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في اليوم العالمي للسالم نذكركم أيها 
األحبة أن السالم يبدأ بابتسامة، األمر بسيط 
وليس شاقًا، ابتسم من قلبك لجميع الناس.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت رئاسة محكمة استئناف 
بغــداد الرصافة امــس الثالثاء، 
)1733( دعوى عنف  تســجيلها 
من  االول  النصف  خالل  اســري 
التابعة  احملاكم  احلالي في  العام 

لها.
وذكر رئيس محكمة اســتئناف 
عماد  القاضي  الرصافــة  بغداد 
خضيــر اجلابري في بيــان امس 

، أن »النصــف االول مــن العام 
 (1733( تســجيل  شهد  احلالي 
حالــة عنف اســري تراوحت ما 
املرأة وكبار السن  بني عنف ضد 

واالطفال«.
وأضاف اجلابــري أن »)257( دعوى 
عنف ضد كبار الســن، و)1408) 
دعاوى عنف ضد النســاء، و)68) 
دعوى عنف ضد االطفال سجلت 

في جميع محاكم الرصافة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أمريــكا  أوف  بنــك  توقــع 
)NYSE:BAC( الــذي يعتبــر من 
االســتثمارية  املصــارف  اكبــر 
االمريكية، أن متوســط أســعار 
النفط سيبلغ 100 دوالر للبرميل 

في العام املقبل 2023.
فيما لفت البنــك إلى أن معدل 
األســعار هذا يأتي مــع انتعاش 
الطلب في الصني وتراجع اإلنتاج 
الروســي ممــا يبقي اإلمــدادات 

العاملية شحيحة.
متوســط  ســيبلغ  البنك  وقال 
النفط 100 دوالر للبرميل في عام 
2023 مع عودة الطلب في آســيا 
وتراجع اإلنتاج الروسي، وقد يؤدي 
اإلمدادات  اضطرابــات  من  املزيد 
الروسية إلى ارتفاع األسعار، لكن 

الركود العاملي قد يحد منها.
أوف  بنــك  اســتراتيجيو  وقــال 
أمريكا في مذكــرة على صعيد 

الطلب العاملــي على النفط، إنه 
املنطقة  أن حتقــق  املتوقــع  من 
اآلســيوية ٪86 مــن 1.7 مليون 
برميل في اليوم من منو استهالك 
النفط الذي نتوقعه للعام املقبل 
مقارنة بـ ٪19 فقط من 2 مليون 
نتوقعها  التــي  اليوم  في  برميل 

عام 2022.
وتابــع حتى اآلن هذا العام، تباطؤ 
الطلب علــى النفط إلى مليوني 
برميــل يومًيا بفضــل التوقعات 
الضعيفــة للنمو االقتصادي في 
وآســيا،  وأوروبا  املتحدة  الواليات 
مقترنًــا بارتفاع أســعار النفط 

اخلام.
أّما بالنســبة لعام 2023، يتوقع 
البنــك منو الطلب علــى النفط 
مبتوسط 1.7 مليون برميل يومًيا، 
وهو أقل مما تتوقعه وكالة الطاقة 
الطاقة  معلومات  وإدارة  الدولية، 

وأوبك.

في إحصائية صادمة.. 
محكمة الرصافة شهدت أكثر من 1700 

دعوى عنف أسري خالل ستة أشهر 

بنك أميركا يتوقع معدل سعر النفط 
100 دوالر للبرميل في العام المقبل

خاص - الصباح الجديد:
يسعى اإلطار التنسيقي الستئناف 
األســبوع  البرملان  جلســات  عقد 
املقبل، مجدداً متســكه مبرشــحه 
ملنصب رئيس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني، الفتا إلى وجود أغلبية 
بإمكانها حتقيــق النصاب واملضي 

في انتخاب رئيس اجلمهورية.
لكن احلزب الدميقراطي الكردستاني 
دعا إلى مزيد من احلوارات تستهدف 
التيار  الســيما  املعترضة  القــوى 
من عملية  اقصاءه  وعدم  الصدري، 

تشكيل احلكومة.
وقال النائب عن دولة القانون جاسم 
املوســوي في تصريح إلى »الصباح 
السياســية  »الكتل  إن  اجلديــد«، 
بأهمية عودة جلسات  بدأت تشعر 
البرملان، وباشر ممثلوها باحلضور إلى 

اجتماعات اللجان«.
وتابع املوســوي، أن »العــدد املؤيد 
النصاب  يشــكل  اجللسات  لعودة 
القانونــي، بل أكثر مــن ذلك فأنه 
يتخطــى الثلثــني وهــذا يعنــي 
إمكانية امتام عملية انتخاب رئيس 

اجلمهورية«.
وأشــار، إلى أن »التوقعــات احلالية 
تشير إلى أن مطلع االسبوع املقبل 
قد تشــهد عودة اجللسات على أن 
يتم الكشــف عن املواعيد وجدول 
االعمال خــالل ما تبقــى من هذا 

األسبوع«.
وشــدد املوســوي، على أن »اإلطار 
التنســيقي أغلق البــاب على كل 
التكهنــات التي كانــت تطرح في 
وســائل اإلعالم بأن لديــه نية في 

شياع  محمد  مرشــحه  استبدال 
السوداني بأخر«.

وأوضــح، أن »اجتماعاً عقده اإلطار 
التنســيقي مســاء أمــس األول، 
انتهــى إلى جتديد الثقة بترشــيح 
أهمية  على  والتأكيد  الســوادني، 
واســتئناف  السياســية  احلوارات 

جلسات البرملان«.

وتوقع املوسوي، أن »تشهد اجللسات 
األولى للبرملان إكمال االستحقاقات 
الدستورية من خالل انتخاب رئيس 
اجلمهورية بعد اتفاق القوى الكردية 
على مرشحهم لهذا املنصب، ومن 

ثم املضي في تشكيل احلكومة«.
القــوى  »جميــع  أن  ويواصــل، 
متذمــرة  اصبحــت  السياســية 

من هــذا التعطيل وتريد اإلســراع 
مكتملة  حكومــة  تشــكيل  في 
الصالحيات ولديها توافق واتفاقات 
مع اإلطار التنسيقي بهذا الصدد«.

»عودة  أن  إلــى  املوســوي،  وانتهى 
البرملان ضرورية فليس من الصحيح 
اســتمرار تعطيــل دور الســلطة 
التشــريعية الســيما على صعيد 

تشريع القوانني والرقابة على األداء 
التنفيذي«.

مــن جانبه، ذكر النائــب عن احلزب 
الكردســتاني شيروان  الدميقراطي 
الدوبرداني في تصريح إلى »الصباح 
االحتاد  مــع  »احلوارات  أن  اجلديــد«، 
الوطني الكردستاني بشأن املرشح 
ملنصب رئيس اجلمهورية تسير نحو 

احللحلة«.
وتابــع الدوبرداني، ان »قــرار حزبنا 
جللسة  واحد  مبرشــح  الدخول  هو 
انتخاب رئيــس اجلمهورية، وما زلنا 

متمسكني بريبر أحمد خالد«.
ولفت، إلــى أن »حواراتنا ال تقتصر 
الكردي،  السياســي  البيــت  على 
بل كانت لدينا لقــاءات مع اإلطار 
وحتالف  السيادة  وكتلة  التنسيقي 

عزم لبحث األزمة السياسية«.
»احلــوارات  ان  الدوبردانــي،  وبــني 
مع االحتــاد الوطني الكردســتاني 
تســتهدف ملفات عــدة، وننتظر 
أن تتوصــل إلى اتفاق شــامل يتم 

االعالن عنه في وسائل اإلعالم«.
أن يحصل  وشــدد، على »ضــرورة 
اجمــاع وطني بشــان اســتئناف 
البرملــان وحــوار وطني  جلســات 
يشــمل اجلميع وعــدم اقصاء اية 

جهة«.
وانتهى الدوبردانــي، إلى أن »القوى 
السياسية عليها أال تتجاهل التيار 
الصدري، ألنه ميثل جمهوراً شعبياً 
واســعاً وينصب اجلهد على ضرورة 
بالشكل  احلوارات  تلك  اشراكه في 

الذي يحقق املصلحة العامة«.
ومن املتوقع أن يستقبل زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر خالل األيام 
رئيس  يضم  ثالثيــاً  وفــداً  املقبلة 
مجلس النواب محمد احللبوســي 
ورئيس اقليم كردســتان نيجيرفان 
بارزاني ورئيــس حتالف الفتح هادي 
بشــأن تشكيل  للحديث  العامري 
لالنتخابات  موعد  وحتديد  احلكومة 

املبكرة.

اإلطار التنسيقي: اغلبية بأكثر من الثلثين ستنتخب رئيس الجمهورية

الديمقراطي الكردستاني يدعو الى اجماع وطني 
وعدم اقصاء أي جهة قبل استئناف جلسات البرلمان

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اعلنــت كتــل احــزاب وقوى 
املعارضة في اقليم كردستان، 
مقاطعة جلسات البرملان في 
حــال لم جتــر االنتخابات في 
موعدها والذهاب نحو مت متديد 

عمر برملان االقليم.
االحتاد  رئيــس كتلــة  وقــال 
االسالمي في برملان كردستان 
الدكتور شــيركو جــودت، ان 
جميــع اخليــارات مفتوحــة 
لو  املعارضــة فيما  امام قوى 
في  السلطة  احزاب  ستمرت 
املماطلة وعــدم حتديد موعد 
الجراء االنتخابات في االقليم.

حديث  فــي  جــودت  واوضح 
للصباح اجلديد، ان متديد عمر 
برملان االقليم اصبح مشكلة 
احــزاب  تتحملهــا  كبيــرة 
الســلطة، وان الواقــع الذي 
فرض فــي الدورة الســابقة، 
ســوف يتكرر في هذه الدورة 

ايضاً.

واكد جودت، ان احزاب املعارضة 
ستستمر في ممارسة الضغط 
علــى احزاب الســلطة وهي 
مســتعدة لكافة اخليارات مبا 
املقاطعة  او  االستقالة  فيها 
واالنســحاب، مبا ينسجم مع 
تطلعــات املواطنني، الفتا الى 
عدة  عقدت  املعارضة  قوى  ان 
اخليارات  لتــدارس  اجتماعات 
املتاحة واالتفاق على افضلها 
مقتضيات  مع  ينســجم  مبا 

املرحلة.  
وتوقــع جودت اتســاع جبهة 
فــي  الشــعبية  املعارضــة 
االقليم، بالضد من السلطات 
التــي وصفهــا بالقمعيــة، 
ما ميهــد حلصــول تغيير في 
ما  وهو  السياســي،  املشهد 
اشــار الى ان قوى الســلطة 
تخشــاه، وهي تســعى بكل 
الســبل لتأجيــل االنتخابات 
وعــدم اجرائها فــي موعدها 
في  االقليم  رئيس  الذي حدده 

االول من شــهر تشرين االول 
املقبل.  

املتحدة  االمم  ممثلــة  وكانــت 
العراق جنني بالســخارت  في 

اجتماعني  فــي  فشــلت  قد 
القوى  زعمــاء  مع  عقدتهما 
واالحزاب السياســية املمثلة 
في برملــان االقليم، في تذليل 

العقبــات والتوصل الى اتفاق 
االنتخابات  الجراء  موعد  حول 

البرملانية في االقليم.
بدوره قــال رئيس كتلة حراك 

اجليل اجلديد، كاوة عبد القادر، 
تقاطــع  ســوف  كتلتــه  ان 
جلســات برملان االقليم، بعد 

انتهاء املدة القانونية لعمره.
واكد عبد القادر، ان الرئاسات 
ســتفقد  االقليم  في  الثالث 
شــرعيتها بعد السادس من 
املدة  بانتهاء  الثاني  تشــرين 
القانونيــة من عمــر البرملان، 
»ونحن لــن نكون جــزءا من 
اعطــاء الشــرعية لبرملان ال 
ميتلك وفقــا للقانون احلق في 

متديد مدته القانونية«.
برملــان  انتخابــات  وكانــت 
كردستان بدورته اخلامسة قد 
اجريت في شهر تشرين االول 

من عام 2018.
الصدد  هذا  في  اإلشارة  وجتدر 
الشــعبية  املطالبات  ان  الى 
في إقليم كردســتان بشــأن 
اجراء االنتخابات قد بدأت في 
وقت مبكــر، بغية تغيير واقع 

اإلقليم احلالي.

كتل المعارضة تعلن مقاطعة جلسات برلمان اإلقليم
في حال تمديد عمره

بعد انتهاء مدته القانونية
تقريـر

أسعار الحبوب مرشحة لالرتفاع عالميا 
6بنسبة 7 % على األمد البعيد  مديرية مكافحة المخدرات تكشف.. 

2نسبة إدمان الشباب تصل إلى 50 %

بغداد - الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  أعلنــت 
للسكك احلديد، امس الثالثاء، 
املاليــة  التخصيصــات  ان 
رصدت  املعلق  القطار  ملشروع 
ضمــن املوازنة املاليــة للعام 
القطار  ان  الى  مشيرة  احلالي، 
الذي سيربط الرصافة بالكرخ 
30 ألف  وإياباً، يستوعب  ذهاباً 
مســافر فــي الســاعة، وانه 
سيكـــون مشابهـــا لقطار 

دبي.
الشــركة  عام  مديــر  وقــال 

طالب احلسيني لوكالة األنباء 
العراقيــة )واع(: إن »القطــار 
الرصافــة  ســيربط  املعلــق 
بالكرخ عبر 14 محطة وبنحو 
في  وســيكون سبباً  22 كم، 
امتصــاص الزخم احلاصل بني 
الذي  الشعب مبساره  منطقة 
مــروراً  الشــعب  من  ينطلق 
واملســتنصرية  الطب  مبدينة 
وبعدها جسر الصرافية وصوالً 
إلــى جامع براثــا وهنالك من 
جامع براثا إلى العالوي والفرع 
اآلخر حســب التعديل األخير 

إلى ساحة عدن«.
أن  احلســيني  وأضــاف 
املاليــة  »التخصيصــات 
للمشــروع متوقفة على إقرار 
قانون املوازنة العامة«، موضحا 
التي  املعلومات  »بحسب  انه: 
لدينا فإن مسودة موازنة 2022 
مالية  تخصيصــات  تضمنت 
أموال  وهــي  املعلق  للقطــار 

مرصودة للمشروع«.
وتابــع أن »املذكــرة التــي مت 
توقيعها مــع محافظة بغداد 
للتنفيذ  تفاهم  مذكرة  كانت 

بالنســبة للشــركة املنفذة، 
وقد تباحث مع شركة هونداي 
الكوريــة لتنفيــذ العمل ومت 
وهي  النســخة  على  االطالع 
ذات النســخة املوجــودة في 
دبــي بنفــس التفاصيل التي 

ستكون في بغداد«.
»القطار  أن  احلســيني  وبــني 
الدراسة  بحســب  يستوعب 
30 ألف مســافر في الساعة 
وسيكون خط سيره  الواحدة، 
تنفيذ  ومــدة  وإيابــاً،  ذهابــاً 

املشروع ستكون 58 شهراً«.

بغداد - الصباح الجديد:
افاد مدير عام شركة نفط البصرة 
بأن  الثالثــاء،  امس  حمــزة،  خالد 
دراسة متكاملة  إعدت  الشــركة 
إلعــادة تأهيــل مينــاءي البصرة 
والعميــة، فيمــا أعلنت شــركة 
احلفر العراقيــة إجنازها حفر بئرين 
نفطيــني فــي حقلــي مجنــون 

واللحيس.
وقــال حمزة فــي تصريــح لقناة 
»ميناء  إن  الرســمية،  العراقيــة 
البصــرة النفطي عمره يتجاوز 50 
عاماً ولــو لم تكن هنــاك أعمال 
صيانــة لكانت هذه املنشــأة اآلن 
خارج اخلدمة وهي متهالكة كونها 
تعرضــت الى ثالث حــروب«، الفتاً 

الى أن »موضوع التسرب النفطي 
الذي تعرض لــه امليناء مؤخرا متت 
معاجلته وال توجد خســارة ال من 
النفط وال الغــاز وان كل اإلنتاج مت 
حتويله في حينه الى منشــأة خزن 
كبيرة ومت تأمني توفير الغاز في هذه 

املرحلة«.
لديها  »الشــركة  أن  الى  وأشــار 
إجــراءات للحد من هــذه احلاالت، 
وهناك تنسيق مع شركات عاملية«، 
مبيناً أن »الشــركة لديها دراسة 
كاملة إلعــادة تأهيل هيكل ميناء 

البصرة، وكذلك ميناء العمية«.
وكانت نفت شــركة نفط البصرة 
يوم اجلمعة املاضي، توقف عمليات 
التصديــر فيمــا أكــدت معاجلة 

التسرب الذي حدث في اخلام.
وفــي وقــت الحق من يــوم امس، 
أعلنت شركة احلفر العراقية، اجناز 
حفــر بئرين نفطيني فــي حقلي 

مجنون واللحيس.
وقال مدير عام الشركة باسم عبد 
نقلته وكالة  بيان  ناصر في  الكرمي 
االنباء العراقيــة)واع(، إن »املالكات 
الفنية والهندســية في الشركة 
MJ-  اجنــزت حفر البئــر النفطية
138  في حقل مجنــون النفطي 
بعمق  3368 مترا لتكون املشرفة 
املبرم مع شــركة  العقــد  ضمن 
نفط البصرة بالتعاون مع شــركة 
اخلدمــات  لتقــدمي   Halliburton

النفطية«.

وأضــاف أن«عمليــات احلفــر متت 
يوما   39 قدرهــا  زمنيــة  بفتــرة 
باســتخدام جهاز احلفر IDC56 ذي 
القــدرة احلصانيــة HP 2000 وهو 
من االجهزة احلديثة في الشــركة 
بتقنية  اجلهــاز  نقل  عملية  ومتت 
اجلهاز  تفكيــك  بــدون  التزحيف 
 MJ - 140 للمباشــرة بحفر البئر

في نفس احلقل«.
الفنية  الشركة  ان« مالكات  وتابع 
والهندســية، العاملني على جهاز 
احلفر IDC - 21 اجنــزت حفر البئر 
LU - 56 فــي حقــل  النفطيــة 
اللحيــس النفطــي ضمن العقد 
املبرم مع شركة نفط البصرة ومتت 

عمليات احلفر بعمق 2870 مترا«.

السكك: تخصيصات القطار المعلق متوقفة
لعدم إقرار قانون الموازنة للسنة الحالية

دراسة لتأهيل ميناءي البصرة والعمية النفطيين
وحفر بئرين جديدين في مجنون واللحيس 

يستوعب 30 ألف مسافر في الساعة

بغداد - الصباح الجديد:
باشرت وزارة املوارد املائية، تنفيذ 
خطة للحفاظ على اهوار البالد، 
بغيــة احليلولــة دون الهجــرة 
الســكانية منها، فيما ناشدت 
للحفاظ  والزراعة  البيئة  وزارتي 

على الثروة احليوانية.
وقال مديــر مركز إنعاش األهوار 
واألراضي الرطبة في وزارة املوارد 
في  الكناني  علي  املائية حسني 
تصريح رســمي امــس الثالثاء، 
إن »وزارة املــوارد املائية باشــرت 
أجل  من  أعمال خطــة  بتنفيذ 
احليلولــة دون هجــرة ســكان 
األهوار احملليني السيما الصيادين 
ومربــي املواشــي واجلامــوس، 
للحفاظ على الثــروة احليوانية 
التي تراجعت ولألســف بسبب 
اجلفــاف«، مبينــاً أن »اخلطــة 
وتوســيع  تعميــق  تتضمــن 
مغذيات أمين نهر الفرات وأيسره 
كي تكون مبساحة جديدة أطول 

وأكبر من السابق«.
وتابع أن »تلك املغذيات ستصبح 
أنهــاراً كبيرة تتغــذى من أمين 

وبنسبة  لتغطي  الفرات  وأيسر 
كبيــرة مــن املياه ملــا يحتاجه 
سكان األهوار األصليني واحملليني 
املتمثلني بالصيادين الذين تكون 
احلركة خالل ممارسة  لهم حرية 

مهنتهم داخل هذه املغذيات«.
وأضــاف أن »اجلفــاف أدى الــى 
من  جــداً  كبيرة  أعــداد  هجرة 
صيــادي األهوار الســيما مربي 
املواشــي واجلامــوس، وتراجــع 
الثروة احليوانية بشــكل كبير«، 
موضحاً أن »مربي املواشي حتول 
اســتيطانهم من األماكن التي 
شــحت فيها املياه الى ضفاف 

األنهار واملغذيات«.
ودعــا الكناني »وزارتــي البيئة 
والزراعــة الــى العمــل علــى 
أزمة اجلفــاف ودعم  مواجهــة 
ومدها  واملواشي  اجلاموس  مربي 
واللقاحات  املوجــودة  باألعالف 
البيطريــة حفاظاً علــى الثروة 
احليوانيــة«، موضحــاً أن »هذه 
الثــروة لهــا دور كبيــر ومردود 
األهوار  إنعــاش  فــي  ايجابــي 

واحلركة االقتصادية«.

الموارد المائية تباشر تنفيذ 
خطط لتأمين مياه االهوار 

والحيلولة دون هجرة سكانها 

مجلس النواب »ارشيف«



محليات2

البصرة - سعدي السند: 

بأشراف احلكومة احمللية في البصرة 
التابع  البحــار  علوم  مركــز  يقوم 
جلامعة البصرة وعدد من املؤسسات 
العلميــة والدوائــر ذات العالقــة 
في  املانغروف)القرم(  اشجار  بزراعة 
عدد من املناطــق  ضمن جتربة تعد 

االولى من نوعها في العراق

املشروع تضمن عدة مراحل
احلملــة  هــذه  علــى  وللتعــرف 
وأهميتها قال الدكتور أمين الربيعي 
ممثل مركز علوم البحار : ان املشروع 
توفير  أهمها  تضمن عدة مراحــل 
املانغروف وذلك بجلبه  بذور شجرة 
مــن دول مجــاورة كمرحلــة اولى 
واستزراعها في ظلة صممت لهذا 
تكيفها،  ،عملية  لتسهيل  الغرض 
الى موقــع أختبار  كما مت نقلهــا 
النظام  خــالل  تكيفها  لدراســة 
)موقــع خور  الســاحلي  البيئــي 
الزبير( وثم تهيئة التربة ومعامالت 
تسميد بطرق فنية تتالئم وطبيعة 

حركة مياه املد واجلزر

األهتمام مبوضوع استزراع 
أشجار املانغروف

الربيعي في حديثه للصباح  وأشار 
اجلديد ،  تهــدف احملمية الى رعاية 
وتطوير موائل األســماك والروبيان 
فضــال عــن كونها تعــد محمية 
للطيــور املهاجرة واملســتوطنة و 
تساعد هذه احملمية في فهم تعزيز 
الطبيعية  املوائــل  أدامة  مفاهيم 
وتشجيع الزراعة احلراجية للنباتات 
على  تعمــل  والتــي  الطبيعيــة 
تفعيــل دور هــذه املنطقة احملمية 
في دعــم جتمعات األســماك، من 
خالل توفير موطن حرج لألســماك 
اليافعــة ونظرا ملا تشــكله هذه 
النباتــات مــن أهميــة كبيرة في 
النظــام البيئي فقــد وجهت إدارة 
دراســة  بإعداد  البحار  علوم  مركز 
عن أمكانيــة زراعة نبات املانغروف 
تكليف  ومت  العراقية  السواحل  في 
فريق من الباحثني لدراسة وتوضيح 

أهمية ذلك النبات والدعوة ملناشدة 
اجلهات املعنيــة لالهتمام مبوضوع 

استزراع أشجار املانغروف
وعن أهمية هذا النوع من األشجار 
قــال : أهمية نبــات املانغروف أنه 
ال ميكــن إحصاء الفوائد املباشــرة 
وغير املباشــرة للبيئات الساحلية 
لنباتات املانغروف بالنسبة لإلنسان 
والبيئــة ولكافــة أشــكال احلياة 
فيهــا وأهم تلك الفوائــد ، تعمل 
الســاحلية  القرم  نباتــات  بيئات 
وامتصاص  األوكسجني  إنتاج  على 
غازات الكربون والغازات السامة مما 
يساعد بشــكل كبير في تقليص 
احلراري  واجلهــد  التغير  مشــكلة 
وتقوم بيئات نباتات القرم باحملافظة 
للحياة  املناسبة  احلرارة  درجة  على 
الشــاطئية وخاصة فــي تقليص 
الفوارق احلرارية بــني النهار والليل 
وتلعب نباتــات املانغروف دورا هاما 

في منع ظاهرتــي االجنراف وتعرية 
بيئات  وتعــد  البحرية  الســواحل 
النظم  أهم  املانغروف مــن  نباتات 
اجلو من  فــي تخليــص  البيئيــة 
الغبــار والعوالق الضارة في الهواء 
وتشــكل بيئــات نبــات املانغروف 
مــا يقرب من ثلث غــذاء )الروبيان( 
النباتية املنشأ في مناطق البيئات 
األجزاء  ومتثــل  للقرم  الســاحلية 
النباتات املكونة  املســتخدمة من 
لهــذه البيئــات حوالــي %60 من 
تركيبتهــا الغذائية كمــا وتعتبر 
لنباتات  الساحلية  البيئات  أوساط 
لتعشيش  مثاليا  وسطا  املانغروف 
العديد من الطيور البرية الصغيرة 
والكبيــرةو يعــد بقاء األســماك 
الصغيرة أمــرًا بالغ األهمية لدعم 
 ، البالغة  األســماك  مجموعــات 
والتي تعــّد مهمة ترفيهية وجتارية 

وبيئية في منطقة خور الزبير .

تفرعات الشجرة
وأشــار الربيعي : فــي العديد من 
املناطق ، تعمل أشــجار املانغروف 
لألســماك  حضانــة  كموائــل 
الصغيرة ومع ذلك ، نعتمد على دور 
أشــجار املانغروف كموائل حضانة 
زراعتها  وبالتالي فهي تســتحق   ،
كونها االشجار الوحيدة التي تنمو 
في املياه املاحلة والتي يبلغ مستوى 

ppt.  50 ملوحتها أكثر من
 في بعض االحيان و إن فهم كيفية 
في  احملمية  املنطقــة  هــذه  عمل 
تعزيز بقاء األســماك الصغيرة أمر 
بالغ األهمية في حتديد تأثيرها على 
البالغة  احمللية  جتمعات األســماك 
وبالتالي سيسهم في دعم اجملتمع 
احمللي مــن خالل توفير فرص العمل 
للسكان احمللني وخصوصا الصيادين 

الذين ميارسون مهنة الصيد

تقليل اضرار االحتباس احلراري 
وزيادة تثبيت الكاربون اجلوي

ومــن املعــروف عامليــا : ان نبــات 
املنغروف نبات ساحلي بحري يعيش 
في امليــاه املاحلة ويكّون مجتمعات 
اضرار  تقليــل  تعمــل على  بيئية 
تثبيت  وزيــادة  احلــراري  االحتباس 
الكاربون اجلوي وبالتالي زيادة نسبة 
األوكســجني فــي اجلــو احمليط مما 
يقلل من اضرار التلوث كما ويعمل 
على حتســني البيئة من خالل زيادة 
الغطاء  وزيادة  املســاحات اخلضراء 
النباتي وكون النبات يعتمد بدرجة 
اساس على املياه املاحلة لذلك فهو 
السواحل  على  لالستزراع  مناسب 
البصرية إضافة إلــى األماكن الي 
الميكــن زراعــة نباتات زينــة فيها 

بسبب امللوحة

انشاء املدن السياحية وتعزيزها 
باألشجار دائمة اخلضرة

وكان النائــب الثاني حملافظ البصرة 
الدكتور ضرغــام األجودي قد صّرح 
قبل ثالثة أشهر أنه بتوجية مباشر 
مــن محافــظ البصــرة املهندس 
اسعد العيداني قمنا ويرافقنا عدد 
من املعنيني بجولة ميدانية لتحديد 
موقــع زراعــة أشــجار املانغروف 
التصميم  ضمــن  األماكن  وحتديد 
األســاس ألقضية أبــي اخلصيب - 
الفاو- الزبيــر وتطبيق فكرة احلزام 
األخضر حيث مت إختيار املوقع األولي 
بالقرب من شــط البصرة لدراسة 
نوعية املياه ومستوى الضخ ومدى 
اإلســتفادة من احملطــة املتكاملة 
ودعم املشاتل البلدية إلنشاء املدن 
باألشــجار  وتعزيزها  الســياحية 
دائمة اخلضــرة كخطوة فريدة من 

نوعها في احملافظة .

حكومة البصرة المحلية ومؤسسات معنية 
تواصل حملتها لزراعة أشجارالمانغروف

تخلص الجو من الغبار والعوالق الضارة 
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بغداد - زينب الحسني: 

الزمن كان  ثالثــة عقود مــن  قبل 
العــراق البلد الوحيــد الذي يخلو 
من تعاطــي اخملــدرات وان كان ممرا 
لتجارتها وقد انتشرت في العقدين 
الظاهرة بشكل غير  االخيرين هذه 
اعتيادي في أوساط اجملتمع العراقي 

من حيث التجارة والتعاطي بها.
وتشــكل فئة الشــباب الضحية 
األولى للوقوع في فخ اإلدمان املدمر، 
في بلد يشــكل فيه من دون الـ 25 
من العمر ما نســبته 60 في املئة 
من إجمالي السكان بحسب تقارير 

وزارة التخطيط.
وفي شهر متوز املاضي أعلن مجلس 
القضاء األعلى عن مؤشــر شديد 
اخلطورة، حيث أشــار الى أن “نسبة 
اإلدمان على اخملــدرات قد تصل إلى 
50 في املئة وســط فئة الشــباب، 
كما أن النســبة األكبــر للتعاطي 
تصل إلــى 70 في املئة، في املناطق 
التــي تكثر فيها  واألحياء الفقيرة 

البطالة”.

املديريــة  أعلنــت  جانبهــا  مــن 
التابعة  اخملــدرات  ملكافحة  العامة 
“هائلة”  الداخليــة، حصيلة  لوزارة 
لألشخاص املقبوض عليهم بتهمة 
اخملــدرات منذ ثماني أشــهر وصل 
إلى 11 ألف متهم، وفيما كشفت 
من  املضبوطة  الكميــات  إجمالي 
تلك املواد في الفترة ذاتها، أوضحت 
إلى  التعامل معها وصــوالً  آليــة 

إتالفها.
اخملدرات،  إعالم مكافحة  مدير  وقال 
“املديرية  إن  بالل صبحــي،  العقيد 
مستمرة  اخملدرات  ملكافحة  العامة 
بعملياتها في محاربة ومطاردة جتار 
اخملدرات، حيث مت إلقاء القبض خالل 
الشــهر املاضي فقــط، على أكثر 
ليصبح مجموع  1350 متهماً،  من 
املتهمني خالل فترة ثمانية أشــهر 
بتجارة  11 ألف متهمــاً  املاضيــة 

وترويج وتعاطي اخملدرات”.
وأضاف صبحــي، “كما مت ضبط ما 
يقارب مــن 300 كيلوغرام من املواد 
اخملدرة، فضالً عن ضبط أكثر من 14 
مليون حبة مــن حبوب الكبتاجون 
واملؤثرات العقليــة، وهذا يدل على 

أن املديرية العامة ملكافحة اخملدرات 
واالجهزة األمنيــة كافة جادون في 

محاربة جتار اخملدرات”.
وأشار الضابط، إلى أن “املواطن كان 

له دور كبير في تفكيك العديد من 
تلك الشبكات اإلجرامية، من خالل 
االتصال باخلط الســاخن للمديرية 
العامــة ملكافحة اخملــدرات املرقم 

178”، مبينــاً أن “هذا اخلط مجاني، 
العراقية  احملافظــات  فــي  ويعمل 

كافة”.
وأوضــح صبحي، أن “الكميات التي 

يتم ضبطها من قبل مفارز املديرية 
أو من باقي االجهزة األمنية األخرى، 
تُخــّزن في دائــرة الطــب العدلي 
بــوزارة الصحــة، وليس فــي وزارة 
إلى  إحالتها  يتــم  الداخلية، حيث 
الفحص،  لغــرض  املذكورة  الدائرة 
وهنــاك توجــد جلنــة مختصــة 
مهّمتها فحــص وخزن وإتالف هذه 
املواد اخملدرة، وهذه اللجنة برئاســة 
قاضي من الصنف األول، وبرئاســة 
والصحة  الداخلية  وزارتي  وعضوية 

واألمن الوطني”.
وفــي دراســة اطلعــت عليهــا “ 
الصبــاح اجلديد “ كشــفت عن ان 
“احلرب” ضد املمنوعــات تركز على 
واالســتخبارية  األمنية  اجملابهــات 
فقــط، دون تطوير آليــات معاجلة 
أي  ونفسية،  واقتصادية  اجتماعية 
لتنامي  واملشجعة  احملفزة  العوامل 
ظاهرة تعاطــي اخملدرات في اجملتمع 

العراقي” .
وتبني الدراســة، أن “ فداحة الوضع 
املفزعة  واإلحصائيات  األرقــام  عبر 
احلكومية  اجلهات  عنها  تعلن  التي 
املعنية، حيث مت تسجل آالف حاالت 

اإلدمان واالجتار ســنويا، فيما يبقى 
التعاطي  القسم األكبر من حاالت 

والترويج، محاطا بالسرية”.
ويــرى الباحث االجتماعي قاســم 
حســني وهــو رئيــس مؤسســة 
ان  العراقية  النفســية  اجلمعيــة 
“ظاهــرة انتشــار تعاطــي وجتارة 
اخملدرات فــي العراق، تعــود جلملة 
أســباب مركبة ومتداخلة، أهمها 
البطالة والفقر وانسداد اآلفاق أمام 
فئة الشباب، فمثال نسبة البطالة 
مبحافظة مثل ذي قار جنوبي البالد 
بلغت نحــو 35 في املئة، فيما جتاوز 
عــدد من هــم دون مســتوى خط 
الفقر من عموم املواطنني العراقيني 
وزارة  13 مليون نســمة بحســب 
التخطيــط ، وقس على ذلك حجم 

املأساة”.
“الشــعور  ان  حســني،  وأوضــح 
من  املعنــى  وانعــدام  بالضيــاع، 
الوجود في احلياة، والتفكك األسري 
والوصول حلالة  واليــأس  واالكتئاب 
رئيسية تقف  العجز، كلها عوامل 
خلف تفاقم ظاهرة تعاطي اخملدرات 

واالجتار بها في اجملتمع العراقي”.

 مديرية مكافحة المخدرات تكشف.. نسبة إدمان الشباب تصل إلى 50 %  
70 % منها في المناطق واألحياء الفقيرة التي تكثر فيها البطالة 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس 
الثالثاء، إطالق اســتمارة التقدمي اإللكتروني لقبول 
الطلبة األوائل من خريجي املدارس املهنية للســنة 

الدراسية 2022/2021.
وذكرت الوزارة في بيان أن “دائرة الدراسات والتخطيط 
واملتابعة حددت الطلبة األوائل املشــمولني بالتقدمي 
للقبــول في الكليات التقنية احلكومية )الدراســة 
حسب   2023/2022 الدراســية  للسنة  الصباحية( 
خيــارات الطالب للكليات واألقســام املناظرة لكل 

تخصص”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اصدرت مديرية املــرور العامة امس الثالثاء توضيحاً 
يخص مقتــرح ايقاف اســتيراد املركبــات ملعاجلة 

االزدحامات.
وقالت املرور في بيان، إن “مدير املرور العام اللواء طارق 
الربيعي اوضــح بخصوص مقترح ايقاف اســتيراد 
املركبــات انه مقترح ولم حتــدد مديرية املرور ما هي 

عدد السنوات املطلوبة اليقاف االستيراد”.
وأضاف البيــان أن “مديرية املرور طالبت مبقترحها ان 
يتم ايقاف العمل بقرار ٦٨ اخلاص بتسقيط املركبات 
وهذا يعني ايقاف شــراء املواطن ارقــام من مديرية 
املرور والعودة الى ترقني قيد املركبات اي التســقيط 

لتخفيف الزخم املروري”.
وكانت مديرية املرور العامة كشــفت عن رفع جملة 
من املقترحات لرئاسة الوزراء من ضمنها إيقاف منح 
األرقــام للمواطنني من قبل مديريــة املرور وتفعيل 
نظــام ترقني قيــد املركبات للتخفيــف من الزخم 
في الشــوارع، مؤكدة أنها طالبت بإيقاف اســتيراد 
املركبات بكافة أنواعها، لعدم وجود قدرة استيعابية 

في الشوارع لتلك املركبات. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
تســتعد وزارة العمــل والشــؤون االجتماعية إلطالق 
منحة العمــال املضمونني والبالغــة 25 الف دينار  ملا 
يزيد عن 600 ألف عامل والتي ســتوزع ابتداًء من شهر 
تشرين األول املقبل بشكل ثابت مع رواتبهم الشهرية.

وقالت مدير عام التقاعد والضمان االجتماعي في الوزارة 
خلود حيران اجلابري فــي تصريح صحفي امس الثالثاء 
إن “كل من يســجل في قاعدة بيانات دائــرة التقاعد 
والضمان االجتماعي وله راتب تقاعدي سيتم شموله 
بهذه املنحة والبالغة 50 ألف دينار التي ســتضاف إلى 
رواتبهم الشهرية والتي يتقاضونها حالياً بشكل ثابت 
حلني اقرار قانون العمل الذي يتضمن فقرات لزيادة رواتب 
العمال، الفتة إلى أن ما يقارب 600 ألف عامل مضمون 
في بغداد واحملافظات ســيتم شــمولهم بهذه املنحة 

الشهرية.
وأضافت أن متويل دائرة التقاعــد والضمان االجتماعي 
يكون من خالل اســتقطاع مبالغ من العمال وكذلك 
مــن العقارات وااليجــارات التابعة لهــا، وأيضاً هناك 
اســتثمارات دخلت بها الدائرة كاجملمعات الســكنية 
وغيرهــا، منوهــة بــأن احلد األدنــى لرواتــب العمال 
املضمونني هو 350 ألــف دينار ومت اعتمــاد حالياً آلية 
جديدة الحتســاب التقاعد األدنى من 400 أو 450 ألف 
ومت رفع هذا القرار جمللس الوزراء بانتظار املصادقة عليه. 
وأشــارت مدير التقاعد والضمــان االجتماعي إلى أن 
هناك شــركات ما زالت غير مسجلة في دائرة الضمان 
وتتهرب من شمول العاملني فيها بالضمان االجتماعي 
وهذا األمر سيحرمهم من حقوقهم في حال تعرضهم 
ألي حادث أثناء العمل ، مبينة أن الوزارة بصدد توســيع 
مظلة الشــمول بالضمان االجتماعــي وأنها ماضية 
في مطالبة اجلهات التشــريعية لغرض تشريع قانون 
الضمان اجلديد، الذي ســيتضمن فروعاً جديدة تتمثل 
بالضمان االختياري وضمان العاملني في القطاع اخلاص 

وغير املنظم. 

إطالق قناة قبول الطلبة 
األوائل من خريجي 
المدارس المهنية 

المرور تطالب بإيقاف استيراد 
المركبات بكافة أنواعها

لعدم وجود قدرة استيعابية في الشوارع 

منحة ثابتة ألكثر من 
600 ألف عامل مضمون 

بدءًا من الشهر المقبل

تهدف المحمية الى 
رعاية وتطوير موائل 

األسماك والروبيان 
فضال عن كونها 

تعد محمية للطيور 
المهاجرة والمستوطنة 

وتساعد في فهم تعزيز 
مفاهيم أدامة الموائل 

الطبيعية وتشجيع 
الزراعة الحراجية 
للنباتات الطبيعية

الدكتور امين الربيعي ممثل مركز علوم البحار في حملة زراعة املانغروف بالبصرة تهيئة وتوفير اشجار املانغروف ملواصلة زراعتها في البصرة

بغداد - الصباح الجديد: 
كشف املتحدث باسم وزارة التخطيط 
عبد الزهرة الهنداوي، عن اجراء مسح 
ميدانــي للفقر فــي العــراق بكافة 
كوردستان،  اقليم  ومنها  محافظاته، 
مشــيرا الى ان التوقعات تشــير الى 
ان نســبة الفقر في البالد حاليا بنحو 

.25%
والشــؤون  العمــل  وزارة  أن  يذكــر 
 9 إن  مؤخــراً  اعلنــت  االجتماعيــة 
ماليــني مواطن، أي أقل مــن ربع عدد 
ســكان العــراق البالــغ عددهم 41 
مليونــا، حتت مســتوى خــط الفقر 
في العراق، في حني يبلغ عدد األســر 
العراقية املستفيدة من برامج الرعاية 
االجتماعية مليوناً و400 ألف أســرة، 
فيمــا يبلغ عدد األســر املســتحقة 
3 ماليني أســرة.  الرعاية  دائرة  لرواتب 
وقــال الهنــداوي انــه "ال تتوفر لدى 
الوزارة حالياً مؤشرات نسبة الفقر في 
العراق لعام 2022، لكن الوزارة تستعد 
مــن خالل اجلهــاز املركــزي لالحصاء 
وبالتعاون مع البنك الدولي للشــروع 

بتنفيذ املسح االقتصادي واالجتماعي 
القريبة  في العــراق خالل االســابيع 
املقبلة"، موضحا ان "املسح سيشمل 
كل محافظــات العراق دون اســتثناء 
ومــن ضمنهــا اقليم كوردســتان". 
ان "هذا املسح  الى  الهنداوي  وأشــار 
سيوفر لنا مؤشــرات جديدة عن خط 
الفقر، وعن طبيعة حالة الفقراء، وعن 
طبيعة اخلدمات التي يحصلون عليها 
واماكن تركزهم فــي املدن العراقية". 
ســتكون  والنتائج  املؤشــرات  "هذه 
مدخالت لســتراتيجية خفض الفقر 
الثالثة التي تعمل الوزارة على اعدادها 
للسنوات اخلمس املقبلة من عام 2024 
ولغايــة 2028 مع االخذ بنظر االعتبار 
املتغيــرات والتحــوالت االقتصاديــة 
شهدها  التي  والصحية  واالجتماعية 
2020، متأثراً بجائحة  العراق بعد عام 
كورونا، وأيضــاً االزمة االقتصادية وما 
جنم عنها من اثار سلبية على الفئات 

الهشة في اجملتمع"، وفقاً للهنداوي.
املتحدث باسم وزارة التخطيط، لفت 
الى أن "نســبة الفقر في املسح الذي 

اجريناه في عــام 2018 والذي كان اخر 
مســح أجري في العراق كانت 22.5%، 
ومن ثم انخفضت في نهاية عام 2019 
الى دون الـ%20"، مستدركاً أنه "زبعد 
جائحة كورونا في عام 2020 وما تالها 
أشارت التوقعات الى ان هنالك تأثيرات 
ســلبية على الفقراء في العراق، وقد 
تشير نسبة الفقر االن الى أنها تتراوح 
بني 22 الــى %25".  يوّفر العراق رواتب 
ماليــة ومعونات شــهرية للعاطلني 
من العمل واألرامــل واأليتام، علماً أّن 
الراتــب الواحد ال يزيد عــن 180 ألف 
يشير متخصصون  فيما  عراقي،  دينار 
إلى أّن هذا املبلغ ال يغّطي معيشة أّي 
عراقي ملّدة أسبوع، األمر الذي يعني أّن 

املساعدات احلكومية ال تكفي.
والشــؤون االجتماعية  العمــل  وزارة 
أعلنت مؤخراً اســتالمها طلبات أكثر 
من 340 ألف عراقــي، إلضافتهم إلى 
قوائم الفقــراء والعاطلني عن العمل، 
مؤكدة أنها أرسلت القوائم إلى وزارة 
التخطيط ملطابقتها مع معايير خط 

الفقر.

بابل - الصباح الجديد: 
حّذرت مديريــة زراعة محافظة بابل 
من ارتفاع نسبة اجلفاف في األراضي 
الزراعيــة في احملافظــة، وتأثير ذلك 
التمور، مطالبة  وانتاج  النخيل  على 
احلكومة بتوفير أساليب الري احلديثة 

للتغلب على اجلفاف الشديد.
وكانت أعــداد أشــجار النخيل في 
العراق، علــى وفق إحصائيات أجريت 
في ســبعينيات القرن املاضي، تصل 
إلــى حوالي 50 مليون نخلــة، إال أّن 
واحلصار  الصعبة  والظــروف  احلروب 
االقتصــادي في تســعينيات القرن 
املاضي تســبب في تراجع العدد إلى 
حوالــي 30 مليــون نخلة بحســب 
 ،2002 عــام  أجري  تقريبــي  إحصاء 
واســتمر تناقص أعداد النخيل حتى 
وصل إلــى 16 مليون نخلة فقط في 
عموم البالد، وفق إحصاء عام 2014. 

وقــال مدير زراعــة بابــل ثامر عبد 
جاســم اخلفاجــي انــه “توجد في 
محافظة بابل نحو ثالثة ماليني و250 
الــف نخلة”، محذرا من أنه “في حال 

يتوفر لها الري بالتنقيط ستموت”.
بات ملّف املياه يشّكل حتدياً أساسياً 
البلد شــبه الصحراوي،  العراق،  في 
والــذي يبلغ عدد ســكانه أكثر من 
41 مليون نســمة، وحّملــت بغداد 
وإيران مسؤولية  مراراً جارتيها تركيا 
خفض منســوبات املياه بسبب بناء 

سدود على نهري دجلة والفرات.
ولفــت اخلفاجــي الــى ان “النخلة 
ال تقــاوم اجلفاف أكثر من ســنة أو 
ســنتني”، مبيناً أن “هنالك اكثر من 
90 صنفــاً من التمــور”، موضحاً أن 
أنتجت في الســنة  بابل  “محافظة 
املاضيــة 220 الف طن مــن التمور، 
وأن االنتاج في الســنة احلالية يوازي 

تقريباً انتاج السنة املاضية”. 
مدير زراعة محافظة بابل، شدد على 
ضرورة “توفير قنــوات ري حديثة وري 
بالتنقيط لبســاتني النخيل وكذلك 
أن  العنب واحلمضيــات”، محذراً من 
يدفع  الوتيرة  بهذه  اجلفاف  “استمرار 

بالفالح الى ترك أرضه وهجرها”.
وســبق للبنك الدولــي، أن اعتبر أن 

املياه قد  غياب أي سياسات بشــأن 
يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 
2050 نســبة %20 من موارده املائية، 
فيمــا اعلن العراق في وقت ســابق 
أن املشــروعات املائيــة التركية أدت 
لتقليص حصته املائية بنسبة 80%، 
بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات 

كبيرة من املياه.
يشــار الى ان وزارتــي الزراعة واملوارد 
املائية فــي العراق، قررتــا تخفيض 
وذلك  للزراعــة،  املقــررة  املســاحة 
بســبب قلة اإليرادات املائية القادمة 
مــن تركيا وإيــران، فيما حــّذر وزير 
الزراعة العراقي، محمد اخلفاجي، من 
أن شــح املياه بات يهدد بانهيار أمن 

العراقيني الغذائي.
النفطية،  باملوارد  الغني  العراق،  يعّد 
من الدول اخلمس األكثر عرضة لتغير 
العالم، وفق  املنــاخ والتصحر فــي 
األمم املتحّدة، خصوصاً بســبب تزايد 
اجلفاف مع ارتفاع درجات احلرارة التي 
تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف 

خمسني درجة مئوية.

التخطيط تجري مسحا ميدانيا للفقر 
وتوقعات بشموله 25 % من البالد

الجفاف يهدد أكثر من ثالثة ماليين 
نخلة في محافظة بابل
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
عددا مــن قادة اجملتمعــات اليهودية في 
الواليــات املتحدة، االثنــن، بعزمه زيارة 

إسرائيل.
وعلى هامش اجتماعات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، اجتمع إردوغان مع رؤســاء 
الكبرى  األميركية  اليهوديــة  املنظمات 
وأفصح برغبتــه زيارة إســرائيل دون أن 

يحدد موعدا لهذه الرحلة.
وقالت صحيفة “تاميز أوف إســرائيل” إن 
تعليقات إردوغان أمام القادة اليهود متثل 
إشارة أخرى على أن الرئيس التركي عازم 
على إعادة العالقات مع إســرائيل والتي 

طال االضطراب فيها.
كما أخبر أردوغان قادة املنظمات اليهودية 
األميركية أن معاداة السامية هي “جرمية 
ضد اإلنسانية”، كما قال أحد املشاركن 
في االجتماع لوكالة التلغراف اليهودية.

وشــهدت العالقات بن إسرائيل وتركيا 
شهدت حتوال في اآلونة األخيرة بعد زيارة 
الرئيس اإلســرائيلي، إســحق هرتسوغ، 
لتركيا خالل مــارس املاضي في أول زيارة 
لرئيس إســرائيلي إلى أنقــرة منذ عام 

.2007
في الشــهر املاضي، أعلــن رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي، يائيــر لبيــد، أن حكومته 
ستســتأنف العالقــات الدبلوماســية 
الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر 

بن الدولتن.
وفــي نيويورك أيضــا، ســيلتقي لبيد 
العامة  اجلمعية  هامــش  على  بإردوغان 
لألمم املتحدة وهي املرة األولى التي يلتقي 
فيها رئيس وزراء إســرائيلي مع الرئيس 

التركي منذ عام 2008.
في ذلك العام، بدأت العالقات الثنائية بن 
البلدين بالتدهور بعد عملية عســكرية 

إسرائيلية في قطاع غزة.
وجمدت العالقــات بن البلدين بعد أزمة 
العام 2010 عندما قتل عشــرة مدنين 
أتراك في هجوم إســرائيلي اســتهدف 
الســفينة “مافي مرمرة” التي كانت في 
طريقها خلرق احلصار املفروض على قطاع 

غزة.
وأبــرم اتفــاق مصاحلة فــي 2016 الذي 
شهد عودة الســفراء لكنه انهار تقريبا 
فــي 2019-2018 بعد مقتــل أكثر من 
مئتي فلسطيني من قطاع غزة برصاص 
القوات اإلســرائيلية خالل االحتجاجات 

احلدودية.
وطبقا للصحيفة اإلســرائيلية، يسعى 
إردوغان إلى توثيق العالقات مع الغرب مع 

استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا. 
كما يريد أن يتأكد من مشاركة تركيا في 
عمليات التنقيب عن الطاقة في شــرق 
البحر املتوســط والتي تقودها حتى اآلن 

إسرائيل واليونان.
في املقابل، تســعى إسرائيل للبناء على 
التي أدت   ،2020 إبراهيم لعــام  اتفاقات 
إلى تطبيع العالقات بن إســرائيل وأربع 

دول عربية.

إردوغان يفصح ليهود 
الواليات المتحدة 

برغبته زيارة إسرائيل

متابعة ـ الصباح الجديد:
مــع النقص الشــديد في متويل 
في  اإلنسانية  االستجابة  خطة 
اليمن، كانت النساء أكثر الفئات 
النازحة تضــرراً من إيقاف برامج 
الفيضانات  ومــن  املســاعدات، 
التي ضربت معظم اخمليمات في 
أكثر من محافظة؛ حيث إن عدد 
األطفال والنساء يزيد على ثالثة 
مالين من قــوام النازحن البالغ 
عددهم أربعــة مالين و300 الف 
شــخص، وفق أحدث بيانات األمم 
 150 أن  املتحدة للســكان. كما 
ألفاً من هــذه الفئة تضررن من 
300 ألف  الفيضانات من أصــل 

متضرر.
وتقــول قبــول، وهي فــي بداية 
العقد اخلامس من العمر، ونزحت 
مطلع العام اجلاري من محافظة 
احلديــدة، وتقيم حاليــاً في أحد 
اخمليمات في محافظة الضالع، إن 
السماء كانت مليئة بالغيوم، ثم 
فجأة انهمــرت األمطار الغزيرة، 
وجرفــت الســيول الناجتة عنها 
اخليمــة التي تعيــش فيها مع 

أطفالها الستة.
وتضيف: “جرفت السيول كل ما 
منلكــه من مــواد متوينية، وحتى 
الوثائق الشخصية والبطانيات”، 
مشــيرة إلى أنها فرت بســبب 
القتال في جنــوب احلديدة، ولم 
يكن معها أي شيء ميكن أن يوفر 
أهم ضروريات احليــاة ألطفالها، 
مثل الطعام أو الــدواء. ولكنها 
اليوم وأطفالها ضمن عشــرات 
اآلالف مــن النازحن الذين فقدوا 
املتبقية،  واملمتلــكات  منازلهم 
التي  الغزيــرة  األمطــار  نتيجة 

ضربــت نحــو 16 محافظة من 
 22 البالغة  البــالد  محافظــات 

محافظة.
)28 عاماً(  إميــان  بدورها، تقــول 
وهي نازحة من غــرب محافظة 
وأســرتها  حياتها  إن  احلديــدة، 
فإنها  بساطتها  من  الرغم  على 
كانت ســعيدة، وكانت شغوفة 
وكان  بعملها خياطة نســائية، 
زوجها محمد يدير متجراً صغيراً 
اقتراب  مع  ولكــن  للخضراوات، 
القتــال من قريتهــم، اضطرت 

محافظة  إلــى  للفرار  األســرة 
عمران شمال صنعاء.

وتشــرح إميان كيف أنه لم يكن 
لديها أي خيار سوى بيع ماكينة 
اخلياطــة الثمينــة اخلاصة بها، 
لدفــع تكاليــف االنتقــال إلى 
محافظــة عمــران. وتقــول إن 
أفراد األســرة ما إن وصلوا موقع 
النزوح حتى أدركوا أنهم أصبحوا 
عاطلن عــن العمــل، معزولن 
لديهم سقف  يعد  ولم  وقلقن، 

آمن فوق رؤوسهم.

ووفق بيانات صندوق األمم املتحدة 
للسكان، فإنه منذ نيسان، دمرت 
البنية  املفاجئــة  الفيضانــات 
التحتيــة احليوية، مبــا في ذلك 
ومراكز  امليــاه  ومصــادر  الطرق 
أكثر  الرعاية الصحية. مع وجود 
مــن 300 ألف شــخص تضرروا 
من ذلك، أكثــر من نصفهم من 
النســاء والفتيات، وكثير منهم 
قد نــزح بالفعل عدة مرات، وهم 
فــي حالة جســدية ونفســية 

ضعيفة.

األمميــة،  البيانــات  وبحســب 
ســارعت املنظمــات اإلغاثيــة 
إلى توفير مالبس نســائية لهن، 
ومستلزمات النظافة األساسية، 
الصحية،  والفوط  الصابون  مثل 
جنبــاً إلى جنب مــع أوعية املاء 
واألطعمة اجلاهزة، للتخفيف من 

محنتهن.
هذه البيانات تظهر أن في اليمن 
نازح  الــف  و300  أربعة ماليــن 
داخلياً، أكثر مــن ثالثة أرباعهم 
من النســاء واألطفــال، وهناك 

امرأة  الف  و300  مليــون  حوالي 
حامل حالياً، منهن ما يقرب من 
200 ألف معرضات خلطر اإلصابة 
مبضاعفــات تهــدد احليــاة، وال 
يتمتعن إال بقدرة غير مســتقرة 
الصحة  خدمات  من  وجدت-  -إن 

اإلجنابية.
كما تشــير إلــى تفعيــل آلية 
التــي  الســريعة  االســتجابة 
املتحدة  األمم  صنــدوق  يقودهــا 
16 محافظــة  فــي  للســكان 
متضررة مــن الفيضانات، وأكثر 
من 100 مديرية في جميع أنحاء 

البالد.
ومنذ منتصــف متوز املاضي، وفق 
الصندوق، مت إيصال املســاعدات 
الطارئــة إلى أكثر مــن 50 ألف 
االحتاد  مــن  بتمويــل  شــخص 
األميركية  والوكالــة  األوروبــي 
اليمن  وصندوق  الدولية  للتنمية 
اإلنســاني، كما حصل آالف على 
خدمات الصحــة واحلماية. لكن 
النقص احلاد فــي التمويل ،على 
وفق ما يقولــه الصندوق- يعني 
أنه حتى البرامج األساسية قد مت 
تقليصها، مما يعرض للخطر حياة 
النســاء احلوامل وحديثي الوالدة 

والناجن من العنف إلى اخلطر.
ومع حلول شــهر أيلــول اجلاري، 
تذكــر األمم املتحدة أنــه مت قطع 
اخلدمــات ولم يتمكــن موظفو 
الرعاية مــن الوصول إلى من هم 
إلى الدعم؛ ألن  في حاجة ماسة 
الصنــدوق لم يتلقَّ ســوى ثلث 
مبلغ 100 مليــون دوالر املطلوب 
وتوفير  اإلجنابية،  الصحة  لضمان 
احلماية ملالين النســاء والفتيات 

في اليمن.

150 ألف يمنية تضررن من الفيضانات 
و200 ألف يواجهن المخاطر

الصباح الجديد - متابعة:
التشــاؤم مصيــر  يلــف  فيمــا 
املفاوضــات الهادفــة إلــى إعادة 
إحياء االتفاق النووي مع إيران، قلل 
منســق السياســة اخلارجية في 
االحتاد األوروبــي جوزيب بوريل، من 
التوقعات بحدوث انفراج حول هذا 
امللــف خالل اجتماعــات اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة هذا األسبوع، 
إنه ال يعتقد أن االجتماع مع  قائالً 
رئيســي  إبراهيم  اإليراني  الرئيس 

سيكون مثمراً.
فقــد أوضــح بوريــل أن االحتــاد 
األوروبــي كان يدفع جميع األطراف 
املشــاركن في احملادثات إلى قطع 
"األمتار العشرة األخيرة" من أجل 
عام  املوقع  االتفــاق  إحيــاء  إعادة 

2015، إال أن األمــر لــم يفض إلى 
نتيجة إيجابية بسبب الرد اإليراني 

األخير.
كما أضاف في مقابلة مع صحيفة 
"بوليتيكو" نشــرت اليوم الثالثاء، 
"على مدى األشهر الثالثة املاضية 
كانــت اخلطوات تتقــارب، لكنها 

تراجعت في األسابيع املاضية".

طريق مسدود
وأردف قائال: "نحــن اآلن في طريق 
مســدود، فقد توقفــت احملادثات، 
ألن الطلــب اإليرانــي األخيــر لم 
يكن مشــجعاً ولم يدفع من أجل 

التوصل إلى اتفاق".
إلــى ذلك، ردد منســق املفاوضات 
اخلارجية  وزيرة  تصريحات  األوروبي، 

الفرنســية كاترين كولونا، مجدداً 
أنــه ال يــرى احتماال ألي  التأكيد 
تقــدم خالل اجتماع قــادة العالم 

هذا األسبوع.

ال حل أفضل

كما أشــار إلى أن "هناك اقتراحاً 
أوروبياً وضع في السابق على طاولة 
املفاوضــات وســيبقى مطروحاً"، 

مضيفاً "ال أرى حال أفضل".
أتت تلك التصريحــات بعدما كرر 
عدة دبلوماسين غربين في الفترة 
األخيــرة "أنه ال توجــد مفاوضات 
نشــطة في الوقت احلالــي، وأنه 
من غير املرجــح أن حتدث انفراجة 
قبل انتخابــات التجديد النصفي 
للكونغــرس األميركي في نوفمبر 
بالتراجع  طهران  متهمن  املقبل"، 
عمــا اتفق عليــه ســابقا خالل 

احملادثات.
يذكر أن االحتــاد األوروبي كان قدم 
في الثامن من أغســطس املاضي 
2022، وبعــد جــوالت ومفاوضات 

طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل 
املاضي )2021( بفيينا، واســتمرت 
16 شهرا، نصاً نهائياً للتغلب على 

مأزق إحياء هذا االتفاق.
وقد تسلم بوريل الرد اإليراني األول 
في منتصف أغســطس، تاله الرد 
األميركي على املالحظات واملطالب 

اإليرانية.
ليأتي الحقا رد طهران، الذي تضمن 
املطالبة بوقــف حتقيقات الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة حول 3 
مواقع إيرانية غير معلن عنها عثر 
فيها قبل سنوات على آثار يورانيوم، 
بعدم  واشــنطن  التزام  عن  فضالً 
االنسحاب ثانية من االتفاقية كما 
2018، ويضع احملادثات  حصل فــي 

ثانية في مهب الريح.

بوريل: مفاوضات النووي توقفت ولقائي مع رئيسي لن يكون مثمرًا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أســقطت أوكرانيا 55 طائرة روسية 
خــالل الصراع املســتمر منــذ نحو 
ســبعة أشــهر، مما حال دون حتقيق 
موســكو تفوقا جويا، حســبما قال 
قائد القــوات اجلويــة األميركية في 
أوروبــا، اجلنرال جيمــس هيكر، امس 
االول اإلثنــن. لكن "القــوات اجلوية 
األوكرانية الصغيرة تفتقر إلى القدرة 
علــى الســيطرة، مما يخلــق وضعا 
يتورط فيه اجلانبــان في صراع طويل 
األمد ينتــج عنه إصابات على األرض، 
وفقا لهيكر الذي يقود القوات اجلوية 

األميركية في أوروبا وأفريقيا.
ســتريت  "وول  صحيفــة  ونقلــت 
جورنــال" عن هيكر قولــه: "هذا ما 
يحدث في أوكرانيــا اآلن. الكثير من 
الضحايــا، ألنه ال يوجــد تفوق جوي 

على جانبي الصراع".
وعندما بدأت روســيا هجومها على 
أوكرانيــا فــي فبراير، كانــت هناك 
توقعــات بن العديد من املســؤولن 
األميركين بأن موســكو ســتحقق 
مكاسب سريعة على األرض وترسخ 

هيمنتها اجلوية.

وكان فشل اجليش الروسي في القيام 
بذلــك موضوعا في املؤمتر الســنوي 
لرابطــة القوات اجلويــة والفضائية، 
القوات  مســؤولي  كبار  يجمع  الذي 

اجلوية من جميع أنحاء العالم.
وقال اجلنرال هيكــر إن القوات اجلوية 
الروســية تعثرت منذ البداية عندما 
اجلوية  الدفاعات  تدمير  في  فشــلت 
طائراتها  أســقطت  التي  األوكرانية 
أرض-جو  صواريخ  أنظمة  بواســطة 
SA- و SA-10 أوكرانيــة مــن طــراز

11. ممــا دفع ذلك الــروس إلى تعديل 
تكتيكاتهم من خالل إطالق صواريخ 
كــروز بعيدة املدى مــن قاذفات حتلق 
فوق األراضي الروســية وخارج نطاق 

الدفاعات اجلوية األوكرانية.
الواليات  تقدم  األوكرانين،  وملساعدة 
املتحــدة حتذيــرا من تلــك الضربات 
من  وقت  قبل  الروســية  الصاروخية 

وقوعها، بحسب اجلنرال هيكر.
كما زودت الواليــات املتحدة أوكرانيا 
بصواريخ "HARM" التي تكشف رادار 
العدو، والتي يطلقها األوكرانيون من 
 Su-27 و MiG-29 طائراتهم من طراز

من احلقبة السوفيتية.

ووفقا لهيكر فإن مــا ال يقل عن 80 
في املئة من القوات اجلوية في كييف 
سليمة، وذكر اجلنرال أنه يتحدث مع 
قائــد القوات اجلويــة األوكرانية كل 

أسبوعن.
وتشــجع الواليــات املتحــدة الدول 
األوروبيــة التــي ورثت أســلحة من 
املزيد  احلقبة السوفيتية على إرسال 
مــن أنظمــة SA-10 و SA-11 إلــى 
أوكرانيــا، لكن قدرة موســكو على 
ضرب أوكرانيــا بصواريخ كروز بعيدة 
املدى كانت مبثابة إحباط هائل للقادة 
األوكرانيــن، الذين كانوا يناشــدون 
احلصول على األنظمــة بعيدة املدى، 
التكتيكية  الصواريــخ  نظــام  مثل 
للجيــش ATACMS، الذي يبلغ مداه 

حوالي 190 ميال.
حو  األميركي،  الرئيــس  إدارة  ومتنــع 
 "ATACMS" بايــدن، توفير صواريــخ
بعيدة املدى، خوفا مــن أن يؤدي ذلك 

إلى حرب أوسع مع روسيا.
ولم يقرر مســؤولو بايدن بعد ما إذا 
بالطائرات  أوكرانيا  ســيزودون  كانوا 
ويدربــون الطياريــن األوكرانين على 

تشغيلها وصيانتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اجتمع وزير اخلارجية األميركي، أنتوني 
بلينكن، بوزيري خارجية أرمينيا، أرارات 
ميرزويان، وأذربيجان، جيهون بيراموف، 
نيويورك بعد  في لقاء مشــترك في 
اشتباكات دامية بن البلدين أدت إلى 

سقوط عشرات القتلى واجلرحى.
وقال بلينكن خــالل االجتماع: “أود أن 
أشــكر زميلّي علــى تواجدهما هنا 
اليــوم. وأريد أن أبــدأ بتقدمي خالص 
تعازينا ألســر وأصدقــاء الذين لقوا 

حتفهم” في القتال األخير.
“لقد شــجعتنا  بلينكــن  وأضــاف 
حقيقــة أن القتــال قــد توقف ولم 
يحصل أي عمل عســكري في األيام 
بلينكن  وأشــار  املاضية”.  القليلــة 
إلى أنه حتدث مــع الزعيمن األرمني 

وأنهمــا مســتعدان  واألذربيجانــي 
للســالم. وتابع متوجهاً إلى نظيريه 
“املشــاركة  أن  واألذربيجاني  األرمني 
الدبلوماســية القوية واملســتدامة 
هي أفضــل طريق للجميــع. وهناك 
طريق لســالم دائم يحــل اخلالفات”، 
املتحدة ســتدعم  “الواليات  أن  وأكد 
هــذه اجلهــود”. قتل أكثــر من 200 
جندي أرميني، األســبوع املاضي، في 
أسوأ مواجهات حدودية مع أذربيجان 
منذ حرب 2020 وفق حصيلة جديدة 
أعلنهــا امــس االول اإلثنن مجلس 
أن  اجمللس  وأفــاد  األرمينــي.  األمــن 
احلصيلة هي “207 قتلى بينهم ثالثة 
مدنين” مضيفــا أن “مدنين هم في 
 293 أصيب  فيمــا  املفقودين  عــداد 

عسكريا وثالثة مدنين”.

وذكــرت باكو أن احلصيلــة حتى اآلن 
تفيد مبقتــل 79 عســكريا منذ بدء 
املواجهــات، التــي اندلعــت الثالثاء 
املاضي. وهذا التصعيد غير مســبوق 
بنســف عملية  وبهدد   2020 منــذ 
السالم الهشة بن أرمينيا وأذربيجان، 
البلدين اللذين يتقاسمان حدودا على 

طول ألف كلم في القوقاز.
األحــد  ليريفــان  زيارتهــا  وخــالل 
املاضي، دانت رئيســة مجلس النواب 
هجمات  بيلوسي،  نانسي  األميركي، 
باكو “غير املشروعة”. وزيارتها ليريفان 
دليل جديد على تقارب بن واشنطن 
تواجه  الــذي  الوقــت  في  ويريفــان 
موســكو الوســيط التقليــدي في 
هذه املنطقة، صعوبات في هجومها 

العسكري على أوكرانيا.

جنرال أميركي: نقص السيادة الجوية 
يعقد الحرب في أوكرانيا

وزير الخارجية األميركي يؤكد دعم 
الحوار السلمي بين أرمينيا وأذربيجان
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبر الســفير الروســي لدى كنــدا أوليغ 
ســتيبانوف، بــأن الهجــوم علــى البعثة 
الدبلوماسية الروسية في أوتاوا هو محاولة 

إلرتكاب هجوم إرهابي.
وقال الســفير: “تعرضت سفارة روسيا في 
اوتاوا لهجوم، نعتبــره مبثابة هجوم إرهابي، 

وحلسن احلظ لم تقع إصابات أو أضرار”.
ووفقا لستيبانوف، مت إرسال مذكرة احتجاج 
إلى وزارة اخلارجية الكندية للمطالبة بإجراء 
حتقيق شــامل في هذا احلادث مضيفا نأمل 
أن يتم اعتقــال ومعاقبة املهاجم الذي قام 

بإلقاء الزجاجة احلارقة.
وأشــار إلى أنــه كان هنالك ســابقا عدة 
حــاالت مت فيها إلقــاء أجســام غريبة في 
أراضي الســفارة ومت توجيه نداءات متكررة 
إلــى الســلطات الكندية لتزويــد مكاتب 
البعثة في أوتاوا ومونتريال وتورنتو باحلراسة 

والتدابير الالزمة لتوفير احلماية الفورية.
السفيرة  الروســية،  اخلارجية  واســتدعت 
الكندية مبوسكو أليسون لو كليراحتجاجا 

على الهجوم.
ووقع الهجوم فجر 12 ســبتمبر، حيث قفز 
مجهول من احلديقة اجملاورة للســفارة وقام 
بإشــعال النار في فتيل زجاجــة مولوتوف 
وألقى بها باجتاه أراضي البعثة الدبلوماسية 
والذ بالفرار، ولم يشتعل السائل ولم تقع أي 

أضرار أو إصابات في مكتب البعثة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت خمســة أحزاب تونسية معارضة، 
امس االول اإلثنني، أنها ستقاطع االنتخابات 
17 ديسمبر، والتي  التشريعية، املقررة في 
ســتجرى وفــق القانون االنتخابــي املثير 

للجدل الذي أصدره الرئيس، قيس سعّيد.
وأصــدر ســعيد اخلميس املاضــي ، الذي 
يحتكر السلطتني التنفيذية والتشريعية 
منذ 25 يوليو من عام 2021، قانونا انتخابيا 
يقّلص بشكل كبير دور األحزاب السياسية 

املشاركة في االستحقاق.
ويعتمد القانــون االنتخابي اجلديد النظام 
األكثــري الفــردي علــى دورتني بــدال من 
االنتخاب على أســاس القوائم الذي كان 
السلطات  به قبل احتكار سعيد  معموال 

العام املاضي.
وســيتألف البرملان اجلديد مــن 161 نائبا، 
وســتكون صالحياتــه محــدودة للغاية 
مبوجــب الدســتور اجلديد الــذي أقر في 
اســتفتاء نظمه ســعيد في يوليو شهد 

مقاطعة كبيرة.
واإلثنني، وأعلن ائتالف يضم خمسة أحزاب 
بينها حزبا “العمال” و”اجلمهوري” مقاطعة 

االستحقاق امس االول االثنني.
وقــال األمــني العــام للحــزب اجلمهوري 
الشــابي، فــي مؤمتر  الوســطي، عصام 
صحفــي إن “هذه االنتخابــات هي احملطة 
األخيــرة في األجنــدة السياســية” التي 

فرضها سعيد.
وقــال األمني العــام حلزب العمــال، حمة 
الهمامــي، املعارض الشــرس إبــان نظام 
الرئيــس اخمللوع زين العابديــن بن علي، إن 

“سعيد دكتاتور”.
أعلنت “جبهة اخلالص  ومطلع ســبتمبر، 
وأبرزها  أن مكوناتها  التونســية  الوطني” 
االنتخابات  ســتقاطع  النهضــة  حــزب 
االنتخابي  القانون  بأن  التشــريعية، علما 

اجلديد لم يكن قد صدر بعد.
وتشــهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ 
احتكر ســعيد الســلطات بإقالته رئيس 
احلكومة وتعليــق أعمال البرملان الذي كان 
يرأســه، راشــد الغنوشــي، رئيس حركة 
أن  املرجعية اإلسالمية، قبل  ذات  النهضة 

يحّله.

موسكو: الهجوم على 
البعثة الروسية في 

أوتاوا عمل إرهابي

خمسة أحزاب تونسية تقاطع 
االنتخابات التشريعية
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنت تل أبيب، أن قوة عســكرية 
األراضــي  اخترقــت  إســرائيلية 
الســورية فــي اجلــوالن ملالحقة 
مجموعــة مــن أربعــة مواطنني 
أنها أحبطت  إلى  سوريني، مشيرة 
بذلــك عمليــة مســلحة كانت 

ستستهدف دورياتها.
وأصيب في العملية شــاب سوري 
بجــروح خطيرة ومت نقلــه بطائرة 
مستشــفى  في  للعالج  مروحية 
إســرائيلي قرب طبريا، فيما متكن 
بقية الشــبان من الفرار في عمق 

األراضي السورية.
فإن  اإلســرائيلية،  الرواية  وحسب 
قوة عسكرية رصدت اقتراب أربعة 
شبان نحو حدود وقف النار في قلب 
اجلوالن احملتل، وقاموا بإلقاء أجسام 
مجهولة باجتاه شــارع ترابي تسير 
عليــه دوريات اجليش اإلســرائيلي 
احملتل، وتبني الحقاً أن أحدهم ألقى 
بلغم، لكنه لم ينفجر. فقامت قوة 
عسكرية إسرائيلية تابعة لكتيبة 
املدفعيــة 402 باختــراق احلــدود، 
فهرب الشــبان، لكن القوة نفذت 
عمليــة العتقال املشــتبه بهم، 
تضمنت إطالق النار بالرصاص احلي 
على اجلزء السفلي من جسد أحد 
املشــتبه فيهم، مع أنها لم تعرف 
إن كانوا مســلحني أم ال. ونتيجة 
لذلك، أصيب أحد املشتبه بهم ومت 
نقله إلى مستشــفى بوريا لتلقي 
الباقون. وذكر  العالج، فيما هــرب 
تقرير املستشفى أن املصاب بحالة 
“خطيرة وغير مســتقرة”. وأوضح 
إلى غرفــة العمليات”  “نُقــل  أنه 

للخضوع لعملية جراحية.
اإلسرائيلي  البث  وبحســب هيئة 
الرســمية “كان 11”، فــإن اجليش 
احلــادث”.  مالبســات  في  “يحقق 
وشدد بيان اجليش اإلسرائيلي على 
أنه “ال توجد خســائر” في صفوف 
قواتــه. وبحســب إذاعــة اجليش 
أحبط  تساهل”،  “غلي  اإلسرائيلي 
اجليش عملية ضد قواته، وادعت أن 
السياج  من  اقتربت  التي  اجملموعة 
احلدودي ألقت ألغاماً اســتهدفت 

من خاللها الدوريات اإلســرائيلية 
في املنطقة.

يذكر أن هذه ليست أول عملية من 
نوعها، فقد سبق ومت إطالق رصاص 
مــن األراضي الســورية احملررة في 
اجلوالن باجتاه القوات اإلســرائيلية 
في اجلانب احملتل من اجلوالن، وصارت 
القــوات اإلســرائيلية تطلق النار 

نحو كل من يقترب من احلدود.
وكانت آخر هذه احلوادث في شــهر 
أيلــول مــن ســنة 2018، عندما 

أعلن اجليش اإلســرائيلي أن جنوده 
أطلقوا الرصــاص باجتاه مجموعة 
من املسلحني السوريني قرب اجلدار 
ألنهم  اجلوالن،  في هضبة  احلدودي 
سمحوا ألنفسهم باالقتراب الزائد 
باجتاههــم. وقال الناطق بلســان 
اجليــش يومهــا إن قواته الحظت 
اقتراب عدة مســلحني من احلدود، 
فأطلقت النار نحوهم لتخويفهم.
السنة نفسها،  وفي شهر آب من 
اإلســرائيلية  القــوات  هاجمــت 

مجموعة من ســبعة أشــخاص 
احلدود،  مــن  اقتربــوا  مســلحني 
إلــى تنظيم  أنهــم ينتمون  تبني 
داعش، وقد أقدمت إســرائيل على 
تصفيتهم جميعاً قبل أن يقتربوا 

من احلدود.
املعــروف أن الفصل بــني القوات 
سنة  في  واإلســرائيلية  السورية 
إقامة سياجني  1974، أســفر عن 
متوازيــني في اجلهــة التي حتتلها 
إســرائيل على طول اجلوالن وتقيم 

بينهما ممراً ملغماً. وحتظر إسرائيل 
على أي ســوري أن يتجاوز السياج 
إجراءاتهــا  مــن  وشــددت  األول، 
بشــكل خاص إبــان انفجار احلرب 
في ســوريا. وفي السنوات األخيرة 
تتهم إســرائيل إيران و “حزب اهلل” 
مبحاولــة فتح جبهــة ضدها في 
اجلوالن، وتعلن أنها ستقضي على 

أي محاولة تؤدي لذلك.
في  اإلســرائيلية  العملية  وجاءت 
اجلــوالن في وقــت قالــت القيادة 
املركزيــة األميركيــة إن هجومــاً 
صاروخياً اســتهدف قاعدة القرية 
اخلضراء التابعة للجيش األميركي 
قرب حقل العمر بدير الزور )شــرق 
القوات  تصــب  لم  لكن  ســوريا( 
األميركيــة أو قوات التحالف أو أي 

معدات.
وقالت القيادة، في بيــان، إن ثالثة 
صواريــخ عيــار 107 ملليمتــرات 
اســتهدفت القاعدة يــوم األحد، 
وُعثر على صــاروخ رابع مع أنابيب 
إطالق صواريخ عند نقطة اإلطالق 
على بعد نحو خمسة كيلومترات.

واستهدفت قاعدة القرية اخلضراء، 
أعمال عنف  في  املاضي،  الشــهر 
ومســلحني  األميركي  اجليش  بني 
مدعومني من إيران، ما أســفر عن 
إصابة عسكري أميركي واحد على 
األقل بشــكل طفيف. وأثار احلادث 
رداً أميركياً أســفر عن مقتل اثنني 
أو ثالثة من املسلحني الذين نفذوا 

الهجمات.
وقالت القيــادة املركزية إنها حتقق 
في أحدث هجوم فاشــل وقع في 
نحو الساعة 7.05 مساًء بالتوقيت 
احمللــي في ســوريا )1605 بتوقيت 

غرينتش(، بحسب “رويترز”.

قوة إسرائيلية تخترق األراضي السورية لـ”إحباط عملية تفجير”
استهداف قاعدة أميركية في دير الزور بهجوم صاروخي فاشل

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

يتنافس مرشــحان على مقعد نيابي 
االنتخابية مبقاطعة  الدوائر  إحدى  في 
ميالنو في مفارقة جعلت املسافة بني 
مقري حملتهما ال تزيد عشــر دقائق 
ســيرًا على األقدام مــع أن ما يفصل 
بينهما نحو 100 عام من التاريخ، وفقا 

لتقرير نشرته صحيفة “التاميز”.
ففي االنتخابــات املرتقبة يتنافس في 
دائرة بلدة سيســتو ســان جيوفاني 
كل من اليســاري إميانويل فيانو، الذي 
عانت عائلته من ويالت الفاشــية، مع 
مرشــحة اليمني إيزابيال راوتي ، والتي 
كان والدها مؤيدا لنظــام الديكتاتور 
السابق موسوليني  وعضوا في احلزب 

الفاشي اإليطالي.
وتكافح إيزابيال، 59 عاًما، للفوز مبقعد 
في البرملان عن حــزب “إخوان إيطاليا” 
بزعامــة جورجيا ميلونــي والذي من 
املتوقع، بحسب استطالعات الرأي، أن 
يحقق انتصارا كبيــرا في االنتخابات 
التي ســوف تشهدها البالد يوم األحد 

القادم.
تشــهدها،  التي  املفارقة  هــذه  وعن 
دائرة سيستو سان جيوفاني، املعروفة 
بكونها معقال يساريا بارزا، يقول فيانو، 
59 عاًما، إن والد منافسته كان عنصرا 
فعاال في النظام الفاشي البائد الذي 

قتل وهجر الكثير من أفراد عائلته. 
ويضيف فيانو، وهو مرشــح من احلزب 

الدميقراطي يســار الوســط: “لست 
مهووًســا باملاضي، لكن إذا كنت تريد 
فأنت  واملستقبل،  احلاضر  التحدث عن 

بحاجة إلى معرفة من أين أتيت”.

“ابنة الفاشي”
إيزابيــال تبدو  بيــد أن فــرص جنــاح 
مضمونــة أكثــر حيث يقــود حزبها 
اليميني املتشــدد حتالفــاً مع رابطة 
إيطاليا”  ماتيو سالفيني وحزب “فورزا 
برلســكوني، ومن  بزعامة ســيلفيو 
املتوقع أن يفوز ذلــك التحالف بفارق 

هامش كبير.
وتســعى زعيمة “إخوان إيطاليا” إلى 
أن تكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء 
في البــالد حتت شــعار “اهلل والوطن 
واألسرة”، مؤكدة في  الوقت نفسه أن  
أن اليمــني اإليطالي قد “طوى صفحة 

الفاشية منذ عقود عدة”.
ومــع ذلك فقد رفضــت إيزابيال راوتي 
خوض مناظــرة مع فيانو موضحة في 
أنها  “التاميــز”  تصريحــات لصحيفة 
تخشــى أن يجرى التركيز على تاريخ 
برنامجها  والدها  بدالً من مناقشــة 

االنتخابي.
وأردفــت: “ال يجــب تعريفــي بأننــي 
)ابنة الفاشــي(.. ملاذا ال تتحدثون عن 
برنامجي.. هل تعلمون أنك هناك واحد 
من كل ثالثة إيطاليني ال يستطيعون 
دفع فواتيرهم.. هل يريدون معرفة والد 
إيزابيال روتي أم يبغون معرفة من لديه 

حلول املشاكل؟”.

وكان بينــو روتــي، والــد إيزابيــال قد 
تطوع في ريعان شــبابه مبا كان يعرف 
“اجلمهوريــة اإليطالية االشــتراكية، 
وهي دولة عميلة ألملانيا النازية بقيادة 
“قائد األمة” بنيتو موســوليني وحزبه 

اجلمهوري الفاشي. 
الســيادة  اجلمهورية  تلك  ومارســت 

الرســمية على شمال إيطاليا لكنها 
اعتمدت بشــكل كبيــر على اجليش 
األملانــي للحفــاظ على ســيطرتها، 
باســم جمهورية  أيضا  عرفــت  وقد 
ســالو ألن مقر وزارة الشؤون اخلارجية 
)موسوليني( كان في سالو وهي بلدة 
صغيرة تقع على ضفاف بحيرة غاردا. 

“صفحة قد طويت”
من جانب آخر، يتفــق أنصار روتي في 
ميالنــو مع ميلوني بأن الفاشــية قد 
أضحــت مرحلة تاريخيــة بائدة، وفي 
هذا الصــدد يقول عامــل كهبربائي 
يدعى، ريكاردو باليرين، ويبلغ من العمر 
38 سنة: “ال أحد يريد عودة الفاشية، 

لكننا بحاجة إلى وقــف الهجرة غير 
الشرعية التي أرهقتنا”.

وقالت روتــي إنهــا أرادت التركيز في 
برنامجها على التخفيضات الضريبية، 
وخلــق فرص العمل، وإعادة تشــغيل 
املصانع القدمية  فــي ضواحي ميالنو 
الشــرطة  املزيد من عناصر  وتوظيف 

باإلضافة إلى احلد من الهجرة.
وممــا يعزز آمال روتي فــي الفوز مبقعد 
كان  التي  جيوفاني  سيســتو ســان 
“ســتالينغراد  اســم  يطلــق عليها 
اإليطاليــة” هــو انتخــاب عمدة من 
اليمني في العــام 2017 ألول مرة في 
تاريخها عقب إغالق املصانع احمللية في 

املدينة وتوافد املهاجرين عليها.
وأعيد انتخاب رئيس البلدية هذا العام 
بعد جناح سياسته في اعتقال العديد 
املهاجرين غير الشرعيني وتركيب 120 
كاميرا أمنيــة واتخاذ إجراءات صارمة 
ضد املســتفدين  من شــقق اجمللس 
البلدي التي يتــم تأجيرها من الباطن 

لألجانب بشكل غير قانوني.
وقال رئيس اإلسكان احمللي وعضو حزب 
“أخــوان إيطاليا”، أنطونيــو الميراندا 
: “النــاس يريدون من السياســيني أن 
يسبق  ولم  جتاه مشاكلهم،  يتصرفوا 
ألحد منهم أن أتى على ذكر الفاشية”.
ويتفق فيانو مع روتي على أن الفاشية 
لن تعــود، على الرغم مــن تهديدات 
القتل املعادية للســامية التي تلقاها 
والتي أجبرته على العيش مع مرافقة 
الشرطة على مدى الســنوات الـ 11 

املاضية.
لكنــه حذر فــي الوقت نفســه من 
املتطرف،  لليمني  املرتقبة  السياسات 
مستشــهدا مبطالب منافســته في 
وقت ســابق بضروة منع بــث برنامج 
 Peppa األطفــال الكرتوني “بابــا بيغ

Pig” لظهور “شخصيات مثلية” فيه.
كما أشــار فيانــو إلى دعــم ميلوني 
املتهم  أوربان،  فيكتــور  اجملري  للزعيم 
بســرقة أمــوال االحتــاد األوروبي مللء 
جيــوب املؤيدين واحلد من اســتقالل 
اإلعالم  واجلامعات ووســائل  احملاكــم 

الهنغارية.
وكان برملــان االحتاد األوروبي األســبوع 
املاضي قــد دان اجملــر النتهاكها قيم 
االحتاد، لكن نواب حزب ميلوني رفضوا 

التصويت على ذلك القرار. 
وقــال فيانــو: “دميقراطيــة أوربان غير 
السياســي  النموذج  الليبراليــة هي 

إلخوان إيطاليا في أوروبا”
وزاد: : “لســت خائًفا بأي حال من عودة 
الفاشــية،  ولكن عندما يتعلق األمر 
بحزب إخوان إيطاليــا، فإن احلاضر هو 

الذي يقلقني”.
لكــن روتي ترد بــأن ناخبــي الطبقة 
العاملــة فــي بلدة سيســتو ســان 
ويرحبون  قلقــني  ليســوا  جيوفانــي 
بانتخــاب اليمني، قائلــة  إن هجرهم 
لضفــة اليســار هو أكبــر دليل على 
رغبتهم في التغير، وإن “الناس يهتمون 
مبا ســوف يحدث غدا وليس مبا وقع في 

املاضي”.

شبح (الفاشية( في انتخابات إيطاليا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مع تصاعد الهجمــات األوكرانية 
مؤخراً في شرق وجنوب البالد ضد 
موسكو  بدأت  الروســية،  القوات 

حترك سفنها في البحر األسود.
فقد أعلن اجليش البريطاني، امس 
الثالثاء، أن أســطول البحر األسود 
الروســي نقل بعض غواصاته من 
ميناء سيفاســتوبول في شــبه 
جزيرة القرم إلى نوفوروسيسك في 

كراسنودور كراي بجنوب روسيا.
زيادة القدرة الهجومية

الدفاع في حتديث  وزارة  كما ذكرت 
اســتخباري يومي علــى تويتر، أن 
النقل ترجــع على األرجح  عملية 
إلى التغيير في مســتوى التهديد 
األمني احمللي في اآلونة األخيرة في 
مواجهة زيادة القــدرة الهجومية 

بعيدة املدى لكييف.

"خالل  أنــه  الوزارة  أضافــت  كما 
الشــهرين املاضيــني، تعرض مقر 
األسطول وقاعدة الطيران البحري 
الرئيســية التابعة لــه لهجمات 

عدة".

قاعدة ساكي
وكانت قاعدة ساكي اجلوية بشبه 
جزيــرة القــرم تعرضت الشــهر 
املاضــي لعدة هجمــات، أدت إلى 
خــروج أكثر من نصــف الطائرات 
احلربية التابع لألســطول الروسي 
مــن اخلدمة، ما دفــع وزارة الدفاع 
الروسية إلى إقالة قائد األسطول، 
وتعيني بديل له، بحســب ما أكد 

في حينه مسؤول غربي.
في حني أكد مسؤول موال ملوسكو 
في سيفاســتوبول آنــذاك أن أي 

أضرار لم تقع.

إال أنــه بغــض النظر عــن حجم 
تلــك  أظهــرت  فقــد  األضــرار، 
األوكرانية  القوات  قدرة  الهجمات 
علــى إصابة أهــداف بعيدة املدى 
إلى حد معني، السيما مع استمرار 
تدفق األســلحة الغربية املتطورة 

إليها.
ما دفع موسكو مرارا إلى التحذير 
من إمداد كييــف بصواريخ بعيدة 
املــدى، معتبرة أن هــذا األمر خط 
أحمر، وسيجعل الدول التي تتورط 
املتحدة،  الواليــات  فيه، الســيما 

طرفاً مباشراً في القتال.
يذكر أنــه منذ انطــالق العملية 
األراضي  الروسية على  العسكرية 
املاضي،  فبراير   24 فــي  األوكرانية 
أرســلت الدول الغربية مساعدات 
عســكرية كبرى إلى كييف قدرت 

مبليارات الدوالرات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التركي رجب  الرئيــس  كشــف 
طيب إردوغان عن توصل روســيا 
وأوكرانيا إلــى تفاهم بخصوص 
تبادل 200 أسير، معلنا عن رغبته 
فالدميير  الروسي  الرئيسني  جلمع 
فولودمييــر  واألوكرانــي  بوتــني 
ننجح  “لــم  حيث  زيلينســكي 
حتى اآلن ولكن لسنا يائسني من 

حتقيقه”، على حد تعبيره.
وإذ أكد إردوغان، خالل في حديث 
لقناة “ “PBS األميركية نشرتها 
“التفاهم  وكالة “األناضــول”، أن 
يعتبر تطورا  وأوكرانيا  روسيا  بني 
جداً”،  إيجابيا وخطوة هامة جداً 
أعرب عن رغبــة تركيا في انتهاء 
احلــرب بســالم، مشــيرا إلى أن 
للرئيســني  وتوصياته  طلباتــه 
الروســي واألوكراني كانت بهذا 

االجتاه ألنــه “ال منتصر في حرب 
تنتهي مبوت الناس”.

الشــهر  أعرب  قد  إردوغان  وكان 
املاضي عن نيته مناقشة مسألة 
موســكو  بني  األســرى  تبــادل 

وكييف مع بوتني.
وفــي 29 حزيــران املاضي، حدث 
أول تبادل لألســرى بني جمهورية 
واحلكومة  الشــعبية  دونيستك 
العملية  بداية  منــذ  األوكرانية، 
العســكرية اخلاصــة، حيــث مت 
إطالق ســراح 144 شــخصاً من 

كل جانب.
بذلت  “تركيــا  إردوغــان:  وقــال 
جهوداً حثيثة مــن أجل فتح ممر 
احلبــوب، وحتقق ذلــك عبر اتفاق 
منتجات  تصدير  ومت  إسطنبول... 
زراعيــة مبا يتجــاوز مليوني طن 
ويقتــرب مــن الـــ3 ماليني طن، 

وحالياً هناك مرحلة جديدة وهي 
فتح املنتجات الروســية للعالم، 
ورغبتــي الوحيــدة هي شــحن 
املنتجــات إلى البلــدان النامية 
أو الفقيــرة، وليس إلــى البلدان 

املتقدمة”.
من جهة أخرى، حتدث إردوغان عن 
مسألة شراء تركيا مقاتالت “إف 
- 16” األميركية، وقال: “ســنجد 
حالً بأنفســنا في حال لم نأخذ 
الواليات  املرجوة مــن  النتيجــة 
 - املتحدة بخصوص مقاتالت إف 

.”16
ورأى أن التوجــه لفرض عقوبات 
فيمــا يخص قضية  تركيا  على 
سياسية  مقاربات  عبر  املقاتالت 
يعــد خطأ كبيــراً، مشــيراً أن 
الرئيــس األميركي جو بايدن قدم 

له وعداً بخصوص حلها.

الدفاع البريطانية: األسطول
 الروسي نقل غواصاته من القرم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل رجل فلســطيني وأصيب آخرون، 
امــس الثالثاء، إثــر مواجهات عنيفة 
الغربية  بالضفة  نابلــس  مدينة  في 
بني شــبان وعناصر من أجهزة األمن 
الفلسطينية، عقب اعتقال املطاردين 

مصعب اشتية وعميد طبيلة.
وأعلنــت عائلــة فراس فايــز يعيش 
(53 عاما( عن إصابتــه في الرأس، مما 
اســتدعى نقله للمستشفى بحالة 

حرجة، ليعلن األطبــاء عن وفاته في 
وقت الحق.

ونعــت مجموعــة “عرين األســود” 
الراحل، ودعت إلعالن احلداد وعدم فتح 

احملالت التجارية.
من جهتها، أكدت عائلة اشــتية نبأ 
اعتقال جنلها مصعب من قبل جهاز 
األمن الوقائي الفلسطيني، وقالت “ال 
صحة لألنباء التي يروج لها مبوافقتنا 
علــى تســليمه.. األجهــزة األمنية 

الفلسطينية اعتقلت مصعب خالل 
عملية لهــا في نابلــس ونقلته إلى 

مركز اجلنيد”.
وأفاد شــهود عيان بسماع دوي إطالق 
نــار بشــكل مكثف وســط نابلس 
األجهزة  اعتقــال  علــى  احتجاجــا 
األمنيــة للســلطة الفلســطينية 
للمطارديــن اشــتية وطبيلــة، في 
حــني، أفادت جمعيــة الهالل األحمر 
4 إصابات،  الفلسطيني عن تسجيل 

واحدة بحالة اخلطر بالرأس، أعلن عن 
وفاتها الحقا.

املبادرة  حــذرت حركــة  من جهتها، 
الفلســطينية من تصاعد  الوطنية 
حالة االحتقــان الداخلي، وما حتمله 
مــن مخاطــر تغليــب الصراعــات 
الداخلية على التناقض مع السلطات 

اإلسرائيلية واملقاومة املشروعة له.
وطالبــت املبــادرة فــي بيــان لهــا 
باإلفراج الفــوري عن جميع املعتقلني 

السياســيني، مبــن فيهــم مصعب 
شــتية وعميد طبيلة، ووقف ظاهرة 

االعتقاالت السياسية.
ودعت إلى حوار مســؤول لنزع فتيل 
االحتقــان الداخلي، ومــا يحمله من 
مخاطر على الشــعب الفلسطيني، 
والذي أدى الى مقتــل املواطن فراس 

يعيش في نابلس.
وأكدت املبــادرة الوطنية على احلاجة 
الداخلية،  االنقسامات  إلنهاء  امللحة 

والتوحــد فــي مواجهــة تهديدات 
إســرائيل باجتيــاح شــامل للمدن 

الفلسطينية.
وقالت إنه “ما مــن أمر يجب أن يعلو 
علــى أولويــة الوحــدة الوطنية في 
مواجهة االحتــالل ونظام االضطهاد 
العنصري الذي ميارســه ضد الشعب 
الفلســطيني والــذي كان حصيلته 
استشهاد 150 فلسطينيا منذ بداية 

هذا العام”.

احتدام االشتباكات بين شبان وعناصر من أجهزة األمن الفلسطينية في نابلس 

إردوغان: تفاهم روسي أوكراني
 على تبادل 200 أسير
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 345/ش/2022
التاريخ: 2022/9/20

اعالن
الى/ املدعو )بارق عبداهلل سليمان(

اصــدرت هذه احملكمة حكمــا غيابيا 
من  واملقامة  اعــاه  املرقمة  بالدعوى 
فــرج( على  )هيفاء ســاهي  املدعية 
املدعى عليه )بارق عبداهلل ســليمان( 
واملتضمــن التفريــق القضائي بينك 
اقامتك  محل  وجملهولية  املدعية  وبني 
عن  تبليغك  احملكمــة  هــذه  قــررت 
رسميتني  النشــر بصحيفتني  طريق 
يوميتــني وفي حال عــدم حضورك او 
من ينوب عنك خال شــهر من تاريخ 
االعان سوف يكتسب احلكم الدرجة 

القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية  

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 936/ش/2022

التاريخ/ 2022/9/20  
الى/ املدعى عليه )صباح نوري سحاب(

م/ اعالن
اقامت املدعية )رحاب ذاكر غازي( الدعوى 
امام  936/ش/2022  املرقمــة  الشــرعية 
محكمة األحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بتاييد حضانة األطفال )مصطفى 
و خلــود( وقد وردت الدعوتيــة غير مبلغ 
كونك مجهول محل اقامتك وحسب ما 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
احمللة عليه فقــد عني2022/10/2  مختار 
وتبليغك بصحيفتني  للمرافعــة  موعدا 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

األصول 
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل في / الناصرية 
العدد:10253
التاريخ: 2022/9/20 

م/ اعالن 
انذار وعزل وكيل 

قدم السيد )حمود كنان كالي اخلزعلي( 
انذار وعزل وكيل السيدة )صفاء كاظم 
حســني( اإلنــذار املرقــم )22403( في 
2022/8/23 والصادر من دائرتنا واملتضمن 
سبق وان وكلت السيدة )صفاء كاظم 
)عامــة( مصدقة من  وكالة  حســني( 
قبل كاتب العــدل في الناصرية بالعدد 
العمومي )16825( والســجل )85( في 
2021/8/1 والنتفــاء احلاجة من الوكالة 
عليه قــررت عزله وعدم اســتعمالها 
اعتبارا من تاريخ نشر اجلريدة الرسمية 
وجملهوليــة محل اقامته قررت نشــرها 
باجلريدتني الرســميتني وعليه مراجعة 
دائرة الكاتب العدل في الناصرية خال 

مدة)15( يوم من تاريخ النشر 
... مع التقدير 

علي عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل األول في الناصرية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 804/ش/2022
التاريخ: 2022/9/19

اعالن
الى/ املدعو )جبار حسن عبداهلل(

أعاه  املرقمــة  الدعــوى  ملقتضيــات 
واملقامة من املدعية )اسيل فالح حسن( 
علي املدعى عليه )جبار حسن عبداهلل( 
والتي تطلب فيهــا اثبات زواجها منك 
وبنوة الطفــل )اثيــر( وجملهولية محل 
اقامتك قــررت هذه احملكمــة تبليغك 
عن طريق النشر بصحيفتني رسميتني 
او  يوميتني وفــي حال عدم حضــورك 
حضور من ينوب عنك في موعد املرافعة 
املرافعة  املوافق 2022/10/9 سوف جترى 

بحقك غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 81/ش/2022
التاريخ: 2022/9/20

اعالن
الى/ املدعو )انور علي محمود(

اصــدرت هــذه احملكمة حكمــا غيابيا 
املرقمة اعــاه واملقامة من  بالدعــوى 
على  عبــداهلل(  خلف  )منــال  املدعية 
املدعــى عليــه )انــور علــي محمود( 
منك  املدعية  زواج  اثبــات  واملتضمــن 
وجملهولية  )نور(  الطفلة  نســب  واثبات 
احملكمة  هــذه  قــررت  اقامتك  محــل 
تبليغك عن طريق النشــر بصحيفتني 
رســميتني يوميتــني وفي حــال عدم 
حضورك او من ينوب عنك خال شــهر 
من تاريخ االعان سوف يكتسب احلكم 

الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل في / الناصرية 
العدد:10254
التاريخ: 2022/9/20 

م/ اعالن 
انذار وعزل وكيل 

قدم الســيد )ناظم عبادي شتام( انذار 
كاظم  )صفــاء  الســيدة  وكيل  وعزل 
حســني( اإلنــذار املرقــم )22411( في 
2022/8/23 والصادر من دائرتنا واملتضمن 
سبق وان وكلت السيدة )صفاء كاظم 
)عامــة( مصدقة من  وكالة  حســني( 
قبل كاتب العــدل في الناصرية بالعدد 
العمومي )16826( والســجل )85( في 
2021/8/1 والنتفــاء احلاجة من الوكالة 
عليه قــررت عزله وعدم اســتعمالها 
اعتبارا من تاريخ نشر اجلريدة الرسمية 
وجملهوليــة محل اقامته قررت نشــرها 
باجلريدتني الرســميتني وعليه مراجعة 
دائرة الكاتب العدل في الناصرية خال 

مدة)15( يوم من تاريخ النشر 
... مع التقدير 

علي عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل األول في الناصرية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 787/ش/2022
التاريخ: 2022/9/19

اعالن
الى/ املدعو )صعب عباس عبود(

أعاه  املرقمــة  الدعــوى  ملقتضيــات 
واملقامــة مــن املدعية )بشــرى علي 
محمــد( علــي املدعى عليــه )صعب 
عباس عبود( والتي تطلب فيها ســلب 
الوالية وتنصيبها وصية على اطفالها 
كل مــن )ريــام وخطــاب ورواء ورهف 
وفاطمة( وجملهولية محل اقامتك قررت 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتني رسميتني يوميتني وفي حال 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك 
في موعد املرافعــة املوافق 2022/10/9 
ســوف جترى املرافعــة بحقــك غيابا 

واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 2022/6686
التاريخ: 2022/9/1

م/اعالن
الى/ املفقود )مثنى منور مطني(

مجباس  )عيده  املســتدعية  قدم 
محمــد( طلبا الى هــذه احملكمة 
تطلب فيــه اصدار حجــة احلجر 
والقيمومة بحقك وذلك لفقدانك 
مــن تاريــخ 2015/8/30 وجملهولية 
محل اقامتك قــررت هذه احملكمة 
حال  وفي  بصحيفتــني  تبليغــك 
تبليغــك وعدم حضورك ســيتم 
اصدار حجــة احلجــر والقيمومة 

بحقك وفق األصول .
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل في/ الناصرية 
العدد:10252
التاريخ: 2022/9/20 

م/ اعالن 
انذار وعزل وكيل 

قدم الســيد )ماهر فاخر هرميش( انذار 
كاظم  )صفــاء  الســيدة  وكيل  وعزل 
حســني( اإلنــذار املرقــم )22410( في 
2022/8/23 والصادر من دائرتنا واملتضمن 
سبق وان وكلت السيدة )صفاء كاظم 
)عامــة( مصدقة من  وكالة  حســني( 
قبل كاتب العــدل في الناصرية بالعدد 
العمومي )16827( والســجل )85( في 
2021/8/1 والنتفــاء احلاجة من الوكالة 
عليه قــررت عزله وعدم اســتعمالها 
اعتبارا من تاريخ نشر اجلريدة الرسمية 
وجملهوليــة محل اقامته قررت نشــرها 
باجلريدتني الرســميتني وعليه مراجعة 
دائرة الكاتب العدل في الناصرية خال 

مدة)15( يوم من تاريخ النشر 
... مع التقدير 

علي عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل األول في الناصرية

م/اعالن 
مناقصة )2022/1( انشاء الطمر الصحي النموذجي في 

مدينة الرمادي /محافظة االنبار( 

تعلن مديرية البلديات العامة /احدى تشــكيات وزارة االعمار واإلســكان والبلديات 
واالشغال العامة عن اعان املناقصة )2022/1( اخلاصة مبشروع )انشاء الطمر الصحي 
النموذجي فــي مدينة الرمادي /محافظــة االنبار(مبوجب الوثائق الوثائق القياســية 
وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها علما 
ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي )22,884,457,750( اثنان مليار وثمامنائة واربعة 
وثمانون مليون واربعمائة وســبعة وخمسون الف وســبعمائة وخمسون دينار فعلى 
الشركات احلكومية والشركات اخلاصة واملقاولني )انشائية أولى / كهربائية خامسة ( 
الراغبني االشتراك باملناقصة املذكورة احلضور الى مقر املديرية وتقدمي التامينات األولية 
على شــكل خطاب ضمان او صك مصدق صادر عن احلــد املصارف العراقية املعتمدة 
بنسبة 2% من الكلفة التخمينية باسم املشارك والمر وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 
واالشغال العامة/ مديرية البلديات العامة نافذة ملدة )6 اشهر/ ستة اشهر( من تاريخ 
غلق املناقصة على ان ترفق مع العطاء , ومســتصحبني معهم الوثائق الواردة ضمن 
الوثائق القياســية )نســخة اصلية واحدة في غاف منفصل مع نسختني اضافيتني 
مختومة طبق األصل بختم حي من الشــركة ( لغرض شــراء وثائق املناقصة مقابل 
مبلغ وقدره )2,500,000( مليونان وخمســمائة الف دينار عراقي غير قابل للرد على ان 
تدرج املستمســكات  الحقا مع عطاء املناقصة وتوضع في ضرف مغلق ومختوم مع 
ذكر اسم ورقم املناقصة وتوضع في صندوق العطاءات /مقر مديرية بالبلديات العامة 
وبعكســه يهمل العطاء الذي لم ترفق معه املستمسكات علما ان اخر موعد لغلق 
املناقصة هوز الساعة الثانية عشــر ظهرا من يوم 2022/10/19 املصادف يوم األربعاء 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان وان املديرية غير ملزمة بقبول اوطا 
العطاءات ويكون فتح العطاءات في مقر مديرية البلديات العامة الكائن في شــارع 
حيفا/ساحة امللك فيصل /الطابق الثاني الساعة الثانية عشر ظهر يوم 2022/10/20 

املصادف يوم اخلميس .
ومن ضمن البيانات املطلوبة :-

- براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنونه الى وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 
العامة / مديرية البلديات العامة وتكون بالنسخة االصلية .

- شهادة تاسيس الشركة 
- وصل شراء املناقصة بالنسخة االصلية 

- شهادة تسجيل وتصنيف املقاولني 
- قائمــة باخلدمات ) االعمال املماثلة ( املنفذة اخلاصة مبقدم العطاء وتكون مؤيدة من 

اجلهات ذات العاقة , وتقدمي ما يؤيد اكمال العمل .
- ادلة عن توفر الراسمال التشغيلي املائم لتنفيذ العقد.

-  العنوان الكامل للشركة )املقر الدائم , االحداثيات , رقم الهاتف , البريد االلكتروني 
, عنوان سكن مدير الشركة(

املدير العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة البداءة اخملتصة بالدعاوى التجارية في البصرة

العدد: 132/ت/2022
التاريخ: 2022/9/12

إعالن 
الى املدعى عليه/ طالب حامد كزار/ صاحب مكتب الكوثر 

اقام املدعي/ املدير العام لشــركة مصافي اجلنوب/ اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
132/ت/2022 ضدك يطلب فيها الزامك بتســديد فرق البدلــني البالغ 4,300,000 
دينــار أربعة مايني وثاثمائة الف دينار عراقي عن عدم جتهيز طلبية شــراء املرقمة 
2018/114 واخلاصة بتجهيز شــركة املدعي مبادة مانع رغوة وحتميلك كافة الرسوم 
واملصاريــف القانونية واتعاب احملاماة , ولكون مقــر اقامتك مجهول محل اإلقامة 
حسب شرح املبلغ القضائي وتاييد اجمللس البلدي في حي بابل -بغداد  وتعذر تبلغك 
قررت هذه احملكمة تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني للحضور 
الى هذه احملكمة صبــاح يوم املرافعة املوافق 2022/9/26 او ارســال من ينوب عنك 

قانونا وبعكسه سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .

القاضي
مصطفى شاكر علي

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير زيت ناقل للحرارة لوحدة املعاجلة املركزية ملدة 3 سنوات 
1st Announcement for Provision of Heat Transfer Oil for CPF )3 years(

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

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

السطحيه اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعان للمرة االولى/ ملناقصة توفير زيت ناقل للحرارة لوحدة املعاجلة املركزية ملدة 3 سنوات 

020/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعان عن املناقصة اعاه للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في 
هذه املناقصة من خال دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعان .

1.Scope of Work: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعان من الشركة الفائزة.
3-  خــال فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطــاب الضمان املقدم هو12,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغاق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 2022/10/25  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الســاعه 4.00 عصرا. حســب 

طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشــركة الواحة 
النفطية احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة 

واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة  2022/10/25 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

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

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لاستفسار االتصال باالمييات التالية

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

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

Item Qty UOM Name Description

1  150 Ton Heat Transfer Oil HEAT TRANSFEER OIL -Therminol 55



اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهــة االحتاديَّة امس الثالثاء 
صدور أمر استقداٍم بحقِّ مديٍر عامٍّ في البنك 
املركزي ســابقاً؛ بتهمة إحداثــه عمداً ضرراً 

بأموال ومصالح اجلهة التي يعمل فيها.
وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان 
ة  اليوم، أنَّ محكمة حتقيــق الرصافة امُلتصَّ
بقضايــا النزاهة أصــدرت أمراً باســتقدام 
املدير العام للدائرة اإلداريَّة واملاليَّة في البنك 
العراقي ســابقاً، على خلفيَّة شراء  املركزي 
)10( مكائــن تُعرَُف بــ » املكائن الشــاملة« 
تُســتْخَدُم لعدِّ وفرز العملة، ُمشيرًة إلى أنَّ 
 )15,000,000 قيمة شــراء املكائن بلغــت ) 

. مليون دوالرٍ أمريكيٍّ
وأضافت الدائــرة إنَّ محكمة حتقيق الرصافة 
ة بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام املُدير  امُلتصَّ
العام، وفقــاً ألحكام املــادة )340( من قانون 

العقوبات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين اطالق وجبة جديدة من 
ســلف املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع 

والداخلية.
وقال املكتــب االعالمي للمصــرف في بيان 
امس الثالثاء ، انــه مت اطالق وجبة جديدة من 
ســلف املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع 
والداخلية التي تبدأ مــن 5 ماليني وحتى 50 
مليونا بالنســبة للموظفني واملنتســبني و 
ســلف العقود تبلغ 5 و 10 ماليني وذلك بعد 
استكمال اجراءات املنح كافة وفق الضوابط 
والتعليمات حيث يكون التقدمي على السلف 
عن طريق فروع املصرف املنتشــرة في بغداد 

واحملافظات .
واضاف البيــان ان الفروع مازالت مســتمرة 
الترويج  في اســتقبال طلبــات معامــالت 
عن الســلف للموظفني ومنتســبي القوات 

االمنية.

استقدام مسؤول في 
البنك المركزي العراقي 
بسبب هدر في المال العام

مصرف الرافدين يطلق 
وجبة جديدة من السلف 

تبدأ من 5 - 50 مليونا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار الذهب »االجنبــي والعراقي« 
بشكل طفيف في األسواق احمللية بالعاصمة 
بغــداد، وفــي اســواق اربيل عاصمــة اقليم 

كردستان، امس الثالثاء.
وقال مصــدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر فــي العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 مــن الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 343 الف دينار، وسعر الشراء 339 الفاً، 
فيما كانت اسعار البيع امس االول االثنني 342 

الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 مــن الذهب العراقي ســجل ارتفاعا 
أيضاً عند 313 الف دينار، وبلغ ســعر الشــراء 

309 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 345 الف دينار و355 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 315 الفاً 

و 325 الف دينار.

أسعار الذهب ترتفع
في بغداد واربيل

متابعة ـ الصباح الجديد:

ذكــرت دراســة أمــس أن احلرب 
الروسية - األوكرانية قد تتسبب 
في رفع أســعار احلبوب بنســبة 
7 فــي املائة على األمــد البعيد، 
نطاق  توســيع  أن  إلى  مشــيرة 
لتعويض  أخــرى  دول  في  اإلنتاج 
النقــص ســيؤدي إلــى ازديــاد 

انبعاثات غازات الدفيئة.
وبحسب »الفرنسية«، تعد روسيا 
وأوكرانيا ســلتي خبز العالم، إذ 
تصدران معا نحو 28 في املائة من 

إمدادات القمح العاملية.
وأدى احلصار الروسي ملوانئ البحر 
األسود والعقوبات على موسكو، 
إلــى ارتفاع األســعار على األمد 
أزمة  وأثار مخــاوف من  القصير، 

جوع خطيرة.
الواليات  فــي  باحثــون  ووضــع 
للتأثير  مناذج  واألوروجواي  املتحدة 
احملتمل للنزاع على أسعار القمح 
والذرة مدى األشهر الـ12 املقبلة، 
بناء على مجموعة مختلفة من 

السيناريوهات.
وخلــص أحد هذه النمــاذج إلى 
أنه في حــال تراجعــت صادرات 
النصف مع  إلى  الروسية  احلبوب 
انخفــاض الصــادرات األوكرانية 
بشــكل كبير خالل تلك الفترة، 
فستكون الذرة أغلى ثمنا بنسبة 
4.6 في املائــة والقمح بـ7.2 في 
املائــة، حتى مــع فرضية تدخل 
النقص.  لســد  آخرين  مصدرين 
وأفــادوا بــأن ارتفــاع األســعار 
ســيتواصل طاملــا أن الصادرات 

بقيت مقيدة.
وفي مســعى لســد الثغرة في 
اإلمدادات، خلصت الدراسة إلى أن 
منتجني كبارا آخرين سيحتاجون 
إلــى توســيع املســاحات التي 

يخصصونها لزراعة احلبوب.
وفي حال توقــف جميع صادرات 
احلبوب من أوكرانيا، سيتعني على 
أستراليا توسيع مساحة القمح 
لديها بنسبة 1 في املائة، والصني 

1.5 في املائــة، واالحتاد  بنســبة 
األوروبي بنســبة 1.9 فــي املائة، 
والهند بنســبة 1.2 فــي املائة، 

بحسب النموذج.
وســيؤدي التغير في اســتخدام 
األراضي إلى إضافة أكثر بقليل مما 
يعادل مليار طن من ثاني أكسيد 
الكربون إلى اجلو، بحسب دراسة 

نشرت في مجلة »نيتشر فود«.
وقال جيروم دومورتييه، املشــرف 
على التقرير، والباحث في »كلية 
والبيئية«  العامة  للشؤون  أونيل 
فــي إنديانابوليس فــي الواليات 
أراضي  توســيع  »يتم  املتحــدة، 
احملاصيل نتيجة احلرب في أوكرانيا 
االنبعاثات  على حساب مزيد من 

الكربونية«.
وحذر أنطونيــو جوتيريش األمني 
العام لألمم املتحدة، في يوليو، من 
أن احلرب تتضافــر مع التداعيات 
التجاريــة الناجمة عــن كوفيد 

إليجــاد »أزمة جــوع عاملية غير 
مسبوقة«.

وتظهــر أرقام صادرة عن منظمة 
األغذيــة والزراعة لــألمم املتحدة 
)فــاو(، أن أســعار األغذية حاليا 
باتت أعلى بنسبة 10 في املائة مما 

كانت عليه قبل عام.
ورغم توصل موسكو وكييف إلى 
اتفاق في متوز  الســتئناف بعض 
صادرات احلبوب، تســري مخاوف 
مــن إمكان تســبب النــزاع في 
ارتفاع أسعار األغذية مدى أعوام.

وأفاد دومورتييــه، بأنه ما زال غير 
واضــح حاليــا إن كان منتجــو 
احلبــوب اآلخــرون ســيتمكنون 
من اإليفــاء بالطلب، ما يعني أن 
األســعار قد ترتفــع أكثر مما هو 

متوقع في النماذج.
وقــال »هناك ظــروف جفاف في 
والصني  وأوروبا  اجلنوبيــة  أمريكا 
وقيــود على الصــادرات من عدة 

إلى هذه  وأضاف »نظــرا  بلدان«. 
قد  الكامل،  للتعديــل  العراقيل 
تكون أســعار السلع األساسية 
أعلى مما تشــير إليــه التقديرات 
على الورق«. يأتــي ذلك في وقت 
قالت فيه وزارة الزراعة األوكرانية، 
احلبــوب  صــادرات  إن  أمــس، 
األوكرانية تراجعت 45.6 في املائة 
على أساس ســنوي في موسم 
2022 / 2023 حتى اآلن لتصل إلى 

6.364 مليون طن.
انخفضت  »رويتــرز«،  وبحســب 
صــادرات احلبــوب فــي أوكرانيا 
منــذ بداية احلرب بســبب إغالق 
وهو  األسود،  البحر  على  موانئها 
طريق رئيس للشحن، ما أدى إلى 
ارتفاع أسعار الغذاء العاملية وأثار 
مخاوف مــن حــدوث نقص في 

إفريقيا والشرق األوسط.
وفتحت ثالثــة موانئ على البحر 
يوليو مبوجب  األســود في نهاية 

وكييف  موســكو  بــني  اتفــاق 
بوساطة من األمم املتحدة وتركيا.

أن  الــوزارة  بيانــات  وأظهــرت 
الصادرات حتى اآلن في املوســم 
الذي بدأ في يوليو 2022 وينتهي 
في يونيــو 2023 شــملت 3.72 
مليون طن ذرة، و2.06 مليون طن 

قمح، و557 ألف طن شعير.
وأوضحت أن وتيرة صادرات احلبوب 
ارتفعت حتى اآلن في ســبتمبر، 
لكن األحجام ال تــزال أقل بكثير 

من مستويات املوسم املاضي.
مليون   2.07 أوكرانيــا  وصــدرت 
طن حبوب فــي أول 19 يوما من 
ســبتمبر، أي أقل 29.4 في املائة 
عن الفترة نفسها من عام 2021. 
34 في  الصــادرات  وانخفضــت 
املائة في الفترة من األول حتى 13 
سبتمبر، و40 في املائة في الفترة 
من األول حتى السابع من الشهر 

نفسه.

أوكرانيا ميكن  إن  وقالت احلكومة 
أن حتصــد ما بــني 50 و52 مليون 
طن من احلبوب هذا العام، مقارنة 
برقم قياســي بلغ 86 مليون طن 
2021، بســبب استيالء  في عام 
القوات الروسية على أراض تابعة 

لها وانخفاض إنتاجية احلبوب.
إلى ذلك، قــال يان ليبــو، رئيس 
في  املغــرب  منطقــة  مكتــب 
الفرنسية  إنترســيريال  منظمة 
خلبراء القمــح، إنه من املتوقع أن 
القمح  املغــرب من  واردات  تصل 
اللني إلــى ما بني 4.5 وخمســة 
ماليني طن العام املقبل بســبب 

اجلفاف.
فرنسا وحدها صدرت  أن  وأضاف، 
أكثر من مليــون طن من القمح 
اللــني إلى املغرب هــذا الصيف، 
ومن املتوقع أن تبلغ مبيعاتها له 
بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون 

طن من القمح اللني.

الحاجة باتت ملحة إلى توسيع اإلنتاج

أسعار الحبوب مرشحة لالرتفاع عالميا بنسبة 7 % على األمد البعيد 

سيؤدي التغير في 
استخدام األراضي إلى 
إضافة أكثر بقليل 
مما يعادل مليار 
طن من ثاني أكسيد 
الكربون إلى الجو، 
بحسب دراسة نشرت 
في مجلة »نيتشر 
فود«
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متابعة ـ الصباح الجديد :
 

تعهــد الرئيــس الصيني شــي جني 
بينج بضمان بالده ســالمة واستقرار 

سالسل التوريد والصناعة.
جاء ذلك في كلمة له باملنتدى الدولي 
لسالســل التوريــد والصناعة املرنة 
واملســتقرة فــي مدينة هاجنتشــو، 

ونقلها التلفزيون الصيني احلكومي.
وبحســب وكالة »بلومبيرج« لألنباء، 
قال شــي إن الصني ستتخذ خطوات 
يتعلق  الدولــي، فيما  التعاون  لتعزيز 

بسالسل التوريد والصناعة.
أن الصني ستدافع عن  وأضاف شــي 
وضع سالسل التوريد والصناعة بأنها 

سلع عامة.
يأتــي ذلك في وقت أظهــر فيه تقرير 
حديــث أصدرتــه الهيئــة الوطنية 
أن متوســط  الصينيــة لإلحصــاء، 
مساهمة الصني في النمو االقتصادي 
العاملي جتاوز 30 في املائة خالل الفترة 
البالد  2013 و2021، لتحتل  بني عامي 
األولى على مســتوى  املرتبــة  بذلك 

العالم.
2021 وحــده، شــكل اجملموع  وفــي 
االقتصادي الصيني 18.5 في املائة من 
العمالت  العاملي بعد حتويل  اإلجمالي 
على أســاس متوسط أسعار الصرف 
مجموع  أكبــر  ثاني  وهو  الســنوية، 
ارتفع  حيــث  العالم،  فــي  اقتصادي 
بواقــع 7.2 نقطة مئويــة عن 2012، 

حسب التقرير.
وتوســع إجمالي الناجت احمللي الصيني 
مبتوســط معدل منو ســنوي 6.6 في 
املائة مــن 2013 إلــى 2021، وهو ما 
يتجاوز وتيرة النمو الذي بلغت نسبته 
2.6 في املائة لالقتصــاد العاملي و3.7 

في املائة لالقتصادات النامية.
وبلغ نصيب الفرد مــن إجمالي الناجت 
احمللي في البــالد 80976 يوانا »11684 
دوالرا« خالل العام املاضي، بزيادة 69.7 
في املائــة عن 2012 بعد خصم عامل 
الســعر، بحســب وكالة »شينخوا« 

لألنباء.
تقدم  الضــوء على  التقرير  وســلط 
الصــني في تعزيز التنميــة املدفوعة 
العشــرة  األعوام  خــالل  باالبتــكار 
املاضيــة. وصعدت البــالد إلى املرتبة 
الـ12 في مؤشر االبتكار العاملي 2021، 
ارتفاعــا من املرتبة الـــ34 في 2012، 
وفقــا للمنظمة العامليــة للملكية 

الفكرية.
وعلى مــدار العقد املاضي، شــهدت 
الصني هيكال اقتصاديــا أفضل ومنوا 
أكثر تنســيقا، حيث أســهم اإلنفاق 
65.4 في  بـــ  النهائي  االســتهالكي 
املائــة في التوســع االقتصادي خالل 
بزيادة عشــر نقاط مئوية عن   ،2021
2012. وقفزت القيمة املضافة لقطاع 
الصناعــات التحويلية 74.3 في املائة 

خالل الفترة نفسها.
ومن حيــث التنمية اخلضــراء، بلغت 
مساحة التشجير في الصني بشكل 
تقريبا  59.44 مليــون هكتار  تراكمي 

خالل الفترة من 2013 إلى 2021.
وأظهر التقرير أيضا أن إجمالي قيمة 
الصني  فــي  واخلدمات  الســلع  جتارة 
وصل إلى 6.9 تريليون دوالر خالل 2021، 

ليظل يحتل املرتبة األولى عامليا.
وأضــاف أن الصني ســعت أيضا إلى 
منو أكثر شــموال بهدف حتقيق إجنازات 
تعــود بالفائدة على اجلميع، مشــيرا 
إلى أن الصني أخرجــت 98.99 مليون 
من الســكان الريفيــني، الذين كانوا 
يعيشــون حتت مســتوى خط الفقر 
احلالي، من براثن الفقــر خالل الفترة 

من 2013 إلى 2020.
إلى ذلك، تعتزم الصني اتخاذ إجراءات 
لتعزيز االستثمار األجنبي، مع إعطاء 
األولوية للصناعة التحويلية، حسبما 
أفاد أكبر مخطط اقتصادي في البالد 

أمس.
وفي مؤمتر، قال منج وي املتحدث باسم 
اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح إن 
األعمال  رجال  تبادل  ستسهل  الصني 
مــن الشــركات األجنبيــة بشــرط 
التنفيــذ الصارم إلجراءات الوقاية من 
كوفيد - 19، كجزء من اجلهود املبذولة 

حلل مشكالتهم العالقة.
وأضــاف منج أنه ســيتم أيضا تعزيز 
اخلارجيــة  التجــارة  بــني  املواءمــة 
نظيراتها  وبني  األجنبية  والشــركات 
من حيث املدخالت الرئيســة لإلنتاج 

واملراحل النهائية في سلسلة اإلنتاج 
لديها.

وأوضــح أن الصــني تســرع مراجعة 
دليل اإلرشــاد الصناعي، الذي يشجع 
التركيز  مــع  األجنبــي،  االســتثمار 
علــى توجيه مزيــد من االســتثمار 
إلــى قطاعات من بينهــا الصناعات 
والتكنولوجيا  املتقدمــة  التحويلية 
املتطورة واخلدمات احلديثة، إلى جانب 
املناطق الواقعة بوسط وغرب وشمال 

شرقي البالد.
كما تعتــزم البالد تنظيم أنشــطة 
ترويجية لالستثمار الصناعي والتعاون 
للشــركات  تبادل  لتأســيس منصة 

متعددة اجلنسيات والشركات احمللية.
وقــال منج إنــه على الرغــم من أن 
البيئة  عــن  الناجتة  العوامــل  بعض 

ثقة  أضعفــت  املعقــدة  اخلارجيــة 
املستثمرين األجانب، إال أن »االستفادة 
من االســتثمار األجنبــي لدى الصني 

شهدت توسعا سريعا هذا العام«.
التجارة  وزارة  بيانات نشرتها  وأظهرت 
أمس، إنه خالل األشهر الثمانية األولى 
االســتثمار  ارتفع  اجلــاري،  العام  من 
بشكل  املســتخدم  املباشر  األجنبي 
فعلي في البــر الرئيس الصيني 16.4 
فــي املائة على أســاس ســنوي إلى 

892.74 مليار يوان.
ومن حيــث القيمة بالدوالر األمريكي، 
ارتفع تدفق االســتثمار 20.2 في املائة 
على أساس سنوي ليصل إلى 138.41 

مليار دوالر.
الصينية،  التجارة  وزارة  لبيانات  ووفقا 
ارتفع االســتثمار األجنبي املباشر في 

صناعــة اخلدمات 8.7 فــي املائة على 
662.13 مليار يوان،  أساس سنوي إلى 
وتوسع االستثمار األجنبي املباشر في 
صناعــات التكنولوجيا الفائقة 33.6 

في املائة على أساس سنوي.
وارتفع االستثمار األجنبي املباشر في 
الصناعــات التحويلية عالية التقنية 
43.1 في املائة على أســاس ســنوي، 
وشــهدت صناعــة اخلدمــات عالية 
التقنية زيادة 31 في املائة على أساس 

سنوي.
ارتفعــت  الفتــرة،  تلــك  وخــالل 
االستثمارات من كوريا وأملانيا واليابان 
واململكــة املتحــدة 58.9 فــي املائة، 
و30.3 في املائة، و26.8 في املائة، و17.2 

في املائة، على التوالي.
وزادت تدفقــات االســتثمار األجنبي 
املباشر إلى املناطق الغربية في الصني 
43 في املائة على أساس سنوي، تلتها 
املائة،  فــي   27.6 الوســطى  املناطق 

واملناطق الشرقية 14.3 في املائة.
في حني أظهرت بيانــات اجلمارك في 
مقاطعة جياجنشــي بشرقي الصني 
 46.9 منو التجارة اخلارجية للمقاطعة 
في املائة على أســاس سنوي لتصل 
إلى 442.52 مليار يوان »نحو 64 مليار 
األولى  الثمانية  األشــهر  دوالر« خالل 

من هذا العام.
وزادت صادرات املقاطعة 56.4 في املائة 
على أســاس سنوي لتصل إلى 342.9 
مليار يوان، بينمــا زادت وارداتها 21.5 
في املائة لتصل إلى 99.62 مليار يوان 

خالل هذه الفترة املذكورة.
وارتفعت جتارة املقاطعة مع أكبر ثالثة 
شــركاء جتاريني لها، وهم رابطة دول 
جنوب شرق آســيا والواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي، 89.3 في املائة و27 في 
املائة و42 في املائــة على التوالي في 

األشهر الثمانية األولى.

وخالل تلــك الفترة، وصلــت التجارة 
االقتصادات  مع  اخلارجية جلياجنشــي 
الواقعــة على طول احلــزام والطريق 
إلــى 151.8 مليار يوان، بزيادة 80.8 في 
املائة على أساس سنوي، ما ميثل 34.3 
في املائة من إجمالــي قيمة التجارة 
حجم  وبلغ  للمقاطعــة.  اخلارجيــة 
التجارة بني جياجنشي وأعضاء اتفاقية 
اإلقليميــة  االقتصاديــة  الشــراكة 
الشــاملة 154.24 مليار يــوان، بزيادة 

71.8 في املائة على أساس سنوي.
ومن بني الســلع املصدرة الرئيســة، 
ســجلت املنتجات كثيفــة العمالة 
وامليكانيكية والكهربائية معدالت منو 

سريعة.
من جهة أخرى، رفعت مدينة تشنجدو 
الصينية »جنوب غــرب« تدريجيا من 
أمس حجرا الحتواء فيروس كوفيد أدى 
إلى إغالق املدارس والشــركات والتزام 
السكان منازلهم ألكثر من أسبوعني. 
مقاطعة  عاصمــة  هي  وتشــنجدو 
سيتشــوان ويسكنها نحو 21 مليون 
نســمة، وهي األكبر فــي البالد، التي 
تشــهد سلســلة إغالقات بدأت في 
العاصمة االقتصادية شــنغهاي في 

أبريل ويونيو.
تفرض الصني سياسة صحية صارمة 
ضــد كوفيــد، ويتعرض املســؤولون 
احملليــون لضغوط لتجنــب أي طفرة 
في اإلصابات قبل مؤمتر احلزب احلاكم 

املقرر في منتصف أكتوبر.
وقــال مجلس املدينة فــي بيان أمس 
»بفضل جهود اجلميع، متت السيطرة 
علــى الوبــاء بشــكل فعــال فــي 

تشنجدو«.
وتستأنف اإلدارات العامة والنقل العام 
والشــركات نشــاطها بعد تعطيله 
منذ األول من ســبتمبر، وسيتم إعادة 

فتح املدارس تدريجيا.

30 % متوسط مساهمة الصين في النمو العالمي منذ 2013 
األولى عالميا تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:
من  بالقرب  اليــوم  الــدوالر  صمد 
أعلى مستوى له في عقدين مقابل 
العمالت الرئيسية، في وقت يبقي 
توقعاتهم  على  املســتثمرون  فيه 
بأن يرفع البنــك املركزي األمريكي 
لكبح  أخــرى  مرة  الفائدة  ســعر 

جماح التضخم.
واســتهل البنك املركزي السويدي 

أســبوعا مليئا باجتماعات البنوك 
املركزيــة برفــع الفائــدة بنقطة 
مئوية كاملة، وهي زيــادة أكبر مما 
توقعه احملللون، مما تسبب في ارتفاع 
اليورو  مقابل  الســويدية  الكرونة 

والدوالر.
وســجلت الكرونة تغيــرا طفيفا 
أمــام العملتني إلــى 10.764 لكل 
دوالر و 10.8 لليورو، بعدما استقرت 

لكل   10.7025 عنــد  وجيزة  لفترة 
يورو.

ويبقى االجتماع األبرز لهذا األسبوع 
هو اجتماع االحتياطي االحتادي الذي 
يبدأ في وقت الحق اليوم ويســتمر 

ليومني لتحديد سعر الفائدة.
مؤشر  استقر  »رويترز«،  وبحســب 
الــدوالر، الذي يقيــس أداء العملة 
عمالت  ســت  مقابل  األمريكيــة 

بعد   ،109.69 عنــد  حاليــا  أخرى، 
التراجع عن أعلى مســتوى سجله 
خالل الشــهر اجلاري عند 110.79، 
وهو مستوى لم يتم تسجيله منذ 

يونيو 2002.
واستطاع اليورو أن يرتفع مرة أخرى 
فوق مســتوى التكافؤ مع العملة 
األمريكية، إلى 1.0016 دوالر. وسبق 
0.9864 دوالر في  أن انخفض إلــى 

السادس من سبتمبر للمرة األولى 
في عقدين.

إلى  اإلســترليني  اجلنيــه  وصعد 
1.1458 دوالر، إال أنه ال يزال قريبا من 
أدنى مســتوى له في 37 عاما عند 
نهاية  سجله  الذي  دوالر،   1.13510

األسبوع املاضي.
وســيقرر بنك إجنلترا سياسته يوم 
اخلميس. وينقســم املســتثمرون 

على مــا إذا كان ســيرفع الفائدة 
مبقدار 50 أو 75 نقطة أساس.

كما يعقد بنك اليابان اجتماعا هذا 
األســبوع، ولكن مــن املتوقع على 
تدابير  يبقي على  أن  نطاق واســع 
التحفيز فائقة التيسير دون تغيير 
-ومنها تثبيت عائد العشر سنوات 
التعافي  لدعــم  الصفــر-  قــرب 

االقتصادي الهش.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اليابان  في  التضخم  معدل  ســجل 
في أغســطس 2.8 فــي املائة، أعلى 
مســتوى منذ 2014، بســبب ارتفاع 

بيانات  الطاقــة، بحســب  أســعار 
حكومية امس الثالثاء.

التي بلــغ فيها معدل  واملرة األخيرة 
التضخم مثل هذه النسبة املرتفعة، 

كانت قبل ثمانية سنوات وجنمت عن 
زيادة الضريبــة على القيمة املضافة 

بحسب »ا ف ب«.
وباســتثناء الســنوات التي تسببت 

فيها الزيادات الضريبية برفع معّدالت 
التضخم بنســبة قوية، فــإّن وتيرة 
التضّخم في أغســطس هي األسرع 
منذ 30 عاما. وأظهرت بيانات نشرتها 

وزارة الشــؤون الداخليــة اليابانيــة 
امس الثالثــاء ، أن الكهربــاء والغاز 
والبنزين كانت من بــني أبرز العوامل 
التي ســاهمت في ارتفاع األســعار. 

املعدل أعلى بقليــل مما توقعه  وأتى 
اخلبراء، إذ كان هؤالء يتوّقعون أن يبلغ 
التضّخم في أغسطس 2.7 في املائة 

بعدما بلغ في يوليو 2.4 في املائة.

الدوالر يستقر مع ترقب األسواق الجتماع المركزي األمريكي

التضخم في اليابان عند أعلى مستوى منذ 2014



بغداد - الصباح الجديد: 
يُحتفل باليوم الدولي للســام في جميع 
أيلول/ســبتمبر من   21 العالم في  أنحاء 
كل عام. وقد أعلنت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة هذا اليوم باعتباره يوًما مخصًصا 
لتعزيز ُمُثل الســام، بحيث يتلزم العالم 
بالاعنف بوقف إطاق النار ملدة 24 ساعة.

وجتدر اإلشارة إلى أّن اجلمعّية العامة لألمم 
املتحدة أطلقت اليوم الدولي للسام عام 
1981. وبعد مــرور 20 عاماً، أي عام 2001، 
العامــة باإلجماع هذا  أعلنت اجلمعّيــة 

اليوم يوماً لاعنف ووقف إطاق النار.
وتدعو األمم املتحدة جميع األمم والشــعوب 
إلــى االلتــزام بوقــف القتال فــي هذا 
اليــوم واالحتفاء به من خال األنشــطة 
املعلوماتيــة وتوعيــة اجلمهــور بقضايا 

السام. 
ثقافة الســام هي ثقافة احلوار والوقاية، 
ولم يبلــغ دور األمم املتحدة قــط في هذا 
الســياق ما بلغه من األهمية في الوقت 
الراهن. وتؤكد خطة التنمية املســتدامة 
لعام 2030 أن »ال سبيل إلى حتقيق التنمية 
املستدامة دون سام، وال إلى إرساء السام 
دون تنمية مســتدامة«. وانطاقاً من هذه 
الروح ذاتها، اتخذ مجلس األمن واجلمعية 
العامة لــألمم املتحــدة قراراتهما في عام 
2016 بشــأن »احلفاظ على الســام«.، اذ 
ينبغي اعتماد نهج جديد شــامل ملعاجلة 
ولتوطيد  للمشــكات،  اجلذرية  األسباب 
سيادة القانون، وتعزيز التنمية املستدامة، 

باالرتكاز على احلوار واالحترام. 
منظمــة  حســب  الســام،  ويتطلــب 
اليونســكو، دعــم التربيــة والتعليــم، 
والنهوض بحرية التعبير، وترســيخ احلوار 
اإلنســان  واحترام حقوق  الثقافــات،  بني 

والتنوع الثقافي، وتعزيز التعاون العلمي.

الامباالة واألنسنة املزيفة
ولَيوم الســام العاملــي أهمية كبيرة في 
بلدان األرض كافة، ذلك ألن الســام مهم 
ليــس لفــض النزاعات واحلروب حســب، 
وإمنا له أهمية بالغة في الدول املســتقرة 
أيًضا، فهو يجب أن يوجــد بني األفراد في 
أي مــكان كاملنزل، واملــدارس، واجلامعات، 
والشارع أيًضا. فهو مينع الكراهية ويحقق 
التســامح والود ويؤمــن االهتمام باآلخر، 
ولعل من اهم ما يعانيه اآلخر اليوم، انه ال 
يجد االهتمام املطلوب منا، بعد ان اصبنا 
بداء الامباالة، الذي استحكم فينا فصرنا 

ابعد ما نكون عن انفسنا.
ولعل من أجمل ما قرأنا في هذا الشأن، ما 
ضمنه البابا فرانسيس في احدى رسائله 

السنوية ليوم السام العاملي، اذ كتب:
بقدرة  لإلميــان  متعــددة  أســباب  هناك 
البشــرّية على العمل مًعا في التضامن 
واالعتراف بترابطهــا واالتكال املتبادل مع 
األشــد هشاشــة  األعضاء  على  احلرص 
وحماية اخلير العام. إن موقف املســؤولية 
التضامنّية املشــتركة هذا هو في أساس 

الدعوة اجلوهرّية لألخّوة واحلياة املشتركة. 
والكرامة والعاقات بني األشخاص تكوِّننا 
ككائنات بشــرّية أرادها اهلل على صورته 
ومثالــه. فككائنــات متلــك كرامة غير 
قابلة للّتصرف، إن وجودنا مرتبط بإخوتنا 
جتاههم  مســؤولية  منلك  الذين  وأخواتنا 
ومعهم نعمل بتضامن. خارج هذه العاقة 

جند أنفســنا أقلَّ إنســانّية. ولهذا األمر 
بالذات تشــّكل الامباالة تهديًدا للعائلة 
البشــرّية. وبينما نســير نحو عام جديد 
أريد أن أدعو اجلميــع لاعتراف بهذا األمر، 

للتغّلب على الامباالة وكسب السام.

بعض أشكال الامباالة
إن موقف الامباالة هــو بالتأكيد موقف 
الذي يغلق قلبه كــي ال يأخذ اآلخرين في 
عني االعتبــار والذي يغلــق عينيه كي ال 
يرى ما يحيط به أو يتنّحى كي ال تلمسه 
مشــاكل اآلخرين وميّيز منوذجّية بشــرّية 
منتشــرة وحاضــرة فــي كل مرحلة من 
التاريخ. لكــن هذا األمر قــد تخّطى في 
أيامنــا اإلطار الفردي ليّتخــذ بعًدا عامليًّا 

ويُسّبب ظاهرة »عوملة الامباالة«.
الامبــاالة فــي اجملتمع  أول أشــكال  إن 
البشــري هي الامباالة جتــاه اهلل والتي 
منها تنبع الامباالة جتاه القريب واخلليقة. 
إنها إحدى النتائج اخلطيرة ألنسنة مزّيفة 
وملادّيــة ممارســة، متتزجان بفكر نســبّي 
وَعَدمي. فاإلنســان يعتقد بأنه صانع ذاته 
وصانع حياته واجملتمع؛ ويشعر بأنه مكتٍف 
وال يتطّلع فقط إلــى أن يأخذ مكان اهلل 
وإمنا لكي يســتغني عنه بالكامل. ولذلك 
يعتقد أنه ال يدين ألحد بشيء إال لنفسه 
ويّدعي بأنــه ميلك حقوًقا فقط. وملواجهة 
للشــخص  اخلاطئ  الذاتي  الفهــم  هذا 
البشري، ذّكر بندكُتس السادس عشر بأّن 
ال اإلنســان وال منّوه بإمكانهما أن يعطيا 
أّكد  وقبله  لوجودهما.  لنفسيهما معنى 
بولس الســادس أنــه »لن تكون أنســنٌة 
حقيقيــٌة إال املنفتحة علــى املطلق، مع 
االعتــراف بدعوة تعطي الفكرة احلقة عن 

احلياة اإلنسانية.
تأخذ الامباالة جتاه القريب وجوًها متعّددة. 

هناك من هو ُمّطلع بشكل جّيد، يستمع 
إلى الراديو ويقرأ الصحف أو يشاهد برامج 
تلفزيونّيــة ولكنه يقوم بذلــك بطريقة 
فاتــرة وهو بحالــة إدمان تقريًبــا: هؤالء 
املآسي  مبهم  بشكل  يعرفون  األشخاص 
التي تضرب البشــرّية لكّنهم ال يشعرون 
بأنهــا تطالهم وال يعيشــون الرأفة. هذا 
هو موقف الشــخص الذي يعرف ولكنه 

يُبقي نظره وفكره وعملــه موّجهني إلى 
أن ناحظ  نفسه. لألســف ينبغي علينا 
أن منــّو املعلومــات، في زمننــا بالذات، ال 
يعني بحــّد ذاته منو االهتمام باملشــاكل 
إن لم يترافق مع انفتــاح الضمائر مبعنى 
نوًعا  أن يتضّمن  وإمّنا بإمكانــه  تضامني. 
ر، وفــي مقدار ما،  من التشــبُّع الذي يُخدِّ
يتعامــل مع خطورة املشــاكل بشــكل 

نســبّي. »ويكتفي البعــض فقط باّتهام 
الفقراء والبلــدان التي أفقرتها مصائبها، 
يّدعون  وبترويج تعميمات غير مناســبة، 
أنهم وجدوا احلّل بفــرض »تربية« تُطمئن 
الفقراء وحتّولهم إلى كائنات مرّوضة وغير 
مؤذية. وما يزيد األمر أيًضا إثارة وهيجانًا أن 
يرى املنبوذون منوَّ ذاك السرطان االجتماعي 
املُتمثِّل بالفســاد يتأّصل في العديد من 

البلدان، في احلكومــات، في املصالح وفي 
املؤسســات، مهمــا كانــت إيديولوجية 

احلّكام السياسّية.
في حاالت أخــرى تظهر الامباالة كنقص 
اهتمــام جتــاه الواقــع الذي يحيــط بنا 
وخصوًصــا ذاك البعيــد. يفضــل بعض 
األشــخاص عدم البحث وعدم االستعام 
ويعيشــون فــي رفاهيتهــم وراحتهــم 

األصّمتــني على صرخــة ألم البشــرّية 
املُعّذبة. وتقريًبا بدون أن نتنّبه أصبحنا غير 
قادرين على الشــعور بالرأفة جتاه اآلخرين 
نا االعتناء بهم كما  ومأســاتهم، وال يهمُّ
ولــو أن كل شــيء هو مســؤولية غريبة 
ليست من اختصاصنا »عندما نكون نحن 
بخير وعندما نشعر بالراحة، ننسى، بكّل 
تأكيد، اآلخرين )وهذا ما ال يفعله اهلل اآلب 
أبدا(، ال نهتّم ملشــاكلهم، وال آلالمهم وال 
للمظالم اّلتــي يتحّملونها... عندها يقع 
قلبنا فــي الامباالة: عندمــا أكون بخير 
وراحة نســبّيا، أنســى أمر اّلذين ليسوا 

بخير«.
عندما نعيش في بيت مشترك ال ميكننا أال 
نتساءل عن صّحته، كما حاولُت أن أفعل 
في الرســالة العامة »ُكن ُمســبًَّحا«. إّن 
تلوث املاء والهواء واالســتغال العشوائي 
للغابــات ودمــار البيئة هــي غالًبا ثمرة 
المباالة اإلنسان جتاه اآلخرين ألّن كل شيء 
أن تصّرف  البعــض. كما  مرتبط ببعضه 
اإلنســان مــع احليوانات يؤثــر أيًضا على 
عاقاته مع اآلخرين، ناهيك عن من يسمح 
لنفسه بأن يفعل في مكان آخر ما ال يجرؤ 

فعله في بيته< 
في هــذه احلاالت كما في غيرها تســّبب 
االلتزام  وتهّربًا مــن  انغاًقــا  الامبــاالة 
فينتهي األمر هكذا باملساهمة في غياب 

السام مع اهلل والقريب واخلليقة.

د من قبل الامباالة املعوملة السام املُهدَّ
إن الامبــاالة جتاه اهلل تتخّطــى النطاق 
احلميمّي والروحــي للفرد وتضرب النطاق 
بندكتس  يؤّكد  واالجتماعي. كمــا  العام 
الســادس عشــر: »هناك ارتباط وثيق بني 
متجيد اهلل وســام البشــر على األرض«. 
في الواقع »بدون انفتاح متسامي، يصبح 

اإلنسان فريسة سهلة للنسبّية ويصعب 
عليه عندهــا أن يتصــّرف بعدالة ويلتزم 
من أجل الســام«. إن نسيان اهلل ورفضه، 
اللذين يحمان اإلنسان على عدم االعتراف 
بأّية قاعدة فوقــه وعلى جعل ذاته قاعدة 

لذاته، قد وّلدا قساوًة وعنًفا بدون قياس.
علــى املســتوى الفــردي واجلماعي تأخذ 
الامبــاالة جتاه القريب، وليــدة الامباالة 
جتاه اهلل، شــكل االستسام والتهّرب من 
االلتــزام اللذين يغذيان اســتمرار أوضاع 
الظلم وعدم التــوازن االجتماعي اخلطير 
اللذين ميكنهمــا بدورهمــا أن يقودا إلى 
نزاعــات أو، وفي أي حالــة، أن يوّلدا مناخ 
اســتياء قد يؤّدي، عاجاً أم آجاً، إلى عنف 

وعدم استقرار.
بهذا املعنى تشكل الامباالة والهروب من 
االلتزام الناجت عنها نقًصا خطيرًا بالواجب 
الذي ينبغي على كل شــخص أن يساهم 
من خاله، وعلى مقدار قدراته والدور الذي 
يلعبه في اجملتمع، في اخلير العام، والسيما 
في الســام الذي هو أحد اخليــور األكثر 

قيمة للبشرّية.
 

إن الامباالة جتــاه اآلخر وكرامته وحقوقه 
واملقرونــة بثقافة  األساســّية وحرّيتــه 
مطبوعــة بالربح واللّذة، عندما تشــمل 
تصّرفات  وتُبرِّر  تعزز  املؤسساتي،  الصعيد 
وسياســات تشــكل في النهاية تهديًدا 
هــذا  الامبــاالة  موقــف  إن  للســام. 
بإمكانــه أيًضا أن يقود إلــى تبرير بعض 
السياســات االقتصادّية البائســة، التي 
تُنِذر بالظلم واالنقســامات والعنف، في 
ســبيل حتقيق الرفاهية اخلاصة أو رفاهّية 
ة. في الواقع، غالًبا ما تهدف املشاريع  األمَّ
التي حققها  االقتصادّيــة والسياســية 
البشــر إلى كسب الســلطة والغنى أو 
احلفاظ عليهما، حتى على حســاب دوس 
ة.  حقوق اآلخرين ومتطلباتهم األساســيّ
عندما يرى الســكان أنهــم يُحرمون من 
واملياه  األكل  شــأن  األساسّية  حقوقهم 
والعنايــة الصحّيــة أو العمــل يحاولون 

عندها احلصول عليها بالقّوة.
إن الامبــاالة إزاء البيئــة الطبيعية، وإذ 
والكوارث  والتلــوث  بالتصّحــر  تســبِّب 
الطبيعّية التي تقتلع جماعات بأســرها 
من بيئــة حياتها وجتبرها على العيش في 
أشكال  تخلق  واألمن،  االســتقرار  انعدام 
فقــر جديــدة وأوضاع ظلــم جديدة ذات 
تبعات غالًبا ما تكون محّتمة فيما يتعّلق 
باألمن والسلم االجتماعي. كم من احلروب 
قامت وستقوم بعد بسبب نقص املوارد أو 
الذي  الطبيعية  املوارد  لإلجابة على طلب 

ال ميكن إشباعه؟
الرحمة هي قلب اهلل. لــذا ال بد أن تكون 
أيضــا قلــب كل من يعتبرون أنفســهم 
أعضــاء في العائلــة البشــرية الواحدة 
ألبنائــه؛ قلب ينبض بقــوة في كل مكان 
تكــون فيه الكرامة البشــريةـ  انعكاس 
وجــه اهلل فــي مخلوقاته ـ علــى احملك. 

يحذرنا يســوع: إن احملبة حيــال اآلخرين ـ 
الغرباء، املرضى، األســرى، املشردين وحتى 
األعــداء ـ هي املقيــاس الوحيد لدى اهلل 
األبدي  أعمالنا. مصيرنــا  ليحكم علــى 

يعتمد على هذا األمر.

يُحتفل باليوم الدولي 
للسالم في جميع أنحاء 

العالم في 21 أيلول/سبتمبر 
من كل عام. وقد أعلنت 

الجمعية العامة لألمم 
المتحدة هذا اليوم باعتباره 
يومًا مخصصًا لتعزيز مُُثل 
السالم، بحيث يتلزم العالم 
بالالعنف بوقف إطالق النار 

لمدة 24 ساعة.

الالمباالة إزاء البيئة 
الطبيعية، وإذ تسبِّب 

بالتصحّر والتلوث والكوارث 
الطبيعيّة التي تقتلع 

جماعات بأسرها من بيئة 
حياتها وتجبرها على 

العيش في انعدام االستقرار 
واألمن، تخلق أشكال فقر 

جديدة وأوضاع ظلم جديدة 
ذات تبعات غالبًا ما تكون 

محتّمة فيما يتعّلق باألمن 
والسلم االجتماعي
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قصة قصيرة

شعراصدار

شوقي كريم حسن
النجوم برغم جمالها اجلــاذب لالرواح ، حتلم 
منذ النشوء االول بأن تغدو اقماراً،باستدارات 
لتلهم العشــاق وسمار  القاً  فضية تشــع 
الليالي مبا جتود به االنفــس امللتاعة، الباحثة 
عــن رفقة أنــس حتــى وإن ارتدت مســوح 
االكاذيب،لكنها ال تعرف اي الدروب املتشابكة 
مثل ممــرات االهوار تســلك، ثمةالكثير الذي 
اليفضي الى غير فراغــات ماتلبث ان تنفتق 
عن خطوط ميسمية سود تصدر دوياً ممزوجاً 
باصــوات دفوف ودبــك اقدام ،كلمــا اختارت 
درباً وجدتــه ضاجاً بالنجــوم املنتظرة آلالف 
السنوات، ترقب ومض االزمنه وخطوها احلثيث 
الى حيــث اليدري احد/ االزمنــة هذر، مدافن 
العبث  وقصص  التســالي،  بحكايات  مليئة 
عندها  اليصمد  والنفور/،  لالشــمئزاز  املثيرة 
غاٍو مهما اوتي مــن قوة وصالبة وفهم،ببطء 
تذوب امانيه، لتختلــط االزمنة،تاركة بعضاً 
من غبار فاســد عاجزعن البوح،االزمنة نزيلة 
مدافن الدهور،نصب شــوهاء املالمح ،اصابها 
خرس الوقاحات وطعون الراغبني بالســيطرة 
علــى جموحها ،االزمنة بنية مبذاق العســل 
المتنح الناظر اليها ســوى االرتبــاك والقلق 

واالنهيار، الليل يسحلنا
،الباذخــة  افرشــتنا  حطــام  مــن  عمــداً 

بالعتق،ليرمي بفواجعنا وسط آتون
من املالهب الغزيرة االلوان،حفالت

شواء تصيبنا باالضمحالل واخلفوت.
ال نستطيع العبور الى حيث نرغب،

وأحالمنا مسمرة بانتظار حتولها الى
حطب يسهم في دميومة انهزاماتنا،

حاولنــا مراراً،نحن الطائعــني النغام االحزان، 
قطع جذور تواصلنامع مماشي

الليل واالمساك مبراميه، لكن ارواحنا امللثومة 
دوماً، تلوذ عند قامات القصب والبردي،مأكولة 
املواويل/  تدجنه  واسرارها/الليل  االهات،  بلغو 
الرغبات/امأل  الصوامت مــن  تعلنها  املواويل 
االقاويل/ياليل  زمام  باالسئلة/وامسك  ثناياك 

حادر ان حتــط خباالتك املاجنــة الرعناء 
عند مضاجعنا املســتمنية عطور إناث/ 
خذ عتمتك املوحشــة وارحل/الحاجة لنا 
بك نحن العارفــني كيفية اصطياد جنمة 
ومعاشرتها /معانيك تربك بهاء احتضان 
هناك،…وهناك…وهناك/مللم  التي  النجمة 
غباءك وارحتل/هــي ذي جنمتي جاءت حتط 

عند اضرحة الهمس/
صاح أكبرهم مكراً وفطنة. 

—اصطدت واحده..حلوة مثل تينة!!
صاح الولد الذي يعاشر الكتب .

 —حاذر جفافها التني سريع العطب..
حالوته خادعة..!!

صــاح العابث بارواحنا الباحثة عن ســر 
تعلقنا بفتنة النجوم.— هذه آخرى متشي 

ببطء عروس..وهيبة ملكة واغراء
كاهنة آكادية سمراء مثل كوم حنطة!!

صاح طري احلنجرة العذبة  مثل ماء كوز 
—هي ذي..جنمة متشــيء على درر الغواية 

غايتها الوصول اليك؟!
ضحكت احلناجر التي اصابتها ديدان

الرعــب فايبســت منابعها/حيث نكون 
محال ان نعيش دون حناجر ناعمة تبث

/تقودنا بهدوء لتجلســنا  النعناع  روائح 
بني يــدي الفحولــة وخباثاتهــا املليئة 
بالتمرد اخلالي من القصد،تشــعر القاع 
بكعوب  نرفسها  مادمنا  والكدر  بالضيق 
اقدامنا كلما تصاعدت النشــوة، وغلت 
االوصــاف  املتعــددة  االشــتهاء  ميــاه 
واملعاني،)توقــف دورانك اليجــدي نفعاً..
بقوة تلمس ثدي ارضك ،آآآه يازمان املارقني 
الى احلروب ، مالكــم  الجتيدون غير عري 
إمنياتكم ؟!(النجوم وســيلة اســترخاء 
عجيبــة، الفتنــا مثلمــا الفناها، لكل 
منا جنمته االثيرة يلبســها مايشــاء من 
الثياب املزركشــة بلصف باه من االلوان 
املتغيــرة مع اهتــزازات اجلســد وتلويه 
اللواتي  ،يوشمها باجمل اوشام االمهات 
يبتكــرن غوايتهن ، أقمار تدلى عبر مفرق 
الصــدر محاولة االمســاك باســتدارة 
البطن،وتنانني تنفث نيران شذرية تخترق 

اسمراراالجســاد القاحلــة،/ال ادري لــم 
الغوايات..وافرشــتهن مديوفة  ميارســن 
بغبار النسيان وطني االنتظارات،؟!!سألت 
جنمتــي بعد ان قبلتها فــي علو جبينها 
البــاض حســرة—-لم متارســني الغواية  

ومياه شطوطك نشفت.. ؟!!

قالت طاردة خفافيش حسراتها.
—االنثى التــي الجتيد العــزف على ربابة 
غوايتها ربيعها حجر..وايامها جذع نخلة 
خاو..ال احــد يلتفت إليه..ثمــار الغواية 

جذب معرفة للسر!!
قلت—لعبة انتظار خاســرة..غول يلتهم 

ايامك برضاك ..ماذا لو توقف الرجاء؟!!
قالت— اخلسارة وهمها استسالم ..

واالنثى وهمها الدميومة…والرجاء دورة
زمن التنتهــي وال تتوقــف.. فلم اتوقف 

وزمني يدور؟!!
قلت—دورة عبث وســط فــراغ يوصل الى 

البؤس واالهمال!!
عادتها،إبتســمت جنمتي المة  غير  على 

فمها بطرف شيلتها املغسولة بدهلة
االسئلة التي ما وجدت لها اجابات رغم

مساعيها احلثيثة واجلريئة، ليلها موشوم 
بالغرابــة واالستحســان،انصتها تلــم 
النجيمــات الغراللواتي لــم يعرفن عن 

عواملهن مايرضي الغرور ويوقف 
زحف الفوضى التي تعيشها اعماقهن

اخلالية من ندب االزمنة/النجمة التي
الحها الهرم قبل وقت نضوجها،مللمت

ثمار احلكمة، لتمسك صوجلان مسراتها
الســخية، تقــول—ان كنــا نبكي حلظة 
شعورنا بالسعادة فهل نستطيع الرقص
ودق الدفوف والغناء ســاعة يعترينا اخلزن 

وتتلبسنا املآسي..مالذي يحدث 
وملاذا يتوجب علينا قبوله نحن الغافني

عند اطــراف ازقة االنتظارات املوحشــة 
اخلالية من الرأفة واملودة والسالم؟!!

النجيمات ينحنب باصواتهن غير املدربة
بعد على النحيب القاطع لنياط القلب، 
ناظرات  البهي  يتلمسن خيوط املساءات 

عرش ربوبيتهن غير املكترث
تزحف  بــدأت  التــي  اخملــاوف  لســيول 
ببــطء اخــذة كل ماتــراه ناحيــة وادي 
النســيان،احلكيمة تبتسم برقة جمعت 
النجيمات املغمورات بالبهاء الى حضنها 

الغادي مثل حديقة غناء باشجار
وارفــة وسقســقات الطيــار تعلق الى 
الشــاهق من الغيم وماتلبــث ان تهاود 
انقضاضهــا مقبلــة الوجــوه النيــرة 
تلــم احالمها غير  املســتكينة،النجوم 

مكترثة لشيء سوى النجيمات اللواتي
رحــن يطــاردن االقمار بجــذل االمنيات 

الغير!!

محمد األمين سعيدي *
 

حماقة اخلطو في األوقات عابرة صوب الفناِء
تضيء العمر باأللِم..

كأّنها قصة اإلنسان مذ سلكْت رؤاه في الكوِن..
تسقي من هواجسِه

.. تضجُّ
تصرخ..
تبكي..

تستفيق على جمٍر..

تراقص شيطان اخلروج عن املنت املسّطرِ
.. تهفو في مدى عدميٍّ

ليلها غابة األفكارِ..
حيرتها حديقة اهلِل..

.. باب الشكِّ
أغنية تعانق التيَه..

تغدو في غياهبه سكرى بخمرة موٍت..
حانُة الوجع القاني متّد لها نهرا من السكرِ..

تنسى جرحها أمدا..
وحني تصحو تخوض الدمَع..

ذاك أخ يسير من دون رأٍس..
هذه جثث األحباب في القلب تعوي..

حترق الكبد املذبوَح..
مأمتُها مؤبٌد غارق في النارِ..

يا خالَق األوجاِع؛ 
كوكبنا مقابر صارخاٌت..

نايُها شجن يدمي البواطَن..
لو عاشْت مالئكة في األرض النتحرْت فورا..

أتعرف..؛
ضاق العالم البشرْي..

وضاقِت الروُح..
أين الروُح في خزف تقيم في جوفه األنياُب..

يااااا ويلكم..
ها سقطنا في جهنم عيش فادِح البؤِس

.. موتى نحن في جسد حيٍّ
سالم على اإلنساِن..

نخبكُم..
هذا الشراُب طريق العارفنَي..
به سّر العبور إلى النسياِن..

ويلكُم..
تكاثر احلزُن..
مات الغيُب..

ال سنٌد يعني نبضَك..
مات النبُض..

ها كفن في كل عنٍي..
تعبنا

واألقالُم
وانتهى األمرْ..

*شاعر جزائري.

نجـوم وقحــة !! 

هواجس النازلكارل بوبر: سيرة مع فلسفة الِعلم
من شجرة الوعي

قراءة

أحسن وعذرتها ومالبث ان جاء حنا وزوجته 
واألوالد ليكتشف ان القرآن ونهج البالغة 

متداوالن في املنزل. تراجع ص 136.
ارتســم في ذهنه  احلفيد الصغيــر, وقد 
الغض مشهد رجل الدين املسيحي يتشح 
بالســواد, وهو اللباس ذاته الذي يتشح به 
الســيد هاني فظنه أبونــا؟! ولكن جدته 

توضح األمر له.
وألن دين اإلنســان ال يعني شــيئاً لهاني 
فحص, فقد حدثت التباســات وإحراجات 
طريفة, يحصــل ان يناقش مــع صديقه 
نبيــل صالح  الفلســطيني  الفتحــاوي 
التفريطي  االرثوذكسية  الكنيسة  سلوك 

الغربية  والضفــة  القدس  فــي  باألوقاف 
ولصالح إســرائيل, لكن الذي جلب انتباه 
الســيد هاني, دقة األرقام والتواريخ التي 
صالح,  نبيل  الفلسطيني  صديقه  يوردها 
التفريق بني االكليروس  مركزاً على ضرورة 
العربي واليوناني في هذه القضية, ويقفز 
إلى ذهنه ســؤال: من اين لك هذه املعرفة 
التفصيلية؟ فأبتسم .. أحمر وجهه, وقال: 
أنا ارثوذكســي يــا ســيد.. صديقي نبيل 
صالح األسمر الطويل, بعد عشرين سنة 

عرفت انه ارثوذكسي!
ولطاملــا ذكــرت بأنــه صديقــي التركي 
اإلســالمي, وبعــد عدة لقــاءات وحوارات 
معه حول الوحدة اإلســالمية انفجر وقال 
أمام أصدقاء مشــتركني: يا سيد حيرتني 
وأتعبتني .. مرة أخرج من االجتماع مقتنعاً 
انك شــيعي, وفي االجتماع الثاني اتيقن 
انك سني! وأخشــى أن تكون مسيحياً!((

ص219.
وكما وقع حفيد األستاذ حنا الناشف, وقد 
كان يرى رجال الدين املســيحي املسربلني 
بالســواد, فظن السيد هاني املتسربل هو 
اآلخر بالســواد, والعمة الســوداء, شعار 
الســادة من آل البيت الكــرام, أقول كما 
وقع احلفيد في الوهــم وااللتباس فوصف 
الســيد بـ )األبونا( فأن عريف احلفل الذي 
اللبنانية  باجلامعة  احلقــوق  كلية  أقامته 
في شهر آذار من عام 1975, احتفاء مبواقف 
املعتقل  القدس هيالريون كبوجي,  مطران 
في األرض احملتلــة, يقع فــي اللبس ذاته, 
تكلم فــي احلفل عدد من الشــخصيات 
منهم: املطــران غريغوار حداد واألب حليم 
ريشــا, وشــفيق احلوت, ثم السيد هاني, 
وهنا قــال عريف احلفل األســتاذ بشــير 
عميرة: بناًء على طلب اجلمهور فان كلمة 
)األسقف( هاني فحص سوف تطبع وتوزع 
عليكم. اشتعلت القاعة بالتصفيق أمام 
ذهول بشير عميرة الذي لم يكن يدري ماذا 
فعــل من خطأ أجمل مــن الصواب, وكان 
والراهبات  الرهبــان  القاعة عشــرات  في 
والتقطها األســتاذ شــفيق احلوت وكتب 
حول معنى هذا اخلطأ الصحيح في جريدة 

)احملرر( ص139.
وألنني وغير ما كنــا نعرف – أو ال يهمنا ان 
نعرف – مســيحية األديب املصري الكبير 
وديع فلســطني, أو األديب الســوري فؤاد 
الفلسطينية  القضية  أو شهيد  الشايب 
غسان كنفاني وغيرهم. إال بعد استشهاد 
غسان ووفاة الشــايب , أمد اهلل في عمر 

وديع فلســطني, األســتاذ زهير الشاويش 
يعلن فــي نــدوة أقامها نــادي )بيان( في 
بيــروت دعــي اليها الســيد هاني فحص 
ولعلها أقيمت لتكرميه, وهاني - لتواضعه 
املســتمكن من ذاته – يقول انه دعي اليها 
فقط؟! الشيخ املوقر زهير الشاويش يقول 
في الندوة: كنــت أقرأ لهاني فحص, وبعد 

فترة فوجئت بأنه مسلم, ثم فوجئت بأنه 
شيعي, ثم فوجئت بأنه سيد, ثم فوجئت 
بأنه معمم, ثم فوجئت بان اســماء بعض 
بناته هي اســماء بعض بناتي... فاجأني ان 
رجل دين يتحدث عن زوجته وبناته من دون 

تردد... تراجع ص220.
يداوي جراحات السياسة بالكتابة

وألنــه كما قلت فــي صــدر حديثي هذا 
– كان رجــل الوســطية واحلــوار, وإطالق 
السؤال تلو الســؤال, بشأن قضايا احلياة, 
التطهر  بالغ  بيوريتانيا متطهراً  وألنه كان 
والنقــاء والصفاء, فلقــد صدمته جتارب 
احلياة وحوادثها – كما صدمتنا-, والسيما 
في عالم السياســة, عالــم املمكن, هو 
الباحث عن عالم الوجــوب, وأخذ النفس 
بالشــدة, فتفجعــه انتهازية هــذا الذي 
هاجم التظاهرات ضد الشاه, الذي أمسى 
قائداً بعد سقوط الشاه, ويؤذيه هذا الذي 
يتحدث عن العالقة بني فلســطني الثورة, 
وايران الثورة, عاداً ذلك شــأناً خاصاً بهما, 
فما شأنك انت به, وأنت اللبناني؟! قائالً له 

هذا شأن إيراني, وأنت لبناني..ص316.
تبكيه قطرية اإليرانــي, وهو الذاهب نحو 
العاملية, فيعود إلى عروبته إلى جنوبه إلى 
جبشيت, هو الذي رأى تهاوي كل النظريات 
وان األقوال بعيدة عــن األفعال, يحطمها 
هذا اإلنســان النــزاع نحو الهــوى, هوى 
النفس, التي إن لم تكبح فعلت األفاعيل, 
بالقراءة  الــروح,  يــداوي جراحــات  فظل 
والكتابة, هو الذي تاق ان يكون روائياً لكن 
وجد الكتابة الروائية, مما ال تأتلف مع وضع 
رجــل دين مثله, ألن الروايــة حياة, ولعلها 
إنفالت في بعض صــوره أو صورها, وهو ال 
يرتضي هذا لنفسه, وقدمياً وصف الشعر 
بأنــه مزرٍ, إنــه بالعلماء يــزري كما يقول 
اإلمام الشافعي محمد بن إدريس بن شافع 
برجال مثل هاني فحص, فتوجه  والسيما 
إلى الكتابة , ليقدم لنا)أوراق من دفتر الولد 

العاملي( و)مشروعات أسئلة(.
هو الذي ظل يطلق أســئلته ســواء أوجد 
جوابــاً أم لم يجد, وأظنه لــم يجد  جواباً 

لكثير من اسئلته, فالدنيا حيص بيص! 

شكيب كاظم
ويحدثنا هاني فحص, عن أيام الزمن اجلميل, 
قبــل ان يضرب العصف الوبيل مجتمعاتنا 
العربية, حيــث احملبة والتعايــش والتآخي 
بني األديــان واملذاهب, كنا نقيــم عالقاتنا 
مع القريب إلى نفوســنا خلقــاً وعفًة غير 
ســائلني عن أموره اخلاصة مــع ربه, فاهلل 
يفصل بيننا يــوم القيامة كما يقول قرآننا 
الكرمي, يحدثنا عن املدرســة اجلعفرية التي 
اسسها الســيد عبد احلسني شرف الدين 
عــام 1938في مدينة صــور, وكان جهازها 
يضم عدداً من األساتذة املسيحيني, منهم: 
متري احلالج وجورج خــوري, وجورج كنعان, 
وإذ حتــدت النكبة ســنة 1948, فان اإلمام 
شــرف الدين, يخلي طالبهــا ويفتح أبواب 
املدرسة واملسجد للنازحني الفلسطينيني, 
مسلمني ومســيحيني, حتى ان املسيحيني 
منهم يبنــون – في وقت الحق – كنيســة 

لهم في منطقة )البص( تراجع ص140.

رحابة صدر اجملتمع
وهذا األستاذ مارون احلاج, املسيحي املاروني, 
يأتي للتعليم في مدرسة القرية , ولم يعتم 
حتى أصبح مارون احلاج مستشار الضيعة 
في كل شــيء, حتى ان مختار القرية عبد 
الغفــار حرب, يجعل ابنه )حســيناً( رفيقاً 
دائماً ملارون احلاج, الذي كان تالميذه ومنهم 
هاني فحص يحرصون على تفاديه, أو تالفي 
مواجهته في شوارع القرية هيبًة, فيغيرون 
طريقهم, فان لم يكن هناك مفر جتمدوا في 

أماكنهم حتى مير. تراجع ص127-126.
ويوم يذهب هاني فحص في ســنوات تلت 
إلى بيــروت لزيــارة صديقــه الكاثوليكي 
األســتاذ حنا الناشــف, وإذ لم يجده يقرر 
العــودة, مع رجاء إيصــال حتياته إليه, لكن 
حمــاة األســتاذ حنــا, تقدمت نحــو باب 
الســيارة وفتحته قائلــة: ال... تفضل, إنت 
بركة والشباب يأتون, وأرسلت في طلبهم, 
ونحن داخــالن إلى املنزل ســألها حفيدها 
الصغير: ســتي هذا األبونــا؟ قالت: ال. هذا 

رجل الوسطية والتعايش والحوار واألسئلة..

»هاني فحص« نخلة سامقة  )2 - 2(

لطالما ذكرت بأنه صديقي 
التركي اإلسالمي, وبعد 

عدة لقاءات وحوارات معه 
حول الوحدة اإلسالمية 

انفجر وقال أمام أصدقاء 
مشتركين: يا سيد حيرتني 

وأتعبتني .. مرة أخرج 
من االجتماع مقتنعًا انك 

شيعي, وفي االجتماع 
الثاني اتيقن انك سني! 

وأخشى أن تكون مسيحيًا!

 السيد هاني فحص

عــن دار "املدى"، صــدرت حديثاً النســخة 
العربية من كتاب كارل بوبر، "بحٌث لم ينتِه: 
ســيرة ذاتية فكرية"، بترجمة عمر فتحي، 
وهو السيرة التي أصدرها املفّكر الراحل عام 

.1976
وكما يوضح عنوانُه، فــإن الكتاب يعود إلى 
السيرة الذاتية انطالقاً من عالقتها بالفكر، 
حيث يحمل الفصل األول، على سبيل املثال، 
عنواناً معّقداً مثل "كّلية املعرفة والقابلية 
للخطأ"، لكّنــه رغم ذلك يروي تفاصيل من 

طفولة ومراهقة وشــباب املفّكر في فيينا 
قبل احلرب العامليــة األولى وبني احلربني، كما 
يشــمل حكايات شــخصية طرفية، مثل 
اشتغال الفيلسوف في اخلشب والنجارة في 

صباه.
ويعــّرج بوبــر، وهو يتنــاول ســيرته، على 
العديد مــن املواضيع التي توّقف عندها في 
جتربتــه، في احلريــة والدميقراطية والتعليم 
واملوسيقى، كما يشــرح موقفه واختالفاته 
مــع العديــد مــن الفالســفة املعاصرين 

والسابقني له، إضافة إلى أنه يقّدم ما يشبه 
التلخيص أو املقّدمة لبعض من كتبه، مثل 

"اجملتمع املنفتح وأعدائه".
وقليلٌة هي األسماء التي تركت تأثيراً كبيراً 
العلوم واإلبستمولوجيا خالل  على فلسفة 
القــرن العشــرين، كما فعل الفيلســوف 
النمســاوي كارل بوبر )1902 ــ 1994(، الذي 
ما يزال كتابه »منطــق البحث الِعلمي« )أو 
»منطق الكشف الِعلمي«، في ترجمة عربية 
أُخرى( يُدرَّس حتى اليوم كعمل مرجعّي في 

كثير من اجلامعات حول العالَم، رغم مضّي 
نحو تسعة عقود على صدوره )1934(.

وإذا كانت أعمال بوبر في فلسفة العلم قد 
لقيت إجماعاً كبيراً، وال ســّيما في تنظيره 
حول ما هو ِعلمي وما ليس كذلك )الِعلمّي هو 
ما يجب أن يكون قابالً للتفنيد(، فإن كتاباته 
العديدة حول السياسة واأليديولوجيا فّرقت 
أكثر ممّا شّكلت إجماعاً، ملا فيها من مواقف 
ليبرالية وانتصــار للفردانية على كّل حتّرك 

سياسي أو ثوري جماعي. غالف الرواية



متابعة ـ الصباح الجديد:
قدمت دراســة عملية أدلة جديدة 
على أن توقيت الوجبة ميكن أن يؤثر 
على الصحــة العقلية، مبا في ذلك 
مستويات املزاج املرتبطة باالكتئاب 

والقلق.
األكادميية  مــن  لباحثــن  ووفقــا 
املتحدة،  بالواليات  للعلوم  الوطنية 
فإن تناول الطعــام في وقت متأخر 
من الليل ميكن أن يزيد مســتويات 
اضطرابات القلــق واالكتئاب، إال أن 
النهار ميكن أن  أثناء  الوجبات  تناول 

يحسن الصحة العقلية.
وأجــرى باحثــون في مستشــفى 
الواليات  ببوســطن فــي  بريغهام 
املتحــدة، دراســة حتاكــي العمل 
الليلي واختبرت على املشاركن آثار 
والليل  النهار  أثنــاء  الطعام  تناول 
النهار  أثناء  الطعــام  تناول  مقابل 

فقط.
ووجد الباحثون أن من بن املشاركن 
في اجملموعة التــي تناولت الطعام 
زادت مستويات  والليل،  النهار  أثناء 
لالكتئاب  املماثلة  املزاجيــة  احلالة 
احلالة  ومســتويات   26% بنســبة 
املماثلة للقلق بنســبة  املزاجيــة 

.16%
علــى اجلانــب اآلخر، لم يشــهد 

املشاركون في اجملموعة التي تناولت 
الطعام أثناء النهار هذه الزيادة، مما 
يشير إلى أن توقيت الوجبة قد يؤثر 

على ضعف املزاج.
أ. ج. شــير، من  فرانــك  وأوضــح 
والساعة  النوم  قســم اضطرابات 
البيولوجيــة في بريغهــام:” تقدم 
دليال  إليها،  توصلنــا  التي  النتائج 
الوجبة  تنــاول  توقيــت  أن  علــى 
هو اســتراتيجية جديــدة لتقليل 
احتماليــة ضعف احلالــة املزاجية 
لدى األفراد الذين يعانون من ســوء 
التكيف اليومي“. وأضاف شــير أن” 

مستقبلية  لدراسات  حاجة  هناك 
الليلة  املناوبــة  بنظام  للعاملــن 
إلثبــات مــا إذا كان تغييــر وقــت 
الوجبات ميكن أن مينع زيادة الضعف 
احلن تضيف  ذلــك  وحتى  املزاجي، 

دراستنا العبا جديدا إلى الطاولة“.
وميثل عمال نوبــات الليلة ما يصل 
إلــى %20 مــن القــوى العاملــة 
فــي اجملتمعــات الصناعيــة وهم 
مســؤولون بشــكل مباشــر عن 
العديد من خدمات املستشــفيات 
واخلدمــات  املصانــع  ووظائــف 

األساسية األخرى.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
صدر عن الــدار العراقيــة لالزياء 
العــدد الثالــث من مجلــة ازياء 
واالناقة  واجلمــال  باألزياء  اخملتصة 
والتراث التي يــرأس حتريرها وكيل 
وزارة الثقافــة مديــر عــام الدار 
»عماد جاسم«، متيز العدد باالناقة 
تطرقت  واملضمون،  الشــكل  في 
مواضيعها بجراءة وشفافية لعدد 
أبعادها  في  املهمــة  القضايا  من 
وفضاءهــا الواســعة املتنوعــة، 

العامل املشــترك بينها انحيازها 
والتجديد، حيث  والرقــة  للجمال 
زينــت غالفهــا اخلارجــي صورة، 
للملوية،  اجلاف«  »سامان  للمبدع 
العريق،  التاريخــي  املعلــم  ذلك 
وجاءت االفتتاحيــة بكلمة رئيس 
التحريــر »عماد جاســم« بعنوان 
»خطــوات البناء فــي دار االزياء«، 
تناول فيها خطوات البناء في الدار 
ومحاوالت الترميم واالعمار الجمل 
بنايــات بغداد، كونها مؤسســة 

ليكون  والتــراث  بالــذوق  معنية 
النجــاح رديفا للبنــاء والترميم، 
مؤكدا فيه استعادة الرونق والبهاء 
الســتقبال االماسي والبزارات في 

الشهور املقبلة. 
وضــم الغــالف االخيــر الداخلي 
صورة بعنوان »حاشــية اشورية« 
العراقية  الــدار  وانتــاج  تصميم 
لالزيــاء بعدســة رغيــب اموري، 
والغالف اخلارجــي كان صورة لزي 

من كردستان العراق.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
توصلت دراســة علميــة حديثة 
أستراليا،  في  فليندرز  في جامعة 
إلــى أن منصة يوتيــوب التابعة 
لشــركة غوغل، قد تكــون أكثر 
ضــررا علــى نــوم املراهقن من 
منصــة نتفليكــس أو التلفزيون 
التقليــدي، حيث وجــد الباحثون 
الدراســة، أن نصف ساعة  خالل 
قضاها املراهق على التطبيق حتت 
األغطية أدت إلى تأخير نومه ملدة 
13 دقيقــة، مما يقلــل من فرصة 

النوم الكافي بنسبة 24 باملئة.

يوتيوب  الفريق منصــة  وانتقــد 
النوم،  باعتبارهــا خطــرا علــى 
القصيرة  الفيديو  مقاطع  بسبب 
وميزات  التلقائــي،  والتشــغيل 
املقاطــع املوصى بهــا التي تؤدي 
»فقــدان  إلــى  باملســتخدمن 
الســيطرة« ليصبحوا ملتصقن 

بشاشاتهم طوال الليل.
ولــم تتضمــن الدراســة »تيك 
توك« إحــدى منصــات التواصل 
االجتماعي األسرع منوا في العالم، 
لكن بعض الدراسات حتذر بالفعل 
لهذه  املكثــف  االســتعمال  من 

املنصات يجعل النوم أســوأ، ومن 
املرجح أن يبقى تأثير تلك املنصات 
علــى املســتخدم طيلــة األيام 
املوالية حيث يشعر عادة بالتعب.

ويحــذر رؤســاء الصحــة من أن 
العمر  هذا  في  بالتعب  الشــعور 
أي عنــد املراهقن حتديدا، ميكن أن 
يؤدي ملعاناتهــم في احلفاظ على 
التركيز في املدرسة، مما يؤثر على 
امتحاناتهم،  ونتائــج  درجاتهــم 
وأضافــوا أنه ميكــن أن يزيد أيضا 
من خطر تعرضهــم لالكتئاب أو 

السمنة أو حتى مرض السكري.
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ملونشريط

صاعقة تضرب شابًا أثناء 
لعبه على »بالي ستيشن«

ضربت صاعقة شاباً بريطانياً وهو يلعب 
على جهاز »بالي ستيشــن« ما استدعى 
نقله إلــى الطوارئ. وكان أيدن روان ميارس 
هوايتــه املفضلــة في غرفة املعيشــة 
اخلاصــة به، ليســمع صــوت طقطقة 
أعقبه إحســاس بهــزة شــديدة، وفقا 

لصحيفة نيويورك بوست.
وقــال روان، البالغ من العمر 33 عاماً، عبر 
حسابه في »إنستغرام«: »لقد اضطررت 
إلى مشاركة هذا بســبب مدى جنونه، 
أكدت 5 ســاعات في املستشــفى أنني 
أُصبــت بصاعقة برق من خــالل النافذة 
املفتوحة«، ناصحاً متابعيه بعدم اللعب 
أثناء عاصفة رعدية. وأضاف: »استغرقت 
نحو دقيقة للعودة إلى رشــدي، وشعرت 
بارتبــاك شــديد، صعدت إلــى الطابق 
العلــوي وطلبــت من زوجتي منشــفة 
مبللة، ألننــي لم أكن أعــرف ما حدث، 
ولكن ذراعي كانت حتترق«. يُذكر أن أربعة 
أصيبوا  املاضي،  أغسطس  في  أشخاص، 
بجروح خطيــرة بعدما ضربتهم صاعقة 
في ساحة الفاييت بواشنطن أمام البيت 

األبيض.

أغنية » بيبي شارك » تودي 
بحياة سجين في أمريكا

أدت وفاة ســجن أمريكي بعــد تعذيبه 
بطريقة التخطر على بال، إلى مســاءلة 
ضباط الســجن وفق ما نقلت صحيفة 

»النيويورك تاميز«.
الصحيفة  وقام ضباط ســجن بحسب 
»بتعذيــب« جون باســكو )48 عاًما( في 
زنزانته بإجباره على االستماع إلى أغنية 
األطفال الشهيرة » بيبي شارك« بشكل 

متكرر ودون توقف ملدة طويلة.
والحقــا مت العثــور على جــون في حالة 
عدم اســتجابة في زنزانته مبركز احتجاز 
مقاطعــة أوكالهومــا، وقال مســؤولو 
السجن إن الضباط حاولوا إنعاش باسكو 
حتى وصــول الطــوارىء، لكن جهودهم 
باءت بالفشــل. وأعلنت وفاته وفًقا لبيان 

صحافي.
ووفًقا للمتحدث باســم السجن، مارك 
أوجراند، لم تكــن هناك عالمات واضحة 
على ارتــكاب خطأ، ومت فتــح حتقيق في 

احلادث.

الصينيون استخدموا أقدم 
مكياج لتفتيح البشرة قبل 

2700 عام
عثــر علماء اآلثار على أقــدم مكياج من 
الرصاص األبيض في العالم داخل مقبرة 
ألحــد أفــراد النخبة الذين عاشــوا في 
الصن منذ أكثر من 2700 عام، ما يشير 
إلى أن النــاس القدامى في هذه املنطقة 
كانوا يســتخدمون مستحضرات جتميل 
لتبييض البشــرة قبل ما يقرب من 300 
عــام من تبنــي الرومان القدمــاء لهذه 

املمارسة.
ومت العثور على بقايا بيضاء داخل ســت 
حاويــات برونزية مدفونة فــي مقبرة مت 
العثور عليها في مقبرة النبالء في شمال 
الصن، والتي تخص أرســتقراطًيا عاش 
في أوائل فترة الربيــع واخلريف )770 قبل 

امليالد إلى 476 قبل امليالد(.

نينوى ـ الصباح الجديد:

من جديد تعود حركة الســياحة 
إلى مدينــة احلضــر اإلثارية عند 
أطــراف محافظــة نينــوى التي 
لهجوم   2014 صيــف  تعرضــت 
داعشــي إرهابي مما أثر على احلياة 

فيها.
وعمــد داعــش اإلرهابــي، خالل 
اجتياحه حملافظة نينوى إلى تدمير 
والبيوت  األثرية  املواقع  الكثير من 
واملناطق التراثية قبل أن تستعيد 
على  ســيطرتها  األمنية  القوات 
التحرير  معــارك  املدن خالل  تلك 

التي استمرت نحو عامن.
العديد  نينــوى،  وتضم محافظة 
من املواقع األثرية املهمة من بينها 
مدينة النمرود وقصر ســنحاريب 
وديــر الربان هرمزد وتل حســونة 

ومدينة احلضر التاريخية.
بــن  احلضــر  مدينــة  وتقــع 
كبيرتــن:  إمبراطوريتــن 
فــي  الرومانيــة  اإلمبراطوريــة 
الفارسية  واإلمبراطورية  الشمال 
في اجلنوب. وجنت املدينة من عديد 
مــن الغزوات، ولكن خــالل القرن 
وهجرها  دمــرت  ميــالدي  الثالث 

أهلها.
القرن  لبدايــة  تشــييدها  ويعود 
الثاني قبل امليالد في عهد الدولة 
الســلوقية، وازدهــرت بعد دخول 
اإلســالم إليها وحتولت إلى موقع 
التجاري  املمــر  اســتراتيجي في 
التاريخــي عبر آســيا الذي عرف 

باسم طريق احلرير.
وإبــان ســيطرته عليهــا قبل 7 
ســنوات، نشــر تنظيــم داعش 
فيديوهــات تظهــر مــن خاللها 
عمليــات تدميــر ملعاملها على يد 

العناصر اإلرهابية.
ومنذ ذلك العهد وحتى وقت قريب 

بقيت احلضر مهجــورة بال زائرين 
أو ســياح كمدينة أطالل بعد أن 
سادت أخبار وأحاديث عن تدميرها 
بالكامــل من قبــل داعش خالل 

سيطرته عليها.
أعادت  احلالي،  العــام  وفي مطلع 
سلطات اآلثار في البالد فتح املوقع 
األثــري مبدينة احلضــر في أعقاب 

االنتهاء جزئياً من مشروع ترميمه 
اإليطالية  الرابطــة  مع  بالتعاون 
الدولية للدراســات املتوســطية 

والشرقية.
ومع ذلــك التوجه، بــدأت مدينة 
احلضر تســتعيد قدرتهــا اجلاذبة 
في استقدام السائحن من داخل 
العراق وخارجه، فضالً عن مقصد 

في  اخملتصة  اجملاميــع  للكثير من 
الشؤون اإلثارية.

وفي فبراير املاضي، كشف النقاب 
عن ثالث قطع أثرية متّ ترميمها في 
مدينة احلضــر التاريخية العائدة 
وهــي عبارة عن وجهن بشــرين 
ومتثال، أعيــد وضعها على أعمدة 

أحد معابد املدينة الشهيرة.

وقبل بنحو شهر، اكتشف علماء 
آثــار غربيون أدلة علــى وجود إبل 
نتجــت عن ســاللتن  هجينــة 
مختلفتــن فــي أثنــاء قيامهم 
الترميم في معبد مبدينة  بأعمال 

احلضر األثرية جنوب املوصل.
وبشأن عودة حركة السياحة إلى 
املدينة الســلوقية، يوضح فاضل 

محمد، مدير مدينة احلضر عاملياً، 
إن »تلك املتغيرات جاءت على وفق 
بينها استقرار  معطيات عدة من 
املوصل  األمنيــة فــي  األوضــاع 
وعمليات ترميم النصب والتماثيل 
في احلضر وغيرها من املدن األثرية 
توجه  احملافظة، أســفرت عن  في 
املعالم  تلك  األنظار مجدداً صوب 

األثرية«.
أنباء  »هنــاك  أن  ويؤكد محمــد 
املاضية  الســنوات  فــي  تداولت 
بشــأن دمار تام قد طــال مدينة 
احلضر التاريخية وحقيقة أن تلك 
املدينة لم يطــال معاملها اخلراب 
والتدميــر إبان غزو داعش ســوى 
أكثر من %30 وكان أغلب عمليات 
التخريب عبــارة عن طلقات نارية 
والنصب  التماثيــل  اســتهدفت 

اجلدارية داخل املعابد«.
ويتابــع بالقــول: »املدينة وعقب 
ومبســاعدة  الترميــم  عمليــات 
باتت  اإليطالية،  نيو(،  )إيز  منظمة 
تشــهد حركة ســياحة داخلية 
وخارجية وبشــكل شــبه يومي 
ويعود الفضــل في ذلك أيضاً إلى 
مؤسســة )بيتنا(، و)بيــت التراث 
توجيه  التي عملت على  املوصل(، 
األنظار نحو تلك املدينة عبر جهد 
كبير مــن خالل حمــالت دعائية 
وتوعيــة وتثقيفية بــن نختلف 

الشرائح االجتماعية«.
ويشــير إلــى أن »هنالك خططا 
يجــري التحضيــر لتنفيذها في 
ومبســاعدة  املقبلــة  الشــهور 
املنظمة اإليطالية لترميم معابد 
احلضر دون االقتصار على التماثيل 

والنصب«.
اجلديــر بالذكر أن مملكــة احلضر 
التراث  أدرج على الئحة  أول موقع 
الدورة  في  )اليونســكو(،  العاملي، 
العاملي،  التراث  التاســعة للجنة 

التي ُعقدت في باريس عام 1985.

عودة السياحة إلى مدينة الحضر األثرية
بعد إعادة تأهيلها بالتعاون مع الرابطة اإليطالية الدولية

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
مجموعة مــن البجع اململوك مللك 
بريطانيــا مجموعــة مــن البجع 
اململوك مللك بريطانيا أصبح للبجع 
التاميز ويسعد  الذي يسبح في نهر 
الــزوار علــى ضفتيــه فــي أنحاء 

بريطانيا مالك جديد.
فبعد وفــاة امللكة إليزابيث الثانية، 
ورث العاهل البريطاني اجلديد امللك 
تشارلز العديد من طيور البجع في 

البالد.
وقــال ديفيد باربر، الــذي عمل لدى 
امللكــة إليزابيــث لنحــو 30 عاما 
كمسؤول عن تسجيل طيور البجع، 
لرويتــرز »للملك احلق في امتالك أي 
بجعة غير مسجلة تسبح في املياه 

املفتوحة إذا أراد ذلك«.
وأضاف باربر، الذي أصبح ُمســجال 
لطيــور البجع للملك تشــارلز »ال 
ترجــع ملكية طيــور البجع كلها 
إلى امللــك، لكن إذا رغــب في ذلك 

فبوسعه، مبوجب االمتياز امللكي«.
وامتنــع باربر عن تقديــر عدد طيور 
ويعود  امللك.  التي ميتلكهــا  البجع 
امتالك البجع إلــى حقبة العصور 
الوسطى عندما كانت تلك الطيور 

باربر  وقال  الشــهية.  من األطعمة 
»كان البجع آنــذاك مصدرا غذائيا 
مهمــا للغاية، ويقــدم في الوالئم 

واملناسبات لألثرياء«.
البريطانــي  العاهــل  ويتشــارك 
ملكية البجع األبيض الصامت مع 

جمعيات جتارية قدمية لها بجعاتها 
املميزة بعالمات خاصة. وعلى مدى 
30 عاما من عملــه لصالح امللكة 
الراحلــة، التقى باربــر امللكة عدة 
وغير  عامــة  مناســبات  في  مرات 

رسمية.

وقال باربر »كانت شــخصية رائعة 
للغاية وحلوة املعشر. حظيت احلياة 
البريــة وطيور البجع بقدر كبير من 
اهتمامهــا«. وأضاف أنــه يأمل أن 
يحذو امللك تشارلز حذو والدته في 

ذلك.

أغرب تركة للملكة..
العاهل البريطاني يرث طيور البجع 

تناول الطعام ليال يزيد
 مستويات االكتئاب والقلق

صدور العدد الثالث من مجلة » أزياء« 

دراسة تكشف »تأثيرا مدمرا«
ليوتيوب على المراهقين واألطفال
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الدوحة ـ وكاالت:

أكد خالد محمد الســويدي، مدير 
أول عالقات الشــركاء في اللجنة 
العليــا للمشــاريع واإلرث بقطر، 
دعوة ما يزيد على 600 فرقة فنية 
من أنحاء العالم للمشــاركة في 
الفعاليات االحتفالية خالل بطولة 
كآس العالم لكرة القدم 2022 في 

قطر.
العليــا  اللجنــة  واســتضافت 
مجموعــة  واإلرث  للمشــاريع 
الفنية  األنشــطة  مــن  متنوعة 
والترفيهيــة جلمهور فعالية كأس 
استضافها  التي  لوســيل،  سوبر 
كأس  أكبر ستادات  لوسيل،  ستاد 
تتويج  والذي سيشــهد  العالــم 
كانون  في  املونديــال  بلقب  الفائز 
األول املقبل.وعبــر الســويدي عن 
اجملتمع  أفــراد  بحماس  ســعادته 
والدعم الرائع من كافة الشــركاء 
خالل كأس ســوبر لوسيل، مؤكدا 
أن حماس  في تصريحات صحفية 
اجلمهــور خــالل مبــاراة الزمالك 
أسهم  السعودي  والهالل  املصري، 
في خلق أجــواء احتفالية مذهلة 

جعلت األمسية حدثاً ال يُنسى.
الذي  لوسيل،  ويستضيف ســتاد 
يتســع ألكثر من 80 ألف مشجع، 
قطر  مونديال  خالل  مباريات  عشر 
2022، بــدًءا باملباراة التي جتمع بني 
منتخبــي األرجنتني والســعودية 
ضمن منافســات اجملموعة الثالثة 
22 تشــرين الثانــي ، وختاماً  في 
بنهائي املونديال في 18 كانون األول 

املقبلني.
وتعاونت اللجنة العليا مع العديد 

اجلاليات  الفنانني، ومجموعات  من 
ومن  والشركاء،  قطر،  في  املقيمة 
وشــركة  الثقافة،  وزارة  بينهــم 
ســكك احلديد القطريــة )الريل(، 
الفعاليات  من  مجموعة  لتنظيم 
اجلماهيري  للحضور  واألنشــطة 
الذي جتاوز 77 ألف مشــجع، قبل 
نادي  بني  احلماســية  املباراة  وبعد 
الهالل الســعودي، ونادي الزمالك 

املصري.
»يشكل  قائال:  الســويدي  وأضاف 
أفراد اجملتمع في قطر  التفاعل مع 
أولوية بالنســبة لنا، ونحن نقترب 
اســتضافة كأس  أكثر من موعد 
باستقبال  وســررنا   ،2022 العالم 
القادمني من  الفنانــني  عدد مــن 
خــارج قطر، والذيــن انضموا ألول 
مرة إلى فنانــني محليني، ونتطلع 

إلى االحتفال مع ضيوف قطر«.
من جانبها، قالت عائشــة احملمود، 
العامــة  العالقــات  إدارة  مديــر 
»نفخر  الثقافة:  بــوزارة  واالتصال 
مبشــاركتنا األخيرة في أنشــطة 
كأس  خــالل  اجلمهور  وفعاليــات 
لوسيل  ســتاد  في  لوسيل  سوبر 
املبهــر، ونحن على بعد أســابيع 
قليلة مــن اســتضافة املونديال، 

الصرح  إلى مشاهدة هذا  ونتطلع 
ويضج  باحلياة،  ينبــض  املونديالي 
بالهتافــات في االحتفــال الكبير 
18 كانــون األول املقبل، خالل  في 
تتويــج بطــل كأس العالــم في 
اليــوم الوطنــي لدولــة قطــر«.
وشــارك أكثر مــن 270 فناناً في 
لكأس سوبر  األخير  امليل  فعاليات 
الفنية  العروض  وشهدت  لوسيل، 

والترفيهية أكثر من 35 عرضاً في 
22 موقعاً حول االستاد.

من جانب اخر، قــال املهندس عبد 
العزيــز آل إســحاق مدير ســتاد 
اجلنــوب، الذي يســتضيف بعض 
مباريات كأس العالم، إن املعمارية 
الراحلــة زهــا حديد، اســتوحت 
املونديالي من  الصــرح  تصميــم 
التاريــخ البحــري العريــق ملدينة 
الوكرة، الــذي يرتبط بركوب البحر 

للصيد واستخراج اللؤلؤ.
وتابــع آل إســحاق أن الراحلة زها 
حديد أبدعت حتفة معمارية فريدة، 
تربط عراقة املاضي بأصالة احلاضر، 
املنطقة  دراسة  على  بعد حرصها 
تاريخها ومعاملها،  والتعرف علــى 
واستلهمت التصميم على شكل 
مركب  بداخلها  خارجيــة  صدفة 
تقليــدي.. وأكــد في حــوار ملوقع 
واإلرث،  للمشــاريع  العليا  اللجنة 
أنه جــرى اختيار موقع االســتاد، 
الذي افتتح في 16 آيار 2019 خالل 
اســتضافته نهائــي كأس األمير، 
بشــكل مدروس ليخدم أكبر عدد 
الوكرة واملناطق  من سكان مدينة 
احمليطــة، والذين ميثلون شــريحة 

كبيرة من أفراد اجملتمع القطري.
وأضــاف »يتســع ســتاد اجلنوب 
ألكثر مــن 40 ألف مشــجع، من 
املقــرر تفكيــك 20 ألــف مقعد 
مــن املدرجــات العلويــة والتبرع 
بها لصالح مشــاريع رياضية في 
العالم، واالســتفادة من االســتاد 
باملقاعــد املتبقيــة الســتضافة 
منافســات كرة القدم وغيرها من 
األحداث الرياضية، ليصبح االستاد 
في مرحلــة اإلرث مركــزًا رياضًيا 
خلدمة سكان املناطق احمليطة به«.

آل إسحاق: ستاد الجنوب يربط عراقة الماضي بأصالة الحاضر

قطر تتطلع الستقبال أكثر من 600 فرقة فنية خالل المونديال العواصم ـ وكاالت:
أعلن نادي برشلونة، أمس، أن مجلس اإلدارة وافق 
رســميا على ميزانية موسم 23/2022.. وكشف 
بيــان برشــلونة، أن ميزانية الدخل التشــغيلي 
للنادي تبلــغ 1255 مليون يورو، مــع توقع وجود 
أرباح قدرها 274 مليون يورو، وهو ما يفوق حتقيق 
ربح قدره 98 مليون يورو باملوسم املاضي.. وسبق 
وأن أنهى مجلس إدارة برشــلونة الســنة املالية 
22/2021 بإيــرادات بلغت 1017 مليون يورو وأرباح 

98 مليون يورو.
كما أعلن برشــلونة، االنتهاء من تطوير املشروع 
األساســي املتقدم وأكمل النــادي عملية تقدمي 
العطاءات لبناء االستاد اجلديد، مبا يتوافق مع إدارة 
العمل.. كما اختار برشلونة يوم األحد، 9 تشرين 
األول املقبــل، لعقــد اجلمعية العامــة العادية 
لألعضاء، وسيكون االجتماع عن بعد وسيحضر 

4451 شريكا.

جدة ـ وكاالت:
دشن املنتخب الســعودي تدريباته ضمن املرحلة 
الثانيــة من البرنامج اإلعدادي خالل معســكره 
 FIFA املقام في إسبانيا استعداداً  لكأس العالم
قطر 2022™.وسيخوض »األخضر« خالل املرحلة 
الثانيــة مباراتــني وديتني، األولى أمــام منتخب 
اإلكوادور في الثالث والعشرين من اجلاري، والثانية 
أمام منتخب أميركا في الســابع والعشرين من 
الشهر نفسه، على أن تقام املواجهتان في مدينة 
النهائيات  املنتخب السعودي  مورســيا.ويخوض 
ضمن اجملموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبات 

األرجنتني املكسيك وبولندا.

روما ـ وكاالت:
تعرض العب باريس ســان جيرمان ماركو فيراتي 
إلصابة في ربلة الســاق خالل مباراة فريقه ضد 
ليون في الدوري الفرنســي وسيغيب بالتالي عن 
صفوف منتخب بــالده املدعو خلوض مباراتني في 
دوري األمم األوروبية.. وتستضيف إيطاليا، الغائبة 
الكبرى عــن مونديــال قطــر 2022، إجنلترا يوم 
اجلمعة املقبل قبل أن حتل ضيفة على اجملر في 26 
احلالي.. وتعرض فيراتي لإلصابة منتصف الشوط 
الثانــي من املباراة ضد ليون لدى كرة مشــتركة 
مع املهاجم موســى دميبيلي، فخــرج وهو يعرج 
بنوردي  غالتييه  واســتبدله مدربه كريســتوف 

موكييلي.
وكان فيراتــي توجه إلى إيطاليــا لالنضمام إلى 
املنتخــب والكشــف عن مدى خطــورة إصابته 
لــدى اجلهاز الطبــي لألتزوري، فقــرر األخير بانه 
ليس متاحا أمام املدرب روبرتو مانشــيني خلوض 

املباراتني.

أنقرة ـ وكاالت:
واصل الدولي املصري محمود حســن )تريزيجيه(، 
هز الشــباك مــع فريقه طرابزون ســبور، بعدما 
ســجل هدفا في مرمــى جازينتــب، أول أمس.. 
ويستضيف طرابزون منافسه جازينتب، في اجلولة 

السابعة للدوري التركي.
وتقدم جازينتب عن طريق ألكســندر ماكســيم 
في الدقيقة الثانيــة، ثم أضاف الزار ماركوفيتش 
الهدف الثاني بعد 7 دقائق فقط.وسجل تريزيجيه 
هدفا لصالح طرابزون فــي الدقيقة 14 من عمر 

اللقاء.
وأحرز تريزيجيه ثالث أهدافه مع طرابزون ســبور، 
بعدما ســجل فــي مرمى عمراني ســبور يوم 2 
ســبتمبر/أيلول اجلــاري بالدوري التركــي املمتاز.

وســجل الالعب املصري في مرمى رد ســتار في 
الــدوري األوروبي يوم اخلميــس املاضي، كما صنع 
إلــى طرابزون  هدفــني لزمالئه.وانضم تريزيجيه 
ســبور قادما من أستون فيال اإلجنليزي مطلع هذا 

املوسم.

ارتفاع األرباح في 
ميزانية برشلونة

السعودية يواصل
معسكره في إسبانيا

فيراتي يغيب عن 
مواجهتي إنجلترا والمجر 

تريزيجيه يواصل هز 
الشباك مع طرابزون سبور

ستاد اجلنوب

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

يشهد هذا األسبوع إقامة 3 بطوالت 
فــي جولــة الالعبني احملترفــني، من 
250 نقطة في  خالل بطولتني فئــة 
ميتز، وسان دييجو، إضافة إلى كأس 
ليفــر، البطولــة الوداعيــة للنجم 
السويســري روجر فيدرر.. وفيما يلي 
الثالث: كأس  البطــوالت  أبرز مالمح 
املاضي،  اخلميس  فيــدرر،  أعلن  ليفر: 
بأن كأس ليفر ســيكون هو البطولة 
األخيرة التي يخوضها في مســيرته 
االحترافية، وسيشــارك فيدرر ضمن 
فريق أوروبــا إلى جانــب العديد من 
النجوم الذين طاملا تنافس معهم في 
مســيرته، وهم رافاييل نادال، ونوفاك 

ديوكوفيتش، إضافة إلى آندي موراي.
وتقام البطولة في ملعب O2 أرينا في 
ويضم  لندن،  البريطانيــة  العاصمة 
فريــق أوروبا 4 العبــني من املصنفني 
العشــر األوائل عاملًيا وهم: كاســبر 
أمريكا  ووصيف  الثاني(  )املصنف  رود 
)املصنف  نادال  إلى  إضافة  املفتوحة، 
الثالث( وســتيفانوس تسيتسيباس 
)املصنــف الســادس(، وديوكوفيتش 

)املصنف السابع(.
ويبحــث فريــق أوروبا عــن مواصلة 
هيمنته على لقب البطولة والذي لم 
يخسره منذ النسخة األولى في عام 
2017، بالتتويــج بلقب البطولة في 

نسخها األربع السابقة.
أما فريق العالــم فيتواجد به تايلور 
العاملي  التصنيــف  صاحــب  فريتز، 
12 عاملًيا،  األعلى فــي الفريق وهــو 
إلى جانب كل من فرانســيس تيافو، 
وجاك سوك، وفيليكس أوجيه أليازمي، 
دي  وأليكس  شــفارتزمان،  ودييجــو 

مينور.
وتقام البطولة علــى مدار 3 أيام بني 
23 وحتى 25 أيلول اجلاري، وسيحصل 
الفريق الفائز بكل مباراة يوم اجلمعة 
على نقطــة، مقابل نقطتني عن كل 
فوز يوم الســبت، و3 نقــاط عن كل 
انتصار يوم األحد، وســيتوج باللقب 
الفريق الذي يصل أواًل إلى 13 نقطة 

من أصل 24 نقطة متاحة.
بطولة ميتز: يشــارك الروسي دانيل 
ميدفيديف في البطولة للمرة األولى 
في مسيرته، بحًثا عن التتويج بثاني 
ألقابه هــذا العام بعــد لقب لوس 
كابوس.ويسعى ميدفيديف لتعويض 

خيبة أمله باخلروج املبكر من أمريكا 
املفتوحة منذ أيام من الدور الرابع، وهو 
اإلقصاء الذي كلفه صدارة التصنيف 
رابع  يشارك كمصنف  العاملي، حيث 

عاملًيا في البطولة.
هوبرت  عاملًيا  العاشر  املصنف  ويعود 
هوركاش للمشاركة بالبطولة، والتي 
توج بلقبها العام املاضي دون خسارة 
أي مجموعــة، بينهــم انتصار أمام 
موراي فــي ربع النهائــي وأمام بابلو 
كارينو بوستا في النهائي، وكان ذلك 
لقبه الثالث في عام 2021، وكان قد 
توج أيًضــا بلقب الزوجــي في ميتز 

رفقة يان زيلينسكي.
وتضــع اجلماهير الفرنســية أمالها 
على أدريــان مانارينو، املصنف الثامن 
على البطولة، والــذي يقود 7 العبني 
فرنسيني يتواجدون باجلدول الرئيسي 
من هوجو هومبرت، وجيل ســيمون، 
وريشارد جاسكيه..  ريندركنيخ،  وآرثر 
وبالنظر إلى آخــر 12 بطاًل مليتز، جند 
مــن بينهم 9 العبني فرنســيني، من 
بينهــم 5 أبطــال توالًيا بــني عامي 

2009، و2013.
ويشــارك في البطولــة أيًضا جنمي 
اجليل الواعد لورينزو موسيتي وهوجلر 

على  والرابع  الثالــث  املصنفان  روني 
البطولــة توالًيــا، واللذيــن يفصل 
بينهمــا مركز واحد فــي التصنيف 
العاملي )30-31(، ويحتالن أيًضا املركز 
الثالث والرابع توالًيا في السباق نحو 
الواعد  للجيــل  اخلتامية  البطولــة 

والتي ستقام في ميالنو.
ويشارك موســيتي للمرة األولى في 
ميتز، بينما وصل روني إلى ربع نهائي 
البطولة العام املاضي، كما يشــارك 
في نســخة هذا العام النمســاوي 
دومينيك ثيم ببطاقة دعوة، وهذا هي 
املشاركة الثانية له بعد وصوله إلى 

النهائي في عام 2016.
بطولــة ســان دييجو: يعــود دانيل 
أول  كمصنف  للمشــاركة  إيفانــز 
علــى البطولــة، بعد خســارته في 
الــدور الثاني مــن البطولــة العام 
نوري،  كاميــرون  ملواطنــه  املاضــي 
باعتباره  العام  هذا  ولكنه سيشارك 
البريطانــي الوحيــد فــي البطولة.
ويشــارك في البطولة مجموعة من 
األميركيني مثل جينســون  الالعبني 
بروكسبي، وماركوس جيرون، وبراندون 
ناكاشــيما، ويحملون آمال اجلماهير 

األمريكية للتتويج باللقب.

أسبوع حافل للتنس بين وداع فيدرر.. وظهور أول لميدفيديف
ثالث بطوالت بين 23 و25 أيلول الجاري

فيدرر

باريس ـ وكاالت:
ربــح كيليان مبابي جنــم باريس 
سان جيرمان، معركته مع االحتاد 
بشــأن  القدم،  لكرة  الفرنســي 
حقــوق الصور، بعد إعــالن احتاد 
الكــرة الفرنســي أول أمس عن 
الالعبني  مــع  االتفاق  »تعديــل« 

الفرنسيني.
ونشــب خالف بني مبابــي واحتاد 
املاضي،  آذار  منذ  الفرنسي  الكرة 
جلسة  في  الظهور  رفض  عندما 
تصوير لالعبي املنتخب الفرنسي 
األول.. وكان مبابــي حريصا على 
حقوق  في  أكبر  بشكل  التحكم 
الصور اخلاصة به، لتجنب االرتباط 
بعالمات جتارية معينة، ولكن نويل 
لو جريت رئيس االحتاد الفرنســي 
لكرة القدم لم ينجح في التوصل 
التفاق مع ممثلي الالعب خالل لقاء 

جمع بينهم في حزيران املاضي.

لصحيفــة  جريــت  لــو  وقــال 
كاف  وقــت  هنــاك  »ليكيــب« 
املنشــودة  التغييرات  لتحقيــق 
أكد  العالــم، حيث  كأس  قبــل 
فريــق عمل مبابي اليــوم االثنني 
أنه قرر مقاطعة جلســة تصوير 
أمس، علــى هامش جتمع  مقررة 
الالعبني استعدادا ملالقاة النمسا 

والدمنارك فــي دوري األمم األوروبي.
لكن بعد لقاء جمع أعضاء االحتاد 
الفرنســي لكــرة القــدم ، تقرر 

املوافقة على طلبات مبابي.
في  الفرنسي  الكرة  احتاد  وأوضح 
بيــان: »بعد محادثات حاســمة 
التنفيذيني  املديريــن  حضور  في 
للمنتخــب الفرنســي ورئيــس 
التســويق،  ومدير  واملدرب  االحتاد 
تعهد احتاد الكرة الفرنســي في 
االتفاق  أسرع وقت ممكن مبراجعة 
األصلــي حلقوق الصــور اخلاصة 

بالالعبني الذين مت اختيارهم«.
وختــم: »احتاد الكرة الفرنســي 
يســعده العمل علــى اخلطوط 
العريضة لالتفــاق اجلديد، والذي 
من شــأنه ضمــان مصاحله، مع 
األخذ في االعتبار اخملاوف واإلدانات 
املشروعة التي عبر عنها الالعبون 

باإلجماع«.

العواصم ـ وكاالت:
قــرر االحتــاد األوروبي لكــرة القدم 
استبعاد منتخب روسيا من بطولة 
األمم األوروبية )يورو( 2024.وجاء ذلك 
القرار عقب حظر الفرق الروســية 
من جميع مســابقات اليويفا خالل 
موسم 23/2022 بسبب الصراع في 

أوكرانيا.
بيان  الروســي، فــي  وقــال االحتاد 

رســمي: »منتخبنــا لن يشــارك 
فــي قرعــة تصفيات يــورو 2024 
التي ســتقام يوم 9 تشــرين األول 
»يعود  فرانكفورت«.وأضــاف:  فــي 
األمر إلى قــرار االحتاد األوروبي لكرة 
القدم في شباط بتعليق مشاركة 
املنتخبــات واألندية الروســية في 
تقام حتت مظلة  التي  املســابقات 

اليويفا حتى إشعار آخر«.

وأشار االحتاد الروسي إلى أنه طعن 
على قرار احلظر املفروض على الفرق 
الروســية، لكنه خســر استئنافه 
الرياضية.وأوضح  احملكمة  في  األول 
االحتاد الروســي أنه ينتظــر حالًيا 
النــص الكامــل لقــرار احملكمــة 
دراســته ســيتم  وبعد  الرياضية، 
اتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى في 

اإلطار القانوني.

روما ـ وكاالت:
بات نادي ميالن مهددا بخسارة أحد 
العبيــه البارزين خــالل مواجهتي 
ويوفنتوس خالل الشهر  تشيلسي 
املقبل.ويلعب ميالن أمام تشيلسي 
في اجلولة الثالثة من دور اجملموعات 
بــدوري أبطال أوروبــا، ثم يصطدم 
بيوفنتوس في اجلولة التاسعة من 

الــدوري اإليطالي.ووفقا لشــبكة 
»سبورت ميدياست« اإليطالية، فإن 
خضع  ميالن،  ظهير  هيرنانديز،  ثيو 
لفحوصات طبية بعد اســتبعاده 
من منتخب فرنسا لإلصابة، والتي 
كشــفت معاناته من مــن إجهاد 
في عضلة املقــرب اليمنى.وأوضح 
ميالن أن ثيو هيرنانديز ســيخضع 

لتقييم جديد في غضون أســبوع.
الروسونيري عن  وســيغيب ظهير 
مبــاراة إمبولــي بشــكل مؤكد، 
بينما هناك شــكوك حــول حلاقه 
ويوفنتوس. تشيلســي  مبواجهتي 
يذكر أن ميالن يحتل املركز اخلامس 
في جدول ترتيــب الدوري اإليطالي 

ب14 نقطة.

أبو ظبي ـ وكاالت:
األول،  اإلماراتي  املنتخب  يخضع 
ملعســكر إعداد خارجــي حاليا 
في النمســا، كأولــى محطات 
 3 في  للمشــاركة  التحضيــر 
بطــوالت إقليمية وقارية مهمة 
خالل العام املقبل 2023.ويخوض 
خــالل  اإلماراتــي  »األبيــض« 
يستمر  والذي  احلالي،  معسكره 
أيلول اجلــاري، مباراتني   27 حتى 

وديتني.

وستكون املباراتني أمام منتخبي 
باراجــواي وفنزويال يومي 23 و27 
أيلول اجلاري، وهما من منتخبات 
اجلنوبية.وســيخوض  أمريــكا 
»األبيض« مبــاراة ودية ثالثة يوم 
أمام  املقبل،  الثاني  16 تشــرين 
واملنتمي  األرجنتــني،  منتخــب 
أيضاً لنفس املدرســة الالتينية.
احتكاكا  متثل  الثالث،  والتجارب 
والذي  اإلماراتي،  للمنتخب  قويا 
يقوده حاليــاً، املدرب األرجنتيني 

جانب  إلى  أروابارينــا،  رودولفــو 
جتربة رابعة ستكون مع منتخب 
آسيوي، وهو منتخب كازاخستان 
يــوم 19 نوفمبر/تشــرين الثاني 
التجارب  ليست  املقبل.ولكنها 
الودية األولى للكرة اإلماراتية، مع 
منتخبات من أمريكا اجلنوبية، إذ 
سبق وخاض »األبيض« عدداً من 
املباريــات الودية مــع منتخبات 

القارة القوية.
ولعــل من أبــرز تلــك املباريات، 

نظيره  »األبيــض«  اســتضافة 
 12 يــوم  البرازيلــي  املنتخــب 
وتلقي   ،2005 الثانــي  تشــرين 
خســارة ثقيلة بنتيجــة )8-0(.
وســجل أهداف البرازيل كل من 
ريــكاردو كاكا، أدريانو من ضربة 
جــزاء، سيســينيو، دا ســيلفا 
لوسيو، وكل من فريد وجونينيو 

بيرنامبوكانو هدفني.
كما استضاف املنتخب اإلماراتي 
يوم  تشــيلي  منتخب  نظيــره 

 ،2010 األول  أكتوبر/تشــرين   9
-0( األرض  أصحــاب  وخســر 

2(، وســجل الهدفــني روبرتــو 
سيرسيدا من ضربة جزاء، وبيدرو 
موراليس.وتعادلــت اإلمارات مع 
ضيفتهــا باراجــواي )0-0(، في 
مباراتهمــا الودية يــوم 7 أيلول 
2014.وفي 2018، خسر املنتخب 
اإلماراتــي من ضيفــه منتخب 
)0-2(، وتعادل مع ضيفه  فنزويال 

بوليفيا )0-0(.

ويستعد منتخب اإلمارات لثالث 
بطــوالت مهمــة، وهــي كأس 
في  واملقرر  الـ25،  العربي  اخلليج 
خالل  العراقية  البصــرة  مدينة 
املقبل.وبطولة  الثانــي  كانــون 
غرب آســيا للرجــال املقررة في 
اإلمــارات خــالل آذار 2023، إلى 
جانب نهائيات كأس آسيا 2023، 
وموعد  اإلعالن عن مكان  واملقرر 
إقامتهــا يوم 17 تشــرين األول 

املقبل.

مبابي يربح معركته
مع االتحاد الفرنسي

استبعاد روسيا من يورو 2024

ميالن مهدد بخسارة هيرنانديز
أمام تشيلسي ويوفنتوس

قسوة البرازيليين تتصدر تجارب اإلمارات والكرة الالتينية



11رياضة األربعاء 21 أيلول 2022 العدد )4976(

Wed. 21 Sep. 2022 issue )4976)

الصاالت يتغلب على 
نظيره اللبناني وديًا

األميركي جايلز يلتحق 
بسلة الحشد الشعبي

زاخو يهزم الجوية وديا

تواصل العمل في 
ملعب األنبار األولمبي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلَب املنتخُب الوطنّي لُكرِة الصاالت على منتخِب 
لبنان بأربعــِة أهداٍف مقابل ثالثة فــي املباراِة التي 
احتضنتها صالُة نادي الســد الرياضي، مساء أول 
أمس، ضمن اســتعداداِت املنتخبني لنهائياِت كأس 
آســيا املقرر إقامتها في دولِة الكويت نهاية شهر 
أيلول احلالي. . وســجَل أهداف املنتخــب العراقّي 
الالعبون ســالم فيصل وحيدر مجيد وفهد ميثاق 

)هدفان(. 
وفــي اختتاِم اللقاء، ســلَم رئيُس االحتــاد اللبناني 
»هاشــم حيدر« درَع االحتاد إلى الوفِد العراقي. وتعدُّ 
هذه املباراُة الودّيــة الثانّية التي يخوضها منتخبنا 
الوطنــّي، حيث ســبق أن تفوَق في املبــاراِة األولى 
بهدفني نظيفني. يشــارُ إلــى أن منتخَب الصاالت 
خاَض مباراتني أمام املنتخِب األوزبكي انتهت األولى 
بخســارته بنتيجــة )5 - 4 (، وتغلَب فــي الثانيِة 
بهدفني مقابل ال شيء. ووقَع منتخبنا في اجملموعِة 
األولى إلى جانِب منتخبات تايالند والكويت وعمان، 
في حني وقَع لبنان في اجملموعــةِ الثالثة إلى جانِب 

إيران وإندونيسيا وتايوان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي احلشــد العراقي لكرة السلة، أول أمس، 
التعاقد مع الالعب األميركي سي جاي جايلز، الذي 
سبق أن مثل املنتخب البحريني في أكثر من مناسبة 
خليجية وقارية.. ووقع اختيار اجلهاز الفني للحشد، 
الذي يقوده املدرب عقيل جنم، على األميركي جايلز، 
لتمثيل الفريق في منافســات الدوري املمتاز لكرة 
السلة، بســبب متتع الالعب بقدرات عالية.. وسبق 
جلايلز، خوض العديد من التجارب سواء في بلده األم 
أمريــكا أو مع أندية بحرينيــة ولبنانية، عالوة على 

متثيل نادي دهوك العراقي. 
يذكر أن منافســات الــدوري املمتاز لكرة الســلة، 
تنطلق منافساته يوم غد اخلميس املوافق 22 أيلول 
احلالي، ويفتتح احلشــد، مشــواره مبواجهة ضيفه 

التضامن النجفي في صالة الشعب املغلقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلب زاخو على القوة اجلوية بنتيجة )3-1(، في املباراة 
الودية التي أقيمت مســاء أول أمس، في ملعب آرارات 
مبدينة أربيل، ضمن حتضيرات الفريقني للدوري املمتاز.. 
ومتكــن الوافد اجلديد منار طه من إحــراز »الهاتريك » 

ليقدم إضافة قوية لفريقه زاخو باملوسم اجلديد.
وأشرك حمزة هادي، املدير الفني لزاخو ، جميع العبيه 
احملترفني، للوقوف على جاهزيتهــم الفنية، والوصول 
إلى االنسجام مع احملليني، قبل خوض منافسات الدوري 
املمتاز مطلع تشرين األول املقبل.. وباملقابل، تعد هذه 
الودية الثانية للقوة اجلوية في معسكر أربيل، بعد أن 

سبق له االنتصار على الكرخ بنتيجة )0-2(.

إعالم الشباب والرياضة
تواصل املالكات الهندســية والفنية في وزارة الشباب 
والرياضة، العمل على اجناز ملعب األنبار األوملبي سعة 
30 ألف متفرج بعهدة شركتي DKA التركية والطريق 
الصحيح. وقال مدير قســم املشــاريع االستراتيجية 
في الــوزارة املهندس نبيل حمزة، إن العمل مســتمر 
في املشــروع وبوتيرة متصاعدة إذ وصلت نســبة اجناز 
العمــل اخملطط فيــه %62، والفعلــي  %46، مبينا ان 
العمل يســتمر في العديد من الفقرات منها االعمال 
الكهربائيــة فــي مقطــع »B1«. و اكمــال القوالب 
اخلشــبية ملدرجات امللعب وتســليح اعمــدة الطابق 
االرضي للبناية الفندقية ســعة )75( غرفة، فضال عن 

اعمال تسليح وصب للسياج اخلارجي للملعب. 
و في خصــوص العمل فــي امللعب التدريبي ســعة 
»2000« متفــرج، أكد حمــزة، اســتمرار االعمال في 
رفع االنقاض وازالة األســس املتضــررة والبدء باعمال 

الفحص اخملتبري لها.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلَن مــدرُب املُـــنتخب الوطنّي 
الالعبني  قائمَة  »راضي شنيشل« 
للُمشاركِة  املُســتدعاة  النهائّية 
في بُطولــِة األردن الدولّية للمدة 
مــن 23-27 أيلول احلالي..  وضمت 
القائمــُة )23( العبــاً هم كٌل من 
: جالل حســن ، دلوڤــان مهدي ، 
حســن أحمد ، مناف يونس ، كرار 
عامــر ، زيد حتســني ، أحمد عبد 
احلســني ، حمزه عدنــان ، محمد 
علي عبود ، شــهاب رزاق ، حسني 
علي ، إبراهيم بايش ، شيركو كرمي 
، حسن عبد الكرمي ، اسو رستم ، 
أمير العماري ، ميرخاس دوسكي ، 
أمين حسني ، أمجد عطوان ، هيران 
أحمد ، آالي فاضل ، عباس محمد 
، ريوان أمني. . جتدرُ اإلشــارة إلى أن 
املنتخــَب الوطنّي قد خاَض عصر 
اليوم االثنني مبــاراًة جتريبّيًة ضد 
احتضنها ملعُب  الشــرطِة  نادي 
املدينــة، وانتهت بفــوزِ املنتخِب 
الوطنــّي بهــدٍف حمــَل إمضاَء 
الالعب اســو رستم .. ومن املؤمل 
أن يغــادرَ وفُد املنتخــب الوطنّي 
عصر اليوم األربعــاء إلى اململكِة 

األردنّية الهاشمّية.
اختتَم املُنتخُب الوطنّي أمس آخرَ 
حتضيراته قبل املُغادرِة عصر اليوم 
االربعاء للُمشــاركِة فــي بُطولِة 
 27-23 األردن الدولّية للمــدة من 
أيلــول احلالي.وجاءت آخــُر وحدة 
تدريبّيــة عصر أمس فــي ملعِب 
فيها  الدولّي، حيث شارَك  املدينة 
(15( العبــاً هــم كٌل مــن: جالل 
حســن ، دلوفان مهدي ، حســن 
أحمد ، شــهاب رزاق ، حسن عبد 
إبراهيم   ، الكرمي، شــيركو كــرمي 
بايش ، مناف يونــس ، أحمد عبد 
احلسني ، اسو رستم ، زيد حتسني 

، محمد علي عبود ، حمزة عدنان، 
حسني علي وكرار عامر . 

املنتخب  وفُد  أن يغادرَ  ومن املؤمل 
الوطنّي في الســاعِة الرابعة من 
العاصمِة  إلى  األربعاء  الغد  عصر 
األردنّية عمــان، ويفترض أن يصَل 
فجــراً بقيــُة الالعبــني احملترفني 
قبل وصوِل موعــد بعثِة املُنتخِب 

الوطنّي القادمة من بغداد.
مــن جانب اخــر، اجتمــَع االحتادُ 
العراقّي لُكرِة القدم، أول أمس، في 
مقّر االحتاد بُحضور وزيرِ الَشــباب 
والرياضــة رئيس االحتــاد العراقّي 
درجال«  »عدنــان  القــدم  لكــرِة 
والنائــب األول لرئيِس االحتاد علي 

جبار والنائب الثاني يونس محمود، 
واألمني  التنفيذّي  املكتِب  وأعضاء 
العام لالحتاد محمــد فرحان، ولم 
االحتاد  ُعضــو  االجتماع  يحضــر 
كوفند عبد اخلالق بسبِب تعرُّضه 
إلى وعكــٍة صحيــٍة منعتُه من 
االجتماع عدداً  وتنــاوَل  احلُضورِ..  
مــن القضايا املُدرجــة في جدوِل 

األعمال.
وفي بدايــِة االجتماع، رحَب رئيُس 
االحتــاد باحلُضــورِ، ُمتمنيــاً لهم 
املهام  تأديِة  النجاَح واملوفقّية في 
املنوطِة بهم والسعي اجلاّد للعمِل 
واحترافّيــٍة  علمّيــٍة  بأســاليب 
للنهوِض بجميــع مفاصل الُكرِة 

الســالمَة  درجال  العراقّية.ومتَنى 
املوفــورة والصحــة التامــة إلى 
ُعضو االحتاد كوفنــد عبد اخلالق، 
لتهيئِة جميع  االحتادِ  واســتعداد 
اكتســاِب  له لغرض  االحتياجاِت 
للشــفاء. القطعّيــة  الدرجــِة 

ومتت مناقشــُة الئحة املُسابقات 
 ٢٠٢٢/٢٠٢٣ املقبــل  للموســِم 
لغرض إقرارها بصيغتها النهائّية 
األسبوع  في  األنديِة  بني  وتوزيعها 

املقبل.
إلغاَء عقد شــركة  االحتــاد  وقررَ 
التلفزيونــّي،   للنقــِل  األضــواء 
وســيتّم إعالُن بيع حقــوق نقل 
مباريات املوسم املُقبل في الفترِة 

املقبلة مبا يتناسُب مع رؤيِة االحتاد 
ويضمُن مصالــَح االحتاد واألندية.
على  األعضاَء  االحتاد  رئيس  وأطلَع 
الزيــارِة األخيرة  لرئيــِس احتادات 
غربي آســيا وحيد كريداني وكرمي 
حيــدر ، وتوجيه اإلحتادِ اآلســيوّي 
االحتاد  وأعضــاء  لرئيِس  الدعــوة 
إلى مقّر االحتاد اآلسيوّي  للُحضورِ 
لالطالِع على آلية العمِل وكيفّية 
مَتشــية األمور في االحتادِ اآلسيوّي 
بعد أن الحَظ الوفُد التطورَ الكبير 

في آلية عمِل االحتاد .
الزائر   الوفــَد  إن  درجــال:  وأوضَح 
قّدَم دعمه الكبير لالحتادِ لتطبيق 
أفكاره وأهدافه التي البدَّ أن تصَل 

العمِل  الى مراحل متقدمــٍة من 
لكي توازي ســمعَة العــراق في 
رئيس اإلحتاد  الدولّية.وأشارَ  احملافل 
إلــى تكليِف جلنِة اخلبــراء واملدير 
البرامج  لتقــدميِ  لالحتــاد  الفنّي 
الكفيلِة بترتيــب أوراِق املنتخباِت 
الوطنّيــة ومشــاركاتها الدولّية 
بصورٍة منظمــٍة ودقيقٍة في فترٍة 
رئيس  وبــنّيَ  أســبوعان.  أقصاها 
االحتاد: إن  التواصل مســتمٌر مع 
رابطِة الدوري اإلسباني مع التطرِق 
إلى وضِع املنهــاج اخلاِص لتطوير 
دوريات الفئات العمرّيِة لالستفادِة 
والستثمارِ  الواسعِة  خبرتهم  من 
الطاقــاِت املوجودة فــي مالعبنا 
بشــكٍل يخدُم كرتنا مســتقبالً، 
والتأكيــد علــى إقامــِة الدورات 
مبشــاركٍة  اآلســيوّية  التدريبّيِة 
نوعيــٍة مــن املدربــني، وضــرورة 
االســتعانِة بأفضــل احملاضريــن 
املرجوة  الفائدُة  لتكــون  الدوليني 
من إقامة الدورات كبيرًة وتنعكُس 
ُمســتقباًل. املدربني  عمــِل  على 

وعرضت في االجتماِع  التصاميُم 
اجلديدة ملالبس املُنتخباِت الوطنّية 
من شركِة جاكو التي حتاكي تاريَخ 

العراق وُمستقبله.

دعوة من جلنة الصاالت 
والشاطئية 

الصــاالت  كــرة  جلنــُة  تدُعــو 
والشــاطئّية في االحتــادِ املركزي 
الراغبة  األنديــَة  القــدم  لكــرِة 
باملُشاركِة في الدوري املُمتاز للكرِة 
الشاطئّيِة للموسم 2022 /2023 
إلى إرساِل كتاٍب رسمّي إلى االحتادِ 
عبر اإلمييل أو التسليِم املُباشر في 
موعــٍد أقصاه يــوم األحد املوافق 
2022/9/25، علــى أن تكــوَن هذه 
األنديُة قد شاركت في  منافساِت 
)2021  /2020( للموسمني  الدوري 

.)2022/2021)

قائمة شنيشل تضم 23 العبًا في بطولة األردن الدولية
اتحاد الكرة يصدر قرارات عدة

بغداد ـ فالح الناصر:
وقــع حــارس املرمــى، 
عقدا  هاشــم،  مهدي 
فريق  مبوجبه  ســيمثل 
نادي نفط ميسان ضمن 
دوري اندية الدرجة املمتازة 
ان  املقرر  اجلديد  للموســم 
تشرين  منافســاته شهر  تبدأ 
املرمى،  املقبــل.. وحــارس  أول 
ميلك مؤهــالت فنية جيدة بني 
اخلشــبات الثالث اســهمت 
في بروزه على مدى املواســم 
األخيرة ومتــت دعوته لتمثيل 
والوطني  األوملبــي  املنتخبني 
فـــي أكثـــر مـــن محطـة 

سابقـة.
عن اختياره لفريق نفط ميسان، 
تلقيت عقدا للعب  ان  قال: بعد 
مــع فريق نفط ميســان، وافقت 
النــادي  إدارة  ألن  العقــد  علــى 
وايضا  النجاح  متفهمة ملتطلبات 
املــالك التدريبي املتميــز وكذلك 
اجلماهير التي تســاند الفريق، إلى 
جانب تقدمي الفريــق لكرة حديثة 

وجميلة في مباريات الدوري املمتاز 
كانت نقطــة انطالقة للعديد من 
العبيــه نحو االضواء فــي اللعب 
واالندية  الوطنيــة  للمنتخبــات 

اجلماهيرية.
ويتابع: قــررت املوافقة على الدفاع 
عن شباك الفرسان باحثا عن اثبات 
جديدة  بدعــوة  والفــوز  حضوري 
للعب في صفوف املنتخب الوطني، 
وانا واثق جدا مــن قدراتي وعودتي 
إلى املنتخب الوطني مسألة وقت 
ال اكثر، فســيكون الفريق اجلنوبي 
بوابتــي نحو ارتداء قميص أســو 
الرافدين في االستحقاقات املقبلة.

معسكر اربيل التدريبي
ويشير حارس املرمى مهدي هاشم، 
إلى انه وقف بني اخلشــبات الثالث 
لفريــق نــادي نفط ميســان في 
معســكر الفريق االخير التدريبي 
الــذي اقامه فــي محافظة اربيل 
واستمر ملدة 14 يوما تخللته اقامة 
وحدات تدريبية صباحية ومسائية 
واجراء اربــع مباريات جتريبية حقق 

بثالثية  آرارات  الفــوز علــى  فيها 
بيضاء وعلى نفــط البصرة بثالثة 
أهــداف لهدف وعلــى فريق زاخو 
بهدفــني مقابــل هدف وخســـر 
امـــام نفـط الوســـط بهدفـني 

نظيفيـن.
التدريبي  املعســكر  ايــام  وكانت 
فرصــة ثمينة للمــالك التدريبي 
بقيــادة الكابنت عدي إســماعيل 
فــي تعزيز لغــة االنســجام بني 
الالعبني وتوظيــف قدراتهم وفقا 
ميكن  متناغمة  تشــكيلة  العداد 
لها ان حتقق النجاحات للفريق في 

املوسم اجلديد.

حرص املالك التدريبي
اذ كان املــالك التدريبــي بقيــادة 
إســماعيل  عــدي  الكابــنت 
ومساعديه شــفيق جبل واشرف 
بن رزاق ومدرب حراس املرمى احمد 
عبــد الرضــا، حريصــا على منح 
الالعبني واجباتهم وتشــجيعهم 
تقدمي  في  اســهم  الذي  بالشكل 
مســتيات فنيــة جيدة جــدا في 

معسكرنا  في  التجريبية  املباريات 
التدريبي في اربيل، ومن املقرر انب 
يقيــم الفريق معســكرا تدريبيا 
جديدا في بغداد او البصرة يشهد 
مباريات جتريبيــة اخرى بهدف رفع 
اجلاهزية التامة والدخول ملنافسات 
الدوري املمتاز بقوة لتحقيق افضل 
النتائج بفضل اجلهود املشــتركة 
والدعم الكبير من إدارة نادي نفط 

ميسان.
الالعبني  التحــاق  شــكل  كمــا 
احملترفني فــي صفوف الفريق دافعا 
كبيرا وخلق منافســة بني جميع 
ميسان،  نفط  تشــكيلة  صفوف 
»الســوري  احملترفون  التحــق  وقد 
والفلسطيني  ســامية  ياســني 
عميد صوافطة والنيجري بنيامني 

والبرازيلي برونو ارابال«.

حراس مرمى نفط ميسان
واوضح انه يستهدف تقدمي العطاء 
الفني االفضل بني اخلشبات الثالث، 
سيما مع وجود حراس مرمى اكفاء 
ضمن الفريق وســتكون املنافسة 

الشــريفة حاضــرة ليكون حراس 
املرمى عامل مهم ومؤثر في حتقيق 
اجلديد،  املوسم  النتائج في  افضل 
واشا بامكانات حراس املرمى معه 
بالفريق حســن جنم واحمد خالد، 
ومن املقرر انــب يضاف إلى الفريق 
حارس مرمى رابع في املدة املقبلة، 
وهنا ال بد واالشادة بامكانات مدرب 
حــراس املرمى احمد عبــد الرضا 
الذي يتعامل مــع اجلميع باحترام 

ومهنية عالية.

البداية ونبيل عواد
وعن بدايته مــع الكرة، قال حارس 
بداياتي  هاشــم،  مهــدي  املرمى، 
كانــت ضمــن الفرق الشــعبية 
وحتديــدا فريق النجوم في منطقة 
الكمالية ببغــداد الذي كان يدربه 
املرمى  بحارس  وتأثرت  احمد جخر، 
الدولــي، محمد كاصــد، ولعبت 
الدرجة  لفريق اخلطوط فــي دوري 
االولى، وســرعان ما قدم لي املدرب 
نبيل عــواد عرضــا لتمثيل فريق 
الســماوة فــي الــدوري املمتــاز، 

بدايــة االمــر عارضــوا مســالة 
وجودي في الدفــاع عن فريق ميلك 
جمهــوره الكبيــر ويســعى إلى 
حتقيــق النجاحــات، لكــن مدرب 
اعده صاحب  الــذي  املرمى  حراس 
الفضل في تطوير قدراتي ومنحي 
الثقــة، الكابنت نبيل عــواد راهن 
علــى امكاناتي، واحلمــد هلل أتت 
الفريق  مشاركتي ناجحة جدا مع 
وتقدمت لــي إدارة نــادي الطلبة 
بعقدا متميزا ووقتها حصلت على 
20 مليون  كتاب االستغناء مقابل 
دينــار إلدارة نادي الســماوة، وبعد 
جتربتي مع الطلبة، مثلت الديوانية 

وأمانة بغداد.
ومتــت دعوتي لصفــوف املنتخب 
االوملبي بقيادة الكابنت عبد الغني 
شــهد ولعبت مع الفريق مرحلة 
حتضيرية ثم املنتخب الوطني الذي 
نلت شــرف الدعوة إلى متثيله، بيد 
أنها لم تســتمر واطمح في الفوز 
بدعــوة جديدة للدفاع عــن الوان 
املشــاركات  في  الوطني  املنتخب 

املقبلة بأذن اهلل.

مهدي هاشم: الفرسان بوابتي للظفر بدعوة وطنية جديدة 
يوقع عقدا للذود عن شباك فريق نفط ميسان

املنتخب الوطني يغادر اليوم إلى االردن

هشام السلمان *
للكرة  العراقي  االحتاد  رئيس  أعلن 
الطائــرة الباراملبي أحمد حســن 
عامر ان اللجنة املنظمة لبطولة 
كأس العالم باللعبة إجرت قرعة  
البطولة التي اسفرت عن مقابلة 
العــراق  ضمــن اجملوعــة الثانية 
اجملموعة  ) B ( الى جانب منتخبات 
إيــران  و كازاخســتان و كرواتيا.. 
واضــاف رئيس االحتــاد نتمنى  ان 
يحقق  منتخبنــا  ألوطني نتائج 
اللجنة  باجنــازات  تليق  ايجابيــة 
الباراملبيــة العراقيــة .. يُذكر  ان 

بطولــة كأس العالم ســتنطلق 
منافســاتها مطلع شهر تشرين 

ألثاني في ألبوسنة 2022.
من جانب اخــر قرر االحتاد العراقي 
لكــرة الســلة على الكراســي 
املتحركــة اقامة بطولــة العراق 
باللعبة.. وقال رئيس االحتاد عباس 
ونــاس ان البطولة تشــارك فيها 
ســت جلــان فرعية هــي : ذي قار  
وديالى  وبابل  وكركــوك  والنجف 
واحد  نادي  الى  باالضافة  وميسان 
هو وســام اجملد الرياضي .. وأضاف 
ونــاس ان احتاد اللعبة قرر ان تكون 

البطولة لهذا العام بأسم الراحل 
احلكم فاضل عبــد الرضا بنيان .. 
وناس  االحتاد عباس  رئيس  واشــار 
ان البطولة تبدأ يوم االحد املقبل 
والعشرين  التاسع  حتى  وتستمر 
من شــهر ايلول اجلــاري، وأكد ان 
املركــز التدريبي للجنة الباراملبية 
والرياضــة  الشــباب  وزارة  فــي 
البطولة  منافســات  سيشــهد 
العاشرة  الساعة  ستنطلق  التي 

والنصف صباحا.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الطلبة، الناشــط بالدوري 
املمتاز، تعاقده مع احملترف الغاني 
لتمثيله  الغني،  عبد  إسماعيل 
باملوســم اجلديــد 2023-2022.

وميتد عقــد الالعب الغاني لعام 
واحــد، ويلعــب مبركــز املدافع، 
وســيعتمد عليــه املدير الفني 

قيادة  فــي  أحمد  ثائــر 
للطلبة  اخللفي  اخلط 

املمتاز. الــدوري  في 
الغني  عبد  وساهم 
فريقه  نيــل  فــي 
كوتوكو،  الســابق 
لقب الدوري الغاني، 

عبد  ووصــل  املاضي.  املوســم 
الغني، صبــاح أمس، إلى بغداد، 
بعد  الفريق  مبــران  وســيلتحق 

اخلضوع للفحص الطبي.
يذكر أن الطلبة، أنهى حتضيراته 
في معســكر كركــوك، وخاض 
مباراتني وديتني، مع أربيل انتهت 
على  والتغلب   ،)2-2( بالتعــادل 
الطلبة  )3-0(.وسيعاود  سيروان 
في  األربعاء،  اليــوم  تدريباته 
بغداد، ضمن  ملعب جامعة 
احملطة األخيــرة من اإلعداد، 
مبنافســات  الدخول  قبــل 
على  عالوة  املمتــاز،  الدوري 
خوضه عدة مباريات جتريبية 

أبرزها  البغداديــة،  األنديــة  مع 
الزوراء، خالل األسبوع املقبل.

ومتكــن الطلبــة مــن حتقيــق 
االنتصــار األول ضمن حتضيراته 
للموســم اجلديد، بعدما تغلب 
على مستضيفه ســيروان أحد 
)3-0(، في  أندية الدرجة األولــى 
املبــاراة التــي أقيمــت األحد.. 
ســجل ثالثية الطلبــة كل من 
مؤمل عبد الرضا، وهشام أحمد، 
للطلبة،  يونس.وســبق  وحسني 
الــذي يقوده املــدرب ثائر أحمد، 
التعــادل مــع أربيــل )2-2(، في 
اللقــاء التجريبي الذي أقيم في 

ملعب كركوك.

منتخبنا الوطني برفع االثقال يواصل 
استعداداته لبطولة اسيا 

ذو الفقار محمد.. موهوب واعد بكرة القدم 

طائرة البارالمبية تالقي ايران 
وكازاخستان وكرواتيا في كأس العالم

الطلبة يعزز دفاعاته بالغاني إسماعيل عبد الغني

األحد .. بدء بطولة العراق بكرة السلة على الكراسي

قاسم شالكه*
برفع  الوطنــي  منتخبنا  يواصــل 
االثقال استعداداته في مدينة اربيل 
للمتقدمني  اسيا  لبطولة  حتضيرًا 
والتي مــن املؤمل اقامتها في دولة 

البحرين مطلع الشهر املقبل.
اكد ذلك نائب رئيس االحتاد العراقي 
لرفع االثقال مصطفى صالح حيث 
الوطني  يواصــل منتخبنــا   : قال 
لرفــع االثقــال اســتعداداته في 
اربيل حتضيرًا لبطولة اسيا  مدينة 
مطلع  ســتقام  التي  للمتقدمني 
الشهر املقبل، مشيرا الى ان االحتاد 
ســمى املدرب صباح زبون مشرفا 
فنيــا للمعســكر باالضافــة الى 
تسمية كل من املدربني عبدالكرمي 
كاظم و عمار يسر لقيادة املنتخب 
الوطنــي، وخالل ســيكون هنالك 
اختبار لالعبني املعسكرين الختيار 

من ســيمثل املنتخب الوطني في 
البطولة.

واضاف: املالك التدريبي مستمر في 
التدريبي بنسق تصاعدي  برنامجه 
للوصــول للجاهزية الكاملة قبيل 

التدريبي  املالك  إذ حرص  املشاركة، 
ادارة االحتاد على  بالتنســيق مــع 
الفني  املســتوى  لرفــع  العمــل 
لالعبني قبل الدخول أجواء البطولة 
االســيوية املقبلة لتحقيق أفضل 
النتائج فــال يخفى عن اجلميع فان 
املهمة  البطوالت  بطولة اسيا من 
علــى مســتوى العالم ملــا تضم 
القارة من اسماء كبيرة في رياضة 
بالعبينا  واملنــا كبير  االثقال  رفع 
بذل املزيد من اجلهود وحتقيق نتائج 
طيبــة ترضــي طموحــات االحتاد 
واملــالك التدريبــي خصوصــا وان 
منتخبنا الوطنــي ميتلك امكانات 
كبيــرة وســبق ان حققــوا نتائج 

مبهرة في احملافل الدولية.

* املنســق اإلعالمــي الحتــاد رفع 
االثقال

نور الجبوري
اســهم الالعب الواعد، ذو الفقار 
محمد امللقــب »ذوفه« بفوز فريق 
كأس  بلقــب  الريــادة  اكادمييــة 
الصداقــة والســالم الــذي أقيم 
مؤخرا فــي دولة قطــر، ولعب ذو 
الفقــار علــى وفق مبــدأ اإلعارة 
الريــادة قاما من  بصفوف اكادمية 
التخصصية  املواهــب  مدرســة 
فــرع الرصافة التابعــة الحتاد كرة 
املدرسة  في  ويدربه  املركزي  القدم 

الدكتور حيدر رحيم وزميله املدرب 
عبير جمال.

فريق  اشــترك ضمــن  في حــني 
اخلبير  باشــراف  الريادة  اكادمييــة 
املدرب  وقيــادة  مخيــف  حميــد 
الكابنت  وبرئاســة  مهند،  الكابنت 
حسني عالء، اذا قدم مع بقية العبي 
فنية متصاعدة  الفريق مستويات 
نالت استحسان واعجاب املتابعني 
للبطولــة وحقــق الفريــق الفوز 

باللقب في ختام املنافسات.

د. مصطفى صالح

ذو الفقار محمد



البصرة ـ سعدي السند:
الرســام واخلطاط عبدالرضا محمد 
العامــري اســم مميــز فــي عالم 
التشــكيل واخلــط وميتلــك جتربة 
معها  التعامل  اتقــن  ثرية  ابداعية 
وعرفهــا متابعوه فــي البصرة من 
خالل معارضه الفنية الشــخصية 
التــي افتتحها وأهمهــا في رحاب 
قاعة قصــر الثقافة التابــع لدائرة 
العالقــات الثقافية العامة في وزارة 
الثقافــة اضافــة الــى تواجده في 

املعارض املشتركة.

مشواري في اخلط والرسم
قــال عبدالرضــا : بدأت مشــواري 
الفني وانــا في املرحلــة االبتدائية 
مبنطقة التنومة بقضاء شط العرب 

ولــدت فيها عام  والتي  البصرة  في 
1963 وترعرعــت على يــد معلمي 
ومشجعي في مادة درس الفنية ومن 
والذي  املدرسي  التشجيع  خالل هذا 
سبقته الرعاية العائلية لي وانا في 
نفسي  وجدت  االبتدائية  الدراســة 
عاشــقا حقيقيا لكل ما هو جميل 
في مجال الرســم واخلط حيث اقوم 
برسم ما أشاهد ،اضافة الى قيامي 
باخلط وبأنواعه املعتادة لكل ما تقع 
اخلطاطني  لكبار  من خطوط  أمامي 
وأحــاول أن أقلدها وأعيــش الروعة 
التي أتقــن فيها الكبــار لوحاتهم 
املبهرة وواصلت مشــواري في اخلط 
والرســم ولم اجد احلــى منه في 
حياتي وال اكاد ارى غيره فهو شغلي 
هذا  اعطيت  فقــد  حقا  الشــاغل 

النــوع اجلميل من الفــن كل وقتي 
منذ ســتينيات القــرن املاضي والى 
االن واصبح لي مرســمي اخلاص في 
االعمال  الى  واميل جدا  الثمانينيات 
الواقعية البحتة ورســم االشخاص 
)البروتريهــات( وجمــال الطبيعــة 
اجلنوبية ومنها االهوار وحركة الناس 
اضافة الى الشناشيل وشط العرب 

واماجــه والبلم العشــاري ومناظر 
النخيل اخلالبة فــي الضفة الثانية 
االلوان  اعشق  ومازلت  العرب  لشط 
الهارمونيــة في اعمالــي دون الوان 

الصخب .

أستعد ألقامه معرض
واضــاف العامــري : اقمت معرضني 
والفنون في  الثقافة  في قاعة قصر 
البصرة اولهما بعنوان ملسة والثاني 
بعنوان ابواب وشبابيك وساهمت مع 
الفنانــني في معارض  اغلب زمالئي 
العراقيني  التشــكيليني  جمعيــة 
فــرع البصرة ووصلــت لوحاتي الى 
العديــد من دول العالــم ومن خالل 
املعرض عرفنــي اجلمهور وكل  هذه 
طموحــي أن أبقــى وفيــا للخــط 
والرســم فقد رافقانــي في رحلتي 
دائما  أرى نفسي فيها  التي  احلياتية 
انني )مدان( لهــذا الفن اجلميل ألنه 
أحببتهم كما  الذين  بالناس  عّرفني 
أحبوا فني الذي أشــتغل فيه ولكي 
أكــون وأبقى وفيــا للجميع أعطي 
دائما جّل اهتمامــي ألضع أمامهم 
كل جيد وجديد في عالم التشكيل 
واخلط الرحــب وانطالقا من محبتي 
لفني اشــارك دائما في اقامة دورات 
للرســم واخلــط ليتعلــم كل من 
لهم رغبة بتعّلم هــذا النوع املميز 
وأزداد ســرورا  اجلميلة  الفنــون  من 
عندمــا أرى من يبــرع ويبدع منهم 
فــي التعامل األحلى مــع ماتعّلمه 
في الــدورات وفي نيتــي اآلن اقامة 
في  الثالث  الشــخصي  معرضــي 
البصــرة وقد هيأت له أحلى لوحاتي 
فــي فنون اخلط والرســم وســيرى 
اجلمهور احلبيــب العزيز في البصرة 
الغالية لوحات تســعده وسيعيش 
تدهشــه  عندما  مثيــرة  حلظــات 
التي ســوف  التشــكيلية  لوحاتي 
اليفّرق فــي انها صورة فوتغرافية أم 
لوحة تشكيلية وهذا هو فرحي في 
أن يعيش املتابعون جماال تشــكيليا 
يفرحه وخصوصا من مييل منهم الى 

املدرسة الواقعية .

بغداد - الصباح الجديد:
دعــت جمعيــة الفنانني التشــكيليني 
العراقيني في بريطانيــا متابعي ومحبي 
الفن التشــكيلي حلضور افتتاح املعرض 
التشكيلي الســنوي يوم اجلمعة املقبل 
الثالــث والعشــرين مــن ايلــول اجلاري 
والذي سيشــارك به فنانــو اجلمعية من 

األســماء الفنيــة البــارزة واملبدعني من 
مبختلف  العراقيني  التشكيليني  الفنانني 

االختصاصات التشكيلية.
)الشاهد(،  عنوان  حتت  ســيكون  املعرض 
وفي هذا املعرض ستتجســد شــهادات 
الفنانني بــرؤى إبداعية وجمالية متنوعة 

مللحمة احلياة.

الدكتور  املعرض:  املشاركون في  الفنانون 
عــالء بشــير وصــادق طعمــة وراجحة 
القدســي وهاني مظهر وباســم مهدي 
وســعدي داود ورائد هوبي وثامر اخلفاجي 
السكافي وسلمى  الهيتي وحسني  وطه 
املوسوي  الشــمري وعلي  اخلوري ومهدي 

ومحمود حسن.

املعــرض ســيقام علــى قاعــة العرض 
وسط لندن من الســاعة 6 الى 9 مساًء 
والدعوة عامــة. يذكر ان جمعية الفنانني 
التشــكيليني العراقيني في بريطانيا هي 
جمعية مســتقلة غير ربحية وليســت 
تابعــة ألي حزب او جهــة حكومية، وهي 
متخصصة في مجاالت الفن التشكيلي 

التشكيلي  الفنان  ويرأســها  اسســها 
ايضا مؤسس ومدير  باســم مهدي وهو 
أكادمييــة "الفنون والتــراث العربي" في 
لندن لتكون األولى من نوعها في املهجر، 
وأوروبا كمؤسسة  بريطانيا  في  خصوصاً 
تشمل جميع االختصاصات الفنية، وكل 

ما يتعلق بالتراث العربي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أغنيتها  رياض  الفنانة رحمة  طرحت 
اجلديدة "حيرة" عبــر قناتها اخلاصة 
علــى يوتيوب وهــي التتــر الغنائي 
اخلــاص مبسلســل "حيــرة" بطولة 
زوجهــا املمثــل العراقــي األميركي 
ألكسندر علوم. وسوقت رحمة رياض 
ألغنيتهــا، ونشــرت مقطــع فيديو 
املشــاهد من  ببعض  مرفقــاً  منها 
املسلسل، وذلك عبر حسابها اخلاص 
االجتماعي،  التواصــل  موقــع  على 
بكلمات مطلع  وعلقت مســتعينة 

"بيــه حيرة  األغنيــة: 
ويــن أروح وقلبــي ما 
أعرف مصيره؟ هسه 
تســمعون  تگدرون 
تتر مسلســل حيرة 

علــى  قناتــي  عّبــر 
يوتيــوب وجميع املنصات 

املوسيقية. و"حيرة" من كلمات 
رامي العبودي، أحلان علي صابر، وتوزيع 
محب الــراوي. ومتكنــت االغنية من 
حصد آالف املشــاهدات بعد ساعات 

قليلة من طرحها.

الصباحـ  الجديد - خاص:
تقيــم جامعة كلكامــش االهلية 
الفنانــني  نقابــة  مــع  بالتعــاون 
"ميرســي  ومنظمــة  العراقيــني 
كلكامش  مهرجــان  يــورب"  هاند 
السينمائي الثاني حتت شعار "املرأة 
روح احلياة" واعلنت الهيئة املنظمة 

للمهرجان ان االفالم املشاركة يجب 
ان تتحدث عن املــرأة وقضاياها، وان 
ال يكــون الفيلــم قد عــرض على 
اي منصــة من منصــات التواصل 
  2022-2021 انتاج  ومن  االجتماعي، 
وال يكون قد شــارك في مهرجانات 
ســابقة وان ال تتجــاوز مدة عرضه 

عشر دقائق.  ووضعت اللجنة موعدا 
اخيرا لتســلم االفالم وهو االول من 
كانون اول املقبل، واعلنت ان اجلائزة 
االولــى تصل الى خمســة ماليني 

والثانية  ثة دينار  ثال
يــني  مال

ر  ينــا د

امــا اجلائــزة الثالثة مليــون دينار 
النســخة  ان  واملعــروف  عراقــي، 
االولى من املهرجــان املذكور كانت 
لسينما املوبايل وحملت شعار "من 
اجل عــراق خال مــن اخملدرات" 
واقيم بالتعــاون مع وزارة 

الداخلية.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بيئة البصرة الخالبة تزيدني حبًا 
في التعامل مع األعمال الواقعية

الرسام والخطاط عبدالرضا العامري لـ"الصباح الجديد" :

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــفت الفنانة أصيل هميم، عن أغنيتها اجلديدة 
حضرة الولهان التي شاركت أجزاًء منها مع اجلمهور، 

كما تصدر اسمها ترند محركات البحث جوجل.
وقررت أصيل هميم إهداء اجلمهــور أغنيتها اجلديدة 

التي اختارتها بعنوان حضــرة الولهان، والتي ال تبدو 
رومانســية كما يتخيل البعــض، ولكنها أغنية عن 

الفراق والهجر.
وكتبت أصيل هميم عبر حســابها على إنســتغرام: 
"أهدي لكم جديدي حضرة الولهان، كلمات املبدع أنور 

املشيري، وأحلان سلطان السيف، وتوزيع عثمان عبود، 
اسمعوها على قناة جديد ميوزك".

وشــاركت الفنانة اإلماراتية أحالم الشامســي، في 
التعليق علــى أغنية أصيل هميــم مبدية إعجابها 
بها حيث كتبت أحالم فــي تعليقها: "اهلل اهلل اهلل 

أحســنتي رائعة". وتصدرت أصيــل هميم ترند 
جوجل نظرا لإلقبال على سماع أغنيتها اجلديدة 
والبحث عن اسمها في محرك البحص الشهير، 
كما تلقت الكثير من التعليقات املهنئة على 

أغنيتها حضرة الولهان.

أربيل ـ خاص:
يقيــم املركز الثقافي في جامعة جيهان بأربيل معرض 
"جتــارب في النحــت العراقي املعاصــر" لثالثة فنانني 
عراقيني هم "جنم القيسي ورضا فرحان وهيثم حسن" 
للفترة من االول من تشــرين اول املقبل وحتى اخلامس 
عشــر منه، ودعا املركز الثقافي الفنانني التشكيليني 
واملهتمــني بالنحــت للحضــور واالطالع علــى جتارب 

معاصرة في النحت العراقي.
 ومن اجلديــر بالذكر ان االربعينيات مــن القرن املاضي 
شــهدت ظهور جتارب نحتيــة امتــازت بتغيرات على 
الصعيد االجتماعي والفني وكان لها االثر الكبير على 
النتاج التشــكيلي من حيث املستوى واالسلوب اذ لم 
تعد املادة والشكل ضمن املفهوم التقليدي بل اصبحت 
صفة من صفــات الواقع املتطور، وقــد ظهرت اعمال 
جديدة ومثيرة شــكلياً وغريبة فكرياً، وقد أطلق النقاد 

على هذه التجارب " النحت العراقي املعاصر".

بغداد - وداد ابراهيم: 
أصدر التشكيلي ورسام الكاريكاتير املوصلي "عمر 

طالل" مجموعة قصصية خاصة باألطفال حتت 
عنوان "قصص من غابة العجائب"  والصادرة عن دار" 

فنون التعليم" في االردن وتتكون اجملموعة من ستة 
كتب تعبر عن املفاهيم التربوية واالخالقية ورفض 

بعض السلوكيات مثل الكذب والغش والكسل 
واالهمال وغيرها، وتشجع االطفال على احملبة والتعاون 

والشجاعة، والتي صاغ افكارها وكتبها "ايهم جابر 
واحمد العباسي"، وعرف طالل بترجمته احاسيس 

وردود افعال الشخصيات من خالل مالمح يضعها بدقة 
وبأسلوب شيق يجذب االطفال، وطالل له العديد من 

املشاركات لرسوم االطفال في دور نشر عربية وعاملية 
ويعد واحدا من اهم رسامي االطفال في الوطن العربي 

وله مشاركات في معارض عربية وعراقية ومعارض 
شخصية.  

في أربيل.. معرض مرتقب 
للنحت المعاصر

التشكيلي "عمر طالل"
مجموعة قصصية لألطفال

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

وال حتتقرْ كيَد الضعيف فرمبا 
متوُت األفاعي من سموم العقارب 

فقد َهدَّ قدما عرش بلقيس ُهْدُهٌد
وَخرََّب فأرٌ قبل ذا َسدَّ َمأْرِِب 
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الفرق بني قــّوة احلق وحّق القوة كبيــٌر للغاية، 
واالعتــزاز بالقــوة املادية واالســتناد اليها في 
اجتراح العدوان واالعتداءات جرمية ال يغســلها 
املوقع الســلطوي الكبير الــذي يحتله املغرور 

بقوته ..
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اّن املقابــر اجلماعيــة  لم نفرغ حتــى االن من 
الدكتاتور  اكتشافها جميعا وقد استغل فيها 
املقبور قوته الغاشــمة الزهاق األرواح واألجهاز 
حتى على االطفال والنســاء دون ذنب او جناية 
انتقامــاً منهــم لكونهم من األحــرار واحلرائر 
الرافضــني التســبيح بحمــده واعــالن الوالء 

الصريح له كما يريد- 
ولكن كيف كانت العاقبة ؟

وأين هو اآلن ؟
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اّن عباد اهلل يرفضون التســليم للحق الصريح 
ولكنهم يخضعون ألوامر الطاغوت في مفارقة 
واضحة تشــير الى اختراقهم اخلطوط احلمراء 

كلها 
ولقد صدق َمْن قال :

وال َعَجٌب فاّن الديَن َحٌق 
وطعُم احلَقِّ في األفواه ُمرَّ 
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إّن زمن االســتعالء ، والنظــرات الفوقية التي 
تنظر الى الشــعوب على أنها الكتل البشرية 
الضعيفــة التي ميكن القضــاء عليها باحلديد 

والنار قد ولى .
فاجلماهير أقوى من الطغــاة وقد تصبر لكنها 
ال تستســلم كما قال االمام الشــهيد نابغة 
الفقهاء وفقيه النوابغ آية اهلل العظمى السيد 

محمد باقر الصدر رضوان اهلل عليه 
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القوي:
 َمْن متسك بأهداب القيم احلقة 

والضعيف :
َمْن متسك بالشياطني من االنس يسومون الناس 

ألوان العذاب .
فالعادل قويٌّ بَِعْدلِِه ، 

والعالِم الرباني قوّي بِعلِمِه ، 
واملواطــن النزيــه احملــب لوطنه ، وأهلــه قوّي 

مبشاعره وخواطره .
والتاجر قويٌّ بأمانَِته ،

والطالب قويٌّ بطموحه ، 
والعامل قويٌّ باتقانه للعمل ،

والفالّح قويٌّ بصبره ومراقبته املستمرة لِزَرِْعه ،
والوطن قوّي بأبنائه اخمللصني .

وهكذا ...
اللهم امنحنا القوة ووفقنا ملا حُتب وترضى، إّنك 

أرحم الراحمني .

اياك واالستهتار 
بالضعفاء 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

أصيل هميم تتصدر التريند " بحضرة الولهان"

متابعة ـ الصباح الجديد:
هنــاك عدد مــن النجــوم األتراك، الذيــن ترجع 
أصولهم الى العربية ، وهــذا األمر ليس بغريب، 
فتركيا قريبة في كثير من العادات والتقاليد من 
الــدول العربية، ولعل هذا التقــارب هو ما صنع 
جناح الدراما التركية وجنومها في الوطن العربي.. 

ومن بني هؤالء النجوم األتراك :

مراد يلدري
يرتبــط النجم مراد يلدرمي بعالقــة وحب للوطن 
العربي، ليس فقط من ناحية والدته الســورية، 
ووالده الذي نشــأ في بلدة تركية تتشارك احلدود 
مع ســوريا وهي ماردين، لكنه أيضاً تزوج ملكة 

جمال املغرب إميان ألباني.
ووالدة مراد يلدرمي التقت والده عندما كان يعمل 
مدرساً في سوريا، وهي تتحدث العربية، لكن مراد 
نفسه ولد وترعرع في تركيا، ودرس امليكانيكا في 

جامعة يلدز بإسطنبول.

فرح زينب عبداهلل
حققت النجمة فرح زينــب عبداهلل جناحاً كبيراً 
في الوطن العربي، فهي تتمتع بشــعبية كبيرة، 
خاصة منذ ظهورها في دور إيلني مبسلسل “على 

مر الزمان”، وهي من أصول عربية عراقية.
ولدت فــرح زينب عبــداهلل يوم 17 أغســطس 
1989، ألب عراقي وأم تركية، وهي خريجة مدارس 
الليســيه بتقســيم، وحتمل فرح زينب عبداهلل 

اســماً مركباً هو “فرح زينــب”، الختالف والديها 
حول االسم، ومتســك كل منهما برأيه، ليقررا أن 

يطلقا عليها اسم “فرح زينب”.

أمينة غولتشن أوزيل
النجمة أمينة غولتشن أوزيل ملكة جمال تركيا 
2014، واحلاصلة على لقــب ملكة جمال العالم 
فــي تركيا، تنحدر مــن أصول عربيــة، إذ يحمل 
والدها اجلنســية العراقية، حيث إن أصوله تعود 

ملدينة كركوك، ووالدتها ســويدية، ونشــأت في 
مدينة غوتنبرغ بالسويد.

سليم بيرقدار
النجم ســليم بيرقدار، ســليل عائلة تركمانية 
عراقيــة، هاجر لتركيــا رفقة العائلــة هرباً من 
احلرب العراقية اإليرانية، واســتكمل دراسته في 
إســطنبول، ولعل أبرز أدواره كان “سنبل آغا” في 

مسلسل “حرمي السلطان”.

"الشاهد".. معرض تشكيلي عراقي في لندن

جامعة كلكامش تستعد إلقامة مهرجانها السينمائي الثانيجذور بعضهم عراقية .. ممثلون أتراك من أصول عربية 

حصدت آالف المشاهدات.. 

"حيرة" جديد رحمة رياض 

فرح زينب عبداهللسليم بيرقدار

الرسام عبدالرضا العامري
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