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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
دعت خبيــرة اقتصادية امس االحد ، 
مراجعة  الى  العراقي  املركزي  البنك 
سياسة مزاده لبيع العملة االجنبية.
ونقلت شبكة االقتصادين العراقيني 
في منشور على صفحتها في فيس 
بوك عن ســهام يوســف قولها، أن 
العراق  مــن  حالياً  األمــوال  »خروج 
بواســطة مزاد العملــة للمصرف 
املركزي العراقــي ليس في مصلحة 
االقتصــاد العراقي, فالعــراق ليس 
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة وال 
واإلمارات  أو سويســرا  الســعودية 
حيث حلت  هذه الدول الصدارة في 
التحويالت املالية إلى خارج  بلدانها 

وهي  دول تعتبر مزدهرة اقتصادياً«.
وأضافت »هذه الدول دول مؤسسات, 
تتمتع باســتقرار أمني وسياســي 
جعل  مريح,مما  اســتثماري  ومنــاخ 
منهــا نقطــة جذب واســتقطاب 
الــذي أصبح  للمســتثمر األجنبي 
يعيد توظيف أمواله في داخل الدولة 
وتنمية اســتثماراته خاصة في ظل 
توفر فرص استثمارية مربحة, فزيادة 
حجــم التحويالت املاليــة املصدرة 

إلى اخلارج من هذه الدول أثر بشكل 
ايجابي على النمو االقتصادي فيها, 
فاألمارات على سبيل املثال ال احلصر 
في ســنة 2020 كانــت التحويالت 
املاليــة املصدرة منهــا )43.2 مليار 
دوالر(، وفي املقابل ارتفع االســتثمار 
األجنبــي املباشــر فــي الدولة إلى 
19.88  مليــار دوالر في عــام 2020، 
بنسبة منو %44.2 عن العام السابق«.

ونوهت يوسف »في العراق لم تترافق 
للخارج  املصدرة  العملة  قيمة  زيادة 
األجنبية  بزيادة بحجم االستثمارات 
املباشرة لهذا لم نر انعكاساً ايجابياً 
علــى االقتصاد العراقــي , فالوضع 
في العراق لن يدفــع برؤوس األموال 
ال العراقيــة و ال األجنبيــة إن تأتي 
للعراق في ظل صواريخ الكاتيوشــا 
و العبــوات الناســفة والطائــرات 
املســيرة, و انعدام األمــن و تعرض 
املســتثمرين الــى عمليــات ابتزاز 
وخطف بغية احلصول على اخلاوات –
األتاوات- واألموال« على حد تعبيرها.

ودعــت اخلبيــرة االقتصادية »البنك 
املركــزي أن يعيد حســاباته ويوقف 

هذا االستنزاف للعملة الصعبة.

بغداد - الصباح الجديد:
العامة ملكافحة  املديريــة  أعلنت 
التابعة لــوزارة الداخلية،  اخملدرات 
امس األحــد، إحصائية رســمية 
لعدد املتهمني فــي اخملدرات خالل 
الى  احلالــي، فيما أشــارت  العام 
ضبــط 300 كيلوغرام مــن املواد 
اخملــدرة و 14 مليــون حبــة في 8 

أشهر.
وقال مدير إعــالم املديرية، العقيد 
»عملياتنــا  إن  صبحــي،  بــالل 
مســتمرة في محاربــة ومطاردة 
جتار اخملدرات، حيث مت القاء القبض 
خالل الشهر املاضي على أكثر من 

1350 متهماً«.
وأضــاف، أن »العــدد الكلي خالل 

أصبح  املاضية  الثمانية  األشــهر 
11 ألف متهــم بالتجارة والترويج 
والتعاطــي، فضالً عــن ضبط ما 
املواد  300 كيلوغرام من  يقرب من 
اخملــدرة وأكثر مــن 14 مليون حبة 
من حبــوب الكبتاجــون واملؤثرات 

العقلية«.
وأشار إلى، أن »هناك محاربة جادة 
من قبل املديرية واألجهزة  األمنية 
اخملدرات«، مؤكداً  كافة؛ حملاربة جتار 
أن »املواطنــني لهــم دور كبير في 
تفكيــك العديد من الشــبكات، 
الساخن  باخلط  االتصال  خالل  من 
اجملانــي للمديريــة ذي الرقم 178 
العراق  يعمل في محافظات  الذي 

كلها«

خبيرة اقتصادية: مزاد العملة 
استنزاف للدوالر ومنفعة للفاسدين

ارقام مرعبة..الداخلية: ضبطنا 300 كغم مواد 
مخدرة و14 مليون حبة خالل ثمانية اشهر 

القبض على 1350 متهما خالل الشهر الماضي

طالبت البنك المركزي ان يعيد حساباته 

بغداد - الصباح الجديد: 
دعا رئيس مجلس النواب محمد 
احللبوســي الى اجراء انتخابات 
مبكرة، قبل نهاية العام املقبل، 
كاملة  بحكومة  طالــب  فيما 
انتخاب  بعد  الصالحية تشكل 

رئيس اجلمهورية.
واستبق احللبوسي امس االحد، 
من  الوطني  للحــوار  جلســة 
بتغريدة  قريبا،  تعقد  ان  املرجح 
علــى موقع تويتر، طــرح فيها 
أمور عدة  االتفاق علــى  ضرورة 
قبل املضي بعقد جلسات احلوار 

الوطني املقبلة.
وقال احللبوســي في التغريدة: 
»يجـــب أن يتضمـــن جـدول 
الوطني  احلوار  جلسات  أعمـال 
املقبلـــة جملـة مـــن األمـور 
متضــي  أن  ميكــن  ال  الـتـــي 
العملية السياسية دون االتفاق 
عليهــا وهــي: حتديد موعـــد 
املبكـرة  النيابيـــة  لالنتخابات 
احملافظات  وانتخابــات مجالس 
فــي موعـــد أقصــاه نهايــة 
العــام املقبــل، وانتخاب رئيس 
اجلمهوريــة، واختيــار حكومة 
كاملة الصالحية متفق عليها 
للشعب  واطمئنان  ثقة  ومحل 

وقواه السياسية«.
ومن ضمــن األمور التي طرحها 
تفســـير  إعــادة  احللبوســي 
وإلغاء  الدستور،  مـن   76 املـادة 
االلتفـاف اخملجـل في التالعـب 

بحـكـم هذه املادة والذي حدث 
بضغوطــات سياســية بعــد 
انتخابــات 2010 إضافــة إقرار 
قانون املوازنــة العامة االحتادية، 
مقترحا في الوقت ذاته إبقاء أو 
مجلس  انتخابات  قانون  تعديل 
قانون  تشــريع  وكذلك  النواب، 
احملكمة االحتادية العليا وحسب 

املادة 92 من الدستور.
كمــا أشــار رئيــس مجلــس 
انتشـــار  »إعـــادة  إلى  النواب 

القـــوات العسكرية واألمنيـة 
بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة 
الداخليـــة حصـــراً االنتشـار 
املـــدن  في  األمـــن  وفـــرض 
القـوات  بقيـة  وتكـون  كافـة، 
في  الطبيعي  مكانهـــا  فــي 
واالنتشار  التدريب  معسكرات 
التـي حتددها القيادة العسكرية 
واألمنيـة مع توفير كل ما يلزم 
لتكون على أهبة االستعداد ألي 

طارئ«.

»العـــودة  ضرورة  علــى  وأكد 
األبرياء  النازحني  جلميع  الفورية 
ديارهـم  الذيـن هـجـــروا مـن 
العودة  ولـــم يتمكنـوا مـــن 

إليها حتى اآلن«.
ودعــا ايضــا إلــى »تنظيـــم 
احلكومـــة  بيـــن  العالقـــة 
إقليم  وحكومـــة  االحتاديـــة 
كوردســتان باتفـــاق معلـــن 
للشعب حلني إقرار قانون النفط 

والغاز«.

جديــر بالذكر، ان مــن املقرر أن 
الوزراء  مجلــس  رئيــس  يوجه 
اليوم  الكاظمــي،  مصطفــى 
االثنني دعوة إلى القوى واألطراف 
حوار  جلسة  لعقد  السياسية 
بهدف تخطي األزمة السياسية 

التي تواجهها البالد.
وقال مصدر مطلع إن الكاظمي 
يعمل على عقد اجتماع االثنني 
السياســية  للقــوى  املقبــل 
العراقية كافــة من اجل ايجاد 

حلول لالزمة السياسية.
وأضــاف أن االجتمــاع مهــدد 
حصل  كما  التاجيل  او  بااللغاء 
ســابقا اذا مــا قاطعته بعض 
القوى السياسية وعلى رأسها 

التيار الصدري.
السياق كشف مقرب من  وفي 
تفاصيــل جديدة  احللبوســي، 
طرحها  التــي  املبادرة  بشــأن 

األخير، حلل األزمة السياسية.
»املبــادرة  إن  املقــرب  وقــال 
طرحهــا  التــي  السياســية 
بالتوافق  جــاءت  احللبوســي، 
والتيار  الســيادة  ما بني حتالف 
الصــدري واحلــزب الدميقراطي 
»هذه  أن  مبينا  الكوردستاني«، 
هذه  مــن  مدعومــة  املبــادرة 

األطراف الثالثة«.
كمــا أشــار املصــدر إلــى أن 
حتالف  اطراف  بني  ما  »التواصل 
مازال مســتمرا  وطــن(  )انقاذ 
وهناك الكثير من اخلطوات تأتي 
األطراف  هذه  بني  ما  بالتنسيق 
التي  املبــادرة  وآخرها  الثالثــة 

اعلنها احللبوسي.
وتأتــي جلســات احلــوار فــي 
اجلمود  إلنهــاء  محاولة  إطــار 
السياسي الذي حتياه البالد منذ 
)أكتوبر(  األول  تشرين  انتخابات 

.2021
ولم يعرف حتى الساعة، اجلهات 
في  ستشارك  التي  السياسية 

اجللسة املقبلة.

بتوافق السيادة والتيار الصدري و الديمقراطي الكردستاني.. 

رئيس مجلس النواب يدعو الى انتخابات مبكرة 
ويطالب بتشكيل حكومة كاملة الصالحية

بغداد - الصباح الجديد: 
واالقتصادي  املالي  املستشــار  قال 
الوزراء مظهر محمد صالح  لرئيس 
إن العــراق حاليــا ضمــن القائمة 
البيضاء للــدول في تطبيق املعايير 
الدولية في مكافحة غسل األموال.
وقــال صالح فــي تصريح صحفي، 
إن »العــراق جنــح في كبــح الهدر 
املالي ومكافحة غســل األموال من 
خالل بناء أجهزة رقابية متمرســة 
واألنظمــة  بالقوانــني  وملتزمــة 
املتعلقة بالنظام املالي واملصرفي«، 
موضحاً أن »حزمة اإلصالحات املالية 
مصادر  ملالحقة  الفاعلة  واإلجراءات 
األمــوال، أدت إلى اســتعادة العراق 
ثقة اجملتمع الدولي به في التعامالت 

املالية والصفقات التجارية«.
أن  الوزراء  رئيس  وأضاف مستشــار 
»العراق خاض حربــا على عصابات 
غســل األموال ومالحقــة عمليات 
التحويل واإليــداع واإلخفاء بكفاءة 
عالية في الداخل واخلارج »، مشيرا 

إلــى أن »مكتب مكافحة غســل 
األموال وأموال اجلرمية واإلرهاب وهو 
مكتب مستقل ماليا وإداريا وميارس 
أعمال تنســيق املعلومات هو أقرب 

إلى وحدة االستخبارات املالية«.
وأشار صالح إلى أن »املكتب يتلقى 

اجمللس  من  والتوجيهات  التعليمات 
األموال  غســل  ملكافحة  األعلــى 
وأموال اجلرميــة واإلرهاب ويضم في 
عضويته ممثلني عن الوزارات واجلهات 
ذات الصلة مبكافحة غسل األموال 

واجلرائم املالية«.

ولفت إلــى أن »اجلرائم التي يحقق 
غســل  مكافحة  مكتــب  فيهــا 
األمــوال تتعلــق بنقل األمــوال و 
و إخفائهــا  إيداعهــا  أو  حتويلهــا 
علــى اعتبارها محصــالت جرمية، 
مرتبطة بطيف واسع يدخل ضمن 

تعريف األموال ســواء كانت نقداً أو 
عينية كالعقــارات والقطع األثرية 
وغيرها الكثير ممن يعد جرمية مالية 
يحاســب عليها القانــون العراقي 

رقم 39 لسنة 2015«.
أن  الــوزراء  رئيس  وأكد مستشــار 
»العراق عضو فــي منظمة العمل 
الدولي ملنطقة الشــرق األوســط 
أن  موضحــاً  افريقيــا«،  وشــمال 
تلــك العضويــة ســاعدت العراق 
في  الدولية  املعاييــر  تطبيــق  في 
وخروجه  األموال  غســل  مكافحة 
من القائمــة الرمادية والدخول في 
القائمة البيضاء للدول التي تكافح 

غسل األموال«.
وســلمت بعثة املفوضية األوروبية 
الــوزراء  رئيس  املاضــي  اخلميــس 
رســالة  الكاظمــي  مصطفــى 
تضمنت رفع اسم العراق من قائمة 
االحتــاد األوروبي للــدول ذات اخملاطر 
العالية في مجال مكافحة غســل 

األموال ومتويل اإلرهاب

كما هنأت البعثة العراق على ما مت 
اتخاذه من إجــراءات وجهود كبيرة 
لتحسني منظومة مكافحة غسل 
اإلرهاب،  متويــل  ومحاربة  األمــوال 

بحسب وزارة اخلارجية العراقية.
وفي أيــار 2020 ، صنفت املفوضية 
األوروبية العــراق بجانب دول أخرى، 
منها أفغانستان وباكستان وسوريا 
واليمــن وإيران وكوريا الشــمالية، 
ضمــن قائمة الدول التي تشــكل 
مخاطــر مالية على االحتاد األوروبي، 
فــي مكافحة  القصــور  بســبب 

غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
 1988 لعام  فيينا  اتفاقية  وبحسب 
فإن جرمية غسل األموال هي حتويل 
األمــوال أو نقلها مــع العلم بأنها 
دة من أيَّة جرمية أو جرائم،  مســتمَّ
أو متويــه املصدر غير  بهدف إخفاء 
املشــروع لألموال أو قصد مساعدة 
ارتكاب مثل  أيَّ شخص متورَّط في 
هذه اجلرميــة أو اجلرائم على اإلفالت 

من العواقب القانونية ألفعاله.

العراق بات ضمن القائمة البيضاء في التصدي
 للجرائم المالية وغسيل االموال

بعد سنتين من تصنيفه ضمن الدول عالية المخاطر
تقريـر

خبراء اقتصاديون يرجحون حصول كساد 
6كبير وركود تضخمي في أسواق البالد إيران تعتقل المزيد من البهائيين 

3بزعم االرتباط بإسرائيل

بغداد - الصباح الجديد:
التميمي،  القانوني علي  اخلبير  علق 
ان بامــكان نواب الكتلــة الصدرية 
املستقيلني، العودة الى البرملان، بعد 
ان كانــت حددت احملكمــة االحتادية 
العليا امس االحد، الثامن والعشرين 
من الشــهر اجلاري، موعــداً للنظر 
بطعن قبول استقاالت نواب الكتلة 

الصدرية.
تابعته  التميمي فــي تصريح  وقال 
الصبــاح اجلديد، إن »عــودة اعضاء 
املستقيلني ممكنة  الصدرية  الكتلة 
دســتورياً؛ وذلك بتقــدمي طلب إلى 
احملكمة االحتادية العليا وفق املادة 93 

/ ثالثاً من الدســتور، ألن االستقالة 
لم يصــوت عليها البرملــان، وأيضاً 
قدمت حتــت ضغط نفســي كبير 
وهذا يخل بعنصــر االرادة املطلوبة 

لالستقالة«.
وأضــاف: »ميكن لــكل ذي مصلحة 
الطعن باإلجــراءات املتعلقة بقبول 
االســتقالة، والقرار أوالً وأخيراً يعود 
للمحكمة االحتاديــة العليا وقولها 

بات وملزم للسلطات كافة«.
وأشــار التميمي، إلــى أن »الطعن 
ينصب حول أهلية قبول االستقالة 
من قبــل رئيــس مجلــس النواب 
احللبوسي وعدم دستوريتها  محمد 

ويحق ألي شــخص الطعن ســواء 
كان محاميــاً أم مواطنــاً عادياً؛ ألن 
انتخب وهــو مصدر  الشــعب من 
الســلطات وفق املواد 5 و6 و20 من 

الدستور«.
وكانت اوردت احملكمــة االحتادية في 
وقت ســابق من يوم امس في بيان: 
»بعد رفع دعوى في احملكمة االحتادية 
نواب  للطعن في قبول اســتقاالت 
الكتلــة الصدريــة مت حتديد موعد 

اجللسة«.
أيلول   28  وأضافت: »ســيكون يوم 
اجلاري موعداً للجلسة األولى اخلاصة 

بالنظر في طعن االستقاالت«.

خاص - الصباح الجديد:
بدأت اجنحة داخل اإلطار التنسيقي 
تطرح حلــوالً وصفتها بالوســطية 
لتقريــب وجهــات النظــر وإعــادة 
الصدريــني إلى مجلــس النواب، من 
خالل االتفــاق على حــل البرملان في 
موعــد محــدد يتم قبله تشــكيل 
تامة  بصالحيــات  مؤقتــة  حكومة 
وإجــراء تعديــالت علــى القوانــني 
االنتخابية. وقــال القيادي في حتالف 
النصر عقيــل الردينــي، أن »حتالفنا 
جزء من اإلطار التنسيقي لكن لدينا 
مبــادرة خاصة بنا تنصــب على عدد 
مــن القضايا«. وأضــاف الرديني، في 
أن  اجلديد«،  »الصبــاح  إلــى  تصريح 
»مرتكزات املبادرة تقوم على أســاس 

احلوار والذهاب إلــى انتخابات مبكرة 
وتشكيل حكومة مؤقتة لكي تسير 
إدارة البالد خالل هذه املدة بصالحيات 

كاملة«.
وأشــار، إلــى أن »رأينا ميثــل موقفاً 
وســطياً معتدالً حلث التيار الصدري 
البرملان مــن خالل  إلــى  بالســرعة 

االنتخابات املبكرة«.
وأوضح الرديني، أن »االطار التنسيقي 
بنحو عام بابــه مفتوح للحوارات مع 
مختلف الكتل السياســية ســواء 

الكردية والسنية والشيعية«.
وبــني، أن »الصدريــني لديهم وجهة 
نظرهم من خــالل التظاهرات لكننا 
استمرار احلوار والتهدئة بهدف حتقيق 

املصلحة العامة«.

وشــّدد الرديني، أن »الغرض من وجود 
اإلطــار هــو توحيد مواقــف الكتل 
املنضوية له، ولكل من مكوناته رأيه 

في العملية السياسية«.
النصر ســيكون  ان »حتالــف  وأردف، 
حاضراً في جلسة البرملان بعد الزيارة 
الغــرض منها ليس  االربعينية لكن 
تشــكيل حكومــة دائمة بــل وفق 
نعطي  لكي  نتبناهــا  التــي  املبادرة 
األخرين حتثهم  إلى  إيجابية  رســالة 

على العودة للعملية السياسية«.
ولفــت الرديني، إلى »عــدم إمكانية 
إبقــاء الصدريني خــارج البرملان ألربع 
تأتــي دعوتنــا  وبالتالــي  ســنوات، 
ترضــى جميع  وســطية  حلول  إلى 

األطراف«.

ويجــد، أن »الطريــق األفضــل حلل 
السياســية  الكتل  اتفاق  هو  األزمة 
على موعد محــّدد إلجراء االنتخابات 
املبكــرة«. ومضــى الردينــي، إلى أن 
»القوى األخرى املوجــودة في البرملان 
ميكن لها ان تســتغل املدة االنتقالية 
فــي إجــراء تعديالت علــى القوانني 
االنتخابيــة مبــا يتفق مــع توصيات 
احملكمــة االحتاديــة العليــا«. إلــى 
تيــار احلكمة أحمد  ذلك، أكد عضو 
العيســاوي في تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، إن »جميع الكتل السياسية 
أبــدت موافقتهــا إلجــراء انتخابات 
مبكرة مبا فيها اإلطار التنســيقي«. 
وتابع العيســاوي، أن »احلل ينبغي أن 
يحصل بالطرق الدستورية والسلمية 

حلني إجــراء انتخابات مبكرة«. ولفت، 
إلى أن »موقفنا مع إجراء حوار يشمل 
الكافة سواء املشتركني في العملية 
السياسية أو من هم خارجها لنكّون 

خارطة طريق للمرحلة املقبلة«.
»اجلميع  أن  إلى  العيســاوي،  وانتهى 
بدأ يطرح بشكل رسمي الدعوة إلى 
احلوار ألنه السبيل األمثل للخروج من 
وبخالفه  احلالية  السياســية  األزمة 
الصراعات  خانــة  في  نبقى  ســوف 
واخلالفات«. ويرفــض الصدريون إجراء 
تعديــالت على القوانــني االنتخابية، 
وتؤكــد مصادر مــن داخــل تيارهم 
انهم مــع بقاء حكومــة مصطفى 
الثقــة لها حلني  الكاظمــي وجتديد 

إجراء االنتخابات املبكرة.

خبير قانوني: نواب الكتلة الصدرية يمكنهم 
العودة الى مقاعدهم في البرلمان

أجنحة داخل »اإلطار« تطرح حلواًل وسطية الستمالة الصدريين
االتحادية تنظر في الثامن والعشرين من هذا الشهر بطعن قبول استقاالتهمباتفاق على حل البرلمان وحكومة مؤقتة 

الصباح الجديد - وكاالت: 
انطلقت فــي األردن أمس األحد 
مناورات »األســد املتأهب« التي 
تســتمر حتى اخلامس عشر من 
27 دولة  أيلول اجلاري مبشــاركة 
بينها العراق، وتتخللها عمليات 
حول مكافحة اإلرهاب وتهديدات 

أسلحة الدمار الشامل.
بيان  وذكر اجليــش األردني فــي 
إن هــذه الــدورة العاشــرة من 
التي تنظم على أرض  التدريبات 
اململكة، ســتجرى مــن 04 إلى 
15 أيلــول اجلــاري، موضحا أنها 
تهدف إلى »العمل املشترك في 
وتطوير  اإلرهاب  مجال مكافحة 
والتعــاون  األمنيــة  القــدرات 
بــني أجهزة ومؤسســات الدول 
للتهديدات  لالستجابة  اخملتلفة 

األمنية واألزمات الداخلية«.
وأضاف البيــان أن »هذا التمرين 
حتاكي  سيناريوهات  على  صمم 
والتحديات  والظــروف  الواقــع 
التــي يواجهها العالــم أجمع 
اإلرهــاب ومحاكاة  ومنها خطر 
مثــل  اجلديــدة  التهديــدات 
الدمــار  أســلحة  اســتخدام 

الشامل بشتى األنواع«.

الصحافــة  وكالــة  ونقلــت 
الفرنسية عن البيان إنه »سيتم 
خالل التمريــن عقد العديد من 
اللقاءات والندوات التي ستجمع 
والشــخصيات  القــادة  كبــار 
العســكرية والتــي ســيكون 
أهم  مناقشــة  منهــا  الهدف 
املشــاكل واملعاضل التي تواجه 
العالــم على الصعيــد األمني 

وكيفية معاجلتها«.
التماريــن فــي ميادين  وتقــام 
القوات املسلحة األردنية ومراكز 
امللك  ومركز  والسيطرة  القيادة 
العمليات  لتدريــب  اهلل  عبــد 
لألمن  الوطني  واملركــز  اخلاصة 
وإدارة األزمات، مبشاركة مختلف 
واجلوية  البرية  االســلحة  أنواع 

والبحرية.
وتشارك في هذه املناورات أيضا، 
حســب البيان، املانيــا وإيطاليا 
وكازاخســتان  والنرويج  واليابان 
والنمســا والســويد وقبــرص 
وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا 
وباكستان واستراليا والسعودية 
واإلمــارات  ولبنــان  والعــراق 
وعمــان  والكويــت  والبحريــن 

واملغرب إضافة الى األردن.

مناورات »األسد المتأهب« 
تنطلق في األردن بمشاركة 27 

دولة من بينها العراق



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:
املهندس  البصــرة  محافظ  أعلن 
أســعد العيدانــي عن مباشــرة 
مشــروع  بتنفيذ  احمللية  احلكومة 
إنشاء محطة الفاو إلنتاج الطاقة 
الكهربائية بطاقة 3000 ميكاواط 
ومليون و200 ألف متر مكعب من 

املاء الصالح للشرب.

العقد سوف ينقل املدينة إلى 
االكتفاء بالطاقة واملياه

وقال احملافــظ إن اجتماع احلكومة 
املعنية  الدوائر  مع جميــع  احمللية 
الشــروع  مبثابة  يعد  احملطة  بهذه 
وإن  حتى  املشــروع  هــذا  بتنفيذ 
أو  املعرقالت  العديد مــن  واجهته 
املشــكالت لكن بالنتيجة سيبدأ 
العمــل بتنفيذه ، مبيناً أن اجلهات 
احملليــة املعنية باألمر ســتجتمع 
شنغهاي  شــركة  استشاري  مع 
الصينيــة من أجل وضــع جميع 
التي طرحت في االجتماع  النقاط 
النهائيــة  اخملططــات  وإنهــاء 
املباحثات  أن  للمشــروع، موضحا 
بســبب  تأخرت  شــنغهاي  مــع 
جائحة كورونا واصفا العقد سوف 
ينقل املدينة إلى االكتفاء بالطاقة 
واملياه وقدمت الشــركة أكثر من 

موديل مالي إلجنازه.
كما أكد أنهم ماضون في املشروع 
للتعاقد في أي موديل مالي يكون 
مناســبا إلجنــازه من اجل ســد 
حاجة البصرة مــن املياه الصاحلة 
للشــرب إضافة إلى إنتاج الطاقة 
الكهربائية.  وأشار محافظ البصرة 
إلى أن تلك املشاريع ستنفذ ضمن 
تخصيصات البتــرودوالر، الفتا إلى 
أن هناك موقعني إلنشــاء مصافي 
للتكرير في البصــرة أحدهما في 
البصرة  واآلخر غرب  الفاو  منطقة 
)خور الزبير( والذي سينفذ من قبل 

مجموعة شنغهاي.

املاء النقي الذي سيكفي 5 
ماليني مواطن

من جانبه اعلن النائب األول حملافظ 
البصــرة املهنــدس محمد طاهر 
الصحفي  املؤمتــر  فــي  التميمي 
برفقة محافظ البصرة عن تفعيل 
مذكرة التفاهــم مع حتالف كبرى 
الشركات الصينية إلنشاء محطة 
الفاو احلرارية التي تنتج املاء النقي 
وان احلكومة احمللية عقدت اجتماعا 

مــع الوفــد الصيني الــذي ميثل 
شركة ) شنغهاي( النشاء مشروع 
إنشاء محطة الفاو احلرارية، والتي 
ســتعمل بطاقة 3000 ميكاواط ، 
وســتقوم بإنتاج مليون و200 ألف 
متر مكعب يوميــاً من املاء النقي 
5 ماليني مواطن،  الذي ســيكفي 
اســتعرضت  الشــركة  ان  مبينا 
مشــاريعها  االجتمــاع  خــالل 
احليوية التــي نفذتها في دول عدة 
، موضحــا ان اجتماعــه برفقــة 
محافــظ البصــرة مع الشــركة 
الصينية متخــض عن تفعيل هذه 
التميمي  املهندس  وأشار  املذكرة. 
زيارة وفد  الــى  ان االجتماع تطرق 
احلكومة احملليــة في البصرة الذي 
كان برئاسته الى مدينة شنغهاي 
فــي جمهورية الصــني ، واالطالع 
للطاقات  الشــركة  مصانع  على 
واحملطــات التوليديــة التي متثلت 

النووية  والطاقة  احلرارية  بالطاقة 
والطاقــة الشمســية ، وطاقــة 
الرياح ، ومت خاللها توقيع احلكومة 
اجلانب  مع  التفاهم  مذكرة  احمللية 
حرارية  محطة  النشــاء  الصيني 
تعمــل بطاقة 3000 ميــكاواط ، 

وقابلة للتوسع في قضاء الفاو.
البصرة خالل  ان محافظــة  واكد 
ســتكون  القادمتــني  الســنتني 
بحاجــة الــى 8000 ميــكاواط ، 
موضحــا ان توليــد الكهرباء في 
البصــرة وصل اليــوم قرابة 5400 
احلرارية  احملطــة  وهذه   ، ميكاواط 
انتاج  إجنازها ســترفع كمية  حال 
الطاقــة الكهربائية ، ومن خاللها 
الكهربائية  املنظومة  ستســتقر 
فــي البصــرة وبقيــة احملافظات 
اجلنوبية ، مستطردا انه مت التطرق 
في االجتماع الــى موضوع اختيار 
لتمويل  املاليــة  املوديــالت  احدى 

مشــروع احملطة احلرارية من أموال 
البتــرو – دوالر او ضمــن القــرض 

الصيني.

هذا املشروع احليوي تبنته 
احملافظة بصورة مباشرة

واضاف التميمي ان هذا املشــروع 
احليوي الذي تبنته احملافظة بصورة 
مباشــرة ويجــب ان يدخــل حيز 
، وذلك بعد إيقاف املشروع  العمل 
الذي تبنته وزارة االعمار واإلسكان 
والــذي يتضمــن انشــاء محطة 
 ) R.O ( حتليــة مياه فقط بنظــام
وهو نظــام يكلف احملافظة الكثير 
من املبالغ الباهظة مبجال الصيانة 
وتبديــل الفالتر علــى عكس هذا 
املشــروع الــذي هو نــاجت عرضي 
لتكثيــف البخار اخلارج من احملطة 
 M.E.D احلرارية ضمن منظومة الــ
( (.ولفــت نائب محافــظ البصرة 

، ان هذا املشــروع ســيوفر األيدي 
العاملة ألهالي البصرة خالل فترة 

تنفيذ وعمل املشروع.

ما مخطط له هو الوصول إلى 
إنتاج 10 آالف ميكاواط

إلى ذلــك قــال املديــر اإلقليمي 
للشــركة أحمد عبد اللطيف إن 
طاقة املشروع كمرحلة أولى تبلغ 
3000 ميكاواط وإنتاج مليون و 200 
متــر مكعب من املاء مبــدة تتراوح 
من 50 إلى 55 شهر ولكن املرحلة 
األولى من املشروع ستدخل للعمل 
بعد 24 شهرا ويبدأ إنتاج الكهرباء 
وضخ املاء ، مبيناً أن طاقة املشروع 
وما مخطط له هــو الوصول إلى 
وبكلف  ميــكاواط  آالف   10 إنتاج 
تخمينية ميكن حتديدها بعد شهر 
كون أن هناك بنى حتتية ومقتربات 
طرق وشــبكات مــاء وكهرباء لم 

حتتسب بعد.

تعمل كافة اجلهات احلكومية 
الستقرار املنظومة الكهربائية

من جهته قال مدير عام شــركة 
نقل الطاقة الكهربائية للمنطقة 
اجلنوبيــة املهنــدس زيــاد علــي 
فاضل إن دراســات وزارة الكهرباء 
احملافظة خالل  حاجة  تبني  األخيرة 
 10 إلى   8 الســنتني املقبلتني من 
التوسعة  آالف ميكاواط بســبب 
التــي  والصناعيــة  الســكنية 
فأن  وبالتالي  احملافظة  تشــهدها 
البصرة بأمس احلاجة إلى مشاريع 
إســتراتيجية تســد هذه احلاجة 
تعمل  أن  ويجب  التوســعة  وهذه 
كافة اجلهات احلكومية على تنفيذ 
من مستوى  ترفع  التي  املشــاريع 
املنظومــة  واســتقرار  اإلنتــاج 

الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامة لتجارة 
جديدة  آليــات  اعتماد  احلبــوب 
لبدء العمل التجاري في استيراد 
احلنطة واحلبوب لتقليل االعتماد 

على الطحني املستورد.

وقال مدير عام الشركة  محمد 
إن”الشــركة  بيــان  حنــون في 
اعتمــدت آليــات جديــدة لبدء 
العمل التجاري من خالل استيراد 
احلنطــة واحلبوب من املناشــئ 
العاملية إلى البالد، لســد حاجة 

الســوق احمللية وتقليل االعتماد 
الذي  الطحــني  اســتيراد  على 
يكون باسعار عالية في كثير من 

االوقات.
فضال عن توفير خزين استراتيجي 
كبير للبلد وله اثار ايجابية على 

االقتصاد العراقي”.
وأضــاف، أن”اســتيراد احلنطــة 
واحلبوب سيكون من خالل دراسة 
لشــراء  الوفرة  واوقات  العروض 
واالعتماد  واســتيرادها،  احلبوب 
على املطاحن احلكومية واألهلية 

في العراق لعمليات الطحن”.
ان”العمل  إلــى،  حنون،  وأشــار 
التجــاري لــن يكــون بديال عن 
توفر  التي  التموينيــة  البطاقة 
وزارة التجــارة مفرداتهــا البناء 

الشعب”.

مبينــا ان”جنــاح هــذه التجربة 
منتجات  الســتيراد  ســيمهد 
وهذا  واحلبوب  احلنطة  غير  اخرى 
العامة  من صلب عمل الشركة 
لتجــارة احلبــوب وضمن اخلطة 

املوضوعة للنهوض بواقعها”.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
وخططها  برامجها  من  انطالقا 
ألهــداف  وحتقيقــا  العلميــة 
والتزاما  املســتدامة  التنميــة 
بتوقيتات التقومي اجلامعي للعام 
استقبلت   2023/2022 الدراسي 

اجلامعات العراقية 28 ألفا و800 
طالب في الدراســات العليا من 
املوظفني وغيــر املوظفني ضمن 
قنــوات القبول العــام والنفقة 
للمباشــرة  واالمتيازات  اخلاصة 
والشروع بالفصل الدراسي األول 

الــذي بدأ امس االحد ويســتمر 
خمسة عشر أسبوعا.

وتشــتمل مســارات الدراسات 
العليا للحصول على شــهادات 
الدبلــوم العالــي واملاجســتير 
والدكتوراه علــى 2098 برنامجا 

التخصصات  دراسيا موزعا على 
الطبيــة والهندســية والعلوم 
الزراعيــة  والعلــوم  الصرفــة 
والبيطريــة والعلــوم اإلداريــة 
اإلنسانية  والعلوم  واالقتصادية 

واالجتماعية.

وبهذا الصــدد فإن وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي تؤكد أن 
املؤشرات املوثقة لإلنتاج العلمي 
للجامعــات وخطتها في ميدان 
الدراســات العليا تسير بخطى 
إيجابية محليــا وعامليا وتعتمد 

نتائج  وربط  التكامل  سياســة 
التطبيقية  والســيما  البحوث 
منها مبا حتتاج إليه املؤسســات 
من معاجلات وحلول ورؤى أكادميية 
التحديات  تذليل  عن  مســؤولة 

وخدمة اجملتمع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير املوارد املائية مهدي احلمداني 
على ضرورة التزام احملافظات باحلصص 
املائيــة املقررة لها، مؤكداً أن شــحة 
امليــاه هي أزمــة بلد وليســت أزمة 

الوزارة.
وذكــر بيــان لــوزارة املــوارد إن الوزير 
“تفقد االعمال اجلارية مبشــروع سدة 
الهندية فــي محافظة بابل والتابعة 
واخلزانات  للسدود  العامة  الهيئة  الى 

إحدى تشكيالت الوزارة”.
وقال الوزير احلمداني ان “زيارتنا لسدة 
االعمال  االطالع على  لغرض  الهندية 
اجلارية فيها من قبــل مالكات الوزارة 
ومتابعة اإلطالقات املائية منها باجتاه 
محافظات الفرات األوسط واحملافظات 
اجلنوبية ضمــن املوازنة املائية العامة 
قبل  املعدة من  التشــغيلية  واخلطة 
الوزارة للعام احلالي وتأمني املياه اخلام 
إلى محطات االســالة في محافظة 
زيارة  حلــول  مــع  املقدســة  كربالء 

أربعينية اإلمام احلسني }ع( “.
واكــد الوزيــر علــى “ضــرورة التزام 
املقررة  املائيــة  احملافظــات باحلصص 
إيصال  تأمني  بهــدف  لكل محافظة 
املياه للجميع وبعدالة و إلجناح اخلطط 

الزراعية لهذا املوسم”.

وبــني ان “أزمة الشــحة احلالية أزمة 
بلــد وليس أزمة وزارة املــوارد املائية و 
داعيا  ضرورة تعاون اجلميع لتجاوزها”، 
“احلكومات احمللية للتعاون مع مالكات 
الوزارة من أجل أداء أعمالهم ضمن ما 
هو مخطط له لرفع جميع التجاوزات 
وتطبيــق نظام املراشــنة وعلى مدار 
السنة لتوفير املياه للجميع وبعدالة”.
كمــا زار الوزيــر والوفــد املرافــق له 
“أعمال تنفيذ كورنيش سدة الهندية 
الوزارة واثنى  الذي تنفذه تشــكيالت 
العاملة  الــوزارة  على جهود مالكات 
فيها جلعلها مكانا ترفيهيا ســياحيا 
تقصده العوائل من جميع احملافظات”.
إلى “مجموعة من  واستمع احلمداني 
املشــكالت واملعوقات واملالحظات من 
قبل مدراء تشكيالت الوزارة العاملني 
فــي احملافظة موجها بأيجــاد احللول 
الســريعة واملناسبة لها ضمن ما هو 

متاح”.
توقعت وزارة املـوارد املائية نفاد خزين 
امليــاه اجلوفيــة غير املتجــددة خالل 
عام واحد، بســبب التغيرات املناخية، 
معلنــة عزمها نصــب أربع محطات 
ملراقبــة مناســيب امليــاه اجلوفيــة 
ومتابعــة التغيــرات املناخيــة قبل 

وقوعها بأشهر.

للمياه  العامــة  الهيئة  مديــر  وقال 
اجلوفية بالوزارة باسم خلف مسعود، 
في تصريح صحفي، إن :”هناك نوعني 
من اخلزيــن املائي في البــالد، متجدد 

من  حاليــاً  اســتغالله  يتــم  والذي 
احملافظــات التي تعاني شــحاً باملياه، 
والنــوع اآلخــر اخلزين غيــر املتجدد، 
والذي توقــع نفاده خالل عــام واحد 

املناخية، مشــيراً  التغيرات  بســبب 
إلى أن العراق هــو خامس دولة عاملياً، 
تأثراً بهذا اجلانــب، بالتزامن مع قطع 

الواردات املائية من دول اجلوار”.

وذكــر أن “الهيئة وفي الســياق ذاته، 
تعتزم خالل املدة القليلة املقبلة نصب 
أربع محطات رصــد حديثة ومتطورة 
من مناشــئ املانية ملراقبة مناسيب 
امليــاه اجلوفيــة ومتابعــة التغيرات 
املناخية قبل وقوعها بأشهر، بعد أن مت 
تدريب مالكات الهيئة على تشغيلها 

وإدارتها”.
وبشــأن جهــود الهيئة حلفر اآلبـــار 
املائي الذي تعانيه  بهدف جتاوز الشح 
البالد، أوضح مسعود أن “عدد ما حفر 
منهــا بجميع احملافظــات منذ بداية 
العــام املاضي وحتــى اآلن، 600 ،كان 
النصيب األكبر منهــا حملافظة ديالى 
برقم بلغ 285 بئــراً، بعدها الديوانية 
بعدد 96 ،فيمــا بلغ حملافظتي البصرة 
وذي قار 30 بئــراً، وحالياً جاري العمل 
ونينوى  وكركوك  األنبــار  مبحافظات: 

ودهوك”.
الســتراتيجي  املياه  ومبا يخص خزين 
الثابــت غيــر املتجدد للبــالد، حتدث 
اخلبير بشــؤون املياه قيس البياتي في 
تصريح صحفي، أن “هــــذا اخلزين ال 
إذا مـا تـم استغالله،  ميكن تعويضه 
وبرغم أن كمياته كبيــرة في العراق، 
بيد أن نوعيته تتفاوت وباختالف نسبة 
امللوحة فيه، وتكــون ببعض األماكن 

صاحلة للزراعــة ضمن الترب الرملية، 
أنــه ال ميكن اســتخدامه إال  مؤكداً 
وبكميات  احلادة  اجلفاف  في ســنوات 
دقيقة ومحدودة جــداً، لتأمني مـيـاه 
الـشـرب ببعض املـنـاطـق أو للزراعة 

احملدودة”.
وأعــرب، عــن أمله “في حــال اضطر 
العــراق إلــى اســتخدامه، أن يكون 
أن  إلى  اســتغالله عقالنياً، مشــيراً 
الـدول كاململكة  لبعض  هناك جتارب 
لديها  كانت  التي  السعودية  العربية 
جتربة غيــر موفقة بهذا اجلانب كونها 
والشعير  احلنطة  لزراعة  استخدمته 
وحتى لزراعة أنواع مــن الورود، والتي 
ظهــرت نتائجهــا الوخيمــة بعــد 
احلاد  االنخفاض  موســمني من خالل 
باخلزين الذي لــم يعوض حتى اآلن، ما 
أجبرها علــى التوقــف بالكامل عن 

الزراعة”.
ويعاني العراق وللموسم الثالث على 
التوالي، مــن انخفاض حــاد ومقلق 
بإيرادات املياه الواصلة إلى نهري دجلة 
والفرات، ســواء من تركيا وإيران أو من 
األمطار وذوبان الثلوج في قمم اجلبال، 
والتي كان يعول عليها لتعزيز خزينه 
املائي الذي ســجل انخفاضــاً كبيراً 

وغير مسبوق.

المباشرة بتنفيذ مشروع إنشاء محطة
الفاو إلنتاج الطاقة الكهربائية 

3000 ميكاواط ومليون و 200 ألف م3 من الماء النقي

أكد محافظ 
البصرة المضي في 

المشروع للتعاقد 
في أي موديل مالي 

يكون مناسبا إلنجازه 
من اجل سد حاجة 
البصرة من المياه 
الصالحة للشرب 

باإلضافة إلى إنتاج 
الطاقة الكهربائية

محافظ البصرة ونائبه االول ومدراء الشركات املعنية وشركة شنغهاي مبؤمتر صحفي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية الدفاع املدني عن تســجيل 

3585 حادث حريق خالل شهر اب املاضي.
وقــال مدير اعــالم وعالقات الدفــاع املدني 
العميد جودت عبــد الرحمن في تصريحات 
صحفية ان “املديرية ســجلت ٣٥٨٥ حادث 

حريق خالل الشهر الثامن/ اب”.
واضاف ان “الشــهر الثامن هــو ذروة فصل 
امت االســتعداد  املديرية في  الصيف وتكون 
ملكافحة احلرائق من خالل نشــرات التوعية 
والنشــر االعالمي، موضحا ان “هذا الشهر 
ميثــل اكثر االشــهر عرضة لوقــوع حوادث 
احلرائق بشــكل كبير وبحسب االحصاءات 

املؤشرة الشهر السنة”.
واشــار عبد الرحمن الــى ان “فصل اخلريف 
سيشــهد انخفاض في تســجيل حوادث 
درجــــات  انخفاض  بســبب  وذلك  احلرائق 

احلرارة “. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
االجتماعية  والشــؤون  العمــل  وزير  ـــد  تفقَّ
وكالة القاضي ساالر عبدالستار هيئة احلماية 
االجتماعية وعقد اجتماعــا مع رئيس الهيئة 
الدكتورة سناء املوســوي واملالك املتقدم فيها 
جرى خالله االطــالع على املعوقات التي تواجه 

عمل اقسام الهيئة وابرز احتياجاتها.
واكد الوزير ضرورة توفير الدعم اللوجستي من 
مستلزمات اساسية للعمل وخاصة ان الهيئة 
اطلقــت حديثــا التقدمي على التســجيل في 
قاعدة بيانات  خط الفقر ، مشــيرا الى اهمية 
البحث االجتماعي وتوفيــر الدعم له من أجل 

استكمال اجراءات البحث للمستفيدين.
مركز  عبدالســتار  القاضــي  ـــد  تفقَّ كمــا 
واطلع  الهيئــة  في  املعلومــات  تكنولوجيــا 
على مراحل التقدمي على اســتمارة التسجيل 
وكيفية توفير الدعم اللوجستي ملالكات املركز 

لغرض اجناز املتعلقات اخلاصة به.
وخالل جولته، اجرى الوزيــر ايضا زيارة تفقدية 
التقاعد والضمــان االجتماعي للعمال  لدائرة 
والتقى مدير الدائرة ومعاونها وجرت مناقشــة 
امكانيــة توفيــر الدعــم لهيئــة احلمايــة 
االجتماعية ومساندتها باملستلزمات الضرورية 
للعمل، مؤكدا اهمية تضافر جهود اجلميع من 
دوائر واقســام ملواصلة العمــل من أجل تقدمي 

اخلدمات للفئات املستهدفة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التربيــة امس االحــد قبول دوام 
الطلبة بـ”االنتســاب” للعام الدراسي 2022 – 

. 2023
وذكرت الوزارة فــي بيان نقله املكتب اإلعالمي 
ان وزيــر التربية علي حميد الدليمي وافق على 

بعض احلاالت لدوام الطلبة بـ”االنتساب” .
من جانبهــا حددت املديريــة العامة للتعليم 
العام واألهلي واالجنبي آلية القبول على وفق 
الضوابط اآلتية )احلاالت الســرطانية واحلاالت 
املرضية معززة بالتقارير الصحية الصادرة من 
اللجان الطبيــة ، وكذلك ابناء املبتعثني خارج 

العراق ( .
وحددت املديرية آخر موعد للتقدمي على الدوام 
باالنتســاب لغاية 2022/12/31 على ان تتولى 
املديريــات العامة تنفيذ مــا ورد في اعاله ، مع 

التقييد التام بالضوابط.

الدفاع المدني تسجل 
3585 حادث حريق خالل 

شهر اب الماضي 

وزير العمل يؤكد تضافر 
الجهود في تقديم الخدمات 

للفئات المستهدفة

التربية تعلن قبول دوام 
الطلبة بـ«االنتساب” 
التجارة: اعتماد اليات جديدة الستيراد الحنطة والحبوب من المناشئ العالمية للعام الدراسي الجديد«

أكثر من 28 ألف طالب يباشرون دراساتهم العليا في الجامعات

الوزارة انذرت بنفاد خزين المياه الجوفية خالل عام واحد 

وزير الموارد المائية: يؤكد التزام المحافظات بالحصص المائية المقررة
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خرج مئات املواطنني األملان إلى شــوارع املدن 
األملانية لالحتجاج على توريد األسلحة إلى 

أوكرانيا.
وفي مدينة كاسيل األملانية أغلق املتظاهرون 
 "Rheinmetall Corporation" مدخل مصنع

إلنتاج السالح.
واضطرت الشــرطة احمللية الستخدام الغاز 

املسيل للدموع والهراوات ضد املتظاهرين.
وفــي الوقت ذاتــه أفــادت وزيــرة التعاون 
األملانية، ســفينيا  والتنميــة  االقتصــادي 
شولتسيه، أن أملانيا ستخصص مساعدات 
مالية بقيمة 200 مليون يورو لدعم النازحني 
األوكرانيــني. وقالت شولتســيه في حديث 
جملموعة "Funke" اإلعالمية مت نشــره اليوم 
أن ينفق معظم مســاعدتنا  األحد: "يجب 
اجلديدة علــى برنامج احلكومــة األوكرانية 
لدعــم النازحني". وأضافت: "ســأحتدث مع 
شــميغال(  دينيس  )األوكراني  الوزراء  رئيس 
حول كيف ميكننــا دعم احلكومة األوكرانية 
في إمداد الالجئني. يــدور هناك احلديث عن 
توفير السكن والدفء واملالبس واملستلزمات 
الــوزراء األوكراني،  الطبية". ويقــوم رئيس 
دينيس شــميغال، اليوم األحــد بزيارة إلى 

برلني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه حركة حماس، األحد، إعدام 
خمســة فلســطينيني بينهم اثنان أدينا 

بتهمة “التخابر” مع إسرائيل.
وجاء في بيان “نفذت وزارة الداخلية واألمن 
الوطني  امــس األحد أحكامــا قضائية 
باإلعــدام على خمســة مــن املدانني في 
قضايا أمنية وجنائيــة، اثنان منهم أدينا 

بالتخابر مع االحتالل”.
وأضــاف البيان أن الثالثــة اآلخرين “أدينوا 

بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية”.
ونشــرت الــوزارة األحرف األولــى وتواريخ 
ميالد اخلمسة دون الكشف عن هوياتهم 

بالكامل.
وعمليــات اإلعدام التــي نفذتها حماس 
فجرا، شــنقا أو رميا بالرصاص، هي األولى 
فــي نوعها باألراضي الفلســطينية منذ 
عام 2017. وأثارت إعدامات ســابقة نُفذت 
فــي غزة انتقــادات من جماعــات حقوق 

اإلنسان، وفقا لرويترز.
وأحجم مكتب رئيس الوزراء اإلســرائيلي، 
الــذي يشــرف علــى أجهــزة اخملابــرات 

اإلسرائيلية، عن التعليق.
وجاء في البيان أنه مت تنفيذ أحكام اإلعدام 
“بعد اســتنفاد درجــات التقاضي كافة، 
وواجبة  وباتة  نهائيــة  األحكام  وأصبحت 
النفاذ، بعد أن ُمنح احملكوم عليهم حقهم 
أنفسهم بحسب  الدفاع عن  الكامل في 

إجراءات التقاضي”.
وحتظر الســلطة الفلســطينية اإلعدام 
بالعهد  امللحق  الثاني  بالبروتوكول  وتلتزم 
الدولي للحقوق املدنية والسياسية لسنة 
1989، والقاضي بإلغاء العقوبة وفق املركز 
الفلسطيني حلقوق اإلنسان الذي يطالب 
السلطات في قطاع غزة باستبدال عقوبة 
وفقا  املؤبدة،  الشــاقة  باألشغال  اإلعدام 

لفرانس برس.
وتقــول رويتــرز “تندد جماعــات حقوقية 
اإلعدام وحتث  بعقوبة  ودولية  فلسطينية 
الفلســطينية على  والســلطة  حماس 

إنهاء هذه املمارسة”.
يكون  الفلســطيني،  القانون  وبحســب 
الفصل  الكلمة  للرئيس محمود عبــاس 
تنفيــذ عمليات  بإمكانية  يتعلــق  فيما 
اإلعــدام، لكنه في الواقع ال ســلطة له 
في غزة. ووفقا جلماعات حقوق اإلنســان، 
فإنه منذ أن ســيطرت حركة حماس على 
غزة عام 2007، قضــت محاكمها بإعدام 
الفلســطينيني ونفذت األحكام  عشرات 

بحق 27 منهم حتى اآلن، وفقا لرويترز.

مظاهرات في ألمانيا لوقف 
تصدير السالح وبرلين تمنح 

كييف 200 مليون يورو 

 »حماس« تعدم 
خمسة فلسطينيين

بتهمة التخابر مع اسرائيل

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
كّبــدت الفيضانــات التــي ضربت 
املاضي،  الشــهر  منــذ  باكســتان 
املنظومة الصحية في البالد خسائر 
الكثيفة  املياه  بعدما غمرت  فادحة، 
قرى بالكام وقضت على مســاحات 

شاسعة.
كشــف  صحفــي  حديــث  وفــي 
العاملية  ممثــل منظمــة الصحــة 
أن  ماهيباال،  باليتــا  باكســتان  في 
الفيضانات أثرت على 160 مقاطعة 
في البالد، من بينها 80 منطقة جرى 

إعالنها كـ”مناطق كارثة”.
العاملية،  وقال ممثل منظمة الصحة 
والفيضانات على  األمطــار  تأثير  إن 
باكســتان  في  الصحــي  الوضــع 
“كارثي”، وتتكشــف مخاطر صحية 
كبيــرة، إذ مــن املتوقــع أن تــؤدي 
الفيضانات إلى تفاقم حاالت تفشي 
املرض املوجودة مســبقا، ال ســيما 
مرافق  تضــررت  وحيث  اخمليمات  في 
امليــاه والصرف الصحــي والنظافة 

الصحية.
كبيــرة  وثمــة مخــاوف صحيــة 
التهابات  أمراض  انتشار  بالفعل من 
اجلهاز التنفســي احلادة واإلســهال 
والتيفوئيــد والتهابــات اجللد، وفق 
الكثير من  ُفقــدت  “ماهيباال”، كما 
احملاصيل واملاشــية، مما أثــر بالفعل 

على تغذية املناطق املتضررة.
البداية  في  بباكســتان  أطباء  وقال 
إنهم كانــوا يرون في الغالب مرضى 
أصيبوا بصدمات نفســية بســبب 
الفيضانــات، لكنهــم يعاجلون اآلن 
اإلسهال  يعانون  الذين  األشــخاص 
والتهابــات اجللد واألمــراض األخرى 
املناطق  فــي  امليــاه  تنقلها  التــي 

املتضررة من الفيضانات في البالد.
ويــرى ممثــل الصحــة العاملية في 
باكســتان، أن فيضانات باكســتان 
املوجودة  األمراض  تُفاقم من تفشي 
مســبقاً، مبا في ذلك حمى الضنك 
ال  وكورونا،  األطفال  وشــلل  واملالريا 
ســيما في اخمليمــات، حيث تضررت 

مرافق املياه والصرف الصحي.
وحتى قبل هطــول األمطار الغزيرة 
أبلغت  عليها،  الالحقة  والفيضانات 
4531 حالــة إصابة  باكســتان عن 
باحلصبــة، و15 حالة إصابة بفيروس 

شلل األطفال البري في عام 2022.
األمطــار  أن  “ماهيبــاال”  وكشــف 
إلى تعطيل حملة  أدت  والفيضانات 
التطعيم ضد شــلل األطفال على 
مســتوى باكســتان فــي املناطق 
املتضــررة، ونظرا ألن نظــام املراقبة 
احلالي ضعيف ومشــتت وال يلتقط 
باملرض،  اإلصابة  بشكل كاف حاالت 
فهناك حاجة ماسة لتعزيز وتوسيع 
مراقبة األمراض والوقاية من تفشي 
األمراض ومكافحتها وتعزيز القدرات 
اخملتبريــة للكشــف عــن األمراض 

الوبائية.
دعم أممي

وتعتــزم منظمة الصحــة العاملية 
اإلفــراج عــن 10 ماليــني دوالر من 
صندوق الطــوارئ التابع للمنظمة، 

والذي يدعــم عالج اجلرحى، وتوصيل 
اإلمدادات إلى املرافق الصحية، ومنع 
انتشــار األمراض املعدية، مع نشــر 
فريق من خبراء الصحة العامة لزيادة 

قدرة االستجابة.
يأتــي ذلك بعدمــا صنفت منظمة 
باكســتان  في  الفيضانات  الصحة 
على أنها حالة طــوارئ من الدرجة 
الثالثة، وهي أعلى مستوى للتقييم.
وأوضــح “ماهيبــاال”، أن املنظمــة 
تساهم في توفير األدوية األساسية، 
ومخزونات الطوارئ، وتوزيع اإلمدادات 
الطوارئ  حلاالت  اســتجابة  الطبية 
الناجمة عــن الفيضانات، فضالً عن 
مســتلزمات تنقية املياه، واخلزانات، 
واخليام، إضافة لدعم توفير مختبرات 
الكشف عن األمراض من خالل توفير 
للكوليرا،  الســريعة  الفحوصــات 

وحمى الضنك، واملالريا.
إلدارة  الوطنيــة  الهيئــة  وقالــت 
الكوارث إنه جرى نقل أكثر من 480 

ألف نازح إلى مخيمات لالجئني.

منظمة الصحة العالمية: الفيضانات كبدت باكستان خسائر كارثية 

متابعة ـ الصباح الجديد:
توقيف  اإليرانية  السلطات  أعلنت 
12 شــخصا مــن أتبــاع الديانة 
البالد،  فــي  احملظــورة  البهائيــة 
على خلفية شــبهات بارتباطهم 

بإسرائيل، وفقا لفرانس برس.
أن  الرســمية،  “إرنا”  وكالة  وأوردت 
“مديرية األمن العامة في محافظة 
مازندران )شــمال( أعلنت تفكيك 
اخللية املركزيــة لتنظيم البهائية 
العميــل للصهيونية في شــمال 
واعتقال  “رصد  إلى  البالد”، مشيرة 
12 عنصــرا من تنظيــم البهائية 
العميــل للصهيونيــة فــي مدن 

مختلفة من احملافظة”.
وأضافت “مت تدريب اثنني من قادة هذا 
التجسسي في منظمة  التنظيم 
العــدل الصهيونية املوجودة  بيت 
األراضي احملتلة، وشكلوا خلية  في 
في  تنظيمهم  عناصر  مع  جتسس 

جميع أنحاء محافظة مازندران”.
وفي حــني أن إيــران ذات الغالبية 
الشــيعية، تكفــل للعديــد من 
ممارســة  حرية  الدينية  األقليــات 
املعتقدات، حظرت الديانة البهائية 
وتعتبر أتباعها “مهرطقني”، وغالبا 
ما وجهت إليهم اتهامات باالرتباط 

بإسرائيل.
وكانت وزارة األمن )االســتخبارات( 
اإليرانيــة أعلنــت فــي األول من 
أغســطس، توقيــف عــدد مــن 
بشــبهة  البهائية  الديانة  أتبــاع 
التجسس، من دون أن حتدد عددهم.
لألمم  العامــة  اجلمعيــة  وكانــت 
املتحدة تبنت في أواخر 2018، قرارا 
“املضايقة”  وقف  إلى  يدعو طهران 
و”الترهيب” و”التوقيف االعتباطي” 

ألتبــاع أقليات دينيــة واإلفراج عن 
توقيفهم  مت  إنــه  قالــت  بهائيني 

النتمائهم الديني.
استيالء على ممتلكات

وفي فبراير املاضي، اتهمت منظمة 

 ،)BIC( العاملية”  البهائية  “اجلامعة 
النظــام اإليراني بالســعي لزيادة 
ثروته من خالل مصــادرة ممتلكات 

البهائيني.
وقالت ديان عالئــي، ممثلة املنظمة 

لــدى األمم املتحدة فــي جنيف، إن 
“اســتيالء )جلنة تنفيــذ أمر اإلمام 
اخلميني( علــى ممتلكات البهائيني، 
للغاية  هو تطــور جديد ومقلــق 

بالنسبة للبهائيني اإليرانيني”.

وأضافــت “يوضح هــذا التطور أن 
اإليرانية  القيادة  أعلى مســتويات 
البهائيني في  ينســقون اضطهاد 
إيــران. وقيادة إيران تثري نفســها 
بينما تعمل علــى إفقار البهائيني 

وتشريدهم”.
وقالــت املنظمــة إن “محكمــة 
ثورية في محافظة ســمنان أمرت 
إلى  بنقل ممتلكات ســتة بهائيني 
جلنة تنفيذ أمر اإلمــام. وقام مدير 
اللجنة،  فــي  ســمنان  محافظة 
الدعوى  برفــع  أحمــدي،  حامــد 
للحصــول على أمر مــن احملكمة 

باملصادرة”.
وأشــارت عالئي إلى أن “املمتلكات 
في محافظات ســمنان،  املصادرة 
ومازندران، وكهكيلويه وبوير أحمد، 
قد تكــون مجرد البدايــة. ويكمن 
اخلطر في اســتمرار مصادرة املزيد 
من املمتلكات، بطريقة مجزأة، في 
محاولة لعدم لفــت أنظار اجملتمع 

الدولي”.
“جيروزاليــم  صحيفــة  ونقلــت 
بوســت” عن خبراء مبجــال حقوق 
اإلنســان قولهم إن “البهائيني هم 
أكثر األقليات الدينية غير املسلمة 

تعرضا لالضطهاد في إيران”.
وذكــرت الصحيفــة، نقــال عــن 
املنظمة، أن “إيران أعدمت أكثر من 
200 بهائي منذ الثورة اإلســالمية 
عام 1979”، وأن اللجنة “تســيطر 
على أصول واسعة في جميع أنحاء 

إيران”.
وتعود جذور هذه الديانة إلى القرن 
إيران، وهي تدعو  التاسع عشر في 
إلــى الوحــدة بني كل الشــعوب 
بتعاليم  أتباعها  ويؤمن  واملساواة. 
بهاء اهلل املولود في إيران عام 1817، 
ويعتبرونه أحد أنبياء اهلل وآخرهم، 
ويعد أتباعهــا باملاليني في العالم، 
ويقــدر عددهم في إيران بنحو 300 

ألف، وفقا لفرانس برس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــر تقريــر مطــول لصحيفــة 
 GPS نيويورك تاميــز” أن إحداثيات“
)نظام حتديد املواقع العاملي( الزائفة 
تــؤدي إلى اخلروج عــن القانون في 

أعالي البحار )املياه الدولية(.
نشــرته  الــذي  التقريــر،  وقــال 
الصحيفة، امس األول الســبت، إن 
“التكنولوجيا التــي متّكن من نقل 
املواقــع املزيفة، لتنفيــذ عمليات 
جتارية غامضة أو حتى غير قانونية، 
ميكن أن يكون لها آثار عميقة على 

إنفاذ القانون الدولي”.
أمثلة على عدة ســفن  وأعطــى 
ومنها  زائفــة،  إحداثيــات  قدمت 
ناقلة نفط فنزويلية، للتحايل على 
القوانــني وللتهرب مــن العقوبات 

األميركية.
وأوضــح أن هذه األفعــال ميكن “أن 
تغيــر طريقــة نقــل البضائع في 
جميع أنحاء العالم، مع آثار عميقة 
على إنفــاذ القانون الدولي واجلرمية 

املنظمة والتجارة العاملية”.
مواقع  تتبع  بأجهــزة  العبث  ويعد 
األقمــار االصطناعية التي حتملها 
قانوني  غير  أمرا  الكبيرة  الســفن 
مبوجب القانون الدولي، وحتى وقت 
قريب، يعتقد أن معظم األساطيل 

قد اتبعت القواعد إلى حد كبير.
لكــن على مــدار العــام املاضي، 

Wind� )كشفت شــركة “وند وارد” 
ward(، وهي شــركة بيانات بحرية 
كبيــرة، عــن أكثر مــن 500 حالة 
لسفن تتالعب بأنظمة املالحة عبر 
بها  اخلاصة  االصطناعيــة  األقمار 

إلخفاء مواقعها.
وتقوم الســفن باخلــداع من خالل 
تبني تقنية كانت حتى وقت قريب 
مقتصرة على األســاطيل البحرية 
األكثــر تقدما في العالــم. وهذه 
التكنولوجيا، في جوهرها، تشــبه 
تأثير تطبيقات VPN على الهواتف 
الذكية، مما يجعل الســفينة تبدو 
وكأنها في مكان واحد، بينما تكون 

فعليا في مكان آخر.
ومــن األمثلــة على ذلــك، قامت 
عدة سفن باســتخدام تكنولوجيا 
اخلــداع، ومنهــا “عمليــات إخفاء 
أســاطيل الصيــد الصينيــة في 
املياه احملمية قبالة أميركا اجلنوبية، 
وناقالت تخفــي التوقف في موانئ 
احلاويات  وســفن  اإليرانية،  النفط 
التــي تخفي الرحالت في الشــرق 

األوسط”.
اخملابــرات  فــي  مســؤول  وقــال 
األميركيــة، حتــدث بشــرط عدم 
الكشف عن هويته للصحيفة، إن 
أسلوب اخلداع استخدم بالفعل في 

تهريب األسلحة واخملدرات.
وتلفــت الصحيفــة إلــى أنــه مت 

بالقرب  األصل  اخلداع في  اكتشاف 
مــن البلدان اخلاضعــة للعقوبات، 
 Windward ومنذ ذلك احلني سجلت
حاالت خداع مشــابهة بالقرب من 
أستراليا والقارة القطبية اجلنوبية.

ومبوجــب قرار بحري لــألمم املتحدة 
عــام  دولــة   200 نحــو  وقعتــه 
2015، يجــب على جميع الســفن 
أجهزة  وتشــغيل  حمل  الكبيــرة 
اإلرســال واالســتقبال عبر األقمار 
باســم  واملعروفة  االصطناعيــة، 
أنظمة حتديد الهوية األوتوماتيكية، 

أو AIS، والتي يتــم مبوجبها حتديد 
هويــة الســفينة وبيانــات املوقع 

املالحية.
محللني  عــن  الصحيفة  وتنقــل 
ومســؤولني أمنيني غربيني قولهم 
إن العقوبات التي فرضتها الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي على واردات 
الطاقة الروسية نتيجة للحرب في 
أوكرانيا قد تدفــع بقطاع التجارة 
استخدام  إلى  الروســية  البحرية 
اخلداع. لكــن املســؤولني قالوا إن 
الصني بــرزت أيضا في الســنوات 

األخيــرة كمصدر لبعــض األمثلة 
.AIS األكثر تعقيدا للتالعب بنظام

 Windward وتلفت إلى أن شــركة
اإلســرائيلية، هي إحدى الشركات 
الرئيسية التي توفر بيانات صناعة 
الدوليــة  للمنظمــات  الشــحن 
واحلكومات واملؤسســات املالية، مبا 
في ذلــك األمم املتحــدة والوكاالت 
والبنوك،  األميركيــة  احلكوميــة 
وتستخدم بياناتها لتحديد السفن 

التي تنتهك القوانني الدولية.
ويشار إلى أن “تقنية تزييف إشارات 

األقمــار االصطناعية، ســواء من 
أو من مكان  الســفينة نفســها 
بعيد، موجودة منــذ عقود، لكنها 
الســابق على  كانت مقتصرة في 
االســتخدام العســكري، وفقا لـ 
العامني  Windward. ومع ذلك، في 
اإلرســال  أجهزة  أن  يبدو  املاضيني، 
الدرجــة  مــن   AIS واالســتقبال 
البرنامج  األقل  أو على  العسكرية، 
املستخدم في اخلداع، أصبح متاحا 
وانتشر  السوداء،  السوق  للبيع في 
الســلع اخلاضعة  بسرعة بني جتار 

للعقوبات وغير املشروعة”.
وتقــول الصحيفة: “حتــاول الدول 
املنبــوذة مثــل كوريا الشــمالية 
النفط  وجتــار  األســلحة  ومهربي 
اإليرانيني على مــدى عقود التهرب 
من الكشــف عن طريــق التغيير 
املســتمر في تســجيالت السفن، 
واســتخدام أسماء ســفن مزيفة 
علــى أجســام الســفن، وانتحال 

هويات سفن مختلفة”.
املالحة  أنظمة  أصبحــت  أن  وبعد 
مهيمنة  االصطناعية  األقمار  عبر 
فــي العقد األول مــن القرن احلادي 
والعشــرين، قــام أولئــك الذيــن 
يســعون إلى جتنب الكشــف عن 
مواقعهم بإيقاف تشــغيل أجهزة 
التتبــع اخلاصة بهم أثنــاء القيام 

بنشاط غير مشروع”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الكرملني،  الروسية  الرئاسة  قالت 
الرئيس  إن مشــاركة  األحد،  امس 
فالدميير بوتــن في قمة قــادة دول 
تخضــع  العشــرين  مجموعــة 
تأكيــد  قبــل  عــدة،  العتبــارات 

مشاركته فيها.
وأوضح املتحدث باســم الكرملني، 

تصريحات  في  بيســكوف،  دميتري 
نقلتها وسائل إعالم روسية أن أبرز 
هذه االعتبارات هو األمن الشخصي 

للرئيس بوتن.
أمور  “هنــاك  بيســكوف:  وذكــر 
يلزم أخذها في احلســبان مبا فيها 
االعتبارات األمنية قبل اتخاذ القرار 
النهائي بشأن مشــاركة بوتن في 

قمة مجموعة العشرين”.
أن تعقد قمة العشرين  املقرر  ومن 
فــي جزيرة بالي اإلندونيســية في 
ما شــارك  وإذا  املقبــل.  نوفمبــر 
فيها بوتن، فســتكون أول مناسبة 
دوليــة يلتقي فيها وجها لوجه مع 
نظيره األميركي، جو بايدن، والقادة 
الغربيني الذيــن قاطعوه إثر اندالع 

حرب أوكرانيا. وفــي يوليو املاضي، 
شــارك وزيــر اخلارجية الروســي، 
االجتماعات  في  الفروف،  ســيرغي 
التمهيديــة للقمة، والتي حضرها 
أيضــا نظيــره األميركي،أنتونــي 
بلينكن. ويترك تصريح بيســكوف 
بوتن  مشاركة  أمام  مفتوحا  الباب 
فــي القمة مــن عدمهــا، رغم أن 

إندونيسيا  في  رئاســيا  مستشارا 
أكد مشــاركة الرئيس الروسي في 

القمة.
ومنذ اندالع حــرب أوكرانيا في 24 
فبرايــر املاضي، ســافر بوتن خارج 
إلى  الروســية مرات عدة،  األراضي 
دول مثــل إيــران وطاجيكســتان 
ترتبط  دول  وتركمانســتان، وهــي 

بعالقات وثيقة مع روسيا.
ويحيط بوتــن حتركاته في األماكن 
بإجراءات  العالــم  وحــول  العامة 
حراسه  عدد  ويقدر  مشددة،  أمنية 

بنحو تسعة آالف.
وذكرت تقاريــر إعالمية أنه تعرض 
اغتيال، مت الكشــف  لـ5 محاوالت 

عنها في عام 2017.

إيران تعتقل المزيد من البهائيين بزعم االرتباط بإسرائيل
رغم المطالبة األممية بوقف مضايقتهم

تالعب بأنظمة المالحة..تقرير يكشف طريقة إخفاء السفن لمواقعها
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متابعة ـ الصباح الجديد :
تترقــب النخــب السياســية في 
تونس مضمــون القانون االنتخابي 
الذي ســينظم االنتخابات املقبلة 
التي لم تعد تفصلنا عنها ســوى 
وانقسمت  أشــهر،  أربعة  من  أقل 
املدني  اجملتمــع  مكونات  مواقــف 
والسياســي بني َمن يــرى أن هذا 
ســيحدد  الذي  االنتخابي  القانون 
املقبلة،  السياسية  املرحلة  شكل 
لم يكن نتاج نقــاش عمومي، ولم 
تشارك في صياغة محتواه مكونات 
اجملتمع املدني واجملتمع السياســي، 
ومن يعتبر أن املســار الذي رسمه 
رئيــس اجلمهورية، قيس ســعيد، 
احلوار  ثم  الوطنية  باالستشارة  بدأ 
الوطني وانتهى إلى دســتور جديد، 

وكان واضحاً منذ بدايته.
التعجيل بإصدار القانون االنتخابي

ورأى الناطق الرسمي باسم “التيار 
الشــعبي”، محســن النابتي، في 
تصريح صحفي أن “املدة القانونية 
إلصــدار القانــون االنتخابي هي 3 
الفتاً  االقتراع”،  موعد  قبل  أشــهر 
إلى أنه “مــن املنتظر أن يصدر ذلك 

القانون قبل 17 أيلول احلالي”.
ودعــا النابتي الرئيس ســعيد إلى 
“التعجيل بإصدار القانون االنتخابي 
حتــى تتمكــن هيئــة االنتخابات 
واالستعداد  املشاركة  واألحزاب من 

اجليد لهذا االستحقاق”.
وشّدد الناطق الرسمي باسم التيار 
الشــعبي أن “الرئيس وضع روزنامة 
املســار الذي بــدأه باالستشــارة 
اإللكترونية الشعبية، ثم االستفتاء 
على دســتور جديــد للجمهورية ، 
ثم املصادقة على الدســتور، وحدد 
هــذا املســار التوجهــات الكبرى 

فيها  مبا  السياســية،  لإلصالحات 
النابتي  واعتبر  االنتخابي”.  القانون 
أن “االستشــارة كانت حواراً وطنياً 
شــعبياً مفتوحاً، مت تضمينها في 
توطئة الدســتور اجلديــد، ورئيس 
هذا  بتنفيــذ  ملــزَم  اجلمهوريــة 

املسار”.
وأشــار النابتــي إلــى أن “اجلهات 
لقيــس  املعارِضــة  السياســية 
ســعيد، أقصــت نفســها مــن 
املشــاركة السياســية، وهاجمت 

االستشــارة، وَمــن شــارك فيها، 
من مختلف الشــرائح، ولم تقّدم 
مقترحــات عملية وبقيت مرتبطة 
بســياق ما قبــل 25 متــوز 2021، 
أفــرز دميقراطية شــكلية  الــذي 
تقــوم علــى التوافقات الهشــة 
وطالب  السياســية”.  واحملاصصة 
الناطــق الرســمي باســم التيار 
التونســي  الرئيــس  الشــعبي، 
بـ”االلتــزام مبخرجات االستشــارة 
اإللكترونية الشــعبية، وما ورد في 

الدستور”، مشــدداً على ضرورة أن 
البرملان،  “يكون الترشــح لعضوية 
وفق شــروط صارمــة، حتى ال يتم 
قبل  من  النيابــي  اجمللــس  اختراق 
للجماعــات  واملنتمــني  املهربــني 
للمال  اجملــال  ويُفســح  اإلرهابية، 
اخلارجي”،  والتمويــل  السياســي، 
داعياً إلى “تنقيــة املناخ االنتخابي 
العملية االنتخابية  نزاهة  من أجل 

وشفافيتها”.
الهيئة  من جهتــه، اعتبر عضــو 

لالنتخابــات،  املســتقلة  العليــا 
محمد التليلي املنصري، في تصريح 
التاريخ  تعتمد  “الهيئة  أن  صحفي 
وهو  التشريعية  لالنتخابات  املعلَن 
يوم 17 كانــون األول 2022، بانتظار 
صــدور األمر الرئاســي الرســمي 
الــذي يدعــو الناخبــني لالقتراع، 
وهي جاهزة لهــذا املوعد”. وأضاف 
املنصري أن “الهيئة ترى ضرورة في 
دعــوة الناخبني إلى االقتراع وصدور 
سبتمبر   17 في  االنتخابي  القانون 

احلالي، من دون جتاوز هــذا التاريخ، 
حفاظــاً علــى املســار الطبيعي 

للفترة االنتخابية”.
املركزية  “اإلدارة  إن  وقال املنصــري، 
ملــف  علــى  عملــت  للهيئــة 
املقترحات،  كل  وأعدت  االنتخابات، 
وهي تنتظــر لقاء رئيس اجلمهورية 
حلســم  املقبلة  القليلة  األيام  في 

كل ما يتعلق بهذا االستحقاق”. 
العام  األمــني  انتقد  املقابــل،  في 
الشابي،  عصام  اجلمهوري،  للحزب 
القانون  مبفــرده  ســعيد  “صياغة 
االنتخابي الذي يسعى إلى إضعاف 
األحزاب”، معتبراً أن “كل السلطات 
تتمحور حول شخص واحد”. وأضاف 
الشــابي، أن “االنتخابات ســتكون 
على قياس رئيــس اجلمهورية، ولن 
تعكس التعددية السائدة اليوم في 

املشهد السياسي”.
كمــا انتقد رئيــس جمعية عتيد 
ملراقبة االنتخابات )منظمة رقابية(، 
بسام معطر، “غياب نقاش عمومي 
حــول القانون االنتخابــي اجلديد”، 
والنقاش  احلــوار  “أهمية  مؤكــداً 
حول تغيير نظــام االقتراع والدوائر 
لدورهمــا في  االنتخابيــة نظــراً 
حتديد نتيجــة االنتخابات املقبلة”. 
وأضــاف معطــر، أن “املمارســات 
تتطلب  االنتخابات،  فــي  الفضلى 
الـ6  علــى األقل احتــرام مهلــة 
بينما لم  القوانني،  لتغيير  أشــهر 
يعد يفصلنا ســوى أقل من أربعة 
أشــهر على موعد االنتخابات، وهو 
ما يتطلب اإلســراع فــي توضيح 
الرؤية للحفاظ على احلد األدنى من 
املعايير الفضلى”، معتبراً تاريخ 17 
ســبتمبر احلالي “هو اخلط األحمر 

الذي ال يجب جتاوزه”.

الصباح الجديد - وكاالت:
التقــى املبعوث األممــي للصحراء 
الغربية، ســتيفان دي ميســتورا، 
البوليساريو  جلبهة  ممثلني  السبت، 
في تنــدوف باجلزائر في إطار جولته 
الثانيــة فــي املنطقة، بحســب 

مصادر محلية.
فــي مخيم  دي ميســتورا  التقى 

لالجئــني الصحراويــني رئيس وفد 
مفاوضــي البوليســاريو املطالبة 
الغربيــة  الصحــراء  باســتقالل 
وممثل  آدوه  املغــرب خطــري  عــن 
املتحدة عمر  البوليساريو لدى األمم 
سيدي محمد. وأكد سيدي محمد 
إثــر اللقاء أن جبهة البوليســاريو 
ملتزمة  ولكنها  بالسالم،  “ملتزمة 

أيضا بالدفاع بكل الطرق املشروعة 
عن حق الشــعب الصحــراوي في 
تقرير املصير واالســتقالل”. وأضاف 
أن “جبهة البوليســاريو مستعدة 
للتعاون مــع األمم املتحدة واملبعوث 
الشــخصي في جهودهما الرامية 
إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل 
ودائم يقوم علــى االحترام الكامل 

حلق الشعب الصحراوي غير القابل 
للتصرف وغير القابل للمســاومة 

في تقرير املصير واالستقالل”.
وذكرت وكالة األنباء الصحراوية أن 
السويدي  اإليطالي  الدبلوماســي 
الــذي وصل، فجــر الســبت، إلى 
تندوف في غــرب اجلزائر، التقى في 
وقت ســابق مجموعة من الشبان 

والنساء الصحراويني.
املتحدة  األمم  وقال ممثل احلركة لدى 
لوكالة فرانس برس إنه ســيلتقي 
األحد زعيم البوليســاريو ابراهيم 
غالــي. قالت متحدثة باســم األمم 
املتحدة، عند إعالنها الزيارة اجلمعة 
املاضــي، إن دي ميســتورا “يتطلع 
دائما إلــى تعميق املشــاورات مع 

جميــع األطــراف املعنية بشــأن 
إمكانية دفع العملية السياســية 
في الصحراء الغربية قدما بشكل 
نوفمبر  فــي  تعيينه  ومنــذ  بناء”. 
دي ميستورا  قام ســتيفان   ،2021
بأول جولة له في املنطقة في يناير 
واجلزائر  الربــاط وموريتانيا  زار  حني 

وتندوف.

متابعة ـ الصباح الجديد:
لّوح الرئيــس التركي رجب طيب 
إردوغــان بشــن حــرب مفاجئة 
وحليفته  جارتــه  اليونــان،  على 
فــي “الناتــو”، حــال متاديها في 
“االســتفزاز”، قائالً: “ســنقوم مبا 
الوقت... ميكننا  يلزم عندما يحني 

أن نأتي على حني غرة ذات ليلة”.
ووجــه إردوغــان تهديداً شــديد 
اللهجة إلــى اليونان، في خطاب 
ألقــاه أمام حشــد مــن أنصاره 
خالل زيارته ملهرجان “تكنوفيست 
2022” لتكنولوجيا  البحر األسود 
والية  فــي  والفضــاء  الطيــران 
سامســون فــي شــمال تركيا. 
التمادي في  أثينا من مغبة  وحّذر 
أن  وأكد  االستفزازية”،  “ممارساتها 
بالده ال تعترف باحتالل أثينا بعض 
اجلزر فــي بحر إيجــة، ملّوحاً بأن 

اليونان ستدفع “ثمناً باهظاً”. 
وقــال: “انظروا إلــى التاريخ... إذا 
متاديتم أكثر فســيكون ثمن ذلك 
باهظــاً... لدينــا جملــة واحدة 
لليونان: ال تنسوا كيف طردناكم 
مــن إزمير )في إشــارة إلى احلرب 
التركية ضد القوات اليونانية في 
الفترة من 1919 إلــى 1922(... ال 
نعترف باحتاللكم للجزر، سنقوم 
الوقت...  يلــزم عندما يحــني  مبا 
ميكننــا أن نأتي على حني غرة ذات 

ليلة”.
وانتقد إردوغــان حلفاء آخرين في 
املتحدة  الواليات  “الناتو”، خاصــاً 
بالذكر. وقال إن واشــنطن ترسل 
اليونان،  إلــى  وطائرات  أســلحة 
بتهديد  األخيــرة  تقــوم  فيمــا 
باســتخدام  التركية  الطائــرات 
منظومة الدفاع اجلوي الروســية 

“إس – 300”.
 وأضاف أن القفزات التكنولوجية 
التــي حتققها تركيــا في العديد 

من  بدءاً  الدفاعية  املشــاريع  من 
إلى  وصــوالً  املســيرة  الطائرات 
واحلربيــة،  املروحيــة  الطائــرات 
ليســت بدافع احلماسة للحرب، 
ولكن لضرورة احلفــاظ على قوة 

تركيا.
وليســت هذه املــرة األولى التي 
يهاجم فيها اليونــان، إذ ذكر في 
تصريحــات، األربعــاء املاضي، أن 
ت “الناتو” عبر مواقفها  أثينا حتــدَّ
العدائية لبالده؛ لكنها “ليســت 
املســتويات  على  لتركيــا  نــداً 
واالقتصاديــة  السياســية 
والعسكرية”. بينما ردت احلكومة 
اليونانيــة بأن أثينــا لديها القوة 
وأدوات فعالــة لــردع التهديدات 
“تعبئــة”  وميكنهــا  التركيــة، 
حلفائها التقليديني واســتخدام 
“ضــد  الدولــي  القانــون  قــوة 

االستفزازات التركية املتزايدة”.
وهــّدد إردوغــان اليونــان حزيران 
املاضــي  قائــالً: “أدعوكــم إلى 
أنا ال  اجلزر،  التوقف عن تســليح 
أمــزح، أنا أحتدث بجديــة، ونحذر 
اليونــان مرة أخــرى باالبتعاد عن 
واألفعــال  واخلطابــات  األحــالم 
التي ســتؤدي إلى النــدم، مثلما 
كان منذ قرن مضــى، وأنصحها 
بالعــودة إلــى رشــدها”. وبينما 
تعد تركيا تســليح اجلزر في بحر 
اليونان  لهــا، تقول  إيجة تهديداً 
إن مثــل هذا “اخلطــاب العدائي” 
يتعارض مع ســيادتها. وسبق أن 
اتهم وزير اخلارجية التركي، مولود 
بانتهاك  اليونــان  أوغلو،  جاويش 
شــرط عدم تسليح اجلزر في بحر 
إيجــة، قائالً: “إن لــم تتراجع عن 
هذا االنتهاك فإن سيادتها عليها 
مشــكوك فيها”، الفتــاً إلى “أن 
اجلزر أعطيت لليونان بشرط عدم 
موجودة،  واالتفاقية  تســليحها، 

لكــن اليونان انتهكــت كل هذا، 
وقامت بتسليحها. وإن لم تتراجع 
عن تســليحها، فإّن سيادة اجلزر 

ستصبح محل نقاش”.
وأوضــح أن اتفاقيتي لــوزان في 
عام  فــي  وباريــس   .1923 عــام 
1946. أعطيــت مبوجبهمــا اجلزر 
إيجة لليونان بشــرط  في بحــر 
عدم تســليحها، وأن تركيا بعثت 
برســالتني لألمم املتحدة حول هذا 
االنتهــاك. وبعدما عجزت اليونان 
عن اإلجابة عن الرســالتني اللتني 
مت إرسالهما لألمم املتحدة في إطار 
القانون الدولي، أصبحت عدوانية 

وتوجه اتهامات لتركيا.
في املقابل، قالــت وزارة اخلارجية 
اليونانيــة إن “تصريحات جاويش 
أوغلــو تظهر أن تركيــا تهددنا”. 
وانتقد االحتاد األوروبي التصريحات 
التي تشكك بسيادة اليونان على 
جزر بحر إيجة. وقال الناطق باسم 
في  اخلارجية  الشــؤون  مفوضية 
االحتــاد األوروبي، بيتر ســتانو، إن 
التركي  اخلارجية  وزير  “تصريحات 
مع  تتعارض  هّدامــة  هي خطوة 
جهود خفض التصعيد التي دعت 
إليها مخرجات اجتماعات اجمللس 
األوروبي” فــي 23 آذار وفي 24 و25 

حزيران 2021.
واألســبوع املاضي، اتهمت تركيا 
جارتهــا وحليفتهــا فــي الناتو، 
مبقاتالت  بـ”التحــرش”  اليونــان، 
تابعة لها من طراز “إف 16” كانت 
في مهمة في بحر إيجة وشــرق 
البحر املتوسط في 23 آب املاضي، 
عبر نظام الدفاع اجلوي الصاروخي 
300” املقام في جزيرة كريت  “إس 
فــي البحــر املتوســط، واصفة 
احلادثة بـ”العمــل العدائي”. وفق 
ما تنص عليه قواعد االشــتباك 

في الناتو.

هل يبدد القانون االنتخابي الجديد في تونس مخاوف معارضي سعيد؟
يعتبر البعض أنه يضعف األحزاب وفصل على قياس شخص واحد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت جماعــة مدنية إن اجليش الكوري اجلنوبي 
ســلم معــدات لوحــدة الدفــاع الصاروخية 
األمريكية “ثاد” في الســاعات األولى من امس 
األحد فــي الوقت الذي تتحــرك فيه احلكومة 

لتطبيع الوصول إلى القاعدة.
ومت إحضــار املعدات من القــوات األمريكية في 
كوريا، إلى القاعدة في سيونغجو، على بعد 220 
كيلومترا جنوب العاصمة ســيئول، في حوالي 
الســاعة 1:30 صباحا بالتوقيــت احمللي، وفقا 
للمجموعة املعارضة لنشر الوحدة األمريكية. 
وهذه املرة األولى التي يتم فيها تســليم مثل 
هذه املعدات في عطلة نهاية األسبوع منذ مايو 
2021، عندما بدأت القوات األمريكية في كوريا 
ووزارة الدفاع في إرسال املعدات إلعادة تشكيل 
ثكنات القوات. ومت تســليم حوالي 10 مركبات 
امس األحد، مبا في ذلك جرافة وشــاحنة التزود 

بالوقود، وشاحنة صغيرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعادت روســيا نشــر حوالــي 20 ألف جندي 
روســي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في 
مواجهة الهجوم األوكراني املضاد، وفقا جمللة 

“بوليتيكو” األميركية.
لكــن نتيجة الضغــط األوكرانــي فإن خط 
انســحاب القوات الروسية باجتاه الشرق نحو 
شــبه جزيرة القرم، قد أصبــح أكثر صعوبة 
من أي وقت مضى وفقــا لصحيقة “ذا تاميز” 

البريطانية.
وشــارك حوالي 180 ألف جندي روســي في 
حرب أوكرانيا، وقتل منهم حوالي 20 ألفا في 

املعارك، وفقا ملا نقلته الصيفة
وتشــير األيام األولى للهجــوم إلى أن كييف 
تنشــر قواتها حول خيرســون، امتــدادا من 
جنوب غربــي املدينة إلى نقــاط بعيدة إلى 
شمال وشــرق نوفا كاخوفكا، في احتمالية 
لســعي القوات األوكرانية لـ”تطويق الروس”، 

حسب الصحيفة.
وتسبب الهجوم األوكراني املتواصل في “قطع 
خطوط اإلمداد للقوات الروســية في املدينة 

إلى حد كبير”، وفقا لـ”وول ستريت جورنال”.

غضب في كوريا الجنوبية 
بعد تسليم معدات عسكرية 

لقاعدة »ثاد« األمريكية

نقل قوات روسية ضخمة 
للجنوب األوكراني لمواجهة 

هجوم كييف المضاد

شؤون عربية ودولية

مبعوث األمم المتحدة يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

هدد باجتياحها “على حين غرة“

إردوغان يلوح بـ حرب ضد اليونان بعد 
تصاعد التوتر على جزر بحر إيجة
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1025/ش/2022
التاريخ: 2022/7/3

اعالن
الى املدعى عليه/ حمد حبيب جياد

بتاريــخ 2022/7/3 اصــدرت محكمة 
تكريت  فــي  الشــخصية  االحــوال 
بحقك حكما غيابيا يقضي )بتصديق 
الطــاق اخلارجي بينك وبينك املدعية 

)رحاب عاء عبداهلل(
بصحيفتــن  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــن وفــي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
قانونا لاعتــراض والتمييز خال مدة 
اقصاها ثاثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح االحرار

العدد: 207/ج/2022
التاريخ: 2022/8/31

الى/ املتهم الهارب
 عبداهلل فرهود عبد طوفان البركي

م/ تبليغ// باحلضور
السكن/ الكوت- حي اجلهاد

بالنظــر الى مجهوليــة محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهمــا 
املقامة  207/ج/2022  املرقمة  بالقضية 
مــن قبــل املشــتكي )ناصر حســن 
عاصي( وفق أحكام املادة 453 من قانون 
العقوبات قررت هذه احملكمة تبليغك عن 
طريق النشــر في صحيفتن محليتن 
يوميتــن لغرض احلضور يــوم احملاكمة 
التاسعة  الساعة   2022/10/4 املصادف 
صباحا وفي حالة عدم حضورك ســوف 
جتري احملاكمة غيابا بحقك وفق القانون.
القاضي
رائد كامل الياسري
قاضي محكمة جنح االحرار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الزبيدية

العدد/ 435/ج/2022
التاريخ/ 2022/9/1

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

حسني نعمة صكب حميد 
الدليمي

بالنظــر جملهولية محــل اقامتك في 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
القضيــة املرقمــة 435/ج/2022 من 
احكام املادة 457  من قانون العقوبات 
فقد تقــرر تبليغك باإلعان عن طريق 
النشر الصحيفتن احملليتن للحضور 
املشتكي  بشكوى  احملكمة  هذه  أمام 
)حيدر هــادي نعيس( في يوم احملاكمة 
املوافــق 2022/10/20 وفــي حال عدم 
بحقك  احملاكمة  حضورك سوف جترى 

غياباً حسب األصول.
القاضي
محمد هاشم هادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
احلي

العدد/ 694/ش/2022
التاريخ/2022/9/1

)اعالن(
املدعي/ حسن عبداهلل جني

املدعى عليها/ غصون كاظم دويج
اقام زوجك املدعي الدعوى الشرعية 
املرقمــة اعاه تطلــب فيها احلكم 
عبداهلل  للطفــل  حضانة  بتأييــد 
قررت  اقامتــك  محــل  وجملهوليــة 
تبليغــك بصحيفتن  احملكمة  هذه 
محليتن بوجوب حضورك في موعد 
املرافعة املصادف 2022/9/7  الساعة 
وبعكسه سوف  التاســعة صباحا 
املرافعة بحقــك غيابيا وعلنا  جتري 

وفق األصول.
القاضي
حتسني علوان اخليكاني

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1647/ش/2021
التاريخ: 2021/12/28

اعالن
الى املدعى عليه

 سعد عزاوي فرحان
محكمة  اصدرت   2021/12/28 بتاريخ 
تكريت  فــي  الشــخصية  االحــوال 
بحقك حكما غيابيا يقضي )بالتفريق 
القضائي بينك وبن املدعية )اســراء 

حسن فرحان( بتاريخ 2021/12/28(
بصحيفتــن  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــن وفــي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
قانونا لاعتــراض والتمييز خال مدة 
اقصاها ثاثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
يعرب علي جاسم

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 4176/ش/2022
الى املدعى عليه/ علي محسن 

خدام
اقامت املدعية )يسرى خضير هاشم( 
الدعوى املرقمــة اعاه والتي طلبت 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
محل  وجملهولية  الــزواج  بتصديــق 
واملرفق  اخملتار  اقامتك حسب اشعار 
بكتاب مركز شــرطة اخللود بالعدد 
4176 فــي 2022/9/13 تقرر تبليغك 
بواســطة صحيفتــن محليتــن 
رســميتن يوميتــن للحضور امام 
 2022/9/13 بتاريــخ  احملكمــة  هذه 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او من ينــوب عليك قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقك غيابيا 

وحسب االصول.
القاضي
محمد شاكر محمود

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
تنفيذ/30

العدد: 2016/988
التاريخ: 2022/8/16

الى/ املنفذ عليه

لقد حتقق لهذه املديرية من مختار محلة 332 إشــعار أنك مجهول محل اإلقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقــت او مختار، ميكن إجراء التبليغ عليه، اســتنادا للمادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعانا باحلضور في مديرية تنفيذ الرصافة خال خمسة عشر 
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر ملباشرة املعامات التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم 

حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل

اوصاف احملرر:
استنادا الى قرار محكمة بداءة الرصافة بالعدد 98/استماك/ 2013 واملؤرخ في 2014/6/30 
واملتضمن الزام املدينن املذكورين أعاه بتأدية مبلغ قدره 779,375,000 سبعمائة وتسعة 
وســبعون مليون وثاثمائة وخمسة وســبعون الف الى جهة الدائن / امن بغداد اضافة 

لوظيفته 

 1-اميان طالب عبداهلل
2-جاسم رسول محمد امني

3-رياض شهيد علي
4-غني كاظم صادق

5-عبد القادر جبار شهاب
6-ضياء يوسف محمد
7-قاسم رسول محمد
8-محمد رسول محمد
 9-ناهدة رؤوف إسماعيل
10-هناء رؤوف اسماعيل

 11-ماجدة رؤوف إسماعيل
 12-بدور رؤوف إسماعيل
 13-مبدر رؤوف إسماعيل
 14-نزهة رؤوف إسماعيل
 15-فؤاد كاظم إسماعيل

 16-جعفر كاظم مصطفى
17-احمد عبد املهدي مسلم

 18-عامر رجب قاسم
19-جالل رسول محمد امني
 20-خالد نزار عبد احلسني
 21-رافد نزار عبد احلسني

22-عامر سمير محمد
 23-ياسر رسول محمد امني
 24-سميرة جنيب إسماعيل

 25-رعد عبد خزعول
26-فاضل حسن حمد

27-حسني نزار فريد
28-نافع إبراهيم حسون
 29-رواء عبد األمير خضير
 30-ازهار عبد األمير خضير
31-نغم عبد األمير خضير
32-محمود مهدي حميد
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
حصول  اقتصاديون،  خبــراء  يتوّقع 
كســاد كبير وركــود تضخمي في 
األســواق العراقيــة خــال الفترة 
املقبلــة، في ظل اســتمرار األزمة 
السياســية وعــدم اقــرار املوازنة 

املالية للباد.
باســم  االقتصادي،  اخلبير  ويقــول 
انطوان، إن “تأّخر اقــرار املوازنة إلى 
الوقــت احلالــي دون بشــائر ملوعد 
وركود  كســاد  عن  ينــم  صدورها، 

تضخمي في األسواق العراقية”.
املشــاريع  انطوان”أّمــا  ويضيــف 
االستثمارية اجلديدة، فا أمل منها، 
ألن قانون رقم 6 لسنة 2019 لإلدارة 
املالية، ال يســمح بالصرف للسنة 
الاحقة على االســتثمارات وإيجاد 
لذلك ســيكون هناك  فرص عمل، 
كســاد كبيــر إذا لــم تُعالج هذه 

املشكلة بشكل جدي ومتواصل”.
اقتصاديون  محللــون  ويســتبعد 
اقتصادي شــامل  تطبيق اصــاح 
القصيرة  الفتــرة  العراق خال  في 
املقبلة على أقل تقدير، فـ”االصاح 
االقتصادي بحاجة إلى رؤية واضحة 
يتعني ان تختلــف كثيرا عن الرؤية 
الســابق،  املالية  وزير  التي وضعها 
علي عاوي، فالرؤية يجب أن تستند 
واملعرفــة بخصائص  العلــم،  إلى 
العراق، والعودة إلى تاريخه القريب، 
كما يجب أن تســتند إلى التعامل 
مع رجــال األعمال مبنظــور مالي، 
وليــس مبنظــور حزبــي وطائفي”، 
بحســب اخلبير االقتصــادي، همام 

الشماع.
لوكالة  حديثه  في  الشماع  ويشير 

شفق نيوز، إلى أن “احلكومة املقبلة 
- إذا مت تشــكيلها – ســتكون على 
غــرار ســابقاتها، ال تســتطيع أن 
تقّلل الفساد حتى بنسبة 10 - 20 
باملائة، فالفساد املالي أصبح متاحا 
للجميــع، لذلك ال اتوقع الشــيء 
القادمة،  الكثيــر مــن احلكومــة 
وسوف يســتمر الوضع على ما هو 

عليه”.
ويتابــع، “ولكن ال ننســى ان هناك 
وفرة ماليــة، وهذه الوفــرة تذهب 
القطاعات  وحتّرك  الفاســدين  إلى 
املضاربية )قطاع الســيارات، قطاع 
العقارات، قطــاع التحويات املالية 
العملة في  بيع وشــراء  نافذة  عبر 
البنــك املركزي(، وهــذه التحويات 

وصلت خــال الشــهر املاضي إلى 
مليار و300 مليــون دوالر، وهو مبلغ 
هائل، وقد وصل إلى هذا املســتوى 
من حوالــي 100 إلــى 120 مليون 
دوالر فــي اليــوم، واالن مبعدل 250 
مليون دوالر في اليوم، أي تضاعفت 

التحويات”.
العقارات،  أســعار  ارتفعــت  “كما 

وهذه مؤشــرات للفساد الذي ازداد 
عمقــا وحجمــا ونوعا، بعــد اقرار 
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي، 
الذي ال يخضع لضوابط احملاســبة 
املالية، لذلــك اتوقع أن يزداد الوضع 
سوءا ألن سوء توزيع الثروات، يسبب 
ســوء االوضــاع املالية للشــعب 
العراقي” يقول الشــماع. أّما اخلبير 

الشمري،  عبداحلســن  االقتصادي، 
العراقية تختلف  أن “األسواق  فيرى 
عن أســواق الــدول األخــرى، فهي 
تأخذ املنحنى السياســي وتعتبره 
جانبــا رئيســيا، وعندمــا يختلف 
ينعكس  بينهم،  فيما  السياسيون 
العراقية،  ســلبا علــى األســواق 
العراق حاليا  بــه  ميّر  الذي  والظرف 
فبني  متضاربــة،  األســواق  يجعل 
يوم وآخر ترتفع األســعار وتنخفض 
وقبل  السياســية،  األخبار  حسب 
املــواد من  أســعار  ارتفعت  يومني 
75 - 100 باملائــة، وأمس انخفضت 
إلى  باملائة”. ويلفت الشــمري   100
أن “املشــكلة تكمــن فــي التجار 
ســبب  هو  فالتاجــر  العراقيــني، 
البــاء في العــراق، النه يســتغل 
هذه الفرص مــن أجل تنمية مواده 
ونقده، وهــذا خطأ كبيــر يرتكبه 
التاجــر، في حني نــرى أن في الدول 
األخرى تُخّفض الشركات وأصحاب 
بنسبة  موادهم  واألســواق  احملات 
باملائــة”. ويخلص   20 ال تقل عــن 
اخلبيــر االقتصادي بالقــول إلى أن 
أيام  “األسواق العراقية مقبلة على 
األوضاع  بيضاء وســوداء، حســب 
التي حتركها، ولو كانت  السياسية 
وزارة التجارة تتدخل في األســواق، 
وبقيت األســواق املركزيــة وغيرها 
من الشــركات العامة العاملة في 
العــراق، ملــا وصلنا إلى هــذا احلال 
الذي يزداد سوءا، بسبب عدم وجود 
سياســة حقيقية ورؤية اقتصادية 
في العراق، فضا عن تذبذبها وعدم 
اســتقرارها، ما انعكس سلبا على 

األسعار في األسواق العراقية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الكهربــاء العراقية، 
امس األحد، حاجتهــا الى 35 الف 
ميغــا واط من الطاقــة لتحقيق 
االكتفاء التام، مشيرة إلى ان الربط 
االكتفاء  يحقــق  لــن  الكهربائي 

للعراق.
وقال املتحدث باســم الوزارة احمد 
موســى لوكالة شــفق نيــوز، إن 
“الربط الكهربائي مع دول اجلوار لن 
للمنظومة  الذاتي  االكتفاء  يحقق 

الوطنيــة”، مبينا ان “العراق يحتاج 
مــا بني 14 الى 15 الــف ميغا واط 
لكــي نواكــب الطلب حيــث اننا 
نحتــاج الــى 35 الف ميغــا واط 

لتغطية الطلب بشكل كامل”.
واضاف موســى ان “مشاريع الربط 
لن  أنها  مــن  بالرغم  الكهربائــي 
تســد العجز إال أنها ستكون جزءا 
مهما مــن تنويع مصــادر الطاقة 
جيــدة  اســتقرارية  وســتحقق 
للشــبكة الكهربائيــة وتعالــج 

مسالة انخفاض الفولتيات، اضافة 
الى انها ستورد جزئيات من الطاقة 
التي يحتاجها العراق ريثما تكتمل 
اإلنتاج  ومحطات  التحتيــة  البنى 
كمــا ستؤســس لدخــول العراق 
كعضــو مهم في ســوق الطاقة 
اوال  االســتراتيجي  موقعه  بحكم 
كما ســيكون بلدا مــررا للطاقة 

لدول اخرى”.
واشار موسى الى ان “العراق اكمل 
جميع االلتزامات الفنية للربط مع 

تركيا حيث مت اجنــاز خط 132 كي 
في )ســلوبي – فايدة( مرورا بجزيرة 
موصــل ومحطة الكســك 400”، 
الفتا إلى أنه “مت توقيع التشــغيل 
النهائــي مع تركيــا لتمرير طاقة 
300 ميغا واط لكن صعود أســعار 
الكهرباء وزيــادة الطلب على الغاز 

عطل التنفيذ”.
ولفت إلى أن “هناك عمل على اجناز 
األردن  ربط كهربائي مشــترك مع 
وتعمل شــركة جنــرال اليكتريك 

االمريكية على إنشــاء خط ريشة 
– قائم ومحطة القائم التحويلية”.
واوضــح ان “العراق وقــع أيضا مع 
املشترك  الربط  اتفاقية  السعودية 
وحددنا مســارات اخلطوط وحددنا 
نقــاط الربط وحددنــا اآللية التي 
ســتعمل بها االولــى واملتضمنة 
1000 ميغــا واط”، الفتــا الــى ان 
“العراق وقــع ايضا مع هيئة الربط 
الربط  اخلليجي، وأجنزنا جزئيات من 

مهمة باجلانب العراقي”.

وبــني، ان “العراق يتفاوض حلســم 
الفاو مبحطة  التعرفة وانشاء خط 
يجري  واآلن  الكويــت  داخــل  الزور 

العمل على ذلك”.
يذكر أن العراق يعاني من قلة جتهيز 
الطاقة وخاصة في فصل الصيف 
مع ارتفــاع درجات احلــرارة نتيجة 
حملطات  اجملهز  الوقــود  كفاية  عدم 
الكهربــاء، فيمــا تقــوم املولدات 
االهلية بتزويــد املواطنني بالطاقة 

مقابل أجور عالية ترهق املواطنني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
مــن  اآلالف  عشــرات  احتــج 
احلكومة  براغ ضد  التشيكيني في 
للمطالبــة مبزيــد من املســاعدة 
فواتير  ارتفــاع  وســط  احلكومية 
الطاقــة، فــي أكبــر مظهر من 
العام من أسوأ  مظاهر االســتياء 
املعيشة منذ ثاثة  أزمة لتكاليف 

عقود.
ومأل نحو 70 ألف شــخص ساحة 
في  "وينسيســاس"  فاتســاف 
التشــيكية،  العاصمــة  وســط 
وحمل  الشــرطة،  لتقديرات  وفقا 
بعضهــم الفتات تنــدد بعضوية 
الدولة في االحتــاد األوروبي وحلف 
شمال األطلســي "ناتو"، بحسب 

وكالة "بلومبيرج" لألنباء.
ويحتــل التضخم في التشــيك، 
املدفــوع بشــكل رئيــس بارتفاع 
تكاليف اإلســكان وارتفاع أسعار 
له  أعلى مســتوى  حاليا  الطاقة، 
منذ 1993، ويتوقــع البنك املركزي 
أن يبلغ ذروته عند نحو 20 في املائة 

في األشهر املقبلة.
وقالت احلكومة: إن املبلغ اإلجمالي 

للمســاعدات احلكومية ســيبلغ 
177 مليــار كورونــا "7.2 مليــار 
دوالر" أو نحــو 3 في املائة من الناجت 

االقتصادي للدولة.
وتشــمل حزمة اإلجــراءات زيادات 
وزيادات  التقاعدية  املعاشــات  في 
في أجور موظفي الدولة و66 مليار 

كورونا في شكل دعم للطاقة.
من جهة أخرى، أعلنت السويد أنها 
ســتقدم ضمانات مالية لشركات 
طاقة دول الشــمال األوروبي ودول 
"ملليارات  البلطيق تصــل قيمتها 
أجل محاولة جتنب  من  الدوالرات"، 
أزمة مالية قد تتســبب بها أزمة 
الطاقة في أوروبا. وحذرت رئيســة 
ماجدالينــا  الســويدية  الــوزراء 
أندرســون من أن الســويد تواجه 
احتمال "شــتاء حربي"، الفتة إلى 
أن التفاصيــل الدقيقة للضمانات 
ال تــزال قيد الــدرس. وجاء اإلعان 
"غازبروم"  أعلنت مجموعة  بعدما 
الروســية توقف عمل خط أنابيب 
"نورد ســترمي" احليوي إلمداد أوروبا 
انتهاء  حتــى  "بالكامل"  بالغــاز 
إصاح توربــني فيه، بعدما كان من 

املقرر أن يعود إلى العمل الســبت 
عند انتهاء أعمال الصيانة.

ويتوقع أن يؤدي هــذا التوقف إلى 
اإلنتاج  أســعار  في  إضافي  ارتفاع 
بالنسبة لشــركات الكهرباء عند 

افتتاح األسواق اإلثنني.
الضمانات  إن  أندرســون:  وقالــت 

تهدف إلى منح مجموعات الطاقة 
املطلوبة"،  التنفــس  "مســاحة 
سياســة  أجندة  "هناك  مضيفة 

أمنية واضحة وراء أفعال روسيا".
وتابعــت "حلرب الطاقة الروســية 
تداعيات خطرة على أوروبا واألســر 
خصوصا  والشــركات،  السويدية 

في جنوب السويد املرتبط بأسعار 
الكهربــاء في أملانيــا التي تعتمد 

بدورها كثيرا على الغاز الروسي".
وأوضحــت "هذا يهدد اســتقرارنا 
املالي. إذا لم نتحرك قريبا، قد يؤدي 
ذلك إلى اضطرابات خطيرة في دول 
وقالت  البلطيق".  ودول  الشــمال 
"قد نقع في أزمة مالية في أســوأ 

األحوال".
املال  وزير  دامبــرج  ميكايــل  وقال 
الســويدي خــال املؤمتر نفســه 
"ســيضمن  الســويدي  القرار  إن 
االســتقرار املالي ليــس فقط في 
منطقة  فــي  أيضا  بل  الســويد، 

الشمال األوروبي كلها".
ومــن املتوقع أن تكــون الضمانات 
اإلثنني قبل إغاق ســوق  ســارية 
اجلهات  جميع  وستغطي  األسهم 
الفاعلة في دول الشــمال األوروبي 
ودول البلطيــق خال األســبوعني 

املقبلني.
وقطــع البرملان الســويدي إجازته 
اقتراح  للتصويــت على  الصيفية 

احلكومة اإلثنني.
إلــى ذلــك، انتقدت أجنيــا نايت، 

الرئيســة التنفيذيــة الســابقة 
للرابطة التجارية لصناعة الطاقة 
البريطانية، روسيا جراء "شن حرب 
بأســاليب  ونفســية"  اقتصادية 
مثــل غلق خط أنابيــب غاز رئيس 
مؤدي إلى أوروبا، ما تسبب في ترك 
بريطانيــا "في حالة مــن الفزع". 
البريطانية  األنبــاء  وكالة  وذكرت 
بي إيه ميديــا، أن حديث نايت جاء 
بعدمــا أعلنــت شــركة الطاقة 
الروســية غازبروم أن خط األنابيب 
نورد ســترمي 1 إلى أملانيا ســيظل 

مغلقا إلى أجل غير مسمى.
لقــد مت إغــاق اخلط لثاثــة أيام، 
إلجراء أعمال صيانة، لكنه سيظل 
مغلقا لفترة أطــول، بعدما قالت 
"غازبــروم": إنهــا وجدت تســربا 
نفطيا في توربــني، ما أثار مخاوف 
بشأن زيادة أكثر في أسعار الطاقة 

حول أوروبا.
وقالت نايت، حملطــة تاميز اإلذاعية، 
إنه كان هناك كثيــر من االعتماد 
وأوروبا على  املتحــدة  اململكة  من 
إمدادات الطاقة من دول "ليســت 

كلها صديقة".

خبراء اقتصاديون يرجحون حصول كساد
كبير وركود تضخمي في أسواق البالد

بغداد ـ الصباح الجديد :
الدوالر في  النقديــة من  املبيعات  انخفضت 
مزاد البنك املركزي امس األحد، فيما ارتفعت 

احلواالت اخلارجية.
وذكر مصدر صحفــي ، أن “البنك املركزي باع 
اليوم خال مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
240 مليونــا و 43 الفا و 106 دوالرات أمريكية 
غطاها البنك بســعر صرف اساس بلغ 1460 

ديناراً لكل دوالر.
واضاف املصــدر ؛ ان عملية الشــراء النقدي 
للدوالر من قبل املصارف انخفضت من قيمة 
املبيعات اإلجمالية لتصل الى 17 مليونا و 800 
الف، فيما ذهبــت البقية البالغة 222 مليونا 
و 243 الفــا  و108 دوالرات لتعزيز األرصدة في 

اخلارج على شكل حواالت واعتمادات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة، األحد، عن وصول الباخرة  
)  MAPLEGATEMT ( الــى منطقــة اإلدالء 
واحململة بكمية 44 ألف طن من الرز التايلندي 
حلســاب الســلة الغذائية للوجبة السابعة 

وللخزين االستراتيجي .
وقالت مدير الشــركة العامــة لتجارة املواد 
الغذائية ملى املوســوي، إن “ماكات السيطرة 
النوعية العاملة في امليناء وفريق دائرة الرقابة 
التجاريــة قاموا فور وصول الباخرة بســحب 
النماذج األولية إلرسالها الى مختبر الشركة 
املركــزي في بغــداد لغرض إجــراء الفحص 
اخملتبري لبيان صاحيتها لاستهاك البشري 
ومطابقتهــا للمواصفــات التعاقديــة قبل 

عمليات إطاق جتهيزها”.
وأضافت املوسوي بحسب بيان لوزارة التجارة 
أنه “بعد ظهور نتائج الفحص اخملتبري ستقوم 
تسويقية  خطة  وإعداد  بتفريغها  الشــركة 
للكميــة وتوزيعهــا للمحافظات وحســب 
حاجة كل محافظة لغرض جتهيز املادة ضمن 

مفردات السلة الغذائية

الصباح الجديد ـ وكاالت
زار القنصــل العام اإلماراتي فــي أربيل أحمد 
الظاهري إدارة منطقة “ســوران” املســتقلة 
واجتمع مع املســؤولني احملليني فيها لإلطاع 
عن كثب على إمكانية االســتثمار في قطاع 
السياحة في هذه املنطقة التي تضم العديد 
من األماكن الســياحية والطبيعة اخلابة في 

إقليم كوردستان العراق.
وقال املشــرف علــى إدارة املنطقــة هلكورد 
شيخ جنيب في مؤمتر صحفي مشترك عقده 
مع القنصل، إن: ســوران منطقة ســياحية 
واسعة، مبينا أن هذه الزيارة األولى التي يجرها 
القنصل إلى املنطقــة والتي حتدثنا فيها عن 
األهداف من إنشاء اإلدارة املستقلة في سوران.

وأردف بالقول إنه “بحضور املســؤولني احملليني 
أجرينا حوارا موسعا مع القنصل حول مشاريع 
وبرامج منطقة سوران”، مؤكدا أن إدارة سوران 
وحكومة اإلقليم تبذالن اجلهود إلياء مزيد من 
اإلهتمام بقطاع السياحة في سوران، وتقدمي 
يرغبون  الذي  للمستثمرين  كافة  التسهيات 
في العمــل بهذا القطاع خاصة دولة اإلمارات 

التي متتلك برنامجا كبيرا في هذا اجملال. 
بدوره قال القنصل اإلماراتي خال املؤمتر، “اليوم 
عملنا على إيجاد صيغة تفاهم مع مشــرف 
ادارة منطقة سوران لوضع خارطة استثمارية 
لكي نتمكن من العمل سوية في املستقبل”، 
مضيفــا أن اإلمارات مهتمة باالســتثمار في 
اقليم كوردســتان. وتضم إدارة املنطقة التي 
تقع شــمال محافظة اربيل اربع نواحي، وهي 
كل من: ناحية خليفان، و ناحية ســيدكان، و 
ناحية ديانــا و ناحية سرشــمة، وقرابة 346 
قرية، مدينة سوران في منطقة شبه سهلية 
يحيط بها جبل زوزك من الشمال وجبل كورك 

من اجلنوب ومن الشرق جبل هندرين.

أكثر من 222 مليون دوالر 
تغادر العراق على شكل

 حواالت من مزاد العملة 

التجارة: وصول باخرة محملة 
بـ44 ألف طن من الرز 
لحساب السلة الغذائية

اإلمارات تتحرك لالستثمار 
بمنطقة سياحية في 

إقليم كردستان

البالد تحتاج 35 ألف ميغا واط من الطاقة: الربط الكهربائي لن يحقق االكتفاء التام

السويد تحذر من "شتاء حربي"

تكاليف المعيشة تطلق موجة احتجاجات في التشيك 
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ديوان محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار األولى

تنويه
نشــر في جريــدة الصبــاح اجلديــد ليوم 
اإلعــان   )4964( رقــم  العــدد   2022/8/31
العدد )17947/35 في 2022/8/17 اعان اول( 
خطــا والصواب هو العــدد )17946/35 في 
2022/8/17 اعان ثاني ( كذلك سقط سهوا 
رقــم العقــار )4459/827( القبلة من حقل 

جنس العقار.
لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)350(

العدد: 3096
التاريخ: 2022/9/4

إعالن

تعلن الشركة العراقية إلنتاج البذور )م- م( عن إجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة وبكمية 
)150 طن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في فرع الشركة في نينوى. فعلى الراغبني بالشراء احلضور 
الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشــرة من صباح يوم االثنني املوافق 2022/9/12 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )16،000،000( ســتة عشــر مليــون دينار لغرض 
املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من 

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

-  رفع املال املباع خال مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشركة فرض اجور خزن بنسبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية. 
- يتحمل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعان مع أجور التحميل 

وأي مصاريف أخرى.
ع. املدير املفوض 
باسل محمد صالح

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

م/ إعالن  ثاني

عمــاً بقانون بيع وإيجــار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنــة البيع واإليجار 
فــي مديرية بلديــات ذي قار عن اجراء املزايــدة العلنية إليجار أماك بلديــة )الطار( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه عدد )5( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خال مدة )15( يوم 
تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة 
التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور فــي اليوم التالي من مدة انتهاء االعان في ديوان البلدية 
حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر 

االعان والداللية البالغة 2% وأية مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشات

قسم الشؤون القانونية/ مجالس
العدد/ق/7/6/غ/43535
التاريخ/2022/8/22

املوضوع امر
الحقا لكتبانا بالعدد/ق/10708/6/6 في 2022/3/1

بتاريخ 2022/8/22 وفــي القضية املرقمة )2022/563( قررت 
محكمة قوى االمــن الداخلي االولى- املنطقة اخلامســة 
احلكم علــى اجملرم الغائــب املفوض )احمد جلــوب علوان 
سعدون الصبيحاوي تولد 1986 اسم والدته سليمه ياسني 

محمود( مبا يلي:
1. احلكم على اجملرم )املفوض احمد جلوب علوان ســعدون 
الصبيحاوي( بالســجن ملدة )ســبع ســنوات( وفق احكام 
املــادة )32/اوال( مــن )ق.ع.د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل 
وبداللة املواد )61/اوال( و )69/اوال( من )ق-ا-د( رقم )17( لسنة 
2008 الختاســه املســدس احلكومي الذي بذمته واملرقم 
)GYR968( نــوع كلوك مع محلقاته وهي مخزن مســدس 
عدد )3( ثاثة وجهاز اماء عدد )1( واحد وادوات تنظيف عدد 
)1( واحد وعلبه مســدس عدد )1( وعتاد مسدس عدد )25( 
اطاقة والهوية الوزارية التي بذمتــه واملرقمة )2329778( 

عند غيابه بتاريخ 2021/9/9.
2. تضمينــه مبلغ مقــداره )3،151،250( ثاثة مايني ومائة 
وواحد وخمســون الف ومائتان وخمســون دينار عن قيمة 
املســدس احلكومي اخملتلس اعاه وملحقاته املشــار اليها 
اعــاه والهويــة الوزارية املرقمة اعاه وحســب االســعار 
الســائدة وقت احلادث اســتنادا املادة )32( ثانيا من )ق.ع.د( 
وملحقاته املشار اليها اعاه والهوية الوزارية املرقمة اعاه 
وحســب االسعار الســائدة وقت احلادث اســتنادا الحكام 
املــادة )32( ثانيا مــن )ق.ع.د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل 

تستحصل منه بالطرق التنفيذية.
3. اعتبار جرميته اعاه مخلة بالشرف استنادا للماد )21/أ-6( 

من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل.
4. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي استنادا الحكام 
املادة )38/اوال( من )ق.ع.د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد 

اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
5. اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيــذ احلكم الصادر بحقــه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه اســتنادا الحكام املادة )69/ثانيا 

وثالثا( من )ق.أ.د( رقم 17 لسنة 2008.
6. تنزيل املسدس احلكومي املرقم اعاه وملحقاته املوصوفة 
اعاه والهويــة الوزارية املرقمة اعاه من ذمة اجملرم بعد دفع 

مبلغ التضمني واكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية.
7. تعميم اوصاف املسدس املشار اليه اعاه والهوية الوزارية 

املرقمة اعاه على كافة مديرية قوى االمن الداخلي.
8. حجز امواله املنقولة والغير منقولة استنادا الحكام املادة 

)69/ رابعا( من )ق-ع-د( رقم )17( لسنة 2008.
9. حتديد اتعــاب محاماة للمحامي املنتدب )حســني عبد 
االمير جابر( البالغة )30،000( ثاثون الف دينار عراقي تصرف 
له من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اســتنادا الحكام املادة )60/

سادســا( من )ق.أ.د( رقم )17( لســنة 2008 قابا لاعتراض 
والتمييز اســتنادا الحــكام املــادة )71/اوال وثانيا( من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2022/8/22.
اللواء املهندس احلقوقي
ناصر لطيف جميل ناصر

7 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

جلنة البيع وااليجار
العدد :23001
التاريخ: 2022/9/4

اعالن )ثاني(

بالنظر لعدم حصول راغب فــي تاجير دور االدالة احمللية واملبينه تفاصيلها ادناه 
تعلن جلنة بيع وايجار اماك االدارة احمللية في محافظة واســط عن تاجيرها في 
املزايدة العلنية وفــق قانون بيع وايجار اموال الدولة )21( لســنة 2013 املعدل 
فعلى من يرغب باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة محافظة واســط االدارة 
احمللية/ االماك خال فترة )15( يوم تبدا من اليوم التالي لنشــرها في الصحف 
اليومية مســتصحبني معهم التامينات القانونيــة البالغة )20%( من القيمة 
املقدرة مبوجب وصل قبض صادر عن محافظة واسط/ قسم احلسابات وستجري 
املزايــدة في اليوم االخير مــن مدة االعان في ديوان محافظة واســط في متام 
الساعة الثانية عشــر ظهرا ويتحمل  املستاجرين الناكلني فرق البلدين واجور 
النشر وكافة املصاريف االخرى وعلى املستاجر جلب هوية االحوال املدنية اصلية 
ومصــورة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من ديوان احملافظة 

بهذا الصدد ويعتبر املزايد مشاهدا للملك مبجرد دخوله املزايدة وقابا له.. 
احلقوقي
حسن علوي سبع
معاون محافظ للشؤون االدارية وكالة
رئيس اللجنة

وزارة النقل
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: األمالك والعقارات
العدد: 
التأريخ: 2022/8/31 م 

إعالن رقم )10480(
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن الشــركة العامة إلدارة النقل اخلاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجير اخلطوط املدرجة أدناه في 
محافظة )كركوك( في اليوم )اخلامس عشــر( تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشــر اإلعان وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، والشروط التي ميكن احلصول عليها من قسم 

الشركة أعاه لقاء مبلغ )5000( دينار غير قابل للرد.
 فعلى الراغبني احلضور في الســاعة احلادية عشر في قســم الشركة في محافظة )كركوك( على 
ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون الى )الشــركة العامة إلدارة النقل اخلاص( 
وهوية االحوال املدنية وشــهادة اجلنســية أو )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ 
االصلية( ودفع التأمينات القانونية البالغة 20% مضروبا في عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة اجور خدمة بنســبة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني في عدد سنني 

العقد وفي حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية جتري املزايدة في اليوم التالي.

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام/ وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

املالحظاتالتأميناتاسم العقارت

862.200 الف دينارخطوط ساحة اجمليدية/ خطان1
مدة اإليجار سنة واحدة.... يدفع بدل االيجار قسط واحد.

املساحة الكلية رقم القطعة واملقاطعةنوع امللكت
مدة االيجارللقطعة

سنة واحدة200 م210/82 م3 نهير وقيراوي دار سكن في قضاء بدرة1

سنة واحدة200 م366/132 م3 نهير وقيراوي دار سكن في قضاء بدرة2

سنة واحدة164 م271/102 م3 نهير وقيراوي دار سكن في قضاء بدرة3

سنة واحدة200 م132/132 م3 نهير وقيراوي دار سكن في قضاء بدرة4

سنة واحدة168 م198/102 م3 نهير وقيراوي دار سكن في قضاء بدرة5

سنة واحدة200 م129/132 م3 نهير وقيراوي دار سكن في قضاء بدرة6

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

250،000 مائتان وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك/ 25رصيف العقار 640/27بلدية الطار1

250،000 مائتان وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك/ 28رصيف العقار 640/27بلدية الطار2

250،000 مائتان وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك/1رصيف العقار 536/27بلدية الطار3

610،000 ستمائة وعشرة االف دينارسنتانحانوت/1العقار 1266/27بلدية الطار4

410،000 اربعمائة وعشرة االف دينارسنتانحانوت/2العقار 1266/27بلدية الطار5
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وثلة  سامي خشــبة كاتب ومترجم، اعتقل 
من يســاريي مصر وماركسييها سنة 1959، 
وكان لــه فضل نقــل العديد مــن مؤلفات 
الكاتــب البريطاني كولن ولســن، إلى جانب 
املترجم العراقي أنيس زكي حســن. ســامي 
الذي يأســى أنه ترجم هذه الكتب لولســن، 
حتــت وطأة حاجته إلى املال كــي يدمي حياته، 
يوم كان كولن ولسن في سنوات الستني من 
القرن العشــرين، ملء أسماع الدنيا العربية؛ 
يأسى ألنه كان يأمل أن يقدم لقراء العربية ما 
هو أجدى وأجدر وأنفع، لكنها حاجة اإلنسان 
وضرورات ســوق الكتب. وإذ يــزوره في بيته؛ 
بيته الذي آل إليه من أبيه املرحوم دريني، يجد 
يوســف زيدان أعدادا هائلة من الكتب، سائال 
إياه لو يتفضــل بإهداء جزء منها إلى مكتبة 
اإلسكندرية، ألن من العســير احلصول على 
مثل هذه الطبعات اآلن، ويأتيه اجلواب املفعم 

باحملبة واملــودة: حني موتي، تعال وخذها كلها، 
ومات سامي خشبة )2008( وما ذهب يوسف 
زيدان لنقل الكتب، ألن زوجته الفاضلة، زوجة 
ســامي، خيرية البشالوي، أرســلت مكتبته 
كلها إهداء ملكتبة اإلسكندرية، وكانت أكثر 
من خمسة آالف كتاب من الطبعات القدمية 
النادرة، هي اآلن بني أيادي الباحثني اجلادين عن 

املعرفة.

مصطفى محمود
ويعقــد زيدان فصــال آخر يتحــدث فيه عن 
الطبيــب مصطفى محمود، الذي عرفناه من 
خــالل عديد كتبه املكثفة، والســيما كتابه 
املهم »رحلتي من الشــك إلى اإلميان« والذي 
كان يحيا حيــاة زهد وتقشــف – كما يذكر 
زيــدان – على الرغم من وضعــه املالي اجليد، 
الــذي ميكنه من بناء مســجد، إحياء لذكرى 
أبيــه، فضــال عــن مستشــفى كان يعالج 
الفقــراء فيه مجانــا، أو بأقــل تكلفة. ويوم 
حاول الوشاة والعسس اإليقاع بيوسف زيدان 
ســنة 1997، ألنه بّوب اخملطوطات وفهرسها 
خشية الســراق، يقول يوســف: تخلى عني 
أكثر الناس ســوى ثالثة هم: حســن حنفي، 
وســامي خشــبة، ومصطفى محمود، الذي 
كتب عنه في صحيفة »األهرام« مدافعا قائال: 
لن نعرف قيمة يوســف زيدان، ولن يعرفها إال 
رب كــرمي يعلم قيمة اإلخالص. عاش الطبيب 
 )2009-1921( مديدا  عمرا  مصطفى محمود 
وحــني زاره آخر زيارة، لم يره، فقد كان شــارد 
الذهن في حضــرة الغياب، إذ كان يســتعد 
لرحيله األخير، الذي جاء وديعا كصاحبه، فقد 
نام بهدوء ساكنا.. ولم يستفق قط من نومه.

نصر حامد أبو زيد
ويواصــل زيدان تقدمي من وصفهــم بـ)الرموز 
املعاصرة( ومنهم الشــيخ نصــر، املولود في 
أسرة فقيرة، ما اســتطاعت توفير شيء من 
مال كي يتعلم ابنها، فكان الطفل الدرويش 
شديد التدين، ما دفع الناس ملناداته بالشيخ 
نصر! ثــم تتهيأ له فرصة عمــل، ومن خالل 
مردودها يواصل دراسته، هو الشغوف بالدرس، 
ويشمله العصف الساداتي وعسفه، فيهاجر 
مع زميله حسن حنفي نحو اليابان، ثم يعود 
بعد زوال األســباب، وينشــر كتبا تثير عليه 
حفيظة العــوام واجلّهال، ويصــل األمر إلى 
ابتهال يونس منه،  الدكتــورة  تطليق زوجته 
بحجة االرتداد وكأنهــم قوامون على عقول 
النــاس، فيضطر للتدريس فــي هولندا ومن 

أفقده  إندونيســيا، فيصاب مبرض  إلى  هناك 
النطــق واإلدراك، فينقل إلــى بلده مصر كي 

ميوت فيها.
حسن حنفي يهاتف يوســف باكيا: إن نصر 
ميــوت، زرته في املستشــفى ولــم يعرفني. 
أرى أن نصرا هذا الذي كان يطارده العســس 
؛  واملتعصبون، قد متكنوا منه أخيرا، لقد ُســمّ
سموه، كان على الرغم من أنه مطلوب عقله 
ورأســه، ضعيف احلس األمني، إن لم أقل كان 
حســه األمني غائبا، وألنه لم تكن له أســرة 
يســكن إليها، فقد كان يؤم املطاعم ليأكل، 
والقهاوي لتمضية وقــت فراغ، فوصلوا إليه، 

فدس له السم في طعامه أو شرابه، فأفقده 
النطــق واحلركة واإلدراك. لقــد كان مطلوب 
العقل والرأس، وما أخذ لألمــر أهبته، وقدميا 
قــال العقاد: لقد حلســت أدمغتنــا الكتب، 
ويعني العقاد أن الذين يشــتغلون في عوالم 
البحث والدرس، وينشــغلون بها، إمنا يقعون 
فريســة ســهلة بيد املتربصني احملتالني، ألن 
هؤالء يعانون طيبة قــد تصل بهم إلى درجة 
البساطة، وال أقول السذاجة، ألن الكتب تعلو 
بهم عن سفساف احلياة، والدنايا وما ينشغل 

به العوام.

حسن حنفي
وفــي فصل آخــر خصصــه للحديــث عن 
أســتاذ الفلسفة حســن حنفي، العائد من 
الدراســة في الســوربون، والذي تَتلَْمذ على 
أيادي أساطني االستشــراق الفرنسي: لويس 
ماسنيون، والووست، وبول ريكور، الذي اضطره 
العنت الساداتي، الذي نقله إلى وزارة الشؤون 
االجتماعية! كما نقلنا في العراق املفكر عزيز 
الســيد جاســم )1991( املعتز بذاته وقلمه، 
نقلــوه من أروقة الثقافــة والكتابة إلى وزارة 
الزراعة! فثأر السيد لنفســه فأحال نفسه 
إلى التقاعد. كذلك ثأر املفكر حســن حنفي، 
الذي كنت أقرأ دراساته القيمة على صفحات 
جريدة »الزمان« طبعة لندن منذ سنوات َخلَت؛ 
أقول ثأر حنفي لنفســه فذهب للتدريس في 
أقصى األرض، في اليابان، وإذ يذهب الســادات 
)1981( يعود حنفي ملصر ليعمل على تأسيس 
اجلمعية الفلسفية، التي خدمت الثقافة من 
خالل عقد الندوات واملؤمترات وإلقاء احملاضرات، 
والتقريب بني األجيال السابقة والالحقة، كي 
تســتمر احلياة من غير هوة وال انقطاع. يوما 
يكلف حنفي يوســف بإلقــاء محاضرة، وإذ 
حاول االعتذار، أنه ملا ينل الدكتوراه بعد، يؤكد 

له: املهم ما يجول في العقل.
كما كان حنفي حريصا على عقد جلســات 
مســائية في اجلمعيــة الفلســفية، لزيادة 
التفاعــل بني األجيــال، وســماع آراء الكبار، 
ويــوم يحدثهم محمــود أمــني العالِم، عن 
ســنوات حبســه هو والعديد مــن مفكري 
اليســار املصري وكّتابه: سامي خشبة، وعبد 
العظيــم أنيس، وأحمد عبــاس صالح، وعبد 
الرحمن الشرقاوي، وغالي شكري، الذي قرأت 
ـ يا لألســف- أن ســنوات احلبــس الطويلة 
تلك، أثرت فيه نفســيا، والسيما في سنواته 
األخيرة، بعد أن ضعفت قواه اجلســدية فضال 
عن النفســية، لينهض متصارخا من نومه، 
في نوبة اســتعادة ذهنية أليام احلبس. أقول، 
يوم يحدثهم العالم عن سنوات احلبس تلك، 
وكيف كانت تطلق الكالب الشرسة عليهم، 
ويبتسم ألن سجانا؛ سجانا واحداً كان يناديه 
)أســتاذ( كانت هذه املناداة تخفف من بلواه، 
وإن الذي أراق فيه مداد العني وحبرها ما ذهب 
هدرا، فها هو يجد صداه لدى هذا الســجان! 
ولو عند واحد من الناس، يسأله يوسف زيدان، 
كيف يستطيع أن يسرد كل هذه األوجاع مع 
ابتســامة ال تفارق الوجه؛ وجهه، يجيبه هذا 
احملمود األمني العالم: »نبتســم، ألننا ننسى 

إساءة البلد الذي نحبه«!

شكيب كاظم

يحتــوي كتاب »شــجون مصرية« ليوســف 
زيدان على مقاالت صادمة للســرب املتطامن، 
كصــراخ يوقظ العقول من ســباتها، لكن ما 
كان لزيدان أن يطلق صرخاته هذه، لو لم يكن 
ثمــة قبول لهذا الرأي، أو في احلري ســماح له 
كــي يقول هذا الذي قالــه ويقوله، ففيه نقد 
للكثيــر مما اعتــاد عليه املصريــون، من أفكار 
وقناعات وتصورات ال تتفق مع احلياة العصرية 
املعاصرة، قــد أترك احلديث عنهــا ملن يطالع 
الكتاب هذا، لكن ســأقف عند الفصل الذي 
وســمه بـ)رموز مصرية( وهو يقــرأ فيه عدداً 
من األدباء واملفكرين املصريني، ال يقدمهم من 
خالل كتبهم وبحوثهم، لكن من ناحية مهمة 

وحساسة هي صفة اإلنسان في هؤالء..

رفاعة الطهطاوي
يقدم زيدان فصال ضافيــا لنبراس وأُس احلركة 
التنويريــة فــي مصر؛ رفاعــة )بــدوي( رافع 
الطهطــاوي، املولود ســنة 1801، الذي درس 
في األزهر، وأرســله محمد علي حاكم مصر، 
ســنة 1826 إلى فرنســا ضمن بعثة علمية، 
بوصفه مرشــدا دينيا لهــؤالء الطالب، لكن 
رافع الطموح لم يرتض لنفســه هذه املهمة 
البســيطة، بل طالــب بأن ينهــل العلم مع 
أقرانه؛ فدرس الترجمــة، لتكون ثمرتها كتابه 
»تخليــص اإلبريز مــن تلخيص باريــز«. يعود 
لوطنه مفعما بالطموح، فيؤســس )مدرسة 
الترجمــة( لكــن طموحاته تصطــدم ببالدة 
اخلديوي عباس وعســفه، الذي يغلق مدرسته 
هذه ويرســله إلى الســودان، يــوم كانت مع 
مصر دولة واحدة، فصم الضباُط عراها ســنة 
1954 بجرة قلم ولم يطــرف لهم جفن! لقد 
قرأنا كثيرا عــن رفاعة الطهطاوي، لكنني لم 
أكن أعرف هذا االهتمام باخملطوطات، التي من 
كثرتها فقد أهداها حفيده )محمد بدوي( إلى 
محافظة سوهاج، التي أودعتها )مكتبة رفاعة 
الطهطاوي( في مدينة طهطا، وأمضى يوسف 
زيــدان وقتا طويال فــي تبويبها وفهرســتها؛ 
فهرســة هذه اخملطوطات، التي نســخها؛ أو 
كتبها رفاعة، فقسم من تأليفه، وآخر نسخه 
بيده خملطوطات، قيمة ونادرة، حتى قد ال توجد 
نســخ نظيرة ومثيلة لها في مكتبات العالم، 

وأصدرها في ثالثة مجلدات.

سامي )دريني( خشبة

شجون يوسف زيدان المصرية: نبتسم ألننا ننسى إساءة البلد الذي نحبه !

يعقد زيدان فصال آخر يتحدث 
فيه عن الطبيب مصطفى 

محمود، الذي عرفناه من خالل 
عديد كتبه المكثفة، والسيما 

كتابه المهم »رحلتي من الشك 
إلى اإليمان« والذي كان يحيا 

حياة زهد وتقشف – كما يذكر 
زيدان – على الرغم من وضعه 

المالي الجيد، الذي يمكنه من 
بناء مسجد، إحياء لذكرى أبيه، 

فضال عن مستشفى كان يعالج 
الفقراء فيه مجانا، أو بأقل 

تكلفة. 

استذكار

شعراصدار

علي لفتة سعيد 
بهدوء تام، رحل إلى مثواه األخير الناقد واملترجم 
والشاعر سامي مهدي، صاحب مصطلح »املوجة 
الصاخبة« منذ ســتينيات القرن املاضي، ليطوي 
فــي موته عزلته التي بدأت مــع الغزو األميركي 

للعراق عام 2003.
مهــدي الذي توّلى العديد من املناصب في حقبة 
ما قبل الغــزو األميركي أصدر العديد من الكتب 
في مختلــف امليادين، ولم يغادر العراق، ومات بني 

ظهرانيه.
ولد في بغــداد عام 1940، ومات في األول من هذا 

الشهر. 
درس في كليــة اآلداب بجامعة بغداد، وتخصص 
في االقتصاد. شــغل منصب املدير العام لدائرة 
الشــؤون الثقافية فــي وزارة الثقافــة واإلعالم، 
ومنصب املديــر العام لإلذاعــة والتلفزيون، كما 
تولى رئاســة حترير العديد من الصحف واجملالت، 
منها »املثقف العربي«، و«األقــالم«، و«ألف باء«، 
و«اجلمهوريــة«، وجريدة »الثــورة«.. أصدر العديد 
من اجملاميع الشعرية منذ عام 1966، منها »رماد 
و«أسفار  العاشق«،  امللك  و«أســفار  الفجيعة«، 
عوليس«،  وكذلك »سعادة  و«األسئلة«،  جديدة«، 
و«مراثي األلف الســابع وقصائــد أخرى«، و«أوراق 
الــزوال«، وكذلك بعد عــام 2003 أصدر »مدونات 
هابيل بن هابيــل«، و«الطريق إلى الــوادي«، و«ال 
قمر بعد هذا املســاء«، و«يحدث دائًما«، وله رواية 
عنوانها »صعودًا إلى سيحان«، وترجمة »مختارات 
من الشعر اإلســباني املعاصر«، و«مختارات جاك 

بريفيــر«، و«مختارات هنري ميشــو«، وله في 
الدراسات األدبية والنقدية كتب عديدة  حقل 
منها »أفق احلداثة وحداثة النمط«، و«الثقافة 
العربية من الشــفاهية إلى الكتابة«، و«وعي 
التجديد والريادة الشعرية في العراق«. وأشهر 
كتبه »املوجة الصاخبة.. شــعر الســتينيات 
في العــراق«، و«ذاكرة الشــعر.. رؤى ومواقف 

ومراجعات«، وغيرها العديد من الكتب.
يقول عنه الناقد واألكادميي، الدكتور ســعيد 
عدنان: كانت للشــاعر ســامي مهدي جتربة 
ثرّيــة أصيلة ال تذوب في جتارب اآلخرين وال ترّدد 
أصداءهــم؛ يختلف بها عّمن ســبقه مثلما 
يختلف بها عّمن عاصره؛ وقد ظّل، مّدَة عمره، 
يطّورها، وميــّد من آفاقها. ويضيــف: إن هذه 

التجربة كان حريًصا عليهــا منذ بدئها على 
أن تقول ما تــرى على النحو الــذي تراه؛ ذلك 
أّنها جتربة فكر متأّمــل متازجه عاطفة هادئة 
على قصد مــن التوازن واالعتــدال؛ إذ يتآزران 
في مبعثهما ومســارهما حّتى ال يجّف فكٌر 
وتنضــب فيه احلياة، وحّتــى ال تطغى عاطفة 
فتتعــّدى مقدارهــا الذي يصلح الشــعر وال 
يفسده. ويرى الناقد أن سامي مهدي من أقدر 
الشــعراء على إذابة الفكر في الشــعر، ومن 
أقدرهم علــى إحكام بناء قصيدته حّتى جتيء 

مستوية، نقّية من الفضول.
سامي مهدي أحد املوقعني األربعة على البيان 
الشعري الذي تصدر مجلة شعر 69 في عددها 
األول. البيان الذي أحدث ضجة في حينها، ولم 

يزل مرجعًيا للحقبة الشعرية، كان جريًئا في 
طروحاته، وال يتوانى عن قــول احلقيقة مع أو 

ضد أحد.
يرى الشــاعر الدكتور وليد الصراف أن رحيله 
أدمــى القلوب، كونــه من أبرز شــعراء اجليل 
الذي أتى بعد الســياب.. ويضيف أن في خزانة 
الذاكرة كثير من ذهــب نبله ونظافته وطيب 
محتده... كما أن نصوصه الشــعرية تشبهه، 
وكان سامًيا كاســمه، فما احلياة إال كما قال 

في قصيدة:
)أقدام أقدام

ال أبصر غير األقدام
تتقاطع في كل مكان تتقاطع في كل األيام

أقدام شــتى أقــدام عجلــى تتراكض خلف 
األوهام(..

وقال في قصيدة أخرى:
)أوقفوا العالم فاألشياء تهتز

وجتري دون إبطاء
ومتضي املدن األمكنة

الناس البنى األفكار من حولي
وال أقدر أن أمسك منها أي شيء

أي شيء فأخليها وأبقى ثاويا
وحدي بال جار وال أي صديق

آه ما أسرع ما أبكي وما أضحك
ما أسرع أن أوجد في الكون وأحيا وأموت(.

الناقــد واألكادميي، الدكتور صبــاح التميمي، 
يقول إن ســامي مهدي كان ناقًدا متحّررًا من 
قيد املناهج، وأزعم أنه قد شّكل مدرسة نقدية 
واعية ومختلفة في ذلك، وقد أســس لنفسه 
مشغاًل نقديًا ناضًجا، أسعفته في ذلك ثقافة 

موسوعية، واشــتغاالت ترجمية متعددة، مع 
والدتــه فنًيا في حقبة ثمينــة، غنية باخملتلف 
والناضج والواعي هي حقبة الســتينيات، مع 
جيل لم يكن الشاعر الواحد فيه أحادي الرؤية، 
بل كان كل واحٍد منهم شاعرًا وناقًدا ومفّكرًا 
ومترجًما، وهذه املوســوعية التي يفتقر إليها 
معظــم أفراد جيلنا هي التي هّيأت لســامي 
مهدي أن يكون مدرسة لكثير من ذوات جيلنا 
الشــبابي املعني بالنقــد، إذا اتفقنا على أن 
املدرسة تتأسس على االختالف والسير عكس 

التيار، وتتشّكل حتى لو كان اجلهد فرديًا.
من نصوصه الشعرية:

أشهُد أّن مدينتنا ما نامْت تلَك الليلَة
بل ظلَّْت تنفُخ جمرتَها

وأبي ظلَّ يصّلي
ال أدري أيَّ صالٍة كانْت

لكّني أعرُف أن أبي ال يؤمُن إالّ بالعقِل
بلى عقالنًيا كاَن

وإن لم يعرْف ما العقالنيُة والعقالنيوَن
أبي كان يقول: العقُل هو اهلُل، واهلُل هو العدُل

والناُس سواســية في شــرع اهلل كأســنان 
املشِط

وكاَن أبي يخشى أن تّتقَد اجلمرُة
كاَن يحبُّ مدينَتنا ويخاُف عليها منها

لكنَّ مدينَتنا ظّلْت تنفُخ جمرتَها
واجلمرُة ظّلْت تتوقُد

حتى التهبْت
واحترَق األخضُر واليابْس..

»التضليل اإلعالمي لدى تنظيم الدولة 
اإلسالمية«

بتوقيــع املترجمة خالدة حامد، صــدر عن »دار 
املأمــون« ببغداد كتاب »التضليل اإلعالمي لدى 
تنظيم الدولة اإلســالمية« للباحث والطبيب 
يُقاطع  النفسي األميركي نيل كريشان أغرول. 
العمل ما بني التحليل النفسي والثقافي للمادة 
اإلعالمية والبصرية التي رّوجها التنظيم، سواء 
في عملياته املباشــرة أو في أســاليب الدعاية 
واجلذب املعتمدة من ِقبله. يقع الكتاب في 380 
صفحة مــن القطع الكبير، ويَعــّد وثيقة بعد 
مرور أكثر من ســبع سنوات من إعالن التنظيم 
سيطرته على ُمدن عراقية وسورية مثل املوصل 

والرّقة، ومن ثّم انهزامه وتفكيكه الحقاً.

»عبد البهاء ووالدة اإلنسان.. إضاءات في 
الفكر البهائي«

صدر حديًثا عن دار الســاقي كتاب »عبد البهاء 
ووالدة اإلنســان.. إضاءات فــي الفكر البهائي« 
للباحث نادر ســعيدي، بترجمــة ناهيد اَختري 

روحاني.
وجاء في تقدميه: في َسفٍر مصيرّي وتاريخّي من 
الشــرق إلى الغرب، يدعو عباس نوري، املعروف 

بعبد البهاء، وهو ابن مؤسس الدين البهائي، 
إلى إعادة صياغة القيم كافة، وسلوك نهج 
عاملي يواكب التطور. هي رحلة لرجل شرقّي 
كان ضحية للتعصب والعنف الديني بعدما 
نُفي من أرض إيران وهو في التاسعة، بصحبة 
والده، لكنه لم يكن كأّي مســتهلك منبهر 
بثقافة الغرب، بل كان حامــاًل ثقافة احلّرية 
والســالم واالحتاد، ومعلًنا رفضه االستغالل 
واأليديولوجيا االســتعمارية. يشرح الكتاُب 
رؤيَة عبد البهاء العامليــة، كما يعرض مناذج 
من خطبه في مدن أوروبية وأميركية وعربية.
نادر ســعيدي: ولد في طهران في إيران. حاز 
املاجســتير في االقتصاد من جامعة بهلوي 
في شيراز، والدكتوراة في علم االجتماع من 

جامعــة ويسكونســن. دّرس علم االجتماع 
ألكثر من 25 عاًما في كلية كارلتون في والية 
مينيســوتا. وفي عام 2013، ُعنّي أستاذًا في 
البهائية«  للدراســات  تسليمي  »مؤسسة 
في قســم لغات وثقافات الشرق األدنى في 

جامعة كاليفورنيا.

»جحا والفونتني.. براعة التأصيل 
واحترافية التأويل«

بالهيئة  عن سلسلة »الدراسات الشعبية« 
العامة لقصور الثقافــة، صدر كتاب »جحا 
والفونتني.. براعة التأصيل واحترافية التأويل«، 
ألستاذة التراث والباحثة املصرية أمينة عبد 
اهلل سالم. حتّلل املؤّلفة شخصية أبو الغصن 

وشــخصيات  بـ«جحا«  املعــروف  الفــزاري 
الكاتب  اخترعهــا  التي  اخلرافية  احلكايــات 
الفرنسي جان دو الفونتني، من خالل التعريف 
بســياقها التاريخي واألوضــاع االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية القائمة في اجملتمع، 
من خالل مجموعة مفاهيــم منها: التباين 
الثقافي والتأويــل والنص والصورة واحلكاية 

الشعبية، ضمن ثمانية نصوص مختارة.

»أوكرانيا بعيون محايدة« عنوان كتاب 
لألكادميي ضياء الناصري

للدراســات  البيــدر  »مركــز  عــن  صــدر 
والتخطيط«. يتناول الكتاُب الواقَع األوكراني 
ويوّثــق، ميدانياً، ألبــرز األحداث  ُقــرب،  عن 

واملعلومــات واألرقام ألّول مئــة يوم منذ بدء 
العمل العسكري الروســي فيها بتاريخ 24 
شباط/ آذار 2022، مع حتليل توضيحي يُحاول 
إعادة تركيب املعطيــات وتفكيكها، لفهم 
خلفيات الصراع الروسي األوكراني وتداعياته 
والعســكرية  واالقتصاديــة  السياســية 
على أوروبــا والعالَم، و«إضــاءة بعض الزوايا 
الغامضة لطبيعة هــذا الصراع وفهم آثاره 

املستقبلية«.

»كيف قتلُت أبي«
»كيف قتلــُت أبي« عنــوان روايــة الكاتبة 
والصحافيــة الكولومبيــة ســارة خارامّيو 
ترجمُتهــا  الصــادرة   )1979( كلينكيــرت 
بالقاهرة،  اخلــان«  »دار  بالعربية حديثــاً عن 
بتوقيع محمد الفولــي. يعتمد العمل على 
الذاكرة وتقنياتها في السرد؛ حيث تروي فيه 
الكاتبة الطريقــة التي ُقتل بها والدها على 
يد أحــد القَتلة املأجورين، وهــي في احلادية 
عشــرة من عمرها، ومحاولتها بعد ذلك أن 
تتخّلص بالكتابة من تلك اآلالم النفســية 
التــي خّلفها احلــادث. عملــت الكاتبة في 
وســائل إعالم كولومبية مختلفة، وحتّصلت 
على ماجســتير في فّن السرد من »مدرسة 

الكّتاب« مبدريد.

نبيل منصر*
أنــا وكتابــي في الشــرفة، اللَّقــالُق في 

َصوَمعِته. 
بَِعينيَّ أجوُس سطوراً ضئيلًة ِمن قصيدة 

نثر، واللقالُق 
يَطيُر فجأًة من أعلى وَْحدتِه

لُيحوِّم قريباً ِمن َمصابيح الشارع.

تُضيء الكلمات حتتي أكثر ِمن املَتوقَّع،
لِتحِملَني أجنحُتها  األبيض،  ريَشها  فارِدًة 

إلى الصومعة.

اللَّقالُق ال يَراني، لكنَّه يَبدو على َغير عادَته.
طويالً يُحــوُِّم فوق البيوت، قبــل أن يِغلَق 

منطادَه
وَيَقَف وقفَته الشــامخة، ُمفِسحاً املكان 

أَِلنثاه
لِتقاســَمه ليلــة أُخرى مــن الَعزف على 

قيثارة ال َمرئية،
بَْعَد أْن تالشى دُخاُن آخر العربات

واستعادَ البحر َموَجًة بيضاَء
تتهادَى باألسفل مثل تَرتيلِة ليليٍة هادئٍة.

آخُر َسطٍر في القصيدة، 
يُغلُِق اآلن كتاَب الليل على مدينة يَعزُفها 

طائران
دان على الصومعة، يَفتحاِن  ُمتَوحِّ

كتاَب األحالم، وأنا القارئ الوحيُد 
تُخْشِخش كلماتي في الشرفة.

* شاعر من املغرب

في رحيل سامي مهدي.. صاحب مصطلح »الموجة الصاخبة«

غالف الكتاب

اللَّقالقمختارات من االصدارات

لوحة للفنان جبر علوان
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ملونشريط
اليونسكو: 244 مليون طفل »بدون 

مدارس« في العالم
أعلنــت منظمة اليونســكو، أن 244 مليــون طفل عير 
ملتحقني مبدارس في العالم، وهو عدد يتراجع باســتمرار 

منذ 20 عاما غير أنه ما يزال مقلقا.
وأفادت املديرة العامة لليونسكو أودري أزوالي في بيان »ال 
ميكن ألحــد أن يقبل بهذا الوضــع. التربية حق ويجب أن 
نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا احلق لكل 

طفل«.
ومــن أصل الـــ244 مليون طفل غيــر امللتحقني مبدارس 
والذين تتراوح أعمارهم بني 6 سنوات و18 سنة، يعيش 98 
مليون طفل يشكلون %40 من العدد اإلجمالي في أفريقيا 
جنوب الصحراء وال سيما في نيجيريا )20,2 مليون طفل( 
وإثيوبيــا )10,5( وجمهورية الكونغــو الدميوقراطية )5,9) 

وكينيا )1,8(، بحسب أرقام اليونسكو.
وبعدما كانت نســبة الفتيــات أعلى مــن الفتيان بني 
األطفــال غير امللتحقــني مبدارس عــام 2000 )%2,5+ في 
املدارس االبتدائية و3,9+ في املدارس التكميلية والثانوية(، 
لفتت اليونسكو إلى أن التباين »تراجع إلى الصفر« حتى 

لو أنه »ال يزال هناك فوارق محلية«.
وعلى ســبيل املقارنة، ذّكرت اليونسكو بأن أكثر من 400 
مليــون طفل لم يكونــوا ملتحقني مبــدارس عام 2000، 
مشيدة بـ«التقدم« الذي مت إحرازه على هذا الصعيد خالل 
العقدين األخيريــن حتى لو أن وتيرة هذا التقدم »تباطأت 

بشكل كبير في السنوات األخيرة«.

الضوء األزرق يسرع الشيخوخة
قالت دراســة جديدة إن التعرض املفرط للضوء األزرق قد 
يؤثر على شيخوخة األجسام، وأن احلد من التعرض له قد 
يكون استراتيجية جيدة ملكافحة آثار التقدم في الُعمر. 
وأجريت الدراســة في جامعة والية أوريغون باســتخدام 
ذباب الفاكهة، لالشــتراك في املواد الكيميائية املثرة في 

اخلاليا بني الذباب والبشر. 
ونشــرت الدراســة أمس على موقع »فرونتيرز«، وأكدت 
أن ضوء شاشــات التلفزيــون والكومبيوتــر والهواتف 
يؤثر ســلباً على الوظائف اخللوية األساســية، عبر املواد 
الكيميائيــة الضرورية لهــذه اخلاليا لتعمل بالشــكل 
الصحيــح. وإلى جانب تأثير الضوء األزرق على مســتوى 
األيض في اخللية، توصل الباحثون الكتشــاف مقلق آخر، 
هو أن اجلزيئات املسؤولة عن االتصال بني اخلاليا العصبية، 
مثل الغلوتامات، تكون في املســتوى األدنى بعد التعرض 
للضوء األزرق، ما يسبب موتها، وهو ما يفسر تسارع وتيرة 

الشيخوخة. 
ويتعّرض البشــر في اجملتمعات املتقدمــة للضوء األزرق 
بســبب اإلضاءة مبصابيــح LED خالل معظم ســاعات 
اليقظة لكن بنسبة أقل من التي تعريض ذباب الفاكهة 
لها في هذه التجربة، ويعتقد الباحثون أن التأثير يتشابه 

وإن كان بدرجة أقل على البشر.

معرض جديد لألميرة ديانا في الس فيجاس
أفتتح معرض جديد يحتفــي بحياة األميرة الراحلة ديانا 
في الس فيغاس يوم اجلمعة املاضي، بعد أيام من الذكرى 

اخلامسة والعشرين لوفاتها في حادث سيارة في باريس.
يحمل املعرض عنوان »األميرة ديانا: معرض تكرمي«، ويضم 
أكثر مــن 700 قطعة أثرية ملكية أصليــة، مبا في ذلك 
فساتني سهرة وأشياء شخصية أخرى، ويقام في مركز ذا 
شوبس آت كريستالس التجاري اجملاور ملنتجع وكازينو أريا.

وأحد عوامل اجلذب الرئيســية في املعرض، نسخة طبق 
األصل من فســتان زفــاف ديانا، والــذي صممته الفنانة 

البلجيكية إيزابيل دي بورشجراف.
قال ديفيد كوريلي، املنســق واملنتج للمعرض، إن القطاع 
اخلاص بالزفاف في املعرض ألهــم املبدعني لتقدمي باقات 
للضيوف حلفالت الزفــاف اخلاصة بهم داخل غرفة )ويدجن 
أوف ذا سينشــري( »زفاف القرن«، والتــي تتضمن حفال 

كامال وعشاء خاصا بني تذكارات ملكية.
وأضاف »فيغــاس هي عاصمة حفالت الزفاف في العالم. 
هناك 120 ألف حفل زفاف يقام في املدينة كل عام، لذلك 
لدينا هنا هذه الغرفة الرائعة التي حتتفي بأشــهر حفل 

زفاف على اإلطالق مع حتف ال تصدق من حولك«.
وال يقــدم املعــرض معروضات خاصة بديانــا فقط، وإمنا 
يحتوي أيضــا على قطع أثرية تتصــل بالعديد من أفراد 
العائلــة املالكة، مبا في ذلك األمير تشــارلز واألمير وليام 
واألمير هاري، وحتى عناصر مرتبطة بامللكة فيكتوريا من 

القرن التاسع عشر.

الموصل ـ الصباح الجديد:

علــى بــاب داره مــا تــزال عبارة 
واضح،  بخط  مكتوبــة  )مفخخ(، 
وكأنهــا عالمــة تعريفيــة تذكر 
الشاب )احلســن علي(، مبا جرى له 
عندما عــاد إلى منزلهم بعد حترير 
اجلانــب االمين من املوصــل، ألخذ 
كتبه ومالزمه الدراســية لينتهي 
بــه املطــاف بــني احليــاة واملوت، 
بعــد انفجار عبوة ناســفة كانت 

موضوعة خلف باب غرفته.
ويبــدو أن هذه املرحلة املؤســفة 
كانــت الحقة من معاناة بدأت في 
حياة هذا الشاب بعد فقدانه أبيه 
بهجوم مسلح وهو خطيب جامع 
محمــد النــوري في حــي النجار 
في اجلانب األمين مــن املوصل عام 
اجلمعة،  صالة  انتهاء  عقب   ،2013
لكن هذه الظروف لم متنع الشاب 
العشــريني ليســرد قصته التي 
اإلرهاب  يتيم بســبب  تقلبت من 
إلــى معاق كان يريــد االنتحار، ثم 
شــاب طموح اقترب مــن حتقيق 

حلمه بأن يكون طبيباً.

املرحلة السوداء )يتم وداعش 
وساق مبتورة(

على  مقبلة  وفرحــة  بابتســامة 
احلياة مجدداً يروي احلسن تفاصيل 
أمورها من  حياته وكيف تقلبــت 
الشــاب  ويقول  حــال«،  الى  حال 
العشــريني »بعد ان فجعنا بخبر 
استشهاد والدي وهو خطيب احد 
اجلوامع في مدينــة املوصل، تغّير 
كل شيء وأخوتي كانوا جميعهم 
صغاراً في الســن وأصبحت أمام 
اهتم  اعد  ولم  كبيرة  مســؤولية 
بدراستي بســبب ما حدث وحتمل 

املسؤولية مبكراً«.

ولم يكن األحلك قد جاء بعد وفق 
احلســن، إذ يبني أنه »وبعد احتالل 
)داعش( للموصل انتظرت لسنوات 
حتى حتررت وعند عودتي الى املنزل 
آلخــذ كتبــي ومالزمي مــن أجل 
إكمال دراستي وحتقيق حلم والدي 
الذي كان يشــجعني عليه دائماً، 
لم اكــن اعلم ان املنــزل مفخخ، 
عبوة  انفجرت  إليه  دخولي  ومبجرد 
من  هائل  بكم  اصابتني  ناســفة 
الشــظايا وتضررت ساقي اليمني 

وتقريبا تهشمت من الشظايا«.
ويضيــف احلســن أن »حياتي بعد 
هذه احلادثة تغيرت، بل أن كل شيء 
من حولي قد تغيــر وبدأت مرحلة 

الصراع من اجل البقاء«.

20 عملية جراحية وقرار مؤلم
ويبــدو احلســن راضيــا بالقــدر، 
شــخصية  تعكــس  ومالمحــه 
رجــل جنح باتخاذ القرار املناســب 
والتكيف مع الواقــع اجلديد، وهو 
يتحدث عــن املرحلــة التالية من 
العشريني  الشاب  ويوضح  حياته، 
قائالً »أجريــت 20 عملية جراحية 
على مدار عامني متواصلني للعالج 
نتيجة ما أصابني، انهيتها باتخاذ 
قرار ببتر ساقي واخلالص من األلم«.

ويضيف احلســن »لــم أكن أعرف 
طعم الراحة أبداً وأعيش مع األلم 
ورقدت  والتقرحــات  وااللتهابــات 
فــي الفراش متامــاً ال أرى أحدا وال 

أستطيع احلركة«.
ويبني »عندما وصلت الى العملية 

رقم 20 كنت أمــام خيارين إما أن 
أســتمر بإجراء العمليات مع أمل 
بسيط في شــفاء ساقي أو بترها 
نهائياً واتخذت القــرار بالبتر ألني 

لم أعد أحتمل ما يحدث معي«.
ويلفت الشــاب املوصلــي، إلى أن 
»املوضوع لم ينتــه عند هذا احلد، 
وإمنا أجريــت عملية جراحية أخرى 
بعد البتــر، وأزالوا جــزءاً آخر من 
ســاقي بســبب التقرحات ألنهي 

مسلسل عملياتي اجلراحية«.

التفكير باالنتحار
ولديه   ،1994 مواليد  من  احلســن 
أربعــة أخوة أصغر منه مع والدته، 
يروي شــعوره بعد بتر ساقه، »مع 
فقدان والدي ووجود اخوتي الصغار 

وبتر ســاقي، وصلت إلــى مرحلة 
اردت فيها االنتحار، ولكن في حلظة 
ما قررت أن أصمد ألجل روح والدي 

وعائلتي وأن أعود إلى اجملتمع«.

الشمس تشرق مجدداً.. احللم 
بالطبية

وبرغم ما واجهه احلســن علي من 
مآٍس قد ال تتناســب مع عمره، إال 
أنــه ال زال صاحب وجه بشــوش 
ويبتســم أمــام اجلميــع ، برغم 
معاناته من أيام صعبة مر بها، اال 
انها ستكون مجرد ذكرى سيرويها 

ألوالده يوماً ما.
إذ يقــول احلســن أن »بعــد هذه 
إلى  وبقوة  الظروف عدت مجــدداً 
من  منعني  ولكن عمري  الدراسة، 

الدراسة املســائية، ولهذا اجتهت 
نحو الدراســة )اخلارجي(، وحققت 
95 ولكن،  في العام املاضي معدل 
مع ذلك كانت لــدّي مادة لم أوفق 

بها فتركت السنة«.
ويبدو أن ما حدث دراسياً لم يوقف 
هذا الشــاب »املتحــدي«، إذ يقول 
»عدت في هذا العام وانتقلت إلى 
الدراسة االحيائية من التطبيقية 
وبــدأت  والدتــي،  تعلــم  أن  دون 
بالدراسة ملدة تصل الى 14 ساعة 
يومياً، ولــم أعتمد على أي مدرس 
على  أعتمد  كنــت  بل  خصوصي 
مدرســي اليوتيوب ولم أدفع ديناراً 
واحداً، حتــى حصلت على معدل 

97 باملئة«
الطموحــات  ســقف  أن  ويبــدو 
املشروعة لدى هذا الشاب ال يقف 
عند حد، إذ »يطمح احلســن علي 
بدخول كلية الطب مستفيداً من 
معدله احلالــي وكذلك من منحة 
الـ5 درجات االضافية كونه من ذوي 
الشهداء وهذا موجود في القانون 
ليكون املعــدل النهائي 102 درجة 
كلية  لدخول  يؤهلــه  معدل  وهو 

الطب«، حسب ما يروي.
وبينمــا يلملــم أطــراف احلديث، 
يوضح احلســن أن »قراري للخروج 
مــن األزمة كان مصيريــاً وحتولت 
من شــاب يعيش كئيباً وحيداً بني 
أربعة جدران إلى شــاب بات حلمه 
أن يكون طبيبــاً ويصنع له مكانة 

في اجملتمع«.
ويصف الشــاب الطموح شعوره 
»أشــعر  بالقول  النجاح  بعد هذا 
السابق حني كنت  أقوى من  بأنني 
أرى أنني عاجــز عندما كانت لدي 
ســاقان ومتعافياً، أمــا اليوم فال 
أرى اننــي عاجز أو معــاق، وامنا انا 
قوي وســأصنع الكثير لنفســي 

وللمدينة«.

بعد فقده أبيه وساقه ومحاولته اإلنتحار..
«الحسن« يحلم أن يكون طبيبًا

»أماني« العراقية تجوب األبيض المتوسط بفيلم سينمائي

من مآسي الموصل.. 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــف الفنــان العراقــي كاظم 
الساهر عن العديد من األسرار التي 
تتعلق بحياته الشــخصية، وحتدث 
أيًضا عن أعماله الفنية، في ظهور 
خالل  اجلمهور  ترّقبه  نادر،  تلفزيوني 

األيام املاضية.
احلقيقي  اســمه  إن  الفنــان  وقال 
كاظم جبار إبراهيم، واختار لنفسه 
اســم كاظم الســاهر بسبب ما 
تعرض له في بداياتــه، حينما كان 
يسجل أغنية لإلذاعة، وقتها سخر 
منه أحد األشخاص بسبب اسمه” 
كاظم جبار“، وأخبره أن هذا االسم 

يصلح لبائع عصير.
وأضــاف أنه قــرر وقتهــا أن يختار 
اسما فنيا، ووقع اختياره على لقب” 
الساهر“، الذي أكد على نه ال يحمل 
منه شيئا، فهو ال يسهر في حياته 

أبدا، ونادرا ما يقوم باألمر.
باســمه  اعتزازه  علــى  أكد  لكنه 
احلقيقي، مشــيرًا إلــى أنه يحرص 
االســتيقاظ  على  دائما  حياته  في 
مبكرا للغاية، وإذا جتاوزت الســاعة 
الســابعة صباحا يرى أنه تأخر في 

نومه.
وبني أن للتماريــن الرياضية نصيبا 
ويتوقف  يومــه،  بداية  فــي  مهما 

عنها في حال تعرض إلصابة فقط، 
معتبرا أنه يشترط دائما أن تتواجد 
صالة ألعاب رياضيــة في أي فندق 
أو منتجع يقرر النــزول به، وإال فلن 

يتواجد به.
وأوضح كاظم الســاهر في برنامج 
مســاء  الشــاذلي“،  منى  ”معكم 
اجلمعة، أنه يعيــش في عزلة تامة 
على مدار 20 عامــا، حيث ال يخرج 
ويتواجد فيما  بأصدقائه،  يلتقي  وال 
انشغاله  العزلة، بســبب  يشــبه 
بعمله، كما وصف نفسه  الشديد 

بأنه شخص بيتوتي للغاية.
واعتبر النجم امللقــب بالقيصر أن 
جائحة كورونــا كانت هبة من اهلل 
بالنســبة إليه خاصــة وأنه متكن 
من ارتــداء القناع ووضــع النظارة 
والقبعة، والنزول إلى كافة األسواق 
لسنوات  منها  حرم  التي  الشعبية 
بتواجده  للغاية  يفرح  طويلة، وكان 
وســط اجلميــع دون أن يتعرف إليه 

أحد، لذلك أحب األمر كثيرا.
بدايات كاظم الساهر وبالعودة إلى 
بداياتــه قبل الغناء والشــهرة روى 
كاظم الساهر أنه عمل في العديد 
من املهن منذ طفولته، مثل ”حمل 
التراب“، والعمل في معمل نســيج 

وهو في عمر 11 عاما.

وأضاف أنه كان ضعيًفا ونحيال ولم 
يتحمــل العمل في حمــل التراب، 
إني أشيل  ”أصعب شــغل  معلقا: 
تراب، ما قــدرت، أنــا ضعيف، فما 

كنت أستطيع حمله“.
ولفت كاظم الساهر إلى أنه يعتمد 
وامتهن  طفولته،  منذ  نفسه  على 
العديد من املهــن، وعانى في كثير 
من الفترات، لذلك ال يحب االبتعاد 
بداياته  نســيان  أو  النــاس  عــن 
الصعبة والظــروف التي مر بها، 
قائــال: ”الناس طيبــني، وكثيرا ال 

أحب وجــود حراس بيني 
أعيش  داميا  وبينهم، 

بهــذا  نفســي 
أعرف  ألن  الشكل 
ابن  زلت  ما  أنا  إنه 
احلريــة اللي ربتني 
املناطق  اجليران، في 

كان  الشــعبية 
اجلار يســاهم 

فــي التربية 
مثل األب“.

 : كمــل أ و
أن  أريــد  ”ال 

أنسى قسوة 
ما  البدايــات، 

حد يقدر ينساها، في أشياء 

أذتنا مــّرات.. حتى الكابوس يجيني 
حلد اآلن إنه أنا ما زلت جندي أركض 
من  وافز  الصواريخ  صوت  واســمع 
النــوم أقول احلمد هلل أنــا حر.. آخر 
أشــهر، عشــنا  كابوس ميكن من 
بطريقة صعبة جدا بصراحة.. اهلل 
ال يشّوفها حتى للعدو، 
داميا  اهلل يجعــل 
والسالم  احملبة 
كل  في 
 » ن مكا

.

في ظهور تلفزيوني نادر..

كاظم الساهر: أعيش بعزلة تامة منذ 20 عامًا

بغداد - الصباح الجديد:
الوثائقي  العراقــي  الفيلم  يشــارك 
إخراج  أماني، مــن  بعنــوان  القصير 
الفنان فاضل ماهود وسيناريو الفنان 
الراحل ســعد هدابي فــي فعاليات 
مهرجــان األمل الســينمائي الدولي 
بنســخته الثانية في االحتاد األوروبي 
فعالياتــه على منت  التي ســتجري 
الباخرة )كوســتا فيرنزا(، ســتجوب 
البحــر األبيض املتوســط مــن روما 
عاصمة إيطاليا مروراً بعدد من الدول 
األوربيــة، بحضور عدد مــن الفنانني 
العــرب واألجانب ومبشــاركة 8 أفالم 
روائية طويلة و20 فيلما روائياً قصيراً 
من أصل 300 فيلماً من 25 دولة حول 

العالم.
إن  الفنــان فاضــل ماهــود،  وقــال 

»ســعادتي كبيــرة مبشــاركة فيلم 
)أمانــي( فــي مهرجان دولــي كبير، 
أال وهــو مهرجان األمل الســينمائي 
الدولــي الذي يســلط الضــوء على 
النتاجــات الســينمائية ذات الطابع 

اإلنساني املؤثر في اجملتمع«.
وأضــاف، أن »فيلم )أماني( ســيمثل 
العــراق دولياً كونــه الفيلم العراقي 
الوحيــد املشــارك فــي املهرجــان 
الفنانــني  وســيعرض أمــام كبــار 
العرب واألجانب مــع عدد من األفالم 

املشاركة«.
واســتدرك بالقــول: »أمتنــى أن ينال 
الفيلــم إعجاب احلاضريــن وأنا واثق 
من ذلك كونه يتناول حالة إنســانية 
مأساوية تتناول قصة فتاة عراقية من 
محافظة الناصرية اســمها )أماني( 

فقدت ســاقيها نتيجة عمل إرهابي 
جبان«.

ورئيس  قــال مؤســس  مــن جانبه، 
مهرجــان األمل الســينمائي الدولي 
إن  اللوند،  فــادي  اللبنانــي  الفنــان 

»املهرجان واحد من مهرجانات قليلة 
القضايا  يتناول  العالم  على مستوى 
اإلنســانية  الســينمائية  الفنيــة 
التــي تتعلق باألشــخاص مــن ذوي 
االحتياجات اخلاصة أو الذين يعيشون 

في ظل ظروف اجتماعية غير عادية«.
وأضاف، »نســعى فخوريــن أن يكون 
مهرجــان األمل الســينمائي الدولي 
هو املهرجــان األول الذي يقدم أفكاراً 
متميزة متجــاوزاً كل احلدود براً وجواً 

وبحراً«.
وتابــع، »اخترنــا أن نقــدم املهرجان 
لهــذا العام بشــكل غير مســبوق 
على مســتوى أوروبــا والعالم وذلك 
من خــالل دعوة صناع األفالم وأعضاء 
واإلعالميني  والفنانني  التحكيم  جلان 
املكرمــني حلضــور حفلــة االفتتاح 
الثانية  دورته  الرسمي للمهرجان في 
لعــام 2022 بتاريــخ 27 أيلول املقبل 
في متام الساعة الثامنة مساًء وعلى 
فيلليني(  )فيدريكــو  ســينما  قاعة 
نســبة إلى اســم اخملــرج اإليطالي 

الراحل في العاصمة اإليطالية روما«.
اخلتام ســيتضمن  أن »حفل  وذكــر، 
توزيع اجلوائز لألفالم الفائزة على منت 
إلى  العودة  الباخرة ومن ثم  مســرح 
روما«، الفتاً إلى أن »الفنانني املكرمني 
في املهرجان هم الفنانة ليلى علوي، 
والفنان  الهــام شــاهني،  والفنانــة 
أحمد بدير، واخملرج الســينمائي هاني 
كارمن  اللبنانيــة  والفنانة  الشــني، 
لبس، والفنان اللبناني سعد حمدان، 
والفنان الكويتي داوود حســني، وعدد 
األوروبية، إضافة  الســينما  من جنوم 
إلــى أن املهرجــان ســيكرم ثالثــة 
القدرات  ذوي  إعالميني مصريني مــن 
اخلاصة وســتكون جائزتهم باســم 
الشــهيدة الصحافية الفلسطينية 

شيرين أبو عاقلة«.

وجبة فالفل تدخل 90 ميسانيا المستشفى
ميسان ـ الصباح الجديد:

تســببت وجبــات فالفــل في 
تسمم غذائي لنحو 90 شخصا 
فــي محافظــة ميســان، في 
حادثة هي الثانية من نوعها في 

احملافظة خالل أقل من عام.
وقالــت مصــادر في شــرطة 
»مت  إنه  البالد،  ميســان، جنوبي 
90 حالة إصابة  تســجيل نحو 

بالتســمم جّراء تنــاول وجبات 
الفالفــل مــن أحــد املطاعم 
الشعبية في قضاء اجملر الكبير، 
للمستشفيات  املصابون  وهرع 

لتلقي العالج«.
ذاتهــا،  املصــادر  وبحســب 
»فمعظــم املصابــني بحالــة 
جيدة، وخرجــت غالبيتهم من 
املستشــفيات، بينمــا بــدأت 

الســلطات اخملتصة حتقيقا مع 
املسؤولني عن املطعم الشعبي، 

ملعرفة سبب هذا التسمم«.
التحقيقــات،  انتهــاء  وحلــني 
فرضت السلطات األمنية طوقا 

على املطعم، وأمرت بإغالقه.
وتنتشر مطاعم الفالفل بشكل 
كبير في أغلب محافظات البالد، 
إذ تعــد من األكالت الشــعبية 

الرائجة، وتعــد أكلة متكاملة 
مــن ناحية اجلمع بــني القيمة 
الغذائيــة العاليــة والكلفــة 
القليلة؛ وهو ما يجعلها قريبة 

ألصحاب الدخل احملدود.
اجملر  قضــاء  مستشــفى  وفي 
ل عدم  العام، حتدث طبيب، فضَّ
ذكر اسمه، عن أعراض التسمم 
املصابني، ومنها  بدت على  التي 

الغثيان والتقيؤ وألم في البطن 
وإســهال، لكنهم تلقوا العالج 
الــالزم وخرج أغلبهــم، وبقيت 
الســتكمال  احلــاالت  بعــض 

العالج.
التســمم  هــذا  ســبب  وعن 
الغذائــي، أرجعــه الطبيب في 
التشــخيص األولــي لبعــض 
احلــاالت إلى وجــود ملوثات في 

الطعام، كالفيروسات واجلراثيم 
املعدية.

وهذه ليســت أول مرة تتسبب 
فيها وجبات الفالفل املسمومة 
في إحداث حاالت تسمم بالبالد، 
في نوفمبر املاضي تسمم أكثر 
250 شخصا، وفي احملافظة  من 
ذاتها .وفي حينها توفي شخص 

من جراء هذه الوجبة الفاسدة.
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لندن ـ وكاالت:

الــدوري اإلجنليزي  رابطة  تنــوي 
املمتــاز عقد اجتمــاع طارئ مع 
جلنة احلكام ملراجعة آلية تشغيل 
الفيديو املساعد للحكم  تقنية 
األخطاء  مــن  بعــد سلســلة 
عقب  ذلك  للجدل.يأتــي  املثيرة 
االعتراضات الكبيرة التي خرجت 
بعــد القــرارات املثيــرة للجدل 
للحكام في اجلولة احلالية، حيث 
مشــكوك  أهدافاً  احلكام  ألغى 
الرابطة  صحتها.وطالبــت  في 
قرارات  مبراجعــة  احلــكام  جلنة 
إلغاء هدف نيوكاسل يونايتد في 
مباراته مع كريستال باالس التي 
انتهت بالتعادل السلبي، وكذلك 
هدف وســت هام فــي مواجهة 
تشيلســي التي خسرها بهدف 

إلثنني.
من جهة أخــرى، ضاعف برايتون 
من جراح ضيفه ليســتر سيتي 
فــي بطولــة الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم في املوســم 
احلالــي، بعدما تغلــب عليه 5 / 
2، أمس، في املرحلة السادســة 
للمسابقة.وارتفع رصيد برايتون، 
االنتصارات  نغمة  استعادة  الذي 
املاضية  املرحلة  التي فقدها في 
فولهام،  أمام  املباغتة  بخسارته 
إلى 13 نقطة فــي املركز الرابع 

بترتيــب املســابقة.في املقابل، 
تلقى  الذي  توقف رصيد ليستر، 
التوالي  على  اخلامسة  خسارته 
في املسابقة، عند نقطة واحدة، 
ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، 
في  الكارثية  بدايتــه  مواصــا 

البطولة هذا املوسم.
فــوزا صعبا  توتنهــام  وحقــق 
علــى ضيفه فولهــام، بهدفني 
، على ملعب ســبيرز،  لهــدف، 
السادسة  اجلولة  مباريات  ضمن 
هدفــي  للبرمييرليج.وســجل 

توتنهام في املبــاراة إمييل إميريك 
هويبيــرج وهــاري كــني، بينما 
ميتروفيتش  ألكســندر  سجل 
الوحيد.وبحسب  الضيوف  هدف 
لإلحصائيات،  »أوبتــا«  شــبكة 
ميتلــك توتنهــام 14 نقطة من 

ست مباريات في الدوري اإلجنليزي 
انتصارات   4( املوسم  هذا  املمتاز 

وتعادلني(.
وأشــارت الشــبكة إلى أن هذا 
العدد من النقاط هو أعلى رصيد 
وصل لــه توتنهــام تاريخيا، في 

املوســم،  من  املرحلة  هذه  مثل 
2016-17.جدير  موســم  منــذ 
بالذكر، أن توتنهام جنح خال هذا 
الثاني  املركز  احتال  في  املوسم 
في جــدول ترتيــب البرمييرليج، 
الفريق  له  ترتيب وصــل  كأعلى 

طوال تاريخه.
إلــى ذلك، طــرد الهولندي إريك 
الفني ملانشستر  املدير  تني هاج، 
يونايتــد، 5 العبــني مــن غرفة 
مابــس الشــياطني احلمر هذا 
لصحيفــة  املوســم.ووفقا 
»ميــرور« البريطانية، فإن قائمة 
عددا  تضم  يونايتد  مانشســتر 
كبيرا من الاعبني هذا املوســم، 
ما ال يتناســب مع حجم غرفة 

املابس في مركز التدريبات.
وأشــارت إلــى أن غرفــة املابس 
تســتوعب 24 العبا كحد أقصى، 
لذا طرد تني هاج 5 العبني إلى غرفة 
املابــس اخلاصة بفريــق حتت 23 
عاما، كي يضم الصفقات اجلديدة 
إلى الفريق.وخرج من غرفة املابس 
احلمــر،  للشــياطني  الرئيســية 
اخلماســي »فيل جونــز وبراندون 
وتيجني  توانزيبي  وأكسل  ويليامز 
وشــوال شــوريتير«.وكان  ميندي 
مانشستر يونايتد تعاقد مع تيريل 
إريكسن  ماالســيا وكريســتيان 
وليســاندرو مارتينيز وكاسيميرو 
وأنتونــي ومارتــن دوبرافكا خال 

امليركاتو الصيفي املنصرم.

توتنهام يعادل رقمه التاريخي

رابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز تراجع عمل تقنية الفار
بيروت ـ وكاالت:

تــوج القطــري ناصر صالــح العطية بطا 
للقب النســخة الرابعــة واألربعني من رالي 
لبنــان الدولــي، اجلولة األخيرة مــن بطولة 
الشــرق األوســط للراليات للموسم 2022، 
التي أقيمت أمس، وذلك للمــرة الثانية في 

مسيرته.
صحبة  بالرالــي  العطيــة  تتويــج  وجــاء 
ماحــه الفرنســي ماثيو بوميــل على منت 
سيارة »فولســفاكن بولو جي تي آي«، بعد 
احتفاظه فــي جولة األمس بصدارة الترتيب 
احتاله  للمنافســات عقــب  املؤقت  العام 
املركز األول، وتصدره املرحلة االســتعراضية 
املاضي.وبلغت  اجلمعة  أقيمت مســاء  التي 
املسافة اإلجمالية لرالي لبنان، الذي يشكل 
اجلولة اخلتامية من بطولة الشــرق األوسط، 
478.83 كم، منها 286.53 كم طول املراحل 
10 مراحل.وسيطر  اخلاصة للسرعة وعددها 
الســائقون اللبنانيون بشــكل واضح على 
لقب رالي بادهــم، حيث ميلك روجيه فغالي 
الرقم القياســي في عدد مرات الفوز برصيد 
15 لقبا، يليه جان بيار نصر اهلل بثاثة ألقاب.
وأحــرز اإلماراتي محمد بن ســليم اللقب 4 
مرات، فيما حقق السعودي عبداهلل باخشب 

اللقب مرة واحدة.

العواصم ـ وكاالت:
متكن ماكس فيرســتابن من الفوز بســباق 
اجلائزة الكبرى الهولندي، ضمن منافســات 
بطولة العالم لسيارات الفئة األولى )فورموال 
1(.وهذا هو عاشــر انتصار لفيرستابن خال 
العام اجلاري، والرابع على التوالي، وقد حققه 
في باده على حلبة زاندفورت، في الســباق 

اخلامس عشر ضمن منافسات هذا املوسم.
وجاء في املركز الثاني البريطاني جورج راسل 
)مرســيدس(، بينما حل سائق موناكو شارل 
البريطاني  رابعا  )فيراري(.وحــل  ثالثا  لوكلير 
لويس هاميلتون )مرســيدس(، فيما جاء في 
املركز اخلامس املكســيكي تشــيكو بيريز.
وستقام منافسات السباق املقبل على حلبة 
مونزا.ويتصــدر البطولة ماكس فيرســتابن 
ب310 نقــاط، يليه في املركز الثاني شــارل 
لوكليــر ب201 نقطــة، وهو نفــس رصيد 

تشيكو بيريز.

العطية بطال لرالي 
لبنان الدولي

فيرستابن يواصل 
انتصاراته في فورموال 1

جانب من مباراة توتنهام وفولهام بالدوري اإلجنليزي

روما ـ وكاالت:
يواجــه األرجنتينــي أنخيل دي 
يوفنتــوس، خطر  ماريــا، جناح 
الغياب عن مباراة فريقه املرتقبة 
أمــام باريس ســان جيرمان، غد 
الثاثاء، مبلعــب حديقة األمراء، 
مبنافســات اجلولة األولى من دور 

اجملموعات لدوري أبطال أوروبا.
"توتــو  صحيفــة  وبحســب 
سبورت" اإليطالية، فإن دي ماريا 
الساق،  ربلة  تعرض لإلصابة في 
خال أحداث الشــوط األول من 

مبــاراة األمس أمــام فيورنتينا، 
وخرج بعد مرور 45 دقيقة فقط.

يوفنتوس  تدريبــات  أن  وأضافت 
أمس، ستحدد  أول  التي ستقام 
موقف الاعب من املشاركة في 

اللقاء املقبل.
وكان دي ماريا قد تعرض لإلصابة 
بأول مباراة  املقربة،  العضلة  في 
له مع يوفنتوس خال املوســم 
بالدوري،  أمام ساســولو  اجلاري، 
وعــاد أمــام ســبيزيا باجلولــة 

الرابعـة.

الجزائر ـ وكاالت:
عقد اجتماع اجلمعية العمومية 
لاحتاد اإلفريقــي لتنس الطاولة 
باجلزائر، علــى هامش احتضانها 
بطولة إفريقيا للرجال والسيدات.

منح  العمومية،  اجلمعية  وقررت 

تونــس شــرف تنظيــم بطولة 
2023.  ومثل  إفريقيــا للرجــال 
تونــس فــي االجتمــاع لطفي 
الطاولة  احتاد كــرة  رئيس  قرفال 
وعضو املكتــب التنفيذي لاحتاد 
نائبه.  مــاك  وفوزي  اإلفريقــي، 

تونس -ألول مرة-  وسوف حتتضن 
بطولة العالم للشباب في كانون 
أول املقبل، حيث تضم مسابقات 
والزوجي  والزوجي  والفردي  الفرق 
مختلط ألقل من  15 ســنة و19 

سنة إناث وذكور.

جدة ـ وكاالت:
اســتكملت إدارة االتفاق الســعودي، 
أمس، إجــراءات التعاقد مــع املدافع 
املقدوني، داركو فيلكوفسكي، ليدافع 
الدهنــاء حتى عام  ألوان فــارس  عن 

التوقيع مساء  مراســم  2024.وجرت 
اليــوم في قاعــة املؤمتــرات، بحضور 
لنادي االتفاق، معاذ  التنفيذي  الرئيس 
العوهلــي.  وكان داركو قد خضع، إلى 
جانــب البرازيلي فيتينيــو، لتدريبات 

خاصة أمس.. وسينتظم الاعبان في 
التدريبات اجلماعية، التي سيستأنفها 
فارس الدهناء اليوم االثنني، استعدادا 
الســتضافة الباطن ضمن منافسات 

اجلولة ال3 لدوري احملترفني السعودي.

دي ماريا مهدد بالغياب 
عن موقعة يوفنتوس وباريس

تونس تضيف تنس طاولة افريقيا

االتفاق يعزز دفاعه بصفقة مقدونية

العواصم ـ وكاالت:
اإلســباني  التنس  العــب  أكد 
إلى  تأهل  الذي  ألكاراز،  كارلوس 
دور الـــ 16 من بطولــة أمريكا 
املفتوحــة للتنس، أنه يشــعر 
هذه  فــي  شــديدة«  »براحــة 
البطولة، وأشار إلى أن مشاعره 

تتحسن مع تخطيه األدوار.
وأوضــح فــي مؤمتــر صحفي 
األمريكي  علــى  تغلبه  عقــب 
املصنف  بروكســبي،  جنسون 
)6-3(: »في  بنتيجــة  43 عامليا، 
اآلن(  )حتى  الثاث  املباريات  هذه 
لعبت على مســتوى عال لكن 
بتحسن؛  أشــعر  فشيء  شيئا 
مبســتوى أفضل«.وتابع: »أود أن 
أقــول إن األفضل فــي العالم 
يقدمون دائما مســتوى أفضل 
في األسبوع الثاني )من بطوالت 
يستفيدون  حيث  سام(،  جراند 
مــن اجلــوالت األولــى ملواصلة 
التحســن. أعتقد أن هذا هو ما 

أفعله‹‹.
ولم يخسر ألكاراز أي مجموعة 
بعد في مبارياته الثاث في هذه 
النســخة من بطولــة أمريكا 
املفتوحة، وســيواجه في دور الـ 
16 الكرواتي مارين تشــيليتش.

وأضاف: »أود أن أقول إنها كانت 
أفضــل مبــاراة لي حتــى اآلن 
)...(. أنا ســعيد للغايــة بأدائي 
اليوم«، مشــيرا إلى أنه يقضي 
البطولة.وتابع:  في  ممتعا«  »وقتا 

»احلقيقة هي أن لدي ثقة كبيرة 
اآلن فــي لعبي؛ وفي جســدي؛ 
امللعب«.وبهذا  وفي شعوري في 
الذي  ألــكاراز،  أضاف  االنتصار، 
وصل فــي عــام 2021 إلى ربع 
النهائي في البطولة التي تقام 
فــي نيويورك، إجنازيــن جديدين 
ولكــن  القصيــرة،  ملســيرته 

املذهلة حتى اآلن.
من ناحية أخــرى، أصبح أصغر 
العــب منــذ بيت ســامبراس 
يصل إلــى دور الـ 16 في بطولة 
أمريكا املفتوحة في نســختني 
متتاليتــني )األمريكــي فعــل 
و1990(.وعاوة   1989 فــي  ذلك 
علــى ذلك، هذا هــو الفوز رقم 
47 أللــكاراز في عــام 2022، مما 
يجعله أكثــر العب تنس حقق 
انتصارات متقدما على اليوناني 
تسيتسيباس.وقال  ستيفانوس 

ألكاراز: »العام لم ينته، وما زال 
بإمكان العبــني أن يتجاوزوني«، 
لكنه، مع ذلــك، يعتقد أن هذا 
يعكس  االنتصــارات  من  العدد 
أنه لعب تنس جيــدا »ملدة عام 

كامل تقريبا«.
الفوز  بإمكانية  يتعلــق  وفيما 
باللقب، وهو األمــر الذي فعله 
ســامبراس على وجه التحديد 
في املرة الثانية التي وصل فيها 
إلى دور الـ 16 في بطولة أمريكا 
املفتوحة، رد ألكاراز بابتســامة 
قائا: »آمــل ذلك«، لكنه أوضح 
أنــه ما زال يعتبــره هدفا بعيد 
للغاية.واختتم: »أرى ذلك بعيدا 
للغايــة اآلن. إن امتاك الكأس 
بني يدي ســيكون بالطبع حلما 
الوقت  في  لكن  لي،  بالنســبة 
احلالــي أرى أنــه مــا زال بعيد 

املنال‹‹.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلن نادي الشــارقة اإلماراتي، 
انتقال  علــى  موافقتــه  عن 
العبــه الكونغولي بن ماالجنو، 
إلى صفوف نادي قطر القطري.
ولــم يعلن الشــارقة، عن أي 
تفاصيــل أخرى عــن صفقة 
العبــه الــذي مت التعاقد معه 
في يوليو/متوز 2021، قادما من 

الرجاء البيضاوى املغربي.

ولــم يقــدم بن ماالجنــو )28 
عامــا(، املســتوى املتوقع مع 
التعاقد معه،  الشــارقة عند 
بعقد ميتد ل 3 مواســم، وكان 
وقتهــا مرشــحا للعــب في 
ماالجنو  الزمالك.وغادر  صفوف 
الــدوري املغربي وفــي رصيده 
الثاني  املركز  محتا  هدفا،   16
فــي صــدارة الهدافني، خلف 
أيوب الكعبــي، مهاجم الوداد 

هدفا.وأشــارت  ال18  صاحب 
رحيله  اإلعــان عن  قبل  أنباء 
إلى قطــر، عن إمكانية رحيله 
إلــى األهلــي املصــري، قبل 
األمر،  الشــارقة  يحســم  أن 
بإعانه عن الصفقة.ويذكر أن 
الشــارقة تغلب مساء أمس، 
على مضيفه شــباب األهلي 
(2-0(، فــي اجلولــة األولى من 

دوري أدنوك للمحترفني.

مدريد ـ وكاالت:
عــاد أوساســونا إلــى درب 
االنتصــارات بالفــوز علــى 
بهدفني  فاييكانو  رايو  ضيفه 
الرابعة من  لواحد في اجلولة 
الدوري اإلســباني »ال ليجا«.
في  األرض  أصحــاب  تقــدم 
 ،)54( أوروز  إميــار  عبر  البداية 

لكــن الضيــوف تعادلوا عن 
.)75( لوجون  فلوريــان  طريق 
وحينما كانــت املباراة تلفظ 
متكــن  األخيــرة  أنفاســها 
أوساسونا من تسجيل هدف 
جارســيا  روبن  بتوقيع  الفوز 

سانتوس.
يتعافــى  الطريقــة  بهــذه 

في  خســارته  من  أوساسونا 
اجلولة املاضية من ريال بيتيس 
ويرفــع رصيده إلى 9 نقاط في 
مؤقتا.بالنســبة  الرابع  املركز 
بخســارته  فمني  رايــو،  إلى 
الثانية علــى التوالي ليصبح 
فــي رصيــده أربع نقــاط في 

املركز الثالث عشر.

ألكاراز يحلم بتكرار إنجاز بيت سامبراس

الشارقة يعلن رحيل بن ماالنجو إلى قطر

أوساسونا يعود إلى درب االنتصارات 
في الدوري اإلسباني

دي ماريا

ألكاراز
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منتخبنا ببناء االجسام 
بطال لقارة آسيا 

اتحاد اليد يسمي المالك 
التدريبي للمنتخب النسوي 

الزوراء يواجه أالنيا 
سبور وديا

عالء خلف يقود الطائرة 
استعدادًا للبطولة العربية

متابعة ـ الصباح الجديد:
توج منتخبنا الوطني لبناء االجسام بلقب كاس اسيا 
للمرة الثانية على التوالي وســط منافسة اكثر من 
35 دولة اســيوية ليحل اوالً على اســيا و ايران ثانياً 

واالمارات ثالثاً.
وياتي هذا االجنــاز العظيم نتيجــة التخطيط الذي 
عمــل عليه االحتاد العراقي طيلة الســنوات املاضية 
الجل التربع على العرش االسيوي للسنة الثانية على 
التوالــي بعد ان غاب اكثر من 35 ســنة عن التتويج 

بالذهب االسيوي 
وفي حديث خاص ملوقعنا اعرب فائز عبد احلســن عن 
فرحه وســعادته بهذا اإلجناز الكبيــر واحملافظة على 
اللقب االسيوي للســنة الثانية على التوالي شاكراً 
اخوته االعضاء واملدربني والالعبني الذين كانو جميعاً 
كخلية نحل من اجل رفع راية اهلل اكبر في هذا احملفل 
الكبير واعداً بتقدمي اجناز كبير في بطولة العالم بعد 
شهرين من االن في اسبانياً مطالباً السادة املسؤولني 
واصحاب الشأن االلتفات الى هذه الرياضة وابطالها 
ودعمهــا لتحقيق اجنــازات أكبر في االســتحقاقات 

املقبلة.

حسام عبد الرضا*
اعلــن االحتاد املركــزي لكرة اليد عن تســمية املالك 
اإلداري والتدريبي ملنتخبنا الوطني النسوي لكرة اليد 
ويتكون من بيجان ابراهيم مشــرفا على املنتخب  و 
ياسر جاســم مديرا للمنتخب و حمودي ناصر مدربا 
للمنتخــب وحيدر جبــار مدربا مســاعدا وزياد امير 
مدربــا حلراس املرمــى.. وجاء ذلك تزامنــا مع بطولة 
الدوري النســوي واملقــام في محافظــة اربيل حيث 
ســيتم اختيار عناصر املنتخب لالستعداد واملشاركة 

بالبطولة االسيوية التي سوف تقام بكوريا اجلنوبية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

متابعة ـ الصباح الجديد:
توجــه امس وفد فريق الــزوراء ، إلى مدينــة أنطاليا 
التركية للدخول في معســكر تدريبي يســتمر ملدة 
أســبوعني، تتخلله إقامة مباريات جتريبية، استعدادا 
للدوري املمتاز.وقال عبد الرحمن رشيد عضو مجلس 
إدارة الزوراء »فريقنا شــد إلى مدينة أنطاليا التركية، 
بغية الدخول في معســكر تدريبي يستمر من الرابع 
وحتى الثامن عشــر منأيلول اجلاري«. وأضاف رشــيد: 
»منهاج املعسكر يتضمن خوض مباريات جتريبية أمام 
األندية التركية املتقدمة، ومنها أالنيا سبور وأنطاليا 
ســبور، إضافة إلى تكثيف الوحــدات التدريبية لرفع 
معدل اللياقة البدنية لالعبني« وأشــار: »املعســكر 
التدريبي ســيكون فرصــة مثالية للجهــاز الفني 
بقيادة أيوب أوديشو للوقوف على مستويات الالعبني، 
والتعرف على مالمح التشــكيلة األساسية، بتواجد 
نخبة من العناصر احملليــة واحملترفة«.وختم: »فريقنا 
عازم في املوســم اجلديد على الظهور مبســتوى مميز، 

واملنافسة على بطولتي الدوري والكأس«.

المكتب االعالمي التحاد الطائرة
مــن املقرر ان منتخبنا الوطنــي للكرة الطائرة أمس، 
أولى وحداته التدريبة في محافظة أربيل اســتعداداً 
للبطولة العربيــة التي ســتحتضنها مدينة أربيل 
العراقية مطلع شهر تشرين الثاني من العام احلالي.
وقال االمني العــام لالحتاد محمد بهيــر أن منتخبنا 
الوطني،ســيخوض أولى الوحــدات التدريبية بقيادة 
املدرب عالء خلف الذي سيقود كتيبة أسود الرافدين 
في احملفل العربي.وأضاف ان االحتاد سمى حازم محمد 
مديــراً إداريــاً للمنتخب الوطني ملــا ميتلك من خبرة 
سيما ان البطولة ستكون في بلدنا احلبيب بعد غياب 

اكثر من ثالثة عقود.

بغداد ـ صكبان الربيعي:

الطائرة  املركــزي للكرة  قرر االحتاد 
الدوري  بطولــة  مباريات  انطــالق 
املمتــاز للموســم اجلديــد يــوم 
األول  العشرين من شــهر تشرين 
منها  ناديــا   16 مبشــاركة  املقبل 
التي شــاركت  تلك  أربعة عشــر 
املنتهي  املوســم  منافســات  في 
األول  الفريقــني  إلــى  باالضافــة 
والثاني ببطولة دوري أندية الدرجة 
االولى والتي تختتم منافساتها في 

االيام القليلة املقبلة.

نظام الدوري مبشاركة 16 نادياً
التي سبق   14 الـ  مبشاركة االندية 
لها املشــاركة في دوري املوســم 
املنتهــي إلــى جانــب الفريقــني 
األول والثانــي ببطولــة تصفيات 
الدرجة االولى يرتفــع عدد االندية 
ناديا تقســم   16 إلــى مجمــوع 
بحســب  مجموعات  اربــع  إلــى 
»الشمالية  هي  اجلغرافية  املناطق 
واجلنوبيــة والوســطى والغربية« 
بحســب تصنيف االحتــاد املركزي 
للكرة الطائرة حيث ميثل العاصمة 
بغــداد انديــة الشــرطة واجليش 
اجلنوبية  املنطقة  وميثل  والصناعة 
غاز  ناديا  البصــرة  من محافظــة 
اجلنوب والبحري بطل دوري املوسم 
املاضي ووصيفــه ويرافقهم ممثلوا 
املناطــق من املنطقة الشــمالية 
اندية أربيل والبيشمركة ومصافي 
ثم  وقــره قوش  ودوكان  الشــمال 
نادي القاســم من منطقة الفرات 
االوســط اضافــة ألنديــة حديثة 

التي  الشــهداء  ومدينة  واحلبانية 
باملنافســة  الثاني  التصنيف  متثل 
من حيــث القوة واملقــدرة الفنية 
مقارنة بفرق االنديــة االخرى التي 
تقف في الصف األول بالنزاع على 
اللقب ونقصد الشــرطة والديش 
وغاز اجلنوب والبحري والبيشمركة 

وأربيل.

صعود افضل ثمانية اندية 
وفي ضوء نتائــج تصفيات بطولة 
املناطق االربع يترشح األول والثاني 
مــن كل منطقة للعــب بطريقة 
الذهاب واإلياب بــني افضل ثمانية 
الربعة  االنديــة  ترتقي  ثــم  اندية 
االحســن إلــى منافســات املربع 

الذهبــي والتي ســتكون محطة 
اخيرة ملعرفة مــن هو بطل الدوري 
ووصيفــه وبالتالــي صاحب املركز 
الثالــث عبــر نتائجهــم في هذه 

احملطة احلاسمة.

احملترفون نقاش مرهون إلرادة 
ممثلي األندية

كلنا يعرف أن النظام الذي اعتمده 
احتاد الكــرة الطائــرة املركزي في 
املواســم السابقة يقر  منافسات 
للمشــاركة  نادي  لكل  الســماح 
له  واحــد كان  بالعــب محتــرف 
التأثير املباشــر في تطور املستوى 
وزيــادة اخلبرة احملليــة.. ولكن برزت 
هذا املوســم وقبل انطالق مباريات 

اراء بعض ممثلي فرق  الدوري اجلديد 
االندية بالســماح ملشاركة العبني 
محترفني اثنني مع كل نادي في حني 
وقــف الكثير موثق يالضد من هذا 
القرار وخاصة االندية الفقيرة التي 
ال متتلك امليزانية املالية املناســبة 
وبصورة أخــرى هي التــي اعتادت 
احتالل املراتب املتأخرة في املواسم 
املاضية، مشــيرين بأن مشــاركة 
العبــني محترفني اثنــني من اصل 
امللعب تقليل  ســتة العبني داخل 
املواهب العراقيــة ومن ثم بالتالي 
يكون مردوده سلبي على تشكيلة 
املشــاركات  في  الوطني  املنتخب 

الدولية.

هل يرتقي نادي ثالث إلى منصة 
التتويج؟

اندية  دوري  منافســات  في  اعتدنا 
العراق املمتاز بالكرة الطائرة خاصة 
في املوسمني االخيرين انب نشاهد 
العبو نــادي غاز اجلنــوب والبحري 
وهم يتنافســون بقــوة ملن يكون 
موقع الصدارة وال غرابة في ذلك اذا 
علمنا انب اغلبهم ميثلون الصفوة 
اخملتارة لتشكيلة املنتخب الوطني 
حيــث التدريب العلمي الســليم 
ولكن  احلديثــة  اللعب  وتكتيــات 
يتوقع البعض من اهل االختصاص 
والدرايــة بأن وجود اكثــر من نادي 
منافس لهمــا لالرتقاء إلى منصة 
االنتقاالت  بعــد  خاصة  التتويــج 
التي شــملت البعض من الالعبني 
املقدرة  فــي  املهمــني  الدوليــني 
االندية االخرى وهو  إلى  الهجومية 
ســالح ذو حدين جلميع فرق االندية 

التي يشملها هذا األمر.

دوري الكرة الطائرة الممتاز يبدأ يوم 20 تشرين األول المقبل
بمشاركة 16 ناديًا وسط توقعات ان يشهد إثارة وندية 

تقرير 

حسين الشمري

باشر املدرب شاكر سالم اولى وحداته 
التدريبية مع املنتخب الوطني للصم 
لكرة القدم منتصف االسبوع املاضي 
اخلارجية  لالســتحقاقات  استعدادا 
املقبلة، وقال رئيس احتاد العاب الصم 
حســنني محمد علي باشــر املدرب 
اجلديد شــاكر ســالم اولى وحداته 
التدريبية مــع منتخبنا للصم بكرة 
القدم خلفا للمدرب السابق الدكتور 
للمشاركات  حتضيرا  الربيعي  كاظم 
اخلارجية التــي تنتظر منتخبنا خالل 

الفترة املقبلة.

سيرة إيجابية للمدرب 
واضاف رئيس االحتــاد ان اختيارنا وقع 
على املدرب شاكر سالم من بنب عدة 
مدربني  من خالل قراءتنا بدقة ومتعن  
التدريبية كونه عمل  الى مســيرته 
القطرية  االندية  مدربا محترفا مــع 
للفئــات العمريــة  لفتــرة طويلة 
ابجابية  فضال  نتائــج  وحقق معها 

على شــخصيته احملببة  التي يتمتع 
بها ومنها الهدوء املميز الســيما وان 
منتخبنــا بحاجة ماســة الى مدرب 
بهذه املواصفات االخالقية واالنسانية 
الرائعــة فضــال علــى امكانياتــه 
املواصفات  اجليدة كل هذه  التدريبية 
منحتنــا كادارة احتــاد الثقة لالتفاق 
معه لتولي مهمــة تدريب منتخبنا 

استعدادا للمشاركات املقبلة.

الضوء األخضر للتعاقد 
واشار محمد علي الى ان توقع العقد 
الرســمي معه ســيتم خالل االيام 
املقبلة ونحن كاحتاد قد فاحتنا املكتب 
التنفيذي للجنة الباراملبية برئاســة 
الدكتــور عقيل حميــد واخوته في 
املكتب التنفيذي وقد منحونا الضوء 
االخضر فــي تولي املهمــة للمدرب 
اجلديــد ومن املؤمل ان تشــهد االيام 
املقبلــة توقع العقد معــه في مقر 
رئيس  بحضــور  الباراملبية  اللجنــة 
اللجنــة الدكتــور عقيــل واعضاء 
املكتــب التنفيــذي بعد مباشــرته 

ملهمته اجلديدة مع منتخبنا.

خبرات وشباب وتعاون 
وبني حسنني ان الهدف الرئيسي من 
التعاقد مع املدرب شــاكر سالم هو 
لغرض  بناء منتخب قوي يجمع مابني 
اخلبرة والشباب اذ اننا سنفتح الباب 
لتعزبز صفوف  اختبارات جديدة  امام 
املنتخب بعناصر شــبابية قادرة على 
النهوض بكــرة الصم لتقدمي افضل 
املستويات في احملافل الدولية غير ان 
تواجهنا مهمة واحدة فقط نســعى 
جاهدين حللها من خــالل النعاون ما 
بــني وزارة الشــباب والرياضة الراعي 
االول للرياضــة في العــراق واللجنة 
الباراملبية الى منحنا الوقت املناسب 
الجراء وحداتنــا التدريبية عصرا بدال 
التدريبية  بالوحــدات  االكتفــاء  من 
صباحا وهذا ما قد شكونا منه كثيرا 
اذ ان املــالكات التدريبية  الســابقة 
كانــت تامل بان يكــون لدبنا ملعب 
خاص بنا نتــدرب به كفيما نشــاء 

ووقت ما نشاء.

تدريبات في ملعب الوزارة 

اال ان وزارة الشباب والرياضة قد فتح 
امامنا مشكورة ملعب العبنا الدولي 
الراحــل علــي كاظم خــالل الفترة 
الصباحيــة فقط نظرا النشــغاله 
التدريبية  الوحــدات  باجــراء  عصرا 
ملنتخبــات الفئــات العمريــة وهذا 
يضعنــا ويضع املــالك التدريبي في 
ملعب  توفر  لعــدم  مواقف محرجة 
باجواء  التدريبيــة  الوحــدات  الجراء 

بعيدا عن حرارة اجلو.

منتخب قوي على الصعيد 
اخلارجي 

وأنهــى رئيــس احتاد الصــم حديثه 
بالقول كل الشــكر والتقدير لرئيس 
اللجنــة الباراملبيــة الدكتور عقيل 
حميد على فتح بــاب مكتبه امامنا 
التي  املعوقات  او  حلل كل االشكاالت 
تقف امامنا من اجل حلها كما نامل 
ونتطلع الى جناح املدرب شاكر سالم 
التدريببــة معنا خللق  في مهمتــه 
منتخب قــوي قادر علــى متثيل كرة 
الصم خير متثيــل في احملافل الدولية 
في املشاركات اخلارجية التي تنتظرنا

شاكر سالم يباشر مهمة مدربا لمنتخب الصم بكرة القدم
تحضيرا لالستحقاقات الخارجية المقبلة 

شاكر سالم

لقطة من أحدى مباريات دوري الكرة الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
بنّي احتــاد الكرة املركــزي، أن االحتاد 
القدم لــم يصدر  اخلليجي لكــرة 
أي تصريح أو قرار رســمي بشــأن 
عدم اســتضافة البصــرة خلليجي 
الناطق  للكويت.وقــال  ونقلها   25
اإلعالمي الحتاد الكرة العراقي احمد 
عودة املوســوي "ال يوجد رد فعل أو 
قرار من االحتاد اخلليجي بهذا الشأن 
كمــا يثار وتصدر عــن طريق بعض 
ان  املوسوي؛  اإلعالم".وبني  وســائل 

"االتصــاالت جارية ومســتمرة بني 
االحتــاد العراقي ونظيــره اخلليجي 
لبطولــة  االســتعدادات  بشــأن 
خليجي 25 وال توجد حتى تلميحات 
بشــأن نقل البطولة للكويت كما 
يثــار حالياً فــي وســائل اإلعالم".
واشــار الى ان هنالك فرقــاً ما بني 
نقــل التصفيــات االســيوية من 
البصرة الى الكويت بداعي االوضاع 
االخيــرة التي مرت على العراق وبني 
 ،"25 خلليجي  البصرة  اســتضافة 

موضحــا أن "منافســات خليجي 
25 بعيدة وتقــام بعد كأس العالم 
ومــازال الوقت مبكــراً واملتبقي 4 
اشهر". ولفت الى ان "رئيس واعضاء 
االحتــاد اخلليجي يدعمون بشــكل 
كبير اقامة البطولــة في البصرة، 
في  ســيعقد  مرتقبا  اجتماعا  وان 
اخلليجي  االحتاد  قريب ألعضاء  وقت 
هذا الشهر وسيتم خالله مناقشة 
كل املواضيــع املتعلقة التي تخص 

استضافة العراق خلليجي 25".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمــت  أول أمس فــي منتدى 
الــدورة »دورة املهــارات احلياتيــة 
أقامتها  التــي  االفالم«  وصناعــة 
واستمرت  كور  ميرســي  منظمة 
مديرية  مــع  بالتعاون  اســبوعني 
شباب بغداد الكرخ  ووزارة الشباب 
والرياضــة و بدعــم مــن الوكالة 
   USAID للتنميــة  األمريكيــة 

مبشاركة ٣٨شاب وشابة .
وأشــاد مدير املنتدى، طه اجلنابي،  
الدورة  علــى  القائمــني  بجهــود 
مؤكــدا بأنهــا نقلــة نوعية في 
تنفيــذ األنشــطة ملــا متثله من 
تطــور في مهارات الشــباب إلجناز 
وصناعــة األفالم والتي ســتكون 
مهاراتهم  لتطوير  أساسية  ركيزة 
مستقبال شــاكرا احلضور كل من 
و  الدورة  منطقة  ووجهاء  شــيوخ 
ســتار الدليمي مدير تربية الدورة 
والسيدية والدكتور حبيب العبيدي 
الرياضي في املعهد  النشاط  مدير 

التقني و حميــد العيثاوي الباحث 
االجتماعي  وخضير الدليمي رئيس 

نادي الدورة الرياضي. 
وقدم صالح مدير املنظمة شــرحا 
مفصال عــن الــدورة وكيف متكن 
الشــباب خالل فتــره قصيرة من 
اعــداد افالم متنوعة تعبر عن واقع 
حالهم وســبل املعاجلة.. بعدها مت 

عرض االفالم التي جســدت افكار 
نيــره تنم عــن عمق واحســاس 
وسبل  مجتمعهم  جتاه  الشــباب 
توزيع شهادات  مت  بعدها  معاجلتها 
بني املشــاركني ومت اختيــار أفضل 
مونتــاج وإخــراج وتصويــر وممثل 
وقصة وســيتم توزيع الدروع لهم 

الحقا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم،  لكرِة  العراقّي  االحتاد  أقاَم 
أمس، املؤمتــَر الفنّي ملباراِة البالي 
ودهوك  الناصرية  فريقي  بني  أوف 
في مقرِّ االحتــاد بُحضور ُعضوي 
عبيس   علــي  املســابقات  جلنة 
األجهزة  وممثلي  أحمد  وشــهاب 
األمنّيــة واحلكام ومديــرِ ملعب 
املُباراة  ومشــرف  الدولّي  املدينة 
في  االتفاُق  األمني.ومتّ  واملُنســق 

املباراة  الفنّي على أن تقاَم  املؤمترِ 
بني فريقي الناصرية ودهوك اليوم 
الدولّي  املدينة  ملعِب  في  االثنني 
مساًء،  السادســة  الساعِة  في 
اللوَن  الناصرية  وســيرتدي فريُق 
املرمى  الكامــل وحارس  األخضر 
البنفسجي، فيما سيرتدي فريُق 
الكامل  األصفــر  اللــون  دهوك 
وحارس املرمى األســود املوشــح 
باألصفر.وعنــد انتهاِء املباراة بني 

وقتها  فــي  بالتعادِل  الفريقــني 
األصلي سيتم اللجوُء إلى ركالِت 
اجلزاء الترجيحّية حلســم نتيجِة 

املباراة.
املباراة ســيالقي  والفائــز مــن 
العاشــرة  يوم  أمانة بغداد  فريق 
من شــهر أيلول اجلــاري والفريق 
إلى  ســيتأهل  املباراة  من  الفائز 
اجلديد  للموســم  املمتاز  الدوري 

.2023/2022

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الكــرخ، وصول محترفه 
للعاصمة  سشن  جوردن  األميركي 
بغداد، اســتعدادا للمشــاركة مع 
الفريق باملوســم اجلديد من الدوري 
املمتاز لكرة الســلة.. ويعد سشن، 
أول محتــرف يتــم التعاقــد معه 
مــن قبل إدارة الكرخ، في ســعيها 

للظهور بشكل مميز باملوسم املقبل، 
بعد ســنوات من الغياب ألســباب 
إداريــة ومالية.. من ناحيــة أخرى، 
جنح نادي دجلة اجلامعة، ممثل ســلة 
العراق في بطولــة األندية العربية، 
التي ســتقام خالل الشــهر اجلاري 
اجلــاري بالكويت، فــي التعاقد مع 
احملترف االميركــي ايلجاه ألون، ملدة 

عام.. وعلى صعيد حتضيرات األندية 
العراقية، للدخول مبنافسات الدوري 
املمتــاز، باشــر الشــرطة وصيف 
املوسم املاضي، تدريباته في مدينة 
دهوك ، ضمن جتمعــه الثاني الذي 
سيســتمر ملنتصف الشهر اجلاري، 
وتتخلله عــدة مباريات جتريبية مع 

اندية زاخو ودهوك.

 إعالم شؤون األقاليم: 
احملاضرات  قاعة  على  اختتمت 
األقاليم  شؤون  لدائرة  التابعة 
واحملافظــات دورة )توفير البيئة 
املواهــب  لتطويــر  املالئمــة 
وحتســني اإلداء الرياضي(، التي 
املوهبة،  رعاية  قســم  نفذها 
واألنشــطة  البرامج  شــعبة 
الرياضية، واســتهدفت الدورة 
العاملة  واملالكات  املدربني  فئة 
حاضرت   ، الرياضــي  اجملال  في 
فيها التدريســية فــي كلية 

التربية البدنية وعلوم الرياضة 
للبنات جامعة بغداد، الدكتورة 
التي ســلطت  إميــان صبيح  
الضــوء على مفهــوم الوعي 
البيئي ومجاالته وتأثيراته على 

مستوى إداء الالعبني.
شــهدت الــدورة تفاعــالً من 
املشــاركني اللذيــن اطلعــوا 
املناسبة  البيئية  االجواء  على 
الكتشــاف وتطويــر الالعبني 
االداء  درجــة  ورفع  املوهوبــني 

الفني.

اتحاد الكرة يفند انباء 
نقل خليجي 25 من البصرة 

منتدى الدورة ينظم دورة بـ »المهارات 
الحياتية وصناعة اإلفالم« 

اليوم.. دهوك والناصرية 
في أولى مباراتي »البلي أوف«

سلة الكرخ تتعاقد مع األميركي سشن

ايمان صبيح تحاضر في »البيئة 
المالئمة لتطوير المواهب الرياضية«

املشاركون في دورة اقامها منتدى الدورة

اميان صبيح
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بغداد - سمير خليل:
على قاعــة منظمة نخيــل عراقي 
الثقافية، اقامت الفنانة التشكيلية 
اســماء الدوري معرضها الشخصي 
الثالث وعنونتــه "رحلتي بني املاضي 
لوحة   34 املعرض ضــم  واحلاضــر"، 
واملضامني  االلوان  بالرســم متنوعة 
املتنوعــة، الفنانــة الــدوري حتدثت 
معرضي  فقالت:هذا  معرضهــا  عن 
الشــخصي الثالث، تعمدت ان اقيم 
ويجمع  وميثل ويصور  معرضا يجسد 
كل اعمالي حلد هــذه اللحظة، كل 
لوحة لهــا خصوصيتهــا، ذاكرتها، 
كل لوحــة جتســد معانــاة، حلظة 
فرح، جتســد امنيات وآالم، كل لوحة 
رسمتها هي بنت حلظتها وما حتمل 
من شعوري واحساســي، احببت ان 
اجمع هذا كلــه، اغلب لوحاتي متثل 
املرأة، الصفــة الغالبة على لوحاتي 
هي املرأة، عبرت عنها بكل االساليب، 
واحلداثــة  والتجريديــة  التعبيريــة 
والواقعية، اليوجد شــيء محدد، انا 
استخدمت كل املدارس في لوحاتي، 
لم اتقيد مبدرســة واحدة او اسلوب 

واحد".
وعن ثنائية املرأة والفن التشــكيلي 
اعتبره قضاء  انــا  اضافت: بصراحة، 
ليس  وقت  وقضــاء  وتواصــل،  وقت 
معنى مجرد بل هو قضاء الوقت من 
اجل انتاج شيء مفيد، انا مثال عندما 
امــارس الرســم باالضافــة ملهنتي 
تثقيف  اعمــل على  فانا  كمحامية 
نفســي وتطويرها، باعتقادي تغيرت 
نظرة اجملتمع بالنسبة للمرأة الفنانة، 
هناك الكثيرون ممن لهم ذائقة فنية، 
عادة ما اشاهد حضورا قويا للمعارض 
واالنشــطة الفنية اخملتلفة، حقيقة 
انا شــاركت مبعارض في لبنان ومصر 
واالمارات وعمان وتونس لم اشــاهد 
حضورا مثل حضور اجلمهور العراقي، 
فالعراقيون ورغم كل الظروف لديهم 

حب للحياة والسالم واجلمال".
تركي  فلــورا  التشــكيلية  الفنانة 
حتدثت عن التشــكيل ودور املرأة فيه 
ومعــرض الفنانــة الــدوري فقالت: 
العراقي جميل  التشــكيلي  الفــن 
جدا، والنســاء التشكيليات يحاولن 
ومــع الرجل الفنــان طبعا تقدمي فن 
على  تعمل  الفنانــة  املــرأة  متميز، 
تطوير امكاناتهــا من خالل املعارض 
التشــكيلية اجلماعيــة والفرديــة 
واملشــتركة، هناك طاقات شــبابية 
نســوية ولكنهــا قليلــة، الترضي 
الطمــوح، رغم اننا نؤمــن ان فنانة 

واحدة تظهر كل ســنة فنحن بخير، 
عموما لدينا فنانات مبستوى راق وهن 
التشكيل  التشكيل،  لرائدات  امتداد 
اقرب للمرأة  التجريد  املرأة،  الى  اقرب 
النها التستطيع ان ترسم كل ماتريد، 
انا اشــد على ايادي زميالتي الفنانات 
العراقيــات، ميكن ان نقــول بثقة ان 
الفن التشــكيلي العراقي يشــهد 
التي  الظروف  رغــم  تطورا ملحوظا 
نعيشــها، وكما ترى فقاعة املعرض 
تشكو قلة الزوار، املفروض نحن نقدم 

النشــاهد  ولكن  للناس  معارضنــا 
سوى الفنانني في قاعات العروض".

واضافــت: اما عن معــرض الزميلة 
اســماء الــدوري، فقد رأيتــه بألوان 
زاهية، اجتاهات كثيرة، فرشاتها التي 
حتاول ان جتد اسماء، اشد على يديها، 
هناك لوحات جميلة جدا، ولكن يجب 
على اســماء ان تثبت على اسلوبها 
هذا وان التتشــتت بعدة اســاليب، 

امتنى لها كل التوفيق".
الناقد والفنان التشــكيلي الدكتور 
جواد الزيدي حتدث ايضا عن حال الفن 
التشــكيلي العراقي وعــن املعرض 

فقال:
بغــداد بحاجــة النشــطة ثقافية 
كثيرة، فعلى الرغــم من الفعاليات 
والتتناســب   قليلة  انها  اال  املوجودة 
مع ثقل بغداد، وجــود بغداد او تاريخ 
بغداد الثقافي وما تضم من مبدعني 
التشــكيل  بالتشــكيل،  خصوصا 
العراقي مدرســة كبيرة وواســعة، 
شيوخا وآباء ومدارس مهمة وبالتالي 
فاآلخرون يتبعون هذه املدرسة، كثير 
وجواد سليم  منهم، شاكر حســن 
وفايق حســن، لــكل واحــد منهم 
اســلوب واجتــاه ومريديــن بالعالم 
العربــي ورمبــا العاملــي، لذلك هذا 
بالتجربة  والغنــى  التاريخي  العمق 
نشــاهد  ان  نحتــاج  التشــكيلية 
معرضــا او احتفــاال او كرنفاال فنيا 
جميــال كي يتعــود البغداديون على 
هذا الســياق اجلمالــي كما كان في 

املاضي  القرن  وسبعينيات  ستينيات 
عندما كانت بيئة ثقافية رائعة، اوال ، 
له عالقة باملناخ وانا اعتقد ان هذا هو 
املهم جدا في التجربة التشــكيلية 
ورمبا يقدم الفنان جتربته التي كرسها 
عبر ســنني او يعمــل عليها، يصبح 
لديه تراكم اعمال يقدمها، لكن هذا 
هو املنــاخ واحلضور االبداعي ســواء 
او الشــخصية  املعــارض اجلماعية 
او املشــتركة، هذا مــا نحتاجه في 
بغــداد اليــوم وفي العراق بشــكل 
ان تفعل  التي حتتاج  باحملافظات  عام، 
بشــكل كبير مثلما تفعل التجربة 

التشكيلية في املركز".
وعن معرض الفنانــة الدوري اضاف: 
معــرض اســماء الــدوري اليوم هو 
جزء من جتربة اشــتغالها ومثابرتها 
ونشــاطها بالرغم من ان املعرض ال 
يشتمل اسلوبا واحدا او تقنية واحدة 
متعددة االجتاهات االانها حتاول، بعض 
أي  مكرر  وبعضهــا  االعمال جميلة 
"عرض ســابقا"، االعمــال مختلفة 
املســتويات، اعتقد انهــا تركز على 
النعطي  اننا  ولو  التعبيرية،  املدرسة 
بتجربته  فالفنان حر  للفنانني  وصايا 
وخصوصيتــه، ولكن لــو مت التركيز 
على املدرسة التعبيرية فهي جميلة 
بها اشتغاالت جميلة ونتائج جميلة 
املرأة  تتناســب مع طبيعة  وبالتالي 
وطبيعة تفكيرها وقناعاتها ويقينها، 
اضافة الى هذا اللون الزخرفي، زخرفة 

االلوان وتنسيقها مهم جدا".   

رحلة لونية للتشكيلية اسماء الدوري
على قاعة نخيل عراقي..

متابعة ـ الصباح الجديد:
يســتعد الفنان راغب عالمة إلحياء حفل 
في العراق يوم اخلميس املوافق 22 سبتمبر 

اجلاري.
ونشر راغـب عالمـــة البوستـر الرسمـي 
للحفل، عبر حسابه الرسمـي علـى موقـع 
انســتغرام، وعلق قائال: قطار احلب والفرح 
مكمــل معكم لـــ العراق يــوم اخلميس 
املوافق 22 ســبتمبر.. حتــى نغني ونفرح 

سـوا ألن أحـلـى شـيء فـي احليـاة احلـب.
وسبق أن حقق راغب عالمة جناحا باهـــرا 
فـــي حفلـــه بالساحل الشمالي، حيث 
اســتعان بـ 3 راقصات ألول مرة، كما صعد 
الفنان حســام حبيب قبل صعــود راغب 

عالمة على املسرح.
كمــا قدم راغــب عالمة باقة مــن أجمل 
أغانيــه، أبرزها أغنية يال حبيبي، نســيني 
الدنيا، احلب الكبير، مغرم يا ليل، اللي بينا، 

حبيــب قلبي، وبتغيب وتــروح، وغيرها من 
األغاني، كما يعيش راغب عالمة حالة من 
النشاط على املســتوى الفني، حيث طرح 
عددا من األغاني، مــن بينهم أغنية حتمل 
اســم تعاليلي وأغنية فورا غرام من أحلان 
علي ســالم، والتي تخطــت حاجز الـ 20 

مليون مشاهدة.
وعلـــى جانـب آخـر، تصـدر راغـب عالمـة 
ترينـــد مواقـــع التواصـــل االجتماعـي 

حــرص  بعدمـــا 
واجب  تقــدمي  علــى 

الراحل  أسرة  على دعم 
جورج الراسي، حيث ظهر 

نادين  الفنانة  يحتضن  وهو 
شقيقها  جنازة  في  الراسي 
في محاولة منــه لتهدئتها 
بجانبهــا طوال  كما ظــل 

الوقت.

قريبًا.. حفل فني لراغب عالمة في العراق 

بغداد - الصباح الجديد:
توعدت مديرية املرور العامة، مبحاسبة ممارسي 

)التفحيط( في الشوارع واألماكن العامة. وقال 
مدير العالقات واإلعالم في املديرية، العميد زياد 

القيسي، ان ")التفحيط( ظاهرة غير حضارية 
وممارستها في الشوارع واألماكن العامة ممنوعة ملا 

لها من مخاطر على املواطنني وما تسببه من إزعاج 
بسبب األصوات والدخان املنبعث".

وأضاف القيسي، أن "مديرية املرور العامة حتاسب 
على هذا املوضوع محاسبة شديدة جداً كونه ميثل 
مخالفة قانونية، وتسمح مبمارستها بنحو محدود 

في األماكن اخملصصة حصراً كساحة اجلادرية في 
العاصمة بغداد".

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية تربية ميسان، فتح باب التقدمي إلى معهد 
الفنون اجلميلة للبنني والبنات للدراسة الصباحية للعام 

الدراسي )2022 – 2023( ألول مرة في احملافظة.
وقال مدير اعالم التربية محمد الكعبي: “مت فتح باب 
التقدمي بعد أن أنهت املديرية جميع مستلزمات فتح 

املعهد”.
واشار الى إن التقدمي يبدأ من تاريخ )4-9-2022( ولغاية 
)15-9-2022( عبر سحب استمارة التقدمي في اإلعداد 

والتدريب.
واضاف الكعبي يسمح للطلبة الناجحني في الدورين 

)األول والثاني للعام الدراسي املاضي )قناة التنافس( 
التقدمي إلى معهد الفنون اجلميلة الدراسة الصباحية، 
مستدركا باإلشارة الى شرط عدم جتاوز مواليد الذكور 

)2004( واإلناث )2002(.
وتابع كما يسمح للطلبة خريجي األعوام السابقة 

امللتحقني بالدراسة اإلعدادية وغير امللتحقني بالتقدمي 
إلى معهد الفنون اجلميلة على أن ال تتجاوز مواليد 

الذكور )2002( واإلناث )2000( وذلك عبر إجراء اختبار 
للطلبة املتقدمني للقبول في )الدراسة الصباحية( 

لتقدير مواهبهم العلمية والفكرية والفنية وما ينتج 
من االختبار يعد مقياس للقبول.

المرور تتوعد بمحاسبة 
شديدة لمن يقوم 

بـ"التفحيط"

معاهد الفنون الجميلة 
تفتح أبواب التقديم

لكال الجنسين
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بفرح وشــغف أولياء األمور ينتشــرون هم 
وابناؤهــم الطلبة في اغلب أســواق بغداد 
واحملافظــات مســتقبلني العام الدراســي 
اجلديد بأمل واشــراقة جديدة، لكن البعض 
يقعــون في فــخ التجــار الذيــن يروجون 
للمســتلزمات املدرســية " القرطاســية 
واملالبس واحلقائب " مستغلني بذلك أولياء 
األمور وفرحتهم بأبنائهم الذين انتقلوا من 

مرحلة الى أخرى.
املستلزمات  األسعار خيالية لبعض  فباتت 
وخصوصــاً احلقائب املدرســية، وأصبحت 
بعض الوجــوه حائرة ومترددة من الشــراء 
خصوصاً من لدية أكثر من تلميذ، وطالبوا 
بخفض األســعار، لكن أصحاب احملال لهم 
رأيهم في ذلك مستغلني قرار وزارة التربية 
فــي تطبيق الــدوام احلضــوري لكافة أيام 
األسبوع مما يتطلب على أولياء االمو جتهيز 

أبنائهم بكافة املستلزمات الدراسية.
اقتطعن مــن قوت يومهن  بعض األمهات 
جللب الفرحة لفلذات اكبادهن متناســيات 
التعب واحلرمان، لكــن فرحة النجاح متحو 
كل هــذا التعب وهــي تنظر الــى أبنائها 
الى مرحلة  النجاح ويصلون  وهم يحققون 

تفتخر بها.
الهيئة التعليمية يقع على عاتقها ممارسة 
دورهــا اذ مــن الطبيعي أن تشــكل بداية 
واجتماعيًّا،  تربوياً  حدثاً  الدراســية  السنة 
فكلهم معنيون مبســألة التعليم، ذلك أن 
مســتقبل اجملتمع يرتبط مبســتوى تعليم 
أبنائــه، إذا تقدم املســتوى التعليمي لدى 
أبناء اجملتمع، فإن ذلك يصب في صالح رقي 
اجملتمــع ككل، وعلى العكس مــن ذلك إذا 
تأخر أو تقهقر، فاملعلم ينبغي أن يعرف أنه 

يقوم بِعمٍل عبادي اجتماعي.
وأن يتعامل مع الطــالب باعتبارهم أبناءه، 
وغًدا ســيرى نتاج عمله ماثالً أمامه، طبيًبا 
دائــرة حكومية  أو موظف فــي  يعاجلــه، 
يخدمــه، أو زوًجا البنتــه، أو معلماً ألبنائه، 
وهكذا يقطف املعلم في املســتقبل ثمار 
ما غــرس املاضي. اذ يتطلب من املعلمني أن 
يجتهــدوا، وأن يخلصــوا، وأال يتعاملوا مع 
التعليم مجــرد ِمهنٍة أو مصــدر رِزٍق، وإمنا 
بالفعل يتقربون الى اهلل ســبحانه وتعالى 

لقيامهم بهذا الدور.
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم  وقال تعالى: )يَرَْفــِع اهللَّ
ُ مِبَا تَْعَملُوَن  وَالَِّذيَن أُوتُــوا الِْعلَْم دَرََجاٍت وَاهللَّ

َخِبيٌر(، "سورة اجملادلة: اآلية 11".

عمل عبادي اجتماعي

زينب الحسني

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــاركت الكاتبة والباحثة العراقية ســارة 
طالب الســهيل بعــدد مــن إصداراتها في 
معــرض عمــان الدولي للكتــاب 2022 الذي 
يقيمه إحتاد الناشــرين األردنيني بالتعاون مع 
وزارة الثقافــة، وأمانة عمان الكبرى في املركز 

األردني للمعارض الدولية.
وقالت السهيل: انها شــاركت بقصص )آدم 
( وهى احدث اصداراتهــا ضمن مطبوعات دار 
املعارف املصرية في سلســلة كوكب ســارة 
القصصية،) 6 قصص ( بعضها موجه لألطفال 
ما دون اخلمس سنوات وهي “آدم ينتظر أختا”، 
و”مولد آدم”، واألخر للناشئة ومنها قصة “آدم 
في زيارة إلى اجليش”، و”يوم في حياة آدم”، و”آدم 

في امللعب”، و”آدم وجوزيف”٠
انها شــاركت بقصة)أميرة  واكدت السهيل 
( الصــادرة ضمن املكتبــة اخلضراء  البحيرة 

مــن سلســلة دار املعارف املصريــة و قصة 
“ندى وطائر العقاقير “ضمن سلســلة أجمل 
احلكايــات و باجملموعة القصصيــة “تصريح 

دخول ”
وذكــرت الكاتبـــة السهيـــل أن معـــرض 
عمـان للكتـــاب هـذا العـام يشهـد تطـوراً 
النشر،  لدور  ومشاركـة كثيفـــة  ملحوظـاُ 

مشــيرة الى ان البرنامج الثقافي للمعرض 
يشــهد أيضــاً نشــاطات نوعيــة 

وسيكون  لألطفال  ومتنوعة 
للمــرة األول فــي هــذه 

الدورة قاعة مخصصة 
تضم  األطفال  ألدب 

عددا من دور النشر 
محليا  املتميــزة 

وعربيا٠

بغداد - وداد إبراهيم:
اتفقــت شــركة امريكية لصناعة االقمشــة 
"فــي أي دي أي" مع الفنــان واملصمم والباحث 
العراقي رؤوف العطــار بوضع تصاميمه الفنية 
على االقمشــة اخلاصة بها بعد ان قدم العطار 
100 تصميــم فني عبارة عــن لوحات فنية من 
مجمل اعماله في الرســم مبــا يعكس الهوية 
الفنية العراقيــة ومت اختيار عدد من تصميماته 
على انــواع من القماش. والعطــار فنان وكاتب 
وباحــث خريج كليــة الفنون اجلميلــة ببغداد 
وحاصل على شــهادة املاجستير في الفنون من 
ايطاليا وشهادة الدكتوراه في العلوم االنسانية 
شارك في معرض الكتاب االخير ببغداد بكتابه 
"لوحات املدن العربية واالســالمية كما رسمها 
الرحالــة االجانــب" يتحدث عــن 37 رحالة ممن 
رســموا املدن العربية مع لوحاتهــم، كما انه 
صاحب كتاب "ركائز الفن التشــكيلي احلديث 

منذ القرن الثامن عشــر حتى القرن العشرين 
2022 "الصادر عن دار دجلة للنشر والتوزيع.

سارة السهيل في
معرض عمان الدولي للكتاب

شركة اميركية تضع لوحات
فنان عراقي على اقمشتها 

متابعة ـ الصباح الجديد:
وفقاً ملا ذكرته شــبكة أخبار اجلزيرة، فإن املشــروع 
أعلنتــه شــركة "مانغــا" لإلنتــاج بالتعــاون مع 
شــركة "ديناميك بالننغ" اليابانّيــة املالكة حلقوق 

"جريندايزر"، من أجل استكمال املسلسل قريباً.
ووفقــاً ملا ذكــره املوقع الرســمي لشــركة مانغا، 
فإنها ســتتيح الفرصة للجمهور واملواهب العربية 
والعاملية من أجل تصميم مركبة آلية مســتوحاة 

من املركبــات الفضائية املعادية املعروفة بـ"اليوفو" 
من عالــم جريندايزر مع إمكانية اســتخدامها في 
املشــروع اجلديــد، وذلك من خالل مســابقة عاملية 

ستقوم بإطالقها قريباً.
وأضافت الشــركة أن الفائزين الثالثة في املسابقة 

سيحصلون على جوائز نقدية.
"جريندايزر" هو مسلســل كرتــون تلفزيوني أنتج 
بواسطة أستوديو توي أنيميشن الشهير في اليابان، 

وقد مت عرضه ألول مرة في ســنة 1975 وتضمن 74 
حلقة.

واكتســب كرتون جريندايزر شــعبية واســعة في 
العالــم العربي، حيــث صنف كواحد من أشــهر 
املسلســالت الكرتونيــة التي متــت دبلجتها إلى 
العربية، وقد متت الدبلجة بني عامي 1978 و1979، 
وبدأ عرضه علــى التلفزيونات العربية في مطلع 

الثمانينيات من القرن املاضي.

"جريندايزر" يعود بعد غياب داَم 40 عامًا

للمرة األولى في ميسان.. 

اسماء الدوري
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