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

9
شاب من صالح الدين 

ينفذ لوحة ترابية لنائب 
رئيس دولة اإلمارات

11
3 مليار دينار عراقي

للتعاقد مع المالك التدريبي 
للمنتخب الوطني

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

)Thu. 4 Aug. 2022 issue (4948اخلميس 4 آب 2022 العدد )4948(

بغداد - وعد الشمري:
الصدري  التيــار  أنصــار  أنهــى 
مجلس  داخل  االول  اســبوعهم 
النواب، بعــد أن اعلنوا اعتصاماً 
االطار  ترشــيح  نتيجة  مفتوحاً 
التنســيقي محمد الســوداني 
ملنصــب رئيس مجلــس الوزراء، 
اجلهــود إلجراء  تتواصل  وفيمــا 
حــوارات بــن األطــراف بهدف 
األزمــة، اكدت مصادر  نزع فتيل 
األطر عن  تخلــي  وجوب  صدرية 
نوري املالكي رئيــس ائتالف دولة 

القانون قبل هذي احلوارات.
وأفاد مراســل »الصباح اجلديد«، 
بأن »انصار التيار الصدري ما زالوا 
داخــل قبة مجلــس النواب ولم 
ينســحبوا منها لغايــة الوقت 
احلالي وهم يتواجدون بكثرة على 

شكل وجبات«.
»اللجنــة  أن  املراســل،  وتابــع 
زعيم  شــكلها  التي  السباعية 
التيــار الصدري مقتــدى الصدر 
باشــرت  االعتصــام  لتنظيــم 

مهامها«.
ونقل املراسل عن مصادر صدرية 
القول، إن »التيار ال يريد القطعية 
التنســيقي  االطار  النهائية مع 
لكنــه يطلب مــن الداعن إلى 
احلوار االنسحاب أوالً والتخلي عن 
زعيم ائتالف دولــة القانون نوري 

املالكي«.
وقــال عضو احلــزب الدميقراطي 
في  الفيلي،  علي  الكردســتاني 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، إن 
»الدور الكردي سيكون فعاالً في 

يتمتع  ملا  بالنظــر  الظروف  هذه 
به حزبنا من عالقــات طيبة مع 

جميع األطراف«.
»هــذه  أن  الفيلــي،  وأضــاف 
التحــركات ينبغــي ان تأتي من 
لتسوية  ايضاً  الشــيعي  البيت 
داخل  أطراف  األزمة والسيما من 
االطار التنســيقي لهم عالقات 

طيبة مع التيار الصدري«.
وأشــار، إلى أن »أكثر االشخاص 
املؤهلن ملمارســة الوساطة من 
زعيم  الشــارع، هم  تهدئة  اجل 
حتالــف الفتــح هــادي العامري 
حيدر  النصــر  حتالــف  وزعيــم 
العبادي وزعيم تيار احلكمة عمار 

احلكيم«.

يجب  »األزمة  أن  الفيلي،  وأوضح 
أن تنتهــي عبر احلــوارات وتقدمي 
التنــازالت والتفكيــر باملصلحة 
تشــكيل  تأخير  الن  الوطنيــة، 
احلكومة ال يصــب في مصلحة 

اجلميع«.
حتالف  عضــو  ذكر  جانبــه،  من 
النصر سالم الزبيدي، في تصريح 

إلى »الصباح اجلديد«، أن »العراق 
يشــهد تطــورات كبيــرة دعت 
للشــارع  النزول  إلى  املتظاهرين 
واقتحــام املنطقــة واخلضــراء 
ومن ثم احكام الســيطرة على 

البرملان«.
وأضاف الزبيــدي، أن »ما يحصل 
علــى االرض هو تداعيات خطيرة 

واجلميع ينطــر إليها بعن القلق 
بــان التصعيد ممكــن أن يفاقم 
غير  ويشــهد صدامــاً  االحداث 
متوقع أو أن يكون هناك طرف أخر 

مستفيد لتنفيذ اجنداته«.
االحداث  »جميع  أن  إلى  وأشــار، 
هي نتيجة لنتائج االنتخابات وما 
تالها من انســداد سياســي بن 
مختلف االطراف، واجلميع يسعى 
االســتحقاقات  إلكمال  اليــوم 
بعــد أن عجــز التيــار الصدري 
أغلبية  في تشــكيل حكومــة 

سياسية«.
»االطــار  أن  الزبيــدي،  وبــن 
التنسيقي مع احلوارات واملبادرات 
ســواء التــي جاءت مــن اقليم 
كردستان أو رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي ونحن نؤمن 
حلل  طاولة  على  اجللوس  بأهمية 

جميع املشكالت«.
وشــدد، علــى أن »حتالــف قوى 
الدولة الــذي يجمعنــا مع تيار 
احلكمــة طــرح مبــادرة في 22 
االحداث  جميع  توقعــت  حزيران 
احلاليــة، وكان البد مــن املضي 
بهــا أو االهتمام بهــا من جميع 

القوى«.
ومضــى الزبيدي، إلــى أن »احلل 
يكــون بتقــدمي تنــازالت ال على 
حســاب املبادئ، وأال يرى أحد أنه 
خاســر وترحيل النقاط اخلالفية 
وإدارة جماعية  الراهن  الوقت  في 
لتحقيق توازن في املرحلة احلالية 
انتخابــات  إلعــداد  االنتقاليــة 

جديدة حتقق العدالة«.

فيما خصمه يبدي استعداده لقبول المبادرات.. مصادر للصباح الجديد:

 التيار الصدري يشترط التخلي عن المالكي
قبل الدخول في حوارات مع اإلطار

بغداد ـ الصباح الجديد: 
شــددت بعثــة االمم املتحدة في 
البالد ) يونامــي ( امس األربعاء ، 
على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار 
بن احلكومــة االحتادية وحكومة 
وانهاء  بالكامل  كردستان  إقليم 
معانــاة االيزيديــن بالعودة الى 
رئيس  اعــرب  فيما  مدينتهــم، 
الدميقراطــي مســعود  احلــزب 
بارزاني عن أســفه لعدم تنفيذ 
االتفــاق، مؤكــداً أنها مــا تزال 
حتت ســيطرة مجموعــات من 
املسلحین متنع الناس من العودة 

العادة بناء مدينتهم وقراهم«.
وفي التاسع من تشرين أول 2020، 
وقعت احلكومة االحتادية برئاسة 
مصطفــى الكاظمي، اتفاقاً مع 
حكومة اقليم كردستان، يقضي 
بحفظ األمن في سنجار من قبل 
قوات األمن االحتادية بالتنســيق 
إلخراج  البيشــمركة،  قوات  مع 
اجلماعات املسلحة غير القانونية 

إلى خارج القضاء. 
وجــاء في بيــان أصدرتــه بعثة 
األمم املتحدة في البالد ملناســبة 
واحدة  علــى  الثامنة  الذكــرى 

اإلرهاب  عمليــات  اعتــى  مــن 
التي نفذتهــا عناصر داعش في 
سنجار: »بعد ثماني سنوات من 
الوحشية من قبل ما  الهجمات 
يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية 
فــي العــراق والشــام )داعش(، 
اإليزيدي  للمجتمــع  يتحقق  لم 
يستحقه  الذي  واالزدهار  السالم 

.«
اإليزيديــن  آالف  البيــان:«  وأورد 
لم يعــودوا بعُد إلــى عائالتهم 
مكان  يــزال  ومــا  وأحبائهــم. 
وجودهــم مجهــوالً. ومــا يزال 
الكثيــرون منهم يعانون من آالٍم 
نفسية بعد ســنوات من األَسر 
والتعذيــب والعنــف اجلنســي 
واالســترقاق، فضالً عن معاملٍة 
الإنســانيٍة إلى حــدٍّ بعيد. وما 
يزال عــدٌد ال يُحصى من اآلخرين 
للتأقلــم مع حقيقِة  يكافحون 
فقــدان أحد أحّبتهــم من أفراد 
األســرة، إن لم يكن أفراد األُسرة 
جميعاً. في غضون ذلك، ما يزال 
نازحن من  اإليزيدين  العديد من 
مناطقهــم األصلية. وبســبب 
التوترات املستمرة، ما يزال موطُن 

أجدادهم في سنجار محروماً من 
االستقرار األساسي الالزم إلعادة 
اخلوف  عن  بعيــداً  بناء حياتهم، 

والترهيب.  
ينبغــي أن يكــون واضحاً أن من 
مسؤولية اجلميع العمُل بال هوادٍة 
لضمان انتهــاء محنة اإليزيدين 
املســتمرة اآلن، وبــذل كل جهٍد 
ممكٍن لتوفير فرٍص ألهالي سنجار 

من أجل مستقبٍل أفضل. الدولة 
هي مظّلٌة للجميع، وســلطتها 
هي الضامن لكل مواطن في هذا 
انتمائه  النظر عن  بغّض  الوطن، 
اإلثنّي.  أو  الديني  أو  السياســي 
وال يجوز أن يكون أي إيزيدي أو أي 
عراقي آخر بيدقاً في منافسٍة بن 

قوى محلية أو إقليمية.
ولهذا يجب تنفيذ اتفاق سنجار 

بالكامل دون مزيــٍد من التأخير. 
واألمــن  إن هيكليــات احلكــم 
املستقرة هي أمٌر حيوي. وهو ما 
أخيراً  العودة  للنازحن  ســيتيح 
إعادة  وتسريع جهود  ديارهم  إلى 
اإلعمار وحتســن توفير اخلدمات 

العامة.
تعزيز  املتحــدة  األمم  ســتواصل 
املســاءلة عن جرائم داعش ضد 

اإليزيدين إلعــادة العدالة جلميع 
الذيــن عانــوا من هــذه اجلرائم 
الشنيعة. وتسير احلرية والعدالة 
إلــى جنب مع الســالم  جنبــاً 

والتنمية.
نُحّيــي صمــود اإليزيديــن في 
وإرثهم  ثقافتهم  علــى  احلفاظ 
علــى الرغــم مــن محــاوالت 
داعش حملوهمــا، وعلى الرغم من 
التحديات التي ال تعّد وال حتصى 
التي مــا زال اجملتمــع يواجهها. 
لن ننســى من ُقتلــوا أو ُجرحوا 
أو أُصيبــوا بصدمــٍة نفســية، 
وال أولئــك الذين بقــوا في عداد 
املفقوديــن: إذ يجب أن يســتمر 
البحث عنهــم حتى ينتهي هذا 

الفصل املؤلم.
هــذه  ذكــرى  نُحيــي  وبينمــا 
الصفحة املؤملة من تاريخ العراق، 
جنّدد التزامنا بالسالم واالستقرار 

لإليزيدين وألهالي سنجار.
وفي الســياق ذاته، وجه مسعود 
بارزاني رئيــس احلزب الدميقراطي 

الكردستاني، رسالة
مبناسبة الذكرى الثامنة لفاجعة 
تعرضت  التي  اجلماعيــة  اإلبادة 

لها سنجار، شــدد فيها على أن 
جراحها  لتضميد  األولى  اخلطوة 
وجــراح أهلها، هــي عودتها الى 
أصحابهــا األصليــن، »ومغادرة 
التي  وامليليشــيات  املســلحن 
استولت عليها«، وتنفيذ اتفاقية 

سنجار.
وجاء في الرســالة:« متــُر اليوم 
الهجوم  علــی  ســنوات  ثماني 
اإلرهابــي الذي نفذتــه منظمة 
داعــش على شــنكال، واقترفت 
فيــه جرميــة اإلبــادة اجلماعية 
التــي أصبحت جرحــاً غائراً في 
جسد شــعب كوردســتان، في 
التي  اجلماعيــة  اإلبــادة  هــذه 
تعــرض إليها إخواننــا وأخواتنا 
اإليزيديــون للهجــوم مــن قبل 
كوردیتهم  بســبب  اإلرهابيــن 
فعله  وما  ومعتقداتهم  ودينهم 
اجملرمــن الدواعش ضــد إخواننا 
وأخواتنا اإليزيدين كان استمراراً 
لسلســلة الكــوارث واجلرائــم 
الشــعب  ارتكبــت ضد  التــي 

الكوردستاني عبر التاريخ.
وأنه من املؤسف في هذه الذكرى 
األليمــة وعلى الرغم من االتفاق 

بن حكومــة اإلقليم واحلكومة 
وإدارة  على مســتقبل  العراقية 
شــنكال، إال أنه لــم يتم تنفيذ 
ذلــك االتفاق حلــد االن، وما تزال 
شنكال حتت سيطرة مجموعات 
من املســلحین الذیــن یمنعون 
الناس مــن العودة إلعــادة بناء 

مدينتهم وقراهم .
ان اخلطــوة األولى فــي تضميد 
جراح شنكال واهلها هي عودتها 
ومغادرة  األصلين  أصحابها  الى 
التي  وامليليشــيات  املســلحن 
اتفاقیة  وتنفيذ  عليها  استولت 

شنكال.
الكوارث  تدابير ملنع تكرار  واتخاذ 
والظلــم واجلرائم ضد اإليزيدين 

وبقية املكونات مرة األخرى.
ومن جانبــه، أكد رئيس حكومة 
اقليم كردســتان مسرور بارزاني 
في بيــان امس االربعــاء، ضرورة 
الشــروع بتنفيذ اتفاق ســنجار 
املدينة،  فــي  األوضاع  وتطبيــع 
مبا يضمــن إخراج امليليشــيات 
املســلحة اخلارجة عــن القانون 
إلنهاء آالم ومعاناة نازحي سنجار 

متهيداً لعودتهم إلى بيوتهم.

مطالبات اممية وإقليمية بتنفيذ اتفاق سنجار وانهاء محنة االيزيديين بإعادة األرض اليهم
مجموعات مسلحة تمنعهم من العودة الى ديارهم

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

العاهل المغربي يدعو الجزائر الى تجاوز
الركود األمريكي وتباطؤ تعافي3الخالفات: الحدود ال تلغي التفاهم بيننا

6الصين يعيقان الطلب على النفط

السليمانية - عباس اركوازي:
 اعلن اكبر حزبــان كرديان رفضهما 
الســياقات  دون  الدســتور  لتعديل 
القانونيــة وفقا ملــا دعا لــه التيار 

الصدري. 
وقالت رئيس كتلة احلزب الدميقراطي 
الكردستاني في مجلس النواب فيان 
صبــري ان حزبها ليــس بالضد من 
اجراء تعديل على الدســتور العراقي 
اذا ماكان وفقا للسياقات القانونية. 

وتابعت »اال اننا ســمعنا خالل االيام 
املنصرمة حديثا عــن تغيير النظام 
السياسي في البالد، وهو ما ال ميكن 

ان يحصل اســتجابة لرؤية شخص 
او طرف سياســي وامنا ينبغي ان تتم 
باالجمــاع من قبل  املوافقــة عليه 

جميع املكونات. 
 واشــارت الى ان اســتمرار االوضاع 
بغداد  فــي  الراهنــة  االســتثنائية 
والتظاهرات والتصعيد رمبا ستفضي 

الى حرب اهلية. 
واعتبرت صبــري ما يحدث في بغداد 
مشــكلة شــخصية بــن املالكي 
الصدر مستبعدة  والســيد مقتدي 
ان تنعكس هذه االحداث سلبا على 
اقليم  مشــبهة  كردســتان  اقليم 

كردستان باجلنة مقارنة ببغداد. 
وحول دعوات مؤيــدي التيار الصدري 
الى تعديل الدســتور وتغيير النظام 
السياســي قالت انــه موضوع غير 
وان جميع  الشخصي  باملزاج  مرتبط 
مكونــات الشــعب صوتت لــه لذا 
فان اجــراء اي تعديــل او تغيير على 
الدســتور يجب ان مير عبر جملة من 
الســياقات القانونيــة التي ينبغي 

مراعاتها.  
وحــول موقــف احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني من اجــراء االنتخابات 
املبكــرة قالت صبري انهــا لن تأتي 

بجديد ولن تســهم في إنقاذ البالد 
من االزمات التي يواجهها. 

بــدوره اســتبعد االحتــاد الوطنــي 
الكردستاني ان يتم تعديل الدستور 
دون موافقــة الكــرد معتبــرا تلك 

الدعوات انقالبا. 
واوضــح نائــب رئيس كتلــة االحتاد 
النــواب كرمي  فــي مجلس  الوطني 
شــكر انه ليس باستطاعة اي طرف 
او جهة سياســية ان تقوم بتعديل 
الدســتور دون موافقة الكرد معتبرا 
اية خطــوة بهذا االجتاه مبثابة انقالب 

على الشرعية. 

بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت مديرية الدفــاع املدني امس 
األربعاء، استعداد فرقها ملواجهة أي 
ارتفــاع درجات احلرارة،  طارئ نتيجة 
وقبــل ان يعطــل محافظــو اغلب 
محافظــات البالد الدوام الرســمي 
لهــذا اليــوم، ســجلت 15 مدينة 
احلرارة  درجــة  البالد  مــن  ومنطقة 

األعلى على مستوى العالم.
وقــال مدير إعالم املديريــة، العميد 
جــودت عبــد الرحمن فــي تصريح 
إن  )واع(،  العراقيــة  األنبــاء  لوكالة 
»رجال الدفاع املدني متواجدون على 
اهبة االستعداد في حال حصول اي 
طارئ الى املواطنن من خالل تهيئة 

باإلنقاذ  اخلاصة  االســعاف  عجالت 
التابعة الى الدفاع املدني اضافة الى 
تنويهنا باالتصال على الرقم الطارئ 
اجملاني 115 وباالمكان االتصال من اي 
مكان للحصول على خدمات الدفاع 
احلرارة  درجات  بارتفاع  اخلاصة  املدني 

او احلرائق«.
املدني  الدفاع  أن »ســيارات  وأضاف، 
تنتشــر فــي اغلــب التقاطعــات 
االماكن  وفــي  العامة  والســاحات 
العامــة وهي خطة تعمــل عليها 
باســتمرار وخصوصا  املدني  الدفاع 
فــي احلــاالت الطارئــة واســتمرار 
ارتفــاع درجات احلــرارة«، موضحا أن 
»الدفاع املدني هيأت اجهزة االنعاش 

واملنعشــون ســيكونون على اهبة 
نداء  اي  للتدخل في حال  االستعداد 

يرد الى الدفاع املدني«.
اغلــب  أعلنــت  الســياق،  وفــي 
الدوام  تعطيــل  البالد  محافظــات 
جراء  اخلميــس،  لليــوم  الرســمي 
ارتفــاع درجة احلرارة غير املســبوق، 
فحســب محطة »بالسيرفيل« في 
 15 كاليفورنيا األمريكية، ســجلت 
البــالد درجة  مدينــة ومنطقة في 
احلرارة األعلى في العالم خالل يومي 
امس وامــس األول، وبن جدول خاص 
بهذه احملطــة أن منطقة »عن متر« 
في محافظة كربالء ســجلت أعلى 
درجــة حــرارة بالعالــم بواقع 51.4 

درجة مئوية، تليهــا باملرتبة الثانية 
محافظة »كربالء« في العراق وبواقع 
49.8 درجــة مئوية، تليهــا باملرتبة 
وبواقع  »الديوانية«  مدينــة  الثالثة 
49.5 درجــة مئوية، ومــن ثم جاءت 
رابعاً  الدولي«  منطقة »مطار بغداد 
وبواقــع 49.2 درجة مئويــة، وجاءت 
مدينة »خانقن » في ديالى خامساً 
بدرجــة حــرارة بلغــت 49.2 درجة 

مئوية.
وحسب اجلدول احتلت احللة والنجف 
وخانقن والعزيزية والســماوة وبدرة 
واملوصل وكركوك والكوت والناصرية 
املراتب من ســتة الــى 15 وبدرجات 

حرارة ترواحت ما بن 49 و47 مئوية.

الحزبان الكرديان متفقان: السياقات القانونية
تفرض تعديل الدستور باالجماع

الدفاع المدني تستنفر فرقها لمواجهة ارتفاع معدالت الحرارة
اعتبرا المطالبة به انقالبا على العملية السياسية 15 مدينة عراقية تسجل الدرجة األعلى عالميا

الصباح الجديد - وكاالت:
أن تصل  بريطانــي  تقرير  اســتبعد 
اخلالفات بن التيــار الصدري واإلطار 
املباشرة،  املواجهة  إلى  التنســيقي 
مؤكداً أن العراق »منهك من العنف«.

وافــاد تقرير ملوقع )مدل ايســت آي( 
البريطانــي امس، أن » هناك مخاوف 
كانــت منذ فترة طويلــة، خصوصا 
عقب احلاق الهزميــة بتنظيم داعش 
عام 2017، من ان تكون هناك نزاعات 
بن األحزاب الرئيســية املتنافســة 

احلاكمة ».
وأوضح، أن مــن » غير املمكن القول 

ان االزمــة احلاليــة قد تــؤدي لهذا 
النزاع، حيث ان البالد منهكة مبا فيه 
الكفاية من عنــف عصف بها على 

مدى عقدين من الزمن تقريباً ».
التقريــر اســتبعد ايضــا أن “النزاع 
احلالي سيفضي ألي تغيير كبير في 

النظام”.
ومضــى التقريــر، إلــى أن “غالبية 
العراقين قد شعروا منذ فترة طويلة 
بأنهــم مهملون وال حــول لهم وال 
قوة، مع عــدم قدرة كل تلك األحزاب 
املشــتركة على قيادة ودعم شريحة 

صغيرة فقط من الذين انتخبتها.

بغداد - الصباح الجديد:
دعا زعيم التيار الصدري الســيد 
مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات 

مبكرة بعد حل البرملان احلالي.
وقال في كلمــة متلفزة تابعتها 
الصبــاح اجلديــد مســاء امس 
االربعاء: »ال يوهمونكم بأن الثورة 
صراع على السلطة«، مشيرا الى 
أنه »لــم يقرر اخلوض باالنتخابات 

اجلديدة من عدمها«. 
وأضــاف، أن »الدعــاوى الكيدية 
حكومــة  تشــكيل  عرقلــت 
األغلبية«، مفيــدا بأنه »ال فائدة 
ترجتــى من احلــوار معهــم« في 

إشارة.
وأشــار إلى أن »اإلصالح ال يأتي إال 
بالتضحية، وأنا على استعداد تام 

للشهادة من أجل اإلصالح«.
بــدأت صدرية  »الثورة  أن  وتابــع 
وهم جزء من الشــعب وان الثورة 
التيار  الفاسدين من  لن تستثني 

الصدري«.
واورد الصدر أنــه »لم ولن يرضى 
بإراقــة الدمــاء أبــدا«، مبينا أن 
»أغلــب الشــعب قد ســأم من 

الطبقة احلاكمة برمتها«.
»اســتغلوا  املواطنن:  وخاطــب 
وجودي إلنهاء الفساد«، فيما دعا 
إلى » إجراء انتخابات مبكرة بعد 

حل البرملان احلالي«.
ولفــت إلــى أن »علــى الثــوار 
واالستمرار«،  البقاء  واملعتصمن 
األمنية  للقوات  شــكره  موجهاً 

واملساندين للثورة.

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد وزير النفط إحســان عبد اجلبار 
اتفاق  أن  األربعــاء،  إســماعيل امس 
أوبــك+ على رفــع اإلنتاج فــي أيلول 
زيادة  تغطيــة  الــى  يهــدف  املقبل 
متوقعــة بالطلب.  وقال إســماعيل 
اثر مشــاركته في االجتماع الشهري 
 JMMC للجنة الوزارية ملتابعة االنتاج
أوبك + في  الوزاري ملنظمة  واالجتماع 
بيان نقلتــه وكالة األنبــاء العراقية 
)واع(، إن »اوبك + حريصة على استقرار 

اســواق النفــط العامليــة، والعمل 
على التخفيف من وطــأة التحديات 
االمنية والسياســية والصحية التي 
العالم والســعي نحو حتقيق  تواجه 
التوازن بن العرض والطلب«. وأضاف، 
أن »االجتماعــات تضمنــت مراجعة 
تطورات االسواق النفطية، واالستماع 
الــى التقاريــر التي أعدتهــا اجلهات 
املتغيرات  حول  املنظمة  في  البحثية 
والعوامل املؤثــرة، واثرها على العرض 

والطلب في السوق النفطية«.

تقرير بريطاني يستبعد المواجهة 
المباشرة بين التيار واإلطار 

الصدر يدعو الى انتخابات مبكرة
بعد حل البرلمان وادامة االعتصام

وزير النفط: رفع انتاج أوبك يهدف الى 
تغطية زيادة متوقعة بالطلب العالمي



تقرير

محليات2

أربيل - الصباح الجديد - متابعة:

منســق  زيبــاري  دينــدار  أعلــن 
التوصيــات الدوليــة في حكومة 
إقليم كوردستان امس األربعاء، أن 
نحو ثالثة االف إيزيدي ما يزالون في 
عداد املفقودين منذ هاجم تنظيم 
داعش االرهابي قضاء ســنجار في 
2014، مؤكدا في  صيــف العــام 
1400 أســرة من  ذات الوقت نزوح 
القضاء املذكور جراء عدم استقرار 

األوضاع األمنية في سنجار.
زيبــاري في مؤمتــر صحفي  وقال 
عقده امس في اربيل مبناسبة مرور 
ثماني سنوات لهجوم داعش على 
ســنجار، إن مجلس وزراء حكومة 
إقليم كوردستان اصدر القرار رقم 
5170 بتاريخ 21/8/2014 بتشكيل 
جلنة عليا لتعريف اجلرائم املرتكبة 
ضــد األيزيديــن على أنهــا إبادة 
جماعية. عملــت اللجنة على مر 
الســنن لتدويل القضيــة و رفع 
اجلنائية  احملكمة  إلى  شــكاواهم 

الدولية.
اللجنة  تفعيل  أعيــد  أنه  وأضاف 
في احلكومــة احلاليــة وتواصلت 
مبأســاة  لالعتراف  الظروف  تهيئة 
اإليزيدين و مكونات ســهل نينوى 
وتقدمي  جماعيــة  إبــادة  كونهــا 
إرهابيي داعش إلى العدالة. اضافة 
الى ذلك مت تكليف مكتب منسق 
التوصيات الدولية بالتنســيق مع 
فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة 
داعش  جرائم  في  املساءلة  لتعزيز 
)UNITAD( يتواصل مكتب املنسق 
مع املؤسسات املعنية وقد مت تقدمي 
العديد من الوثائق ذات الصلة إلى 

الفريق االممي حتى اآلن.
وحول تعريف جرائــم داعش على 
قال منســق  الدولــي  الصعيــد 
الدولية: وثقت حكومة  التوصيات 
إقليــم كردســتان ملفــات آالف 

اخملتطفن األيزيدين وبدأت أرشفة 
 1 في  األيزيدين  اخملطوفــن  وثائق 
 3 2021 وانتهت في  كانــون األول 
نيسان ، خالل هذه الفترة مت أرشفة 
)5،393( صفحة، كما  3،543 حالة 
مت تقدمي الدعم النفسي ألكثر من 

)2،234(ضحية.
وبشــأن توثيق جرائــم داعش قال 
املسؤول الكوردستاني، إن حكومة 
إقليم كردستان نسقت مع يونيتاد 
، ومن خالل جلنــة التحقيق وجمع 
األدلــة واملعاجلــة )CIGE( ، قامت 
صفحة   73،912 من  أكثر  بأرشفة 
اجلرائم.  لهذه  إلكترونياً  األدلة  من 
باإلضافة إلى ذلك ، مت تقدمي )4206( 
قضايا إلى احملاكم كشكاوى. ومن 
بن هــذه احلاالت ، مت اكمال )1778( 
قضية، و يجري العمل على )2428( 

قضية.

و حــول جهــود احلكومــة النقاذ 
اخملتطفن اوضح منسق التوصيات 
إقليــم  حكومــة  إن  الدوليــة، 
دؤوبة  بذلت جهــودا  كوردســتان 
لإلفراج عن اخملتطفن، فشــكلت 
جلنة جلمع املعلومــات و التحقيق 
وخصصت  اخملطوفن  قضايــا  في 
ميزانية لهذا الغــرض. اعتبارًا من 
يوليو 2022، مت إنقاذ 3554 شخًصا: 
من بينهم 1207 من النساء و 339 
من الرجال و 1051 من اإلناث و 957 
من األطفال الذكور. باإلضافة إلى 
ذلك ال يزال 2717 شخًصا في عداد 

املفقودين.
في  الدولية  التوصيــات  منســق 
التعاون  الى  حكومة االقليم اشار 
القائــم بــن حكومــة االقليم و 
اليونيتاد قائال: كجزء من مشــروع 
االرشفة اإللكترونية جلرائم داعش، 

إقليم كردستان  ساعدت حكومة 
يونيتاد في الوصول إلى احملفوظات 
داعش  بجرائم  املتعلقة  الوثائقية 
التــي مت جمعهــا و حفظها من 
قبل حكومة إقليم كردستان ، مبا 
بقرار  العراق  التزام  مع  يتماشــى 
مجلس األمــن التابع لألمم املتحدة 
رقــم 2379 حملاكمــة داعش على 

املستوى الدولي.
كما زودت حكومة إقليم كردستان 
ومعلومــات  بتقاريــر  اليونيتــاد 
مســتفيضة عــن قيــادة داعش 
ومواردها املالية حتى يتمكنوا من 
وفقا  القانونية،  حتقيقاتهــم  بدء 

لزيباري.
ونوه الى جهــود احلكومة للعودة 
اآلمنة الى سنجار و املناطق االخرى 
البيشــمركة  قوات  قدمت  قائال: 
و القوات االمنيــة حلكومة اقليم 

كوردستان تضحيات جسيمة في 
الدفــاع عن املناطق التي ســيطر 
عليها داعــش و حتريرها بلغت ما 
يقارب )1719( شــهيدا و )10369( 
جريحا و )47( مفقــودا، رغم ذلك 
ما تزال اوضاع تلك املناطق معلقة 
حلــد اآلن. وابرمت حكومة االقليم 
االمم  باشــراف  االحتادية  واحلكومة 
أكتوبر  األول  املتحدة في تشــرين 
إعادة  إلــى  يهدف  اتفاقــاً   ،2020
االستقرار إلى سنجار، منها إخراج 
القانونية  غير  املســلحة  اجملاميع 
من املدينة، وقال زيباري إنه لالسف 
لم تُنفذ االتفاقية الن عناصر حزب 
العمال الكوردستاني وامليليشيات 
املســلحة ما زالــوا يتمركزون في 
املدينة وهو ما سبب عدم استتاب 
االمن و استحالة تقدمي اخلدمات و 

املشاريع اليها.

زيباري اوضح ايضــا: نتج عن عدم 
نزوح  ســنجار  اتفاقيــة  تنفيــذ 
حوالي 1400 أســرة من ســنجار 
صوب مناطــق ومدن اإلقليم، كما 
خلق فراغا امنيا واســعا استغله 
ارهابية،  بأعمال  للقيام  االرهابيون 
قامت  2021فقــط  عــام  ففــي 
اجلماعــات االرهابية بتنفيذ )257( 
التي  احملررة  املناطــق  على  هجمة 
تشهد فراغا امنيا نتج عنها 387 

شهيدا 518 جريحا و 37 مفقودا.
ودعا منســق التوصيــات الدولية 
عودة  الــى ضمان  املعنية  اجلهات 
النازحن من االيزديــن و املكونات 
االخرى الطوائف، الذين أجبروا على 
الهجرة بسبب الهجمات اإلرهابية 
تذليل  يجــب  والتهديــدات. كما 
العقبات السياسية واإلدارية التي 

تعيق اعمار مناطقهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزير الصناعة واملعادن منهـل 
عزيـز اخلبـاز اِجتماعاً خاصاً لتدارس 
املُشترك  والعمل  التعاون  إمكانية 
إلعــادة ُمعاجلة املــواد الكيمياوية 
ُمنتهية الصالحية في شركة أدوية 
سامراء إلنتاج األدوية البيطرية في 
املراكــز املُتخصصة التابعة لهيئة 
البحث والتطوير الصناعي والسُبل 

وتطوير  لدعم  واملُمكنــة  واآلليات 
إمكانيات الهيئة .

وجـدد الوزير ِخالل االجتماع التأكيد 
العلمي  البحث  ودور  أهميــة  على 
في دعم وتطوير النشاط الصناعي 
، ُمبدياً إهتمامه الكبير وإستعداده 
الكامل لتقدمي أكبر دعم وإســناد 
لتطويــر إمكانيات هيئــة البحث 
والتطوير الصناعي وتعزيز مراكزها 

بأحــدث  البحثيــة  وُمختبراتهــا 
األجهزة واملُعــدات ملُواكبة التطور 
والبحثي  العلمي  اجملال  في  العاملي 
، وأوعــز بضــرورة التوُصــل إلــى 
قرارات ســليمة تخدم عمل الوزارة 
وشركاتهـــا .  وتضمــن االجتماع 
وُمــداوالت ُمفصلــة  ُمناقشــات 
حول كيفيــة وصيغة التعاون التي 
باإلمكان التوُصل إليها بن الشركة 

الصالحيات  وفــق  علــى  والهيئة 
احلكومية  والتعليمــات  املمنوحة 
إلمتام  املُناسبة  والتوقيتات  النافذة 

هذا التعاون مبا يخدم الطرفن .
كما متَّ البحث فــي اآلليات املُتاحة 
لدعــم الهيأة وتطوير أنشــطتها 
وإمكانياتهــا احلاليــة وغيرها من 
املواضيــع والقضايــا ذات العالقة 
، وقــد خلــص االجتمــاع بتوجيه 

إلــى الدائــرة الفنية فــي الوزارة 
كافة  التشــكيالت  على  باإلعمام 
لتزويد الــوزارة بأرصدتها من املواد 
الراكدة والتالفة ودراســة إمكانية 
اإلســتفادة منها وتوجيــه الدائرة 
عقد  مســودة  بتنظيم  القانونية 
أدوية  للغيــر بن شــركة  تصنيع 
والتطوير  البحث  وهيئة  ســامراء 
الصناعي إلعادة تدوير املواد التالفة 

األدوية  إنتــاج  في  وإســتخدامها 
البيطرية وعقد اجتماع بن اجلانبن 
لدراســة ُكّل التفاصيــل احمُليطة 
والتوُصل إلى إتفاق وصيغة نهائية 
للتعاون املُشــترك ، كما متَّ توجيه 
الهيئــة بتقدمي دراســة ُمتكاملة 
األجهزة  من  إحتياجاتهــا  تتضمن 
لتطويــر  الالزمــة  واملُســتلزمات 

مراكزها وُمختبراتها البحثية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء 
انتهاء شركة ) تكنكل ( اإليطالية 
من إعداد التصاميم اخلاصة بإنشاء 
ســد مائي كبير على شط العرب، 
مؤكدة أن السد ســيحافظ على 
مليارات األمتار مــن املياه املهدورة 
بإنهاء  متاما  ويتكفــل  اخلليج،  في 

شح املياه في املناطق اجلنوبية .

وقال املستشــار في جلنة حتســن 
جــودة امليــاه التابعــة لألمانــة 
العامــة جنــم عبــد طــارش في 
الذي  “الســد  إن  تصريح صحفي، 
أجنزت شــركة تكنــكل اإليطالية 
تصاميمه، ســيعمل على تنظيم 
تدفقها  وإيقــاف  امليــاه  حركــة 
وهدرها فــي اخلليــج، إضافة إلى 
منع املياه املاحلة من تكوين ألسنة 

ملحية داخــل األراضي العراقية ال 
ســيما في محافظة البصرة، كما 
أنه سيسهم بتوفير كميات كبيرة 
اجلنوبية،  للمحافظــات  املياه  من 
البصــرة وذي قار وينهي  خصوصا 
بشكل تام الشــح املائي في هذه 
تغذية  على  يساعد  املنطقة، كما 
األهوار في حال انخفاض مناسيب 

مياهها”.

السد صمم  بأن  املستشــار  وأفاد 
بشكل يساعد على تدفق 70 مترا 
بالثانيــة من املياه، وهــذه تكفي 
لزراعة 550 ألف دومن في احملافظات 
اجلنوبية، مشيرا إلى أنه سيسهم 
أيضــا بإعادة إحيــاء آالف الدومنات 
من البســاتن التي تأثرت بامللوحة 

واجلفاف.
وأكــد أن األمانــة العامــة جمللس 

الــوزراء تدعــم بقــوة تنفيذ هذا 
املشروع وقطعت شوطا كبيرا في 
هذا اجملال، مشددا على أنها عازمة 
علــى إجنازه، الفتا إلى أن املشــروع 
الذي تبلغ كلفتــه اإلجمالية نحو 
بتنفيذه،  البــدء  ميكن  دوالر،  مليار 
خاصــة مع وجود وفــرة مالية من 

مبيعات النفط .
ولفــت الى أن املشــروع قد يواجه 

اعتراضات من اجلانب اإليراني بشأن 
تأثيره في موانئه على شط العرب، 
وهذا ميكن حله بإنشاء السد جنوب 
البصرة ب 20 كم وبالتالي تطمن 
اإليرانين بــأن موانئهم لن تتضرر، 
داعيــا فــي الوقت نفســه ممثلي 
إلى  البرملان  اجلنوبية في  احملافظات 
دعم هذا املشــروع احليوي والعمل 

على اإلسراع بتنفيذه.

الصباح الجديد ـ متابعة:
قــال املديــر العام للشــركة العامة 
ملوانئ العراق فرحان الفرطوســي انه 
سيتسلم أول خطة تصميمية للقناة 
اجلافة في شــهر تشرين األول املقبل، 
مضيفا انــه بالتالي وافقــت املوانئ 
بن دراسة االستشاري االيطالي التي 
جتمع ما بن القناة اجلافة وميناء الفاو، 

وما بن تطلعات الشعب. 
في  “االعمال  ان  الفرطوســي  وقــال 
ميناء الفاو الكبير تسير بوتيرة جيدة 
ومرضية ونحن نتابع املشروع عن كثب 
من خالل الزيارات امليدانية للمشــروع 
والكاميرات التي ترصد سير املشاريع”. 
وحسب الفرطوسي ان “كل املعوقات 
نعمل على تذليلها من اجل تســريع 
وتيرة العمــل”، متطرقا الــى “اتفاق 
شــركة املوانيء مع اجلانــب الكوري 
لوضع سياســات جديدة تختلف عن 
الســابق من اجل تسريع العمل وهذا 
انعكــس ايجابــا”. ،  “وتصل نســب 
االجناز في بعض املشــاريع مبيناء الفاو 
الكبيــر الــى “ضعف اخملطــط لها”، 

وفقا للفرطوســي الذي اعلن ان “اول 
مشــروع وهو االرصفة الـ5 وصل ملدة 

اجناز بلغت 23%”.
ومن املؤمــل ان ترســو أول باخرة في 
ميناء الفاو خــالل العام 2025 املقبل 
، حسب الفرطوســي الذي حتدث عن 
طاقته االستيعابية بالقول: “سيكون 
بإمكانه استقبال اكبر باخرة حاويات 
فــي العالم، الن اخــر باخرة كانت قد 
عبرت قناة السويس بدرافت بلغ 17.4 

مترا، بينما ميناء الفاو 19.8 مترا”.
ويعد ميناء الفــاو الكبير من املوانئ 
اجلغرافي  بوضعهــا  الســتراتيجية 
وبعمقهــا وبعدد االرصفة وبكاســر 
امواج مثبت لدى موســوعة غينيس 
العالم، حسب مدير  كأكبر واحد في 

املوانئ.
وضعهــا  التــي  اخلطــة  وتشــير 
وجود  الــى  اإليطالــي  االستشــاري 
ثالثة مراحل متتالية ملشــروع  ميناء 
الفــاو، الذي يعد من ضمن مشــاريع 
املوانئ الكبيــرة في العالم، خصوصا 
الفاو ليس ميناًء  وان مشــروع ميناء 

فقط، بل منطقة صناعية متكاملة، 
مطار شــحن، باالضافــة الى مدينة 
سكنية وســياحية، مصفى ومعمل 
كهرباء،  ومحطة  للبتروكيمياويــات، 
حســب اخملطط الذي عرضــه فرحان 

الفرطوسي.
وبشــأن ســير اعمال القنــاة اجلافة 
قال مدير املوانئ انه “حســب ما اشار 
االستشــاري االيطالي، انــه يجب ان 
تكون هناك قناة جافة لنقل البضائع 
من ميناء الفاو باجتاه تركيا وبالعكس”.
وتعمل شركة بيجي من خالل شركة 
ســكك احلديــد على تهيئــة جدوى 
خاصة لدراســة تصميميــة للقناة 
اجلافــة التي “سنتســلم اول مقترح 
لهم قابل للتطبيق في شهر تشرين 
2022”، وفقــا ملديــر املوانــئ ،  االول 
ستطرح،  التي  اخلطة  هذه  وحســب 
يرى الفرطوســي ان شركته “وافقت 
بن دراسة االستشاري االيطالي التي 
جتمع ما بن القناة اجلافة وميناء الفاو، 

وما بن تطلعات شعبنا وحكومتنا”.
يشــار الــى أن ملينــاء الفــاو أهمية 

ســتراتيجية على العراق، عبر حتريك 
عجلة املالحة البحرية، والتي ستكون 
املدينة الصناعيــة في منطقة الفاو 
األولى من نوعها في الشــرق األوسط 
، ومــن املتوقــع أن يكون للمشــروع 
مردودات مالية كبيرة على العراق من 
خالل نقل وإيصــال البضائع والنفط 
بشكل أسرع من أي وقت مضى، كما 
القصوى  االستيعابية  ستبلغ طاقته 
99 مليون طن ســنوياً ويهدف فضالً 
عن تنشــيط قطاع النقل في العراق، 

إلى تنويع طرق االستيراد والتصدير.
 وتوقــع اقتصاديــون أن يحقق امليناء 
للعراق منافع تقدر بنحو 15 مليار دينار 
شــهرياً عند اكتمال املشروع وعمله 
بطاقته القصوى. كما يعد املشــروع 
حلقــة وصل بن دول اخلليج التي تعد 
األجنبية،  للبضائع  رئيساً  مستهلكاً 
كما تعد حلقة وصــل مع تركيا وفي 
نفس الوقت املصدر الرئيس للبضائع، 
لذا من املتوقع أن تصبح منطقة الفاو 
حلقة وصل تربط العديد من األطراف 

مع بعضها.

2717 إيزيديًا ما يزالون في عداد المفقودين
و1400 أسرة أجبرت على الهجرة

رغم مرور ثماني سنوات على جرائم داعش في سنجار

بغداد - رحيم الشمري:
اعلــن مكتب جايــكا في العراق عــن انتهاء 
مشــروع حتســن إمدادات املياه فــي إقليم 
كردســتان مبحافظات الســليمانية وأربيل ، 
والتي نفــذت من الوكالــة اليابانية للتعاون 
الدولي JICA , ومول املشروع من خالل برنامج 

. ODA قروض املساعدة اإلمنائية الرسمية
وقال مدير مكتب جايكا في العراق جن يونيدا 
، ان حفــل أقيم في الســليمانية في ٢٨ متوز 
املاضي ، بحضــور وزير البلديات والســياحة 
في حكومة اقليم كوردســتان ساسان عوني 
ومحافظ الســليمانية هفال أبو بكر والقائم 
بأعمال محافظ حلبجة السيد شاهن ، فيما 
أقيم حفل في أربيل في 2 آب 2022 مبشاركة 
وزير البلديــات باالقليم ومحافظ اربيل اوميد 

خوشناو .
واوضــح مدير مكتب جايكا في العراق ، خالل 
كلمته باملناســبتن ، أن املشروع رمز للتعاون 
اجليد بن إقليم كوردســتان العــراق واليابان 
والهدف حتســن إمدادات امليــاه وتوفير املياه 
النظيفة ألربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة 
، من خالل بناء وتوسيع محطة معاجلة املياه 
في أربيل وحلبجة ، وإنشاء وإعادة تأهيل خط 

أنابيب املياه والشبكة في املدن األربع .

 اعالم االتصاالت
اعلــن املهندس علي حســن حســن مدير 
مديريــة اتصــاالت ومعلوماتيــة ذي قار عن 
االنتهاء من االعمال اخلاصة بتنصيب هواتف 
عمومية اضافية في سجن الناصرية املركزي. 
واوضح السيد مدير املديرية بأن هذه اخلطوة 
جاءت تلبيــة لطلب قدمته ادارة الســجن ، 
نظرا لالقبــال املتزايد من قبــل النزالء على 
اســتخدام الهواتف العمومية املوجودة في 
السجن ، كونها متثل وسيلة اتصال آمنة بن 

النزالء وذويهم. 
وكشــف املهندس علي حســن ان املالكات 
اخملتصة قامت مبد الكابالت للهواتف اجلديدة 
والبالغ عددها ) 7 ( ليصبح العدد الكلي ) 25 

هاتف (. 
وعلى صعيد متصل ذكرت املهندسة ضحى 
جبوري مســؤولة البداالت في املديرية انه مت 
اســتحداث ورشــة لصيانة اجهزة الهواتف 
العمومية في حــال حدوث خلل فيها لتأمن 

عملها. 
العامــة لالتصــاالت  ان الشــركة  ويذكــر 
واملعلوماتية قامت بتنصيب هواتف عمومية 
في عدد من ســجون بغداد والبصرة وديالى و 
بابل لتســهيل التواصل بــن النزالء وذويهم 
من جهة، وحتقيق إيرادات مالية للشركة من 

جهة اخرى.

االنتهاء من مشروع 
تحسين إمدادات المياه 

في إقليم كردستان

اتصاالت ذي قار: االنتهاء من 
تنصيب هواتف عمومية 
اضافية في سجن الناصرية

وزير الصناعة يتدارس آليات التعاون لُمعالجة 
المواد الراكدة في شركة أدوية سامراء 

انتهاء شركة }تكنكل{ اإليطالية من إعداد التصاميم

انشاء سد مائي كبير على شط العرب بكلفة مليار دوالر

حلقة وصل لنقل البضائع من ميناء الفاو باتجاه تركيا وبالعكس

الموانئ تتسلم أول خطة تصميمية للقناة الجافة في تشرين االول المقبل
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع السفير اإلســرائيلي في املغرب، ديفيد 
غوفريــن، امس االول الثالثــاء، عقد بناء مقر 

السفارة اإلسرائيلية الدائمة في املغرب.
وكتب غوفرين على تويتر “يســعدني جدا أن 
أطلعكم علــى هذه الصورة، التي تشــهد 
على إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها 
مع فريقــي، عندما مت توقيع عقــد بناء مقر 

السفارة اإلسرائيلية الدائمة في املغرب”.
وأضاف السفير “بهذا نبدأ إن شاء اهلل عهدا 
جديدا ســنوطد فيه عالقاتنــا املتميزة مع 

املغرب”.
أحرنوت”،  “يديعــوت  ملوقــع صحيفة  ووفقا 
سيكلف العمل 4 ماليني دوالر، وسيتم بناؤه 
على نفس العقار الذي كان إلســرائيل وجود 
فيه قبل التخلــي عنه في عام 2000، عندما 

انهارت العالقات الدبلوماسية.
وفي العام املاضي، زار يائير البيد املغرب كأول 
وزير خارجية إســرائيلي يــزور البالد منذ عام 
2003. وخــالل الرحلة، افتتح مكتب االتصال 
اإلسرائيلي في الرباط ووعد بأن تفتح كل من 

إسرائيل واملغرب سفارات في كل بلد.
في الشــهر املقبل، من املقرر أن يحضر وزير 
اخلارجية املغربي ناصر بوريطة حدثا مبناسبة 
الذكرى السنوية الثانية التفاقات إبراهيم في 
إسرائيل، وفقا للصحافة اليهودية األوروبية. 
وتسارعت وتيرة التقارب بني املغرب وإسرائيل 
منذ التطبيع الدبلوماسي الذي متّ بينهما في 
ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي 
أبرمت بني إســرائيل ودول عربية عّدة، بدعم 
من واشنطن. وعلى الصعيد املدني، تتواصل 
الشــراكة بني البلدين بوتيــرة قوية جداً في 
والثقافية  واالقتصادية  التكنولوجية  اجملاالت 

والرياضية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املعارض في  النهضة اإلسالمي  اتهم حزب 
تونس، امس األربعاء، السلطات باستهداف 
وترهيب املعارضني، قائال إن الشرطة فتحت 

حتقيقا جديدا مع زعيمه راشد الغنوشي.
وقال احلزب، في بيان، إن فرقة احلرس الوطني 
الغنوشي بتهمة وصف  التحقيق مع  جتري 
األجهزة األمنية “بالطاغوت”، ونفى أنه قال 

ذلك “ال تلميحا وال تصريحا”.
وازدادت األزمة السياســية في تونس حدة 
خــالل العام املاضــي بعد أن حــل الرئيس 
قيس ســعيد البرملان وسيطر على معظم 
الســلطات، ومنح نفسه سلطات واسعة 
ضمن دســتور جديد مت إقراره في اســتفتاء 

األسبوع املاضي.
ويقول ســعيد إن حتركاته كانــت ضرورية 
إلنقــاذ تونــس من ســنوات من الفشــل 
السياســي واالقتصادي وتفشــي الفساد 

واحملسوبية.
وقال حــزب النهضة : “ما يحصل هو حلقة 
جديــدة مــن حلقــات اســتهداف الرموز 
وترهيبهم  لالنقالب  املعارضني  السياسيني 

ومحاولة سخيفة لفبركة ملف”
وأضاف أن الغنوشــي “رمز مــن رموز الفكر 
الوسطي املعتدل، وقضى حياته في الدفاع 
عن احلريات والدميقراطية ومحاربة االستبداد 

والتطرف الفكري”.
ويصف حزب النهضة وأحزاب أخرى حتركات 
ســعيد بأنها انقالب، ويقولون إن دســتور 
سعيد اجلديد واالستفتاء عليه، الذي تقول 
أرقام رسمية إن 30.5 في املئة من التونسيني 

صوتوا عليه بـ”نعم”، غير قانونيني.

إسرائيل توقع عقدا لبناء 
سفارتها في المغرب

الغنوشي يواجه تحقيقات 
جديدة بتهمة وصف األجهزة 

األمنية بـ«الطاغوت«

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة الدفــاع التايوانية، امس 
األربعــاء، أن التدريبــات العســكرية 
الصينيــة التي أعلنــت ردا على زيارة 
النــواب األميركي  رئيســة مجلــس 
نانسي بيلوسي لتايبيه تنتهك بشكل 

خطير سيادة اجلزيرة.
وقالت الــوزارة إن املنــاورات الصينية 
تنتهــك املياه اإلقليميــة واجملال اجلوي 
لتايوان، وشــكلت حصارا بحريا وجويا 

عليها.
وقــال املتحــدث باســم وزارة الدفاع 
لي-فانــغ في مؤمتر  التايوانية ســون 
صحفي إن “بعض قطاعــات املناورات 
الصينية تتداخل مــع املياه اإلقليمية 
لتايــوان”. وأضاف أن “ذلــك عمل غير 
النظام  إلــى حتــدي  عقالنــي يهدف 

الدولي”.
وتأتي تصريحات الوزارة وســط توترات 
شديدة مع الصني بسبب زيارة رئيسة 
مجلــس النــواب األميركي نانســي 

بيلوسي للجزيرة.
وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أن اجلزيرة 
ســتدافع بحزم عن أمنها وســتواجه 
أي حتــرك ينتهك الســيادة اإلقليمية، 
وسترفع من مستوى اليقظة بناء على 

مبدأ جتنب احلرب.
وأضافت الوزارة خالل مؤمتر صحفي، أن 
الصني تواصل شن حرب نفسية على 
تايوان، وأنه يجــب على املواطنني عدم 

تصديق الشائعات وإبالغ احلكومة بأي 
أخبار كاذبة.

مــن جانبهــا قالــت وزارة اخلارجيــة 
التايوانية إن “إشــعار الصــني لتايوان 
املناورات  ملناطق  الطائرات  دخول  بعدم 
في امليــاه القريبــة من اجلزيــرة، هو 

استفزاز يتحدى النظام الدولي”.
وأكدت أن “تايوان ســتظل على اتصال 
مع دول مــن بينها الواليــات املتحدة 

لتجنب تصعيد التوترات”.
وردت الصني على وصول بيلوســي إلى 
تايوان في وقت متأخر من مساء الثالثاء 

بإطالق مناورات عسكرية قرب اجلزيرة.
قلق ياباني

وأعربــت اليابــان، امــس األربعاء، عن 
العســكرية  “التحركات  مــن  قلقها 
الصني  توعدت  التــي  األهداف”  احملددة 
بالقيام بهــا ردا على زيارة بيلوســي، 
موضحــة أن بعضها ســيجري داخل 

املنطقة االقتصادية اليابانية.
وقال املتحدث باسم احلكومة اليابانية، 
هيــروكازو ماتســونو، للصحفيني إن 
“املناطــق البحرية التــي أعلن اجلانب 
الصيني أنها ستستخدم في املناورات 
الرابع  العســكرية اعتبارا من ظهــر 
من آب تشــمل املنطقــة االقتصادية 

اخلالصة لليابان”.
وأضاف أن طوكيو “عبــرت عن قلقها 
للصــني نظــرا لطبيعة النشــاطات 
العسكرية” التي تشمل “إطالق ذخيرة 

حية”.
واالستقرار  “السالم  أن  ماتسونو  وتابع 

في مضيــق تايوان مهــم ليس فقط 
ألمن بالدنا ولكن أيضا الستقرار اجملتمع 
الدولــي”، مشــددا علــى أن “موقف 
اليابان الثابــت كان دائمــا أنه يتوقع 
حل القضايا املتعلقة بتايوان بشــكل 

سلمي عبر احلوار”.
وقالت بيلوسي خالل مناسبة جمعتها 

مع رئيســة تايوان، تساي إينغ وين، في 
للجزيرة  زيارتهــا  إن  األربعــاء،  تايبيه، 
توضح “بشكل ال لبس فيه أن الواليات 

املتحدة لن تتخلى عن تايوان”.
أن تضامن  إلــى  بيلوســي  وأشــارت 
الواليــات املتحدة مع تايــوان أمر بالغ 
األهمية اآلن أكثــر من أي وقت مضى، 

مضيفة أن عزم واشنطن على احلفاظ 
علــى الدميقراطية في تايــوان وبقية 

العالم ال يزال صلبا.
من جهتها، أعلنت الرئيسة التايوانية 
أن بالدهــا “لــن تتراجع” بينمــا بدأت 
منــاورات عســكرية  بإجراء  الصــني 
بالذخيــرة احلية حول اجلزيــرة ردا على 

زيارة بيلوسي.
وقالت تساي: “في مواجهة التهديدات 
العسكرية املتصاعدة بشكل متعمد، 
تايوان لن تتراجع  وســنواصل تشبثنا 

بخط الدفاع عن الدميقراطية”.
أرفع مســؤولة  بيلوســي،  زيارة  وأدت 
أميركيــة منتخبة تصــل تايوان منذ 
25 عاما، إلى تصاعــد التوتر بني أكبر 
اقتصادين في العالم، إذ اعتبرتها بكني 

مبثابة استفزاز كبير.
ووصلت بيلوسي إلى تايوان امس االول 
الثالثاء في حتد لتحذيــرات وتهديدات 

شديدة اللهجة من الصني.
وقال اجليــش الصيني إنــه في “حالة 
تأهب قصوى” و”سيقوم بسلسلة من 
ردا  املستهدفة”  العسكرية  العمليات 
الزيارة، معلنــا خططا لتدريبات  على 
عســكرية في املياه حول اجلزيرة بدأت 

امس األربعاء.
وأعلن مسؤولون في تايبيه أن أكثر من 
20 طائرة عســكرية صينية اخترقت 
اجملال اجلوي لتايوان، امس االول الثالثاء، 
في تصعيد خطيــر بالتزامن مع زيارة 

بيلوسي.
رفع مستوى التأهب

من جانبها قالت وزارة الدفاع التايوانية، 
امس االول الثالثاء، إن جيشــها “يقوم 
بأنشــطة جوية وبحريــة بالقرب من 
تايــوان ولديه القدرة علــى الدفاع عن 
التقارير عن  األمــن الوطنــي”، بعــد 

حتركات صينية قرب اجلزيرة.
وأضافت الــوزارة أن “جيشــها يراقب 

املوقف عــن كثب، وقد عزز مســتوى 
الوقت  يتفاعل فــي  التأهب وســوف 

املناسب وبشكل مناسب”.
إن  التايوانيــة  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
“تدريبــات الصني حول تايــوان تظهر 
واالســتقرار  الســالم  تدمير  نيتهــا 

اإلقليميني”.
الثالثاء،  االول  امس  الصني،  واستدعت 
السفير األميركي لديها احتجاجا على 

زيارة بيلوسي لتايوان.
وأعرب نائــب وزير اخلارجيــة الصيني، 
شــيه فنغ، خالل حديثه مع السفير، 
نيكوالس بيرنز، عن “احتجاجات قوية” 
لبالده على زيارة بيلوسي للجزيرة التي 
الصني  وتعتبرها  ذاتــي  بحكم  تتمتع 

جزءا من أراضيها.
اجلديدة  الصــني  أنباء  وكالــة  ونقلت 
)شينخوا( عن شيه قوله “هذه اخلطوة 
شــنيعة للغاية بطبيعتها وعواقبها 
وخيمة جدا”، مضيفا “الصني لن تقف 

مكتوفة اليدين”.
وأكد  شيه أن الواليات املتحدة “ستدفع 
ثمن أخطائها”، وحض واشــنطن على 
اخلاطئة،  لتصرفاتها  الفورية  “املعاجلة 
واتخــاذ إجراءات عمليــة للتراجع عن 
اآلثــار الســلبية لزيارة بيلوســي إلى 

تايوان”، وفق شينخوا. 
الوكالة  لبيرنز بحســب  وقال شــيه 
الصينية “تايــوان هي تايوان الصينية، 
وســتعود تايوان في نهاية املطاف إلى 
حضن الوطن األم. الشعب الصيني ال 

يخاف األشباح والضغوط والشر”.

بعد زيارة بيلوسي لها

 تايوان تعد المناورات الصينية انتهاكا خطيرا لسيادتها 

متابعة ـ الصباح الجديد:

خص ملك املغرب، محمد السادس، 
اجلزائــر بجــزء مهم مــن خطابه 
األخير، وجدد دعوته لتجاوز اخلالفات 
التي اشــتدت ووصلــت حد قطع 
العالقات الدبلوماسية بني البلدين، 
وفي ظل غياب رد رســمي جزائري 
حتــى اآلن على الدعوة، اســتبعد 
انفراجا  اخلطاب  يحدث  أن  مراقبون 

في األزمة بني اجلارين.
ودعــا محمد الســادس في كلمة 
مبناســبة عيد العرش في اململكة، 
املغاربة إلى “مواصلة التحلي بقيم 
األخوة والتضامن، وحســن اجلوار”، 
مع “األشقاء اجلزائريني، الذين نؤكد 
لهم بأنهم سيجدون دائما، املغرب 
واملغاربــة إلــى جانبهــم، في كل 

الظروف واألحوال”.
وتابع محمد الســادس أن “احلدود، 
التي تفرق بني الشعبني الشقيقني، 
املغربــي واجلزائري، لن تكــون أبدا، 
حــدودا تغلــق أجــواء التواصــل 

والتفاهم بينهما”.
يقول أســتاذ العلوم الدســتورية 
املغربي، رشــيد لــزرق، إن “ املغرب 
ينهج سياسة اليد املمدودة، وعدم 
مجاراة  النظام اجلزائري الذي  يتبع 
سياســة صد األبواب التي وصلت 
إلى حدود ســحب السفير،  وقطع 

احلدود البرية واجلهوية”.
وبالنسبة ملآل الدعوة املغربية فيرى 
لزرق أن “الكــرة اآلن بني يدي حكام 
و  احلاضر  أمــام  ليتحملوا  اجلزائــر 

املستقبل مسؤولية القطيعة”.
لكن كيف يقــرأ اجلزائريون الدعوة 

امللكية؟
السابق،  اجلزائري  الدبلوماسي  يرى 
محمــد العربــي زيتــوت، أن “اليد 
املدودة املغربية” أمر مزعج للنظام 
اجلزائري، وتستقبل بشكل مختلف 
“أنهم  إلــى  الداخل” مشــيرا  في 
أن األمر ال يتعدى  يعتقدون دائمــا 

كونه “خطابا دبلوماسيا”.
ويشــير زيتوت إلى أن خطاب “اليد 
الرأي  أمام  للجزائر  املمدودة” مزعج 

العام اجلزائري.
وتدهــورت العالقات بــني البلدين، 
عندما أعلنت اجلزائر في أغسطس 
مع  الدبلوماســية  عالقاتها  قطع 
بارتكاب  اململكة  مّتهمــة  الرباط، 
“أعمال عدائية” ضّدها. ورّدت الرباط 
القرار  لهــذا  أســفها  عن  معربة 

ورفضها “مبرراته الزائفة”.
وبالنســبة لزيتــوت فــإن قضية 
للقادة  مهمــة  اخلارجي”  “العــدو 
في اجلزائــر” إذ أنهم يســتلهمون 

من مقولــة ميكيافلي لألمير الذي 
كان  يوصــي بأنه إذا لــم يكن لك 
عدو، عليك بصناعتــه، وهم دائما  
يصنعون عدوا داخليا وخارجيا هذه 
املرة فــي الداخل العدو هو حركتي 
رشــاد وماك وفي اخلــارج املغرب”، 

بحسب تعبيره.

صمت رسمي جزائري
اجلزائري،  السياســي  احمللل  ويقول 
أن الصمت  “اعتقد  توفيق بوقعدة، 
اجلزائري له ما يفسره في ممارسات 
الواقــع للمملكــة املغربية، حيث 
والتصرفات  الوقائع  عاكست  طاملا 
املغربية مــا تقوله، ففــي الوقت 
الذي يتحدث العاهــل املغربي عن 
عدم القبــول باالنتقاص من اجلزائر 
وشعبها يشــن إعالمه حربا قذرة 

ضدها”، بحسب تعبيره.
ولم يتطرق الرئيــس اجلزائري، عبد 
اجمليد تبون، في لقاءه مع الصحافة 
احمللية، االثنني املاضية ، إلى خطاب 
اإلعالم  يتنــاول  لــم  امللــك، كما 
اجلزائري الرســمي اخلطاب املغربي، 
فيما رد بعض السياسيني اجلزائريني 

على مضامني اخلطاب.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة 

مجتمع السلم، امس االول الثالثاء، 
إن “تصريحــات العاهــل املغربــي 
محمد السادس حول اجلزائر، كانت 
ســتكون جيدة لو لم تقم الرباط 
مبا ينســفها مسبقا، بدعم حركة 
انفصاليــة عميلــة وكــذا جلب 
إسرائيل إلى حدودنا وتهدبد اجلزائر 

مباشرة”.
وقال مقــري في بيان على صفحته 
مبوقــع فيســبوك: إن التصريحات 
التي أدلى بهــا امللك املغربي جيدة 
لو لــم يكن ثمــة مــا يناقضها. 
كان مــن املمكن أن حتل املشــاكل 
بالصبر  البلديــن  بــني  القائمــة 
واإلجراءات  احلسنة  والنوايا  والروية 
اإليجابيــة مــن الطرفــني واإلدارة 
اجليدة لألمــور اخلالفية مهما كان 
عمقها، وكان من املمكن أن ينخرط 
اجملتمــع املغربي واجلزائــري الواحد 
في املســاهمة لتذليل الصعوبات 
التقارب  املســؤولني علــى  وإعانة 
لو لم تقم الســلطات املغربية مبا 

ينسف كل ذلك”.
اإلعالمــي احمللل اجلزائــري، حكيم 
بوغــرارة، يرجع الصمت الرســمي 
اجلزائــري إلى كون أســباب اخلالف 
وقطع العالقات مــع املغرب التزال 

قائمّة.
ويقول بوغــرارة إن “املغرب لم يقم 
بأي خطوة لنزع فتيل هذه األسباب 
التــي أدتت إلــى قطــع العالقات 
وأهمهــا التطبيــع مع إســرائيل 
اإلسرائليني  للمسؤولني  والسماح 
بالتهجم على  املغــرب  زاروا  الذين 
اجلزائر  واتهامها بأنها حليفة إليران 
وأنها متكن عناصــر حزب اهلل من 

تدريب عناصر البوليساريو”.
ويشــير بوغرارة إلــى أن “كل هذه 
ادعــاءات تعتبرهــا اجلزائــر باطلة 
وبالتالي الصمــت اجلزائري هو نابع 
من أن املغرب لم يعالج األســباب 
التــي دفعــت اجلزائــر إلــى قطع 

العالقات”.
واتهمــت الرئاســة اجلزائريــة في 
بقصف  املغــرب  املاضي  نوفمبــر 
شاحنتني جزائريتني وقتل ثالثة من 
الغربية  الصحــراء  في  مواطنيها 
التــي يدور حولها منــذ عقود نزاع 
بــني املغــرب مــن جهــة وجبهة 
اجلزائر  من  املدعومة  البوليســاريو 

من جهة ثانية.
في  العربية  والقمــة  املغرب  دعوة 

اجلزائر
كبير،  وليــد  اجلزائــري،  املعــارض 

استبعد أن تلقى دعوة ملك املغرب 
جتاوبا جزائريا، قائال “هذا اليد املدودة 
لن يستغلها النظام رغم أنه على 
موعد مــع احتضان القمة العربية 
في شــهر نوفمبر وهو بحاجة إلى 
وأن  األعضاء  الــدول  حضور جميع 
عدم حضور املغرب هو مبثابة فشل 

لهذه القمة”.
ويضيف كبير “هناك احتمال ضئيل 
حلدوث انفراج لكن يبقى لنا أمل مبا 

يخدم مصلحة الشعبني”.
وتشــهد احلدود بــني البلدين توترا 
دائمــا، وكان املغرب أحدث منطقة 
على  البالد  شــرق  في  عســكرية 
احلــدود مــع اجلزائر، شــهر فبراير 
املاضي، بحســب مــا أوردت مجلة 
القوات املسلحة امللكية في عددها 

األخير.
اجلزائري،  السياسي  وبحسب احمللل 
توفيق بوقعدة، الذي يرى أن “حديث 
املغربي أعطى مســكنات  امللــك 
لألزمة الدبلوماســية فــي الفترة 
الراهنــة والدليل علــى ذلك عدم 
تعرض الرئيــس اجلزائري في حديثه 
الــدوري مع الصحافــة إلى األزمة 
مع املغرب سلبا أو إيجابا، وهذا في 
حد ذاته مؤشر إيجابي في تصوري”، 

بحسب تعبيره.
وتابع احمللــل اجلزائــري، “الكرة األن 
في ملعب اململكة املغربية بتقدمي 
اعتذارها أوال عمــا صدر عن ممثلها 
في األمم املتحدة عمر هالل وحديثه 

عن منطقة القبائل”.
وال تعــد هذه املرة األولى التي يدعو 
فيها العاهل املغربي اجلزائر للحوار، 
وسبق له أيضا أن اقترح أواخر العام 
سياســّية  “آلّية  تشــكيل   2018
مشــتركة للحوار” من أجل “جتاوز 
اخلالفات” القائمة بني اجلارين، داعيا 
إلى فتح احلدود البرية املغلقة منذ 
العــام 1994. لكن االقتراح لم يلق 

استجابة.
لكن “اخلالفات أصبحت عميقة وال 
اإلعالم”  ميكن حلها بخطــاب عبر 
بحســب احمللل اجلزائري بوغرارة في 
ويضيف  احلــرة،  قناة  ملوقع  حديثه 
“اجلزائر عبرت عن أسفها للخالفات 
والدرجة التي وصلت إليها ولكنها 
حتمل دائما املغرب املســؤولية في 
هذا التدهــور احلاصل في العالقات 
منذ حوادث اتهــام املغرب للجزائر 
بتفجيرات 1994 وفرض التأشــيرة 

على اجلزائريني”.
هل وصلــت العالقــات إلى نقطة 

العودة
ويرى الدبلوماسي اجلزائري السابق، 
زيتوت، أن العالقات تدهورت بشكل 
كبير ويذكر في حديثــه للحرة أن 
اجلزائــري حتدث في  اجليــش  “قائد 
للناحية  قائــدا  2016، عندما كان 
اجملاورة للجنوب  الثالتة  العسركية 
املغربي، عن العدو املغربي وهذا لم 
يكن موجودا آنذاك، ولم يكونوا في 
اجلزائر يتحدثــون عن العدو املغربي 
بل كانت هناك شــبه حــرب باردة  
الدبلوماســية  العالقات  وكانــت 
قائمــة”. وفي الوقت الــذي تزعج 
الدعوة املغربية اجلزائــر أمام الرأي 
العام الداخلــي، إال أن هناك أيضا 
غضبا لــدى هذا الــرأي العام من 
الدبلوماســي  املغــرب، بحســب 

السابق زيتوت.
وتعتبر اجلزائــر أن تطبيع العالقات 
الدبلوماسية بني املغرب وإسرائيل، 
برعاية أميركية، موجه ضدها، وهو 
التطبيع الذي تضمن أيضا اعتراف 
الواليــات املتحدة بســيادة الرباط 
على الصحراء الغربية، أواخر العام 

.2020
الغربيــة،  الصحــراء  ومســألة 
املســتعمرة اإلســبانية السابقة 
التي تعتبرها األمم املتحدة “منطقة 
غير مستقلة”، سبب رئيس للخالف 
منذ عقود بــني املغرب واجلزائر التي 
املطالبة  البوليساريو  تدعم جبهة 

باستقالل الصحراء عن الرباط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األميركية،  اخلارجيــة  وزارة  حذرت 
امس االول الثالثــاء، من أن مقتل 
زعيــم تنظيــم القاعــدة أميــن 
الظواهــري في ضربة أميركية قد 
يدفع أنصار القاعدة الســتهداف 
منشآت أو مواطنني أميركيني مع 
احتمــال اندالع املزيــد من أعمال 

العنف ضد الواليات املتحدة.

الــوزارة: “بعــد مقتــل  وقالــت 
الظواهــري، قــد يســعى أنصار 
القاعــدة أو املنظمــات اإلرهابية 
التابعة لها إلى مهاجمة منشآت 

أو أفراد أو مواطنني أميركيني”.
تعتقد  اخلارجية  “وزارة  وأضافــت: 
أن هنــاك احتمــاال أكبــر حلدوث 
أعمال عنف ضــد أميركا بالنظر 
إلى مقتل أميــن الظواهري في 31 

يوليو”.
وُقتــل زعيــم تنظيــم القاعدة 
أميركية  في ضربــة  الظواهــري 
بأفغانســتان في مطلع األسبوع، 
وهي أكبر ضربة للتنظيم املتشدد 
منذ مقتل مؤسســها أسامة بن 

الدن في عام 2011.
ومع بزوغ فجر األحــد املاضي في 
حلقت  كابل،  األفغانية  العاصمة 

طائرة مسيرة أميركية، وبقرار من 
وبعد  بايدن،  األميركي جو  الرئيس 
لسنوات،  استمرت  تعقب  عملية 
أطلــق صاروخان أديــا إلى مقتل 

زعيم تنظيم القاعدة في منزله.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس 
بايــدن، إن الظواهري كان مختبئا 
منــذ ســنوات، وإن عملية حتديد 
مكانه وقتلــه كانت نتيجة عمل 

“دقيــق ودؤوب” جملتمــع مكافحة 
اإلرهاب واخملابرات.

وأفاد مسؤول بأن الرئيس األميركي 
دعا فــي 25 يوليو، أعضــاء إدارته 
لتلقي  ومستشــاريه  الرئيسيني 
إحاطــة أخيرة ومناقشــة كيف 
سيؤثر قتل الظواهري على عالقة 
أميركا مع طالبــان، من بني أمور 
أخرى. وبعد التمــاس آراء اآلخرين 

“بضربة  بايــدن  أذن  الغرفــة،  في 
أن تقلل من  جوية دقيقة” بشرط 
خطــر وقوع إصابــات في صفوف 

املدنيني.
الضربة  ونفــذت طائرة مســيرة 
في النهاية الســاعة 9:48 مساء 
بتوقيت شرق الواليات املتحدة في 
30 يوليو باستخدام صواريخ “هيل 

فاير”.

العاهل المغربي يدعو الجزائر الى تجاوز
 الخالفات: الحدود ال تلغي التفاهم بيننا

واشنطن تحذر من هجمات انتقامية بعد مقتل الظواهري
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اعالن 
الى الشريك 

 مفيد ذياب حسني
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقــي / ذي قــار 
ســومر  الناصرية/  في  الكائن 
شــارع االخالص قــرب مديرية 
اجلوازات وذلــك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة على قيام شــريكك 
صالح   هــادي  صالح  الســيد 
املشــاعة  بالبناء على حصته 
في القطعة املرقمة )٢ / ٢٥٦( 
مقاطعــة )احلمــام ( لغــرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة أقصاها خمســة عشــر 
يومــا داخل العراق وشــهر اذا 
كنــت خارج العــراق من تأريخ 
نشــر االعالن وبعكسه سوف 
االعتراض  في  حقك  يســقط 

مستقبال .

محكمة األحوال الشخصية 
في الناصرية

العدد/ 884٦/ش/٢0٢1
 املدعى عليه/ عباس كشيمش 

كزار
م/تبليغ بقرار حكم غيابي 

اضبارة  وبعدد   ٢0٢٢/4/٢٥ بتاريخ 
هــذه  اصــدرت  884٦/ش/٢0٢1 
احملكمــة حكما غيابيــا اقتضى 
تأييد حضانــة االطفال كل من : 
زينه  للمدعية  ورضية  نعمة اهلل 
فاخر مهلهــل  وبالنظر جملهولية 
محــل إقامتــك الوقــت احلاضر 
حســب شــرح املبلغ  القضائي 
حيــدر صالــح حمــدان/ واخملتار 
صبحــي ثامر الغــزي عليه تقرر 
تبليغك فــي صحيفتني يوميتني 
باحلكم املذكــور أعاله وبإمكانك 
االعتراض خالل  مدة عشــرة أيام 
نشــر  لتاريخ  التالي  اليــوم  من 

اإلعالن .
القاضي /جواد حسني نايف

محكمة بداءة الفجر
العدد : 3٥4/ب/٢0٢٢

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الفجر وعن 
طريق املزايدة العلنيــة العقار املرقم 
احلجاميــات   1٢ مقاطعــة   9٢٥/٢
الفجــر وخالل  الشــمالية/ قضــاء 
التالي  اليوم  ثالثون يوما اعتبارا مــن 
للنشــر وإذا صــادف اليــوم الثالثون 
عطلة رســمية ففــي اليــوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشر 
ظهــرا في قاعــة محكمــة البداءة 
بالشــراء احلضور في  الراغبني  فعلى 
مستصحبني  املعينني  والزمان  املكان 
القانونية بنســبة  التأمينات  معهم 
10% بصك مصــدق إن كانوا من غير 
الشــركاء علمــا إن الدالليــة على 

املشتري.
القاضي / سيف عبد اجلبار اجلنابي 
األوصاف: العقــار عبارة عن دار تتكون 
من استقبال وهول عدد ٢ وغرفتي نوم 
ومطبخ وصحيات وبيتونه – املساحة: 
300م٢ – القيمــة املقدرة: 34٦9٢000 
اربعة وثالثون مليون وســتمائة واثنان 

وتسعون الف دينار.

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ ٢04٢
التاريخ/ 8/3/٢0٢٢

إعالن
بناًء على طلــب املدعي )حافظ 
رزاق جابر( والذي يطلب من خالله 
تبديل )اسم ابنه( من )سيد( الى 
)حسن( واســتنادا ألحكام املادة 
)٢٢( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة ٢01٦ تقرر نشر 
طلبه في اجلريدة الرسمية فمن 
له حق االعتــراض على الطلب 
 )1٥( خــالل  املديرية  مراجعــة 
خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وعكسه ســينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

فقدان هوية وكالة طحني
فقدت مني هوية وكالة طحني صادرة من وزارة التجارة / الشــركة العامة 
لتصنيع احلبوب بإسم )هدية شنشــول مولى( فمن يعثر عليها تسليمها 

الى مصدرها

إعالن
الى الشريك

مرتضى خالد خضير
اقتضى حضورك الى صندوق 
االسكان العراقي فرع ذي قار 
الكائن فــي الناصرية /وذلك 
باملوافقة  إقــرارك  لتثبيــت 
على قيام شــريكك السيدة 
بالبناء  )امــل عويد خلــف( 
علــى حصته املشــاعة في 
 )8/14431( املرقمة  القطعة 
مقاطعة املستشفى لغرض 
االســكان  قرض  تســليفه 
خمسة  اقصاها  مدة  وخالل 
عشــر يوما من داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ 
نشر اإلعالن. وبعكسه سوف 
االعتراض  في  حقك  يسقط 

مستقبال...

محكمة االحوال الشخصية 
في الرفاعي

العدد: ٥33/ش/٢0٢٢
اعالن

املدعي/محمد جبار خضر
املدعى عليها/ورده حسني خضر

اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظر 
بصحيفتــني  تبليغــك  تقــرر 
محليتني  في الدعوى الشــرعية 
املرقمــة ٥33/ش/٢0٢٢ و موعــد 
 ٢0٢٢/8/1٦ املوافــق   املرافعــة 
املدعــي  قبــل  مــن  واملقامــة 
الطــالق  تصديــق  واملتضمنــة 
.٢0٢٢/٥/٢٢ بتاريــخ  اخلارجــي 

عليه  اقتضى حضورك امام هذه 
احملكمــة او من ينوب عنك  قانونا 
باملوعد احملدد للمرافعة  وبعكسه 
ســتجرى املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القاضي
سلوان مجيد طعمه 

محكمة بداءة قلعة سكر
العدد /81/ب/٢0٢٢
املدعي/علي عبد احلر عرنوص وجماعته

املدعى عليهم/سراب عبد احلر عرنوص 
وجماعتها

اعالن
بتاريخ  اجلارية  العلنيــة  املزايدة  نتيجة 
٢0٢٢/7/18 احيــل العقــار تسلســل 
443/40٥ محلة الســراي –قلعة سكر 
بعهــدة املشــترية ســراب عبــد احلر 
عرنوص وبنــاءا على كســر القرار من 
قبل الشــريك علي عبــد احلر عرنوص 
ببــدل ٥% من قيمة البــدل عليه قررت 
احملكمــة االعــالن عــن بيعــه مجددا 
باملزايدة العلنية ملــدة ثالثة ايام اعتبارا 
من اليوم التالي للنشر واذا صادف اليوم 
االخير عطلة رسمية فتكون املزايدة في 
اليوم التالي في الســاعة الثانية عشر 
ظهرا فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة 
احملكمة مستصحبني معهم التامينات 
القيمة  مــن   %10 البالغة  القانونيــة 
املقدرة للعقار بشيك مصدق مع تقدمي 

هوية االحوال املدنية.
القاضي
جاسم محمد اجلنابي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين

محكمة بداءة بيجي
العدد ٢٥9/ب/٢0٢٢
التاريخ 8/3/٢0٢٢

اعالن
الى/ املدعى عليه

 احمد شعبان حاجم
اقــام املدعي قتيبة اســماعيل طه 
في  ٢٥9/ب/٢0٢٢  املرقمــة  الدعوى 
هذه احملكمــة والذي يطلــب فيها 
املرقم 114/18  العقار  ازالة شــيوع 
مقاطعة 19 محطة بيجي وجملهولية 
محل اقامتك قرر تبليغك بالنشــر 
في صحيفتني محليتني على موعد 
املرافعة املوافــق ٢0٢٢/8/8 في حال 
عدم حضــورك او من ينــوب قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا.
القاضي
رائد حسن خلف

اخلميس 4 آب 2022 العدد )4948(

Thu .4 Aug. 2022 issue )4948(



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استنئاف البصرة االحتادية
محكمة جنح البصرة

)اعالن(

تعلن هذه الرئاســة عن اجراء املزايدة العلنية لتاجير مساحة في محاكم )غرفة محامي قصر القضاءة 
وغرفة محامي مجمع محاكم االحوال الشــخصية والتحقيق في البصرة غرفــة محامي بداءة الزبير، 
غرفة محامي بداءة سفوان، غرفة محامي بداءة السيبة، غرفة محامي بداءة الهارثة، غرفة محامي بداءة 
شــط العرب، غرفة محامي بداءة الدير، غرفة محامي بداءة املعقل، غرفــة محامي بداءة املدينة ، غرفة 
محامي بداءة الفاو، غرفــة محامي بداءة القرنة، غرفة محامي بداءة ابــي اخلصيب( لغرض تاجير غرفة 
محامني املستغلة ألجهزة االستنساخ وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة )2013(.

فعلى من يرغب باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية/ قسم 
احلسابات خالل )15( خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي للنشر بااالعالن في رئاسة محكمة استئناف 
البصرة االحتادية وستجري املزايدة في متام الساعة )12 ظهرا( من اليوم االخير ملدة االعالن في مقر رئاسة 
محكمة اســتئناف البصرة االحتادية على ان تدفع 20% تامينات من قيمة كل مزايدة من القيمة املقدرة 

بصك مصرف.
يتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة االجور املترتبة على ذلك علما ان املساحة )3×6( متر مربع مع التقدير.
القاضي
عادل عبد الرزاق عباس
رئيس محكمة استئناف البصرة االحتادية

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير حزم أبار حقن املياه عدد )60(
1st Announcement for Provision of 60 sets of packers for water injection wells

010/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شــركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير وانتاج 
حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.

اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير حزم أبار حقن املياه عدد )60(
010/PC/22 : رقم املناقصة

Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . 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: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو20,000 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 االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر 

فقط  الى قسم املالية قبل 2022/9/6  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  
2022/9/6 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 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  
.يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

 haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com

محكمة األحوال الشخصية
 في الكوت

تنوية
احلاقا باعالننا املرقم  3107/ش/2022 
واملنشــور في جريدة الصباح اجلديد 
وجريــدة العدالة بتاريــخ 2022/8/2 
حيث ورد خطا في اسم املدعي سالم 
كاظم عبد والصحيح ســالم عبيد 

كاظم
لذا اقتضى التنويه 

مديرية زراعة واسط
تنوية

احلاقــا باعالننــا املرقــم 14671 في 
2022/8/2 املنشور في جريدة الصباح 
اجلديد بتاريــخ  2022/8/3  حيث ورد 
ورد الســاعة  املزايدة  خطا في وقت 
التاسعة صباحا والصحيح الساعة 
العاشــرة صباحا في مقــر مديرية 

زراعة واسط
لذا اقتضى التنوية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استنئاف البصرة االحتادية
محكمة جنح البصرة

)اعالن(

تعلن هذه الرئاســة عن اجراء املزايدة العلنية لتاجير مســاحة في محاكم )االحوال الشــخصية في 
البصرة وبداءة الزبير وبداءة ســفوان وبداءة  الفاو وبداءة ابي اخلصيب وبداءة شــط العرب وبداءة املدينة 

وبداءة الهارثه( لغرض تاجير كافتريا وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة )2013(.
فعلى من يرغب باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية/ قسم 
احلســابات خالل )15( خمســة عشــر يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر بااالعالن في رئاسة محكمة 
اســتئناف البصرة االحتادية وستجري املزايدة في متام الســاعة )12 ظهرا( من اليوم االخير ملدة االعالن 
في مقر رئاســة محكمة استئناف البصرة االحتادية على ان تدفع 20% تامينات من قيمة كل مزايدة من 

القيمة املقدرة بصك مصرف.
يتحمل من ترســو عليه املزايدة كافــة االجور املترتبة على ذلك علما ان املســاحة )3×6( متر مربع مع 

التقدير.
القاضي
عادل عبد الرزاق عباس
رئيس محكمة استئناف البصرة االحتادية

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 8381
التاريخ: 2022/8/3

اعادة إعالن مناقصة رقم )79( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

والحقا بكتاب االعالن املرقم بالعدد 7135 في 2022/6/30.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز اليات تخصصية لناحية بني هاشــم( 
وحسب جدول الكميات املرفق مع الوثيقة القياسية واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة  استراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2019(  

وبكلفة تخمينية مقدارها )440،000،000( )اربعمائة واربعون مليون دينار عراقي الغيرها(، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوما.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة- بناية محافظة ميسان- الطابق األول- قســم العقود احلكومية(، وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مدير شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية والبالغة )4،400،000( )اربعة مليون واربعمائة الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شــكل خطاب ضمان )صادر من احد 
املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ غلق 

املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميســان/ قسم 

العقود احلكومية.
3. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.

4. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 
5. في حالة املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:

أ. تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة 
بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.

ب. يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع 
من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حالة رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي 
عقد الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال 

انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونا الى قســم 
العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياســية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي 

ال غيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )ااالربعاء( املصادف )2022/8/17( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2022/8/18( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، 
وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان 
تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/8/11( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة: يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود التجهيز الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال 

عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان
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AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

Item Qty UOM Description

1 55 EA 7” Retrievable injector packer,3.5”EU box up*pin)L80-9Cr1Mo( for 7” 29ppf casing

2 5 EA 9 5/8” Retrievable injector packer,3.5”EU box up*pin)L80-9Cr1Mo( for 9 5/8 “ 47ppf casing

3 60 EA
Ball seat with ball, 3.5”EU box up*pin )L80-9Cr1Mo(, the ball size must be no more than 2.13”.  the ID of the seat 
must be no less than 2 3/8” after expansion

4 60 EA Guide shoe, 3.5”EU box up)L80-9Cr1Mo( 

5 60 work Person services in well-site, lump sum fee per work

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )ميكانيك(/ عدد 
1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية مببلغ )88،000،000( دينار عراقي)1(

 القياسية

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز 
)10(  سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 

ومببلغ ال يقل عن )132،000,000( دينار عراقي
2. هوية غرفة جتارة نافذة

مبلغ املزايدةاحملكمة

250.000 الف دينار شهريا1-غرفة محامي قصر القضاء

250.000 الف دينار شهريا2- غرفة محامي مجمع محاكم العشار )االحوال الشخصية والتحقيق في البصرة(

150.000 الف دينار شهريا3- غرفة محامي محكمة بداءة الزبير

50،000 الف دينار شهريا4- غرفة محامي محكمة بداءة سفوان

25.000 الف دينار شهريا5- غرفة محامي محكمة بداءة السيبة

50،000 الف دينار شهريا6- غرفة محامي محكمة بداءة الفاو

150،000 الف دينار شهريا7- غرفة محامي محكمة بداءة ابي اخلصيب

150،000 الف دينار شهريا8- غرفة محامي محكمة بداءة شط العرب

مبلغ املزايدةاحملكمة

300،000 الف دينار شهريا1- مجمع محاكم العشار )االحوال الشخصية والتحقيق في البصرة(

300،000 الف دينار شهريا2- محكمة بداءة الزبير

125،000 الف دينار شهريا3- محكمة بداءة سفوان

100،000 الف دينار شهريا4- محكمة بداءة الفاو

200،000 الف دينار شهريا5- محكمة بداءة ابي خصيب

200،000 الف دينار شهريا6- محكمة بداءة شط العرب

125،000 الف دينار شهريا7- محكمة بداءة املدينة

100،000 الف دينار شهريا8- محكمة بداءة الهارثه

50،000 الف دينار شهريا9- غرفة محامي محكمة بداءة املدينة

50،000 الف دينار شهريا10- غرفة محامي محكمة بداءة الهارثة

50،000 الف دينار شهريا11- غرفة محامي محكمة بداءة الدير

100،000 الف دينار شهريا12- غرفة محامي محكمة بداءة املعقل

150،000 الف دينار شهريا13- غرفة محامي محكمة بداءة القرنة



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجيدد:

تنطلــق اليــوم أعمــال االجتماع 
الــوزاري الـــ31 جملموعــة “أوبك +” 
برئاسة األمير عبدالعزيز بن سلمان 
وزير الطاقة وألكسندر نوفاك نائب 
رئيس الوزراء الروســي ومبشــاركة 
أولى لألمني العام اجلديد للمنظمة 

الكويتي هيثم الغيص.
اجتماع  الوزاري  االجتماع  ويســبق 
آخر للجنــة املراقبة التفاق خفض 
اإلنتاج في دورته الـــ43، حيث من 
االجتماع  يســتعرض  أن  املتوقــع 
أحــدث بيانــات العــرض والطلب 
واخملزونــات والعوامــل املؤثــرة في 
الســوق، خاصة مخــاوف الركود، 
ويحــدد في ضــوء ذلك مســتوى 
باإلمــدادات  ويوصــي  املطابقــة 

النفطية املالئمة أليلول املقبل.
يأتي ذلــك في وقــت ارتفعت فيه 
أســعار النفط اخلام، حيث زاد خام 
برنــت إلــى 100.5 دوالر للبرميــل 
رغم تصاعد القلــق حول التباطؤ 

االقتصادي العاملي.
هناك  إن  نفطيــون،  وقال محللون 
مخاوف بشــأن الطلــب النفطي، 
إضافــة إلى عمليــات جني األرباح 
األســبوع  األســعار  ارتفاع  بعــد 
البيانات  أن  إلى  املاضي، مشــيرين 
اجلديدة ترصد حالــة من الضعف 
األمريكي، على  أداء االقتصــاد  في 
الرغم من اجتاه املنتجني األمريكيني 

إلى زيادة املعروض.
وأوضح احملللون أن األسواق العاملية 
ما زالت معرضة بشدة لالضطرابات 
في اإلمدادات بسبب الوضع املتوتر 
في كل من ليبيا وروســيا وغيرهما 
من الدول املنتجــة، الفتني إلى دور 
حتالــف “أوبك +” فــي توفير القدرة 
والكفــاءة العاليــة للتدخــل في 

السوق في فترات األزمات لتحقيق 
بني  املنشــود  والتوازن  االســتقرار 
العــرض والطلب وتأمــني اخملزونات 

النفطية الكافية.
وأكد سيفني شيميل مدير شركة 
في جي أندستري األملانية، أن أسعار 
النفط اخلــام تأثرت ببيانات ضعف 
أكبر  فــي  االقتصــادي  النشــاط 
اقتصادين في العالم وهما الواليات 
املتحــدة والصني، حيــث انخفض 
مؤشر مديري املشتريات التصنيعي 

للمعهــد األمريكــي بالتزامن مع 
انكمــاش فــي نشــاط املصانــع 

الصينية في الشهر املاضي.
بتراجع  توقعــات  هناك  أن  وأوضح 
ارتفاع األســبوع  النفط اخلام بعد 
املاضي، حيــث لم يكن هناك كثير 
من الدعم من األساســيات لتبرير 
االرتفاع بنســبة 4 - 7 في املائة في 
برنت وغرب تكساس  أســعار خام 
الوســيط، مشــيرا إلــى تعهــد 
املنتجني األمريكيــني بزيادة اإلنتاج 

مع إعالنهم عن نتائج ضخمة على 
خلفية أسعار النفط املرتفعة هذا 

العام.
مــن ناحيتــه، توقــع روبــني نوبل 
الدولية  أوكســيرا  شــركة  مدير 
زيادة ستقررها  إن أي  لالستشارات، 
ملناقشــة  اجتماعها  فــي   + أوبك 
امــدادات أيلــول املقبل ســتكون 
متواضعــة وقــد ال تتحقــق على 
الراهنة  الصعوبات  بسبب  اإلطالق 
في بعض دول اإلنتاج، خاصة روسيا 

التــي تخضــع لعقوبــات أوروبية 
وغربية.

وذكر أن الضغط التضخمي بسبب 
تكاليــف الوقود يعد قضية ملحة 
والتي  األمريكية  لإلدارة  بالنســبة 
تواصــل حث املنتجــني على تقدمي 
مزيــد مــن البراميل إلى الســوق 
العاملية، كما تدعو إلى االســتفادة 
أيضــا مــن الطاقــة االحتياطية 

الفائضة.
وفيما يخص األسعار، ارتفع النفط 

أمس رغم اســتيعاب املستثمرين 
لتوقعات قامتة للطلب العاملي على 
الوقود بعد صدور بيانات تشير إلى 
تباطؤ عاملي فــي قطاع الصناعات 
بينمــا يجتمع منتجو  التحويلية، 
النفط في تكتل “أوبــك +” التخاذ 

قرار بخصوص زيادة اإلمدادات.
مسوح  كشفت  “رويترز”،  وبحسب 
اإلثنني املاضي  عــن أن املصانع في 
الواليــات املتحــدة وأوروبا وآســيا 
النشــاط  لتعزيز  صعوبة  واجهت 
في يوليو مــع تعثر الطلب العاملي 
وفــرض الصــني لقيــود صارمــة 
ملكافحة كوفيــد - 19، األمر الذي 

أبطأ اإلنتاج.
اآلجلــة خلام  العقــود  وســجلت 
دوالر   100.54 التســوية  برنت عند 
للبرميل، مرتفعة 51 سنتا أو 0.51 

في املائة.
للنفط  اآلجلــة  العقــود  بينمــا 
التسوية  عند  ســجلت  األمريكي 
94.42 دوالر للبرميــل، مرتفعة 53 

سنتا أو 0.56 في املائة.
البيانــات  املســتثمرون  ويترقــب 
األمريكية،  للمخزونات  األسبوعية 
انخفاض  محللــون  يتوقــع  حيث 

مخزونات اخلام والبنزين األمريكية.
من جانب آخر، تراجعت ســلة خام 
106.8 دوالر  “أوبك” وسجل سعرها 
للبرميل اإلثنني مقابل 110.84 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وذكر التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصــدرة للبترول “أوبك” أن ســعر 
متوســطات  تضم  التي  الســلة 
أســعار 13 خاما من إنتــاج الدول 
األعضــاء في املنظمــة حقق أول 
ارتفاع بعد تراجع سابق وأن السلة 
كسبت أقل من دوالر واحد مقارنة 
املاضي،  باليوم نفسه من األسبوع 
الذي ســجلت فيــه 106.22 دوالر 

للبرميل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت صادرات العراق النفطية 
لتبلغ 3.303 ماليني برميل في امس 
االربعــاء ، خالل شــهر متوز املاضي 
%2 مقابل  وبنسبة بلغت أكثر من 
3.373 ماليــني برميــل فــي اليوم 

مقارنة بشهر حزيران.
النفــط  وزارة  بيانــات  وأظهــرت 

امــس االربعاء، أن صــادرات النفط 
العراقيــة، باســتثناء التدفقــات 
انخفضت  كوردســتان،  إقليم  من 
بنســبة ٪2.08 على أساس شهري 
في متوز، رغم زيادة حصة العراق في 
أوبك +. وبلغت الصادرات من املوانئ 
النفطيــة اجلنوبيــة 3.225 ماليني 
برميــل يوميا في متــوز، بانخفاض 

٪1.26 عن الشهر السابق.
وبلغت صادرات خــام كركوك عبر 
مينــاء جيهان التركــي مبعدل 76 
الف برميل يوميا وهو اقل بنســبة 

%12.65 عن شهر حزيران املاضي.
وارتفعت حصة العــراق من أوبك+ 
إلــى 4.651 ماليني برميل في اليوم 
في شــهر آب، وبانتظــار ما تقرره 

اوبك+ اليوم في اجتماعها من زيادة 
انتاج او االبقاء علــى انتاجها وفق 

املعطيات االقتصادية العاملية. 
النفطــي حمزة  فيما عــزا اخلبير 
اجلواهــري، الســبب وراء انخفاض 
هو  النفطيــة  العــراق  صــادرات 
محدوديــة تصدير العراق النفطية 
الى اخلــارج التــي ال تتعــدى 3.3 

ماليني برميــل يوميا، مبينا لوكالة 
شــفق نيوز، أن “العراق لديه خطة 
لرفع صادراتــه النفطية ألكثر من 
3.45 ماليــني برميل يوميــا نهاية 
العام احلالي”.  واوضــح ان “العراق 
يحتــاج الى اعــادة تطويــر بنيته 
منافذه  وزيادة  التصديرية  التحتية 
التصديرية مبــا يتالئم مع خططه 

إنتاجه  زيــادة  فــي  املســتقبلية 
النفطي”، الفتا إلــى أنه بدون ذلك 
لــن يتمكن العراق من احلفاظ على 
مكانته كثاني اكبر مصدر للنفط 
داخل املنظمة”.  للدول املنتجة في 
وبالتالي ســيصل  اوبك+،  منظمة 
العــراق إلــى املســتوى الطبيعي 

إلنتاجه املرجعي”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تســعى احلكومة اإلســبانية إلى 
)12.3 مليار  12 مليار يورو  استثمار 
دوالر( في صناعة أشــباه املوصالت 
احمللية في ضوء أزمة نقص إمدادات 
أشباه املوصالت التي تلقي بظاللها 
على عديد مــن الصناعات خاصة 
السيارات في إســبانيا وعديد من 

دول العالم.
إســبانيا  حتــركات  وتســتهدف 
املســاهمة في حتقيق هدف االحتاد 
إنتاج  خمس  نحــو  بإنتاج  األوروبي 
اإللكترونية  الرقائــق  العالم مــن 
بحلول 2030 مقابــل 10 في املائة 

من هذا اإلنتاج حتى 2020.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” لألنباء عن 
مصادر مطلعة القول: إن احلكومة 
اإلســبانية تعتزم االســتفادة من 
قدمها  التــي  األمــوال  مــن  جزء 
االحتــاد األوروبــي للــدول األعضاء 
تداعيــات جائحة فيروس  ملواجهة 
كورونــا املســتجد، بهــدف دعم 
وجذب  اإللكترونية  الرقائق  صناعة 

الشركات العاملية العاملة في هذا 
اجملال لالستثمار في إسبانيا.

التحدي  فــإن  املصادر،  وبحســب 
شــركات  إقنــاع  هــو  الرئيــس 
بضــخ  الكبــرى  اإللكترونيــات 
اســتثمارات طويلــة املــدى تقدر 
مبليــارات اليوروهات إلقامة صناعة 
في  إســبانيا،  في  موصالت  أشباه 
حني تفضل هذه الشركات دوال مثل 
أملانيا متتلك بنية حتتية تكنولوجية 
أفضل وعمالة مدربة، وسوق كبرى 

ألشباه املوصالت.
ووفق خطط االحتــاد األوروبي، ميكن 
للدول األعضاء تقدمي دعم حكومي 
لشــركات إنتاج الرقائق التي تقيم 
مشــاريع تكون “األولى من نوعها” 

في القارة األوروبية.
العمل  وزارة  إلــى ذلــك، أعلنــت 
اإلســبانية أمــس ارتفاع نســبة 
البطالة خالل متــوز ، لكن إجمالي 
عدد العاطلني وصل ألدنى مستوى 

بالنسبة ليوليو منذ 2008.
وبلغ عــدد العاطلــني 2.88 مليون 

أدنــى عدد  يعــد  فيما  شــخص، 
للعاطلني خالل يوليو منذ 2008.

انخفــض  “األملانيــة”،  وبحســب 
مقارنة  املســجلني  العاطلني  عدد 
بالشهر نفســه من العام املاضي 

بواقع 532.68 ألفا.
يأتي ذلك في وقــت أظهرت بيانات 
مســح مركز األبحاث االجتماعية 
ثقة  تراجــع  أمــس  إســبانيا  في 

لتصل  يوليو،  خالل  املســتهلكني 
إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر.

وتراجع مؤشــر ثقة املســتهلكني 
إلــى 55.5 نقطة، مقارنــة بـ65.8 
في حزيران. وتعد هــذه أدنى قراءة 
آذار، عندما  يسجلها املؤشــر منذ 
ســجل 53.8 نقطــة. وانخفــض 
مؤشــر الوضع احلالي من 59.5 في 

يونيو إلى 53.1 في يوليو.

لتقييم  الفرعــي  املؤشــر  وتراجع 
املســتهلكني لتحســن االقتصاد 
في املســتقبل القريب بواقع 15.4 
نقطــة إلى 44.2 الشــهر املاضي، 
كمــا انخفــض مؤشــر تقييــم 
املســتهلكني لتحســن وضعهم 
في املســتقبل بواقــع 9.4 نقطة 
ليصل إلى 74.3. كما تفاقم ســوء 
آراء املســتهلكني بشأن مستقبل 
لينخفض  املاضي،  الشهر  العمالة 
املؤشــر الفرعي الذي يرصد آراءهم 
بواقع 18.1 نقطة ليصل إلى 55.1.

وقد أجري املسح في الفترة من 13 
حتى 20 يوليو املاضي.

احلكومة  وافقت  أخــرى،  من جهة 
“إجراءات  فــرض  على  اإلســبانية 
عاجلة” خلفض اســتهالك الطاقة 
الروســية  احلرب  تداعيات  ظل  في 
- األوكرانيــة واضطــراب إمدادات 

الطاقة إلى القارة األوروبية.
ووفق القواعد اجلديدة، لن يســمح 
لكل مباني القطــاع العام ومراكز 
وأماكن  الســنيما  ودور  التســوق 

ومحطــات  والفنــادق  العمــل 
درجة  بخفض  واملطارات  القطارات 
حرارة اجلو عــن 27 درجة مئوية وال 

زيادتها عن 19 درجة في الشتاء.
اجتماع  القــرار خــالل  جاء هــذا 
أســبوعي للحكومة اإلســبانية، 
بحســب ما ذكرتــه تريــزا ريبيرا 
وزيــرة التحول البيئي اإلســبانية 
في ســاعة متأخرة اإلثنني املاضي. 
وقالــت الوزيرة: إن هــذه اإلجراءات 
جاءت فــي صورة مرســوم ملكي 
وسيطبق بعد أسبوع من نشره في 
الصحيفة الرسمية، مضيفة أنها 
ستســتمر حتى أول تشرين الثاني 

.2023
البيئي، فإن  التحول  وبحسب وزيرة 
هذه اإلجــراءات متثــل حزمة أولى 
احلرج  املوقــف  ملواجهة  ضروريــة 
الذي متر به أوروبــا وحتتاج فيه إلى 

مساعدة من إسبانيا.
وأضافــت أن اآلن هو وقت التضامن 
بــني دول القــارة األوروبية للتغلب 

على أزمة الطاقة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قالــت مجموعــة “أيه جــي إي بي” 
األملانيــة إلحصــاءات الصناعــة، إن 
اســتهالك الطاقة فــي أملانيا هبط 
3.5 في املائة على أســاس سنوي في 
النصف األول من 2022، بسبب تباطؤ 
االقتصــاد وارتفاع األســعار واعتدال 

األحوال اجلوية.
اجملموعة  أضافت  “رويترز”،  وبحســب 
أوروبا اســتهلك  اقتصاد في  أن أكبر 
الفحم،  203.0 ماليني طن من معادل 
وهو مقيــاس معياري للصناعة، على 
مدار األشهر الستة األولى هذا العام، 
انخفاضا مــن 210.4 مليون طن قبل 

عام.
وخفض صندوق النقد الدولي األسبوع 
النــاجت احمللي  توقعاته لنمو  املاضــي 
اإلجمالي ألملانيا في 2022 إلى 1.2 في 

املائة من 2.1 في املائة في نيسان.
إلى ذلك، وافقــت املفوضية األوروبية 
أمس على خطة أملانية الســتثمار ما 
يقرب مــن ثالثة مليارات يــورو “3.07 
مليار دوالر” لدعم شــبكات التدفئة، 

التي تعتمد على الطاقة املتجددة.
نائبة  فيســتاجر،  مارجريــت  وقالت 
رئيسة املفوضية األوروبية، في بيان، إن 
السلطة املعنية باملنافسة في االحتاد 
وافقت على اخلطة بصفتها تســهم 
في جعل شــبكات التدفئة في أملانيا 

أكثر مراعاة للبيئة.
وتتضمن اخلطة الســماح ملشــغلي 
شــبكات التدفئــة، وخــالل األعوام 
باحلصول على منح  املقبلة،  الســتة 
األنظمة  وإنشــاء  لتصميم  مباشرة 
اجلديدة إذا كان يتم تشغيلها بنسبة 
ال تقل عــن 75 في املائة مبصادر طاقة 

متجددة أو نفايات.
وبحسب “األملانية”، أضافت املفوضية 
املالي يشمل كذلك تقليل  الدعم  أن 
الشــبكات  في  الكربونية  االنبعاثات 
احلاليــة، فضال عن اســتغالل احلرارة 
املهدرة الناجتة على ســبيل املثال من 

املنشآت الصناعية.
وشبكات التدفئة تقوم بتدفئة املباني 
مــن خالل توزيــع مياه ســاخنة عبر 
أنابيب معزولة، وميكن تشغيلها بعدة 

طرق مــن بينها توليــد الكهرباء في 
محطات الطاقة.

أن  املتوقع  أنه مــن  املفوضية  وذكرت 
أملانيا  تنجح اخلطــة على مســتوى 
في تقليل انبعاثات الغازات املســببة 
لالحتباس احلــراري مبا يقرب من أربعة 

ماليني طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتغطــي اخلطــة تكاليف دراســات 
اجلدوى بنسب تصل إلى 50 في املائة 
مبا  األنظمة  املشــغلني إلقامة  ودعم 
يصل إلى 40 في املائــة عندما تكون 
املقترحات مؤهلة للحصول على دعم.
من جهة أخرى، من احملتمل أن يستمر 
عمــل آخر ثالثة مفاعــالت نووية في 
أملانيا خالل الشتاء املقبل رغم أن من 
املفتــرض أن يتم إغالق هذه املفاعالت 

بشكل نهائي بحلول نهاية العام.
جاء ذلك، وفقا ملــا نقلته وكالة أنباء 
“بلومبيــرج” عــن جماعــة الضغط 
دويتشــالند/التقنية  “كيرنتشــنيك 

النووية أملانيا/” الصناعية.
وأوضحــت جماعة الضغــط أنه من 
الثالثة  املفاعالت  أن تســتمر  املمكن 

فــي توليــد الطاقة خــالل اخلريف، 
فيمــا يطلق عليــه “وضــع التمدد” 
الذي يســمح لهــا للعمــل بطاقة 
اجملموعة  وأضافت  مخفضة.  إنتاجية 
أن العمل بهــذه الطريقة لن يجعل 
املفاعالت في حاجة إلى إمدادات وقود 
جديدة، وســيجعلها توفر بديال للغاز 

الطبيعي، الذي يشهد شحا متزايدا.
من جانبــه، قال نيكوالس فيندلر أحد 
املتحدثني باســم اجملموعة “لم يفت 
اآلوان لإلبقــاء على عمــل املفاعالت 

النووية خالل الشتاء أو لفترة أطول”.
ورمبا يدفع هذا اخليار الساســة األملان 
إلــى متديد عمر هذه الوحدات في ظل 
احتمال تفاقم أزمة الطاقة مع ارتفاع 

الطلب خالل الشتاء.
وكانت شــتيفي ليمكه، وزيرة البيئة 
اخلضر  إلى حــزب  املنتمية  األملانيــة 
أحملت إلى أنهــا عازمة على النظر في 
إطالة أمد تشغيل عمر مفاعل نووي 
تابع لشــركة “إي أون” في والية بافاريا 
إلى العــام املقبل لتعزيــز اإلمدادات 

املطلوبة بشكل كبير.

الركود األمريكي وتباطؤ تعافي 
الصين يعيقان الطلب على النفط 

بغداد ـ الصباح الجديد :
امس  “الرشــيد” احلكومــي،  اعلن مصــرف 
االربعــاء، عن اطــالق وجبة جديدة لســلف 
موظفــي دوائــر الدولة والعقود ومنتســبي 
الدفاع والداخلية والبالغة عشرة ماليني دينار 

وخمسة ماليني ملوظفي العقود.
ودعــا املصــرف ، كافــة املســتفيدين  ممن 
ســتصلهم رســائل نصية مببلغ الســلفة 
مراجعــة فــروع املصــرف أو منافــذ الدفع 

االلكتروني الستالمها
واكد املكتب االعالمي ان التقدمي على السلف 
الكترونيــا حلاملي بطاقة )نخيــل(  وال يوجد 
وســيط بني املصرف والزبون، موضحا أن على 
املســتلف ممن تقدم بطلب ســلفة  الدخول  
على التطبيق وقبول الطلب حال ورورد رسالة 

تعلمهم باملوافقة.
مــن جانبه حدد مصــرف الرافدين احلكومي،  
فائدة قروض 25 مليون دينــار الصحاب احملال 

التجارية الصغيرة والورش واملهن االخرى.
واوضح املكتب االعالمي للمصرف في بيان، ورد 
الى وكالة شفق نيوز، ان فائدة قروض املشاريع 
الصغيــرة تصل الى 6 باملئة، مشــيرا الى ان 
مدة تســديد القرض 6 ســنوات وان التقدمي 
على قروض املشــاريع الصغيــرة للمواطنني 
يكون عبر فروع املصرف املنتشــرة في بغداد 

واحملافظات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملة الصعبة للدوالر األمريكي خالل شهر 

متوز املاضي ما يقارب من 4 مليارات دوالر .
وذكر املراســل االقتصادي ، أن البنك املركزي 
باع خالل شــهر متوز املاضي فــي االيام التي 
فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي 
3 مليــارات و953 مليونا و313 الفا و919 دوالرا 
ومبعــدل 263 مليونا و 554 الفــا و 261 دوالرا 
يوميا، منخفضا عن شهر حزيران املاضي الذي 
بلغ معدل املبيعات فيه 265 مليونا و 956 الفا 

و139 دوالرا.
وأضاف، أن معظم املبيعات جتاوزت 260 مليون 
دوالر خالل شــهر متوز، الفتا الى توقف البنك 
عن إجراء املزاد ملدة خمسة أيام ملصادفته عيد 

االضحى..
واشــار املصدر الى ان معظم هــذه املبيعات 
ذهبت على شــكل حواالت للخــارج لتمويل 
التجارة اخلارجية، فيما بلغ ســعر بيع الدوالر 
احملول حلسابات املصارف في اخلارج، اضافة الى 

البيع النقدي  1460 دينار لكل دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابل الدينــار العراقي، امــس االربعاء، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، ســجلتا امس 
االربعاء ، سعر صرف بلغ  148500 دينار عراقي 
مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت االسعار 
قد سجلت صباح امس الثالثاء 148650 ديناراً 

مقابل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أســعار 

الشراء 148000 دينار.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث 
بلغ سعر البيع 148650 دينارا لكل 100 دوالر، 

وبلغ سعر الشراء  148550 دينارا.

الرشيد يطلق وجبة سلف 
جديدة ويحدد فائدة قروض 

المشاريع الصغيرة

اربعة مليارات دوالر 
مبيعات البنك المركزي 

خالل تموز

انخفاض أسعار صرف 
الدوالر في بغداد وكردستان

صادرات البالد النفطية تنخفض بنسبة 2 % في تموز

تحركات إسبانية لتحقيق هدف أوروبا بتحقيق خمس إنتاج العالم من الرقائق

استهالك الطاقة في ألمانيا يهبط 3.5 % خالل النصف األول لهذه السنة
جراء تباطؤ االقتصاد وارتفاع األسعار واعتدال األحوال الجوية
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محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
رقم الدعوى: 337/ج/2022
التاريخ: 2022/7/26

م/ إعالن
الى املتهم الهارب/ ادريس شرهان حمزة 
الدليمي/ اسم والدته / انتصار مجذاب/ 

تولد/ 1990. 
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهم في 
القضيــة اعاله وفق أحــكام املادة 28/ 
اوال من قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية 
رقم 50لسنة 2017 فقد  تقرر تبليغك 
باحلضور  باالعالن بصحيفتني محليتني 
أمام هذه احملكمــة في 2022/10/5 وفي 
حال عدم حضورك سوف جتري احملاكمة 

بحقك غيابيا حسب االصول.
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ 2

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة القرنة

العدد439/االطفاء/2021
التاريخ: 2022/8/3

اعالن
طلــب إطفاء حــق التصرف/ مديــر بلدية القرنــة إضافة 

لوظيفته / وكيله احلقوقي مهدي صالح هادي 
املطلوب إالطفاء ضدهم

1-منذر وعلي وخالد واسامه ومحمد ومنهال وعبد السالم 
وســرية ولطيفه وفتحيه وخالدة وموارد وميادة أوالد مهدي 

صالح
2- وجيهة حسن مهودر 

3-كميله فالح حسن
4-صبرية عباس عبيد

5-مزاحم وادريس ومنذر واديب ويســرى وساعة وبشرى أوالد 
مطشر عجمي 

6-محمد واميان أوالد محيسن عبد علي
األشخاص الثالثة/

1-خديجة نوري عبد علي 
2- نزيهة مهدي صالح 

أصدرت هــذه احملكمة قرارها املرقــم 439/إطفاء/2021 في 
2022/7/27 والقاضــي بنــزع ملكية جزء مســاحة العقار 
املرقم 1/132 السوق والبالغة )684249 متر مربع( وتسجيله 
باســم مديرية بلديــة القرنة ملكا صرفا بعــد إيداع بدل 
اإلطفاء البالغ )ثالثة مليارات وســبعمائة وثالثة وســتون 
مليون وثالثمائة وتســعة وســتون الف وخمسمائة دينار( 
وكذلــك مبلغا مقــداره )واحد وثالثون مليون وســبعمائة 
وخمسون الف دينار( عن قيمة املشيدات ليوزع على أصحاب 
حق التصرف واألشــخاص الثالثة كل حسب حصته الواردة 
في صورة قيد العقار وجملهولية محل إقامة املطلوب اإلطفاء 
ضدهم واألشــخاص الثالثة أعاله قــررت احملكمة تبلغهم 
بواســطة صحيفتني محليتني يوميتني ولهم حق التمييز 
خالل املدة القانونية وبعكســه ســوف يكتســب الدرجة 

القطعية 
القاضي 
رائد حميد عبد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/203/ج/2022
التاريخ:2022/7/7

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

احمد لطيف جاسم غامن الياسري 
بالنظــر جملهولية محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
القضيــة املرقمــة 203/ج/2022 من 
أحكام املادة 240 من قانون العقوبات 
فقد  تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
النشــر فــي الصحيفتــني احملليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة بشــكوى 
املشــتكي )الســيد محافظ واسط 
اضافــة لوظيفته( في يــوم احملاكمة 
املوافــق  2022/8/15 فــي حال عدم 
بحقك  احملاكمة  حضورك سوف جتري 

غيابيا حسب االصول.
القاضي
احمد حامد الكالبي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري في الرطبة 
منوذج رقم )28( تسجيل عقاري

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بناء على الطلــب املقدم الى هذه الدائرة 
بتاريــخ 2022/7/17 لتســجيل العقــار 
تسلسل 3662 محلة الرطبة باسم ديوان 
الوقف الســني مجددا باعتباره حائزا له 
ولغرض  القانونية  للمــدة  املالك  بصفة 
تثبيت امللكية املذكورة متهيدا للتسجيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
)43( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعلــى كل مــن يدعي بوجــود عالقة او 
حقوق له في هذا العقــار تقدمي ما لديه 
من اثباتــات الى هذه الدائــرة خالل مدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر 
هذا اإلعــالن وكذلك احلضــور في موقع 
العقار في الســاعة العاشرة صباحا من 
اليوم التالي النتهاء مدة هذا اإلعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا في الكشف الذي 

سيجري في اليوم املذكور لهذا الغرض 
مهند شاكر فاضل 
مالحظ التسجيل العقاري في الرطبة 

اعالن
الى املتهم الغائب/

 )املفوض امير علي حسني قادر البهادلي(
املنسوب الى/ مديرية شرطة محافظة 

ميسان واملنشات 
العنوان/ محافظة ميسان/العمارة/حي 

اإلسكان 
مبــا انك متهم وفــق املــادة /32/ أوال وثانيا 
مــن ق.ع.د رقــم 14 لســنة 2008 املعدل 
الختالســك الهوية الوزاريــة التي بذمتك 
واملرقمــة )2294083( الصــادرة مــن وزارة 
والتي اســتصحبتها معك عند  الداخلية 
غيابك بتاريخ 2021/11/21 ولم تقوم بإعادة 
ما بذمتك حلد االن وجملهولية محل اقامتك 
اقتضى تبليغك بهذا اإلعالن على ان حتضر 
امام محكمة قوى االمــن الداخلي األولى/ 
املنطقة اخلامسة البصرة خالل مدة  ثالثون 
يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن في محل 
اقامتــك ومقر عملك وجتيــب عن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك ســوف 
جتــري محاكمتك غيابيا اســتنادا الحكام 
املواد )65و68و69(من قانون أصول احملاكمات 
اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 

2008
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء العلى 

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية 

محكمة بداءة العمارة 
العدد:978/ب/2022
التاريخ:2022/7/21

)اعالن حكم غيابي(
الى املدعي عليها/فاطمة عيدان كطانه

بتاريــخ 2022/7/7 صدر قرار احلكم الغيابي 
بالزامكــي  اخلــاص  978/ب/2022  املرقــم 
بتاديتكي للمدعي برزان جوده ســالم مبلغ 
قدره اثنا عشــر مليــون دينــار ولكونكي 
مجهولة محل اإلقامة حسب كتاب مركز 
شرطة حطني بالعدد 8073 في 2022/7/19 
ومرفقــه شــرح القائم بالتبليــغ وكذلك 
اشعار اخملتار املسطر على اصل ورقة التبليغ 
عليــه تقــرر تبليغكي بطريق النشــر في 
صحيفتني محليتني باحلكم الغيابي املرقم 
واملتضمــن   2022/7/7 فــي  )978/ب2022( 
الزامك بتاديتكي للمدعي برزان جوده سالم 
مبلغ قدره ااثنا عشــر مليــون دينار حكما 
واالســتئناف  لالعتراض  قابال  علنيا  غيابيا 
والتمييــز وفي حالة عــدم الطعن باحلكم 
أعاله ســوف يكتســب القرار درجة البتات 

عند مضي املدة املقررة قانونا 
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/451/ج/2022
التاريخ:2022/7/21

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:رزاق داود ريس  

بالنظر جملهوليــة محل إقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
املرقمــة 451/ج/2022 من  القضية 
أحكام املادة 434 من قانون العقوبات 
فقد  تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة بشــكوى املشــتكية 
)اشــواق صالــح مهدي( فــي يوم 
احملاكمة املوافق 2022/8/21 في حال 
عدم حضورك ســوف جتري احملاكمة 

بحقك غيابيا حسب االصول.
القاضي
عالء حيدر ناجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية
رقم الدعوى: 322/ج/2022
التاريخ: 2022/7/26

م/ إعالن
الى املتهــم الهارب/ نبيــل كامل عباس 
البلحاوي / اســم والدتــه / فطيم علي/ 

تولد/ 1977. 
الــى املتهم الهــارب / منير صبيح كلف 
البلحاوي/ اســم والدتــه/ مليعه خيزران/ 

تولد/ 1993. 
في  إقامتكما  محــل  جملهوليــة  بالنظر 
الوقــت احلاضر ولكونكمــا متهمان في 
القضية اعــاله وفق أحكام املــادة 443/ 
ثالثا ورابعا من قانون العقوبات فقد  تقرر 
محليتني  بصحيفتني  باالعالن  تبليغكما 
باحلضور أمام هذه احملكمة في 2022/10/5 
وفــي حالة عدم حضوركما ســوف جتري 

احملاكمة بحقكما غيابيا حسب االصول.
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ 2

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 425/ش/2022
التاريخ: 2022/6/13

اعالن
الى املدعى عليه/ عبد الرحمن يوســف 

جلي
بتاريــخ 2022/6/13 اصــدرت محكمة 
تكريت بحقك  الشخصية في  االحوال 
حكما غيابيا يقضــي )بتصديق الزواج 
اخلارجي الواقع بينك وبينك املدعية ارواد 

لطيف صالح بتاريخ 2016/7/7(
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
وفــي حــال عدم حضــورك الــى هذه 
احملكمــة او ارســال مــن ينــوب عنك 
قانونيا لالعتــراض والتمييز خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشر في 
الصحف يعتبر قرار احلكم نافذا بحقك 

ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ميسان 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في علي 

الغربي
العدد: 164/ش/2022
التاريخ: 2022/8/2

اعالن
اســراء جبــار هــادي/ محافظة  املدعية/ 

ميسان/ قضاء علي الغربي
املدعى عليه/ احلســن ليث عبد جاســم/ 

مجهول محل االقامة والعنوان
بناءا على قــرار هذه احملكمــة في الدعوى 
املــؤرخ فــي 2022/7/25 ولكونك مجهول 
محل االقامة والعنوان حســب كتاب مركز 
بالعــدد )5313( في  الغربي  شــرطة علي 
التبليــغ بالعدد  2022/7/5 ومرفقــه ورقة 
164/ش/2022 قررت هذه احملكمة تبليغكم 
بواســطة صحيفتني محليتني واســعتي 
االنتشــار للحضــور امــام هــذه احملكمة 
يوم املرافعــة 2022/8/15 وفــي حالة عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقــك غيابيا وفق 

القانون.
القاضي
علي محمد جنم

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 633\بحث\2022 

الى املدعي عليه\ فراس منصور 
علي

اقامــت املدعية )اثار قاســم محمد( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بالتفريــق للهجــر وجملهوليــة محل 
اخملتار محلة  اشــعار  اقامتك حسب 
حــي اجلوادين الثانيــة واملرفق بكتاب 
مركز شرطة الفالحية بالعدد 11737 
بواسطة  تبليغك  تقرر   2022\8\3 في 
رســميتني  محليتــني  صحيفتــني 
يوميتني للحضــور امام هذه احملكمة 
التاسعة  الساعة   2022\8\11 بتاريخ 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عليك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب األصول .
القاضي 
غامن عواد جند البدري

7 اعالن

وزارة الصناعة واملعادن/ شركة ديالى العامة
م/ اعادة إعالن

مناقصة استيرادية
12/م/د ي أ/2022 جتهيز )جتهيز 50 طن شريط نحاسي بالرقم الرمزي R144/B ملعمل 

محوالت التوزيع سعة 11/400 ومن منشا اسيوي او اوربي وحسب املواصفات الفنية  
وقائمة جدول التسليم.

)معلنة للمرة الثانية(          تاريخ الغلق )2022/8/24(
يســر )وزارة الصناعة واملعادن/ شــركة ديالى العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهيلن وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

مبوجب الوثائق القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )شركة ديالى العامة( وعبر البريد 

اإللكتروني او موقع االلكتروني املوضح في ادناه بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:
أ. املبلــغ التخميني التشــغيلي لكلف التصنيع للمناقصة هــو )2725( دوالر للطن الواحد )فقط الفان وســبعمائة 
وخمسة وعشرون دوالر الغيرها( يضاف اليه ســعر LME للنحاس ليوم 2022/6/21 هو )8875( دوالر للطن الواحد)فقط 
ثمانية االف وثمامنائة وخمسة وسبعون دوالر ال غيرها( ليصبح املبلغ اإلجمالي للعطاء )11600×50 طن =)580000( دوالر 

)فقط خمسمائة وثمانون الف دوالر الغيرها(  واصل CIP  مخازن شركة ديالى العامة.
ب. مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو )17400( دوالر)فقط سبعة عشر الف واربعمائة دوالر الغيرها ( واملطلوب 

تقدميه مع العطاء.
د. ان ســعر بيع مستندات للمناقصة هو )200000( دينار عراقي )مائتان الف دينار عراقي( غير قابل للرد إال في حال إلغاء 

املناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
هـ. على مقدم العطاء ان يســتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة 

لنموذج بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
• ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا

2. متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(
3. يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )شركة ديالى العامة/ طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع القدس( وان 
آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة في 2022/8/24 وان العطاءات املتأخرة 
ســوف ترفض وســيتم فتح  العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر 
شــركتنا/ غرفة جلنة فتح العروض( في الساعة التاسعة صباحا ليوم 2022/8/25 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 

رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق... مع التقدير
املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام/ وكالة

رئيس مجلس اإلدارة 

وزارة اإلعمار واإلسكان
 والبلديات واألشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
إعالن املناقصة املرقمة )2022/2( للمرة الثانية

تعلن شــركة الفاو الهندســية العامة أحد تشــكيالت وزارة اإلعمار واإلســكان 
والبلديات واألشــغال العامة عن إعالن املناقصة املرقمــة )2022/2( للمرة الثانية 
واخلاصة )بتجهيز وتنفيذ االعمال اخلشبية ملشروع بناية بطريركية بابل الكلدانية 
في محافظة بغداد( وللحصول على مســتندات املناقصة والشــروط اخلاصة بها 
مراجعة مقر الشــركة )قســم الشــؤون القانونية( الكائن في منطقة التاجيات 
مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون الف دينار 
غير قابل للرد وعلى الراغبني من الشركات واملقاولني ذوي االختصاص واملصنفني من 
الدرجة )السابعة/ انشائي( تقدمي هوية تصنيف الشركات واملقاولني او هوية غرفة 
جتارة )درجة/ اولى( )سارية املفعول- نسخة اصلية( عند شراء املناقصة وجلب كتاب 
تخويل موقع من قبل املدير املفوض للمكتب او الشركة التي تروم شراء العطاء مع 
مراعاة إيداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة 
وموعد غلقها واســم صاحب العطاء )الشركة( ويحتوي بداخله على ثالثة ظروف 
منفصلة ومختومة ويتضمن األول جميع املستمسكات املطلوبة ويتضمن الظرف 
الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث على العرض التجاري مع صك مصدق 
)بقيمة التأمينــات األولية( مببلغ )4,000,000( اربعة ماليــني دينار عراقي او خطاب 
ضمان نافذ ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ الغلق ووصل الشراء مع تقدمي ما يثبت تنفيذ 
اعمال مماثلة مؤيدة من اجلهات املســتفيدة مع تقدمي احلســابات اخلتامية مصادق 
عليها من قبل محاســب قانوني آلخر سنتني ويودع في صندوق العطاءات في مقر 
الشــركة الكائن في التاجي علما ان الشــركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وإهمال العطاء غير املســتوفي للمستمســكات القانونية املطلوبة وعدم قبول 
الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني ويتم اعتماد الوكالة اخلاصة باملناقصة في 
حال وجود عذر مشروع مصدق اصوليا وســيكون آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم 
)الثالثاء( املوافق 2022/8/23 الســاعة الثانية عشــرة ظهرا وفي حال مصادفة يوم 
الغلق عطلة رســمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه 
املناقصة أجور نشــر اإلعــالن وميكن االطالع على موقع الشــركة اإللكتروني على 
االنترنت وحســب ما مدرج في ادناه علما ان مبلــغ الكلفة التخمينية للمناقصة 

أعاله يكون )400,000,000( اربعمائة مليون دينار عراقي ال غيرها.
مع التقدير...

املدير العام
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

Http://faoco.moch.gov.iq
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معها- االنفلونزا – طويلة ، ولم أجدها 
قاتلتي يوماً ، متهلُت أو متاهلُت كثيراً في 

عرض حالي على الطبيب – ص11( ..
املؤلف لــم يطلب من احــد مراجعة 
الطبيب عند حدوث أية اعراض مرضية 
، خاصة مع تفشــي وباء ما في البلد ، 
ولكنه بصورة غير مباشرة يحدثنا عن 
نفســه ، وانه لو لم يتماهل ، ولو راجع 
الطبيــب ملا حصل الذي حصــل .. اما 
الذي حصل او حدث فال ميكن االستهانة 
به ، حنون مجيد يصّورُ حجم ونوع اآلالم 
التي تعرض لها بأسلوبه الشيق ولغته 
املمتعة  عرضــه  وطريقة  البســيطة 
لألحــداث ، بحيث يجعلنا نزور الطبيب 
للتأكد مــن ســالمتنا الصحية حتى 
مــن دون أي عــارض مرضــي ...الكاتب 
اليكتفي بوصف قساوة األلم اجلسدي 

وصفاً واقعياً يجعلنا نتحسســه ، بل 
يتعداه الى املواجع النفسية مع االسرة 
علــى وجه اخلصوص ) نعــم ...اول مرة 
اشــعر بحقيقة انني مريــض ، وانني 
ُمْعــٍد ، وعلّي أن أعتــزل ، وان اؤمن بأن 
غرفتي هذه وســيلتي الى احد سبيلني 
، القبر وانت على شــفا حفرته ، واحلياة 
وكلفتها شاقة والتدري مقدار املسافة 
اليها / كان أول ذلك التفكير في كيفية 
تناول طعامي / ووفق أي نظام سيحصل 
ذلك غير وضع الطعام في باب غرفتي ، 
وجتنب التماس املباشــر معي والتحدث 
عن بُعد مــع تغطية معظــم الوجه 
بالكمامة / يخالط ذلك كله خوف من 
تدهور اجلسد املســجون وتأنيب ضمير 
من احتمال انتقــال الفايروس الى افراد 
عائلتي / وهناك شبح كآبة غريبة يلوح 
في أفق غرفة ضيقة ، ونفس واهنة لم 
تعد قادرة على إيجاد متســع لها كلما 
...مقتطفــات من الكتاب  حاولت ذلك 
ص21( ، هذا غيض من فيض استشهد 
به علــى الصورة التــي قدمها املؤلف 
الــى قرائه كي يتركــوا مابني أيديهم ، 
حتى لــو كان مكاملة غزلية مع احلبيبة 
، ويسارعوا لتلقي )التلقيح األول( ، من 
غير ان يدعوهم الكاتب او يطلب منهم 

ذلك حتى باإلشارة او التلميح ...
إن الكثير من تفاصيل التعامل مع أيام 
اجلائحة التي يصعب اإلشــارة إليها او 
اإلحاطة بها مجتمعــة ، وضعتنا امام 
كتــاب يصلــح ان نطلق عليــه ) دفتر 
صحي( لكيفية التعامل مع وباء مرعب 
مثل كورونا ...غير ان االمر ليس على هذا 
النحو كما أراد لــه املؤلف – من وجهة 
 ، نظري- عن تخطيط ونوايا مســبقة 
نقلتنا  ومهاراته  مجيــد  حنون  فخبرة 
الى ما اخشــى ان أســميه )حسنات 
كورونا( ، فمــن دون نصائح مملة وال لغة 
وعظية ثقيلة قال لقرائه ، او ارشدهم 
الى الوســيلة األفضل لتمضية أوقات 
الفــراغ الطويلة ، واحلجــز واالعتكاف 
والكآبــة واالنكفاء علــى الذات ، وذلك 
عبر االنصراف قدر اإلمكان الى استثمار 
تلك األوقــات مبا يتواءم مــع رغباتهم 

وهواياتهم وخاصة اإليجابية ..
هكذا بدا املؤلــف وكأنه طوى صفحة 
كورونا او احلديث عنها من حيث هي   ) 
أعراض ومرض وآالم وعالج( الى استثمار 

وجههــا االخــر .. حنون مجيــد ابتكر 
لنفســه وســيلة واهداها لنا بصمت 
، متمثلــة – بالنســبة لــه – بصفته 
الثقافيــة والنقديــة .. انــه ينقل لنا 
مايرافقه من مطبوعات تشاطره فراش 
األلم وما تســترجعه ذاكرتــه .. حنون 
قّدم نفسه وكأنه خارج سريره ، واقفاً او 
جالساً وراء منصة أدبية او خطابية وهو 
يرفد مســتمعيه باملعلومات واملواقف 
واالجتهــادات  والتنظيــرات  واآلراء 
والطروحات النقدية التي لم يلتفت هو 
الى معظمها او بعضها في احلد األدنى 

قبل اجلائحة...

سأكتفي هنا بإشارات سريعة مختصرة 
ما وســعني ذلك ..فنحــن نتعرف على 
القصيرة  ) القصة  إيضاحات غنية عن 
وهويتهــا وطبيعتها  ، نشــأتها  جداً( 
...نقرأ عن جــالل الدين الرومي ماميتعنا 
، خاصة في العودة الى بعض القصائد 
او املقاطع الشعرية ..هل تصدقون كل 
هذا يحصل في مطبوع يتناول كيوفيد 
19؟! املفاجــأة ان االمر لــم يقف عند 
حدود القصة القصيــرة جداً والرومي ، 
بل جتاوزه الى آفاق تبدو وكأنها مفتوحة 
.. هذه املــرة ) نيتشــه – وهكذا تكلم 
زرادشت ( ، سعدي يوسف شعراً وضياء 

خضير نقــداً ، الدكتورة لقاء موســى 
الســاعدي وكتاب ســغب العواطف ، 
علي جواد الطاهر وادب الرسائل ، اسعد 
الالمــي ومجموعة كبيرة من أســماء 
االدباء ، الشــاعرة اإليرانية فروغ فرخزاد 
وغيرهم وغيرهــم وغيرهم صعوداً الى 
زهيــر بن ابي ســلمى شــاعر احلكمة 
املعروف مبفردة ) وَمْن .. وَمْن( – ومقارنته 
بعنترة بن شــداد وقعقعة سيفه ودوي 
مفرداته .. في هذا اخلضم نقرأ ســيراً 
.. ونتعرف على اعترافات أخالقية  ذاتية 
للمؤلف حــول مدى اعجابــه او تأثره 

باآلخرين ..
أمر عجب ...حنون مجيد الذي قام برحلة 
أدبية ونقدية واستذكارية متشعبة ، لم 
يغفل يوميات كورونا ، كان حريصاً على 
العــودة اليها بعد هذه القراءة النقدية 
او تلــك مبا يشــبه التوثيــق التاريخي 
او اليومــي للمرض وحاالتــه .. والبد ان 
املؤلف ســحرنا بهذه املزاوجات املذهلة 
في كتاب يصــح ان يكون مــرة )دفتراً 
صحياً ( ويصح فــي مرة أخرى ان يكون 
قــراءات أدبية منوعة ، ولكن الســحر 
االجمــل فيما أرى يتخطى ما اشــرت 
اليه ، ألن الكتاب في الوقت نفسه ميثل 
مقاطع من ) السيرة الذاتية( للمؤلف ، 
حيث تعرفنا عبر صفحاته على طفولة 
الكاتب .. صداقاته .. توجهاته الكتابية 
.. ســفراته .. عالقاته األدبية والثقافية 
.. أيام مرضه في مراحل عمرية متباينة 
...ويبقى ســؤال أخير يبحث عن هوية 
..هل هو صــورة قلمية  هذا املطبــوع 
للفايــروس او مقاالت أدبيــة ... ام انه 
ســيرة ذاتية للكاتب ؟ ان أي انحياز الى 
احــد هذه التســاؤالت الثالثــة اليبدو 
، لكونه يعنــي ظلماً لطرفنِي  منصفاً 
آخريــِن ، فاألطراف الثالثة متكافئة من 
حيث املوضوع وغزارة املعلومات وطريقة 
العرض ، ولذلك فأن االحــق واألولى ان 
نقول : هذا مطبوع توفر على فن كتابي 
غني باملعرفة واملتعة واخلروج عن املألوف 
، واستطاع الكاتب عبره الهرب بجدارة 
هروباً فنطازياً من اخلاص الضيق احملدود 

الى العام بآفاقه الواسعة ..

حسن العاني 

» يوميات كوفيد 19 » ، مبعث غرابة غير 
إعتيادية ، على األقل بالنســبة لي ، ألن 
إختيار مثل هذا العنــوان ألحدث كتاب 
صادر عن قامٍة أدبية كبيرة ، يضعنا أمام 
تســاؤل أَّولي حول عالقة حنون مجيد – 
.. األديب والقاص  التربوي وظيفة  الرجل 
والروائي عنواناً – بقضية ) طبية صحية( 

.. أليس هذا مبعث غرابة حقاً ؟! 
القامات الكبيرة مــن طبعها ان تقودنا 
الى ما تريد هي ، ال مانريد نحن ، وتلك هي 
مهارة القيادة التي مارسها حنون ، وآية 
ذلك ، إنني بعد إنتهائي من قراءة الكتاب 
فكرُت أن أرفع صوتي الــى َمْن يعنيهم 
االمــر – مــع علمي أن ال أحد يســمع – 
لكي يقدموا لكل أُسرة عراقية نسخة 
من هذه اليوميات تغنيهــا عن البلبلة 
التي تبرعت بتقدميها منظمات الصحة 
العامليــة وإعالمنــا احمللــي ، ألنها أنفع 
وأجدى من دعــوة املواطنني الى التلقيح 
عبر التهديد بعدم السماح لهم بالدوام 
في دوائرهم أو قطع رواتبهم أو منعهم 
مــن الســفر أو .. أو .. وهو خطاب يصح 
الى متهمــني ولكنه اليليق  به  التوجه 

باملواطن وكرامته وحريته !!
كوفيد 19 : التقدم نظريات أو شروحات 
أو مفاهيم معينــة عن كورونا ، ولكنها 
تطرح جتربــة رجل موثوق مبصداقيته مع 
اجلائحــة ، وأهمية هذا الطرح النابع عن 
جتربة )حقيقيــة( تكمن في كونه واقعاً 
وليس كالمــاً ، وجتربًة وليــس تنظيراً ، 
وكلما َقلَْبنا صفحًة جديدة من الكتاب 
إكتشفنا إن املؤلف بذكاء يحسد عليه 
، يُخبرنا من دون تخويــف وال تهديد وال 
نصائح ، إن أسباب إصابته بكورونا – وهو 
احلريص علــى عافيته وثقافته الصحية 
– تعــود الى أخطاء بســيطة جداً ، أدْت 
الى نتائج بالغة اخلطورة ، اقتربْت به من 
حافة املوت ، في مقدمة تلك األســباب 
إنــه جعــل من نفســه طبيبــاً يصدر 
األحكام على أي عارض صحي على وفق 
إجتهاده ، ففي غليان الفايروس وإشتداد 
هجمته العدوانية ، كان املؤلف يفســر 
إصابته بالرشــح والعطــاس على إنها 
أعراض إنفلونزا اعتيادية طاملا تعرض لها 
في مواسم ســابقة ) وملا كانت جتربتي 

حنون مجيد ..الهروب من الخاص الى العام

إن الكثير من تفاصيل التعامل 
مع أيام الجائحة التي يصعب 
اإلشارة إليها او اإلحاطة بها 

مجتمعة ، وضعتنا امام كتاب 
يصلح ان نطلق عليه ) دفتر 

صحي( لكيفية التعامل مع 
وباء مرعب مثل كورونا ...غير 

ان االمر ليس على هذا النحو 
كما أراد له المؤلف – من 

وجهة نظري- عن تخطيط 
ونوايا مسبقة

شعرإصداران

سينما

متابعة ـ الصباح الجديد:
»بنيــة البحــث العلمي في الفلســفة 
وعلــوم اجملتمع واإلنســان« لـــ »محمد 

حسني الرفاعي«
الفلســفة  العلمي في  البحــث  »بنيــة 
وعلــوم اجملتمع واإلنســان« عنــوان كتاب 
لألكادميي العراقي محمد حســني الرفاعي 
الدين«  صدر عن »مركز دراســات فلسفة 
فــي بغــداد و«دار التنوير«. يعتبــر املؤّلف 
السياســية جعلــت  األيديولوجيــات  أّن 
التساُؤل عن أصل البحث العلمي وماهيته 
الفلســفية أمــراً منســياً فــي الثقافة 
العربيــة وأكثر من ذلــك يخضع للحجب 
واإلرغام  القهر  ممارســات  بفعل  والتغييب 
لَط السياسية تعتبر  واجلبر، ُمضيفاً أّن السُّ
التســاؤل عن الوجود، والعالَــم، واجملتمع، 
واإلنســان، ضرباً مــن ضروب اخلــروج عن 

املؤّسسة والوعي اجملتمعي العاّم.
*****

»أم كلثوم وســنوات اجملهــود احلربي«لـ« 
كرمي جمال«

»أم كلثوم وسنوات اجملهود احلربي« عنوان 
الكتاب الــذي يصدر قريباً عــن »مكتبة 
تنميــة« للباحــث املصري كــرمي جمال. 
العمل محاولة في تتّبع ســيرة »كوكب 
الشرق« أثناء فترة متأّخرة من حياتها تلت 
1967، عبر التنقيب  نكسة حزيران/ يونيو 
عن حضورها في الوعي الشعبي كما في 
احملافــل الوطنية والفّنيــة، مبا حتمله هذه 
املرحلة من إشــكاليات تختلف سياسياً 
واجتماعيــاً عــن البيئــة التــي أحاطت 
بها فــي بداياتها الفّنيــة. يرصد الباحث 
أم كلثوم  التي اكتسبتها  الرمزية  الهالة 
بوصفها أهــّم صوت نســائي عربي في 
القرن العشرين، كما متّكنت من لعب دور 

اجتماعي موازٍ.

فتلّقتهــم  بالقــدس  يحلمــون  »كانــوا 
الرمال«!

»مزراحيم« عن اليهود الشــرقيني.. »أرض 
امليعاد« املألى باخليبات

ندى األزهري* 
 

صحــراء النقب كانــت بانتظارهــم، أراض 
بور، ال مــاء وال مواصالت وال ســكن. وصلوا 
فوجدوا بيوتًــا »خالية«، يا للصدف الغريبة! 
كأنهــا تُركت لهــم، كأن ال أصحاب لها، أو 
أنهــم تخلوا عنهــا طواعية. ال إشــارة، ال 
كلمة عن اغتصاب حــق، عن احتالل مكان. 
فــي فيلــم »مزراحيم )شــرقيون(« )2022( 
بو  الفرنسية ميشال  الوثائقي لإلسرائيلية 
غامن، كّل التركيز كان على مأســاة القادمني 
األوائل إلى »أرض امليعــاد«، كأنهم وحدهم 
الضحايا، مع خيبٍة لهــم لم تنته من متييز 
عنصري إســرائيلي بحقهــم، وعمل يدوي 
بانتظار ســواعدهم. هم اليهود املشرقيون 
الذين كانوا يعيشون حياة حلوة في املغرب، 
كما ذكروا، أو في العراق واليمن... بالد األصل، 
في مدنهــم، بصحبة اجليــران، يصلون إلى 
مكان ال يعرفــون فيه أحــًدا، وال يرأف بهم 
أحــد، عليهم العمل والعمل الشــاق فهم 
غيــر أكفاء ليكونوا غير ما رُســم لهم وما 
كان بانتظارهــم. هم الذيــن قدموا من بالد 
املسلمني، يجب احلذر منهم، من تعصبهم 
وعنفهم. ادعاءات كانت باســتقبالهم في 
»أرض امليعاد« لترويضهم وتبرير معاملتهم.

متّيُز فيلم »مزراحيم، منســيو أرض امليعاد« 
الــذي يُعرض في بضعة صاالت باريســية، 
ال يأتــي مــن موضوعه املعــروف بعناوينه 
العريضة، إّنا من جرأته وكشفه عبر األدّلة 
في  الشرقيني  اليهود  والشــهادات معاناة 
إسرائيل والتمييز العنصري الذي يطالهم. 
فيلم يبدي )ملن يقبل أن يرى هذا( الطبيعة 
االســتعمارية الحتالل أرض فلسطني، مع 
يهود أوروبيني غربيني قدموا واحتلوا األرض، 
وعاملوا كل ما عداهم كمواطنني من درجة 
ثانية خلدمتهم وتســهيل استقرارهم، إنه 
االســتعمار القائم على اإليهــام والترفع 
الفيلم ليس ســردًا  لكــن  واالســتغالل. 
تاريخًيا أو حتليــالً اجتماعًيا، إّنا ربٌط لتاريخ 
شخصي بوضع اجتماعي عام رغبت اخملرجة 
عبره تكرمي مسيرة والدها اليهودي املغربي 

الراحل، واإلضاءة علــى أرض ميعاد مبتالة 
بخيبــة أمل تفرض طرح الســؤال: ملاذا لم 

تكن أرض امليعاد ميعادًا للجميع؟
اتبعــت اخملرجــة نفس الطريق الذي ســار 
عليــه والدها منــذ وصل مــن املغرب إلى 
فلسطني على ظهر باخرة في خمسينيات 
القرن املاضي مع قوافل اليهود الشــرقيني. 
صدمة أولى، حني أدرك القادمون في الباخرة 
اقتراب األرض املوعودة، بدأوا بالتهيؤ صغارًا 
وكبارًا، خلعوا عنهم مالبس الســفر، غير 
الالئقة برأيهــم ليطأوا املكان، وارتدوا ثياب 
العيد، بدوا في حّلة بهيــة لم يكترث لها 
املستقبلون في حيفا، فكل ما كان يهمهم 
رّش القادمني من بالد املســلمني ببخاخات 
ال د. د. ت. معاملــة ال ميكــن أن يتألم لها 
كل صاحــب قلب دون أن يصاحبه تســاؤل 

عن أســباب قدومهم، تركهــم لبالد حّنوا 
إليها فيما بعد، مشاعرهم في أرض الغير. 
لكن، ال إثــارة لهذا في الفيلم. كأن القدوم 
إلى فلســطني كان محتًما وال تســاؤالت 
حوله. ال حديث عن أسباب وال عن أصحاب 
أرض طــردوا ليأتــي هؤالء، جتنبــت اخملرجة 
هذا وكان ميكنها على األقل شــرح مبررات 
والدها )دينيــة، اجتماعيــة، اقتصادية...؟( 
ومشــاعره بهــذا اخلصــوص. تتتابع صور 
األرشــيف في الفيلم مــع عملية الفصل 
الفوري لليهود الشــرقيني عن األشــكناز 
يهود الغــرب، وعن محاوالت إقناع لم تكّف 
على أنهم ليسوا على املستوى وليس أمام 
أطفالهم إال التعليــم املهني. حتى اليوم، 
تروي أجيــال جديدة أمام كاميــرا اخملرجة، 
كيف أن الدراسة في اجلامعة كانت مغلقة 
أمامهــم، كما أغلقت أمــام آبائهم الذين 
كان عليهم البقاء فــي الطبقة الدنيا ملّد 
األّمــة باليد العاملة والســكن في أطراف 

املدن فقط بعيًدا عن سكن األشكناز.
في إســرائيل بضعة أفالم حــول املوضوع 
وحتقيقــات، ولكن في كل مرة كانت بو غامن 
تذهب إلى هناك كانوا يحاولون اقناعها بأنه 
موضوع مستهلك، مبا يعني أنه من املاضي، 
فلماذا متابعــة احلديث عنه إذًا؟ لذلك كان 
معظم متويل الفيلم فرنسًيا، أما املساهمة 
اإلسرائيلية فكانت ضئيلة جًدا. هو مشروع 
لم يكن ليكتمل في إسرائيل، كما أعلنت 
اخملرجة في حوار ترويجي للفيلم في فرنسا، 
فسرد كيف كان التمييز مطبًقا على نحو 
ممنهج »لم يكن لينال اإلعجاب«، كما تظن.

* صحفية سورية مقيمة في فرنسا

كامل الغزي *
 في 

منتصف 
الهلع

وبحذر شديد مددت رأسي
من حتت أذيال الدقائق التي 

مخاطًبا  املطبــخ،  ســاعة  تتقيأها 
والدي الذي توفي قبل خمسة وستني 

قرنا 
منصرمة

 
- أبي 

هل 
أطفأت التالوة، وأخرجت الذئبة 

من تلفاز الصالة 
فإني 

أخشى أن تأكلني، ولم يبق لدي 
متسع من الوقت، أن أحقق أحالمي 

بالهجرة إلى إحدى الدول اجملاورة، 
كالجئ 

سياسي
- أبي

إن
أخطأت، ال تأخذني على محمل 

اجلد، فإني ما زلت يافًعا 
وبصري ضعيف

وال أفّرق بني اخليط األبيض 
واخليط األسود، 

فاألمر عندي سّيان
ولذلك فإن جميع األلوان  

التي تتكئ عليها أكتاف اخلرافة 
ال تثير في نفسي الشعور 

بالتعجب، 
وبسبب تلك النزعة من 

الالمبــاالة خالفت أتيكيــت اآللهة، 
وجلست 

عند فوهة البئر ثالثة أيام متتالية 
دون أن أخلع أحذيتي املتسخة برائحة 

الدماء  
وهكذا 

دواليك، تنقضي ساعات النهار 
دون أن أحك طحالب الدلو بأصابعي 

الداكنة األظافر، أو أحصل على
دراجة هوائية تثير في نفسي 
الرغبة بالتجوال حول املزارع 

املليئة بأفراخ الثعالب.. 
-  أبي

نسيت 
أن أخبرك بأنني سوف

أتأخــر عليك لبعض الوقــت، ألنني 
أنتظــر مجــيء قافلــة أخبرونــي 
أصحابهــا عبــر خدمة الواتســاب، 
بأنهم ســيحفرون لي بئــرًا جديدة 
أستطيع أن أمتّدد فيها دون أن يلتصق 
حذائي بذيل الذئبــة التي حاولت أن 

تأكلني

كما
وددت أن 

أخبرك، أني خالل األسابيع املنصرمة 
كنت قلّقا جًدا، ال لشيء وإنا بسبب 
خشيتي على قميصي املضرج بدماء 

الشاة  

أن يغافلني إخوتي  
ويبيعوه في سوق املالبس املستعملة

مما يسبب لك اإلحراج، حينما 
ال جتد ما ترميه على وجه 

جارنا األعمى.

* شاعر عراقي

تلفاز الصالة»بنية البحث العلمي..« و »أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي«

جديد السينما

غالف الكتاب

من اعمال الفنان هادي ماهود
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ملونشريط
بـ3.6 مليون دوالر .. نجم هوليوود

جوني ديب يبيع لوحاته
فاجأ جنم هوليوود جوني ديــب جمهوره، باإلعالن عن 
بيع مجموعة من لوحاته التي رســمها وتندرج ضمن 
فن الـ”بوب آرت” مقابل 3.6 مليون دوالر، حيث سجلت 

منافسات كبيرة للحصول عليها.
ومت بيع اللوحات الفردية مبقابل قدره 4800 دوالر، بينما 
بيعت اجملموعــة الكاملة املكونة من أربع صور مقابل 

.”Castle Fine Art“ 18000 دوالر وذلك في مزاد
وضمــت مجموعته األولى 780 لوحــة، مت بيعها في 

غضون ساعات.
وركزت لوحــات اجملموعة على “األصدقــاء واألبطال”، 
والتي تضمنت قطعا بأســلوب فــن البوب من أبرزها 
لوحة للفائــز بجائزة نوبل لآلداب بــوب ديالن، وكيث 

ريتشاردز، وإليزابيث تايلور، وآل باتشينو.
وأوضحت تقارير إعالمية أن جوني ديب رسم األشخاص 
الذين عرفهم جيدا، والذين ألهموه كشــخص، بينما 
وصفت دار املــزاد “Castle Fine Art” هذه اللوحات بأن 
كل صورة هي انعكاس حميم لشخصيتها في عيون 

جوني.
ووفقا للتقارير اإلعالمية، فقد مت بيع لوحة جوني ديب، 
التي رســمها للفائز بجائزة نوبل لــآلداب، بوب ديالن، 

مبقابل 4800 دوالر.
وقال جوني ديــب “لطاملا اســتخدمت الفن للتعبير 
عن مشــاعري والتفكير في األشخاص األكثر أهمية 
بالنسبة لي، مثل عائلتي وأصدقائي واألشخاص الذين 
أحبهم. حتيط لوحاتي بحياتي، لكنني احتفظت بها 

لنفسي وقّيدت نفسي”.

»أحمد ماهر« يهاجم مسرحية
»العيال كبرت«

هاجــم الفنان املصري أحمد ماهر مســرحية العيال 
كبــرت في أحد البرامج التلفزيونيــة، ووصفها بأنها 

كارثة بكل املقاييس.
وقال الفنان أحمد ماهر إن مشاهدة اجلميع ملسرحية 
العيال كبرت ليست دليال على أي شيء قائال: “اخملدرات 
ممنوعة وعلــى الرغم من ده هل هي مــش موجودة.. 
طبعا موجودة، واللي بيشربها بيبقى فاكر إنه سعيد، 

هو نفس األمر بالنسبة للمسرحية”.
وتابــع ماهر أن “ما يحدث هو فســاد في الذوق العام، 
فكيف يتم تقدمي عمل مسرحية يروج لتطاول األبناء 
على والدهم والســخرية منه بهــذه الطريقة، وهذا 
هو ســبب فيما وصلنا إليه اآلن من تــدٍن في القيم 

واألخالق”.
وأبدى الفنان أحمد ماهر، اندهاشــه من الفنانة نادية 
شــكري قائال: احلقيقة أنا مندهش من أن تكون فنانة 
متعلمة مثل نادية شــكري، وتشارك في هذا العمل 

الذي يسئ للذوق العام ويهدم قيم اجملتمع.
يذكــر أن الفنان أحمــد ماهر، ظهر مؤخــراً في أحد 
البرامــج التليفزيونيــة وصرح خاللــه بأنه ال يحب 

مسرحية العيال كبرت وأنها كارثة بكل املقاييس.
وردت الفنانة نادية شكري، أنها مندهشة من هجومه 
على العمل، ألنه ال يعرض على التلفزيون إال ويشاهده 

اجلميع كبار وصغار.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أطلق شاب من محافظة صالح 
تتجاوز  ترابيــة  الديــن لوحــة 
مســاحتها 2000 متــر حملت 
صورة الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس دولة 
الوزراء  مجلــس  رئيس  اإلمارات 

حاكم دبي.
ويسعى الشاب »أحمد الطالب« 
لتســجيل اسمه في موسوعة 
جينيس لألرقام القياســية، من 
خالل لوحة الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم التي استحوذت 
األكبر مــن ملعب  اجلــزء  على 
ترابي لكرة القدم، وقد استغرق 

العمل فيها نحو 10 أيام.
وخالل هذه الفترة، عانى الشاب 
من عراقيل عدة، منها العواصف 
الترابيــة والكثبان الرملية التي 
تضرب املنطقة بني احلني واآلخر 
اللوحة، فضالً  بطمس  يهدد  مما 
عن ارتفاع درجات احلرارة ولهيبها 

في املناطق املفتوحة.
قرية  فــي  »أحمــد«  ويقطــن 
اخلضرانيــة التابعــة لقضــاء 
الشرقاط عند أطراف محافظة 
صالح الدين، وســط البالد، وقد 
مهنة  وحــب  الشــغف  دفعه 
الرســم القتحام أرض شاسعة 

والعمــل حتــت وطــأة حــرارة 
الشمس الالهبة في ذروة فصل 
حتى  طوال  لســاعات  الصيف 

ينجز مهمته.
واكتســب أحمد مهارة الرسم 
عبــر موهبــة فطرية مــن دون 
أن يتلقــى تعليمــا نظاميا في 
أكادمييات الفنون، كما أن قسوة 
التي عاشــتها  احلياة واألحداث 

تنظيم  ســيطرة  إبان  احملافظة 
داعــش اإلرهابــي عليهــا، وما 
تنمية  عطلت  دمار،  من  خلفته 
موهبته الفنية، لكنه لم يهجر 
الرســم طويالً، حتى عاد بلوحة 

يعتقد أنها األكبر.
ويقــول »الطالــب إن لوحتــه 
فنياً فحســب  »ليســت عمالً 
وإمنــا رســالة أراد مــن خاللها 

جتســيد إجنازات عظيمة لرجال 
ما  التاريخ  لهم  سيحفظ  كبار 

قدموه لشعوبهم«.
أراض قاحلة  وتطوق قرية أحمد 
هجرتها العافية منذ ســنوات، 
وهــو ما كان ســبباً وراء اختيار 
سيطرت  حيث  لوحته،  موضوع 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة 
تفكيــره، مســتحضرا  علــى 

كيف اســتطاع حكامها حتويل 
عمراني  صــرح  إلى  الصحــراء 
عظيــم يضاهــي أكبــر مدن 
العالم تطورا، في فترة قياسية 

اختصرت الزمن واملسار.
واتخــذ »أحمد« مــن االحتفال 
مبيالد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
الــوزراء حاكم  رئيــس مجلس 

شخصية  ليكون  منطلقا  دبي، 
لوحته اخملتارة، والتي نفذها على 
مســاحة تصل إلــى ألفي متر 

مكعب.
مشروعه  أن  »الطالب«  ويوضح 
الفنــي »نفذ علــى أرض ترابية 
كانــت قبل ســنوات ســاحة 
وقد  القــدم،  لكــرة  شــعبية 
اســتغرق العمل فيــه نحو 10 
أيام، وبعد اجتهــاد وعناء متكن 
من مزاوجــة العديد من األلوان 
احملليــة حتى يســتطيع تثبيت 
الرســم وضمــان عــدم تطاير 
ومبا  الترابيــة،  اللوحة  أرضيــة 
التي  اللونيــة  النســب  يحقق 

اختارها.
ويلفــت طالب إلى أن ســكان 
قريته واملناطــق اجملاورة »انبهروا 
حظي  الــذي  العمــل  بذلــك 
وثناء كبيرين من  باستحســان 

قبل األهالي«.
ويسعى طالب، عبر ذلك العمل 
للبرهنة علــى قدرته اإلبداعية، 
وتوثيــق ذلــك عامليــا، ويقول: 
موســوعة  إلى  أوراقي  »قدمت 

جينيس وانتظر اإلجابة«.
ويختتم حديثــه بالتأكيد على 
أخرى،  لوحــات  رســم  عزمــه 
املستقبل  في  »سأبدأ  ويضيف: 
القريب برســم لوحــة جديدة 

لشخصية أخرى«.

متابعة ـ الصباح الجديد:

البعض قد طالع  أن يكون  ميكن 
بعض مقاالت حول فوائد املشي 
حافــي القدمني، وهي بالطبع ال 
تتضمن معلومــات خاطئة، إمنا 
له  احلال فإن كل شيء  بطبيعة 
فوائد معينة. لكن ينصح خبراء 
بعدم املشي حافي القدمني في 
أســباب، مع  لعدة  وذلك  املنزل، 
اإلشارة إلى ضرورة ارتداء النعال 
الناعمة واخلفيفة أثناء املشــي 

داخل املنزل.
وفيما يلي أســباب عدم املشي 

حافي القدمني داخل املنزل:

آالم الركبــة والظهــر. يعيــق 
القدمني وظيفة  املشــي حافي 
الركبة  آالًما في  القدم، ويسبب 
احلافية  األقدام  تتعرض  والظهر. 
احليوية  وظيفتها  وتتأثر  للخطر 
سلبًيا، بخاصة عند السير على 
الذي يتسبب  األسطح الصلبة، 
فــي املعانــاة من إجهــاد هائل 

للقدم وبقية اجلسم.
يوضــح اخلبراء أنه عند املشــي 
تتقلــب  القدمــني،  حافــي 
األقدام لفترات أطــول، ما يغير 
امليكانيــكا احليوية وتوزيع الوزن 
والضغط علــى القدم. ميكن أن 
يؤثر هذا اخللــل في التوازن على 
أجــزاء أخرى من اجلســم، مثل 

الركبتــني والظهــر. خلــل في 
التوازن وتشــوهات فــي القدم. 
ومــن املمكــن أن يــؤدي عــدم 

التوازن الناجم عن املشي حافي 
الصلبة  األسطح  القدمني على 
القدم  إلــى تطــور تشــوهات 

الكامنة، مثل األورام، وســيؤدي 
إلى حاالت مؤملة مثل ألم الكعب 
والتهاب  اخللفية  األوتار  والتهاب 
وتــر العرقــوب. كمــا يعــرض 
للكائنات  القدمني  املشي حافًيا 
التي ميكن  البكتيرية والفطرية، 
أن تصيب البشرة واألظافر. ميكن 
التي تسببها  االلتهابات  تؤثر  أن 
البكتيريا والفطريات على شكل 

ورائحة وراحة القدم.
الســكري  مرض  أعراض  تفاقم 
الســكري  مرضى  علــى  يجب 
عــدم املشــي حافــي القدمني 
لتجنب  العامــة  األماكــن  في 
االلتهابات اجللدية. ميكن أن تؤثر 
عدوى اجللد، مثل الفطريات، على 

الســكري،  ترطيب جلد مرضى 
مــا يغير نســيجه ولونه ويؤدي 
لتورمه. ميكن أن يتسبب اجلفاف 
والصالبة في حدوث تشــققات 
باجللد، ما يزيد من فرصة اإلصابة 
بعدوى أخرى. وبسبب مناعتهم 
يواجــه  أن  الضعيفــة، ميكــن 
مرضى السكر وقًتا أكثر صعوبة 
في مكافحة العــدوى، ما يؤدي 
إلى تفاقــم أعراض ومضاعفات 
املشــي  يكون  أن  العدوى. ميكن 
حافــي القدمني على الســجاد 
أو العشــب أو الرمــل مفيــًدا، 
لكن ال يجب الســير حافًيا على 
األسطح الصلبة مثل البالط أو 

الفسيفساء.

شاب من صالح الدين ينفذ لوحة ترابية لنائب رئيس دولة اإلمارات

نصيحة طبية: ال تمشي حافي القدمين داخل المنزل أبدًا

لتسجيل إسمه في موسوعة جينيس لألرقام القياسية

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
الشــركة  دانس«  »بايت  تقّدمــت 
األم لتطبيــق »تيك تــوك«، بطلب 
باســم  جتارية  عالمــة  تســجيل 
»TikTok Music«؛ وهــو ما يؤّشــر 
العتــزام التطبيــق الصيني دخول 
ســوق تطبيقــات بث املوســيقى 
ومنافســة رواد هذه الســوق مثل 

»آبل ميوزيك«.
إليها  التي يسعى  واخلدمة اجلديدة 
للمستخدم  ستســمح  التطبيق 
القوائــم  ومشــاركة  بإنشــاء 
وحتميــل  وتشــغيل  املوســيقية 
ومشــاركة وإضافــة التعليقــات 
تقدمي  املوسيقية، مع  املقاطع  على 
خدمة بث مقاطع الصوت والفيديو 
اخلاصة باملوســيقى، وفق ما ورد في 
براءة االختراع املقدمة ملكتب براءات 

االختراع األميركي.
وعــن هدف »تيــك توك« مــن وراء 
يقول خبير وسائل  اجلديدة،  اخلدمة 
التواصل االجتماعي محمد احلارثي، 
إنهــا »تأتي متاشــًيا مــع طبيعة 
املنصــات التي اعتمــد جناحها في 

األساس على الفيديوهات القصيرة، 
وإتاحة بعض اخلصائص الستخدام 
الفيديوهات  كتسجيل  املوسيقى، 
على مقاطع املوســيقى ومشاهد 

األفالم«.
ويضيــف أن »التطبيــق وجد عبر 
قياســات الــذكاء االصطناعي أن 
التأثيرات  املقاطــع القائمة علــى 
األكثــر جذبًــا  مــن  املوســيقية 
للمســتخدمني، ليتوقع أن اخلدمة 
إليه  يحتــاج  مــا  اجلديــدة هــي 

مستخدمو التطبيق«.
علــى  تــوك«  »تيــك  ويعتمــد 
اســتراتيجية تُعلي مــن قيمة بث 
خصائص جديدة بشــكٍل ُمستمّر 
»إلبقــاء املســتخدمني أطول فترة 
ممكنــة علــى التطبيــق، وجــذب 
املزيد منهم؛ وِمن ثــّم جذب املزيد 
أعمال  منــوذج  وفق  اإلعالنــات  من 
أي منصــٍة للتواصــل االجتماعي، 
وبالتالــي جني املزيد مــن األرباح«، 

حسب احلارثي.
لــم تكن تلك املــرة األولــى، التي 
تســجل فيها »بايت دانس« عالمة 
جتارية تدخل بها عالم املوسيقى، بل 
فعلت ذلك في البرازيل وإندونيسيا 
والهنــد عبر تطبيــق أطلقته في 
.»Resso« »2020 حتت اسم »ريسو

»Resso« مــع  مزايــا  وتتشــابه   
»TikTok Music«، فــي أنــه يتيح 
إنشــاء قوائم املوسيقى ومشاركة 
األغاني على الشبكات االجتماعية.

كان ميكن الدخول إلى »ريسو« عبر 
زر جديد في »تيك توك«، ليســتمع 
املوسيقية  املقاطع  إلى  املستخدم 

موســيقى  أعجبته  حال  الكاملة 
معينة داخل »تيك تــوك«؛ وهو ما 
مينــح »بايــت دانس« فرصــة بقاء 
املستخدمني داخل عاملها املتكامل 

من اخلدمات ألطول وقت ممكن.
»ريسو«  مســتخدمي  عدد  ووصل 
النشــطني شــهريًّا فــي الهنــد 
والبرازيل وإندونيسيا إلى 40 مليونًا 
موقع  املاضي، حسب  نوفمبر  خالل 

»ذا إنفورميشن«.
الشهري  االستخدام  معدل  وارتفع 
لـ«تيك توك« بنســبة %304 خالل 
الفترة بني ينايــر 2021 ويناير 2022 
في الهند فقط، وفق موقع »بيزنس 
وهي  اجلاري،  العام  مطلع  إنسايدر« 
نسبة منو قياسية إذا قورنت باملعدل 
الذي حققته شركات منافسة على 
هذا اجملال خالل نفس الفترة بالهند.

لكننا ال نعرف إلى اآلن، ما إذا كانت 
خاصيــة »بايــت دانــس« اجلديدة 
أن  أم  »ريســو«  علــى  ســتعتمد 
الشركة تعتزم إطالق خدمة جديدة 
كليًّا لتغيير شكل سوق املوسيقى 

احلالية.

تيك توك.. خدمة جديدة في انتظارك

متابعة ـ الصباح الجديد:
األمريكيــة  النجمــة  ســتضطر 
تســجيل  إعادة  إلــى  بيونســيه 
أغنية مــن ألبومها اجلديد تعرضت 
النتقــادات حــادة عبر الشــبكات 
كلمة  الســتخدامها  االجتماعية 
عامية رأى فيها أشخاص ذوو إعاقة 

إهانة لهم.
 (spazz( »فقد أثارت عبارة »ســباز
في أغنية »هيتيــد« )Heated( في 
ألبــوم »رينيســنس« الــذي صدر 
ذوي  األشــخاص  مؤخــرا حفيظة 

اإلعاقات احلركية.
إلى كون  االنتقــادات  وتعود هــذه 
مصطلح »spaz« باللغة اإلنكليزية 
»سباستيك«  صفة  من  واملشــتق 
أحيانــاً  يُســتخدم   )spastic(
املصابني  األشخاص  من  للسخرية 
بشلل دماغي وميكن أن يكون معناه 
»معتــوه« أو »مضطــرب« أو حتى 

»أخرق«.
وقّلما تُستخدم كلمة »spaz« في 
أن  ويُفهم منها  املتحــدة  الواليات 
أو  الشــخص »غير قابل للضبط« 

يتصرف بطريقة »غريبة األطوار«.
وســعياً منها إلــى تهدئة موجة 
الغضب التي اشتعلت عبر شبكات 
التواصــل االجتماعــي ، ســتعيد 
بيونسيه تسجيل األغنية املسيئة، 
مع »اســتبدال« مصطلح »سباز« 
في النسخة اجلديدة، وفق ما أفادت 
ناطقة باسم الفنانة وكالة فرانس 
برس، مؤكــدة في رســالة بالبريد 
املثيــرة  الكلمــة  أن  اإللكترونــي 
للجدل »لم تستخدم بقصد اإليذاء 
»هيتيد«  أغنية  املتعمد«.وُكتبــت 

بالتعاون مع مغنــي الراب الكندي 
دريك.

وكانــت املغنيــة األميركيــة ليزو 
بالضبط  مماثلة  مشــكلة  واجهت 
فــي حزيران/يونيــو الفائت عندما 
اضطرت إلى إعادة تسجيل أغنيتها 
»غرلــز« )Grrrls( إلزالــة املصطلح 

العامي نفسه »سباز«.
ورأت الناشــطة األســترالية هانا 
ديفاينــي عبر تويتر في اســتخدام 
بيونســيه هذا املصطلح »صفعة 
جملتمــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

وللتقدم الذي مت إحرازه مع ليزو«.
وأكــدت أنها ســتواصل »مطالبة 
قطاع الصناعة املوسيقية بأكمله 
بــأن +يعمل بشــكل أفضل+ حتى 
هذاالنوع  من  +إهانات+«  أي  تختفي 

من األعمال املوسيقية.
ويشــّكل صــدور األلبوم الســابع 
اجلمعة  منفردة  بيونسيه  للنجمة 
حــدث الصيف املوســيقي. فبعد 
»ليمونايد«،  على  ســنوات  ســت 
عــادت »كوين بي« إلــى جمهورها 
عنوان  يحمــل  ألبــوم  من خــالل 
يضم  )»النهضة«(،  »رينيســنس« 
16 أغنية تواكب اســتعادة العالم 
أجواء الفرح واالحتفال بعد مرحلة 

اجلائحة.
وكتبــت بيونســيه التي ســتبلغ 
احلاديــة واألربعــني متوجهــة إلى 
 270 متابعيهــا البالــغ عددهــم 
مليونــاً على إنســتغرام »جعلني 
هذا األلبوم أحلم وأهرب خالل وقت 
مرعب للعالم. لقد أتاح لي الشعور 
باحلريــة واملغامرة في وقت لم يكن 

يتحرك سوى القليل من األشياء«.

إهانة« تجبر بيونسيه على
إعادة تسجيل أغنية من ألبومها الجديد

متابعة ـ الصباح الجديد:
توصل علماء إلــى أن تناول البرغر 
والبطاطــا املقلية أو قطعتني من 
النقانق في اليوم قد يزيد من خطر 

إصابتك مبرض الزهامير.
ووجد الباحثــون البرازيليون الذين 
راقبوا 10000 شــخص ملدة عشر 
الذين حصلوا  أولئك  أن  ســنوات، 
علــى ربع ســعراتهم احلرارية من 
األطعمة املصنعــة - مبا في ذلك 
- لديهم تدهور  الغازية  املشروبات 

إدراكي بنسبة %28 أكثر.
ودعوا الناس إلــى »طهي الطعام 
واســتهالك  أكثــر  ألنفســهم 
األطعمة غير املصنعة مثل احلبوب 
واخلضروات واألسماك بشكل أكثر 

انتظاما«.
وقــال اخلبــراء إن »ارتفاع نســبة 
الســكر وامللــح والدهــون فــي 
وراء  كان  املصنعــة  األطعمــة 
يزيد  ألنه  السريع  املعرفي  التدهور 

االلتهاب«.

وفي الدراســة - التــي قدمت في 
الزهامير  جلمعيــة  الدولــي  املؤمتر 
2022 في ســان دييغو، كاليفورنيا 
- تابع العلماء 10000 شخص من 

2008 إلى 2019.
ومت تقســيمهم بالتساوي حسب 
اجلنس، وتبلغ أعمارهم 51 عاما في 
املتوسط، وعاشــوا في ست مدن 

برازيلية.
واســتهلك كل منهــم حوالــي 
785 ســعرة حرارية من األطعمة 
املصنعــة يوميا في املتوســط، أو 

%27 من نظامهم الغذائي.
وقام كل مشــارك مبلء اســتبيان 
فــي بداية ونهاية الدراســة حول 

مدخولهم الغذائي.
تأخر  على  اختبــارات  أكملوا  كما 
اســتدعاء الكلمات والتعرف على 
الكلمــات والطالقــة اللفظيــة 

لقياس التغييرات في إدراكهم.
النتائــج أن أولئك الذين  وأظهرت 
تناولــوا أكثر األطعمــة املصنعة 

- أكثر من ربع الســعرات احلرارية 
اليوميــة - لديهم معــدل تدهور 
من  أســرع   28٪ بنســبة  إدراكي 
أولئــك الذين تناولــوا أقل كمية. 
ولديهم أيضا معدل أسرع بنسبة 
%25 من تدهور الوظيفة التنفيذية 
- منطقــة الدماغ املشــاركة في 

صنع القرار ومعاجلة املعلومات.
ناتاليــا  الدكتــورة  وقالــت 
جونكالفيــس، أخصائيــة علــم 
األمــراض في جامعة ســاو باولو 
التي قادت الدراســة، إن األطعمة 
تســرع  أن  احملتمل  مــن  املصنعة 
في التدهور املعرفــي ألنها مليئة 

بالسكر والدهون واألمالح.
وقالت إن هــذا قد يؤدي إلى حدوث 
آفات في  أو  التهــاب«  »عمليــات 
الدمــاغ - ما قد يزيد من ســرعة 

التراجع.
وقــال طبيب األعصــاب في كلية 
الدكتور  هارفــارد  بجامعة  الطب 
رودي تانزي، والذي لم يشــارك في 

البحــث، إن »األطعمــة املصنعة 
كانــت علــى األرجــح محفوفة 
باخملاطــر ألنها عادة ما تكون عالية 

جدا في السكر وامللح والدهون«.
وقالــت خبيرة طب الشــيخوخة 
الدكتــورة كلوديا ســوموتو التي 
»النظام  إن  البحث،  شــاركت في 
الغذائــي في البرازيــل ال يختلف 
في  الغذائي  النظــام  عــن  كثيرا 

الدول الغربية«.
وأضافت »يحتاج الناس إلى معرفة 
أنــه يجــب عليهم طهــي املزيد 
الصفر.  وحتضيــر طعامهم مــن 
أعلم أننا نقول إنه ليس لدينا وقت، 
لكن األمر في احلقيقة ال يستغرق 
وهو يســتحق  الوقت.  الكثير من 
ذلك ألنك ســتحمي قلبك وحتمي 
الزهامير.  أو مرض  عقلك من اخلرف 
وهــذه هــي الرســالة التي يجب 
أخذها إلى املنزل: توقف عن شــراء 
األشياء التي متت معاجلتها بشكل 

فائق«.

تناول البرغر والبطاطا المقلية يوميا
قد يؤدي لإلصابة بالزهايمر
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العواصم ـ وكاالت:

أعربــت مارتينا فــوس تكلنبرج 
مدربة منتخــب أملانيا، عن أملها 
في أن تكون مسيرة فريقها نحو 
نهائي كأس أمم أوروبا للســيدات 
للكرة  2022( مبثابــة دفعة  )يورو 
دعت  كما  أملانيا،  في  النســائية 

إلى توفير راتب أساسي لالعبات.
أمام  أملانيــا  منتخــب  وخســر 
بعــد   2/  1 اإلجنليــزي  نظيــره 
وقــت إضافي األحد فــي املباراة 
بينهما  التــي جمعت  املاراثونية 
2022 على استاد  في نهائي يورو 
وميبلي في حضــور 87 آلف و192 
مشــجع.. وتلقت العبــات أملانيا 
اســتقباال حافال لــدى عودتهن 
.. وأكدت فوس  إلى فرانكفــورت 
تكلنبرج أن التحســن الدائم في 
أن  ينبغي  النســائية  القدم  كرة 
يحدث اآلن فــي أعقاب االهتمام 
الكبير الذي حظيــت به بطولة 
يورو 2022.وقالت »ما نحتاج إليه 
اآلن هو استراتيجيات وتطبيقات 
واضحــة، نحتــاج إلــى الترويج 
للمواهب بطريقة أفضل، االنتقال 
إلى املالعــب الكبيرة وتقدمي راتب 

أساسي في البوندسليجا«.
وتقــام مباريــات كــرة القــدم 
النســائية في أملانيا على مالعب 
صغيــرة فــي حضور نحــو آلف 
مشــجع، وال تقــام املباريات في 
ميكــن  وال  مناســبة،  مواعيــد 
لالعبات االعتماد على كرة القدم 
كمصــدر رزق.. ولكن مســابقة 
البوندســليجا للسيدات تشهد 
وأولهــا  التحســينات،  بعــض 
سيكون من خالل مباراة آينتراخت 
فرانكفورت مــع بايرن ميونخ في 
أيلول املقبل في افتتاح املوســم 

اجلديد، حيث ستقام املباراة مساء 
يوم اجلمعة علــى امللعب الكبير 
لفرانكفورت مع توقعات بحضور 
30 آلــف مشــجع علــى األقل.

وأكدت ســفينيا هوث مهاجمة 
أنــه ينبغي وضع  أملانيا  منتخب 
األسس، حتى ال تضطر الالعبات 
»للعمل بشــكل إضافي بني 30 
جانبه  أسبوعيا«.من  ساعة  و40 
دعا هورست هروبيش الذي يتولى 
تدريب منتخب الشــباب األملاني 
حتت 21 عاما منــذ فترة طويلة، 
كما ســبق له تدريــب منتخب 
لتوفير  مؤقت،  بشكل  السيدات 

راتب أساســي لالعبــات يتجاوز 
لينا  الالعبة  اقترحته  الذي  املبلغ 
األوروبية،  األمم  ماجول خالل كأس 
واملقدر بني آلفني وثالثة آالف يورو.

وأشار هروبيش إلى أن احتاد الكرة 
األملاني ينبغــي أن مينح املنتخب 
املكافــأة  للســيدات  األملانــي 
 ،2022 الكاملة لبلوغ نهائي يورو 
والتــي تبلغ 60 آلف يــورو وعدم 
االكتفاء مبنحه 30 آلف يورو، ألنه 
ما حققه الفريق وباقي الفرق في 
البطولة كان مــن »طراز عاملي«.
وأوضح سيجفريد ديتريش رئيس 
جلنة كرة القدم النســائية باحتاد 

الكرة األملانــي، »من الضروري  أن 
تتمكــن الالعبات من العيش من 
خــالل كرة القــدم.. لدينا فرصة 
هائلة لتحقيق ذلك اآلن«.وأشارت 
املنتخب  قائدة  بوب  ألكســندرا 
حدوث  نأمــل  »بالطبع  األملانــي 
شــيء اآلن، مــن الصعب حتقيق 
قدر أكبر من الصخب، لقد قمنا 
بواجبنــا على أكمــل وجه، اآلن 
نعــول على األشــخاص اآلخرين 

املعنيني باألمر«.
من جانــب اخر، انضمــت أربعة 
العبات من منتخب إجنلترا املتوج 
أوروبا للســيدات  أمم  بلقب كأس 

)يورو 2022( إلى التشكيل املثالي 
االحتاد  عنه  أعلن  والذي  للبطولة 
األوروبي لكرة القدم )يويفا( اليوم 

الثالثاء.
وكشــفت جلنة املراقبــة الفنية 
في يويفا اليوم الثالثاء عن قائمة 
ضمت  والتي  املثالي  التشــكيل 
حارســة  إجنلترا،  منتخب  رباعي 
املرمى ماري إيربــس والقائدة ليا 
كيرا  الوسط  والعبة  ويليامسون 

والش واملهاجمة بيث ميد.
وضمت قائمة التشــكيل املثالي 
خمسة العبات من منتخب أملانيا 
وصيف البطولــة، والعبة واحدة 

من فرنســا ومثلها من إسبانيا.
ونالت ميد جائزة أفضل العبة في 
لينا  األملانية  البطولة وحصلــت 
اوبيدورف على جائزة أفضل العبة 

شابة في البطولة.
وانضمت ألكســندرا بوب هدافة 
منتخــب أملانيــا برصيد ســتة 
املباراة  عن  غابــت  والتي  أهداف، 
النهائيــة بســبب اإلصابة، إلى 
زميالتها  رفقة  املثالي،  التشكيل 
هيجيرينج  ومارينا  جفني  جيوليا 
ضمــت  كمــا  بوهــل..  وكالرا 
الفرنســية  املدافعة  القائمــة 
الوسط  سكينة قرشاوي والعبة 

اإلسبانية ايتانا بومناتي.
ريســه،  هيجه  تولت  ذلــك،  إلى 
صاحبــة الرقــم القياســي في 
عــدد املشــاركات مــع املنتخب 
للسيدات،  القدم  لكرة  النرويجي 
منصب املديــر الفني للمنتخب .. 
وتولت ريســه )53 عاما( املنصب 
خلفــا ملارتــني ســيوجرين الذي 
املنتخب  اســتقال عقب خــروج 
مــن دور اجملموعــات ببطولــة أمم 
أوروبا للســيدات التي أقيمت في 
إجنلترا في متــوز املاضي.وتضمنت 
هزمية  النرويجي  املنتخــب  نتائج 
0/ 8 أمام نظيره  ثقيلة بنتيجــة 
اإلجنليزي الذي واصل املشوار حتى 
ريسه في  باللقب.. وشاركت  توج 
188 مباراة دولية خالل مسيرتها، 
هدفــا   58 خاللهــا  وســجلت 

للمنتخب.
واعتلت ريســه خالل مســيرتها 
العالم  بــكأس  التتويج  منصات 
1995 وامليداليــة الذهبيــة فــي 
أوملبيــاد 2000 وبلقــب بطولة أمم 
وتولت ريســه   ..  1993 أوروبا عام 
تدريب املنتخب اإلجنليزي بشــكل 
مؤقت في العام املاضي، كما دربت 
فريق بريطانيا فيي أوملبياد طوكيو.

هيجه ريسه تتولى تدريب سيدات النرويج

مطالبات بتحسين أوضاع العبات ألمانيا بعد إنجاز اليورو
العواصم ـ وكاالت:

ُعنّي الالعب الدولي الســابق خوان رينوســو 
مدربــاً ملنتخب البيــرو لكرة القــدم خلفاً 
التأهل  بهدف  غاريــكا،  ريكاردو  لألرجنتيني 
إلى مونديــال 2026.. ويأتي تعيني رينوســو 
(52 عامــاً( بعد فشــل البيــرو بالتأهل إلى 
مونديال 2022، باخلســارة بــركالت الترجيح 
أمام أســتراليا في امللحق الدولي في حزيران 
املاضــي. وقال االحتــاد البيروفي إّنه ســيتم 
تقدميه أمس.. حمل رينوســو ألوان منتخب 
البيرو في 84 مباراة دولية وقاد كروس أسول 
إلى لقب الدوري املكســيكي العام املاضي، 
بعدما أحرز لقب الدوري البيروفي كمدرب مع 

أونيفرسيتاريو وملغار.
وكان غاريكا )64 عاماً( ترك منصبه بعد سبع 
سنوات قاد خاللها البيرو إلى مونديال روسيا 
2018، كانت األولى في 36 ســنة.. وتخوض 
البيرو مباراة ودية ضد املكسيك في الواليات 
املتحدة في 24 أيلول املقبل، قد تكون األولى 

لرينوسو على رأس املنتخب األول.

لندن ـ وكاالت:
أعلن فريق ليفربول اإلجنليزي بشكل رسمي 
عن جتديد عقد جنمه البرتغالي ديوغو جوتا.. 
ووقع جوتا الذي انضم إلى ليفربول عام 2020 
قادمــاً من وولفرهامبتــون، على عقد طويل 

األمد مع الريدز.
وشــارك جوتا مع ليفربول منــذ قدومه إلى 
األنفيلد فــي 85 مبــاراة أحــرز خاللها 34 
هدفاً ومنــح 9 متريرات حاســمة.وتوج جوتا 
مع ليفربــول بلقب كأس االحتــاد اإلجنليزي 
وكأس رابطة األندية احملترفة إضافة إلـى درع 

اجملتمـع.

روما ـ وكاالت:
أعلن نادي ميالن اإليطالي بشــكل رســمي 
عن التوقيع مع تشــارلز دي كيتالر قادماً من 
نادي كلوب بروج البلجيكي، حتى 30 حزيران 
2027.. وذكر النادي اللومباردي اخلبر في بيان 
رســمي بعد اجتياز الالعب للفحص الطبي 
مؤكداً أنه ســيرتدي القميــص رقم 90 مع 

الفريق.
ونشــأ دي كيتالر  املولود عام 2001 في قطاع 
شــباب كلوب بروج قبــل أن يظهر ألول مرة 
مع الفريق األول عــام 2019. ومنذ ذلك احلني 
شارك في 120 مسجالً 25 هدًفا، وفاز بالدوري 
البلجيكي ثالث مرات وكأس السوبر مرتني.. 
في تشــرين االول 2020، ظهــر ألول مرة مع 
املنتخــب البلجيكي فخاض معه 8 مباريات 

وسجل هدًفا واحًدا.
 وســيرتدي القميص رقم 90 مــع الفريق.. 
وتألق دي كيتالر املوسم املاضي في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا بقميص النادي البلجيكي، 
مما دفــع ميالن إلــى تقدمي نحــو 35 مليون 
دوري  إلــى  املكافــآت( جلذبه  يورو )تشــمل 
الدرجة األولى، وفًقا لألرقام التـــي نقلتهـا 

الصحافـة.
وميكن لدي كيتالر، بفضل فنياته وســرعته، 
اللعب فــي مركز صانع ألعــاب الرقم 10 أو 
على اجلناح األمين لهجوم الروسينيري.. ويأتي 
التعاقد معه أيضاً كجزء من سياســة بطل 
إيطاليا، العائد إلى القمة، املعتمدة بشكل 
خاص على الالعبني الشباب الذين يتمتعون 

بإمكانيات تطوير عالية.

خوان رينوسو مدربًا 
لمنتخب البيرو

ليفربول يجدد عقد 
البرتغالي ديوغو جوتا

ميالن ينهي إجراءات 
التعاقد مع دي كيتالر

العبات املانيا

تقرير 

كوااللمبور ـ وكاالت:

أعلن االحتاد اآلســيوي لكرة القدم عن 
رزنامة املواعيد اجلديدة ملسابقتي دوري 
أبطال آسيا وكأس االحتاد اآلسيوي والتي 
-2023 ســتعتمد انطالقاً من موسم 

2024.. وجاء هذا اإلعالن عقب مصادقة 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي على 
األندية  ملســابقتي  اجلديــدة  املواعيد 
بحيــث تنطلق من فصــل اخلريف إلى 
الربيع، بدالً من املواعيد الســابقة من 

فصل الربيع إلى اخلريف.
وتنطلق بطولة دوري أبطال آســيا في 
2023-2024 اعتباراً من الدور  نســخة 
التمهيــدي األول يــوم 8 آب 2023، في 
حني تقام مباريــات دور اجملموعات خالل 
املدة مــن 18 أيلول ولغايــة 13 كانون 
األول 2023. وفــي املقابل تقام مباريات 
األدوار اإلقصائية في املدة من 12 شباط 
إلى 24 نيسان 2024، على أن يقام الدور 
النهائي مــن مباراتي ذهاب وإياب يومي 

11 و18 أيار 2024. 
وفيما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال 
آسيا 2023-2024: مواعيد انطالق األدوار 
 8 األول:  التمهيدي  الــدور  التمهيدية: 
آب 2023. الــدور التمهيدي الثاني: 15 
و22 آب 2023. مواعيــد مواجهــات دور 
اجملموعات: اجلولــة األولى: الغرب يومي 

18 و19 أيلول 2023، الشــرق يومي 19 
و20 أيلول 2023.

أمــا اجلولة الثانية: الغــرب يومي 2 و3 
تشــرين األول 2023، الشرق يومي 3 و4 
تشــرين األول 2023.. واجلولــة الثالثة: 
الغرب يومي 23 و24 تشرين األول 2023، 
الشــرق يومــي 24 و25 تشــرين األول 

.2023
واجلولــة الرابعــة: الغــرب يومي 6 و7 
تشرين الثاني 2023، الشرق يومي 7 و8 
تشرين الثاني 2023.. واجلولة اخلامسة: 
الغرب يومــي 27 و28 تشــرين الثاني 
2023، الشــرق يومي 28 و29 تشــرين 
الغرب  2023.. اجلولة السادسة:  الثاني 
يومي 11 و12 كانون األول 2023، الشرق 

يومي 12 و13 كانون األول 2023.
األدوار اإلقصائيــة: دور الـ16 - الذهاب: 
 ،2024 12 و13 شــباط  الغرب يومــي 
الشــرق يومي 13 و14 شــباط 2024 .. 
دور الـ16 - اإلياب: الغرب يومي 19 و20 
شــباط 2024، الشــرق يومي 20 و21 
شباط    2024   .. ربع النهائي - الذهاب: 
الغــرب يومي 4 و5 آذار 2024، الشــرق 

يومي 5 و6 آذار 2024
ربع النهائي - اإليــاب: الغرب يومي 11 
و12 آذار 2024، الشرق يومي 12 و13 آذار 
2024.. نصف النهائي - الذهاب:  الغرب 
يوم 16 نيســان 2024، الشــرق يوم 17 
اإلياب:   - النهائي  2024.. نصف  نيسان 

الغرب يوم 23 نيسان 2024، الشرق يوم 
24 نيســان 2024.. النهائي - الذهاب: 
11 أيــار 2024.. النهائي - اإلياب: 18 أيار 

2024
من جهة أخرى تنطلق منافسات كأس 
 2024-2023 االحتاد اآلسيوي لنســخة 
من خالل الــدور التمهيــدي يوم 1 آب 

2023، وتقام مباريات دور اجملموعات في 
املدة من 18 أيلول إلى 14 كانون األول.

 وتقــرر أن يقــام قبل نهائــي املناطق 
خالل شــهر شباط 2024، على أن تقام 
املباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 
أيار 2024.. هذا وقرر االحتاد إلغاء قاعدة 
األرض، حلسم  خارج  املسجلة  األهداف 

تساوي الفريقني في مسابقات األندية، 
واســتبدالها بخــوض وقــت إضافي، 
وركالت الترجيــح عند احلاجة من أجل 
حتديد هوية الفائز اعتباراً من املوســم 

املقبل.
من جهة اخرى، أعلن االحتاد الســعودي 
لكرة القدم، عزمه الترشح الستضافة 

نهائيــات كأس آســيا لكــرة القــدم 
للســيدات 2026.. ومن املقرر أن يتقدم 
االحتاد الســعودي مبلــف متكامل إلى 
االحتــاد القــاري، يتضمــن الفعاليات 
واألحداث الرياضية العاملية واإلقليمية 
التــي اســتضافتها اململكة وحظيت 

بإشاة عاملية.
احتادات  فــإن  اآلســيوي،  لالحتاد  ووفًقا 
وأســتراليا  واألردن  الســعودية 
وأوزبكســتان، أبدت رغبتها هي األخرى 
في استضافة البطولة.. وأوضح االحتاد 
اآلســيوي عبر موقعه، أنه سيعمل مع 
الراغبة في  الوطنيــة  االحتادات  جميع 
اســتضافة البطولة، مــن أجل تقدمي 
أن  على  لالســتضافة،  الالزمة  الوثائق 
يتم اتخــاذ القرار النهائي واإلعالن عنه 

خالل 2023.
رئيــس االحتاد  وأكد ياســر املســحل 
الســعودي، أن اإلعالن عن نية الترشح 
الســتضافة كأس آســيا للســيدات 
2026، يأتي في ظل الدعم الال محدود 
الكبير  واالهتمام  الرشيدة  القيادة  من 
من وزير الرياضــة األمير عبد العزيز بن 
تركــي الفيصل.. وأضاف املســحل أن 
الرغبة في اســتضافة البطولة، جاءت 
من منطلق حتقيق قفــزات جديدة في 

ميدان كرة القدم النسائية باململكة.
ونــوه أن اخلطة الطموحة التي وضعت 
بشأن كرة القدم النسائية في اململكة، 

ال تســتهدف فقــط نشــر اللعبة أو 
البطوالت، لكن  التمثيل املشــرف في 
االحتاد السعودي يسعى لتقدمي نسخة 

مميزة لكرة القدم النسائية.
االحتاد  بــأن  املســحل حديثه  واختتم 
تكويــن  فــي  ســيبدأ  الســعودي 
جلنــة مختصــة للعمل علــى ملف 
االستضافة، وتقدميه بالصورة املشرفة 
للمملكــة، مــن أجل حتقيــق الهدف 
املنشــود.وينتظر أن تشهد كأس آسيا 
للسيدات 2026، البناء على أساسيات 
مت  والتي  للبطولــة،  الكبيــر  التــراث 
توســيعها من 8 إلى 12 منتخًبا، حيث 
كانت النسخة األخيرة التي أقيمت في 
الهند هذا العــام، األكبر على اإلطالق 
فــي تاريــخ البطولة خــالل العقدين 
املاضيني، وشــهدت أكبر وفد في تاريخ 

البطولة.
كذلــك شــهدت النســخة املاضية، 
تواجــد أكبر عدد من طواقم التحكيم 
في تاريــخ البطولة، حيث جرى تطبيق 
الفار للمرة األولى، وذلك اعتبارًا من دور 

الثمانية.
األرقام  املاضية،  النســخة  وســجلت 
األعلــى فــي التفاعــل الرقمــي، مع 
تســجيل أكثر من 270 مليون انطباع، 
و17 مليون تفاعل، و74 مليون مشاهدة 
للفيديو، عبر املنصات الرقمية اخملتلفة 

في االحتاد اآلسيوي.

اعتماد المواعيد الجديدة لمسابقة دوري أبطال آسيا
السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا للسيدات

لقطة من مباراة سابقة في دوري ابطال آسيا

ميونيخ ـ وكاالت:
ســجل آينتراخــت فرانكفــورت 
31.9 مليون  بلــغ  األملاني، عجــزا 
يورو بعد الضرائب، خالل املوســم 
املاضي، رغم تتويجه بلقب بطولة 
أوليفر  وأعلــن  األوروبي..  الــدوري 
فرانكنبــاخ املديــر املالــي لنادي 
آينتراخــت فرانكفــورت عن تلك 
األرقام خالل تقــدمي التقرير املالي 

للنادي عن موسم 2021 / 2022.
يتعلق  "األمــر  فرانكنباخ:  وقــال 
بأزمة كورونــا، ألن 13 من املباريات 
على  البوندســليجا  فــي   17 الـ 

ملعبنا وأربع من ست مباريات على 
ملعبنا في الدوري األوروبي، أقيمت 
بحضور جماهيــري محدود."وكان 
آينتراخــت فرانكفــورت قد أعلن 
1ر36  عن خســائر كبيرة بلغــت 
مليون يورو في املوســم الســابق 
2020 / 2021، الذي تأثر أيضا بأزمة 
جائحة كورونا.لكن حجم األعمال 
ازداد بفارق نحو 90 مليون يورو في 
املوســم املاضي ليصل إلى 8ر248 
مليون يورو، وهي ثاني أعلى قيمة 
حلجــم األعمال في تاريــخ النادي 
بعــد موســم 2019 / 2020 الذي 

سجل خالله 1ر278 مليون يورو.
وتزايــدت ديــون النادي مــن 3ر46 
مليون يورو إلــى 9ر62 مليون يورو، 
بينما انخفض الرصيد بنسبة 1ر4 

% إلى 9ر5 مليون يورو.
وقال فرانكنبــاخ :"بالطبع تزايدت 
الديــون خــالل فتــرة اجلائحــة. 
الديون  هــذه  تقليص  ســنحاول 
وحتقيــق التــوازن بــني الرصيــد 
حتقيق  يتوقع  أنه  والديون."وأضاف 
أرباح قليلة في املوسم املقبل، ألن 
الفريق سيشارك ألول مرة في دوري 

أبطال أوروبا، البطولة املربحة.

مدريد ـ وكاالت:
تغنى الروسي دانيل ميدفيديف، 
املصنــف أول عاملًيــا، مبا يقدمه 
اإلســباني رافائيــل نــادال هذا 
الرقــم  وحتطيمــه  املوســم، 
القياســي كأكثــر مــن تــوج 
في  اجلرانــد ســالم  ببطــوالت 
التاريــخ., وقــال ميدفيديف في 
صحيفة  نقلتهــا  تصريحــات 
»مــاركا« اإلســبانية: »لتعريف 
واحــدة: مذهل،  لدي كلمة  رافا 
ومحارب  مذهــل  مقاتــل  هــو 
مذهل وشــخص مذهل، ويتمتع 
نادال  ذهنيــة كبيرة«.وبات  بقوة 
لقًبا   21 إلــى  أول العــب يصل 
في البطوالت الكبرى في شــهر 

بالتغلب  املاضــي،  الثاني  كانون 
في  بالــذات  ميدفيديف  علــى 

نهائي أستراليا املفتوحة.
وعن ذلــك اإلجناز علق الروســي: 
مباراة مذهلــة، وجنح في  »كانت 
الوصــول بعدهــا إلــى 22 لقًبا 
روالن جاروس وكنت ســعيًدا  في 
للغاية من أجله، وكنت ســعيًدا 
أيًضا بوصول )نوفاك ديوكوفيتش( 
إلى 21 لقًبا فــي وميبلدون«.وعلق 
على اســتعداده للدفاع عن لقبه 
في بطولــة أمريكا املفتوحة، قال 
الصعب مقارنة  »من  ميدفيديف: 
مســتواي اليوم بالنظر إلى العام 
يتغير  الوضع  عــام  املاضي، فكل 

في اجلولة«.

وأضاف: »اجلســد يتغيــر والتنس 
كان   2021 عــام  أيًضــا،  يتغيــر 
جيًدا، وأنــا على ثقــة بأنني أبدأ 
اجلزء األفضل في موســمي اآلن«.
االنتصــار األهم في  إلى  وبالنظر 
مســيرته: »أكثر انتصــار أتذكره 
هــو الفوز علــى ديوكوفيتش في 
العام  املفتوحــة  أميــركا  نهائي 
املاضــي بالطبع، فهــذا االنتصار 
منحني اللقب األول في البطوالت 
الكبــرى«.وأمت: »هنــاك انتصارين 
آخريــن أقدرهما كثيرًا، الفوز على 
رافا فــي نصف نهائــي البطولة 
اخلتاميــة عــام 2020، ومن بعده 
الفــوز علــى دومينيــك ثيم في 

نهائي البطولة«.

جدة ـ وكاالت:
تأهل املنتخب الســعودي لنهائي 
بطولة كأس العرب للشباب حتت 
20 سنة، بعد أن حقق فوزا عريضا 
علــى شــقيقه الفلســطيني، 
بنتيجــة 5-0، مســاء امس، على 
ســتاد مدينة األمير ســلطان بن 

عبــد العزيــز الرياضيــة باحملالة. 
ســجل لألخضر الشــاب محمد 
بكــر فــي الدقيقــة )36(، وعبد 
اهلل رديــف )45 و64(، وعبد العزيز 
الرحماني  وصالــح   ،)66( العليوه 
(87(. واختــارت اللجنــة املنظمة 
للبطولة، قائد املنتخب السعودي 

مصعب اجلوير، كأفضل العب في 
املباراة، وذلك بفضل مســاهمته 

في تأهل األخضر إلى النهائي.
وتقــام املبــاراة النهائية مســاء 
يتواجه  املقبل عندمــا  الســبت 
الســعودية امام الفائــز من لقاء 

أمس بني اجلزائر ومصر.

بيروت ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد اللبناني لكــرة القدم، 
إليتش  ألكســندر  الصربــي  تعيني 
مديــرا فنيا ملنتخــب لبنــان األول. 
ويعرف إليتــش الكرة العربية عموما 

والسعودية خصوصا، حيث درب أندية 
األهلي الســعودي والرائد السعودي 
والقادســية  العراقــي  والشــرطة 
السعودي وفاز إليتش ببطولة الدوري 
خادم  وكأس   ،2011 عــام  الصربــي، 

األهلي  الشــريفني مع فريق  احلرمني 
عام 2012.ويبلغ مدرب منتخب لبنان 
اجلديد من العمــر 53 عاما. كما كان 
إليتــش العب مدافــع، عندما مارس 
كرة القدم من عام 1990 حتى 2004.

أبو ظبي ـ وكاالت:
رودولفــو  األرجنتينــي  أعلــن 
للمنتخب  الفني  املدير  أروابارينا 
اإلماراتــي لكــرة القــدم عــن 
الودية  املباريات  في  منافســيه 
التي سيخوضها ضمن معسكر 
أبوظبي املقرر في تشرين الثاني 
املنتخب  وســيخوض  املقبــل.. 
اإلماراتي خالل معسكر أبوظبي 
مباراتــني وديتني ضــد منتخبي 

 16 األرجنتني وكازاخســتان في 
و20 ، تشــرين الثاني ، يحسبما 
أفادت وكالة أنباء اإلمارات )وام(.. 
اإلمارات في  ويســتعد منتخب 
املقبلــة خلــوض ثالث  الفتــرة 
بطوالت هي كأس اخلليج وكأس 

غربي آسيا وكأس آسيا.
ويبــدأ األبيــض اإلعــداد لتلك 
في  خارجي  مبعســكر  الفتــرة 
النمسا بني 18 و28 أيلول املقبل، 

تتخلله وديتان لم يتم االستقرار 
عليهما حتى اآلن.

خالل  األرجنتيني  املدرب  وأوضح 
مؤمتر صحفي عقــد اليوم مبقر 
احتاد كــرة القــدم اإلماراتي في 
مدينة دبــي، أنه ســيبدأ اليوم 
ملتابعة  أوروبا  اخلميس جولة في 
معســكرات األنديــة اإلماراتية 
اســتعدادا  هنــاك  املقامــة 

للموسم املقبل.

آينتراخت فرانكفورت يسجل خسائر كبيرة

السعودية يبلغ نهائي كأس العرب للشبابميدفيديف يصف نادال بالمذهل

ألكسندر إليتش مدربا لمنتخب لبنان

اإلمارات تواجه األرجنتين 
في أبو ظبي استعدادا لكأس آسيا
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القيثارة والتحليق 
بدرع الدوري

اوال نبارك لفريق نادي الشرطة التحليق مبكرا 
بدرع الــدوري الكروي للموســم املنصرم إلى 
جانب نيل العبه املبدع احملترف السوري محمود 
املواس لقب هداف الــدوري املذكور.. نعم لقد 
جاءت نتائج الفريق الشــرطاوي لتؤكد النهج 
الصحيــح الدارة النادي العريق الــذي رافقناه 
ســنوات طوال وها هو يواصل املسيرة وتصدره 

الئحة الدوري بفارق كبير عن منافسيه.
نعم اقول ان هــذا التفوق والنجاح لهذا النادي 
العريق ومتيزه الكبير ارتكو على عدة عوامل هي 
الفنية والنفسية واالدارية ، هذه العوامل كان 
لها دور كبير على مســيرة الفريق الكروي حتت 
قيادة مالك تدريبي كفوء إلى جانب وجود اكثر 
من العب متميز خطــف االضواء وفي املقدمة 
الالعب املثابر محمود املواس الذي تصدر قائمة 

الهدافني واثبت وجوده هذا املوسم.
القيثارة غير فهو عال العال بفضل روح االسرة 
الواحدة الدارة النادي التــي وقرت كل امكانات 
التفــوق للمالك التدريبي إلــى جانب اجلمهور 
الوفي للشــرطة الذي ازر ويــؤازر فريقه الذي 
فكس صورة مشــرفة في جميع مبارياته التي 

خاضها امام منافسيه.
نعم لــإدارة دور كبيــر في مواصلــة الفريق 
مســيرته التي قطعها بنجــاح بعدما احتل 
املرحلة االولى حامال لقب بطل الشــتاء وهاهو 
يشــق الطريق إلى امام تاركا صورة رائعة وهي 
االولى له في افضل موسم كروي مثير ومتميز 
إلى جانب وجــود اكثر من العــب مميز وحتديدا 
املواس والالعب الســوري املكافح واملثابر الذي 
الهب حماس اجلمهور باهدافه املثيرة خصوصا 

جمهور الشرطة الوفي.
مبارك للشــرطة لقب الدوري الي يســتحقه 
بجدارة وبوركت جهود زمالء واســرة صحيفة 
شــرطاوي حتت قيــادة الزميل العزيز حســني 

اخلرساني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأ نــادي القوة اجلوية، إجــراء فحوصات 
طبيــة لالعبيــه احملليني، في مســتهل 
الذي  اجلديــد،  للموســم  التحضيــرات 
ينطلق مطلع تشــرين أول املقبل.. وغاب 
عن الفحوصــات الطبية، احملترفون، الذين 
ســيتم إخضاعهم لالختبارات الصحية 
حال وصولهم إلى بغداد في األيام املقبلة.
ويعتمد اجلهاز الفني للقوة اجلوية بقيادة 
قحطــان جثير، على االختبــارات البدنية 
في املرحلة الثانية، ويشــرف عليها أحمد 
جمعة مدرب اللياقة البدنية.. وســتكون 
احملطــة الثالثة خــالل األســبوع املقبل 
بإجراء التدريبات فــي ملعب الصقور، ثم 
الدخول في معسكر مغلق داخلي، بجانب 

معسكر آخر سيحدد الحًقا.
وباشــر فريق الصناعــة، مرانه األول على 
ملعبه بالعاصمة بغداد، حتضيرًا للموسم 
اجلديد.. وقــاد صادق حنــون، املدير الفني 
التي أقيمت وســط  التدريبات  للفريــق، 
أجواء حارة.. ومن املرجح أن تبدأ التدريبات 
جلميــع األنديــة العراقية في األســبوع 
املقبل، بعد اســتكمال الصفقات احمللية، 

عالوة على التعاقدات مع احملترفني.

بدء تحضيرات فريقي الجوية 
والصناعة لدوري الكرة الجديد 

إعالم الشباب والرياضة

أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان 
اخلاص مبجلس  االجتماع  ان  درجال 
الــوزراء برئاســة  رئيــس الوزراء 
االســتاذ مصطفــى الكاظمي ، 
متخض عن قرارات غاية في األهمية 
لكرة القدم العراقية، وحتديدا فيما 
يتعلق بدعم واسناد ملف البصرة 
لتنظيم بطولة خليجي 25 مطلع 

العام املقبل . 
االستجابة  انه متت   : وبنيَّ«درجال« 
بصورة مباشرة ملا تقدمت به وزارة 
الشــباب والرياضة من تخصيص 
البطولة  لتنظيم  الالزمة  االموال 
علــى أعلى مســتوى ، فضال عن 
إعطاء الصالحيات الكاملة حملافظ 
البصرة وتوفيــر جميع احتياجات 
احملافظــة، من دون تــرك اي جانب 
بأبهى  البطولــة  باخــراج  يتعلق 
صورة  ، مشــيرا إلى ان دولة رئيس 
الــوزراء كان داعمــا الــى اقصى 
احلدود على اعتبار ان البطولة متثل 
واجهة حضارية اقتصادية رياضية 

سياحية بإسم العراق . 
مجلــس  ان  »درجــال«  وأضــاف 
الوزراء قرر ايضا اســناد ملف دعم 
منتخبنا الوطني ومالكه التدريبي 
بتخصيــص مبلغ ثالثــة مليارات 
دينــار عراقــي إلعــداد منتخبنا 
الوطني لبطولة خليجي 25  ،كون 
هــذه البطولة لهــا رمزية كبيرة 
الرياضي، فضالً عن  لدى جمهورنا 
االخرى،  واملشــاركات  البطــوالت 
واختتم الســيد الوزيــر تصريحه 

بتقدمي أسمى آيات الشكر الى دولة 
الكاظمي  االســتاذ  الوزراء  رئيس 
والى جميع السادة الوزراء والسيد 
محافــظ البصــرة، واملســؤولني 
الداعمــني واملبادرين للمشــاركة 
في اســناد ملف البصرة لتنظيم 
بطولــة خليجــي 25 ، مذكرا بأن 
والرياضة  الشــباب  وزارة  مالكات 

التعاون  درجات  اقصى  تعمل على 
املشاركني  جميع  مع  والتنســيق 
البطولة،  تنظيم  في  واملساهمني 
ال ســيما االعالم الذي نعول على 
دعمه ايضا ليكون مرآة عاكســة 
على ما تشهده الساحة اليوم من 

اعمال كبيرة في هذا امللف.
من جهة أخرى، ترأس وزير الشباب 

والرياضــة عدنان درجال، أول أمس، 
اجللســة اإلعتيادية الثالثة لهياة 
املتقدم  املــالك  بحضــور  الــرأي 
للوزارة.. و في مســتهل اجللســة 
بالســادة  الوزير  الســيد  رحــب 
احلضور، وقال في كلمة قصيرة:   أن 
املسؤولية حُتتم علينا التدقيق في 
كل قرار تتخذه الوزارة، وليس عيًبا 

اإلجراءات  ومراجعة  النظــر  إعادة 
ومن  احلقيقي،  اإلصــالح  أجل  من 
هذا املنطلــق فإن عملية التدقيق 
التي تقوم بها اللجنة املشــكلة 
لهــذا الغرض في إجــراءات عمل 
دوائر الــوزارة، ســتكون تباًعا في 
جميع دوائــر الوزارة وليــس دائرة 
واحدة فقــط، والتغييرات اإلدارية 

الُشــعب واألقسام  في مسؤولي 
وحتى معاونّي املدير العام للدوائر، 
احلوكمة بشكلها  هدفها تطبيق 
في  احلماس  روح  وبــث  الصحيح، 
الذين  املوظفني  نفوس كثير مــن 
يستحقون تسنم مهمة وظيفية 
أعلى وجتديــد حيوية العمل داخل 

كل دائرة من دوائر الوزارة.
و دعا »درجــال« الى اتخاذ خطوات 
للمضــي  وناجحــة  صحيحــة 
بالعمل علــى وفق نظام احلوكمة 
االلكترونيــة، وأعقــب الكلمــة 
مناقشــة جدول أعمال اجللســة 
في  عدة  تضمنــت محــاور  التي 
اجلانبني الشبابي والرياضي، أبرزها 
11006 لسنة  التصويت على قرار 
2020 اخلــاص باملُنــح، لإحتــادات 
التصويت  وإعتماده حلني  الرياضية 
على التعلميات اجلديدة واملصادقة 
عليها وإقرارها، الى ذلك ناقشــت 
هيأة الرأي ملف القاعات الرياضية 
مبختلــف انواعهــا واليــة اصدار 
لتكون  رســميا  افتتاحها  اجازات 
الشــباب  وزارة  مــن مســؤولية 
وزارات  مــع  بالتعاون  والرياضــة، 
املعني،  واإلحتاد  الداخلية والصحة 
التي  املشــتركة  الضوابط  ووضع 
تؤمن عدم اســتخدامها الغراض 
بعيدة عن الرياضــة واحلاق الضرر 
بشــبابنا من مرتادي هذه القاعات 
التــي انتشــرت في جميــع مدن 
العراق بصورة الفتــة ، ودعت الى 
لوضع  املشتركة  اللجان  تشكيل 
الضوابط اخلاصة واصدارها باقرب 
باآللية  الشــروع  قبيــل  فرصــة 

اجلديدة للعمل.

مجلس الوزراء  يخصص ثالثة مليارات دينار
 للتعاقد مع المالك التدريبي للمنتخب الوطني 

أعلن دعمه ملف خليجي 25 في البصرة

منتخبنا الوطني في مباراة سابقة

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

تتقافز أســماء عدة فــي احلديث عن 
جنــوم املالكمــة وما حتقــق فيها من 
إجنــازات، وبرغــم ان ابطالنا املعروفني 
اخدوا حصتهم من الشــهرة، بيد ان 
هنالــك من املالكمني الذين ســجلوا 
نتائج مهمة في وقت غاب ذكرهم في 
الكثير من املناسبات.. احد هؤالء الذين 
تألقوا في احللبــات، وكانوا في الظل، 
برغم جناحاتهم، هو البطل، أحمد غامن، 
الذي تركنا له مساحة في صحيفتنا 
لعدد اليوم ليتحدث عن مســيرته في 
اللعبة، ومحطــات مهمة في رحلته 

مع رياضة الفن النبيل.. فقال: 
تعود حكايتي مع رياضة املالكمة لعام 
1981 عندما كنت العباً لفئة االشبال 
في مركز شــباب 14 رمضان باشراف 
املدرب الراحل عيسى جواد عبد األمير.. 
ترشــحت بعدهــا إلى فئــة الفتيان 
ومثلت ناديي الرشيد ثم الزوراء بقيادة 

املدرب اخلبير سعيد عبد احلسني.
ونتيجــة تفوقي في بطــوالت األندية 
احمللية واحرازي لقب األفضل في العراق 
خلمــس مــرات توالياً في نــزاالت وزن 
51 و54 و57 علــى صعيــد اللعب في 

بطوالت احتاد املالكمة املركزي وفي وزن 
60 عندما مثلت فريق احلرس اجلمهوري 
في بطوالت ألعاب اجليش، نتيجة هذا 
التفوق نلت شــرف متثيــل العراق في 

العديد من البطوالت اخلارجية.

ذهب شباب العرب
ففي عام 1987 شاركت ضمن منتخب 
الشــباب فــي بطولة العــرب ونلت 
الوســام الذهبي في املنافسات التي 
أقيمــت في األردن، وفــي العام التالي 
شــاركت في لقاء ودي دولي أقيم في 
مصر ثم حل املنتخب الشقيق ضيفا 
على منتخبنا في بغداد بلقاء ودي اخر، 
وفي هذيــن اللقاءين متكنت من الفوز 

بوسامني ذهبيني توالياً.

ضمن تشكيلة املتقدمني
اما أولى مشاركاتي في فئة املتقدمني 
ضمــن تشــكيلة املنتخــب الوطني 
فكانــت عام 1989 في بطولة آســيا 
التي أقيمت منافســاتها في الصني، 
وأحرزت الوســام البرونــزي، وفي هذه 
عباس كلف  زميلــي  البطولة حصل 
علــى الوســام ذاتــه، في حــني توج 

إسماعيل خليل بالوسام الذهبي.

حلبات الفلبني 
وفي العام ذاته أحرزت الترتيب اخلامس 
في بطولة العالم التي جرت مبوسكو.. 
ثــم أتت مشــاركتي املتميزة جدا في 
الدورة  إلــى  التأهيلية  بطولة آســيا 
األوملبية، فشــهدت حلبــات الفلبني 

عــام 1992 تفوقي بخطف الوســام 
الفضــي، برغــم انني اشــتركت في 
البطولة وانا اعاني من إصابة، حققت 
الفــوز على مالكما يابانيــا في النزال 
األول وخســرت امام مالكم من كوريا 
اجلنوبية،  وهو ما اسهم بتأهيلي إلى 

أوملبياد برشلونة العام ذاته، ومعي كان 
إســماعيل خليل والراحل فراس ناجي 
املدرب ســعيد عبد احلسني،  باشراف 
فــي األوملبياد لعبت نزالني األول انتهى 
ملصلحتــي امام العب مــن تايلند في 
حســن خســرت مع مالكم بريطاني 

بفارق ضئيل من النقاط.
1998 ضمن نزاالت البقعة  وفي العام 
الدولي، توجت بالوســام الذهبي بعد 
إيقاعــي الهزمية مبالكمــني من األردن 
وفلسطني وسوريا في النهائي، لتكون 
قبل  خارجيا،  مشــاركاتي  اخــر  هذه 

التوجه إلى التدريب واعتزال اللعب.

في التدريب
عم عمله فــي التدريب، أوضح بقوله: 
بــدأت العمل في قاعــة أهلية، حتى 
رشحني الدكتور موسى جواد للعمل 
فــي املركــز الوطني لرعايــة املوهبة 
الرياضيــة واحلمد هلل فقــد التحقت 
بالعمــل منــذ العــام 2014 واواصل 
رحلتي في اعداد أجيال جديدة باللعبة 
مع كوكبــة من رفاقــي املدربني اهل 
اخلبرة والبطوالت وأصحاب التخصص 
االكادميي، وال بد من الثناء على جهود 
د. موســى جواد الــذي يهتم باملدربني 
ومينحهم فرصة العمل ويعزز ثقتهم، 
كما انني شــاركت في احلصول على 
شــهادة املســتوى األول في التدريب 
فــي دورة أقيمت فــي بغــداد، ونلت 
فيها أســاليب جديدة في علم تدريب 

املالكمة.

مواهب واعدة
ونركز في العمل التدريبي ببناء صحيح 
جليل واعد من املالكمني، اذ نستقطب 
الختبارات  ووفقــا  الالعبني  عشــرات 
خاصــة يتم اإلبقــاء علــى األفضل 
منهم، ســيما ان مركز املوهبة اصبح 
يشــكل رافدا مهما البطال املالكمة 
الذين تخرجــوا منــه واصبحوا جنوم 
اللعبة وميثلون املنتخبات الوطنية في 
عليهم  وتعتمد  اخلارجيــة  البطوالت 
ابــرز األندية فــي تشــكيالتها على 

الصعيد احمللي.

دعم املوهوبني
أمتنى  الغــراء،  جريدتكم  خــالل  ومن 
املوهبة  ملركــز  الدعــم  يتواصــل  ان 
الرياضيــة، لتعزيز العمل واكتشــاف 
األلعاب  في شــتى  الواعدين  االبطال 
التي يعتمدها املركز الوطني، ســيما 
ان املنتخبــات الوطنيــة اعتمدت في 
اختياراتها علــى عناصر مركز املوهبة 
الرياضيــة فــي متثيل العــراق ضمن 
الثقة  وكانــت  اخلارجية،  البطــوالت 
في محلهــا بعد اثبــات العبي املركز 
جــدارة كبيرة فــي اعتــالء منصات 
بالكؤوس  العراق  إلى  والعودة  التتويج 

واألوسمة املتقدمة.

أحمد غانم.. تألق في حلبات المالكمة وامتهن تدريب الموهوبين
استذكر مشاركته في أولمبياد برشلونة واحرازه فضي القارة 

أحمد غامن

حسام عبد الرضا*  
دخل منتخبنا الوطني للناشــئني 
لكرة اليد  معسكرا في محافظة 
الســليمانية هو الثالــث له بعد 
 ، والســليمانية  أربيل  معسكري 
استعداد للمشــاركة في بطولة 

والتي  التاسعة  بنســختها  اسيا 
ســتقام في اململكــة البحرينية 
خــالل املــدة مــن 20 لغايــة 31 
آب اجلــاري، ومن املؤمــل ان يغادر 
منتخبنا باشــراف مدربه الكابنت 
العاشــر من  ظافر صاحــب  في 

إيران  إلــى دولــة  الشــهر اجلاري 
للدخول في معسكر خارجي اخير 
تتخلله خوض مباريات مع منتخب 

الناشئني اإليراني.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
للشــطرجن،  املركزي  االحتاد  أعلن 
أمس، حصول أحد العبي املنتخب 
على لقب »أســتاذ دولــي«، من 
قبل االحتــاد الدولي للعبة.. وقال 
عضو احتاد الشطرجن ضمير جبار، 
جزا  أحمد  العراقــي  »الالعب  إن 
جمال، حصل على لقب أســتاذ 
 ،)International Master( دولــي 

معتبراً ذلك »إجنازاً استثنائياً«.
وأضاف جبــار، أن »اعتماد جمال 
كأســتاذ دولــي، جاء مــن قبل 
االحتاد الدولي، فــي ضوء النتائج 
الدولية واملســتوى الكبير، الذي 
العراقي«،  املنتخب  العب  يقدمه 
الفتاً إلى أن »أحمــد جزا، أصبح 
الالعــب رقــم 8 الــذي يحصل 
على هــذا اللقب، بعــد أن كان 

للعــراق 7 أســاتذة دوليــني في 
هــذه اللعبــة«.وكان أحمد جزا 
جمال، قد أحرز )الوسام الذهبي( 
في بطولة العــرب األخيرة التي 
في  بغداد،  العاصمة  احتضنتها 
)قاعــة قرطبة( بفنــدق املنصور 
ميليا، وشهدت منافسات مثيرة 
العربية  الــدول  منتخبــات  بني 

املشاركة.

نعمت عباس:
احلــارس الكويتــي الصغير بدر 
محمد بدر   تولد 2012يلعب في 
اكادمييــة   القادســية الكويتي 
شــارك فــي بطولــة كواتــرو 

لالكادمييــات في عجمــان وعبر 
عن موهبته من خالل املســتوى  
املتميــز الــذي ظهر بــه خالل 
املباريات ونال تكرمي  املســؤولني 

على البطولة.

بدر .. اصغر  حارس في بطولة 
كواترو لالكاديميات

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتحــت،  أمــس، دورُة احلــكام 
ذي  محافظِة  فــي  املُســتجدين 
قار مبشــاركِة نحــو )٤٠( حكماً 
االحتادُ  يقيمها  والتي  مســتجداً 
املركــزي لكــرِة القدم بإشــراف 
جلنِة احلــكام، وبالتعاون مع االحتادِ 
الفرعّي فــي احملافظة.وقاَل رئيس 
االحتاد الفرعّي، فرقد الصريفي: إن 

الدورة تهدُف إلى اكتشاِف حكاٍم 
مســيرة  رفِد  على  قادريــن  جدد 
الصفارِة العراقّية في الســنوات 
املقبلة. مشيراً إلى الدعم الكبير 
الــذي يوليه احتادُ الكــرة لقضاِة 
املالعب، والعمل علــى ضِخ دماٍء 
التحكيم،  إلــى مجــال  شــابٍة 
والدفــع بعناصر جديــدٍة مؤهلة 
العراقّية. الصفــارة  لــواء  حلمِل 

الــدورة،  فعاليــات  وتشــتمُل 
أيــام، على  لثالثة  التي تســتمر 
محاضراٍت عمليٍة ونظريٍة وتطوير 
القــدرة البدنّية للحــكام اجلدد ، 
واطالعهــم على آخــر التطورات 
في قانــوِن التحكيم.ويحاضر في 
الدورة الدكتــور محمد عرب إلى 
جانــِب لؤي صبحــي وأحمد عبد 

احلسني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للكرة  الشــرطة  نــادي  أعلــن 
الالعب  مــع  تعاقده  الطائــرة، 
عباس ريــاض، قادما من البحري، 
لتمثيــل الفريــق في املوســم 
املقبــل.ومت أيضــا اإلعــالن عن 
متديــد عقــود الثنائــي )عباس 

حيــدر وســيف عــادل( ، بعــد 
املســتويات املتميــزة لهما في 
إدارة  املنقضي.وأنهت  املوســم 
التي  اإلجراءات  جميع  الشرطة، 
تخــص الالعبــني وعقودهــم، 
الذين  العبيهــا  أوراق  وإكمــال 
سيمثلون الفريق بشكل رسمي 

املمتاز.وتأتي هذه  الــدوري  خالل 
االســتعدادات من أجل التجهيز 
املقبــل،  للموســم  املناســب 
مع  والتعاقد  التجديد  ومواصلة 
الفرق  بغية مقارعة  دماء شابة، 
الكبيــرة، والوصول إلى منصات 

التتويج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضي  الطــب  دائرة  اختتمــت 
فعاليــات   الطبيعــي،  والعــالج 
الــدورة التخصصية في اإلصابات 
الرياضية اخلاصة بالركبة والكاحل 
ملدة  اســتمرت  والتي   ، والكتــف 
التمارين  قاعــة  أيــام، على  ثالثة 
العالجيــة في مبنــى الدائرة مبقر 
الوزارة، ومبشاركة أخصائيي العالج 

الطبيعي في الدائرة، ومتدربني من 
وزارة الصحــة، وكليــة التقنيات 
خارج  مــن  ومعاجلــني  الطبيــة، 
تهدف  مجانية  دورة  وهــي  الوزارة 
الى زيادة اطــالع املعاجلني واقيمت 
العالج  فــي  األخصائي  بإشــراف 
الطبيعي مبركز سبيتار املتطور في 
قطر هاني علي قاســم.. وتضمن 
برنامج الدورة فــي أيامها الثالثة، 

التطــرق مــن الناحيــة النظرية 
والتطبيقيــة، إلــى اإلصابات في 
مفصل الكاحل، والركبة، والكتف 
.. وأشار احملاضر إلى الطرق احلديثة 
الرياضية،  اإلصابات  وعالج  لتأهيل 
والتي يتم إتباعها في مستشفى 
نظرية  سبيتار مقدما شــروحات 
االصابات  تداعيات  لتالفي  وعملية 

الرياضية. 

ناشئة اليد يعسكر في السليمانية

 ثامن العب عراقي يحصد لقب 
»أستاذ دولي« في الشطرنج

افتتاح دورة للحكام المستجدين في ذي قار 

ثالث صفقات تدعم طائرة الشرطة

دورة تخصصية في اإلصابات الرياضية

بدر محمد بدر
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لالستاذ األديب السيد محســن املوسوي – حفظه 
اهلل – حضــوره الفاعل في امليــدان الثقافي واألدبي 

واملعرفي .
ومن أروع مزايــاه تصديه الى تعريف القّراء مبا يصدر 
من كتب ودراسات وبحوث تعنى باجلوانب العقائدية 
واألخالقية واالنســانية وهو ينهــض بهذه املهمة 
اجلليلــة فــي زمن انصــرف فيه معظــم املثقفني 
املعاصرين عــن املتابعة الدقيقــة للحراك الفكري 
والعلمــي واألدبي واملعرفي وكل الشــؤون املرتبطة 

بالدين واالخالق ...
ومــن هنا أصبح القدوة للُكّتــاب الواعني احلريصني 

على التنوير والتغيير للواقع الفاسد .
--2

ولقــد كتب مؤخراً عــن كتابنا املوســوم ) دموعي 
على احلســني هويتي ( مقالة ضافية عكست روحه 
االميانية وأشــواقه الروحيــة ووالءه الصادق العميق 

لالمام احلسني )ع( .
لقد كتبها ونحن علــى ابواب عامنا الهجري اجلديد 
)1444(، وشهر محرم احلرام هو شهر األحزان واحلداد 
على ســيد الشهداء االمام احلســني )ع( الذي وقف 
بكل بطولة وبســالة أمام جيــش كثيف من أعداء 
اهلل واالنسانية اجترح بحقه وبحق امليامني من أهل 
بيته وأصحابه أفظَع مجازر التاريخ، مجسداً أحقاد 
اجلاهلية على االســالم، وقد امتزج اجلانب املأساوي 
الدروس  بأثمــن  الرســالي احلافل  باجلانــب  املُوجع 
في الثبات علــى املبدأ، والفداَء مــن اجل العقيدة، 

واملواجهة الساخنة لقوى الظلم والظالم .
 – -3

والبُــدَّ أْن نزجي للســيد املوســوي –حفظه اهلل – 
شــكرنا اجلزيل وثناءنا اجلميــل مصحوباً بالدعوات 
اخلالصــة له بخيــر الدنيا واآلخرة واالســتمرار في 
العطاء الثر والتألق في فضــاء التنوير واإلبداع، وأْن 
يكتبنا اهلل واياه في ديوان محبي االمام احلســني )ع( 

ويرزقنا شفاعته يوم الورود .
الكاظمية املقدســة         حســني السيد محمد 

هادي الصدر 
29 /12 /1443 هـ 

29 /7 /2022 م 

من مكتبتي ...
الكتاب  : دموعي على احلسني عليه السالم هويتي 

تأليف  : ســماحة العاّلمة الســيد حسني السيد 
محمد هادي الصدر  ، حفظه اهلل 

الطبعة  : األولى  / ١٤٤٢هج _ ٢٠٢٠م 
عدد الصفحات   : ١٢٨ صفحة  

فــي مكتبتي ثالثة كتب لســيدنا احلجة الســيد 
حســني السيد محمد هادي الصدر  ، حفظه اهلل  ، 

خاصة عن اإلمام احلسني عليه السالم  :
_ في رحاب اإلمام احلســني عليه الســالم  ، حروف 

متوهجه وأحزان متأججة .
_ كربالء ، امللحمة اخلالدة واملدرسة الواعدة .

_ وهذا الكتاب الذي نعرضه اآلن  .
ولغة سيدنا العاّلمة الصدر،  حفظه اهلل ، هي لغة 
الســهل املمتنع  ، واللغة الناصعة البيان  ، واخلالية 
من الغمــوض والتعقيد  ، والقريبــة من النفوس  ، 

والداخلة بدون استئذان إلى القلوب .
لغة شــفافة  ، بعيدة عن الّلف والــدوران  ، يعطي 
املوضــوع حّقه  والفكرة بتمامها  ، لغة مغمســة 
بأريج اآليات القرآنية  ، وعبير نهج البالغة  ، وحسب 
اللغــة شــرفاً إذا اســتمدت نصاعتهــا وبالغتها 

ووضوحها من هذين املصدرين املباركني  .
وحينمــا تكــون الكتابة عن اإلمام  احلســني عليه 
السالم  ، فتكون بوصلة البوح  ، ورهافة الشعور فوق 
املســتوى املتعارف في الكتابة  ، ولهذا يقول سيدنا 

احلجة الصدر  ، حفظه اهلل  :
) الدمــوع هي احلبر الــذي نكتب بــه والءنا لإلمام 

احلسني عليه السالم وعشقنا لنهجه .
وهي احلبــر الذي نكتب فجيعتنــا مبصابه العظيم 
وما عاناه وهو يخوض ملحمة عاشــوراء ضد البغي 

والطغيان والظلم الغاشم ( .
ولثورة اإلمام احلســني عليه السالم  جوانب متعددة  
، فلها اجلوانب الفكريــة التي التنتهي في التحليل 
والتبصرة  ، واســتخالص الدروس  ، وتفكيك معاني 
هذه النهضة الثورية املباركة التي حفظت اإلسالم 
مــن االندثار  ، كما خطط لــه األمويون  ، كما لهذه 
امللحمة اجلانب املأســاوي الذي يهّز اإلنســان  ، من 
األعماق  ، مهمــا كانت توجهــات ومعتقادت ذلك 
اإلنســان  ، ولهذا يقول ســيدنا العالمــة الصدر  ، 

حفظه اهلل  ، :
) إن اجلانَبنْي _ الفكري واملأساوي  _ في قضية اإلمام 
احلسني عليه السالم متالزمان اليصّح على اإلطالق 

التفكيك بينهما ( .
إن إقامــة مجالس العزاء احلســيني،  خصوصاً في 
شــهر محرم احلرام  ، قد ابتدأ منذ السنوات األولى 
لفاجعــة الطف ، وليســت حالة ُمْحدثــة  تبناها 
شيعة أهل البيت عليهم السالم في القرون األخيرة  

، يقول سيدنا احلجة الصدر،  حفظه اهلل  :
) واملتأمــل في تأريــخ أهل البيت عليهم الســالم 
يجد أن األئمة الهداة من أبناء اإلمام احلســني عليه 
الســالم كانوا يُقيمون بأنفســهم مجالس العزاء 
عليه مركزين على ما القاه أبــيُّ الضيم وأهُل بيته 
وأصحابه علــى يد العتاة املارقني من فظائع وجرائم 

تُقرح اجلفون وتبكي العيون  ( .
ويتطرق ســيدنا احلجة الصــدر  ، حفظه اهلل  ، إلى 
مسألة مهمة  ، وتصحيح مغالطة تاريخية  ، سارت 
عليها أغلب الدول العربيــة  ، وهي اعتبار األول من 
شهر محرم احلرام  هو رأس السنة الهجرية  ، غفلًة 
أو  تغافــالً ،،والتدقيق الصحيح فــي تأريخ العصر 

النبوي الشريف  ، يؤكد على خطأ هذا اإلعتقاد.
ج2 على عدد الثالثاء القادم

االديب القدوة )1(

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - وداد ابراهيم:
الســينما فنونــا عدة ومن  احتوت 
منا ال يقّر بخاصيــة وفاعليتها في 
مترير اخلطابــات واألفــكار لدى فئة 
واســعة مــن اجلمهور فــي العصر 
السينما  وعاشت  واملعاصر؟  احلديث 
العراقية عصرها الذهبي وقدمت ما 
يصل الى 100 فيلم، وتشهد ساحة 
الســينما العراقية االن ظهور جيل 
جديد من الشباب من صناع سينما 

االفالم القصيرة والوثائقية.

حملت معي حلمي
 عباس النجــار احد صنــاع االفالم 
يســتعد لتقدمي فيلــم جديد ومن 

االفالم القصيرة .
الصباح اجلديد التقت النجار وحتدث 
قائال: كانت الســينما حلما يعيش 
فلم  منــذ طفولتــي كبطل  معي 
او مخــرج حملت هــذا احللم معي 
حني ســافرت الى ســوريا فدرست 
فــي معهــد اهلي عــام 2005 وفي 
تلك الفترة كانت االعمال الســورية 
تنفيذها في  ويتــم  تنتج  والعراقية 
ســوريا لألحداث السياســية التي 
كانــت في بلــدي فكانــت فرصتي 
دور  لــي  للمشــاركة فيهــا، وكان 
في املسلســل الســوري "التغريبه 
الفلســطينه" مع اخملرج الســوري 
 2006 عــام  انزور  اســماعيل  جندت 
وبعدها شــاركت في مسلســالت 
عراقية منها "فيروز واحلب والسالم و 

حب في الهند." 

الركود
بغــداد وكان  الى  2014 عــدت  عام 
الركــود  يلف االعمــال الفنية لكن 
املعروف ان املســرح ميثل احلياة التي 
ال تتوقــف وفي كل مرحلــة تكون 
هناك اعمال تعبر عن الواقع السائد 

لذا كانت االعمــال اجلادة قد احتلت 
واقتصرت  العــروض،  من  مســاحة 
على عــدد من الشــباب منهم من 
لذا  الفنون  ومعاهــد  خريجي كلية 
قدمت مسرحية "اعلى املنابر" كاتبا 

ومخرجا تتحدث عن شهداء الكرادة 
بعدها  اعمالــي  وتوالت  عــام2016 
ملســرحية  ومخرجا  كاتبــا  فكنت 
"غلطة ابي" اما على صعيد االفالم 
افالما هي "الظمأ  فكتبت واخرجت 

2018 و مســألة وقــت 2020 وحاله 
طارئــه 2021 " وكانــت كلها افالم 

قصيرة انتجت بشكل شخصي.

وجوه معروفة
 واكمــل النجار: االن ســأنتهي من 
كتابة ســيناريو فلم "طريق بغداد" 
وســأقوم بإنتاجه ان لــم اجد جهة 
تقــوم بذلك وســأختار شــخصية 
مهمة ومعروفة لبطولته ومبشاركة 
ممثلني شــباب من الذيــن لم يجدوا 

فرصة لهم. 
واضاف" املعروف ان السينما العراقية 
االن هي ســينما االفالم القصيرة  اذ 
تعتمد على فنون وتقنيات ووســائط 
وتنتظم جميعها  وتنسجم  متعددة، 
ضمن نسق فني يشتمل على حزمة 
كثيفة من العالمات والرموز الداللية 
التي تشــكل فــي النهايــة خطاباً 
سينمائيا له اهميته اذ ان الكثير من 
االفالم العراقية حصد اجلوائز العاملية،  
والبعــض االخر وصل الى االوســكار 
وحقــق جناحــات دوليــة ألن صناعة 
الســينما االن تعتمد طريقة االخراج 
واملعروف  احلديثة،  والتقنيــة  اجلديدة 
انتاج االفالم القصيرة يتم بشكل  ان 
ذاتي، وهذا ما شجع الكثير من صناع 
الســينما من الشــباب للدخول الى 
عالم االفالم الوثائقية، والتي جتد لها 
جمهورا واســعا باإلضافة الى االفالم 
القصيرة والتي صنعــت جيل كامل 
مــن اخملرجني الشــباب مــن خريجي 
بعد  اجلميلة.  الفنون  ومعاهد  كليات 
ان تراجعت ســينما االفــالم الروائية 
الطويلة وذلك بســبب ضعف االنتاج 
وعــدم وجــود جهة تدعــم اخملرجني 
في هــذا اجلانــب، وبعــد ان نفضت 
املؤسســات الفنية يديهــا عن انتاج 
افالم روائية طويلة لتغلق الســينما 

الروائية ابوابها.

بغداد - سمير خليل:
في حي الوزيرية ببغــداد وفي محلة 
301 شــكل عــدد من شــباب احمللة 
فريقــا تطوعيا الدامــة وصيانة ازقة 
صاحب  محلتهم،  ومتنزهات  وشوارع 
الفريق هيثم  ورئيس  التأسيس  فكرة 
جواد عبــد اهلل قال: تأســس فريقنا 
عددنا  ووصــل  بيننا  فيمــا  بالتعاون 
الى )25( متطوعا من الشــباب فقط 
باعمار متقاربة، اما الشابات فيدعمن 
الفريــق اعالميا من خــالل صفحات 
التواصــل االجتماعــي، حصلنا على 
موافقة قائمقامية قضاء االعظمية، 
موافقة فقط ومن دون دعم، علما اننا 

نعتمد على أنفســنا ذاتيا في تهيئة 
مستلزمات عملنا".

واضاف:اســتقبل ســكان محلتنــا 
كبيرين،  وتعــاون  بقبــول  مبادرتنــا 
التنظيف  فــي  تنحصر  نشــاطاتنا 
وانارة الشــوارع باملتابعة والتنســيق 
مــع الدوائــر اخلدمية، امانــة بغداد، 
الكهربــاء، املاء، اما املــدارس فهناك 
خطة مســتقبلية ملتابعتها، باكورة 
عملنــا كانــت تنظيف وانــارة احد 
متنزهات احمللة وحملة تنظيف للزقاق 
رقم 5، وسنقوم بحملة مماثلة في زقاق 
رقم 4، اضافة لترتيب وانارة متنزه آخر 

في محلتنا.

شباب متطوعون يقدمون الخدمات ألهالي الوزيرية

المخرج عباس النجار: سينما اليوم تعتمد 
األفالم القصيرة و"طريق بغداد" عملي الجديد

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحت الفنانة التشكيلية العراقية املغتربة سهى 
احملمدي املقيمة في العاصمة االردنية عمان معرضها 
الشخصي الثالث حتت عنوان )رأي للوقت( على قاعة 

"جودار" في العاصمة األردنية عمان، ضم املعرض الذي 
حضره جمهور عربي وعراقي نوعي ونخبوي متابع 
ومهتم اضافة الى عدد من الفنانني التشكيليني 

واالعالميني واصدقاء الفنانة وزمالئها أكثر من ثالثني 
عمال فنيا وبقياسات مختلفة ، تضمن املعرض جتربة 
احملمدي الفنية املمتدة عبر سنوات طويلة من اخلبرة 

ألعمالها في فن الرسم بألوان االكريليك والزيت مت 
رسمها بأسلوب تعبيري غني باخلط واللون.

والتشكيلية سهى احملمدي خريجة أكادميية الفنون 
اجلميلة بغداد 1998 قسم التصميم الطباعي، وهذا 

هو معرضها الشخصي الثالث بعد معرضيها )أغنيات 
ومدن( و)حياة موازية(، عملت مصممة لعدد كبير من 

الكتب واجملالت، كما صممت العديد من اجلداريات، لها 
مشاركات عديدة في معارض جماعية عربية ودولية 

وحصلت على شهادات وجوائز تقديرية فيها.

متابعة - الصباح الجديد:
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد 
النبوي، إزالة احلواجز الوقائية احمليطة باحلرم املكي، وذلك 

بالتزامن مع بدء موسم العمرة.
وقال الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد 

النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، في بيان، إن" 
القرار يهدف لتسهيل املناسك خصوصا مع الكثافة 

التي بدأ يشهدها احلرم املكي الشريف تزامنا مع موسم 
العمرة."

ونشر حساب رئاسة شؤون احلرمني، أمس األربعاء، مقطع 
فيديو يرصد اللحظات األولى لرفع احلواجز الوقائية 

احمليطة باحلرم املكي، بعد صدور القرار.
وفي األول من متوز 2020، مت وضع احلواجز الوقائية حول 

محيط الكعبة ألول مرة، ضمن تدابير مواجهة فيروس 
كورونا باململكة.

وفي الثالث عشر من حزيران املاضي، قررت السعودية رفع 
اإلجراءات االحترازية املتعلقة مبكافحة جائحة كورونا، 

وفقا لوكالة األنباء السعودية "واس".

"رأي للوقت" معرض للتشكيلية 
سهى المحمدي في عمان

إزالة الحواجز الوقائية 
المحيطة بالكعبة

بغداد - الصباح الجديد:
يشــارك الفنان عزيــز خيون بعمل 
كبير بقســم الدرامــا اإلذاعية في 
شــبكة اإلعالم العراقي، تزامناً مع 

حلول شهر محرم احلرام.
ولفت خيون إلــى أن "االذاعة تبقى 
من الفنون املسموعة مهما تعددت 
اجلمالية"،  والوســائط  الفضائيات 
معربا عن ســعادته في "العودة الى 
اإلذاعة بعد غياب طويل، واملشاركة 
الطف(  )قيامــة  إذاعــي هو  بعمل 
املســرح  الفن في  مبشــاركة جنوم 

واإلذاعة والتلفزيون".
 مؤكــدا أن "هــذا العمــل يؤكــد 
احلسني  لإلمام  العظيمة  الســيرة 
)عليه الســالم(، التي بقيت شاهدة 
على الصمود والثبات واملبدأ والقيم 

النبيلة".
وأشــار إلى أن "دوره في املسلســل 
لــه الثقــل األكبر، كونه يجســد 
شخصية )الراوي( الذي يروي األحداث 
التاريخية ضمن أحداث املسلســل 

قبل وبعد واقعة الطف".

متابعة  - الصباح الجديد:
حصلت نينا باّنايا على لقب "ملكة جمال 
بعد  املتزوجات2022-"  للســيدات  روسيا 
فوزها على 25 متسابقة. وأشار القائمون 
على مســابقة "ملكة جمال الســيدات 
" في روســيا هــذا العام إلــى أن الفائزة 
باللقب تبلغ من العمر 40 ســنة، وهي أم 
لثالثة أطفال أعمارهم 11 و15 و16 سنة، 
وصاحبة شركة دولية لألعمال الفندقية. 
ووصل إلى نهائي مسابقة "ملكة جمال 
روسيا للسيدات املتزوجات" هذا العام 25 

متسابقة، أصغرهن 21 عاما من مدينة 
روستوف، وأكبرهّن عمرها 64 سنة من 

مدينة موســكو، وحصلــت الفائزة 
فرصة  على  للتمثيــل باللقب 

مبسلســل 
نــي  يو تلفز

ستشارك 
فيــه 

ملمثلــة  ا
الروســية 

 ، ة لشــهير ا
ليســيا  و أ

جيليزنياك.
ومت تتويج الفائزة 
في املسابقة هذا 
العام خالل حفل 

جرى في موسكو، 
وبحضور عدد كبير 
الشــخصيات  من 
واملشــاهير  الفنية 

املوضة  عالــم  فــي 
واجلمال واألزياء.

" قيامة الطف " عمل إذاعي 
جديد للفنان عزيز خيون

"نينا باّنايا" تفوز بلقب أجمل 
سيدات روسيا المتزوجات 

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:
النجمة اللبنانيــة ميريام فارس كانت 
من بــني النجوم الذيــن حرصت على 
التأكيد على أنها وصلت للعاملية، ليس 
من خالل حصولهــا على جوائز عاملية 
شــهيرة، ولكن من خالل اســتعراض 
تفاعــل جمهورهــا في إحــدى الدول 
األسيوية مع بعض من أغانيها، لتؤكد 
أنها متتلــك جمهورا عامليا وليس عربيا 

فقط، فنشــرت تدوينة عبر انستغ.رام 
قالت فيها: "مليارات املشاهدات تنتقل 
من تيك تــوك إلى انســتغرام، بعدما 
كسر األرقام القياســية حتدي الرقص 
على أغنية "قومــي" وحقق ٨،٤ مليار 
مشاهد على تيك توك، ها هو اآلن يغزو 
انستغرام بشــكل جنوني خاصًة في 
الهند مبا أّن منصة تيك توك محجوبة 
في هذا البلــد، فانتقــل التحدي من 

تيك توك الى انستغرام ودخل كل بيت 
وشارع ومنطقة في العالم".

العادة  "جرت  تدوينتهــا:  في  وتابعت 
أن التحديــات التي تطلق على مواقع 
ألسبوعني  تدوم  االجتماعي  التواصل 
او ثالثــة كحــٍد أقصــى، أمــا حتدي 
مازال مســتمر حتى  رقصة قومــي 
الســاعة ويطّور نفسه يوما بعد يوم، 
ها هو ينتشــر اآلن بقالب جديد وهو 

 head دمــج أغنية لألطفــال
 shoulders knees and
لينتشر  قومي  بأغنية   toes
التحدي مجدداً بشكل  هذا 
التدوينة  وأرفقــت  جنوني"، 
الفيديوهات  بلقطات مــن 
التي ســبق ونشرها بعض 
اجلمهــور الهنــدي عبــر 

حساباتهم.

ميريام فارس تحتفي بجمهورها في الهند
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