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بغداد - وعد الشمري:
التيار  بان  مطلعــة  مصادر  أفادت 
الصدري يرفض تشــكيل حكومة 
جديــدة، مؤكــدة أنها مــع بقاء 
الكاظمي  مصطفــى  حكومــة 
إلجــراء االنتخابــات املبكرة وذلك 
وعدم  االقتــراع  حيادية  لضمــان 
عن  وحتدثت  بالنتائــج،  التالعــب 
املقبلة  للمرحلــة  برنامج عمــل 
ونزع  الفاسدين  يتضمن محاكمة 
زعيم  ومحاسبة  املنفلت  السالح 
ائتالف دولــة القانون نوري املالكي 

عن التسريبات.
لكــن قوى في االطار التنســيقي 
البرملــان  حــل  قبولهــا  رهنــت 
بحصــول توافق وطنــي مع إجراء 
تعديالت على قانونــي االنتخابات 

ومفوضيتها.
وقال نائب مســتقيل فــي التيار 
الصــدري، أن »الشــعب العراقي 
يرفض جميع أنواع احلكومات التي 

تخرج من عباءة الفاسدين«.
وأضــاف، أن »التيار الصدري يرفض 
فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة 
بعد ان يشــّكل االطار التنسيقي 
حكومتــه ويقدم محمد شــياع 

السوداني رئيساً للوزراء«.
وأشــار القيادي الصــدري، إلى أن 
يشترط  االنتخابات  نزاهة  »ضمان 
وال  الوزراء مستقالً  أن يكون رئيس 

ينتمي إلى القوى السياسية«.
وأوضح، ان »بقاء حكومة مصطفى 
االنتخابــات  إلجــراء  الكاظمــي 
املبكــرة أفضل من الذهــاب إلى 
االحزاب  عليها  تســيطر  حكومة 
التي كانت سبباً في وصول العراق 

إلى ما نحن عليه حالياً«.
وأورد القيادي الصــدري، أن »اخليار 
الوحيــد الــذي أمامنا هــو بقاء 
بوصفهــا  الكاظمــي  حكومــة 
حكومــة تصريف أعمــال وتعمل 
علــى إجــراء االنتخابــات املبكرة 
الثانيــة كمــا أجــرت االنتخابات 

املبكرة األولى العام املاضي«.
وبــن، أن »احلكومة التــي يتطلع 
بعد  تشــكيلها  إلى  الصدريــون 
االنتخابات املبكــرة لديها برنامج 

جميــع  محاســبة  يتضمــن 
القضاء  إلى  بإحالتهم  الفاسدين 
يد  املنفلــت من  الســالح  ونــزع 
الفصائل املسلحة ومنع التدخالت 

اخلارجية«.
الصــدري، »وجود  القيــادي  ونفى 
زيارة مرتقبــة مت احلديث عنها في 
وسائل االعالم لزعيم حتالف الفتح 
هادي العامــري إلى زعيــم التيار 
الصدري مقتــدى الصدر«، مؤكداً 
ان »الصدر متمســك مبوقفه ولن 

يتأثــر بالضغوط ولــن يتراجع عن 
خيــار الذهــاب إلى حــل البرملان 

واالنتخابات املبكرة«.
ولفت، إلــى أن »منهاج الصدرين 
زعيم  محاســبة  ايضــاً  يتضمن 
ائتالف دولــة القانون نوري املالكي 
عن التسريبات األخيرة التي تعرض 
فيها إلى احلكومة والدولة والقوات 
املسلحة واملرجعية الدينية وزعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر«.
أن  إلى  الصــدري،  القيادي  ومضى 

»حق االطار التنســيقي في تقدمي 
مرشــح رئيــس مجلس الــوزراء 
أنتهى بخروج الشعب العراقي إلى 
مجلس النواب واملضي نحو حله«.

من جانبه، ذكر عضو حتالف الفتح 
محمــد البياتي، فــي تصريح إلى 
البرملان  »حل  أن  اجلديد«،  »الصباح 
والذهاب إلى انتخابات مبكرة ليس 

حالً جذرياً لألزمة السياسية«.
»هنــاك  ان  البياتــي،  وأضــاف 
إليها  االلتفات  ينبغي  مشــكالت 

واالنســداد  املــأزق  من  للخــروج 
السياسي بنحو دقيق«.

وأشــار، إلــى أن »الــدورة احلالية 
انتخابات  بعــد  للبرملــان جــاءت 
ازدادت  قــد  واملشــكلة  مبكــرة، 
ولم يتــم حلها«، منوهــاً إلى أن 
»االطار التنســيقي يطالب بإجراء 
تعديــالت على قانــون االنتخابات 
ومفوضيتها، قــد مت تثبيت وجوب 
إجــراء التعديالت مبوجــب قرارات 

قضائية«.
وأورد البياتــي، ان »الســؤال الذي 
ينبغــي طرحــه حاليــاً، هــل أن 
البرملــان احلالــي قادر علــى إجراء 
األوضاع  التعديالت فــي ظل  تلك 

الراهنة«.
املهمة  »النقطة  أن  وشــدد، على 
وجوب  تثبيتهــا، هي  ينبغي  التي 
حصــول توافق وطنــي بن الكتل 
السياســية علــى حــل البرملان 
املبكرة،  االنتخابات  إلــى  والذهاب 
وبالتالي ينبغي معرفة رأي املكونن 

العربي السني والكرد«.
وأنتهــى البياتي، إلــى أن »االطار 
التنسيقي متى ما وصل إلى قناعة 
بأن إنهاء االنسداد السياسي بحل 
البرملان واالنتخابات املبكرة وباتفاق 
القوى الوطنيــة جميعها فأن لن 

يقف أمام إجرائها«.
التيار الصدري مقتدى  وكان زعيم 
الصدر قد أكد فــي تغريدة أمس 
االول أن الدعــوة إلى حــل البرملان 
واالنتخابــات املبكــرة أصبحــت 
مطلبــاً وطنيــاً، مثمنــاً املواقف 
املؤيدة لها من الكتل السياســية 

وباقي الفعاليات االجتماعية.

االطار التنسيقي يشترط التوافق وإجراء تعديالت على المفوضية لقبولها

الصدريون يرفضون تشكيل حكومة جديدة 
تشرف على االنتخابات ويطالبون ببقاء الكاظمي

متابعة ـ الصباح الجديد:
ادان مركــز ميترو املعني بشــؤون 
االعتداءات  واالعــالم،  الصحافــة 
مارســتها  التــي  واالنتهــاكات 
الصحفين  بحــق  االمنية  القوات 
محافظــات  فــي  واملتظاهريــن 
احلريات  مرصد  طالــب  إقليم،فيما 
واحملاكم  األمنية  القوات  الصحفية 
كردســتان  إقليم  فــي  القضائية 
بالتعامل وفق القوانن النافذة التي 
والتعبير  الصحافــة  حرية  تضمن 

واحترام النظام الدميقراطي.
واوضــح مركــز ميتــرو فــي بيان 
تســلمت الصباح اجلديد نســخة 
منه ان تلك االنتهاكات طالت حتى 
اعضاء فــي البرملان الذين يتمتعون 

بحصانة دستورية.
واضاف البيان ان مركز ميترو سجل 
عــددا كبيرا من االنتهــاكات بحق 
الصحفين فقد ســجل املركز 75 
57 صحفيــا وقنات  اعتداء بحــق 
 23 اعتقال  انــه مت  وبــن  اعالمية، 
قنوات  اربــع  ومهاجمة  صحفيــا 
اعالمية ومنع 16 قناة من التغطية 
واصابــة ثمانية صحفيــن بالغاز 

املســيل للدموع ومصادرة 23 عدة 
موقع  واغــالق  الصحفي  العمــل 

الكتروني واحد. 
اجلديد  اجليــل  حراك  رئيــس  وكان 
شاســوار عبد الواحد قــد دعا الى 
مظاهــرات امــس االول الســبت 
ومحاربــة  باالصــالح  للمطالبــة 
الفســاد فــي االقليم االمــر الذي 
دفع بالقوات االمنية الى االنتشــار 
التي حددهــا احلراك  املناطــق  في 

للتظاهر. 
ولعل مــن اهم األدلة على التعامل 
القمعي مع التظاهرات يتجلى فيما 
أصدرتــه محافظة الســليمانية، 
وقيادي في االحتاد الوطني، اذ اصدرت 
محافظــة الســليمانية توضيحا 
للــرأي العام جاء فيــه; بعد إتخاذ 
كافة االجــراءات القانونية من اجل 
احلفاظ على االمن واالســتقرار في 
اقليم كردســتان، نعلــن للجميع 
بأنه ال يوجد حالياً اي عضو برملاني 
وال اعالمــي موقوف لــدى اجلهات 

االمنية. 
بدوره قال قيادي في االحتاد الوطني 
انــه لم يكــن هنــاك اي عنف في 

وامنا  املتظاهريــن  التعاطــي مــع 
العامة  االمــالك  اجــراءات حلماية 
على  واحلفــاظ  املواطنن  وامــالك 
تعطيل  وعــدم  االقليم  اســتقرار 
احلياة العامة، كما مت اطالق ســراح 
جميع النــواب والصحفين معتبرا 
القوة غير املفرطة مسالة طبيعية 
االســتخدام مــن اجل انســيابية 

احلركة واحلياة العامة. 
 وفــي اربيل ودهوك مــا زال مصير 

عشــرات الصحفين مجهوال بعد 
ان قامت قوات مســلحة مجهولة 
دور عــدد من  الهويــة، مبداهمــة 
الصحفين والنشــطاء واقتادتهم 

الى جهة مجهولة. 
وكان حراك اجليــل اجلديد قد اعلن 
القــوات االمنيــة باعتقال  قيــام 
التابعن  البرملان  اعضاء  من  سبعة 
القوات  اعتقلــت  كمــا  للحركة، 
االمنية 35 من اعضاء اجمللس االعلى 

للحركة وبعض الناشطن فيها.
الواحد  عبد  ســروة  النائب  وكانت 
زامنت تســارع احــداث امس األول 
في اإلقليم، فدعت مجلس القضاء 
األعلى الــى التدخل في ما يتعرض 
اليه املتظاهرون من ممارسات ليست 

قانونية، ونشرت على تويتر:
»األحداث الســريعة فــي اإلقليم 
اخلاضعة  غير  االعتقــال  وعمليات 
للقوانــن االحتادية تســتدعي من 

مجلس القضــاء األعلى االحتادي أن 
يكون له موقف من هذه العمليات 
اجلديد  اجليل  نواب  بحق  املستنكرة 
ذوي احلصانــة القانونيــة وبحــق 
املواطنــن العزل.. لــذا أدعو رئيس 
مجلس القضاء للتدخل ووقف هذه 

االنتهاكات«.
رئيس  امــس االحد لفتــت  وخالل 
كتلة اجليل اجلديد الكردية ســروة 
عبــد الواحــد امس االحــد، ان ما 
احداث يــوم اول امــس دليل على 
خوف احزاب الســلطة في االقليم 

من صوت الشعب .
وقالــت عبــد الواحــد فــي مؤمتر 
صحفي، أن »تظاهرات يوم اول امس 
في الســليمانية كانــت تظاهرات 
شــعبية كغيرها التي تنطلق في 
شــوارع بغداد وتطالــب باخلدمات 

وتعديل الوضع االقتصادي«.
وأضافت، ان »السلطات في االقليم 
قمعت التظاهرات برغم ان الدعوات 
كانت لالحتجاج السلمي«، مشيرة 
الى ان »اكثر من 600 معتقل القي 
القبض عليهم من قبل قوات االمن 
في االقليم في كافة مدن االقليم«.

واشــارت عبــد الواحــد الــى، ان 
ستستمر  االقليم  في  »التظاهرات 
حتى تتحقق مطالب ابناء الشعب 
في اقليم كردستان«، الفتة الى ان » 
ما حــدث يوم امس دليل على خوف 
احزاب الســلطة فــي االقليم من 

صوت الشعب«.
وفي الســياق، دعا مرصــد احلريات 
النقابــات  جميــع  الصحفيــة 
واالحتــادات واجلمعيــات واملراصــد 
املعنيــة بحقوق االنســان وحقوق 
الصحفيــن مبــا فيهــم نقابــة 
الصحفيــن الكردســتانين ، إلى 
العمل على إصدار مواقف واضحة 
إزاء حملة االعتقاالت األخيرة وتقييد 
الصحافة، كما دعا القوات األمنية 
واحملاكــم القضائيــة فــي إقليم 
كردستان إلى التعامل وفق القوانن 
والتي  إقليم كردستان،  في  النافذة 
والتعبير  الصحافــة  حرية  تضمن 
الدميقراطــي،  النظــام  واحتــرام 
عن  التوقف  على ضــرورة  وشــدد 
تعرقل  بيروقراطية  إجــراءات  اتباع 
عن  اإلعــالم، فضالً  عمل وســائل 
جتنــب اعتقال العاملــن في اجملال 

الصحفــي واحتجازهم تعســفياً 
بتهم غير واضحة.

 ووثقــت مصــادر مرصــد احلريات 
الصحفية خالل الســاعات الـ 48 
املاضيــة، في محافظــات اإلقليم 
اعتقال  الثالث، شهادات عن حاالت 
أو  أوامر قضائيــة، أو مضايقة  دون 
أو مصــادرة معدات،  منع تصويــر 
اعتقال معظم مراسلي  عن  فضالً 
قنــاة NRT التي تعــرض عدد من 

مكاتبها أيضاً إلى حمالت.
واورد مرصد احلريــات الصحفية أن 
رهن  املعتقلــن مازالوا  مــن  عدداً 
االعتقال، وأن ظــروف االحتجاز في 

كثير من املراكز سيئة للغاية.
الصحفيــن  عشــرات  واصــدر 
والقنــوات االعالمية بيانــا اعتبروا 
فيه االنتهــاكات التي حصلت ضد 
الصحفيــن في اقليم كردســتان 
يــوم الســبت العــرض االخير في 
مسلســل انتهاك حرية الصحافة 
وحق التعبيــر عن الراي في اإلقليم 
احلريات  بانتهاك  حكومته  متهمن 
التي كفلها الدســتور للمواطنن 

ومنها حق التظاهر السلمي.

75 اعتداء يطال 57 صحفيا واعتقال 23 من زمالئهم وسبعة نواب ومهاجمة اربع قنوات اعالمية
»ميترو« يسجل خالل قمع تظاهرات إقليم كردستان وفي يوم واحد..

 * سروة عبد الواحد: االعتقاالت دليل على خوف أحزاب السلطة من صوت الشعب

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

مصر تأمل انهاء التصعيد واحتواء الموقف
تباطؤ االقتصاد العالمي يتهدد أسواق3في غزة وتوقعات بإعالن هدنة قريبة

6النفط ويبقي األسعار في مستويات أدنى

بغداد ـ الصباح الجديد:  
النزاهــة االحتاديَّة  دعت هيئــة 
عن  لإلبــالغ  املُواطنن  جميــع 
الفساد والفاسدين، داعيًة إياهم 
وبالغاتهم  شــكاواهم  لتقدمي 
الرسميَّـــة،  منافذهــا  عبــر 
والتعاون معها لتنفيذ عمليَّات 

الضبط باجلرم املشهود.
وأكــد املركــز اإلعالمــيُّ فــي 
النزاهة امس االحــد أنَّ الهيئة 
تُِهْيــُب باملُواطنن ممَّن يتعرَّضون 
للُمساومة واالبتزاز والرشى أثناء 
ُمراجعتهم للدوائر احلكوميَّة أو 
الحظوا شبهات فسادٍ حتوُم حول 
وزارات  ــات إحدى  ملفٍّ من ملفَّ

ساتها، تُهيُب بهم  الدولة وُمؤسَّ
عن  لإلبالغ  واإلسراع  املُبادرة  إلى 
دًة أنَّ جميع الشكاوى  ذلك، ُمؤكِّ
محطَّ  هي  املُتسلَّمة  والبالغات 
ويُتََّخــُذ فيها  الهيئة  اهتمــام 

إجراٌء فور تسلُّمها.
وأشار املركز إلى أنَّ منافذ الهيئة 
والبالغات  الشــكاوى  ــي  لتلقِّ
 ،)154( اجملانــي  بالرقم  تتمثَّــُل 
hotline@  ِّوالبريد اإللكترونــي

إلى حضور  إضافًة   ،  nazaha.iq
املُشتكي ملقرِّ ُمديريَّات ومكاتب 
حتقيــق الهيئــة فــي بغــداد 
واحمُلافظــات لتقدمي الشــكاوى 

والبالغات.

أنَّ الهيئة تلفُت نظر  ويُنبُِّه إلى 
البالغات  أن تكون  إلى  املُواطنن 
قدر  واإلثباتات  باألدلة  ُمســندًة 
التجنِّي  عــن  بعيداً  اإلمــكان، 
وتلتزم  ــة،  الكيديَـّ والبالغــات 
باحلفاظ  جانبهــا  مــن  الهيئة 
على سريَّة عمليَّة اإلبالغ وهويَّة 
املُساهمة  أنَّ  ُموضحًة  املُبلغن، 
في هذه احلملة مُيثُِّل واجباً وطنياً 
نبيــالً يفضــي إلــى ُمكافحة 
مســالكه  وتقليص  الفســاد 
فضالً  العام،  املال  على  واحلفاظ 
عن تقــدمي اخلدمــات الفضلى 
للمواطنــن، وعــدم تعرُّضهم 
لالبتــزاز واملســاومة مــن قبل 

ضعاف النفوس.   
النزاهــة  هيــاة  رئيــس  وكان 
القاضي )عالء جواد الســاعدي( 
قد حثَّ ُمديريَّات ومكاتب حتقيق 
الهيئــة على احلضــور امليدانيِّ 
ـــسات اخلـــدميَّة،  فــي املُؤسَّ
ــي والتحرِّي الدقيـــق؛  والتقصِّ
للوقوف على حقيقة ما يتعرَّض 
لــه املُراجع من حــاالت االبتزاز 
تعاطي  بنيَّة  دة  املُتعمَّ والعرقلة 
استـــبانة  خالل  من  الرشــوة 
التي  الرشـوة  ُمدركـات  قـياس 
تُــوزَُّع بن املُراجعــن، وتصعيد 
وتيــرة عمليَّــات الضبط باجلرم 

املشهود.

بغداد - الصباح الجديد:
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم 
بحق  املؤبد  بالســجن  حكمّا  األحد، 
اشــتركوا في جرمية  أربعة مجرمن 

استهداف مطار بغداد بالصواريخ.
)واع(  العراقية  األنبــاء  ونقلت وكالة 
بيانــا جمللــس القضاء األعلــى جاء 
فيــه، أن »محكمة جنايــات الكرخ، 
أصدرت حكماً بالســجن املؤبد بحق 
اشــتركوا في جرمية  أربعة مجرمن 
بالصواريخ   بغداد  مطار  اســتهداف 

بتأريخ 28 / 1 /  2022«.
أن »احلكــم بحق  البيــان،  وأضــاف 

املادة  الحكام  اســتناداً  يأتي  اجملرمن 
الرابعة/ 1 من قانون مكافحة االرهاب 

رقم 13 لسنة 2005«.
وفي الثامن والعشرين من يناير 2022، 
تعرض مطار بغداد الدولي إلى قصف 
إلى  ذلك  أدى  كاتيوشــا،  بصواريــخ 
إحلاق ضرر بإحدى طائرات األســطول 
العراقي. وكان هذا هو الهجوم األول 
الذي يســتهدف مطار بغداد الدولي 
بشكل مباشر من مجموعة هجمات 
تنفذها ميليشــيات مســلحة على 
املطــار، بحجــة اســتهداف قواعد 
أميركيــة هنــاك. وبعــد الهجــوم 

بساعات، ومن خالل كاميرات املراقبة 
ومعلومات استخبارية، ألقت القوات 
االمنيــة القبض على احــد منفذي 
الهجوم، يسكن قضاء أبي غريب غرب 
بغداد، وتبن فيما بعــد أنه ُجند من 
السيارة  قبل ميليشيات مبهمة نقل 
الصواريخ  قاعــدة  حتمل  كانت  التي 

وإطالقها باجتاه مطار بغداد الدولي.
وباشر القضاء آنذاك، بالتحقيق معه 
اعترافاته،  خــالل  معلومــات  فقدم 
أوصلت الســلطات إلى القبض على 
ثالثة آخريــن بناًء علــى أوامر قبض 

قضائية.

وجتدر اإلشــارة في هــذا الصدد، الى 
ان هــذا أول حكم يصدر ضد منفذي 
الهجمــات الصاروخيــة على مطار 
بغداد الدولي. وقال مصدر قضائي في 
هذا الشأن، إن »هذا احلكم ليس األول 
األول  لكنه  امليليشيات،  عناصر  على 
الذي يتعلــق بالهجمات الصاروخية 
على مطار بغداد الدولي«. وأضاف أن 
»أحكاماً ســابقة صدرت ضد عناصر 
في امليليشــيات بتهم أخــرى، واآلن 
يتم العمل على التحقيق ومحاكمة 
عناصــر متهمة بقضايــا أخرى وفق 

األدلة واالعترافات«.

النزاهة تدعو لإلبالغ عـن االبتزاز والفساد في الدوائر الحكومية  السجن المؤبد وفق قانون اإلرهاب ألربعة مجرمين 
استهدفوا مطار بغداد الدولي 

بعد استفحال مشكلة مساومة المواطن على اكمال معاملتهألول مرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  للذهب  العاملي  اجمللس  أعلن 
االحــد، ان العــراق صعد عشــر 
34 طنا ليصل  مراتب بعد شرائه 
الى املرتبــة 30 من بن أكبر الدول 

امتالكا الحتياطي الذهب عامليا .
وأورد اجمللس في جدوله لشهر آب 
احلالي،  للعام  االحدث  اجلدول  وهو 
إن »البنــوك املركزيــة العامليــة 
إلى  111.19 طنــاً صافياً  أضافت 
العاملية«،  الذهــب  احتياطيــات 
مبينة أن »اجلزء األكبر من االرتفاع 
ناجت عن عمليات شــراء من العراق 
)33.97 طًنــا(، بينما واصلت تركيا 
الشــراء مبقــدار) 26.60 ( طنــا، 
واشترت اوزبكستان )26.44 ( طنا، 
وكازخستان ) 15.79( طنا، والهند 

) 8.39 ( اطنان«.
وأضــاف أن »أملانيــا كانــت أكبر 
البائعــن في هذا الشــهر حيث 
قامــت ببيــع )3.36( أطنــان من 
0.80( طن  يليها منغوليا)  الذهب 

يليها اإلمارات ) 0.27( طن«.
كما اشــار اجمللس إلى انه »مبوجب 
للعراق  الكبيرة  الشــراء  عمليات 
والبالغــة 34 طنــا فإنــه صعد 
عشــر مراتب ليصل الــى املرتبة 
30 مــن أصل 100 دولــة مدرجة 
للذهب  احتياطي  بأكبــر  باجلدول 

 130.4 الذهب  لتبلغ حيازته مــن 
طنــا، وهي متثــل %11.5 من باقي 

احتياطاته االخرى«.
واوضح ان »العراق أصبح رابع أكبر 
احتياطــي للذهب عربيــا بعد ان 
كان سادســا متجاوزا بذلك مصر 
وليبيا التن احتلتا املرتبة اخلامسة 

والسادسة على التوالي«.
عامليــا ما زالت الواليــات املتحدة 
االمريكية األولى على باقي الدول 
العالم  في  للذهــب  حيازة  بأكبر 
وبواقــع 8.133 طنا تليهــا أملانيا 
3.355 طنا، ومن ثم جاءت إيطاليا 
2.451 طنا، فيما تذيلت جمهورية 
الوس باملرتبــة 100 و بواقــع 0.9 
أطنان تســبقها جمهورية الراس 

االخضر بواقع طن واحد«.
وكان العــراق قــد اعلــن في 27 
حزيران املاضي عن شــراء كميات 
جديــدة من الذهب مبــا يقرب من 
)34( طنًّا، وبنســبة زيــادة قدرها 

%35 على ما كان في حيازته.
يذكر أن مجلــس العاملي للذهب 
يقــع مقره في اململكــة املتحدة 
ومعرفة  واســعة  خبــرة  وميتلك 
عميقة بالعوامل املسببة لتغيير 
الســوق ويتكون أعضاؤه من أكبر 
شركات تعدين الذهب في العالم 

وأكثرها تقدماً.

البالد تحتل المركز 30 عالميا والرابع 
عربيا في اكبر احتياطي للذهب

قفزت عشر مراتب بشرائها 34 طنا 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة االتصــاالت امس 
األحد، أنها بصــدد التعاقد مع 
شركة استشارية إلنشاء القمر 
الصناعي، بعد توقف املشــروع  

قبل  عشرة إعوام. 
وقال مدير عــام دائرة العالقات 
اخلارجيــة واإلعالم فــي الوزارة، 
األنباء  لوكالة  األعرجــي،  عادل 
»القمــر  إن  »واع«،  العراقيــة 
الصناعي مشروع طموح توقف 
منــذ العام 2012 ومــرَّ بظروف 

وجود  وعــدم  اإلرهابي  داعــش 
موازنــة«،  و«منــذ العام 2013 
موازنة  ترصد  لــم  اليوم  لغاية 

استثمارية لهذا املشروع«. 
وأشار إلى، أنه »مت طرح مناقصة 
علنيــة للشــركات، واآلن نحن 
فــي طــور تعاقد مع شــركة 
استشــارية لتحديد املتطلبات 
واملواصفــات الفنيــة للقمــر 
الصناعي، ولــن يكلف ميزانية 
الدولــة أي مبالغ علــى املوازنة 

االستثمارية«.

االتصاالت بصدد التعاقد
مع شركة استشارية النشاء القمر 

الصناعي الموعود



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

الدولية  املدارس  مدير قســم  قال 
البصرة عباس  ديوان محافظة  في 
فاضل : ان جتربة املــدارس الدولية 
فــي البصرة هــي جتربــة جديدة 
اشتغلنا عليها منذ عام ٢٠١٩ في 
وقت مجلس احملافظة ومتت موافقة 
وتخصيص  املشــروع  على  اجمللس 
املبالغ الالزمة له وقد تبّنى املشروع 
محافظ البصرة املهندس أســعد 
للمحافظ  األول  والنائب  العيداني 
التميمي  طاهــر  محمد  املهندس 
ومت التعاقد مع شركة لبنانية وهي 
شــركة عاملية متخصصة مبجال 
والعلوم لتقوم  والتعليــم  التربية 

باإلشراف واملتابعة وإدارة املدارس.

هكذا جنح عامنا 
الدراسي االول

وأضاف : مت اختيار ٢٠ مدرسة وأول 
دوام لهــذه املــدارس الدولية كان 
في العام الدراســي املاضي ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٢ ونحــن في هذا املشــروع 
النســتهدف التلميــذ فقط وإمنا 
االدارة املدرســية ايضــا واملتمثلة 
الى  اضافة  واملعلم  واملعاون  باملدير 
... ومت اختيار  ولي األمــر واجملتمــع 
إدارات مدرســية مميزة ومت تدريبهم 
علــى كل مايتضمنــه مشــروع 
املــدارس الدوليــة مثل الــدورات 
والتنميــة  باحلاســوب  اخلاصــة 
البشرية ألن االدارة املدرسية ركيزة 
مهمة لهــذا املشــروع وقد مت زج 
هذه اإلدارات في خمس دورات داخل 
الدراسي ودورة  املنهج  العراق حول 
في لبنــان اضافة الــى دورات اون 
أســبوعي من خالل  وبشكل  الين 
الشــركة مع املتابعة اليومية من 
خالل الكروبــات اخلاصة باملعلمني 
مــن جهــة واملــدرب اللبناني من 
جهــة أخرى ونحن النتــرك املعلم 
ابــدا فاملتابعــة مســتمرة معه 
وهناك تأكيــدات مهمة جدا على 
معلمينا في هــذه املدارس ومنها 
استثمار الدقائق اخلمس األولى من 
الدرس على ســبيل املثال بالتحاور 
مع التالميــذ باألمور التي تعزز من 
قابلياتهم ونقدمها نحن لألســرة 
التربوية والتي بدورها توصلها الى 

التالميذ واستثمار الدقائق العشر 
األخيــرة باألمور التربويــة األخرى 
التــي نحددها ايضــا  وهكذا يتم 
اســتثمار الدرس ومعلمونا رائعون 
جــدا بالتعامل التربــوي املطلوب 
املطلوب  النجــاح  حتقيق  وكيفية 
في الدرس واستيعاب املادة وتفاعل 

التلميذ.

افتتاح 20 مدرسة جديدة للعام 
الدراسي القادم

وأوضــح :  لدينا االن فــي البصرة 
٢٠ مدرســة دولية منهــا ١١ في 
أطــراف البصــرة و ٩ فــي مركز 
احملافظــة وعندما وجــد محافظ 
للمحافظ  األول  والنائــب  البصرة 
ان النجاحــات املميــزة قد رافقت 
مســيرة هذه املــدارس مت التوجيه 

بفتح ٢٠ مدرســة جديدة ليصبح 
العــدد الكلي للمــدارس الدولية 
في البصرة ٤٠ مدرســة وستكون 
بواقع  اجلديدة  العشــرين  املدارس 
١٠ فــي مركز احملافظــة و ١٠ في 
األطراف ونحن في املدارس الدولية 
نركز على ضرورة أن يكون ولي األمر 
متعلما كشــرط مهم من شروط 
قبول التلميــذ لغرض املتابعة من 
قبله مع ابنه فــي البيت فاضافة 
للمناهج الدولية للغة االنكليزية، 
هنالــك برنامــج تعليمــي داخل 
داخل  تعليمــي  وبرنامج  الصــف 
التلميذ عن  البيــت يســتخدمه 
تطبيقات  بوساطة  الهاتف  طريق 
االندرويــد او االبل ســتور فيحتاج 
فقط الــى ولي امــر متعلم لكي 
يستطيع متابعة طفله في البيت 

املدارس مجانية ومفتوحة
لكل أهلنا في البصرة

وبنّي : هذه املــدارس مفتوحة لكل 
البصرة وهــي مدارس  أهلنا فــي 
حكومية مجانية بــدون اي كلفة  
لهــذه  األســتيعابية  والطاقــة 
املدارس تقريبا ٣٥٠٠ تلميذا بصفني 
اول وصفــني ثانــي وصفــني ثالث 
في كل صــف ٢٥ تلميذا فالطاقة 
األستيعابية لعشرين مدرسة في 
البصرة تقريبا فــي وقتها مت تقدمي 
١٠٠٠٠ تلميــذا لهذه املدارس فتم 
اختيار فقط ٣٥٠٠ و طريقة القبول 
او التقدمي عن طريق رابط الكتروني 
وهنــاك بعض املعاييــر مثل قرب 
املنطقة أضافة الى االختبار للصف 
الثاني والثالــث باللغة االنكليزية 
وهو اختبار بسيط ومقابلة للصف 

مشــاكل  لديهــم  كان  اذا  االول 
بالنطق او السمع او التوحد وذلك 
بتشكيل جلان في كل مدرسة من 
اللغة  املدرسة ومعلمي  قبل مدير 
االنكليزية والرياضيات ويتم اختيار 
التالميــذ وفي هذه الســنه ايضا 
ســوف يتم فتح رابــط الكتروني 
في  مدرسة  لألربعني  للتســجيل 
البصــرة بنفــس الطريقة وهناك 
اختبــار للصــف الثانــي والثالث 
والرابــع وايضا ومقابلــة للطالب 
الصف االول ابتدائي  هذه الســنه 
الصف  تالميــذ  فقط  نســتقبل 
ابتدائــي باعتبــار ان تالميذ  االول 
الثاني والثالث والرابع موجودون في 
العشرين مدرسة العام املاضي اما 
ال 20 مدرسة اجلديدة لهذه السنة 
نســتقبل التالميذ فيها من االول 

ابتدائي للرابع ابتدائي

التقدمي للعام الدراسي اجلديد
واختتم مدير قسم املدارس الدولية 
في ديوان محافظة البصرة حديثه 
بالقــول : وبالنســبة للتقدمي الى 
العام الدراسي اجلديد 2022 – 2023  
فسيكون هناك رابط للتقدمي خالل 
األيام العشــرة األخيرة من شــهر 
آب احلالي ويتــم التقدمي من خالله 
وهي طريقة التسجيل االلكتروني  
وفي اخلتام البد مــن القول وبفخر 
كبير أن مشــروع املدارس الدولية 
في البصــرة هو أول مشــروع من 
نوعه في العراق وقد جتســدت فيه 
كل املعاييــر الدولية التي نعّد من 
وبشــكل  متعلما  جيــال  خاللها 

يبعث على الفخر و السرور

اعالم تجارة الحبوب
اعلنت الشــركة العامــة لتجارة 
وزارة  تشــكيالت  احــدى  احلبوب، 
ادارة  مجلــس  عقد  عــن  التجارة 
ملناقشــة  اجتماعــا  الشــركة 
جدول  علــى  مطروحة  مواضيــع 
استثمارية  تتعلق مبشاريع  اعماله 

وتنمية النشاط التجاري.
بيان للشركة نقال عن رئيس  وذكر 
قوله:  االدارة محمد حنون  مجلس 
ان امــام الشــركة فــرص كبيرة 
لتنظيــم مواردها لتكــون حوافز 
للموظفني باقامة مشاريع لتطوير 

البنى التحتية فيها.  
واستعرض حنون اهم ماحتقق خالل 

والتي  إجنــازات  املاضية من  الفترة 
كان اهمهــا جتاوز حاجــز املليونني 
ومئتي الف طن مــن احلنطة، في 
موســم كان مثاليا بكل املقاييس 
جرى العمل فيه بواقعية ومواجهة 

الفساد .   
كامــل  دفــع  اجنزنــا  واضــاف، 
املســتحقات املالية للفالحني في 
خمــس محافظات وهنــاك دفعة 
وتوزيعها  حتويلها  ســيتم  جديدة 
للمســوقني، مشــيرا إلى أن دفع 
ملســوقي  املاليــه  املســتحقات 
احلنطــة كان له األثــر في تصاعد 
وتيــرة التســويق خالل النشــاط 

اليومي .

الشــركة  أن  رئيــس اجمللس  واكد 
ماضية في تغيير مســارات آليات 
كانت  والتي  االعمــال  من  العديد 
الشــركة فيها خاســرة من خالل 
دفع مبالغ دون ان حتقق اي مكسب 

ملوظفيها. 
وتابع حنون حديثه: ناقشــنا خالل 
جلســة اليــوم انشــاء معامــل 
الغربلة وناقشــنا االجتــاه مبركزية 
إلى  والتفريغ،  التحميــل  نشــاط 
جانب مشــروع االمتتــة الذي قدم 
من قبل شــركة الســالم العامة 
االتصاالت  وزارة  شــركات  إحــدى 
، ولفــت “ناقشــنا ايضا قــرارات 
اللجنة املشــكلة بتقدمي رؤية عن 

املشــروع التجاري وممارسة نشاط 
العمل التجاري علــى وفق اجلدوى 

االقتصادية املتحققة. 
وقال حنون، اننا نعمل بشــفافية 
تامــة ونعمل على حتصــني القرار 
الذي يتــم التصويــت علية حتى 
الشروط  مع  تعارض  هناك  اليكون 
العامة جمللس  املعتمدة من االمانة 
الــوزراء  ، وختــم حنــون ان األيام 
القادمة ستشهد تطورا نوعيا  في 
تنميــة  قدرات املــالكات  العاملة 
يقتضي  الذي  االمر  الشــركة  في 
ملواقع  والتفاعل  التعاون  مزيدا من 
فــي جميع  وفروعهــا  الشــركة 

مناطق البالد.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أخلــى وزيــر التخطيط خالــد بتال 
إزاء  وزارتــه  مســؤولية  النجــم، 
احملافظات املتأخرة في إرسال املشاريع 
املطلوب إدراجها ضمــن قانون األمن 
الغذائــي الطارئ املقــر من مجلس 

النواب العراقي. وقال الوزير في رسالة 
احمللية  احلكومات  رؤســاء  إلى  بعثها 
إنه  الغذائي  األمــن  قانون  بخصوص 
“نظراً لتأخر الكثير من احملافظات في 
تزويدنا باملشــاريع املطلــوب إدراجها 
وفقاً لقانون األمــن الغذائي الطارىء 

)وحسب املوقف ادناه( فان وزارتنا غير 
مســؤولة عن أي تأخير قد يحدث في 
االدراج او اطــالق االمــوال اخملصصة 

حملافظاتكم الحقاً”.
وبشــكل  نص  “القانون  أن  وأوضــح 
واضح علــى تخويلكم التنفيذ فإننا 

نؤكد على ســرعة إكمال خططكم 
وإرســالها بالســرعة القصوى، كما 
إننا نشــيد بعمل بعــض احملافظات 
التي اكملــت متطلباتها وخصوصاً 
محافظــة املثنــى”. وفــي ظل عدم 
2022، مرر مجلس  العام  إقرار موازنة 

النواب العراقي قانون “الدعم الطارئ 
في خطوة  والتنمية”،  الغذائي  لألمن 
تتيح للحكومة اإلنفاق على مشاريع 
مختلفــة ذات أولويــة بهدف حتقيق 

األمن الغذائي واالستقرار في البالد.
ومت حتديد نفقات القانون بـ25 تريليون 

دينار عراقي )حوالــي 17 مليار دوالر(. 
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي قــد وجه في شــهر متوز 
كافة،  كافة  حكومته  وزارات  املاضي، 
باستنفار جهودها لتنفيذ بنود قانون 

األمن الغذائي.

بغداد ــ الصباح الجديد :
أصدرت وزارة التجارة العراقية، امس 
رداً على مقطع  األحــد، توضيحــاً 
فيديو ادعى ناشــره وجــود “تكتل 
واعفان ورائحة غير مقبولة” في احد 
الرز اخملصص للســلة  اكياس مادة 
الغذائية، مشيرة الى ان دوافع ذلك 
مآرب  لتحقيق  شخصية  تكون  قد 

بعض الفاسدين.
وذكر بيان العالم الــوزارة أن “بعض 
تداولت  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مقطعاً فيديــوا يدعي وجود تكتل 
واعفان ورائحة غير مقبولة في احد 
الرز اخملصص للســلة  اكياس مادة 
الغذائية، وإذ تنفي وزارة التجارة ذلك 
نفياً قاطعــاً، فأنها تؤكد صالحية 

مادة الرز لالستهالك البشري”.
وشددت الوزارة على أن “الفحوصات 
التي جتري في مختبراتها على مادة 
الرز دقيقة وال تسمح مبرور أي كمية 

من التي مت تداولها في بعض مواقع 
التواصل االجتماعي”.

ولفت البيان إلى أن “ناشــر الفيديو 
لم يوضح أين توجــد هذه الكمية 
وما هو عنوان وكالة املواد الغذائية 
وفــي أي منطقــة جغرافية بغية 
التحقــق واتخاذ مايلزم”، مشــيرة 
إلــى أن “الفرق الرقابيــة ومنذ 48 
ساعة انتشــرت في عموم مناطق 
العراق وأجرت اســتبيان على عموم 
املواطنــني حــول وجــود مثل هذه 
الكميات لكنها لــم جتد أي كمية 
غير صاحلة لدى وكالء املواد الغذائية 

او املواطنني”.
ودعت الــوزارة املواطنني إلى “اإلبالغ 
عن أي مخالفــة حتصل في عملية 
جتهيــز البطاقــة التموينية حيث 
ال ميكــن للوكيل توزيــع أي كمية 
إذا كانــت غير صاحلــة أو مخالفة 

للمواصفات”.

وتابع البيان، أن “وزارة التجارة ترى أن 
هذا الفيديو املســرب غير صحيح 
وتنفيه نفياً قاطعاً كون الذي نشر 
الفيديو لم يعلن عن اسمه وال عن 
اسم الوكيل في املنطقة السكنية 
اإلجراءات  واتخــاذ  التدقيق  بغيــة 
املناسبة وقد يكون بدافع شخصي 
لتحقيق مــآرب يبحث عنها بعض 

الفاسدين”.
وكان وزيــر التجــارة عــالء اجلبوري 
قــد وجه دائــرة الرقابــة التجارية 
واملاليــة والدوائر املعنيــة بضرورة 
الكميات  بســالمة  الوكيل  تعهد 
اجملهزة له اثناء اســتالمه من مركز 
القطع كذلك تأكد املواطن سالمة 
الكميات اجملهزة له أثناء اســتالمه 
مــن الوكيــل لقطــع الطريق من 
محاوالت اإلساءة أو فبركة لكميات 
غيــر صاحلة يجــري فيهــا حتقيق 

مصالح شخصية لتجار فاسدين.

 بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلنت وزارة الداخلية، عن وضع “خطة 
درجات  لتوفير أقصى  أمنية محكمة” 
احلمايــة الالزمة للزائرين خــالل زيارة 
اإلمام احلســني )ع( في يوم العاشر من 

محرم احلرام.
وقال املتحدث باسم الوزارة خالد احملنا 
في تصريح صحفــي إن “عظمة هذه 
الذكرى من املؤكــد ان حتظى باهتمام 
كبير مــن قبل ماليني املســلمني في 
مختلف الدول ومــن املتوقع ان تكون 
زيــارة مليونية تكــون ارقامها قريبة 
ملا ســجل في األعوام السابقة حيث 
شــارك فــي احياهــا العــام املاضي 

مسلمون من داخل وخارج البالد.
وأشــار الى وجود تنســيق بني العراق 
وايران بشــأن توافــد الزائريــن، وقال 
:”منذ أشــهر جتري االســتعدادات بني 
وايران بشــأن ترتيــب دخول  العــراق 
الزائريــن وكانت هنــاك مجموعة من 
االجتماعات عالية املســتوى شــارك 
فيــه وزيــر الداخلية عثمــان الغامني 
ومدراء  األمنيــة  القيــادات  من  وعدد 

الدوائــر احلكومية األخــرى وكذلك مت 
اجراء مجموعة من الزيارات الى منفذ 
املنذريــة احلــدودي وغيره مــن املنافذ 
واإلجراءات  االستعدادات  على  لإلطالع 

األمنية فيها”. 
ولفت إلــى اإلجراءات التــي اتخذتها 
وتســهيل  األمن  احلكومــة إلرســاء 
وأكــد: شــرعت  احلســينية  الــزوار 
خطة  بوضع  اخملتصة  األمنية  االجهزة 

محكمة لتوفير أقصى درجات احلماية 
الالزمة للزائريــن وكذلك إيجاد أفضل 
الســبل الكفيلة بتبسيط اإلجراءات 
القادمة  املاليــني  لهذه  واالنســيابية 

إلحياء هذه الزيارة املهمة”.
وعــن األزمة السياســية التي مير بها 
العراق هذه االيام وهل بها اثر ســلبي 
على امــن العراق وخاصة أمــن الزوار 
احلســینیة شــدد احملنا :”نحن جهات 

أمنية ال نتدخل في الشأن السياسي 
اطالقا وان الزيارة ســتكون ذروتها في 
كربالء املقدســة رغم ان هناك زائرين 
في  تواجدهم  املرجــح  من  ســيكون 
املدن املقدســة من بينها الكاظمية، 
وأن القوات األمنية قــادرة على توفير 
األجــواء اآلمنــة للمتظاهرين كذلك 
للمناسبات األخرى في مقدمتها زيارة 

كربالء املقدسة. 

نجاح كبير لتجربة المدارس الدولية
 في البصرة في عامها الدراسي األول

يعّد أول مشروع من نوعه في العراق

لدينا االن في البصرة 
٢٠ مدرسة دولية 

منها ١١ في أطراف 
البصرة و ٩ في 

مركز المحافظة 
تم التوجيه بفتح 

٢٠ مدرسة جديدة 
ليصبح العدد الكلي 

للمدارس الدولية في 
البصرة ٤٠ مدرسة

 مدير قسم املدارس الدولية في البصرة يتحدث ملراسلنا 

اعالم االتصاالت 
إشــارة إلى األمر الــوزاري املرقــم ) 101( 
املتضمن تشــكيل مجلــس إالدارة ترأس 
املهندس أســامة جهاد قاسم الهماشي 
مديــر عام الشــركة العامــة لالتصاالت 
واملعلوماتية، اجللســة األولى  جمللس إدارة 
الشركة للعام احلالي ٢٠٢٢، التي حضرها 

كافة االعضاء.
وجرى خالل اجللســة انتخــاب نائب رئيس 
اجمللس كذلك مت مناقشــة الفقرات الواردة 
على جدول األعمال، وتضمنت اتخاذ قرارات 
تتعلق مبشــاريع البنى التحتية، وخدمات 
االتصاالت واملعلوماتيــة وتطبيقاتها، ومبا 
يســهم في تنويع اخلدمات التي تقدمها 

الشركة، وتعظيم االيرادات املالية . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بعد االجتماع االخير الــذي عقده وزير النقل  

الكابنت ناصر بندر  الشبلي 
التشــكيالت   الــوكالء ومدراء  الســادة  مع 
لتشــكيل غرفة عمليات بالتعاون مع قيادة 

عمليات كربالء 
استنفرت الشــركة العامة للنقل البري جزًء 
من اســطولها ليكون على هبة االستعداد. 

لتفريج الزائرين .
مدير عام الشركة العامة للنقل البري السيد 
مرتضى كرمي الشحماني اوعز الى فرع التاجي 

بتجهيز عجالت اشواك اليلند. 
االوامــر النطالقها صــوب كربالء  وانتظــار 
املقدسة الحياء ذكرى العاشر من محرم  احلرام 
حيث ، استشــهاد االمام احلسني واهل بيته 
االطهار في واقعــة الطف االليمة وماحتمله 
هذه الفاجعة  من طقوس دينية وتوافد   االف 
الزائرين من مناطق مختلفة من داخل العراق 
وخارجه.   النقل البــري وضعت خطة لنقل 
الزائريــن تتمثل باكثر من 50 عجلة. ترافقها. 
مفارز خدمية. وفنيــة. باالضافة الى موكب 
خدمي الستراحة الســائقني وتناوب ادوارهم 

في نقل الزائرين. من  والى كربالء املقدسة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطنية  البطاقــة  شــؤون  مديرية  تعتزم 
املوحــدة، فتح مكاتب ببغــداد واحملافظات، 
ممن يسكنون مبحافظة  املواطنني  لتسجيل 
ونفوســهم فــي محافظة أخــرى، ضمن 
اإلجراءات املقدمة لتســهيل تسجيل أكبر 
عــدد منهم باملشــروع الوطنــي للبطاقة 

املوحدة.
وقال معــاون مدير عــام شــؤون البطاقة 
الوطنية فــي وزارة الداخلية العميد محمد 
صادق في تصريح صحفي، إن الوزارة وضمن 
املرحلة الثانية من املشروع الوطني للبطاقة 
املوحــدة، تعتــزم فتح مكاتب لتســجيل 
املواطنني ممن يســكنون محافظــة بيد أن 
نفوسهم ضمن محافظة أخرى، مضيفا أنه 
ســيكون هناك مكتبان في بغداد، األول في 
الكرخ والثانــي في الرصافة، فضال عن فتح 

مكتب واحد لكل محافظة”.
وأكد، أن “اإلجراء ســيخفف مــن مراجعة 
املواطنني في الذهاب إلى احملافظة املسجلة 
والتي ســيبقى سجلهم  فيها،  نفوسهم 
فيها بعد التسجيل على البطاقة الوطنية 
املوحدة”. وأشــار إلى أن “املديرية تعمل على 
إجناز املرحلة األولى من املشــروع خالل العام 
احلالي، ســيما بعد أن بلغت نسب ما حتقق 
منه 98 باملئة، إذ مت غلق جميع مديريات هوية 
األحوال املدنية فــي البالد وحتول عملها من 

الورقي إلى اإللكتروني”.

مجلس إدارة الشركة العامة 
لالتصاالت والمعلوماتية يعقد 

جلسته االعتيادية األولى 

النقل البري تنهي 
استعداداتها لزيارة 

العاشر من محرم الحرام

الوطنية الموحدة: مكاتب 
لتسجيل المواطنين ممن يسكنون 

بمحافظة ونفوسهم في أخرى

تجارة الحبوب تناقش المشاريع االستثمارية وتوصيات لجنة النشاط التجاري

التخطيط تخلي مسؤوليتها عن تأخر المحافظات بإدراج المشاريع ضمن قانون األمن الغذائي

التجارة تنفي وجود »أعفان« في الرز:
دوافع شخصية لتحقيق مآرب الفاسدين

الداخلية...”خطة أمنية محكمة”«لزيارة عاشوراء«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
دانت وزارة اخلارجيــة األردنية، امس األحد، 
اســتمرار االنتهــاكات اإلســرائيلية في 
املســجد األقصى، بعد السماح ملتطرفني 
باقتحام املسجد  الكنيست  وأحد أعضاء 

في حماية من الشرطة اإلسرائيلية.
وحــذرت اخلارجية األردنية، فــي بيان، من 
“تبعات استمرار هذه االنتهاكات”، وطالبت 

بوقفها على الفور.
ونقل البيان عن الناطق الرســمي باسم 
الوزارة، هيثــم أبو الفول، القول إن اقتحام 
وخرق  ومرفــوض  مدان  “عــدوان  األقصى 
فاضح للقانــون الدولي وللوضع التاريخي 
والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”، 
ووصف االقتحام بأنــه “تصرف عبثي غير 
مســؤول يفاقم التوتر ويدفــع باألوضاع 
إلى دوامة عنف مستمرة”. وحمل الناطق 
األردنــي إســرائيل مســؤولية التصعيد 
احلالي، وطالبها بالكف الفوري عن جميع 

“االعتداءات واالنتهاكات”.
يذكر أن مئات املســتوطنني اإلسرائيليني، 
األقصى،  املســجد  األحد،  امس  اقتحموا 
مع استمرار الغارات اإلسرائيلية على غزة، 
والرد الصاروخي على املدن واملســتوطنات 
مــن قبــل “اجلهــاد اإلســامي”. وأفادت 
وســائل إعام بأن أكثر من 800 مستوطن 
مقســمني علــى مجموعــات، اقتحموا 

املسجد األقصى خال ساعتني.
وكانت إســرائيل شــنت اجلمعة املاضية 
غارات جوية طالت قطــاع غزة، فقتلت 7 
أشخاص بينهم الناشط تيسير اجلعبري، 

وهو قيادي بارز في حركة اجلهاد بغزة.
اجليــش  أركان  رئيــس  أن  إلــى  ويشــار 
اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، أعلن السبت، 
أن بــاده ســتوجه ما وصفهــا بالضربة 

“القاتلة” حلركة اجلهاد في قطاع غزة.
اجلنوبية  املنطقــة  قيادة  تفقــده  وخال 
العسكرية، قال كوخافي إن حركة اجلهاد 
تتعرض ملاحقــة “واآلن تتعرض لهجوم”، 
في إشــارة إلى العملية العسكرية التي 
بدأها اجليش اإلسرائيلي أمس، واستهلها 

بتصفية قيادي بارز في احلركة.

الصباح الجديد - وكاالت
طالب األمني العــام جلامعة الدول العربية 
أحمد أبــو الغيط احلكومة اإلســرائيلية 
بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، 

ومحماً إياها تبعات التصعيد.
ونقل جمال رشدي، املتحدث باسم األمني 
العــام، عن أبــو الغيط قوله أنه يناشــد 
اجملتمع الدولــي وكافة األطراف ذات التأثير 
إلطاق  وقف  لتحقيــق  التدخــل  الدولي 
النار، محــذراً من أن اســتمرار العمليات 
العســكرية قد يؤدي إلى تصعيد ال ميكن 

ألي طرف حساب تبعاته اخلطيرة.
وأوضح املتحدث أن العملية االســرائيلية 
تعكس جتاذبات داخليــة ميكن أن تخرجها 
عــن الســيطرة، ولفت إلى الهشاشــة 
الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي 
في غزة، وهــو ما قد يفاقم آثــار العدوان 

العسكري.
وطالــب اجملتمع الدولــي بالتدخل حلماية 

السكان املدنيني من جراء هذا العدوان.

األردن يحذر من تبعات 
استمرار االنتهاكات 

اإلسرائيلية في األقصى

الجامعة العربية تدين 
العدوان على غزة 

حملت الحكومة اإلسرائيلية تبعات التصعيد

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

االتهامات  تبادلت موســكو وكييف 
بشــأن قصف أكبر محطة للطاقة 
النووية في أوروبا، في مدينة زابوريجيا 
األوكرانية التي حتتلها روسيا. واتهمت 
أوكرانيــا القوات الروســية بقصف 
املوقع، وألقت وزارة الدفاع الروســية 
بالائمة على اجلنــود األوكرانيني في 
قصف احملطة، وأوضحت أنه مت إخماد 
حريــق في احملطــة. وتوقــف نتيجة 
للقصــف أحــد املفاعــات النووية 
التــي تخضع  -باملدينة  في احملطــة 
لســيطرة القــوات الروســية- عن 
العمل، كما أعلنت السبت الشركة 

األوكرانية للطاقة النووية.
نص  “إينيرغو-أتــوم”  شــركة  وبثت 
رســالة على تطبيق “تلغرام” أكدت 
فيها: “بعــد الهجوم علــى مفاعل 
زابوريجيا النووي، انطلق نظام احلماية 
والطوارئ في أحــد املفاعات الثاثة 
كان في وضعية تشغيل ثم توقف”. 

وأضــاف املصدر نفســه أن القصف 
أحلق “أضراراً جسيمة” مبحطة حتتوي 
على غاز األزوت واألوكســجني، فضاً 
عن “مبنى فرعي”. وقالت الشركة إنه 
“ما زالت هناك مخاطر تســرب لغاز 
الهيدروجني ومواد إشــعاعية وخطر 

اندالع حريق مرتفع”. 
وتابعت بأن “القصف  أحدث مخاطر 
جدية على النشاط اآلمن للمفاعل”، 
مؤكــدة أن عمليات إنتــاج الكهرباء 

زال  ما  األوكراني  والطاقم  متواصلة، 
يعمل فيه.

األوكرانيــة،  الســلطات  واتهمــت 
ثاثة  بشن  الروسية  القوات  اجلمعة، 
ضربات بالقرب مــن املفاعل املركزي 
فــي جنوب البــاد، مع أنــه يخضع 
بداية  منــذ  الروســية  للســيطرة 
الهجوم العســكري علــى أوكرانيا. 
الروســي مــن جانبه  ويؤكد اجليش 
أن القــوات األوكرانيــة هــي مصدر 
الضربات التي تســببت فــي اندالع 

حريق مت إخماده. 
الفائت  21 متوز  واتهمت روســيا في 
القــوات األوكرانيــة بشــن ضربات 
بواسطة طائرة ُمســيَّرة بالقرب من 
هذا املفاعــل النووي األكبر في أوروبا. 
وتؤكــد كييــف أن موســكو تخزن 
أســلحة ثقيلــة ومتفجــرات على 
األراضــي التي ميتد فوقهــا املفاعل 
القوات  عليه  والذي تسيطر  املركزي، 

الروسية منذ آذار املاضي.
وطالــب الرئيس األوكرانــي فلودميير 
على  عقوبــات  بفرض  زيلينســكي 
الروســية، في  النوويــة  الصناعــة 
أعقاب قصف احملطــة النووية. وقال 
زيلينســكي فــي كلمتــه اليومية 
عبر اجلمعــة املاضية: “أي شــخص 
يتسبب في تهديدات نووية ألشخاص 
بالتأكيــد ليس في وضع  آخرين، هو 
السامة  اســتخدام  معه  يستحق 
إلى  داعياً  النوويــة”،  التكنولوجيــة 
هيئة  إجــراءات عقابية ضــد  فرض 

الطاقة النووية الروسية “روساتوم”.
األميركي جو  الرئيــس  إدارة  وجتهــز 

بايدن حزمة مساعدات أمنية جديدة 
ألوكرانيــا تبلغ قيمتهــا مليار دوالر، 
وتشــمل ذخائر ألسلحة بعيدة املدى 
ومركبــات نقل طبيــة مدرعة، وهي 
التســليح  أكبر صفقات  من  واحدة 
إلــى اآلن، بينمــا وافقــت مقدونيا 

الشــمالية علــى تزويدهــا بدبابات 
وطائرات، ملساعدتها في صد القوات 

الروسية.
وقالت 3 مصــادر اطلعت على األمر 
لـ”رويتــرز” ، إنــه من املتوقــع إعان 
األكثر،  االثنني علــى  يــوم  الصفقة 

تبلغ قيمتها  إلى مساعدات  لتضاف 
قدمتهــا  دوالر،  مليــار   8.8 نحــو 
بدء  منذ  ألوكرانيا  املتحــدة  الواليات 
24 شــباط.  االجتياح الروســي يوم 
وقال املســؤولون الثاثة الذين حتدثوا 
شــريطة عدم الكشــف عنهم، إن 

بايدن لــم يوقع الصفقــة إلى اآلن. 
وأشــاروا إلــى أن تغييــراً ميكــن أن 
يحدث في الصفقة، كماً ونوعاً، قبل 

توقيعها.
ومع ذلــك، فإن الصفقــة إذا ُوقعت 
قيمتها  ســتبلغ  احلالي  بشــكلها 
مليار دوالر، وستشمل ذخائر ألنظمة 
احلركة  سريعة  الصاروخية  املدفعية 
أرض/  الصاروخي  والنظام  )هيمارس( 
جــو )ناســامس( و50 مركبــة نقل 
تأتي الصفقة اجلديدة  طبية مدرعة. 
الدفاع  وزارة  اتخذتــه  قــرار  عقــب 
اآلونة  فــي  )البنتاغون(  األميركيــة 
بتلقي  بالسماح لألوكرانيني  األخيرة، 
العاج الطبي فــي أملانيا بالقرب من 
االثنني  ويوم  اجلوية.  رامشتاين  قاعدة 
“البنتاغون” عن صفقة  أعلن  املاضي 
مســاعدات عســكرية منفصلــة 
 550 إلى  ألوكرانيــا، تصل قيمتهــا 
مليــون دوالر، وتشــمل ذخائر لنظام 

“هيمارس”.
ورفــض البيــت األبيــض التعليــق 
العسكرية  املســاعدات  حزمة  على 
اجلديدة. وسيتم متويل احلزمة مبوجب 
ســلطة الســحب الرئاســية التي 
ميكن أن تتيح للرئيس نقل معدات أو 
خدمات من اخملزونــات األميركية، دون 
احلاجة إلى موافقــة الكونغرس في 

حاالت الطوارئ.
كمــا وافقــت مقدونيا الشــمالية 
على تزويد كييــف بدبابات وطائرات 
القــوات  صــد  فــي  ملســاعدتها 
ميخائيلو  أعلــن  كمــا  الروســية، 
الكبير  الرئاسي  املستشار  بودولياك 

فــي أوكرانيا أمس الســبت. وكتب 
بودوليــاك على “تويتــر” “تُظهر دول 
كثيرة اليوم شجاعة أكثر مما يظهره 
نصف مجموعة العشرين، من بينها 
مقدونيــا الشــمالية التــي متد يد 
العون إلى أوكرانيا في شــكل دبابات 

وطائرات”.
وتستهدف القوات األوكرانية اجلسور 
ومســتودعات الذخيــرة وخطــوط 
السكك احلديدية بوتيرة متزايدة في 
مناطقهــا اجلنوبية، مبا في ذلك خط 
استراتيجياً  املهم  احلديدية  السكك 
الذي يربط خيرســون بشــبه جزيرة 
القرم التي حتتلها روســيا، حســب 
اســتخباراتية  تقاريــر  تقديــرات 
بريطانيــة، في الوقت الذي تســتمر 
فيــه قوافل طويلة من الشــاحنات 
العســكرية والدبابــات واملدفعيــة 
واألسلحة الروســية في االبتعاد عن 
متجهة  األوكرانية،  دونباس  منطقة 
صــوب جنــوب غربي البــاد. وقالت 
اخملابــرات العســكرية التابعة لوزارة 
الدفاع البريطانية، الســبت املاضي، 
إن احلرب الروســية في أوكرانيا على 
وشــك الدخول في مرحلــة جديدة؛ 
حيث يحول معظم القتال إلى جبهة 
يصل طولها إلى مــا يقرب من 350 
كيلومتراً، متتد في جنوب غربي الباد 
زابوريجيا إلى خيرســون  بالقرب من 
مبحــاذاة نهر دنيبر. وأضافــت الوزارة 
على “تويتر” أنه يكاد يكون من املؤكد 
أن القوات الروسية حتتشد في جنوب 
أوكرانيا؛ حيث تســتعد لصد هجوم 

مضاد أو شن هجوم محتمل.

أميركا تجهز حزمة مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا

موسكو وكييف تتبادالن اتهامات بشأن إطالق النار على محطة للطاقة النووية

الصباح الجديد - متابعة 

كشــفت مصادر فلســطينية أن 
لوقف  مبقتــرح  تقدمت  القاهــرة 
النــار في غزة يبدأ مســاء  إطاق 
غد االثنني، وإن مصــر تتواصل مع 
والفلسطيني  اإلسرائيلي  اجلانبني 
من أجل وقف إنساني إلطاق النار، 
مشــيرة إلى أن القاهــرة جتري اآلن 
مفاوضــات لتهدئة إنســانية في 

قطاع غزة.
يأتــي ذلــك بعــد أن أعلنت مصر 
أن جهودهــا للوســاطة متواصلة 
ولــن تتوقــف، وتتركز علــى منع 
التصعيد بني إســرائيل والفصائل 
القصف  أعقاب  في  الفلسطينية 

الذي تعرض له قطاع غزة.
أوف  )تاميــز  صحيفــة  ونقلــت 
بالتلفزيون   13 القناة  إسرائيل( عن 
اإلســرائيلي، امس األحد، القول إن 
تل أبيب وافقت على مقترح مصري 
حركة  لكــن  النار،  إطــاق  لوقف 
اجلهاد اإلســامي الفلســطينية 

رفضته.
موعدين  هنــاك  إن  التقريــر  وقال 
في  األول  الهدنــة،  لبدء  مقترحني 
السادســة من صباح اليوم االثنني، 
والثانــي فــي الثالثة صبــاح غد 
الثاثــاء، دون أن يتضح أي املوعدين 

سيتم اختياره.
وقال الرئيس املصــري عبد الفتاح 
الســبت،  االول  أمس  السيســي، 
إن بــاده جتري اتصــاالت على مدار 
الســاعة مــع جميــع األطــراف 
منعــاً خلروج األوضــاع في غزة عن 
السيطرة، مضيفاً أن مصر حريصة 
على نــزع فتيل أي أزمــة، وهذا ما 

تفعله فيما يخص قطاع غزة.
وقال مصدر أمني مصري إن جهود 
القاهرة  تبذلهــا  التي  الوســاطة 
مســتمرة منذ اجلمعــة، مضيفاً 
نأمــل في التوصل إلــى توافق من 
أجل عودة الهدوء فــي أقرب وقت، 

فيما أعلن مصدر آخر مســؤول أن 
مصر تكثف اتصاالتها مع اجلانبني 
املوقف،  واحتواء  التصعيــد  إلنهاء 
مشــيراً إلى أن القاهرة طالبت كل 
األطراف بضبط النفس كي ال تزداد 
العمليات  وتتطــور  ســوًءا  األمور 

بشكل أكبر.
وكان اجليش اإلســرائيلي قد أعلن 
أن قوات خاصة ومدفعية تابعة له 
حلركة  عســكرية  نقاطاً  هاجمت 
اجلهــاد، أول أمــس اجلمعــة، بعد 
قصف أهداف تابعــة للحركة في 

قطاع غــزة أدت ملقتل قيــادي بارز 
فيها.

وقــال املتحــدث باســم اجليــش 
اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن رئيس 
باالنتقال  للجيــش  أوعــز  األركان 
غرفة  وفتــح  الطوارئ  حالــة  إلى 

العمليات العليا لقيادة األركان.
وكشــف اجليــش اإلســرائيلي أن 
الغارات اجلوية التي شّنها على غزة 
أودت بحياة 15 شــخصاً، مؤّكداً أن 
العمليــة التي تســتهدف حركة 
اجلهاد لم تنتِه بعد، فيما أعلن وزير 

غانتس،  بيني  اإلســرائيلي،  الدفاع 
امس األحــد، أن العمليات في غزة 
الهدوء  اســتعادة  حتى  ستستمر 
واالســتقرار، كما أكد رئيس الوزراء 
العملية  استمرار  على  اإلسرائيلي 

طاملا دعت الضرورة.
فــي الســياق، أُطلقــت صفارات 
اإلنــذار، صبــاح امــس االول فــي 
منطقة القــدس للمرة األولى منذ 
التصعيد املسلح املستمر بني  بدء 
إســرائيل وحركة اجلهاد اإلسامي 
فــي قطــاع غــزة. وقــال اجليش 

إن  مقتضب  بيان  في  اإلســرائيلي 
صفارات اإلنذار أطلقت “في محيط 
القدس”، فيمــا فيما جرى اعتراض 
ومن  القدس.  صاروخني في محيط 
جهتها، أعلنــت حركة اجلهاد أنها 
أطلقــت رشــقات صاروخية نحو 

القدس.
والحقــاً، مت إطاق دفعــة صواريخ 
جديدة من غزة باجتاه إسرائيل عصر 
امس، ومت اســتهداف مســتوطنة 
“ريشــون لتصيــون” بصواريخ من 
غزة. وقد مت اعتراض الصاروخني فوق 

املســتوطنة، بينما سقط عدد من 
بئر  مدينة  في محيــط  الصواريخ 

السبع.
وهذه هي املرة األولى التي يتم فيها 
القدس منذ  إطاق صواريخ علــى 
بدء التصعيد املستمر مع إسرائيل 
في قطاع غزة، فيما أعلنت ســرايا 
القدس اســتهداف جتمــع آلليات 
عسكرية إسرائيلية في كيسوفيم 

بقذائف هاون.
وقالت صحيفة “تاميز أوف إسرائيل” 
أطلقت  الصواريخ  العديد مــن  إن 
من قطــاع غزة صوب عســقان، 
احلديديــة  القبــة  وإن منظومــة 
اعترضتها. وذكــرت الصحيفة أنه 
لم ترد على الفور تقارير عن إصابات 
في أحدث هجوم صاروخي يأتي من 
القطاع منذ بدء إســرائيل عملية 
نهاية  فيه  أهداف  عســكرية ضد 

األسبوع املاضي.
وقــال موقــع “واي نــت” اإلخباري 
اإلسرائيلي إن 580 صاروخا أطلقت 
من قطاع غزة صوب إســرائيل منذ 
بدء العملية العسكرية ضد أهداف 
في القطاع. ونقل املوقع عن اجليش 
اإلســرائيلي القول إن أكثر من 100 
صــاروخ منها ســقطت وحتطمت 
داخل األراضي الفلسطينية، بينما 
عبر نحو 480 إلى داخل إســرائيل. 
وأضاف أن منظومة القبة احلديدية 
اعترضت مــا يقرب من 200 صاروخ 

بنسبة جناح بلغت 96%.
وشــهد قطاع غزة عدة حروب بني 
وإســرائيل منذ سيطرة  الفصائل 
حماس علــى القطاع عــام 2007 
بعد انقاب عسكري على السلطة 
القتال  جوالت  وأبرز  الفلسطينية، 
كانت عــام 2014 التي قتل وأصيب 
خالها اآلالف، واســتمرت خلمسني 

يوما. 
وآخرها حرب أيــار في العام املاضي 
2021 التي اســتمرت 11 يوما وأدت 
إلى تدمير غزة بينما أجبرت العديد 
من اإلســرائيليني على االختباء في 

املاجئ.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال البيــت األبيــض إن تصرفات 
وحوله  تايــوان  في مضيق  الصني 
وذلك  مسؤولة”،  وغير  “استفزازية 
بعد أن ذكر مســؤولون في تايوان 
أن الطائــرات والســفن احلربيــة 
محاكاة  علــى  تدربت  الصينيــة 

هجوم على اجلزيرة.
وصــّرح متحــدث باســم البيت 
األبيض، أن “هذه األنشطة تصعيد 
كبير فــي جهود الصــني لتغيير 
الوضــع الراهن. إنها اســتفزازية 
وغير مســؤولة وتزيد من مخاطر 

“إنهم  وأضــاف:  التقدير”،  ســوء 
األمد  يخالفون هدفنا طويل  أيضاً 
املتمثل في احلفاظ على الســام 
واالستقرار عبر مضيق تايوان، وهو 

ما يتوقعه العالم”.
بعد  غضباً  الصني  واستشــاطت 
زيــارة رئيســة مجلــس النــواب 
األميركي نانســي بيلوســي إلى 
تايــوان، التي تتمتــع بحكم ذاتي 
وتعتبرها بكــني جزءاً من أراضيها. 
وأصبحت بيلوســي أكبر مسؤول 

أميركي يزور تايوان في 25 عاماً.
وفــي وقت ســابق، أعلنت الصني 

فــرض عقوبــات على بيلوســي، 
وأفراد أســرتها املباشرين، رداً على 
“اخلبيثة”  بأفعالهــا  وصفتــه  ما 
و”االستفزازية” على خلفية زيارتها 

إلى تايوان.
وزارة الدفــاع التايوانيــة قالت إن 
ساح اجلو نشــر طائرات مقاتلة، 
الســبت، إلبعاد 20 طائرة صينية 
من بينهــا 14 عبرت اخلط الفاصل 
في مضيــق تايــوان، مضيفًة في 
14 سفينة  أيضاً  أنها رصدت  بيان 
عســكرية صينية تقوم بأنشطة 

حول مضيق تايوان.

مــن جانبهــا، قالــت الصــني إن 
اخلميس،  بدأت ظهر  التي  املناورات 
تضمنت “إطاق صواريخ تقليدية” 
على املياه قبالة الساحل الشرقي 
لتايوان، وأكدت على لسان املتحدث 
باســم اجليش الصيني  شي يي، 
أن “كل الصواريــخ أصابت هدفها 
بدقة، واختبــرت الضربة الدقيقة 
وقدرات منع الوصول” إلى املنطقة.

وقالــت مصادر جمللــة “بوليتيكو”، 
إن “كبار املســؤولني العســكريني 
الصينيني “لم يردوا” على اتصاالت 
عدة من نظرائهم األميركيني هذا 

األســبوع”، وســط تصاعد التوتر 
بني البلدين بســبب زيارة رئيســة 
مجلس النواب األميركي نانســي 
بيلوســي إلــى تايــوان. وأضافت 
اجمللة أّن بكــني “جتاهلت” اتصاالت 
أوسنت،  لويد  األميركي  الدفاع  وزير 
ورئيــس هيئة األركان املشــتركة 
اجلنرال مارك ميلــي، جاء بالتزامن 
مع إطاق الصني لصواريخ ونشــر 
تدريبات  سفن وطائرات حربية في 
عســكرية غيــر مســبوقة حول 
وخبراء  مســؤولون  واعتبر  تايوان. 
أن صمت الصــني “خطوة قصيرة 

تزيــد من خطر  ومتهــورة  النظر 
التصعيد في وضع متوتر بالفعل”.

ونقلــت اجمللة عن راندي شــرايفر، 
الذي شغل منصب كبير مسؤولي 
لسياسة  )البنتاجون(  الدفاع  وزارة 
األميركي  الرئيس  إدارة  في  آســيا 
السابق دونالد ترمب قوله: “إذا كان 
)اجليــش الصيني( يعمل بشــكل 
أكثر عدائية، وعلى مقربة أكبر من 
إلى  فسنحتاج  األميركية،  القوات 
اجلانب  )االتصاالت مع  اآلليات  هذه 
الصيني( بقدر أكبر لتيسير ظروف 

عمليات مأمونة”.

مصر تأمل انهاء التصعيد واحتواء الموقف
في غزة وتوقعات بإعالن هدنة قريبة

بعد تبنيها مفاوضات تشمل كل األطراف

بكين »تتجاهل« اتصاالت قادة عسكريين أميركيين

واشنطن: محاكاة الصين لهجوم على تايوان تصرفات استفزازية وغير مسؤولة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد:2294/ج/2022
التاريخ: 2022/8/1

م/ إعالن
اثير ســرحان  الهارب:  املتهــم  الى 
جنم كوت القريشــي/ يسكن بابل- 

اإلسكندرية/ اإلسكان االولى
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
م  2294/ج/2022  املرقمــة  القضية 
وفــق احكام املــادة )238( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/9/4 وفــي حال عــدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمة بحقك غيابيا 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد:179/جنح/عنف أسرى/2022
التاريخ: 2022/8/2

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

رامي محمد رضا محسن
بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
الوقــت احلاضر ولكونك متهم في 
القضية املرقمــة 179/جنح/عنف 
أســرى/2022 م وفق احــكام املادة 
)434( عقوبــات فقد تقرر تبليغك 
باإلعــالن عــن طريــق صحيفتني 
محليتــني للحضــور أمــام هذه 
احملكمة في يوم 2022/9/2 وفي حال 
عدم احلضور ســوف جترى احملاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي
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وزارة العدل 
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التسلسل او رقم القطعة 33735/4/ 4 وزيرية 
احمللة او رقم واسم املقاطعة:

اجلنس: دار 
النوع: ملك صرف 

رقم الباب: 41/11/4 
رقم الطابق:
رقم الشقة:

املساحة: 144م2 
املشــتمالت: دار حتتوي على هول وغرفتــني ومطبخ وصحيات في 
الطابق األرضي وغرفتــني في الطابق العلوي البنــاء من الطابوق 

والسقف مسلح وجزء شيلمان 
املزروعات او املغروسات: 

واردات البيع السنوية:
الشاغل: الراهن 

مقدار املبيع: متام العقار 
ستبيع دائرة التســجيل العقاري في م الصدر/1 باملزايدة العلنية 
العقــار املوصوف أعاله العائد للراهن راضــي زاير موزان لقاء طلب 
الدائن املرتهن الشــركة العامة للنقل البري البالغ )319,678,55( 
مليون دينار فعلى الراغب في االشــتراك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30( يومــا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشــر هذا اإلعالن 
مستصحبا معه التأمينات القانونية نقدية او كفالة مصرفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للبيع البالغة 109,000,000 مائة 
وتسعة مليون دينارا وان املزايدة ستجري في الساعة )12( ظهرا من 

اليوم األخير 
مرتضى كرمي الشحماني
مدير عام الشركة العامة للنقل البري 
رئيس مجلس اإلدارة 

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
قسم الشؤون االدارية

العدد: 4933
 التاريخ : 2022/08/3

)أعالن(

تبيع رئاســـة محكمـة أستئناف البصـــرة االحتاديـة 
االثـاث التابع لهـا وبنسـبة ضـرر %90 وهـي عبـارة عـن 
زيتيـة  مـراوح عموديــة وسقفية وثالجـــات ومدفنـة 
وسـخـان مـاء وسـبـالت مختلفـة واجهـزة حـاسـبـات 
واثـاث خشـبي واجهـزة  ودواليـب حـديـد  مسـتهلكة 
وأثـاث  استنســـاخ متنوعـة ومصـــاطب حديديـــة 
حديـــدي مختلـف وشـــمعة مالبــــس ... فمـن لـه 
الرغبـــة بالشـراء احلضـــور امـام رئاســـة محكمـة 
االستئناف فـــي البصـرة فـي بنـايـــة قصـر القضـاء 
الكائنـــة فـي شـارع بغداد / قرب تقـاطع الكزيـزة فـي 
متـام السـاعة الثانيـــة عشـر مـن ظـهـر يـوم الثالثاء 
واملوافـق )2022/08/23( مستصحبني حبني معهــــــم 
التأمينــــات القانونيـة البالغـــة 20% مـن القيمــة 
املقـــدرة لألثـــاث والبالغـــة )1,954,740( مليـــــون 
وتسعمائة واربعـة وخمسـون الـف وسبعمائة واربعـون 

دينـــار عراقـي وبصـك مـصـدق ألمـر هـذه الرئاسة.
القـاضي
عادل عبد الرزاق عباس

رئيس محكمة استئناف البصرة االحتادية 

وزارة النفط 
شركة غاز اجلنوب 

)شركة عامة(
القسم القانوني

م/ اعالن مناقصة رقم 2002/5

يسر شركة غاز اجلنوب )شــركة عامة( اعالن املناقصة احمللية اخلاصة ب )اعداد التصاميم التفصيلية وتدقيقها للمجمع اإلداري 
املتكامل لشــركة غاز اجلنوب في منطقة خور الزبير الذي يحتوي على البنايات اخلاصــة باإلدارة ومخازن وورش الصيانة مع كافة 
امللحقات اخلدمية ومنظومات االتصاالت واملراقبة والبوابات الذكية فعلى الشركات املتخصصة الراغبني باالشتراك في املناقصة 
تسليم وثائق التأهيل القانوني والفني واملالي املطلوبة وفق استمارة متطلبات ومعايير التأهيل القانوني والفني واملالي للشركات 
املتخصصة التي ميكن احلصول عليها في القســم القانوني الكائن في مقر شركة غاز اجلنوب )البصرة -خور الزبير( مقابل الثمن 
البالغ )250,000( مئتان وخمســون الف دينار ال غير وتتحمل الشــركة الفائزة أجور نشر اإلعالن وعلى الشركات املشاركة مراعاة 

الشروط التالية للمناقصة: 
1-يتم تقدمي كافة وثائق التأهيل القانوني والفني واملالي للشــركات حســب الشــروط املطلوبة في استمارة متطلبات ومعايير 

التأهيل 
2-سيتم دراسة وثائق التأهيل املقدمة للشركات املشاركة من جلنة مختصة في شركتنا لغرض تقييمها واختيار املؤهلني 

3-بعد اكمال تقييم وتأهيل الشركات املشاركة حسب متطلبات ومعايير التأهيل املطلوبة سيتم توجيه دعوة مباشرة للشركات 
املؤهلــة فقط لتقدمي عطاءتها الفنية والتجارية للمناقصة أعاله )اعداد التصاميم – تدقيق التصاميم للمجمع اإلداري املتكامل 

لشركة غاز اجلنوب( 
4-على الشــركات املشــاركة تســليم وثائق التأهيل القانونية والفنية واملالية املطلوبة في ظرف مغلق مؤشر عليه رقم واسم 

املناقصة وعنوان الشركة املشاركة وايداعها في صندوق العطاءات اخلاص باملناقصة احمللية في قسم العالقات واالعالم 
5-اخر موعد الستالم وثائق تأهيل الشركات سيكون في متام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم األربعاء املصادف 2022/8/24 

6-على الشركات املشاركة االطالع على املتطلبات ومعايير التأهيل القانوني والفني واملالي املذكورة في استمارة التأهيل وامالءها 
باملعلومات املطلوبة مع ارفاق كافة وثائق تأهيل املطلوبة في االستمارة 

  www.sgc.oil.gov.iq /موقع الشركة االلكتروني
املدير العام 
حمزة عبد الباقي ناصر



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 773/ش/2022
التاريخ/ 2022/8/7

الى/ املدعى عليه
 )حسان مجيد عبد الرزاق(

م/ اعالن
اقامت املدعية )ســعاد جاسم حمود( 
الدعوى الشرعية املرقمة 773/ش/2022 
الشــخصية  األحوال  محكمــة  امام 
في هيــت والتي تطلب فيهــا دعوتك 
بالتفريق للضرر وقد  واحلكم  للمرافعة 
وردت الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول 
محل اإلقامة وحســب ما ورد بشــرح 
القائــم بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار 
احمللــة عليه فقد عني يــوم 2022/8/23 
وتبليغك بصحيفتني  للمرافعة  موعدا 
محليتــني وعليك احلضور فــي املوعد 
احملدد او من ينوب عنك قانونيا وبعكسه 
سوف جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وحسب األصول.
القاضي
عادل عبد اهلل جزاع

عـ/ مدير عام شركة نفط ذي قار
علي مهدي جلود

مدير القسم التجاري

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
دار القضاء في هيت

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/117/ش/2020
التاريخ/ 2022/8/1
الى/ املدعى عليه )أسامة ميسر حمود(

م/ اعالن
اقامــت املدعية )نوســة مشــعان حمود( 
امــام  117/ش/2020  املرقمــة  الدعــوى 
محكمة األحــوال الشــخصية في هيت 
والتي تطلب فيها احلكــم بالتفريق بينها 
وبينك وقد صدر قــرار حكم بحقك بتاريخ 
بالتفريق  باحلكم  يقضي  والذي   2021/3/15
بني املدعية نوسة مشــعان حمود وزوجها 
املدعى عليه أســامة ميسر حمود واعتباره 
طالقــا رجعيــا واقعــا للمــرة األولى بعد 
الدخول يجوز للمدعى عليه الرجوع بزوجته 
في حال عودته خالل مــدة العدة و ال يجوز 
للمدعية االقتران بــزوج اخر اال بعد انتهاء 
عدتها الشــرعية واكتساب احلكم الدرجة 
القطعية وجملهولية محل اقامتك حســب 
شرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار 
قررت احملكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
وعليك مراجعة هــذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم 
الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري وخالل ثالثون 

يوما من تاريخ النشر وفقا للقانون.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
 وزارة الداخليـة

الدائرة القانوني 
محكمة قوى األمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/436
التاريخ: 2022/7/4

قرار حكم
تشــكلت محكمــة قوى األمــن الداخلي األولــى املنطقة اخلامســة بتاريخ 
2022/7/4 برئاسة العميد احلقوقي عباس ناصر غريب وعضوية كل من العميد 
احلقوقي عادل مطشــر جلود والعقيــد احلقوقي ناطق محمــد حبر وأصدرت 

حكمها االتي العد التدقيق واملداولة باسم الشعب:
القضية املرقمة )2022/436(.

اسم املشتكي: احلق العام .
اسم اجملرم الغائب/ املفوض محمود شــیح بنيان حاجم النصراوي )مطرود من 

اخلدمة(
املنسوب إلـي/ مديرية شرطة محافظة البصرة واملنشأت

املادة القانونية: )35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
1- تعديــل مادة االحالة من املادة )32/اوال وثانيا( من ق ع د رقم 14 لســنة 2008 
املعدل الى املادة )35/اوال وثانيا( من ق ع د رقم 14 لســنة 2008 كون الفعل وقع 
قبل صدور تعديل قانون عقوبات قوى االمن الداخلي عمال بأحكام املادة )31( من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
2- احلكم على اجملرم )املفوض محمود شــیح بنيان حاجم النصراوي( بالسجن 
ملدة )ســبع ســنوات( وفق أحكام املادة )35/اوال( اوال مــن ) ق – ع – د ( رقم )14( 
لســنه 2008 وبداللة املواد )61/أوال( و )69/أوال( من )ق أ د( رقم )17( لسنة 2008 
الختالسه املســدس احلكومي  املرقم )GMF487( نوع كلوك مع ملحقاته وهي 
مخزن مســدس عدد )2( اثنان وعتاد مســدس عدد )30( ثالثون إطالقة وفرشة 
تنظيــف عدد )1( واحد ومالية محزن عدد )1(واحد ومرود تنظيف عدد )1( واحد و 

علبة بالستيك )حافظة( مسدس عدد )1( واحد تاريخ 2008/4/21.
3-  تضمينه مبلغ مقداره )5.250.000( خمســة ماليني ومائتان وخمسون الف 
دينار عن قيمة املسدس احلكومي اخملتلس اعـــاله وملحقاته املشار إليها أعاله 
وحسب االسعار السائدة وقت احلادث استنادا ألحكام املادة )35( ثانيا من )ق ع د( 

رقم )14( لسنة 2008 تستحصل منه بالطرق التنفيذية .
4- اعتبار جرميته اعالء مخلة بالشــرف اســتناداً للمــادة 21/أ-6 من ق أ ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل.
 5- عــدم التطرق للعقوبة التبعية لطرده من اخلدمة مبوجب األمر االداري املرقم 

99497 في 2018/8/6.
 6- إعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليه أينما وجد لتنفيذ 
احلكم الصادر بحقه وإلزام املواطنني باألخبار عن محل اختفائه استناداً ألحكام 

املادة ) 69/ ثانيا و ثالثا( من ) ق ـ ا ـ د ( رقم )17( لسنة 2008 . 
7- حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استناداً ألحكام املادة )69/ رابعاً( من )ق - أ 

-د( رقم )17( لسنة 2008.
8- تنزيل املسدس احلكومي املرقم أعاله وملحقاته املوصوفة اعاله من ذمة اجملرم 

اعاله بعد دفع مبلغ التضمني واكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية .
9- تعميم أوصاف املســدس احلكومي اخملتلس املرقم اعالم على كافة مديريات 

قوى االمن الداخلي.
 10- حتديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حســني عبد االمير جابر ( البالغة 
)30.000( ثالثون ألــف دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتســاب 

احلكم الدرجة القطعية.
 قرارا غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا ألحكام املادة )60/ سادسا( من )ق ا د( رقم 
)17( لســنة 2008 قابالً لالعتراض والتمييز استناداً ألحكام املادة )71/أوال وثانياً( 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2022/7/4.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/375/ش/2020
التاريخ/ 2022/7/20

الى/ املدعى عليه )علي عماد نزال(
م/ اعالن

اقامت املدعية )اميان ليث سامي( الدعوى 
محكمة  امــام  375/ش/2020  املرقمــة 
األحوال الشخصية في هيت والتي تطلب 
فيها احلكم بالتفريــق بينها وبينك وقد 
صدر قرار حكم بحقك بتاريخ 2022/6/30 
بالتفريق بني  باحلكــم  والــذي يقضــي 
املدعية اميان ليث ســامي وزوجها املدعى 
عليــه علي عماد نــزال واعتبــاره طالقا 
رجعيا واقعــا للمرة األولى يحق للمدعى 
عليه الرجــوع بزوجته وفــي حال عودته 
خالل مدة العدة وجملهولية محل اقامتك 
حســب شــرح القائم بالتبليــغ واملؤيد 
مــن قبل اخملتــار قررت احملكمــة تبليغك 
بصحيفتــني محليتــني وعليك مراجعة 
هــذه احملكمــة او من ينوب عنــك قانونا 
وبعكسه ســوف يصبح احلكم الغيابي 
مبنزلة احلكم احلضوري وخالل ثالثون يوما 

من تاريخ النشر وفقا للقانون.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي
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العميد احلقوقي
 عباس ناصر غريب

 رئيس احملكمة

العميد احلقوقي
عادل مطشر جلود

عضو

العقيد احلقوقي
 ناطق محمد جبر

عضو



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

ارتفعت أسعار النفط اخلام بشكل 
محــدود نهاية األســبوع املاضي، 
أسبوعية  خسائر  سجلت  لكنها 
مع تراجع خــام برنت 11 في املائة 
كما هبــط خام تكســاس 8 في 
املائة بتأثير اخملاوف بشــأن الطلب 

على الوقود في الواليات املتحدة.
وواجهــت أســعار النفــط اخلام 
ضغوطا هبوطية خالل األســبوع 
املاضي بسبب قلق السوق من تأثير 
االقتصادي،  النمــو  في  التضخم 
حيــث تصاعدت مخــاوف الركود 
عقب حتذير بنــك إنكلترا من فترة 
أســعار  رفع  حيث  طويلــة  ركود 

الفائدة بأكبر قدر منذ 1995.
وفــى هذا اإلطار، ذكــر تقرير “ريج 
زون” النفطــي الدولي أن أســعار 
النفط ســجلت أكبــر انخفاض 
أســبوعي منذ أوائل أبريل املاضي 
بســبب تزايد املؤشــرات على أن 
التباطؤ االقتصادي العاملي ما يحد 
من الطلب ويجعل األسعار قريبة 
من أدنى مســتوى لها في ســتة 

أشهر.
وأوضح التقريــر أن اخلام األمريكي 
تأثر بانخفاض اســتهالك البنزين 
فــي الواليــات املتحــدة، مــا أثار 
زاد  الطلب في حني  مخاوف بشأن 
انخفاض الســيولة من التقلبات 
كما انتعشت اإلمدادات من ليبيا، 
ما ســاعد على تقليــص الفوارق 
الزمنيــة للعقــود اآلجلة للنفط 

وتخفيف الضيق في السوق.
وذكر أن تراجع األسعار واضح بقوة 
في ســوق النفط حيث انخفضت 
18 في  للبنزيــن  اآلجلة  العقــود 
املائة األسبوع املاضي بينما يتطلع 
جذري  حتســن  إلى  املســتثمرون 
واسع في مؤشرات الطلب العاملي.

في  االرتفــاع  بعــد  أنه  وأضــاف 
األشهر اخلمســة األولى من العام 
انعكــس ارتفاع النفــط اخلام مع 
بعد  الشهر  تفاقم اخلســائر هذا 
ويوليو  يونيــو  في  االنخفاضــات 

املاضيني حيث قد يؤدي البيع الذي 
تفاقم بسبب أحجام التداول األقل 
من املتوســط إلى تخفيف بعض 
الضغوط التضخمية التي متر عبر 
االقتصاد العاملــي ودفعت البنوك 
املركزيــة مبا في ذلــك االحتياطي 

الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن التحول إلى سياسة 
نقديــة أكثر صرامــة أثار مخاوف 
املستثمرين من أن النمو سيتباطأ، 
مــا يعــرض توقعات اســتهالك 
الطاقــة للخطر الفتــا إلى حتذير 
بنــك إجنلترا أن اململكــة املتحدة 
تتجــه ألكثر من عام مــن الركود 
ألنهــا رفعت تكاليــف االقتراض 

بينما في الواليــات املتحدة تعهد 
اجمللــس االحتياطــي الفيدرالــي 
لتهدئة  الشرس  الكفاح  مبواصلة 

التضخم.
وذكر أن اقتصاد الصني أظهر أيضا 
عالمات ضعف، ما أدى إلى ضبابية 
توقعات استهالك النفط اخلام في 
أكبر مستورد للنفط حيث أظهرت 
البيانــات األخيرة تقلص نشــاط 
املصانع في حني حذرت شــركات 
االقتصاد،  تدهــور  مــن  صينيــة 
حتالف  حتذير  على  الضوء  مسلطا 
أوبك + من قلــة الطاقة الفائضة 
حيــث يتوقــع التجار وشــركات 
التكريــر قفــزة أكبر في أســعار 

النفط اخلام.
ومــن جانب آخر، ذكــر تقرير “أويل 
أغلب حتليالت  أن  الدولــي  برايس” 
السوق النفطية تقريبا تشير إلى 
الركود يلوح فــي األفق خاصة  أن 
بعــد حتذير بنك إجنلتــرا من ركود 
طويــل، مــا انعكس بقــوة على 

أسعار النفط.
ولفــت التقريــر إلى أن األســعار 
كادت تتراجع إلــى ما كانت عليه 
قبــل بداية احلرب الروســية حيث 
اجته خــام برنت إلى مســتوى 96 
دوالرا للبرميل وذلك ألول مرة منذ 
اآلجلة  العقود  بدأت  أسابيع حيث 
للنفط تعكــس توقعات ضعيفة 

بالنسبة لفصل الشتاء.
وعــد التقريــر أن األســواق تركز 
عمومــا علــى ارتفــاع مخزونات 
البنزين في الواليات املتحدة بينما 
الصــني مــن خطوط  تضاعــف 
الطاقة فائقة اجلهد لربط املناطق 
الغربيــة في الصــني حيث يوجد 
معظــم محطات إنتــاج الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح في املدن 
الســاحلية الكبرى فيمــا تتوقع 
الدولة استثمار نحو 22 مليار دوالر 
في خطوط الطاقــة عالية اجلهد 

هذا العام.
تأتي  السيئة  األخبار  أن  إلى  وأشار 
حاليــا بشــكل متكــرر أكثر من 

اململكــة املتحدة مــع توقع بنك 
فواتير  يرتفع ســقف  أن  إجنلتــرا 
الطاقة إلى 3500 جنيه استرليني 
بينما قررت روسيا فرض حظر على 
الشركات الغربية مينع بيع حصص 

الطاقة حتى نهاية العام.
ومــن ناحية أخــرى، وفيما يخص 
األسعار في ختام األسبوع املاضي 
ارتفعت أســعار النفط بشــكل 
طفيف يــوم اجلمعــة مرتدة من 
فبراير  منــذ  مســتوياتها  أدنــى 
حيث قوبلت اخملاوف بشــأن نقص 
املتوقع في  بالتراجــع  اإلمــدادات 

الطلب على الوقود.
برنت  اآلجلــة خلام  العقود  وأنهت 
اليوم مرتفعة 0.85 في املائة، عند 
للبرميل، واستقر خام  94.92 دوالر 
األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب 
علــى ارتفاع 0.53 فــي املائة، عند 

89.01 دوالر للبرميل.
من جانب آخر، ذكر تقرير شــركة 
املعني  الدولــي  هيــوز”  “بيكــرز 
بأنشــطة احلفــر أن إجمالي عدد 
في  النشــطة  احلفــر  منصــات 
انخفض مبقدار  املتحــدة  الواليات 
3 هذا األســبوع حيــث انخفض 
إجمالي عدد احلفارات إلى 764 هذا 
األســبوع، 273 منصــة أعلى من 

عدد احلفارات هذه املرة عام 2021.
ولفت إلى انخفاض حفارات النفط 
في الواليــات املتحدة مبقدار 7 هذا 
ارتفعت  598 حيث  إلى  األســبوع 
منصــات الغاز مبقدار 4 لتصل إلى 
161 واستقر عدد احلفارات املتنوعة 

عند 5.
وأشــار إلى انخفاض عدد احلفارات 
في حــوض بيرميان من 4 إلى 347 
هذا األســبوع. بقيت احلفارات في 
إيجل فــورد على حالهــا عند 72 
الفتا إلى أن حفارات النفط والغاز 
في بيرميان ســجلت أعلى بـ 104 
من حيث كانت هذه املرة من العام 
املاضي. ونوه التقرير إلى بقاء إنتاج 
النفط اخلام فــي الواليات املتحدة 
على حاله عند 12.1 مليون برميل 
يوميا فــي األســبوع املنتهي في 
29 يوليــو وفقا ألحدث بيانات إدارة 

معلومات الطاقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبدى برنامج األغذية العاملي، التابع 
لألمم املتحــدة قلقه من تأثير األزمة 
االقتصاديــة فــي ســريالنكا في 

إمدادات الغذاء للفقراء في البالد.
وأضاف البرنامــج، في بيان أن نحو 
6.3 مليون شخص، أو ثالثة من كل 
عشر أسر عرضة خلطر انعدام األمن 
الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات.

وتابع أن الدراســات االستقصائية 
األخيرة تظهــر أن 61 في املائة من 

األســر إما ال يتوافر لهــا الطعام 
الكافــي، أو حتصل علــى طعام ال 
الغذائية  العناصــر  يحتوي علــى 
الالزمــة، أو حتى ال حتصل على كل 
حالة  بســبب  بانتظام  الوجبــات 

الطوارئ احلادة.
أنــه يجرى إعــداد برنامج  وأضاف 
طوارئ ملساعدة 3.4 مليون شخص 
في ســريالنكا، هــم األكثر عرضة 
خلطر انعدام األمن الغذائي وســوء 

التغذية، وفقا لـ “األملانية”.

الواقعة  اجلزيــرة  الدولة  وتشــهد 
جنوب الهند، ويبلغ عدد ســكانها 
نحو 22 مليون نســمة، أسوأ أزمة 

اقتصادية منذ عقود.
وفــي اآلونة األخيــرة، كانت البالد، 
التي تبلغ ديونها اخلارجية 51 مليار 
دوالر ، تفتقــر إلى املال الســتيراد 
سلع أساسية، مثل الوقود واألدوية 

والغاز للطهي.
وارتفعت أسعار الغذاء بشكل حاد 
ويتجاوز التضخــم بالفعل 60 في 

املائة، طبقا ألرقام رسمية.
رئيس  ويكرمييســنجه  رانيل  وأكد 
سريالنكا في تصريحات سابقة، أن 
هيكلة  إلعادة  خطة  ستقدم  بالده 
الديون لصندوق النقد الدولي ترمي 
إلى إمتام حزمة إنقــاذ للخروج من 

أزمة اقتصادية جارية.
إنهاء  “نتوقع  ويكرمييســنجه  قال 
مفاوضات على مســتوى املوظفني 
بســرعة وجنــاح، في إشــارة إلى 
النقد  مــع صنــدوق  املفاوضــات 

أثناء إلقاء كلمة أمام دورة  الدولي، 
برملانية جديدة.

ومت انتخــاب ويكرمييســنجه فــي 
يوليو   20 فــي  برملانــي  تصويــت 
املاضي لشــغل فراغ تركه جوتابايا 
راجاباكسا، الذي فر من البالد وسط 

تظاهرات عامة وفقا لـ “األملانية”.
وأفــاد الرئيس “بــدأت عملية إمتام 
مع  بالتعاون  الديون،  هيكلة  خطة 
تشانس،  وكليفورد  الزارد،  شــركة 
ماليني  اللتيــت تضمــان خبــراء 

وقانونيــني دوليــني”. وأضــاف أنه 
ســيتم تقدمي تلك اخلطة لصندوق 
الدولي وســتبدأ املفاوضات  النقد 
مع الدول، التي قدمت مســاعدات 
الدائنني  إلــى  إضافــة  القــروض، 
مــن القطاع اخلــاص للوصول إلى 
احلكومة  وعلقــت  جماعي.  اتفاق 
مؤقــت  بشــكل  الســريالنكية 
مدفوعات الديــون األجنبية في 12 
أبريل املاضي بسبب قلة االحتياطي 

األجنبي للضرورات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات جمركية امس األحد 
ارتفاع صادرات الصني 18 باملئة في 
متوز املاضي عن العام الســابق في 
أسرع وتيرة منذ كانون الثاني 2022 
متجــاوزة توقعات احملللــني، بينما 

ارتفعت الواردات 2.3 باملئة.
وتوقع محللون في استطالع أجرته 

باملئة   15 الصــادرات  ارتفاع  رويترز 
بعد حتقيقها ارتفاعا قويا بلغ 17.9 
باملئة فــي متوز. وكان مــن املتوقع 
أن ترتفــع الــواردات 3.7 باملئة بعد 
الشــهر  باملئة في  واحد  ارتفاعها 

السابق.
وســجلت الصــني فائضــا جتاريا 
قياسيا بلغ 101.26 مليار دوالر في 

بأن حتقق  توقعــات  مقابل  حزيران 
فائضــا يبلــغ 90 مليــار دوالر في 
مليار   97.94 وفائض  االســتطالع 

دوالر في متوز.
ويشــهد االقتصاد الصيني بعض 
التحســن، مــع تخفيــف القيود 
اخلاصــة مبكافحــة كورونــا، وهو 
مؤشــر مهم للعالم، حيث تعتبر 

بالعالم،  اقتصاد  أكبر  ثاني  الصني 
أكبر مســتهلك  ثاني  أنهــا  كما 

للنفط.
وكاد االقتصاد الصيني أن ينكمش 
في الربــع الثاني وســط عمليات 
إغــالق واســعة النطــاق، لكــن 
كبــار القادة أشــاروا مؤخــرا إلى 
الرامية  الصارمــة  السياســة  أن 

إلــى عدم ظهور أي حــاالت إصابة 
بفيروس كورونا ستظل متثل أولوية 

قصوى.
ومنا االقتصــاد الصيني بأبطأ وتيرة 
منذ عامني، بنسبة 0.4 باملئة على 
أســاس ســنوي في الربع الثاني، 
وأزمة  الصحيــة  القيود  بســبب 
العقــارات التي عرقلت النشــاط 

بشدة.
ومنذ 2020، اتبعت الصني سياسة 
التــي تتمثل في  “صفر كوفيــد” 
قدر  إصابــات جديدة  جتنب حدوث 
العزل  إجــراءات  بفضل  اإلمــكان 
احملددة والفحوصات املكثفة وفرض 
تثبت  الذين  علــى  الصحي  احلجر 

إصابتهم ومراقبة حتركاتهم.

متابعة ـ الصباح الجديد:
صب تدخــل صندوق النقــد الدولي 
الوقود على اجلدل الدائر حول كيفية 
مع  األوروبيــة  احلكومــات  تعامــل 
االرتفــاع في أســعار الطاقة، وذلك 
فــي أعقاب اإلعالن عــن ارتفاع أرباح 
شركات النفط والغاز. وقال الصندوق 
إن التكاليــف املتزايدة، التي ارتفعت 
بنسبة 40 في املئة في منطقة اليورو 
و57 فــي املئة فــي اململكة املتحدة، 
املســتهلكني  إلى  تنتقل  أن  يجــب 
الطاقة  توفيــر  لتشــجيعهم على 
والتحول إلى الطاقــة األكثر مراعاة 
للبيئة، ولكن مع مســاعدة موجهة 
لألسر الفقيرة التي تتأثر بشكل غير 

متناسب بالزيادات.
وتشــمل اإلجراءات احلالية وضع حد 
أقصى لألســعار في فرنسا وإسبانيا 
ضرائــب  وتخفيضــات  والبرتغــال، 
ودعم  وهولندا،  أملانيــا  في  الكهرباء 
وبدالت  واليونان،  إيطاليا  في  الطاقة 
الطاقة في أملانيا، وضريبة مكاســب 
مفاجئة على شــركات بحر الشمال 
فــي اململكــة املتحــدة، ولكن مع 

باهظ  األحفوري  الوقود  بقاء  احتمال 
الثمن، بعض الوقت، ولفت الصندوق 
أن تســمح  أن احلكومات “يجب  إلى 
لتعزيز  باالرتفــاع  التجزئة  ألســعار 
احلفــاظ علــى الطاقة مــع حماية 
أن تكلفة  الفقيرة”، مضيفاً  األســر 
التخفيــف من ارتفاع األســعار في 
كثير من البلدان ســتتجاوز 1.5 في 
املئة من الناجت االقتصادي هذا العام، 
وخــص الصندوق اململكــة املتحدة، 
جنباً إلى جنب مع إستونيا، حيث من 
املعيشــة  تكاليف  ترتفع  أن  املتوقع 
بنحو ضعف  األســر  ُخمــس  ألفقر 

تكاليف األغنى.
من جانــب آخــر، توقع احملللــون أن 
اململكة  فــي  الطاقة  فواتيــر  تظل 
“مدمرة”  مســتويات  عنــد  املتحدة 
حتى عــام 2024 في األقل، وقد يصل 
على  احلكومة  لســعر  األقصى  احلد 
ســندات املنــازل البالــغ 23 مليون 
جنيه اســترليني )27.9 مليون دوالر( 
)أربعة  3360 جنيهاً اســترلينياً  إلى 
آالف دوالر أميركــي( ســنوياً عندما 
تقــوم الهيئة التنظيميــة للطاقة 

فــي بريطانيا “أوفغيــم” بتحديثها 
في تشــرين األول املقبل. في غضون 
ذلــك، حث تقريــر جديد صــادر من 
االقتصادية  للبحوث  الوطني  املعهد 
واالجتماعيــة احلكومــة على تعزيز 
ملدة  الطاقة  ومزايــا  منح  مدفوعات 
ســتة أشــهر في األقل عند دخول 
ســقف الهيئة التنظيمية للطاقة 
فــي بريطانيا اجلديد حيــز التنفيذ. 
وقــال املعهــد الوطنــي للبحــوث 
التباطؤ  إن  واالجتماعية  االقتصادية 
إلى  املتحدة ســيؤدي  اململكــة  في 
أكثر من خمسة ماليني  اســتخدام 
أســرة جميع مدخراتها بحلول عام 
2024، وأسهم ارتفاع أسعار الطاقة 
بنســبة 40 في املئة فــي التضخم 
في منطقة اليــورو الذي بلغ 8.9 في 
املئة في متوز. كما تأتي التحذيرات من 
عالم األعمال بشكل كثيف وسريع، 
وأبــرزت البيانات اجلديــدة كيف أدى 
ارتفاع تكاليــف الطاقة والوقود إلى 
تفاقم ضغــوط التدفق النقدي التي 
أدت إلى قفزة كبيرة في حاالت إفالس 
الشركات في إجنلترا وويلز، ويقوم جتار 

التجزئة في فرنسا بالفعل بتكييف 
ممارســاتهم الســتخدام طاقة أقل 
وكذلك االســتعداد لنقص محتمل. 
ذلــك، جتني شــركات  في غضــون 
الطاقــة الفوائــد، وأعلنت شــركة 
“بريتيش بتروليوم” عن أعلى ربح ربع 
سنوي لها في 14 عاماً عند 8.5 مليار 
دوالر، لكنهــا قالت إنــه ليس لديها 
خطط خلفض أسعار الوقود لسائقي 
“توتال  السيارات، على عكس شركة 
إنرجي” الفرنسية، التي وعدت ببعض 
املقبــل، كما  أيلول  مــن  التخفيف 
أعلنت شــركتا “شيفرون” و”إكسون 
موبيل” عن أرباح فصلية قياسية، في 
حني حطمت “شل” ســجل أرباحها 
للربــع الثاني علــى التوالي وأعلنت 
عن إعادة شــراء أسهم بقيمة ستة 
الرابع من آب،  مليارات دوالر، واألربعاء 
اتفقــت منظمة “أوبــك” وحلفاؤها 
على زيادة طفيفــة في إنتاج النفط 
مبقدار 100 ألــف برميل يومياً، أو 0.1 
العاملي،  املئة فقط مــن الطلب  في 
ومــن املرجــح أن يخيــب االرتفــاع 

الطفيف آمال العواصم الغربية.

تباطؤ االقتصاد العالمي يتهدد أسواق
 النفط ويبقي األسعار في مستويات أدنى

مع اشتعال أسعار الطاقة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات رســمية امــس األحد، ارتفاع 
احتياطيــات النقد األجنبــي في الصني على 

نحو غير متوقع في يوليو.
وارتفع احتياطي النقد األجنبي للصني “األكبر 
في العالم”، 32.8 مليار دوالر إلى 3.104 تريليون 
دوالر في يوليو، مقارنة مع 3.071 تريليون دوالر 

في يونيو.
وتراجع اليوان 0.64 % مقابل الدوالر في يوليو، 
بينمــا ارتفع الدوالر 1.07 % مقابل ســلة من 

العمالت الرئيسية األخرى.
وانخفضــت قيمــة احتياطيــات الصني من 
الذهب إلى 109.84 مليار دوالر في نهاية يوليو 

من 113.82 مليار دوالر في نهاية يونيو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت إدارة معلومات الطاقــة األمريكية، 
امــس األحد، أن صــادرات العــراق النفطية 
ألمريكا بلغت ما يقارب 10 ماليني برميل في 

شهر متوز املاضي.
وقالــت االدارة في جدول لها ، إن “العراق صدر 
من النفط اخلام الى امريكا خالل شــهر متوز 
املاضي 9.982 ماليني برميل، و مبعدل 322 ألف 
برميل يوميا” مرتفعا عن شــهر حزيران الذي 
بلغت الصــادرات النفطية العراقية فيه إلى 
أمريكا 8.190 ماليني برميل ومبعدل 273 ألف 
برميل يوميا. واضافت ان “العراق صدر النفط 
اخلام ألمريكا خالل األســبوع األول من شهر 
متوز مبعــدل 302 الف برميل يوميا، فيما صدر 
متوســط 454 الف برميل يوميا في االسبوع 
الثاني، وصدر متوسط 165 الف برميل يوميا 
في األسبوع الثالث “، مشيرا الى ان “صادرات 
االسبوع الرابع بلغت 369 الف برميل يوميا”.

وذكــرت إدارة معلومات الطاقــة األمريكية 
أن “العراق جاء باملرتبــة الرابعة في صادراته 
ألمريكا خالل الشــهر املاضــي بعد كل من: 
كندا، واملكسيك، والسعودية، واملرتبة الثانية 
عربيا بعد الســعودية التي بلغــت األخيرة 
صادراتها ألمريكا 14 مليونا، و663 الف برميل 
يوميا”، مبينــة ان “كندا جاءت باملرتبة األولى 
كأكثــر دولة مصدرة للنفــط ألمريكا تليها 

املكسيك“.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرشــيد احلكوميان،  الرافدين  أعلن مصرفا 
امــس األحد، قــروض لبنــاء وترميــم الدور 
السكنية وللمشاريع الصغيرة للعاطلني عن 

العمل.
وقال مصرف الرافدين ، إن “الفروع املنتشرة في 
بغداد واحملافظات متنح قروض الترميم وتأهيل 
او بناء الدور السكنية للمواطنني البالغة 50 
مليون دينار”، موضحاً ان “هذه القروض تكون 

بدفعة واحدة”.
واشــار الى ان “مدة تســديد قرض 50 مليون 
تصل الى 10 سنوات و بفائدة خمسة باملئة”. 
من ناحيته؛ حدد مصرف الرشيد مدة تسديد 
قرض املشاريع الصغيرة للعاطلني عن العمل.
واوضح املكتب االعالمــي للمصرف ان “مبلغ 
القرض لغاية )10( مليون مبدة )3( سنوات أما 
القــرض ملا زاد عن 10 ماليني ولغاية 20 مليون 

دينار فتكون مدة تسديده أربعة  سنوات”.
ودعا املصــرف، الراغبني باحلصول على القرض 
والبالــغ 20 مليون كحد اعلــى الى مراجعة 

فروعه في بغداد واحملافظات.

احتياطي النقد األجنبي 
األكبر في العالم يرتفع 
إلى 3.104 تريليون دوالر

نحو 10 ماليين برميل 
صادرات العراق النفطية 

ألمريكا خالل شهر

الرافدين والرشيد يعلنان 
قروضًا للبناء وترميم الدور 

السكنية وللعاطلين عن العمل

قلق عالمي من أزمة غذائية تضربها ..

61 % من األسر في سريالنكا ال تملك طعاما كافيا

صادرات الصين تفوق التوقعات وتقفز 18 % في تموز

صندوق النقد الدولي يدعو الحكومات األوروبية لوقف دعم المستهلكين
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 144/ش/2022
التاريخ: 2022/8/4

اعالن
الى/ املدعى عليه

 )جمعة علي محمد(
اقامــت زوجتك املدعيــة )حبيبة عواد 
جبير( امام هذه احملكمة الدعوى املرقمة 
احلكم  فيهــا  تطلــب  )144/ش/2022( 
)بالتفريــق للضــرر( وجملهوليــة محل 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
وتأييد اخملتــار لذا قررت احملكمة تبليغك 
 )2022/8/15( املوافــق  املرافعــة  مبوعد 
بالنشــر فــي صحيفتــن محليتــن 
يوميتن وفي حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا فسوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون..
مع التقدير..

القاضي
عبد اهلل حسن خلف احلبيب

فقدان جواز 
فقد جواز الســفر الصادر 
من جمهورية مصر العربية 

A21442327 املرقم
عبد  السيد  محمد  باسم 
اجلــواد متولــي علــى من 
يعثر عليه تســليمه جلهة 

اإلصدار 

محكمة بداءة تكريت 
العدد/131/ب/2021

التاريخ/2022/8/7 
اعالن

تبيع هــذه احملكمة العقــار املرقم 1132/2 
م7 مطارده بطريقة املزايــدة العلنية الذي 
سيكون في اليوم الثالثون من اليوم التالي 
لتاريخ النشــر فعلــى الراغبن بالشــراء 
مراجعة هذه احملكمة لغرض دفع التأمينات 
القانونية البالغــة 10% من القيمة املقدرة 
واحلضــور في موعد املزايدة مســتصحبن 

معهم املستمسكات الثبوتية األصولية 
اوصاف العقار: عبارة عن قطعة ارض جتارية/ 
سكنية ويوجد فيها دارين ومتوسطة درجة 
العمران الدار األول مكــون من طابق واحد 
ومشيد على نصف العقار مبساحة 300م2 
ومتكون من غرف نوم عدد )2( واســتقبال 
ومطبــخ ومجموعة صحية والــدار الثاني 
مكون مــن كليدور وغرفتن نــوم ومطبخ 
وهول واســتقبال ومجموعــة صحية تقع 
على شــارع جتاري وشارع فرعي خلف مركز 
شرطة تكريت مبساحة 600م2 وان القيمة 
الكليــة للعقار هي )خمســمائة واربعون 

مليون دينار( 
القاضي 
أنور جاسم حسني 

تنويه
احلاقا بإعالننا املرقم 564 بتاريخ 2022/7/22 
والصادرة من اللواء الرابع عشــر / شرطة 
احتادية / الفوج الثالث واملنشــور بجريدة 
الصباح اجلديد العدد 4943 في 2022/7/28 
حيث ورد سهوا اسم الهارب وسام شامخ 
صبــار غويلي مــن االعالن. لــذا اقتضى 

التنويه.

محكمة األحوال الشخصية في الناصرية
العدد: 2986/ش/2022    

تبليغ
الى/املدعى عليها / بنني ناجي خماس 

ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعــي محمد مبارك جواد 
واملتضمنــة طلبه بتصديق واقعة الطــالق الرجعي الواقع فــي 2022/1/2 وبالنظر جملهولية محل 
إقامتك قررت تبليغك اعالنا بواسطة  صحيفتن محليتن باحلضور أمام هذه احملكمة مبوعد املرافعة 

املصادف 2022/8/25 الساعة التاسعة صباحا. 
القاضي/جواد حسن نايف

اعالن
اإلســكان   صنــدوق  إلــى   
العراقــي في ميســان . إلى 
الشريك )صدام لفته عجيل  (   
الشريك في العقا)12/4408(  
مغربه مناصفه  مع الشريك 
املقترض) زينبفالح حســن(  
الذي يروم التقدمي الى صندوق 
اإلسكان العراقي في ميسان 
لغرض االقتراض  و التسليف 
للبنــاء وذلك  التقــدمي إلى  
للحصول علــى القرض لذى 
مت تبليغ من خالل مده اقصاه 
داخل  يوم  عشــر  خمســة 
تاريخ  مــن  وشــهر  العراق  
النشــر  اذا كان خارج العراق 
حقكم  يســقط  وبعكسة 

في االعتراض مستقبال

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ 

الرصافة
العدد: 21809
التاريخ: 2022/7/17

م// إعالن
قّدم املواطــن )امنية توما دنو( دعوى 
قضائية لتبديل )اسم( وجعله )اجني( 
بدال من )امنيــة( فمن لديه اعتراض 
مراجعة هــذه املديرية خــالل )15( 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 
املديرية  هذه  تنظر  سوف  وبعكسه 
بطلبه استنادا الى احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 
لســنة 2016 املعدل على ان يكون 
النشر باسم مدير اجلنسية احملترم.... 

مع التقدير
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

فقدان وثيقة 
الوثيقــة  منــي  فقــدت 
املدرســية الصــادرة مــن 
االقمار  ثانويــة  مدرســة 
االهليــة باســم )عبداهلل 
يعثر  من  على  هادي خلف( 
عليها تسمليها الى جهة 

االصدار

مديرية تنفيذ الناصرية 
العدد: 2022/198

إعالن
تبيــع مديرية تنفيذ الناصرية الســيارة 
املرقمــة 15518 صالح الديــن حمل نوع 
داف تريله براد موديــل 2006 اللون احمر 
العائــدة الى املدين عبد الكرمي عواد لفته  
لقاء طلب الدائن حســن قاسم كاظم 
البالغ 13698800  فعلى الراغب بالشراء 
مراجعة هذه املديريــة خالل 10 أيام تبدأ 
من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه 
القيمة  القانونية 10% مــن  التأمينــات 
وان  العراقية  اجلنســية  وشهادة  املقدرة 
رسم التحصيل والداللية على املشتري . 
املواصفات : السيارة املرقمة 15518 صالح 
الدين حمل نوع داف تريله براد موديل 2006 
اللون احمر ملون وحســب قرار محكمة 
بداءة الناصرية بالعدد 2900/ب/2021 في 
2021/11/18 واملتضمن الزام املدين بتادية 
مبلغ قدره 13698800 ثالثة عشر مليون 
وستمائة وثمانية وتسعون الف وثمامنائة 
دينــار – القيمة املقــدرة 2250000 اثنان 

وعشرون مليون وخمسون الف دينار .
منفذ عدل الناصرية
رعد مراد حسون

اعالن
 إلى صندوق اإلســكان العراقي 
فــي ميســان . إلى الشــريك 
)شفاء جاسم زيدان  (   الشريك 
فــي العقــار)55/1103(  مغربه 
مناصفه  مع الشريك املقترض) 
هناء جبارعبد الكرمي(  الذي يروم 
اإلســكان  صندوق  الى  التقدمي 
لغرض  ميســان  في  العراقــي 
قرض التسليف للبناء ذلك قيام 
الكرمي(  عبد  جبار  الشريك)هناء 
اإلســكان  صندوق  إلى  التقدمي 
العراقي في ميســان للحصول 
علــى القرض لــذى مت تبليغ من 
خالل مده خمســة عشــر يوم 
داخل العراق  وشــهر من تاريخ 
النشــر  اذا كان خــارج العراق 
وبعكسة يســقط حقكم في 

االعتراض مستقبال.

7 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 20540
التاريخ: 2022/8/7

م/ إعالن

بالنظر لعدم حصول راغب تعلن جلنة بيع وايجار أمالك اإلدارة احمللية في محافظة واســط عن تأجير العقارات 
في قضاء بدرة وملدة ســنة واحدة  املدرجة تفاصليها في ادناه والعائدة الى محافظة واســط / اإلدارة احمللية 
وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى من يرغب باالشتراك باملزايدة العلنية 
مراجعة محافظة واسط اإلدارة احمللية / األمالك خالل فترة )15( يوم تبدا من اليوم التالي لنشرها في الصحف 
اليومية مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )20%( من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق  
ألمر محافظة واســط/ قسم احلسابات وستجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في ديوان محافظة 
واسط في متام الساعة الثانية عشر ظهرا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر واالعالن وكافة املصاريف 
األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية األحوال املدنية اصلية ومصورة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من ديوان احملافظة بهذا الصدد
املهندس
نبيل شمه علي
رئيس اللجنة

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 
مديرية حماية املنشات والشخصيات في بغداد

قاطع حماية منشات الرصافة الثاني
)اجمللس التحقيقي(

الى املتهم ر.ع )حسني سعد عاتي جبر الكناني(
اعالن

اقتضــى حضورك الى مقر)قاطــع حماية منشــات الرصافة الثاني/
السلطة التحقيقية( خالل مدة)30(ثالثون يوما من تاريخ نشر اإلعالن 
فــي اجلريدة الرســمية لوجود مجلــس حتقيقي بحقــك وعند عدم 
حضورك ســوف تتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابيا واحالتك الى 
محكمــة قوى االمن الداخلي وفق املــادة )5( من قانون العقوبات قوى 
االمن الداخلي رقم )14( لسنة 2008 ويطلب من املوظفن العمومين 
القاء القبض عليك أينما وجدت وتســليمك الى اقرب سلطة والزام 
املواطنن مبحل اقامتك اخبار الســلطات عنــك وفقا للمادة )69( من 

قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )17(لسنة 2008
محكمة قوى االمن الداخلي 
األولى املنطقة الثالثة

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 حطن بالعدد 8073 في 2022/7/19 
ومرفقــه شــرح القائم بالتبليــغ وكذلك 
اشعار اخملتار املسطر على اصل ورقة التبليغ 
عليــه تقــرر تبليغكي بطريق النشــر في 
صحيفتن محليتن باحلكم الغيابي املرقم 
واملتضمــن   2022/7/7 فــي  )978/ب2022( 
الزامك بتاديتكي للمدعي برزان جوده سالم 
مبلغ قدره ااثنا عشــر مليــون دينارحكما 
واالســتئناف  لالعتراض  قابال  علنيا  غيابيا 
والتمييــز وفي حالة عــدم الطعن باحلكم 
أعاله ســوف يكتســب القرار درجة البتات 

عند مضي املدة املقررة قانونا 
القاضي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

العلم
العدد: 209/ش/2022
التاريخ: 2022/8/7

اعالن
الى/ املدعى عليه

 )مهند جمال محمد ابراهيم(
اقامــت املدعيــة )االء عويــد خيزران( 
امــام هذه احملكمــة الدعــوى املرقمة 
احلكم  فيهــا  تطلــب  )209/ش/2022( 
وجملهولية  اخلارجــي(  الطالق  )بتصديق 
محــل اقامتك حســب شــرح القائم 
بالتبليــغ وتأييد اخملتار لذا قررت احملكمة 
املوافــق  املرافعــة  مبوعــد  تبليغــك 
)2022/8/14( بالنشــر فــي صحيفتن 
محليتــن يوميتــن وفي حالــة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف 

جتري بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
مع التقدير...

القاضي
عامر رشيد حمادي

االثنن 8 آب 2022 العدد )4950(

Mon .8 Aug. 2022 issue )4950(

املساحة الكلية رقم القطعة واملقاطعةنوع امللكت
مدة االيجارللقطعة

دار سكن في قضاء 1
بدرة

149/13 م3 نهير وقيراوي في 
سنة واحدة200 م2قضاء بدرة

141/13 م3 نهير وقيراوي في دار سكن في بدرة2
سنة واحدة200 م2قضاء بدرة



ثقافة االثنني 8 آب 2022 العدد )4950(

Mon. 8 Aug. 2022 issue )4950( 8
سيرة

عنوانها)الشــعر السياسي احلديث في 
العراق( فعــاد كي يَدّرس فــي الثانوية 
املركزية ببغداد، ومنها انتقل سنة ١٩٥٨ 
للتدريس في كلية اآلداب بجامعة بغداد، 
وكان  للدكتوراه،  بالتحضيــر  بدأ  ولقد 
موضوعها)التطور والتجديد في الشعر 
العراقي مــن ســنة ١٩٠٠-١٩٣٩( ولم 
يتمها، ولقد كان بودي أن يقف األستاذ 
حميد املطبعي، يوم نشــر مقابالته مع 
الوائلي فــي جريدة )الثــورة( منتصف 
عقد الثمانني من القرن العشرين، حتت 
عنوان: )اجلذور في تاريخ العراق احلديث(؛ 
لقد كنت أود لو وقــف طويال عند هذا 
املوضوع املهم في حياة أستاذي إبراهيم 
الوائلي، لكنه أوجز ومر به مروراً سريعاً، 
الصادر  الوائلي(  )إبراهيــم  ففي كتابه: 
املفكرين  سلسلة)موسوعة  ضمن  في 
واألدباء العراقيــني( وهي املقابالت ذاتها 
التي أجراها املطبعي مع عدد من أعالم 
العــراق، والتي نشــرها في)الثورة( في 
ضمن زاويــة )اجلذور في تاريــخ العراق 
احلديث( قال املطبعي: ».. وعاد إلى بغداد 

ومعه منهج الرسالة فجمع وتتبع وأخذ 
يكتب الفصول الكثيــرة لكنه لم ينل 

هذه الدكتوراه بسبب ظروف معينة ».
والدكتوراه هذه، مطمح األنفس ومهوى 
األفئدة، وكدت أقول ومسرح التأنس، وأنا 
هنا أستعير من الفتح بن خاقان عنوان 
كتابه، ألذي خصصه ملُلَح أهل األندلس، 
أقول: ضاعت الدكتوراه منه، كما ضاعت 
من أستاذه طيب الذكر عمر الدسوقي، 
ذلك الرجل العربي املصري صعب املراس 
في الدراسة واإلشراف، والذي كان مينح 
الدكتوراه لطالبه، شــأنه شأن األستاذ 
إبراهيم الوائلي، ويتحســر هو نفســه 
عليها، فلقــد فّوتها عليــه املبطلون، 
كما ُحرَِمها مدني صالح، وعبد املطلب 
صالــح، وشــكيب كاظــم، ولقد بقي 
األديب املصري شامي األصل؛ مصطفى 
الدكتور  الرافعي- كمــا قــال  صــادق 
)الراعــي  كما يود أن يوصــف بدال من 
)بدر  البدري  نعمان  الدكتور!( مصطفى 
الدين كما يرغب أن ينعت!( في مقالته 
املنشورة في جريدة )العراق( في ٢٦ من 
آذار ١٩٨٦- بقــي الرافعي إلى آخر أيامه 
يتحسر على أيام الدراسة التي أضاعها 
عليه املرض، كما ضيعتها السياســة 

من األستاذ محمود أمني العالم!
لقد أمضى الوائلي ســنوات عمره التي 
نافت على السبعني، في البحث والدرس 
ونظم الشــعر، فكان مولــده في قرية 
)الصقر( قرب ناحية كرمة علي بالبصرة 
سنة ١٩١٤، وأمضى شطراً من عمره في 
مدينة النجف، فتعلم في مجالســها 
ودواوينها، وألقى قصائده في مجالسها 
التي نالت إستحســان البعض، وأثارت 
غضــب آخرين، وقد كان ألبيه الشــيخ 
محمد شــأن في تربيته وتعليمه، ومن 
النجف شــخص نحو بغداد، ومنها إلى 
القاهرة، فكانت حصيلة هذه الســنني؛ 
منها:  والدراسات  الكتب  من  مجموعة 
ديوانــه الشــعري، وقد أصدرتــه وزارة 
الثقافــة واإلعــالم العراقيــة بجزءين 
)إضطراب  ١٩٨١و١٩٨٢وكتابه  ســنتي 
الَكلِم عند الزهاوي( و)الشعر السياسي 
العراقي في القرن التاسع عشر( و)وحرب 
طرابلــس وأثرها في الشــعر العراقي( 
و )من لقيط إلــى اليازجي( ويقصد من 
الشــاعر لقيط بــن يعمر اإليــادي إلى 
الشاعر إبراهيم اليازجي، ويذكر الباحث 
األديــب حميــد املطبعي فــي كتابه: 
)إبراهيــم الوائلي( أن ألســتاذي- رحمه 

اهلل- بحوثاً لم تنشر منها:
١- أطروحة الدكتــوراه التي لم تناقش 
وعنوانها:) التطور والتجديد في الشعر 

العراقي من سنة ١٩٠٠-١٩٣٩(.
٢- أثر التراث في شــعر القرن التاســع 

عشر. 
٣- اللغــة الدارجة والفصيحة في ريف 

البصرة. 
٤- محاضرات في البالغة العربية. 

٥- محاضرات في علم العروض. 
٦- األصوات اللغوية في التراث. 

٧- النحو وسيلة ال غاية. 
٨- الراحلون.

٩- ضباب فــي األثير.. وهــو نقد لغوي 
ألغالط املذيعني والصحفيني. 

ترؤسه جلان املناقشة
لقد أمضى األســتاذ إبراهيــم الوائلي، 
أكثر من ثالثة عقود في ميدان التدريس، 
ســواء أكان في الثانويات أم في جامعة 
بغــداد، وكان مــن أقرب األســاتذة إلى 
نفوس طالبه، وبرغم جفاف مادة النحو 

العربي التي درسها لنا أيام الَطلَب في 
املســتنصرية؛  باجلامعة  اآلداب  كليــة 
الدراسية  السنة  في  املسائي،  قسمها 
١٩٧٢-١٩٧٣، فقد كان يبدد هذا اجلفاف 
بحلو تقدميه املادة وتقريبها من األذهان 
مع ُملْحة وطرفة يرصع بها حديثه، وما 
زلــت أتذكر أن أحد زمالئنــا، وقد قاربت 
الســنة الدراســية علــى االنتهاء قد 
رجاه شيئاً ما مســتعمال تعبير: »رفقاً 
بالقوارير، أستاذ ». فما كان منه- رحمه 
اهلل- وسيماء بسمة تطوف على وجهه 
الكرمي، إال أن قــال: انظروا إلى زميلكم، 
كيف يخطىء في اخلطاب، ويلحف في 
الرجاء! فضحكنا عارفني مغزى تعليقة 

أستاذنا.
ترى هــل ســيفهم القــارىء معناها 

ومغزاها؟!
إذن ألقول: لقد اســتعمل زميلنا وصف 

القوارير، وهو ألذي يطلق على النســاء 
الرقيقات والفتيات، وكأنه شبه نفسه 

بالفتيات! 
وعلــى الرغم من أنه لم ينل الدكتوراه- 
كما سبق أن أشــرت- فإنه أشرف على 
أكثــر من بحــث في الدكتــوراه، كنت 
أحضر املناقشات، فنتمتع بسويعات من 
الثقافة واألدب والتراث بقسم الدراسات 
العليا ومــا زال في الذهن شــيىء من 
التي تقدم  الدكتوراه  مناقشة أطروحة 
بها الباحــث حاكم مالك لعيبي- ألذي 
ســيتوفى بحادث اصطدام سيارة بعد 
ذلك مبدة وجيــزة- وعنوانهــا:) إبن بري 
الوائلي  إبراهيم  األســتاذ  كان  اللغوي( 
رئيس جلنة املناقشة، وذلك مساء األحد 

٢٩ من تشرين الثاني ١٩٨١.
أن ينســى؛ ينســاه  الوائلي  لقد توقع 
فالذاكرات  تنسى،  غالبا  والناس  الناس، 
مثقوبة وا أســفاه! فلقد قــرأت أكثر 
من دراسة ومقالة نشرت في الصحف 
غــّب وفاته ليل اجلمعة اخلامس عشــر 
من نيســان ١٩٨٨، فلقــد نعاه الباحث 
حميد املطبعي، ثم كتب عنه األســتاذ 
عبد احلميد الرشودي مقالة في ثقافية 
 ،١٩٨٨ ٢٣نيســان  يوم  جريدة)العــراق( 
وثالثة بقلم أســتاذي الفاضل الدكتور 
محســن جمال الدين- رحمه اهلل- في 
فــي ٢٥ من  ثقافية)العــراق(- كذلك- 
نيسان ١٩٨٨، وكتب األستاذ مؤيد معمر 
العبيدي  األستاذ مهدي شاكر  وأمسى 
آخر من كتب في جريدة )العراق( في ١٦ 
حزيران ١٩٨٨، وعادت صفحة ماء الوائلي 
ساكنة، عادت البحيرة إلى هدوئها، فال 
مقالة تكتب وال وردة مثل وردة األســتاذ 
مدني صالح ترمى، وليس هناك من يذكر 
أو يتذكــر، فهل من زميل يذكر أو طالب 
نهل على يديه العلم ينوه ويشــيد؟ أم 

على قلوب أقفالها؟
لقد صح توقعه وهو يتحدث للمطبعي 
إذا  الوائلي(«.. ولكن  )إبراهيم  في كتابه 
صح القياس، فأنا سأكون من املنسيني، 
ألن أقراني ومن كان قبلي من الشــعراء 
في العراق، قد انتهوا وانتهت ســيرهم، 
ولــم يذكرهم ذاكر علــى أنهم أعطوا 

الشيىء الكثير ».
وكم رغبت أن يكــون توقع الوائلي هذا 
خطــأ، وما رغبت له اخلطــأ إال في هذا 

املوضع؛ هذا التوقع..

شكيب كاظم 

مازالت في الذاكــرة تلك املقالة الرائعة 
الشــفيفة، التي كتبها األســتاذ مدني 
صالح عنــه، وتلك اللوحة القلمية التي 
رســمها وقدمها للقراء، كان ذلك منذ 
سنوات بعيدات وعلى وجه التحديد؛ يوم 
السبت ٢٨من شــهر مايس/ مايو ١٩٨٣، 
كانت تلــك املقالة الوردة التي رميت في 
بحيرة أســتاذي إبراهيم الوائلي، الهادئة 
الســاكنة، فحركته للعــودة إلى عامله 
األثير؛ عالم الكتابة والشــعر، فشهدت 
ســنوات العقــد التاســع مــن القرن 
العشرين، نشاطا ثقافيا واسعا للوائلي، 
فنشر في صحف: ) الثورة ( و)اجلمهورية 
( و) العراق (، ولقــد خصصت له)الثورة( 
حقالً لغوياً أسبوعياً عنوانه: )من أغالط 
املثقفني( صــدرت احللقة األولى منه يوم 
السبت ٩ من شهر آب/ أغسطس ١٩٨٦، 
كما كتب مقــاالت: )مع الراحلني( كانت 
إحداها عن املرحــوم الدكتور مصطفى 
جواد، نشــرت في ٨ آذار ١٩٨٨، وأخرى عن 
صديقــه األديب املصــري الراحل نعمان 
عاشــور، وكان األســتاذ حميد املطبعي 
يحــرر زاوية في جريدة)الثــورة( عنوانها: 
)بغــداد بني املاضــي واحلاضــر(، فكتب 
الوائلي من خاللها عن )مقهى الرشــيد( 
وظل ينشــر فــي الصفحــة الثقافية 
وتصويباً  ونقداً  شــعراً  )العراق(  بجريدة 
وتعليقــاً حتى وفاتــه - رحمه اهلل- ليل 

اجلمعة ١٥من نيسان/ أبريل ١٩٨٨.

الدراسة في مصر
الوائلي سنوات طويلة، بعد  لقد سكت 
أن مأل الدنيا كتابة وشــعرا في صحف 
العــراق ومجالته، فكتب فــي جريدتي:) 
اللتني كان يصدرهما  و)الهاتف(  الراعي( 
املرحوم األديب جعفــر اخلليلي، حتى إذا 
غادر الوائلي النجف نحــو بغداد، واصل 
الكتابــة في صحــف بغــداد أوانذاك: 
)الزمــان( و)األخبار( )البالد(، وإذ َشــَخَص 
نحــو مصر للدراســة فيهــا، داوم على 
الكتابة فــي مجالت مصــر وصحفها، 
ومجالت الشــام ولبنان، وتعّرف إلى أدباء 
أتذكر مقالته عن  مصر وقتذاك ومازلت 
صديقه الكاتب املسرحي نعمان عاشور، 

يوم رحل هذا سنة ١٩٨٧.
لقد شخص نحو مصر للدراسة، فتخرج 
في كلية دار العلوم بالقاهرة سنة ١٩٤٩، 
وحصل على درجة الليسانس بدرجة جيد 
جداً، ثم واصل حتصيله العلمي، فحصل 
على شهادة املاجستير سنة ١٩٥٦، وكان 

إبراهيم الوائلي.. مواهب لم تأخذ مداها

لقد أمضى الوائلي سنوات 
عمره التي نافت على 

السبعين، في البحث 
والدرس ونظم الشعر، 
فكان مولده في قرية 

)الصقر( قرب ناحية 
كرمة علي بالبصرة سنة 
١٩١٤، وأمضى شطرًا من 
عمره في مدينة النجف، 

فتعلم في مجالسها 
ودواوينها، وألقى قصائده 

في مجالسها التي نالت 
إستحسان البعض

شعرإصدار

قصة

متابعة ـ الصباح الجديد:

الشــعبية  واحلكايات  القصــص  شــغلت 
املستشــرقني طويالً، وخالل القرنني التاسع 
عشــر والعشــرين ميكن احلديث بوضوح عن 
العالقــة القوّيــة التي انعقدت بــني أولئك 
الرّحالــة واألدباء ال مع متــون التراث العربي 
واإلسالمي املكتوبة، بل مع الرواية الشفوية 
أيضاً،  وهذا ما يشــتغل على جمعه الكاتب 
ماجد ُشــّبر في كتابــه »حكايات وقصص 
شعبية عراقية« الصادر حديثاً عن »دار الوّراق 

للنشر«.
ينطلق الكاتب فــي عمله ممّــا تفّطن إليه 
الرواية الشفوية كبير  أَولَوا  إذ  املستشرقون، 
اعتناء، ونشروها في دوريات ومجالت مختلفة، 
وهذا مــا وّفر مصادر متنّوعــة ضمن حقول 

اآلداب العربية أثرَت ما فيها، بل وبّســطتها 
أحياناً من خالل توّجهها إلى جمهور عريض 
واالستناد إلى مخّيلته وما عنده من مروّيات.
يتأّلف الكتاب بشكٍل رئيسّي من احلكايات 
ألبرت  السويسري  املستشرق  التي جمعها 
ســكون، وقد عثر عليها الكاتب في مكتبة 
»جامعة لندن« قبل خمســة وثالثني عاماً، 
كما ضّم إلى جانب ذلك ما ســبق ونشــره 

الباحث داوود سلوم.
وإذا كانت اللغة هــي أكثر ما يلفت االنتباه 
د هكــذا عمل، من حيــث ثنائية  فــي ترصُّ
الفصيــح والعامــي، فإّن الكاتــب ينّبه أّن 
تدّخالً منه في تعــومي الفصيح أو تفصيح 
العامي لــم يحدث، بل جعــل لكّل لهجة 
ســياقها املتجانس مع مضمــون احلكاية: 
»وقد حافظت على أســلوب الســرد دون أن 
أُْفِصــح الكالم واجعلــه باللغة الفصحى، 

أن عمــال كهذا لو مت، ســيكون قاتال لقيمة 
احلكايات والقصــص ويقضي على جزء من 

املورث في نصوص احلكايات«.
من جهة ثانية فقد حرص أيضاً على إظهار 
التنوع املناطقي، وكذلك التوّزعات احلضرية 
والقروية والبدويــة التي تؤّثر في تغيُّر ظاهر 
احلكاية أحياناً أو بعض مفرداتها، مع احلِفاظ 
على املضمون، وهذا إن دّل على شــيء فهو 
يُحيل إلــى الهوية والذاكــرة الواحدة التي 
جتمــع نواحــَي جغرافيــة مختلفة ضمن 

العراق.
يُشــار إلى أن الكتاب يقع في 368 صفحة 
من القطــع الكبير، وهو جــزء من مؤّلفات 
الكاتب الســابقة التي تهتــّم في املباحث 
التراثية والتي أصدرها سابقة ومنها »األدب 
الشــعبي العراقــي« و«مدخل إلــى املقام 

العراقي«.

  

مهدي علي ازبين
لفتــت انتباهه على صفحــات التواصل، 
تنشــر نصوًصــا نابضة بالشــعر، الحظ 
انفتاحهــا علــى احليــاة، شــّده مرحها 
وصراحتها العذبة، أسرته لباقتها حني ترّد 

على تعليقات األصدقاء.
بعث لها رسائل عبر مربع الدردشة، يلّمح 
فيها بــأن تخّف مــن انطالقتهــا، وأن ال 
ترسل ابتسامتها ملن ال يستحق، قد يساء 

فهمها. 
القهقهة،  هــاءات  من  بسلســلة  جتيبه 
تذّيلها برســالة اطمئنان، لم يِســئ لها 
أحد، وهي تعرف كيف حتتوي اإلساءة، وترد 

بأسلوب يجعل املسيء يراجع نفسه.
أبــدى لهــا إعجابــه بسالســة عبارتها 
ومنشوراتها املترعة بالبراءة. تضامن الزمن 
معهما وألقى اهتمامه لعالقتهما، أسّرها 
بأنه يعاني من الشــوق لرؤيتهــا، فهو ال 
يعرفها إال من رنــني حروفها. تصله حزمة 

هاءات مع: 
-تتدلل.. غالي والطلب رخيص.

 تتبعها بصورة بعيــدة، يدقق فيها: امرأة 
تخفي جسدها حتت معطف بغطاء رأس، 
حتكمه حول وجهها، لــم تظهر إال بعًضا 

منه.
شــكرها والتمس منها حلظــات لتأملها. 

تتالحق هاءات الضحك االفتراضي. 
يقــرب الصــورة إليه، يكبرها ميســح في 

خطوط وجهها، هناك التماعة في نرجس 
العينني، ترافقها فراشــات ترنو إلى ربيع 
حنون، لكنه يلمح مناجــل اخلريف تلوح 
بوجه القمح في احمليا.. تنبهه هاءاتها مع:

-أين سرحت؟
يرتبك، تنطلق أنامله على لوح احلروف:

-لَم أرســلِت صــورًة شــتائية ونحن في 
الصيف؟

يأتيه الرد الباسم:
-كي أغطي على نحافتي املفرطة.

مازحها بطلب طريف:
-أريد أن أرى صوتك.

توافقه بضحكة مع: »حاضر«.
تبادل معها حتية سرور، تهلهل صوته مع 

اضطراب هيئته، فــرح بعذوبة بوحها مع 
انخفاض نبرتها، يستفهم منها برصانة: 

-لَم صوتك يبدو متقطًعا؟
تُسمعه ضحكة مختصرة، وتفحمه:

-وملاذا صوتــك مرتعش؟ هــل تعاني من 
متاعب صحية؟

ينفي ذلك، ويتشجع بإخبارها أنه رياضي، 
وال يقربه املرض إال بقرار منه.

-وماذا تريد اآلن هل تسعى للشجار؟
ماحكها مبتسًما:

-مــاذا لو تقابلنا وحدث بيننا نزاع ال يفّض 
إال بنزال؛ أي نوع من املنازلة ترغبني؟

تضحك:
-أنا ال أميل للصــراع، إن رغبَت بذلك؛ فال 

بأس.
تتخافت عبارتها مع ضحكة مفاجئة:

-لكن ال أضمن لك النتيجة.
 يتيه في صمت منشــرح، يتأمل صورتها 
التي لم تشــبعه بأوصافها، ميّسد بقايا 
الشعر في رأســه، أو يتلّمس صلعة هي 
إرثه الوحيد عن أبيه، يخرجه تساؤلها من 
ذرى التحدي، تنساب حروف احلنان الواهنة:

-ها.. أين وصلت
يقترح عليها بعد أن حتّسس الفراغات في 

جلدة رأسه، وتأّكد من خفة شعره:
-ماذا لو )تكافشنا( من رأسينا؟

يتفاجأ بدفق ضحكات بريئة، يغرقه رذاذها 
الطافح مــن ينبوع اجلمال، ينتشــي مع 
بفطنته  يتبّجح  الشفاف،  روحها  نغمات 
التــي أوصلته ملنازلــة مضمونة النتائج، 

يخاطبها من قوس االنتصار:
-هل تعلنني هزميتك؟

املطعم  الضاحك  جوابها  أنفاس  تتقطع 
بـ : 

-كال، أنا موافقة ومستعدة. 
الـ:  مبكابــح  االنشــراح  انطــالق  يكبح 

»كيف؟!«. 
تأتيه الرزانة منطلقة األسارير:

-أنا مســتمرة على العــالج الكيمياوي، 
وشعري نسيته مع أول جرعة.

مهدي القريشي 
كم مرة 

جلسُت حتَت شجرة املعنى 
وضحكُت ساخراً 

من الذي يصطاد قطرات املطر 
ويستردها للغيم ..

*
وضحكُت بأسنان بيض 

أيضاً 
ِمن الذي يصطاد في الفراغ 

ما يتساقط من شجرة املعنى 
 فيغرق في التضاريس .

*
أفكُر 

كيف لدي القدرة 
باغرائك بكل هذا البهاء 

وانت جنبي 
وِفكُرَك يلهو قرَب مدخنٍة  عطنة .

*
في ظهيرة متوز 
 أخفيت ظلي 

عن فم الشمس .
*

في تشرين 
نزل الى املاء 

يَُعلُم  االسماَك كيف تعوم .
*

الفئران املتقافزة في عقلك 
التهمتها قططي .

*
ال تُطفئوا النار 

الذئاب في الطريق .
*

كم طيبة هي أُمي
أوصتني 

ان امأل بندقيتي وروداً 
واحلرب على استار القلب .

*
يرغب في الركض 

لكن الطريق مغلق .
*

في مخيم الجئني 
قال املعلم 

ارسموا اخمليم 
قالت الطالبة 

من أين ابتدىء  ؟ 
*

في االنفجارِ األخير 
أنبأتنا القصيدة 

مبوت الشاعر 
* 

في الفاترينا  
الدمية  تلبس بدلة سموكن سوداء 

والبرد يُرَِقُص عظامي 
*

ال تتهموا الشمس 
كل شيء اصبح جافاً 

كل شيء .....
اال عيدان الثقاب ، 

انحنى عمودها الفقري .
النافذُة سربت 

رطوبة شتاء قدمي
*

كان عليَّ ان أبتِدىء الكالم 
لكنك غمرت الوقت بنعاسك

الفصل الخامس ماجد ُشّبر.. العراق في حكاياته الشعبية
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
أسد يجوب شوارع الموصل

تداولــت مواقع التواصل االجتماعي في البالد مقطع فيديو 
يظهر من خالله أسد يتجول في أحد شوارع مدينة املوصل 

وسط ذهول املارة واكتظاظ السيارات.
وبدا الفيديو أنه التقط بواســطة أحد األشخاص الذي كان 
يستقل ســيارة ويتابع باستغراب األســد وهو على مقربة 

منه.
وأبدى صاحب التســجيل الدهشــة واالمتعــاض من ترك 
حيوانات مفترســة تتجــول طليقة بــن مناطق يقطنها 

البشر مما يعرض حياتهم للخطر.
وكان األسد يحاول الهرب من صاحبه الذي ظهر في املقطع 
وهو يالحقه بعد أن أمســك رأســه وانهال عليه بالضرب. 
وتفاعل ناشــطون فــي مواقع »السوشــيال ميديا«، بردود 

غاضبة وأخرى ساخرة.
ووصف بعض املدونن ترك األســد يجــوب مناطق مأهولة 
بالسكان على أنه »استهتار« باألرواح واستخفاف بالعقاب 

الذي قد يطال مربي تلك احليوانات »الفتاكة«.
وفي تعليــق آخر، قال أحد املتفاعلن مــع الفيديو إن »ذلك 
تعذيب لألسد بزجه ببيئة غريبة عنه والذي من املفترض أن 
يكون داخل حديقة حيوانــات أو في محميات تضم صنوفا 

مماثلة«.

تنجو من الموت إثر هجوم شرس لثور ضخم
جنت شــابة بريطانية من املوت احملقق، بعد تعرضها لهجوم 
شــرس من ثور بايزون عمالق يزن طناً أثناء نزهة كانت تقوم 

بها في والية ساوث داكوتا األمريكية.
تعرضت ميا دين “19 عاماً” لهجوم مرعب من ثور بايزون أثناء 
قيامها بنزهــة مع صديقتها، حيث نطحهــا الثور نطحة 

قذفتها ستة أمتار في الهواء.
وقال والد الشابة، ماثيو إنها كانت تسير مع صديقتها على 
تلة كاستر ستيت بارك عندما الحظتا ثور البايزون من بعيد. 
وبعد املشــي ملدة ساعتن تقريباً، نفذ املاء والطعام منهما، 

وبدأتا تعانيان من العطش.
في هذه األثناء فوجئت الشابتان بثور البايزون يتجه نحوهما، 
قبــل أن يوجه نطحــة قوية لـ “ميا” أدت إلــى اختراق قرنه 
لفخذهــا وقذفتها عدة أمتار في الهــواء. ومتكنت صديقة 
ميا من إبعاد الثور وطلب املســاعدة من اآلخرين. ولدى نقل 
الشــابة إلى املستشــفى، تبن إصابتها بالشلل في إحدى 

ساقيها والكثير من الرضوض في جميع أنحاء جسمها.

قطة تنقذ طبيبًا من سطو مسلح
القطط معروفــة أنها جتلب الراحة للبعــض، فهي طيبة 
املعشــر ولطيفة الســلوك، لكن هذا ليس كل شيء، على 

األقل بالنسبة إلى قط جراح متقاعد في الواليات املتحدة.
وذكر فريــد إيفرت )68 عاما(، جراح الفــم والوجه والفكن 
املتقاعد، أن قطته متكنت من حمايته من ســرقة وشيكة 
باســتخدام السالح، بحســب ما أوردت وكالة »أسوشيتد 

برس«.
ويعيش الرجل في بلدة بيلدن بوالية ميسيسبي وترافقه في 
املنزل القطة »بانديت« التي تزن نحو 9 كيلومترات، وهي من 

فصيلة »كاليكو« املعروفة بفروها املتعدد األلوان.
ووقعت احلادثة، أواخر الشهر املاضي، عندما حاول شخصان 
على األقل اقتحــام منزل الطبيب املتقاعــد في منتصف 
الليــل، حيث فعلت القطــة كل ما في وســعها لتحذير 
صاحب املنزل من اخلطر احملدق فيه. وقال فريد: »أنت تســمع 

عن كالب احلراسة، وهذه قطة حراسة«.

بغداد- الصباح الجديد:

مــا ان يتــم البحث فــي مواقع 
التواصــل االجتماعي عن اســم 
تظهر  حتــى  مالبســك«  »بيــع 
املالبس  ببيع  قائمة طويلة خاصة 
املســتعملة او استبدالها مبالبس 
اخرى مع شخص آخر، وتنشط هذه 
الفيســبوك  عبر  اخلاصة  اجملاميع 
والتــي عــادة ما تتألــف من االف 
املشاركن حيث تصل احداها الى 
108 آالف مشترك فيما تصل اخرى 

الى أكثر من ذلك بكثير.
صاحبة  نصيــر،  هــدى  وتتحدث 
احــدى الصفحات اخلاصــة ببيع 
املالبس املستعملة عن مشروعها 
الذي بدا فكــرة ناجحة وقت فتح 
الصفحة منــذ ثالثة اعوام مضت 
ووصلــت االن الــى اكثــر من 80 
الف مشــترك قالت عنه »بدأتها 
راودتني حن وددت  على وفق فكرة 
احلصــول علــى فســتان حفالت 
بســعر مناسب اال انني ما وجدته 
هــو وفســاتن أخرى تتــراوح بن 
املناســبة الى اجلميلة جدا ولكن 
بأســعار خياليــة وحــن وجدت 
ضالتي بفستان يرقى الى ان يكون 
رائعا كان السعر مناسبا ايضا مما 
اثار اســتغرابي اال ان صاحب احملل 
خلــص االمر بإن الفســتان يخص 
إكراما  بيعه وهو يعرضه  تود  فتاة 

لها فقط«.
هــدى بــدأت مــع هــذه الفكرة 
وايصالها  فيسبوك  عبر  لطرحها 
الى كل من ترغب بإن تبدو جميلة 
بفســتان في مناســبة ما ولكن 
على وفــق ميزانية محددة خاصة 
وان النســاء ال يرتدين ما يلبسنه 
مرتن ابدا، قالت« نشــط الكروب 
املغلق كثيرا وبدأت النساء تتوافد 
للمشاركة فيه وجنح كثيرا في بيع 

واستبدال العدي ، لم نلق شكاوى 
ولكن ال يخلو األمر من مناكشات 
بــن واحدة واخرى لعــدم اتفاق او 
لســعر لم يتفق عليه اال ان االمر 
مســيطر عليه متاما خاصة وانني 
صرت اجد ضالتــي دائما في هذه 
،مثال هناك فستان لبس  اجملموعة 
لنصف ساعة فقط بيع بـ50 الف 
دينار فيما ســعره عند الشراء من 
دون اســتخدام كان $250 اي مــا 

يعادل 360 ألف دينار تقريبا«.

استطالع : مع ام ضد؟
وفي اســتطالع للرأي عبر صفحة 
فيسبوك  على  »بيعي فســتاجن«، 
النســاء  تقبل  احتماليــة  عــن 
لفكرة اســتبدال او شراء مالبس 
مســتخدمة ولو لســاعة واحدة 
فقط مــن قبل شــخص آخر في 
هذه الفتــرة التي تنشــط فيها 

شــاركت  االمراض،  مــن  العديد 
380 فتاة بإعمار  في االســتطالع 
بدأت مــن 15 عاما وحتى 42 عاما 
جاءت الــردود كالتالي: %56 جاءت 
بنعم لشراء مالبس لساعة فقط 
مخاطرة باإلصابة باألمراض، 20 % 
جاءت بـ)ال( خوفا مــن اية أمراض 

جلدية و%24 لم تفضل اإلجابة.

أمراض متعددة

حالــة  ان  مــن  الرغــم  وعلــى 
املعــارف  بــن  االلبســة  تبــادل 
الى  إضافة  شــائعة  والصديقات 
ما يجري في مجاميع فيســبوك 
اال ان اختصاصي االمراض اجللدية 
الدكتور محمود فقي رسول حتدث 
املتناقلة  اجللدية  االمراض  أبرز  عن 
عن طريق تبادل االلبســة واالثواب 
بن الذكور واالناث على حد سواء، 
حتــى وان كانت لســاعة او أكثر 

بقليل.
ويقول رســول: »هناك العديد من 
االمراض التي من املمكن ان تنقلها 
االلبسة املتبادلة بن الناس ومنها 
والتي  امللونة  الفطريات كالنخالة 
تظهر على شــكل بقــع بيضاء 
او داكنــة او ورديــة خصوصا على 
فيما  والظهــر،  والصــدر  الرقبة 
تتسبب ايضا بفطريات بن اصابع 
االقدام او بن الفخذين او االصابة 
ايضــا بالقمل في الشــعر وقمل 

اجلسم ايضا والفواليل«.
كما وان الطبيب اعطى احتمالية 
ضئيلة، ولكنهــا مازالت موجودة، 
لإلصابــة بااللتهابــات البكتيرية 
والقوباء  الدنابــل  النــادرة مثــل 
الســارية. وبن ايضــا ان »املناطق 
احلساســة ميكن ان تصــاب ايضا 
بهذه االمــراض وتزيــد احتمالية 
بالتحسســات اجللدية  اإلصابــة 
واالمــراض هــذه مع زيــادة عدد 

االشخاص املتبادلن بها«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
منــذ إطالقها في متــوز املاضي، لم 
تكتــف لعبــة الفيديو »ســتراي« 
)Stray( باســتقطاب عدد كبير من 
البشر، بل كان من املدهش  الالعبن 
أيضــاً أن هذه اللعبــة التي تتمحور 
أثارت أيضــاً إعجاب  على هّر زقــاق 

القطط.
وبلــغ عدد متابعي حســاب »قطط 
 Cats Watching( تشاهد ســتراي« 
Stray( 37 ألفــاً على شــبكة تويتر 
االجتماعيــة، وهي صفحة تخبر عن 
ردود الفعــل األكثــر غرابة للقطط 
التــي تراقــب مغامرات الهــّر، وهو 

الشخصية الرئيسية في اللعبة.
ويجول احليوان في اللعبة في مدينة 

حتت األرض تسكنها روبوتات بشرية 
الشــكل ومخلوقات غريبة، وينبغي 
أن  باســتخدام طائرة مسّيرة  عليه 
يحل سلسلة من األلغاز للعودة إلى 

السطح.
وقال ســوان مارتان راغيه من شركة 
»بلــو تويلــف« الفرنســية التــي 
صممت »ســتراي« لوكالــة فرانس 
مدفوعن  اللعبة  هذه  »صنعنا  برس 

بشغف حقيقي« بالهررة.
ويحتفظ قســم كبير مــن أعضاء 
الفريق بقطط، ولدى ســوان نفسه 
اثنن من هذه احليوانات األليفة هما 

تاو وليتشي.
وتصدرت »ستراي« املتاحة على »بالي 
ستيشن« والكمبيوترات الشخصية 

ترتيب أفضل إصدارات الســنة الذي 
وحصلت  »ســتيم«،  منصة  تضعه 
علــى تقييــم 83 مــن مئــة على 

»ميتاكريتيك«.
ومــع أن بعــض النقاد عابــوا على 
»ستراي« الطابع التبسيطي لقصة 
مغامرتها، أشاد معظمهم بجودتها 
يشــبه  الذي  ومبناخها  الغرافيكية، 
احللم ، والحظــوا خصوصاً أنها توفر 
لالعب االســتمتاع والشعور باحلرية 

لكونه يجّسد دور قّط.
وتكثر األلعاب التي تشّكل احليوانات 
الكلب  الرئيســية، من  شخصيتها 
فــي »دوغز اليف« إلــى الذئب البري 
في »أوكامي« مروراً باملاعز في »غوت 
ســيمواليتور«، إال أن حضور القطط 

في ألعــاب الفيديو كان نــادراً قبل 
»ستراي«.

وقــال مارتــان راغيــه إن أحــد أبرز 
الصعوبات خالل تصميم اللعبة كان 

إنشاء حيوان يبدو واقعياً.
واســتوحت »بلــو تويلــف« اجلانب 
البصــري من مورتو، وهــو قط ضال 
تبناه مؤسســو االســتديو. وشّكل 
أوسكار، وهو هّر أحد أعضاء الفريق ، 

منوذجاً ألهم تصميم السلوك .
ويتكّور  والقط في »ستراي« يخرخر، 
خــالل قيلولته، ويســتمتع بتمزيق 

األثاث. حتى أن نقرة جتعله ميوء.
وأضاف مارتان راغيه باسماً »ال ميكن 
تصميــم لعبة مع هّر من دون جعله 

يخدش أريكة«.

بصور  االجتماعية  الشبكات  وحتفل 
أو  ومقاطع فيديو لقطــط مفتونه 
ذي  اللعبة  مشدوهة مبشاهدة بطل 

الشارب على شاشة التلفزيون.
وروى كيرتس أمريــن عن قطه بيبي 
»في كل مرة ألعب فيها، حتجب أذناه 

اجلزء السفلي من الشاشة«.
أمــا إنزو ياكســيك فقــال إن قطه 
)8 ســنوات( ينظــر إلــى  هوبــس 
الشاشة باهتمام كبير »عندما ميوء« 
هّر »ســتراي« أو عندمــا يعمد إلى 

تكبير صورة وجهه.
والحظــت خبيرة ســلوك احليوانات 
دوغز  »باترسي  بوتزو من ملجأ  جوانا 
آند كاتس هوم« البريطاني في مقابلة 
مــع موقع »غامي ســبوت« األميركي 

املتخصص أن تصــرف القطط على 
هذا النحو عند مشاهدتها »ستراي« 

يعود إلى »واقعية بطل اللعبة«.
والحظــت اخلبيرة أن مبتكري اللعبة 
جعلوا بطل اللعبة يتميز بعدد »من 
الطبيعية  االجتماعية  السلوكيات 
أجســامها  لعقها  للقطــط، مثل 
لتنظيفهــا، أو االحتكاك اجلماعي«. 
كذلــك أضافــوا تفاصيــل دقيقة 
كاتســاع بؤبؤ عن احليــوان عندما 
إلى  أذنيه  وانثنــاء  يكون متيقًظــا، 

اخللف واتخاذه وضعية دفاعية«.
وتســعد هــذه الظاهــرة مبتكري 
اللعبة الذين أكدوا أنهم لم يتوقعوا 
أن تثيــر هذه الدرجة من احلماســة 

واإلعجاب.

مشاريع شبابية طموح ومخاوف من نقل األمراض

لعبة فيديو تثير إعجاب وحماس القطط

بيع وشراء المالبس المستعملة عبر فيسبوك.. 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

 متابعة ـ الصباح الجديد: 
االجتماعي  التواصل  تختبر شركة 
للمراسلة الفورية، »واتساب«، ميزة 
الرقمية  أمان جديدة عبر منصتها 
للحد من »االحتيال« وسرقة بيانات 

احلسابات لدى املستخدمن.
وكشفت تسريبات حديثة، نشرتها 
مواقــع تقنية موثوقــة، أن منصة 
على  األشــهر  الفورية  املراســلة 
»املوافقة  اإلطالق تعمل على ميزة 
 Login على تســجيل الدخول« )أو
األمان  لتعزيــز ســبل   )Approval
اخلاصــة باحلســابات، وذلك بهدف 
تخفيف مخاطر ســرقة حســاب 

املستخدم وبياناته.
التقني   “WABetaInfo” وقال موقع 
أمان  ميــزة  تختبر  »واتســاب«  إن 
التطوير حالياً، تسمح  جديدة قيد 
حساباتهم  بحماية  ملستخدميها 
مــن »احملتالــن احملتملــن«، وذلك 
اعتمــاداً علــى خاصيــة التحقق 
 two-step )أو  من خطوتن  املكونة 
نظام  يوفرها  التــي   )verification

املراسلة الفورية بالفعل.

 “WABetaInfo” وأضاف تقرير موقع
–املنصة األشهر في العالم ملتابعة 
أخبار ”واتســاب – أنه باســتخدام 
امليزة اجلديدة، ميكن للمستخدمن 
تطبيق  داخــل  تنبيهــات  تلقــي 
املراســلة الرقمــي عندمــا يقوم 
املستخدم بتســجيل الدخول إلى 

حساب من هاتف ذكي مختلف.
املراسلة  أن منصة  التقرير  وأوضح 
لشــركة  اململوكــة   – الفوريــة 
امليــزة ضمن  أطلقــت   – ”ميتــا“ 

يحمل  الــذي  التجريبي  اإلصــدار 
رقــم ”2.22.17.22“ علــى نظامي 
تشــغيل ”أندرويد“ و“iOS“، مشيراً 
امليزة  أن الشركة بصدد إطالق  إلى 
لكافة  قريبــاً  النهائي  بشــكلها 

أنظمة التشغيل.
شاركها  شاشــة  لقطات  وتظهر 
ميــزة  أن   “WABetaInfo” موقــع 
الدخول“  تســجيل  على  ”املوافقة 
ترسل تنبيًها داخل التطبيق عندما 
آخر تســجيل  يحاول مســتخدم 
إلى حساباتهم من هاتف  الدخول 

ذكي مختلف.
يتمكن  لــن  التقريــر،  وبحســب 
املستخدم من تسجيل الدخول إال 
بعد منح املوافقة من الهاتف الذي 
مت تســجيل الدخول منه بالفعل. 
وتظهــر لقطة شاشــة رســالة 
تقول:” هذه امليزة تخفف بشــكل 
كبير من مخاطر ســرقة حسابك 

وبياناتك.“
واجلدير بالذكر، أن تطبيق” واتساب“ 
”التحقق من  ميــزة  بالفعل  يقدم 
خطوتــن“. وميكن مليــزة” املوافقة 

على تسجيل الدخول“أيًضا حماية 
املســتخدمن في حالــة قيامهم 
مبشاركة رمز األمان املكون من ستة 

أرقام عن غير قصد.
التي  الشاشــة  للقطات  ووفًقــا 
 ،“WABetaInfo” شــاركها موقــع
يعرض التنبيه أيًضا الوقت الذي مت 
فيه إجراء محاولة تسجيل الدخول 
وكذلــك معلومات حــول الهاتف 

املستخدم في العملية.
في ســياق متصل، ذكر تقرير آخر 
ملوقــع ”WABetaInfo“ أن تطبيــق 
يعمل على منح  الشهير  املراسلة 
 (Group Chat( مشــرفي اجملموعات
الرســائل  ”حذف“  القــدرة علــى 
فــي الدردشــة اجلماعية. وأشــار 
التقرير إلى أنــه مت إطالق امليزة في 
إصدار جتريبي عبر نظام تشــغيل” 

أندرويد“يحمل رقم ”2.22.17.12“.
أن  املفترض  مــن  للتقرير،  ووفقــاً 
يتمكن أعضاء اجملموعة اآلخرون من 
أن  إلى  محادثة“تشير  فقاعة  رؤية” 
أحد املشــرفن قام بحذف الرسالة 

التي أرسلها مستخدم آخر.

»واتساب« تختبر ميزة جديدة للحد من سرقة الحسابات
متابعة ـ الصباح الجديد:

كشفت دراســة جديدة أن أطفال 
املدارس االبتدائية الذين ينامون أقل 
من تسع ساعات كل ليلة يظهرون 
اختالفــات كبيرة في بعض مناطق 
الذاكرة  املســؤولة عــن  الدمــاغ 
والذكاء والرفاهيــة مقارنة بأولئك 
الذين يحصلــون على ما بن 9 إلى 

12 ساعة من النوم.
وقال املؤلف املشارك في الدراسة زي 
واجن، أســتاذ األشعة التشخيصية 
والطــب النووي فــي كلية الطب 
أن  “وجدنــا  ميريالنــد،  بجامعــة 
يناموا بشــكل  لم  الذين  األطفال 
كاٍف، أقل من تســع ســاعات في 
الليلة، في بداية الدراســة لديهم 
مادة رمادية أقل أو حجم أصغر في 
مناطق معينة من الدماغ املسؤولة 
عن االنتباه والذاكرة مقارنة بأولئك 

الذين يتمتعون بنوم صحي.”
وأضــاف واجن فــي بيــان للجامعة 
“اســتمرت  اجلديد  الصباح  تابعته 
هذه االختالفات بعــد عامن، وهي 
نتيجة مقلقة تشير إلى ضرر طويل 

األمد ملن ال ينامون بشكل كاٍف”

ارتبطت هذه االختالفات مبشــاكل 
خطــورة،  أكثر  عقليــة  صحيــة 
مثــل االكتئاب والقلق والســلوك 
االندفاعي، لدى أولئك الذين حصلوا 
على القليل مــن النوم.كما مت ربط 
في  بصعوبات  الكافــى  غير  النوم 
واتخاذ  املشــكالت  وحل  الذاكــرة 
القــرار. ولتعزيــز الصحــة املثلى 
األمريكيــة  األكادمييــة  توصــى 
لطب النوم األطفــال الذين تتراوح 
أعمارهم بن 6 و12 عاًما بالنوم من 

9 إلى 12 ساعة كل ليلة
اجلديدة حلل  للدراســة  وبالنسبة 

الباحثون املعلومات التي مت جمعها 
من أكثــر من 8300 طفــل تتراوح 
أعمارهــم بن 9 و10 ســنوات ممن 
التطور املعرفي  شاركوا في دراسة 

لدماغ املراهقن.
ونظــر الباحثــون فــي فحوصات 
املغناطيســي،  بالرنن  التصويــر 
واستطالعات  الطبية،  والسجالت 
رأي األطفــال وأوليــاء أمورهم في 
بداية الدراســة وعند إجراء فحص 

في سن 11 إلى 12 عاًما.
وهذه الدراسة املدعومة من املعاهد 
الوطنية األمريكيــة للصحة، هي 

أكبــر حتقيق طويل املــدى لصحة 
الطفــل ومنو الدماغ فــي الواليات 

املتحدة.
واكتشــف الباحثون أن املشاركن 
مييلون  الكافي  النوم  في مجموعة 
إلى النوم بشكل تدريجي على مدار 
عامن، وهو أمــر منوذجي مع دخول 
األطفال مرحلــة املراهقة، في حن 
املشاركون في مجموعة  يتغير  لم 

النوم غير الكافي بشكل كبير.
وأخــذ الفريــق أيًضا فــي االعتبار 
عوامل مختلفة مثل دخل األســرة 
واجلنس وما إذا كانوا في سن البلوغ 
أم ال، والتــي قد تؤثر علــى مقدار 
النوم الــذي يحصل عليه األطفال، 

وكذلك كيفية تطور أدمغتهم.
وتنصح األكادميية األمريكية لطب 
األطفــال اآلباء بغرس عــادات نوم 
تتضمن  أطفالهــم  فــي  صحية 
إعطــاء األولويــة للنــوم الكافي 
كعائلة، واحلفــاظ على جدول نوم 
البدني  النشــاط  وتعزيز  منتظم، 
أثناء النهار، وتقييد وقت الشاشات 
النوم  الشاشــات قبـــل  وجتنــب 

بساعة.

قلة النوم تؤذي أدمغة األطفال

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت الفنانة نيللي كرمي مبكرا 
عن مالمح مسلسلها اجلديد، الذي 
سيعرض ضمن املسلسالت املصرية 
فــي رمضــان 2023، مؤكــدة أنها 
ستقدم ألول مرة في تاريخها الدراما 
جمهورهــا  ووعــدت  الصعيديــة، 
بعد تقــدمي جرعة النكــد املعتادة 
فــي أعمالهــا الدراميــة، ولكنها 
بنفــس الوقت نفت أن يكون العمل 
كوميديا، مشــيرة إلى أنها ستقدم 

»دراما اجتماعية«.
نيللي كرمي كشــفت عــن تفاصيل 
مسلســلها اجلديد عبر حســابها 
مبوقع الفيس بوك بتوضيح شــامل 
قالــت فيــه: مش هقــدم نكد في 
مسلســل  أقدم  اجلــاي،  رمضــان 
رمضان  في  األولــى  للمرة  صعيدي 
ســيحتاج  وهــذا   ،2023 املقبــل 
اخلاصة  التحضيــرات  بعــض  مني 
حتــى  والعمــل؛  بالشــخصية 
نستطيع تقدمي عمل مقنع، ويحترم 
عقل املشاهد، واملسلسل دراما مش 

نكد.
وأضافت النجمة نيللي كرمي: ما زال 
مدحت العدل يواصل كتابة احللقات 
األولى من العمل، وأنــا أصور حاليا 
مشــاهدي من مسلسل روز وليلى، 
مع اجلميلة الرائعة، الفنانة يســرا، 
مــن تصويره في  والذي ســأنتهي 

أكتوبر املقبل.
روز  املقرر طــرح مسلســل  ومــن 
املنصات  إحدى  علــى  قريًبا،  وليلى، 
اإللكترونية، حيــث تدور قصته في 
والتشــويق  واإلثارة  املغامــرة  إطار 
كوميدي، حول محققتن  بشــكل 
يتــم التعاقــد معهما؛ لكشــف 

عملية احتيال مصرفي.
ويشــارك فــي بطولة املسلســل، 
هشــام عاشــور، وهو مــن تأليف 
البريطانــي كريس  السيناريســت 
كول، ومن إخراج اخملرج الســينمائي 
ويعد  شــيرجولد،  أدريان  البريطاني 
تليفزيونــي عربي، يحمل  أول عمل 

أسماء عاملية في الكتابة واإلخراج.
وُعــرَِض لـ نيللي كــرمي في رمضان 

أمل  فاتــن  مسلســل  املاضي، 
العديد  بطولته  وشاركها  حربي، 

مــن النجــوم منهم شــريف 
عبد  فادية  ســالمة، 

محمد  الغنــي، 
محمد  التاجي، 

ثروت، الطفلة 
 ، ز و فيــر

محمــد 
الشرنوبي، 

مــن  و
ليف  تأ

إبراهيم 
عيســى، 

ج  ا خــر إ و

و  نــد ما
العدل.

نيللي كريم »صعيدية« ألول مرة 
في دراما رمضان 2023 
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العواصم ـ وكاالت:

بانتصار  فريــق تشيلســي  عاد 
ثمني وشاق من أرض مستضيفه 
إيفرتون بهدف نظيف مساء أول 
األولى من  املرحلــة  أمس ضمن 
املمتاز.. وسجل  اإلجنليزي  الدوري 
اإليطالــي جورجينيو أول أهداف 
تشيلسي في املوسم اجلديد من 

ركلة جزاء في الدقيقة 9+45.
ويدخل النادي اللندني موســمه 
األول منــذ 2003 فــي حقبة ما 
رومان  الروســي  امللياردير  بعــد 
عنه  رحــل  الذي  أبراموفيتــش 
هذا الصيف إثــر تداعيات احلرب 
الروســية األوكرانيــة، قبــل أن 
يصل املالك اجلديد االميركي تود 
بويلي.. وشارك الوافدان اجلديدان 
رحيم ســترلينغ من مانشستر 
الســنغالي  واملدافــع  ســيتي 
خاليــدو كوليبالي مــن نابولي 
العديد  بني  أساسيني،  االيطالي 
من الوجــوه اجلديدة التي وصلت 

إلى تشيلسي هذا الصيف.
وحقــق فريق توتنهــام انطالقة 
رائعة فــي املوســم اجلديد من 
الــدوري اإلجنليزي املمتــاز بفوزه 
علــى ضيفــه ســاوثهامبتون 
بأربعــة أهداف مقابــل هدف .. 
الطاولة  اللندني  الفريــق  وقلب 
الذي  ســاوثهامبتون  على  متاماً 
تقدم بهدف في الدقيقة 12 عبر 
العبه جيمس وارد براوس قبل أن 
ويتعادل  متاماً  »السبيرز«  يتسيد 
سريعاً في الدقيقة 21 عن طريق 
ريان سيسيغنون.. وفي الدقيقة 
31 أحرز إيريك داير الهدف الثاني 
لتوتنهام لينتهي الشــوط األول 
بتقدم أصحاب األرض )2-1(.. وفي 

كتيبة  واصلت  الثاني  الشــوط 
أنطونيو كونتي  اإليطالي  املدرب 
عطاءها الرائــع وتقدمت بهدف 
ثالث أحرزه مدافع ساوثهامبتون 
في  باخلطأ  محمــد ساليســو 
مرماه في الدقيقــة 61 قبل أن 
كولوسيفســكي  ديان  يختتم 
الهدف  ويسجل  توتنهام  أهداف 

الرابع في الدقيقة 63.
وفــي ســياق اخــر، دك باريس 
مضيفه  شــباك  جيرمان،  سان 
رد،  دون  كليرمون، بخماسية من 
األولى  ضمن منافســات اجلولة 

من الدوري الفرنســي.. ســجل 
أهــداف اللقــاء نيمــار جونيور 
وماركينيوس  حكيمي  وأشــرف 
وليونيــل ميســي »ثنائية« في 
و86  و80  و39  و26   9 الدقائــق 
ليحصد العمالق الباريســي أول 
3 نقــاط في حملــة الدفاع عن 

اللقب.
أجنز سان جيرمان املهمة سريعا، 
بعــد التقــدم بثالثية فــي أول 
شــوط بفضل جنمه نيمار، الذي 
هز الشــباك بهــدف مبكر بعد 
متريرة عرضية من سارابيا، ملسها 

ليونيل ميســي قبــل أن تصل 
للبرازيلــي.. في حينـ صنع نيمار 
الهدفني الثاني والثالث حلكيمي 
وماركينيــوس، ليفرض نفســه 

جنما فوق العادة.
موناكو  تغّلب  أخرى،  مباراة  وفي 
ستراسبورغ  مســتضيفه  على 
بصعوبة )2-1( .. وســّجل للفائز 
كل من الســنغالي كريبان دياتا 
(43( وســفيان ديــوب )53(.. في 
املقابــل وّقع الســنغالي حبيب 

ديالو )65( هدف اخلاسر الوحيد.
وضمــن الدوري األملانــي، افتتح 

مشــواره  دورمتونــد  بوروســيا 
في املوســم اجلديد مــن الدوري 
األملاني، بفوز صعب على ضيفه 
بايــر ليفركــوزن )1-0(، فعلــى 
بارك،  إيدونــا  ملعب ســيجنال 
سجل القائد ماركو رويس هدف 
الدقيقة  في  لدورمتوند  احلســم 
العاشــرة، من متابعة لتسديدة 
كرمي أدميي التي تصدى لها حارس 
ليفركــوزن  ليفركوزن.وأنهــى 
املباراة بعشــرة العبني، بعد طرد 
لوكاس هراديكي في الوقت بدل 

الضائع.

واســتهل يونيون برلني مشواره 
)3-1( علــى ضيفه  بفوز مثيــر 
هيرتا برلني، في مبــاراة الديربي 
على ستاد  بينهما  التي جمعت 
آنــدر آلــن فورســتيري.. أنهى 
األول  الشــوط  برلــني  يونيــون 
متقدما على هيرتا برلني، بهدف 
ســجله جوردان سيباتشيو في 
الثاني  الشوط  32.وفي  الدقيقة 
أضاف شــيرالدو بيكــر الهدف 
الثاني ليونيون برلني في الدقيقة 
50 وبعدها بـــ5 دقائق أحرز روبن 
وتكفل  الثالــث..  الهدف  كنوخ 
بتســجيل  لوكيباكيــو  دودي 
الهدف الوحيد لهيرتا برلني، قبل 

5 دقائق من نهاية املباراة.
وعلــى ملعــب إمبولــس أرينا، 
اقتنص فرايبــورج فوزا مثيرا من 
أوجســبورج  مضيفه  ملعــب 
رد..  دون  مــن  أهــداف  بثالثــة 
أهدافــه  فرايبــورج  وســجل 
الثاني حيث  الشوط  األربعة في 
جريجوريتش  ميكايــل  افتتــح 
التســجيل فــي الدقيقــة 46 
وبعدها بدقيقتــني فقط أضاف 
فينتشينزو جريفو الهدف الثاني 
بالهدف  جينتير  ماتياس  وتكفل 
الثالث )61(، ثم أحرز ريتسو دوان 

الهدف الرابع )78(.
أرينا،  وعلى ملعب فوكســفاجن 
تعــادل فولفســبورج مع ضيفه 
فيــردر برميــن بهدفــني ملثلهما.. 
بهدف  منيشــا  لــوكاس  تقــدم 
 ،11 الدقيقة  في  لفولفســبورج 
لكن فيــردر برمين رد بهدفني حمال 
توقيع نيكالس فولكروج وليوناردو 
بيتينكــورت فــي الدقيقتني )21 
و23(.. وقبل ست دقائق من نهاية 
جويالفوجي  املباراة خطف جوشا 

هدف التعادل لفولفسبورج.

مدريد ـ وكاالت:
بعــد حصــة تدريبية شــاقة 
، ركــزت علــى اجلانــب البدني 
املعد  قادها  بتدريبات مكثفــة، 
أنطونيو بينتوس، خفف  البدني 
أنشــيلوتي  كارلو  الفني  املدير 

التدريبــات أول أمس، قبل 4 أيام 
من خوض امللكــي مباراة كأس 
آينتراخت  أمام  األوروبي،  السوبر 
املقــررة  فرانكفــورت األملانــي 

األربعاء.
ومت االنتهاء مــن العمل البدني 

التحضيــري للموســم اجلديد 
الطاقم  بــات  حيث  بالفعــل، 
عن  راضًيا  مدريــد  لريال  الفني 

استجابة العبيه.
ولليوم الرابع على التوالي، ودون 
راحة حتى اليوم األول من انطالق 

منافســات الليجا اإلســبانية، 
أجــرى الريال مرانــه في مدينة 
الرياضية.وركــز  فالديبيبــاس 
الفريق علــى التدريبات بالكرة، 
عقــب عمليــة اإلحمــاء على 
العشــب، دون تدريبات مسبقة 

لالعبــني فــي قاعــة األلعابة 
الرياضية، بحســبما ذكر النادي 
اإللكتروني.ويعمل  موقعه  على 
على  التدريبات  خالل  أنشيلوتي 
وضع تصور لتشــكيل الالعبني، 
الذي ســيدفع به في أول مباراة 

رسمية.
وتدل املؤشرات على أنه سيعول 
على التشــكيل، الــذي فاز في 
على  أوروبا  أبطــال  دوري  نهائي 
املوســـم   ،)0-1( ليفربـــول 

املاضـي.

أنشيلوتي يستعد للسوبر األوروبي بإجراء جديد

ميسي ونيمار يقودان باريس لدهس كليرمون بفرنسا

تشيلسي يستهل موسمه باقتناص فوز صعب في إنجلترا
مدريد ـوكاالت:

رحــل املهاجم البرتغالي الدولي جونســالو 
باسينســيا، عن نادي آينتراخت فرانكفورت 
إلــى ســيلتا فيجو اإلســباني..  األملانــي، 
كان باسينســيا )28 عامــا( قــد انتقل إلى 
فرانكفورت قادما من بورتو في 2018 مقابل 
3 ماليــني يورو، وقد شــارك باسينســيا مع 
فرانكفــورت في 85 مباراة أحــرز خاللها 20 
هدفا.. يذكر أن عقد باسينســيا، الذي أعاره 
فرانكفورت إلى شالكة املوسم املاضي، كان 
من املفترض أن يســتمر حتى صيف 2023.
ولــم يعلن النــادي األملاني عــن املبلغ الذي 
تقاضاه، نظير فسخ العقد مع باسينسيا.. 
وقال املدير الرياضــي لفرانكفورت ماركوس 
كروشه: »جونســالو كان يضع نفسه دائما 
في خدمة الفريق، كما أحــرز أهدافا مهمة 
كبديل، وهو يريد أن يلعب مســتقبال بصورة 
أكبر، وهو ما ال ميكننا أن نضمنه له«.وختم: 
»باسينســيا ســيبقى في الذاكرة، كالعب 

عظيم في الفريق«.

عمان ـ وكاالت:
وقع املهاجم األردني حمزة الصيفي رســميا 
على عقده مع برقان الكويتي، بعدما فسخ 
عقده مع اجلزيرة بالتراضي.. ويعتبر الصيفي 
من املهاجمني املميزين على مســتوى الكرة 
األردنيــة ولعــب مؤخــرا ملنتخــب حتت 23 
األولى  االحترافية  التجربــة  هذه  عاما.وتعد 
للصيفي )23 عاما(، حيث ميتاز بقدراته على 
صناعة األلعاب إلى جانب املهاجم الصريح.
ووقع األردني حمــزة الصيفي عقده بحضور 
أنور العتيبي أمني ســر نــادي برقان، ومحمد 
الفراج عضو مجلس اإلدارة.وكان الصيفي قد 
كتب عبر حسابه على »فيسيوك«: »مت انتهاء 
عقــدي مع نادي اجلزيرة العريق، وقد عشــت 
في أحضانه ملدة تزيد عن 4 ســنوات حملت 

الكثير من الذكريات اجلميلة والصعبة«.
وأضــاف املهاجــم حمزة الصيفــي: »أمتنى 
التوفيــق للنادي واخلــروج من هــذه األزمة 
الصعبــة، وأنــا متأكد أنه ســيخرج بهمة 
اجلميع مــن إدارة وجهاز فنــي والعبني«.وأمت: 
»أمتنــى التفاف اجلميع حول النادي وبإذن اهلل 
ستعود املياه جملاريها كما كانت وكما عهدنا.. 
شكرا ملنطومة نادي اجلزيرة ككل، فأنا ابنكم 

الصغير الذي تربى بينكم«.

باسينسيا يوقع 
لسيلتا فيجو

الصيفي ينضم 
لبرقان الكويتي

ميسي يحتفل بفوز باريس سان جيرمان
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وليد بحر يلتحق 
بالجزيرة األردني

نادي الميناء يعلق 
أنشطته الرياضية

نسور كربالء ينظم 
النسخة الثانية لبطولة 

الراحل احمد راضي

الشرطة ينجز
 صفقة مارديكيان

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن نــادي اجلزيــرة األردني، مســاء أول أمس 
تعاقده رســميا مع املدافع العراقي وليد بحر، 
ملدة نصف موســم.. وكتب اجلزيرة عبر حسابه 
على »فيســبوك«: »ابن الرافدين جزراوي.. قلب 
الدفــاع اخملضرم الالعــب العراقــي وليد بحر 
يوقع للجزيرة رسميا.. أهال بيك فـــي القلعـة 

احلمـراء«.
وجاء تعاقد اجلزيرة مع العراقي وليد بحر، بعدما 
قام بفــك عقوبة حرمانه من إبــرام أي تعاقد.
ويأمل اجلزيرة بأن يحقق بحر اإلضافة املطلوبة 
في خـــط الدفـاع ومبـــا يعـزز مـــن قـدرات 

الفريـق.
وســبق للبحــر )31 عاما( اللعب لفــرق أربيل 
والطلبة والشرطة والقوة اجلوية والنفط ولعب 
ملنتخب العراق.ويســتقر اجلزيرة في املركز قبل 
األخيــر برصيد 10 نقاط، حيث كان قد فاز على 

مغير السرحان، في اجلولة 13 بالدوري.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئــة االداريــة املؤقتة لنــادي امليناء 
الرياضــي تعليق النشــاط لكافــة االلعاب.. 
وعزت الهيأة قرارها بحسب بيان العالم النادي 
»لغرض املراجعة والتقييــم على ان يقدم كل 
مدرب برفقة كادره املســاعد الســيرة الذاتية 
مدعومة بالوثائق الرسمية و املنهاج التدريبي 
للفترة القادمة مع منهاج البطوالت للموسم 

الرياضي القادم«.
يشــار الى ان فريــق امليناء لكــرة القدم هبط 
للدوري الدرجة االولى بعد سلسلة من النتائج 

السلبية في املوسم الكرة املنصرم.

نعمت عباس:
نظم فريق نسور كربالء النسخة الثانية لبطولة 
الراحل احمد راضي حتت اشــراف فائز املسعودي 
علــى مالعب احلســينية في محافظــة كربالء 
مبشاركة 20 فريقا  من أبرز فرق احملافظة علما ان 
النسخة االولى أحرز لقبها فريق متوز وادار املباراة 
حــكام معتمدين مــن احتاد اللعبــة وخصصت  
اللجنة املنظمة جوائز وهدايا للفرق املشــاركة 
وشــهدت مباراة البطولة االثارة واملتعة وظهور 

مجموعة طيبة من املواهب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الشــرطة تعاقده مع احملترف السوري 
مارديك مارديكيان، قادما من الفحيحيل الكويتي، 
لتمثيل الفريق باملوســم اجلديــد 2023-2022.. 
وســبق ملارديكيان، أن خاض عدة جتارب احترافية 
مع الرفاع البحريني، ولعب في الدوري األردني مع 

اجلزيرة والفيصلي.
وشارك مارديكيان في الدوري العماني مع صحار 
وفنجاء، ومثل العربــي القطري، كما احترف في 
الكويت مع العربي والفحيحيل.. وكان مارديكيان، 
قد تواجد مع األندية العراقية لفترة قصيرة مثل 

فيها نفط الوسط عام 2015. 
 وعلى الصعيد احمللي، لعب مع حطني الســوري 
لعدة مواسم، كما شــارك مع منتخب بالده في 
أكثر من بطولــة دولية، آخرها تصفيات آســيا 
مارديكيان،  2022.ويعــد  قطر  ملونديــال  املؤهلة 
احملترف اخلامس للشــرطة العراقي في امليركاتو 
الصيفي، إذ مت متديد عقد الثنائي السوري محمود 
املواس وفهد اليوســف والسنغالي إدريسا نياجن، 
والعب وسط منتخب النيجر عبد اجمليـــد أبـــو 

بكـر.

صكبان الربيعي

الكل يعــرف جيــدا أن منتخب 
العراق للشــباب بكرة القدم قد 
توج بطالً آلســيا ثالث مرات في 
التخطيط  بفضل  السبعينيات 
العراقي  االحتاد  قبل  من  السليم 
لكــرة القدم وتوفــر املدربني من 
االكفاء  االختصــاص  أصحــاب 
الذين أحســنوا تطويــر املواهب 
أنطالقتها  كانت  التي  الشــابة 
املدرســي  املنتخب  فــي  األولى 
العربية  الــدورة  العراقــي بطل 
التــي أقيمــت عــام 1957 في 

اإلسكندرية.
وقــد ال يعرف البعض ان الرياضة 
املدرسية في العراق كانت سابقا 
تعد هي األساس في تطوير واقع 
ضعف  برغم  الرياضيــة  احلركة 
املالعب  وقلة  املاديــة  اإلمكانات 
اجليــدة ورمبــا يتســاءل وكيف 
يحصــل التطــور اذا لهــؤالء؟.. 
أقول كان ذلك يتم بفضل اإلدارة 
احلكيمة مــن قبل مدير الرياضة 
املدرســية ســالم اجلســار في 
الشخصية  ومســاعده  حينها 
الرياضية املقتــدرة الراحل مؤيد 

البدري.
وضمــن هــذا املفهــوم نقــول 
ان العــراق شــارك فــي حينها 
بأكبــر وفد مدرســي فــي دورة 
اإلســكندرية على أمل أن يكون 
حصة العــراق الفوز بالعديد من 
أوســمة التفوق بألعــاب كثيرة 
ملا تضمــه منتخباته من مواهب 
رياضية متتلك القدرة على االبداع 
في خضم املنافســة القوية مع 

الفرق املتطورة.

ملاذا ودعنا بطولة شباب العرب 
مبكرا؟

العام  في  كبيــرة  فرحتنا  كانت 
املاضــي ونحن نحتفــل بافتتاح 
ملعب املدينة الدولي بلقاء اخلتام 
في بطولة غربي آسيا التي تقابل 
فيه منتخب شباب العراق بقيادة 
الكابنت عماد محمد مع منتخب 

شــباب لبنــان والــذي ازدانــت 
مدرجاتــه ألول مرة بحضور اكثر 
مــن ثالثني ألف متفــرج خاصة 
وان شبابنا قدم حملات فنية رائعة 
ولدت االرتياح لدى اجلميع بتفوق 

ليوث الرافدين.
واليــوم يكثــر الســؤال لــدى 
جمهورنا ملاذا ودعنا بطولة كأس 
التي  األخيــرة  للشــباب  العرب 
أقيمت في مدينة ابها السعودية 

خاصة وان اخلســارة فــي املباراة 
األخيــرة امام الســعودية كانت 
قاسية 1 ـ 4 وهنا ال بد من القول 
شــتان بني اســتعداد منتخبنا 
وقبل  املاضي  العام  في  الشبابي 

ذهابه إلى بطولة كأس العرب.

تاريخنا مشرف ببطولة شباب 
آسيا

الكروي  تاريخنا  نتصفح  وعندما 

من أوســع أبوابه مــن حقنا ان 
نفتخر باإلجناز الرائع الذي حققه 
في  العــراق  شــباب  منتخــب 
الســبعينات وهو يحــرز بطولة 
القارة االسيوية ثالث مرات كانت 
األولى عــام 1957 فــي الكويت 
مناصفة مع منتخب شباب إيران 
والثانيــة عام 1976 فــي تايلند 

والثالثة عام 1977 في طهران.

جنومنا الشباب في تشكيلة 
املنتخب الوطني

وكما هو معروف فــأن منتخبات 
ببطولة  توجــت  التي  الشــباب 
بالطبع  آســيا ثالث مرات قدمت 
الوطنــي  املنتخــب  لتشــكيلة 
العديد من النجوم الساطعة في 
ســماء اللعبــة العراقية، منهم 
كاظم وعل ورعد حمودي وكاظم 
شبيب وحسني ســعيد وحسني 
وهادي  علي  محمــد  واياد  لعيبي 
اجلنابي ويحيى مجيد وسالم علي 
وحارس محمد وقد نبعهم الكثير 
من النجوم املقتدرة التي ساهمت 
للكرة  املتميزة  النتائج  في حتقيق 
العراقيــة كانت اخرهــا يوم توج 

العراق عام 2007 بطال ألمم آسيا.

طائرة خاصة تستقبل شبابنا 
ابطال آسيا

وعندما نعود بالذاكرة إلى إجنازات 
شــبابنا املروي ال بــد ان تذكر في 
وقتهــا أهتمام املســؤولني بهذا 
اإلجناز الكبيــر حيث مت في حينها 
ارســال طائرة خاصة إلى طهران 
الســتقبال وفد منتخــب العراق 
بطل آســيا والعودة به إلى بغداد 
وكان فــي مقدمته املســتقبلني 
العزاوي  صالــح  محمد  بالطائرة 
عضــو مجلــس قيــادة الثــورة 
والدكتــور امير إســماعيل حقي 
وبالشــكل  محمود،  مرزا  وصباح 
يعــزز مكانة منتخبنا الشــبابي 
فــي وقتها قيــاد الســيد احمد 
الســعدون عضو االحتــاد الدولي 
بكــرة القد ممثــل الكويت بتكرمي 
وفد العراق مببالغ مالية تســتحق 

الثناء والتقدير.

احرزنا شباب آسيا ثالث مرات واليوم نودع كأس العرب مبكرا
طائرة خاصة تنقل ليوثنا االبطال من طهران إلى بغداد

لقطة من مباراة منتخبنا أمام موريتانيا في كأس شباب العرب األخيرة

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

نــال مركز حراســة املرمــى، حصة 
مــن تعاقدات األنديــة العراقية في 
وجنحت  املستمر،  الصيفي  امليركاتو 
بعض الفرق بكسب صفقات جديدة، 
التجديد حلراسها  وأخرى متكنت من 
للــذود عــن عرينها.. وأعلنــت إدارة 
الزوراء متديد عقد احلارس جالل حسن 
امللقب بـ«القــط األبيض«، الذي عاد 
في آخــر املواجهات بعــد متاثله من 
اإلصابة التي تعرض لها مع املنتخب 
العراقي فــي تصفيات كأس العالم 

.2022
ويعد هذا املوســم الســادس تواليا 
جلالل حســن مع الزوراء، بعد انتقاله 
مــن نفــط الوســط في موســم 
مت جتديــد عقد  2018/2017.. كمــا 

احلارس علي ياســني، بعد املستويات 
اجليــدة التــي قدمها في املوســم 
املاضي، عالوة على رفض إدارة الزوراء 
للعــروض التي تلقاهــا احلارس من 

أندية زاخو وكربالء.

املوسم الثامن لباسل
متســك الشــرطة باحلــارس أحمد 
باسل، للموســم الثامن تواليا، بعد 
مساهمته الفعالة بالوصول ملنصات 
ودخول  املاضــي  باملوســم  التتويج 
مرماه 21 هدفا في 38 مباراة.. ولعب 
الكرخ  أحمد باســل في بداياته مع 
قبل أن يفضل االنتقال إلى الشرطة 
في الثالث من أيلول 2014، وليواصل 

املسيرة بنجاح مع الكتيبة اخلضراء.
وظفر الطلبة مجددا بخدمات احلارس 
املتألق دولفان مهدي، ملوسما إضافيا، 
للترتيب  فريقه  بوصــول  بعد جناحه 

الثالث بالدوري، لينجح مهدي بوضع 
بالــذود عن شــباك فريقه  بصمته 
بكل بسالة.ويعد هذا املوسم الثاني 
تواليا ملهدي مع الطلبة، وســبق له 
أندية نفط الوسط والنجف  أن مثل 
باملواسم املاضية، وبحكم تألقه في 
مباريات الطلبة، بات قريبا من متثيل 

املنتخب العراقي.

تعاقدات مختلفة
وجدد أربيل عقد حارس املرمى حسني 
علي وبديلــه ريبيز عبــد اهلل، فيما 
تعاقد نفط البصرة مع حارس القوة 
اجلوية الســابق سيف كرمي، لتمثيله 
باملوسم اجلديد.ومت متديد عقد حارس 
الصناعــة علــي مطشــر، في حني 
لم يتم حســم موقف حارس القوة 
اجلوية فهد طالب في ظل مواصلته 

ملراحل التأهيل من اإلصابة.

حميد يحلق مع الصقور 
وأعلنت الهيئــة املؤقتة لنادي القوة 
اجلوية، تعاقدهــا مع حارس املنتخب 
العراقــي محمــد حميــد، لتمثيل 
الفريــق فــي املوســم املقبــل..ومت 
اســتقطاب حميد بعد املســتويات 
الكهرباء  مــع  التــي قدمها  اجليدة 
في املوســم املنقضــي، إضافة إلى 
مســاهمته في تأهل البرتقالي إلى 
نهائي الكأس.. فيما جنحت إدارة زاخو 
في الظفر بصفقــة حارس املنتخب 
 22( األوملبــي العراقي وليــد عطية 
النادي  حــراس  إلى  ليضــاف  عاما(، 
متثيل  لعطية  املقبل.وسبق  باملوسم 
وقدم  املنقضي،  باملوســم  الديوانية 
ببقاء  مســتويات جيدة، ســاهمت 
فريقه الســابق ضمــن مصاف فرق 

الدوري املمتاز للموسم املقبل.

جالل يواصل رحلته مع النوارس وباسل يجدد للشرطة وحميد يختار الجوية 
اضواء على حراس المرمى وتنقالتهم بين أندية الدوري الممتاز 

جالل حسن

نجلة عماد تبلغ بطولة كأس العالم 
بتنس الطاولة في إسبانيا

دجلة بدياًل للنفط والشرطة في 
منافسات االندية العربية بالسلة

متابعة ـ الصباح الجديد:
نعيم  يوسف  العراقي  املالكم  توج 
املاجــدي، مســاء اليوم الســبت، 
بامليداليــة الذهبية لوزن 71 كجم، 
للمالكمة  العربية  البطولة  ضمن 
لفئة الشــباب، املقامــة حاليا في 

العاصمة املصرية القاهرة.
وتغلب املاجــدي في النزال النهائي 
على منافسه اجلزائري غريب أحمد، 
بعــد أن تفــوق عليه فــي اجلولة 
الثالثة، في حني اتســمت اجلولتان 
ويعد  بالتكافــؤ..  والثانية  األولــى 

املاجدي املقيم في الواليات املتحدة 
للعراق  الوحيد  املمثــل  األمريكية، 
في البطولة العربيــة، بعد حرمان 
13 مالكمــا عراقيا من املشــاركة، 
الدخول  تأشــيرة  لعــدم منحهم 

لألراضي املصرية.

يوسف الماجدي يحصد ذهبية 
نزاالت العرب للمالكمة

هشام السلمان*
أبلغ االحتاد الدولي لتنس الطاولة  
الباراملبي ، االحتاد العراقي للعبة ، 
ابلغه عن تأهل الالعبة  جنلة عماد 
إلى بطولــة كأس العالم املقبلة 
.. أعلن ذلك الســيد النائب االول 
لرئيس اللجنــة الباراملبية ، رئيس 
احتاد تنس الطاولة سمير الكردي 
.. وأضــاف ان بطولة كأس العالم  
ســُتقام  في اســبانيا  - غرناطة  
للمدة من الســادس من شــهر 
تشرين الثاني لغاية  الثاني عشر 

منه ٢٠٢٢ .
وأوضح الكــردي ان االحتاد الدولي 
ارسل ايضا  اســم الالعبة زينب 
حســن ) فئة ٦ ( وأرســل كذلك 
اسم الالعبة رســل فاضل ) فئة 
٤ نســاء ( ضمن قائمة الالعبات  
االحتيــاط األول  للتأهيــل إلــى 
رئيــس  وأكــد   ، العالــم   كأس 
االحتاد ســمير  الكردي  نتوقع ان 
حظوظ  العراق كبيــرة للتأهل ) 
من ثالثة  العبني إلى ٦ ( عن طريق 
البطاقــات الثنائيــة  في أضخم 
وأقوى بطولة في العالم ، وقال  ان 
عدم املشــاركة في بطولة تايلند 

الدولية التي اقيمــت مؤخرا  قد 
أثرت على تاهل عدد  من الالعبني 
والالعبات، واوضح الكردي ان تأهل 
الالعبني  إلى بطولة كأس العالم 
يُعــد  اجنازا تاريخيا بســبب انها  
املــرة االولى التي يشــارك العراق  
بها في بطولة كأس العالم لتنس 

الطاولة 
وأشــار الــى ان  االحتــاد العراقي 

الباراملبي لتنــس الطاولة يتعهد  
إلى اللجنــة الباراملبية  العراقية 
ومكتبها التنفيذي في حالة  توفر 
معسكر تدريبي ) داخلي وخارجي(  
للبطولة  ســوف يحقــق العراق 
وســاما عامليا فــي بطولة كأس 

العالم املقبلة في اسبانيا.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتــاد املركــزي لكرة 
نادي دجلة  الســلة، ترشــيح 
اجلامعــة لتمثيــل العراق في 
العربية لكرة  االنديــة  بطولة 
السلة.. وقال عضو احتاد السلة 
خالد جنم إنه »بعد اعتذار نادي 
من  النفط  ونــادي  الشــرطة 

املشاركة في البطولة العربية، 
لكرة  العراقــي  االحتاد  رشــح 
السلة نادي دجلة اجلامعة ممثال 

عن العراق في البطولة«.
وأضــاف جنــم؛ أن »البطولــة 
ســتقام بدولة الكويت للمدة 
مــن اخلامس ولغايــة اخلامس 
االول  عشر من شهر تشــرين 

املقبل«.
 مبينــاً أن« إدارة نادي اجلامعة 
التــام  اســتعدادها  ابــدت 
لناديي  كبديــل  للمشــاركة 
النفــط و الشــرطة«يذكر أن 
بلقب  توج  النفــط  نادي  فريق 
الدوري املمتاز للموسم 2021-

.2022

جنلة عماد

بغداد ـ فالح الناصر:
افتتحت مســاء أمس في قاعة 
األقاليم  شؤون  بدائرة  احملاضرات 
الشــباب  وزارة  واحملافظــات/ 
والرياضة، دورة »اكتشاف املواهب 
اخملبــاة والكشــف عــن اإلبداع 
األربعاء  اليام  وتستمر  الداخلي« 
واستهدفت  املقبلني،  والســبت 
الرياضية  املوهبة  مركز  موظفي 
مدير قســم  ورحب  الدائرة،  في 
املوهبــة الرياضية، الكابنت عامر 
واملشــاركني،  باحملاضرة  طالــب 
تعــد مهمة  الدورة  ان  مؤكــدا 
النها ستوضح كيفية اكتشاف 

الطاقات لدى املوهوبني.
قسم  تنظيمها  على  ويشــرف 
الدائرة  والبرامج في  األنشــطة 
عباس،  رمي  الدكتــورة،  برئاســة 
التــي أوضحت ان الــدورة ضمن 
 ،2022 لعــام  الســنوية  اخلطة 
وألقت احملاضرة أ.د انتظار جمعة 
التدريســية في كليــة التربية 
البدنية وعلــوم الرياضة للبنات 
في جامعة بغــداد احملاضرة التي 
وأسس  فيها طرق  اســتعرضت 
وآليات اكتشــاف املواهب اخملباة 
وقدمت شــرحا وافيا عن مراحل 
الوصول إلى اكتشــاف املوهوب، 
العمل في  إلى جانــب طرائــق 

الوصول إلــى األهداف احملددة في 
اكتشاف الطاقات اخملباة.

في حــني قدمت مثــاالً حياً في 
مشاركتها في البحرين عام 2007 
وكيفية املساهمة في اكتشاف 
وايصالها  اململكــة  في  مواهب 
واألندية  املتقدمة  املنتخبات  إلى 
الكبيرة وهو ضمن مشروع عمل 
اعتمــد على مــدارس أميركية 
ونرويجيــة ومغربيــة وبحرينية 
املدارس  في  املوهوبني  الكتشاف 
التخصصيــة لالعبــي اعمــار 

تتراوح بني  4 إلى 12 سنة، وكان 
بالتعاون بني مؤسســة الشباب 
والرياضة وشركة زين، بالتنسيق 

مع وزارة التعليم العالي.
انتظــار  الدكتــورة  وفتحــت 
جمعة، وهي مدربــة بكرة اليد، 
باب النقاش مع املشــتركني في 
الــدورة لتبادل الــرؤى والوصول 
إلى مرتكزات مهمــة في آليات 
اكتشــاف املواهب والعمل على 
تطوير قدرات املواهب في شــتى 

األلعاب الرياضية.

افتتاح دورة »اكتشاف المواهب 
المخباة« في دائرة األقاليم والمحافظات 

أ.د انتظار جمعة تلقي محاضرتها أمس
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جاء في التاريخ :

اّن عبيد اهلل بن زياد خطب الناس في الكوفة وقال 
في خطابه :

ان يزيد أمره أْن يزيد في عطاء كل واحد منهم مائة 
مائه واْن يخرجه حلرب عدوه احلسني ..!!

وجاءت هذه الزيادة في العطاء لشراء الذمم وحتريك 
أصحاب الضمائر امليتة للمسارعة باجتاه االنخراط 
في صفوف مقاتلي االمام احلسني )ع( وال نستطيع 
أْن ننكر الفعل الســحري للمال عند شرائح عبيد 
الدنيا ممن باعوا دينهم واستحوذ عليهم الشيطان 

.
هذا الى جانــب التجنيد االجبــاري لالنخراط في 
صفوف املقاتلني للحسني حيث نادى منادي ابن زياد 

 :
أْن برئت الذمة ممن بقي في الكوفة ولم يخرج حلرب 

احلسني ..
--2

والسؤال اآلن :
هل ياُلم املرء على حبه للمال ؟

واجلواب :
اذا كان حبــه للمــال بداعي متكينه من اشــباع 
شــهواته احملمومــة ولياليه احلمــراء واالنفاق في 

املعاصي فهو أمر مذموم ال محالة .
اما اذا كان حبه للمال بداعي متكينه من االنفاق في 

مضمار اخلير والنفع 
واملعاهد واملشاريع  االنســاني كاقامة املســاجد 
احليوية النافعة ، واغاثة البائســني واملستضعفني 
وصلة االرحام فال ضير فيــه على االطالق الن املال 

الذي ينفق في سبيل اهلل من العبادات املهمة .
 – -3

َمْجُس االختبار املهم هو كيفية احلصول على املال 
؟

فان كان الهدف احلصول على املال بكل الوســائل 
ســواء كانت مشــروعة أو ال مشــروعة فهذا هو 
املؤشر على اخللل في الُبنية العقائدية واالخالقية .
وأما كان احلصول على املال ضمن القواعد الشرعية 
اخلالية من الشــوائب فهذا ماال ضيــر فيه، والبُدَّ 
لالنســان أْن يكدح لتأمني نفقاته اخلاصة واالنفاق 

على عياله ولكي ال يكون عالًة على الناس .
--4

وحني ال يتورع أصحاب االدعاء بالتدين عن احلصول 
على املال بالطريق احلرام فانهم يكشــفون بذلك 
عن حقيقتهم ، وانهم ليســوا االّ عصابات سرقة 

ولصوصية تتستر بالعباءة الدينية :
وقد ابتلي العراق اجلديــد بالكثير الكثير من هذه 
الشراذم التي أَثْرَْت على حســاب الشعب وهّربت 

املئات من املليارات الى خارج العراق .
--5

ولنختم مبا قاله الشاعر في هذا اخلصوص :
ال يغرّنك من املرء قميٌص رّقَعْه

أو إزارٌ فوَق كعب الساِق منه رََفَعْه
أو جبنٌي الَح منه أَثٌَر قد َصَنعْه 

أره الدرهم والدينار وأنظر وَرَعْه 

وماذا عن ُحّب المال ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد ـ فالح الناصر:
انهــت املمثلــة، نــوال العطــار، 
"حب  في مســرحيتي  مشاركتها 
في القرية" و"شهيد الوطن" اللتني 
عرضتا في منتدى شــباب جســر 
وهما  البنوك  شباب  ومنتدى  ديالى 
من اخراج مصطفى السيد ومحمد 
هالل، وأوضحت انها تستعد حاليا 
لتقدمي اعمال فنية جديدة، بأشراف 
اخملرج علــي عبد كعيــد في حني 
بعمل جديد  انها ستقوم  أوضحت 
مــع اخملرج دريــد عبــد الوهاب في 

الفترة املقبلة. 
وبينــت ان االعمال التــي قدمتها 
الذي  الواقــع احلياتي  تنطلق مــن 
االعمال  ان  اجملتمع، مؤكدة  يعيشه 
هي رسائل إلى أبناء الوطن الغالي 
والتضحية  الوحــدة  تعزيــز  فــي 
وتنمية  الدخيلة  الظواهر  ومحاربة 
الفرد  لدى  باملســؤولية  الشــعور 

واجلماعات.
وأوضحــت ان مســارح منتديــات 
الشباب حتتاج على اهتمام وتأهيل، 
ســيما أجهزة التبريــد ونحن في 
فصل الصيــف الالهب، كيف يأتي 
اجلمهور من دون وجود أجهزة تبريد 
في املســارح؟ ومؤخرا قــام زميلي 
ثائر كزار في تقدمي دعم للمســرح 
ديالى  جسر  منتدى  في  الشــبابي 
للمساهمة في دميومة احياء عرض 

االعمال الفنية فيه..!
وقالــت، ان" مجموعــة كبيرة من 

الفنانــني الشــباب يتطلعون إلى 
إيجاد فرصة في الظهور، اذ سرعان 
ما يتم منحهم فرصة املشــاركة 

باعمال فنية ويقدمون أدوارا متميزة 
املــادي وعدم  الدعم  برغم غيــاب 

حصولهم على أجور.

وبينت، ان" املسرحيات التي تعرض 
فــي املنتديات باتت تشــكل نقلة 
شباب  فنانني  مســيرة  في  مهمة 
بعد توجه اخملرجني املعروفني الختيار 
اعمال  في  واحلاقهم  عناصر منهم 
لها شــهرة واســعة ومسلسالت 
تلفزيونيــة، وهــذا يشــكل إجنازاً 
خملرجني شباب عملوا على اكتشاف 
املنتديــات  مــن  شــابة  طاقــات 

الشبابية.
وذكــرت ان االعمــال التــي تؤديها 
هي تطوعيــة مــع مجموعة من 
وبإجور  تعمــل  فــي حني  زمالئها، 
رمزية في اإلعالنــات التي تصورها 
برفقــة فنانني اخريــن، واالعالنات 
ومساحيق  السفر  شركات  خصت 

التجميل وغيرها.
التي اكتســبت لقبها  والعطــار، 
الفني من شغفها بالفنان املغترب، 
قحطان العطار، كذلك لها اهتمام 
إعالمي، إذ تقدم برنامجا اســبوعيا 
بعنــوان "مــع نــوال" عبــر قناة 
وإذاعة االمل عبــر مواقع التواصل 
مبدعني  تضيف خالله  االجتماعي، 

في اختصاصات شتى.
يذكــر ان نــوال العطار، ســبق ان 
أخرجت مسرحيات تعنى بالطفولة 
الفني  اجلانــب  في  بداية عملهــا 
عندما كانت ضمن منظمات تعنى 
بالفنون، كما قدمت افالما وثائقية 
عن شــخصيات سياسية او دينية 

وأماكن ثقافية وادبية وغيرها.

بغداد - وداد ابراهيم:
افتتحت الفنانة التشكيلية "مي 
النعيمي" صالونــاً فنياً في بيتها 
ادبية  في عمان بدعوة شخصيات 
وفنية وفكريــة وتضمن الصالون 

معرضا ال عمالها في الرسم .
تصريح  فــي  النعيمــي  وقالــت 
للصبــاح اجلديد: ســيكون هناك 
برنامج فني وادبي وفكري للصالون 
من اجــل اعادة ثقافة اجللســات 
االدبيــة والفكريــة والفنية التي 
احلبيبة  بغــداد  بها  تزخــر  كانت 
وسيشــارك فــي الصالــون ادباء 
وفنانون ومفكــرون من اجل اغناء 
الصالــون باملواضيــع واالحــداث 
الســاحة  على  اهميــة  االكثــر 

الثقافية العربية والعراقية. 

النعيمي، فنانة  واملعروف ان مــي 
حاصلة على بكالوريوس رسم من 
جامعــة بغداد2001 وماجســتير 
فنون إسالمية من جامعة الفنون 
والعمارة اإلســالمية فــي عمان، 
وشــاركت في الكثير من املعارض 
التي اقيمت فــي بغداد كمعرض 
الفرنســي  الثقافــي  املعهــد 
الفنانني  جمعيــة  فــي  ومعرض 
التشــكيليني العراقيــني ولديها 
مشاركات في العديد من املعارض 
العاملية منها "سمبوزيوم إيطاليا 
األول  العربــي  واملعــرض   ،2015
ومهرجان صالون  لنــدن2015  في 
موناكو2016، ومعرض كرســتوف 
كوملبــوس العاملــي فــي إيطاليا 

."2017

التشكيلية "مي النعيمي" تفتح صالونًا ثقافيًا في عمان

فنانون شباب قدموا أدوارًا متميزة
 برغم غياب الدعم المادي

نوال العطار تطالب بتأهيل المنتديات الشبابية وتؤكد:

متابعة - الصباح الجديد:
سادت حالة من الغضب الشديد، بني اجلمهور، بسبب 

ارتفاع أسعار تذاكر حفل املطرب الكبير كاظم الساهر، 
الذي أحياه بالساحل الشمالي، اجلمعة املاضي. 

وعاد الساهر إلحياء حفالته في مصر بعد غياب اقترب 
من الـ13 عاماً، وشهد حضور املئات من محبيه. وتراوحت 
أسعار حفل “القيصر”، ما بني 1000 و5000 و8000 جنيه 

مصري، ما أثار غضب عدد كبير من املصريني الذين 
اشتكوا من عدم قدرتهم على االستمتاع بنجمهم 

املفضل. 
ويبدو أن جمهور كاظم الساهر سيواجه األمر نفسه، 

خالل حفله اجلديد في دار األوبرا املصرية بالقاهرة، املقرر 
يوم غد الثالثاء ، بعدما مت اإلعالن عن فئات التذاكر التي 

جاءت كما يلي: )الفئة األولى مبلغ 5010 جنيهات(، 
)الفئة الثانية مبلغ 4260 جنيهاً(، )الفئة الثالثة مبلغ 

3510 جنيهات(، )الفئة الرابعة مبلغ 2760 جنيهاً(. 
ووضعت دار األوبرا شروطاً للحفل أبرزها: عدم ارتداء 

الشورت، منع دخول أطفال دون الـ7 أعوام، عدم حتريك 
املقاعد، االلتزام بارتداء الكمامات الطبية تطبيقاً 

لإلجراءات االحترازية ملنع انتشار عدوى اإلصابة بفيروس 
كورونا.

متابعة - الصباح الجديد:
أكدت جنمة موسيقى البوب واملمثلة الشهيرة ليدي 
غاغا على ما يبدو أنها من بني فريق التمثيل في اجلزء 

الثاني املنتظر لفيلم )اجلوكر( من خالل نشر إعالن 
تشويقي موسيقي على تويتر.

ويصور املقطع التشويقي املوسيقي ظل اثنني من 
الراقصني على أنغام أغنية )تشيك تو تشيك( مع اسمي 

فينيكس وجاجا يومضان على الشاشة.
ومن املقرر أن يحتفظ املمثل الشهير واكني فينيكس 

بدور البطولة في فيلم اجلوكر في اجلزء الثاني املقرر 
عرضه في أكتوبر 2024.

وحصل فينكس على األوسكار عن دوره في اجلزء األول 
من اجلوكر الذي بدأ عرضه العام 2019 ويروي قصة حياة 

العدو اللدود للبطل اخلارق )بامتان( أو "الرجل الوطواط".

ارتفاع أسعار تذاكر "الساهر" 
في األوبرا المصرية

ليدي غاغا " تلّمح إلى أنها 
ستقوم بدور في "الجوكر 2"

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:
أثار تقرير جمللة بريطانية عن السمنة 
في العالم العربي جدالً واسعاً على 
سيما  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
بعد وضــع صورة للفنانــة ايناس 
للموضوع،  رئيسية  طالب كصورة 
الصورة  املعلقون نشر  اعتبر  حيث 
بهذا األســلوب انتهــاكا لقواعد 

النشر اخلاصة بتلك احلاالت.

وذكر التقرير الذي نشــرته مجلة "ذي 
إيكونوميســت" التي تصدر في لندن: 
"فــي جميع أنحــاء العالم، النســاء 
ســمينات أكثر من الرجال، فالسمنة 
مشــكلة بالنسبة لـ ٪15 من النساء 
و ٪11 من الرجال، مما يعني أن مؤشــر 
كتلة اجلسم لديهم ) bmi ( يبلغ 30 أو 
أعلى ، لكن فجوة السمنة تختلف في 

جميع أنحاء العالم".

التقرير: "توجد في الشــرق  وأضــاف 
األوسط وشــمال إفريقيا تفاوتات بني 
اجلنســني وأكثرها ثباتًــا، )العديد من 
البلدان في جنوب إفريقيا بها فجوات 
كبيرة أيًضا(، في الشرق األوسط، 26٪ 
مقابل  بالسمنة  النساء مصابات  من 
٪16 من الرجال، وهــذا ميكن أن يكون 

خطيرا".
املوضوعة  الرئيســية  الصورة  وكانت 

على التقريــر للفنانة إينــاس طالب 
ويبــدو أنهــا التقطت خالل موســم 
مهرجان بابل الذي أقيم خالل السنتني 

املاضيتني.
بدوره، علق كينيث روث املدير التنفيذي 
ملنظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان 
"Human Rights Watch"على التقرير 
بالقول إن "القيود االجتماعية العديدة 
املفروضــة علــى املــرأة فــي العالم 

العربي تســهم في تفاقم مشــكلة 
الســمنة وتقويض صحتها"، غير أنه 
لم يستنكر اســتخدام صورة الفنانة 
العراقية، كإشــارة لهذا الوضع ضمن 

التقرير.
وطالب معلقــون عراقيون عبر "فيس 
اعتذار  بتقــدمي  العاملية  اجمللــة  بوك" 
وتغيير الصورة التي ما زالت رئيســية 

ضمن هذا التقرير.

تقرير بريطاني عن سمنة النساء يثير جداًل على مواقع التواصل 
إتخذ من "إيناس طالب" مثاال 

بغداد - سمير خليل:
صدر العدد الســابع والعشرون من 
اجمللــة الكندية الشــهرية )خاتون 
الثالثة على  وللســنة  مونتريال( 
التوالي، والتــي تعد اجمللة االولى 
فــي كنــدا وامريــكا الناطقة 
باللغتــني العربيــة واإلنكليزية 
بشــؤن  املهتمة 
ة  أ ملــر ا
بيــة  لعر ا

والعامليــة  باخلصــوص  والعراقيــة 
بالعموم والتــي يرأس حتريرها الكاتب 

والفنان العراقي ستار مصلح.
عراقية  موضوعــات  العــدد  تضمن 
إجراء  منها،  وعاملية مختلفة  وعربية 
رئيس هيئة التحرير األســتاذ ســتار 
مصلح مقابلة حصرية مع الســيدة 
ميالني جولــي وزيــرة خارجية كندا 
حيث أكد احلوار علــى أهمية تواجد 
املرأة فــي هرم الدبلوماســية ومدى 
، كما  الدولية  العالقــات  تأثيرها في 
باللغة  الصــادر  العــدد  حمل غالف 

العربية صورة السيدة العراقية زينب 
 45 الكفيشــي احلاصلة على املرتبة 
من بني اقوى 50 رئيســاً تنفيذياً في 
العالم والتي تشــغل مناصب قيادية 
لشركات وهيئات في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، ومقاال حول 
قانون الزواج املدني الكندي، وموضوعا 
للصحفيــة العربية رزان احلســيني 
وموضوعا آخر للســيد ستار مصلح 
كما كتبت القطرية اميان عبد العزيز 
ال إســحاق عن املرأة صانعة العالم 

واحلياة، اضافة ملوضوعات اخرى.

"خاتون مونتريال".. عدد جديد

بغداد - الصباح الجديد:
اليوم للمشاركة  ال قواعد صارمة بعد 
في مســابقة ملكــة جمــال الكون، 
تأسست  التي  املســابقة  تغيرت  فقد 
فــي 1952 بنيويــورك، حيــث مقرها، 
وأعلنت أنها تقبل مشــاركة املتزوجات 
واملطلقات واحلوامل واألمهات، بدءا من 
مسابقة 2023 التي لم يتم بعد اختيار 
وفقا  الذي سيستضيف حفلها،  البلد 
 Amy ملــا ورد في بيان صــدر مؤخرا عن
Emmerich املدير التنفيذي منذ حزيران 

املاضي للمسابقة.
ممــا قالتــه إمريش فــي بيانهــا، إن" 
منظمة ملكة جمال الكون "تســعى 
دائما للتطــور مع تغير األوقات لتمثيل 
ودعم النســاء بشــكل أفضــل على 
مســتوى العالم، لذلــك قمنا بتنفيذ 
مســابقة  من  بدًءا  التالية:  التغييرات 
ملكة جمال الكون الثانية والســبعني 
واملســابقات التمهيدية الوطنية التي 
تسبقها، ســتتمكن النساء املتزوجات 
أو املطلقــات، وكذلك احلوامل أو الالئي 
التنافــس على  لديهــن أطفال، مــن 

اللقب".                   

وأوضحــت أن التطور فــي القواعد مت 
اعتماده عبر دراســات أجرتها املنظمة 
في وقت ســابق من هذا العــام. قمنا 
باستطالعات الرأي مع جمهورنا، وكانت 
التعليقات ساحقة بأننا نعتقد جميعا 
أن املرأة يجــب أن تتحكم بحياتها وأن 
القرارات الشخصية لإلنسان ال ينبغي 

أن تكون عائقا أمام جناحها".
وسبق في مسابقة ملكة جمال الكون 
الـ 48 التي أقيمت في ترينيداد وتوباغو، 

أن مت طرح سؤال أخير على املتنافسات، 
وهــو: "إذا كانت ملكة جمــال الكون 
ستحمل خالل فترة حملها للقب، فهل 
ينبغي السماح لها باالستمرار كملكة 
جمال الكون، أم سحبه منها؟" فأجابت 
جمــال  ملكــة   Mpule Kwelagobe
بوتســوانا: "أعتقــد أن ملكــة جمال 
الكون هي رمز للمرأة احملتفلة بأنوثتها، 
وأعتقد أنهــا إذا حملت فلــن تقاطع 
واجباتهــا بأي شــكل من األشــكال. 
أعتقــد بصفتي امــرأة يجب أن حتتفل 

بأنوثتها".
وبإجابتها فــازت البالغة 19 عاما على 
الفلبينية، ميريــام كويامباو، )وصيفة 
أولى( واإلســبانية ديانا نوغيرا )وصيفة 
ثانيــة( وخرجت "كويالغــوب" وحدها 
في 1999 بتــاج ملكة جمــال الكون، 
وهي املرة األولى لبلدها، لذلك ستكون 
2022 في ديســمبر املقبل  مســابقة 
مبدينة San José عاصمة كوستاريكا، 
آخر ما حتتكره العازبات فقط، وفيها مت 
التأكد حتى اآلن من مشــاركة ملكة 
جمال لبنان ياســمينا زيتــون، وملكة 

جمال العراق بلسم حسني.

تغيير جذري في قواعد مسابقة ملكة جمال الكون
بمشاركة العراق ولبنان..
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