ لو حدَث سيكون مغفورًا 
وســهاًل تالفيــه، لكن ماذا لــو حدَث في 
محضٍر منه وسهوت ُمحرًجا من نظرته، أو 
خائًفا من عيوٍن تتسلَّل إلى عزلٍة مفترَضٍة 
مقدارها ســكون يطغي عليه، ورحلٍة قد 
يدقُّ جرَس نهايتها في َحْجٍل صعٍب تََتبُّعه 
نائًيا عن غرباء أســمعهم  الزحمــة،  في 
عر، إنَّه  من خلفي يقولون: إنَّه يرســم الشِّ

يرسمه.

حتت عينيِه بالٌد وزماٌن لها من التلوين لوعٌة 
سوداء

أبدأ من حيــث نظرته البعيدة في البعيد، 
من حتديقٍة وديعٍة يوّدع بها العالم كّله في 
رحلة ال عودة منها، آســًفا وحزيًنا ويائًسا 
منــه، متَّكًئا على مســنٍد وتكاد أصابعه 
البحُر  الّطري، مالمحــه  تنغرز في خــّده 
ساكًنا واجلوُف مجهولة صراعاته، أمواجه 

تروح وجتيء وفي سرِّه اجملّرات. 

ألّون شــعره فضيًّا المًعا، وال أكاد أحصي 
شــعرًا باهًتا على وجهه ألنه يبدو حليًقا 

منذ يومني أو أقل. 
مرَّ عليه وقٌت ولم يتحرَّك، خائًفا، شــاردًا 
يريد أن يبقــى كأنَّه، ال يَبُرح مكانه أبًدا وال 

يلتفت لوجودٍ َملَُّه. 

مبتزٌّ أشــكُّ فيه، من ألٍم رمبا، وهو الفارغُة 
جيوبه مما يُبتزُّ به، موحشــاتُه كثيرٌة بََدأُْت 
في كلِّ حركٍة على لوحتي أكشفها، إنَّها 
تطلع من مســاماته وهو يتعــرَّق باأللوان 
رطبًة وســّيالة، فنجانُه راكــٌد، وكأنَّه في 
ا ويُحصي ِســنيه  َغيَبِتــِه يحتســي همًّ

صاعًدا إلى هرٍم ال عودة منه. 

حتت عينيِه بالٌد وزماٌن لها من التلوين لوعٌة 
سوداء.

همٌس أســمُعه في أذنــي« وكلُّ نصيبي 
ت فال أحد يهمس  منَك قلٌب مــروَُّع« أتلفَّ
لي، هل هي الفرشاة تقرأُ أبياتًا خبيئًة حتت 
َل من فرط حزن وتعب قواٍف في  جفٍن تهــدَّ
، هل هو الشعر يهمس عنه، هل  ِحدادٍ أبديٍّ

ني وحٌي من شروده اجملاور! مسَّ

فال بدَّ من حلوٍة في عينيِه، دمعًة كانت أو 
برًقا بعيًدا

حسًنا، ألكمل للعاشــق العائد إلى زمان 
وأللّون  احلواجــب،  خطَّ  وصبابتــه  هيامه 
بعًضا مــن تفاصيله بالغــرام، فال بدَّ من 
حلوٍة في عينيِه، دمعًة كانت أو برًقا بعيًدا. 

ميــرق أحدهــم عابــرًا يُدندن علــى إيقاع 
فرشــاتي »أال يا ُحلــوَة العينــني... يا َمْن 
ُحلُْوها ُمرُّ« فيكمل املغّني في راديو املقهى 
ين... عندي منهما َجْمُر«  »ويا مشبوبة اخلدَّ
اللوحة »عبدُت  الشاعر في  وتنطق ِشفاه 

احلّب والشعرَ... وكلٌّ منهما ُكْفُر«.

كيف تنطُق، أســحٌر هو أم شيٌء يشبهه، 
معجــزٌة رمبــا، تنتبــه لها كّل األشــياء 
املتحركــة وتتحرَّك ألجلها كّل األشــياء 

الساكنة. 

ألســٌن ال أدري من يهُبها للمســتحيل ممّا 
يحيط بنا، ألسٌن للورد في سنادينه والباب 
واملقاعد واملظّلالت والسجائر وكؤوس املاء 
وحتى الشــام منثورًا على صــدر العابرة، 
واحٍد  تلتّف حولي وتنشــد بصوٍت  ألسٌن 

أسمعه مرجتًفا مقشعرًّا. 
وأحــاول جاهًدا أن أضع نقطــًة أخيرًة في 
قصيدة وجهه: »بَكيُت حتَّى بكا من ليَس 

يعرُِفني... ونُْحُت حتَّى َحكاني طائٌر َغرِدُ«.

أيُّها اّلشــاعر في صحوِه وشرودِه، لوحتك 
اكتملت فخذها.

* شاعر وتشكيلي من العراق

محمد جميل خضر* 
الروائي  الســلوفيني  اإليطالي  الفيلم  في 
الطويل »Small Body/ جســم صغير«، أو 
»جّثة صغيرة«، من إخــراج اإليطالية، الورا 
ســاماني/ Laura Samani، مع مشــاركة 
منها فــي كتابة الســيناريو، حــرارٌة في 
احلوارات، وكشٌف عميُق الدالالت ِعما كانت 
عليه حــال أوروبا األنــوار والعلم واخلالص 
املطلق للفرد، حتى مطالع القرن العشرين، 
وحتديًدا حتى عام 1900، زمن أحداث الفيلم 
املنتــج نهايات عــام 2021، واملتاح للعرض 

منذ مطالع عام 2022.
يقيم الشريط في دقائقه الـ89 مشروعيته 
عبر ســبر أغوار الوجع اإلنسانّي الصامت، 
فأغاتا ابنــة األزمنة واألمكنة التي تدور في 
سيليستي  )املمثلة  الفيلم  أحداث  فلكها 
كيســكوّتي/ Celeste Cescutti( تلد على 
تعٍب، لتفجع أن املولــودة جاءت بال أنفاس 
حياة. حقيقــٌة تتعامل معها الكنيســة 
مبنطق مــن ال عّماد لهــم، وال مينحون، إلى 
ذلــك، اســًما. ترفــض األم العنيــدة هذه 
احلقائق، وتريد لطفلتهــا التي ولدت ميتة 
اسًما، وتريد لها عّمادًا يليق بكل حلظة من 
حلظات حملها بها. الراهب نفسه الذي أكد 
لها اســتحالة منحها اسًما، يرشدها عبر 
وســيٍط إلى ممكناِت حــل: عليها أن تقطع 
تلك اجلبال، وتصل إلى وادي دواليس خلفها، 
األنفاس  للرضيعــة  تعيد  حيث كنيســة 

لثواٍن، أي ما يكفي ليصبح عّمادها ممكًنا، 
وكذلك منحها اسًما.

الفيلــم هو جلُّ مغامــرات أغاتا في دروب 
ضياعها بحًثا عن تلك الكنيسة. وهو تلك 
العالقة الغريبة امللتبسة مع شاب وجدها 
فــي الطريق إلــى خالصهــا، فباعها مّرة 
عندما اكتشــف وجود حليب في صدرها 
ألثرياء لديهــم رضيع ال أّم لــه، وتعاطف 

معها مّرة، وارتبط مصيره مبصيرها مّرات.
تقــول لــه: »للبحــر كل الروائــح؛ املاء 

واألسماك والطحالب وامللح«.
وحني يجّن الليل، وبعــد أن اجتازوا محنة 
جبل، أخبرهــم أهل منطقتــه أنه يبتلع 
النســاء، وال يخرجن منه إلى اجلانب اآلخر 
أحيــاء، وبينما هما يحــاوالن إيقاد نارٍ كي 
يتسّنى لهما أخذ قسط من النوم، يدندن 
أغنية: »هذه الشــاحبة، زهرة بنفســج.. 
أخذتُهــا للتّو من املزهريــة.. ليحيا احلب.. 
أريد أن أعطيها مِلاريوت.. حًبا هلل، إنها كلُّ 
ما لدّي.. سيري في اجلبال لقطف الزهور.. 
اسألي عائلتي في املنزل، فهم أولياء أمري.. 
وليحيــا احلب«. يتبنّي أنهــا تعرف كلمات 
األغنيــة، إذ يبــدو أنها من تــراث املناطق 
التي تدور أحداث الفيلم فيها بني إيطاليا 
وسلوفينيا )جنوب شرقي إيطاليا وشمال 
غربي ســلوفينيا وجيرانها مــن دول مثل 
أوكرانيا وألبانيــا وصربيا وغيرها، قريًبا من 
مدينة ترييستي اإليطالية عاصمة إقليم 
»فريولي فينيتســيا جوليا« احلاصل على 
حكٍم ذاتّي، وهي، إلى ذلك، مســقط رأس 
مخرجة الفيلم(، تدندن معه قبل أن تضع 

رأسها فوق صندوق طفلتها امليتة وتنام.
وحتــى حني تهتــز كاميرا مصــّور »جثة 
صغيرة«، فإنه االهتزاز الذي يشبه نبض ما 
قبل الوالدة. وهو اهتزاز البرق والرعد اللذيْن 
الفيلــم نعيــش جتلياتهما صوتًا  جعلنا 

وصورة حلظة بلحظة.
تعود الكاميرا إلى جوف البحر، حيث أغاتا 
العدم.  مياه  تصارعــان  الصغيرة  وجثتها 
يطلع مّرة ثانية صــوت األغنية الهدهدة 
التي غنتها أغاتا في بدايات الفيلم بلحٍن 
وئيٍد بعيــٍد عنيد: »نامي يا ابنتي اجلميلة.. 
فمن قــاع البحر.. تندفع موجــة طويلة.. 
جالبــة النوم معها.. يتكّســر القمر.. في 
املاء األسود.. تتحّرك مراسي السفن عكس 
التيار.. بينما أحاول وضعِك في ســريرِِك.. 

والظالم تام.. في درب التّبانة..«.
مع مرور شــارة نهاية الفيلم، يطلع صوت 
تتجلى  بأحلان كنائســية وكلمات  اجلوقة 
بوصفها جوابًا على كلمات أغنية/ هدهدة 
أغاتا: »هنالــك طفلة جميلــة.. من قاع 
البحــر.. زحفت صاعدة والقمر ينكســر.. 
ولم يحن الوقت، بعد، للماء األسود.. حتى 
يرتفع مّدُه ببطء..«.. ثم مفردة كأنها الزمة 
صالة، ومبا يشبه »آمني« على سبيل املثال. 
عندها، وعندها فقط، تشعر الورا ساماني 
أنهــا قالت مــا تريد قوله في شــريطها 
اخملتلف، وما أرادت إيصاله حول سرديِة بحٍر 
يجمع ثقافات، ويشــّكل حبــل وصال مع 
األبيض املتوســط )يعّد البحر األدرياتيكي 
أحد فــروع البحر األبيض املتوســط، وهو 
يفصل شــبه اجلزيرة اإليطالية عن شبه 

األبينيني  جبال  البلقان، وسلســة  جزيرة 
عن سلســلة جبال األلــب الدينارية. من 
الغرب والشــمال حتّده إيطاليا، ومن اجلهة 
الشرقية تطّل عليه من الشمال للجنوب 
ســلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك 
وصربيا ومونتنيغرو وألبانيا. ســمي بذلك 
نســبة إلى مدينة أدريا، أو هدريا، الواقعة 
شــماله في األراضــي اإليطاليــة(، وعن 
أساطير خصب ووالدة، وموت وجناة، وعودة 
من املــوت، ونزول لألعماق، حيث صراع ممتد 
منذ ماليني الســنني بني آلهِة وَْفرٍَة وآلهِة 
َجْدب، وحيث متواليــة املعنى تعيُد إنتاَج 

نفِسها مع إطاللِة كّل ربيع.
بقــي أن أقــول إن كل ما تقــدم هنا من 
تفاصيل واسترسال بسرد أحداث الفيلم، 
ال يفقــد من متعة مشــاهدته قيد أمنلة، 
ألنه ليــس من نوع التشــويق امليلودرامي 
املكشــوف، وال مــن األفالم التــي تتكئ 
على مفاجــآت ربع الســاعة األخيرة من 
دقائقها. إنه من نوع ســينمائي مختلف، 
يريد للصورة أن ترتقي فتصير أســطورة، 
بآالم  أن يتعّمد  اجلّوانّي  وللصراع اإلنسانّي 
البناة األوائــل للحضــارات واإلثنيات. إنه 
والتواصل واألمل.  لِبحار االكتشاف  خوٌض 
إنه أسطورُة الَبْعث في سردّيٍة سينمائيٍة 

ُمْحَكمة.

* روائي وإعالمي فلسطيني/أردني

حيَن رسمُت الجواهري

»جّثة صغيرة« Small Body.. أسطورة الَبْعث في سردّية سينمائية ُمْحَكمة

اجلواهري كما رسمه علي صالح بلداوي
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ملونشريط
تشريعات لردع ومنع شراء السجائر

تعهد املشرعون النيوزيلنديون بإقرار تشريعات هي األولى 
من نوعها في العالم، ســتمنع اجليل القادم من أن يكون 

قادرا على شراء السجائر بشكل قانوني.
وتعتبر التشريعيات اجلديدة محاولة لردع اجليل اجلديد عن 
التدخني، من خالل رفع سن الشراء تدريجيا حتى ال يتمكن 

املراهقون من شراء السجائر بشكل قانوني.
إضافة إلى حتديد سن الشراء، فاإلجراءات ستقلل بشكل 
كبير من نســبة النيكوتني في السجائر، وجتبر الشركات 
على بيعها فقــط من خالل متاجر التبغ املتخصصة، بدال 
من توفيرها في البقاليات واألكشاك املنتشرة في الشوارع.
وتعد اإلجراءات اجلديدة، التي نوقشــت في البرملان، األولى 
من نوعها في العالم.وقالت وزيرة الصحة عائشــة فيرال: 
»على مدى عقود، سمحنا لشــركات التبغ باحلفاظ على 
حصتها في الســوق من خالل جعــل منتجاتها الفتاكة 

أكثر إدمانا«.
وأضافــت: »أولويتنا في تقدمي هــذا القانون هي حماية ما 
هو ثمني، شــعبنا، عائالتنا، ومجتمعاتنــا«، وفق ما نقلت 

صحيفة »ذا غارديان« البريطانية.
وحظي مشــروع القانون بدعم مختلف األحزاب لتمريره 
إلى جلنــة، على أن يخضع للمرحلــة التالية من العملية 
التشــريعية في الفترة القادمة، حيث سيستمع أعضاء 

البرملان النيوزيلندي إلى تقارير اخلبراء في هذا اجملال.
ومن املتوقع أن يدخــل القانون حيز التنفيذ في عام 2023، 
ويســتهدف منتجات التبغ فقط، بينما سيظل التدخني 
اإللكترونــي قانونيا وبــدون القيود التي ســتفرض على 

السجائر.

كورونا »طويل األمد«..
الكشف عن أعراض جديدة

كشــفت دراســة بريطانية عن قائمة كبيرة من األعراض 
التي قد ترتبط باإلصابات السابقة مبرض كوفيد من بينها 

تساقط الشعر وتراجع الرغبة اجلنسية.
وأفادت الدراســة، التي نشرت في مجلة نيتشر ميديسن، 
أن هناك نحو 62 من األعراض »املستمرة« بعد أكثر من 12 

أسبوعا من اإلصابة.
وحلل الباحثون في جامعة برمينغهام السجالت الصحية 
اإللكترونية لنحو 2.4 مليون شخص في اململكة املتحدة، 

من بينهم حوالي نصف مليون شخص ثبتت إصابتهم.
وتبني أن أكثــر املشــاكل الصحية هي ضيــق التنفس، 

مشاكل في الشم، وآالم الصدر، واحلمى.
وكشفت الدراســة أيضا أن أكثرها شيوعا لدى ما يعرف 
باســم مرضى كوفيد طويل األمد هي مشــاكل الذاكرة، 
وعدم القدرة على أداء احلركات أو األوامر املألوفة، وســلس 

األمعاء، وضعف االنتصاب، والهلوسة، وتورم األطراف.
وزاد احتمال اإلبالغ عن تساقط الشعر أربع مرات، وزاد أكثر 
من الضعف احتمال اإلبالغ عن صعوبة القذف أو انخفاض 

الرغبة اجلنسية.
ووجد الباحثــون أن احتماالت اإلصابة بكوفيد طويل األمد 

كانت أعلى لدى الشباب واإلناث واألقليات العرقية.
وأعرب املؤلف الرئيسي للدراســة، الدكتور شامل هارون، 
عن أمله في أن تســاعد هذه النتائــج »األطباء ومطوري 
اإلرشادات الســريرية على حتســني تقييم املرضى الذين 

يعانون من آثار طويلة املدى لكوفيد«.

متابعة ـ الصباح الجديد:

يعد فيلــم »األميرة والنهر« أول 
فيلم أنيميشــن عربــي طويل، 
وانقطــع رأس الســينما لفترة 
طويلــة بعــده، وعــادت جتارب 
شبابية حتاول صناعة أنيميشن 
في البالد ينافس العالم العربي 
باحلركــة والتطــور داخل لعبة 
الكتشاف  احلديثة  التكنولوجيا 
مســار بصري يفتــح أفقاً أكثر 
شــمولية في أحــداث العمل، 
والرغبة  املســتمرة  باملتابعــة 
الكبيــرة فــي حتقيــق النجاح 
بفهــم  واحملــاكاة   واالنتشــار 
املقاييــس الفنية بــني املتلقي 
والصناعــة العامــة باألفــالم، 
العربية  الرؤية  من خالل قــراءة 
والالحقة،  الســابقة  والتجارب 
ماذا تعمــل وكيف تعد صناعة 
أفكار  بطرح  األنيميشــن  أفالم 
جديدة وإشــارات ثقافية وفنية 
واحــد،  آن  فــي  ومجتمعيــة 
وأصبح ثاني فيلم طويل عراقي 
 20 بطول  العظيم«  »كلكامش 
دقيقة بعد 39 عاماً عن الفيلم 
األول للمخــرج الشــاب أنــس 
املوســوي، أما األعمــال األخيرة 
فال يتجاوز طولهــا أكثر من 10 
دقائــق. ومن أجل هــذا مت طرح 
اخملرجني  نخبة من  ســؤال على 
األنيميشــن  محتوى  وصنــاع 
ملعرفة كيف يجدون األنيميشن 
العراقي في الواقع الســينمائي 

املعاصر؟

ابتكار
أكد اخملرج والناقد الســينمائي 
صناعــة  أن  نعمــة،  ســعد 
األنيميشن صناعة صعبة سواء 
التنفيذ،  أو  والسيناريو  بالفكرة 
وحتتاج إلــى خبرة وإبداع وابتكار 
إلى ذلك  في األســلوب. إضافة 
إلى ميزانية كبيرة قياساً  حتتاج 
إلى قصر تلك األفالم، فما بالك 
الطول  الفيلم متوسط  لو كان 
أو طويال، وبســبب كل ذلك فإن 
حضور صناعة فيلم االنيميشن 
خجول  السينمائي  الوسط  في 
وال يتعدى صناعــه عدد أصابع 

اليد الواحدة. 
وأضــاف نعمة: رمبــا هناك من 

يتحايل في تنفيــذ هذه األفالم 
بالقوالــب والبرامــج اجلاهــزة 
لتقليــل التكاليــف وســرعة 
اإلجناز، لكنه يبقى دون املستوى 
وضمن اإلطار التجاري اخلالي من 

األصالة واإلبداع.  

فن حديث
محمد  األفــالم  صانــع  وعبَّــر 
االنيميشــن  أن  عــن  ســليم، 
الســينما  في  يعتبر فناً حديثاً 
العراقية بعــد أن كان محتكراً 
مــن دول أخــرى أكثــر تطــوراً 
فــي هذا اجملــال ولكــن نتيجة 
والتطور  احلديثة  التكنولوجيــا 
الســينما  مجال  فــي  احلاصل 
التي  احلديثة  البرمجيات  وعالم 
بسطت وأتاحت هذا الفن أصبح 
واستثماره  صناعته  املمكن  من 
في العــراق، وهــذا ال يدل على 
بســاطة هذا الفن، ألنه يعتمد 
على محصلة مجموعة اخلبرات 
مختلفة  فنية  اختصاصات  في 
واملونتاج  والتصوير  اإلخراج  مثل 
وكتابة النــص وترجمته، فضال 
عن الغرافيك الذي يعتبر عصب 

هذا الفن.
وتابع سليم: اآلن أصبحت لدينا 

ومشــاركات  ناجحة  محاوالت 
عاملية متميــزة، إذ حصد بعض 
صنــاع هذا الفــن جوائز عاملية 
دولية  ومحافل  منافســات  في 
تختص فــي هذا اجملــال، فضال 
عــن املهرجانــات احملليــة التي 
أظهرت إتقان وموهبة مجموعة 
مــن الشــباب والشــابات في 
هذا اجملــال، وكذلك دعــم دائرة 
مشكورة  واملســرح  الســينما 
لهذا الفــن احلديــث من خالل 
احتضانها جملموعة من امللتقيات 

واملهرجانات.

التقنيات احلديثة
وبــنّي اخملرج باقــر الربيعي: تعد 
األفالم  األنيميشــن مــن  أفالم 
املهمة، وفــي اآلونة األخيرة ركز 
عدد مــن مخرجي هذا النوع من 
األفالم اهتمامهم بصناعة أفالم 
األنيميشن التي حتتوي على قيم 
جمالية ومضامــني فكرية ذات 

بعد فلسفي عميق.
اليــوم جزء  ذلــك فهي  وبرغم 
مهــم مــن صناعة الســينما 
الروائية  األفالم  بصناعة  مقارنة 
القصيــرة بالتحديد، كون أفالم 
تــزل في طور  لم  األنيميشــن 

النشــوء وضمــن فئــة األفالم 
من  الكثير  ويســعى  القصيرة، 
صناع هــذا النوع من األفالم إلى 
مواكبة األفــالم العاملية، ولكن 
يبقى القيــد األكبر أمامهم هو 
التقنيات احلديثة املســتخدمة 
في هذا اجملال والتي تتم من خالل 
برامج خاصــة وباهظة الكلفة، 
إلــى مجموعــة كبيرة  وحتتاج 
مــن الفنيني اخملتصــني في هذا 
اجملال لصناعــة صورة ذات جودة 
عالية حتاكــي الصورة الواقعية 
وجتسيد  التجســيم  حيث  من 

األشكال والعوالم.
وأشــار الربيعــي إلى أنــه هنا 
يقف العائق املــادي الذي يحول 
بني صناع هــذا النوع في العراق 
والذين تخصصوا بصناعة أفالم 
األنيميشن، ويكون عقبة كبيرة 
بالنسبة لهم، فنظام االستوديو 
في هوليوود وغيرها الذي يعتمد 
على تخصيص مبالغ طائلة في 
التقنيات  تطوير وصناعة أحدث 
من  تســهل  التي  البرامجيــة 
رواًجا  تالقي  التي  الصناعة  هذه 
شائًعا وجمهورًا واسًعا لها في 
والذي يعود على  التذاكر  شباك 
صانعيها باملال الوفير، عكس ما 

يحدث محلًيا.
نالحظ  فهنــا  الربيعي:  وأفــاد 
أن مخرجــي أفالم األنيميشــن 
لغــرض  أفالمهــم  يصنعــون 
عربية  مهرجانــات  في  عرضها 
بالنفــع  تعــود  وال  وعامليــة 
املــادي رغم العنــاء املبذول في 
صناعتها ورغــم اجلهد والوقت 
املطلوبــني لتنفيذهــا، فضــالً 
عــن األموال التي تصــرف لقاء 
تكلف  وتقنيات  خاصــة  برامج 
الكثير مــن األموال التي تصرف 
من اجليــوب اخلاصة لصناع هذا 
النوع من األفــالم، وهذا يعتمد 
على مرتكزيــن مهمني، أولهما 
يوجد  التي  واجلامعــات  املعاهد 
فيها هذا الفن وشركات اإلنتاج 
وفي العراق ال توجد مؤسســات 
حكومية ترعــى هذا اجلانب من 

السينما. 

الرعاية
واخملرج مصطفى  الناقد  وأوضح 
النادرة  احملاوالت  برغم  الشوكي، 
والقليلة لصناعة أفالم االمنيشن 
في البالد قبل عــام 2003 اال أن 
العــراق يعتبر الرائــد عربيا في 
صناعة أول فيلــم حتريك عربي 

طويل عام 1982 للمخرج الكبير 
فيصــل الياســري، وباعتبار أن 
صناعة سينما االنيميشن حتتاج 
الى امكانات ورعاية كبيرة، وهي 
كانت شــبه معدومة او مقيدة 
للسينما بشــكل عام في فترة 
ما قبــل 2003، إال أنها بعد هذا 
التاريخ شهدت كما باقي الفنون 
نهضة ميكن أن نقول انها كانت 
بســبب ظروف  ما  نوعا  بطيئة 
السنوات األولى للتغيير، اال انها 
ســرعان ما بدأت تأخذ مكانتها 

عربيا ودوليا وحتصد اجلوائز.      
مبينــاً، بــل ميكــن القــول ان 
الســنوات األربع االخيرة بالذات 
شــهدت نهضــة عظيمة في 
صناعــة االمنيشــن مــن خالل 
واجلوائز  واملشــاركات  االنتــاج 
املهمــة، بــل واصبحــت لدينا 
مهرجانات خاصة باالمنيشن كما 
في كردســتان العراق ومهرجان 
الفنون  كلية  اقامته  الذي  بابل، 
اجلميلة جامعة بابل اضافة الى 
بعض امللتقيات وكذلك انشــاء 
قســم خاص بصناعة االمنيشن 
كربالء  قنــوات  مجموعــة  في 

الفضائية. 
مضيًفــا، هذه احلركــة خلقها 
وخلقت اســماء عراقية مهمة 
في هذا اجملال، اســتطاع اغلبها 
بجهود ذاتية من حتقيق  نهضة 
مهمــة في هذا اجملال وشــقت 
طريقهــا نحو االحتــراف، لكن 
كانت  مهمــا  الذاتية  اجلهــود 
عظيمة حتتاج الى دعم و خطة 
النهوض في  اجــل  مركزية من 
هذا الفن بشكل اكبر فالطاقات 
حتتــاج الــى احتواء فــي عالم 
يتطور بشــكل هائــل في هذا 
اجملال الن دقائــق قليلة من هذا 
الفــن تعادل اكثر مــن ميزانية 
فيلم ســينمائي عادي  فتصور 
العاملية كلفت  االفالم  ان بعض 
200 - 250 مليون دوالر ورمبا اكثر، 
علما ان أرباحها جتاريا مضاعفة 
نتيجة لألقبال الشديد على هذا 
النوع من االفالم من قبل اجملتمع، 
فهــي قطعــا غيــر محصورة 
بفئة الصغــار، أتأمل في صناع 
االنيميشــن العراقيــني الكثير 
من االجنــازات املبهرة قريبا، لكن 
احتواء  إلى  حتتاج  املسألة  تبقى 

ومركزية لتكون افضل وأكبر.     

»األنيميشن« العراقي في الواقع السينمائي المعاصر
محمد سليم: صّناع األفالم حصدوا جوائز عالمية عّدة 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
ال شــيء أفضل من قضــاء إجازة 
الصيف على الشــاطئ، ولســوء 
احلــظ تشــهد املدن الســاحلية 
حوادث غرق متكررة، جلملة أسباب 

منها عدم اإلملام بطرق اإلنقاذ.
العاملي  باليــوم  العالم  يحتفــل 
للوقايــة من الغرق، الذي دّشــنه 
القرار الصادر عن اجلمعية العامة 
لــألمم املتحدة في نيســان 2021، 
بعنــوان »الوقاية مــن الغرق على 
25 متوز من  يوم  العاملي«،  الصعيد 

كل عام.
وفــي اليــوم العاملــي ملقاومــة، 
حتدث مختصون عــن طرق اإلنقاذ 
اتباعها عند  الواجب  واإلرشــادات 

التعرض حلادث غرق.
وأوضح نبيل الشــاذلي، املستشار 
الفني الحتاد الغــوص واإلنقاذ في 
مصر، أهم أســباب الغرق، ومنها: 
قلة املعرفة بالســباحة، فالبعض 
يظن أنه سباح وبعد قطع مسافة 

50 كيلوا ال يستطيع أن يستكمل، 
ويتعرض ملشكالت خطيرة.

وقال »الشــاذلي« فــي تصريحات 
 8 تلفزيونية، إن األطفال حتت سن 
ســنوات هم األكثر عرضة حلوادث 
إلى أن  العالم، مشيرا  الغرق حول 
احتاد الغوص ينظــم دورات تدريبة 
للغــواص ملعرفة طريقــة اإلنقاذ 

وتقدمي اإلسعافات األولية.

مواصفات املنقذ
اخملتص  أن  »الشــاذلي«  وأوضــح 
بعملية اإلنقاذ يجب أن يكون لديه 
معرفة كافية بالطريقة السليمة 
لتنفيذ عمليــة اإلنقاذ، وأن يكون 
الصحية  الطريقــة  علــى  مدربًا 
لتقــدمي اإلســعافات األولية حلني 

وصول األطباء.
خليل،  محمــد  قال  جهتــه،  من 
رئيس اللجنة الفنية الحتاد الغوص 
واإلنقاذ فــي مصر، إن االحتاد يؤهل 
وفق  اإلنقاذ  املدربني على عمليــة 

البرنامج الدولي في دورة تستغرق 
املتدرب خاللها  أســبوًعا، يحصل 

على جميع مهارات اإلنقاذ.
وأشــار إلى أن طرق اإلنقاذ تختلف 
السن،  حســب  آلخر  شخص  من 
فهنــاك طريقــة إلنقــاذ الطفل 
وأخــرى للرضيع وثالثة للســيدة 
ورابعة للشــباب، مؤكًدا  الكبيرة 
أن جميع الشــواطئ املصرية بها 

أشخاص معينة لعمليات اإلنقاذ.
وأوضــح »خليل«، فــي تصريحات 
املنقــذ  مهنــة  أن  تلفزيونيــة، 
تتطلــب احلصــول على شــهادة 
من االحتــاد، فيما تتمثل شــروط 
احلصول على هذه الشــهادة في: 
أن يكــون الشــخص أكبر من 16 
عاًما، واخلضوع لبرنامج من االحتاد 

الدولي لإلنقاذ.
من جهته، أكد فارس أبازيد، مدرب 
إنقــاذ دولي، أن الشــخص عندما 
يبادره  أن  الغريق يجب  يتعامل مع 
من الظهر، وبعد ذلك برفع رأســه 

لألعلــى، ثم يحدد املــكان األقرب 
أن  امليــاه، محذرا من  للخروج من 
محاولة اإلنقاذ من الوجه قد تؤدي 

لغرق كل من الشخص واملنقذ.

اليوم العاملي ملقاومة الغرق
وبحسب منظمة الصحة العاملية، 
يهدف هــذا احلدث الدعوي العاملي 
إلــى إتاحــة الفرصة لتســليط 
الضوء على األثر املأساوي العميق 
واجملتمعات،  األســر  علــى  للغرق 
وتقدمي حلول وقائية منقذة لألرواح.
وأشــارت املنظمة إلى أن 236 ألف 
شخص يتعرضون للغرق كل عام، 
الغرق أحد األســباب  أن  موضحة 
بني  للوفاة  العشــرة  الرئيســية 
األطفال مــن الفئة العمرية 24-1 
عاًمــا. ويحدث أكثــر من %90 من 
حاالت الغرق في األنهار والبحيرات 
واآلبــار وصهاريج املياه املنزلية في 
البلــدان املنخفضة واملتوســطة 

الدخل.

في اليوم العالمي لمقاومة الغرق...

بغداد - الصباح الجديد:»الصحة العالمية«: 61 % من الوفيات تحدث في آسيا والمحيط الهادئ
توقعت هيئة األنواء اجلوية، أمس 
يوم  أمطــارٍ  تســاقط  األربعاء، 
الهيئة  املقبل.وذكرت  الســبت 
في بيان تلقته » الصباح اجلديد 
اخلميس سيكون  »الطقس  إنَّ   «
صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات 
احلــرارة مقاربة لليوم الســابق 
والرياح شــمالية غربية خفيفة 
 (20-10( الســرعة  معتدلة  الى 
 (10-8( الرؤيــة  ومــدى  كم/س، 
يوم  »الطقس  أن  كم«، مبينــة، 
املقبل ســيكون صحواً  اجلمعة 
مــع ارتفــاع درجات احلــرارة في 
والشمالية  الوسطى  املنطقتني 
غربية  شمالية  ستكون  والرياح 
الســرعة  معتدلة  الى  خفيفة 
)10 20-( كــم /س، ومدى الرؤية 
)8-10( كــم، فيما ســتنخفض 

املنطقة  في  قليالً  احلرارة  درجات 
اجلنوبية«.

ليــوم  »الطقــس  أن  وتابعــت، 
السبت في املنطقتني الشمالية 
مع  والوسطى ســيكون صحواً 
احلرارة  ودرجــات  الغيــوم  بعض 
ترتفــع قليالً عن اليوم الســابق 
والرياح شــمالية غربية خفيفة 
 (20-10( الســرعة  معتدلة  الى 
كــم/س ومــدى الرؤيــة )10-8) 
كم«، مشــيرة إلى أن » الطقس 
ســيكون  اجلنوبية  املنطقة  في 
غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط 
الظهر،  بعد  زخات مطر خفيفة 
مــع ارتفاع درجات احلــرارة قليالً 
فيما ستكون  السابق  اليوم  عن 
الرياح جنوبية شــرقية خفيفة 
 (20-10( الســرعة  معتدلة  الى 

كم/س ومدى الرؤية )6-8( كم«.

االنواء الجوية تتوقع تساقط االمطار السبت المقبل

متابعة ـ الصباح الجديد:
لــم تتمالك نفســها وهي تروي 
قصة اختطافها على يد “داعش”، 
وعلى الرغم من مرور 8 ســنوات 
على اجلرميــة، فإن شــرين خيرو، 
الشــابة اإليزيدية، لم تستطع أن 
ارتكبه  ما  ذاكرتها  تشــطب من 

التنظيم اإلرهابي من جرائم.
مخيم  مــن  شــرين  وتوجهــت 
إلى  إقليم كردســتان  النزوح في 
البصرة لتسمع صوتها في مؤمتر 
حتت عنــوان “أنقــذوا اخملتطفات 
العراقيات”، للتذكير مبن أســرهم 
زال  ومــا  اإلرهابــي  التنظيــم 
مصيرهــم مجهــوال، فضالً عن 

املطالبة بإعمار سنجار.
من  “مجموعة  إن  شــرين  وتقول 
اإليزيديني طالبوا بتشــكيل فريق 
أو جلنــة للبحث عــن اخملطوفني 
واخملطوفات، ولكن هذا املطلب لم 
يتحقق حتى اآلن، ومت تشريع قانون 
الناجيــات وأيضا لم يتم تفعيله 
بإعادة  اآلن، كما نطالــب  حتــى 
إعمار قضاء سنجار ليتمكن أهله 

من العودة إليه”.
النســوي  البصرة  فريــق  ونظم 
املؤمتر لتسليط الضوء على ملف 
اإليزيديني اإلنساني بعد تعرضهم 
إلبــادة جماعية، وفقــا لتصنيف 

األمم املتحدة، وذلك في الثالث من 
آب 2014 على يــد تنظيم داعش 

اإلرهابي.
وتقــول حنني علي، عضــو فريق 
البصــرة النســوي، إن “الغايــة 
مــن املؤمتر تســليط الضوء على 
مغيبة  ألنها  اإليزيديــة  القضية 
حكومي،  إهمال  وســط  إعالميا 
إضافة إلى ذلك، هناك العديد من 
الناجيات اإليزيديات لديهن أطفال 

االعتداء  نتيجة  النسب  مجهولو 
داعش،  تنظيم  قبــل  عليهن من 
للقانون  وفقــا  األطفال  وهــؤالء 
الديانة  إلــى  ينســبون  العراقي 
اإلسالمية، بينما الديانة اإليزيدية 
ترفض ذلك، وبهــذا صار األطفال 

مشتتني بني قانون وآخر”.
العامة لشؤون  املديرية  وكشفت 
اإليزيديني عن إحصائية رســمية 
صادمة تتعلق باألعمال اإلجرامية 

والسبي  داعش، كالقتل  لتنظيم 
واالعتداء اجلنسي، إلى جانب هدم 

املزارات الدينية.
وتقول حال سفيل، ناجية إيزيدية، 
إن “عــدد اإليزيديني يقدر ســابقا 
بـــ900 ألف في العالم، وأكثر من 
نصفهم في العراق، وبعد أحداث 
داعش هاجر عشرات اآلالف منهم 
إلــى أوروبا ونزح عشــرات اآلالف 

داخل العراق”.

بصريات يضغطن للكشف عن مصير اإليزيديات 
المفقودات
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الدوحة ـ وكاالت:

كشف االحتاد الدولي لكرة القدم 
فيفــا اليوم، عن مقــرات إقامة 
معســكرات وتدريبات املنتخبات 
املشاركة في بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022، التي ستنطلق 
يوم 21 تشرين الثاني وتختتم في 

18 كانون االول املقبلني.
املنتخبات  معســكرات  وتتكون 
من فنادق من فئة أربع جنوم وأخرى 
ومنتجعات  وفلــل  جنوم،  خمس 
فندقية،  غيــر  إقامات  وأماكــن 
كمبانــي األكادمييــات الرياضية 
والســكنات املدرسية واإلقامات 
اجلامعيــة، إضافــة ملرافق أخرى 
كغرف العــاج، ومتيزت جميعها 
خصوصية  حماية  على  بقدرتها 
املنتخبات وزودت بكل بروتوكوالت 
اإلعان  وبحسب  الازمة..  األمان 
الرســمي لاحتاد الدولــي لكرة 
القدم )فيفا(، جاءت املقرات على 

النحو التالي:
اجملموعــة األولى: قطــر:  فندق 
العزيزية الــذي يقع في منطقة 
)الدوحة، منطقة أســباير(، على 
أن يتدرب في ملعب التدريب رقم 
/3/ مبنطقة أسباير زون، اإلكوادور: 
أوريكس  ريجنســي  حياة  فندق 
بالقرب من مطار حمد  )الدوحة، 
ملعب  على  وتدريباتــه  الدولي(، 
نادي مســيمير، السنغال: فندق 
كرة   - الرياضية  الدحيــل  صالة 
اليد )الدوحــة، منطقة الدحيل، 
17 كلم شــمال غــرب املدينة(، 
الدحيل  ماعب  على  والتدريبات 
/2/. هولندا:  ذا ســاينت ريجيس 
الدوحة )الدوحة، اخلليج الغربي(، 
وتدريباتــه في ماعــب جامعة 

قطر /6/.
فندق  إجنلترا:  الثانيــة:  اجملموعة 
ســوق الوكرة - تيفولي )الوكرة، 
الدوحــة(،  جنــوب  كلــم   20
اســتاد  التدريبــات على ملعب 
الوكرة.. إيران: فندق الريان الدوحة 

20 كلم غــرب الدوحة(،  )الريان، 
الريان..  ماعــب  على  التدريبات 
الواليــات املتحدة: مرســى ماذ 
)الدوحة،  اللؤلؤة  كمبينســكي 
جزيــرة اللؤلــؤة قبالة ســاحل 
الدوحة(، التدريبات مبلعب استاد 
الغرافة.. ويلز: فنــدق دلتا أوتيل 
سيتي ســنتر )الدوحة، املنطقة 
على  التدريبات  الدبلوماســية(، 
بنادي  اجلديدة  التدريــب  ماعب 

السد.
اجملموعــة الثالثــة: األرجنتــني: 
جامعة قطــر )الدوحة، 15 كلم 
التدريبات  املدينة(،  وسط  شمال 

في ماعب تدريــب جامعة قطر 
الســعودية: شــاطئ   ..)3( رقم 
سيلني، منتجع مروب )مسيعيد، 
الدوحــة(،  جنــوب  كلــم   57
التدريبات علــى ماعب التدريب 
سميسمة،  املكسيك:  بسيلني.. 
من منتجع مروب )سميسمة 45 
كلم شــمال الدوحة(، التدريبات 
إزدان  فندق  بولندا:  اخلور..  باستاد 
باالس )الدوحة، منطقة الدحيل، 
11 كلم شــمال - غرب وســط 

املدينة(، ملعب نادي اخلريطيات.
اجملموعة الرابعة : فرنسا: منتجع 
وسبا املســيلة )الدوحة، 8 كلم 

التدريبات  املدينة(،  وســط  غرب 
مساكن  أستراليا:  السد..  بنادي 
الرياضيني اجلديــدة في أكادميية 
أسباير )الدوحة، منطقة أسباير( 
ملعب  زون  أسباير  في  التدريبات 
/5/.. الدمنــارك: منتجــع وســبا 
رتــاج ســلوى )الدوحــة، طريق 
ســلوى(، التدريبات مبلعب استاد 
غراند  ويندهام  تونس:  السيلية.. 
)الدوحة(،  الغربي  اخلليج  الدوحة 

التدريبات على ماعب العقلة.
إســبانيا:  اخلامســة:  اجملموعة 
جامعة قطــر )الدوحة، 15 كلم 
التدريبات  املدينة(،  وسط  شمال 

مبلعب رقم /1/ في جامعة قطر.. 
كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى 
الدوحة )على بعد 20 دقيقة من 
التدريبات  الدولــي(،  حمد  مطار 
على ملعب النادي األهلي.. أملانيا: 
منتجــع زالل )الرويس، 110 كلم 
شمال الدوحة(، التدريبات مبلعب 
استاد نادي الشمال.. اليابان: فند 
راديســون بلو هوتيــل )الدوحة، 
على بعد نحو 4 كلم من ســوق 
واقف(، ملعــب التدريب رقم /1/ 

بنادي السد.
اجملموعــة السادســة: بلجيكا: 
منتجــع وفلل هيلتون شــاطئ 

سلوى )أبو سمرة، 90 كلم جنوب 
- غرب الدوحة(، التدريبات مباعب 
تدريــب ســلوى.. كنــدا: فندق 
 15 )لوسيل،  برميير  سنتشــوري 
كلم شــمال الدوحة(، التدريبات 

على ملعب أم صال.
املغرب: ويندهام الدوحة ويســت 
األعمال  منطقــة  )الدوحة،  باي 
التدريب مبلعب استاد  والتسوق(، 
الدحيــل.. كرواتيا: فندق هيلتون 
الدوحة )الدوحة، منطقة اخلليج 
مجمع  في  التدريبــات  الغربي(، 

اإلرسال ملاعب التدريب رقم /3/.
البرازيل:  الســابعة:   اجملموعــة 
فندق وســبا ذا ويســن الدوحة 
املدينــة(،  وســط  )الدوحــة، 
التدريبــات في اســتاد العربي.. 
صربيا: فندق ريكســوس اخلليج 
)الدوحة، علــى مقربة من مطار 
حمد الدولــي(، التدريبات مباعب 

التدريب بنادي العربي.
سويســرا: لورويــال ميريديــان 
)الدوحــة، بالقرب مــن منطقة 
لوســيل(، التدريبات على ملعب 
الدوحــة..  بجامعــة  التدريــب 
الكاميــرون: بانيــان تــري فــي 
السيغال مشيرب )الدوحة، شارع 
التدريبات  مشــيرب(،  اخلليــج، 

باستاد السيلية.
اجملموعــة الثامنــة:  البرتغــال: 
مجموعة  من  الســامرية  فندق 
من  بالقرب  )الدوحــة،  أوتوغراف 
التدريبات  منطقة الشــحانية(، 
مباعــب التدريب بالشــحانية.. 
غانا: دابل تــري، هيلتون )الدوحة، 
الســد(، التدريبــات على ملعب 
 ...  /1/ تدريب أســباير زون رقــم 
اخلليج  الدوحة  بوملان  األوروغواي: 
مركز  بالقرب  )الدوحــة،  العربي 
الدوحــة للمعــارض واملؤمترات(، 
اإلرســال  مبجمــع  التدريبــات 
... كوريا   /1/ التدريب رقم  ملاعب 
ســيتي  لوميريديان  اجلنوبيــة: 
وست  منطقة  )الدوحة،  ســنتر 
بــاي(، التدريبــات مباعب تدريب 

العقلة رقم /5/.

البطولة تبدأ الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل

الكشف عن مقرات منتخبات كأس العالم في قطر 2022

ميونيخ ـ وكاالت:
واصل نادي بايرن ميونخ الظفر باملواهب الشــابة 
في املاعــب األوروبية، حيث جنح هــذه املرة في 
التعاقــد مع أحد جواهر برشــلونة.. وبحســب 
صحيفة »ســبورت بيلد«، فإن النــادي األملاني أمت 
تعاقده مع الاعب الشــاب آدم أنــزو، البالغ من 
العمر 16 عاما.. وأشارت إلى توقيع أنزو على عقد 
ملدة 3 ســنوات، فضا عن امتاكه خيارا للتوقيع 
على عقد احترافي.. الاعب اإلســباني الشــاب 
ينشــط في مركــز الظهير األيســر، مما يجعله 
خيارا مثاليا ملنافســة الكندي ألفونســو ديفيز 

مستقبا.
ويعمل بطل البوندســليجا علــى جلب املواهب 
الشابة بأسعار زهيدة في السنوات األخيرة، جتنبا 
إلنفاق أموال طائلة على الصفقات مســتقبا.. 
وكان الاعب املغربي األصل يلعب ضمن صفوف 
فريق برشلونة حتت 16 سنة قبل انضمامه للنادي 

البافاري.

أبو ظبي ـ وكاالت:
تعاقد نــادي الوحــدة اإلماراتي، مــع البرتغالي 
لويس ميجيــل بيتزي، قادما مــن بنفيكا، بعقد 
ملدة موســمني حتى صيف 2024.. وينضم بيتزي 
ملعســكر الوحدة املقام حاليا في النمسا خال 
املقبلــة، حتضيرا للموســم اجلديد  الســاعات 

.)2023-2022)
ومن ناحية أخرى، خســر الوحــدة، جتربته الودية 
أمام شــتورم جراز بنتيجــة )0-4(، ودفع خالها 
مــدرب الوحدة، بأكبر عدد مــن الاعبني للوقوف 
على مستويات اجلميع.. وغاب عن املباراة، محمود 
خميس وعــاء زهير ولــوكاس بيمنتــا وخليل 
إبراهيم بســبب اإلصابــة.. كما غاب ســهيل 
املنصوري وجواو بيدرو وعبــد اهلل الكربي، وذلك 
بسبب التأهيل البدني.. يذكر أن الوحدة مطالب 
املوســم املقبل، بالدفاع عن املســابقات احمللية، 
بجانب مواجهة الشــارقة في نهائي كأس رئيس 

اإلمارات، واملؤجلة من املوسم املاضي.

روما ـ وكاالت:
حظي النجم األرجنتيني باولو ديباال باستقبال 
حافل من جماهير فريقه اجلديد روما اإليطالي 
أول أمس.. وكان في اســتقباله خال مراسم 
تقدميه أكثر من 10 آالف مشــجع احتشــدوا 
العاصمة  املربع في  الكولوســيوم  في ساحة 
اإليطالية.. وفي احلدث الذي استمر أقل من 15 
دقيقــة، أكد النجم األرجنتيني الذي بدا متأثرا 
للغاية  األســطوري »فخور  االســتقبال  بهذا 
مبعرفتكم«.وأضــاف »اللعــب هنــا دائما كان 
صعبا بسبب الفريق، وبسبب ما تفعلوه، واآلن 
أنا متشــوق لدخول ملعــب األوملبيكو معكم 
جميعا«.وأضاف صاحب الـــ28 عاما »كل هذا 
االستقبال يُحملني مســؤولية كبيرة، لكنها 
ســتكون جميلة جدا. أريد أن أكون جاهزا في 
أقرب وقت ممكن مــن أجلكم«.وأكد »روما كان 
في طريقي، بالنظر ملــا كانت متثله املدينة لي 

في صغري«.

باريس ـ وكاالت:
أعلن نــادي باريس ســان جيرمان بطــل الدوري 
الفرنســي ضم الفرنســي نــوردي موكيلي من 
اليبزيغ األملاني حتى عــام 2027.. ويبلغ موكيلي 
من العمر 24 عامــاً وهو يلعب في مركز الظهير 
األمين وخاض مع اليبزيغ 146 مباراة سجل خالها 

10 أهداف ومنح 11 متريرة حاسمة.

بايرن يبرم صفقة بنكهة 
عربية من برشلونة

الوحدة اإلماراتي يضم 
البرتغالي بيتزي

روما يقدم ديباال 
في حفل مبهر

سان جيرمان يعلن ضم 
الفرنسي موكيلي

فندق العزيزية يضيف منتخبات اجملموعة االولى في مونديال قطر

تقرير 

مدريد ـ وكاالت:

لم يســتطع ريال مدريد تــذوق طعم 
التحضيرية،  جولتــه  فــي  االنتصــار 
اســتعدادا للموســم املقبــل 2022-

2023، وذلك بعدما واجه كلوب أميركا 
املكســيكي في الســاعات األولى من 
صباح أمس.. وفشل الفريق امللكي في 
احلفــاظ على تقدمه، ليخــرج متعادال 
(2-2( مــن ثانــي مبارياته خــال فترة 
اإلعداد.. وجنح كلوب أميركا في مباغتة 
امليرينجي بهدف مبكر عن طريق هنري 
مارتن في الدقيقة اخلامســة من زمن 
اللقاء.. وجاء الرد من املهاجم الفرنسي 
كرمي بنزميا في الدقيقة 22، قبل أن ينفذ 
إيدين هازارد ركلة جــزاء بعد 10 دقائق 
الثاني، أحرز منها  على انطاق الشوط 
الوقت  للريال.وقبل نهاية  التقدم  هدف 
األصلــي ب9 دقائــق، ســنحت فرصة 
التعادل للفريق املكســيكي من ركلة 

جزاء، نفذها ألفارو فيداجلو بإتقان.
اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة  وأشــارت 
إلــى إحــراز هــازارد أول أهدافــه مع 
امليرينجــي منذ 188 يومــا، وذلك عبر 

ركلة جزاء نفذها في مستهل الشوط 
الثاني.. ويعود آخر هدف رسمي للدولي 
كانون  لشــهر  الريال  مــع  البلجيكي 
الثاني املاضي، حينما هز شباك إلتشي 

في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.
مســتواه  اســتعادة  في  هازارد  ويأمل 
الطبعيي هذا املوســم، إلثبات أحقيته 
في ارتــداء قميص بطــل أوروبا بعدما 
فشل في حتقيق ذلك منذ انتقاله إليه 
في صيــف 2019.. وعانى صاحب الـ31 
عاما من كثرة إصاباتــه آخر عامني، ما 
حال دون مشاركته بانتظام مع العماق 
اإلســباني، ليتحول إلى حبيس مقاعد 

البدالء.
يذكــر أن ريال مدريد تعرض للخســارة 
في مباراتــه األولى بجولته في الواليات 
املتحدة، وذلك على يد غرميه برشــلونة 

.)1-0)
وعلــق كارلو أنشــيلوتي، مــدرب ريال 
مدريــد، على تعادل فريقــه مع كلوب 
أمريكا املكسيكي )2-2( في مباراة ودية 
جمعت بني الفريقني .. وقال أنشيلوتي، 
في تصريحات أبرزتها صحيفة »ماركا«: 
»كانــت مباراة جيدة، وظهرنا بشــكل 
أفضــل مــن املواجهة الســابقة ضد 

البداية،  برشــلونة، فرغم معاناتنا في 
إال أن الفريق حتســن بعد ذلك وأحكم 

سيطرته على مجريات اللعب«.
وأثنى املــدرب اإليطالي على دور الثنائي 
في  وداني سيبايوس  إدواردو كامافينجا 
الثاني، حيث  بالشــوط  الفريق  إنعاش 
أشــار إلى قدرة الاعبــني على إضافة 
مدرب  رفاقهما.وطمأن  لباقــي  احليوية 
الريــال جماهيــر فريقه بشــأن حالة 
الفرنســي كــرمي بنزميا، الذي ســجل 
الهــدف األول، قائا: »لم يشــارك في 
حصــص تدريبيــة كثيــرة، لكنه عاد 
بحالة جيدة جدا«.وأضاف: »إنه بحاجة 
للتحســن على الصعيد البدني، وبعد 
مبــاراة يوفنتــوس ســنخفض احلمل 

التدريبي قليا«.
وبسؤاله عن سبب اعتماده على دافيد 
أالبا كظهير أيســر، أجــاب »كان هذا 
ضروريــا، ألنني أردت جتربــة روديجر في 
قلب الدفاع«.واســتطرد: »في الظروف 
الطبيعية، ســيبدأ ميندي على اجلانب 
األيســر، لكــن إن حدثــت مشــكلة، 
ســأعتمد على روديجــر وأالبا في تلك 
اجلبهة بدال منه، فــاألول صاحب نزعة 
دفاعيــة، والثانــي أفضــل هجوميا«.

وفي ختام تصريحاته، شــدد أنشيلوتي 
على حتمية الفوز بلقب كأس الســوبر 
آينتراخــت  علــى حســاب  األوروبــي 

فرانكفورت األملاني، يوم 10 آب املقبل.
من جانب اخــر، الزال يبحث ريال مدريد 
عن وجهة لاعبه البرازيلي الشاب رينير 
جيســوس، صاحب ال20 عامــا.. وعاد 
رينيــر لصفوف امليرجني هــذا الصيف، 
عقب نهاية إعارته في صفوف بوروسيا 
جيسوس  رينير  وخرج  األملاني..  دورمتوند 
من قائمــة امليرجني للموســم اجلديد، 
لعدم وجود مكان له في قائمة الاعبني 
من خارج دول االحتاد األوروبي.. وبحسب 
شــبكة »Sportmediaset« اإليطالية، 
فإن تورينو يســعى للظفــر بخدمات 
ومت  اإلعــارة،  على ســبيل  جيســوس 
التواصل بالفعل مــع إدارة ريال مدريد.. 
وكان رينيــر على أعتــاب بنفيكا، لكن 
وأبدت  بالنجــاح،  لــم تكلل  الصفقة 
أندية برتغالية أخرى اهتمامها بالاعب 
الشاب مثل سبورتنج لشبونة وبورتو.. 
كما ســعت أندية من الدوري اإلسباني 
للظفر بخدمات رينير جيســوس وعلى 
رأسهم بلد الوليد والذي ميلكه أسطورة 

امليرجني السابق الظاهرة رونالدو.

ريال مدريد يتعثر مجددا في جولته التحضيرية
هازارد ينهي صيامه الطويل

ريال مدريد وكلوب اميركا املكسيكي

لندن ـ وكاالت:
واصــل املنتخــب اإلجنليزي صاحب 
األرض واجلمهــور تألقه وصعد إلى 
نهائي بطولة أوروبا للسيدات عقب 
تغلبه على الســويد بأربعة أهداف 
مــن دون رد، أول أمس في إطار الدور 

نصف النهائي من البطولة.
التســجيل  مياد  بيــث  وافتتحت 
للمنتخب اإلجنليزي بإحرازها الهدف 
األول في الدقيقــة 34 قبل أن تعزز 
لوســي برونز تقدم سيدات إنكلترا 
بإحراز الهــدف الثاني في الدقيقة 
48.. وتراجع متاماً املنتخب السويدي 
فاســتقبلت  دفاعاتــه  وانهــارت 
الثالث عن طريق  الهدف  شــباكه 
الكرة  التي ســددت  روسو  أليسيا 
فدخلت  بالكعــب  فائقــة  مبهارة 

الشــباك الســويدية في الدقيقة 
68.. ولــم تكد ســيدات الســويد 
يستفقن من صدمة الهدف الثالث 

رابع  شــباكهن  اســتقبلت  حتى 
األهداف من تسديدة قوية أطلقتها 

فران كريبي في الدقيقة 77.

الرباط ـ وكاالت:
الفنيــة لبطولة  اللجنــة  أعلنــت 
كأس األمم األفريقية للســيدات، التي 
أقيمت فــي املغرب وتوج بها منتخب 
املثالي  التشــكيل  أفريقيا،  جنــوب 
للمسابقة.. وشهد التشكيل تواجد 

3 العبــات من منتخــب املغرب الذي 
حل في الوصافة، بعدما تأهل للمرة 
األولــى لكأس العالم في أســتراليا 
ونيوزيلنــدا.. كما ضم التشــكيل 4 
العبات من جنوب أفريقيا البطلة، مع 
العبتني من زامبيــا الثالثة، ومثلهما 

من نيجيريا الرابعة.
أما الاعبــات املغربيــات فهن زينب 
وغزالن  تكنــاوت  وفاطمة  الرضواني 
املسابقة  في  املغرب  هدافة  الشباك 
برصيد 3 أهداف، والتي اختيرت أيضا 

كأفضل العبة في نسخة الكان.

ثالث مغربيات في التشكيل
 المثالي لكأس األمم األفريقية

مدريد ـ وكاالت:
عاد األرجنتيني خافيير سافيوال، 
وبرشــلونة  مدريد  ريــال  العب 
الســابق، إلى النادي الكتالوني 
فــي مهمة جديدة، بعد ســت 
سنوات من اعتزاله كرة القدم.. 
رسميا،  بيانا  برشــلونة  وأصدر 
يعلن من  الثاثاء  اليوم  مســاء 
مساعدا  سافيوال  تعيني  خاله 
ملــدرب فريــق الشــباب.. وأكد 
برشــلونة في بيانه، أن سافيوال 

ســيعود إلى البارســا بعد 15 
عامــا مــن رحيله، لكــن هذه 
املرة كمدرب مســاعد ألوسكار 
جارســيا، املســؤول عــن فريق 
جوفينيــل A )حتــت 19 عاما(.. 
172 مباراة  وشارك سافيوال في 
 72 سجل  برشــلونة،  بقميص 
هدفــا وقــام بتقــدمي 31 متريرة 
حاسمة.ز ولعب سافيوال بألوان 
برشــلونة في الفترة من 2001-

04 و2007-2006.

أثينا ـ وكاالت:
كشــف املنتخب اليوناني لكرة 
أول أمس عــن قائمته  الســلة 
املبدئية للمشــاركة في بطولة 
كأس أمم أوروبــا املقررة في أيلول 
 23 القائمة  وضمــت  املقبــل.. 
جيانيس  مقدمتهــم  في  العبا 
أنتيتوكومبو »27 عاما« مهاجم 

فريق ميلواكي باكس األميركي.
املنتخب  قائمــة  تضــم  كمــا 
اليونانــي، املتوج ســابقا بلقب 
 ،2005 البطولــة األوروبية فــي 
أشــقاء جيانيس الثاثة أليكس 
ويخوض  وتاناسيس..  وكوستاس 

الدور  فعاليات  اليوناني  املنتخب 
 1 املقــررة من  للبطولــة،  األول 
املقبــل، ضمن  أيلول   18 حتــى 
تضم  التي  الثالثــة،  اجملموعــة 
وكرواتيا  إيطاليا  منتخبات  معه 

وأوكرانيا وإستونيا وبريطانيا.
ويعــد املنتخــب اليونانــي هو 
هذه  لصــدارة  األقوى  املرشــح 
منافساتها  تقام  التي  اجملموعة، 
في مدينــة ميانــو اإليطالية.. 
وتقــام جميع فعاليــات املرحلة 
املســابقة في  النهائيــة مــن 
العاصمة األملانية برلني بداية من 

10 أيلول املقبل.

منتخب إنجلترا يتأهل إلى نهائي 
بطولة أوروبا للسيدات

سافيوال يعود إلى برشلونة

أنتيتوكومبو وأشقاؤه الثالثة في 
قائمة اليونان ألمم أوروبا للسلة

من مباراة إجنلترا والسويد في أمم أوروبا للسيدات

سافيوال

أنتيتوكومبو
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أحالم وأمنيات 
وواقع مزٍر

لرمبــا ألول مرة اتفق بها مع عضــو ادارة الكرة 
العراقية في تصريح معني على اقل تقدير منذ 

العقدين املاضيني !.
التصريح االخيــر للكابنت يونس محمود والذي 
يشــغل منصب نائــب رئيس االحتــاد العراقي 
لكرة القدم خالل احد البرامج الرياضية والذي 
اعلن مــن خالله وبشــكل صريح انــه يدعم 
تســمية املدرب احمللي بالفترة احلالية بســبب 
قرب االســتحقاقات وعدم تأمني املبالغ املالية 
ألســتقدام مدرب اجنبي ! ومــن املؤكد ان هذا 
الــرأي يتفق معــه الكثير من اعضــاء االحتاد 
العراقــي لكرة القدم  وان دل على شــيء فإمنا 
يــدل على الواقع املزري الذي تعيشــه الرياضة 
العراقية بشــكل عام وكرة القــدم على وجه 
اخلصــوص بعد ان غــاب الدعــم املالي جلميع 

مفاصل الرياضة !
املؤســف في هذا االمر هو ان الكابنت نســى أو 
تنســى وعودهم الســابقة هــم كمجموعة 
ناشدت بإصالح وضع الكرة العراقية مشددين 
في وقت سابق على اهمية جلب الرعاية اجليدة 
للكرة العراقيــة وعدم االعتمــاد على الدعم 
احلكومي الذي اصبح عائقــاً كبيراً امام مهام 
املنتخبــات الوطنية ! فأين تلــك الوعود التي 

تصدعت رؤوسنا بها في وقت سابق ؟
احلقيقــة التي ال يريــد الكثير االعتــراف بها 
ولرمبا البعض ال يعرفها أصالً هي ان الســاحة 
الرياضيــة العراقيــة ال متتلــك ارض خصبــة 
لألستثمار والرعاية بسبب الروتني القاتل املتبع 
في دوائر الدولة والتي تبعد املستثمرين والرعاة 
عن الدخــول في عالم الرياضــة وهناك امثلة 

كثيرة حول هذا املوضوع .
بالعــودة الى موضوع مــدرب املنتخب الوطني 
الــذي تنتظره اســتحقاقات عديــدة فيجب 
ان يتم حســمه بشكل ســريع ألن الوقت مير 
ســريعاً والفريق من دون مدرب وهذا االمر غير 
صحيــح , كما يجب ان تكون تســمية املدرب 
احمللي للمنتخب وفق معايير يضعها اخملتصون 
بالشــأن الفني وفق اجنازات االسماء املرشحة 
لتســنم املهمة وليس وفــق تدخالت من هذه 
اجلهة أو تلك كما حتدثت التسريبات االخيرة من 

داخل الوسط الكروي العراقي . 
باخلتام ان ارادة اجلماهير الكروية وبعض اعضاء 
االحتــاد معروفة في اســتقدام مــالك تدريبي 
أجنبي لقيادة املنتخب في الفترة القادمة ولكن 
هذه األمنيــة واالحالم تصطدم بشــكل دائم 
بالظروف التي يعيشــها العراق والواقع املزري 
الذي تعيشه الرياضة بسبب قلة الدعم املالي 
املقدم من احلكومة العراقية واجلهات الراعية .

لذلك اصبــح تســمية املدرب احمللــي لقيادة 
الفريــق العراقي واقع حال يجــب ان نعترف به 
ونستســلم أمامه وال خيار غيره بعد ان تخلى 
من اطلق الوعود ولــم يكن صادقاً فيها ومنها 

وعود قيادات البلد .. والسالم ختام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتخبت الهيئة العامة لنــادي ديالى الرياضي، 
يوم الثالثاء، هيئة إدارة جديــدة لقيادة النادي.. 
وذكرت الهيئة في بيــان انها أجرت االنتخابات 
فــي القاعة املغلقــة لاللعــاب الرياضية في 
بعقوبة، وأظهــرت النتائج فــوز، احمد رحيم 
املوســوي عضو مجلس النواب العراقي رئيساً، 
وجاسم محمد طاهر نائباً، وفراس حمزة أميناً 

للسر، واسماعيل عبد اهلل أميناً مالياً.
واضافت ان محمد عبد الرضا، وعصام هاشم، 
وعلي عبــد الكاظــم، وعمار يحيى ســمير، 
وصهيب رفعت، وكمال جاســم، فازوا بعضوية 

الهيئة.

نادي ديالى الرياضي ينتخب 
هيئة إدارية جديدة

متابعة ـ الصباح الجديد:

ناقــَش مجلــُس الــوزراء، فــي 
أمس  أول  االعتيادّيــِة  جلســته 
الثالثاء املوافــق  )26 / 7 /2022(، 
اســتضافة خليجي  دعم  آلياَت 
الُســبل  البصرة وتهيئة  25 في 
الكفيلة بإجناحهــا لتكون بوابًة 
واسعًة لعودِة العراق الستضافِة 
وقارياً  عربياً  الكبيــرِة  البطوالت 

ودولياً.
وقاَل وزير الَشباب والرياضة رئيس 
االحّتاد املركزي لكرِة القدم، عدنان 
درجــال: وّجَه  رئيــُس الوزراء في 
الوزراء،  جمللِس  االعتيادّية  اجللسِة 
الوزاراَت كافة بالتعاون والتنسيِق 
لتهيئِة الســبل الكفيلِة بإجناِح 
خليجي 25 فــي البصرة، وتذليل 
جميــع الصعوبــاِت أمــام هذه 
االســتضافة لتكــون بطولــًة 
إســتثنائّيًة وإظهارهــا بأبهــى 
صــورة.. وأكــَد درجــال حــرَص 
ما  إكمــاِل كل  علــى  احلكومة 
البطولــة، فضالً  بهــذه  يتعلُق 
عن الشــغِف الكبيــر جلمهورنا 
لتكون  إقامتها،  موعد  وترقبهم 
العراُق  ينظمهــا  التي  الثانيــَة 
بعد أن أقيمــت األولى في بغداد 
عــام 1979. الفتاً إلى: إن مجلس 
الوزراء ســيعقُد اليــم اخلميس 
(28 / 7 / 2022( إجتماعاً موسعاً 
اللوجســتّية  األمور  ملناقشــِة 

اخلاّصة  املالّيــة  والتخصيصات 
واســتقطاب مالٍك  بالبطولــة، 
املنتخب  لقيــادِة  أجنبي  تدريبّي 

الوطنّي في املرحلِة املقبلة.
واختتــَم درجــال حديثــه قائالً: 

أتقدُم بالشــكر اجلزيِل للســيِد 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 
الــوزراء،  والســادة  الكاظمــي، 
لدعمهــم املُســتمر للرياضــِة 
واملنتخبات  عموًمــا،  العراقّيــة 

وســعيهم  باألخص،  الوطنّيــة 
احلثيــث واخمُللص إلجنــاِح بطولة 
خليجي 25، واحتضان األشــقاء 
املقبلة  واملرحلــة  البصــرة،  في 
ســتكون األهّم واألكثــر جهداً 

جميعاً  ســعينا  تتطلُب  كونها 
لتوفير األجواِء األفضل للبطولة.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء شّكَل، 
في وقٍت سابق، جلنًة ُعليا برئاسِة 
الكاظمي،  الســيد مصطفــى 

عدنان  والرياضة  الَشــباب  ووزير 
نائًبا له وعضويِة عددٍ من  درجال 
السادة الوزراء، فضالً عن  محافِظ 
البصرة وأغلب اجلهات احلكومّية 
احملافظــة، لدعم  الســاندة في 
وتهيئــِة ُمتطلبات إســتضافِة 

خليجي 25.
دعوتان إلدارات األندية 

يدُعــو االحتــاد املركــزي لكــرِة 
الــدوري  أنديــة  إداراَت  القــدم 
األمنِي  من  لترشــيِح كل  املُمتاز 
العــاّم ومدير اإلدارة فــي النادي 
للُمشــاركِة في ورشــِة العمل 
يوم اجلمعة  التي ستقام  اإلدارّية 
متام  فــي   )2022/7/29( املُوافــق 
صباحاً  عشــرة  احلادية  الساعِة 
فــي مقــّر االحتــادِ، وبإشــراِف 
احمُلاضر )كريس فــان دير هايجن( 
االحتادِ  املدربــني في  تعليم  ُمدير 

البلجيكّي لكرِة القدم.
كما يدُعــو االحّتــاد إداراَت أندية 
مدربني  لترشــيِح  املُمتاز  الدوري 
اثنــني فقط من ُمدربــي الفئاِت 
لديهم،  واملُعتمديــن  العمرّيــة 
وذلك للُمشاركِة في ورشِة عمل 
التي  العمرّيــة  الفئــات  مدربي 
ســتقام اليوم اخلميــس املوافق 
(2022/7/28( فــي متام الســاعِة 
مقّر  في  صباحاً  عشــرة  احلادية 
املركــزي لكــرِة القدم،  االحتــادِ 
وبإشــراف احملاضر )كريس فان دير 
في  املدربني  تعليم  ُمدير  هایجن( 

االحتادِ البلجيكي لكرِة القدم.

مجلس الوزراء يناقش آليات دعم تضييف خليجي 25 في البصرة 

منتخبنا الوطني لكرة القدم

تقرير 

إعالم اللجنة األولمبية

برعايــة اللجنــة األوملبيــة الوطنية 
العراقية وّقع االحتاد املركزي للشطرجن، 
اليوم الثالثاء، عقودا تدريبية مع  ثالثة 
مدربني ســوريني لإلشراف على تدريب 
اجلنســني  لكال  الوطنية  املنتخبــات 

ولكافة الفئات العمرية باللعبة.
األوملبيــة  اللجنــة  رئيــس  ورّحــب 
الوطنيــة العراقيــة رعــد حمــودي 
باملدربني الســوريني محمــود محمد 
احلميد  وبشــار عبد  كمال مصطفى 
مصطفــى وطــالل محمد ســعيد 
التوفيق بعملهم  لهــم  الزعيم، آمالً 

املقبل مع الشطرجن العراقي.
وقــال حمــودي ان اللجنــة األوملبية 
الوطنيــة العراقيــة ملزمــة بتقدمي 
الدعــم لالحتادات الوطنيــة من خالل 
الكفــاءات  مــع  التعاقــدات  إبــرام 

التدريبية األجنبيــة، وبالتالي يتوجب 
على االحتادات إستثمار تلك الكفاءات 
في تطوير املالكات التدريبية الوطنية 
مشدداً على االهتمام بالفئات العمرية 
التي تعد حجر األســاس في صناعة 
منتخبــات وطنية قــادرة على حتقيق 
االجنــازات فــي املشــاركات اخلارجية 

املقبلة 
األوملبية  اللجنــة  ان  وبــني حمــودي 
الوطنية العراقيــة كانت أبرمت عدداً 
من إتفاقيات التعاون الرياضي املشترك 
مع عدد من البلــدان املتقدمة رياضياً 
ســعياً لتســتفيد جميــع االحتادات 
ملفردات  العملي  التنفيذ  من  الوطنية 

هذه االتفاقيات.
 من جانبه ثّمــن رئيس االحتاد العراقي 
املركزي للشــطرجن ظافــر عبد االمير، 
اللجنة  رئيــس  الســيد  وتعاون  دعم 
األوملبيــة مبدياً إرتياحــه في ان ترعى 
اللجنــة األوملبية هذه اخلطــوة التي 

ستشــكل إضافة مطلوبــة لرياضة 
الشــطرجن في العــراق الســيما وإن 
سيســهمون  الســوريني  املدربــني 
بالتأكيد في تطوير مســتوى أعضاء 
في  اجلنسني  لكال  الوطنية  املنتخبات 

قادم االيام.
عــن  الســوريون  املدربــون  وأعــرب 
سعادتهم بعملهم اجلديد في العراق 
واعدين بتقدمي جل خبرتهم التدريبية 
مع املنتخبــات العراقية وحتقيق فارق 
ملموس، بالنتائج واالداء، في املشاركات 
التي  املقبلة  اخلارجية  واملســتحقات 

تنتظر منتخبات الشطرجن.
هذا وقــد حضر توقيــع العقد األمني 
املالــي للجنة األوملبيــة أحمد صبري 
ورئيس االحتاد املركزي للشــطرجن ظافر 
عبد االمير وامني سر احتاد اللعبة امجد 
عــالء  ومدير إدارة احتاد اللعبة ســعد 
الكناني، ومدير القســم القانوني في 

اللجنة االوملبية علي البدري.

عبداحلميد يستقبل يسر 
األوملبية  للجنة  العام  األمني  إستقبل 
العراقيــة هيثم عبداحلميد  الوطنية 
أول أمس فــي مطار بغداد الدولي وفد 
املنتخب الوطني املشــارك في بطولة 
آسيا للناشئني والشباب برفع األثقال 
املتّوج بوســامني ذهبيني وثالث فضي 
عن طريق الرباع الواعد علي عمار يسر 
الــذي نافس بوزن 109 كغم.. وأشــاد 
عبداحلميد باالجناز الذي حققه يســر 
في احملفل القاري مؤكداً على مواصلة 
املمكن  دعمهــا  األوملبيــة  اللجنــة 
الحتاد األثقــال وكل االحتادات الوطنية 
والرياضيني املتميزين الستثمارهم في 
حتقيق االجناز العالي على املدى البعيد.
ورافق عبــد احلميد مدير إعالم اللجنة 
األوملبية حســني علي حســني وعدد 
اللجنة  من أعضاء املكتب وتشريفات 

األوملبية.

الشطرنج يوقع عقودا مع ثالثة مدربين سوريين لإلشراف على المنتخبات الوطنية
األولمبية تستقبل بطل شباب آسيا برفع االثقال علي عمار يسر

جانب من توقيع مدربني سوريني لالشراف على منتخبات الشطرجن

متابعة ـ الصباح الجديد:
حقق منتخبنا للشباب بالكرة 
الطائرة، الفوز الثالث له مساء 
أول أمس، على حســاب نظيره 
اللبناني في بطولة غربي اسيا 

للشباب.
وحسم ليوث الرافدين املواجهة 
أمام شقيقهم اللبناني بثالثة 
أشــواط مقابل شــوط وحيد 

بواقــع ) 25-22( (25-27( (25-
لربع  ليتأهـــلون   )23-25)  )22
نهائـي غربـي أسيـا للشبـاب.
حققوا  الرافدين  ليــوث  وكان 
الفــوز علــى منتخــب األردن 
بثالثة أشــواط  من دون مقابل 
-25)  )20-25)  )20-25( بواقــع 
14( ليحققوا ثاني انتصاراتهم 
في بطولـــة غربـــي أسيـــا 

للشبـاب. 
الرافدين  ليــوث  تألــق  كمــا 
على  االنتصارات  أولى  وحققوا 
األماراتي  شــقيقه  حســاب 
وحيد   لشــوط  أشواط  بثالثة 
 )17-25)  )26-24( بواقــع 
ثانــي  فــي   )17-25)  )14-25)
مبارياته ببطولة غربـي أسيـا 

للشبـاب.

هشام السلمان * 
مجلــي  الســيد  حصــل 
عــودة طاهــر عضــو املكتب 
الباراملبية  للجنــة  التنفيذي  
العراقي  االحتاد  رئيس  العراقية 
للبوتشــيا   الباراملبــي  على 
شهادة البكالوريوس من  كلية  
احلكمــه  قســم الدراســات 
اإلســالمية.. وقال طاهر : لقد 
أكملــت أربــع ســنوات رغم 
العوائــق والصعوبــات التــي 
واجهته  بــني العمل الرياضي  
فــي الدائــرة  والكليــة التي 
يدرس فيها   ومتكن من حتقيق 
التفــوق بتوفيق مــن اهلل من 
خالل التعامــل مبهنية وحرص 
..  وأوضح  لقــد مت تتويج تلك 
السنوات بشهادة البكلوريوس  
في الدراسات االسالميه للعام  
وهذا    2022-2021 الدراســي 
في  مهما  اجنازا شخصيا  مُيثل 
مســيرتي العملية ، وشــكر 
مجلــي عودة  كل مــن تعاون  
معه مــن كما اجــل احلصول 
دراسيـــة  شهـــادة  علـــى 

مهمـة.
املكتب  كمــا حقــق عضــو 
التنفيــذي رئيس احتــاد العاب 
مهــدي  الباراملبــي  القــوى 
باقــر اجنازا علميــا يضاف الى 
االجنازات الرياضية التي ســبق 

لــه ان حققهــا كبطــل  في 
رياضــة العاب القــوى  .. وجاء 
هذا االجنــاز اجلديــد بعد نيله 
شــهادة البكالوريــوس فــي 
التربية البدنية وعلوم الرياضة 
اجلامعة  االســراء  كليــة  من 
قســم التربية البدنية وعلوم 
اللجنــة  الرياضــة.. وكانــت 
الباراملبية العراقية قد شهدت 
حتركا كبيرا من قبل الكفاءات 
االداريــة التي تقــود االحتادات 
للحصول  فيهــا  الرياضيــة  
الشــهادات  على  للحصــول 
الدراسية ســواء االولية منها 
لنيــل  العليــا  الدراســات  او 

املاجســتير  او  البكالوريــوس 
ودكتوراه. 

ويتوقع ســيكون لهذا التوجه 
الكفــاءات  لــدى  العلمــي 
قيادة  ضمن  العاملــة  االدارية 
الرياضي  الباراملبــي  العمــل 
مــردوده االيجابي لدعم رياضة 
الباراملبية وتعزيز اجنازاتها على 
جميع االصعدة عربيا واقليميا 
الذي  االمر  وهو  ودوليا  واسيويا 
رياضيي  من  الكثير  ســُيحفز 
للحصول  الباراملبية  اللجنــة 

على مؤهالت دراسية.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقدم املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضيــة بكرة الطاولة عشــرات 
واملنتخبــات  لألنديــة  املوهوبــني 
الوطنية باللعبــة بفضل ما يتوفر 
مقومات  مــن  الواعدين  لالعبــني 
التفــوق والتطــور مبركــز املوهبة 
يديره  الذي  الطاولة  بكرة  الرياضية 
الكابنت اخلبير، حكمت جواد، ويضم 
من  واملمرنني  املدربني  من  مجموعة 
أهل التخصص وهذا أسهم في بروز 
العبات واعــدات منهن، رهف عمار، 
مواليد 2011 التي انضمت إلى فرق 
املوهبة منذ العام 2017 واشتركت 
املهرجانــات  مــن  العديــد  فــي 

والبطوالت.
إلى  عمــار  رهف  الالعبة  تســعى 
تعزيــز حضورهــا بــني زميالتهــا 
الوطنية  املنتخبات  إلى  واالنضمام 
للفئــات العمريــة التي شــهدت 
التحاق العبــات املركز الوطني وفي 
مقدمتهن رند رامي ونســمة مؤيد 
ورقية عبــاس وفاطمة عبد الهادي 

وفاطمة سعد وورود عالء وغيرهن.
اســيا  بطالت  تتابع  رهف،  الالعبة 

باللعبة من عناصر املنتخب الياباني 
وكذلك من غربي آسيا حيث العبات 
األردن املتميزات.. وتؤكد انب العبات 
العراق قدمن مهــارات فنية عالية 
في البطوالت التي اشــتركن فيها، 
وهذا يدفعهــا ملضاعفة التدريبات 
املنتخبات  تشكيالت  إلى  والوصول 
الوطنية للدفاع عن الوان العراق في 

احملافل اخلارجية املقبلة.

اســتقدمها املدرب عباس محسن 
واكتشــف موهبتها، وحاليا تتدرب 
باشراف املدرب الدكتور رائد مهوس، 
إلى  الشكر  الواعدة  الالعبة  وتقدم 
املدربني الذيــن تناوبوا على تدريبها 
وصقــل إمكاناتها وتشــير إلى ان 
االرتقاء  يشــهد  املوهوبني  مركــز 
مبؤهالت الالعبــني نحو خلق قاعدة 

صلبة في رياضة كرة الطاولة.

إعالم الشباب والرياضة
الشــباب  وزير  لتوجيهات  تنفيذا 
والرياضة عدنان درجال استضافت 
الشــركة العامة لالســتثمارات 
اخلضراء  مدير مســبح  الرياضية 
عدنان قاســم ، وناقشــت معه 
اليات عمل املسبح واهم املعوقات 
التي تعترض عملــه ، اضافة الى 

دراسة املقترحات التي من شأنها 
تطويــر عمل املســبح من خالل 
قاعة  وانشــاء  الكافيه  تفعيــل 

رياضية ) جم ( .
كما ناقش االجتماع الذي رأســه  
السيد علي شــمس الدين مدير 
عام الشركة العامة لالستثمارات 
الرياضية وبحضور املعاونني االداري 

واملالي ومدير القسم املالي اضافة 
الى مدير املسبح، امكانية التحول 
االلكتروني  التشــغيل  الى نظام 
الدوام ليستمر  اوقات  وتقســيم 
حتى ســاعات متأخــرة لضمان 
تقــدمي خدمة اكبر للشــباب من 
خالل اشراك الشــركات اخملتصة 

في ادارة املسابح لصالح الوزارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتقبل وزير الشباب والرياضة  
عدنــان درجــال األول أمس، في 
مكتبــه مبقــر الــوزارة، املــالك  
الوطني  للمنتخــب  التدريبــي 
النســوي بكــرة القــدم بقيادة 
ياري..  االيرانية شــاهيناز  املدربة 
وأثنى » درجــال« على االختبارات 
التدريبي  املــالك  بها  يقوم  التي 

واربيل  بغــداد  محافظــات  في 
والســليمانية، لرفــد صفــوف 
بأفضــل  الوطنــي  املنتخــب 
الالعبات، مؤكــًدا دعمه الكامل 
للمنهــاج التدريبي، وأية خطوة 
من شأنها اإلرتقاء بواقع املنتخب 
بصورة  النسوية  والكرة  الوطني 

عامة.
»ياري«ُحسنَّ   من جانبها شكرت 

االستقبال واالســتماع من قبل 
الســيد الوزير لعمــوم القضايا 
وتذليل جميــع املعوقات، وتوفير 
ما يلزم من ســبل النجاح دعما 
للكرة النسوية في العراق.. اجلدير 
بالذكر ان منتخبنا النسوي بطل 
غربي اســيا تلقى دعوة رسمية 
للمشــاركة في بطولة كرواتيا 

الدولية نهاية شهر آب املقبل.

الشباب والرياضة: ندعم 
كرة القدم النسوية

شباب الطائرة يتأهلون
 إلى ربع نهائي غربي اسيا

مجلي عودة ومهدي باقر يحققان 
إنجازات علمية للجنة البارالمبية 

رهف عمار.. أمنيات التفوق في كرة الطاولة

االستثمارات تناقش آلية عمل مسبح الخضراء

رهف عمار

مجلي عودة مهدي باقر
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كثيرٌة هي األمنيات ...،

وكثيرة هي تشعباتُها ،
فثمة أمنيات مالّيه،

وأخرى سياسّيه ،
وثالثة اجتماعية ..،

وهكذا .
--2

غير أّن هناك أمنيات ترتبط باحلالة الســلوكية لالنسان 
وما يتمنى أن يكــون عليه في ميدان الطاعة هلل والبعد 

عن معصيته .
قال الشاعر :

عصيُت هوى نَْفِسي َصغيراً وعندما 
رماني زماني باملشيِب وَبِالِكَبرْ 

أطعُت الهوى عكَس القضية لْيَتِني 
ولدُت كبيراً ثَُم ُعدُت الى الِصَغرْ 

إّن اداة التمني ) لَْيَت ( تكاد ال تغيب عن شــفاه الشعراء 
خاصة 

ألم تسمع بقول اآلخر :
وياليَت الشباب يَعودُ يوماً 

فأخبره مبا َصَنع املَشيُب 
ولكْن السؤال اآلن :

هل من عودة للشباب املنصرم مع تكثيف األمنيات ؟
وهل تنفع العاصي في الِكَبر متنياتُه لو كان قد ولد كبيراً 

ثم عاد الى الصغر ؟
واجلواب واضح معروف .

اّن األمنيــات ال تُقــدم وال تؤخر وليس لهــا أيٌة مفاعيل 
سحرية تقلُب املعادالت ..

 – -3
وفي ) العراق اجلديد ( قادت شــهوُة السلطة الكثير من 
كبار السن للتورط بألوان فظيعة من املعاصي، ويكفينا 
التذكير بانَّ أحدهم وهو على مشارف الثمانني من عمره 
كان املسؤول عن اراقة دماء سبعمائة انسان ال لشيء اال 

ألنه أحتجَّ على السلطة ..!! ،
بينما جتاوز عدد جرحى احملتجني على الســلطة في أيامه 

العشرين ألفا..!!
وكان مبقدوره أْن يَْســلَم ِمْن تبعات هذه الدماء واجلروح لو 
كان قد انتصر على ذاته وكبح جماح شهوته للسلطة .

اّن قتيال مظلوما واحداً برصاص الســلطة يكفي جلعل 
صحيفة أعماله قامتًة حالكــة الى أبعد احلدود ، فكيف 

باملئات من القتلى املظلومني ؟
وال تنفع في هذا املقام كلمات التمني الباردة :

ليتني لَْم أتوَل السلطَة كي ال ابُتلى بهذه الدماء ..!!
--4

أما اجلذر التاريخي لتمني الســالمة من تبعات السلطة 
واملســؤولية الكبيرة عنها فأحســن الشواهد له هو ما 

نقله التاريخ عن عبد امللك بن مروان حيث قال :
فياليَتِني لم أُُعَن باملُلك ساعًة 
ولم أَلُْه في لذاِت عيش نَواِضرِ 

) راجع تاريخ اخللفاء للسيوطي / ص 141 ( 
ولكنَّ متنياته لم جُتِْده نفعاً .

اّنه كان قبل توليه السلطة يسّمى ) حمامَة احلرم ( ، 
وبعد توليه السلطة أصبح من كبار الطغاة اجلزارين، وما 

احلجاج الثقفي االّ سيئة واحدة من سيئاته .

ما هو موقع األماني 
من اإلعراب ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

وداد ابراهيم:
تقيــم دار االزيــاء العراقيــة احدى 
تشــكيالت وزارة الثقافة والسياحة 
واالثار حفــل افتتاح "وحدة املصمم 
الصغيــر"  بالتعاون مــع مدير بيت 
االبــداع العربي "هاشــم الذهبي" 
مبدعون"  "اطفالنــا  عنــوان  وحتت 
مســاء اجلمعة 29 من متــوز احلالي 
وعلــى قاعة اجلواهري  فــي الطابق 
الثالــث  مــن مبنــى دار االزياء في 
ان  واملعروف  ببغــداد،  زيونة  منطقة 
هذه هي املرة االولى التي يكون فيها 
افتتاح هكــذا وحدة تهتم باألطفال 
في  الصغيرة  املواهب  وتســتقطب 
فن تصميم ورســم االزيــاء مبا فيها 
التراثية من اجل نشــر ثقافة تراثنا 
التوجه  املوهوبني منهــم  وتوجيــه 
الصحيح وصقــل مواهبهم الفنية 
إلرساء جيل يفهم اهمية التراث ما 
حتمله االزياء من عادات وتقاليد كانت 
سائدة  في اقتناء االزياء خالل العهود 

التاريخية التي مرت على البالد.

شروط العمر
وكانــت الدار قــد وجهــت الدعوة 
االعــالم  وشــبكات  للصحفيــني 
ليشهدوا احلدث اجلديد الذي تقدمه 

الدار لألطفال. 
الصبــاح اجلديــد التقــت رواء كرمي 
من مكتب اعــالم دار االزياء فقالت: 
اقترحت في وقت سابق على دار االزياء 
ان نحتضن مواهب االطفال املبدعني 
بفن الرســم ولهم رغبــة في تعلم 
فن رســم املوديل "املانكان" على ان 
تكون االعمار بني 8-15 عاما، ورحبت 
االستعدادات  وبدأت  بالفكرة  الدائرة 
لها اداريا ولوجســتيا حتى اصبحت 
جاهزة الســتقبال االطفــال لتكون 
وحدة فاعلــة ومنتجــة وذات ابعاد 
تربويــة وفنية وتراثيــة وثقافية لذا 
ســيكون افتتاحها مبثابــة كرنفال 
كبير سيشــارك به اطفال من بيت 
االبــداع العربي الذي يديره هشــام 
الذهبي اذ ســيقدمون برنامج حافل 
معرض  مثــل  الفنية  بالفعاليــات 

للرســم على قاعة الواســطي في 
الطابق االرضي للدار كما ســيكون 
املوســيقى وفن  هناك فعاليات في 

الباليه.

اهمية املوقع 
واكملت كرمي: اما سبب اختيار موقع 
"وحدة املصمــم الصغير" في بناية 
دار االزيــاء العراقية ليكــون تواجد 
واالشراف  املصممني  من  املدرســني 
قبلهم  مــن  الوحدة  املباشــر على 
بشكل سهل  كما ان املوقع متمركز 
ووسط مناطق ســكنية متثل شارع 
فلســطني وزيونة وســيكون وصول 
االطفال اليها ســهال، وستشــهد 
الوحــدة دورات فــي فــن التصميم 
ســنعلن عنها من خالل موقع الدار 
وورش اسبوعية تقام يوم السبت عن 
طريق مصممينا املبدعني، في كيفية 
رســم املوديل "املانكان" وســيكون 

هناك مفاضلة بالنسبة للمشتركني 
عن طريق اســتمارة تتضمن تقييم 
نتاجات االطفال من قبل جلنة تتكون 
من مصممني وفنانني من الدار تطلع 
صاحب  وســيدرج  رسوماتهم  على 
النمــوذج االفضل فــي قائمة تعلم  
ورش مبستوى اعلى  في فن تصميم 
االزياء وستكون الطاقة االستيعابية 

لكل ورشة 20 طفال.

تعدد النماذج 
وتابعت: وفي كل ورشــة ســيكون 
هناك تعدد للنمــاذج التي يتعلمها 
الطفل باألخص وأننا نعرف ان عالم 
االزياء التراثية واسع وكبير فسيكون 
مثال ورشــة تعلــم رســم احلروف 
العام  االســاس  وهو  العبــاءة  على 
وكذلك  التراثية  االزيــاء  لتعليمهم 
االكسســوارات وهي ملحقات الزي 
وهنــاك عــدة مقترحــات وكل مرة 

ســيكون هناك درس جديد وسيتم 
االعالن عنه مسبقا. 

 50 عاما من االبداع
واملعــروف ان دائر االزيــاء العراقية لم 
تشهد افتتاح اي وحدة تصميمية بل 
تعاقبت  التي  االدارات  بعــض  عمدت 
على الدار الى تطوير اقسامها واخرها 
افتتاح متحف االزياء وما شهدته الدار 
من تأهيل وترميم ألروقتها وبشــكل 
يتناسب مع مهامها االثارية والتراثية 
الثقافة  كونها احــد اهم مفاصــل 
عام1970  تأسيسها  ومنذ   العراقية، 
كدار تختص بعــرض االزياء العراقية 
الفلكلوريــة والتراثيــة التــي تصور 
تاريخ العراق من خالل أزياء الشــعوب 
العراق عبر  التي ســكنت أرض  واألمم 
شــتى االزمان، وقد حصــدت اجلوائز 
املهرجانات  التقديرية في  والشهادات 

واحملافل الدولية.

بغداد - الصباح الجديد:
شــارك رئيس الهيــأة العامة لآلثار 
حسني  مجيد  ليث  الدكتور  والتراث 
مع عددٍ من أســاتذة جامعة بغداد/

كلية اآلداب مبؤمتر اآلشوريات املنعقد 
في مدينــة ماينز األملانيــة. وتناول 

املؤمتر عــدداً من احملاضــرات اخلاصة 
بعلم اآلشوريات. 

حســني:  مجيد  ليث  الدكتور  وقال 
ومشــاركة  كبير  دور  للعــراق  كان 
فاعلة في املؤمتر مــن خالل ماطرح 
من مــواد غنية بعلم اآلشــوريات، 

ومواضيــع تعنــى بتالقــح وتالقي 
احلضارات القدمية وأحدث التنقيبات 
األثارية في العــراق وتقارير البعثات 
األجنبيــة العاملة هنــاك، وكذلك 

دراسات في اختصاص املسماريات.
العراق موطن احلضارة  أنَّ  إلى  وأشار 

ومنه انطلقــت الفنون والصناعات 
الســومرية  واحلضــارات  واحلــرف 
بكل مكونات  واآلشــورية  والبابلية 
الرقي واالزدهار ممــا أبهر العالم وهو 
ما أكده املؤمتر هنــا على مدى عدة 

أيام.

مشاركٌة فاعلٌة للعراق بمؤتمر اآلشوريات في ألمانيا

غدًا..الدار العراقية لألزياء 
تفتتح "وحدة المصمم الصغير"

لصقل مواهب األطفال الفنية..

بغداد - الصباح الجديد:
نفى الفنان قاسم السلطان، أمس االربعاء، االنباء املتداولة 

التي حتدثت في مواقع التواصل االجتماعي حول وفاته.
وقال السلطان في فيديو نشره عبر فيسبوك: "تداولت 

بعض مواقع التواصل االجتماعي خبر وفاتي، وهو خبر غير 
صحيح ومزيف وانا بصحة جيدة"، مبينا، ان "هذه االخبار 

تدل على وجود حسد او غيرة من قبل بعض االشخاص".
وأضاف، "احلمد والشكر انا بخير وسط أهلي ووسط 

جمهوري".
من جانب اخر أعلن السلطان، عن طرح أغنيته اجلديدة 

بعنوان "أحبك من بديت".
وقال:" قريباً سيكون فيديو كليب أغنية )أحبك من بديت( 
جاهزاً للمشاهدة وبني متناول اجلمهور العراقي خصوصاً 

والعربي عموماً"، الفتا الى ان "الفيديو كليب سينشر على 
قناته في اليوتيوب خالل األيام املقبلة".

وأضاف، ان "األغنية من كلمات الشاعر فقار املاجد واحلان 
يوسف احلنني وتوزيع عزيز ثامر بينما في املكس وماسترينغ 

حسن العراقي ومن إخراج اخملرج اللبناني بالل زيبارا"، 
موضحاً أن "األغنية صورت في لبنان في ظل أجواء جميلة 

خالبة العجاب اجلمهور".

ميسان - الصباح الجديد:
نظم نادي الفروسية في ميسان معرضا صوريا للخيول 

الستعراض جمالها مبشاركة أكثر من 15 لوحة لرسامني 
عراقيني وعرب ومبشاركة أكثر من خمسة خيول عربية 

أصيلة اجري لها استعراض للجمال وعرض لصفات 
اخليول وأنواعها.

وقال رئيس النادي باسم فرج: إن الهدف من إقامة هذا 
املعرض الصوري واستعراض جمال اخليول هو استقطاب 

املواطنني لالهتمام بهذا النوع من الرياضات الذي كان 
واليزال ميثل تاريخ وارث املدينة التي عرفتها بجذورها 

القبلية والعربية األصيلة.
وأشار إلى أن هذه الرياضة أي الفروسية حتتاج إلى 

دعم حكومي لتنمية قدرات احملبني لها وكذلك حتتاج 
إلى ساحات لسباق واستعراض اخليول ودعم للنادي 

لتمكينه من أداء مهامه الرياضية.

حقيقة وفاتِه .."أحبك من 
بديت"أغنية جديدة لقاسم السلطان

معرض صوري للخيول في 
ميسان الستعراض جمالها

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:
كرمي  نيللــي  الفنانــة  كشــفت 
لعملية  خضوعهــا  تفاصيل  عن 
جراحية في أميركا بسبب إصابتها 
بورم حميد في الوجه كاد يتسبب 

لها في شلل.
وقالت خــالل لقائها مع اإلعالمي 
 :"ABTALKS " أنس بوخش ببرنامج

"اكتشفت أن عندي ورم حميد في 
وجهي وقررت أجراء عملية واالطباء 
حذروني إني ممكن أصاب بشلل في 
وجهي وأفقد احلركة متاماً، وعملت 
العملية في أميركا وجنحت ولكن 
الدكتور رفــع جزء من أذني إلخفاء 

اجلرح ألني كنت أتشوه".
الفنانــة املصرية  كمــا أشــارت 

إلــى مرورهــا بأوقــات صعبة في 
حياتهــا قائلة: "مريــت بلحظات 
صعبة كتيــر في حياتــي، ولكن 
أصعب حلظة ملا بشــوف شخص 
عزيز عليــا بيتألــم، ودا حصل ملا 
والدتــي تعرضت جللطــة في املخ 
وال اعرف كيــف اتصرف ألني بتوتر 
أنها  املواقف الصعبة"، مبينة  في 

تخــاف املــرض وال تريــد أن تكون 
عبئا على أي شخص، مشيرة إلى 
دخولها املستشفى مرتني في أثناء 
تصويرهــا لعمل فنــي ولم تخبر 

أحداً.
كذلــك، تطرقت نيللــي كرمي في 
حديثهــا عــن طفولتهــا قائلة: 
"طفولتــي كانــت صعبــة لكن 

عظيمة، بسبب دراستي لفن 
الباليه الذي أحببته بشغف 
كبير منذ الطفولة واعتدت 
القاهرة  من  يوميا  الســفر 
إلى اإلسكندرية، وكان األمر 
وبعدها  ممتع،  ولكنه  صعبا، 
قــررت االلتحــاق بأكادميية 

الفنون إلى جانب البالية".

نيللي كريم: أصبت بورم في وجهي واستأصلوا جزءًا من أذني

 بغداد- الصباح الجديد:
يشارك الفيلم العراقي جنائن معلقة 
فــي مهرجان البندقية الســينمائي 

العاملي في 31 متوز اجلاري.
وتســرد قصــة الفيلــم علــى وفق 
القائمني عليه رحلة ستة أيام عندما 
يســتيقظ أســعد )11( عامــا وطه 
)28( عاما مع أول دعوة للصالة لشق 
طريقهم إلى الطمر الصحي “جنائن 

معلقة" وهي عبارة عن خليط ســام 
من تالل النفايات التي حتشــوا معدة 

األرض وحتتضن مئات العائالت".
إنتــاج عراقــي، بريطاني،  والفيلــم 
فلسطيني، مصري، سعودي مشترك، 
ومــن متثيل كل من: حســني محمد 
جليل بدور أســعد، ووسام ضياء بدور 
طه، وأكرم مازن علي بدور أمير، وجواد 

الشكرجي بدور جمعة.

"جنائن معلقة "يشارك في مهرجان 
البندقية السينمائي العالمي

متابعة  - الصباح الجديد:
ألغــت محكمة عراقية حكما ســابقا 
بتهمة  بريطاني سجن  بإدانة جيولوجي 

تهريب آثار، حسبما أعلن محاميه.
وقال احملامي ثائر ســعود بحسب وكالة 
"فرانس برس " إن محكمة االســتئناف 
ألغــت إدانة جيــم فيتــون، مضيفا أن 

"موكله سيطلق سراحه قريبا".
وحكم على فيتون بالسجن ملدة 15 عاما 
بعد جمعــه احلجارة وقطع الفخار خالل 
جولة ســياحية في مدينة أور مبحافظة 

ذي قار.
وقد بدأ نظر دعوى استئنافه ضد إدانته 

منذ أكثر من شــهر، وقال صهره، ســام 
تاســكر،ملوقع البي بي ســي إن أسرته 

تبقى  لكنها  للغاية"  "سعيدة 
حذرة بشأن وضعه.

متابعة - الصباح الجديد: 
يعد اخلبراء رائحة الفانيليا، ألطف رائحة 

في العالم.
وتشــير مجلة Current Biology، إلى أن 
اخلبــراء يعتبرون رائحــة الفانيليا ألطف 
الروائــح في العالــم، تليها فــي املرتبة 
الثانيــة رائحــة إيثيل بوتيــرات )مركب 
كيميائي( التي تشــبه رائحة اخلوخ. وأن 

رائحة حمض األزوفاليريك التي توجد في 
بعض األطعمة مثل اجلنب وحليب الصويا 
وعصيــر التفاح وفي عــرق القدمني، هي 

الرائحة الكريهة.
وتفيد اجمللة، إلى أن اخلبراء توصلوا إلى هذه 
النتائج من دراســة شملت 235 شخصا 

ميثلون مختلف اجملموعات العرقية.
ليس  أنــه  أيضــا  للعلمــاء  واتضــح 

للمســتوى الثقافي أي 
تأثير في اختيار الروائح. 

املســالة  هــذه  ألن 
ببنيــة  مرتبطــة 
والتفضيل  اجلزيئات 

الشــخصي، الذي قد 
يكون مرتبطــا بالوراثة 

ومستوى التعليم.

علماء.. الفانيليا ألطف رائحة في العالم

بتهمة تهريب آثار..

محكمة اإلستئناف تطلق سراح بريطاني.. قريبًا 
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