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بغداد-الصباح الجديد
دعــا رئيــس مجلس الــوزراء 
مصطفــى الكاظمــي امس 
الثالثاء، قادة القوى السياسية 
الوطنية، إلــى اجتماع وطني 
فــي قصــر احلكومــة اليوم 

األربعاء للبدء بحوار وطني. 
وجاء في بيان للكاظمي: »من 
الوطنية  املســؤولية  منطلق 
املشتركة التي جتمع العراقيني 
على مبدأ حفظ وحدة العراق، 
أدعــو  واســتقراره؛  وأمنــه، 
السياسية  القوى  قادة  اإلخوة 
وطني  اجتماع  إلــى  الوطنية 
في قصــر احلكومة يــوم غٍد 
األربعــاء - اليــوم - للبدء في 
والتفكير  جــاد  وطنــي  حوار 
إيجاد  أجــل  مــن  املشــترك 
السياســية  لألزمة  احللــول 
الراهنة  واالنغالقــات  احلالية، 
فــي نطــاق الدســتور وعلى 
الوطنية  املصلحــة  أرضيــة 
تهدئة  في  يسهم  ومبا  العليا، 
التصعيــد احلالي، وإيجاد بيئة 
مناســبة للحلول السياسية 
والدســتورية، ومبــا يصّب في 

حتقيق تطلعات شعبنا«. 
هذا  »في  الكاظمــي:  وتابــع 
الصــدد أدعــو كّل األطــراف 
التصعيد  إيقاف  إلى  الوطنية 
الشــعبي واإلعالمــي، ومنح 
للطروحات  الكافية  املساحة 
الوســطية ألخــذ حيزها في 
إلى  مشيراً  الوطني«،  النقاش 
أن »العراق أمانــة في أعناقنا 

بلدنــا  ومصلحــة  جميعــاً، 
تتطلب من اجلميع تغليب لغة 
والفرصة  الوقت،  ومنح  احلوار، 
للنيــات الوطنية الســليمة، 
متصيدي  أمام  الطريق  وقطع 

الفنت واخلالفات«. 
واكد في البيان: »أستثمر هذه 
الفرصة للتأكيد ألبناء شعبنا 
بأّن مؤسسات الدولة واألجهزة 
األمنية والعسكرية ارتأت -من 
واقع احلرص الوطني- أاّل تكون 
طرفاً في أي خالف سياســي، 
وأّن تركيزنــا منصب على منع 
أّي تأثيرات لألزمة السياســية 
وأمنها،  النــاس  على مصالح 
اإلعــالم  بوســائل  ونهيــب 
والنخب الثقافية واالجتماعية 
والسياســية أن تســهم في 
وعدم  الوطنية،  الروح  تكريس 
مســاعدة  بل  النــاس،  إفزاع 
للقيام  الدولــة  مؤسســات 
شــعبنا،  خدمة  في  مبهامها 
وفي ضمان األمن واالستقرار«.

الكاظمي، عزمه  اعلــن  وكان 
جمع الفرقاء من قادة األحزاب 
في  اليوم  السياسية،  والكتل 
حوار وطني يناقش االنســداد 
السياســي، بغيــة إيجاد حل 
يؤمن عبور االزمة التي متر بها 
البالد، في كلمته التي استهل 
بها اجللســة االعتيادية جمللس 
الوزراء امس الثالثاء، وأفاد فيها 
التي استحكمت  بأن اخلالفات 
بني الفرقاء السياسيني عطلت 
الكثير من مصالح البالد، التي 

كان من أهمهــا غياب املوازنة 
وعدم تشكيل حكومة جديدة 
متشية  أعباء  حكومته  وحتمل 
أمــور البالد، علــى الرغم من 
االتهامات التي تعرضت اليها » 
من أجل شعبنا الذي يستحق 
حيــاة أفضــل مما يعيشــها 

حالياً« على حد قوله.
وجاء فــي كلمــة الكاظمي: 
نعيش  زلنــا  مــا  »لألســف 
السياســية  التحديــات 

السياســي  واالنســداد 
أداء  علــى  وانعكاســاته 
أن »احلكومة  احلكومة«، مبينا 
ليســت طرفــاً فــي الصراع 
السياســي، لكــن هناك من 
يحاول أن يحّملها مســؤولية 
هــذه األزمــة ويهــرب مــن 
كل  يحــّول  وأن  املشــكلة، 

املشاكل باجتاه احلكومة«.
ليســت  »أزمتنا  أن  وأضــاف، 
الوحيــدة فــي هــذا العالم، 

هناك جتــارب كثيرة مرت قريباً 
مــن جتربتنا، وقد تكــون أكثر 
تعقيــداً، لكــن باســتخدام 
احلكمة والقادة العقالء جنحوا 
فــي أن يعبروا تلــك املرحلة، 
وبعض هــذه الدول حتّولت إلى 

جتارب ناجحة«. 
وتابع الكاظمي، »ســنغافورة 
للدولة  منوذجــاً  كانــت  مثالً، 
الفاشــلة، ونراها اليوم حتّولت 
إلى واحــدة من أهم الدول في 

بأفريقياً،  روانــدا  وفي  العالم، 
أهلية  كانــت هنــاك حــرب 
اليوم  حتّولت  لكنهــا  ومجازر 
إلى دولة مهمة فــي أفريقيا. 
فمن غيــر املعقول في العراق، 
هذا البلد املؤســس للحضارة 
 6 يقارب  وبعمــر  اإلنســانية 
آالف ســنة، وما زلنا نتعاطى 
كسر  بطريقة  املشــاكل  مع 

اإلرادات«. 
وأكــد الكاظمــي، »املطلوب 

احلكمــة والوفاء لهــذا البلد 
فقد أعطانــا الكثير، وأعطانا 
التأريــخ والكثير ممــا نتباهى 
ونفتخر به، ويجب أن نرد جزءاً 
مــن هــذا اجلميل إلــى بلدنا 
ووطننــا وإلــى شــعبنا. هذا 
الشعب املسكني الذي تعّرض 
منذ فتــرة طويلة إلى ســوء 
اإلدارة والعوز واحلروب املدّمرة«. 
وبني رئيس الــوزراء، »لقد كان 
قرارنا في هذه احلكومة هو أال 
اليوم  ال  العراقي،  بالدم  نتوّرط 
وال غــداً، الدم العراقــي غاٍل، 
باحلوار  أن حتل  يجب  واملشاكل 
ثم احلوار، ولهذا غداً سوف أدعو 
إلى حوار وطنــي عراقي لكل 
قادة البلد؛ من أجل املساهمة 
في إيجاد حــل، والتفكير في 

حل هذه القضية«.
إخواني  إلى  »رسالتي  وأضاف، 
قادة البلد: الكل زائل والتأريخ 
نكون  أن  يجــب  احلكــم،  هو 
والتضحية  التحدي.  مبستوى 
العراق ليست عنصر  من أجل 
قوة،  عنصــر  وإمنــا  ضعــف 
عندما  البعــض  يتصــور  وال 
يقدم تنــازالً إلــى أخيه كأمنا 
هو فــي موقف ضعــف. هذا 
خطأ؛ التنازل هــو عنصر قوة 

حقيقي«.
وأعــرب الكاظمي عــن امله 
مــن اجلميع التحلــي بالصبر 
هذه  نعبر  حتى  والشــجاعة، 
املرحلة ونتمكن من بناء بلدنا، 
رغــم عدم وجــود موازنة منذ 

سنتني فاألمور ماضية بشكل 
صحيح«.

وأكد أنه »ال تستطيع حكومة 
موازنة، مضت  بدون  تعيش  أن 
سنتان بدون موازنة، لكننا أدرنا 
البلد، ففرصــة النجاح ممكنة 
إذا تكاتفنا وتعاملنا بروح فريق 
العمل الواحــد وبروح االنتماء 

للعراق«.
ولفت إلــى أن »هذه احلكومة 
اســتثنائية  ظروف  في  جاءت 
جميع  عبــور  فــي  وجنحــت 
التحديات، لكن من املؤســف 
له أن عمر احلكومة قارب على 
28 شــهراً، وحلد هذه اللحظة 
لم تتوفــر املوازنة إاّل لســتة 

شهور فقط«.
وتابــع أن »النــاس تتســاءل 
وتطلــب كل شــيء، وهو أمر 
من حّقها، من حــق الناس أن 
يطلبوا شــوارع مبلطة ومياه 
ومــدارس ورعاية صحية، لكن 
كل هذا يجــب أن تتوفر معه 
املوازنــة؛ كي تقــوم احلكومة 

بدورها«.
إن  بالقول:  الكاظمــي  وختم 
انعكس  السياسي  »االنسداد 
على تشــكيل احلكومة وعلى 
غياب املوازنــة، وقبلنا بجميع 
تذليلها،  وحاولنــا  التحديات 
وكنــا دائماً جنابــه االتهامات 
بالصمت  والظلم  واالفتراءات 
أجل  ومــن  العراق،  أجــل  من 
شــعبنا الذي يســتحق حياة 

أفضل مما يعيشها حالياً«.

اكد ان الشعب يستحق حياة أفضل مما يعيشها حاليًا

الكاظمي يدعو قادة القوى السياسية الى حوار جاد
ينهي ازمة البالد ويغلب المصلحة الوطنية العليا

بغداد - الصباح الجديد:
باســم مجلس  املتحدث  كشــف 
ناظم  حســن  الثقافة  وزير  الوزراء، 
الكاملة  التفاصيل  الثالثــاء،  امس 
الســتقالة وزير املالية علي عالوي، 
مبينا ان ابرز اسباب استقالة عالوي 
الفســاد مع  من منصبه فضيحة 
شــركة بوابة عشتار وفشل القوى 
احلكومة  بتشــكيل  السياســية 

املقبلة.
وقال ناظم في تصريح رســمي ان 
»وزير املالية علي عالوي كفوء ونزيه 
وعالج سريعا موضوع بوابة عشتار 

بسرعة كبيرة ». 
الوزير جاءت  ان »اســتقالة  واضاف 
بعضها ألســباب خاصة به واخرى 
خاصة بالوضع املالــي العام بينها 
موضوع الورقــة البيضاء وتفاصيل 
بوابة عشــتار  مع شــركة  العقد 
بعدم  الكتــل  فضال عــن فشــل 
تشكيل حكومة الى االن«، مبينا ان 
»اسباب استقالة وزير املالية كانت 
قدرته  وعدم  السياسية  الصراعات 
مع احلكومة تنفيذ اي إصالح مالي«.
واشــار الــى ان »وزيــر املالية ذكر 
باســتعراض اســتقالته فضيحة 

بوابة عشــتار وهي مــن التحديات 
التي واجهتها الــوزارة، وميتلك هذه 
االعمال علي غالم،  الشــركة رجل 
الذي طالتــه خالل االيــام املاضية 
فضائــح متتالية بعــد عقد بوابة 
الرافدين  مصــرف  وتغرمي  عشــتار 
600 مليون دوالر تتمثل بتســليف 
مصارفه نحو 360 مليار دينار ضمن 
مبادرة قروض البنــك املركزي خالل 

ايام معدودة.
واضاف ناظم ان »وزيــر املالية قدم 
اســتقالته وفيها اسبابها مكونة 

للرأي  ستنشر  صفحات  عشرة  من 
العام«، مشــيرا الى ان »الكاظمي 
والــوزراء حاولوا إقناع وزيــر املالية 
بعدم تقدمي استقالته لكنه رفض«.

وكان كشــف مصــدر حكومــي 
»عالوي  إن  الثالثــاء،  امــس  مطلع 
برر اســتقالته التي قدمها لرئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
بعدم وجود خطوات فعلية لتطبيق 
بنــود الورقــة البيضــاء الصــالح 

االقتصاد العراقي منذ اقرارها«.
وتابــع املصدر، أن »عــالوي عبر عن 

انزعاجه الشــديد من عــدم انهاء 
الفســاد والتالعب بقطاع املصارف 

وزيادة القضايا حولها«.
وبني أن »الكاظمــي اجتمع بعالوي 
مجلــس  جلســة  عقــد  قبيــل 
الــوزراء من اجل محاولــة ثنيه عن 
قــرار االســتقالة لكن لــم ينجح 
االمر«، مؤكــدا أن »الوزير اصر على 

استقالته من منصبه«.
واثر االستقالة، اصدر رئيس مجلس 
امرا  الكاظمي،  مصطفــى  الوزراء 
بتكليف وزير النفط مبهام ادارة وزارة 

املالية وكالة.
املتحدث باسم مجلس الوزراء تناول 
أيضا في موجزه األسبوعي جللسة 
مجلس الوزراء، أبــرز املضامني التي 
احتوتها اســتقالة وزير املالية علي 

عالوي.
وقال ناظــم خالل مؤمتــر صحفي 
أعقب جلســة مجلس الــوزراء إن 
»اســتقالة وزير املاليــة عبرت عن 
احترام كبير إلجنازات احلكومة ونص 
احلكومة  إجراءات  االستقالة وصف 

وإجنازاتها باالستثنائية«.
وأضــاف، أن »نص االســتقالة بني 
أن إجنــازات احلكومــة التي حتققت 
أعاقتها صراعات القوى السياسية 
بالصــراع  ُمكبلــة  احلكومــة  وأن 

املستشري بني القوى السياسية«.
وتابــع أن »النص أشــار إلى إجنازات 
الُعنف  احتــوت  التــي  احلكومــة 
السياســي وإلــى اســتراتيجيات 
احلكومــة  وضعتهــا  إصالحيــة 
وتعطلت بسبب الصراع السياسي 
وعبــرت عــن قــدرة احلكومة على 
حتقيق إجنــازات أكثر لــو أتيح لها 

الدعم السياسي«.
ولفــت إلــى أن »نص االســتقالة 

أشــار إلى النمو السريع لالقتصاد 
في العراق وتضمــن حديثاً عن وفاء 
احلكومــة بالوعود التــي أطلقتها 
للعراقيــني وســلط الضــوء على 
النجاح الــذي حققته احلكومة في 

عالقاتها اخلارجية«.
وجتدر اإلشــارة في هذا الشــأن الى 
ان وثائــق خاصة صــادرة من البنك 
املركزي العراقي، ســربت الســبت 
املاضي تخص متويــل ثالثة مصارف 
تابعة لعلي غالم بعد فضيحة إلغاء 
عقد شــركته مع مصرف الرافدين 

وإلزام األخير دفع 600 مليون دوالر.
 وبحســب الوثائق التــي تداولتها 
وكاالت ومواقــع إخبارية، فان ثالثة 
مصــارف عائدة مليكتهــا لغالم و 
والشــرق  واألنصاري  القابض   ( هي 
األوسط( استلمت خالل مدة وجيزة 
مبالغ من الســلف التابعة للبنك 
املركــزي العراقي وصلــت الى 321 
مليار دينار، وهو ثلــث املبلغ الكلي 
اخملصص مــن قبل البنــك املركزي 
العراقي لتمويــل القروض بتريليون 
دينــار لتمويل املشــاريع الصغيرة  
 72 البالغة  العراقية  البنوك  جلميع 

مصرف«.

الفساد والتالعب بقطاع المصارف والصراعات السياسية
وراء استقالة وزير المالية

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

هل تحتاج دول الخليج إلى نظام دفاع 
صاروخي موحد لمواجهى خطر ايران

مزاد المركزي تهريب للعملة الصعبة
وفساد متجذر قوامه مستندات مزورة 46 دراسة تكشف مخاطر اندالع حرب 

3نووية: مجاعة ووفيات بالمليارات

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن زعيــم التيــار الصدري 
الثالثاء،  امــس  الصدر  مقتدى 
املليونية  التظاهــرات  تأجيــل 
التي كانت مقررة يوم الســبت 

املقبل، إلى أشعار آخر.
على  تغريدة  فــي  الصدر  وقال 
تويتــر:  »مســتمرون باإلصالح 
ضــد  بالثــورة  ومســتمرون 
فســادكم أيهــا الفاســدون، 
بالتشــبه  وسياســتكم 
بخطواتنا دليل على إفالسكم 

واإلصرار على فسادكم«.

وأضاف، أن »كنتم تراهنون على 
حرب أهليــة فأنــا أراهن على 
احلفاظ على الســلم األهلي«، 
مبينا أن »الدم العراقي غاٍل بل 
أغلى من كل شــيء وسيبقى 
الشعب العراقي على اعتصامه 

حتى تتحقق مطالبه«.
وتابــع الصــدر، »لكننــي حبا 
لشــعبه  وعشــقاً  بالعــراق 
تأجيــل  أعلــن  ومقدســاته 
الســبت  يوم  تظاهرة  موعــد 
إلى أشــعار آخر لكي أفشــل 
ال  ولكي  اخلبيثة  مخططاتكم 

أغذي فسادكم بدماء العراقيني 
الذين راح الكثير منهم ضحية 
ولكي  لفسادكم وشــهوتكم 
تبقى قيادات الفساد تعيث في 

األرض فساداً«.
وأكمــل، »فهذا ندائــي للثوار 
ســلمية  علــى  باحملافظــة 
على  واحلفــاظ  االحتجاجــات 
القــوات  ودمــاء  دمائكــم 
األمنيــة واحلشــد الشــعبي 
ولن  بالوطن،  وحبــًا  طاعة هلل 
يستمر فسادهـــم أن استمـر 

إصراركم«.

السليمانية - عباس اركوازي:
االعلى  اجمللــس  عضــو  اكــد 
السياســي في االحتاد الوطني 
عدنان املفتــي، ان غياب رئيس 
اجلمهورية مام جالل كان له أثر 
في  املشكالت  تفاقم  في  كبير 
العراق عموما وفي كردســتان 

على وجه التحديد.
واضــاف املفتــى فــي تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد، ان 
الكردية  السياســية  االحزاب 
التحديات  حلجــم  مدركة  غير 
منشــغلة  وهــي  القادمــة، 

بالصراعات الداخلية وتســيير 
شؤونها اليومية.

شــغل  الذي  املفتي  واوضــح 
منصــب رئيس برملــان االقليم 
عام 2010، ان الشــارع العراقي 
يفضــل أن يكون هنــاك رجل 
قــوي يحكــم البــالد يتمكن 
واجراء  االخرين  محاســبة  من 

االصالحات املطلوبة.
ولفــت املفتــي الــى، ان احلل 
االزمة  مــن  للخروج  الوحيــد 
في  الراهنة  احلالية  السياسية 
العراق، يكمن فــي اجراء حوار 

جذري بناء، معتبراً حل مجلس 
النواب اخليار االفضل في الوقت 

الراهن.
واشــار الى ان هنــاك مخاطر 
بالعراق، على  خارجية متربصة 
السياســيني التعامــل معها 
الفتاً    ، اخلالفات  ونبذ  بعقالنية، 
الى ان اخلالف بني االحتاد الوطني 
الكردســتاني،  والدميقراطــي 
منصب  علــى  قائمــاً  ليــس 
وامنا  فقط  اجلمهورية  رئاســة 
تتمثل  اخــرى  هنــاك خالفات 
باالنتخابات ومسائل اقتصادية 

وقضيــة االدارة وغيرهــا مــن 
االمور.

وقال ان املســؤولية في العراق 
صعبة جدا بســبب احملاصصة 
السياسية والنخبة السياسية 
وانــه  الســلطات،  وتقاســم 
ليس من الســهل أن ينجح أي 
شــخص في إدارة منصبه في 
ظل الوضــع الراهن، والميكن أن 
يحكم العراق من قبل جهة او 
شخص واحد، بسبب املكونات 

واالطياف اخملتلفة املوجودة.
واوضــح املفتــي ان الذين في 

السلطة واملعارضة، اليختلفون 
النهم  بعضهــم،  عــن  كثيرا 
مشيراً  الطروحات،  ذات  لديهم 
الى ان املرحلــة املقبلة ينبغي 
أن تكون مرحلة تقدمي اخلدمات 
وبناء  الفاســدين  ومحاســبة 

املؤسسات. 
وعلــى صعيد ذي صلة اشــار 
املفتي الــى ان املطالبة باجراء 
التعديــالت الدســتورية اذا ما 
فانها ستحدد موقف  حصلت، 
السياسية  العملية  من  الكرد 

في العراق.

الصدر يؤجل تظاهرات السبت المليونية 
 حل مجلس النواب الخيار االمثل في الوقت الراهنالى اشعار اخر حفاظا على السلم 

القيادي في االتحاد الوطني عدنان المفتي:

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نفت وزارة التربية امس الثالثاء، 
أي تأجيل أو تغيير في مواعيد 
امتحانات الدور الثاني ملرحلتي 
االبتدائية واملتوســطة املزمع 
انطالقهــا نهايــة األســبوع 
املقبل على الرغم من االوضاع 
في  والتظاهرات  السياســية 

العاصمة بغداد.
وقــال عضو هيئة الــرأي في 
الــوزارة مديــر تربيــة الكرخ 
الثانية قيس الكالبي، أن الوزارة 
أجنــزت جميع االســتعدادات 
الفنية واللوجســتية اخلاصة 
بإجــراء االمتحانــات الوزارية 
للدور الثاني للعام الدراســي 
2021  2022 للمراحل املنتهية 
االبتدائية واملتوســطة املزمع 

انطالقهــا نهايــة األســبوع 
املقبل«.

وأشــار إلــى، أن »االمتحانات 
يوم اخلميس  التي ســتنطلق 
املوافــق الـ 25 مــن آب اجلاري 
منه   30 الـــ  حتى  وتســتمر 
بالنسبة للمرحلة االبتدائية و 
31 من الشــهر نفسه لطلبة 
املرحلة املتوسطة، باقية كما 

هي وال تأجيل أو تغيير فيها«.
يشــار إلى أن وزارة التربية قد 
الســادس  لطلبة  ســمحت 
املتوســط  والثالث  االبتدائي 
بأداء  دروس،  بثالثة  الراســبني 
امتحــان الدور الثانــي للعام 
الدراسي 2021 - 2022 مراعاة 
لظروف الطلبة واألوضاع التي 

مير بها البلد .

التربية تنفي تأجيل امتحانات 
الدور الثاني لالبتدائية 

والمتوسطة: تجري في موعدها 



محليات2

ديالى ـ الصباح الجديد 
كشف مدير سد العظيم في محافظة 
ديالى، عبد اجلبار العبيدي، عن انخفاض 
منسوب مياه السد الى 400 مليون متر 
مكعب، من أصــل 1.5 مليار متر مكعب 

طاقته االستيعابية.
يقع ســد العظيم على نهــر العظيم، 
133 كلم شــمال شــرق بغــداد، ضمن 
محافظــة ديالــى في العــراق، وهو من 
مشاريع الري للسيطرة على فيضان نهر 
العظيم، وتأمني كميات املياه الالزمة لري 
املســاحات املزروعة في حوض العظيم، 
وكذلك يســتفاد منه في توليد الطاقة 

الكهربائية. 
وقال العبيدي  ان “اخلزين احلالي ملياه سد 
العظيم يبلغ 400 مليــون متر مكعب، 
بعد ان كان في نهاية الشتاء املاضي 550 
“الطاقة  أن  مليون متر مكعب”، مبينــاً 
االســتيعابية الكلية للســد تبلغ 1.5 

مليار متر مكعب”.
وأوضح مدير ســد العظيــم عبد اجلبار 
العبيــدي أن “طاقة تصريــف املياه الى 
9 أمتار مكعبة في  األهالي تبلغ حاليــاً 

الثانيــة”. ، وال توجــد زراعة فــي ناحية 
العظيم خــالل موســم الصيف، حلني 
قدوم املوســم الشتوي في شهر تشرين 

الثاني املقبل، بســبب النقص احلاد في 
املياه.

يعتمــد أهالــي ناحيــة العظيم على 

الزراعــة بنســبة %100، كمــا انهم ال 
ميلكــون مصادر أخرى ملياه الشــرب غير 
تلك القادمة من ســد العظيم ، في 17 

نيســان 2019 امتأل السد ألول مرة منذ 
انشــائه عــام 1999، وعبــرت املياه من 
املسيل املائي للسد، بعد وصول اخلزن في 
السد الى مليار و600 مليون متر مكعب.
يذكر ان وزارتي الزراعة واملوارد املائية قررتا 
تخفيض املســاحة املقــررة للزراعة في 
املوسم الشتوي ألغلب مناطق البالد 50 
باملائة عن العام املاضي، وذلك بسبب قلة 

اإليرادات املائية القادمة من تركيا وإيران.
العراقــي، محمد  الزراعــة  وزيــر  وكان 
اخلفاجي حّذر في وقت سابق من أن شح 
املياه بــات يهدد بانهيار أمــن العراقيني 
العراق إن املشــروعات  ، وقــال  الغذائي 
املائيــة التركيــة أدت لتقليص حصته 
أنقرة  تتهم  بينما   ،80% املائية بنســبة 

بغداد بهدر كميات كبيرة من املياه.
يشار الى ان ُسكان العراق، البالغ عددهم 
أكثر من 41 مليون نســمة، يستهلكون 
ما يُقدر بـ 71 مليار متر مكعب من املياه 
، وبحســب املديرية العامة للسدود في 
%30 من موارد  العراق، تشــكل األمطار 
البــالد املائية، في حني تقدر كميات مياه 
األنهار املمتدة من تركيا وإيران بنحو 70%.

بغداد ـ الصباح الجديد 
تــرأس وزيــر الزراعــة املهنــدس 
هيئة  جلســة  اخلفاجي  محمــد 
الرأي في الوزارة، ملناقشــة عدد من 
املوضوعــات التي تســهم بنجاح 
بشــقيه  الزراعي  القطاع  وتطوير 

النباتي واحليواني.
الوزارة  إســتمرار  اخلفاجــي  وأكد 
التــي تواجه  بتذليــل املعوقــات 
الزراعي  القطــاع  وتطويــر  تقدم 
ودعم الفالحني واملزارعني من خالل 
العلمية  والبرامــج  اخلطط  وضع 
احمللي  اإلنتاج  بزيادة  تســهم  التي 
وتوفيــر املســتلزمات الضروريــة 
لدعــم االقتصاد الوطنــي وتوفير 
األحتياجــات الالزمــة للعمليــة 

الزراعية وتنميتها.
ووجه اخلفاجي باهداء فسائل نخيل 
إلى اجليش واحلشد والشرطة وعلى 
وفق الضوابــط والتعليمات املعدة 
للتغلب على تغير املناخ ومكافحة 
بإشراف  تشجيرها  ويتم  التصحر، 
دائرة البســتنة، كما اكد سيادته 

على ضرورة دعــم احملميات ومنها 
احملميات  مندلــي ألهمية  محمية 

في القطاع الزراعي.
كما وجــه اخلفاجــي بتقدمي دعم 
متكامــل حملافظــة نينــوى مــن 
يســاهم  مما  وآبار  ري  منظومــات 
في زيــادة اإلنتاجية كما ونوعا في 

احملافظة.
معاجلة  اجللســة  خــالل  وجــرى 
مختلف امللفات وتصويبها باالجتاه 
الذي يخدم القطاع الزراعي، فضال 
واإلدارية  القانونيــة  اإلجراءات  عن 

التي تخدم العملية الزراعية.
كمــا ناقشــت وزارة الزراعة و من 
خالل فريقها اخلاص باإلستراتيجية 
ومكافحــة  للنزاهــة  الوطنيــة 
الفساد آلية تنفيذ املؤشر الوطني 
ملبادرات النزاهة و مكافحة الفساد 
برئاسة الدكتور ياسر حسن صالح 
مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة 
و حضور املستشار القانوني لهيئة 
النزاهــة االحتادية الدكتــور خالد 
الفريق  عضــو  اجلبــوري،  محمود 

الســاند في تنفيذ اإلستراتيجية 
الوطنيــة. و الوفد املرافــق له ، و 

حضور أعضاء الفريق .
حيث مت مناقشــة االســتراتيجية 
ومكافحــة  للنزاهــة  الوطنيــة 
 ،)2021-2024( لألعــوام  الفســاد 
واجلداول اخلاصة بآلية تنفيذ املؤشر 
الوطني ملبــادرة النزاهة ومكافحة 
الوزارات  مســتوى  على  الفســاد 
واجلهات غير املرتبطة بوزارة ، فضال 
عن مناقشــة ألية معاجلة اخملاطر 
املشخصة و توضيح اهم الظواهر 
والظواهــر  بالفســاد  اخلاصــة 

السلبية وسبل معاجلاتها.
واكــد رئيــس الفريــق الدكتــور 
ياســر حســن صالح  علــى دور 
اإلســتراتيجية الوطنية في تعزيز 
والشــفافيه في  و  النزاهــة  قيم 
األداء املؤسسي وتقومي األساسيات 
املهمة للعمل ، فضال عن التأكيد 
علــى معاجلة الظواهر الســلبية 
التي تؤثر على القطــاع الزراعي و 

وضع احللول املناسبة لها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزير املــوارد املائية املهندس 
مهدي رشــيد احلمداني اجتماعا 
فنيا في مبنى مشروع ماء البصرة 
األنبوبــي في محافظــة البصرة 
للوزارة  الفنــي  املستشــار  ضم 
املهندس جمال محسن وعدد من 
املديريــن العامني اخملتصني ومدراء 
تشــكيالت الــوزارة العاملني في 

احملافظة.
وجرى خالل األجتماع بحث الواقع 
األروائــي وماتقوم به تشــكيالت 

الوزارة من أعمال في احملافظة .
وأكد الوزير خــالل األجتماع على 
أجل  من  اجلميــع  تعــاون  ضرورة 
تأمــني إيصــال احلصــص املائية 

إلــى محافظات الذنائــب ومنها 
محافظــة البصرة مع اســتمرار 
حملــة إزالــة التجــاوزات عــن 
محرمات األنهر الرئيسة والفرعية 

واملشاريع األروائية .
مناقشــة خطة عمل  كما جرى 
األولــى من قناة  املرحلة  تنفيــذ 
البدعــة مشــروع مــاء البصرة 
األنبوبــي وخصوصــا بعد وصول 
املباشــرة   متت  حيــث  األنابيــب 
باألعمال  الترابية وحتديد املســار 
احملطة  وتنفيذ  األنابيب  مبد  والبدء 
الرئيســة والتأكيــد علــى إجناز 
العمل ضمــن التوقيتات الزمنية 

احملددة له.
واطلــع الوزيــر ايضا على ســير 

  R0 العمل في مشروع ماء العباس
املياه  لغرض متابعة أعمال جتهيز 
اخلام له من مديريــة ماء البصرة 

التابعة لوزارة املوارد املائية.
وبحث الوزيــر ماتقوم به مالكات 
الوزارة من جتهيــز املياه اخلام  إلى 
احملطــة والــى عمــوم محافظة 
الوزير احلمداني  ، موضحا  البصرة 
على ضرورة تعاون اجلميع من أجل 
استمرار جتهيز املياه إلى محافظة 
الــوزارة  مــالكات  وأن  البصــرة 
امليــاه حملطة  مســتمرة بتجهيز 
العباس ، مســتمعا من القائمني 
للمشــكالت  املشــروع  علــى 
واملعوقــات واملالحظــات موجها 

بأيجاد احللول السريعة لها .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
9 دول عربية من ضمنها  تسهم 
العــراق بقــوة عامليا فــي إنتاج 
وحماية  األخضــر  الهيدروجــني 
البيئة؛ لدوره في خفض انبعاثات 
درجة  الرتفاع  املســببة  الكربون 

حرارة األرض وتوحش املناخ.
وهذه الدول تشــكل مســتقبل 
إنتــاج الهيدروجــني األخضر في 
الشــرق األوســط، وهي: العراق 
والســعودية  واإلمــارات  ومصر 
واملغــرب وعمان واجلزائــر  وقطر 
وموريتانيــا علــى  وفق دراســة 
للدراسات  املصري  املركز  أصدرها 

االستراتيجية.
مذكرات  التسع  البلدان  ووقعت   

تفاهم عاملية إلنتاج واســتخدام 
الهيدروجني األخضر؛ ما رفع عدد 
مشروعات هذا اجملال في املنطقة 

إلى 34 مشروًعا.
اخلضــراء  األمونيــا  واحتلــت 
األولــى  املرتبــة  والهيدروجــني 
بإجمالــي 23 مشــروًعا، فيمــا 
تقوم 9 مشــروعات على التوسع 
فــي إنتــاج الهيدروجــني األزرق 
ومشــتقاته مثل األمونيا الزرقاء، 
الســتخدام  مشــروعان  ويوجد 
الهيدروجــني كوقود في املركبات 
العاملة بخاليا الوقود، بحســب 

الدراسة.
مشــروعات  عدد  جتــاوز  وعامليا، 
الهيدروجني األخضر 500 مشروع 

عاملي بإجمالي استثمارات جتاوزت 
الدول  530 مليار دوالر، وصل عدد 
املهتمــة بإعداد اســتراتيجيات 
وطنية وخطــط تنموية إلنتاجه 

40 دولة.
الدولية  الوكالة  لتقريــر  وطبًقا 
للطاقــة املتجددة لعــام 2021، 
جتاوز معدل اإلنتاج الســنوي من 
الغاز  طريــق  )عن  الهيدروجــني 
الطبيعــي والفحــم األحفوري( 

120 مليون طن.
ومتثل هــذه الطريقــة أكثر من 
%95 من إنتاج الهيدروجني عاملًيا، 
ومرجح أن يصل اإلنتاج التقديري 
من الهيدروجني النظيف إلى 700 

مليون طن بحلول عام 2050. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظمـت دائرة التخطيط وبالتعاون 
مع الدائرة اإلدارية واملالية في وزارة 
عمل  ورشــة  واملعادن  الصناعــة 
بعنــوان ) رؤية لتطويــر الصناعة 
الوطنيــة في إســتخدام تقنيات 
أهداف  لتحقيق  الصناعي  الذكاء 
التنمية املُســتدامة ( بإدارة ُمدير 
عــام دائرة التخطيط فــي الوزارة 
العزيـز  عبـــد  إكـــرام  الدكتورة 
عبـــد الوهـــاب وبحضور السيد 
ومُمثلي  بغداد  ُمحافظ  ُمستشــار 
التشــكيالت العامــة التــي لها 
عالقــة بإســتخدام الربــوت في 
العملية  وأمتتة  الصناعية  اجملاالت 
اإلنتاجيــة ومُمثلني من رابطة رجال 
املصارف  ورابطة  الدوليني  األعمال 
العراقيــة ومجموعة من اخمُلترعني 
واملُبتكريـــن .  وأستعرضـت ُمدير 
عام دائرة التخطيط ِخالل الورشة 
املهام والتقنيات التي يُساهم فيها 
جهــاز الربوت لتطويــر الصناعة 
اإلنتاجية  العملية  وأمتتة  الوطنية 
في العديد مــن اجملاالت الصناعية 
ومُيكــن مــن ِخالله تقــدمي املهام 
اخمُلتلفة حتت اإلشــراف البشــري 
وضمان الُســرعة والدقة في إجناز 
األعمال إضافة إلى إمكانية إعادة 
برمجة اآلالت فــي ُمختلف املهام 
، ُمشــيرًة إلى ان الذكاء الصناعي 
الكثير  لــُه  التصنيع  في مجــال 
مــن املزايا والفوائد التي تُســاعد 

على بنــاء صناعة وطنية ُمتطورة 
األهم وضوحاً  للسالمة  تعد ميزة 
إلســتخدام الروبوت . وبينت املدير 
الصناعية  الروبوتــات  بــأن  العام 
تعمل على تقــدمي أفضل ما مُيكن 
تقدميه من ناحية اجلودة في العمل 
، ُموضحًة بهذا الصدد بأن الروبوت 
الصناعي املُقتــرح مُيكن ان يخدم 
تشــكيالت الوزارة ومنها الشركة 
العراقيــة  للســمنت  العامــة 
لصناعــة  العامــة  والشــركة 
الســيارات واملُعــدات والشــركة 
العامة للحديد والصلب والشركة 
العامــة للصناعــات الكهربائية 

وااللكترونية وغيرهـا . 
مـــن جانبهم أشاد بعض احلضور 
اخمُلتصــني بالــدور الكبيــر لوزارة 
الصناعة في إمكانية إســتخدام 

األمتتــة فــي تطويــر األنشــطة 
الصناعيــة وتفعيلهــا على وجٍه 
أوســـع . كمـــا وتضمنت ورشة 
الدكتور  ألقاها  ُمحاضــرة  العمل 
الشركة  من  اخلفاجـــي  فالـــح 
العامــة للصناعــات الكهربائية 
واإللكترونيــة حول تقنيات الذكاء 
الصناعي ومزايا إستخدام الروبوت 
في اجملاالت الصناعية واإلجابة عن 
تســاؤالت وإستفسارات احلاضرين 
وتبادُل اآلراء واألفكار حول موضوع 

ومحاور الورشـة .
مــن جهــة اخــرى حضـــر وزير 
عزيـز  منهـــل  واملعادن  الصناعة 
اخلبـــاز اِجتمــاع اجمللــس الوزاري 
املواضيــع  ملُناقشــة  لإلقتصــاد 
فــي جدول  املُدرجــة  والفقــرات 
وزارات  عمل  تهــم  والتي  األعمال 

الدولة اخمُلتلفـة .  وأعلـن الوزير عن 
أتخذها  التي  والقرارات  التوصيات 
اجمللس بشــأن الفقرات التي تهم 
النشاط الصناعي احمللي حيث متت 
املُوافقة علــى زيادة التخصيصات 
املالية ملشروع تطوير مصنع أدوية 
بإعتماد  التوصية  وكذلك  سامراء 
األســعار الواردة في القــرار رقم ) 
اإليجار  ( لسنة ٢٠١١ لبدالت   ٢٤٤
القائمة  الصناعيــة  للمشــاريع 
قبل وبعد صدور قانون اإلســتثمار 
املعدنــي رقم ) ٢٠ ( لســنة ١٩٩٨ 
أن  ُمقســم على ثالث فئات على 
يُعاد النظر في األسعار بعد مرور ) 
٥ ( سنوات إعتباراً من تاريخ صدور 
القرار . وجاء هــذا القرار بعد ِعدة 
ُمخاطبات وُمتابعة ُمســتمرة من 
الوزارة  ووكيل  الوزيــر  قبل معالي 
العلمي  واملُستشــار  للتخطيط 
وُمدير عام املُديرية العامة للتنمية 
الصناعية مــع وزارة املالية / دائرة 
عقــارات الدولــة ووزارة اإلعمــار 
واإلســكان والبلديات العامـــة . 
وأكـد املكتب اإلعالمي عزم الوزارة 
على املُضــّي بجهودها وُخططها 
من أجــل إحياء املصانــع وإنعاش 
الصناعة العراقية وســعي الوزارة 
الوزيــر لطرح  ُمتمثلــًة مبعالــي 
تهم  التــي  وامللفــات  القضايــا 
القطاع الصناعي إلســتعادة دوره 
ورفد  اإلقتصاد  دعم  وإسهامه في 

ميزانية الدولة .

انخفاض منسوب سد العظيم الى نحو ربع طاقته االستيعابية

 بغداد ـ الصباح الجديد:
طالـــب رئيس هيئــة رعايــة ذوي اإلعاقة 
العمل  وزارة  فــي  اخلاصــة  واالحتياجــات 
والشــؤون االجتماعية احمــد هادي بنية  ، 
بتخصيص نســبة ١٠٪ او اكثر من اكشاك 
بيع اخلبز والصمون العائد للشركة العامة 
لتصنيع احلبوب فــي وزارة التجارة وفروعها 
فــي احملافظات وذلك لتأمني ســبل العيش 

الكرمي لذوي اإلعاقة.
وأكد بنية “ضرورة التنسيق املشترك بهدف 
تنفيذ األســباب املوجبة لتنفيذ قانون ذوي 
اإلعاقة رقم 38 لســنة 2013 التي تتلخص 
بتقــدمي الرعايــة لألشــخاص ذوي االعاقة 
لغــرض تأهيلهــم ودمجهم فــي اجملتمع 

وتوفير أسباب احلياة الكرمية لهم”.
التجارة، شــرعت هذا الشهر  وزارة  وكانت 
بنشــر اكشــاك مخصصة لبيع الصمون 
املدعوم من انتــاج افران الكاظمية وتركزت 
فــي املناطــق الشــعبية وذات الكثافــة 
الســكانية او عن طريــق العجالت اجلوالة 
على ان يحتــوي الكيس الواحــد على 12 

صمونة وبسعر 1000 دينار فقط. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصــل وزارة االعمار واالســكان والبلديات 
اجلباية  امتتــة  مشــروع  تنفيــذ  العامــة، 
واجملــاري  )املــاء  لـــمديريات  االلكترونيــة 
والبلديــات(، الــذي يعد خطــوة نوعية في 
مواكبة التطور التكنولوجي، وحتويل اجلباية 
من النظــام الورقي الى االلكتروني وتعظيم 
واردات الدولــة والقضــاء علــى شــح املاء 

والفساد االداري واملالي.
ونقل بيان للوزارة عــن املدير العام للمديرية 
العامة للماء جنــم احليالي، قوله ان “الهدف 
من املشــروع هو حتقيق االكتفاء الذاتي عبر 
توفير وتأمني املاء الصالح للشرب للمواطنني 
املشتركني مســتقبالً، واحلد من الضائعات 
املائية وترشــيد اســتهالك املاء، فضالً عن 
التســديد العادل للمستحقات املالية بدون 
اخطــاء واحلد مــن الفســاد والقضاء على 

الروتني وتوفير الوقت.
وبــني، انه” مت تشــكيل ادارة جديــدة ومدير 
مشــروع وجلنة مشــرفة عليــا تأخذ على 
عاتقهــا تنظيــم بنــود العقد مــع اجلهة 
املستثمرة، بالتعاون مع مديريات املاء واجملاري 
والبلديات  في احملافظات املشــمولة بنظام 
املرحلــة االولى، وهي محافظــات )كركوك 
وديالى وكربالء املقدســة والنجف االشرف(،  
امــا املرحلــة الثانية  فســتكون حملافظات 

)نينوى والبصرة واملثنى(”.  
وأشــار احليالــي الى انــه مت اعــداد النظام 
على وفق أســس علمية تصــب في حتقيق 
اجلبايــة االلكترونيــة الســريعة، ومتابعة 
اجلبــاة وحتديد املناطق اجملباة ، حيث ســيتم 
الذكية واخذ  املائيــة  العدادات  اســتعمال 
القراءات باالعتمــاد على املواقع االلكترونية 
في التحاســب، عبر بطاقات اإلمتان اختيارياً 

وبرعاية مركز املعلومات في الوزارة.
وأكد، ان “املدة العقدية للمشروع تبلغ )15( 
سنة ومدة جتهيز ونصب املقاييس للمشروع 
تبلغ )5( ســنوات، يتم فيهــا تنصيب ما ال 
يقل عن مليونني ونصف من اجهزة مقاييس 
مائية حملافظــات العراق كافــة، وقد بلغت 

نسبة اجناز املشروع نحو 30%”.

العمل تطالب التجارة 
بتخصيص 10 % من أكشاك بيع 
الصمون  المدعوم لذوي اإلعاقة

»االعمار« تواصل تنفيذ مشروع 
اتمتة الجباية االلكترونية 

للقضاء على الفساد

وزير الزراعة يؤكد مواصلة تطوير القطاع بشقيه النباتي والحيواني 

»الحمداني« يؤكد ضرورة إزالة التجاوزات 
عن محرمات األنهر والمشاريع األروائية 

بينها العراق .. 9 دول عربية ترسم 
مستقبل الطاقة الجديدة

ورشة لتطوير الصناعة
الوطنية  بتقنيات الذكاء الصناعي

لتحقيق أهداف التنمية الُمستدامة في البالد 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تباينت مواقف دول شــمال أوروبا وأملانيا في 
أوســلو االثنني بشأن تقييد منح التأشيرات 
السياحية للروس، رداً على غزو أوكرانيا، وهو 
إجراء دعت إليه هلســنكي لكنه أثار حتفظ 

برلني.
وقالــت رئيســة الــوزراء الفنلندية ســانا 
مارين بعد اجتماع ضم رؤســاء حكومة دول 
الشــمال وأملانيا إن “الشــعب الروسي لم 
يبدأ احلرب لكن في الوقت نفســه علينا أن 
ندرك أنه يدعم احلــرب”. وأضافت في مؤمتر 
صحافي مشترك “ليس من العدل أن يتمكن 
املواطنون الروس من دخــول أوروبا ومنطقة 
شنغن كســياح ، بينما تقتل روسيا الناس 
في أوكرانيا”. ومنذ فرض احلظر على الرحالت 
اجلوية من روســيا إلى االحتــاد األوروبي، بات 
الســياح الروس يأتون بأعــداد متزايدة إلى 
الدولة االسكندنافية التي تشترك في حدود 
طويلة مع روســيا، للعبور إلــى دول أوروبية 
أخرى. مــن جانبه، أعرب املستشــار األملاني 
أوالف شولتس، عن حتفظه حيال هذا اإلجراء.
وقال “كان قــرارا مهما مــن جانبنا بفرض 
عقوبات على املســؤولني عــن احلرب وضد 
)للحكومة  املوالــني  األثريــاء  العديد مــن 
الروســية( وأولئك الذين يســتفيدون ماليا 
الروســي  )الرئيس  نظــام  من  واقتصاديــا 
القيام  “ســنواصل  وأضاف  بوتني”.  فالدميير( 
بذلــك، لكننــي أعتقد أنها ليســت حرب 
الشعب الروســي، إنها حرب بوتني” معتبراً 
التأشيرات الســياحية من شأنه  أن تقييد 
أيضا معاقبة “كل من يهرب من روسيا ألنه 

يختلف مع النظام الروسي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 
الدبلوماســي الســنغالي  رفضها تعيني 
عبداهلل باتيلي مبعوثاً أممياً إلى البالد، وذلك 
قبل ســاعات من تصويــت مرتقب جمللس 
األمن الدولي على اختيار ثامن مبعوث أممي 

إلى ليبيا.
وقال مصــدر بوزارة اخلارجيــة إن احلكومة 
التي يقودها عبد احلميد الدبيبة، اعترضت 
علــى تعيني باتيلي لتــرؤس البعثة األممية 
إلى ليبيا خلفاً للســلوفاكي يان كوبيتش، 
بسبب عدم التشــاور معها على تكليفه، 

وفق قناة “ليبيا األحرار”.
كما أضاف أن امللف الليبي حّساس ويحتاج 
إلــى كفاءة خاصة، الفتاً إلــى أن احلكومة 
تدعم تولي املرشح اجلزائري صبري بوقادوم 
القادمة حلل األزمة  لقيادة اجلهود األمميــة 

الليبية.
وصبري بوقــادوم وهو وزير اخلارجية اجلزائري 
األسبق ومندوبها السابق في األمم املتحدة، 
مدعوم بقوة من بالده وكذلك من إيطاليا، 
وهو علــى دراية تامة بامللــف الليبي. كما 
يرتبط بعالقــات مميزة مع كافــة األطراف 
الليبيــة، حيــث ســبق أن زار العاصمــة 
طرابلس ومدينتي بنغازي شرق البالد وغات 
جنوبهــا عندما كان يشــغل منصب وزير 

اخلارجية.
يأتــي ذلك فيما يبحث مجلس األمن، امس 
االول االثنني، خالل جلسة حول ليبيا، تعيني 
رئيس جديــد لبعثــة األمم املتحدة للدعم 
فــي ليبيا. وقد رشــح األمــني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش للمنصب، الوزير 
السنغالي الســابق عبداهلل باتيلي، الذي 
يحتاج إلى موافقــة أعضاء مجلس األمن 

الدولي عليه قبل تعيينه بشكل رسمي.
ولم يتلق هــذا اخليار حتى اآلن أي معارضة 
من الــدول األعضــاء في مجلــس األمن، 
حيث من املتوقع أن يحظى مبوافقة روسيا 
والصــني اللتــني تدعمان تعيني مرشــح 

إفريقي على رأس البعثة األممية في ليبيا.

انقسام بين دول شمال أوروبا 
وألمانيا حول منح التأشيرات 

السياحية للروس

الدبيبة يرفض تعيين 
السنغالي عبداهلل باتيلي 

مبعوثًا أمميًا لليبيا

تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت :

تتواصل العملية العسكرية الروسية 
فــي أوكرانيا، امــس الثالثــاء، حيث 
يستمر اجليش الروسي في ضرب مواقع 
القوات والبنية التحتية العســكرية 
األوكرانية بهدف حترير أراضي دونباس، 
فيمــا تواصــل كييف تلقــي الدعم 
الغربي والعتاد العسكري في مواجهة 

الدب الروسي.
وفي آخر التطورات، قالت االستخبارات 
البريطانيــة إن األســطول الروســي 
في البحر األســود يواصل اســتخدام 

صواريخ بعيدة املدى.
وقبلهــا، حــّذر الرئيــس األوكرانــي 
فولودميير زيلينســكي من أن “العالم 
سيخسر أمام اإلرهاب ويرضخ لالبتزاز 
النووي” ما لم يتخــذ إجراء ملنع وقوع 
حادث في محطــة زابوريجيا للطاقة 
روسيا،  عليها  تســيطر  التي  النووية 

بحسب تعبيره.
وأضاف في رســالته املصورة اليومية: 
“إذا لــم يظهــر العالــم اآلن القــوة 
واحلســم للدفاع عــن محطة طاقة 

نوويــة واحدة، فهذا يعنــي أن العالم 
يخســر. سيخســر لصالح اإلرهاب، 
ويرضخ لالبتزاز النووي”، وفق ما نقلت 

عنه “رويترز”.
في املقابل اتهــم رئيس مركز مراقبة 
الدفــاع الوطنــي الروســي اجليــش 
الســتفزازات  باالســتعداد  األوكراني 
واســعة النطاق في منطقة محّطة 
زابوريجيــا النووية. وأضــاف أّن فوجاً 
من قّوات احلماية من اإلشــعاع واملواد 
الكيميائيــة والبيولوجيــة وصل إلى 
مدينة نيكوبول، يصل قوامه إلى ألف 
جندي أوكرانــي لتنفيذ العملية، وهو 
لالستطالع  التقنية  بالوسائل  مّجهز 

والسيطرة.
وأشار املسؤول العسكري الروسي إلى 
نتيجة لهذه االســتفزازات، ميكن  أّنه 
النووي  أن ينشأ تهديد حقيقي لألمن 
ليس فقــط في أوكرانيا وإّنا في أوروبا 
أيضاً، مؤّكداً أّنه متّ وضع ســيناريو مع 
تغطية إعالمية واســعة إللقاء اللوم 
علــى العواقب احملتملــة على اجليش 

الروسي.
يأتي ذلك شــدد دبلوماســي روســي 
كبير،امــس الثالثاء، علــى أن أي زيارة 

تقوم بهــا الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة التابعة لــألمم املتحدة لتفقد 
محطة زابوريجيا النووية األوكرانية ال 
ميكن أن متر عبــر العاصمة كييف ألن 
األمــر ينطوي على خطورة بالغة، وفق 

وكاالت أنباء روسية.
وقال نائب رئيس إدارة االنتشــار النووي 
واحلد من التســلح في وزارة اخلارجية 
الروســية، إيغــور فيشنفيتســكي، 
للصحافيني: “تخيلــوا ما يعنيه املرور 
عبر كييف.. هذا يعني أنهم سيصلون 
إلى احملطة النووية عبر خط املواجهة”.
كما أضاف أن “هذا خطر كبير، بالنظر 
إلى أن القوات املســلحة األوكرانية ال 

تعمل كلها بالطريقة نفسها”.
جاء ذلك بعد أن قال املتحدث باســم 
إن األمم  األمم املتحدة ستيفان دوجاريك 
اللوجســتية  القدرات  لديها  املتحدة 
زيارة مفتشني  الالزمة لدعم  واألمنية 
تابعني للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلى محطة زابوريجيا، التي تســيطر 

عليها روسيا، عن طريق كييف.
أتى ذلك بعــد أن ناقش وزيــر الدفاع 
الروســي ســيرغي شــويغو، واألمني 
غوتيريش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام 

في وقت ســابق االثنــني، أمن محطة 
أوكرانيــا،  جنــوب  فــي  زابوريجيــا 

واملستهدفة بعمليات قصف.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن “سيرغي 
شــويغو أجرى مفاوضات هاتفية مع 
األمني العــام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، بشــأن شــروط التشغيل 

اآلمن حملطة زابوريجيا النووية”.
يذكــر أن القــوات الروســية كانــت 
ســيطرت علــى محطــة زابوريجيا 
للطاقة النووية، وهي األكبر في أوروبا، 
مطلــع مارس، فــي بدايــة العملية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومنذ نهاية يوليو، استهدفت عمليات 
قصف متعددة املوقع، وتبادل الطرفان 
االتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف 
من وقــوع كارثــة نووية، األمــر الذي 
دفــع مجلس األمن الدولــي إلى عقد 
اجتماع اخلميس املاضي. وتتهم كييف 
باســتخدام احملطة قاعدة  موســكو 
لشن هجمات ومســتودعاً للمعدات، 
فيما تدعو أوكرانيا، بدعم من حلفائها 
الغربيني، إلى منطقة منزوعة السالح 
فــي زابوريجيــا، وانســحاب القوات 

الروسية منها.

زيلينسكي يحذر من كارثة في أوروبا بسبب زابوريجيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

السياســية  األحــزاب  أعربــت 
الباكســتانية عــن خيبــة أمل 
صادمــة إزاء حكــم “طالبان” في 
من  اخملاوف  تزايد  مع  أفغانســتان 
الباكســتانية  “طالبــان”  ظهور 
كتهديد أمنى داخلي في باكستان 

مع مرور األيام. 
وناقش البرملان، األســبوع املاضي، 
قضية عودة “طالبان” الباكستانية 
إلى الظهــور كتهديــد في وادي 
ســوات واملناطــق القبلية؛ حيث 
القادة السياسيون من عدة  أعرب 
أحزاب عــن خيبة أملهم الكاملة 
إزاء الطريقــة التــي تعاملت بها 
الوضع في  “طالبان” األفغانية مع 

بالدهم. 
أشــرف  حكومــة  انهيــار  كان 
غنــي فــي كابــل وصعــود جنم 
في  كحكومة  األفغانية  “طالبان” 
التي أدت  أفغانستان من األسباب 
إلى توقعات في الدوائر السياسية 
السيطرة  بإمكانية  الباكستانية 
علــى متــرد “طالبــان” املناهضة 
حكومة  وكانت  اآلن.  لباكســتان 
أشــرف غنــي علــى خــالف مع 
إســالم آبــاد. بينمــا يُنظــر إلى 
احللفاء  بأنهم  األفغانية  “طالبان” 
للمؤسســة  االســتراتيجيون 

األمنية الباكستانية.
ومنــذ شــهر آب 2021، عندمــا 
على  األفغانية  “طالبان”  استولت 
كابــل، واجهت النخبــة احلاكمة 
والطبقة السياسية الباكستانية 
خيبة أمل تلو األخرى. كانت حركة 
طالبان الباكســتانية أول من بدأ 
قوات  احلــدود ضد  الهجمات عبر 

األمن الباكســتانية من مخابئها 
في أفغانستان. كما هاجم عناصر 
أنفســهم  األفغانية  “طالبــان” 
نقــاط تفتيش باكســتانية على 
احلــدود الباكســتانية األفغانية. 
اإلرهابية  الهجمــات  ازدادت  كما 
استيالء  منذ  بختونخوا  خيبر  في 

“طالبان” على أفغانستان.
وقال محســن دوار، عضو البرملان 
الســابقة  القبلية  املناطــق  عن 
والناشــط االجتماعــي املناهض 
أمام  كلمتــه  فــي  لـ”طالبــان” 
البرملان، إنه منــذ صعود “طالبان” 
اإلرهابية  الهجمــات  اســتمرت 

باكســتان.  داخل  التصاعــد  في 
لقد تعاظمــت اآلمال بني األحزاب 
مرة  الباكســتانية  السياســية 
أخرى حني بدأت “طالبان” األفغانية 
فــي التوســط بــني “طالبــان” 
باكستان.  وحكومة  الباكستانية 
غير أن احملادثات فشــلت حتى اآلن 

في حتقيق أي نتائج ولم تنخفض 
أعمال العنف. 

ويخضع إقليم خيبــر بختونخوا، 
الواقع على احلدود مع أفغانستان، 
والذي يشهد عودة ظهور “طالبان”، 
حلكومة حزب عمران خان. أما اآلن 
فإن أعضاء البرملــان من حزب نواز 

شريف أكثر شدة في اتهام عمران 
خان بالتآمر ســراً إلعادة “طالبان” 

إلى البالد.
وقــد ســخر محســن دوار مــن 
احتجاجات حــزب حركة اإلنصاف 
ضد عــودة ظهــور طالبــان في 
إقليم خيبــر باختونخوا، وقال إنه 
مواجهة  الباكستانية  األمة  على 
مقاومــة قوية ضد عــودة ظهور 
كما  املناطق.  هــذه  في  “طالبان” 
الدفاع خواجة آصف في  وزير  ذكر 
البرملان أن القانون والنظام يزدادان 
ســوءاً في خيبر باختونخوا. يقول 
اخلبــراء إن جميع آمــال الطبقة 
في  الباكســتانية  السياســية 
أن اســتعادة “طالبــان” األفغانية 
حتقق  سوف  كابل  على  السيطرة 
السالم واالســتقرار في باكستان 
وفي املنطقة قد تالشت. وقد ازداد 
الوضع سوءا في املناطق احلدودية 
منــذ  األفغانيــة  الباكســتانية 

أغسطس 2021.
اجليــش  أوضــح  ذلــك،  ومــع 
الباكستاني أنه ال ينبغي املبالغة 
“طالبان”.  عودة  بشأن  احلقائق  في 
وأوضح اجليش، في بيانه، أن الوضع 
حتت الســيطرة، وأنهــم يراقبون 
املوقف جيداً. وفي الفترة بني 2007 
الباكستاني  اجليش  كسر  و2014، 
ظهر مقاتلي “طالبــان” في اجلزء 
الشــمالي الغربي من البالد وهزم 
املسلحني الذين فروا بعد ذلك إلى 
أفغانستان. وقد بدأ املتشددون في 
تعقب حركة طالبان األفغانية في 
باكســتان عام 2020، قبل أشهر 
من اســتيالئها علــى كابل. لكن 
باكستان شــهدت موجة جديدة 
من العنف بعــد انتصار “طالبان” 

األفغانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بينمــا تتصاعد حــدة التحذيرات 
عامليــا مــن مخاطــر التســابق 
للتســلح النووي، كشفت دراسة 
ستسبب  النووية  احلرب  أن  حديثة 
مجاعــة عاملية، ومقتــل أكثر من 

خمسة  مليارات شخص.
وقــال علمــاء املناخ مــن جامعة 
“روجترز”، إن الصراع النووي في حال 
حدوثه، سيؤدي لنتائج كارثية على 

إنتاج الغذاء.
وأوضح البروفيسور آالن روبوك، أحد 
املؤلفني املشاركني في الدراسة أن 
“البيانات توضح شيئا واحدا، يجب 

أن ننع حدوث حرب نووية”.
وعلى الرغم من أن الدراسة ركزت 
فقط على عدد الســعرات احلرارية 
التــي يتم إنتاجها على مســتوى 
العالم، إال أن البشر يحتاجون أيضا 
الدقيقة  واملغذيات  البروتينات  إلى 
للبقاء على قيد احلياة، ومن احملتمل 
أيضا أن تتأثر هذه األنواع بشــكل 

كبير.

نيوز”  ونقلــت شــبكة “ســكاي 
أســتاذة  زيا،  ليلي  عن  البريطانية 
جامعة  فــي  املســاعدة  األبحاث 
“روجترز”، قولها: “ســيكون للحرب 
النووية تأثير كبير على تغير املناخ، 
بسبب  ســتتدمر  األوزون  فطبقة 
مما  الستراتوسفير،  تسخني طبقة 
ينتج عنه املزيد من األشــعة فوق 
البنفســجية، وهو ما سيؤثر على 

اإلمدادات الغذائية”.
ناذج  أحدث  الدراسة  واستخدمت 
املناخ واحملاصيل من أجل حســاب 
كيف ميكن أن يتغيــر توافر الغذاء 
في العالم في ظل ســيناريوهات 

احلرب النووية اخملتلفة.
وقاســت الدراســة كيف ميكن أن 
يتأثر توافر الغذاء بالقيود املفروضة 
انخفاض  الصــادرات وكذلك  على 

الغلة الفعلية للمحاصيل.
وحذرت زيا قائلة: “حتى بالنســبة 
حلرب نوويــة إقليمية، قــد تعاني 
أجزاء كبيرة من العالم من اجملاعة”.
بــدوره، قــال هاميــش دي بريتون 

جــوردون، الرئيس الســابق للفوج 
واإلشعاعي  والبيولوجي  الكيماوي 
البريطانــي،  باجليــش  والنــووي 
لشــبكة “ســكاي نيوز”، إن تقرير 

الدراســة جاء في الوقت املناسب، 
مضيفا أن “اخلطــر األول الذي نراه 
فــي أوكرانيا بالوقــت احلالي، هو 
أو  زابوريجيا  فــي محطــة  حادث 

جلوء روسيا الستخدام سالح نووي 
تكتيكي”.

ولفــت إلــى أن الســيناريو األول 
ميكن بالطبع أن ينشــر قدرا كبيرا 

من التلوث اإلشــعاعي عبر روسيا 
وأوروبــا، ولكنــه لن يتســبب في 
أو تلف كامل  تغير مناخي هائــل 

للمحاصيل.
وقال إنه يتوقــع أن تلتقط وكاالت 
اخملابــرات الغربية بســرعة حركة 
األسلحة النووية التكتيكية حيث 
يجب نقلها علــى منصات إطالق 

باستخدام شاحنات كبيرة.
وبــنّي جوردون أن “روســيا تعلم أن 
صواريخ الناتــو طويلة املدى ميكن 
أن تقضــي على منصــات اإلطالق 
هــذه قبل وقت طويــل من إطالق 

صواريخها”.
الدفاعية  اخملابــرات  وكالة  وحذرت 
األوكرانية من “استفزازات” روسية 
جديــدة فــي محطــة زابوريجيا 

النووية جنوب أوكرانيا.
ووصف رافائيل غروسي، املدير العام 
الذرية،  للطاقة  الدوليــة  للوكالة 
القصف األخير ألكبر محطة نووية 
في أوروبا بأنه “خارج عن السيطرة” 

و “خطير للغاية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اقترح ناشــطون فنزويليون مؤيدون 
مواطنــني  “مبادلــة”  للســلطة، 
أميركيني مســجونني فــي فنزويال 
الكولومبــي،  صعــب،  بأليكــس 
الرئيس  مــن  املقــّرب  الفنزويلــي 
نيكــوالس مادورو واملســجون منذ 
تشــرين األول في الواليات املتحدة 

بتهمة تبييض أموال.

وخالل مؤمتــر صحافي في كراكاس 
قال روي لوبيز، متحّدث حركة “فري 
أليكس صعــب”، إّن “هــذا التبادل 

يبدو لنا خياراً جّيداً”.
حصل  كولومبي  مواطــن  وصعب 
على اجلنسية الفنزويلية، وسجنته 
مته  الواليات املتحدة بعد أن تســلّ
أوقف  األخضر، حيــث  الــرأس  من 
في حزيــران 2020. وتعتبر كراكاس 

األخضر  الــرأس  توقيف صعب في 
املتحــدة  للواليــات  وتســليمه 
“غيــر قانوني” كونه يحمــل، وفقاً 
للســلطات الفنزويلية، جواز سفر 
دبلوماســياً. وأضاف لوبيز، “هنا في 
فنزويال يوجد عــدد من األميركيني 
بالسجن، بعضهم  يقضون عقوبة 
حملاولــة اغتيــال الرئيــس، وآخرون 
ارتكبت  اقتصادية  جرائم  بســبب 

ضد األمة، إذا كان ممكناً إجراء تبادل، 
فهذا ممتاز، ألننا ســنتمّكن بفضله 
من استعادة دبلوماسّينا”. وقطعت 
الواليات املتحدة وفنزويال عالقاتهما 
الدبلوماســية في 2019 بعد إعادة 
2018 لوالية  انتخاب مــادورو فــي 

ثانية في اقتراع قاطعته املعارضة.
اعترفت  مبــادورو،  اإلطاحة  وبغيــة 
الواليات املتحدة وحوالي خمســني 

املعارضة خوان  بزعيــم  أخرى  دولة 
وفرضت  باإلنابــة،  رئيســاً  غوايدو 
العقوبــات على  مجموعــة مــن 
كــراكاس، مــن بينهــا حظر على 
النفط مينــع فنزويال من أن تبيع في 
اخلام  األميركية نفطهــا  الســوق 
الذي كان مصدراً لـ96 في املئة من 
عائدات البالد. وبعد لقاء آذارأفرجت 
اثنني كانا  أميركيــني  كراكاس عن 

موقوفني في فنزويال في إجراء اعتبر 
بادرة حســن نية من جانب الرئيس 
في  واشــنطن  وأعلنت  الفنزويلي. 
أيار أنهــا تريد التخفيف بشــكل 
محدود بعــض العقوبات املفروضة 
علــى فنزويال، مــن بينهــا واحدة 
مرتبطة بشركة شيفرون النفطية 
األميركية، ذلك من أجل تعزيز احلوار 

بني حكومة مادورو واملعارضة.

أحزاب سياسية باكستانية تخشى عودة
النسخة الثانية من »طالبان« األفغانية الى بلدها

دراسة تكشف مخاطر اندالع حرب نووية: مجاعة ووفيات بالمليارات 

كراكاس تعرض على واشنطن مبادلة سجناء أميركيين بأليكس صعب
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متابعة ـ الصباح الجديد :

تســتضيف القاهرة خــال أيام، 
البرملان  رئيــس  بــن  اجتماعات 
ورئيس  الليبــي عقيلة صالــح، 
اجمللــس األعلــى للدولــة خالد 
املشري، الستئناف بحث القاعدة 
إلجــراء  الازمــة  الدســتورية 
االنتخابــات، إضافــة إلى ملفي 
واقتــراح  الســيادية  املناصــب 

احلكومة املصغرة.
ووصل صالح واملشري إلى القاهرة 
وســط  لاجتماعات،  للتحضير 
حالة من “االنســداد السياسي” 
التي تعيشها ليبيا نتيجة “أزمة 
امليليشــيات  وعودة  احلكومتن”، 

للتصارع املسلح في طرابلس.
وقال مصــدر من داخــل البرملان 
الليبي إن االجتماعات تأتي بدعوة 
مصريــة، وســتتناول القضايــا 
اخلافية بن اجلانبن حول القاعدة 

الدستورية.
ووفق املصدر، فإن مقترح تشكيل 
حكومــة مصغرة من 10 حقائب 
تدير فتــرة انتقالية، ويكون على 
رأس عملها اإلعــداد لانتخابات، 

سيكون من أولويات املباحثات.
احلكومة  تشــكيل  اقتراح  وجاء 
املصغرة من جانب املشــري قبل 
احلكومتن”  “أزمة  لعبور  أسابيع، 
اجلارية في ليبيــا، إال أنه لم يجد 
يرى  الذي  البرملان  اســتجابة من 
أن الشرعية متوفرة في حكومة 
فتحــي باشــاغا التــي كلَّفها 

مبهمتها فبراير املنتهي.
املناصب السيادية

ملــف آخــر للمباحثات، يشــير 
إليه املصدر ذاته، وهو مناقشــة 
حيــث  الســيادية،  املناصــب 
من  النــواب  مجلس  ســيطلب 

مجلــس الدولــة تفســيرا عن 
تقدمي  املبرم حول  باالتفاق  إخاله 
األسماء املرشحة لهذه املناصب.

وأوضح املصــدر: “حتى اآلن، اتفق 
70 باملئة من بنود  اجلانبان علــى 
 30 اآلن حول  واخلــاف  االتفــاق، 

باملئة منها”.
ويعد ملف املناصب السيادية من 
األطراف  بن  اخلاف  ملفات  أعقد 

الليبيــة منذ أكثر مــن عام، مع 
تبادل اتهامات حول تدخل أطراف 
خارجية في اختيار بعض األسماء 

ملناصب بعينها.
ويدور اخلاف بشــكل خاص حول 
ســبعة مناصب، هــي محافظ 
املصــرف املركزي، ورئيــس ديوان 
احملاســبة، ورئيس جهــاز الرقابة 
مكافحة  هيئة  ورئيــس  اإلدارية، 

الفساد، ورئيس وأعضاء املفوضية 
العليا لانتخابات، ورئيس احملكمة 

العليا، والنائب العام.
وعلــى مــدار عام، اســتضافت 
القاهــرة عــدة اجتماعــات بن 
مجلسي النواب والدولة للتوافق 
حول القاعدة الدستورية، وجنحت 
الوســاطة املصرية في حل كثير 
من البنــود، إال أن عراقيل واجهت 

اجلمــود  إلــى  وأدت  املباحثــات 
السياسي.

وكان من املفترض أن يتم لقاء بن 
صالح واملشــري في فيينا يوليو 
املنتهي، إال أن املشــري انسحب 
مناقشــة  لرفضه  اللقــاء  قبل 
برئاسة  املنتخبة  احلكومة  متكن 

باشاغا من عملها في طرابلس.
وترفض احلكومة املنتهية واليتها 

بقيــادة عبــد احلميــد الدبيبة، 
وكذلــك مجلس الدولــة، تولي 
البرملان   انتخبها  التــي  احلكومة 
مهمتهــا، ما أدى إلــى تصعيد 
التوتــر بــن أنصــار احلكومتن، 
احلكومــي  العمــل  وتعطــل 

واخلدمات املقدمة للمواطنن.
حتذير من الفشل

وحول اجتماعات القاهرة املرتقبة، 
قــال احمللــل السياســي الليبي 
إبراهيــم الفيتــوري، “ال يوجــد 
جســم سياســي في ليبيا قادر 
على حسم األمور سوى مجلسي 
النواب والدولة باعتبارهما جهات 
تشريعية تعترف بها األمم املتحدة 

في وضع القاعدة الدستورية”.
ولفــت الفيتوري إلــى أنه “بدون 
ضغط فعال مــن اجملتمع الدولي 
مهمة  إلجنــاز  اجمللســن  علــى 
فمــن  الدســتورية،  القاعــدة 
املســتحيل احلديث عن انتخابات 
ولــو بعــد ســنن”، مؤكــدا أن 
االنتخابات “هــي الطريق الوحيد 

الستقرار الباد”.
من جانبه، وصف احمللل السياسي 
الوضع   ، الباروني  الليبي سلطان 
فــي ليبيــا بأنه “وصــل لطريق 
مســدود”، مســتدالًّ باســتعار 
االشــتباكات بن امليليشيات مع 

عدم وجود حكومة مسيطرة.
لهذا،  فإنــه  الباروني،  وحســب 
القاهرة لعقد االجتماع  ســعت 
اجلديد على أمل حل اخلاف حول 

القاعدة الدستورية.
الليبــي “األطراف  واتهــم احمللل 
الفاعلة في ليبيــا بأنها أظهرت 
اســتهتارا كبيرا في إجناز مهمة 
من  محذرا  الدستورية”،  القاعدة 
اجلديدة  املباحثات  فشل  حال  أنه 
سيتفاقم الصراع العسكري من 

جديد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت رويترز، نقا عن مســؤول 
أوروبــي، بتلقــي رد طهران على 
“النهائي” للعودة  مسودة النص 
أن يذكر  النووي، من دون  لاتفاق 

تفاصيل الرد اإليراني.
وكان وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي، 
حســن أمير عبداللهيان، أعلن، 
امــس االول االثنــن، أن بــاده 
الليل،  منتصف  بحلول  ستقدم 
“مقترحاتهــا النهائية” بشــأن 
إحياء االتفــاق النووي إلى االحتاد 
األوروبــي، بعد أيــام من عرضه 
على طهران وواشــنطن صيغة 
“نص نهائي” بعد أشــهر طويلة 

من املفاوضات.
وقال أمير عبداللهيان خال لقاء 

إن  الوزارة  مع صحفين في مقر 
“اجلانب األميركي وافق شــفهيا 
على اقتراحن إليران، وسنرســل 
بحلول  النهائيــة  مقترحاتنــا 
منتصف الليل” املوافق 19:30 ت 
غ، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” 

الرسمية.
وفي حن لم يحدد الوزير طبيعة 
إنه  أوضح  االقتراحــن،  هذيــن 
“يجب حتويلهمــا )املوافقة( إلى 
نص، وإبــداء املرونة في موضوع 
واحد )ثالــث(”، وشــدد على أن 
 ، مهمة  أيــام  القادمة  “األيــام 
في حــال متــت املوافقــة على 
مســتعدون  نحن  مقترحاتنــا، 
لاجنــاز وإعــان االتفــاق خال 

اجتماع لوزراء اخلارجية”.

وفي واشــنطن، رفــض الناطق 
األميركية،  اخلارجية  وزارة  باسم 
نيد برايــس، خال مؤمتر صحفي 
الواليات  كانت  إذا  عما  اإلفصاح 
املتحــدة مســتعدة للموافقة 
على اخلطة التــي قدمها االحتاد 
األوروبــي، قائــا إن واشــنطن 
“ســتتصل ببوريــل كما طلب 

منها األخير”.
وأضــاف أن “ما ميكــن التفاوض 
التفــاوض عليه”،  عليه قــد مت 
مؤكدا موقــف الواليات املتحدة 
القائــل إن الكــرة فــي ملعب 

طهران.
وشــدد برايس على أن “الطريقة 
عــودة  لتحقيــق  الوحيــدة 
الشاملة  العمل  خلطة  متبادلة 

املشــتركة ، تكمن فــي تخّلي 
املقبولة  غير  إيران عن مطالبها 
والتي تتجاوز بكثير اتفاق خطة 

العمل الشاملة املشتركة”.
العمل  “خطــة  اتفــاق  وأتــاح 
أقر  الذي  املشــتركة”  الشاملة 
فــي 2015 بــن طهران وســت 
قوى دولية كبــرى، رفع عقوبات 
عن اجلمهورية اإلســامية لقاء 
النوويــة  أنشــطتها  خفــض 
إال  برنامجها.  ســلمية  وضمان 
انســحبت  املتحدة  الواليات  أن 
أحاديا منه في 2018 خال عهد 
رئيسها الســابق دونالد ترامب، 
قاســية  عقوبات  فرض  معيدة 
على إيــران التــي ردت بالتراجع 

تدريجا عن غالبية التزاماتها.

وبدأت إيــران والقوى التي ال تزال 
منضويــة في االتفاق )فرنســا، 
بريطانيا، أملانيا، روســيا، الصن( 
مباحثــات إلحيائــه فــي أبريل 
2021، مت تعليقهــا مــرة أولــى 
في يونيو من العــام ذاته. وبعد 
الثاني/ استئنافها في تشــرين 

نوفمبــر، عّلقــت مجــددا منذ 
منتصــف آذار مــع تبقي نقاط 
تباين بن واشطن وطهران، رغم 
حتقيــق تقدم كبير في ســبيل 

اجناز التفاهم.
أوروبي،  بتنسيق  الطرفان  وأجرى 
ليومن  مباشــرة  غير  مباحثات 
فــي الدوحــة أواخــر يونيو، لم 

تفِض الى حتقيق تقدم يذكر.
وفي مطلع أغسطس، استؤنفت 

املباحثــات في فيينا مبشــاركة 
املتحدة بشــكل  الواليات  مــن 
غير مباشر. وبعد أربعة أيام من 
التفاوض، أكد االحتاد األوروبي في 
الثامن من أغســطس، أنه طرح 
أي  األساســين،  الطرفن  على 
طهران وواشنطن، صيغة تسوية 
وينتظر ردهما “ســريعا” عليها. 
وقال بيتر ستانو، املتحدث باسم 
اخلارجية في  السياسة  مسؤول 
االحتاد، للصحفين في التاســع 
من الشهر احلالي “لم يعد هناك 
أي مجــال للمفاوضــات ، لدينا 
نص نهائي. لذا إنها حلظة اتخاذ 
القــرار: نعــم أم ال. وننتظر من 
جميع املشاركن أن يتخذوا هذا 

القرار بسرعة كبيرة”.

متابعة ـ الصباح الجديد:

في يونيــو املاضي، أثــارت دعوة امللك 
األردن، ضجة  الثاني، ملــك  عبد اهلل 
عندما أشــار إلى أنه سيدعم إنشاء 
بحلف شمال  حتالف عسكري شبيه 

األطلسي في الشرق األوسط.
وأكــد الرئيس األميركي، جــو بايدن، 
خال زيارته األخيرة للمنطقة، التزامه 
“بتطويــر بنية دفاع جــوي وصاروخي 
أكثــر تكاما وذات شــبكة إقليمية 
اجلوية  األنظمــة  انتشــار  ومواجهة 
والصواريخ غيــر املأهولة إلى اجلهات 
الفاعلــة غير احلكوميــة التي تهدد 

السام واألمن في املنطقة”.
وتقول اجمللة إن وزير الدفاع اإلسرائيلي 
بينــي غانتــس، كان أكثــر املؤيدين 
حماســا لفكرة التحالــف الدفاعي 
اإلقليمي، وادعى أن التحالف الفعلي 
بن إســرائيل والعديد من دول اخلليج 
العربية قد مت تفعيله بالفعل بنجاح 

ضد التهديدات اجلوية من إيران.
وميثل التهديد املتزايد الذي تشــكله 
الصواريــخ اإليرانيــة، والقلق من أن 
طهران ميكن أن تستخدمها لألسلحة 
األميركية  للجهــود  النووية، محركا 
على مدى الســنوات الـــ 20 املاضية 
لنشــر درع دفاع صاروخي في كل من 
لتحليل  وفقا  األوسط،  والشرق  أوروبا 
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وتقول فورين بوليســي إن هناك أوجه 
اتفاقية  بن  لاهتمام  تشــابه مثيرة 
الدفاع اجلوي التــي تقترحها الواليات 
املتحــدة للشــرق األوســط، ونظام 
الدفاع الصاروخي التابع حللف شمال 

األطلسي في أوروبا.
فعلى الرغم مــن التهديدات العلنية 
الروسية ضد حلف شمال األطلسي، 
فقد أكد احللف منــذ فترة طويلة أن 
التطوير  قيد  الصاروخي  الدفاع  نظام 
التهديدات  ملواجهة  موجود  أوروبا  في 
األوروبيــة  املنطقــة  “خــارج  مــن 

األطلسية” ، في إشارة إلى إيران.
وفي عــام 2015 ، في أعقــاب توقيع 
، أشــار وزير  االتفاق النــووي اإليراني 
اخلارجية الروسي، سيرغي الفروف، إلى 
أنه لم يعد هناك أي ســبب للواليات 
املتحــدة للحفــاظ علــى خططها 

للدفاع الصاروخي األوروبي.
وكان الفــروف قد تلقى إشــارته من 
الرئيس األميركي، بــاراك أوباما، الذي 
صرح فــي أبريــل 2009 بأنــه مبجرد 
اإليراني”، لن  التهديــد  “القضاء على 
الصاروخي  تكون هناك حاجة للدفاع 

في أوروبا، كما تقول اجمللة.
االتفاق  إحيــاء  إعادة  وتواجه جهــود 
النووي مصاعــب جتعل مصير االتفاق 
مجهوال بنســبة كبيــرة، مما يجعل 
الــدرع الصاروخــي للناتــو ذا أهمية 
كبيرة، خاصة مع احلــرب في أوكرانيا 

والدعم اإليراني لهذه احلرب.
تعاون روسي إيراني مقلق

وكشفت إيران، منتصف يوليو املاضي، 
املســيرة  للطائرات  بحرية  وحدة  عن 
تتيح إطاقها من سفن وغواصات، في 
لهذه  ببرنامجها  مرتبط  إعان  أحدث 
قلق خصومها،  يثيــر  الذي  الطائرات 

خصوصا إسرائيل والواليات املتحدة.
وزار مســؤولون روس إيران مرتن على 
األقل هذا الصيــف ملعاينة الطائرات 
التي ستســلمها  املقاتلة  املســيرة 
طهران إلى موســكو، علــى وفق ما 

أكد، جيك سوليفان، مستشار األمن 
القومي بالبيت األبيض .

متتلك إيران نظامــا قويا ومتنوعا من 
الطائرات مــن دون طيار وكانت وموردًا 

رئيسًيا للدرون منذ عقود. 
وعرض اجليش اإليراني طائراته املسيرة 
على وفد روسي يومي الثامن  و اخلامس 
يوليو فــي قاعــدة كاشــان اجلوية، 
200 كيلومتر جنوب طهران،  البعيدة 
بحســب صور األقمار الصناعية التي 
كشفت عنها احلكومة األميركية، في 
الوقت الذي تســعى روسيا إلى تعزيز 
ترســانتها أمام املقاومة التي يبديها 

اجليش األوكراني في شرق الباد.
القدمي  أملانيا، الصديق  إن  وتقول اجمللة 
لروســيا، أعربت عن اهتمامها بشراء 
نظام دفاع صاروخي حلماية نفســها 

من طموحات الكرملن.
وإلــى جانــب التقــدم الكبيــر في 
برنامجهــا النووي، متتلــك إيران أكبر 
ترســانة صاروخية وأكثرها تطورا في 

املنطقة.
الوصول  إيران صواريخ ميكنها  ومتتلك 
إلى أهداف في الشرق األوسط وتركيا 

وجنوب شرق أوروبا.
وفي أواخر عــام 2018، أفادت التقارير 

أن إيــران اختبرت صاروخا باليســتيا 
أنه خرمشهر،  املدى، يعتقد  متوسط 
والــذي ميكــن أن يضــرب الكثير من 
املناطق جنوب وشرق أوروبا ، رمبا مبا في 

ذلك أهداف في فرنسا.
وحذر بعض اخلبراء من أن إيران ستنظر 
الذي  التعاون األمني  إلى  على األرجح 
إســرائيل  بن  املتحدة  الواليات  ترعاه 
ودول اخلليج على أنه “حتالف هجومي”، 
النظــام علــى تكثيف  مما يشــجع 
برنامجه النــووي وتصعيد العمليات 
العســكرية ضد الدول التي تصطف 

ضده.

وميكن للتعــاون الوثيــق، ناهيك عن 
التحالف، أن يعزز االنقسامات القائمة 
بينما يطفئ اآلمــال في التوصل إلى 
حــل دبلوماســي، فيما أدانــت إيران 
بالفعل خطط الدفاع اجلوي املشترك.

الدفاع اجلوي املتكامل  ويتطلب نظام 
في الشــرق األوســط مــن اخلصوم 
االستخباراتية  املعلومات  تبادل  اجلدد 

احلساسة.
ضد إيران وليس روسيا

ونقلــت اجمللة عــن جيم تاونســند، 
املســؤول الســابق فــي وزارة الدفاع 
زميا  اآلن  يعمــل  والذي  األميركيــة 
بارزا في مركز األمن األميركي اجلديد، 
قوله أن نظام الناتو مصمم للتعامل 
مع عدد صغير من األسلحة اإليرانية 
التهديد  احملتملــة، وليــس ملعاجلــة 

الصاروخي الروسي األكثر قوة.
وقال إنه ســتكون هنــاك حاجة إلى 
اســتثمار ضخم في مواقــع جديدة 
من  روســيا  مخــزون  مع  للتعامــل 

الصواريخ.
توحيد أنظمة الدفاع في اخلليج

وتقول اجمللــة إنه خال عهــد أوباما، 
سعت واشنطن دون جدوى إلى إقناع 
التعاون  مجلــس  في  األعضاء  الدول 
الدفاعية  بدمــج قدراتهــا  اخلليجي 

الصاروخية.
وفــي حــن أن دوال مثل الســعودية 
قد  وقطر  وســلطنة عمان  واإلمارات 
اشــترت أنظمة دفــاع صاروخي من 
الواليات املتحدة - مبا في ذلك بطاريات 
 ،THAAD ونظــام  باتريوت  صواريــخ 
ملواجهة تهديــد نووي إيراني محتمل، 
إال أن املنافسات بن دول اخلليج أعاقت 

إنشاء دفاع متكامل، وفقا للمجلة.
وقد أدت أنشــطة إيــران املتزايدة في 

مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار 
في املنطقــة، مبا في ذلــك ضرباتها 
في عام 2019 على منشــآت معاجلة 
النفط الســعودية، إلى زيادة احتمال 

قيام حتالف دفاع جوي متكامل.
ومع ذلك، في صيف عام 2021، سحبت 
الواليات املتحدة دفاعاتها الصاروخية 
من الســعودية ودول الشرق األوسط 
األخرى في إطار ســعيها إلى التركيز 

على التهديدات من الصن وروسيا.
وتقول اجمللة إن هذا أثار هذا مرة أخرى 
تســاؤالت حــول موثوقيــة الواليات 
اهتمام  أن  املتحدة كحليف، وأضافت 
واشــنطن برعاية نظام إنــذار مبكر 
متكامــل في الشــرق األوســط هو 
وســيلة لتعزيز مصداقيــة التزامات 
الواليــات املتحــدة جتــاه حلفائهــا 
اإلقليميــن وميكــن أن يســاعد في 
تهدئة اخملاوف بشأن انسحاب الواليات 

املتحدة من الشرق األوسط.
لكن اجمللة تقول إنه قد يستغرق األمر 
الظروف  تتوفر  عديدة حتى  ســنوات 
متكامل  دفاعي  لنظام  السياســية 
متاما ، ناهيك عن حتالف أمني رسمي.

وتضيف إن إدارة بايدن تطمح إلى دمج 
أنظمة الدفاع اجلوي اإلســرائيلية مع 
أنظمة دول اخلليج مــن خال تطوير 
اإلنذار  وأنظمة  الرادارات  شــبكة من 

املبكر والصواريخ االعتراضية.
ومن الواضح أن إســرائيل ســتحقق 
مكاسب من خال أجهزة االستشعار 
إنذارا  اخلليج، مما مينحها  املنتشرة في 
مبكرا بهجوم إيرانــي محتمل. لكن 
دوال مثل اإلمــارات قد تكون حذرة من 
إثــارة غضب إيران من خــال التعاون 
إسرائيل، كما  مع  املفتوح  العسكري 

تقول اجمللة.

القاهرة تجمع رئيسي البرلمان ومجلس
الدولة الليبيين على طاولة المفاوضات

لبحث ملفات ساخنة سببت االنغالق السياسي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دحض ليــون بانيتــا، وزير الدفــاع األمريكي 
األســبق، مدير وكالة الـ”CIA” بــإدارة أوباما، 
ادعاء حلفاء الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب عن إمكانية األخير رفع السرية عن أي 

وثائق يختارها.
وفي مقابلة مع شــبكة “ســي إن إن”، علق 
بانيتا على سؤال ملقدم البرنامج حول ادعاءات 
حلفاء ترامب عن إمكانية األخير رفع السرية 
عن أي وثائــق يختارها، بالقــول: “أنت تعلم 
أن هــذا هراء، وهو يعلم ذلــك، هناك عملية 
إللغاء ســرية املعلومــات، وإذا أراد الرؤســاء 
إلغاء الســرية، فعليهم اتباع هذه العملية، 
والتي تتطلب أساســا إحالتها إلى الوكاالت 
املســؤولة عن تصنيف هذه املواد سرية، هذه 
الوكاالت ما تقرره حيال ما إن كان يجب إلغاء 

سرية الوثائق من عدمه”.
وأكمل مدير وكالة الـ”CIA” األسبق: “ال يوجد 
شيء أعرف عنه يشير إلى أن خطوة رسمية 
مت اتخاذهــا من قبل الرئيس إللغاء ســرية أي 

شيء فعا..حاليا، هذا مجرد هراء”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال املتحدث باســم مكتب شــؤون تايوان 
الصيني،  الشيوعي  للحزب  املركزية  باللجنة 
إن بكن حتــذر أنصار انفصال تايوان وتدعوهم 
للتفكير مرتــن قبل أن يتجــرأوا على حتدي 

القانون.
وشدد املســؤول الصيني على أنهم سينالون 

العقاب الشديد، إذا متادوا في تصرفاتهم.
وأضاف: “يتعارض اســتقال تايوان مع مسار 
ومجــرى التاريخ، ويؤدي إلى طريق مســدود. 
املتشــددين  املؤيدين  ضد  العقوبــات  قائمة 
الســتقال تايوان التي مت اإلعان عنها اليوم 
ليســت القائمــة الكاملــة. ندعــو أنصار 
اســتقال تايوان إلى أن يعودوا إلى رشــدهم 
قبل فوات األوان، وإذا جترأوا على حتدي القانون، 

فسوف يعاقبون بشدة”.
ووفقــا له، ال ينبغي ألحــد أن يقلل من إصرار 
الراســخة وقدراتها  وإرادتها  الراســخ  بكن 
الكبيرة، على حماية ســيادة الدولة وسامة 

أراضيها.
وأعــرب عن أملــه في أن يتحد الشــعب في 
تايوان مع املواطنن في البر الرئيســي لتعزيز 
التنمية السلمية للعاقات بن جانبي مضيق 

تايوان ودفع عملية إعادة توحيد الوطن األم.
قبل ذلك قــال التلفزيون املركــزي الصيني، 
إن بكــن فرضــت عقوبــات على ســبعة 
سياسين من تايوان، بسبب دعمهم للنزعات 

االنفصالية ودعم استقال اجلزيرة.

مدير »CIA« السابق: ليس 
بإمكان ترامب رفع السرية 

عن وثائق يختارها

بكين تدعو مؤيدي
انفصال تايوان إلى التعّقل

إيران تسلم ردها على المقترح األوروبي للعودة لالتفاق النووي

هل تحتاج دول الخليج إلى نظام دفاع صاروخي موحد لمواجهى خطر ايران
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5 اعالن

إعـالن مزايدة ) للمرة الثانية (

تعلن عمادة كليتي التربية للبنـــات والعلـــوم للبنات/ 
جامعة بغــداد- موقع اجلادرية عن اجــراء املزايدة العلنية 
وللمرة الثانية ملوقع التصوير الفوتوغرافي التابع لهما في 
مبنى عمادة الكليتني اعاله وذلك في متام الساعة العاشرة 
صباحا فعلى الراغبني باالشــتراك فــي املزايدة مراجعة 
شعبة احلسابات في عمادة الكليتني للحصول على شروط 
االشتراك باملزايدة لقاء مبلغ قدره )50.000( خمسون الف 
دينار غير قابل للـــرد ويتحمـل مـــن ترسو عليه املزايدة 
اجـور النشر واالعالن والداللية البالغة 2% من املبلغ الكلي، 
علما ان املزايدة ستجرى في اليوم التالي النتهاء مدة )15( 
خمســة عشر يوما من نشــر االعالن على ان يلتزم املزايد 
بجلب املستمســكات األصولية كافة اضافة الى شروط 

املزايدة ويكون احلضور في الزمان واملكان املعينني اعاله.
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي 

املنطقة الثانية
رقم القضية:2735/غيابي/2022
التاريخ:2022/7/21

قرار احلكم الغيابي
تشــكلت محكمة قوى االمــن الداخلي/املنطقــة الثانية بتاريخ 
2022/7/21 برئاســة لواء الشــرطة احلقوقي )ســعد عبيد علي( 
وعضويــة كل من لواء الشــرطة احلقوقي ) علــي محمد حميد( 
وعميد الشــرطة احلقوقــي )محمد حاز احمــد( وبحضور املدعي 
العام عميد الشرطة احلقوقي )عبد اهلل جار عبود( واصدرت باسم 

الشعب قرارها :
حكمت احملكمة غيابيا على املدان )املفوض / محمد احمد حســني 
احمد اجلولي( املنسوب الى مديرية شرطة الكهرباء باسم الشعب 

مبا يأتي 
1- احلبس الشــديد ملدة )خمس سنوات( اســتنادا الحكام املادة )5( 
من )ق-ع-د( املعــدل  وبداللة املــادة 61 /أوال ق-ا-د تنفذ بحقه عند 
القبض عليه او تسليم نفسه نادما وبعد اكتساب احلكم الدرجة 
القطعية لغيابه بتاريخ 2021/12/6 وارتكب جرمية الغياب الرسمي 

بتاريخ 2021/12/16 ولم يلتحق حلد االن 
2- طــرده من اخلدمة كعقوبة تبعية اســتنادا الحــكام املادة )38/

أوال/ج( من )ق-ع-د( املعدل 
3- إعطاء املوظفني العموميــني صالحية إلقاء القبض عليه أينما 
وجد لتنفيذ احلكم الصادر بحقه وإلزام املواطنني باإلخبار عن محل 
اختفائه وحجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا الحكام املادة 

)69/ثانيا//وثالثا/ورابعا(ق-ا-د
4- تصرف اتعاب احملاماة للمحامي املنتدب األســتاذ )يزن مصطفى 
ذنون( والبالغة )25,000( الف دينار من خزينة الدولة بعد اكتســاب 

احلكم الدرجة القطعية استنادا الحكام املادة 37/ثانيا ق-ا-د 
5- يعتبــر احلكم الغيابي مبنزلة احلكــم الوجاهي بعد انتهاء املدة 
احملددة في املادة )71/أوال( ق-ا-د مــن تاريخ اعالن واحضاره امام هذه 
احملكمــة عند القبض عليــه او عند التحاقه خــالل املدة املذكورة 

الجراء محاكمته مجددا استاندا الحكام املادة 72/ثالثا ق-ا-د
صدر القرار باالتفاق حكما غيابيا قابال لالعتراض وافهم علنا بتاريخ 

 2022/7/21
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 13156
التاريخ/ 2022/8/16

الى / املطلوب االذن بالسفر ضده 
 احمد فليح عيسى

م/ اعالن
بناءا علــى الطلب حجة االذن بالســفر 
املقدم الى هذه احملكمــة من قبل طالبه 
والذي  ثامر ســرحان(  )نور  املدعوه  احلجة 
تطلب فيه منحها االذن بالســفر خارج 
العراق مــع )ابنها القاصــر فضل احمد 
ايران االســالمية  فليح( الــى جمهورية 
اقامتك  وجملهوليــة محل  والده  ولكونك 
في الوقــت احلاضر عليه تقــرر تبلغيك 
هذه  امام  باحلضور  محليتني  بصحيفتني 
احملكمة او ارســال من ينوب عنك قانونا 
خالل ثالثــة ايام من تاريخ التالي لنشــر 
هذا االعالن وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تصدر احلجة 

غيابيا بحقك.
القاضي
ضياء قاسم الهاللي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

دار القضاء في هيت 
العدد/202/ج/2022
التاريخ/2022/8/15

الى/اجملرم
 فيصل غازي دحام زبالة املولى

م/ اعالن 
اقام املشــتكي )شــاكر مبروك محمد( 
املرقمــة  الدعــوى  حســب  شــكواه 
والتي  هــذه محكمة  امام  202/ج/2022 
يطلب فيها محاكمتك لقيامك بالنصب 
واالحتيال عليــه  وفق املادة 456 وأصدرت 
هذه احملكمة قرارها باحلكم عليك باحلبس 
اقامتك  ملدة ستة اشهر وجملهولية محل 
بالتبليــغ قررت  القائم  حســب شــرح 
محليتني  بصحيفتني  تبليغــك  احملكمة 
بقرار احلكــم الغيابي وعليــك مراجعة 
احملكمة او من ينــوب عنك قانونا وخالفه 
سوف يصبح احلكم الغيابي مبثابة احلكم 
احلضوري وخــالل ثالثون يومــا من اليوم 

التالي للنشر وفقا للقانون 
القاضي 
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

 محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1371/ش/2022
التاريخ: 2022/8/16

إعالن
الى / املدعى عليه/ رعد مهدي صالح

الدين  عماد  )ابتهال  املدعية  أقـامـــت 
مهدي( الدعوى املرقمة 1371 /ش/2022 
في هذه احملكمة تطالــب فيها احلكم 
باســقاط الوالية ولعــدم وجود محل 
إقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
يوم 2022/8/31  املرافعة  تبليغك مبوعد 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق األصول القانونية.
القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/ 510/ج/2022
التاريخ/ 2022/8/14

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: وسام عبدالقادر 

مهيدي صالح
بالنظــر جملهولية محــل اقامتك في 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
القضيــة املرقمــة 510/ج/2022 من 
احكام املادة 432  من قانون العقوبات 
فقد تقرر تبليغكم باإلعالن عن طريق 
أمام  للحضور  محليتــني  صحيفتني 
هــذه احملكمة بشــكوى املشــتكية 
يوم  )بشــرى منصور حســني( فــي 
املوافق 2022/9/21 وفي حال  احملاكمة 
عدم حضورك ســوف جتــرى احملاكمة 

بحقك غياباً حسب األصول.
القاضي
محمد هاشم هادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 508/ش/2022
التاريخ: 2022/8/16

اعالن
الى/ املدعو )كامل احمد حمد(

ملقتضيــات الدعــوى املرقمــة أعاله 
واملقامة من املدعية )سهامه محمد 
عبد( علــي املدعى عليه )كامل احمد 
حمد( والتي تطلب فيها تاييد حضانة 
االطفــال كل مــن )يقــني وامنيــه( 
وجملهوليــة محل اقامتــك قررت هذه 
احملكمــة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتني رســميتني يوميتني وفي 
حــال عدم حضــورك او حضــور من 
ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2022/9/6 سوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/3750/ش/2022
التاريخ/2022/8/7

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ عباس حسن 

كاظم
ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية 
املدعية  واملقامة من قبل  املرقمة أعاله 
)نور الهدى علــي عبد علي( واملتضمنة 
بالتفريــق القضائي وذلك لعدم االنفاق 
للمدعية وجملهوليــة محل اقامتك قرر 
تبليغــك اعالنا بواســطة صحيفتني 
امام  باحلضــور  يوميتــني   محليتــني 
املصادف  املرافعة  احملكمة مبوعــد  هذه 
2022/8/24 الســاعة التاسعة صباحا 

وافهم علنا
القاضي
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استنئاف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 2149/ب/2022
التاريخ:2022/8/16

اعالن
الى املدعى عليه )اركان نعيم مانع(

 بنــاءا على الدعــوى البدائيــة املرقمة أعاله 
واملقامــة من قبل املدعون )1-ســامية نعيم 
مانع 2-ســاهرة نعيــم مانــع 3-زينب نعيم 
مانــع 4-انتصار نعيم مانع5-مروة فوزي نعيم 
6- فاتن فــوزي نعيم 7-علي كرمي غافل8-زينة 
كــرمي غافل 9- لينــا كرمي غافــل 10-فاطمة 
كرمي غافل 11-نــورة كرمي غافل 12-حنني كرمي 
غافل(املتعلقة بإزالة شــيوع العقار تسلسل 
30/1104 شامية, ولعدم االستفادة من البقاء 
على الشــيوع وجملهولية محــل اقامتك تقرر 
بواسطة صحيفتني محليتني  اعالنا  تبليغك 
على موعد املرافعة املوافــق 2022/8/28 وفي 
حالة عدم حضورك او ارســال من ينوب عنك 

قانونا ستجري بحقك غيابا وفق األصول.
م/القاضي

سما سامي شريف 
القاضي
ازهر علي فرج

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:3200\ش\2022 
الى املدعي عليه/عباس حنون حمد

)فاطمــة علي حيدر(  املدعية  اقامت 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
نفقــة ماضية مســتمرة وجملهولية 
محل اقامتك حســب اشعار مختار 
محلة املشــروع  واملرفق بكتاب مركز 
شــرطة الكوت بالعدد 8004/32 في 
2022/7/27 تقــرر تبليغك بواســطة 
رســميتني  محليتــني  صحيفتــني 
يوميتني للحضــور امام هذه احملكمة 
التاسعة  الساعة   2022\8\28 بتاريخ 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عليك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب األصول .
القاضي 
محمد شاكر محمود

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

دار القضاء في هيت 
العدد/198/ج/2022
التاريخ/2022/8/16

الى/ املتهم الهارب/
 فراس املاني برجس النمراوي

م/اعالن 
اقام املشــتكي )عدي وســمي محمد( 
املرقمــة  الدعــوى  حســب  شــكواه 
198/ج/2022 امــام هذه محكمة والتي 
يطلــب فيهــا محاكمتــك لقيامــك 
باعطائه صــك بدون رصيــد وفق املادة 
459 من قانون العقوبات وجملهولية محل 
بالتبليغ  القائم  شــرح  حسب  اقامتك 
قــررت احملكمــة تبليغــك بصحيفتني 
محليتني مبوعد احملاكمة املصادف بتاريخ 
2022/9/18 وعليــك مراجعة احملكمة او 
من ينوب عنك قانونا وبخالفه سوف تتم 
محاكمتك غيابيا وخالل ثالثون يوما من 

اليوم التالي للنشر وفقا للقانون 
القاضي 
عمر فهد سلطان

اعالن
الى املتهم الهارب 

)الشرطي علي 
جاسم خليل( 

تقرر تبليغك باحلضور 
وفي حال  ر.م.ت  امام 
عدم حضورك سيتم 
النشــر فــي جريدة 
واحالتك  الرســمية 
احملاكم  الــى  غيابيا 
اخملتصــة وتعميــم 

بحقك امر قبض.

اعالن
 الى الشريك 

 سيف مؤيد طه 
الــى  حضــورك  اقتضــى 
العراقي  االســكان  صنــدوق 
لتثبيت  وذالــك  كركوك  فرع 
اقراركــم باملوافقة على قيام 
خليل(  الســيد)محمد خلف 
بالبناء على حصتة املشــاعة 
في القطعة املرقمة 78/487م 
39 تســعني لغرض تسليفه 
قرض االســكان وخــالل مدة 
يوما  اقصاها خمســة عشر 
اذك كنت داخل العراق وشهر 
اذا كنت خارج العراق من تاريخ 
نشــر اآلن وبعكســة سوف 
يســقط حقك في االعتراض 

مستقبال...

مديرية بلدية الناصرية
تنويه

احلاقــا باعالننــا املرقــم 
 2022/7/19 فــي   46524
جريــدة  فــي  املنشــور 
الصبــاح اجلديــد بالعدد 
ان  4940 فــي 2022/7/25 
وليس   )11( االكشاك  عدد 
)9( ولم تذكــر الفقرة )4( 
والفقرة   )488( الكشــك 
)6( الكشك رقم )448( لذا 

اقتضى التنويه
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تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :

اســتمرار  اقتصاد،  خبراء  انتقد 
العملة” من  بيــع  “مــزاد  عمل 
“اســتمرار  مع  املركزي  البنــك 
جدول  وضــع  وعــدم  الدولــة” 
زمنــي لتوقفه، وفيمــا بينوا أن 
ودوالً  خليجيــن  مســتثمرين 
أجنبية اســتفادت من هذا املزاد 
بدالً مــن العراقين انفســهم، 
وصف مسؤول في احد املصارف 
املستفيدة هذا الكالم بأنه “غير 
دقيق”، مع امتناع البنك املركزي 

عن الرد حالياً.
ووفقا لعدد من اخلبراء واخملتصن 
املالية فإن هذه  في السياســة 
عليها  تتحصــل  التي  األربــاح 
املصارف االهلية من مزاد العملة 
يجعل هذه املصارف في غنى عن 
واجبها الرئيســي وهو االئتمان 
الذي يــكاد ينعدم في أكثر هذه 
يبدو  التي  املصرفية  املؤسسات 
بانها  اخملتصــن  قول  وحســب 

تعتاش على مزاد العملة.

املزاد تهريب للعملة
ويقول اخلبير املالي هالل الطحان 
انــه “ال يوجد مزاد فــي أي دولة 
بالعالم يســتمر لسنن طويلة 
“املزاد  أن  الشــكل”، مبيناً  بهذا 
لفترة  يكــون  في حال حصوله 
معن  ظــرف  وفــي  محــدودة 
والظرف  الفترة  بانتهاء  وينتهي 
ال ان يســتمر باســتمرار بقــاء 

الدولة”.
“معظم  أن  الطحــان  وأضــاف 

الدوالر الــذي يقوم البنك ببيعه 
للتجار عن طريق املصارف والتي 
من املفترض أن تكون مخصصة 
الســتيراد مواد غذائية وسلع ال 
يكون بنفــس القيمة التي تأتي 
عن طريق اجلمارك وبفارق شاسع، 
وهو ما يدل علــى وجود تهريب 
للعملة الصعبة للخارج وهناك 
فساد ال ينتهي ومتجذر”، مؤكدا 
انه “ليس هناك حلول لوقف هذا 
الفساد وبالتالي أصبح التهريب 

مسألة طبيعية”.
مصارف تعتاش على املزاد

اخلبيــر  يقــول  جانبــه  مــن 
إن  حســن  حبيب  االقتصــادي 
في  األهلية  املصــارف  “معظم 
باالشــتراك  افتتاحها  مت  العراق 
مع مســتثمرين من دول اخلليج 
ودول أجنبيــة قــد اعتادت على 
مزاد البنك للحصول على األرباح 
بدالً من القيام بعملها االئتماني 
مــن عمليــات إيداع وســحب 

تعود  اســتثمارية  قروض  ومنح 
العجلة  وحترك  اقتصاديا  بالنفع 

االقتصادية في البالد”.
“أغلب  أن  إلى  ويشــير حســن 
هذه املصــارف ليس لديها زبائن 
من عامة النــاس وال نرى هناك 
املصارف  هذه  يدخلون  مراجعن 
اال ما ندر”، مؤكدا ان “املزاد الذي 
يجريه البنك ما هــو اال واجهة 
لتهريب العملة واالستفادة منه 
للحصول على أرباح خيالية من 

قبــل هذه املصارف مبســتندات 
مــزورة تقدم للبنــك على انها 

مستندات الستيراد سلع”.
“كوارث مصرفية”

النزاهة  وتؤكــد عضــو جلنــة 
عالية نصيف  النائبــة  النيابية 
إن “سلسلة )الكوارث املصرفية( 
التي يتم الكشف عن تفاصيلها 
حالياً وآخرها قيام البنك املركزي 
مبنح مصــارف )الغلمــان( أكثر 
من 321 مليار دينار هي جزء من 

كانت  الذي  الفســاد  مسلسل 
بدايته في مــزاد العملة، مبينًة 
ان اجلهــات الرقابية والتنفيذية 
لــو كانت اتخــذت اإلجــراءات 
الالزمة ضد الفاسدين املضاربن 
بالعملــة احملمين مــن الكهنة 
لكانت أنقذت االقتصاد العراقي 
مالين  الدولــة  خلزينة  ووفــرت 
الدوالرات التي نهبها هؤالء”. في 
املقابل يقول مستشــار مصرف 
الشمالي  هشام  االهلي  اجلنوب 
إن “ما يقال بأن املصارف االهلية 
املركزي  البنك  مزاد  تعتاش على 
هــو كالم غيــر دقيــق”، مبينا 
ان “ املصــارف تلبــي احتياجات 
االســتيرادات اخلارجية عبر مزاد 
البنــك”. وأضاف الشــمالي أن 
املالية  القــدرة  لديها  “املصارف 
االئتمانية  بواجباتهــا  تقوم  الن 
ولديهــا الكثير مــن القروض”، 
مبيناً أن “توطن الرواتب ملوظفي 
الدولــة ســيمّكن املصارف من 
منــح القروض ألنه ســيضمن 
اســتقطاع  عبر  القروض  ارجاع 
جزء مــن الراتب املوطــن لديها 
من قبل املوظــف بدون وجود اي 

مشاكل تذكر”.
شــبهات  وجود  البعض  وتداول 
فســاد فيمــا يقوم بــه البنك 
لتطوير  مبــادرات  مــن  املركزي 
العملية االقتصادية بالبالد ومزاد 
العملــة من خــالل قيام بعض 
املصارف باالســتفادة من اموال 
مبادرة البنــك واحد ترليون دينار 
اخلاصــة باملشــاريع وتوظيفها 
لشــراء الدوالر عبر املزاد لغرض 
االستفادة بدل الهدف املعلن من 

هذه االموال.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت الزيادة في أســعار اجلملة في 
أملانيا للشهر الثالث على التوالي، حيث 
أعلن مكتب اإلحصــاء االحتادي أمس أن 
أســعار مبيعات اجلملة في متوز ارتفعت 

19.5 في املائة على أساس سنوي.
ارتفاعا  اجلملة ســجلت  أسعار  وكانت 
على أساس سنوي في يونيو املاضي 21.2 

في املائة، و22.9 في املائة في مايو.
ومقارنة بيونيو، ســجلت أسعار اجلملة 
في يوليــو انخفاضا للمــرة األولى منذ 

أكتوبر 2020 بلغت 0.4 في املائة.
وغذت احلرب الروســية - األوكرانية على 
البيــع باجلملة  وجه اخلصوص أســعار 

للسلع والطاقة.
وبحســب البيانات، فإن أسعار منتجات 
الزيــوت املعدنية ســجلت أعلى ارتفاع 
الشــهر املاضي على أســاس ســنوي 
53.8 في املائــة، كما كانت هناك زيادات 
قوية بشــكل خاص في أسعار احملروقات 
املائــة، واملنتجات  92.9 فــي  الصلبــة 
الكيماويــة 41.3 فــي املائة، بحســب 

“األملانية”.
جتدر اإلشارة إلى أن البيع باجلملة هو أحد 
املستويات االقتصادية العديدة في أملانيا 

العام  املســتوى  يتشــكل عليها  التي 
لألســعار. وإلى جانب ذلك، هناك أسعار 
البضائــع الــواردة إلى أملانيا واألســعار 
ملنتجاتهم،  املصنعــون  يتقاضاها  التي 

وأسعار املنتجن. وكلها تؤثر في أسعار 
املســتهلك، والتي يبنــي عليها البنك 

املركزي األوروبي سياسته النقدية.
املنتجات  تراجعــت أســعار  في حــن 

الزراعية في أملانيا على نحو طفيف في 
يونيو.

أن  االحتــادي  اإلحصــاء  وأعلــن مكتب 
املنتجــات النباتيــة واحليوانيــة ال تزال 
أغلى بكثير في املتوسط مقارنة بالعام 
املاضي، لكنها في الوقت نفسه أرخص 
1.9 فــي املائة مما كانــت عليه في مايو. 
ومقارنة بالشــهر نفســه مــن العام 

املاضي، فقد ارتفعت 33.9 في املائة.
املنتجات  فــي أســعار  الزيادة  وترجــع 
النباتية 35.7 في املائة مرة أخرى بشكل 
رئيس إلى أســعار احلبوب التي ارتفعت 
59.3 فــي املائة على أســاس ســنوي 
وتراجعت 8 في املائة على أساس شهري.
ارتفاعا  البطاطس  أســعار  وســجلت 
116.1 في املائة على أســاس سنوي، في 
املقابل تراجعت أسعار الفاكهة 11 في 

املائة على أساس سنوي.
كما أدى ارتفاع تكاليف الطاقة واألعالف 
إلى ارتفاع أســعار املنتجــات احليوانية، 
حيث ارتفع سعر احلليب 44.9 في املائة، 
والبيــض 28.2 فــي املائة على أســاس 
الذبائح  ارتفعت أســعار  ســنوي. كما 
احليوانية 23.5 في املائة مدفوعة بارتفاع 

أسعار الدواجن 40 في املائة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت املبيعات النقدية من الدوالر 
في مزاد البنك املركــزي امس الثالثاء، 

لتصل الى 13 مليون دوالر.
وذكــر مصــدر صحفــي ، أن “البنك 
اليوم خالل مــزاده لبيع  املركزي بــاع 
240 مليونا  االمريكي،  الدوالر  وشــراء 
الفا و921 دوالرا أمريكيا غطاها  و171 
البنك بســعر صرف اساس بلغ 1460 

ديناراً لكل دوالر.
واضاف املصدر ان عملية الشراء النقدي 
للــدوالر من قبل املصــارف انخفضت 
من قيمة املبيعــات االجمالية لتصل 
الى 13 مليونــا و750 الفا، فيما ذهبت 
البقيــة البالغة 226 مليونا و421 الفا 
و921 دوالرا لتعزيــز األرصدة في اخلارج 

على شكل حواالت واعتمادات.
وأشــار املصدر ، إلى ان 32 مصرفا قام 
بتلبية طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج، 
7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية،  و 

إضافة الى 46 شركة توسط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة اخلزانــة االمريكية، 
امس الثالثاء، ان حيازة العراق من 
انخفضت  االمريكية  الســندات 
مبا يقارب مليار دوالر خالل شــهر 

حزيران املاضي.
جدول  أحدث  فــي  اخلزانة  وقالت 

لها ان “حيازة العراق من السندات 
اخلزانة األمريكية لشــهر حزيران 
2022 انخفضت مبقدار  العام  من 
929 مليون دوالر وبنســبة 2.82% 
لتصل الــى 31.965 مليــار دوالر 
بعد أن كانــت 32.894 مليار دوالر 
في شــهر آيار املاضي”، مبينة ان 

“هذه السندات ارتفعت عن نفس 
 2021 املاضي  العام  الشــهر من 
عندمــا كانت حيــازة العراق من 

السندات تبلغ 21.2 مليار دوالر”.
واضافت ان “الســندات العراقية 
منها ضمانات طويلة األمد مبقدار 
وضمانــات  دوالر  مليــار   15.939

 16.026 مبقــدار  األجــل  قصيرة 
مليار دوالر”، مشــيرة إلى أن هذه 
السندات متثل %0.4 من السندات 

العالم.
عربيا تأتي السعودية في مقدمة 
الدول األكثر حيــازة حيث بلغت 
وتأتــي  دوالر،  مليــار   119.155

45.957 مليار  الكويت ثانيا بواقع 
 39.868 ثالثا  اإلمارات  وتأتي  دوالر، 
مليــار دوالر، ومن ثم العراق رابعا، 
وعمــان خامســا بواقــع 6.702 
مليــارات دوالر، ثــم املغرب بواقع 

3.892 مليار دوالر.
واشارت الى ان “اكثر الدول حيازة 

للســندات االمريكية هي اليابان 
دوالر،  ترليون   1.236.291 وبواقــع 
تليهــا الصن وبواقــع 967.778 
مليار دوالر تليها اململكة املتحدة 
دوالر،  مليــار   615.413 وبواقــع 
ومن ثم تأتي لكســمبورغ بواقع 

306.833 مليارات دوالر”.

متابعة ـ الصباح الجديد :
 كشفت دراسة حديثة أجرتها منصة 
بقضايا  املعنيــة  “غلوبال ســيتيزن”، 
املناخ ومواجهة الفقر، أن 40 باملئة من 
إجمالي احملاصيل الصاحلة لألكل عامليا 
مهــددة باالنقراض، نتيجــة التغيرات 

املناخية.
وأوضحت الدراسة أنه “إذا لم يتحسن 
املوقــف قريبا، فقــد ال تتوفر العناصر 
اليوميــة التي نعتمــد عليها إلعداد 

فنجان قهوة الصباح”.
وحســب الدراســة يؤثر ارتفاع درجات 
احلرارة على ملوحــة التربة ويؤثر على 
العديــد من  اآلفــات واألمــراض، وأن 
التكيف مع  النباتات غير قادرة علــى 

هذا الوضع وقد تختفي قريبا.
وأشــارت الدراســة إلى أن األهم من 
ذلك، أن اجملتمعــات منخفضة الدخل 
التــي تعتمــد علــى الزراعة ســوف 
تتحمل العبء األكبر لهذه املشــكلة، 

وستواجه حالة من الفقر الكبير.

التي  باربــرا جويتش،  الدكتورة  وقالت 
قادت الدراسة، إن “خطر االنقراض في 
الوقــت احلالي على احملاصيــل يتمثل 
في أن ملوحة التربــة تتغير، وأن هذه 
النباتات ليســت لديهــا القدرة على 
التكيف مع درجــات احلرارة اآلخذة في 
االرتفاع”. وأضافت: “بسبب تغير املناخ، 
وميكن  أيضا  واألمراض  اآلفات  ستتغير 
أن يكون لذلك تأثير كبير على النباتات 
املزروعة”. وشــددت الدراســة على أن 
األنواع األصلية من الفانيليا في أميركا 
اجلنوبية والوســطى هي األكثر عرضة 
خلطر االنقــراض، بينمــا يأتي القطن 
البري في املرتبــة الثانية في القائمة، 

يليه األفوكادو، ثم البطاطا البرية.
ووفقا ملوقع “غلوبال سيتيزن”، فإنه “إذا 
كان للبشــرية أن تزدهر في املستقبل، 
أنظمة  إلــى جعــل  بحاجة  فنحــن 
إنتاج الغذاء لدينــا أكثر تنوعا ومرونة 

واستدامة بيئيا”.
وشــدد على أنه إذا استمر تغير املناخ 

في التأثير على الزراعة وإحلاق خســائر 
فادحــة باالقتصاد، فقد يتســبب في 
نهاية املطاف في زيادة الهجرة بسبب 
بالفعل من  الكثيرون  املناخ، حيث يفر 
املناطق األكثر عرضة لظروف الطقس 
القاسية والفيضانات وحرائق الغابات.

ووجــه املوقع حتذيرا لــكل مواطن في 
العالم مفــاده: “إذا لم يتغير شــيء 
ما قريبــا فيمــا يتعلق باملنــاخ، فإن 
فنجان القهــوة الصباحي اخلاص بك، 
أن تختفي  املســاء، ميكن  وشوكوالتة 

بسبب اآلثار املدمرة لتغير املناخ”.
وتعليقا على الدراســة، قال مستشار 
مرفق البيئة العاملــي “GEF” ، مجدي 
عــالم، إن األقاليم املناخيــة هي التي 
حتدد لنا نــوع النبات وكميــة إنتاجه 
البشــري فقط  والتدخل  وليس نحن، 

يهدف لتحسن أو زيادة اإلنتاج.
وتابع من احملتمل أن ترتفع حرارة سطح 
الكرة األرضية عام 2050 مبعدل درجتن، 
وإذا حدث هذا ســتكون مأساة كبيرة 

البيئية،  النظــم  وكل  الزراعــة  على 
وســتصبح ظاهرة االحتبــاس احلراري 

أشد قسوة وسينتشر اجلفاف أكثر.
وللتدليل على تأثير التغير املناخي قال 
عــالم إن الصومال كانــت بلدا مطيرا 
التغيرات  ولكن بسبب  باألنهار  ومليئا 
املناخية فقــد جفت األنهار وتصحرت 
األراضي، وعاشت البالد مجاعة بسبب 

تراجع قطاع الزراعة عنده.
وشدد على أن هذا يدلل ويؤكد أن املناخ 
والتغيرات املناخيــة هي التي تتحكم 
في حياة البشــر وفي الزراعة وفي كل 
شيء، حيث كانت الصحراء في إفريقيا 
عبارة عن غابات كثيفة ولكن التغيرات 

املناخية حولتها لصحراء قاحلة.
واختتم عــالم حديثه بالتأكيد على أن 
العالم خلفض كل  املطلوب هو سعي 
املمارســات التي تزيد من حرارة األرض 
وإال سيتم القضاء على جميع أشكال 
احلياة في الكون بســبب ارتفاع احلرارة 

والتصحر.

مزاد المركزي تهريب للعملة الصعبة
 وفساد متجذر قوامه مستندات مزورة 

المصارف المستفيدة منه بال زبائن او خدمة تقدمها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قفــزت أســعار الكهرباء فــي أوروبا إلى 
مستوى قياسي جديد مع استمرار ارتفاع 
أســعار الغــاز الطبيعي ممــا يعمق أزمة 
الطاقة التي تهدد بدفع االقتصاد األوروبي 

إلى الركود.
وذكــرت وكالة بلومبرج لألنباء أن ســعر 
الكهربــاء في أملانيا ارتفع اليوم بنســبة 
3.7 % إلــى 477.50 يورو لــكل ميجاوات/
ســاعة )487 دوالر( تســليم العام املقبل 
وهو ما يعادل ستة أمثال السعر في مثل 
هذا الوقت مــن العام املاضــي، في حن 
زاد الســعر إلى الضعف خالل الشهرين 

املاضين فقط.
يتحرك الســوق بدافع اخملاوف من اشتداد 
حدة أزمة نقص إمــدادات الغاز الطبيعي 
إلى أوروبا والعجز عن توليد كميات كافية 
من الكهرباء خالل فصل الشــتاء املقبل. 
وتراجعــت القــدرات اإلنتاجيــة حملطات 
الطاقة النووية في فرنسا إلى مستويات 
بالغة االنخفاض وهو ما سيحرم البالد من 
القدرة التقليدية علــى تصدير الكهرباء 

إلى الدول اجملاورة خالل الشهور املقبلة.
ووصل سعر الكهرباء تســليم الغد في 
أملانيــا وبريطانيا إلى مســتوى قياســي 
أيضا وهو ما يشــير إلى زيادة الطلب على 
الهواء  تكييف  أجهزة  لتشغيل  الكهرباء 

بسبب ارتفاع درجات حرارة اجلو.
وفي هولندا ارتفع ســعر الغاز الطبيعي 
القياسي للســوق األوروبية اليوم بنسبة 
4.2 % بعد ارتفاعه في األســبوع املاضي. 
وارتفع الســعر مبقدار الضعف منذ يونيو 

املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن مدير عــام التجــارة فــي إقليم 
كردستان العراق، امس الثالثاء، أنه سيتم 
لزيادة  التســهيالت للتجار  توفير جميع 

حركة التجارة في إقليم كردستان.
و قــال نوزاد شــيخ كامل ، انــه من اآلن 
احلصــول  التجــار  كل  سيســتطيع 
أعمالهم مباشــرة من  تراخيــص  على 
أو  للــوزارة  العــودة  دون  محافظاتهــم 

للمديرية العامة للتجارة.
وأضــاف أن “التجــار بعــد اآلن ليســوا 
مضطرين للعودة إلى أربيل وسيتم إمتام 
محافظاتهم  فــي  معامالتهم  جميــع 

وبالتالي تزايدت احلركة التجارية”.
كما أشــار شــيخ كامل إلى انه من اآلن 
إقليم  التجاري فــي  الروتــن  ســيقلل 
كردســتان، ونعمل علــى تقليصه أكثر 
لزيادة احلركة التجارية وبالطبع مت تنفيذ 

حوالي 2000 صفقة جتارية هذا العام.
وبن مديــر عام التجارة أنــه في غضون 
ذلــك ، مت رفــع الضرائب علــى عدد من 
السلع األخرى في األســابيع األخيرة، مما 
تسبب في انخفاض أسعار بعض السلع 

واإلمدادات.
في غضــون ذلــك أعلنــت وزارة املالية 
واالقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، 
انها ستقوم و بالتنسيق مع وزارة التجارة 
من  الصناعي  للقطاع  تسهيالت  بتقدمي 

حيث الضرائب والرسوم.
وبحســب بيان صــادر عــن وزارة املالية 
اجتماع مشــترك  فقد عقد  واالقتصاد، 
مــع وزارة التجــارة والصناعة ومدير عام 
اجلمارك لبحث أوضاع املصانع ومشاكلها 

من حيث الضرائب والرسوم.
وبحسب البيان ، ناقش االجتماع مشاكل 
املصانــع في اقليم كردســتان من حيث 
الضرائب والرسوم ، والتي أوجدت عقبات 
أمام عملها ، وقرر تشكيل جلنة مشتركة 
للمتابعة حللها من قبــل اللجنة املزمع 

تشكيلها.

أسعار الكهرباء 
في أوروبا تتضاعف

 خالل شهرين

القطاعان التجاري والصناعي 
يحصالن على مزيد من 
التسهيالت في إالقليم

انخفاض المبيعات الحرب تغذي ارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا
النقدية من الدوالر 

في مزاد البنك

تراجع حيازة البالد من السندات األميركية بما ُيقارب مليار دوالر 

غلوبال سيتيزن: تغير المناخ يهّدد 40 % من المحاصيل الزراعية باالنقراض
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االحتادية
الهيأة االستئنافية / الثانية

العدد: 1040/س/2022
التاريخ : 2022/8/7

اعالن
إلى املستأنف عليه / ازهار عبد اهلل عبد االمير

لوقوع الطعن االســتئنافي على قرار محكمة بداءة الكاظمية 
ذي العدد )1240/ب/2021 ( املؤرخ في 2022/5/31  القاضي باحلكم 
برد دعوى املدعي امني بغداد ... اضافة لوظيفته وحتميله الرسوم 
واملصاريف القضائية و اتعــاب محاماة وكيل املدعى عليه االول 
مبلغ قدره خمســمائة الف دينار توزع حسب النسب القانونية 
وجملهولية محل أقامتك قررت احملكمــة تبليغكم للحضور أمام 
هــذه احملكمة في موعــد املرافعة املوافق 2022/8/23 الســاعة 
الثامنة وفــي حالة عدم حضورك في املوعد احملدد ســوف جتري 

املرافعة بحقكم وفق القانون.

7 اعالن

جمهورية العراق
وزارة النفط/ شركة نفط ميسان

الى شركات املقاوالت/ الدرجة السادسة كهربائية )كحد ادنى(
م: مناقصة 10/ ميسان 2022 اخلاصة بـ )إيصال التغذية الكهربائية 

البار )1.2.3.8( في حقل نور النفطي وابار 16.17.18.1.15.6.8.11(
 في حقل العمارة النفطي( اعالن اول

1- يسر شركة نفط ميسان دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة ممن يحملون هوية تصنيف 
املقاولني نافذة لعام 2022 بدرجة تصنيف التقل عن السادسة )كهربائية( لتقدمي عطاءاتهم للعمل 
أعاله احملددة كلفته التخمينية )526,855,000(خمسمائة وستة وعشرون مليون وثمامنائة وخمسة 

وخمسون الف دينار عراقي )ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية( ومبدة تنفيذ )210(يوم
2- ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة العامة لهذا املشروع ستنشر في 

الصحف الوطنية )الصباح اجلديد , الدستور , امٍلواطن( 
3- ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العاطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لســنة 2014 باعتماد الوثائق القياســية الصادرة عن وزارة 

التخطيط ومفتوح جلميع املناقصني 
4- على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بشــركة 
نفط ميسان /هياة املشــاريع/ قســم التصاميم designs@moc.oil.gov.iq وخالل ساعات الدوام 
الرســمي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الســاعة الثانية عشر ظهرا وكما موضحة 

بوثائق املناقصة 
5- معايير التقدمي والتاهيل: 

تقدمي امليزانية العامة )مربحة(املدققة من قبل محاســب مختــص وفقا للقانون تبني الوضع املالي 
للسنتني األخيرتني كحد ادنى )غير مطلوب( احلد األدنى ملعدل اإليرادات السنوي يبلغ )غير مطلوب(

على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية اخلاصة باملشروع ومببلغ ال يقل عن )52,686,000( اثنان 
وخمســون مليون ومائتان و ستمائة وستة وثمانون الف دينار عراقي  مؤيدة بكتاب صادر عن مصرف 

معتمد في العراق( او معنون الى شركة نفط ميسان 
املشاركة بصفة مقاول . او إدارة عقود . او كمقاول ثانوي في عقد واحد )1( كحد ادنى خالل السنوات 
العشــرة )10( الســابقة ومببلغ ال يقل عن )158,057,000(مائة وثمانية وخمســون مليون وسبعة 
وخمســون الف دينــار عراقي مؤيدة لتنفيذ عقــد مماثل العمال هذا العقد ومت إجنــازه بنجاح كامل 
ويعنى باملماثلة حجم العمل تعقيداته األساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها في القسم 

السادس متطلبات صاحب العمل 
-كافة املتطلبات والشروط األخرى املنصوص عليها في وثائق املناقصة 

6- مالحظة مهمة ) ان تخصيصات هذا العمل ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية لشركة نفط 
ميسان والتي يتوقف صرفها بانتهاء السنة املالية 2022 وعليه ففي حال امتداد فترة تنفيذ املشروع 
الى الســنة املالية القادمة 2023 سوف يتم إيقاف صرف أي مســتحقات للمقاولني الى حني إقرار 
املوازنة العامة واملوازنة التشغيلية لعام 2023 لشركة نفط ميسان حيث سيكون صرف املصاريف 
التشغيلية في حالة عدم إقرار املوازنة وفق نسبة 12/1 من مصروفات املوازنة التشغيلية لعام 2022 

والتي ال تسمح مبالغها بصرف مبالغ كبيرة كسلف مشروع بهذا احلجم 
بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني بشــراء وثائق املناقصــة باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري 
الى / شــركة نفط ميسان – القسم القانوني – شعبة العقود واملناقصات ودفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة )100,000( مائة الف دينار عراقي نقدا غير قابل للرد 
7- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي : مقر شــركة نفط ميســان /استعالمات الشركة/ 
صنــدوق تقدمي العطاءات رقم )1( في املوعد احملدد قبل الســاعة )12( ظهــرا من يوم غلق املناقصة 

املصادف)األربعاء( 2022/9/21 وال يسمح بتقدمي العطاءات الكترونيا  
8 -كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )تامينات أولية( مببلغ مبقداره )10,538,000( عشــرة 
ماليني وخمســمائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب 
ضمــان صادر عن مصرف معتمد من قبل البنك املركــزي العراقي ونافذ ملدة )28( يوم بعد تاريخ نفاذ 

العطاء 
9 - مدة نفاذية العطاء )120( من تاريخ غلق املناقصة 

10- سيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن استفسارات املقاولني في متام الساعة صباحا بتوقيت العاصمة 
بغداد من يوم )األربعاء( املصادف 2022/9/14 وذلك على قاعة املركز الثقافي النفطي الواقعة في دور 
النفط بقضاء العمارة وان كل االستفســارات املتعلقة بوثائق املناقصــة يجب ان تقدم في موعد 

أقصاه سبعة أيام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر وعلى العنوان املذكور في الفقرة )4(أعاله 
11- ال يجوز ملنتســبي الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة 

وللشركة احلق في استبعاد العطاءات الغير مستوفية للشروط واملعايير 
12- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات

13- لن تقوم شركة نفط ميسان بدفع أي مستحقات ماليه )دفعات مرحليه(خالل الشهرين االولني 
من العمل

14- اذا صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد الغلق عطلة رســمية فــان موعد انعقاد املؤمتر او موعد 
غلق املناقصة حسب احلال ســيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة  في التاريخ 

األساس لعقد املؤمتر وساعة غلق املناقصة 
15- العطاءات املدونة بقلم الرصاص او أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها 

16- في حالة فشــل مقدم العطاء الفائز في تقدمي ضمان حســن أالداء او توقيع عقد سوف يترتب 
عليه الغاء اإلحالة ومصادرة ضمان العطاء دون حاجة الى حكم قاضي 

17- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن 
19- يلتزم مقدمــو العطاءات بتقدمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعــد والضمان االجتماعي تؤيد 

شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي
املدير العام

وزارة التخطيط
اعالن مناقصة عامة رقم )11( لسنة 2022 )للمرة الثانية( 

) تأهيل بناية شعبة احصاء الشطرة/ محافظة ذي قار(

1. يســر وزارة التخطيــط دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلــني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم ملشروع تأهيل بناية شعبة احصاء الشطرة. 

2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبــني في احلصول على معلومات اضافية 
مراجعة )وزارة التخطيط / قسم العقود(خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة 
)8( صباحاً ولغاية الســاعة )12( بعد الظهر وكما موضحــة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات. 
3. متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ - الســيولة النقدية مببلغ قدره )25,100,000( خمسة وعشرون مليون ومائة الف 
دينار عراقي.

ب - تقدمي اعمال مماثلة مبا ال يقل عن )75,275,000( خمســة وسبعون مليون ومئتان 
وخمسة وســبعون الف دينارعراقي خالل مدة ال تتجاوز العشر سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء. 
ت - الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه/ على مقدمــي العطاءات اثبات توفر 
العاملني باملناصب الرئيســية لتنفيذ العقد وبعقود رســمية صــادرة من نقابة 

املهندسني العراقيني. 
4. بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي 
طلب حتريري الى )وزارة التخطيط / قســم العقود( وبعد دفــع قيمة البيع للوثائق 
غير املستردة البالغـــــــة )150,000( ) مائة وخمســونالف دينارعراقي( وبإمكان 
مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )وزارة 

contracts.dep@mop.gov.iq التخطيط /قسم العقود ( على البريد االلكتروني
5.  يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي )بغداد / كرادة مرمي / مقر وزارة التخطيط 
/ االســتعالمات االلكترونية / صندوق العطاءات( فــي املوعد احملدد يوم االحداملوافق 
2022/9/4 الساعة 11 صباحاً بتوقيت بغداد غير مسموح التقدمي بالبريد االلكتروني، 
ســوف ترفض العطاءات املتأخرة عن التوقيت احملدد وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمــي العطاءات او ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان االتــي )بغداد / وزارة 
التخطيــط /الطابق االرضــي / القاعة املدرجة( في الســاعة 11 صباحاً يوم االحد 

املوافق 2022/9/4. 
6. ســيتم عقد مؤمتر في مقر وزارة التخطيــط / الطابق االول / القاعة املدرجة يوم 
االربعاءاملوافق 2022/8/24 الساعة )10( صباحاً لإلجابة على االستفسارات اخلاصة 

باملناقصة. 
7. يجــب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء )تأمينات اولية( على شــكل خطاب 
ضمــان او صك مصدق مببلغ الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة )2,510,000(
)مليونان وخمسمائة وعشــرة االف دينار عراقي( نافذ ملدة ال تقل عن )120( يوم من 

تاريخ غلق املناقصة.
8. الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 

9. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن. 
10. الكلفة التخمينيــة االجمالية للمناقصة )250,912,000()مئتان وخمســون 

مليون وتسعمائة واثنا عشر الف دينار عراقي(
11. في حــال مصادفة تاريخ غلق املناقصة عطلة رســمية فــان اليوم الذي يليه 

سيكون موعد تاريخ الغلــق.
12. تخضع هذه املناقصة الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العام رقم )2( لسنة 

2014 والضوابط امللحقة بها والقوانني واالنظمة املعتمدة في جمهورية العراق . 
13. تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم . 

14. يلتزم مقدمي العطاءات مبليءاجلــزء الرابع من الوثيقة وفي حالة عدم ملئ اية 
معلومات تخص االقيــام سوف يهمل العطاء . 

15. يلتزم مقدم العطاء بتلبية املتطلبات احملددة في اجلزء الثاني/ ورقة بيانات العطاء 
/ الفقرة )13-1( من الوثيقة القياسية .  

وزارة التخطيط 
قسم العقود
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شعر

إلــى أعتاب  من لبنان وســوريا وعمان 
البالد الغريبة هولنــدا وأملانيا وغيرها...
تفرد لوحــده بالكتابة عن احلزن واحلنني 
والعشــق اإللهي الــذي يحاصر حواس 
ظل  مشــاعره..هكذا  ويدغدغ  اإلنسان 
» إســماعيل زاير »إلــى أن وافته املنية 
عاشــقا ملن حولــه من جمــال يحرك 

مشاعره واحاسيسه اخلفية...
وفي مقدمة كتابه) احلداثة التشكيلية 
العراقيــة ( أكد كاتــب مقدمته عبد 
اللطيف جمال رشــيد..كان اسماعيل 
زاير شــغوفا بالفن التشــكيلي وقادرا 
على متييز األعمال الفنية اجليدة ويعمل 
على جمعها ودائم احلديث عن الفنانني 

االجتاهــات الفنيــة وعملنــا معا على 
التواصل مع الفنانني التشكيليني سواء 
املقيمني خــارج العراق أو داخله وحاولنا 
جذب أنظار مؤسســات النظام اجلديد 
لالهتمام بهم وبالفن التشكيلي...فيما 
يشير الكاتب إسماعيل زاير في مستهل 
كتابه إلى حديث للناقد والفنان الراحل 
جبــرا إبراهيم جبرا عبر مداخلته نهاية 
اخلمســينيات حول » الفن احلديث في 
استشــرافية مفعمة  »بداية  العــراق 
بالنبوءات الطيبة...ورأى وهو ينظر بعني 
اخلبير والشريك معا » أن احلركة الفنية 
احلديثــة في العــراق تتقدم بســرعة 
عجيبة«وقبــل ذلك ســجل مالحظته 
امللهمة عن القوة التعبيرية في أعمال 
الفنانــني العراقيني تلك » التي تشــير 

دوما إلى شخصية الفنان اإليجابية ».
ويؤكد الراحل إســماعيل زاير أن هناك 
العراقيني  الفنانــني  عددا هائــال مــن 
يجتمعون حتت راية احلداثة التشكيلية، 
وكما مماثال من اإلنتــاج اإلبداعي متنوع 
التقنيــات يكفي ملــلء متاحف عديدة 
،وأكثر مــن ذلك مازال الهــم البصري  
يشــغل الفــن العراقي علــى إختالف 
اجياله، وتتجســد أبحاثه بوضوح لكل 
مراقب، ولكن يتعني اإلقرار بأن املشــهد 
الروح  يتميز بنفــس  لــم يعــد  العام 
االقتحاميــة  الرومانتيكيةوالشــحنة 
التي عبــر عنها اجليــل األول بل دخلت 
إيجابية  إلى املشهد عناصر كثيرة غير 
على اإلطالق، بعضها جــاء خارج الفن 
باألحرى من  والفنانــني وبعضها جــاء 
اخلمســينيات  عقد  باب)  الداخل...وفي 
واالنقالب امللــون (يقول املؤلف...وللنظر 
زاوية  التشــكيلي مــن  إلى املشــهد 
تأريخيــة يجب » بادىء ذي بدء« التوكيد 
على أن الصحوة الفنية التي شهدناها 
فــي العــراق بــني أواخــر األربعينيات 
وبداية اخلمســينيات قلبت صورة الفن 
التشكيلي رأســا على عقب إلى القدر 
الذي جعل جبرا إبراهيم جبرا يصف في 
مذكراتــه ما كان يحــدث بأنه » حركة 
انقالبية في اســاليب الرســم » بينما 
كانــت قد طويت اربعة قرون ســود من 
حكم السالطني العثمانني مبا مثلته من 

غياب وظلمات ثقيلة الوطاة في العراق 
وغيره من البلدان التي ابتليت بهم...

وفي إشــارة إلى ما وصلــت إليه حركة 
الفــن بأنواعه وأشــكاله عبــر مراحل 
تأريخيــة مهمة من مســيرته يوضح 
الكاتب بأنه تشير الشهادات التأريخية 
إلى أن أنصار القدمي سواء على مستوى 
األدب أو الفن حاولــوا عبثا وقف حركة 
التمرد الثقافي والفني هذه » ونســبوا 

إلى الفنانــني تهما شــتى منها تهم 
سياســية »  دخل اجلدل حول األساليب 
واملضامني إلى قامــوس احلركة الفنية 
العراقيــة ودشــن ما ميكــن أن نطلق 
عليه » حداثة فنية تشكيلية »عراقية 
الفنان  إجنــاز  الواســع...وخالل  باملعنى 
العراقــي املعاصر وممارســته ومعاركه 
الفكرية،  ليس على يد نقاشــي جدران 
العثمانية.. رســخت  القــرون  وخزافي 

وعمقته مكرسة  احلداثة مسارها  تلك 
خطابــا تشــكيليا معاصــرا بصيغه 
الطابع وجلت  وأساليب محلية  ومالمح 
منها أجيــال من الفنانني بوابة التجربة 
التشكيلية املشهودة الى فضاء العالم 

الفسيح...
هذا وتناول الكتاب أبوابا واشــارات إلى 
مفاهيم مختلفة فــي الرؤية والتعبير 
والتصور عن اشكالية الفن التشكيلي 
ومراحــل تطوره وبواقعها السياســي 
اخملتل  اجلدل  ومنها  واالجتماعي  والفني 
وحداثــة الرواد..ترســيخ حركــة الفن 
والبحث عــن هوية  انحســار املوجة..
طغيان السياســي وتراجع الفني..التي 
تشــير الى أن جتديد املفاهيــم والتمرد 
على القدمي منها لم يكن أمرا يســيرا 
أو ممــا ميكن إجنازه مــن دون خيار اخلالص 
اجلماعي...وحداثــة مشــرقية في بيئة 
غربية التي تناولت مالحظات أولية حول 
الفنان العراقي وأســاليبه في املنفى..
إذ شكلت األطروحة التي عرضها جواد 
ســليم في افتتاح املعرض التأسيسي 
جلماعة بغداد للفــن احلديث عام ١٩٥١ 
نقطــة فاصلــة بــني جيلــني وزمنني 

تشكيلني في العراق...
وممــا تقــدم نقــول أن كتــاب) احلداثة 
التشــكيلية العراقية ( طيــران مبكر 
فوق ســماء مضطربة ملؤلفــه الفنان 
والصحفي الراحل إســماعيل زاير يعد 
الفن  موســوعة متكاملة عن مسيرة 
التشــكيلي واهم املراحل التي مر بها 
رافقتها صعوبات ومشــكالت  والتــي 
كبيــرة وتناقضــات بني األجيــال وبني 
احلداثة ومابعد احلداثة، كما انه ميثل آراء 
غير متحيزة إلى مجموعة من الفنانني 
عن مجموعة أخــرى حتى وإن اختلفت 
عنها فــي الرؤيا وااليدلوجيــة، لكنها 
الهدف  لبلــوغ  األســاس  املعيار  تبقى 
األساســي واالســمى في حتديد هوية 

الفن التشكيلي الرائد في العراق.

محمود خيون 

علــى الرغم مــن عالقتــي القريبة من 
الراحل إســماعيل زاير، إال أنني لم أجده 
أكثر حتمســا للفن مثلما كان شــديد 
احلمــاس والطموح ألن ينهــض بالواقع 
اإلعالمي والصحفــي خاصة بعد لقائنا 
األول عام ٢٠٠٣ في منزل توفيق السويدي 
مبنطقة الصاحلية فــي جانب الكرخ انا 
وعدد مــن الزمالء واإلعالميــني ومنهم 
على وجه التحديد الروائي عبد الســتار 
البيضاتي ومحمــد العزيز واكرم محمد 
علــي وماهــر فيصــل وغيرهم..وقتها 
كان يحمل في جيبه ورقــة مدون فيها 
أســماء عدد من الصحفيــني والفنانني 
األســماء  ومن  احملترفــني  واإلعالميــني 
املعروفة في ذلك الوقت وكان يهدف من 
ذلك حتقيق فكرة تأســيس جريدة يومية 
سياسية مســتقلة تكون مبثابة املصدر 
الرئيس لالخبار احمللية والدولية املتالحقة 
ملواكبة األحداث التي غيرت من مجريات 
األمــور كثيرا خاصــة بعد عــام ٢٠٠٣ 
سياســية  متغيرات  من  رافقهــا  ..وما 
واجتماعية وإقليميــة غيرت الكثير من 
االيدلوجيات واألفكار واالجتاهات في ذلك 
الوقت..لكنــه مــا كان يخفي على أحد 
وبقية  التشــكيلي  بالفن  وتعلقه  حبه 
الفنون بصورة عامة وعندما شرعنا في 
تأسيس جريدة الصباح جلب لنا الكثير 
التي نشــرها علــى جدران  من لوحاته 
وممرات بنايــة اجلريدة...وقــد عبر الراحل 
إســماعيل زاير من خالل رسوماته التي 
جتســدت في لوحات فنية تشكيلية عن 
مشاعره بكل أصنافها، فهي تتحدث عن 
عذابات اإلنسان وهو يعيش الغربة داخل 
نفســه وروحه وكيف لــه أن يقاوم تلك 
األحاسيس بتحد وإرادة وقوة وبسالة في 
املوقف والتصرف، فكانت معظم لوحاته 
تتحدث عبر تشــابك خطوطها بالطول 
وزخرفتها  الزاهيــة  وبألوانها  والعــرض 
عــن طائر جميل عشــق روح احلياة وذاق 
حالوتهــا مثلما ذاق طعــم مرارتها عبر 
ســنوات الغربة والتنقل بــني العواصم 

تجليات مصادر الرؤية اإلبداعية 
في كتاب إسماعيل زاير ) الحداثة التشكيلية العراقية ( 

يؤكد الراحل إسماعيل 
زاير أن هناك عددا هائال 

من الفنانين العراقيين 
يجتمعون تحت راية 

الحداثة التشكيلية، وكما 
مماثال من اإلنتاج اإلبداعي 

متنوع التقنيات يكفي 
لملء متاحف عديدة 
،وأكثر من ذلك مازال 
الهم البصري  يشغل 

الفن العراقي على إختالف 
اجياله، وتتجسد أبحاثه 

بوضوح لكل مراقب

موسيقى

1
»جدل الواقع والشعر: حوارات مع عبد 

الكرمي كاصد«
ضمن »منشــورات احتاد األدبــاء والكّتاب« 
في البصرة، صدر عــن »دار كيوان« كتاٌب 
بعنوان »جدل الواقع والشــعر: حوارات مع 
عبد الكرمي كاصد« خلالد السلطان. يضمُّ 
العمُل مجموعًة من احلوارات التي أجراها 
السلطان مع الشاعر العراقي عبد الكرمي 
كاصــد )1946(، ومتحورت حــول عددٍ من 
والفلسفية  واجلمالية  الشعرية  القضايا 
املســرح  مثل:  والترجمية؛  والسياســية 
الشعري، والشعر باجتاه املستقبل، والشعر 
وتفصيــالت الواقع. من إصــدارات كاصد 
األخيرة: »األهوار.. اجلّنة الضائعة« و«منفًى 
ومهاجر« )2021(، و«رهان السّتينيات: نقد 

البيان الشعري« )2022 

2
»السرد غير الطبيعي: علم السرد ما 

بعد الكالسيكي«
للناقدة العراقية نادية هناوي، صدر عن 
»دار أبجد« كتاب »السرد غير الطبيعي: 

علم السرد ما بعد الكالسيكي«. تقترح 
املؤّلفة في هذا العمل عرضاً للنظريات 
التي تنتمي إلى ما يُعرَف بعلم الســرد 
مــا بعــد الكالســيكي، والــذي ميّثل 
التقليدية،  السرد  مقوالت  مع  قطيعة 
كتلك التي جاءت بهــا البنوية. ويقوم 
الكالســيكي »غير  بعــد  الســرد ما 

الطبيعي« على عدم استنساخ العالم 
بشــكله الواقعي، وإمنــا »التعبير عنه 
على نحو وهمي حَتكمه مبادئ ال عالقة 
لهــا بالعالم احلقيقــي، لكن بالفهم 
اإلدراكي الذي يعّزز الصلة التوليفيـــة 
بــني الســـرد والعقـــل«، بحســـب 

املؤّلفـة.

3
»الدين بوصفه ميتافيزيقا شعبية«

بترجمة وتقدمي جالل العاطي ربي، صدر 
عن »دار الرافَدين« كتاب »الدين بوصفه 
آلرثر شوبنهاور.  ميتافيزيقا شــعبية« 
في هذا الكتاب، يرى الفيلسوف األملاني 
أنَّ الدين، أّي دين، ميلك وجَهني: أحُدهما 
ُمشــرق وودود ويســعى إلى احلقيقة، 
واآلخر كالح وقامت وُمخادع، ُمعتبراً أّن ما 
يُضفي على الدين قيمًة ومكانًة رفيعة 
هو أّنه يُلّبي احلاجات الروحية ملن ليست 
لُهم القدرة على فهم احلقيقة العارية 
ل وزرها، وأنَّ قيمــةَ أّي دين ال تنُبع  وحتمُّ
د اآللهة،  من دعوته إلى التوحيد أو تعدُّ
بل ِمن منظوره للتشــاؤم الذي يَعتبره 

»معيارَ احلياة احلّق«.

خطيب بدلة 

يتحدث املوســيقار العراقي نصير شــمة، في 
حــوار تلفزيوني، عن عيــارات الذهب التي تبدأ 
مــن 12 قيراًطا، وتصل إلى 24، ويعلن بأن زكريا 
أحمد )1896 ـ 1961(، ورياض السنباطي )1906 
وملحنني،  موســيقيني  بوصفهمــا   ،)1981 ـ 
يقيمان في منطقة الـ 24 قيراط.. والســبب، 
فــي رأيه، أنه لــم تكن لدى هذيــن العبقريني 

تأثيرات جانبية، بل مصرية خالصة. 
ويضيف شــمة: إن الشــيخ زكريا هــو الذي 
بدأ هذا املشــوار، والســنباطي هندَسه وبنى 
له عمــارة حقيقية، فلقد أجنز مشــروًعا غير 
مســبوق للقصيدة العربيــة، وكان يلعب في 
هذه الســاحة مبفرده، على الرغــم من وجود 
عمالقة كبــار. وأم كلثــوم، بذكائها املعهود، 
كانت تعامله معاملة خاصة، بسبب مكانته، 
وموهبتــه، ومقدرته على اســتلهام الثقافة 

املصرية اخلالصة.

بداية تشكل الثالثي
بدأ الشــيخ زكريا التلحني ســنة 1919، وهو 
في ســن 23، وأجنز في حياته ألــَف حلن، بينها 
خمســة وســتون أوبريًتا غنائًيــا.. وكانت أم 
كلثــوم قد انتقلت مع أســرتها مــن قريتها 
»َطَماي الزهايرة« إلــى القاهرة، بعدما حققت 
جناًحا وشــهرًة من خالل عملها مع والدها في 
املوالد.. وفي القاهرة، دربها املوســيقار محمد 
القصبجي على عزف العــود، وعلمها املطرُب 
أبو الُعال محمد أصوَل الغناء، وحلن لها الدكتور 
أحمد صبــري الَنْجريدي بعــض األغاني.. وفي 
هــذه األثناء، وحتديًدا في ســنة 1931، حلن لها 

الشــيخ زكريا أحمد تســعة أدوار، ما يزال 
الناس يستمعون إليها بشغف حتى يومنا 
هذا، منها »غني لي شــوية شوية«، و«عن 

العشاق سألوني«..
معظم األغنيات الرائعة التي حلنها الشيخ 
زكريــا أحمد ألم كلثوم كانــت من كلمات 
الشاعر بيرم التونسي، وهذا يجعلنا نتحدث 
عن ثالثي إبداعي نادر، اســتمر فترة طويلة 
من الزمن )بيرم وزكريا وأم كلثوم(. ومن أبرز 
مالمح هذا الثالثي: األشــعار الرومانسية، 
والتطريب عالي املستوى، واألداء االستثنائي 
ألم كلثــوم التي متتلك مســاحات صوتيًة 
مبهــرة.. وميكننا أن نأخــذ أمثلة على ذلك 
أغنيات: ُحلُــم، األوِّلَة في الغــرام، اآلهات، 

حبيبي يسعد أوقاته، أهل الهوى.
كلمات األغاني التي يكتبها بيرم التونسي 
ليســت رومانسية وحسب، بل إنها مغرقة 
في الهيــام، واحلنــان، والطبيعــة اخلالبة، 

والنسيم العليل، واألغصان املياسة، واحلزن 
الشــفيف الذي يصل إلى حدود البكاء، وأي 
بكاء؟ إنك لن تعرف عمق البكاء الذي يقوله 
زكريــا، وغزارته، ومرارته، مــا لم تتمعن في 

هذا املقطع من أغنية »األولة في الغرام«:
حطيْت على القلب إيدي

وأنا بودْع وحيدي
وأقول يا عنْي أسعفيني

وبالدمِع جودي.

تفرد بيرم التونسي
من خالل تتبعي مســيرَة بيرم التونســي، 
تولدت لــدي رغبة في أن أضعــه، بوصفه 
شــاعرًا، في مرتبــة الذهب عيــار 24 التي 
حتدث عنها املوســيقار نصير شــمة.. فقد 
حتول )بيرم(، خالل عصر النهضة املوسيقية 
الغنائيــة، إلى »معلم« غير معلن لعدد من 
الشــعراء الكبار، وهذه »املعلمية« ال تأتي 

من كونه واحــًدا من رواد القصيدة العامية 
املصرية وحسب، فالرواد قد تكون مواهبهم 
صغيرة، أو متوســطة؛ ولكــن ألنه ـ بيرم ـ 
كان يتعامــل مع الشــعر بوصفه قضية 
حياة، يجري مع األنفاس، باإلضافة إلى ذلك 
التنوع في قصائده، والتطور املســتمر في 
أسلوبه، وخفة دمه الفريدة، ومقدرته على 
تناول أي موضوع يبدو قليل األهمية، وعلى 

نحو متألق.

احتفاء بالغنم..
احتفى الشــعر العربي، منذ ما ُعرف باسم 
»العصر اجلاهلي«، باحلصان، باعتباره احلامَل 
الرئيس للفروسية، وَمن يستطيع أن ينسى 
احملاورة التراجيدية العظيمة التي جرت بني 

عنترة بن شداد وحصانه:
لو كان يدري ما احملاورة اشتكى
ولكاَن لو علَم الكالَم ُمكلِّمي.

وفــي موضع آخر، يقول عنتــرُة عن احلصان 
األدهم:

فازورَّ من وقع القنا بلبانه
وشكى إليَّ بعبرة وحَتَْمُحِم.

وأنشــد شــعراؤنا، كذلك، للِجمال والنوق، 
باعتبار أنها حتمل احلبايب، )يا حادَي العيس(.. 
وحتدثوا عن حمار الوحش )فخرت صريًعا ذاُت 
جحش ســمينة(، والــكالب والذئاب، كما 
في قول األحيمر الســعدي: )عــوى الذئُب 
فاستأنسُت بالذئِب إذ عوى(، وقول الشنفرى 
أن أهلــه احلقيقيني هم  موضًحا للبشــر 

الذئب والنمر والضبع:
ولي دونكم أهلوَن ِسْيٌد َعَملٌَّس

وأرقُط زُهلول وََعرفاُء جيأُل.
ولكــن أن يحتفي شــاعر بالغنم! واهلل إن 

هذه جلديــدة، وطريفة، ومدهشــة، ويجب 
علينــا أن نســجلها لبيرم وشــريكيه في 
الثالثي الشهير.. ففي فيلم »َساّلمة« الذي 

أنتج سنة 1945، تغني أم كلثوم:
رعينا الغنم وسقناها
وَكْم بالعصا ضربناها

لقينا الغنم، حتب الطرب
ولو تنشتم، ولو تنضرب

فال فحلها قليل األدب
وال كبشها سريع الغضب..

وتنتهي األغنية بفــرض عقوبة مذلة على 
الرجل الذي أساء لألغنام، وهي أن:

يبوس القدم، ويبدي الندم
على غلطته في حق الغنم..

الفكاهة البيرمية.. لندن وباريز
ســؤال آخر يطرح نفســه بقوة: إذا كنَت، 
عزيزي القارئ، أمام شاعر رومانسي، يكتب:

الورد جميل، ولُه أوراق
عليها دليل من األشواق

لو أهدى الورد حبيب حلبيب
يكون معناه وصالُه قريب

شوف الزهور وتعلم
بني احلبايب تعرف تتكلم.

فماذا تقول عندما تقرأ )أو تسمع( للشاعر 
نفسه قصيدة ســاخرة تضاهي في هزلها 
أجمل اللوحات الكاريكاتيرية؟ أقصد أغنية 
»هتجن يا ريت يا إخواننا ما رحتش لندن وال 

باريز«.

تشارلس سيميك
ترجمة: سهيل نجم

الواضُح صعُب
اإلثبات. 

الكثيرون يفضلون
الغامض. 

وكذلك أنا.
فاستمعت إلى األشجار.

يبدو أن لديها سرا
وكانت على وشك أن

تفشيه لي-
ثم لم تفعل.

كل شجرة
في شارعي لها

شهرزادها. 

لياليَّ
كانت جزًءا من سردها

الوحشي. كنا
ندخل البيوت املظلمة ،

البيوت األكثر ظلمة،
صامتة ومهجورة دائما.

كان هناك شخص مغمض العينني
في الطوابق العليا.

واخلوف منه والتعجب
أبقياني ساهراً.

احلقيقة صلعاء وباردة ،
هكذا قالت املرأة

التي كانت ترتدي األبيض دائما.
ولم تغادر غرفتها.

أشارت الشمس إلى شيء
أو شيئني أبقيا

الليل الطويل بِكراً.
أبسُط األشياِء،

صعبٌة في وضوحها.
ولم تصدر أي ضوضاء.
كان هذا هو نوع النهار

الذي وصفه الناس بأنه »مثالي«.
اآللهة يتنّكرون

مثل دبابيس الشعر السود، ومثل مرآة اليد،
أهو مشط مفقود مع سن ؟

ال! لم يكن هذا هو.
األشياء كما هي،

ال تومض، بل تستلقي صامتة
في هذا الضوء الساطع -

بينما تنتظر األشجارُ الليَل.

الغرفةإصدارات جديدة
البيضاء

أشعار رومانسية وتطريب عالي المستوى وأداء استثنائي

الثالثي الكبير.. بيرم وزكريا وأم كلثوم

غالف الكتاب

زكريا أحمد وبيرم التونسي وأم كلثوم
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ملونشريط
في الصين.. تاكسي من دون سائق 

أصبحت شــركة “بايدو” أول شــركة في الصني تشــغل 
سيارات أجرة “تاكســي”، ذاتية القيادة بالكامل، ومن دون 
سائق بشــري، على الطرق العامة. علما بأنه في السابق، 
كان استخدام التاكسي ذاتي القيادة ممكًنا فقط مع وجود 

سائق على متنه لضمان أمان إضافي.
وتســري التراخيص للـ”تاكســي الروبوت” على الفور في 
مدينتي تشونغتشــينغ وووهان الصينيتني، طبقا ملا أعلن 
عمالق التكنولوجيا الصيني بايدو، منافس شــركة غوغل 
األمريكية. وأضاف العمالق الصيني أنه ميكن اآلن تشغيل 
سيارات “التاكسي الروبوت” هناك بدون سائقني. وأوضحت 
شركة بايدو أن هذه نقطة حتول في التعامل مع السيارات 

ذاتية القيادة.
ويقتصر تشغيل التاكسي الروبوت في البداية على فترات 
معينة من اليوم. وتبدأ بايدو بتشــغيل خمس سيارات في 
كل مدينة مــن املدينتني وتتفاوض بالفعل على توســيع 
العرض ليشــمل املدن التي يســكنها ماليني الناس مثل 

بكني وشنغهاي.
ووفًقا لبياناتــه اخلاصة، قام اآلن قســم الروبوتات، التابع 
للمجموعة الصينية العمالقــة، بتنفيذ أكثر من مليون 

رحلة في عشر مدن صينية.
 (Pony.ai( ”وتتنافس مجموعة “بايدو” مع شركة “بوني آي
الناشئة، التي متولها شــركة تويوتا العمالقة. ومسموح 
بالفعل باســتخدام سيارات التاكســي الروبوت في بكني 
ولكن مع قيود؛ إذ يجب أن يســتمر وجود سائق في مقعد 

الراكب في مقدمة السيارة.

طريقة لكبح الرغبة
بتناول شيء حلو أو دهني

أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن 
املشاعر الســلبية ميكن أن تثير رغبة ال ميكن التحكم بها 

لتناول شيء حلو أو دهني.
وتشــير األخصائية، في مقابلة مع راديو »سبوتنيك«، إلى 
أن اإلنسان عادة يأكل شيئا ما عندما يشعر باجلوع. وأحيانا 
يأكل من أجل احلصول على مشاعر إيجابية. ولكن لألسف 

في هذه احلالة يختار اإلنسان عادة أطعمة غير صحية.
وتقول، »عندما يكون اإلنسان في حالة توتر نفسي، يشعر 
باحلاجــة إلى مشــاعر إيجابية. ولكي يحصــل على هذه 
املشــاعر ينجذب إلى الطعام. ولكن ال أحد منهم في هذه 
احلالة ينجذب نحو بروكلي أو ما شــابه، بل نحو احللويات 

واألطعمة الدهنية. وهذا مرتبط باملشاعر«.
وتنصــح األخصائية في هذه احلالة بعــدم الرضوخ لهذه 
الرغبة، بل من األفضل شــرب كوب من املاء، فقد يساعد 

على كبح الرغبة بتناول احللوى والطعام الدهني.
وتضيف، ألنه إذا استمر اإلنسان في »أكل« اإلجهاد، فسوف 

يزداد وزنه ويصاب بأمراض مختلفة.

أسباب العطش عند االستيقاظ صباحا 
تلعب بعض العوامل دوراً في جفاف اجلســم في الصباح، 
في مقدمتها الطقس، وكمية املاء التي مت شربها في اليوم 
الســابق. لكن حتى في الطقس البارد قد يشعر البعض 
بالعطش في بداية اليوم، ألننا نفقد سوائل أثناء التنفس. 
لذلك، ينبغي أن تفرق بــني هذه العوامل ووجود جفاف في 

اجلسم.
تفرز أدمغتنا هرموناً مضاداً إلدرار البول عندما نشعر بأننا 
أصابنــا باجلفاف. ويتم إفــرازه أثناء الليل ملســاعدتنا في 
االحتفاظ بالسوائل ألننا ال نستطيع شرب املاء أثناء النوم.
ويفعل هذا الهرمون شــيئني: يجعلنا نشعر بالعطش، مما 
يدفعنا للذهاب وشــرب املاء، ويخبــر الكليتني بامتصاص 
املزيد من املاء مرة أخرى إلى اجلسم، بدالً من حتويله إلى بول.
وحتدث هذه االستجابة عندما نشعر باجلفاف بنسبة 1-2% 
من وزن اجلسم. فإذا كان الوزن 70 كغم، ومت فقدان 1.4 كغم 
من الوزن على مدار اليوم، فهذا يعني فقدان %2 من سوائل 
اجلسم، ألنه من املستحيل تقريباً أن يفقد األشخاص هذه 

الكمية من الدهون أو العضالت في يوم واحد.
ويعد لون البول األول في الصباح مؤشــراً جيداً على مدى 

رطوبة اجلسم، وكلما مال للون الغامق زاد اجلفاف.
نحن بحاجة إلى اســتهالك نحو لترين من السوائل يومياً، 
وميكن أن يأتــي الكثير منهــا من الطعام الــذي نتناوله 
وخاصة الفواكــه واخلضروات، واألهم مــن ذلك أنه ميكن 

تصحيح فقد السوائل في غضون 24 ساعة..
وتعد مدرات البول من مســببات اجلفــاف، ومنها األدوية 
التــي يصفها الطبيب، ويتطلب تناولها شــرب املزيد من 

السوائـل. 

النجف ـ الصباح الجديد:

النجف  محافظــة  مركــز  في 
كبير  ســوق  هنــاك  القدميــة، 
يعــد عصب احليــاة االقتصادية 
للمدينة، تتفرع منه أسواق عدة 
حتمل أســماًء لهــا ارتباط وثيق 

بتأريخ هذه املدينة.
ســوق  األســواق  هــذه  ومــن 
أو ما يســمى بسوق  الصفارين 
الصفافيــر شــعبياً، والذي يعد 
واحداً من األسواق التي حافظت 
على  احلفاظ  دون  اســمها  على 
أصل املهنة، بســبب تعدد مهن 
أخــرى ال متت ملهنــة الصفارين 

بصلة.
العاملني  أقدم  أحد  رشيد،  احلاج 
في املهنة والــذي حاول احلفاظ 
على تراثها برغم استغناء الناس 
عن األواني النحاسية واالستعانة 
يقول  ورخيصة،  جديــدة  مبعادن 
في حديث إن »الصفارين في هذا 
الســوق كان عددهم باملئات من 
عمال وصناع وأساتذة مهنة قبل 
أكثر من خمســني عامــاً، حيث 
كنــت صغيراً وكانــت هذه هي 
مهنتي التي استورثتها من آبائي 

وأجدادي«.
»املهنــة  أن  رشــيد،  ويضيــف 
أصبحت منقرضــة أو في طريق 
االنقــراض إذ لــم يبقــى منها 
فيها  العاملني  وغالبية  شــيء، 
فارقوا احلياة، وأنا الوحيد موجود 

بالنسبة إلى هذه املهنة«.
وأشــار إلى أن »املهنة منتهية ال 
وجود لها بسبب توفر أدوات أخرى 
مثــل األواني الزجاجيــة وأواني 
الفافون والتي أثرت على املهنة«.

ولفت إلــى أن »املهنة تزدهر في 

بادئ األمر، لكنهــا اآلن ال يوجد 
لهــا رواج نهائيــاً«، موضحا أن 
»مهنــة الصفاريــن التي أعمل 
بهــا منذ عشــرات الســنني ال 
تتعــدى صناعة أوانــي الزينة أو 
منها«.وأكمل،  القدميــة  ترميم 

من  أصبحا  و)املصخنة(  »اإلبريق 
التحفيات«.

الســوق  به  يتمتــع  مــا  ولعل 
اليوم، العدد اخملتلفة من شــتى 
املعادن التي يطلبها املتبضعون، 

بحسب العاملني في السوق.

أميــن، صاحب محل  أبو  املواطن 
»مع  يقــول  منزلية  أدوات  بيــع 
بدأت مهنة  والزمن  الوقت  تطور 
الصفارين تنقرض أو تقل بسبب 
قلة استخدام اجملتمع إلى الصفر 

بوجود مواد بديلة«.
وأوضح أبو أمين، أن »اجملتمع بتطور 
الزمن اجته إلى استخدام البديل 
حيث  النحاســية،  األواني  وترك 
اســتخدام  نحو  التوجه  أصبح 
واستخدامه  املســتورد  الصفر 
منزلي«،  كاســتخدام  ال  كزينة 
الفتا الى أن »تســمية الســوق 
حتــى مــع انقــراض املهنة لم 
تقتصر على اسمه احلالي، حيث 
سمي بعدة أسماء أخرى كعكد 
الســيف وأبو باب الســيف ثم 
سوق احلدادين وسوق الصفارين«.
وتابــع ، أن »تســميته بســوق 
الصفاريــن طغت بســبب كثر 
موجودين  كانوا  الذين  الصفارين 
فيــه وأغلبهم توفــوا ولم يبق 
سوى شخص واحد أال وهو احلاج 
أبو غالب الصفار«، مشــيرا الى 
أن »املهنة انقرضت منذ عشرات 
الســنني لكنهــا ال زالت حتافظ 
على إســمها التراثــي في هذا 

السوق«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
العالــم، كرس  تاريخ  مــدى  على 
جزًءا من جهودهم  البشــر  بعض 
خلدمــة  وأموالهــم  وأوقاتهــم 
البشــرية، من بينهم فئة حققوا 
فــي جميع  واالعتــراف  النجــاح 
أنحــاء العالم، وأثبتوا أنفســهم 
كمشــاهير، وبعد تصدر بعضهم 
بشــكل خاص عناويــن الصحف 
بجهودهم  تتعلق  بتقاريــر  مؤخرًا 
طويلــة،  لســنوات  التطوعيــة 
أعادت تلك األخبــار لألذهان جهود 
التطوعية  األعمال  في  املشــاهير 
العالم، نستعرضهـــا في  حــول 

السطور التالية.

خدمة البيئة
ليوناردو دي كابريو هو ناشــط في 
اجملال البيئــي، وعينته األمم املتحدة 
ممثاًل لها بشأن تغير املناخ في عام 
2014، كمــا عمل علــى عدد من 
األفالم الوثائقية حول الصيد اجلائر 
للحيوانات والبيئة، وفي عام 2016، 
 The« كان منتًجــا تنفيذيًا لفيلم
Ivory Game« أو »لعبــة العــاج«، 

الــذي تناول جتارة العــاج، كما قام 
اخملرج فيشر ســتيفنز، احلائز على 
فيلم  بتصوير  األوســكار،  جائــزة 
ليوناردو دي كابريو، أثناء سفره حول 
العالم لرؤية آثار االحتباس احلراري.

دورها في األمم املتحدة
علــى الرغم مــن شــهرة أدوارها 
وأعمالها الســينمائية، باعتبارها 
أيقونــة للجمــال حــول العالم، 
اإلنساني  أجنلينا جولي  لفت عمل 
االهتمــام أيًضا، ففي عام 2001، مت 

تعيينها ســفيرة النوايا احلســنة 
لشــؤون  املتحدة  األمم  ملفوضيــة 
سافرت  احلني،  ذلك  ومنذ  الالجئني، 
إلى العديد من البلدان التي تعاني 
مــن الفقــر، وتبنت أطفــااًل من 
كمبوديا وإثيوبيــا، وفي عام 2007 
تبنت صبًيا مــن فيتنام، وحصلت 
أيًضا على جائزة جني هيرشــولت 
اإلنسانية من أكادميية فنون وعلوم 

السينما.

مساهماتها اخليرية حول العالم

تشــتهر أوبرا وينفري حول العالم 
باعتبارهــا واحــدة مــن أشــهر 
املتطوعــني في األعمــال اخليرية، 
حيث افتتحت مؤسســة أكادميية 
أوبــرا وينفري للقيــادة في جنوب 
إفريقيــا والتــي تدعــم تعليــم 
الشــابات ومنــو اجملتمــع، وعملت 
أيًضا مع ســتاربكس لتقدمي منتج 
باســمها، وتذهب األموال من تلك 
واعتبارًا  مؤسستها،  إلى  املبيعات 
2012، قدمت أوبرا وينفري  من عام 
أيًضا أكثر من 400 منحة دراســية 

أتالنتا  إلى كليــة مورهاوس فــي 
بجورجيا.

عالج السرطان
إلــى جانب مســيرتها الفنية في 
التمثيل واملوسيقى، ركزت أوليفيا 
نيوتن جون طاقتها أيًضا في أبحاث 
أنشأت  حيث  وعالجه،  الســرطان 
نيوتــن جون للعالج  أوليفيا  مركز 
واألبحاث في ملبورن في عام 2012، 
بسيط  املؤسســة كمرفق  وبدأت 
للمرضــى، ثــم توســعت لتوفير 

أجنحة وإجراء جتــارب عالجية، مع 
لتطوير  رئيســية  بحثية  برامج   6
عالجات لســرطان الثدي واألمعاء 
والرئــة واجللد  واجلهــاز الهضمي 
والكبــد والدمــاغ، وبعــد وفاتها، 
طلبت عائلتها التبرع ملركز أبحاث 
الســرطان اخلــاص بها، بــدالً من 

إرسال الزهور.

مكافحة الفقر
تطوع جورج كلوني مرات عديدة في 
بلدان أفريقيــة، وحتدث عن ضحايا 
االعتداء والتعذيب ومســاعدتهم، 
وشارك في تأسيس عدة مؤسسات 
خيريــة، كما كرســت زوجته أمل 
للعمل  املهنية  الدين حياتها  علم 
اإلنســاني علــى نطــاق دولي من 
دولية  كمحامية  قانونــي  منظور 
في مجال حقوق اإلنسان تعمل في 
األمم املتحدة، ودخلت في شــراكة 
مع شــركة مايكروسوفت إلطالق 
تطبيق ملراقبــة قاعات احملاكم في 
جميع أنحاء العالم، وتضمن عمل 
جهودًا  أيًضا  وزوجته  كلوني  جورج 

ملكافحة الفقر.

سوق الصفافير في النجف األشرف..
حكاية تعزف التاريخ وتقاوم التطور

مشاهير ساهموا في أعمال تطوعية بارزة من أجل تغيير العالم

»ندوب تلمع ذهًبا«.. بريطانية تحّول جراح المرضى ألعمال فنية

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعةـ  الصباح الجديد:
قالــت أكادميية فنــون وعلوم 
الصــور املتحركــة التي متنح 
جوائز األوســكار إنها ستعقد 
الناشطة  الستضافة  أمسية 
واملمثلــة األمريكية ساشــني 
 Sacheen Little ليتــل فيــزر 
feather، وهــي من الســكان 
األصليــني ألمريــكا، لتقــدمي 
اعتذار رســمي عن املضايقات 
التي تعرضت لهــا عام 1973، 
مبالبســها  صعــدت  عندمــا 
الوطنيــة إلعالن اعتذار مارلون 
برانــدو عن عدم قبــول اجلائزة 
معاملــة  ســوء  احتجاجــا 
فـــي  األصلييـــن  األمريكيني 

صناعة الترفيه.
األنبــاء  لوكالــة  ووفقــا 
أن  األكادميية  أقرت  البريطانية، 
املمثلة البالغة من العمر حاليا 
»للمقاطعة  تعرضت  عاما   75
واالعتداء  واملضايقــة  املهنية 
شــخصيا أثناء القاء كلمتها، 
مدى  علــى  ضدها  والتمييــز 

السنوات اخلمسني املاضية«.
رئيســة  فيزر  ليتل  ساشــني 

منظمة املمثلني املنحدرين من 
األمريكيــني األصليني، فوضها 
براندو  األمريكي مارلون  النجم 
اللقاء كلمته عام 1973، عندما 
فــاز بجائزة األوســكار أفضل 
 The Godfather ممثل عن فيلم
األول،  اجلــزء  الروحــي«  »األب 
وعندمــا صعدت إلى خشــبة 
املسرح رفضت استالم التمثال 
الشهير، وتقدمت اللقاء كلمة 
اعتذارا  تضمنت  براندو  كتبها 

عن عدم قبول اجلائزة أو حضور 
احلفل ومشاركة جنوم هوليوود 

الفرح.
للمقاطعة  ساشني  وتعرضت 
مرة  مــن  أكثــر  والســخرية 
خالل 60 ثانية هــي مدة القاء 
كلمتها، خاصة عندما تكلمت 
السلبية  النمطية  الصور  عن 
األمريكيني  معاملــة  وســوء 
األصليني فــي صناعة الترفيه، 
ولكــن مبجرد انتهــاء الكلمة 

التصفيق  من  بعاصفة  قوبلت 
من بعض احلضور.

وارتدت ساشني في تلك الليلة 
زي األمريكيني األصليني ووقفت 
مرددة:  اجلائزة  تســلم  رافضة 
»إنني أمثل مارلون براندو الذي 
طلب منــي أن أقــول إنه ممنت 
لكم بهذه اجلائزة، لكنه يرفض 
تســلمها، بسبب سوء تعامل 
مع  الســينمائية  الصناعــة 

األمريكيني األصليني«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
في جلســات العالج النفســي، 
عادة ما يشير الناس إلى ندوبهم 
العاطفية  وجراحهم  النفســية 
محطم،  »أنا  قبيــل  من  بعبارات 

قلبي مكسور، مدمر متاًما«.
من هنا، جلأت املعاجلة النفســية 
كارول  البريطانيــة  والفنانــة 
ترميــم هــذه  إلــى  هوليــداي، 
اجلــراح والندوب، ولكــن بطريقة 
فنيــة، مســتلهمة فــن ترميم 
اآلنيــة املكســورة واحملطمة مباء 
املعروف  اليابــان،  فــي  الذهــب 

بـ«الكينتسوجي«.
تعاونت »هوليداي« مع املصور رايان 

ديفيز اللتقاط صور املرضى، وبعد 
ذلك قامــت هي بتغطية ندوبهم 
بصفائح رقيقة من الذهب، فباتت 
ذهًبا،  تلمع  اجلارحة  العمليات  آثار 
في دعوة مبطنة إلى التعايش مع 

التجارب السابقة.
مستشــفى  ويســتضيف 
»أدنبروكس« في مدينة كامبريدج 
البريطانية معرضــاً فنيا ألعمال 
»هوليــداي«، البالغــة من العمر 
65 عاًمــا، وفي حــوار مع املعاجلة 
النفســية والفنانة قالت: انه أول 
معربة  ألعمالهــا،  عــام  معرض 
بني  تنقلــه  إلــى  عــن تطلعها 

املستشفيات.

فكــرة  إلــى  وصلــت  كيــف   -
طريقة  علــى  النــدوب  ترميــم 

»الكينتسوجي«؟
هو  لي  بالنسبة  الكينتســوجي 
والتأقلم  للتعايــش  قــوي  مجاز 
أن تكون قويًا  مع األشياء، ميكنك 
وجمياًل في أكثر األماكن احملطمة، 
وطوال مسيرتي املهنية كمعاجلة 
نفسية كانت جتربتي هي أن الناس 
غالًبا ما يتحدثون عن ضغوطهم 
العاطفيــة ويصفونهــا بعبارات 
قبيل »مكسورين، محطمني،  من 
مهشــمني، وغيرها«، لذا ميكنني 
القــول إن الكينتســوجي مفيد 

جًدا وشــافي أيًضا في مثل هذه 
احلاالت.

- أنِت فنانة أم معاجلة نفسية أم 
االثنان مًعا؟

أعتقــد أننــي كالهمــا، فأنا في 
احلقيقة معاجلة نفســية بالفن، 

وهذا أول معرض عام لي.

- بعد إقامته داخل املستشفى، 
هل تخططني لنقل املعرض إلى 

أماكن أخرى؟
الهدف من املعرض هو إلهام األمل 
فاملستشــفى  وذويهم،  للمرضى 
مكان مــن احملتمل أن يتعرض فيه 

أحباؤهم لإلصابة  أو  األشــخاص 
أو اخلضوع لعمليــة جراحية، لذا 
أعتقــد أنه مكان جيــد ملثل هذا 

املعرض.
آمل أن تهتم املستشفيات األخرى 
باســتضافة  املماثلة  األماكن  أو 

املعرض في الوقت املناسب.

- كيف كانت اســتجابة املرضى 
عنــد التحضير للمعــرض؟ وما 

هي قصصهم؟
املعرض  في  املســاهمني  معظم 
متحمســني  كانوا  املرضــى  من 
للغاية، وقــد تعرفت عليهم عن 
طريق شبكة عالقاتي الشخصية 

كاري،  فيونــا  ومنهم  واملهنيــة، 
الكلى، وحتمل  مصابة بســرطان 
 »V« ندبــة على شــكل حــرف 
مقلــوب ومتتــد بطــول خصرها 
من األمــام وتصل إلــى القفص 
الندبـــة  عن  وقالـــت  الصدري، 

»تبـدو رائعـة«.

اإلنســان  يتقبل  برأيك.. كيف   -
أو  ندباته ســواء كانــت ظاهرة 

خفية؟
في احلقيقة أنا لست متأكدة من 
إمكانية قبول كل شــيء لكنني 
أؤمن بأنه ميكننا العيش بشــكل 

جيد مع جتاربنا السابقة.

اعتذار رسمي لناشطة وممثلة أمريكية
يتأخر 50 عامًا
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لندن ـ وكاالت:

الدوري  في  تعثره  ليفربول  واصل 
اإلجنليــزي املمتاز هذا املوســم، 
بتعادلــه مع ضيفه كريســتال 
باالس 1-1 مســاء أول أمس، في 
ختــام اجلولــة الثانيــة.. وأفلت 
ليفربــول مــن الهزميــة، بعدما 
 61 الدقيقة  فــي  التعادل  حقق 
لويس  الكولومبي  جناحــه  عبر 
ديــاز، بعد 4 دقائق من طرد زميله 
نونيز.وحصد  دارويــن  املهاجــم 
ليفربول نقطتني من أول جولتني، 
بعدما تعــادل في املباراة املاضية 
2-2.ووفقا ملا ذكرته  أمام فولهام 
شبكة »ســكاي سبورتس«، بات 
ليفربــول ثاني فريق فــي تاريخ 
الــدوري اإلجنليزي املمتاز، يتخلف 
أوال بالنتيجــة فــي 6 مباريــات 
متتاليــة، قبــل أن ينجــو مــن 
اخلسارة في النهاية )3 انتصارات 
و3 تعادالت(، والفريق الوحيد الذي 
سبق ليفربول إلى ذلك، كان جاره 
إيفرتون الذي حقق األمر ذاته في 
العــام 2012.يذكــر أن ليفربول 
لديــه مباراة مهمة فــي اجلولة 
عندما  املقبل،  ألســبوع  الثالثة 
يلعب بضيافة اجلريح مانشستر 

يونايتد.
وفــي ســياق متصــل، أظهرت 
ليفربول محمد  جنــم  أن  األرقام 
صالح، قدم مبــاراة جيدة، برغم 
أمام  الشباك  عدم متكنه من هز 
اول  ماء   )1-1( باالس  كريســتال 

الشــوط  وتأثر صالح في  أمس.. 
الثانــي بطــرد زميلــه املهاجم 
األوروجويانــي دارويــن نونيز في 
57، ولــم يحصل على  الدقيقة 
للتســجيل. الكافية  الفــرص 
لكن صــالح قدم مبــاراة جيدة 
بشــكل عــام، حيــث أشــارت 
شــبكة »ســكواكا«، إلى قيام 

صالح بصناعة 8 فرص ســانحة 
للتسجيل أمام كريستال باالس.

وأضافــت أن هــذا أعلى عدد من 
قبل  مــن  املصنوعــة  الفــرص 
العب في مبــاراة واحدة بالدوري 
اإلجنليــزي، منــذ أن صنع العب 
فرنانديز  برونو  يونايتد  مانشستر 
العدد ذاته أمام ليســتر سيتي، 

فــي الثامن مــن تشــرين األول 
املاضي.

املهاجــم  وضــع  ذلــك،  إلــى 
األوروجواياني داروين نونيز، فريقه 
ليفربول في موقف صعب، بعدما 
تلقى بطاقة حمــراء، في املباراة 
»آنفيلد«  ذاتهــا، وعلى ملعــب 
مباراته  فــي  ليفربــول  تعــادل 

انطالق  التوالي منذ  الثانية على 
املمتاز، ليكتفي  الدوري اإلجنليزي 

بنقطتني في املركز 12.
وكان ليفربــول متخلفــا بهدف 
زاها، عندما  ويلفريد  أحرزه  وحيد 
احلمراء  البطاقــة  نونيــز  تلقى 
فــي الدقيقــة 57، بعدمــا وقع 
باالس  ضحية الســتفزاز مدافع 

يواكيــم أندرســن، ليوجــه له 
نطحة أســقطته أرضــا.. لكن 
ليفربول متكن من حتقيق التعادل 
بعــد 4 دقاق فقــط، عبر جناحه 

الكولومبي لويس دياز.
ووفقا ملا ذكرته شبكة إحصائيات 
ثاني العب  نونيــز  بــات  »أوبتا«، 
في تاريــخ ليفربول يطرد من أول 
مباراة له بالدوري اإلجنليزي املمتاز 
على ملعــب »آنفيلــد«، بعدما 
ســبقه إلى هذا األمر، اإلجنليزي 
جــو كول أمــام آرســنال العام 

2010، في التاريخ ذاته )15 آب(.
أعلــن االحتاد  من جانــب اخــر، 
اإلجنليــزي لكرة القدم، أول أمس، 
توجيــه اتهامــات إلــى األملاني 
توماس توخيل، مدرب تشيلسي، 
واإليطالي أنطونيو كونتي، مدرب 
توتنهــام، بداعــي خــرق قواعد 
االنضباط.. ودخل توخيل وكونتي 
في أكثر من مشادة فيما بينهما 
خالل مباراة تشيلسي وتوتنهام،  
ضمن منافســات اجلولة الثانية 
مــن البرمييرليــج، ومت طردهمــا 
انتهت  التي  املبــاراة،  بعد نهاية 

بنتيجة 2-2.
وقــال االحتاد اإلجنليــزي في بيانه: 
املديريــن كان غير  »ســلوك كال 
الئــق بعد نهاية املباراة، وســيتم 
 18 منحهما مهلة حتى اخلميس 
أب 2022 لتقــدمي ردودهما اخلاصة 
عــن الواقعة«.وقــال توخيل بعد 
املبــاراة: »كنا مثل العبني نتصارع 
على أرض امللعــب، وكل واحد منا 
كان يقاتل من أجل انتصار فريقه«.

االتحاد اإلنجليزي: سلوك توخيل وكونتي لم يكن الئقا

ليفربول يكرر إنجاز إيفرتون وصالح 
يعادل رقم فرنانديز في البريميرليج

العواصم ـ وكاالت:
توج األملاني ريتشارد رينجر بامليدالية الذهبية لسباق 
املاراثون للرجال، في بطولة أوروبا متعددة الرياضات 
)ميونخ 2022(، اول أمس.. وجنــح رينر في جتاوز مارو 
تيفيري بشــكل مثير خالل األمتار األخيرة ليحصد 
الذهــب.. وبدا تيفيــري في طريقه للفــوز بذهبية 
املاراثــون بعد أن جتاوز األملاني اآلخــر أمانال بيتروس 

خالل السباق الذي جرى في وسط مدينة ميونخ.
ولكن رينجــر اندفع بقوة من اخللــف خالل األمتار 
األخيرة ليمنح أملانيا أول ميدالية ذهبية في ســباق 
ماراثون الرجال، بعد تســجيله زمن ســاعتني و10 
دقائق و21 ثانية.كما تفوق جاشــاو آيال على األملاني 

بيتروس ليحصد امليدالية البرونزية.

تونس ـ وكاالت:
أعلن نادي الترجــي الرياضي التونســي، عن تعزيز 
صفوفه رســميا بالالعب الدولــي األردني، محمد 
فيصــل أبوزريق امللقب ب »شــرارة« الذي وقع على 
عقد ميتد 3 ســنوات. . وجاء هذا االنتداب بطلب من 
املدير الفني لفريق باب ســويقة، نبيل معلول، الذي 

يعرف جيدا إمكانيات هذا الالعب. 
وجتدر اإلشــارة إلى أن محمد فيصــل )24 عاما( بدأ 
مشواره في نادي الرمثا األردني والذي غادره في أيلول 
/ســبتمبر 2019 ليلتحق بالدوري القطري من بوابة 
نادي السيلية الذي انتدبه في إطار اإلعارة مببلغ 346 

ألف يورو.
وعاد شــرارة إلى الرمثا فــي يونيو/حزيــران 2020 
ثــم انتقل في كانون الثاني املاضــي إلى نادي أهلي 
طرابلس الذي تلقى ضربة قوية، بعد وصول خطاب 
رسمي من الفيفا يتمثل بشكوى ضدهما تقدم بها 

الرمثا.
ووقع شــرارة لألهلي لكنه واجه مشكالت بإصدار 
بطاقــة االنتقــال الدولية اخلاصة بــه، لكون ناديه 
السابق الرمثا يعتقد أن الالعب ال يجوز له االحتراف 

حيث ميتد عقده مع فريقه ملوسمني مقبلني.

رينجر يحصد ذهبي 
ماراثون أوروبا

األردني شرارة ينضم 
رسميا للترجي

صالج ضد كريستال باالس

العواصم ـ وكاالت:
ســيمونا  الرومانية  تقدمــت 
هاليــب تســعة مراكــز، في 
لالعبات  العاملــي  التصنيــف 
بني  لتصبح  احملترفــات،  التنس 
صارت  حيث  األوائل،  العشــرة 
عامليا..  السادســة  املصنفــة 
وحققت املصنفة األولى سابقا 
فوزها  بفضــل  القفــزة،  هذه 
الثالثة  للمــرة  تورنتو  ببطولة 
في مســيرتها، حيــث تغلبت 
على البرازيليــة بياتريس حداد 

مايا في املباراة النهائية.
العشرة  املراكز  شــهدت  كما 
اليونانيــة ماريا  األولى تقــدم 
لتصبح  واحدا،  مركزا  ساكاري 
املصنفــة الثالثــة عامليا على 
بادوسا،  باوال  حساب اإلسبانية 
املرتبة  إلــى  تراجعــت  التــي 

الرابعة.
إيجــا  البولنديــة  وتواصــل 

عرش  على  التربع  شــفيونتك 
أمــام  العاملــي،  التصنيــف 
اإلســتونية أنيــت كونتافيت، 
التي حافظت علــى الوصافة، 
أنس  التونســية  واصلت  فيما 
جابــر احتالل املركــز اخلامس.

أرينا  البيالروســية  وتراجعــت 
ســابالينكا إلى املركز السابع، 
أمــام األميركيــة جيســيكا 
بيجــوال الثامنة، واإلســبانية 
 ،)9( موجــوروزا  جاربينــي 
والروسية داريا كاساتكينا )10(.

الدوحة ـ وكاالت:
القطــري لكرة  أعلــن االحتاد 
القــدم، إصابــة الالعب عبد 
الصليبي،  بالرباط  األحرق  اهلل 
ليغيــب رســميا عــن كأس 
العالم »مونديال قطر 2022«.
وقــال االحتــاد القطــري عبر 
»إصابة  »تويتر«:  على  حسابه 
العب منتخبنــا الوطني عبد 
اهلل األحــرق بقطع في الرباط 
الالعب  وســيغيب  الصليبي، 
ملدة 9 أشــهر ممــا يعني عدم 
مشــاركة الالعب في بطولة 
2022«.ويعتبر  العالــم  كأس 
الالعبني  أحد  األحرق  عبد اهلل 
املواسم األخيرة  البارزين خالل 
بالــدوري القطري، ســواء مع 

نــادي الدحيــل أو عندمــا مت 
إعارته لفريق األهلي.وبســبب 
مســتواه الثابت واجليد جعل 

مدرب منتخــب قطر فليكس 
سانشــيز، يســتدعيه دائما، 
وشارك في استحقاقات كثيرة 
وتصفيات  الذهبيــة  بالكأس 
أوروبــا.وكان لعبد اهلل األحرق 
صاحب ال25 عاما من الالعبني 
الذين كان لهم دور مع منتخب 

الشباب واملنتخب األوملبي.
قطــر  منتخــب  وســيلعب 
فــي اجملموعة األولــى بكأس 
اإلكوادور-  تضم  التي  العالم، 
الســنغال- هولندا.وســيبدأ 
مبواجهة  مشــواره  العنابــي 
اإلكوادور في املباراة االفتتاحية 
للبطولة يوم 20 تشرين الثانى 
 )25( الســنغال  ثــم  املقبل، 

وهولندا )29(.

روما ـ وكاالت:
علــى  الســتار  أســدل 
منافسات اجلولة األولى من 
اإليطالي،  الدوري  مسابقة 
عقب نهاية لقاء يوفنتوس 
حسمه  الذي  وساســولو، 
اليوفي لصاحله بنتيجة )3-

0(.. وذكرت شــبكة »أوبتا« 
كرة  بإحصائيات  اخملتصــة 
القــدم، أن اجلولــة األولى، 
مباراة  أي  نهاية  تشهد  لم 
الفوز  بالتعادل، حيث حتقق 
فــي كل اللقاءات.وأضافت 
 3 حتققت  الظاهرة  هذه  أن 
بالكالتشيو  قبل  من  مرات 
 ،)1934-1933( مواسم  في 
و)1971-  )1935-1934)

.)1972
أي أن آخر مــرة حدث فيها 

ذلك كانت قبــل 50 عاما.. 
نابولي  أن  بالذكــر  جديــر 
يتصدر جدول ترتيب برصيد 
األهداف عن  بفارق  نقاط   3
يوفنتوس،  منافسيه  بقية 
ميــالن، أتالنتــا، فيورنتينا، 
ميالن،  إنتر  التسيو،  تورينو، 

سبيزيا وروما.
من جانبــه، أحرز أنخيل دي 
ماريا، اجلناح املنضم حديثا 
لصفــوف يوفنتــوس، أول 
الســيدة  بقميص  أهدافه 
ظهور  أول  فــي  العجــوز، 
رســمي لــه مــع الفريق.

إلى  انضم  قد  أنخيل  وكان 
يوفنتــوس الصيف احلالي، 
بعد  حر  انتقال  في صفقة 
ســان  باريس  عــن  رحيله 
عقده..  لنهايــة  جيرمــان 

»سكواكا«  شبكة  وذكرت 
ماريا  دي  أن  لإلحصائيــات، 
بهدفــه مــع يوفنتــوس، 
متكن من التســجيل في 4 
دوريات من أصــل 5 دوريات 
أوروبيــة كبــرى.. وأضافت 
أن دي ماريــا ســجل فــي 
ريال  مع  اإلســباني  الدوري 
مدريد، في الدوري اإلجنليزي 
يونايتد،  مانشســتر  مــع 
وفــي الــدوري الفرنســي 
مــع باريس ســان جيرمان، 
وأخيرا بالكالتشيو.. وقالت 
ماريا  دي  إن  »أوبتا«،  شبكة 
أرجنتيني  هو خامس العب 
التســجيل  مــن  يتمكن 
في  يوفنتــوس  بقميــص 
القــرن احلالي، بعــد تيفيز 

وبيريرا وديباال وهيجواين.

هاليب تقفز 9 مراكز 
في التصنيف العالمي للتنس

الرباط الصليبي يبعد القطري 
األحرق عن المونديال

افتتاحية الكالتشيو تشهد
 رقما غائبا منذ 50 عاما

هاليب

األحرق
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صكبان الربيعي

إنسانية نجمة 
التنس شارابوفا 

في حلقة خاصة قدمتها قناة الرياضية العراقية ضمن 
زاويتهــا اليومية حتت عوان »هل تعلم« بشــأن بطلة 
العالم الشهيرة بلعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا 
تطرقت إلى كيفية حولت الفقر إلى مليونيرة بروحها 
الرياضية العالية واإلنســانية التي حتلت بها واتهادها 
وشــخصيتها وحســن مثابرتها لتكون بالتالي ممثلة 

للنوايا احلسنة في هيئة األمم املتحدة.
نعم املسيرة الرياضية الواســعة في العالم اعطتنا 
الدروس الكثيرة عن جنوم الرياضة املميزين في العالم 
حيــث قادتهــم ممارســة الرياضة احلقــة بطريقتها 
الشــرعية من الفقر إلــى الغنى، ويكفــي القول ان 
اجلوهرة الســوداء البرازيلي »بيليه« الذي قاد منتخب 
البرازيــل بكرة القدم للفوز بــكأس العالم ثالث مرات 
اعتباراً من عام 1958 بالنسخة السادسة في السويد 
وهو بعمر 17 ســنة، ثم عام 1962 بالنسخة السابعة 
في تشــيلي وبعدها عام 1970 بالنســخة التاسعة 
في املكســيك، ويكفي القــول أن اجلوهرة الســوداء 
الذي مــارس عمل »صبغ األحذية« في طفولته يصبح 
بالتالي اكثر املرشحني لرئاسة دولة البرازيل ملا يتمتع 

به من شهرة جماهيرية واسعة.
والشــيء بالشــيء يذكر طاملا ان احلديث يتضمن عن 
مسيرة البطلة العاملية شارابوفا ب، »الكرة الصفراء« 
التــي كانت فــي طفولتها قد مارســت عمل احللوى 
والشــوكالتة وبيعها على أبنــاء املنطقة للعيش من 
خالل املبالغ التي تتحصل عليهــا، وبعد وصولها إلى 
املنزلة العاملية والشــهرة فتحت محــالً خاصاً لعمل 
احللويات خصص قســم مــن ريعه املادي ملســاعدة 

الفقراء.
وأذا علمنــا ان البطلة الشــهيرة قد أحــرزت بطولة 
وميبلــدون وهي أعلى البطوالت العاملية بالتنس خمس 
مرات لم تنســى حالة الفقر واملعانــاة التي يواجهها 
فقراء العالم، حيث ســاهمت مرات عديدة مبساعدة 
اجلمعيات اخليرية التي مت تشــييدها أو تأسيسها في 
انحاء العالم اخملتلفة وهذه هي الصورة املثلى للرياضي 

االنسان، 
وعندما نعلــم ان البطلة العامليــة بالتنس في ضوء 
عملها اخليــري الدائم لعموم النــاس أصبحت ممثلة 
النوايا احلســنة فــي هيئة األمم املتحــدة وهذا ال يأتي 
بســهولة وامنا تقديرا للمواقــف الروحية العظيمة 
التي يقف فيها هذا الشــخص لدعم مسيرة الناس 
واســعادهم وحتقيــق األهــداف املنشــودى في خير 

البشرية عامة.
خامتة القول كم من رياضيينــا البارزين يحملون مثل 
هذه الصفات احلســنة والرغبة الصادقة في اســعاد 

الناس والعمل لتقدمي عمل اخلير لهم.

متابعة ـ الصباح الجديد:
وصف العراقي أمجد عطوان، جنم الشمال مباراة 
فريقه مع الغرافة التي ستقام اليوم األربعاء في 
اجلولة الثالثــة من الدوري القطــري ، باملواجهة 
الهامــة جدا.. وقال عطوان فــي املؤمتر الصحفي 
الــذي عقد مســاء أول أمــس »تلقينا خســارة 
مفاجئة أمام الســيلية في اجلولة املاضية ، ولذا 
علينا تصحيح املسار في اجلولة املقبلة عبر مباراة 

الغرافة للعودة من جديد لطريق االنتصارات«.
وأضــاف: »بالتأكيــد املهمــة لن تكون ســهلة 
أمــام فريق قوي بحجم الغرافــة ، ولكننا نتطلع 
لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموحات جماهير 
الشمال«.ووجه عطوان الدعوة جلماهير النادي من 
أجل احلضور في أرض امللعب والشد من أزر الالعبني 
ومساندتهم.وختم: »نتمنى حضور اجلماهير ألنها 
الداعم احلقيقي للفريــق، ووجودها في املدرجات 
يعطينا احلافز لتقدمي األفضل وإسعادها في نهاية 

املطاف«.

أمجد عطوان: نسعى لتصحيح 
المسار في لقاء الغرافة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قــررَ االحتــادُ املركزي لكــرِة القدم 
لفرِق  األشباِل  دوري  نهائيات  إقامَة 
للفترة  املمتاز في محافظِة دهوك 
.يذكُر  ولغاية ٢٨/٨/٢٠٢٢  من ٢٠/٨ 
أن الفرق التي تأهلت للنهائياِت هي 
والكهرباء  والطلبــة  اجلوية  القوة 
القاسم.وأســفرت  وفريق  وامليناء 
القرعــُة، التي أجراهــا االحتادُ في 
وقٍت ســابٍق، عن لقاِء فريقي القوة 
مع  الطلبة  وكذلك  وامليناء،  اجلوية 
في  القاسم  وســيكون  الكهرباء، 

حالِة انتظارٍ في الدور األول.
من جهة أخــرى، اجتمعــت جلنُة 
االنضباط فــي االحتاد املركزي لكرة 
القدم للنظرِ في الشكوى املُقدمِة 
من قبل نادي الُشــرطة ضد رئيِس 
الســابق )حســني  الديوانّية  نادي 
العنكوشــي( على خلفيِة أحداث 
ُمباراِة فريقي الشــرطة والديوانّية 

ضمن الدوري املُمتاز.
وَشــرعت اللجنُة فــي حتقيقاتها 
نادي  مُمثــِل  إفادِة  إلى  واســتمعت 
اإلدارية  الهيئــة  ُعضو  الشــرطة 
للنادي)حتســني الياسري( الذي بنّي 
تفاصيَل األحداِث بعد انتهاِء املباراة، 
السلبّي للمشكو  إلى الَدورِ  وأشارَ 
منــه )حســني العنكوشــي( من 
خالل تصريحاتــِه التحريضّية في 
وســائل اإلعالم، كما أكَد أن هناك 
سيناريو ُمعداً سلفاً لهذه األحداث 
الديوانّية  مشجعي  بعض  بظهورِ 
يهتفون ) كلها لعيون العنكوشي 
(، وكما جاَء في اإلفــادِة التحريرّية 

للمشتكي املرافقة طياً.
واســتمعت اللجنــُة إلــى أقواِل 
املشــكو منه الســيد حيدر جابر 
شــهيد، رئيــس الهيئــة اإلدارّية 

املؤقتــة لنادي الديوانّيــة، وقد بنّيَ 
أن الهيئــَة اإلدارّية املؤقتة ال عالقَة 
لها مبا حصَل من حتريٍض للجمهور، 
وأضــاَف أن رئيَس الهيئــة اإلدارّية 
الســابق )حســني العنكوشــي( 
هو الســبُب في إثارِة اجلمهور من 
خالل تصريحاتــه التحريضّيِة في 
وكذلك صفحته  اإلعالِم،  وســائل 
الشــخصّية في مواقــع التواصل 
االجتماعي، وهذا الكالُم أّيدُه األمنُي 
املالي للنادي مثنى عبد الرزاق جابر، 
التحريرّية  إفادتهمــا  فــي  والوارد 

املرافقة طياً.
كما اطلعت اللجنُة على تصريحاِت 
العنكوشي(  )حسني  منه  املشكو 
التلفزيونّية  الرياضّيِة  البرامِج  في 
في خمسِة برامج لقنواٍت فضائّيٍة 
مختلفٍة، كما أشــارَ تقرير ُمشرف 
املباراة بوجــودِ حاالِت جتاوزٍ من قبل 
جمهــورِ الديوانّيــة علــى العبي 
نادي الُشــرطة واملالكاِت التدريبّية 
ـة من خالل رمــي احلجارِة  واإلداريِـّ
وقطــع الُزجاِج وعدم اســتطاعِة 
فريق نادي الُشــرطة من اخلروِج من 

األمنّية،  القوات  تدخل  لوال  امللعب 
واســتمرَ االعتداُء حتى بعد خروج 
الفريِق إلى احلافلة من خالل كسرِ 
زُجــاج احلافلة األمامــي واخللفي، 
يتابُع سيرَ  الديوانّية  وبقي جمهورُ 
حافلــة نــادي الشــرطة، وكذلك 
االطالع على تقرير املُنســقِ األمنّي 
الذي يُبني تفاصيَل مــا حدَث بعد 
انتهاِء املباراة حســب ما أشارَ إليه 

تقرير املشرف.
وملا تقدم، جتد اللجنُة أن تصريحاَت 
املشــكو منه في وســائل اإلعالم 

أدت إلــى حتريــِض اجلمهــورِ على 
وإن  أعــاله،  في  اخمُلالفاِت  ارتــكاب 
التصريحــات دفعت اجلمهورَ  هذه 
وشــّجعته على االعتداِء على وفد 
نادي الُشــرطة، وعلــى الرغم من 
اســتدعاِء املشــكو منه بالكتاِب 
املُرقــم 2808 في 25/7/2022 لبياِن 
دفوعه وتوضيح الشكوى إال أنه لم 
يحضرْ ولم يُقدم معذرًة مشروعًة.. 

عليه قررت اللجنة :
اللعِب  الديوانّية من  اوالً: منع نادي 
ُشــروط  على ملعبــه لعدِم توفرِ 

األمــن والســالمة حســب تقرير 
املشرف حلني استكماِل ُمستلزمات 
إجراِء  وبعــد  والســالمة،  األمــن 
الكشــف املوقعي عليــه من قبل 
جلنٍة ُمختصٍة في االحتادِ اســتناداً 
للمادة 25 / انضبــاط.. ثانيا:  تغرمي 
نادي الديوانّية قيمة األضرار املادّيِة 
احلاصلة في حافلِة نقل العبي نادي 
واحتساب  حتديُد  ويتّم  الُشــرطة، 
األضرار مــن قبل جلنــٍة ُمختصٍة 
من االحتادِ اســتناداً للمــادة 67/4 
)حســني  ُمعاقبة  ثالثا:  انضباط.. 
علي العنكوشــي( باإليقــاِف ملدِة 
العمِل  واحدٍة من مزاولــِة  ســنٍة 
مقدارها  غرامــٍة  مــع  الرياضــي 
لثبوته  دينار عراقي  خمسة ماليني 
التحريض وبــّث روِح الكراهّية من 
التلفزيونّية ومواقع  اللقاءاِت  خالل 
اســتناداً  االجتماعــي  التواصــل 

للمادة 57/1 انضباط.
الشبابي يفوز على الناشئني ودياً

على  الَشــباب  منتخــُب  تغلــَب 
دون  بهدفني من  الناشئني  منتخب 
ُمقابٍل فــي املُباراِة التي أقيمت أول 
أمس فــي ملعِب كربــالء الثانوّي، 
التدريبي  املُعســكرِ  ضمــن  وهي 
املُقام للمنتخبني في مدينِة كربالء 
.. واملباراُة هــي الثانيُة للمنتخبني، 
حيــث ســبق أن حقــَق منتخب 
األولى  ُمباراته  في  الفوزَ  الشــباب 
بهدفني مقابل هــدٍف واحٍد، وتأتي 
اســتعدادًا  املنتخبــني  مباريــاُت 
الشــباب  منتخــِب  ملُشــاركِة 
فــي تصفيــاِت كأس آســيا التي 
منتصف  البصــرُة  تســتضيفها 
الشــهر املُقبل، في حني يســتعُد 
منتخب الناشــئني للمشاركِة في 
القدم  لكــرِة  العرب  كأس  بطولِة 
للناشئني في الثالث والعشرين من 

الشهر احلالي في اجلزائر.

الشبابي يفوز على الناشئين وديًا 
ودهوك تحتضن نهائيات دوري األشبال 

االنضباط تغرم نادي الديوانية وتوقف العنكوشي لمدة عام 

لقطة من املباراة التجريبية بني منتخبي الشباب والناشئني

تقرير 

ساجد سليم*

اربيل بطولة  اختتمت في محافظــة 
املرحلــة الثالثــة من الــدوري املمتاز 
مــن  واســعة  بالدراجات.مبشــاركة 
انديــة الوســط واجلنــوب والفــرات 
االربعة  للفئات  والشــمال  االوســط 
والناشئني  والشــباب  املتقدمني  وهي 
والنساء.. وقبل انطالق املنافسات بيوم 
واحد جرى املؤمتر الفني للبطولة الذي 
عقد في اوتيل امللك بالزا بحضور كافة 
اعضاء االحتاد املركزي للدراجات وممثلي 
االندية املشاركة في البطولة حيث مت 
شرح مفصل عن  السباقات ومسافات 
الطريق من قبل جلنة املسابقات وجلنة 

احلكام في االحتاد.

نتائج  فرقية
واسفرت النتائج النهائية للمرحلة عن 
فوز فريق الصناعة باملركز االول وكوية 
باملركز الثاني واربيل جاء ثالث الترتيب 
اما احلشد الشعبي احتل املركز الرابع 
لفئة املتقدمني .اما منافسات الشباب 

فقــد احرز الترتيب االول نــادي احلدباء 
من املوصل وجاء دهوك ثانيا والصناعة 
الناشئني  منافسات  وفي  الفرق..  ثالث 
جاء نادي الرفاعي بالترتيب االول ونادي 
الدفاع اجلوي باملركز الثاني واربيل احتل 
الترتيب الثالث اما منافســات النساء 
فقد احرزهــا نادي نــوروز باملركز االول 
واالعظمية جاء  الترتيــب  ثاني  واربيل 

باملركز الثالث. 

سباقات ضد الساعة
امــا منافســات اليوم االول لســباق 
الفرقي ضد الساعة لقطع مسافة ٤٥ 
كم جــاء اوال نادي الصناعة وثانيا نادي 
احلشــد الشــعبي وكوية احتل املركز 
الثالث.. وفي سباقات الشباب للفرقي 
ضد الســاعة لقطع مسافة ٣٠ كم 
االول ودهوك  املركــز  نادي احلدباء  احرز 
بالترتيب  والصناعــة  الثانــي  باملركز 

الثالث.
امــا ســباق الناشــئني للفرقي ضد 
الساعة لقطع مســافة ٢٠ كم فقد 
جاء اوال نادي اربيل وحل بالترتيب الثاني 
نادي الدفــاع اجلوي اما نادي الكاظمية 

احتل الترتيب الثالث وفي منافســات 
النساء لســباق الفرقي ضد الساعة 
لقطع مســافة ٢٠ كم جــاء اوال نادي 
نوروز واربيل ثانــي الترتيب واالعظمية 

احتل الترتيب الثالث.

نتائج الفردي العام 
اما النتيجة الفرقية من الفردي العام 
لقطــع مســافة ٨٠ كم حيــث احرز 
نادي احلدباء املركز االول ودهوك باملركز 
الثالث  بالترتيــب  والصناعة  الثانــي 
املنافســة لفئة الشباب..  كانت هذه 
وفي ســباق الفــردي العام للشــباب 
لقطع مســافة ٨٠ كــم االول احمد 
زهير من احلدباء والثاني وهبي سليمان 
من دهوك والثالــث علي عبد املعز من 
احلدباء حيث شارك في هذا السباق ١٧ 
متسابق وخمســة العبني لم يكملوا 

السباق واعتبارهم خارج السباق.
النتيجــة الفرقية من الفــردي العام 
لقطع مسافة ٥١ كم حيث احرز نادي 
الرفاعي املركز االول ونادي الدفاع اجلوي 
باملركز الثانــي واربيل في املركز الثالث 
وكان هــذا الســباق لفئة الناشــئني 

وشارك به سبعة اندية .

بطولة األندية العربية
وبعد نهاية السباقات كانت لنا وقفة 
مع رئيس االحتاد محمود عزيز الذي قال 
ان هذه املرحلة كانــت اكثر من رائعة 
برغم حــرارة اجلو والرطوبة لكن العبي 
الكامل  املراد  االندية اجتهدوا وحققوا 
النديتهم حيث اشــتدت املنافسة في 
ســباق املتقدمني لقطع مسافة ١٢٠ 
كم وكان نادي الصناعة هو االوفر حظا 
بحصد لقب املرحلة وكذلك نادي كوية 

قدم مستوى جيد.
وبــني ان الدراجــات العراقيــة لديها 
اســتحقاقات خارجيــة منها بطولة 
العربية في سورية وسيشارك  االندية 
بهــا نــادي الصناعة واحلشــد ونوروز 
وبرايتي للنســاء وايضا لدينا مشاركة 
في البطولة العربية في االمارات ومن 
خالل هذا التوقف ستدخل منتخباتنا 
معســكر تدريبــي في الســليمانية 

حتضيرا لتلك البطولة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات

الصناعة والحدباء والرفاعي ونوروز أبطال المرحلة الثالثة لدوري الدراجات
مشاركة 4 أندية في البطولة العربية بسوريا

جانب من سباقات دوري الدراجات

متابعة ـ الصباح الجديد:
أحــرز املنتخب الوطنــي لفئات 
واملاســتر  واملتقدمني  الشــباب 
ببنــاء األجســام لقــب بطولة 
التي  الدولية  يونيفرس  مســتر 
اختتمت فعالياتها في العاصمة 
 14 اللبنانيــة بيروت مبشــاركة 
قارات آســيا  منتخبــا ميثلــون 
نــال  واوروبــا، كمــا  وأفريقيــا 
املنتخب العراقي خمس بطاقات 

أحترافية.

العراقي  املنتخــب  العبــو  وتّوج 
بستني وساما منوعا، بواقع اثنني 
ومثلهم  ذهبيا  وعشرين وســاما 
وســتة  الفضية  األوســمة  من 
عشر وســاما نحاســيا ليحرزوا 
لقب البطولة الدولية التي شارك 
فيهــا ما يقــارب الـــ400 العب 
العراق  منتخبــات  ميثلون  والعبة 
ولبنان وســوريا ومصر وفلسطني 
والبحرين  عمان  وسلطنة  واليمن 
والنرويج  وهولندا  والكويت  وقطر 

واليونان والسويد.
يشــار الــى ان العــراق شــارك 
بفعاليات فيزيك شــباب وفيزيك 
فيزيك  و  فئــات  بأربــع  ماســتر 
وفيزيك  فئــات  بأربع  متقدمــني 
ماستر بأربع فئات ومساكلر اوبن 
وكالســيك بــدي بلدنك بخمس 
فئات وكالســيك فيزيك بســبع 
بفئتني  ماستر  وكالســيك  فئات 
وكالســيك ماستر فيزيك بفئتني 

واملوديل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلَن االحتــادُ املركزي لكرِة القَدم، 
موافقتــُه على زيادِة َعــددِ الفرق 
لكرِة  املُمتازِ  الدوري  في  املُشاركِة 
الصاالت إلــى 16 فريقاً ابتداًء من 
إنه  قال  الذي   2023/2022 موسم 
ســينطلق فــي 25 / 10 / 2022.

جاَء ذلك وفق املذكرِة التي رفعتها 
والشــاطئّية  الصاالت  كرة  جلنُة 

إلــى املكتــِب التنفيــذي لالحتادِ 
بحسب بيان لالحتاد .. واشار البيان 
الــى ان »هذه الزيادُة تأتي من أجل 
اتساِع رقعِة اللعبة لتشمل أغلَب 
ُمحافظاتنا، وهو ما ســينعكُس 
العاّم  املُســتوى  على  باإليجــاِب 
للــدوري، وبالتالي تعــّم الفائدُة 
الفنّية على ُمنتخباتنا الوطنّية«.

وبحســب املوافقِة، فــإن »أندية 

والَشــباب  الشــعبّي  )احلشــد 
البصري وآليات الشــرطة وبلدية 
ضمن  رســمياً  أصبحوا  البصرة( 
أنديِة الــدوري املُمتاز الـ)16(، بعد 
أن متَّ إلغاُء الهبوط لهذا املوسم«.
وتقــّررَ أيضــاً انطــالُق دوري كرة 
الصــاالت ملوســم )2023/2022( 
في اخلامس والعشــرين من شهر 

تشرين األول املُقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بالدوري  الناشط  النفط  نادي  أعلن 
املمتاز، جتديد عقــود 11 العبا، إلى 
اجلديد  الوافد  صفقــة  إجناز  جانب 
دهوك..  مــن  قادما  صبــري  أحمد 
وحســب بيــان النــادي، فقد جرى 
التمديــد لالعبــني: »أحمــد عبد 

محمود  شــهاب،  عــدي  الرضــا، 
خليل، أحمد عبــد اجمليد، كرار رزاق، 
محمــد أحمد، حســني علي، ليث 
حتســني، علي رحيم، علي محسن، 

مصطفى طارق«.
وشــهدت األيام املاضية حركة غير 
مسبوقة إلدارة النفط، بإجناز العديد 

االنتقاالت  التعاقــدات خــالل  من 
النفط  اجلارية.ويســعى  الصيفية 
الفني حســن  مديره  قيــادة  حتت 
أحمد، للمنافســة بقوة على لقب 
املقبل،  املمتاز للموســم  الــدوري 
بعد أن جنح من احلصول على املركز 

الرابع في املوسم املنقضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد نادي أمانة بغداد، إجناز ملف 
التراخيص الذي يسمح لفريقه، 
باملشــاركة في الــدوري املمتاز.. 
وقــال فــالح املســعودي رئيس 
أمانة بغداد »مت استكمال جميع 
متطلبــات رخصــة املشــاركة 

فــي الــدوري املمتاز، بعــد إجناز 
كافة املعاييــر التي تتعلق مبلف 
وأضاف   ...»A فئــة  التراخيــص 
ملوقع ناديــه »حرصنا خالل األيام 
املاضية علــى متابعة هذا امللف 
بشــكل دقيق، من أجــل تلبية 

كافة املعايير«.

بغــداد  أمانــة  »إدارة  ونــوه 
الدولي،  املدينــة  ملعب  اختارت 
الســتضافة مباريات الفريق في 
الدوري املمتاز«.وأمت »وزارة الشباب 
والرياضــة أخطــرت إدارة النادي 
مبوافقتها بشــكل رسمي على 

اختيار ملعب املدينة الدولي«.

بناء األجسام يتوجون بلقب مستر 
يونيفرس الدولية 

علي كامل يحرز ذهب البومسي تحت 50 عامًا

دوري كرة الصاالت يبدأ 25 تشرين األول 
بمشاركة 16 فريقا

النفط يجدد عقود 11 العبا

أمانة بغداد ينجز ملف التراخيص 

بغداد ـ الصباح الجديد:
التدريبي  املــالك  أحرز عضــو 
للمركز الوطني لرعاية املوهبة 
علي  بالتايكواندو،  الرياضيــة 
كامــل، الوســام الذهبي في 
بطولة البومسي حتت 50 عاما 
املركزي  أقامها االحتــاد  التــي 
مبشــاركة  مؤخرا  للتايكواندو 
يعد  انه  وقال كامل  واســعة، 
النجاح في رياضة البومســي 
يشــكل إجنازا جديــدا له في 
تعزيــز مســيرته التدريبيــة 
الوطني  املركز  فــي  املتواصلة 

للموهبة الرياضية.
كانت  كبيرة  منافسة  ان  وقال 
الذين  املنافســني  وبــني  بينه 

متيــزوا بتقــدمي األداء الفنــي 
املتميــز أيضا، وأشــار إلى انه 
بعد  الذهبي  الوســام  خطف 
تقدميــه لــالداء األفضــل بني 
اقرانه.. وأشــار إلى ان فعالية 
البومسي اخذت تتطور بشكل 
كبير فــي العراق وهنالك جيل 
جديد فيها ســيكون لهـــم 
شأن كبيـــر فـــي البطـوالت 

املقبلـة. 
وتابــع انه حصــل على تهنئة 
التايكوانــدو  مركــز  مديــر 
للموهوبــني، احمــد عبــاس، 
د.  التدريبي  املــالك  وأعضــاء 
عبد الغفار جباري وثائر خضير 

وفاطمة رعد. علي كامل
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من النادر للغاية أْن جتد َمْن يكشف 
أوراقه للناس ، ويتحدث عن نفسه 

بدّقة ُمَتحاشيا التزويق والتنميق.

--2

اّن بعض االميني ميشي بني الناس 
وهو يحمل كتابا..!!

وبعضهم يسارع الى تزيني غرفة 
االستقبال برفوف من الكتب 

مجلدة جتليدا َفِنّياً زاهَي األلوان ..!!

 – -3

وأما سياسيو الصدفة فانهم 
ينسبون الى انفسهم من الصفات 

والسمات ما شاء لهم الهوى 
والغرور .

وتستشف من أحاديث بعضهم انه 
يرى نفسه النسخَة الفريدة ال في 

السياسة وحدها بل في كل امليادين 
!!..

--4

وقد عثرُت على ما قاله صاحب 
كتاب ) اجلمهرة في أنساب العرب 

( هشام بن محمد الكلبي فوقفُت 
عند ما قاله عن نفسه وكتبت هذه 

السطور فقد كان من القلة التي 
أشرنا اليها .

قال :
" اّن عمي كان يعاتبني على عدم 

حفظ القرآن ، َفَدَخلُْت بيتاً وحلفُت 
أن ال أخرج منه حتى أحفظ القرآن ،

فحفظته في ثالثة أيام .
ونظرُت يوماً في املرآة َفَقَبْضُت 

حليتي بيدي آلخذ منها دون القبضة 
فنسيت وأخذُت ما فوق القبضة ، 
فأنا حفظت مالم يحفظه أحد ، 

ونسيُت مالم ينسه أحد "
أقول :

لئن ذكر الرجل براعته الفائقة 
في حفظ القرآن فانه أشار الى ما 
أصابه من النسيان وهو أمام املرآة 

، وهو بهذا يشير الى ان االنسان 
املوهوب ال يسلم من السلبيات 
فال ينبغي ألحد أْن مُينى بالغرور 

والعجب.
وهنا تكمن العظة .

كشف األوراق ..!

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

حاورها سمير خليل:
فهو  ثــوب خاص،  العراقي  للغناء 
غني بالشــجن واالحاسيس، مرآة 
االنســان  جتليات  تعكــس  امينة 
اختالف  ورغم  وعاطفته،  وهمومه 
الــكالم واللحــن بني ربــوع وادي 
الرافديــن اال ان الغنــاء العراقــي 
دائما مايسمو بكلماته وحلنه النه 
ينتصر للوطــن واهله، واينما يحل 
يبقى  العراقــي  )املغني(  الفنــان 
مرتبطا بحنني البيت االثير، يشدو 
له حتى وان كان في ارض الشتات.

ريتــا وليــم فنانة عراقية شــابة 
االشــتغاالت  متعددة  وموهوبــة 
املانيا،  املوســيقية تعيــش فــي 
متتلك  وهواية،  حرفة  الغناء  متتهن 
حريــة باختيــار اغانيهــا وتضيء 
احلفالت في زوايــا الغربة بكلمات 
واحلان حتمل عبق التــراث العراقي 
باختالف  لتطرب اسماع متابعيها 
عملها  يؤطــر  وما  جنســياتهم، 
ومينحــه حــالوة وخصوصية انها 
تلحن اغلــب اغانيهــا، ريتا وليم 
تتحدث عن فنها )الغناء( وعالقتها 

به وبداياتها فقالت:
اعشــق الغناء منــذ الصغر وأول 
بعمر  كنــت  عندما  مشــاركاتي 
التاسعة وانا في املرحلة االبتدائية 
مختلفة،  فعاليــات  في  اشــارك 
بعدها أصبحت عضــوة في فريق 
احملبة والسالم الكنسي في بغداد، 
ومن أبرز مشاركاتي مع هذا الفريق 
“حفل من أجل الســالم" في قصر 
املؤمتــرات ببغداد، وحني وصلت الى 

املانيا عام 2001إحترفت الغناء".
وتضيف: أنا أستمع جلميع أساليب 

الغناء واملوسيقى العربية والعاملية 
وبلغات مختلفة فهذا الشئ كون 
لي ســتايل خاص مكون من مزيج 
من الشرقي مع الغربي، العازفني و 
الفرق التي ترافقني مختلفة ولكن 
والغرب،  الشرق  بني  خليط  أغلبها 
أنا أعزف على آلة )الطار( في بعض 
واجليتار فاعزف  البيانو  أما  احلفالت 
عليهما كهوايــة، كذلك أنا ايضا 
)صولســت( أغني أغلــب أعمالي 
بشــكل منفرد ويوجد لدي الكثير 
من املشــاركات مع فرق ومشاريع 
مختلفة،إضافة إلى ذلك أنا درست 
ومختصة  اإلعالمــي  التصميــم 

بالدزاين الديجيتالي أيضاً".

وليــم  ريتــا  *وكيــف متســكت 
بالذائقــة العراقيــة رغــم انها 

تعيش في اجواء غربية؟
ســنوات الغربــة الطويلة واحلنني 
إلى الوطن جعلتني أمتســك أكثر 
العراقي ومبوســيقانا وهذا  بتراثنا 
الشي أحاول جاهدة دائماً إلظهاره 
إلى  إضافة  الغربــي،  للمســتمع 
ذلك فــان اجملتمع الغربي متعطش 
وغريبة  جميلة  موسيقى  لسماع 
بالنسبة له وبهذه احلالة أصبحت 
املوســيقى العراقية متأصلة فيه 

أيضاً".
 

االغانــي تغنني؟ وهــل غنيت  *أي 
اغاني خاصة بك كالما وحلنا؟

أغنــي جميــع األلــوان الغنائيــة 
العراقيــة والعربيــة وأحــاول مزج 
الغربــي مــع العربي فــي أعمالي 
األغاني  فأغلب  وبالتأكيــد  اخلاصة، 

اخلاصــة بي هــي من أحلانــي أيضاً 
ومن اغنياتي )حبك كالليل( كلمات 
و)يســعد  احلاني  ومن  الصائغ  فادي 
صباحك( كلمــات داود الغنام أحلان 
حامد الربيعي، واغنية )دارك( كلمات 
خالد أبراهيم وأحلان زيدون حســني 

وآلبوم )شوق قلبي( كلمات 
ســارة تفوح وريتا وليم 
وغيرها  ايضــا  وأحلاني 

من األعمال ".

* كيف هي عالقتك 
باملوسيقى والغناء 
العــراق؟  داخــل 
شــاركت  وهــل 
او  فــي فعاليــات 

مهرجانات فنية؟
تعــاون  يوجــد 
فنانني  وبني  بيني 
داخل  عراقيــني 
وحلمي  العــراق 
بلــدي  أزور  أن 
أن  وأمتنــى  االم 
يتحقــق هــذا 
احللــم قريبــاً، 
لدي  وبالتأكيد 
ت  كا ر مشــا
كثيرة في أملانيا 
وكذلك  وأوروبا 
في كندا والدول 
وأحضر  العربية، 
عــدة  حاليــاً 
أعمال باللهجة 
قيــة  ا لعر ا

والفصحى".

ديالى - الصباح الجديد:
أعلنت الســلطات أنهــا عثرت على 
لوحــة مســروقة للرســام والنحات 
والفنــان اإلســباني، بابلو بيكاســو، 
خــالل مداهمة وكر لتجــارة اخملدرات، 
الســبت املاضي، في محافظة ديالى 
التي قيل  اللوحة،  البالد. كانت  وسط 
الدوالرات«،  بـ»ماليني  تقدر  قيمتها  إن 
في حوزة ثالثة أشخاص ألقي القبض 
عليهم لتورطهم في جتــارة اخملدرات. 

على وفق »ذي آرت نيوز بيبير«.
وقال العقيد بالل صبحي، مدير املكتب 
لدائــرة مكافحة  التابــع  اإلعالمــي 
اخملدرات، في بيان »إن مديرية مكافحة 

اخملدرات نفذت عملية، اعتقلت خاللها 
شبكة من ثالثة متهمني متورطني في 
جتارة ونقل اخملدرات، وضبطت بحوزتهم 

لوحة للرسام العاملي بيكاسو«.
من  الســبت، كجزء  املداهمة،  نُفذت 
عملية أوســع نطاقاً بــدأت في متوز. 
وأوضــح البيــان، أن 1300 مشــتبه 
بهم اعتقلــوا، إضافة إلى ضبط »44 
كيلوغرامــاً من املواد اخملــدرة«، و»37 
كيلوغراماً من املنشطات، مبا في ذلك 

الكريستال«.
ولم تنشــر وزارة الداخلية بعد الصور 
وتفاصيــل أخــرى عن اللوحــة، ولم 
يُصــّدق على كون اللوحة أصلية بعد. 

ولم يُعرف بعد، ما إذا كان قد ُعثر على 
أعمــال فنية أخرى، أو أشــياء ثقافية 
قيمة خــالل املداهمة. ولــم ترد وزارة 
الداخلية العراقية على طلب للتعليق 

حتى وقت النشر.
وأضاف البيــان، أن املداهمات املكثفة 
»لكبــح جتــارة اخملــدرات وترويجهــا 
وتعاطيهــا مســتمرة«، وتتركــز في 
املقاهي وأماكــن أخرى »يتجمع فيها 
الروابط املباشرة  الشباب«. وأشار إلى 
بــني الكثير مــن اجلرائــم وأمناط غير 
قانونيــة من التجارة، مثــل »اخملدرات 
وجتارة  واخلطــف«  والســرقة  والقتل 

اآلثار.

ضبط لوحة مسروقة لبيكاسو في ديالى

 المستمع الغربي يطرب
 لسماع النغم العراقي األصيل

الفنانة المغتربة ريتا وليم:

أربيل - الصباح الجديد:
صرحت الفنانة الكردية السورية، جانيار حسن، أنها فضلت 

اإلقامة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بدالً من دبي 
ألنها كوردية، مبينًة انها ستعمل على الظهور في الدراما 

الكوردية. 
وقالت حسن، إنها "حتب مدينة أربيل، ملا يعتريها من شعور 

غريب، وهي تقيم منذ 10 أيام في عاصمة إقليم كوردستان". 
وأضافت الفنانة املنحدرة من عفرين في روجافا )كوردستان 

سوريا(، أن "لديها خطة عمل في أربيل من أجل املشاركة في 
مسلسل كوردي والسينما الكوردية". 

"لقد عملت على إنشاء أساس لي في الدراما العربية وحان 
الوقت للعمل على ظهوري بني اجملتمع الكوردي عامة، وخاصة 

في أربيل عبر العمل باللهجة الكوردية احمللية في املدينة"، 
وفقاً حلسن.  جانيار، البالغة من العمر 31 عاماً، والتي 

شاركت في عدة مسلسالت سورية، ذكرت أن مشاركتها 
في مسلسلي "باب احلارة، احلرملك"، هما أفضل عمل درامي 

لها، ألنهما يعتبران مسلسلني عربيني شهيرين على مستوى 
الوطن العربي، وليس فقط السوري، وبّثا عبر قنوات عاملية. 

"شاركت في سلسلة مرايا مع الفنان السوري ياسر العظمة، 
وكذلك كانت مشاركتي في مسلسل أبو جانتي، من بطولة 

الفنان سامر املصري، في بداية ظهورها حيث كانت تدرس 
في املعهد إلى جانب العمل، وغيرها الكثير من مسلسالت 
البيئة الشامية"، بحسب جانيار.  وكانت آخر مشاركة لها 

في مسلسل "جوقة عزيزة"، الذي عرض في شهر رمضان 
املاضي، كاشفة أنها شاركت أيضاً في تصوير عمل عاملي 

بني سوريا والكويت.  يذكر أن جانيار حسن، بدأت مسيرتها 
الفنية منذ عام 2010، وهي خريجة املعهد السياحي، ومتتلك 
الفنانة الكثير من املتابعني على منصات التواصل االجتماعي 
اخملتلفة.   شاركت جانيار حسن في الكثير من األعمال الفنية 

الكبيرة على مستوى العالم العربي، والتي ساهمت في 
شهرتها، مثل مسلسل باب احلارة وأبو جانتي ومرايا وجوقة 
عزيزة والوالدة من اخلاصرة، الرومانسية احملرمة، وبعد االنهيار 

وغيرهم.

نينوى - الصباح الجديد:
اعلنت مديرية آثار وتراث نينوى، أن منظمة اليونسكو 

استأنفت أعمالها السبت املاضي بإعمار املواقع األثرية في 
عموم احملافظة.

وقال مدير اآلثـار خير الدين أحمد في بيان اطلعت عليه 
" الصباح اجلديد " إن “فرق اليونسكو استأنفت أعمالها 

اخلاصة بإعمار املواقع األثرية املدمرة نتيجة الهجمات 
اإلرهابية لعصابات داعش التكفيري، خاصة تلك الواقعة 
في أمين املوصل”. وأضاف أحمد، أن “اتفاقاً مت بني املنظمة 
العاملية وفـرق اآلثـار في احملافظة على مواصلة التعاون 

الثنائي بني الطرفني، والعمل سوية إلجناز األعمال اخلاصة 
بالصيانة وإعادة احلياة إلى املواقع األثرية والتراثية بعد أن 

طالتها اليد اإلرهابية التخريبية”.

اليونسكو تستأنف أعمار 
مواقع نينوى االثرية

جانيار حسن : عازمة على اإلقامة بأربيل 
للمشاركة في أعمال فنية كردية

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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متابعة - الصباح الجديد:
العاملية  البــوب  مغنيــة  حتتفل 
طرح  موعــد  باقتــراب  مادونــا 
 Finally Enough ألبومهــا: 
.Love: 50 Number Ones
واســتغلت مادونــا فرصــة 
من  كثير  في  اســتضافتها 
للترويج  احلواريــة  البرامــج 

ابنها  عــن  للحديث  اجلديــد  أللبومها 
املراهق املولع باملوضة، ديفيد، الذي يبلغ 

من العمر 16 عاًما.
التــي حلت ضيفة على  وقالت مادونا، 
 The Tonight Show Starring برنامــج
Jimmy Fallon، إن ابنها يشعر بالغيرة 
الشديدة ألنها كانت ضيفة جيمي على 

عكسه.

وأضافــت، أنها تشــعر بالفخر به ألنه 
يعمل حالًيا على موســيقى خاصة به، 
وببعــض الغيرة ألنه يرتدي مالبســها 

وتبدو أجمل عليه من مادونا ذاتها.
وقالــت مادونا: "األمر مزعــج جدا، إنه 
يرتدي مالبســي ويبدو أجمــل بها، إنه 
يرتــدي فســاتيني حتى وتبــدو أجمل 

عليه".

ارتدى  األمريكية،  "بيبــول"  ووفًقا جمللة 
ديفيد بالفعل الفســاتني في أكثر من 
مناســبة، منها مناســبة في نيويورك 
حيــث ارتــدى فســتانا مــن تصميم 

جوتشي خالل نزهة مع والدته.
ومّثل هذا الفســتان لفتة إلى والدته، 
ألنه مســتوحى من تصميم آخر ارتدته 
مادونا عــام 1993، خــالل افتتاح فيلم 

مــن  وكان   ،Sleepless in Seattle
تصميم أديداس وأحمر بخطوط بيضاء.
ومتتلك مادونا أبناء آخرين، وهم: ميرسي 
جيمــس البالغة من العمــر 15 عاًما، 
وروكو ريتشي 21 عاًما - والتي تشاركها 
مع ديفيــد مــع زوجها الســابق غاي 
ريتشي، ولورد ليون، 25 عاًما، مع زوجها 

السابق كارلوس ليون.

مادونا تشعر بالغيرة: ابني يبدو أجمل مني في فساتيني 

بغداد - الصباح الجديد:
احتفــل املســيحيون، اول امــس 
الســيدة  انتقال  بعيد  االثنــني، 
إلى  السالم  عليها  العذراء  مرمي 
الســماء، وسط دعوات أن يعم 

األمن والسالم في ربوع البالد.
وقــال مدير إدارة كنيســة مرمي 
"نحتفل  هواكيم:  العذراء، 
انتقــال  بعيــد  اليــوم 
العذراء  مرمي  الســيدة 
إلى  الســالم  عليهــا 
السماء، حيث ارتبطت 
قدمياً  املناســبة  هذه 
املزارعــني  باحتفــال 
في  العنب  بحصــاد 
التوقيت ذاته وبالتالي 
بالقداس  التبــارك 

والعنب".
وأضــاف، أنه " في 
وقت السيدة مرمي 
والسيد  العذراء 
عليهما  املسيح 
كان  الســالم، 

املزارعون في وقت حصاد العنب يحتفلون 
من الفرحــة ويكون لهم أشــبه بالعيد 
وقاموا بربطها بعيد انتقال الســيدة مرمي 

العذراء".
وتابع، "حتــى أصبح االحتفال في القداس 
مباركاً ويتم توزيع العنب أشــبه بالقربان 

على أن ال يؤكل من دون غسل".

وأكــد أن "جميع الطوائــف حتتفل بهذه 
املناسبة في اخلامس عشر من آب، ومت عمل 

قداس في الباب الشرقي في املطرانية".
أما سعاد أم هالة، من منطقة حي العدل، 
قالت إن "هذه املناسبة ليست عيدا لكن 
نحن عملنا منها عيداً ألن املســيح عليه 
السالم، أرسل رســالة قبل يوم عن طريق 
املالك وقال للســيدة مرمي عليها السالم، 
انت ســتكونني عنــدي، ما أدخــل الفرح 
في قلبها ألنها ســتذهب إلــى ابنها في 

السماء".
وأشارت إلى أن "املسلمني يشاركون بهذه 
املناسبة منذ مئات السنني، ال سيما وأنها 
تعد طقوساً قدمية وبالتالي نتشارك هذه 

الفرحة ونحن نعيش في بلد واحد".
بدورها، قالت رغد خالد مــن أبناء الديانة 
املسيحية، "هذه املناسبة هي عيد انتقال 
األم مرمي العذراء بالروح واجلسد، وهي فرحة 

مشتركة ألن السيدة العذراء أم اجلميع".
وأضافت خالد، أن "هذه املناســبة روحية 
بقدر ما هي دينية"، مؤكدة أن "الســيدة 
العذراء ال تخيب أحداً سواء أكان مسيحياً 

أم مسلماً أم من أي ديانات".

احتفاالت بعيد انتقال السيدة 
مريم العذراء "ع" إلى السماء

السليمانية - الصباح الجديد:
احتضنــت حديقــة احلرية فــي محافظِة 
احمللية  املنتجــات  مهرجان  الســليمانية، 
واحلرف اليدويــة واملوروثات الفلكلورية، في 
خطوٍة لدعــم املُنتج احمللــي وايجادِ فرص 
عمل لذوي الدخل احملدود واصحاب املشاريع 

الصغيرة.
وقالــت مشــرفة املهرجــان بيان رشــيد، 
ان "املهرجــان متــت إقامتــه بالتعاون مع 
إحــدى املنظمــات املدنية فــي محافظة 
الســليمانية، ويهــدف إلى مد يــد العون 
ألصحاب املشاريع الصغيرة من خالل عرض 
منتجاتهم من أعمال يدوية واكسسوارات 
ومالبس شعبية، لتحسني احلالة املعيشية 

لهم، إضافة إلى خدمــة املواطن من خالل 
تقليل أثمان أسعار املواد املعروضة".

وأضافت رشيد، أن "القائمني على املهرجان 
يهدفون إلى تشجيع احلرفيني املهرة من كال 
اجلنســني فضالً عن تعزيز قدرات النســوة 
العامــالت فــي مجــال األعمــال اليدوية 

والتراثية".
بدوره، قال أحد املشاركني في املهرجان اماجن 
كــرمي، إن "مثل هذه املهرجانــات لها فوائد 
كثيرة ألصحاب املشاريع الصغيرة من خالل 
عرض منتجاتهم أمام املواطنني مباشــرة، 
وحتقيق اســتفادة مادية ألصحاب املشاريع، 
وأيضاً استفادة للمواطنني في احلصول على 

املواد بأثمان أنسب من األسواق الكبيرة".

السليمانية تحتضن مهرجان 
المنتجات المحلية والحرف اليدوية

في بغداد..
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