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خاص - الصباح الجديد :
أفــادت مصادر مطلعــة، أمس 
الصدري  التيار  بأن زعيم  االثنني، 
يتجــه التخاذ  الصدر  مقتــدى 
احلاسمة  القرارات  من  سلسلة 
قبــل نهاية الشــهر احلالي في 
ضوء التطورات السياسية، ولم 
تســتبعد اللجوء إلى العصيان 
املدنــي ما لم يتم حــل البرملان 

والدعوة إلى االنتخابات املبكرة.
يأتي ذلك فــي وقت، أعلنت قوى 
رفضها  التنســيقي  اإلطار  في 
إشراك جهات دولية السيما األمم 
التيار  املتحدة في احلــوارات مع 

الصدري.
وذكرت مصادر مطلعة من التيار 
الصدري إلــى »الصباح اجلديد«، 
أن »زعيم التيار الصدري مقتدى 
تطورات  يتابــع  زال  مــا  الصدر 
األحداث، ويحــاول بني حني وأخر 
أن يوصل رســالة من أجل إيجاد 

مخرج لهذه األزمة«.
وتابعت املصادر، أن »اخملرج الوحيد 
من وجهة نظــر الصدر، هو حل 
البرملان والذهــاب إلى انتخابات 
مبكرة، والعمل على عدم تدوير 
كانت  التي  السياسية  الطبقة 
ســبباً في إيصال العراق إلى ما 

هو عليه حالياً«.
أن »الصــدر قــد يقدم  وأوردت، 
على خطــوات تصعيدية أخرى 
يتم اإلعــان عنها في أي وقت«، 
ينتظر  »اجلميع  أن  على  مشددة 
االحتادية  احملكمة  ســتقوله  ما 

العليا بشــأن الدعاوى املرفوعة 
أمامها حلــل البرملان ومن بعدها 
تصدر التوجيهــات اجلديدة إلى 

املعتصمني«.
ولم تســتبعد املصادر، أن »يتم 
اللجــوء إلى العصيــان املدني، 
إذا وصل الصــدر إلى قناعة بان 
تشهد  لن  السياسية  العملية 
»األيــام  أن  مبينــة  اصاحــاً«، 

األخيرة من الشهر احلالي سوف 
تشهد اتخاذ قرارات حاسمة في 
ضوء ما ســيحدث في العملية 

السياسية«.
وقّللت املصادر من »ترشيح قوى 
اإلطار التنسيقي حلنان الفتاوي 
مــن أجل إجراء مناظــرة علنية 
مع التيار الصــدري«، الفتة إلى 
أن »هذا التوجه يريد منه اإلطار 

الصدريني  إحــراج  التنســيقي 
ولكنه لن يستطيع، كون الصدر 
طالب مبناظرة علنية على أعلى 

املستويات«.
وكان الصدر قد أكد في تغريدة 
رفض  التنســيقي  اإلطار  أن  له 
الذي  العلنية  باملناظــرة  طلبه 

تقدم به إلى األمم املتحدة.
من جانبــه، ذكر عضــو حتالف 

الســاعدي، في  الفتح مرتضى 
إلى »الصبــاح اجلديد«،  تصريح 
إن »زعيــم حتالــف الفتح هادي 
العامــري مســتمر فــي إجراء 
املفاوضات واللقاءات الثنائية مع 

جميع الكتل السياسية«.
وتابــع الســاعدي، أن »حــراك 
العامــري الذي بــدأه بلقاء مع 
رئيــس مجلس النــواب محمد 

احللبوســي ومــن ثــم االحزاب 
الكرديــة في إقليم كردســتان 
جــاءت بالتنســيق مــع اإلطار 

التنسيقي«.
ولفــت، إلــى أن »قــوى اإلطار 
التنسيقي مع إجراء حوار وطني 
داخلي، ال تشترك فيه قوى دولية 
مثل بعثة األمم املتحدة أو االحتاد 

األوروبي«.
»هناك  أن  الســاعدي،  ويواصل 
كانت  عديدة  سياســية  أطرفا 
تنادي عبر وســائل اإلعام بأنها 
الدولية  ترفض إشــراك اجلهات 
لكنها  الداخلــي،  الشــأن  في 
اليوم تدعــو إلى دور أكبر ملمثلة 
األمني العام لألمم املتحدة جينني 

باسخارت«.
أن »باسخارت كان  وشدد، على 
االنتخابات  في  ســلبي  دور  لها 
األخيرة، ونحــن نرفض أن متارس 
أية جهة دوليــة دوراً أكثر مما هو 

مرسوم لها«.
ومضى الساعدي، إلى أن »اخليار 
الوحيد هو احلوار الوطني السيما 
مع التيار الصدري من أجل جتاوز 
في  واإلســراع  الراهنة  األزمــة 

تشكيل احلكومة«.
التيار  معتصمي  أن  إلى  يشــار 
تواجدهم  يواصلــون  الصــدري 
بكثافــة أمــام مبنــى مجلس 
أســابيع،  ثاثة  منــذ  النــواب 
ويســتعدون لتلقــي تعليمات 
جديدة من الصدر بشأن توسيع 

اعتصاماتهم.

اإلطار التنسيقي ال يريد إشراك الجهات الدولية في الحوارات

الصدر يعتزم اتخاذ قرارات حاسمة
من بينها العصيان المدني لحل البرلمان

كربالء ـ الصباح الجديد: 
أعلــن محافــظ كربــاء نصيف 
جاســم اخلطابــي امــس االثنني 
االثري  املوقــع  اغاق  ســيتم  انه 
لقطارة االمــام علي في احملافظة، 
فيما كشــف قائممقــام قضاء 
كرباء، ان املكتبني االستشــاريني 
وكرباء،  بغــداد  جامعتــي  فــي 
اوصيــا بضــرورة تدعيــم الكتل 
الكونكريتيــة في قطــارة االمام 
علــي )ع(، ودعم الصخور املوجودة 
اســيجة  بوضع  القطارة،  حولها 

كونكريتية.
وجــاء قــرار احملافظ عقــب وقوع 
املاضي،  السبت  بعد ظهر  احلادثة 
عندما انهارت تّلة ترابية على مزار 
قطارة اإلمام علي الواقع على بعد 
30 كلم غرب مدينة كرباء، وذلك 
بسبب »تشــّبع الســاتر الترابي 
املاصــق للمــزار بالرطوبة«، كما 

أفادت مديرية الدفاع املدني.
وأوضــح املتحّدث باســم الدفاع 
املدني أن »كثبانــاً رملية وصخوراً 
العالية  الرطوبة  بســبب  انهارت 
علــى مبنــى املــزار« الواقع على 
أرض منخفضــة حتيط بها الرمال 

والصخور. وأضاف أن ذلك »تسبب 
بانهيار نحو 30 باملئة من مساحة 

املبنى«.
وقالــت مديريــة الدفــاع املدني 
العمــل كان متواصــاً طوال  إن 
الليــل. وذكــرت أن فرقها متّكنت 
مــن »إيصال األوكســجني ومياه 
الشرب والطعام للمحتجزين عبر 
ثغرات في كومة الــركام والكتل 
اخلرســانية مع التواصل اللفظي 

املستمر لطمأنتهم«.
وزارة  عــن  بيان صــادر  وحســب 
 6 اســتخراج  »مت  انــه  الصحــة 
إصابات مختلفة من حتت االنقاض 
و 4 حاالت وفاة«، مشــيرة الى ان 
الرعاية  تلقــت  اإلصابات  »جميع 
الطبيــة الازمــة من قبــل فرق 

متخصصة«.
احمللية قررت إغاق موقع  احلكومة 
احلادثــة بالكامــل، لكونه أصبح 
مصــدر خطــر علــى املواطنني، 
احملافظ، ومت تشكيل جلنة  بحسب 
حتقيقة ملعرفة مابســته وإعان 

النتائج فيما بعد.
من جانبه كشف قائممقام كرباء 
حسني املنكوشي عن اسباب وقوع 

حادثة انهيار تلة ترابية في قطارة 
والذي اســفر عن  )ع(  االمام علي 
وقوع ضحايا ومصابني د، مشــيرا 
الــى ان احلكومة احمللية في كرباء 
كانــت حتذر من خطــورة االوضاع 

هناك ، حني بــني ان هذه الصخور 
في فصلي الصيف والشتاء تنتج 
عنهــا حركة، وان التلة هي واحدة 
من املشــاريع اخلاصــة التي قدم 
املكتب االستشاري جلامعة بغداد 

ل جامعة  االستشــاري  واملكتــب 
كرباء تقريراً مفصاً الى احملافظة 
الكتل  تدعيم  ضــرورة  بخصوص 
الكونكريتية فيها، ودعم الصخور 
القطــارة، ووضع  املوجودة حــول 

اســيجة كونكريتية حلماية هذه 
الصخور من السقوط .

واشــار املنكوشي الى ان الصخور 
التي ســقطت يقدر وزن الواحدة 
منها بنحو طن أو اكثر، ما تسبب 
القوا  الذين  الزائرين  بعض  باصابة 
مصيرهم حتــت االنقاض، وخلص 
املســؤول احمللي الى ان فرق الدفاع 
املدني هرعــت الى انقاذ احملاصرين 
ببعض  باالستعانة  االنقاض،  حتت 
املكاتب االستشــارية لتكســير 
الصخــور، الفتا الى حصول حادث 
ســابق شــبيه، في منطقة بحر 
الصدوع في  النجف بسبب وجود 
الصخور، مؤكــداً انه كان يتطلب 
تدعيم الكتــل الصخرية، لكنها 
غابت عــن املســؤولني وحدث ما 

حدث .
قطارة اإلمــام علي في كرباء هي 
واحــدة من املــزارات الدينية، يقع 
كيلومتراً  ثاثــني  مســافة  على 
جنــوب مدينة كربــاء ويعد من 
املزارات التي يرتادها الزوار في شهر 

محرم بصورة خاصة.
حادثة  مســتجدات  آخــر  وفــي 
القطارة، أكــد مدير الدفاع املدني 

في كرباء، العميــد طاهر حميد 
امس االثنني، عدم استخراج اجلثة 

األخيرة العالقة حتت الركام.
»بسبب  رسمي:  تصريح  في  وقال 
انهيار عدد من الصخور التي كانت 
مســتندة ســببت جهــداً ووقتاً 

اضافياً النتشال اجلثة األخيرة«.
وأكــد احلاجــة إلى »وقــت أكثر 
ودخول عمــق أربعة أمتار للوصول 

للجثة األخيرة«.
وكانت مواقع إخبارية أوردت امس، 
املدني  الدفــاع  »فــرق مديرية  إن 
مســتمرة  الســاندة  واألجهــزة 
بالبحث عن أخر جثــة حتت ركام 
القطــارة«، مبينــاً أن »اجلثة التي 
يتم البحث عنها تعود لفتاة تبلغ 

من العمر 14 سنة«.
الضحايا  ذوو  توعد  الســياق،  في 
عدم  عن  املســؤولني  مبحاســبة 
رغم  املوقع  اكتراثهــم خلطــورة 

حتذيرات سابقة. 
وقال علي لفتة ســعد عم عائلة 
»مت  بكاملهــا:  ضحيــة  راحــت 
إباغ املســتثمر قبل فترة بوجود 
لقد  املــكان،  النهيار  احتماليــة 
حصــل بالفعل ذلــك، ونحن من 

دفعنا الثمن بســبب املســتثمر 
وبســبب تواطــؤ احملافظ نصيف 
اخلطابــي، وأنــا أحملــه كافــة 
املسؤولية، سوف أقوم مبقاضاتهم 
قانونياً، وحســابنا عسير معهم، 
لدي سبعة اشــخاص من عائلة 
ارواحهم في هذا  شقيقي فقدوا 

املزار«.
تفاصيل  يــروون  عيــان  شــهود 
حلظة وقوع احلادثة وااللم يعتصر 
قلوبهــم علــى فاجعــة هــزت 
مشاعر العراقيني، ومحمود عاوي 
أحدهــم: »احلادثة وقعــت قرابة 
الســاعة الواحدة والنصف ظهراً 
السبت، تواصل والد أحد الضحايا 
عن طريق الهاتف احملمول مع ابنه 
وحتدث معــه، لكن بعد مرور أكثر 
من ساعة ونصف حاولنا االتصال 
بــه دون أي اجابة، عنــد اتصالنا 
بــه ســألناه مــن بجانبك حتت 
االنقاض؟، قال هناك عائلة بجواري 
بيننــا صخور ونحن منقســمون 

بزاويتني«. 
ومن حديــث ذوي الضحايا يتضح 
ان معلومات كانت متوافرة بشأن 

احتمالية انهيار املزار.

المكتبان االستشاريان لجامعتي بغداد وكربالء اوصيا سابقا بتدعيم صخور المزار لمنع سقوطها
المحافظ يتخذ قرارا بغلق الموقع األثري لقطارة اإلمام علي وذوو الضحايا يتوعدون المسؤولين

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

توسع الصين في العراق يثير مخاوف
6اقتصاديين من وقوعه في فخ الديون لبكين اعتراف إسرائيلي بضربة استباقية لدولة 

3بعيدة عن حدودها وتكهنات بانها اليمن

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  االحتاديَّة  النزاهة  هيئة  أعلنت 
االثنــني، صدور أمر اســتقداٍم بحقِّ 
مسؤولني ســابقني في وزارة النقل؛ 
باجلهتني  العمدي  الضرر  إلحداثهما 

اللتني كانا يعمان فيها.
الهيئة،  فــي  التحقيقــات  دائــرة 
وفي معرض حديثهــا عن تفاصيل 
القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها 
إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمه 
حتقيــق الرصافة اخملتصــة بقضايا 
النزاهــة أمر اســتقداٍم بحقِّ مدير 
الشــركة العامة خلدمــات املاحة 

األسبق  العام  واملدير  األسبق  اجلويَّة 
لدائــرة العقــود والتراخيص فيها؛ 
جراء اخملالفــات املرتكبة في العقود 
املبرمة مع إحدى الشركات األجنبيَّة 

للماحة اجلويَّة.
« أمر االســتقدام  وتابعت الدائرة إنَّ
صدر وفــق احكام املــادة )٣٤٠( من 
أنَّه  إلى  العقوبــات«، الفتــًة  قانون 
»جاء جــراء اخملالفــات املرتكبة في 
الشــركة  بني  كافــة  التعاقــدات 
اجلويَّة  املاحــة  العامــة خلدمــات 
وشركة )سيركو( البريطانيَّة ملراقبة 

ة العراقيَّة«.  حركة اجلويَـّ

وتنــص املــادة )٣٤٠( مــن قانــون 
العقوبات العراقي على أنه: »يعاقب 
بالســجن مدة ال تزيد على ســبع 
ســنوات أو باحلبــس كل موظف أو 
مكلف بخدمة عامــة أحدث عمداً 
ضرراً بأمــوال أو مصالح اجلهة التي 
يعمــل فيها أو يتصــل بها بحكم 
األشــخاص  بأمــوال  أو  وظيفتــه 

املعهود بها إليه«.
ويذكــر ان عقد املاحــة اجلوية مع 
انتهت  البريطانية  “سيركو”  شركة 
مدته في بداية عام 2014، لكن عمل 
مستمرا،  بقي  البريطانية  الشركة 

حتــى أبلغــت احلكومــة شــركة 
“ســيركو” بأنها ليست بحاجة إلى 

العقد بنهاية العام 2020.
جاســم  احلكمة”  “تيار  عضو  وكان 
بخاتــي، قال فــي وقت ســابق، إن 
شركة “سيركو” تستلم األموال دون 

الرجوع الى احلكومة العراقية.
ووفــق بخاتي، هنــاك أكثر من 200 
طائــرة تعبر أجــواء العــراق يوميا، 
وتُدفــع 3 آالف دوالر لــكل طائــرة 
التي تتصرف  وشركة “سيركو” هي 
بهــا، فضا عن أن عائــدات األجواء 
العراقية “تنزل في حساب بريطاني”.

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
تدفع البطالة وانعدام فرص العمل 
باالف الشــباب الــى الهجرة وترك 
اقليم كردستان بحثاً عن مستقبل 

افضل.
وبينمــا كشــف رئيــس منظمة 
القمــة ملتابعة شــؤون املهاجرين 
اري جــال عــن ارتفــاع كبير في 
عضو  حذر  املهاجرين،  مســتويات 
في برملان االقليم مــن مغبة عدم 
جتاوب حكومة االقليم مع مشكلة 

البطالة املستفحلة في االقليم.
واوضــح كاروان كزنيــي في مؤمتر 
صحفــي عقده امــام مبنى برملان 
االقليــم، تابعته الصبــاح اجلديد، 

ان هنــاك ارقامــاً مخيفــة لعدد 
العاطلني عن العمــل في االقليم، 
670 الــف عاطل  ســتصل الــى 
االربع  الســنوات  خال  العمل  عن 
ان  االقليم  املقبلة، على حكومــة 

تقوم بتوفير فرص عمل لهم.
وتابع ان هذا العدد سيتجاوز املليون 
شاب عاطل عن العمل خال عشر 
تفعيل  ضــرورة  مؤكدا  ســنوات، 
قانون القــروض الصغيرة التي من 
توفر للشــباب فرصة  ان  شــأنها 
للحصول على عمــل في القطاع 
اخلاص، بعــد توقف التوظيف على 

املاك احلكومي الدائم.
وحــذر كزنيي مــن ان عدم معاجلة 

باستمرار  البطالة سيتسبب  ازمة 
هجــرة ، مطالبــاً برملــان االقليم 
باالســراع فــي تشــريع القوانني 
مالياً  الشــباب  لدعــم  الازمــة 
وتســهيل حصولهم علــى املنح 

والقروض الصغيرة .
واكــد انه خال الســنوات املقبلة 
الى  البطالة  مشــكلة  ستتحول 
ازمة حادة كبيرة تهدد مســتقبل 
الشــباب واالجيــال القادمــة في 

كردستان.
واوضح رئيــس منظمة القمة اري 
جال في تصريح للصباح اجلديد، ان 
هجرة الشباب في االقليم اصبحت 
ظاهــرة خطيرة تهدد مســتقبل 

االقليم، خصوصاً بعد مصرع املئات 
منهم في البحر والطريق الى اوربا.

وتابع، جال ان عــام 2021 املنصرم 
شهد وفقا لبعض االحصاءات التي 
حصلــت عليها منظمتــه هجرة 
وعائلة من  70 الــف شــباباً  نحو 
غالبيتهــم من محافظات  العراق 

االقليم نحو اوربا وامريكا وكندا.
وكشــف جــال عــن ان اغلــب 
املهاجرين يقومون ببيع ممتلكاتهم 
هنا في االقليم ويســلكون طريق 
الاعــودة، وينفقون امــواال طائلة 
للوصول الى احــدى الدول االوربية، 
التي اتخذت بدورها اجراءات صارمة 

منعا لوصول املهاجرين اليها.

ارتفاع مستويات هجرة الشباب في االقليم نحو مصير مجهول محكمة تحقيق الرصافة تستقدم مسؤولين سابقين
في النقل لشبهات بعقود المالحة الجوية

تحذيرات من مخاطر كبيرة للبطالة وانعدام فرص العمل سيركو تتقاضى أجور مرور الطائرات وتضعها في حساب بريطاني

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفاد عضو مجلس النواب عن كتلة 
احلــزب الدميقراطي الكردســتاني 
شــيروان الدوبرداني امس االثنني ، 
بعدم طرح موضوع عقد جلســة 
للبرملــان خــارج بغــداد، في حال 
رئاسة  مرشــح  على  الكرد  اتفاق 

اجلمهورية.
وكانت انباء تداولت حصول اإلطار 
التنســيقي على »موافقة« الكرد 
بعقــد جلســة مجلــس النواب 
االحتــادي خــارج بغــداد، في حال 
الكرديني  احلزبــني  بــني  االتفاق  مت 
الرئيســني علــى مرشــح واحد 

لرئاسة اجلمهورية.
وقال النائب شيروان الدوبرداني »ال 
اعتقد ذلك، ألنهم يعلمون انه في 
حال مت اتفاق داخل البيت الشيعي 
على عقد جلســة مجلس النواب 
فلن  الوزراء  رئيس  على  والتصويت 

يكون هناك عائق بعقد اجللسة«.
وأوضــح الدوبرداني أنه »ينبغي ان 
توافــق حقيقي بني  يكون هنالك 
الصدري،  والتيار  التنسيقي  االطار 
لــذا لم يطرح احد هــذا املوضوع 
امامنا«، مشــيرا الى ان »املشكلة 
ليســت كردية – كرديــة، بل في 

داخل البيت الشيعي«.

بغداد - الصباح الجديد:
دعا أســاقفة الكلدان في العالم 
امس االثنني، السياسيني العراقيني 
إلعطــاء األولويــة ملصلحة الباد 
ووحدة أراضيها، وخدمة املواطنني.

وذكر إعــام البطريركية في بيان 
أن  الصبــاح اجلديد  اطلعت عليه 
“أســاقفة الكنيســة الكلدانية 
فــي العالــم يوجهون نــداء إلى 
مبناسبة  العراقيني  السياســيني 
انعقاد مؤمترهم الســنوي برئاسة 
غبطة البطريرك الكاردينال لويس 

روفائيل ســاكو للفترة من 27-21 
آب 2022 في الصــرح البطريركي 

باملنصور – بغداد”.
وجاء في البيان، “أن العراق لم يعرف 
عشرين  منذ  واالســتقرار  الهدوء 
السياسي  االنســداد  وجاء  سنة، 
احلالي، فانعكس سلباً على الوضع 
االجتماعي واالقتصادي، لذا نهيب 
بكم إلعطــاء األولويــة ملصلحة 
الباد ووحدة أراضيها، وســيادتها 
الذين  املواطنني  وخدمــة  وامنها، 

أتعبتهم األزمات املتراكمة”.

الدوبرداني: عقد جلسة للبرلمان
خارج بغداد لم يطرح امامنا

األساقفة الكلدان يطالبون بحكومة 
نزيهة تصلح شأن البالد وتنهي الفساد

بغداد - الصباح الجديد:
حّذر النائب عــن محافظة البصرة، 
من  االثنني،  امــس  الربيعي  أحمــد 
كارثة بيئية تهدد شــط العرب بعد 
تغير لون املياه نتيجة تأثرها باللسان 
امللحــي من البحــر وازديــاد تركيز 
األمــاح، فضاً عن انتشــار كميات 
كبيرة مــن الطحالب التي قد تكون 

سامة.
وقال الربيعي في بيان: »نطالب وزارة 
البيئة متمثلــة ب مديرية البيئة في 
االخرى  اخملتصة  واجلهــات  احملافظة، 
واحلكومــة االحتادية واحمللية، وكذلك 
جامعة البصرة كليــة علوم البحار 
الازم  واتخــاذ  باملوضوع  لاهتمــام 
حفاظاً علــى أرواح النــاس مضافاً 

اليهــا الضــرر الذي يلحــق بالثروة 
الســمكية واحليوانيــة والزراعيــة 
نتيجــًة لتغير لون املياه في شــط 
بسبب  امللحي  التركيز  وزيادة  العرب 
تأثره باللســان امللحي البحري وقلة 
اإلطاقــات املائية مــن ناظم قلعة 
صالح، والذي نتج عنه ايقاف الكثير 
من محطــات ضخ امليــاه وبالتالي 

شحة مياه االسالة لدى املواطنني«.
ولفت إلى »انتشار كميات ك بيرة من 
قد  والتي  بأنواع مختلفة  الطحالب 
تكون ســامة«، داعياً إلى »استنفار 
اجلهــود العلمية والعملية للجهات 
اخملتصة للكشــف عن سمية هذه 
الطحالــب وآثارهــا والعمــل على 

معاجلتها«.

تحذير نيابي من كارثة بيئية في شط 
العرب ومطالبة بحلول استراتيجية له



البصرة ـ سعدي السند:

تتصاعد حملة اعمار بناية قصر 
الثقافــة في البصــرة من قبل 
منظمة اليونســكو وبالشكل 
اخملططــات  تضمنتــه  الــذي 
اعدتهــا  التــي  الهندســية 

املنظمة.

جهود كبيرة لتنفيذ فقرات 
العمل بشكل دقيق ومدروس

فقد شــهد قصر الثقافة أوائل 
فنيا  تواجــدا  األســبوع  هــذا 
وهندســيا موســعا مــن قبل 
اجلهــات ذات العالقــة لتفيــذ 
تضمنتهــا  التــي  الفقــرات 
اخملططــات التي تخــص بناية 
القصــر حيث اشــار منســق 
اليونسكو  جهة  من  املشــروع 
ان  الى  الســيد بالل احلمايــدة 
الشــركة املكلفــة مــن قبل 
اليونسكو لتنفيذ مهمة اعمار 
القصــر تبــذل جهــدا موفقا 
ومدروسا ودقيقا لتنفيذ فقرات 
العمل وبأشراف من قبل اللجان 
الثقافة  وزارة  قبــل  املؤلفة من 
واحلكومــة احمللية فــي البصرة 
والــذي من املؤمل اجنــاز العمل 

فيه نهاية العام احلالي.
شــهدت  اجلديــد”  “الصبــاح 
جانبــا مــن اجتماع تشــاوري 
ضم احلمايــدة واملهندس قصي 
منظمــة  ممثــل  الشــمخاوي 
اليونســكو في البصرة وممثلني 
هما  املنفــذة  الشــركة  عــن 
املهندس عبداملطلب جبار مدير 
جمانة  واملهندســة  املشــروع 
التخطيط  النجــم مســؤولة 
والذين  الشــركة  في  واملتابعة 
ناقشــوا تفاصيل عــن فقرات 
املشروع وتوقيتات اجنازها اضافة 
الــى املهــام التي قامــت بها 
الشــركة املنفذة في العشرين 
من شهر متوز املاضي في تهيئة 
القصر للحملة وعزل املوجودات 
في اماكن مخصصة ليتســنى 
للعاملني تنفيذ فقرات املشروع 
بالشكل الصحيح مع احملافظة 
القصر  بناية  مايخص  كل  على 
الهندســية  تشــكيالتها  من 
وغيرها  كالشناشــيل  التراثية 
واكدوا ايضــا ان احلادي والثالثني 

املاضــي كانت  متوز  من شــهر 
اعمار  ملشــروع  االكبر  املباشرة 
القصر بعد ان جرى في العشرين 
من شــهر متوز تهيئــة القصر 

للحملة.
تبديل بعض مقاطع 

الشناشيل املتآكلة والتالفة 
القدمية و املتهالكة

وشــهدت بنايــة القصر خالل 
اجلديد حضورا  الصبــاح  تواجد 
وواسعا  كبيرا  وفنيا  هندســيا 
من خالل تواجد ممثلني عن جميع 
الى  اضافة  العالقة  ذات  اجلهات 
املتدربني من الشــباب املتدربني 
في مركــزي التدريب املهني في 
البصرة وفي خــور الزبير والذين 
اليونســكو  منظمة  أدخلتهم 
على نفقتهــا ليكونوا جزءا من 
البيوت  تأهيــل  اعــادة  عملية 
ان  بعد  البصــرة  فــي  التراثية 
اكتســبوا مهــارات فنيــة في 

عــدد مــن التخصصــات التي 
ومنها  البيــوت  حتتاجها هــذه 
البنــاء واخلرســانة و النجــارة 
الكهربائيــة  والتأسيســات 
اليوم  تواجــدوا  حيــث  وغيرها 
لترتيب بعض األمور التي تخص 
تبديل بعض مقاطع الشناشيل 
و  القدمية  والتالفــة  املتآكلــة 
املتهالكة ووضع مقاطع جديدة 
الغرض حيث  مت تصنيعها لهذا 
ان احلكومــة احمللية في البصرة 
قــرارا مهما كحكومة  اتخذت 
بألزام  البصــرة  فــي  محليــة 
الشــركات التي ســتعمل في 
اعادة تأهيــل البيوت التراثية أن 
يكــون هؤالء الشــباب هم من 
الشــركات  تلك  ســيعمل مع 
والفنية  الهندســية  وكوادرها 
ألنهم تدربوا واكتســبوا اخلبرة 
اعمار  مايخــص  لــكل  املميزة 
وصيانة هــذه البيوت خصوصا 

وأنهم دخلوا الــى هذه الدورات 
كعاطلني عــن العمل وحتققت 
املهــارة املطلوبة ليكونوا  لهم 

جزءا من هذه احلملة.
بناية قصر الثقافة يعود تاريخ 

بنائها الى نحو قرن
يعود  الثقافــة  ان قصر  يذكــر 
بناه  الى نحو قــرن وقد  تاريخه 
الكعبي وهو  الشــيخ خزعــل 
بناؤه  ويتميز  اآلن قصر حكومي 
من هندســة معمارية في غاية 
حيث  الفني  والتنــوع  اجلمــال 
استقبلت البصرة بناء هذا النوع 
بأهتمام كبير  الشناشــيل  من 
وعمد اهلها إلى إغنائه بالعديد 
مــن املفردات ســواء في مجال 
العمارة ومواد البناء ام في مجال 
النقوش والزخــارف وقد تنوعت 
الشناشيل في الشكل واحملتوى 
الذوق  مــع  متطابقة  وجــاءت 
حرية  بســبب  هذا  وجاء  العام، 

وسهولة  اخلشــب،  في  احلركة 
وأن شناشــيل  بــه  التصــرف 
البصــرة حافظت على طابعها 
بالزخارف  اخلاص، فهي مطعمة 
املتناظرة مع الفسيفساء. ونرى 
أن أهمية الشناشيل ال تنحصر 
في خصائصها الفنية فقط، بل 
تتعداها إلــى أهمية اجتماعية 
إذ جاءت الشــبابيك ذات  أيضا، 
املشبكات اخلشبية البارزة على 
صورة مثلثات مســننة متباينة 
ومتوافقة مع القيم االجتماعية 
الشــبابيك  وشــكل  احملافظة 
املطلــة على األزقة والشــوارع 
تســمح ألهل الــدار ان ينظروا 
بينما ال  الزقــاق،  أي  إلى اخلارج، 
يســتطيع املارة ان يــروا ما في 
الداخل.. وهــذه اخلاصية مهمة 
بعد  وهناك  للنســاء  بالنسبة 
مينح  للشناشيل  آخر  اجتماعي 
املزيد من  بــه  املزودة  الدور  نزالء 

جيرانهم،  مع  الطيبة  العالقات 
ألن وضع الشناشيل في الطابق 
العلوي من املنزل أدى إلى تقارب 
الشناشــيل،  بيــوت  ســكان 
بحيــث يســمح للعوائــل ان 
التحايا واالخبار وشــتى  تتبادل 
األحاديث من خالل الشناشــيل 
و يرى املهندســون املعماريون ان 
االكتشــاف األهم في مادة بناء 
وأن  اخلشــب،  هو  الشناشــيل 
مادة اخلشــب، خلفتها، سمحت 
لسكان املدن العراقية ان يرفعوا 
بيوتهم إلى طابــق ثان من غير 
مخاوف من طبيعة األرض فضال 
عمــا تؤلفــه الشناشــيل في 
الزقاق الواحد من نسق معماري 
ذي ابعــاد هندســية جميلــة؛ 
ارتفاع واحد سواء عن  ألنها في 
مســتوى ارض الزقــاق ام على 
مســتوى إطاللتها أو طلعاتها 

اخلارجية.

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:
في اطار االهتمام الذي يوليه السيد 
وزير الداخلية عثمان الغامني ومبتابعة 
وكيل الوزارة األقدم األستاذ )حسني 
العوادي( وباشــراف مباشر من قبل 
مدير عام ادارة املوارد البشرية اللواء 
احلقوقي حســني سبهان الساعدي 
فــي   )98953( البرقيــة  ومبوجــب 
14/8/2022 املوجهة الى تشــكيالت 
ومفاصــل وزارة الداخليــة . الزمت 
الوزارة تزويدها باســماء املفصولني 
املطرودين  وكذلك  منتســبيها  من 
واملستقيلني وامللغى اوامر تعيينهم 
لعدم التحاقهم السيما املستوفني 
باالعادة  اخلاصة  القانونية  للشروط 
الــى اخلدمة والذين تعــذر ادراجهم 

في محاضر اللجان السابقة وارسال 
احملاضر املشــكلة في دوائــر الوزارة 
بصــورة مفصلة ّموحدة  بشــكل 
 )C.D( ورقي  + محملــة على قرص (
تتضمن املعلومــات التالية ) الرتبة 
الرباعي  واالسم  الصريحة  والدرجة 
واللقــب والتولد واســم االم واألمر 
الوكالة  من  الصادر  بالتعيني  األداري 
االدارية حصراً اضافة الى األمر االداري 
او  او االســتقالة  الطرد  او  بالفصل 
الغــاء امر التعيني لعــدم االلتحاق 

واملوقف اجلنائي واألمني والطبي . 
 واشــارت الــوزارة ان هنــاك بعض 
التوصيات التــي تضمنتها البرقية 
لدى مديريــات الــوزارة كافة والتي 
في  تصب  التي  األجــراءات  تتضمن 

الصالــح العــام  . وحمّلــت وزارة 
الداخليــة )الــوكاالت واملديريــات( 
املســؤولية االداريــة والقانونية في 
حال اضافة اي اســم خارج الشروط 
وارســال  بها  املعمول  والضوابــط 
محاضر اللجان مصادقة من قبل آمر 
الضبط االعلى مع قوائم االســماء 
بكتاب رسمي بيد ضابط مخول في 
الرسمي  الدوام  نهاية  اقصاه  موعد 
 )29/8/2022( املقبــل  االثنــني  ليوم 
للخدمة  باعادتهم  النظر  وســيتم 
اصولياً عند توفر الدرجات الوظيفيه 
والتخصيصــات املاليــة.  واهابــت 
من  باملســتقيلني  الداخليــة  وزارة 
منتســبيها الى مراجعــة دوائرهم 

للتاكد من معامالتهم .

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزير الصناعة واملعادن منهـــل  بحث 
عزيـز اخلبـاز تلبية حاجة وزارة الزراعة 
تعمل  التــي  احملورية  املرشــحات  من 

بالطاقة الشمسية .
ووجه الوزير بعقد اِجتماع لشــركات 
جميــع  لدراســة  املعنيــة  الــوزارة 
التفاصيــل اخلاصة مبنظومــات الري 
بالــرش احلديثــة بأنواعهــا واملُعدات 
واآلليــات التي باإلمكان ان يســتفاد 
املُزارعــني وكيفيــة تغذيتها  منهــا 
بالطاقــة الشمســية وتقدمي موقف 

بنتائج االِجتماع .
كما وجه الوزير بعقد لقاء فني ُموسع 
في نهاية الشــهر اجلاري بــني اخلُبراء 
املُشاركة  اخلاص  القطاع  شركات  من 
في  والفنية  الهندســية  واملــالكات 
شركات الوزارة ذات اإلختصاص وتقدمي 
التي  عرض توضيحــي عن املرشــات 
ســيتم جتميعهــا وإنتاجهــا محلياً 
وُكّل  املُتحققة  اإلقتصاديــة  واجلدوى 
بعملها  املُتعلقة  الفنيــة  التفاصيل 
بغية  الفالحني  لــدى  وإســتخدامها 
اخلروج برؤيــة وحصيلــة نهائية يتم 

تقدميها وعرضها ِخالل املؤمتر املُشترك 
وزارتي  بــني  بالتنســيق  املُزمع عقده 
الصناعــة والزراعة وإحتــاد اجلمعيات 

الفالحيـة . 
الدائرة  ُمدير عــام  االجتمــاع  وحضر 
العامني  واملُــدراء  الــوزارة  الفنية في 
لشــركات الكهربائيــة واإللكترونية 
وصناعة السيارات واملُعدات والشركة 
والُقدرة  اإلتصــاالت  ملُعــدات  العامة 
وشــركة الــزوراء العامة والشــركة 
وُمدير  اإلنشــائية  للصناعات  العامة 
شركة القطاع اخلاص املُشاركة وعدد 
من املعنيني واخمُلتصني في الشــركات 

املذكـورة .
وكان وزيــر الصناعة تــراس اِجتماعاً 
ُموســعاً حضره وكيل الوزارة لشؤون 
العلمــي  واملُستشــار  التخطيــط 
للــوزارة ووكيل وزارة الزراعــة واملُدراء 
والقانونية  اإلقتصادية  لدوائر  العامني 
في الوزارة واملُدراء العامني لشــركات 
العامة  والشركة  اجلنوبية  األســمدة 
والشــركة  التعدينيــة  للصناعــات 
العامــة للتجهيــزات الزراعية وعدد 
من املســؤولني في ِكال الوزارتني وذلك 

لإلتفاق على آلية وُخطة لتلبية حاجة 
القطاع الزراعي من سماد الـداب . 

وأكـــد الوزير في ُمســتهل االجتماع 
لتأمني  الصناعة وسعيها  وزارة  حرص 

من  الزراعة  وزارة  إحتياجــات  كامــل 
األسمدة لدعم تنفيذ اخلُطة الزراعية 
، داعيــاً إلى أهمية زيــادة التعاون بني 
والعمل  والزراعــة  الصناعــة  وزارتي 

كفريق واحد وتوفير ُكل املُســتلزمات 
واملُتطلبــات الالزمــة لدعــم املُنتج 
الوطني والقطــاع الزراعي ، كما أوعز 
والعمل  واملُتواصل  الفاعل  بالتنسيق 

اجلاد لإليفــاء باإللتزامات العقدية مع 
وزارة الزراعة لتلبية حاجة املُزارعني من 
األسمدة . واشار الوزير إلى ان الشركة 
العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية في 
البصــرة لديها اإلمكانيــة والطاقات 
إلنتاج سماد الداب على وفق املُواصفة 
العراقية املُعتمدة لدى وزارة الزراعـة . 
كمـــا أكد الوزير على ضرورة تشكيل 
فريــق عمل ُمشــترك بني الشــركة 
العامة لألســمدة اجلنوبية والشركة 
الزراعية ملُتابعة  العامة للتجهيــزات 
بعمليات  املُتعلقة  التفاصيــل  كافة 
التجهيز والتســويق للســماد ، الفتاً 
بذات الوقــت إلــى ان وزارة الصناعة 
التوقيتات  تتضمــن  ُخطــة  أعــدت 
املُمكنة  واآلليــات  احمُلــددة  الزمنيــة 

لتجهيز وزارة الزراعة بسماد الـداب . 
هـــذا ومتَّ ِخــالل االجتماع ُمناقشــة 
اجلوانــب الفنيــة واملاليــة املُتعلقة 
بعمليات التجهيز ملادة ســماد الداب 
وإجــراءات العمل علــى تفعيل قانون 
الداب لضمان  املُنتج لســماد  حماية 
للســماد  والتســويق  اإلنتاج  دميومة 
إضافــة إلــى البحث في دعــم وزارة 

ومنها  الوطنية  باملُنتجــات  الزراعــة 
منظومــات الري بالــرش التي تعمل 
على تقليل إســتهالك امليــاه إضافة 
إلى ُمناقشــة بعض األمور والقضايا 
التي تُخص عمل الوزارتني . من جانبها 
عقــدت وزارة الزراعة اجتماعا مع وفد 
برنامج األغذية wfp برئاســة الدكتور 
ميثــاق عبد احلســني بحضــور فريق 
العمل الفني في الوزارة لبحث توقيع 
خطــاب اتفاق بــني الــوزارة و برنامج 
الغــذاء العاملي    wfp  ملناقشــة عدد 
من األمور اخلاصة بهذا القطاع احليوي 
و حتقيق مســتويات أعلــى من األمن 
الغذائي.  واكــد الوكيل الفني للوزارة 
خــالل االجتمــاع على أهميــة األمن 
الغذائي كونه احد الركائز املهمة التي 
تعمل الــوزارة على حتقيقها ، مضيفا 
ان في النية عقد ورشــة عمل للفريق 
الغذائــي خلدمة  لالمــن  التنفيــذي 
الغذائي  واالمــن  الزراعية  العمليــة 
البالغة لهذا  ، مبينا األهميــة  للبلد 
القطــاع احليوي و املهم كــون األمن 
لتعامله  الوطني  األمن  يوازي  الغذائي 

مع كائن حي قابل للتغيرات البيئية.

شهدت بناية القصر 
حضورا هندسيا 

وفنيا كبيرا وواسعا 
من خالل تواجد 

ممثلين عن جميع 
الجهات ذات العالقة 
اضافة الى المتدربين 
من الشباب المتدربين 
في مركزي التدريب 

المهني

مراسل الصباح اجلديد في البصرة يستمع الى شرح عن اعمال تأهيل قصر الثقافة

 ذي قار ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب محافظ ذي قار، عن اســتحصال 
موافقة وزارة املالية لغرض انشــاء معمل فرز 

وتدوير النفايات كفرصة استثمارية.
وذكر بيان للمكتــب ان املوافقة جاءت تلبية 
ملقترحات قدمها الكســبة قبل ثالثة اشهر، 

ومخاطبة اجلهات الرسمية.
وأشــار البيان الــى ان “املوافقة جــاءت وفقاً 
لطلــب االدارة احملليــة وبعد االســتماع الى 
مطالب الكســبة بضــرورة انشــاء املعمل 
للمساهمة في احلفاظ على النظافة العامة 

فضالً عن تشغيل العاطلني عن العمل”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشــرت مديرية املــرور العامــة بفحص متانة 
املركبات الكترونيا بواسطة اجلهاز الهزاز ، كجزء 
من شروط السالمة في خطوة تهدف للحد من 

احلوادث املرورية .
واوضحت املديرية انها ســتقوم بفحص متانة 
املركبات بواســطة آلية حديثة شملت بها اربع 
فئات من املركبــات, يؤكد املســؤولون أن هذه 
اآللية تعتبر جزءاً من ضرورات السالمة للحد من 
احلوادث . وبحســب اخلطة املوضوعة فإن مراكز 
الفحص االلكتروني للمركبات ستوزع في اكثر 
من منطقة في بغداد لتسهيل عملية الفحص 
على املواطنني, التي ســتكون دوريــة كل عام 
وبرسوم بسيطة . وسيكون الفحص على متانة 
وامن املركبة اذا لم تتوفر فيها شروط السالمة 
ومن املمكن أن تــؤدي إلى احلوادث املرورية، أو إلى 
إيقاف املركبة أو خروجها عن العمل مثال محرك 
املركبة، أو األضوية األمامية واخللفية، واالطارات، 

وحدادية وبدن املركبات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقيم صبــاح اول امس االحــد املوافق ٢١ اب، 
ارشاد  الســنوي اخلامس عشــر ملركز  املؤمتر 
التائهني والــذي احتضنته محافظة النجف 
األشــرف،  وبرعاية املكتب املركزي لسماحة 
املرجع الديني الشيخ بشير حسني النجفي. 

حيث أوجز الوفــد االتصاالتي الذي تكون من 
املهندس عادل جبــار األعرجي مدير عام دائرة 
العالقات اخلارجية واالعالم في وزارة االتصاالت 
، واملهندس محمد فاضل عباس مدير مديرية 
االتصاالت واملعلوماتية في محافظة النجف 
األشــرف، جهود الــوزارة وشــركات القطاع 
اخلاص الســاندة لها في تقدمي خدمات نوعية 

على طول طريق الزائرين. 
وأشــار األعرجي في كلمة له خالل املؤمتر إلى 
أن وزارة االتصاالت متمثلة بالشــركة العامة 
لالتصاالت واملعلوماتية تسعى لتقدمي افضل 
خدمات االتصــاالت واالنترنت لزائري أربعينية 
االمام احلســني )ع( وتقدمي الدعم اللوجستي 
للجهــات اخلدميــة،  ومنهــا مركز ارشــاد 
التائهني، ونقاطه اخلمســني املنتشــرة على 
طول الطريق الرابــط بني محافظتي النجف 
توجيهات  وحسب  املقدسة،  وكربالء  األشرف 
وزير االتصاالت املهندس أركان شــهاب احمد 
الشيباني، ومتابعة االدارة العليا في الشركة 

العامة لالتصاالت واملعلوماتية. 

إنشاء معمل فرز 
وتدوير النفايات كفرصة 

استثمارية في ذي قار
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجيدد ـ وكاالت:
متكنت فرق اإلطفاء، امــس االول األحد، من 
“الســيطرة” علــى حريق للغابــات اجتاح 
مســاحات شاسعة في شرق إســبانيا، ما 
أتاح رفع ما كان ال يزال ساريا من أوامر اإلخالء 
الصادرة. وأتى احلريق الذي اندلع، امس االثنني، 
قرب بيجيس في منطقة فالنسيا في شرق 
إســبانيا، على أكثر مــن 20 ألف هكتار من 
األراضي واستدعى إجالء نحو 2200 شخص.
وأعلنت وزيــرة الداخلية فــي اإلدارة احمللية 
ملنطقة فالنسيا امس االول االحد ، غابرييال 
برافو، في تصريــح للصحفيني أن الطلعات 
االســتطالعية بينت “عدم وجود أي جبهات 
نشطة” للحريق الذي بات من املمكن اعتباره 
“حتت الســيطرة”. وقالت أجهزة اإلطفاء إن 
تراجع سرعة الرياح وانخفاض درجات احلرارة 
ليال وارتفاع نســب الرطوبة ســاعدتها في 
احتواء احلريق. لكن برافو حذرت من أن درجات 
احلــرارة ارتفعت مرتفعة، امــس االثنني، مع 

رياح قوية، ما ميكن أن يعيد إشعال احلريق.
وكان رئيس منطقة فالنســيا، زميو بويغ، قد 
أعلن، امس االول األحــد، أنه “ميكن للجميع 
بغض النظــر عن بلديتهــم أو منطقتهم 
أن يعودوا إلى منازلهم”. وكانت الســلطات 
احمللية قد أعلنت، السبت املاضي، رفع األوامر 
الصادرة بإخــالء قريتي بيجيس وتوراس بعد 
تضــاؤل مخاطر النيــران. وبحســب بويغ 
شــاركت 20 طائــرة في مكافحــة احلريق، 
األحد، مقابل 42 الســبت. وأضاف أن حريق 
غابات آخر اندلع، الســبت، املاضي على بعد 
نحــو 200 كيلومتر إلى اجلنوب في فال ديبو، 

بات، األحد، حتت السيطرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال البيــت األبيض، في وقــت مبكر من 
امس االثنني ، في بيــان إن زعماء الواليات 
ناقشوا  وأملانيا  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة 
جهود إحياء االتفاق النووي املبرم مع إيران 

في عام 2015.
وأضاف البيت األبيض في استعراض ملا دار 
فــي االتصال الهاتفي، الــذي ركز إلى حد 
بعيد على أوكرانيا: “ناقشوا باإلضافة إلى 
ذلك املفاوضات اجلارية بخصوص البرنامج 
النــووي اإليراني، واحلاجة إلــى تعزيز دعم 
الشــركاء في منطقة الشــرق األوسط، 
واجلهود املشــتركة لردع وتقييد أنشطة 

إيران اإلقليمية املزعزعة لالستقرار”.
ولــم يقــدم البيــت األبيض مزيــداً من 
التفاصيل عــن اجلزء الذي تناول الشــرق 
األوسط من املباحثات بني الرئيس األميركي 
البريطاني بوريس  الوزراء  جو بايدن ورئيس 
جونســون والرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكرون واملستشار األملاني أوالف شولتس.

وأعلــن االحتاد األوروبــي والواليات املتحدة 
األســبوع املاضي أنهما يدرســان رد إيران 
على ما وصفــه االحتاد باقتراحه “النهائي” 
الــذي قلصــت طهران  االتفاق،  إلحيــاء 
مبوجبه برنامجهــا النووي مقابل تخفيف 

العقوبات االقتصادية.
ومن شأن الفشــل في املفاوضات النووية 
أن يزيد خطر اندالع حرب إقليمية جديدة، 
إذ تهدد إســرائيل بالقيام بعمل عسكري 
ضد إيران إذا فشــلت الدبلوماســية في 

منعها من تطوير قدرات تسلح نووي.
وحذرت طهران، التي تنفي منذ مدة طويلة 
أن لديها طموحاً، من رد “ســاحق” على أي 

هجوم إسرائيلي.

رفع أوامر اإلخالء في
 إسبانيا بعد“السيطرة

 على حريق الغابات

زعماء أميركا وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا يبحثون 
الملف النووي االيراني

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

عشــية ذكرى مــرور 31 عامــاً على 
احلكــم  مــن  أوكرانيــا  اســتقالل 
الســوفياتي، في 24 آب، حذر الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي األحد، 
من أن روســيا قد تقدم على خطوة 
أوكرانيني  جنود  مبحاكمة  استفزازية 

أسرى األسبوع املقبل.
تقارير  إلــى  زيلينســكي  واســتند 
إعالمية تفيد بأن روسيا تُعد إلخضاع 
الذين أســرتهم  األوكرانيني  اجلنــود 
قواتها خالل حصارها مدينة ماريوبول 
حملاكمــة علنيــة تتزامن مــع ذكرى 

االستقالل األربعاء املقبل.
وأكــد أن هذا يشــكل “اخلــط الذي 
ال ميكــن بعــده أن تكون هنــاك أي 

مفاوضات ممكنة”.
في األثناء، ســقط وابــل من قذائف 
نيكوبول  مدينــة  علــى  املدفعيــة 
القريبة من محطة زابوريجيا للطاقة 
روســية  وأصابت صواريخ  النوويــة، 
أهدافــاً بالقــرب من ميناء أوديســا 

األوكراني على البحر األسود.
وبالتزامن مع اخملاوف من حادثة نووية 
في محطــة زابوريجيا، اجته االهتمام 
إلى احملطة النوويــة الثانية في البالد 
بعــد تعرض بلــدة فوزنيسنســك 

اجلنوبية القريبة لهجوم صاروخي.

للتجمعات  وقد أعلنت كييف حظراً 
فيما  االســتقالل،  يــوم  في  العامة 
ســتمنع خاركيف التجــول في أيام 

العطلة.
فــي غضــون ذلــك، عقــد الرئيس 
األميركــي جو بايدن ورئيــس الوزراء 
والرئيس  جونسون  بوريس  البريطاني 
الفرنسي إميانويل ماكرون واملستشار 
األملاني أوالف شولتز محادثات هاتفية 
أكدوا خاللها أهمية ضمان ســالمة 
على  وشــددوا  النوويــة،  املنشــآت 

“التزامهم الصارم” بدعم أوكرانيا.
التحقيق بانفجار سيارة ابنة دوغني

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات 
الـ21 من  االول األحد  الروسية، امس 
أغســطس، أنها حتقق في ما يشتبه 
في أنه هجوم بسيارة ملغومة خارج 
موســكو أودى بحيــاة ابنــة املفكر 
الروســي القومي ألكســندر دوغني 
الــذي يدعو إلــى ضــم أوكرانيا إلى 

روسيا.
وفي حني قال محققون إنهم يأخذون 
فــي احلســبان كل االحتماالت خالل 
تكهنت  املسؤول،  على حتديد  العمل 
وزارة اخلارجية الروسية بأنه قد تكون 
هناك صلة ألوكرانيا باحلادثة، وهو ما 
سارع مستشار الرئيس األوكراني إلى 

نفيه.
وقال املستشــار الرئاسي، ميخائيلو 
بودوليــاك، “أوكرانيا، بالطبع، ال صلة 

لهــا بهذا ألننا لســنا دولة إجرامية 
مثل روسيا االحتادية، واألكثر من ذلك 
أننا لســنا دولة إرهابية”. لكنه أشار 

إلــى أن الواقعــة قدر عــادل ألنصار 
الهجوم الروسي.

ضربات بصواريخ كروز

أعلنت السلطات األوكرانية عن وقوع 
هجمات صاروخيــة خالل الليل على 
منطقة أوديســا التــي تضم موانئ 

البحر األسود ذات أهمية بالغة  على 
في اتفاق توســطت فيه األمم املتحدة 
للسماح لصادرات احلبوب األوكرانية، 
إلى  بالوصول  احلــرب،  عرقلتها  التي 

األسواق العاملية مجدداً.
روســيا خمســة صواريخ  وأطلقت 
كاليبر من البحر األسود على منطقة 
أوديســا خالل الليل، وذلــك وفقاً ملا 
نقلــه متحدث باســم اإلدارة احمللية 
عن معلومات من القيادة العسكرية 
اجلوية  الدفاعات  اجلنوبية. وأسقطت 
أصابت  بينما  صاروخــني،  األوكرانية 
ثالثة صواريــخ أهدافاً تابعة للقطاع 
الزراعــي من دون أن يســفر ذلك عن 

وقوع ضحايا.
لكن روسيا قالت، امس االول األحد، إن 
للذخيرة  مستودعاً  دمرت  صواريخها 
يحتــوي علــى صواريــخ “هيمارس” 
أميركية الصنــع بينما قالت كييف 

إن الصواريخ أصابت مخزناً للحبوب.
ولم ترد تقارير جديــدة عن وقائع في 
شــبه جزيرة القرم في البحر األسود 
بعد سلســلة من االنفجارات وقعت 
عناوين  وتصــدرت  األخيرة  اآلونة  في 
األخبار. وضمت روســيا شبه اجلزيرة 

من أوكرانيا في عام 2014.
وأشــار زيلينســكي فــي خطابــه 
بشكل غير مباشــر إلى االنفجارات 
التــي وقعت في شــبه جزيرة القرم. 
ولــم تعلن كييف مســؤوليتها عن 

الهجمــات، لكن محللــني قالوا إن 
بعضها في األقل أصبح ممكناً بفضل 
العتاد اجلديد الذي تستخدمه قواتها.
أن  “ميكنكــم  زيلينســكي،  وقــال 
تشــعروا... أن االحتالل هناك )القرم( 

مؤقت وأن أوكرانيا ستعود”.
هجمات روسية

وقالت هيئة األركان العامة األوكرانية 
في إفادة يومية على “فيسبوك”، امس 
االول األحد، إن القوات الروسية نفذت 
والعشــرين  األربع  الســاعات  خالل 
املاضية اعتداءات عــدة في دونباس. 
وكانت تلك املنطقة الشــرقية التي 
انفصاليون  يســيطر عليها جزئيــاً 
موالون ملوسكو هدفاً رئيساً للحملة 

الروسية خالل األشهر املاضية.
وفي اجلنوب، قالت القوات الروســية 
إنها نفــذت هجوماً ناجحاً على قرية 
على احلدود بني منطقتي خيرســون 
وميكواليف. وقال فيتالي كيم حاكم 
منطقة ميكواليف عبر “تيليغرام” إن 
للقصف  تعرضت  ميكواليف  مدينة 
بصواريخ متعددة مــن أنظمة “أس-
300” في ســاعة مبكــرة من صباح 

األحد.
وأعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن 
قواتها دمرت اثنني من مدافع “هاوتزر 
أم 777” في مواقع قتالية في منطقة 
خيرســون ومســتودعاً للوقــود في 

منطقة زابوريجيا.

مخاوف من حادثة نووية في محطة قرب بلدة فوزنيسنسك 

أوكرانيا تحذر روسيا من محاكمة أسراها عشية ذكرى استقاللها

متابعة ـ الصباح الجديد:
اإلســرائيلي،  األركان  رئيــس  قال 
أفيف كوخافي إن اجليش نفذ غارة 
على دولة لم يذكر اســمها خالل 
اجلولة األخيرة من القتال في قطاع 
غزة في وقت سابق من هذا الشهر.
أوف  “تاميــز  صحيفــة  ونقلــت 
إســرائيل”، امــس االول األحد، عن 
كوخافــي قوله خــالل مؤمتر احتاد 
الســلطات احملليــة الــذي انعقد 
اخلميس الفائت: “قبــل أيام اغتال 
جيش الدفاع بدقة كبيرة تيســير 
اجلعبري، وهــو من كبار اإلرهابيني”، 
في إشــارة إلى قائد حركة “اجلهاد 
الذي  غزة،  شــمال  في  اإلسالمي” 

قتل بغارة إسرائيل.
وأضــاف: “في الوقت نفســه نفذ 
اإلســرائيلي مجموعة من  اجليش 
االعتقــاالت في الضفــة الغربية، 
وهاجــم بلدا ثالثا، ونفــذ دفاعات 

على امتداد باقي حدود البالد”.
ولــم يذكر كوخافي اســم “البلد 
الثالــث” الــذي اســتهدف خالل 
القتال الذي دار بني 8-5 أغسطس، 

وفقا للصحيفة.
وقالــت الصحيفــة إن “وســائل 
أفادت في  بالعربيــة  ناطقة  إعالم 
الثامن من أغســطس مبقتل ستة 
مستشارين إيرانيني ولبنانيني على 
األقل في اليمن في معسكر يديره 
يتلقون  الذين  احلوثيــون  املتمردون 
الدعم من إيران. ونســبت التقارير 
االنفجــار إلــى صاروخ بالســتي 
للحوثيني الــذي انفجر خالل إعادة 

تركيبه”.
ولم يتضــح من التقارير ما إذا كان 
حزب  مبنظمة  مرتبطني  اللبنانيون 

اهلل، وفقا لتاميز أوف إسرائيل.
وتشير الصحيفة إلى أنه “في العام 
اإلســرائيلي  اجليش  قــام  املاضي، 

بنشــر بطاريات حول مدينة إيالت 
البالد وســط مخاوف من  بجنوب 
أن  ويعتقد  احلوثيون.  ينفذه  هجوم 
متتلك  إيران  من  املدعومة  اجملموعة 
صواريخ وطائرات مســيرة ميكنها 

الوصول إلى إسرائيل”.
وتقــول إن “إســرائيل كانــت في 
املاضــي علــى اســتعداد لضرب 
أهداف بعيدة نســبيا عن حدودها، 
مبا في ذلك عدد من الغارات اجلوية 

في الســودان قبل أكثر من عشر 
من  شحنات  اســتهدفت  سنوات 
إيران إلى حركة حماس في غزة عبر 
بلدة أفريقي”. وتضيف: “كما نفذت 
إســرائيل مئات الغارات اجلوية في 

سوريا في العقد األخير، معظمها 
اإليرانية  للقوات  محاوالت  إلحباط 
إلى منظمة حزب  بنقل أســلحة 
اهلل اللبنانيــة أو وضــع موطــئ 
قدم لهــا على احلدود الشــمالية 

إلسرائيل”.
ولفتت إلى أنه “لم تكن هناك تقارير 
عن غارات إســرائيلية في ســوريا 
خالل القتال الذي استمر ثالثة أيام 
، كمــا اتهمت إيران إســرائيل في 
الســابق بشــن هجمات تخريبية 
ضد منشــآتها النووية ومواقعها 
العسكرية، لكن لم يتم اإلبالغ عن 
مثل هذه الهجمات خالل العملية 
“اجلهاد  حركة  ووافقــت  غزة”.  في 
الثامن  في  وإســرائيل،  اإلسالمي” 
أغســطس، على هدنة في قطاع 
غزة بوســاطة مصرية لوضع حد 
لثالثة أيام من العنف الذي أســفر 

عن مقتل 43 فلسطينيا.
ورحب الرئيس األميركي، جو بايدن، 
حينها بإعالن وقف إطالق النار في 
قطاع غــزة، مؤكدا دعمــه “إجراء 
حتقيق شامل حول سقوط ضحايا 

مدنيني”.
إلى  األطــراف  بايــدن جميع  ودعا 
النار  التنفيذ الكامل لوقف إطالق 
وضمــان تدفق الوقــود واإلمدادات 

اإلنسانية إلى قطاع غزة.
وقال بايدن، في بيان نشــره البيت 
األبيــض، إنه “خالل الـ 72 ســاعة 
املاضية، عملت الواليات املتحدة مع 
مســؤولني من إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية ومصر وقطر واألردن، 
وآخرين فــي جميع أنحاء املنطقة، 

لتشجيع حل سريع للصراع”.
وأكد بايدن إن “دعمي ألمن إسرائيل 
طويل األمــد وثابت- مبــا في ذلك 
الدفاع عن نفسها ضد  حقها في 
الهجمــات”. وقال إنــه خالل هذه 
األيام األخيرة، “دافعت إسرائيل عن 
شعبها ضد الهجمات الصاروخية 
التي شــنتها جماعة  العشوائية 
اجلهاد اإلســالمي الفلســطينية 

اإلرهابية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في خطوة من املتوقع أن تثير غضبا 
في بيونيغيانغ، بدأت كوريا اجلنوبية 
والواليــات املتحــدة أكبــر مناورة 
العام  منذ  عســكرية مشــتركة 

.2018
ومن املتوقع أن تثيــر هذه املناورات 
الضخمــة، التــي حتمــل اســم 
“أولتشي فريدوم شيلد” وستستمر 
من 22 أغســطس حتــى األول من 
ســبتمبر، غضب اجلارة الشمالية، 
التي صّعدت في اآلونة األخيرة من 

تهديداتها النووية.
وتعد واشــنطن أبــرز حليف أمني 
 28,500 نحو  تنشــر  حيث  لسول، 
أراضيها  علــى  أميركــي  جنــدي 
النووية،  مــن جارتهــا  حلمايتهــا 

بحسب ما ذكرت فرانس برس.
اجلنوبية  كوريــا  أن  املعــروف  ومن 
والواليات املتحــدة يجريان مناورات 
عســكرية مشــتركة منــذ فترة 
طويلة، غير أنهما يشددان على أن 
هذه املناورات ذات طابع دفاعي، في 
حني تعتبرها كوريا الشمالية مبثابة 

تدريبات على شن غزو ألراضيها.

ومتثــل هــذه املنــاورة اســتئنافا 
واســعة  العســكرية  للمناورات 
النطاق بــني البلدين بعد تعليقها 
بسبب تفشي جائحة كوفيد، وبعد 
جوالت غير مثمــرة من املفاوضات 

مع كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية 
املشتركة  املناورات  “أهمية هذه  إن 
هي إعادة بنــاء التحالف بني كوريا 
ومتتني  املتحدة  والواليــات  اجلنوبية 
وفقا  املشــترك”،  الدفاعي  املوقف 

لفرانس برس.
ولم يتم الكشــف عــن تفاصيل 
مناورات “أولتشــي فريدوم شيلد”، 
غير أنها عادة ما تشــمل تدريبات 
وبحرية،  برية  مشــتركة،  ميدانية 
على صد هجمات والقيام بهجمات 

مضادة.
ووفقــا للوكالة الفرنســية، فقد 
خالل  وســول،  واشــنطن  اتفقت 
اجتمــاع األســبوع املاضــي، على 
املناورات  وحجــم  نطاق  “توســيع 
والتدريبات”،  املشتركة  العسكرية 
مشــيرين إلى زيادة حجم التجارب 

الصاروخية الكورية الشمالية.

إن  بيان مشترك صادر عنهما  وقال 
فريدوم  أولتشي  “مع  هذا ســيبدأ 
شيلد.. لتعزيز اجلاهزية املشتركة”.

ويتوقع محللون إن تســتغل كوريا 
املناورات كذريعة  الشــمالية هذه 
إلجــراء مزيد من جتارب األســلحة، 
خصوصا الصاروخيــة منها، فيما 
ذكرت تقارير ســابقة أن بيونغيانغ 

تستعد إلجراء جتربة نووية حديدة.
اجلدير بالذكر، أنه في وقت ســابق 
هذا الشهر حذرت كوريا الشمالية 
من أنها “ستمحي” سلطات سيول 
بعد اتهامها بنشــر فيروس كورونا 

في الشمال.
 وجــاء هذا التهديد بعــد أقل من 
شــهر من تصريح الزعيم الكوري 
بأن  أون  الشــمالي كيــم جونــغ 
بالده “مســتعدة لتحريك” قدراتها 
النوويــة في أي حرب مــع الواليات 

املتحدة وكوريا اجلنوبية.
يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت 
قد أجرت سلسلة جتارب صاروخية 
هــذا العــام بينها إطــالق صاروخ 
باليســتي عابر للقارات بعيد املدى 

للمرة األولى منذ عام 2017.

اعتراف إسرائيلي بضربة استباقية لدولة
بعيدة عن حدودها وتكهنات بانها اليمن

تمت خالل القتال األخير في قطاع غزة

واشنطن وسول تبدآن مناورة عسكرية مشتركة
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متابعة ـ الصباح الجديد:
تشــهد الفتــرة احلاليــة تصاعداً 
في أنشــطة تنظيــم “داعش” في 
التنظيم  أفغانســتان، مع ســعي 
نحو ترســيخ وجوده في كل مكان 
داخل البلد الذي مزقته احلرب. ومنذ 
آب 2021، عندما اســتولت جماعة 
“طالبان” على الســلطة في كابل، 
أعلن “داعش” مســؤوليته عن أكثر 
مــن 300 هجــوم إرهابي، حســب 

تقديرات األمم املتحدة.
وجرى تنفيذ معظم هذه الهجمات 
لـ”طالبان” في مناطق  ضد جتمعات 
وتصنف  أفغانســتان.  من  متفرقة 
30 من هــذه الهجمــات باعتبارها 

هجمات كبرى.
في تشرين الثاني 2021، قالت ديبورا 
ليون، املمثلة اخلاصــة لألمني العام 
أمام  أفغانســتان،  املتحدة في  لألمم 
املتحدة،  لــألمم  التابع  األمن  مجلس 
إن أنشــطة “داعش”، “كانت تقتصر 
في وقت مضــى على عدد قليل من 
املقاطعــات وكابل، لكن يبدو اآلن أن 
)داعش( موجود في جميع املقاطعات 
تقريباً، وينشــط على نحو متزايد”. 
وارتفع عدد الهجمــات التي نفذها 
التنظيم بشــكل كبير مــن العام 
املاضــي إلى العام احلالــي، ذلك أنه 
عــام 2020، وقــع 60 هجوماً، بينما 
حتــى اآلن من هذا العــام، وقع 334 
هجوماً منسوباً إلى “داعش”، أو أعلن 

التنظيم مسؤوليته عنها.
جدير بالذكر هنا أنه بعد شهر واحد 
من سيطرة “طالبان” على كابل في 
ســبتمبر أيلول 2021، اســتضافت 

مؤمتراً  الباكســتانية  االستخبارات 
الوكاالت  لرؤســاء عدد من  إقليمياً 
آباد،  إســام  فــي  االســتخباراتية 
حيث تركز املوضوع محل املناقشــة 
علــى التهديــد الذي ميثلــه وجود 
الشــمالية  املقاطعات  “داعش” في 
والشــرقية في أفغانســتان. واتفق 
من  االســتخبارات  وكاالت  رؤســاء 
وباكســتان  وروســيا  والصني  إيران 
الوســطى على تنسيق  ودول آسيا 
“داعش”  أنشــطة  ضــد  جهودهم 
في أفغانســتان، ومســاعدة نظام 
“طالبان” فــي التعامل مع التهديد 

الذي يشكله التنظيم.
اإلعام  وســائل  تتحــدث  حاليــاً، 
الغربية عن تعــاون األجهزة األمنية 
الباكستانية مع “طالبان” األفغانية 
في مواجهة تهديــد “داعش”، الذي 

صعد خال العامني املاضيني.
داخل  األمنــي  الوضع  أن  الواضــح 
أفغانســتان وفي املنطقة احلدودية 
على احلدود الباكستانية - األفغانية 
ليس باألمر الهني. وأشــار تقرير لألمم 
املتحدة، في وقــت قريب، إلى صات 

بني “طالبان” و”القاعدة”.
من ناحيــة أخرى، ترتبــط “طالبان” 

بجميــع  بصــات  الباكســتانية 
املنظمــات اإلرهابيــة األم الثــاث: 
“القاعدة”، والفــرع احمللي لـ”داعش”، 
مؤشرات  وثمة  األفغانية.  و”طالبان” 
واضحة على أن “داعش”، التي عززت 
نفســها داخل أفغانستان واملناطق 
احلدودية مع باكستان في الفترة بني 
2014 و2016 تعمــل اآلن مرة أخرى 
على تعبئة مجموعة من املسلحني 
والبلدات  املــدن  داخل  واإلرهابيــني 
الباكســتانية. ويعد مقتل قس في 
بيشاور مبثابة مؤشر مروع على هذا 
األمر. وقبل أســبوع واحد فقط من 

مقتل القس، وصف قائد الشــرطة 
بأنه  “داعــش”،  تنظيم  اإلقليميــة، 
يشــكل تهديداً أكبر للمنطقة عن 
“طالبان” الباكستانية. ويشير خبراء 
منذ فترة طويلة إلى وجود مجموعة 
من املســلحني واإلرهابيــني املدربني 
واملتحمســني داخــل املنطقة التي 
اإلرهابية  اجلماعات  جميع  تســعى 

إلى جتنيد عناصر منها.
في مثل هــذا الوضع، تبدو “طالبان” 
الســتراتيجية  املفتاح  األفغانيــة 
األمن الباكســتانية. وإذا انهار نظام 
“طالبان”، أو ثبت عجزه عن استكمال 

االنتقال مــن جماعــة إرهابية إلى 
دولة، فإن اســتراتيجية باكســتان 
وخططهــا األمنيــة ســيصبحان 
محكوماً عليهما بالفشل. الواضح 
أن هذه املنطقة كانت وستبقى بؤرة 
وسيكون  السني،  واإلرهاب  للتشدد 
اجملتمع الباكســتاني أول من يتلقى 

الضربة.
ودخلت روســيا وإيــران والصني في 
تعاون مع “طالبــان” األفغانية، جملرد 
اعتقادهم بأنها تشــكل حصناً في 
مواجهة اجلماعات الســنية األشد 
تطرفــاً مثل “داعــش”. إال أن هذا ال 
يكفي للتعامل مع مقاتلي “طالبان” 
فاعلة  عناصر  باعتبارهم  األفغانية، 

مبجال مكافحة اإلرهاب.
“طالبان”  دعــم  الواقع، حقيقة  في 
األفغانية لـ”طالبان” الباكســتانية 
وعملها كأب روحي لها، يكفيان ألن 
قامتــة عليها كدولة  يخيما بظال 
مســتقرة وجديــرة بالثقــة فيها 
داخــل املنطقة. بجانــب ذلك، فإن 
تواطــؤ “طالبان” الباكســتانية مع 
الفــرع احمللي لـ”داعــش” في تنفيذ 
باكستان  في  عدة هجمات طائفية 
يثبت أن “طالبان” األفغانية و”داعش” 
جزء من منظومــة إرهابية أكبر في 
الدولة  املنطقة. من جانبها، تعتقد 
“طالبان”  أن  وقادتها  الباكســتانية 
األفغانية شركاء مهمون في حتقيق 
االســتقرار في املنطقــة. في تلك 
يتوليان  كانا  قتل شــرطيان  األثناء، 
حراســة فريق التطعيم ضد شلل 
األطفال في شــمال غربي باكستان 
على أيدي مهاجمني مجهولني أمس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال نائب وزير اخلارجية الروســي، 
ســيرغي ريابكوف، إن سياســة 
املتمثلة في جتاهل  املدمرة  الناتو 
حتددها  التي  احلمــراء”  “اخلطوط 
باخملاطــر  محفوفــة  موســكو 

للغاية.
وأضاف ريابكوف: “إن املسار املدمر 
خطوطنا  لتجاهــل  الناتو  لدول 
مواجهة  إلــى  واالجنرار  احلمــراء 
مع روســيا فــي أوكرانيــا، التي 
مسلح  صراع  شفا  على  تتأرجح 
مباشر، أمر محفوف باخملاطر.. من 
الواضــح أن هــذا محفوف مبزيد 
من التصعيد وصــوال إلى صدام 
مع  النووية،  للقــوى  عســكري 

عواقب وخيمة”.
وأشــار ريابكــوف إلــى مخاطر 
اســتخدام األســلحة النوويــة 
منوهــا بــأن الدول التــي لديها 
ترســانات نووية يجــب أن تلتزم 

بافتــراض عدم جــواز احلرب بني 
بعضها البعض.

في الوقت نفسه، لفت ريابكوف 
الروسية تسمح  العقيدة  أن  إلى 
الترسانة  باســتخدام  افتراضيا 
النوويــة فقط للــرد على عدوان 
باستخدام أســلحة دمار شامل 
أو  وحلفائها،  روسيا نفسها  ضد 
عندما يكون وجود الدولة نفسه 
مهددا. وخلص نائب الوزير إلى أنه 
“بعبارة أخرى، ال ميكن اســتخدام 
النووية من قبل روسيا  األسلحة 
إال للــرد على هجــوم، أي للدفاع 
عن النفس في حــاالت الطوارئ. 
وال يوجــد مجــال للتخمينات أو 

التخيات هنا”.
2021، طرحت  في نهايــة عــام 
مع  معاهدة  مســودات  روســيا 
الواليــات املتحــدة واتفاقية مع 
حلف شــمال األطلســي بشأن 
الضمانــات األمنيــة. وطالبــت 

موســكو، على وجــه اخلصوص، 
بضمانات  الغربيني  شركائها  من 
قانونية لرفض املزيد من التوسع 
شــرقا حللف شــمال األطلسي، 
عسكرية  قواعد  إنشــاء  ورفض 
للناتــو فــي دول ما بعــد االحتاد 
تضمنــت  كمــا  الســوفيتي. 
بشأن  بندا  الروســية  املقترحات 
عدم نشر أسلحة الناتو الضاربة 
روســيا،  حــدود  مــن  بالقــرب 
أوروبا  في  احللف  قوات  وانسحاب 

الشرقية إلى مواقع عام 1997.
الواليات  أرسلت  يناير،  أواخر  وفي 
األطلسي  شمال  وحلف  املتحدة 
إلى موســكو ردودا مكتوبة على 
مقترحات روسيا بشأن الضمانات 
األمنيــة، متجاهلــة عــددا من 

الشروط األساسية.
وأشارت روســيا مرارا وتكرارا إلى 
أن حلف شمال األطلسي يهدف 

إلى املواجهة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الباكستانية،  السلطات  وجهت 
أمــس االول األحــد، لعمران خان 
مكافحة  قانــون  مبوجــب  تهماً 
اإلرهاب، في تصعيد للصراع على 
السلطة بني احلكومة احلالية في 
السابق،  وزرائها  ورئيس  باكستان 
الباد  يدفــع  الــذي  األمــر  وهو 
للدخــول إلى جولــة جديدة من 

االضطرابات العامة.
وجــاءت االتهامات بعــد يوم من 
الكريكيت  جنــم  خــان،  إلقــاء 
الســابق، الذي أزيح من السلطة 
إثر ســحب الثقة منه في أبريل 
أمام  املاضــي، خطاباً حماســياً 
املئــات مــن أنصاره في إســام 
آبــاد دان فيه اعتقــال أحد كبار 
مساعديه، وهدد فيه كبار ضباط 
الشــرطة والقاضــي املعني في 
القضية، وفقاً ملا أوردته صحيفة 

“نيويورك تاميز” األميركية.
إعام محلية،  وبحسب وســائل 
الذي  الشــرطة  تقرير  فــي  جاء 
يفّصل التهــم املوجهة إلى خان 
إلى  “ترقى  األخيــرة  تعليقاته  أن 
قانونية  وغير  متعمــدة  محاولة 
لترويع السلطة القضائية وقوات 

الشرطة” في الباد.
ولم يتــم القبض على خان حتى 
اآلن وهــو ال يزال في إســام آباد، 
وفقاً لفؤاد شودري أحد كبار قادة 

حزبه.
تــرك منصبه  وأُجِبر خــان على 
في أبريــل، لكنه ال يــزال يتمتع 
باكستان  في  بشعبية سياسية 
االقتصادي  الوضــع  تــردي  رغم 

للباد في عهده.
وفي األشــهر األخيرة، استقطب 
خان عشرات اآلالف من األشخاص 
إلى مســيراته فــي جميع أنحاء 

الباد، وجنح حزبه في اســتغال 
بعض  لتحقيــق  التأثيــر  هــذا 

النجاحات االنتخابية.
وفــي يوليو املاضــي، حقق حزبه 
االنتخابات  فــي  كبيرا  انتصــارا 
مقاطعات  أكثــر  فــي  احملليــة 
البنجــاب اكتظاظاً بالســكان. 
وهذا الشهر أيضاً حقق جناحاً في 
املركز  كراتشــي،  في  االنتخابات 

االقتصادي للباد.
في املقابل، ُســجن شهباز جيل، 
أحد كبار مســاعدي خــان، في 
وقت ســابق مــن هذا الشــهر، 
بتهمة اإلدالء بتعليقات مناهضة 
حــواري  برنامج  فــي  للجيــش 
إن  مســؤولون  وقال  تلفزيونــي. 
دعوتــه لضباط اجليــش لتحدي 
أوامــر كبــار الضبــاط كانــت 
“محاولــة للتحريض على التمرد 

داخل اجليش”.

ممثلة األمم المتحدة: عناصر داعش 
تنشط في جميع مقاطعات أفغانستان 

300 هجوم إرهابي أعلنت مسؤوليتها عنه 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صــّرح ضابط الصف، بــول كارني، للمجلة 
الرســمية جلنود اجليش البريطاني، أن أفراد 
اجليش البريطاني يجب أن يحذروا أســرهم 

من إمكانية إرسالهم إلى احلرب مع روسيا.
ونقلــت اجمللة عــن اجلندي قولــه مخاطبا 
زماءه: “أطلــب منكــم أن تبحثوا معهم 

)األقارب( االنتشار احملتمل حتديدا اآلن”.
كما حــث كارني العســكريني على العثور 
على أرقام هواتف إدارات الرعاية االجتماعية 

ورجال الدين.
وكان رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس 
جونســون قد رد في وقت سابق على سؤال 
حــول إمكانية االســتعداد لـــ “حرب” مع 
روســيا، قائا إنه ال يعتقد أن “األمر سيصل 
إلى مثل هذا احلد”، ويدعي جونسون أن دول 
الناتو تســاعد أوكرانيا فقط حتى تتمكن 

من الدفاع عن نفسها.
وسبق أن أرســلت روســيا مذكرة إلى دول 
باألســلحة،  أوكرانيا  إمداد  بســبب  الناتو 
كما أشــار وزير اخلارجية الروســي سيرغي 
الفروف إلى أن أي شحنة حتتوي على أسلحة 
ألوكرانيا ســتصبح هدفا مشروعا للقوات 

الروسية.
وشددت وزارة اخلارجية الروسية على أن دول 
الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالساح، 
فيما أشار املتحدث باسم الرئاسة الروسية، 
دميتــري بيســكوف، إلى أن ضــخ أوكرانيا 
بأسلحة من قبل الغرب ال يساهم في إجناح 
املفاوضات الروسية األوكرانية، وسيكون له 

تأثير سلبي.
وتنفذ روسيا منذ يوم 24 فبراير املاضي عملية 
عسكرية خاصة لنزع الساح والقضاء على 
النازية في أوكرانيا. وحدد الرئيس الروســي 
فادميير بوتني مهمتها بـ”حماية األشخاص 
اجلماعية  واإلبادة  لاضطهاد  تعرضوا  الذين 

من قبل نظام كييف ملدة ثماني سنوات”.

مناشدة ألسر العسكريين 
البريطانيين: استعدوا 

للحرب مع روسيا!

عمران خان يواجه تهمًا خطيرة
بينها ترويع القضاء واألمن

موسكو تحذر الناتو من عواقب
تجاهل »الخطوط الحمر«
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جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
الهيئة األصلية

العدد: 346/س/2022
التاريخ: 2022/8/16

إلى / املستأنف عليه / نعيم سعودي 
كطوف 
م / إعالن

فرحان(  عباس  )املدعي()حيدر  املســتأنف  أقام 
الدعوى االســتئنافية املرقمــة 346/س/2022 
ضدكم طالبا فسخ قرار احلكم البدائي الصادر 
بالدعوى املرقمة 1305/ب/2022 بتاريــــــــخ 
2022/3/17 والذي يطلب فيه الزامكم بتسديد 
مبلــغ وصل االمانة البالغ اربعــن مليون دينار 
والتي ردت بقــرار محكمة البداءة وقد بادر الى 
الطعن بقرار محكمة البداءة اســتئنافا امام 
هذه احملكمة وجملهولية محل اقامتكم حسب 
ورقــة التبليغ اخلاصة بكم والــواردة من مركز 
شــرطة اخللود بالعدد 8670 فــي 2022/8/15 
واشــعار مختار حي الزهراء بأنكم ارحتلتم الى 
جهة مجهولة عليــه قررت احملكمة تبليغكم 
بواســطة صحيفتــن محليتن رســميتن 
يوميتن للحضور امام هذه احملكمة في موعد 
املرافعة القادم في 2022/8/29 . وفي حال عدم 
املرافعـة بحقكم حضورا  حضوركم ستجرى 

وعلنا وحسب االصـول ... مع التقدير.
الرئيس
 سامي كامل الزبيدي

محكمة جنح صالح الدين/ 
النزاهة

العدد: 134/ج نزاهة/2022
التاريخ: 2022/8/4

)اعالن(
الــى املتهم )خليفة حســن 
اجلبــوري(  حمــد  جــاراهلل 
يوم  باحلضــور  تبليغك  تقــرر 
محاكمتك  الجراء   2022/9/12
فــي الدعوى اجلزائيــة املرقمة 
134/ج نزاهة/2022 وفق احكام 
العقوبات  قانون  من   331 املادة 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل او 
تسليم نفسك الى اقرب مركز 
شرطة وفي حال عدم حضورك 
ستجري احملاكمة بحقك غيابيا 

وفق االصول.
القاضي
عبدالعليم فيصل عزاوي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 2022/5470
التاريخ: 2022/8/22

اعالن
م/ حجة حجر وقيمومة

بتاريخ 2015/11/23 فقد املدعو )ســيف 
الديــن اكرم خلــف( وانقطعــت اخباره 
بذلــك التاريخ وحلــد االن. عليه ولتقدمي 
الســيدة )عبير محمود ســلطان( طلبا 
الى هذه احملكمة تــروم فيه نصبها قيما 
على املفقود أعاله لذا قررت هذه احملكمة 
اإلعالن عــن حالة الفقدان بالنشــر في 
صحيفتن محليتــن يوميتن فعلى كل 
من لديه معلومــات تخص املفقود أعاله 
مراجعة هذه احملكمة خالل مدة أقصاها 
عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف 
وبعكسه ســتصدر احملكمة حجة احلجر 

والقيمومة وفقا للقانون 
القاضي 
مهند علي حسني

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 38
التاريخ: 2022/8/21

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلديــة احلي وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( مــن وفق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبن باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدية احلي واســط خالل فترة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية 
مســتصحبن معهم التأمينــات القانونية البالغة )30%( من القيمــة التقديرية بصك مصدق 
ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية اعاله في 
متام الساعة ) العاشرة صباحا ( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في يوم العمل 
الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى 
املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد .
الشروط: 

• يتم نصب كامرات مراقبة من قبل املستاجر
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2787
التاريخ: 2022/8/21

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبن باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعــة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )15( 
خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبن معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمــة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل القيمة 
التقديرية وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في البلدية أعاله في متام الســاعة 
)العاشــرة صباحا( إذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املشتري جلب 
هوية االحوال املدنيــة مصورة وأصلية ويتم وااللتزام بكافة التعليمــات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 53081
التاريخ: 2022/8/22

)) إعالن اول((
تعلن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية( املدرجة اوصافها 
ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبن باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاسب البلدية اعاله خالل مدة االعالن 
مســتصحبن معهم التأمينات القانونية وقدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر وستجرى 
املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات 
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرســمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد 
براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور خدمة بنســبة 

2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية/ رئيس جلنة البيع وااليجار

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد 1734/ش/2022

الى املدعى عليه/ علي دبعون فالح
بتاريــخ 2022/6/6 اصــدرت هــذه احملكمة 
بالعدد اعــاله قرارا غيابيــا يقضي احلكم 
بالتفريــق للهجر بن املدعيــة )فرح منير 
ناصر( واملدعــى عليه )علي دبعــون فالح( 
واعتبــاره طالقا بائنا بينونــة صغرى واقعا 
الول مــرة بتاريــخ 2022/6/6 ال يحــل فيه 
اال بعقــد ومهرين جديدين  احدهما لالخر 
وعلى املدعيــة االلتزام بالعدة الشــرعية 
البالغــة ثالثة قــروء من تاريــخ 2022/6/6 
وعدم االقتــران برجل اخــر اال بعد انقضاء 
القطعية  الدرجة  احلكم  واكتساب  عدتها 
وجملهولية محل اقامتك حســب االشــعار 
القائم بالتبليــغ عليه تقرر تبليغك بالقرار 
املذكور اعاله بواسطة صحيفتن محليتن 
رســميتن يوميتــن للحضور امــام هذه 
احملكمــة وعند عدم اعتراضــك على القرار 
ضمن املدة القانونية سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
وزارة الداخلية
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م// إعالن
قّدم املواطن )شهاب احمد فتح اهلل( 
دعوة قضائيــة لتبديل )لقب( وجعله 
لديه  فمن  بدال من)الناصــري(  )بابان( 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم... مع التقدير
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ

رقم االضبارة/ 2022/846
التاريخ/ 2022/6/7

اعالن
 تبيــع مديرية تنفيــذ الناصرية العقار تسلســل 
110/50640 جزيرة الواقع في جزيرة الناصرية العائد 
للمدين فاطمــة زغير طعمه احملجــوز لقاء طلب 
الدائن حتسن جالل حسن البالغ 10,000,000 مليون 
دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذه املديرية 
خــالل مدة 30 يوم تبــدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التامينات القانونية عشرة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على املشتري
املنفذ العدل
رعد مراد حسون

املواصفات:
1- موقعه ورقمه :- جزيرة الناصرية / حي احلكيم / 

شارع فرعي مبلط
2- جنســه ونوعه :- دار مفرزة الى دارين بصورة غير 

رسمية
3- حدوده واوصافه :- شرقا وجنوبا طريق عام شرقا 

50638 جزيرة شماال 50639 جزيرة 
4- مشتمالته :- استقبال+ هول + غرفتن + مطبخ 
+ مجمعات صحية الطابق الثاني + الطابق الثالث 

5- مساحته :- 100م2 
6- درجة العمران :- جيدة

7- الشاغل :- خديجة مزهر عبد
8- القيمة املقدرة :- 90,000,000 تسعون مليون 

الثالثاء 23 آب 2022 العدد )4959(

Tue .23 Aug. 2022 issue )4959(

مدة االيجاراملوقعاملساحة رقم امللكنوع امللكت

ساحة متخذة معرض سيارات 1
الشارع العام  600 م745مسيج

سنة واحدةطريق كوت- ناصرية

ساحة متخذة معرض سيارات 2
سنة واحدةالشارع العام  420 م746مسيج

ساحة متخذة معرض سيارات 3
سنة واحدةطريق كوت- ناصرية340 م747مسيج

ساحة متخذة معرض سيارات 4
سنة واحدةالشارع العام  380 م748مسيج

ساحة متخذة معرض سيارات 5
سنة واحدةطريق كوت- ناصرية289 م749مسيج

ساحة متخذة معرض سيارات 6
سنة واحدةالشارع العام  357 م750مسيج

ساحة متخذة معرض سيارات 7
سنة واحدةطريق كوت- ناصرية529 م751مسيج

ساحة متخذة معرض سيارات 8
سنة واحدةالشارع العام  529 م752مسيج

املوقعاملدة املساحةرقم امللكنوع امللكت

الكراج املوحدسنة واحدة20 م822محل جتاري1

الكراج املوحدسنة واحدة10 م1042محل جتاري2

الكراج املوحدسنة واحدة11 م1062محل جتاري3

سوق احلدادينسنة واحدة10 م582محل جتاري4

سوق احلدادينسنة واحدة10 م592محل جتاري5

سوق احلدادينسنة واحدة10 م602محل جتاري6

سوق احلدادينسنة واحدة6 م632محل جتاري7

سوق احلدادينسنة واحدة10 م652محل جتاري8

سوق احلدادينسنة واحدة6 م662محل جتاري9

سوق احلدادينسنة واحدة10 م672محل جتاري10

سوق احلدادينسنة واحدة10 م682محل جتاري11

سوق احلدادينسنة واحدة12 م712محل جتاري12

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م11152كشك في حي اريدو/ خلف السوق1

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10342كشك في حي العسكري2

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م10612كشك في حي البشائر3

 كشك مشيد في حي اور/ قرب4
سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م10932املستشفى العام

 كشك مشيد في سومر الثانية/5
سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م11102قرب احلديقة

 كشك مشيد في حي اور/ شارع6
سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م11192املستشفى

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10872كشك مشيد في حي اريدو7

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م11082كشك مشيد في حي ور8

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م11732كشك مشيد في احلي العسكري9

سنة واحدة900،000 تسعمائة الف دينار6 م10022كشك مشيد خلف السريع/ قرب العلوة10

 كشك مشيد في حي اريدو/ قرب11
سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10792الكراج املوحد

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6 م5522كشك مشيد في احلي العسكري12

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10182كشك في حي الرافدين13

سنة واحدة1،100،000 مليون ومائة الف دينار6,25 م11462كشك في حي اريدو/ قرب مجمع راهب14

سنة واحدة1000,000 مليون دينار6,25 م8242كشك مشيد في االدارة احمللية15

سنة واحدة1000,000 مليون دينار6,25 م10652كشك في حي اور16

سنة واحدة1000,000 مليون دينار6,25 م11642كشك في سومر الثانية/ شارع الذرى17

سنة واحدة1،350،000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار6,25 م12كشك مشيد في حي اور18

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م5642كشك مشيد في حي العسكري19

سنة واحدة900،000 تسعمائة الف دينار6,25 م4462كشك مشيد في حي الرافدين20

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6 م5532كشك مشيد في حي اريدو21

 كشك مشيد في الكراج القدمي /22
سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م3442قرب التربية

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م1082كشك مشيد في حي سومر23

سنة واحدة1،130،000 مليون ومائة وثالثون الف دينار6,25 م4862كشك مشيد في حي اور24



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

في العراق الغني بالنفط والفقير 
الصني  وجدت  التحتيــة،  بالبنى 
لها موطئ قــدم. فباإلضافة إلى 
عمل شركاتها في مجال النفط، 
تبني مدارس ومطاراً في مشاريع 
يحتــاج إليها هــذا البلد لكنها 
تضعه في مواجهة خطر الوقوع 
بفــّخ الديون مع بكــني في وقت 

ليس بعيدا.
العراق  فــي  الصيني  واحلضــور 
ليــس جديداً. لكــن بكني نّوعت 
مشاريعها ووّســعتها أخيراً في 
هذا البلد الــذي عانى من احلروب 

والنزاعات ألكثر من أربعني عاماً.
ويشــير مدير مشــروع الشــرق 
األوســط وآســيا فــي معهــد 
الشرق األوسط جون كاالبريز في 
برس”،  “فرانس  لوكالة  تصريحات 
إلى أن “العراق بحاجة ماسة إلى 
االســتثمار األجنبي ال سيما في 
مجــال البنى التحتيــة اخلاصة 

بالطاقة”.
الفرصة.  الصــني  وجــدت  وهنا 
فاجلمهورية الشعبية بحاجة إلى 
تأمني حاجاتها من الطاقة وتنويع 
مستورد  أّول  وأصبحت  مصادرها 
للنفــط العراقي. وهــي وحدها 
تســتورد 44 باملائة مــن صادرات 
النفط العراقية، حسب ما ذكره 
مستشــار رئيس الــوزراء مظهر 

صالح لوكالة األنباء العراقية.
“الوضع  الطاقــة  مجــال  فــي 
نشــط”، كمــا يقول الســفير 
الصينــي تســوي وي رداً علــى 
ســؤال لـ”فرانس برس” في مؤمتر 
صحافي. لكنــه يضيف: “ما زلنا 
العراق  إلى  الدخــول  مرحلة  في 
ونتعــاون مــع اجلانــب العراقي، 
وكذلك مع الشــركات األجنبية 

التي تعمل في العراق”.
ويوضح تســوي أنه مــن “حيث 
عدد وقيمة املشــاريع” في مجال 
الطاقة، “ال يــزال اجلانب الصيني 

في مرحلة البداية”.
ويرى جون كاالبريز أنه وراء األهداف 
التجارية الواضحــة “يقبع أيضاً 
طمــوح الصني إلى اســتعراض 
وترسيخ  صورتها  وتلميع  عملها 
نفســها بعمق في بلد ومنطقة 
وخصوصاً  الغرب  عليهما  هيمن 

الواليات املتحدة” لوقت طويل.

“احلزام والطريق” 
أصبح العراق في 2019 واحداً من 
شــركاء الصني في مبادرة “احلزام 
البلدين  توقيــع  مع  والطريــق”، 

اتفاقية في هذا الشأن.
وتهدف مبــادرة “احلزام والطريق” 
إلى بناء مشاريع بنى حتتية بحرية 
وبرية، تصل الصني بشكل أفضل 

بآسيا وأوروبا وأفريقيا.
أداة لتعزيز  يرى فيها  الغرب  لكن 
نفوذ الصني في الــدول الفقيرة، 
منــددا خصوصا بتســبب هذه 
مديونية  تراكــم  في  املشــاريع 
كبيــرة على تلك البلــدان. كما 
ممارسات  بوجود  الغربيون  يشتبه 
فساد وانتهاكات حلقوق اإلنسان.

وقال متحّدث باسم وزارة اخلارجية 

الصينية لفرانس برس إن “الصني 
تشارك بشــكل نشط في إعادة 
بناء االقتصاد العراقي”، مؤكدا أن 
بغداد “شــريك مهم” في مبادرة 

“احلزام والطريق”.
وفــي إطار هــذه املبــادرة، “بقي 
العراق الشــريك الثالــث األكثر 
أهمية” للصني في قطاع الطاقة 
“بــني عامــي 2013 و2022”، كما 
ذكر تقرير لكريســتوف نيدوبيل 
لصالح مركــز التنمية والتمويل 
األخضــر فــي جامعــة فــودان 

بشنغهاي.
وعلى سبيل املثال، في محافظة 
ميسان جنوب العراق يتّم تطوير 
حقل احللفاية مع ائتالف شركات 
“بتروتشــاينا”  شــركة  تقــوده 

جانب  إلى  الصينيــة،  احلكومية 
الفرنســية  توتال  مجموعتــي 
أوضح  كما  املاليزيــة،  وبتروناس 
مدير شــركة نفط ميســان في 

تصريح لوكالة األنباء العراقية.
أما التبــادل التجاري بني البلدين، 
فهو مزدهر وبلغ في العام 2020، 
30 مليــار دوالر، كما نقلت وكالة 
األنباء العراقية عن مســؤول في 

السفارة الصينية.
البنى  إعمــار  ألهميــة  ونظــرا 
التحتيــة، ينــدرج العديــد من 
التي تقوم بها الصني  املشــاريع 
في هــذا اجملال في إطــار االتفاق 
املوّقع بني البلدين في 2019 حتت 
النفط”.  مقابل  “اإلعمــار  عنوان 
ومن هذه املشــاريع ألف مدرسة 

ومطار الناصرية.
الناصرية في جنوب  في مدينــة 
العراق، تقوم شركة “باور تشاينا”، 
املدارس.  بالعمل على إحدى هذه 
وهي واحدة من شركتني صينيتني 
تنفذان مشــروعا يقضــي ببناء 
ثمانية آالف مدرســة في اجملموع 
على ثالث مراحــل، وجتري املرحلة 
ألف  التي تشــمل  منــه  األولى 
مدرسة في 15 محافظة عراقية.
دروس لغة متّول هذه املشاريع من 
بيع العراق مائة ألف برميل نفط 
يومياً إلى الصــني، تودع إيراداتها 
في حســاب يديره البنك املركزي 
الصــني. وال ميكن  العراقــي في 
أن تســتخدم هــذه العائدات إاّل 
بها شركات  تقوم  في مشــاريع 

صينية حصراً في العراق.
الصينية كذلك  الشركات  وعلى 
العمــل مــع شــركات مقاولة 
األيادي  “لتوفير  عراقيــة  محلية 
كما  األوليــة”،  واملــواد  العاملة 
يشــرح لـ”فرانس برس” املتحّدث 
باســم األمانــة العامــة جمللس 

الوزراء حيدر مجيد.
اخلبير  املالكــي  ويعتبــر يســار 
“ميدل  االقتصــادي في معهــد 
أن  ســرفي”،  إيكونوميك  إيست 
توفير فرص عمــل لليد العاملة 
العراقية “أمر إيجابي” لكن “هناك 
شــائعات أن غالبية الشــركات 
وغير  سياسياً،  مّتصلة  العراقية 
معروفة، لذلك توجد مخاوف من 

وجود فساد”.
إن هنــاك خططاً  وقال مجيــد 
إلدراج “مشــاريع طرق وجســور 
ونفط  وطاقــة  حديد  وســكك 

وصحة” أيضا في االتفاقية.
لكــن املالكــي يحــّذر مــن أن 
العراقية  الســلطات  “تستخدم 
غير  مشــاريع  فــي  االتفاقيــة 
املطاف  بهــا  وينتهي  مجديــة، 
بكثير من الديــون، كما هي حال 

الكثير من الدول األفريقية”.
جتذب الصني أيضاً عراقيني راغبني 
بتعّلم لغتها. من هنا، أسســت 
العراقية  الصداقــة  “جمعيــة 
اللغة  لتعليم  معهداً  الصينية” 
الصينية هــو الوحيد في العراق، 
باســتثناء إقليم كردستان، قبل 

أقّل من عام.
على مقاعد الدراســة هنا طاّلب 
تعليمهم  استكمال  في  راغبون 
يســتوردون  وجتــار  الصــني  في 
بضائعهــم من هــذا البلد. أما 
املدّرس ســجاد القزاز )25 عاماً(، 
فقــد تعّلــم اللغة خالل ســت 
سنوات درس فيها الطب بالصني.

ويقول القــزاز: “عندما عدت إلى 
العــراق مــن الصني، وجــدت أن 
ُكثــراً من النــاس يرغبون بتعلم 
اللغة الصينية”. وغالبية الطالب 
جتــار مثل ليــث أحمــد. ويقول 
الرجل: “أملك شــركة اســتيراد 
أجهــزة كهربائية مــن الصني”. 
دائما  إلــى هناك  “أذهب  وأضاف: 
وأجــد صعوبة فــي التعامل مع 
الصينيني، ألنهــم بغالبيتهم ال 
اللغة اإلنكليزية لذلك  يتكلمون 
قــررت أن أتعلــم الصينية حتى 

أسهل التواصل معهم”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
79 عامليا ضمن  باملرتبة  العراق  حل 
قائمة أفقر شعوب العالم، متقدما 
على مصر التي حلــت باملرتبة 92 
على مســتوى العالم، وذلك وفقا 

جمللة global Finance األمريكية.
وقالت اجمللة في تقرير لها، إن “أفقر 
دول العالــم عانت من حروب أهلية 
ثم جاء  وصراعات عرقية وطائفية، 
زاد األوضاع السيئة  19- مما  كوفيد 

ســوًءا”، مبينة ان “العالم ميتلك ما 
يكفــي من الثروة واملــوارد لضمان 
متتع اجلنس البشري بأسره مبستوى 

معيشي أساسي”.
وأضافت: “مع ذلــك، ما يزال الناس 
بورونــدي وجنوب  بلــدان مثل  في 
إفريقيــا  وجمهوريــة  الســودان 
الوســطى ، األفقــر فــي العالم ، 

يعيشون في فقر مدقع”.
وبينــت اجمللــة وفق جــدول أعدته 

لذلــك، ان “العراق احتــل املرتبة 8 
عربيا و79 عامليا من أصل 192 دولة 
مدرجة باجلدول ضمن أفقر شعوب 
العالــم، حيث بلغ نصيــب الفرد 
العراقي مــن الناجت احمللي اإلجمالي 

سنويا  12.141 الف دوالر”.
بأفقر  الصومــال،  جــاءت  عربيــا 
وباملرتبــة  العربيــة  الشــعوب 
 1.322 وبنصيب  عامليا،  اخلامســة 
ألف دوالر، تليها اليمن ثانيا باملرتبة 

13 عامليا وبنصيب 2.078 الفا دوالر، 
تليها اريتريا ثالثا وباملرتبة 14 عامليا 
تليها  دوالر،  الفــا   2,101 وبنصيب 
عامليا   40 وباملرتبة  رابعا  الســودان 
تليها  دوالر،  اآلف   4,442 وبنصيــب 
موريتانيا خامسا وباملرتبة 62 عامليا 

وبنصيب بلغ 6.920 اآلف دوالر”.
وتابع ان املغرب جاء سادسا وباملرتبة 
67 عامليا وبنصيب  9.041 اآلف دوالر، 
يليه االردن سابعا وباملرتبة 11.861 

الف دوالر، ومن ثم يأتي العراق ثامنا، 
ليأتي بعده كل مــن تونس واجلزائر 
ومصر التي جاءت 11 عربيا وباملرتبة 

92 عامليا وبنصيب 14.928 دوالرا.
عامليــاً.. جاءت بورونــدي اوال بافقر 
االطالق  علــى  العالــم  شــعوب 
يليها  دوالراً،   856 بلــغ  وبنصيــب 
جنــوب الســودان ثانيــا وبنصيب 
928 دوالراً ومن ثم جاءت جمهورية 
الوســطى بنصيب 1.102  افريقيا 

ألف دوالر. فيما لــم يتناول اجلدول 
كل من لبنان وســوريا وافغانستان 
إحصائيات  وجــود  لعدم  واوكرانيا 

رسمية متاحة لهم.
التخطيــط  وزارة  أن  إلــى  يشــار 
كانت  العراقية،  االمنائــي  والتعاون 
قد توقعــت ارتفاع نســبة الفقر 
في البالد إلى 25 باملئة خالل العام 
2022، بعد أن سجل 22.5%  احلالي 

في آخر إحصاء لعام 2019.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــف تقرير حديث تســبب احلرب 
الروســية على أوكرانيــا في تفاقم 
العاملية خالل  االقتصاديــة  اخملاطــر 
األســابيع األخيرة، إضافة الى ارتفاع 
ديــون اقتصادات األســواق الصاعدة 
في  وخصوصاً  النامية،  واالقتصادات 
الفائدة  أســعار  رفع  اســتمرار  ظل 
األميركية، والصعــود القوي للدوالر 
األميركــي مقابــل ســلة العمالت 

العاملية.
وذكر البنــك الدولي في تقرير حديث 
أن هــذه االقتصادات متثــل معاً نحو 
40 في املئة مــن إجمالي الناجت احمللي 
العاملي. وعشــية احلــرب كان عديد 
منهــا بالفعــل يقف على أســس 
واهية. وقد أدت أزمة كورونا إلى زيادة 
إجمالي املديونية، التي ارتفعت على 
مدار الســنوات العشــر األخيرة إلى 
أعلى مستوى لها منذ 50 عاماً، حيث 
بلغت ما يعادل أكثر من 250 في املئة 
من إيــرادات احلكومات. وكان نحو 60 
في املئة من بلدان العالم األشد فقراً، 
إما أنهــا في حالــة مديونية حرجة 
بالفعــل، وإما أنهــا معرضة خملاطر 
عالية تهدد ببلوغهــا. وبلغت أعباء 
متوسطة  البلدان  في  الديون  خدمة 
الدخل أعلى مســتوى لهــا في 30 
عاماً، وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً 
مطرداً، وارتفعت أســعار الفائدة في 

مختلف أنحاء العالم.
وفي ظــروف كتلك تشــير التجارب 
التاريخية إلى أن حدوث مفاجأة أخرى 
هو كل ما يلزم إلشــعال األزمة. لقد 

ألقت احلــرب األوكرانيــة على الفور 
املستقبلية  اآلفاق  على  قامتة  بظالل 
لعديد من البلدان النامية، التي تعد 
مســتورداً رئيساً للســلع األولية، أو 
السياحة  على  كبيراً  اعتماداً  تعتمد 

أو التحويالت.
ففــي مختلف أنحــاء أفريقيا، على 
ســبيل املثال، أخذت كلف االقتراض 
اخلارجــي فــي االرتفــاع، إذ ارتفعت 
فــروق العائد على الســندات بواقع 
20 نقطــة أســاس في املتوســط. 
وفجــأة أصبحت حســابات البلدان 
املتعلقة بارتفــاع الديون، ومحدودية 
االحتياطات واملدفوعات التي سيحل 
اســتحقاقها قريباً مختلفًة متاماً، إذ 
فضلت سريالنكا، على سبيل املثال، 
األســبوع املاضي، النظر في إمكانية 
الدخول في برنامج يســانده صندوق 
أعباء  مواجهــة  في  الدولــي  النقد 

خدمة الديون الثقيلة.
12 اقتصاداً نامياً في موقف حرج

وعلى مدى الـ12 شهراً املقبلة ميكن 
أن يعجز ما يصل إلى 12 اقتصاداً نامياً 
عن خدمة ديونها، وهــذا عدد كبير، 
لكنه لن يشــكل أزمــة ديون عاملية 
شــاملة، فهو لن يشبه على سبيل 
الالتينية  أميــركا  ديون  أزمــة  املثال 
فــي الثمانينيات مــن القرن املاضي، 
ولن يشــبه كذلك حاالت الديون غير 
املســتدامة التي زادت على 30 حالة، 
ودفعت إلى إنشــاء املبادرة املتعلقة 
بالديون  املثقلــة  الفقيرة  بالبلــدان 
التسعينيات،  منتصف  في  )هيبيك( 
لكنه يظل كبيراً، وهو أكبر موجة من 

أزمات الديون في االقتصادات النامية 
خالل جيل.

وإذا وقعــت هــذه األزمــات، فإنهــا 
ســتحدث حتوالً في املشهد العاملي. 
فقبــل 30 عاماً كانــت االقتصادات 
الناميــة مدينــة مبعظــم ديونهــا 
دائنني  أي  اخلارجية حلكومات أخــرى، 
ثنائيني رســميني، وجميعهــا تقريباً 
أعضاء في نادي باريــس، ولكن األمر 
نهاية  اليــوم. ففــي  ليس كذلــك 
عــام 2020 بلغت ديــون االقتصادات 
الدخــل  ومتوســطة  منخفضــة 
جتاريني خمسة  لدائنني  املســتحقة 

أمثــال مــا كانــت عليــه للدائنني 
الثنائيني.

وفي هذا العام لن يذهب سوى خمس 
نادي  الدائنني في  إلــى  مليارات دوالر 
باريس مــن بني نحــو 53 مليار دوالر 
ســيتعني على البلــدان منخفضة 
الدخل سدادها من مدفوعات خدمة 
قبل  واملضمونة من  العامــة  ديونها 
احلكومات، أضف إلى ذلك أن معظم 
ديون االقتصادات النامية تنطوي اآلن 
على أســعار فائدة متغيرة، ما يعني 
أنهــا قد ترتفع فجــأة كما هو احلال 
بالنسبة ألســعار الفائدة على ديون 

بطاقات االئتمان.
البلدان  الوقت نفســه، حصلت  في 
األشــد فقراً في العالم على نسبة 
متزايدة من إجمالي ديونها بأســعار 
فائدة متغيرة، مــا يزيد من تعرضها 
الرتفاع أســعار الفائدة، لكن اآلليات 
اليوم  املتاحــة  الرئيســة  العامليــة 
للتصــدي ألزمــات الديــون لم تكن 
الظروف،  للتعامل مع هذه  مصممة 

ومن ثم بات لزاماً علينا حتديثها.
وكشــف البنــك الدولــي عــن أن 
مجموعة العشــرين قامت بدور بالغ 
األهمية في هذه العملية على مدى 

العامني املاضيني. فمع تفشي جائحة 
وإحلاح من  وبناًء علــى طلب  كورونا، 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
بإنشاء  العشرين  مجموعة  سارعت 
مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، 
التي جمعت معاً أعضاء نادي باريس 
وغيرهم لتقدمي نحــو 13 مليار دوالر 
لتعليق مدفوعــات الديون لنحو 50 
بلداً، لكن املبادرة كانت شــبكة أمان 
مؤقتة انتهى العمــل بها في نهاية 
عــام 2021، في وقــت كان التعافي 
االقتصادي فيه من جائحة كورونا قد 

بدأ يفقد زخمه.

اربع محاور للخروج من األزمة
انتهاء  أعقاب  أنه فــي  التقرير  وذكر 
مجموعة  وضعت  باملبــادرة،  العمل 
العشــرين إطــار العمل املشــترك 
ملعاجلــة الديــون بخــالف املبــادرة 
يتقدم  لــم  اآلن،  وحتــى  نفســها. 
بطلبــات لالنضمام إلــى هذا اإلطار 
ســوى ثالثة بلدان، وكان التقدم احملرز 
في إعــادة هيكلة ديونها بطيئاً، وهو 
ما يبعث بإشــارة خاطئــة متاماً إلى 
البلدان األخــرى التي تعاني مديونية 
غيــر قابلة لالســتمرار، والتي امتنع 
كثيــر منها عن الســعي للحصول 
على تخفيف ألعباء الديون بســبب 
بطء التقدم احملرز على وجه التحديد، 
فهي تخشــى أن يؤدي تفعيل اإلطار 
املشترك إلى قطع سبل وصولها إلى 
رأس املــال اخلاص من دون اســتئناف 

تدفقات االئتمان الثنائي.
الناحيــة العملية فــإن اإلطار  ومن 

املشــترك هو اخليار الوحيــد املتاح، 
وميكن، بل ويجب حتسينه في الوقت 
املناسب لتقدمي إغاثة مجدية للبلدان 
التــي حتتاج إليها. وقــد طرح البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي خريطة 
في  تتمثل  املشــكلة  لهــذه  طريق 
أربعة محاور، األول يتمثل في ضرورة 
وضــع جدول زمني واضــح ملا ينبغي 
أن يحدث عند التنفيذ، فعلى سبيل 
املثال ينبغي تشــكيل جلنة الدائنني 
في غضون ستة أسابيع. ثانياً، تعليق 
مدفوعات خدمة الديون املســتحقة 
مدة  طــوال  الرســميني  للدائنــني 
البلدان  بالنســبة جلميع  املفاوضات 
املتقدمة بطلبات لالنضمام إلى إطار 
العمل املشترك. ويتمثل احملور الثالث 
وإجراءات  في ضرورة تقييــم معايير 
قابلية مقارنة طرق املعاجلة وتوضيح 
قواعد تنفيذها. وأخيراً، توسيع نطاق 
املشــترك  لإلطار  األهلية  متطلبات 
التي تقتصر حاليــاً على 73 بلداً من 
أشــد البلدان فقراً، بحيث تشــمل 
بلداناً أخرى مثقلة بالديون ومعرضة 
للخطــر فــي الشــريحة الدنيا من 

البلدان متوسطة الدخل أيضاً.
لقــد تبنى العالم منــذ وقت طويل 
نهجــاً ضعيفــاً للغاية حلــل أزمات 
الديون في االقتصادات النامية، حيث 
أعباء  تخفيف  تقدمي مساعدات  كان 
الديون ضئيــالً للغاية أو متأخراً جداً. 
وقد حان الوقت لتبني نهج يتالءم مع 
قوامه  نهج  والعشرين،  احلادي  القرن 
املبادرة، وليــس رد الفعل، نهج يحول 

دون اندالع األزمة في املقام األول.

توسع الصين في العراق يثير مخاوف
اقتصاديين من وقوعه في فخ الديون لبكين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجل مؤشر الدوالر األميركي أعلى مستوى 
له منذ خمســة أســابيع، امس اإلثنني، بعد 
أن أشار مســؤول في الفدرالي األميركي إلى 
احتمال اســتمرار التشــديد النقدي بشكل 

قوي.
وانخفض اليــورو إلى أدنى مســتوى له منذ 
خمســة أســابيع بعد أن أعلنت روسيا عن 
توقف ملدة ثالثة أيــام إلمدادات الغاز األوروبية 
عبر خط أنابيب نورد ســترمي 1 في نهاية هذا 
الشــهر مما أدى إلى تفاقم أزمــة الطاقة في 

املنطقة.
وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته 
منذ ما يقرب من عامني بعد أن خفض البنك 
املركزي أســعار اإلقراض الرئيسية مما أضاف 
إلى سلســلة من إجراءات التيســير النقدي 
التي تهدف إلى دعم االقتصاد الذي يعاني من 

قيود كوفيد19- وأزمة العقارات.
وارتفع مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
مقابل 6 عمالت رئيســية مبا في ذلك اليورو، 
إلى 108.26 ألول مرة منذ 15 يوليو متوز وارتفع 

آخر مرة %0.074 إلى 108.23.
وارتفع الدوالر مقابل الني، والذي يعتبر شديد 
احلساســية للعائدات األميركية إلى 137.40 
يًن يابانًي في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو/

متوز.
وانخفــض اجلنيــه اإلســترليني %0.23 إلى 
1.1805 دوالر ليقترب من أدنى مستوى له منذ 

5 أسابيع يوم اجلمعة عند 1.17925 دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
لســادس جلســة  الذهب  أســعار  هبطت 
علــى التوالي امس االثنــني، لتصل إلى أدنى 
مستوياتها منذ أكثر من ثالثة أسابيع متأثرة 
بقوة الدوالر وتوقعات برفع مجلس االحتياطي 
األمريكي(ســعر  املركــزي  )البنك  االحتــادي 

الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.
وانخفض سعر الذهب في املعامالت الفورية 
0.1 فــي املئــة إلــى 1744.06 دوالراً لألوقية 
)األونصــة( مــن الســاعة 04:31 بتوقيــت 
جرينتــش بعد أن وصل إلى أدنى مســتوياته 
منذ 28 متوز إلى 1743.83 دوالراً في التعامالت 
اآلســيوية املبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من 

ثالثة في املئة األسبوع املاضي.
وتراجعت العقود األمريكيــة اآلجلة للذهب 

0.45 في املئة إلى 1755.80 دوالرً.
وارتفع الدوالر 0.1 في املئة إلى أعلى مستوى 
له منذ أكثر من شــهر أمام عمالت منافسة 
مما يجعــل الذهب أكثــر تكلفة بالنســبة 

للمشترين الذين يحملون عمالت أخرى.
وقالت سلســلة من مسؤولي البنك املركزي 
البنك  إن على  املاضــي  األمريكي األســبوع 
مواصلــة رفع تكاليف االقتراض للســيطرة 

على التضخم املرتفع.
والذهب حســاس للغايــة الرتفاع أســعار 
الفائدة األمريكية ألنه يؤدي إلى زيادة تكلفة 

فرصة حيازة الذهب الذي ال يدر عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفع 
ســعر الفضة في املعامالت الفورية 0.2 في 
وانخفض  لألونصــة  دوالراً  إلــى 19.06  املئة 
البالتــني 0.3 في املئة إلــى 893.38 دوالراً وزاد 

البالديوم 0.2 في املئة إلى 2129.21 دوالرً.

الدوالر يرتفع ألعلى 
مستوى له منذ 
خمسة أسابيع

الذهب يهبط
 ألدنى مستوى له 
مع ارتفاع الدوالر 

العراق في المرتبة 79 عالميًا بأفقر شعوب العالم

البنك الدولي يتوقع فشل 12 اقتصادًا في الوفاء بخدمات القروض 

دول نامية توشك على التدهور بفعل الديون وارتفاع الفائدة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد/ 512/ب/2022
التاريخ/ 2022/8/22

إعالن
عطفا علــى قــرار محكمتنا ســتبيع هذه 
احملكمة في املــزاد العلني العقار تسلســل 
27/2162 والعائد للشركاء فؤاد كاظم طاهر 
وجماعته واملكتسب الدرجة القطعية فعلى 
الراغبني بالشــراء مراجعة هذه احملكمة خالل 
مدة )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر 
في الصحــف احمللية مســتصحبني معهم 
املدنية وشــهادة اجلنســية  هوية االحــوال 
العراقية وتأمينات قانونية بنســبة 10% من 
القيمة املقدرة للعقــار عند وضع اليد إن لم 
يكن من الشــركاء ويتحمل املشــتري اجور 

االعالن والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

األوصاف:
دار ســكنية _ تقع في محلة احلمام _ قضاء 

الشطرة _محافظة ذي قار
القيمة املقدرة: 150,000,000 مائة وخمسون 

مليون دينار عراقي
الشاغل: فراس فيصل كاظم

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: ج.ص/8963
التاريخ: 2022/8/21
املواطنة )شــامة عمر منير  قدمت 
أحوال  دائرة  في  املســجلة  جاسم( 
تكريت والتي تروم فيه تغيير االسم 
اجملرد فــي قيدها وجعله )بســمة( 
بدال من )شامة( فمن لديه اعتراض 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوما 
من تاريخ نشــر االعالن وبعكســه 
ســيتم النظر فــي الدعــوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2195
التاريخ/ 2022/8/17

إعالن
بنــاًء على طلب املدعــي )صدام 
جاســم جابر( والــذي يطلب من 
خالله تبديل )اســم( من )صدام( 
الــى )جعفر( واســتنادا ألحكام 
املــادة )22( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خالل )15( خمســة عشر يوم من 
تاريخ النشر وعكسه سينظر في 

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

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: ج.ص/ 8963
التاريخ: 2022/8/21

قدمت املواطنة )حميدة طالل فياض 
جاسم( طلبا يروم فيه تغيير االسم 
اجملــرد وجعلــه )احميــدة( بدال من 
)حميدة( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــالل )15( يوما من 
تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم 
املادة  الدعوى وفق احكام  النظر في 
)22( مــن قانون البطاقــة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام
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استذكار

نص    اصدارات

سامر بعد يومني ونحن أمام البوستر:
ـ ما الذي لفت انتباهك بهذا البوستر..؟

قلــت: ال أدري علــى وجــه التحديد. لكن 
البوستر فيه اختصار عجيب لتاريخ طويل.

ـ زين والفالحة..؟
ـ الفالحــة..؟ أطلت النظــر إلى الفالحة 

التي تتوسط مساحة البوستر. قلت:
ـ كأني شايفها. بس ما أعرف وين..؟

ضحك.. ضحك طويالً.. قال:
ـ هاي سوسن يا ابن احلالل.

ـ .... يا إلهي.. سوســن التي كان من املقرر 
أن أكون اســيرها لهذا اليــوم.. والتي لم 
أجدها ســوى طفلة وديعــة مثل حمامة 
بيت حتى بعد أن عرفت أن عمرها 21 سنة 
وتتهيأ للدخول إلى كلية الطب على نهج 
أبيها وأختها الكبرى وأخيها سامر. وفوق 
هذا حتــاول تعلم اللغة اليابانية. كأني لم 
أصدق أنها هي. كيــف حتولت إلى فالحة 
عراقية أصيلة..؟! قال: هذا شــغل الفنان 

)محمود فهمي(.
وتعرفت على الفنان من خالل أبو ســامر. 
وكنــت أحمل فكــرة ليســت بعيدة عن 
فكرة البوســتر، فكرة وضعتها في صدر 
روايتــي ما قبــل األخيرة )عــودة إلى وادي 
اخليول(؛ منذ ســقوط دولة بابل 539 قبل 
امليالد وأرض الســواد ال يحكمها أبناؤها. 
احتلها األخمينيون.. ثــم  اليونانيون.. ثم 
ثم  املسلمون..  العرب  ثم  الساســانيون.. 
املغول.. ثم العثمانيون قبل أن يســتلمها 
البريطانيون. 45 سنة فقط )-1958 2003( 
هــو عمر إنفــراد أبنائهــا بحكمها. وفي 
هذه السنني ســالت فيها أنهارٌ من دماء 
املتصارعني من أبناءهــا حتى أعادوها من 
جديد لإلحتالل نيسان 2003. فكان سؤالي 

األول للفنان محمود فهمي:
- ماذا تعني لك مئوية الدولة العراقية..؟

- مئوية العــراق كانت تعنيني وتعني كل 
عراقــي. هناك بلد تأســس بيــوم محدد 
وتاريــخ موّقع في وثائق على انشــاء دولة 
حديثة على انقاض الدولة العثمانية التي 
تفككت بعد خســارتها احلرب. وهذا األمر 
لم يخص العــراق على وجه التحديد. دول 
عديدة وحــدود جديدة في أوربا والشــرق 
مي  األوسط بدأت بالتشكل كنتيجة ملا سُّ
 Mesopotamian في حينه )حملة الرافدين
Campaign( انتهــت كمــا هــو معروف 
بدخول بغــداد في آذار عــام 1917. وعلى 
أثرها تأســس العراق احلديــث 1921. هذا 
التاريخ وهذِه األحداث لألســف في العراق 
لم يتناولها التشــكيل العراقي، بل حتى 
الدراما العراقية وكأنها منطقة محظورة 
وال أعرف الســبب. ملاذا ال توجد مناســبة 
تأســيس وال مناسبة الســتقالل العراق، 
نحتفل فقط بثورة 14 متــوز و17 متوز أيام 
النظام السابق وأنتهى. طيب أيام امللكية، 
ألم تكن هناك دولة معترف بها رســمياً؟! 

وماذا عن قرار تأسيس العراق عام 1921..؟
- لكــن، كيــف تشــكلت عنــدك فكرة 

البوستر؟
ظل هذا التاريخ يشغلني مع تشكل احلس 
والوعي عندي. ومنذ السادس ابتدائي كنت 
شــغوفا بالتاريخ واجلغرافيا. ظل السؤال 
يراودني؛ ملاذا ليس لنا مناســبة تأسيس؟ 
ومع سفري شــاهدت كيف حتتفل الدول 
سؤال  بكرنفاالت.  تأسيســها  مبناسبات 
كبير كان في راسي. حتى اختمرت الفكرة؛ 
أنا من ســيعمل بوســتر املئوية حتى لو 
احتفلــت به لنفســي ومع نفســي في 
مرسمي. اختمرت الفكرة عام 2012 على 
شــكل لوحة ولم يكن في بالي بوســتر. 
ومبا انه بيني وبني املناســبة تسع سنوات، 

لذا كانــت احملاوالت مجرد رســم لوحات. 
يكــون فيها امللك فيصــل ممتطيا الفرس 
العربي وخلفه بغداد. ثــم وجدت أن هذه 
الفكرة حتاول اختزال العراق بامللك فيصل 
األول، فمؤكد أنها ستثير عليها اشكاالت 
كثيــرة. لــم تعجبنــي فكــرة التكوين 
أنا  للمتلقي.  الفكــرة  إيصــال  لصعوبة 
أريد مئوية العراق وســأحتاج إلى كتابات 
وزخــارف لتزيني العمــل. إذن ال مفر من أن 
يتحول إلى ملصق. واختمرت فكرة امللصق 
شتاء 2018. بوستر سيتضمن العديد من 
املرحوم  واإلنشاءات ومن ضمنها  اللوحات 
فيصــل الثاني ســتؤرخ للعــراق احلديث 
يــوم 23 آب 2021. وهكــذا وصلــت إلى 
مرحلة حاســمة. نفذت السكيتش األول 
بالباستيل والفحم بقياس 100× 70 سم. 
ثم عدة سكيتشات أخرى كخيارات ثانوية 

حتى استقريت على الشكل النهائي. 
- واآلن، مــن هــي الفالحة في البوســتر 

وكيف وجدتها..؟
كانــت الفكرة ان الفتاة حتمل الســعفة 
بشكل قوس رمزية النصر واالحتفال عند 
التي حتملها  واملرأة  والكنعانيني.  البابليني 
متثل االم العراقية كما متثل األرض واخلصب 
واخليرات واالجناب واكيد ســتكون الفالحة 
العراقية خير مــن يرمز لها. وهكذا نفذت 
العمل بامرأة حتمل ســعفة وهي جالسة 
البوستر حتيطها  على ضفة نهر وســط 
بأن تكون  دائرة. بعدهــا عّدلت الفكــرة، 
واقفــة لتمثــل نهوض ووقــوف بلد على 
قامته. لكن املشكلة التي واجهتني؛ كانت 
اختيار موديل حقيقــي وليس من اخليال. 
كيف احصل على موديل عراقية ســمراء 
شابة جميلة؟ كان حينها البلد الذي أقيم 
19. جاءتني  فيه مغلق بســبب كوفيــد 

فكرة االتصال بالدكتــور فالح حافظ هنا 
في كندا وأطلعه على مشــكلتي، عسى 
أن يعرف من خالل املراجعني لعيادته شابة 
عراقية ممكن تكون موديل لفكرة البوستر. 
والدكتور سبق وشــاهد السكيتش األول 
قبل أشهر عند نشــره. قال أن املراجعات 
في هذه الظــروف شــبه معدومة، نحن 
نتواصل مع املرضى بالتليفون فقط. ولكن 
بعد دقائق من انتهــاء مكاملتنا، اتصل بي 
هو قائــالً: ما رأيك أن أبلغ ابنتي سوســن 
وهي شابة بعمر 21 سنة ومبالمح عراقية 
مــن األب واألم، طبعــاً بعد اســتحصال 
موافقتها. فكانت فرحتي ال توصف، قلت: 
يا ريت. وتذكرت ابنته سوســن؛ هي أجمل 
مما كنت أفكر به ومبالمح عراقية ال تخطئ 
الرائعة ولهــا قوام صحي  وابتســامتها 

ورشاقة بنت الفالح احلقيقية.
أجنزنا جلســات التصوير في الهواء الطلق 
وفي يوم مشمس جميل في حديقة منزل 
الدكتور. وكان ذلــك أوائل الصيف ونهاية 
الربيــع. صّورنا عــدة حــركات ومن عدة 
زوايا وأعطيت سوســن غصن من شجرة 
مجاورة حولته في التنفيذ إلى ســعفة. 
ثم قام الدكتور باستشارة أحد العراقيني 
حول كيفية تنفيذ شــدة العباية وشدة 
عصابة الرأس والشــيلة السوداء، بعد أن 
وفرنا هذه االكسســوارات مــن األصدقاء 
إياها  أعارتنا  التي  الدشــاديش  وخصوصاً 
إحدى الســيدات العراقيات بلونني كحلي 
وزهــري. اســتقريت على اللــون الزهري، 
جلمالــه البــراق، ومتت لفــة العباية على 
اخلصر بشكل جميل مطابق للفة العباءة 
العراقيــة في الريف وأخيراً وضعت احلجل 
في قدمهــا في اللوحة. ومت التنفيذ بوضع 
صورة امللك فيصل األول رحمه اهلل بوسط 

ترويسة البوستر بإطار ذهبي دائري مرتدياً 
السدارة الفيصلية الشهيرة وأدخلت رموز 
أخرى حتيط امللك من طيورنا القومية مثل 
العصفور فوق غصن تني والبلبل على عذق 
التمر، والوز العراقي الطائر خلف الفالحة 

واجلاموس
العراقية كما متثل األرض واخلصب واخليرات 
العراقية  الفالحة  واكيد ستكون  واالجناب 
خير مــن يرمز لها. وهكــذا نفذت العمل 
بامرأة حتمل ســعفة وهي جالســة على 
ضفة نهر وسط البوســتر حتيطها دائرة. 
بعدهــا عّدلت الفكرة، بــأن تكون واقفة 
لتمثل نهوض ووقوف بلد على قامته. لكن 
املشــكلة التي واجهتني؛ كانــت اختيار 
موديــل حقيقي وليس مــن اخليال. كيف 
احصل على موديل عراقية ســمراء شابة 
جميلــة؟ كان حينها البلد الذي أقيم فيه 
مغلق بســبب كوفيــد 19. جاءتني فكرة 
االتصــال بالدكتور فالح حافــظ هنا في 
كندا وأطلعه على مشــكلتي، عسى أن 
يعرف من خالل املراجعني لعيادته شــابة 
عراقية ممكن تكون موديل لفكرة البوستر. 
والدكتور سبق وشــاهد السكيتش األول 
قبل أشهر عند نشــره. قال أن املراجعات 
في هذه الظــروف شــبه معدومة، نحن 
نتواصل مع املرضى بالتليفون فقط. ولكن 
بعد دقائق من انتهــاء مكاملتنا، اتصل بي 
هو قائــالً: ما رأيك أن أبلغ ابنتي سوســن 
وهي شابة بعمر 21 سنة ومبالمح عراقية 
مــن األب واألم، طبعــاً بعد اســتحصال 
موافقتها. فكانت فرحتي ال توصف، قلت: 
يا ريت. وتذكرت ابنته سوســن؛ هي أجمل 
مما كنت أفكر به ومبالمح عراقية ال تخطئ 
الرائعة ولهــا قوام صحي  وابتســامتها 

ورشاقة بنت الفالح احلقيقية.
أجنزنا جلســات التصوير في الهواء الطلق 
وفي يوم مشمس جميل في حديقة منزل 
الدكتور. وكان ذلــك أوائل الصيف ونهاية 
الربيــع. صّورنا عــدة حــركات ومن عدة 
زوايا وأعطيت سوســن غصن من شجرة 
مجاورة حولته في التنفيذ إلى ســعفة. 
ثم قام الدكتور باستشارة أحد العراقيني 
حول كيفية تنفيذ شــدة العباية وشدة 
عصابة الرأس والشــيلة السوداء، بعد أن 
وفرنا هذه االكسســوارات مــن األصدقاء 
إياها  أعارتنا  التي  الدشــاديش  وخصوصاً 
إحدى الســيدات العراقيات بلونني كحلي 
وزهــري. اســتقريت على اللــون الزهري، 
جلمالــه البــراق، ومتت لفــة العباية على 
اخلصر بشكل جميل مطابق للفة العباءة 
العراقيــة في الريف وأخيراً وضعت احلجل 
في قدمهــا في اللوحة. ومت التنفيذ بوضع 
صورة امللك فيصل األول رحمه اهلل بوسط 
ترويسة البوستر بإطار ذهبي دائري مرتدياً 
السدارة الفيصلية الشهيرة وأدخلت رموز 
أخرى حتيط امللك من طيورنا القومية مثل 
العصفور فوق غصن تني والبلبل على عذق 
التمر، والوز العراقي الطائر خلف الفالحة 
واجلاموس في املاء ميثــل اخليرات وكل جزء 
من العمــل يحمل وجه ورمزيــة عراقية. 
هكذا ولدت الفكرة من مرســم متواضع 
في اقاصي األرض وفي بلدة كندية منسية 
هــي كامبريدج وفتــاة عراقيــة جميلة 
ماسكة السعفة. ال شيء مينع املستحيل 
وأخيراً مئة عــام أخرى وعراق جديد أجمل 

واكثر أماناً إنشاهلل.

كريم كطافة
كنت ضيفاً على بيت الصديق أبو ســامر 
)الدكتور فالح حافظ(. وكان مشروع الزيارة 
القيــام برحلة إلى جبــال الروكي الكندية 
في مقاطعة ألبرتا التــي تبعد عن تورنتو 
أربع ســاعات طيران. سنجتمع بعد يومني 
الذي ســيصل  الشــيباني  بالدكتور عزيز 
من هيوســن/ أمريكا ومع الصديق عباس 
ناجي صالح الذي ســيصل في نفس اليوم 
من اوتاوا. اســتقبلني أبو سامر  في مطار 
تورنتو والذي ســيكون مــن اآلن مضيفنا 
ودليلنــا إلى تلك اجلبال. الصديق يســكن 
على هامش مدينة صغيرة تبعد عن تورنتو 
قرابة السبعني كم تدعى كامبردج. ضيعة 
إنكليزيــة. وكنــدا على أية حــال ما زالت 
رســمياً تابعة للتاج البريطاني. قال ونحن 
في الطريق ومن بني قفشاته اجلميلة وهي 
كثيرة؛ أكو مشكلة يا ابن احلالل..! قلت: يا 
ستار. شــنو املشكلة؟ قال: اليوم انا معك، 
)املستشــفى(،  دوام في  عنــدي  لكن غداً 
إجازتي تبدأ بعد غد وأم سامر كذلك تذهب 
للعمل، فعليه قررنا تســليمك تسليم يد 
إلى )سوسن( بنته الصغيرة، ستتكفل بك 
طيلــة اليوم، حلني عودتنا. قلــت: يا أخي يا 

ريت كل املشاكل من هذا النوع.
تعرفــت على ربــة البيت أم ســامر وعلى 
سوســن التي سأكون أســيرها ليوم غد. 
ومن أولــى محاوالتي احلديــث باإلنكليزية 
مع سوســن بعد أن وجدتهــم األم واألب 
يحادثونهــا باإلنكليــزي، تيقنــت أني في 
مشــكلة عويصة. لغتــي اإلنكليزية )ربع 
ردن( ومخلوطــة علــى مفــردات هولندية 
ولغتها اإلنكليزيــة بلكنة كندية ال أفهم 
منها الكثير. تالحقتني هي كما لو أدركت 
محنتي: عمو مو مشكلة أنت أحكي عراقي 
وأنــي أفهم عليك. ثم طرحــت برنامجها 
ليوم غد: الســاعة كذا سأكون مع )زاسي( 
كلبها الســلوقي كبير احلجم والذي كان 
يــدور حولي  يريد شــّمي مــن كل جهة، 
بنية التعارف وأنا ال أعــرف كيف أجامله.. 
والســاعة كذا عندي موعد أنا وزاسي مع 
واملكتبة..  املدينة  صديقتي سنعرفك على 
وإذا يعجبك نتغدى خارج البيت ثم نعود مع 

عودة ماما وبابا.
في الصباح الباكر وأنا اشــرب القهوة في 
الباحــة املفتوحــة واملطلة علــى املزرعة، 
كنت أراقب كيف تالعب سوسن كلبها في 
أمامي  املفتوحة  الكبيرة  املساحة اخلضراء 
وكيف هذا احليــوان متعلقاً بهــا بجنون، 
يفهم كل مــا تريده ولــه طريقة عجيبة 
بتوصيل ما يريده منها بالعيون وال شــيء 
غير العيون. قررت إطالق سراحها من أسري. 
قلت لها: عمو سوســن أنت اخذي كلبك 
وروحي لصديقتك. أنا باق هنا. أين أجد مثل 
الفاكهة حتيطني  الرفاهية، أشــجار  هذه 
من كل جانب وأفق أخضر مفتوح على مد 
البصر وكرســي وطاولة عليها ســكائري 

وقهوتي وكتاب. ال تفكري بي.
ظللت خالل النهار ادخــل وأخرج من وإلى 
البيت من خالل الصالة التحتانية الكبيرة 
شــبه الفارغة مــن البيت. وفــي كل مرة 
أواجه لوحة بوستر مئوية الدولة العراقية 
قرب الباب. البوستر الذي جرى اعتماده من 
قبل الدولة العراقية )بوســتر املئوية(. كما 
اُعتمد الحقــاً كبطاقة بريدية ســياحية 
وطابع رســمي. وفي كل مــرة أقف أمامه 
وأتأملــه أُعجب من مهــارة الفنان وقدرته 
علــى اختصار تاريخ عمــره أكثر من 5000 
سنة في مســاحة محدودة. ســألني ابو 

عن رسائل من السجن للماركيز دي ساد، 
والتي ترجمها لطفي الســيد منصور في 
كتاب أصدرتــه دار »الرافدين«، وهي تقدم 
صورة مختلفــة للماركيــز تتناقض مع 
ما يــدور في األذهان حــول اجملون وتعذيب 
النساء واالنحرافات اجلنسية التي اشتهر 
بها للدرجة التي اشــتق معها مصطلح 

»السادية« من اسمه. 
كتبــت نشــوة أحمد عــن روايــة »ذلك 
الغريب« للكاتبة مرمي مرموش، أنها تضيء 

عوالم النفس املظلمة لتكشــف األسرار 
واخلفايا، وجاء في مقالهــا أنه إلى جانب 
الظالل النفســية مــررت الكاتبة ظالال 
فلســفية وتســاؤالت جدلية حول املوت 
واحلياة، ومتكنت من تعزيز صدقية األحداث 
البوح بلجوئها  عبر أنســاق تقليدية من 
إلى فن الرسائل. وكتب وائل النجمي عن 
روايــة »خريف الزعفــران« للكاتب حمزة 
قناوي، معتبرا أنها شــهادة على انكسار 
جيــل ومحاكمــة رومانســية للتاريخن 

وكتب أسامة ريان مقاال عن أحدث روايات 
ســلوى بكر، بعنوان »أس البالء في حديث 
الفيلة الســوداء«، وكتــب رامي هالل عن 
رواية أســامة الشــاذلي »أوراق شمعون 
املصــري«، وكتب محمــد عطية محمود 
عن رواية »ذاكرة األشجار« للكاتب الكبير 
محمد جبريل، مركزا على إشكالية وجود 
ةاملرأة / املكان في هذا العمل الذي صدرت 

طبعته األولى عام 2014. 
كمــا كتــب أحمــد الصغير عــن ديوان 
»للشــوارع أرواح« للشاعر إسالم سالمة، 
ينســج فضاء شــعريا  أنــه  مالحظــا 
متشــابكا بني الــذات الشــاعرة واحلياة 
في الشــارع، حيث يحمل الشارع دالالت 
مختلفة،  وسياسية  واجتماعية  مكانية 
فهو احلياة التي ال تهــدأ مطلقا ويحمل 

كل متناقضات اإلنسانية.
وفي العدد أيًضا مقــال لعبده الزراع عن 
ديوان »على هامش البهجة« للشاعر عبده 
الفنادي  شــعبان  ليونس  ومقال  املصري، 
عــن رواية »خبز على طاولــة اخلال ميالد« 
للكاتب الليبي محمد النعاس والتي فازت 
بجائزة البوكر العربية في دورتها األخيرة، 
الرحمن  رفاعي بعنوان »عبد  ومقال حملمد 
اخلميســي القديس الصعلــوك«، ومقال 
»املوروث  أبو ضيف عــن  لســعيد أحمد 
وكتب  واملأمول«،  الواقع  املصري..  الثقافي 
الناقــد محمد الســيد إســماعيل حتت 
عنوان »مقامات روحية.. جتليات احلب الذي 

ال ينتهي«.

متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي افتتاحية عدد شــهر آب اجلــاري من 
مجلــة »إبــداع« التــي تصدرهــا الهيئة 
املصرية العامــة للكتاب، كتب رئيس حترير 
اجمللة الشــاعر إبراهيــم داود عن أهمية أن 
تزيد دور النشــر من اهتمامهــا بالترجمة 
واملترجمني في ظل انتشار الترجمات اآللية 
التي تفتقد إلى الــروح، مذكرا بالدور الذي 
لعبــه العرب قدميا في هــذا اجملال من زمن 
هارون الرشــيد الذي اهتم بنقل ما أجنزته 
احلضارة اإلغريقيــة إلى اللغة العربية، إلى 
زمن رفاعة الطهطاوي الذي أسس مدرسة 
األلســن التي قدمت الكثير من الترجمات 

عن الفرنسية إلى العربية والعكس.
أما مقال الصفحة األخيرة فهو للشــاعر 
الكبير أحمد عبد املعطي حجازي، وعنوانه 
املسرح  ذلك  ويتناول  رمســيس«،  »مسرح 
الذي أسســه يوســف وهبي عــام 1923، 
وارتبط إنشــاؤه بسلســلة مــن اإلجنازات 
شملت كل امليادين التي كانت مصر تبحث 
فيها عن نفسها وتبني نهضتها الوطنية، 
ليذكر بهمو املســرح املصــري في الوقت 

الراهن.
وتضمن العدد قصًصا لكل من عبد الرحيم 
كمال وإميان سعيد وأحمد الشريف وأحمد 
عبد الوارث، وقصائد لشــريف الشــافعي 
ورضــا أحمــد، وأحمد أنيــس ودارين عنان، 
وأحمد عبــد العزيز. وكتب أســامة احلداد 

مهدي على ازبين
فتتوّهج  تعبها؛  العشــر  تلمُّ جنياتك 
نورًا وسط ظالم الكون، تلتئم متباهية 
بألوان زاهية، تتحدى أوجاًعا غير مرئية، 
ترسل إخطارات لعيون متربصة بالشّر 

لنبضات احلسن.. 
تخبرهــا/ توحــي إليها إنها رســمت 
تعاويــذ مضادة للخــراب، دليلها تناثر 
األصباغ التي تزهو على أطراف اجلنيات 
الغافية في وداعة الراحتني، متوزعة بني 

السماوي ونفحات براعم الربيع وملسات 
األقحوان والليمون..

تآلفت الكفان لترســما لوحًة تفضي 
لنسغ جديد، تشكل تكوينات بفرشاة 
النقــاء، برغــم املعاناة تعانــد القبح 
لتفتــح كوى للنــور، تزيــح األذى عن 

الوجود، متنع تغلغله إلى النفوس..
لم جتف األصباغ عن أدمي بشرتك، كيف 
انتثرت آثــاره من معصمــك بعالمات 
نحو  تداخل  فــي  ليتصاعد  معتمــة، 
أناملك، ليشــكل قمًة تناجي السماء، 

تتماهى معها بلونها الشذري.

الفالحة »سوسن« وحكاية بوستر مئوية الدولة العراقية..
مثلت األرض والخصب والخيرات واإلنجاب..

كانت الفكرة ان الفتاة 
تحمل السعفة بشكل 

قوس رمزية النصر 
واالحتفال عند البابليين 

والكنعانيين. والمرأة التي 
تحملها تمثل االم العراقية 
كما تمثل األرض والخصب 

والخيرات واالنجاب واكيد 
ستكون الفالحة العراقية 

خير من يرمز لها. وهكذا 
نفذت العمل بامرأة تحمل 
سعفة وهي جالسة على 
ضفة نهر وسط البوستر 

تحيطها دائرة. 

امللصق

أم عشر عيون»إبداع« بين شجون الترجمة وهموم المسرح
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ملونشريط
مسؤول ألماني لمواطنيه: استخدموا 

المنشفة المبللة بدل االستحمام
اقتــرح رئيس وزراء واليــة بادن فورمتبيــرغ الفيدرالية 
األملانية، وينفريد كريتشمان، في إطار توفير الكهرباء 
والغــاز، تدفئة غرفة واحدة فقط في املنزل، واملســح 

مبنشفة مبللة بدال من االستحمام.
وصّرح كريتشمان لصحيفة محلية قائال إن »منشفة 
الغسيل هي اختراع مفيد« وبحسب املسؤول األملاني، 
أنه ميكن االســتغناء عن »االســتحمام باستمرار من 

خالل استخدام هذه الطريقة.
وأشار كريتشــمان إلى أنه يظهر من خالل املثل الذي 
يضربه بنفســه، إمكانيات توفيــر أكبر قدر ممكن من 
الطاقة، مشيرا في هذا الســياق إلى أن »لدي سيارة 
كهربائية، ولدي لوح شمســي ضخم على سقفي«، 
مضيفا أنه علــى مدار ربع قرن، كان يقوم بتســخني 
املياه باستخدام الطاقة الشمسية، وال يقوم بتدفئة 

إال غرفة معيشة واحدة فقط في كامل منزله.

بطولة العالم لعناق األشجار.. للعشق 
فنون وأحوال

توجت آني النكيــال ببطولة العالــم الثالثة ملعانقة 
األشــجار التي أقيمت في غابات ليفي مبدينة كيتيال 

التابعة إلقليم البالندا الفنلندي.
وتعّد هذه املنافســات وسيلة ممتعة للفت االنتباه إلى 
الطبيعة، وحلقيقة أن األشــجار والغابات بشكل عام، 
ميكن أن جتلب الرفاهية حلياة اإلنســان وتساعده على 
الشــعور بالتحســن عندما تكون يعاني مــن التوتر، 

بحسب موقع »يورونيوز«.
وتتضمن املســابقة ثالثة أقســام، األول هــو العناق 
السريع، ويتبارى املتسابقون، خالله، في عناق أكبر عدد 
ممكن من األشجار في دقيقة واحدة على أن يستمر كل 

عناق مدة خمس ثواٍن على األقل.
أما القسم الثاني فهو »التفاني في العناق« أي العناق 
األكثر إبداًعا لشــجرة معينــة يختارها املتنافس ملدة 

دقيقة واحدة كحد أقصى.
وفي القســم األخير وهو »العناق احلر« يختار املتنافس 
عناقــا أكثر إبداعا وأســلوبا مفتوحا حســب اختيار 
املتنافس ويختار شــجرة واحدة فقــط يعانقها ملدة 

دقيقة كحّد أقصى.
ومتّ تتويج آنــي النكيال بطلة العالم لعناق األشــجار 
هذا العام، وهي تنحدر من هلسنكي لكنها تقيم في 

ليفي.

رئيس طهاة ملكة بريطانيا يكشف 
عادات وأسرار إليزابيث

كشــف رئيس الطهاة الســابق لدى ملكة بريطانيا، 
داريــن ماكجريدي، بعضاً من أســرار وعــادات امللكة 
إليزابيث الثانية، التي اكتشفها خالل عمله 11 عاماً 

في القصر امللكي.
وقال ماكجريــدي إن امللكة إليزابيــث الثانية اعتادت 
تناول شطائر اخلبز مع املربى يومياً منذ أن كانت طفلة 
ل مربى الفراولة املصنوعة من  صغيرة، كما أنها تفضِّ
الفاكهــة التي متّ قطفها من أراضي قلعة باملورال في 

اسكتلندا.
وأضــاف الطاهي، في فيديو نشــره عبــر قناته على 
يوتيوب وانتشر مؤخراً: »امللكة كانت حتصل على قطع 
اخلبز مع املربى في احلضانة عندما كانت فتاة صغيرة، 
وكانت تتناولها مع الشاي بعد الظهر منذ ذلك احلني«.
وتُصنع هذه السندوتشــات من اخلبــز مع القليل من 
الزبــدة واملربــى، ثم تقّطــع إلى دوائــر بحجم عملة 

معدنية بريطانية قدمية.
ماكجريــدي حتدث عــن حل امللكة ملشــكلة مألوفة 
لعشــاق الكعك البريطاني وهي »هــل توضع املربى 
أوالً أم الكرميــة؟«، قائالً في مقطــع مصور منفصل: 
»كانت امللكة تفضل املربى أوالً متبوعة بتلك الكرمية 

اللذيذة«.
وأكــد أن امللكة البالغة من العمر 96 عاماً عاشــقة 
للفراولة الطازجة، موضحاً: »كانت تأكل الفراولة ثالث 

أو أربع ليال في األسبوع إذا كانت في موسمها«.
ومن أسرار األكل لدى ملكة بريطانيا، عدم تناول التوت 
خارج املوســم، وقال ماكجريدي مازحاً إن تقدمي التوت 

على مائدة العشاء في يناير »يعني اإلقالة«.
ولم يعلق القصر امللكــي البريطاني على ما أدلى به 

الطاهي وما تفضله امللكة من شطائر.

بغداد - الصباح الجديد:

يشكل االبتزاز اإللكتروني ظاهرة 
بخطورة متصاعدة في البالد على 
أرقام رسمية،  وفق ما كشــفته 
االناث  خاص  بشــكل  تستهدف 
اللواتــي يقعن فــي حبائله بعد 
اختراق حســاباتهن على وسائل 
التواصــل االجتماعي وتهديدهن 
بنشر صور ومعلومات خاصة بهن 

في حال عدم دفع أموال.
عن  الوطني  األمن  جهاز  وكشف 
31 متهما  علــى  القبض  إلقائه 
إلكتروني خالل  ابتــزاز  بقضايــا 
شــهرين فقط، وهو رقم يعتبره 
مراقبــون ومدافعــون عن حقوق 
املرأة مفزعا وقد يدل رمبا عن وجود 

مئات احلاالت غير املكتشفة.
وأوضــح األمــن أنه »بعــد ورود 
شــكاوى من املواطنني بخصوص 
إلكتروني،  ابتزاز  حلاالت  تعرضهم 
متكن جهاز األمــن الوطني خالل 
شــهري حزيران ومتــوز من تنفيذ 
عمليــات عدة، بعد اســتحصال 
ونصب  القضائيــة،  املوافقــات 
عن  أســفرت  محكمة  كمائــن 
حاولوا  مبتــزا  بـــ31  اإلطاحــة 
عبــر  الضحايــا  اســتغالل 

مساومتهن مببالغ مالية«.
وأشــار إلى أنــه »مت تقدمي جميع 

املتهمني إلى اجلهــات القضائية 
العادل  اخملتصة لينالــوا جزاءهم 

وفقا للقانون«.
وبرغم أن حاالت االبتزاز اإللكتروني 
مختلف  وتطال  أشكالها  تتعدد 
فئــات اجملتمع، لكن النســاء هن 
لهذه  عرضــة  األكثر  الضحايــا 
العمليــات وفــق اإلحصائيــات 
احلكومية،  الرســمية  والبيانات 

وكذلــك تلك الصــادرة من قبل 
املنظمــات والهيئــات احلقوقية 
واملدنية غيــر احلكومية على حد 

سواء.
وينجم عن تصاعد حاالت االبتزاز 
اإللكتروني هذه، جملة مشكالت 
وأزمــات اجتماعيــة وأمنية وفق 
رقميــني وحقوقيني، حيث  خبراء 
العمليات  هــذه  مثل  تتســبب 

للقتل  تصــل  وجرائم  بحــوادث 
اجلســدي،  والتشــويه  واخلطف 
معدالت  وارتفاع  األســر  وتفكك 

الطالق واالنتحار.
رابطــة  أعدتــه  إحصــاء  وكان 
القاضيات العراقيات كشــف أن 
مطلع العام شــهد تزايدا كبيرا 
في حاالت االبتزاز التي بلغ عددها 

2452 في كل احملافظات.

وأوضحت الرابطــة أن هذا الرقم 
العاصمة  فــي   557 علــى  توزع 
بغداد، و481 فــي الرصافة، و421 
في ديالى، و227 في ذي قار، و221 
في األنبار، و209 في كربالء، و207 
في كركوك، و146 في نينوى، و113 
في القادسية، و102 في بابل، و75 
في املثنــى، و75 في صالح الدين، 
و57 في البصرة، و19 في النجف، 

و14 في واسط، و9 في ميسان.
ويصف متخصصــون هذا الرقم 
الكبيــر والالفــت بأنــه »ظاهرة 
خطيــرة« يربطونهــا، على غرار 
مسؤولني أمنيني، بحاالت االنتحار 
ناجتة من  أنهــا  يوضحــون  التي 
الضغــط الذي ميارســه املبتزون 
علــى الضحايا الذين يخافون من 
اجتماعية  وآثار  فضائح  مواجهة 

وعشائرية وقانونية.
ويقــول عضو املفوضيــة العليا 
حلقوق اإلنســان فاضــل الغراوي 
أصبح  اإللكترونــي  »االبتــزاز  إن 
نوعــا من اجلرائــم املنظمة التي 
األشــخاص  العديد من  دفعــت 
الى االنتحــار أو محاولة االنتحار 
بسبب تهديد املبتزين بنشر صور 
أوضــاع غير  لهــم، بعضها في 
مناســبة أو في أماكــن ال يرغب 
الضحايا في أن يراهم آخرون فيها 
ألسباب شخصية أو حتى أمنية. 
بنشر  الضحايا  مبتزون  هدد  كما 
معلومات ووثائق تؤدي الى اإلساءة 
لســمعة هؤالء الضحايا، أو تؤثر 
على مســار حياتهــم وعملهم، 
في حــال عدم دفع مبالغ مالية ال 
يستطع هؤالء الضحايا توفيرها«.

ويشــكو خبراء فــي القانون من 
غياب التشريعات اخلاصة بجرائم 
اإللكترونــي ألنها حديثة  االبتزاز 

في اجملتمع العراقي.

االبتزاز االلكتروني.. يستهدف اإلناث عبر وسائل التواصل 

رئيس هيأة اآلثار والتراث يبحث مع مسؤولين في العتبة الكاظمية حفظ التراث العراقي

غرام واحد زائد من الملح
سبب للنوبات القلبية

التنقل على دراجات هوائية يسمح
بخفض انبعاثات الكربون

ظاهرة خطيرة تصل تبعاتها لالنتحار

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعةـ  الصباح الجديد:
تصدر فيلم الرســوم املتحركة 
»دراجون بول سوبر: سوبر هيرو« 
األمريكية  العــرض  دور  إيرادات 
مع بداية عرضــه ألول مرة هذا 

األسبوع.
وجتــاوز الفيلــم املدعــوم من 
»كرانشــي  اإلنتــاج  شــركة 
رول«، املتخصصة في الرســوم 
التوقعات  اليابانيــة،  املتحركة 
21 مليــون دوالر من  محققــا 
مبيعــات التذاكر فــي أمريكا 

الشمالية.
على  التأكيد  الفيلــم  وأعــاد 
شــغف اجلمهور فــي الواليات 
املتحــدة بأفالم اإلمنــي. وجمع 
فيلم  الفيلم ضعف ما حققه 
اإلثــارة والتشــويق )بيســت( 
»وحش« الــذي عرض أيضاً ألول 
مرة فــي مطلع األســبوع في 
إنتاج  الواليات املتحدة، وهو من 
النجم  وبطولة  »يونيفرسال«، 

إدريس إلبا.
ببدايــة  »بيســت«  وحظــي 
ضعيفة مع عرضه في 3743 دار 

ســينما في أمريكا الشمالية 
بإيرادات بلغت 11.5 مليون دوالر.

وتراجــع فيلم احلركــة واإلثارة 
أو »قطار فائق  تريــن«،  »بوليت 
السرعة«، وهو من إنتاج سوني، 
مــن املركــز األول إلــى املركز 
الفيلم ثمانية  الثالث. وجمــع 
دوالر في مطلــع هذا  ماليــني 
األسبوع، وجمع في اجململ 68.9 

مليون دوالر محلياً حتى اآلن.
وجاء فيلم »توب جان: مافريك« 

)النخبــة: مافريــك(، من إنتاج 
النجم  وبطولة  »باراماونــت«، 
توم كروز في املركز الرابع، وجمع 
5.85 مليــون دوالر فــي مطلع 

األسبوع.
ووصــل إجمالــي إيراداته حتى 
اآلن إلــى 683 مليون دوالر، وهو 
مــا يكفــي لتجــاوز ملحمة 
لعام  اخلارقني  لألبطال  »مارفل« 
2018: »أفنجــرز: إنفينيتي وور« 
الالنهائية(،  احلــرب  )املنتقمون: 

التي حصدت 678 مليون دوالر.
املتحركة  الرسوم  فيلم  واحتل 
من »وارنر براذرز«: »دي سي ليج 
أوف ســوبر بيتس«، »دي ســي 
احتاد احليوانات األليفة اخلارقة«، 
 4.9 محققاً  اخلامســة،  املرتبة 
مليون دوالر في مطلع األسبوع. 
وجمع الفيلــم في اجململ 66.6 
أسابيع  أربعة  بعد  دوالر،  مليون 
من بدء عرضه في دور السينما 

بأمريكا الشمالية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
نعلم أن استهالك الكثير من امللح 
يرفع ضغط الدم، والذي بدوره ميكن 
أن يــؤدي إلى مشــكالت في القلب 

واألوعية الدموية.
هذه  اآلن  جديــدة  دراســة  وحددت 
العامة  للصحة  العالقة كرســالة 

بعبارات واضحة وصارمة.
وبالنظــر إلــى البيانــات الصحية 
اخلاصة بالبالغــني في الصني، يقدر 
معدو الدراسة أن تقليل تناول امللح 
اليومي مبقدار 1 غرام فقط سيكون 
كافيــا ملنــع 9 ماليــني حالــة من 
السكتة الدماغية والنوبات القلبية 

من اآلن وحتى عام 2030.
ومــع احتمــال أن تكــون 4 ماليني 
حالة قاتلة، ميكــن ملثل هذا اإلجراء 
البسيط أن ينقذ الكثير من األرواح.

وفي الصني، يبلغ متوسط استهالك 
امللــح اليومي 11 غرامــا، أي أعلى 
بكثير من 5 غرامات التي أوصت بها 

 .(WHO( منظمة الصحــة العاملية
اإلحصائيات  أحدث  الباحثون  وجمع 
حول حجم الســكان واســتهالك 

امللح وضغط الدم ومعدالت املرض.
وكتــب الباحثــون فــي ورقتهــم 
التقديرات  »اســتخدمت  املنشورة: 
لتقليل  الصحي  للتأثير  الســابقة 
تناول امللح في الصني مصادر بيانات 
قدمية أو غير موثوقة بطريقة أخرى 
ولم تأخذ في االعتبار التأثير املطول 

لتقليل امللح على ضغط الدم على 
مدى عدة سنوات«.

ونظر الفريق في سيناريوهني آخرين 
إلى جانب انخفــاض الغرام الواحد: 
تقليــل 3.2 غرام يوميــا )انخفاض 
بنســبة %30 عن املتوسط( بحلول 
عام 2025، وتقليل تناول امللح إلى 5 

غرامات يوميا بحلول عام 2030.
وإذا مت ضرب هذه األهداف، ميكن منع 
مــا يصل إلى ضعف عــدد الوفيات 
واألوعية  القلب  بأمــراض  املتعلقة 
الدموية، بســبب االنخفاض املقدر 

في ضغط الدم االنقباضي.
ومــع ذلــك، يؤكــد الباحثــون أن 
التخفيض يجب أن يكون ثابتا على 
مدى عدة ســنوات. وتشير البرامج 
التعليمية التي يتم تشــغيلها في 
املــدارس الصينية إلــى أن معظم 
الســكان لن يجدوا صعوبة كبيرة 
فــي الوصول إلى هــدف 1 غرام في 

اليوم.

متابعة ـ الصباح الجديد:
بإمكان العالم خفض انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون بنحو 700 مليون 
طن كل سنة، أي ما يوازي انبعاثات 
كنــدا الســنوية، إن عمــد اجلميع 
الهوائية  الدراجات  اســتخدام  إلى 
يفعل  كمــا  اليومية  لتنقالتهــم 
دراسة  أظهرت  ما  وفق  الهولنديون، 
نشــرتها مجلة »كومونيكايشــنز 

إيرث أند إنفايرمننت«.
وميثل قطاع املواصــالت ربع مجمل 
االنبعاثــات احلاليــة للغــازات ذات 
مفعول الدفيئة املســببة لالحترار 
املناخي، ومن املتوقع أن يزداد الطلب 
العاملي على النقــل بثالثة أضعاف 

بحلول منتصف القرن.
ونصــف هذه االنبعاثــات ناجت اليوم 
بيانات  تتابــع  التي  الســيارات  عن 
مبيعاتها عــن كثب، خالفا ملبيعات 

الدراجات النارية.
وتعويضاً عن هذا النقص، أقام فريق 

دولي من الباحثني أول قاعدة بيانات 
عاملية حول حيازة الدراجات الهوائية 
بلدا منذ  واستخدامها في ســتني 

مطلع الستينات.
وأظهر الباحثــون أن عدد الدراجات 
الهوائية املنتجــة خالل فترة 1962 
- 2015 تخطى عدد السيارات. وبلغ 
عدد الدراجات الهوائية املنتجة عام 
123 مليون دراجة،  2015 أكثر مــن 

حوالي ثلثيها في الصني.

متوســط حصــة  يتخــط  ولــم 
الهوائيــة  الدراجــات  اســتخدام 
5 فــي املائة في  للتنقالت اليومية 
بالدراسة.  املشمولة  الستني  الدول 
وفــي بعــض هــذه الــدول مثــل 
الدراجات  الواليات املتحدة، فإن عدد 
الهوائية املســتخدمة مرتفع، لكن 
ركوبها  يعتبــرون  مســتخدميها 
مبثابة نشاط ترفيهي وليس وسيلة 
نقل يومية، وغالبا ما يســتخدمون 

السيارات لتنقالتهم القريبة.
لكــن الباحثــني أثبتوا مــن خالل 
تنقــل اجلميع  لو  أنه  حســاباتهم 
ملسافة 1.6 كلم في اليوم باملتوسط 
علــى دراجــة هوائية، أي مــا يوازي 
التي  اليومية  املســافة  متوســط 
الدمناركيون، فسيمكن ذلك  يعبرها 
أكســيد  ثاني  انبعاثات  من خفض 
الكربــون في العالــم بحوالي 414 
مليون طن في السنة، أي ما يساوي 

انبعاثات بريطانيا السنوية.

فيلم »دراجون بول سوبر« يتربع
على عرش اإليرادات في أمريكا

بغداد - الصباح الجديد :
العامة لآلثار  الهيــأة  رئيس  التقى 
والتــراث ليث مجيد حســني نائب 
األمني العــام للعتبــة الكاظمية 
والشيخ  احلجية،  ســعد  املقدسة 
عمــاد الكاظمــي مديــر مركــز 
التراث، وســمير  الكاظمية إلحياء 
أموري اخلزاعي من مركز الكاظمية 

إلحياء التراث.
وكان برفقــة الدكتــور ليث مجيد 
حســني املدير العام لدائــرة التراث 
الدكتــور إياد كاظم داود، وســعد 
حمزة زغير مدير قســم التحريات 
قاســم محمد  التراثيــة ومحمد 

جواد اختصــاص الصيانة الوقائية 
للمجاميع املتحفية،

وبحث الوفدان خالل اللقاء ســبل 
التعــاون املشــترك حلماية وحفظ 
التراث العراقي بشــكل عام وتراث 
خاص،  بشــكل  الكاظمية  مدينة 
كمــا تنــاوال العمــل علــى عودة 
بني  املشــتركة  اللجنة  تشــكيل 
العتبة والهيأة العامة لآلثار والتراث 
للتعاون املشترك حلفظ تراث العتبة 
الكاظمية، ومدينة الكاظمية وفق 

املعايير الدولية.
وجرى خالل اللقاء بحث استمرارية 
التعاون الثنائي فــي مجال العمل 

املتحفي مبا يخــص صيانة وترميم 
القطع التراثية، وأرشــفة البيانات 
املوجودة في  التراثية رقمياً  للقطع 

العتبة. 

التراث  لدائــرة  العام  املديــر  وقدم 
إيداع نســخة  تضمــن  مقترحــاً 
من جــرودات العتبة في أرشــيف 
الهيــأة العامة لآلثار والتراث حلفظ 

موجوداتها وتأمينها من أي خطر أو 
ضرر مستقبلي.

مــن جانــب آخــر زار رئيــس هيأة 
اآلثــار والتــراث مركــز الكاظمية 
إلحياء التراث وورشــة النقش على 
اخلشــب ومكتبة اجلوادين لالطالع 
علــى التطور احلاصل فــي العتبة 
املهمة، فضالً  اإلجنازات  و  املقدسة، 
عن زيارته إلى بعض البيوت التراثية 
التابعــة للهيأة والتي مت االتفاق مع 
اســتخدامها  يتم  أن  على  العتبة 
من قبــل العتبة كمركــز ثقافي و 
متحــف، وتكون أعمــال الصيانة 

بإشراف الهيأة املباشر.

وفي ختــام الزيارة أكد رئيس الهيأة 
العامة لآلثار والتراث للمسؤولني في 
العتبة أنَّ وزير الثقافة والســياحة 
يوصي  ناظم  حسن  الدكتور  واآلثار 
بشكل مستمر مبد جسور التعاون 
و التواصل مع اجلميــع وعلى وجه 
مبا  املقدســة  العتبات  اخلصــوص 

يحفظ ويخدم التراث اإلنساني.
العتبــة  إدارة  مجلــس  أعــرب  و 
الكاظميــة عن بالغ ســروره لهذه 
إلــى ضرورة  داعياً  املهمــة  الزيارة 
التواصل بني الطرفني الســيما في 
مجال أعمالهم املشــتركة حلفظ 

اآلثار و التراث اإلنساني في العراق.
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العواصم ـ وكاالت:

االنتصــار  برشــلونة  حقــق 
بنتيجــة )4-1( خــالل مواجهة 
اليوم  ريال سوســيداد، مســاء 
اجلولة  منافســات  األحد، ضمن 
الثانيــة من الليجــا، في معقل 
»أنويتا«.وســجل  ملعب  األخير 
ليفاندوفســكي  لبرشــلونة 
»هدفني« فــي الدقيقتني 1 و69، 
ودميبلي )66(، وأنســو فاتي )79(، 
في حني ســجل ألكسندر إيزاك 
لسوسيداد في الدقيقة 6.. ورفع 
برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في 
املركــز اخلامس، فــي حني جتمد 
نقاط   3 رصيد سوســيداد عند 

في املركز العاشر.
وفي مبــاراة اخرى، تذوق أتلتيكو 
األولى  اخلســارة  طعــم  مدريد 
في املوسم بســقوطه بهدفني 
نظيفني أمــام جماهيره على يد 
فياريال، فــي املباراة التي أقيمت 
على ملعب )واندا ميتروبوليتانو(.
نظيفة  الفريقني  ظلت شــباك 
70 دقيقة،  أكثر مــن  على مدار 
لتأتي   73 الدقيقــة  حتى جاءت 
للضيوف  االشتباك  فض  بهدف 
بفضــل اجلنــاح الشــاب يرميي 
فادحا  الذي اســتغل خطأ  بينو 
مــن األرجنتيني ناويــل مولينا، 
في إبعاد كرة عاليــة بعيدا عن 
لتســقط  األتلتيكو،  دفاعــات 
الكرة أمامــه داخل املنطقة ثم 
يسدد كرة أرضية مرت على ميني 

يان أوبالك داخل الشباك.

وبينمــا كان األتلتــي يســعى 
التعادل،  بهدف  للمباراة  للعودة 
أوال بعد طرد  آماله متاما  تبخرت 
ببطاقة  مولينا  ناويــل  مدافعه 
الوقت  فــي  مباشــرة  حمــراء 
احملتســب بدال مــن الضائع، ثم 
ثان  بهــدف  مباشــرة  بعدهــا 
اخملضرم  الدولي  الهداف  سجله 

جيرارد مورينو.
»الغواصــات  فريــق  وضــرب 

الصفراء« أكثر من عصفور بهذه 
بدايته  أنه واصل  النتيجة، حيث 
القوية هذا املوســم في الليجا 
حتت قيادة مدربــه اخملضرم أوناي 
التوالي  ثــان على  بانتصار  إميري 
يضمن لــه البقــاء ضمن ركب 
أن فياريال جنح في  الصدارة.كما 
اخلروج بانتصــار من قلب ملعب 
األتلتــي للمــرة األولــى منذ 5 
سنوات، عندما فاز بهدف نظيف 

في أبريل/نيسان 2017.وهذه هي 
املــرة األولى التــي يحقق فيها 
إميري الفوز علــى مدرب أتلتيكو 
تاريخ  فــي  ســيميوني،  دييجو 
اإلسباني،  بالدوري  مواجهاتهما 
حيث لم يفــز عليه مطلقا قبل 
ذلك ســواء عندمــا كان مدربا 
لفالنسيا أو إشبيلية أو فياريال.

على  األصفر  الفريــق  وحافــظ 
سجله خاليا من أي خسارة أمام 

الليجا  فــي  »الروخيبالنكوس« 
للمبــاراة الثالثــة تواليــا، بعد 
تعادلهمــا في املوســم املاضي 
ذهابا وإيابا بنفــس النتيجة )2-
2(، والرابعــة بشــكل عام على 
ميتروبوليتانو(. )وانــدا  ملعــب 
ورفــع فياريال رصيــده للنقطة 
املركز  بها  التي يحتل  السادسة 
الثالث، وهو نفس رصيد املتصدر 
ريال مدريد وريال بيتيس وصيفه، 

وكذلك أوساسونا صاحب املركز 
الرابع، مؤقتــا حلني نهاية جميع 
املقابــل،  اجلولة.فــي  مباريــات 
دييجو  األرجنتيني  فريــق  تكبد 
ســيميوني اخلســارة األولى في 
املوســم ليبقى بثالث نقاط في 

املركز السابع بشكل مؤقت.
باريس  حّقــق  اخــر،  جانــب  من 
ســان جيرمان فــوزًا باهــرًا على 
مســتضيفه ليل )7-1( أول أمس 
في املرحلــة الثالثة مــن الدوري 
وسجّل  القدم..  لكرة  الفرنســي 
الباريسي كل من كيليان  للفريق 
واألرجنتيني  و87(  و66   1( مبابــي 
ليونيــل ميســي )28( واملغربــي 
والبرازيلي   )39( حكيمي  أشــرف 
املقابل بصم  و52(.. في   43( نيمار 
جوناثان بامبا على الهدف الوحيد 
ألصحــاب األرض )54(.. ورفع فريق 
الفرنســية، حامــل  العاصمــة 
اللقــب، رصيده إلــى 9 نقاط في 
العالمة  1 محّقًقا  الليــغ  صدارة 
الكاملة إلى حد اآلن بعد انتصاره 
في مباراتيه األوليني على كل من 
كليرمــون )5-0( ومونبلييه)2-5(.. 
في املقابل جتّمــد رصيد ليل عند 
4 نقــاط بعد فــوزه فــي املباراة 
االفتتاحيــة على أوكســير )1-4( 
وتعادله في الثانيــة مع نانت )1-
1(.. وعادل مبابي أســرع هدف في 
كان  والذي  احمللية  املسابقة  تاريخ 
بعد  ريو  باسم ميشــال  مسجالً 
مرور 8 ثواٍن أيضاً بقميص كون في 
مرمى كان فــي 15 فبراير 1992.. 
وتعّد اخلســارة هي األقسى لليل 

على أرضه في تاريخ الليغ 1.

باريس سان جيرمان يقسو على ليل

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لصعق سوسيداد في الليجا أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلن نــادي الشــارقة، موافقته علــى انتقال العبه 
البرازيلــي برنارد دوارتــي، إلى صفــوف باناثينايكوس 
اليوناني، بعد موسم واحد قضاه مع الفريق اإلماراتي.. 
وبدأ دوارتي مســيرته مــع نادي أتلتيكــو مينيرو، في 
مسقط رأســه، وفاز معه بكأس ليبرتادوريس 2013، 
ثم انتقل مقابل 25 مليون يورو إلى شاختار دونيتسك 
األوكراني، وفاز معه بثالثة ألقاب في الدوري.. وفي عام 
2018، توجه إلى إيفرتــون اإلجنليزي في صفقة انتقال 
مجانية، قبل االنضمام للشــارقة في موسم )2021-
2022(. وســاهم دوارتي في تأهل الشــارقة، املوسم 
املاضي، إلى نهائي كأس رئيس اإلمارات، الذي مت تأجيله 
إلى املوســم املقبل.. كما ظهر دوارتــي ألول مرة مع 
منتخــب البرازيل في 2012، وكان ضمن التشــكيلة 
التي فازت بكأس القارات 2013، ووصلت نصف نهائي 

كأس العالم 2014.

ميونيخ ـ وكاالت:
فــاز ماركو هالر، بشــكل مفاجئ، بالنســخة الـ25 
لسباق هامبورج للدراجات )أوروآيز الكالسيكي(، الذي 
أقيــم أول أمــس بعدما توقف فــي العامني املاضيني 
بســبب فيروس كورونا.. وفاز الالعب النمساوي بفريق 
بــورا- هانســجروه األملانــي بالســباق، متفوقا على 
البلجيكيني فاوت فان آرت، وكوينتني هيرمانز.وكان هذا 
هو االنتصار الثاني لهالر، هذا العام.. وأقيم الســباق 
على مســافة 7ر204 كيلومترا حول مدينة هامبورج، 

ثاني أكبر مدن أملانيا.

باريس ـ وكاالت:
ســجل الالعب املغربي، أشــرف داري، أول أهدافه في 
الدوري الفرنســي، عندما ساهم في فوز فريقه ستاد 
بريســت على آجنيه )3-1(، في إطار اجلولة الثالثة من 
املســابقة.. وأحرز داري الهدف الثالث في الدقيقة 65، 
مؤكدا حضــوره القوى في بدايته مــع فريقه اجلديد، 
الذي يخوض معه أولى جتاربه االحترافية خارج املغرب.. 
في املقابل، أحرز الهدف الوحيد آلجنيه الدولي املغربي، 

سفيان بوفال، في الدقيقة 70.
وانضم داري لبريست قادما من الوداد البيضاوي، الذي 
تألق معه في املوسم األخير، وساهم في تتويجه بلقبي 
دوري أبطال إفريقيا والدوري املغربي للمحترفني.. ورفع 
داري، البالغ من العمر 23 عاما، حظوظ مشاركته في 
مونديال قطر 2022 مع منتخــب املغرب، حيث يلعب 

بشكل أساسي مع بريست ويقدم عروضا جيدة.

ستوكهولم ـ وكاالت:
فاز الثنائي السويدي، ديفيد أهمان وجوناتان هيلفيج، 
بامليداليــة الذهبية في منافســات الكــرة الطائرة 
الشاطئية، ببطولة أوروبا متعددة الرياضات، أول أمس.. 
واســتطاع أهمان وهيلفيج الفوز باملبــاراة النهائية، 
على حساب التشــيكيني أوندريه بيروسيتش وديفيد 
شــفينر )16/21 و15/21(. وذلك بعــد انتصارهما في 
الدور قبل النهائي، على الثنائي النرويجي أنديرس مول 
وكريستيان سوروم، البطلني األوملبيني وبطلي العالم 
أربع مرات.. وفاز مول وســورم بامليدالية البرونزية، بعد 
تغلبهما على البولنديني ميشال بريل وبارتوز لوسياك 

(16/21 و17/21(.

دوارتي إلى الدوري اليوناني

هالر بطال لسباق 
هامبورج للدراجات

أشرف داري يفتتح 
أهدافه بفرنسا

السويد تحصد ذهبية 
أوروبا بالطائرة الشاطئية

ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على ريال سوسييداد

روما ـ وكاالت:
أنقذ اجلزائري إســماعيل بن ناصر 
فريقه ميــالن حامــل اللقب من 
الســقوط في أرض أتاالنتا، وذلك 
بإدراكــه التعــادل 1-1 األحد في 
املرحلة الثانية من الدوري اإليطالي 
األنظار  وكانــت  القــدم..  لكــرة 
شــاخصة نحو برغامــو من أجل 
متابعة أقــوى مباراة في املرحلتني 
وقد  اجلديد،  املوســم  من  األوليني 
جنح أتاالنتا في إحراج حامل اللقب 
وكان قريباً من إســقاطه لوال بن 
ناصــر الــذي منح "روســونيري" 
إلى  الرابعــة، فتراجــع  نقطتــه 
املركز الثالث بفارق نقطتني خلف 
نابولــي الــذي حقق األحــد فوزه 
الثاني تواليــاً بنتيجة كبيرة على 
الفائز  إنتر  -4صفر، وجاره  مونتسا 
الســبت على سبيتسيا -3صفر.. 
روسالن  األوكراني  ألتاالنتا  وسّجل 
عادل  في حني   )29( مالينوفسكي 
اجلزائري إسماعيل بن ناصر الكّفة 
مليالن )68(.. ووفقا لشبكة "أوبتا" 

لإلحصائيــات، فإن ميالن بات أكثر 
فريــق في الــدوري اإليطالي خالل 
عام 2022 يحصــد نقاطا، بعد أن 
النتيجة.وجنح  فــي  متأخرا  يكون 
ميالن في حصد 14 نقطة بالدوري 
اإليطالــي في عــام 2022، بعد أن 

يكون متأخرا أثناء املباريات.
يذكــر أن ميالن هــو حامل لقب 
اإليطالي، حيــث حققه  الــدوري 

في املوســم املاضي بعد منافسة 
إنتــر حتــى اجلولة  شرســة مع 

األخيرة من املسابقة.
وضرب نابولي مجــدداً بقّوة بفوزه 
العريض على ضيفه الوافد اجلديد 
مونتســا -4صفــر.. وكان ثالــث 
املوسم املاضي افتتح الدوري بفوز 
كبيــر آخر علــى مضيفه هيالس 

فيرونا 2-5.

العواصم ـ وكاالت:
قلب األملانــي داجن كيو تأخــره أمام 
فوز  إلى  يورديتش  داركو  السلوفيني 
4 / 1 في املباراة النهائية مبنافســات 
تنس الطاولة لفردي الرجال ببطولة 
أوروبا 2022 متعددة الرياضات.. وذهب 
لقب فردي السيدات إلى النمساوية 
صوفيا بولكانوفا عندما انســحبت 
نينا ميتيلهام  األملانية  منافســتها 
بسبب اإلصابة في اجملموعة الثالثة، 
إنها كانت  الفريق  وأعلن مســؤولو 
منزعجة من مشــاكل في اليد منذ 

االحماء.
وهيمن يورديتش، املصنف الثاني في 
أوروبا، على املراحل األولى من املباراة 
أمام داجن، وفــاز باجملموعة األولى 12 / 
10 وكان متقدمــا 9 / 6 في اجملموعة 
الثانية، ولكن داجن قلــب األمور وفاز 
بهــذه اجملموعــة 14 / 12، ليتعادال 
وواصــل داجن تفوقه وفــاز باجملموعة 
األخيــرة 11 / 2.. وفــاز الســويديان 
ماتياس فالك وكريستيان كارلسون 
منافسات  وفي  البرونزية..  بامليدالية 

الســيدات، حصلت ميتيلهام على 
وقــت مســتقطع طويل بســبب 
اإلصابــة وكانــت متأخــرة في أول 
مجموعتني، وانسحبت بعدها بفترة 
وهي تبكي في اجملموعة الثالثة التي 
كانت متأخرة فيهــا صفر / 3.. ومع 
ذلك، حصلت ميتيلهام على امليدالية 
الفضيــة، فيما حصلــت بوكانوفا 
على امليدالية الذهبيــة الثانية في 

البطولة املقامة فــي ميونخ، حيث 
ســبق لها الفوز مبنافسات الزوجي 
مــع بيرناديت ســزوكس، باإلضافة 
حلصولها على امليدالية البرونزية في 
الزوجي اخملتلط مع روبرت  منافسات 
البرونزية  امليدالية  وذهبــت  جاردوز.. 
الدور  في  اخلاســرتني  األملانيتني  إلى 
قبل النهائية ســابني وينتر وشيوانا 

شان.

دانج يحصد ذهبية تنس طاولة أوروبابن ناصر ينقذ ميالن من الخسارة أمام أتاالنتا

داجنبن ناصر
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شباب الطائرة يخسرون 
امام بنغالديش 

الطلبة يعسكر في 
كربالء ودهوك

نفط الوسط يعلن 
ضم كوستا ودي سوزا

ناشئة اليد يبحث عن 
التعويض اسيويا امام قطر

متابعة ـ الصباح الجديد:
خســر منتخبنا الوطني للشــباب بالكرة الطائرة 
أمس أولى مبارياته في بطولة آســيا حتت 21 عاما 
املؤهلــة إلــى كأس العالــم اجلاريــة احداثها في 
البحرين وتســتمر لغاية 29 آب اجلاري، امام نظيره 
النبغالديشي بثالثة أشواط لشــوط واحد، وبرغم 
تقدم منتخبنــا في الشــوط األول بنتيجة 19/25 
اال ان بنغالديش اســتطاع حتويل تأخره إلى فوز عبر 
األشــواط األخرى فســجل 24/26 و19/25 و22/25 
وسيلعب منتخبنا اليوم ثاني مبارياته أمام استراليا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر نادي الطلبة ، إقامة التجمع الثاني لتحضيراته 
في مدينــة كربالء، اســتعدادا للموســم اجلديد 
2023/2022.. وقــال أحمــد احلكيــم، مدير املكتب 
اإلعالمي لنادي الطلبة، »انطلق أمس التجمع الثاني 
من حتضيرات فريقنا مبدينة كربالء، حتت قيادة املدير 
الفني ثائر أحمد، ويســتمر ملدة 8 أيام«.وأضاف: »مت 
اعتماد مدينة كربالء إلقامة التدريبات، في ظل وفرة 
مالعب التدريب احلديثة ومراكــز التأهيل البدنية.. 
بعد انتهاء جتمع كربالء، ســيتم التوجه إلى مدينة 
دهــوك، وإقامة املرحلــة الثالثة مــن التحضيرات 

هناك«.
وأردف: »ســيتم خالل األيــام املقبلــة اإلعالن عن 
5، ومعظمهم  صفقات احملترفني األجانب، وعددهم 
من اجلنســيات اإلفريقية.. اإلدارة ســتفتتح قريبا 
متجرا خاصــا لبيع قميــص النــادي اجلديد، بعد 
التعاقد مع شركة عاملية.. وسيتم بيعه للجماهير 
بأسعار تنافســية«.وأمت احلكيم: »إدارة نادينا تسعى 
لتوفير أفضل ســبل النجاح للجهاز الفني، إلعداد 

الفريق بشكل مثالي للموسم املقبل«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي نفط الوســط تعاقده مع الثنائــي البرازيلي 
فكتور ميلو كوستا وكالوديو دي ســوزا، لتمثيل الفريق 
في املوســم اجلديد.. ووصل الثنائي البرازيلي إلى مدينة 
النجف، صباح أول أمس وســيلتحق كوســتا ودي سوزا 
بعد خضوعهما للفحص الطبي، بتدريبات الفريق مبلعب 
الكوفة.. وكان باســتقبال الثنائي البرازيلي فكتور ميلو 
كوستا وكالوديو دي سوزا في مطار النجف، مدير الفريق 
نبيل عباس. . يذكر أن نفط الوسط، سبق له التعاقد مع 
البرازيلي لوكاس ســانتوس قادما من نادي زاخو.. ويواصل 
نفط الوســط تدريباته حتت إشــراف املديــر الفني عبد 
الغني شهد، الذي استقطب عدد من احملترفني لتعويض 

رحيل أبرز جنوم الفريق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يبحث منتخبنا الوطني للناسئني بكرة اليد في مباراته 
اليوم امام قطر في بطولة اسيا التاسعة اجلارية احداثها 
في البحرين عــن التعويض بعد تلقيه خســارتني امام 

السعودية واليابان في اجلولتني االولى والثانية للبطولة.
والفريق لم يقدم املســتوى الفني املطلوب في املباراتني 
السابقتني، فقد خسر امام السعودية بنتيجة 22 هدفا 
مقابل 44 هدفا، وامام اليابان بنتيجة 22 هدفا مقابل 36 
هدفا.. اذ يتطلع إلى حتقيق الفوز في مواجهة اليوم التي 
ستقام في الســاعة الثالثة عصرا، ومن ملقرر انب يلعب 
منتخبنا مباراته الرابعة يوم غد االربعاء امام الكويت، في 
حني سيختتم مبارياته في اجملموعة االولى امام اإلمارات 

يوم اجلمعة املقبل.

متابعة ـ الصباح الجديد:

الوطنــي  منتخبنــا  يفتتــح 
للناشــئني بكــرة القــدم فــي 
يوم  السابعة من مساء  الساعة 
غد االربعــاء املوافق 24 آب اجلاري 
مبارياتــه امام منتخــب املغرب 
ضمن بطولة كأس العرب حتت 17 
ابتداء  التي تضيفها اجلزائر  سنة 
من اليوم الثالثاء، ويلعب منتخبنا 
الثالثة  الناشــئ ضمن اجملموعة 
بــكأس العــرب حتــت 17 عاما، 
املغــرب وموريتانيا وجزر  بجــوار 
القمر.. وكان أحمد كاظم مدرب 
العراق للناشــئني أعلن  منتخب 
القائمة النهائية املشــاركة في 
بطولة كأس العرب حتت 17 عاما، 
وضمت قائمة أسود الرافدين، 23 
العبا، مــن بينهم 3 حراس مرمى 
وهم وليد خالد رضا وباقر بشــير 

جاسم وسجاد محمد نايف.
والالعبــون هــم كامــران أحمد 
وعلي  ناصر  راهي  وسجاد  خضير 
ســالم زوير وأحمد فالح وحسن 
عامر كرمي وحســني فاهم عدنان 
وأحمــد جواد كاظم  وعلي كرمي 
وحسن جعفر كاظم ودانيال وليد 
مجيد وسجاد رعد حمودي وأدهم 
وباوان  قيــس ومصطفى عمــار 
أكبر طاهر وحسن  ســتار وعلي 
علي وكرار جعفــر كاطع وأحمد 
عبد الرضــا وباقر ضيــاء عدنان 

وإبراهيم محمد منعم.
ويقــود املنتخــب املــدرب احمد 
ود.  عودة  عماد  يســاعده  كاظم 
حيدر رحيم ومدرب حراس املرمى 
اللياقة  صالــح لطفي ومــدرب 

البدنيــة ضرغام عبــاس برازيلي 
واملدير اإلاري حميد رشيد.

مــن جانب اخر، زارَ وزيُر الَشــباب 
والرياضــة رئيس االحتــاد املركزي 
لكرِة القدم »عدنــان درجال« أول 

أمس، تدريباَت منتخب الشــباِب 
فــي ملعــِب البرج فــي جامعِة 
بغــداد..  وحــثَّ درجــال املــالَك 
التدريبــّي للمنتخــِب والالعبني 
علــى بــذِل ُقصــارى جهودهم 

فــي  مميــزٍة  بصــورٍة  للظهــورِ 
التصفياِت اآلسيوّية املُقبلة التي 
الرابع  في  البصرُة  تســتضيفها 
عشر من شهر أيلول املقبل.وقاَل 
درجال: إن املكتب التنفيذي داعٌم 

بقــوٍة جلميع املنتخبــاِت من دون 
اســتثناٍء من أجل حتقيِق النتائج 
االيجابّيــة، ولــن يبخــل بتقدميِ 
. من جانبه،  الكامل لهم  الدعِم 
الشــباب  رحَب مــدرُب منتخب 
»عماد محمد« بزيارِة وزير الشباب 
رئيــس االحتاد للتدريبــات كونها 
تأتي في وقٍت مهٍم تســهُم في 
لالعبني  املعنوّيــة  الــروح  رفــِع 
. وشــهدت التدريبــاُت ُحضــور 
املُستشــار الفنّي في احتادِ الكرة 
»نزار أشــرف«، ومــدرب املنتخِب 

األوملبّي »راضي شنيشل«.
األوملبّي   املنتخب  مــدرب  زارَ  كما 
»راضــي شنيشــل« أول أمــس، 
تدريبــاَت منتخب الشــباب في 
ملعِب البــرج في جامعة بغداد.. 
وتباحــَث شنيشــل مــع مدرب 
محمد«  »عماد  الشباب  منتخب 
بشــأن كيفّيــِة التعــاوِن بــني 
املنتخبــني في املرحلــِة املقبلة، 
والتطرق لعــددٍ من األمورِ الفنّية 
خصوصــاً أن  بعــض الالعبــني 

يسمح لهم بتمثيِل املنتخبني.
من جانبه، هنأ محمد شنيشــل 
بتســنمه مهمة تدريب املنتخب 
هناك  تكون  أن  واقتــرَح  األوملبي، 
اجتماعاٌت دورّية بني جميع مدربي 
املنتخباِت لبحِث املسائل الفنّية 
والتطويرّيــة إليجــاد حالــٍة من 
اجلميع  بني  والتعاون  االنســجام 
املنتخبات في  مبا يخدم مشــوارَ 

البطوالِت الدولّية.

غدا.. الناشئة يفتتح شوطه في كأس العرب بلقاء المغرب
درجال وشنيشل يزوران تدريبات المنتخب الشبابي

منتخب الناشئني

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

اكمــل فريق نــادي اجليــش الرياضي 
املرحلة  فــي  للمشــاركة  حتضيراته 
الثانية لــدوري اندية املتقدمني املمتاز 
ان تنطلق غداً  املقــررة  بكرة الطاولة 
االربعاء في مجمع املدينة الشــبابية 
ببغــداد، والفريق يقــوده املدرب طالل 
العقيــدي ويضــم في تشــكيلته 4 
العبني هم ) حيدر ســليم وحســني 
حكمت وكرازان محمد امني وهاشــم 
رســول(.. باشــراف عضو إدارة النادي، 
وليد لعيبي، وحقق الفريق في املرحلة 
الســليمانية  في  اقيمت  التي  االولى 
الفوز في ســت مباريات وخســر في 

مباراتني.
مدرب الفريق طالل العقيدي، اشار إلى 
ان التحضيرات سارت بشكل جيد جدا 
في مرحلة االعــداد والتهيؤ للمرحلة 
الثانية، التــي يتطلع فيها فريقه إلى 
حتقيق افضــل النتائــج والعبور نحو 
دوري النخبة الذي ســيتكون من أول 
ثمانية اندية تتبارى فيما بينها بنظام 

الذهاب واآلياب.

قاعة النادي 
وقدم املدرب العقيدي شكره إلى إدارة 
النادي بعد تشييدها لقاعة متكاملة 
في مقر النادي مع مسبح للرياضيني، 
مشــيرا إلى ان تلك اخلطــوة مهمة 

تدريبات فرق  واسهمت في اســتقرار 
نــادي اجليش الرياضية بعــد فترة من 
التدريب خارج النادي وما شهدته رحلة 
االعداد لبطوالت محلية وخارجية من 
معانــاة كبيرة، لكن برغــم ذلك فقد 
كان رياضييــو النادي يعتلــون مواقع 
املقدمــة ويعــودون مكللني بأوســة 

وكؤوس البطوالت.

تأسيس وتفوق 
املدرب الــذي يقود فريق نــادي اجليش 
منذ العام 2014 ويعد املؤسس للعبة 
كرة الطاولة في النادي اذ اشرف على 
الفريق في الــدوري التأهيلي ألول مرة 
ثم تأهل إلــى الدرجة االولى فاملمتازة، 
وما زال يقف في مواقع املقدمة، اوضح 
ان كرة الطاولة في نادي اجليش حققت 
في املوســم املاضي املركز الثاني بعد 
الذي توج بطال، في  السليمانية  فريق 
حــني كان املركز الثالــث من نصيب 
فريق البيشمركة، ويسعى الفريق إلى 

التتويج باللقب لهذا املوسم.

مرحلة الندية واالثارة
وبــني ان املرحلــة الثانيــة ســتكون 
بالتأكيد علــى درجة عالية من الندية 
واالثارة بني االندية، فالفرق الشــمالية 
تعتمــد علــى طاقــات مهمــة من 
املنتخبات الوطنية، فيحني ســيكون 
فريق غاز اجلنوب مؤهال بقوة هذه املرة 
بفضل تعاقداته مــع النجوم محمد 

زياد وعمر زياد العبي املنتخب الوطني.

ألقاب وكؤوس 
وذكر ان كــرة الطاولة في نادي اجليش 
تقف في مواقــع املقدمة في بطوالت 
االحتاد املركزي او بطوالت اخرى شهدت 
اعتــالء الفريــق ملنصة الفائــز فيها 

اقيمت  تنشــيطية  كما في بطوالت 
ملناســبات استذكار شــهداء مجزرة 
ســبايكر في املدينــة الشــبابية او 
الشعبي  احلشــد  بانتصارات  احتفاالً 
التي اقيمت في قاعة نادي الكاظمية 

الرياضي.

منافسات خارجية
واشــار إلــى ان الفريــق يتطلع ايضا 
االســتحقاقات  في  العراق  متثيل  إلى 
املقبلة علــى الصعيد اخلارجي، فكما 
هو معــروف ان  بطل الــدوري يلعب 
ضمن دوري ابطال آســيا، أما اصحاب 
املراكز الثالث االولى يلعبون في بطولة 

االندية العربية.
فريقه  العقيدي مشاركة  واســتذكر 
في بطولة االندية العربية التي اقيمت 
في لبنان عام 2016 وفيها كان اجليش 
قد نال االعجــاب والثناء برغم انه لم 
يحقق أي وســام، بســبب قوة الفرق 
املشــاركة واعتمادها علــى الالعبني 
احملترفــني، مشــيرا إلــى ان البطولة 
في  الشــاب  الالعب  مقــدرة  برهنت 
املباريــات اخلارجية بعــد االداء الفني 

املشجع الذي قدمه العبي النادي.

جناح مع الباراملبية
املدرب قال ان ضمن اهدافه املستقبلية 
في كرة الطاولة بنادي اجليش تشكيل 
فرق للفئات العمرية وفريق للسيدات، 
منوهــا إلى جتربتــه الســابقة التي 
استمرت ملدة 6 ســنوات مدربا لفريق 
الباراملبية  اللجنــة  فــي  الســيدات 
الوطنية العراقيــة، بأنها كانت جتربة 
مثالية وجد فيهــا دعما إداريا وعناصر 
تتميز بالتفوق الفني وحقق مع العبات 
الباراملبية العديد من االوملسة واأللقاب 
منها برونز اســيا في ماليزيا والوسام 
البرونــز لفعالية الزوجــي في بطولة 
االفروآســيوية، واوسمة اخرى عدة في 
إيــران واإلمارات  بطوالت اقيمــت في 

ومنافسات غربي آسيا وغيرها.

محطات في الذاكرة 
بداية املدرب طالل العقيدي كانت بعد 

دعوة جنــم املنتخب الوطني الســابق 
حيدر عبد اجلليل الذي رشــحه للعب 
في مركز شباب الطليعة في منطقة 
الصليــح، وكان طالبا في الصف األول 
املتوســط حتديدا في العام 1975 منه 
انطلق نحو نادي الكاظمية باشــراف 
املدرب عــارف اجلميلي الذي مكث فيه 
ســنوات حياته العباً في كرة الطاولة، 
ويســتذكر انه مثل النــادي في لقاء 
ودي امام فريق اجلزيرة األردني واشــترك 
كالعب ناشــئ إلى جانب جنــوم كرة 
باقــر وحكمت  علي  الطاولة صــالح 
جــواد.. بعــد رحلته مــع الكاظمية، 
انضم لنادي اجليش الرياضي بعد تأدية 

خدمة العلم.

الطلبة والفرعون
هواياتــه االخرى الســباحة ومطالعة 
الكتب، سيما التأريخية، في حني يتابع 
املفضل محليا هو  القدم وفريقه  كرة 
نادي الطلبة، وعلــى الصعيد اخلارجي 
معجب بفريق برشلونة اإلسباني ومن 
املنتخبات يتابع املنتخبني املصري عربيا 
واألرجنتينــي عامليا، كمــا هو يفتخر 
بالفرعون املصري محمد صالح احملترف 
في نادي ليفربول اإلجنليزي واصفا صالح 
بفخــر العرب ملا يقدمــه من امكانات 
كبيرة فــي منافســات البرييميرليج 
وتتويجه هدافا الكثر من مرة وصراعه 
مــع كبار النجــوم على الفــوز بلقب 

افضل العب في العالم.

واثقون من النجاح في المرحلة الثانية للدوري الممتاز
طالل العقيدي مدرب كرة طاولة نادي الجيش.. 

طالل العقيدي

حسين الشمري 
الطائرة  الكرة  احتاد  ادارة  ســمت 
الباراملبــي مدرب اجنبــي لقيادة 
منتخبها الوطني في االستحقاق 
اخلارجي املقبل الذي ينتظرها في 
مونديال العالم في البوسنة الذي 
سيقام مطلع شهر تشرين الثاني 
املقبــل فــي عاصمة البوســنة 

سراييفو.
اعلــن ذلك رئيــس احتــاد الكرة 
الطائــرة الباراملبي احمد حســن 
بعــد  االحتــاد  ادارة  ان  مؤكــدا 
التشــاور مع املكتــب التنفيذي 
للجنة  الباراملبية  برئاســة رئيس 
عقيل  الدكتور  الباراملبية  اللجنة 
حميد قــد توصلنا الى ان املرحلة 
املقبلة بحاجــة الى جهود مدرب 
اجنبي لالتقاء بواقع رياضة الكرة 
الطائــرة من وضــع اجللوس وقد 

محمد  االيراني  املــدرب  اختيار  مت 
رضا رحيمي الــذي يعد واحدا من 
ايران وهو  الكفاءات التدريبية في 
مــن مواليد 1971 وقــد مت توقيع 

العقــد معه  امس بحضور رئيس 
عقيل  الدكتور  الباراملبية  اللجنة 
للجنة عبيد  املالي  واالمني  حميد 
رئيس  واملتحــدث  الغــزي   عنيد 
احتــاد اللعبة ..واضاف حســن ان 
املدرب رحيمي ســبق له وان تولى  
في  الثاني  االيراني  املنتخب  قيادة 
نتائج  وحقق  اخلارجية  املشاركات 
ايجابية كما انه حتصل على لقب 
االيراني  زوبهان  نادي  مع  الوصيف 
في الدوري االيراني مع نادي  الذي 
الى تدريبه  70 فريق اضافة  يضم 
الى اكثر  من فريــق ايراني ومنها 
طهران وكــرج.. اعتزل اللعب عام 
2008 بعد مشــاركته في بطولة 
وتوجه   2008 الصني عام  باراملبياد 
صــوب التدريــب وحاصــل على 
الشهادة التدريبية الدولية  االولى 
التي اقيمت في تايلند عام 2019..

متابعة ـ عدنان الجبوري:
اشاد الدكتور مبارك بن سويلم 
الرئيس الشــرفي لالحتاد العربي 
باجلهــود  اجلويــة  للرياضــات 
الكبيــرة التي بذلــت من قبل 
حامد عبد الكــرمي الرعد رئيس 
للرياضــات  العراقــي  االحتــاد 
االحتاد  وفريق عملــه في  اجلوية 
العراقي للرياضــات اجلوية على 
للدورة  اجناحه  في  الكبير  اجلهد 
العربية الثانية للرياضات اجلوية 
مؤخرا،  أربيل  فــي  اقيمت  التي 
قبل  من  الرائع  بالنجاح  مشيدا 

رئيس واعضاء اشرة االحتاد اجلوي 
بحسن  اعجابه  مبديا  العراقي، 
املذكــورة  للــدورة  التنظيــم 
الســادة  باهتمام  حظيت  التي 
الشــباب  وزارة  املســؤولني في 
االوملبية  واللجنــة  والرياضــة 

الوطنية العراقية.
حظيت  الــدورة  انــب  ويذكــر 
الرياضــي  األعــالم  باهتمــام 
التغطية  خــالل  من  العراقــي 
من  الدورة  ايام  شــهدتها  التي 
قبل اجلميع في وســائل اإلعالم 

الرياضي العراقي.

رئيس االتحاد العربي للرياضات الجوية 
يشيد بجهود ونجاح اسرة نظيره العراقي 

اإليراني رحيمي يقود منتخب طائرة البارالمبية 

الصباح الجديد - خاص:
انضم لنادي الوصل بعمر 7 سنوات 
وبدا  العبا وعندما  شــاهده مدرب 
عباس،  نعمــت  العراقي،  احلــراس 
ميتلك مؤهــالت ومواصفات حارس 
انور  الدكتور  بوالــده  اتصل  املرمى 
احلمادي  واقنعه بضرورة انتقال عبد 
اهلل الى عالم املرمى وافق ولي امره 
وترك اخليار للمــدرب العراقي. وفي 
اول اختبار للحارس الواعد عبد اهلل 
احلمــادي في مهرجــان الندية  دبي 
أقيم بنــادي حتا اختــارت اللجنة 
حارس  افضــل  احلمادي  املنظمــة 
مرمى باملهرجــان على ضوء ماقدم 
من حملات فنية رائعة وبعدها استمر 
في التفــوق واالبداع وكرمه الراحل 
مارادونا عندما كان مستشــارا في 
الرياضي افضل حارس  مجلس دبي 
الرياضي  دبــي  مجلس  بطولة  في 
وحصــل على لقــب افضل حارس 
8  مــرات في مناســبات  مرمــى 
مختلفــة وظفر بلقــب دوري  12 
سنة ســجلت 7   اهداف فقط في 
دانون   بطولة  شباكه. وحصل على 
لالمم  مبشاركة أندية دبي واكادمييات 

اوربية  وســجل هدفــا واحدا  في 
مرماه فــي جميع مباريات البطولة 
وبعمر 15 سنة حصل على بطولة 
الكاس  واســتطاع  رد ضربة جزاء 
الترجيحية وكســب  الضربات  من 
فريقــه البطوله وبعمر  19 ســنة 
ظفر ببطولة الدوري االماراتي وقدم 
مستويات فنية جميلة وعلى ضوء 

هذا العطاء اســتدعاه مدرب فريق 
الوصــل للعــب مع الفريــق االول 
حارس  االول  الفريــق  مع  وشــارك 
ثانــي اكثر من مناســبة ويعد اول 
حــارس مرمى بعمر 17  عاماً يلعب 
املوسم سيمثل    احملترفني هذا  دوري 
احلارس الذهبي الذي طرز ســجله 
بالذهب مع فريق رديف نادي الوصل. 

عبد اهلل انور الحمادي.. الحارس االماراتي الذهبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
إقامة معســكر  الزوراء  نادي  أعلن 
الفريق اإلعدادي اخلارجي في تركيا، 
حيث ينطلــق مطلع أيلول املقبل.. 
وقال عبــد الرحمن رشــيد، عضو 
مجلــس إدارة الــزوراء، في تصريح 
ببغداد  فريقنا  »حتضيرات  صحفي: 
متواصلة، حتت إشراف اجلهاز الفني 
بقيــادة أيــوب أوديشــو«.وأضاف: 
»شهدت التدريبات التحاق الالعبني 

احملترفني، املوريتاني احلسن حويبيب، 
والســوري محمد عنز، إضافة إلى 

لؤي العاني القادم من املغرب«.
وزاد: »احملترفــان البرازيلي برونو ليما 
واملغربي سفيان طالل وصال أمس«.
وتابــع: »الفريق يحتاج إلى محترف 
في خط الهجوم، وسيتم الكشف 
خــالل األيام املقبلــة عن الصفقة 
اجلديدة«.وأردف: »ســيدخل الفريق 
معســكرا تدريبيا في تركيا بني 3 

و18 أيلول املقبل، وسيتخلله خوض 
3 مباريات ودية من ضمنها مواجهة 
الليبي«.وواصــل:  أهلــي بنغــازي 
»الفريق بعد عودته من معســكر 
تركيا، سيخوض عدة مباريات ودية 
»قائمة  احمللية«.وختم:  الفــرق  مع 
الفريق احلاليــة تضم 29 العبا، من 
ضمنهم 4 حــراس مرمى، ونتطلع 
املنافسة  إلى  اجلديد  املوســم  في 

بقوة على األلقاب«.

ثالث وديات للزوراء في معسكر تركيا 

اإليراني رحيمي

احلمادي ينال تكرمي االسطورة الراحل مارادونا

حامد الرعد
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--1
لقد عانى الكثير من األدباء من احلرمان 

والفاقة، وكان بعُضهم يُنشد القصائد 
بني يدْي أصحاب املقامات العالية أمالً في 
أْن يجدوا له وظيفة يستطيع من خاللها 
أْن يطرد عن نفسه شبح الضيق والعسر، 

ولكّنهم في الغالب كانوا يتلقون قصيدتَه 
بالُشكر ويردون على طلبه بالعذر ..!!

--2
والبطالة في ) العراق اجلديد ( قد بلغت 

ذروتَها،والعاطلون فيهم األدباء ،
وفيهم املثقفون ،

وفيهم أهل البراعة في مختلف الشؤون 
وامليادين ، ولكنهم ال يَلَْقون ِمَن السلطويني 

عندما يطالبونهم بتأمني الوظائف املناسبة 
االّ اإلعراض ..!!

 – -3
والسؤال اآلن :

هل يُعيد التاريخ نفسه ؟
اننا نقرأ ما قاله ) ابن ابي حجلة ( قبل فترة 

طويلة من الزمان فنراه يقول :
رؤساؤنا َمْن جاَءُهم بقصيدٍة 
كانْت جوائُِزهم عليها ُشْكرَُه
واذا طلبَت وظيفًة ِمْن واحٍد 
فابشرْ َفَقْد واَلََّك لكْن َظْهرَُه

ومن الواضح اّن الذي وقع في املاضي وقع في 
احلاضر،

 وهكذا تتكرر األحداث وتتشابه رغم الفارق 
الزمني الكبير .

--4
ان حاجات السلطويني وَمْن يرتبط بهم ِمَن 

األقرباء واالنصار تَُغّطى بالكامل ، ولكنَّ 
حاجاِت املواطنني في احلصول على الوظائف 

املناسبة يُعتذر عنها بداعي ) انتظار املوازنة ( 
وبغيره ِمَن الدواعي التي ال يصعب اختالُقها .

--5
اّن مجاالت العمل احلر قد ضاقت على 

املواطنني ، ولم يبق اال باب الوظائف 
احلكومية.

ومن هنا كثرت الطلبات واشتدت احلاجة اليها 
، واالّ فان القطاع اخلاص ميكنه اذا أنتعش 

أْن يخفف الوطأة ويردم الفجوة ويقلل عدد 
العاطلني .

من التاريخ الى 
الجغرافية 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - وداد إبراهيم:  
ثقافــة املمثــل تعزز قدراتــه الفنية 
واللوجستية الحتواء الدور وحني تكون 
مأخوذة  يجســدها  التي  الشخصية 
فالتعامل معها  التاريخ  من صفحات 
يكــون بالبحث والتقصي والدراســة 
والعمــل الشــاق، وهذا مــا كان مع 
املمثلــة "ريــام اجلزائــري" ودورها في 
مسلســل "ســارة خاتون" اذ قدمته 
وتلقائية مدركة  بديناميكية عاليــة 
لصراعات الدور ووعي متقد ما جعلها 
تؤسس لها صورة ناصعة في الذاكرة 

الفنية والشعبية.
صحيفــة "الصباح اجلديــد " التقت 
اجلزائري للحديث عــن جتربتها الفنية 
او  عمــل  ألي  التحضيــر  فقالــت: 
شــخصية يبدأ مــن قراءتــي النص 
متمعن  بشكل  والشــخصية  كامال 
ألتعرف علــى زمن العمل وخط احلدث 
اخذها  التي  واملعلومات  الفني  والبناء 
من النص كل هــذه التفاصيل تركب 
لي دوري، وحني أرســل لي نص "دفعة 
للكاتبة "هبة مشاري حمادة"  لندن" 
اعجبت بــه فقد اعطانــي تفاصيل 

جعلتني ارسم الشخصية. 
امــام كاتبة  أني  واضافت: وشــعرت 
العمل بجــرأة مبا  ناضجــة قدمــت 
يخص املهاجرين، وال يهمني ان كانت 
الشخصية كبيرة في السن او شابة 
وما يهمني الظروف احمليطة ونســبة 
االحتــراف، لذا حاولــت ان ابحث عن 
مصادر وبلغات مختلفة عن املغتربني 
وظروفهم في لندن ودول اوربا باألخص 
وان النــص يتحدث عــن حقب زمنية 

مختلفة.
واكملت: مخرج العمل "محمد بكير" 
وهو أحــد كبار اخملرجــني املهمني في 
الوطن العربي، وجهودنا متواصلة من 
بروفات الطاولة او ما يطرحه املمثلون 

والكاتبة واخملرج من افكار او اقتراحات، 
تكون  التفاصيل  لي هذه  وبالنســبة 
لي فكــرة اوضــح عن الشــخصية 
احمللية  املشــاهدات  الــى  باإلضافــة 
وغير احمللية لشــخصيات مشــابهة 
تعطيني وجتعلني افهم كيف تتحرك 

الشخصيات. 
واضافــت: انــا متواصلة مــع العمل 
الدرامي والسينمائي واملسرحي وعلى 
متاس مباشــر مع املســرح السويدي 
كونــي مخرجــة، واهتــم بقضايــا 
املهاجرين من خالل اعمال مشــتركة، 
وابتعادي عن الدراما العراقية للظروف 
احمليطة والتي مير بهــا البلد، واالن انا 
ســعيدة بظهور قنوات جديدة ووجوه 

الســنتني  اعمــال خالل  شــابة في 
املاضيتني مثل "هند نزار" ووجوه فنية 
مثقفة وجميلــة مثل "رضاب احمد" 
وكل الوجــوه اجلديــدة التــي ظهرت 
مؤخرا جميلة وجيدة وانا سعيدة جدا 
الكبيرة  واملنافســة  واحلراك  بالتطور 
العراقية مؤخــرا ما يجعلها  للدراما 
تدخل في منافسة مع الدراما العربية.  
 واكملــت: اما بخصوص مــا تركته  
اذهان  في  شخصية "ســارة خاتون" 
املشاهد العراقي ذلك الن العمل كتب 
من قبــل "حامد املالكي" وبشــكل 
قصــة ملحمية جعلنــي اقرأ النص 
مرتني وبصــورة عميقــة وعملت ما 
الشخصية"  حاالت  "تفريغ  يســمى 

للدور،  بنــاء  عملية  لــدي  وأصبحت 
وحاولــت ان احصل علــى معلومات 
عن سارة ألرســم مالمحها وخطها 
وانهــا مرت مبراحل  باألخص  الزمني  
عدة، وكان لي مع اخملرج "صالح كرم" 
الكثير من املناقشــات ومع ما كتب 
عنها علما انها ثنائية البعد ومركبة 
ولم تكــن معقدة ورغــم احلزن الذي 
يلفها كنــت افكر في ان املشــاهد 
ســيتعب من احلزن فكانت مشــاهد 
احلب مع شوكت والتي قدمها الكبير 
غالــب جــواد مشــاهد تنفيس عن 
صراعاتها.وتابعــت: لــذا تعلمت من 
اجلميع الكبير منهــم والصغير ومن 

الكتاب واخملرجني.

متابعة - الصباح الجديد:
فاز ثالثة أفــالم خملرجــني عراقيني بدعم 
األحمر  البحر  صندوق مؤسسة مهرجان 
الثانية  الدورة  الذي ستطلق  السينمائي 
مــن مهرجان البحر الســينمائي من 11 
- 20 تشــرين الثاني املقبــل، من بني 23 
فيلماً عربياً وأجنبياً ضمن املرحلة الرابعة 
واألخيرة للمشــاريع ملا بعد اإلنتاج، التي 
تهــدف إلى دعــم صانعي األفــالم ورواد 
الثقافــة الســينمائية في الســعودية 
والعالم العربــي وإفريقيا، وذلك من أجل 
تطوير املهارات واخلبرات واملســاهمة في 

حتويــل الرؤى إلــى إبداعــات ماثلة على 
البحر  الواقع، حيث يحــث صندوق  أرض 
األحمر على تقدمي األفكار والرؤى املبتكرة 
واجلريئة التي تعمل على ســرد مواضيع 
متنوعة تســاهم في إثراء جتربة املشاهد 
مــع قدرتها على منح اجلمهور جرعة من 
الترفيه، إذ يُعنــى الصندوق في -مرحلة 
مابعد اإلنتاج – باســتقبال فئات األفالم 
الروائيــة والوثائقيــة وأفــالم التحريك 
الطويلة. أما في مرحلة تطوير املشــاريع 
فإن الصنــدوق يُعنى باســتقبال األفالم 
الروائيــة الطويلــة والقصيــرة واألفالم 

الوثائقية وأفالم التحريك واملسلسالت.
وشــمل الدعم الفيلم الوثائقي الطويل 
"نســاء حياتي" من العراق وسويســرا، 
وهو من إخراج زهراء غندور التي مارست 
مهنــة التمثيــل إلــى جانــب عملها 
كمخرجة أفــالم وثائقية، والتي جعلتها 
واحدة من أبرز الشــخصيات في صناعة 

األفالم العراقية الناشئة.
والفيلــم الثانــي هــو الفيلــم الروائي 
الطويل "احلافلة احلمــراء في بغداد" من 
العراق وسويســرا وكندا، وهو من إخراج 
الفنان علي محمد ســعيد، وإنتاج عايدة 

شــاليبفر، وميثــل أيضــاً أول 
فيلم روائي طويل اخملرج علي 

محمد سعيد .
أمــا الفيلــم الثالــث فهو 
الطويــل  الروائــي  الفيلــم 
العــراق  مــن  "دجلــة" 
وإيطاليا،  وفرنسا  والسعودية 
إخــراج وإنتاج حيدر رشــيد. 
وهو مخرج ومؤلف عراقي ولد 

23 مايو عــام 1985 في مدينة 
بإخراج  وقام  اإليطالية  فلورنسا 

موسيقية  وكليبات  قصيرة  أفالم 

ثالثة أفالم عراقية تفوز بدعم صندوق مؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائي

من "سارة خاتون" الى "دفعة لندن" 
احترافية وحب للتمثيل

الفنانة ريام الجزائري.. 

متابعة - الصباح الجديد :
أصالة وزوجها فائق حسن، تصدرا مواقع التواصل طوال 

الفترة املاضية بسبب رومانسيتهما املتواصلة طوال موسم 
الصيف، وأحدثها لقائهما الرومانسي في املطار، وهو املوقف 

الذي وثقه فائق حسن حلظة بلحظة على حسابه بتويتر، 
والقى اهتماما كبيرا من اجلمهور.

وكشف الشاعر فائق حسن عن أوجه جديدة في قصة حبه 
مع زوجته الفنانة أصالة، ووثق عدة حلظات خاصة جمعتهما 

أمس االثنني في املطار، بعد وصولهما على طائرتني 
مختلفتني للمطار، وانتظر فائق حسن أصالة في املطار، 

وهو ما جعله يقرر مشاركة اجلمهور حلظات انتظاره ألصالة 
وطريقته في استقبالها، وحصل على رأي اجلمهور في 

طبيعة الهدية التي يختارها لزوجته في أوقات انتظاره لها.
وكالعادة وصف فائق حسن تفاصيل لقائه أصالة في املطار 
بكلمات رومانسية، ونشر عدة فيديوهات له في املطار حتت 

هاشتاق "البحث عن صوال" و"الطريق إلى احلياة"، ونشر 
نص محادثة خاصة بينه وبني أصالة لسؤالها عن موعد 

وصول طائرتها، وكشف عن تبادلهما الغزل 
في الرسائل وعن إسمها في هاتفه 

"أصالتي احلب األبدي"، قبل أن ينشر 
فيديو للحظة عثوره عليها في 

املطار، وهو ما جعل اجلمهور 
يشعر كأنه عاش معهما يوماً 
كامالً وتعرفوا على وجه جديد 
من رومانسيتهما وطريقتهما 

في تبادل الدعم والغزل.
وتبادل فائق حسن وأصالة 

رسائل الدعم والغزل في معظم 
املناسبات في الفترة األخيرة، 
وكشفت أصالة عن دور جديد 

لفائق حسن في حياتها مبشاركته 
معها في اختيار أغاني ألبومها األخير 

"شايفة فيك".

رومانسيات أصالة وفائق حسن 
تتصدر مواقع التواصل

متابعة - الصباح الجديد: 
أشادت املمثلة املصرية نبيلة عبيد بأغنية الفنانة رحمة 
رياض "اصعد للكمر" وذلك من خالل حسابها اخلاص على 

موقع التواصل االجتماعي.
وشــاركت نبيلــة فيديو يضــم صورها خالل شــبابها، 
أضافت عليه األغنية املذكورة، وأكدت أنها حتب األغنيات 
العراقيــة، وقالت: "حلوه األغنيــة ديه.....انا بحب النغم 
العراقي فيه شجن و ســحر جميل و مختلف.... وحبيت 
صوت رحمه رياض كمان باألغنية دية.... مني بيحب كمان 

الغنا العراقي.... مساكم برائحة املن والسلوى".
وعلــى األثر، رّدت رحمــة رياض على إشــادة نبيلة عبيد، 
وقالت: "الســت نبيلة عبيد شكراً جزيالً. األغنية توصف 
سحر جمالك وإبداعك وبالعراق نحبك هواي. ونوّصل إلك 

حتية حب وسالم".

نبيلة عبيد تشيد بـ"رحمة 
رياض" 

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

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

متابعة - الصباح الجديد:
بعد نحو 5 أشهر على بدء عرض أول عمل 
درامي، يتعاون فيه النجم التركي كيفانش 
العاملية،  نتفليكس  تاتليتوغ مع منصــة 
فإنه على موعٍد مع عرض ثاني أعماله عبر 

املنصة. 
وشــّوق كيفانش تاتليتوغ جمهوره لعرض 
فيلمــه “عيــد العشــاق”، أو “مهرجــان 
التروبادور”، الذي سُيعرض عبر “نتفليكس” 
خالل شــهر ســبتمبر القادم، معلناً أنه 
ســيكون متوفراً للعرض فــي الثاني من 

سبتمبر.

وشــارك النجم التركي اإلعالن الترويجي 
للفيلــم، الذي تــدور أحداثه حــول رحلة 
لم شــمل غير متوقعة بني أب موسيقي 
متجــول وابنه، لتعيد هــذه جراًحا قدمية 
للشــعر  مهرجان  إلى  انطالقهمــا  أثناء 

الغنائي. 
ويكشــف املقطع الترويجي في مشاهده 
التــي تُعرض على مدى دقيقــة و22 ثانية، 
عن أن األب وابنه ســيلتقيان بعد 25 عاماً، 
وأن االبــن يحمل غضباً كبيــراً في داخله 
من أبيه، وأنهما يقومان بهذه الرحلة بعد 
أن يكتشــف االبن حالة والــده الصحية 

السيئة. 
ويختــم ذلك املقطع علــى جملٍة تلخص 
احلكاية، وهي أن “األب” كلمة غير مكتملة، 
وأن اآلباء غير مكتملني دائماً، وهو التعليق 
ذاته الذي تركه كيفانش على املقطع حلظة 
مشاركته إياه عبر حسابه في “إنستغرام”. 
الفيلــم بحســب ما هــو متوفــٌر على 
نتفليكس من معلوماٍت، ســتدور أحداثه 
في مــدة تصل إلــى ســاعة و42 دقيقة، 
وهو من نوع األعمــال الدرامية العاطفية 
واحملركة للمشاعر، وسيشارك في بطولته 
إلى جانب كيفانش كل من: سيتار تانريوين 

والتشــني جبالن، وهو مــن إخراج 
أوزجان ألبار. 

التركي  املمثل  بــأن  القول  وميكن 
يشــهد حالياً نشاطاً فنياً كبيراً، 
ففــي أثنــاء انتظــاره لعــرض 
فيلمــه القــادم، يعكــف على 
اجلديد  فيلمه  مشــاهد  تصوير 
“النــداء األخيــر إلســطنبول”، 

الذي تشــاركه بطولته النجمة 
التركية بيرين ســات، فــي ثنائية 

منتظرة بعد 14 عاماً على أول عمل 
قدماه سوياً وهو “العشق املمنوع”. 

"كيفانش تاتليتوغ" يرّوج لفيلمه الجديد

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التربية عن برنامج يخص االستعداد 
املدرسي أطلقت عليه اســم "أهال سمسم"، 
والذي ينفذ بالتعاون مع منظمة اإلنقاذ الدولي 
IRC، ويســتهدف تالميذ الصف األول االبتدائي 
الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى رياض األطفال 
ألسباب متعددة، مشيرة إلى وضع خطة لتدريب 

)1800( معلماً للصف األول االبتدائي.

  وذكر املتحدث باســم وزارة التربية حيدر فاروق 
في تصريــح تابعته الصباح اجلديد: إن البرنامج 
يهــدف إلــى رفع كفــاءة اســتعدادهم داخل 
البيئة املدرسية سيما خالل األسبوعني األولني 
مــن التعليم، إذ يتم تعليمهــم مجموعة من 
النشاطات تتمثل مبعرفة مهارات )اللغة، األرقام، 
األشكال الهندســية، ورسم احلروف، فضالً عن 
اجلانــب احلركي وغيرها( ملســاعد التلميذ على 
التعايــش مع يومه الدراســي وحب املدرســة 

واالنخراط معها بشكل عفوي.
وأشــار إلى هذه اخلطوة تأتي بعد النجاح الذي 
حققه البرنامج في محافظة نينوى خالل العام 

الدراسي املاضي 2021 – 2022 .
كما نوه إلى االســتثمار فــي مرحلة الطفولة 
املبكــرة، والذي يَُعــدُّ من االســتثمارات األكثر 
فاعلية خاصــًة في املناطق املتأثــرة بالنزاعات 
والصراعات التي تؤدي إلى زيادة الضغط النفسي 
على األطفــال الناجم مــن تعرضهم للعنف 
والنزوح القســري وانفصال األسرة، لتهيئتهم 
نفسيا واجتماعيا قبل البدء بالدراسة الفعلية 

من خالل التعاون املثمر مع املنظمات الدولية.

"أهال سمسم".. برنامج تربوي 
بغداد - الصباح الجديد:لتالميذ الصف األول

صدر عن برملــان الطفل العراقي كتاب بعنوان 
افكار ملونة من اعداد محمد رشيد والكاتب 
احمد عمــر باحلمر ومت توزيعــه لألطفال من 

خالل حفل اقيم في قاعة البطريق. 
يذكــر ان الكتــاب عبارة عن افــكار وجتارب 
تنمية لبناء شخصية الطفل مت اهداؤه إلى 

اطفال فلسطني.

بغداد - الصباح الجديد:
وجهت مديــر عــام دار األزياء انعام عبــد اجمليد، 
دعوة لطلبة مدرســة املوسيقى والباليه، وطلبة 
مديريتي تربيــة الرصافة وتربيــة الكرخ، وطلبة 
معهد الفنون اجلميلة، ممن لديه موهبة في مجال 
الرسم واخلياطة وتصميم االزياء، للمشاركة في 
االختبارات التي ســوف يعلن عن البدء بها قريباً. 

 ، األزياء  دار  واجتمعت مديــر عــام 
مبالك قســم العــروض واملعارض، 
الدار  اســتعداد  حــول  للتباحث 
السنوي بذكرى  االحتفال  إلقامة 
تأسيســها، كما حضرت جانبا 
لهذه  االوليــة  التدريبات  مــن 

املناسبة في قاعة اجلواهري.

"افكار ملونة".. حفل توقيع كتاب لألطفال 

"دار األزياء": أبوابنا مشرعة 
أمام كل المواهب الفتية
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