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بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالف إنقــاذ وطن، أمس 
قانون  بإقــرار  املضــي  األحد، 
الدعم الطارئ لألمن الغذائي، 
الفتــا إلى امتالكــه األغلبية 
التي متكنه من التصويت على 
املقتــرح قبل نهايــة الفصل 
التشريعي احلالي.، فيما يواصل 
االعتراضات  التنسيقي  اإلطار 
على فقــرات القانــون، داعياً 
إلــى تخفيض املبلــغ وجعله 
فقط  دوالر  مليارات  خمســة 
ألنفاقه على القضايا املرتبطة 

بالغذاء فقط.
احلــزب  النائــب عــن  وقــال 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
شريف ســليمان، إن "املؤيدين 
الطارئ  الدعم  قانــون  ملقترح 
لديهــم  الغذائــي،  لألمــن 
لتمريره  الكافيــة  االغلبيــة 

بأسرع وقت ممكن".
"حتالف  أن  ســليمان،  وتابــع 
انقاذ وطن الــذي يجمعنا مع 
التيار الصدري وكتلة السيادة 
الغذاء"،  أزمة  بخطورة  يشعر 
أن "الشعب يحتاج كل  مبيناً 
شــهرين إلى مليــون طن من 
مــادة الطحني وهذه الكميات 

تستوجب وجود مبالغ".
وأشــار، إلى أن "األيام املقبلة 
ســوف تشــهد تكاتفــاً بني 
من  للقانون  املؤيــدة  القــوى 
وتأمني  متريره  نحو  املضي  أجل 

الغذاء  لتوفير  املناسبة  املبالغ 
للمواطنني".

وأوضح ســليمان، أن "البرملان 
للمقترح  األولى  القراءة  أنهى 
قبل نحو عشــرة أيــام، ونحن 
الثانية  للقراءة  جاهزون  اليوم 

ومن ثــم التصويت عليه قبل 
التشــريعي  الفصل  انتهــاء 

احلالي".
وبني، أن " زيــادات أجريت على 
املبالغ، ألن هناك حاجات كبيرة 
توفيرها،  ينبغي  الشعب  لدى 

ونحن نبحث عن توفير االسناد 
القطاعــات  مختلــف  إلــى 
والطاقة  والصناعية  الزراعية 

وغيرها من القضايا املهمة".
وأفاد سليمان، بـ "وجود بعض 
االعتراضــات على القانون من 

واقع  لكن  سياســية،  جهات 
احلال يحتم علينا أن منضي في 
تشــريعه كونه من متطلبات 

مصلحة الشعب ".
"مخــاوف  أن  إلــى  ولفــت، 
جميعها  تنصــب  املعترضني 

مبوضــوع هــدر املــال العام"، 
مشــدداً علــى أن "مجلــس 
مهامه  ميارس  ســوف  النواب 
بشــأن الرقابة على املبالغ من 

تخصيصها لغاية إنفاقها".
من جانبه، ذكــر عضو ائتالف 
دولة القانون غضنفر الشمري 
فــي تصريــح إلــى "الصباح 
اجلديد"، أن "اإلطار التنسيقي 
يــرى أن قانون األمــن الغذائي 
خالل  من  مضمونه  عن  ابتعد 
التطرق إلى موضوعات ليست 

ذات صلة".
"خمسة  أن  الشــمري،  وتابع 
مليارات دوالر هي كافية لتأمني 
غذاء العراق ملدة سنة وتشمل 
ذلــك عمليات شــراء احلنطة 
والزيوت،  والبقوليــات  والــرز 
وجميــع ما تتطلبــه مفردات 

البطاقة التموينية".
وانتقد، ما أســماه "محاوالت 
تشــويش الصورة واتهام كتل 
سياسية معينة بأنها رافضة 
لتمريــر القانــون بداعي أنها 
بالضد مــن مصلحة  تقــف 
الشعب العراقي، وهذا أمر غير 

صحيح".
ومضى الشمري، إلى أن "وضع 
مستحقات  لتســديد  مبالغ 
أو  النفطيــة  الشــركات 
وللتعويضات،  احملررة  للمناطق 
باألمن  فهذه غيــر مرتبطــة 

الغذائي".

"التنسيقي" يطالب بخفض المبالغ إلى خمسة مليارات دوالر

"انقاذ وطن" يؤكد: إقرار قانون األمن الغذائي 
قبل نهاية الفصل التشريعي

“أويل برايس: ترجيحات بارتفاع أسعار النفط
6ما بين 130 - 140 دوالرا هذا الصيف منبج وتل رفعت وعين العرب.. أهداف 

3محتملة للعملية التركية شمالي سوريا

كتب محرر الصفحة األولى
تعــد املنافذ احلدوديــة احد اهم 
مصــادر اإليرادات غيــر النفطية 
للبالد، ومن هنا تعهد رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بعد تسلمه 
نهاية  وبالتحديد قبيل  احلكومة، 
حزيران من العــام 2020، بتنفيذ 
على  السيطرة  الستعادة  حملة 
املنافذ احلدودية في البالد، حسب 
بيان صدر عن مكتبــه قال فيه: 
"نتكبد خسائر مبليارات الدوالرات 
ســنويا في املنافذ، من عصابات 
وأصحاب  طرق  وقّطاع  وجماعات 
نفوذ يسيطرون في بعض األحيان 

على املنافذ".
"األموال  أن  الــى  البيان  وأشــار 
املنافذ  الناجمة عن رســوم عبر 
احلدوديــة هــي ملك للشــعب، 
وليســت ألصحــاب النفــوذ أو 
أصحاب الســالح الذين يفرضون 
املصلحة  إرادتهم على حســاب 

العامة".
ولفت الكاظمي إلى أن "الفساد 
أخطر من اإلرهاب؛ ألنه يســاعد 
حملة  لدينا  وستكون  اإلرهابيني، 
ملتابعــة أســباب هذا الفســاد 

ومالحقة الفاسدين".

وفــي نهايــة العام الــذي قبله 
2019، كشف رئيس هيئة املنافذ 
احلدوديــة كاظــم العقابي، في 
تصريحــات صحفيــة، عن هدر 
بقيمــة 8 مليارات دوالر ســنويا 
املنافــذ احلدودية بســبب  فــي 

"الفساد".
اكثر من هــذا، لطاملا تناول نواب 
ســيطرة  معضلة  واقتصاديون، 
سياســية  قوى  من  املتنفذيــن 
كبيرة، على املنافذ احلدودية، ومن 
بينهم على سبيل املثال ال احلصر، 
النائب احمد رشيد، الذي كشف 
2020، وكان  في شباط من سنة 
عضو اللجنة املالية في حينه، ان 

خمسة منافذ 
البالد  ووســط  جنــوب  حدودية 
املليشــيا  لســيطرة  تخضــع 
املســلحة، من دون ان يكشــف 
أســماء  أو  املنافذ  تلك  أســماء 
اجملموعات املسلحة التي تسيطر 
عليها، ومبا يعنــي ان هنالك من 
املســؤولني واملعنيني من يخشى 

سطوة املتنفذين.
وعلى الرغم من تعهد الكاظمي 
واإلجراءات التــي اتخذها بتغيير 
املنافذ،  في  واملنتسبني  املوظفني 

اال  بآخرين  واناطة مســؤولياتها 
ان األوضــاع بقيــت فــي املنافذ 
احلدوديــة، كما كانت عليه قبله، 

ان لم تزدد سوءا.
وحتــى بارقة االمــل األخيرة في 
الســيطرة على املنافذ احلدودية، 
من خــالل أمتتة اجلمــارك، وربط 
كل تفصيالتهــا الكترونيــا، ومبا 

يؤمن احلد من التالعب بالرســوم 
اجلمركية واإلجراءات التي ينبغي 
ان تتبع في إدارة املنافذ احلدودية، 
وئدت قبل ان تؤتــي ولو بصيصا 
ضعيفا مــن النور، علــى الرغم 
من انها اقرت ضمن موازنة العام 
الوزراء  مجلــس  وألزمت  املاضي 
ان  يعني  ومبــا  األمتتة،  بتطبيــق 

هنالك من يتعمد التسويف، وان 
الضغوط  متارس  الفساد  مافيات 
من اجل عدم تطبيق القرار امللزم 
بأمتتة النظام الضريبي واجلمركي 
وربط جميع  االســتيراد  وإجازات 
للضريبة  اخلاضعــة  الوحــدات 
واجلمــارك لنظــام إلكتروني من 
اجل ان تبقى مليــارات الدوالرات 

وفق  املافيات،  تلــك  هيمنة  حتت 
ما يذهب اليه عضو جلنة النزاهة 
النيابية، بالدورة البرملانية احلالية، 
هادي الســالمي، الــذي أكد في 
بأن  نيوز  للســومرية  تصريحات 
العراق يخســر مليارات الدوالرات 
ســنوياً نتيجــة الفســاد وهدر 
املــال العام في املنافــذ احلدودية 

واجلمارك والضريبة.
وإن  لنا  "ســبق  السالمي:  يقول 
فاحتنا رئيس الــوزراء ووزارة املالية 
في قضية أمتتة املنافذ، وأســباب 
التي تضمنتها  املادة  تنفيذ  عدم 
إلزام احلكومة  املوازنة في قضية 
بتطبيق األمتتــة وتفعيل النظام 
االلكترونــي، ونحن بصدد إكمال 
شــكوى على اجلهــات املقصرة 
في مجلس الــوزراء مبوضوع عدم 

تنفيذ هذا امللف".
ويضيف الســالمي: "ســبق لنا 
وإن وجهنا أيضاً استفســاراً الى 
اســتضافته  خالل  املالية  وزيــر 
بالبرملان، كما مت إرسال استفسار 
الى رئيس الــوزراء وأمانة مجلس 
تفعيل  أســباب عدم  في  الوزراء 
اللحظة لم  االمتتة لكنه حتــى 

يصل الينا اي جواب".

مستشري  "الفســاد  أن  ويؤكد، 
واجلمــارك  املاليــة  وزارة  فــي 
وعصابات  واملنافــذ  والضريبــة 
اجلرمية املنظمــة، وعملية االمتتة 
ســتجعل  االلكتروني  والربــط 
تلك اجلهات التي اعتاشــت على 
الدوالر  مليارات  تخســر  الفساد 
التــي تذهب ويخســرها العراق 

نتيجة لتلك املافيات".
وتابع أن "خســائر العراق ال تقّدر، 
نتيجة الفســاد وهدر املال العام 
والضريبة  واحلــدود  املنافــذ  في 
واجلمــارك"، الفتا الــى ان "املادة 
الرابعة من املوازنة ألزمت مجلس 
هذا  ورغم  األمتتة  بتطبيق  الوزراء 
فقد مت تســويف األمــر، وننتظر 
هذا  بإيقــاف  القضــاء  حكــم 

الفساد والهدر للمال العام".
وأوضح أن "جلنة النزاهة النيابية 
فــي هــذه املرحلة تعمــل على 
إعداد النظام الداخلي لها، وحني 
فإن  الداخلي  النظــام  اكتمــال 
أول موضــوع طالبنا بــه ليكون 
اللجنة هو ملف  لعمل  منطلقا 
اجلمركي  الربــط  وعــدم  األمتتة 
البنــك  وإجــراءات  والضريبــي 
املركزي، وسيكون لنا وقفة جادة 

في التصدي لهــذا امللف املهم، 
العراق يخسر مبالغ  الذي يجعل 
كبيــرة، وهو في أمسَّ احلاجة لها 
بهذه املرحلة الصعبة اقتصاديا".
وجتدر اإلشــارة في هــذا الصدد، 
الى ان ما ينبغي ان يســتحصل 
من ضريبة ورســوم جمركية من 
ينبغي  البالد  اســتيرادات  حجم 
ان ال يقل عن خمســة تريليونات 
دينار، كمــا افاد اخلبير االقتصادي 
نيوز،  للســومرية  العلــي،  نبيل 
والذي قال: "التقديرات عن أقصى 
ســقف ممكن اســتحصاله من 
اإليرادات اجلمركية اخلاصة باملنافذ 
احلدوديــة بعموم العراق ســنويا 
من خالل حجم االســتيرادات من 
األمــوال التي تخرج مــن البنك 
احلكومــي  للقطــاع  املركــزي 
 50  30- هــو  املركزي  والقطــاع 
مليــار دوالر، وفي حال افترضنا أن 
اخملصــص للبضائع كضريبة هي 
بنسبة %10 فحينها يكون املبلغ 
ما بني 3-5 مليارات دوالر ســنوياً، 
أما فعليا فإن ما حتصله احلكومة 
هــو تريليون دينــار فقط، وهناك 
تريليونات  اربعة  الى  تصل  فجوة 

دينار".

مافيات الفساد ما زالت تستولي على مليارات الدوالرات بالهيمنة على المنافذ الحدودية
تلعب بأهم مصادر االيرادات غير النفطية

تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
تزامنا مع مناقشــة مجلس النواب 
التركية  واالعتــداءات  للتجــاوزات 
املســتمرة على القــرى والقصبات 
في اقليم كردســتان، صعد اجليش 
التركــي من هجماتــه وايغاله في 
قتــل املواطنــني مــن املدنيني في 

االقليم.
وقامت الطائرات واملدفعية التركية 
امس االحد بقصف مناطق سكنية 
في قضاء العمادية ومناطق نيرويي 
وريــكان مبحافظة دهــوك، بعد ان 
قامــت بقتــل طفلني فــي قصف 
على منطقة ســياحية في بامرني 

اجلمعة املنصرم.
الســالم  فــرق  ملنظمــة  ووفقــاً 
املســيحي- CPT، فان 116 شخصاً 

في إقليم كردســتان قتلوا منذ آب 
2015، على يد اجليش التركي، إضافة 
إلــى قتــل الالجئني السياســيني 
اآلخر  للبعض  االغتيــال  ومحاوالت 
التركي  التي قام بها جهاز اخملابرات 

)ميت(.
وعسكريون  سياسيون  خبراء  واكد 
التركية  القوات  ان  اجلديد،  للصباح 
توغلــت في بعــض املناطق بعمق 
100 كم داخل اراضي االقليم، وهي 
احلكومة  على  الضغط  بذلك  تنوي 
االقليم لفرض  االحتادية وحكومــة 
امالءاتهــا واقامــة مناطــق نفوذ 
لثروات  اســتنزافها  علــى  لالبقاء 

االقليم من نفط وغاز.
66 قاعدة  بانشــاء  تركيــا  وقامت 
واســتخباراتية  وثكنة عســكرية 

في إقليم كردســتان، وهي تخطط  
لشــن الهجمات من هذه القواعد 
واملراكــز علــى أراضــي ومواطني 
إقليم كردســتان، بداعــي محاربة 
حزب العمال الكردســتاني الكردي 

املعارض النقرة.
واألمم  الدولــي  القانــون  ويحظــر 
املتحدة، إنشــاء قواعد عســكرية 
على أراضي دولة ما، ما لم تســمح 
تلك الدولــة بذلك، بينما في إقليم 
كردستان وعلى الرغم من قرار برملان 
التركية،  القوات  بســحب  اإلقليم 
العســكرية  القواعد  عــدد  فــإن 
التركيــة فــي اإلقليم فــي تزايد 

مستمر.
قاعدتها  التركية  الدولة  وأنشــأت 
العســكرية األولى عــام 1991 في 

مدينــة بيرمام بالقــرب من مدينة 
قواعد  بعــد  فيما  وأقامت  اربيــل، 
اربيــل وزاخو ودهوك وســوران  في 
وباطوفــا وبامرني والعمادية وكاني 
ماسي، وتقع اغلب القواعد التركية 

مبحافظة دهوك.
عليها  حصلت  معلومات  وبحسب 
الصباح اجلديــد فان اجليش التركي 
يروم إنشاء خمسة قواعد عسكرية 
جديــدة في مناطق اجلبل األســود، 
وكهــف اجلرحــى ، وآريــس فارس، 
مبحافظة  وكوريجــارو،  وورخيلــة، 
دهوك، وبحسب مراقبني سياسيني 
وخبراء عســكريني، فإن تركيا تنوي 
إلقامة  القواعــد  هذه  اســتخدام 
وتدمير مكاســب  منطقة محتلة 

الشعب الكردي.

تزامنا مع مناقشة مجلس النواب انتهاكها سيادة البالد

القوات التركية توغل في قتل المواطنين االبرياء باقليم كردستان

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف مديــر دائــرة بلدية 
االنبار قطري  جبة مبحافظــة 
العبيدي امس االحد، ان حقول 
النفط والغـــاز املكتشفـــة 
في جزيــرة ناحيــة البغدادي 
قطـر  دولتـي  حقـول  تضاهي 

وروسيـا..
تصريح  فــي  العبيدي  وقــال 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
االستكشــافات  شــركة   "
النفطيــة احدى تشــكيالت 

تقـوم  التـــي  النفـــط  وزارة 
علـــى  التنقيب  بعمليـــات 
حقـــول النفـــط والغاز في 
منطقة جزيرة ناحية البغدادي 
االنبار،  غربــي  هيــت  بقضاء 
اكتشفت وجـــود مساحـات 
حقول  على  حتـــوي  كبيـــرة 
والغاز  النفــط  مــن  هائلــة 
تضاهي مــا موجود من حقول 
قطر  دولتي  في  والغاز  للنفط 
الكميـــات  من حيت  وروسيا 
مـن  االرض  حتـــت  اخملزونـــة 

املشتقـات النفطيـة ".
واضــاف ان " حقــول الغــاز 
املكتشفة ال تبعد عن سطح 
من  مئات  بضعة  سوى  االرض 
االمتار وهي ســهلة التنقيب 
وال حتتــاج الى جهــود كبيرة 
لقرب الغاز عن ســطح االرض 
البغدادي  جزيرة  ان  من  ناهيك 
تطفــو على بحيـــرة مـــن 
حقول النفط والغـاز، موضحا 
ان " مناطــق مختلفـــة من 
الغربيـــة  االنبـــار  صحــراء 

في شركة  العاملني  وبحسب 
النفطيـــة  االستكشــافات 
مـن  كبيـــر  خزين  على  حتوي 
يعـادل  اخلـام  والنفـط  الغـاز 
مـا متتلكـــه قطـر وروسيـا ، 
الغربية  املناطـق  ان  مؤكـــدا 
باملعـــادن  ايضـــا  غنيـــة 

والفوسفات".
زلزالية  10 فرق  ان  الى  يشــار 
التنقيــب  بعمليــات  تقــوم 
في  والغاز  النفط  حقول  على 

املناطق الغربية.

ثروات كامنة تحت أراضي االنبار 

حقول النفط والغاز في البغدادي تضاهي
مثيالتها في قطر وروسيا

اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة الكهرباء امس االحد، 
جاهزيتهــا واســتعدادها لتلبية 
احتياجــات املواطنني من الطاقة 

خالل فصل الصيف احلالي.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد 
العبادي :"اســتعداداتنا ملوســم 
الصيف كاملــة وحققنا الزيادات 
حلجم اإلنتاج ودخول خطوط نقل 
بني احملافظــات لتحقيق املوثوقية 
واالســتقرار للشــبكة الوطنية 

وجهودنا كانــت كبيرة في قطاع 
التوزيع".

نقل  خطوط  "دخــول  الى  ولفت 
اســتراتيجية الى اخلدمة وهناك 
عشرات اخلطوط األخرى ستدخل 
اخلدمة قبــل 1 حزيران".، مبينا ان 
لعموم  متكامل  "جتهيزنا شــبه 
محافظات العــراق وبالتأكيد مع 
ارتفــاع درجات احلــرارة رمبا يكون 
موضوع املنظومة ليس كما كان 

ولكن لن تتأثر بشكل كبير".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة املالية امس األحد، وضع 
اللمســات األخيرة ملشــروع قانون 

املوازنة املالية لعام 2022.
وقال مستشــار الوزارة عبد احلسن 
جمال، في تصريح رســمي إن "وزارة 
املاليــة وضعــت ملســاتها األخيرة 
وأخذت  املوازنــة  قانــون  بخصوص 
بنظر االعتبار جميع التخصيصات" 
مبينا ان "دائــرة املوازنة أكدت قبل 
أيام وضــع تخصيصات مالية  عدة 

العقــود  وأصحــاب  للمحاضريــن 
لكــن ننتظــر احلكومــة القادمة، 
ألن احلكومــة احلالية ليــس لديها 
إلى  القوانني  رفع مسودة  صالحيات 

البرملان".
وأشــار إلــى أن "الســقوف املالية 
للموازنــة لم حتدد بصــورة نهائية، 
حيث إن أسعار النفط لها دور، لذلك 
يجب أن تردنا أسعار النفط املقترحة 
من قبل وزارة النفط وكميات النفط 
التي تباع حسب اتفاقيات مع أوبك".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت رابطــة املصــارف اخلاصة، 
ان اجمالــي النمــو الــذي حتقق في 
احلســابات املصرفية خــالل األعوام 
"2017-2021" بلغ ٪392، مشيرة الى 
الفعالة  املصرفية  احلسابات  عدد  أن 
اليــوم تبلــغ أكثر مــن 6.69 مليون 

حساب حتى نهاية العام 2021.
وقال املدير التنفيــذي للرابطة علي 
طارق، في بيان اطلعت عليه الصباح 
اجلديــد، أن "احلســابات املصرفيــة 
الفعالــة بلغت حتى نهايــة العام 
و657  ألفاً  و696  املاضي ستة ماليني 
حســابا، مقســمة إلى 2,016,322 
3,915,175 حسابا  و  حســابا جاريا، 
توفيرا، 573,205 حســاب للشركات، 

و191،955 حسابا للوديعة الثابتة". 

وأضاف أن "اجمالي النمو الذي حتقق 
في احلسابات املصرفية خالل األعوام 
يعود  بلغ ٪392، وهذا   "2021-2017"
احلسابات  فتح  إجراءات  إلى تسهيل 
املصرفيــة من قبل املصــارف، وزيادة 
اخلدمات، ومشــروع توطــني الرواتب 
الذي اطلقه البنك املركزي بالتنسيق 
مــع احلكومــة، وزيــادة عــدد فروع 
السنوات  أنه "خالل  وأكد  املصارف". 
اخلمسة املاضية، كان أعلى معدل منو 
في حســابات الوديعة الثابتة، وذلك 
بسبب زيادة الثقة بالقطاع املصرفي 
بشــكل تدريجــي وتنــوع اخلدمات 
املصرفية،" مشــيرا إلى أن "حساب 
التوفير جاء باملرتبة الثانية من حيث 
الشــركات  حســاب  وبعدها  النمو 

واحلساب اجلاري".

الكهرباء تؤكد جاهزيتها لتلبية احتياجات 
المواطنين من الطاقة هذا الصيف 

المالية تضع اللمسات األخيرة لموازنة 
العام الحالي في انتظار تشكيل الحكومة 

رابطة المصارف: النمو اإلجمالي 
للحسابات المصرفية 392 %  



تقرير
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الصباح الحديد ـ متابعة:

تعد مشكلة األلغام في العراق شاهد 
حي على تركة احلــروب الطويلة التي 
خاضها هذا البلد. فلم ميتد انتشارها 
علــى الشــريط احلدودي بــن العراق 
وإيران، وصوالً إلــى احلدود مع الكويت 
فقــط، بل إنهــا تعد مشــكلة أمام 

التنمية في 15 محافظة عراقية.
وتكشف اإلحصائيات الرسمية أن ما 
مســاحته 1700 كيلو متــر مربع من 
األراضــي العراقية ملوثة بـ 25 مليون 
لغم ومليون طن مــن املقذوفات غير 
املنفجرة بعد، التي تشكل مبجموعها 
2117 جتمعاً  لقرابة  مباشــراً  تهديداً 
يعيش فيها قرابــة 2.7 مليون  مدنياً 
مواطن عراقــي. والنتيجة اإلجمالية، 
التي توصل إليها املركز، تكشــف أن 
عدد مبتوري األطراف بســبب األلغام 
فــي العراق يتراوح بــن 80 و100 ألف 
شخص. ومما يزيد من خطورة مشكلة 
األلغــام في العــراق هو عــدم وجود 
خرائط عســكرية قدمية توضح مكان 

انتشار حقول األلغام.
املشــكلة  فــإن هذه  ذلك  ونتيجــة 
تلقي بظاللها علــى جهود احلكومة 
العراقية للبــدء بثورة عمرانية أفقية 
للحد مــن أزمــة الســكن. كما أن 
انتشار هذه األلغام في بعض املناطق 
يحد من  بالنفــط  الغنية  احلدوديــة 
فرص اســتثمارها في املزارع اجلنوبية 
والشمالية. وفي ضوء هذا أوصى تقرير 
ملنظمــة األمم املتحدة بــأن التخلص 
احملافظات  معظــم  في  األلغــام  من 
العراقية يعد واحداً من أهم األهداف 
التي تســبق عمليات التطوير واإلمناء 

الداخلي.
وتشــير بيانات األجهــزة األمنية في 
العــراق إلــى أن عــددا مــن منفذي 
العراق  فــي  االنتحاريــة  العمليــات 

يســتخدمون تلك األلغام في تفخيخ 
رخيصة  قنابــل  “فهــي  الســيارات 
ومتوافرة بكثرة فــي أيدي اإلرهابين”، 
كمــا قــال الناطق باســم احلكومة 
الدبــاغ على هامش  علــي  العراقية 
مؤخراً  انطلقت  وطنية،  مبادرة  إطالق 
لتخليص بالد الرافدين من هذا العدو 
الصامــت. وأضــاف الدبــاغ أن هناك 
إحصائيــات تشــير إلى وجــود قرابة 
عشــرين مليون لغم منتشرة في 15 
محافظة عراقية ذات كثافة سكانية 

عالية.
وعلى وفق تقرير ملنظمة األمم املتحدة، 

يتطلب البحث عــن هذه األلغام نحو 
19 ألف متخصص فــي إزالتها؛ وهو 
رقم أعلى بســتن ضعفــاً من العدد 
املتوفــر حاليا ، ويكشــف التقرير أن 
هذه املهمة تســتلزم عشــر سنوات 
للتخلص من جميــع األلغام ، فأكثر 
مــن 519 طفــالً قتلــوا أو تعرضــوا 
لإلعاقة والتشويه على مدى السنوات 
العــراق من جراء  املاضية في  اخلمس 
املواد  املتفجرة. وتشــيد اليونيســف 
ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات  املتعلقة 
الدولية لتقدمي إعالن  باأللغام باجلهود 
سياســي لضمان حماية املدنين من 

خطر استخدام األسلحة املتفجرة في 
املناطق املأهولة بالسكان.

“بغــض النظر عن مكان اســتخدام 
املــواد املتفجرة، فإنهــا تعرض حقوق 
الطفل األساسية للخطر. وفي اليوم 
العاملــي للتوعية باأللغام والدعم في 
اإلجــراءات املتعلقة بإزالــة األلغام ، 
تدعو اليونيســف ودائرة األمم املتحدة 
لألعمــال املتعلقة باأللغام احلكومات 
إلى جتنب استخدام األسلحة املتفجرة 
EW� )في املناطق املأهولة بالســكان 

IPA( ، ورفع األصــوات حلماية األطفال 
واملدنين من خطر املواد املتفجرة.  

ما تــزال اجلهــود الرامية خللــق بيئة 
مســتقرة وآمنة لألطفال في العراق 
تتعرض للتقويض نتيجة لوجود املواد 
احلربية املتفجرة، ســيما في املناطق 
الســكنية وفي اجملتمعــات الريفية.  
على الرغم من أن العراق لم يشــهد 
الســنوات  صراعــات مفتوحــة في 
آثار األســلحة  األخيرة املاضية، إال أن 
املتفجرة ســتتردد صداها لســنوات 
قادمة ، ال تزال األلغام األرضية والذخائر 
غير املنفلقة أو املتروكة )وما يسمى بـ 
“اخمللفات احلربية”( تتسبب في الوفيات 

واإلصابات في جميع أنحاء البالد.

على مدى الســنوات اخلمس املاضية، 
العراق للقتل  فــي  519 طفالً  تعّرض 
أو اإلعاقة فأكثر من %80 من األطفال 
املصابن هم من الذكور ، ويتأثر األوالد 
بشكل ملحوظ بسبب حوادث عمالة 
األطفال، مثل رعــي احليوانات أو جمع 
احلديــد اخلردة لبيعه ، كما أن األطفال 
بشــكل خاص أكثر ضعفا وهشاشة 
، فهم ينجذبون إلى اخمللفات بســبب 
مظهرهــا امللــون دون إدراك منهــم 
ملــدى خطورتها ، كمــا ان بعض هذه 
أدوات منزلية  األسلحة هي عبارة عن 

مألوفة مت حتويلها إلى متفجرات. 

اعالم الهيئة 
املشــاريع  دعــم  أُطــر  ضمــن 
ومتابعة  املتنوعــة  اإلســتثمارية 
هيئة  رئيــس  زار  إجنازهــا  نســب 
املهنــدس  بغــداد  إســتثمار 
اإلستشاري  حيدر األنصاري  صباح 
اول امــس الســبت مستشــفى 
اجلامعــة اللبنانــي اإلســتثماري 
لإلطــالع    ، بســماية  مبنطقــة 
وانواع  فيــه  العمل  مراحــل  على 
التخصصــات الطبيــة واخلدمات 
التــي يقدمها إلــى املرضى والتي 
أكــدت إدارتها ســيكون افتتاحها 
الرسمي في األيام القليلة املقبلة 

اللبناني  اجلامعة  ويعد مستشفى 
من مشــاريع الهيئة فــي القطاع 
برعايتها  يحظــى  والذي  الصحي 
وقد سبق وأن نفذ هذا املشروع في 
العاصمــة اللبنانية بيروت ومت نقل 
التجربــة في محافظتي ميســان 

واملثنى

وقد أثنــى األنصاري خــالل الزيارة 
على عمل املشروع وأسلوب بناؤها 
مشــيداً بأهميته الكبيرة حملافظة 

بغداد واملنطقة على حد سواء 
األولى  التجربة  املستشفى  ويعتبر 
في مجال االستثمار الصحي الذي 
ينفذ في أطــراف محافظة بغداد 
إلى  الطبية  يقدم خدماتــه  حيث 
املناطق احمليطة به فضالً عن بقية 

املناطق األخرى
املستشــفى على مساحة  وينفذ 
)٤٥٠٠(م٢ وبثالثة طوابق بسعة)٨٩(

اختصاصــات  ويضــم  ســرير 
عامه،جراحــة  متنوعه)جراحــه 
،جراحة  ،النسائية  القلب،الكسور 
الفكن واألســنان( فضالً عن ) ١٢ 
صالــة طــوارئ ،  ١٢غرفــة عناية 
مركــزة ، ١٢ غرفــة للعمليــات ، 
٦ للجراحــة القلبيــة ، ١٦  قاعة 
األوزان  لكافة  مفراس   ، إستشارية 
، رنن حديــث ، ٥ صاالت للعمليات 

، صالة لإلفاقــة ، ٣ صاالت للوالدة 
إضافة   ) للكورتــاج  واحدة  وصالة 
الى اخملتبرات املزودة بأحدث األجهزة 
واملعــدات ذات املناشــيء األملانية 

العاملية . 
يذكر بــأن إدارة املشــروع إعتمدت 
العمالة احمللية خــالل تنفيذها له 
حيث وفــرت فرص عمــل متعددة 
ولكافــة اإلختصاصــات كما أنها 
ستوفر كوادر وطواقم طبية محلية 
مدعومــة باخلبــرات والكفــاءات 
األجنبية التي ستعمل على تؤامة 
احمللية  املــالكات  خبرة  مع  خبرتها 
أفضل خدمــة صحية  لتحقيــق 

للمرضى . 
هــذا وأضــاف األنصاري بــأن رؤية 
وخططها  املســتقبلية  الهيئــة 
الصحــي  للقطــاع  املدروســة  
القطاع  لهــذا  دعمها  وتكثيــف 
احليوي قد طورت منه بشكل كبير 
للعاصمة كافة املؤسسات  مما وفرَ 

املزودة  العامليــة  واملستشــفيات 
بأحدث املعدات الطبيــة  ، مؤكداً 
بأن هيئة اســتثمار بغداد لن تدخر 
بالواقع  االرتقاء  في ســبيل  جهداً 
الصحي وتوفيــر الرعاية الصحية 
املتكاملــة وفق أعلى املســتويات 
العامليــة لضمان صحة وســالمة 

املواطنن وعوائلهم 
وفي ختام الزيــارة أوضح األنصاري 
مشــاريعها  تتابع  الهيئــة  بــأن 
بشــكل مســتمر وبجهود حثيثة 
الورزاء  رئيس  دولة  توجيهات  ضمن 
الالمحــدود  ودعمــه  ومتابعتــه 
ملشاريع القطاع الصحي في بغداد 
) املركز واالطــراف ( حيث أصبحت 
العاصمة اليــوم تضم العديد من 
الطبية  واملراكــز  املستشــفيات 
العاملية وهي اليوم بوابة للمواطنن 
ووجهة لتلقي كافــة أنواع العالج 
فيهــا بدل تكبدهم عناء الســفر 

وحتملهم تكاليفه خارج البلد  .

تقرير اممي: التخلص من األلغام من األهداف
التي تسبق عمليات التطوير في العراق 

األراضي ملوثة بـ 25 مليون لغم ومليون طن من المقذوفات غير المنفجرة

يستعمل منفذو 
العمليات االنتحارية 

في العراق تلك 
األلغام في تفخيخ 

السيارات “فهي 
قنابل رخيصة 

ومتوافرة بكثرة 
في أيدي اإلرهابيين

 بغداد ـ الصباح الجديد:
إمكانية  الصحة بشــأن  وزارة  ردت 
التوصية برفــع القيود االجتماعية 
التي فرضت بســبب انتشــار وباء 

كورونا.
وقال مدير تـعـزيـــز الصحـــة في 
الوزارة هيثم العبيدي :”إنه ال توجد أي 
دراسة أو توصية من الـــوزارة لرفع 
القيود اخلاصة بوباء كورونا”، مؤكدا 
أن “الفيروس ما زال موجودا وبالتالي 
ال ميكن االستهانة بخطورته، لذلك 
به”.   اإلصابة  وجتنــب  الوقاية  يجب 

وأضــاف أن “دول العالــم مــا زالت 
في طــور التصدي للوبــاء املذكور، 
حتى أن منظمــة الصحة العاملية 
من  حتذيراتها  بتوجيــه  مســتمرة 
موجات جديدة محتملة أو وجود بؤر 
عاملية، كما حدث مؤخرا في الصن 
وأدى إلــــى إغـالقـات جــديــدة”، 
الفتا إلـــى أن “ظهــور متحورات أو 
ســالالت جديدة من الوباء أعاله ال 
يعــد مفاجئاً للمواطنن”.  ويـــرى 
بـــأن “ذلـــك عمليــة طبيعية إذ 
يكتسب الفيروس طفرات بـمـــرور 

فيما  بقائــه،  لضمــان  الـوقـــت 
يســاعد جهاز املناعة في مهاجمة 
أجزاء مختلفة مــن الفيروس حتى 
لو طــرأت عليه طفــرات جينية”.  
ودعـا العبيدي “جميع املواطنن ممن 
12 ســنة فما فوق،  تبلغ أعمارهم 
إلــى التوجه للمنافــذ التلقيحية 
ألخذ اللقاح اآلمــن والفعال، بغية 
تقليل عـــدد اإلصـابـــات وحتقيق 
املناعة اجملتمعية”، مفيدا بأن “هناك 
جهودا كبيرة تبذل من قبل املالكات 

الصحية لتقليل عدد اإلصابات”. 

الصحة تنفي وجود توصية او نية لرفع قيود كورونا

إستثمار بغداد :

األنصاري يؤكد قرب إفتتاح أكبر مشاريع الهيئة في القطاع الصحي …

وهلل في خلقه شؤون 
لفت نظــري وقوف عــدد كبير من الســيارات 
املصفحة مع ثلة من الرجال املدججن بالسالح 
امام بوابة احدى الكليــات غربي بغداد ، فقلت 
هامسا هل جاءوا حلراســة اوالد احد املسؤولن 
وهم يــؤدون االمتحان في هذه الكلية ، حتى وان 
صح تخميني فهل يا ترى يتطلب االمر وجود هذا 
العدد من االليات العسكرية رفقة جنود كأنهم 

في ساحة معركة .
سمع احد الركاب اجلالس بجانبي ما همست به 
مع نفسي فقال ال تتعجب .. رمبا هؤالء يحرسون 
احد املســؤولن الكبار وهو يــؤدي االمتحان في 
هذه الكلية .. وانني ارى مثل هذه املشــاهد امام 
املوالت او مراكز التسوق الن مسؤوال كبيرا يروم 

التبضع لعائلته .. 
دارت بي الذكرى الى ايــام خوال، في نهاية عقد 
 ( الثمانينيات حضــرت مع عائلتي مســرحية 
علشــان خاطر عيونك ( وكانت تعرض في احد 
مســارح العاصمة املصرية القاهرة بطولة فؤاد 
املهندس وشــريهان ومحمود اجلندي وكنا جنلس 
في صف الكراسي الثاني حينما رفعت الستارة 
وظهرت املمثلة شــريهان مرحبة باحد الضيوف 
من كبار املسؤولن املصرين وقالت اهال وسهال 
) ابطال املســرحية يرحبون بالسيد مدير االمن 
العام ( ، حينها تعجبت كل العجب هذا املسؤول 
الكبير لم يكن مبعيته سوى حارسه الشخصي 

وسائق سيارته فاين نحن من ذلك .
بقيت هــذه احلادثة عالقة في ذاكرتي قرابة )40( 
عاما وانا اشــاهد كل يوم اعدادا من الســيارات 
السود اخلاصة مبسؤول ليس كبيرا ليس بحجم 
اجلبــل بل هــو ) نائب ( او ) مدير عــام ( ورمبا اقل 
من هــذه الوظيفة وفي موكبــه هذا العدد من 
الســيارات وافراد احلماية املسلحن يربو عددهم 
على 16 شــخصا في االقل ، يا ترى بحســابات 
بســيطة كم تكلف هذه احلماية خزينة الدولة 
من رواتــب ومخصصات طعــام وخطورة ووقود 
لرتل الســيارات مع صيانتها قد يصل االمر الى 
انهــم يتقاضون مخصصات منــام ايضا وهلم 
جرا ..  ان هذا املوضوع يذكرنا بســوء اســتغالل 
، واخضاع  الوظيفــة  بروح  الســلطة واإلخالل 
املصلحة العامة للمصالح الشخصية ، اذ تعد 
ظاهرة الفســاد االداري واملالــي آفة مجتمعية 
فتاكــة وهي قدمية ومخضرمــة وجدت في كل 
العصور، وفي كل اجملتمعــات ، الغنية والفقيرة 
، املتعلمة واألميــة ، القوية والضعيفة ، وحتى 
يومنا هذا ، فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة 
اإلنســان في احلصول على مكاســب مادية أو 
معنوية بطــرق غير مشــروعة وتكون واضحة 
بصورة كبيرة فــي مجتمعات العالــم الثالث 
وخاصة في مؤسســاتها احلكوميــة حيث انه 
وتخلفها عن  االقتصادية  ســبب مشــكالتها 

مسيرة التقدم . 
وقد جاهــدت الكثير مــن اجملتمعــات احلديثة 
للتخلص من هذه اآلفــة اجملتمعية ، ألنها تقف 
عقبة في ســبيل التطورالســليم والصحيح 
لتلك اجملتمعات ، وان تفشــيها في مؤسســات 
الدولة تعــد من اشــد العقبات خطــورة في 
وجه االنتعاش االقتصادي حيــث انه يظهر في 
اســتغالل الســلطة ألغراض خاصة سواء في 
جتارة الوظيفة او االبتــزاز او احملاباة او اهدار املال 
العام او التالعب فيه وســواء اكان ذلك مباشراً 
أم غير مباشر، وتنتج عنه اثار سيئة وهي حتويل 
املوارد واالمكانات احلقيقية من مصلحة اجلميع 
إلى مصلحــــــة أشــخاص حيث يتم تركيز 
املصلحة والثروة في يــد فئة قليلة من اجملتمع، 

وهذا ليس في صالح الدولة على املدى البعيد.
فالكل يعرف ان الفســاد )هو ســوء استغالل 
الســلطة لتحقيــق مكاســب شــخصية( ، 
وبتحليل اهــم العوامل الدافعة الى الفســاد 
مبنظوريــه الذاتي واجملتمعــي ميكن حصرها في 
غياب القيــم األخالقيــة والــوازع الديني، الى 
جانــب غياب ثقافة املواطنــة، ناهيك عن غياب 
الرقابة االداريــة الصارمة ومبدأ الثواب والعقاب 
؛ فارتــكاب اي مســؤول كبير جتــاوزات قانونية 
ومالية وعدم معاقبته حسب األصول القانونية 
والدستورية للدولة ، سيشجع كل موظف في 
وزارات الدولة على ارتكاب جتاوزات مماثلة، مما يؤدي 
إلى تراكم الفســاد، وتصبح معاجلته مســألة 
غايــة في الصعوبة بل حتتاج الى هبة شــعبية 
واســعة تســتنهض كل الضمائر التي مازالت 

قلقة على مصلحة الوطن.

سامي حسن 
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اعالم الشركة 
أجــرت جلنــة فنيــة مختصة من 
الشــركة العامة لتعبئة وخدمات 
الغاز/ فــرع غاز كربالء املقدســة 
أولياً على مجمع ســيد  كشــفاً 
الشــهداء اخلدمــي التابع للعتبة 
أجل  وذلك من  املقدسة  احلسينية 
السائل  الغاز  انابيب  نصب شبكة 

للمرافق اخلدمية فيه .
نايف  داود ســلمان  املهندس  وقال 
مدير فــرع كربــالء املقدســة إن 
الكشــف  بإجراء  قامت  كوادرنــا 
االولــي للموقع املذكــور وذلك من 
آجل نصب شــبكة انابيــب الغاز 
الســائل فيها ، ومت مــن خالل هذا 
السالمة  محددات  حتديد  الكشف 

واألمان في املوقع .
اللجنة نفذت  ان  وتابــع "نايــف" 

هذه االجــراءات بعد الطلب املقدم 
التابع لها  املعنية  من قبل اجلهات 
، اجملمــع الذي يعتبر من املشــاريع 

املهمة للعتبة .
يذكر ان محافظة كربالء املقدسة 
االخيــرة  االونــة  فــي  شــهدت 
املواطنن  قبــل  من  كبيــرا  اقباال 

مــن  لالســتفادة  واملســتثمرين 
املشــاريع الوطنية التــي تتبناها 
الشــركة ومنها عدد من اجملمعات 
واملعامــل  والفنــادق  الســكنية 
واملطاعــم فضالً عــن الكثير من 
املشاريع التابعة للعتبة احلسينية 

املقدسة .

اعالم المفوضية 
االنتخابات  مفوضية  تســتمر 
باســتقبال الناخبــن إلجــراء 
عملية التسجيل البايومتري ألي 
من حاالت: )التصحيح، اإلضافة، 
حذف املتوفن(، من خالل مراكز 
 )1079( التسجيل البالغ عددها 
تســيير  الى  إضافــًة  مركــزًا، 
)998( فرقــة جوالة  في املدارس 
دور  وبن  والدوائر  واملؤسســات 
استهداف  عن  فضاًل  املواطنن، 
منتســبي األجهــزة األمنيــة 
لغرض  النازخــن  ومخيمــات 
وتوزيع  التسجيل  عملية  إجراء 
التصويت اخلاصة بهم  بطاقات 
. إذ سجلت املفوضية )81.521( 
ناخًبا، فيما وزعــت ) 162.210( 

بطاقة بايومترية. 
وفي ســياق هذا اجلهد املذكور 
أعاله، تســتمر شــعب اإلعالم 
ببــث  اجلماهيــري  واإلتصــال 
الرســائل اإلعالمية عبر وسائل 
وشــبكات  اخملتلفــة  اإلعــالم 
التواصل االجتماعي الرســمية 
حلــث الناخبن علــى املراجعة 
والتســجيل أو تسلم البطاقة 

اإلنتخابية.
وبنــاًء على توجيهات الســيد 
ملدراء  االنتخابية  اإلدارة  رئيــس 
االنتخابية  احملافظــات  مكاتب 
األمنية  الشــعب  ومســؤولي 
فيهــا بضــرورة التواصــل مع 
اجلهات األمنية ومديريات الدفاع 
األمنية  احلماية  لتوفيــر  املدني 
للمكاتب  الوقائية  والســالمة 
واخملــازن مبا حتويه مــن األجهزة 

اإللكترونيــة والبطاريات واملواد 
االنتخابيــة األخرى، مع التأكيد 
التنسيق األمني لتحصن  على 
املراكــز الفرعيــة وتأمن عمل 
فرق التسجيـــل البايومتـــري 

اجلوالـة.
ويتابــع رئيــس جلنــة موظفي 
اإلقتراع إجناز العمل في مكاتب 
إقليم كردســتان  محافظــات 
التــي شــرعت في التنســيق 
توزيع  لغــرض  املصــارف  مــع 
يــوم  موظفــي  مســتحقات 

االقتراع.
مــن جهــة أخــرى، أطلقــت 
التأمينات  االنتخابات  مفوضية 
الفائزين  باملرشــحن  اخلاصــة 
النــواب  مجلــس  بانتخابــات 
مــع   ،2021 لعــام  العراقــي 
األحزاب  شؤون  شعب  إستمرار 
ملــف  مبتابعــة  واملرشــحن 
بغرامات  اخلاصة  املبالغ  حتصيل 
املرشــحن اخملالفــن لضوابط 
احلمالت اإلنتخابية بالتنســيق 
القانونيــة،  الشــعب  مــع 
وباملتابعــة امليدانيــة من خالل 
جلنة الرصد التي تقوم بالزيارات 
األحزاب  امليداني ملقرات  واملسح 

السياسية.
وعلــى صعيــد آخر، يســتمر 
تواصــل  املكاتب اإلنتخابية من 
واالتصال  االعالم  خالل شــعب 
اجلماهيــري مــع املؤسســات 
احلكوميــة واملنظمــات احمللية 
النــدوات  فــي  للمشــاركة 
لغرض  واملهرجانات  واملؤمتــرات 
واحلث  االنتخابية  التوعية  نشر 

التسجيل  مراكز  مراجعة  على 
التسجيل  عملية  اجراء  لغرض 

البايومتري.
وفــي ســياق متصــل، تعمل 
رئيســة  خالل  من  املفوضيــة 
جلنة متكــن املرأة وجلنــة فريق 
النــوع االجتماعــي على عقد 
تشــاورية  اجتماعــات  عــدة 
مــع جهــات ســاندة متمثلة 
مبستشــارين ومتخصصن في 
االنتخابي  املســاعدة  مكتــب 
ووحدة النوع االجتماعي التابعة 
لبعثــة األمم املتحدة ملســاعدة 
العــراق )UNAMI(  وممثلــن عن 
املؤسســة الدوليــة للنظــم 
واملديــرة   )IFES( االنتخابيــة 
العراقي؛   للمعهــد  القطريــة 
ملناقشــة خطة عمــل الفريق 
للنصف الثاني مــن عام 2022 
الهادفة الى تعزيز منظور النـوع 
االجتماعـي وحتقيـق املشاركـة 
العمليـــات  الكاملـــة فـــي 

االنتخابيـة.
تنفذ  التدريــب  ســياق  وفــي 
مــع  بالتنســيق  املفوضيــة 
املتحدة للمســاعدة  فريق األمم 
االنتخابيــة، ورشــة تدريبيــة 
التنســيق  شــعبة  ملوظفــي 
وشــعب  امليدانــي  والدعــم 
وتكنولوجيـــا  الناخبن  سجل 
مكاتــب  فــي  املعلومــات 
ونفذت  االنتخابية،  احملافظــات 
ورشـــة  ًــا  أيضـ املؤسســة 
)األمن السيبـــراني( بجولتيـن 
الوطنـي  املكتـــب  ملوظفـــي 

ومراكـز التسجيـل.

تعبئة وخدمات الغاز تجري كشفًا أوليًا 
لمجمع سيد الشهداء الخدمي في كربالء 

المفوضية تواصل استقبال الناخبين 
الجراء عملية التسجيل البايومتري



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تشــو  املتقاعد،  الصيني  الكولونيــل  حذر 
بو، فــي مقال بصحيفة “ســاوث تشــاينا 
مورنينغ بوســت” مــن أن املزيد من تصعيد 
التوتر الدولي الراهن ميكن أن يؤدي إلى صراع 

عسكري باستخدام أسلحة نووية.
وكتب بو بصحيفة ســاوث تشاينا مورنينغ 
بوست: “اندلع الصراع في أوكرانيا ألن الناتو 

جتاهل حتذيرات روسيا واستمر في التوسع”.
وأشار الضابط الصيني الكبير إلى أن املزيد 
مــن تصعيد التوتر الدولــي الراهن ميكن أن 
يــؤدي إلى صراع عســكري مع اســتخدام 

األسلحة النووية.
ويعتقد بو أن “الناتو يجب أن يتعهد باالمتناع 
عن توجيه ضربة نووية أولى لروسيا، حتت أي 
ظرف من الظروف، وبوقف املزيد من التوسع 
نحو الشرق، بشرط أن تتنازل موسكو أيضا 
عن حقها في توجيه ضربة نووية استباقية، 
وبدء مفاوضات بشأن آليات األمن في أوروبا، 
مبا في ذلك إبرام اتفاقية حتد من اســتخدام 

األسلحة التقليدية والنووية في املنطقة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إن طائــرة تديرها  قال مســؤولون حكوميون 
شــركة طيران خاصة في نيبال اختفت امس 

األحد وعلى متنها 22 شخصا.
وأضافوا أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها 
من بلــدة بوخارا الواقعة علــى بعد نحو 200 
كيلومتر شــمال غربي العاصمة كامتندو إلى 
جومســوم على بعد نحــو 80 كيلومترا إلى 
الشــمال الغربي. ردا علــى تقرير “كارثة مصر 
2016”.. طيــارون يتحدثــون عــن “خط أحمر” 
وتدير هذه الطائرة شــركة تــارا للطيران التي 
تستخدم أساســا طائرات توين أوتير الكندية 
الصنع. ونقلت “رويترز” عن مسؤول طيران قوله 
إن الطائرة كانت تقل أربعة هنود واثنني آخرين 

من األجانب ال تعرف جنسيتهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب وزير اخلارجية األمريكي أنتوني بلينكن 
عن قلق بالده املســتمر حيــال اجلهود التي 
تبذلهــا الصــني لـ”تقييد” زيــارة مفوضة 
األمم املتحــدة حلقوق اإلنســان الى منطقة 

شينجيانغ و”التالعب بها”.
وقال بلينكن في بيــان: “الواليات املتحدة ال 
تزال قلقة حيال زيارة املفوضة السامية لألمم 
باشليه،  ميشيل  اإلنســان،  حلقوق  املتحدة 
وفريقهــا إلى جمهورية الصني الشــعبية، 
وجهــود جمهورية الصني لتقييــد زيارتها 
بالقلق  والتالعب بها”. وأضاف: “نحن نشعر 
مــن أن الشــروط التي فرضتها ســلطات 
بكني على الزيارة لم تســمح بإجراء تقييم 
كامل ومســتقل لبيئة حقوق اإلنسان في 
جمهورية الصني الشــعبية، مبا في ذلك في 
شــينجيانغ، حيث تتواصل اإلبادة اجلماعية 
واجلرائم ضد اإلنســانية”. وكانت واشنطن 
قد حذرت قبل قيام باشــليه بزيارتها من أن 
الســلطات الصينية لن تتيح لها التواصل 
املطلوب للحصول على تقييم كامل لوضع 
حقوق اإلنســان هناك. وكــرر بلينكن هذا 
املوقف قائال: “منزعج من التقارير التي تفيد 
بأن ســكان شــينجيانغ قد مت حتذيرهم من 
الشــكوى أو التحدث بصراحة عن األوضاع 
فــي املنطقة، وأنــه لم يتم تقــدمي أي رؤية 
حول مئات األويغور املفقودين وظروف مليون 

شخص منهم موجودين قيد االعتقال”.

جنرال صيني سابق يحذر
 من صراع عسكري 

باستخدام أسلحة نووية

اختفاء طائرة تقل 
22 شخصا في نيبال

بلينكين: واشنطن قلقة” 
حيال زيارة المفوضة األممية 
لحقوق اإلنسان الى شينجيانغ

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

مع تعثر اجلهود الدبلوماســية إلحياء 
االتفاق النــووي، تواصل طهران التقدم 
في برنامجها النووي، ما يهدد بزعزعة 
االستقرار في منطقة الشرق األوسط.
ووفق حتليل نشــرته مجلة ناشــونال 
إنترســت، فإن طهران تستخدم فيلق 
القدس التابــع للحرس الثوري اإليراني 

في سعيها للهيمنة اإلقليمية.
وحذر التحليل من اســتمرار إيران في 
تسليح ميليشيات موالية لها في دول 
واليمن، وقد أصبح  والعراق  لبنان  مثل 
بعض هذه اجملاميع املسلحة ميتلك قوة 
عســكرية تضاهي بعض اجليوش في 

املنطقة.
القدس في مخططاته  ويستمر فيلق 
الهجمــات علــى أهداف  بتنشــيط 
إسرائيلية، واستهداف دول في املنطقة 
مثل السعودية واإلمارات، التي تعرضت 
املطارات ومنشــآت  أهداف فيها مثل 

النفط لهجمات متكررة.
ويشــير التحليل إلى أنــه رغم غياب 
“البرنامج النــووي اإليراني” عن عناوين 
األخبــار في الفتــرة األخيــرة، ال يزال 

“أخطر قضية تواجه الشرق األوسط”، 
ناهيك عن تداعياتها العاملية.

ورغم احملادثات التــي جتري مع إيران في 
فيينــا منذ أكثر من عام، تســتمر في 
“اختراقاتها فــي برنامجها النووي”، إذ 
إنها تقترب مــن أن تصبح “دولة عتبة 
نوويــة”، وفي حال امتالكها للســالح 
النووي فقد تثير “شــرارة سباق تسلح 

نووي إقليمي”، بحسب التحليل.
وزير الدفاع اإلســرائيلي، بيني غانتس، 
كان قد كشــف في تصريحاته مؤخرا 
أن “إيــران متتلــك 60 كيلوغرامــا من 
اليورانيوم اخملصب بنسبة 60 في املئة، 
مما يجعلها على بعد أسابيع فقط من 
امتــالك ما يكفي من هذه املادة لصنع 

قنبلتها األولى”.
ويلفت التحليل إلى أن وجود اليورانيوم 
ال يكفــي المتالك الســالح النووي، إذ 
إن على طهــران بناء رأس صاروخ نووي، 
وإكمال عمليــة بناء آلية تفجير نووي، 
وهــي عملية قد مت جتميدها في الوقت 
احلالي، إذ يحتاج استكمالها إلى نحو 

عام أو عام ونصف، بالنسبة إليران.
وأصبحت إيران متتلك مهارات أسرع في 
تصنيع وتطوير أجهزة الطرد املركزي، إذ 
IR-“ أصبحت تستخدم أجهزة من نوع
6”، وهي أســرع من أجهزة اجليل األول، 

وضع بعضها في قاعة مخصصة حتت 
األرض مبنشأة نطنز، كما وضع بعضها 

اآلخر في منشأة فوردو.
وخــالل عامــي 2020 و2021 تعرضت 
منشــأة نطنز لهجمات اســتهدفت 
تدمير أجهــزة الطرد املركزي فيها، في 
إســرائيل  بتنفيذها  اتهمــت  حوادث 

بشكل سري.
وأوضح التحليل أنــه حتى لو مت إحياء 
االتفــاق النووي مع إيــران، فهو تأجيل 
مؤقت لبرنامجها النووي، إذ إن العديد 
من بنوده تنتهي في 2025 و2031، األمر 
الذي سيترك لها القدرة على تخصيب 

ما تريده من اليورانيوم وتخزينه.

وذكر التحليل أنه في حال سيناريو جناح 
إحياء االتفاق النووي، فهذا ســيعطي 
من  االســتفادة  علــى  القدرة  إيــران 
إيرادات النفط، ما يعني أنها ســتكون 
قادرة بشــكل أكبر على ضخ األموال 

واألسلحة لوكالئها في املنطقة.
عرض التلفزيون الرسمي اإليراني، امس 

االول السبت، للمرة األولى، لقطات من 
قاعدة محّصنة حتــت األرض لطائرات 
تأكيد  مــع  للجيش،  تابعة  مســّيرة، 
مسؤولني عســكريني مواصلة طهران 

تطوير قدراتها في هذا اجملال.
أما فــي حال انهيــار محادثات االتفاق 
النووي بشــكل رســمي، فإن هذا قد 
يتطلــب حملة أميركيــة جديدة من 
إضافة  األقصى”،  “الضغط  سياســة 
إلــى تصعيد العمل اإلســرائيلي جتاه 

البرنامج النووي اإليراني.
ووعد االتفاق النــووي املبرم عام 2015 
خالل عهد الرئيس األميركي األســبق، 
بــاراك أوباما برعاية الــدول العظمى، 
عن  االقتصادية  العقوبــات  بتخفيف 
إيران، التي بحســب مفتشــني كانت 
تلتزم بالقيود الشديدة املفروضة على 
برنامجها النووي، بحسب تقرير سابق 
لوكالة فرانس برس. وانسحب الرئيس 
األميركي الســابق، دونالــد ترامب من 
االتفاق فــي 2018 وأعاد فرض عقوبات 
أحادية واســعة تطال قطــاع النفط 

اإليراني، متوعدا بتركيع طهران.
اإليراني، حســني  اخلارجية  وزير  وحض 
أميــر عبد اللهيان، اخلميــس، الرئيس 
األميركي، جو بايدن، على رفع العقوبات 
والتخلي عن  االقتصادية عن طهــران 

سياسات “الضغوط القصوى” لسلفه 
ترامب من أجل إحياء االتفاق النووي.

وكان املوفد األميركــي اخلاص املكلف 
ملــف احملادثات النووية مــع إيران، روب 
مالي، قــد قــال األربعــاء املاضي، إن 
أقل من  املفاوضــات  احتماالت جنــاح 

احتماالت فشلها.
في مــارس املاضي علقــت املباحثات 
بشأن امللف النووي اإليراني رسميا، مع 
تأكيد املعنيني أن التفاهم بات شــبه 
منجز، لكن مــع تبقي نقاط تباين بني 
واشنطن وطهران، أبرزها طلب األخيرة 
شطب اسم احلرس الثوري من القائمة 
“اإلرهابية”  للمنظمــات  األميركيــة 

األجنبية.
وأشار إلى أن نهج ترامب فشل بشكل 
واضح مع تكثيف طهران أنشــطتها 
النووية منذ انســحاب واشــنطن من 

االتفاق.
وقال أمــام أعضاء مجلس الشــيوخ 
إن إدارة بايــدن مــا زالــت تدعم اتفاق 
2015 النووي وهي على استعداد لرفع 
العقوبات إذا جنحت فــي التوصل إلى 

اتفاق إلحيائه.
غيــر أنه أضــاف أن “مطالــب إيرانية 
مبالغــا فيهــا” تقلل مــن احتماالت 

النجاح.

بعد اخفاق الدبلوماسية

طهران تواصل التقدم في برنامجها النووي

متابعة ـ الصباح الجديد:

االشــتباكات  وتيــرة  تصاعــدت 
التركي  اجليش  بني  البري  والقصف 
و”قوات سوريا الدميقراطية” )قسد(، 
بريف حلب، شمال سوريا، في وقت 
إرســال  التركية  القــوات  واصلت 
خطوط  إلــى  العســكرية  األرتال 
املواجهــة مع الفصائــل الكردية، 
شــمال حلب، في إطــار التحضير 
لعمليــة عســكرية ضــد “قوات 
ســوريا الدميقراطيــة”، فيما تعزز 
قــوات النظام الســوري مواقعها 
العسكرية في شمال شرقي حلب، 

مبدافع ثقيلة وراجمات صواريخ.
وقال حســن البكري وهو ناشــط 
معارض في حلب، “تشهد خطوط 
املواجهــة بــني القــوات التركية 
وفصائل اجليش الوطني الســوري، 
املدعومة من تركيا من جهة و)قوات 
ســوريا الدميقراطية( )قســد( من 
جهة ثانية، شــمال حلب، تصاعداً 
في وتيرة االشــتباكات واملواجهات 
بالقصف البري بني الطرفني، حيث 
استهدفت القوات التركية باملدافع 
الثقيلة والطائرات املســّيرة، عدداً 
تابعة  العســكرية  املواقــع  مــن 
في  الدميقراطية(  ســوريا  لـ)قوات 
منطقة الشــهباء ومحيط مدينة 
زور مغار  تل رفعت ومنبج ومناطق 
وجبل الشيوخ قرب مدينة غرابلس 
شمال حلب، أدى إلى وقوع خسائر 
بشرية ومادية، في صفوف األخيرة، 
إلى تدمير بــرج لالتصاالت  إضافة 
الالســلكية في منطقة تل رفعت 

بغارة لطائرة تركية مسّيرة”.
وأضــاف: “بدورهــا )قوات ســوريا 
مدفعي  بقصف  ردت  الدميقراطية( 
مواقع  اســتهدف  مماثل  وصاروخي 

مبحيط  تركية  عســكرية  وقواعد 
مدينة مارع شمال حلب، واقتصرت 
اخلسائر على املادية فقط، تزامن مع 
حتليق مكثــف للمقاتالت وطائرات 
في  التركية  واملسّيرات  االستطالع 
أجواء املناطق اخلاضعة لســيطرة 
أرتال عسكرية   3 ودخول  )قســد(، 
من  التركــي  للجيــش  ضخمــة 

معبــر مدينة الراعــي احلدودي مع 
قواعدها  باجتاه  تركيا شمال حلب، 
العســكرية املتمركزة قرب مدينة 
أعــزاز والراعــي وغرابلس شــمال 

وشمال شرقي حلب”.
وأشار: “شــهدت مدينة تل رفعت 
الســاعات  خــالل  حلب  شــمال 
األخيرة املاضية، وقفات احتجاجية 

ضمــت عناصر من )قوات ســوريا 
باللباس  )قســد(،  الدميقراطيــة( 
املواطنني  من  كبيــراً  وعدداً  املدني 
العملية  واملوظفني، احتجاجاً على 
التركيــة على مدينة تــل رفعت، 

وسط إجراءات أمنية مشددة”.
وأوضح مصدر في فصائل املعارضة، 
يجري  التي  التركيــة  “العملية  أن 

قوات  مع  باالشتراك  لها  التحضير 
تهدف  الســوري(،  الوطني  )اجليش 
تل  مناطق  علــى  الســيطرة  إلى 
رفعت ومنبج وعــني العرب، بهدف 
ربط منطقة غرابلس مبدينة منبج 
ومبناطق  الشــرقي،  ريف حلب  في 
عملية )نبــع الســالم( )تل أبيض 
ورأس العني( شــمال شرقي سوريا، 

من خالل السيطرة على عني العرب 
عفرين  ومنطقــة  عيســى،  وعني 
بتل رفعت بريف حلب الشــمالي، 
باإلضافة إلــى ربط مناطق عملية 
املناطق  الفرات( )غرابلس(، وأن  )درع 
العمليــات  ستشــملها  التــي 

العسكرية سيتم وصلها بإدلب”.
حتركات  رصــد  “جرى  أنــه  وأضاف 
عســكرية جديدة لقــوات النظام 
املدافع  ووصول عدد من  الســوري، 
الصواريــخ  وراجمــات  الثقيلــة 
إلــى خطوط  العناصر  وعشــرات 
التماس مع فصائل )اجليش الوطني 
الســوري(، في شمال شرقي حلب، 
سوريا  )قوات  مشــاركتها  ويتوقع 
العمليــة  بصــد  الدميقراطيــة( 
العسكرية التركية املرتقبة شمال 

وشمال شرقي حلب”.
في إدلــب، قصفت قــوات النظام 
السوري وامليليشيات اإليرانية بعدد 
الثقيلة  املدفعية  قذائف  من  كبير 
الصواريــخ، مناطق كفر  وراجمات 
بلدة  ومحيــط  وكنصفرة  عويــد 
البارة في جبل الزاوية جنوب إدلب، 
دون تسجيل خسائر بشرية، وطال 
الدقماق  قصــف مماثــل مناطــق 
والزيارة في ســهل الغاب شــمال 
غربي حمــاة، أدى إلى إصابة مزارع، 
تزامن مع حتليــق مكثف لطائرات 
في  والروسية  اإليرانية  االستطالع 

األجواء.
في ســياق آخــر، أصيــب عدد من 
املدنيني وعناصر الشــرطة بجروح 
متفاوتة السبت 28 أيار، إثر انفجار 
بالقرب من  نارية مفخخــة  دراجة 
دوار الكازيــات فــي مدينة عفرين، 
وأدى أيضاً إلى نشــوب حريق باحملال 
التجارية القريبة من موقع االنفجار، 
وتدخلت فرق الدفاع املدني السوري، 

إلخماد احلرائق وإسعاف اجلرحى.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
“أميريــكان  مجلــة  أفــادت 
االنضمام  بــأن  كونســيرفاتيف” 
االحتاد  إلــى  ألوكرانيــا  الســريع 
األوروبــي لن يكون فــي مصلحة 
االحتــاد، مشــيرة إلــى أن هــذه 
اخلطوة ســتخل بتوازن القوى في 

املؤسسات األوروبية.

إن  األمريكيــة  اجمللــة  وقالــت 
املســتعجلة النضمام  “اإلجراءات 
أوكرانيــا إلى االحتــاد األوروبي في 
ظل ظــروف خاصة لــن يكون في 
مصلحة االحتــاد، ألن هذه اخلطوة 
القواعد  من حيث  ستكون سيئة 
القوى  بتوازن  القانونية وســتخل 
األوروبيــة  املؤسســات  داخــل 

القائمة”.
وأضافت الصحيفة إنه بعد اربعة 
أيام من بدء العملية العســكرية 
الرئيس  طالب  اخلاصة،  الروســية 
زيلينســكي  فالدميير  األوكرانــي 
بقبول بالده فورا في االحتاد األوروبي 

مبوجب “إجراء خاص جديد”.
وتابعت أن “هذا اإلجراء غير موجود، 

وعلــى أوكرانيا أال تنخدع وتتحرك 
نحو العضوية بوتيرة متسارعة”.

ولفتت إلى أن سياســة االنضمام 
املستعجلة هذه “لن تنقذ أوكرانيا 
ولن تخدم مصالح االحتاد األوروبي”.
انضمام خاص  “إجــراء  أن  وتابعت 
بهذه  قوانني خاصة  تبني  سيعني 
القضيــة، والتي تعتبر غريبة على 

األوروبــي، وســيتطلب  القانــون 
موافقة  جديــد  بإجراء  الشــروع 
سياســية مــن جميــع الــدول 

األعضاء”.
وأردفت قولها: “في حني أن املســار 
السريع إلى العضوية يعد اقتراحا 
فمن  احلــرب،  أوقــات  فــي  مثيرا 
وشروط  بعملية  االلتزام  الضروري 

االنضمــام، ويجــب علــى االحتاد 
األوروبي أال يخفض معاييره”.

الســريع  “االنضمام  أن  وتابعــت 
ألوكرانيــا يعني جتاهــل مثل هذه 

املعايير املهمة لسيادة القانون”.
وأشــارت إلى أن “هــذه االنضمام 
يعني جتاهل هــذه املعايير املهمة 

لسيادة القانون”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تصّعد القوات الروســية واحلليفة 
لهــا فــي إقليم دونباس شــرقي 
أوكرانيا، من وتيرة هجومها اتساقا 
مع إعالن موسكو في أواخر مارس 
املاضي، عزمهــا التركيز على إجناز 
مهمــة “حترير” دونبــاس وجعلها 
لعملياتها  األول  الهــدف  مبثابــة 

العسكرية في أوكرانيا.
وجاء إعالن وزارة الدفاع الروســية 
الشعبية،  دونيتسك  أن:”قوات  عن 
حررت بإسناد من القوات الروسية، 
مدينة كراسني ليمان بدونيتسك 
لتدفع  املســلحني”،  من  بالكامل 
خبراء ومراقبني عسكريني للحديث 
عن أن إحكام الســيطرة الكاملة 
على دونباس بعد االســتيالء على 
هــذه املدينة االســتراتيجية، بات 

أقرب من أي وقت.
وعن أهمية ليمان في احلســابات 
كانت  إذا  وما  الروســية،  واخلطط 
ستشــكل  عليهــا  الســيطرة 
بدايــة للســيطرة علــى دونباس 
ككل، قــال مهند العــزاوي اخلبير 
العسكري واالستراتيجي “سيطرة 
ليمان  بلدة  الروســي على  اجليش 
أوكرانيا  في شــرق  االستراتيجية 
ترقى لتكون نقطة حتول في  تكاد 
الصراع علــى األرض، والتي تعتبر 
معبرا إلى مدينتي سلوفيانســك 
الرئيســيتني،  وكراماتورســك 
إلى  الســيطرة ســتقود  وهــذه 
لتحقيق  النهائية  املرحلــة  دخول 
الســيطرة الكاملة علــى إقليم 

دونباس”.
العســكري:  اخلبيــر  وأضــاف 

على  الروســي  اجليــش  “يطبــق 
ويحاصرهــا  سيفرودونســتك 
بالكامل، مما يضع اجليش األوكراني 
في موقف حرج وصعب جدا، إذا ما 
انسحب نحو العمق وترك اإلقليم 
بيد قــوات دونباس في جمهوريتي 
لوغانســك ودونيتسك املتحالفة 
مع روسيا، وهذا يعزز موقف روسيا 
في االنتقــال للمرحلة الثالثة عبر 
التقدم صوب أوديسا اجلنوبية، في 
حال فشلت مساعي التهدئة التي 
يبذلها كل من الرئيس الفرنســي 
ماكرون واملستشار األملاني شولتز”.

وأوضــح العزاوي أن “هــذا النجاح 
امليدانــي هو ال شــك تطور نوعي 
في ســياق احلرب، ومن شأنه رفع 
معنويــات اجليش الروســي، رغم 
األميركي  العســكري  الدعم  كل 

والغربــي ألوكرانيــا، ورمبــا يدفع 
بالواليات املتحــدة في املقابل إلى 
تزويــد كييــف بصواريــخ بعيدة 
املدى وهذا ما حذرت منه موسكو 

بشدة”.
من جانبه، أوضح جمال آريز الكاتب 
والباحث السياسي،: “تبدو معركة 
األوكرانيني خاســرة فــي دونباس، 
والتــي هي في حكم الســاقطة 
املؤشــرات  كافة  وفق  عســكريا 
أرض  علــى  امليدانيــة  والوقائــع 
إقليم  نتحدث عن  املعركة، فنحن 
يضــم جمهوريتــني رغــم أنهما 
معلنتان من طرف واحد وال حتظيان 
لكنهما على صلة  دولي،  باعتراف 
وثيقة بروسيا وتتلقيان كل الدعم 
مدنية  مؤسسات  ومتتلكان  منها، 
متتد  ذاتي  وجتربة حكم  وعسكرية 

من العام 2014”.
 ولهذا يضيف آريز: “واضح متاما أن 
ثمة حاضنة اجتماعية وشــعبية 
للروس في دونبــاس، بغض النظر 
الروســي  القومي  اخلــالف  عــن 
األوكراني فيها وتضارب ســرديات 
واتهاماتهمــا  عنهــا  اجلانبــني 
املتبادلة، وهذا يشــكل عالوة على 
التفوق العســكري الروسي عامال 
حيويا ورئيســيا لنجاح موســكو 
في التقدم ولو ببطء عسكريا في 

دونباس”.
وتعــد ليمــان تقاطعــا مهمــا 
للسكك احلديدية األوكرانية، وتقع 
سلوفيانسك  مدينة  شرق  شمال 
من  كييــف  اســتعادتها  التــي 
في  لروســيا  املوالني  االنفصاليني 
2014، وكراماتورسك عاصمة  عام 

اجلزء اخلاضع لسيطرة أوكرانيا من 
منطقة دونيتسك شرقا.

ليمان  علــى  الســيطرة  ومتهــد 
الطريــق باجتاه سلوفيانســك ثم 
كراماتورســك، مع إحراز تقدم في 
محاولة تطويق سيفيرودونيتسك 
وليسيتشانســك، وهما مدينتان 
تقعان في  أوكرانيتــان مهمتــان 

أقصى الشرق.
ليمان  الســيطرة على  ومن شأن 
الروسية  القوات  سيطرة  تسهيل 
علــى كامــل إقليم دونبــاس، ما 
ربط  تاليا من  سيمكن موســكو 
املناطق التي تسيطر عليها شرقا 
بشــبه جزيرة القرم جنوبا، والتي 
بسطت موسكو سيطرتها عليها 
في العام 2014، وتدشــني ممر بري 

بينها وبني دونباس .

منبج وتل رفعت وعين العرب... 
أهداف محتملة للعملية التركية شمالي سوريا

مجلة أميركية: انضمام أوكرانيا سريعا إلى االتحاد األوروبي ليس في مصلحة بروكسل

روسيا تتقدم في دونباس.. واحتمال بأن الحسم بات قريبا
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الصباح الجديد - متابعة:

يتدفق كثر من ســكان برادفور في 
لتوزيع  مركز  على  إنكلترا،  شــمال 
الســتالم  الغذائيــة  املســاعدات 
“إنقاذية”، في  بأنها  حصص توصف 
خضم أســوأ أزمة غالء معيشــة 

تشهدها البالد منذ أجيال.
من  املســتفيدين  عــدد  وتضاعف 
مركز  يقّدمهــا  التي  املســاعدات 
توزيع اإلعانــات الغذائية في برادفور 
مقارنــة بفتــرة ما قبــل اجلائحة، 
بعدمــا أدى االرتفاع املتســارع في 
أســعار الطاقــة والغــذاء وغيرها 
تزايد  إلى  من الســلع األساســية 
أعداد البريطانيــن الذين يواجهون 

صعوبات معيشية.
ويقول كارل كارول )33 عاما( املتطوع 
الغذائية  اإلعانــات  توزيع  في مركز 
والذي يعتمد على املســاعدات منذ 
العــام 2019، إن “األعداد تضاعفت 
منذ أن تطّوعــت”، متوقعا أن “تزداد 

)األمور( سوءا”.
ويوضــح كارول لوكالة فرانس برس 
“بالــكاد يتبقى لــي 40 جنيها )50 
دوالر، 47 يــورو( بعــد تســديد كل 
مصاريفي، أتصور أن العائالت تعاني 

بشكل أكبر”.
ويقول سيمون جاكسون )43 عاما(، 
وهو عاطل عــن العمل، كان يعمل 
فــي متجر ســوبرماركت،  موظفا 
يتلقــى حاليــا إعانــات حكومية 
للمدى الطويل مخصصة للمرضى، 
إنه يعتمد علــى اإلعانات الغذائية 

منذ فبراير.
ويشــير إلــى أن “األوقــات أصعب 
حاليا.. كلفة املعيشــة حّلقت إلى 
حد بات علينا االعتماد بشكل أكبر 
على مراكز توزيع اإلعانات الغذائية”.

ويتلقى جاكسون حاليا، عبر برامج 
إعانــات ماليــة حكوميــة عدة ما 
لكنه  جنيه شهريا،   900 مجموعه 
علــى غــرار كارول ال يتبقــى لديه 
بعد تســديد الفواتير سوى القليل 
القليل من املوارد املالية لشراء املواد 

الغذائية.
ويصــف املراكز التي تتولــى توزيع 
الغذائية علــى غرار مركز  اإلعانات 
“إنقاذية”، مشــددا  بأنها  برادفــورد 
علــى أن هذه املراكــز “ميكنها حقا 
مساعدة األشــخاص الذين يجدون 
أنفسهم أحيانا مضطرين لالختيار 

بن التدفئة والتغذية”.
يعد اإلقبال املتزايد على مراكز توزيع 
اإلعانات الغذائية أحد أبرز مؤشرات 

األزمة.
وتقول جمعية “تراســل تراســت” 
والتي  التابعة لها  املراكز  إن  اخليرية 
يتخطى عددهــا 1400 مركز وّزعت 
2,1 مليون حّصة العام املاضي بينها 
830 ألفا لألطفال، بزيادة نسبتها 14 
باملئة مقارنة بفترة ما قبل اجلائحة.

برادفور  ويعمل مركز اجلمعيــة في 
أيام في األســبوع وتشــّغله  ثالثة 
منظمة كنســية محلية، وهو قادر 

على إمداد األشخاص بثالثة حصص 
فقط خالل ستة أشهر نظرا حلجم 

الطلب.
وتتضمــن هذه احلصــص منتجات 
علــى غرار احلبوب واحلســاء املعّلب 
واملعكرونــة  والســمك  واللحــم 
والبســكويت  واخلضار  والصلصات 

والسكر والشاي والقهوة.
ُفتح املركــز في العــام 2011، وهو 
واحد من بن نحو ثالثن مركزا لتوزيع 
ينشطون  اجملانية  الغذائية  اإلعانات 
حاليا في املدينة التي يتخطى عدد 
وهو  نسمة،  مليون  نصف  سكانها 
يوفر حاليا إعانات غذائية لنحو ألف 
شخص شهريا، وفق مديرته، جوزي 

بارلو.
حكومي  مؤشــر  آخــر  وبحســب 
للفقر نشــر في العــام 2019 حتتل 
دائــرة برادفور الكبرى وهي ســادس 
أكبر منطقة حضريــة في إنكلترا، 

املرتبة اخلامســة في قائمة املناطق 
األكثر حرمانا على صعيد املداخيل، 
والسادسة في قائمة املناطق األكثر 
حرمانا علــى صعيد التوظيف على 

مستوى البالد.
ويجعلها هذا األمر متضّررة بشــدة 

من جراء األوضاع احلالية.
وتقول بارلو إن سكان املنطقة “األقل 
مدخوال ســيكونون األكثر معاناة... 
لكن  األساسية  املواد  عليهم شراء 
أســعار هذه املواد هي التي تسجل 

ارتفاعا كبيرا”.
وتستقبل بارلو، الوافدين إلى املركز 
إيجابية وتدّلهم  بابتسامة وبطاقة 
على طاوالت استالم احلصص وعلى 
االجتماعية  للشــؤون  مستشارين 

واإلسكان وغيرها.
وتوضح : “نريد إعطاء حصة غذائية، 
لكننــا نريد حقا مســاعدة الناس 
في معاجلة األســباب اجلذرية ألزمة 

الغذاء التي يواجهونها”.
وتقول إن املركز يستقبل “عّينة من 
اجملتمع” تشمل العاملن والعاطلن 
عن العمل. وتشدد على أن اإلعانات 
الغذائية التي يوّفرها املركز ال تكفي 
املســتفيدين منها، مبدية أسفها 
لعدم وجود حل حقيقي للخروج من 

األزمة.
وتســتبعد أن “يتمكــن الناس من 
العيش على هــذا النحو، في أزمة، 
وأن يكتفــوا بالصمــود على املدى 

الطويل”.
واخلميــس، أعلنــت احلكومــة عن 
حزمة مساعدات كبرى إضافية تبلغ 
15 مليار جنيه استرليني )19 مليار 
دوالر( لألكثر تضررا، مع توقع ارتفاع 
فواتير الطاقة في أكتوبر بنسبة 42 
باملئة بعدما ارتفعت الشهر املاضي 

بنسبة 54 باملئة.
و75 باملئة من هذه األموال ستحّول 

إلى متلقي اإلعانات احلكومية بواقع 
650 جنيها لتغطية “غالء املعيشة” 
للغالبية مع 300 جنيه للمتقاعدين 
من  للمســتفيدين  جنيهــا  و150 

إعانات اإلعاقة.
ال ميكنها  املســاعدات  هــذه  لكن 
أنهم  الناس مــن  تهدئة مخــاوف 

مقبلون على ما هو أسوأ.
معّدل  يواصــل  أن  املتوقــع  ومــن 
البالغ حاليا تسعة باملئة  التضّخم 
ارتفاعه، ما من شأنه أن يطغى على 

أي مساعدات إضافية.
“أنا خائفــة جدا من  بارلــو  وتقول 
الشــتاء القــادم”، مشــيرة إلى أن 
النــاس ال يحتاجون إلى التدفئة في 
الشتاء  “لكن في  وتضيف  الصيف. 
إليهــا حقا... ال  عندمــا يحتاجون 
أعلــم كيف ســيتمكن الناس من 

الصمود”.
أن يكون الضغط  ويتوّقع جاكسون 
األكبر خــالل فترة عيــد امليالد مع 
العائالت  تواجهها  التي  الصعوبات 
وحتضير  الهدايا  تقدمي  في  خصوصا 
الطعــام. ويتابع “قــد ال يكون األمر 
ألني  إلي،  بالنسبة  الصعوبة  بغاية 
ببطانية  ســأكتفي  وحدي،  أعيش 

إضافية” للتدفئة.
ويضيف جاكســون “لكن بالنسبة 
إلــى أولئــك الذين لديهــم صغار 
امليالد وتوفير  )وعليهم تقدمي( هدايا 
ســتكون  االحتياجات...  من  غيرها 

األوضاع قاسية حقا”.
وســيمون هيلهاندز )34 عاما( وهي 
أم لثالثــة أوالد يبلغون 10 و13 و15 
االحتياجات  ذوي  من  وأحدهم  عاما، 
اخلاصة مــا مينعها من العمل بدوام 

كامل، هي عّينة من هؤالء.
يرتادها  التي  املدرسة  وقد نصحتها 
أوالدهــا بالتوجه إلــى مراكز توزيع 

اإلعانات الغذائية.
وتقول هيلهانــدز “علي أن أرعاهم”، 
بإســهاب حول  احلديــث  رافضــة 
أوضاعها الشــخصية. وأشارت إلى 
أن شــقيقتها أصبحت بــال مأوى، 
“صعبة  واألقرباء  العائلة  أوضاع  وأن 

للغاية” مع ارتفاع األسعار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــد الســفير الروســي لــدى 
أندريه كيلن، أن موســكو  لندن 
أســلحة  اســتخدام  تنــوي  ال 
نوويــة تكتيكية فــي عمليتها 
العســكرية في أوكرانيا، مشيراً 
إلى أن هذه األسلحة ال تستخدم 

في هذه املواقف إطالقا.

وأضاف في تصريح لشــبكة “بي 
“وفقا  أنه  البريطانية،  بي ســي” 
الروسية،  العســكرية  للعقيدة 
فإن األسلحة النووية التكتيكية 
ال تستخدم في مثل هذه النزاعات 
علــى اإلطــالق، وال عالقــة لها 
بالعملية” في أوكرانيا، بحســب 

ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

كما أوضح أن السلطات الروسية 
بشــروط  صارمة  قائمة  لديهــا 

استخدام هذه األسلحة.
التلويح بالنووي

واعتاد املسؤولون الروس، وال سيما 
التهديد  بوتــن،  فالدميير  الرئيس 
باستخدام الســالح النووي، منذ 
في  العســكرية  العملية  إطالق 

أوكرانيا في 24 فبراير املاضي.
فقد أصدر الرئيس الروســي قراراً 
في مــارس املاضي، ســبب قلقاً 
دوليــاً كبيــراً، إذ تلقــى اجليش 
القوات  بوضــع  أمــراً  الروســي 
النووية االســتراتيجية في حالة 

تأهب خاصة.
يذكــر أن وزير اخلارجية الروســي 

القادة  اتهــم  الفروف،  ســيرغي 
الغربين بالتفكير في حرب نووية 
فــي صراعهــم مع بــالده. وقال 
البعــض يضعون خطة  “إذا كان 
أنهم  وأعتقد  حرب فعلية ضدنا، 
مليا”،  التفكير  عليهــم  كذلك، 
مؤكدا “لن نســمح ألحد بزعزعة 

استقرارنا”.

وأوضــح “الــكل يعلــم أن حرباً 
عاملية ثالثــة ال ميكن أن تكون إال 
انتباهكم  ألفــت  لكنني  نووية، 
إلى حقيقــة أن تلك الفكرة هي 
الغربين  السياســين  أذهان  في 
وليس في أذهان الروس”، مشــيرا 
إلى أنه يجري التخطيط لـ”حرب 

فعلية” ضد موسكو.

بريطانيون يلجأون الى مراكز المساعدات للحصول على الغذاء

موسكو ال تنوي استعمال أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا

في أسوأ أزمة منذ أجيال

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ُقتــل 27 مدنيا على األقل، في بيني، شــرقي 
الكونغــو الدميوقراطية، علــى أيدي متمردي 
وفق  املتحالفــة”،  الدميوقراطيــة  “القــوات 

حصيلة أولّية محدثة ملرصد غير حكومي. 
وأفاد “مرصد األمن في كيفو” عبر موقع تويتر 
“قتل ما ال يقــل عن 27 مدنيا فــي قرية بيو 
مانياما قرب ماموفي )في بيني بشمال كيفو( 
هذا الســبت. يشتبه في مســؤولية القوات 

الدميوقراطية املتحالفة”.
وكان املتحدث باســم اجليش في بيني بإقليم 
شمال كيفو أنتوني موشايي قد أفاد في وقت 
ســابق امس االول السبت “ســمعنا طلقات 
نارية فجــرا في قريــة بيو مانيامــا. عندما 
وصلنا كنا متأخرين ألن القوات الدميوقراطية 
املتحالفة قتلت أكثر من عشرة من مواطنينا 

بالسواطير”.
وأضاف الضابــط “لقد طاردناهــم، أؤكد أن 
جنودنــا حّيدوا ســبعة عناصر مــن القوات 
الدميوقراطيــة املتحالفة، كما أوقفوا عنصرا 

آخر أثناء عملية التمشيط”. 
وأعلن الصليب األحمر احمللي في وقت ســابق 
عن حصيلة ضحايا أعلــى، مؤكدا مقتل 20 

مدنيا في الهجوم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اختتــم املبعوث اخلــاص لألمــن العام لألمم 
املتحــدة إلى اليمن، هانــس غروندبرغ، جولة 
أولّية من النقاشــات فــي العاصمة األردنية 
عّمان، لفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات 
أخــرى، وذلك مبوجب اتفاق الهدنــة الذي أُبرَِم 

بوساطة أممية.
وُوضــع اقتراح إلعــادة فتح الطرق بشــكل 
تدريجــي، تضمن آليــة للتنفيــذ وضمانات 
لســالمة املســافرين املدنيــن، بنــاًء على 
النقاشات التي استمرت لثالث أيام واخليارات 

التي طرحت من قبل الطرفن.
وقال غروندبرغ “انه ألمر واعد مبادرة الطرفن 
باللقاء وجهاً لوجه ملناقشــة مســألة فتح 
الطــرق للمــرة األولــى منذ ســنوات. أدعو 
الطرفن اآلن إلى اختتام مداوالتهم الداخلية 
بشكل عاجل وحتقيق نتائج إيجابية يلمسها 

الشعب اليمني.”
وأضاف إنَّ “أهمية رفع القيود عن حرية حركة 
الناس والبضائع ال تقتصر على األثر اإليجابي 
املتمثــل برفع وطــأة املعاناة عــن اليمنين 
وإنعاش اقتصادهم، بل ســوف يســاعد في 

تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضاً.”
وشارك في النقاشات أيضاً فاعلون من اجملتمع 
املدني ووســطاء محليون معظمهم من تعز 
من خالل تقدمي خيــارات عملية لفتح الطرق 

تستند إلى نظرتهم اخلاصة وخبراتهم.

مقتل 27 مدنيا بمجزرة 
جديدة في الكونغو 

الديموقراطية

اليمن.. اختتام جولة 
أولّية من المحادثات حول 

فتح الطرق في تعز
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5 اعالن

تقوم شركة لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشاف( ب. ف.
بإعالن املناقصة رقم LOIE/61/05-2022 لتوفير االمتثال الضريبي واخلدمات االستشارية

 مبوجب مشـــروع الرقعـة االستكشافية رقم 10

تقوم شــركة لوك أويل أوفرســيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشــاف( ب. ف. بصفة املشغل ملشــروع الرقعة االستكشافية رقم 10 في 
جمهورية العراق، بتنفيذ العمليات البترولية مبوجب عقد اخلدمة الستكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة االستكشافية العاشرة، املؤرخ في 07 

تشرين الثاني 2012، واملبرم مع شركة نفط ذي قار )الطرف األول(/ وزارة النفط العراقية.
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة تنفيذ مشاريع مشابهة 
لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يحق لها تقدمي اخلدمات في جمهورية العراق وفق القوانني والتشــريعات السارية في جمهورية العراق 

و/أو الدولة التي مت تسجيل الشركة فيها.
ويجب على الشركات املتقدمة بالعروض أن تستجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة 

مبا فيها ما يلي:
أ (  يجب آال يقل مبلغ املبيعات السنوية املتوسطة عن مئتني و خمسني ألف )250,000( دوالر أميركي خالل ثالث  )3( سنوات األخيرة؛

ب (  يجب تقدمي املعلومات حول توفر مكتب تشــغيلي مســجل في جمهورية العراق أو اتفاقية الشراكة )العقد( مع شريك   في جمهورية 
العراق؛

ج(  يجب تقدمي وثائق التسجيل والتراخيص الصاحلة والتي تؤكد صالحية توفير اخلدمات املهنية في جمهورية العراق 
 )في حال الشراكة مع الشريك في جمهورية العراق فيجب تقدمي وثائق التسجيل والتراخيص الصاحلة لتوفير

 خدمات مهنية من قبل الشريك العراقي(؛ 
د ( يجب تقدمي املعلومات املتعلقة بالعضوية في شبكة اخلدمات املهنية العاملية التي توفر خدمات التدقيق والتأمني والضرائب كما اخلدمات 

االستشارية واالكتوارية ومتويل الشركات واخلدمات القانونية؛
ه(   يجب أن تكون اخلبرة في توفير خدمات االمتثال الضريبي واالستشارية لشركات النفط العاملية خالل ثالث

 سنوات )3( األخيرة في اجملاالت التالية: النفط والغاز والطاقة وخدمات النفط والغاز وخدمات الطاقة وخدمات 
 الهندسة والشراء واإلنشاء )EPC( الصناعيات؛

و(  يجب توفير املوظفني ذوي مستوى تأهيل الكافي: 
• يجب ان يكون الشــريك متوافًقا إذا امتلك اخلبرة اإلدارية خالل ســبع )7( ســنوات في االمتثال الضريبي واالستشارات، مبا في ذلك أربع )5( 

سنوات في األقل في أربع )4( شركات استشارية كبرى )KPMG وPriceWaterhouseCooper وErnst & Young وDeloitte(؛
• يجب إن يكون املدير )املدير األقدم( متوافًقا إذا امتلك اخلبرة االدارية خالل خمس )5( سنوات في االمتثال الضريبي واالستشارات، مبا في ذلك 
.)Deloitte & Toucheو Ernst & Youngو PriceWaterhouseCoopersو KPMG( ثالث 3 سنوات في األقل في أربع 4 شركات استشارية كبرى

ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشركة العارضة تستجيب ملتطلبات احلد 
األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلب على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعا من قبل الشخص املفوض في موعد أقصاه 14 حزيران/ 

Block10.Tenders@lukoil-international.com       :يونيو 2022( عبر إرسالها إلى العنوان التالي
على أن يتضمن الطلب اخلطي أعاله املعلومات التالية: 

• اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني واالسم الكامل للشخص املفوض باالتصاالت وعنوان 
بريده اإللكتروني.

يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني من دون أية مسؤولية عن فقدانها أو تأخير وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما ذكر أعاله.
يجــب تقدمي العروض بالظرف إلى العنوان املذكور أعاله في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 05:00 مســاءاً )بتوقيت بغداد( في تأريخ 29 

حزيران/ يونيو 2022.

 “LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.”
ANNOUNCES TENDER NO. LOIE/612022-05/ FOR PROVISION OF TAX COMPLIANCE AND 

ADVISORY SERVICES FOR BLOCK 10 PROJECT 
LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V., Operator of the Block 10 Project in Iraq, is carrying out petroleum operations 
under the Exploration, Development and Production Service Contract for the Block 10 Contract Area, dated November 07, 
2012 )the “EDPSC”(, the First Party of the EDPSC is Thi-Qar Company of the Iraqi Ministry of Oil.

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of projects similar by nature to the 
subject of the Tender and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, 
to perform their activities in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
Companies acting as Applicants shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
documentation, including:
a( To have average annual turnover for the last 3 years in the amount of not less than USD 250,000;
b( To provide the information on the availability of a registered operational office in the Republic of Iraq or partnership 
agreement )contract( with Partner in the Republic of Iraq;
c( To provide valid registration documents and licenses to render professional services in the Republic of Iraq )in case of 
partnership with Partner in the Republic of Iraq - valid registration documents and licenses to render professional services 
for Iraqi Partner(;
d( To provide the information on Membership of International Professional Services Network offering Audit, Assurance, Tax, 
Consulting, Advisory, Actuarial, Corporate Finance and Legal Services;
e( To have experience in provision of Tax Compliance & Advisory Services to International Companies in the Republic of Iraq 
during last 3 years in following areas: Oil&Gas, Energy, Oil&Gas Services, Energy Services, EPC, Industrial construction; 
f( To meet sufficient Personnel’s Qualification Level:
- Partner is compliant if he has 7 years of managerial experience in tax compliance and advisory, including at least 4 years 
in Big 4 consulting companies )KPMG, PWC, EY, Deloitte(;
 - Director )Senior Manager( is compliant if he has 5 years of managerial experience in tax compliance & advisory(, including 
at least 3 years in Big 4 consulting companies )KPMG, PWC, EY, Deloitte(.
A full set of the Tender documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient 
information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above )applications on the 
letterhead signed by an authorized person shall be received before June 14th, 2022( to Block10.Tenders@lukoil-international.
com.
The written request of Applicant shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
The Tender documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of a 
written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 5:00 p.m. )Baghdad time( of 
June 29th, 2022.

محافظة واسط/ ناحية األحرار
حقل األحدب النفطي

شركة نفط الواحة احملدودة/ قسم العقود
Date: 29/05/2022
Announcement no. 009/SC/22 1st Announcement 

تنويه/ متديد فترة استالم العروض ملناقصة توفير خدمة صيانة وتطوير 
منظومة الطاقة خمليم الواحة

 Extension for Provision of Maintenance and Upgrade for Power
System of Camp

 )PO No: )009/SC/22\ 1st Announcement
تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب 
النفطي في محافظة واســط/ ناحية االحرار عن متديد فترة اســتالم العطاءات 
اخلاصة باملشروع أعاله من تاريخ 2022/05/31 الى تاريخ 2022/06/14 من الساعة 
09:30 الى الســاعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد )بقية الشروط واملتطلبات كما 

في اإلعالن األصلي املذكور أعاله(.
ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على االمييالت التالية:

Email: osama@petroalwaha.com
CC to: khalid.jamal@petroalwaha.com ;
 yusiping@petroalwaha.com 

أو زيارة املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة:
 www.petroalwaha.com 

محافظة البصرة
جلنة البيع واإليجار األولى

تنويه
ظهــر باإلعــالن املرقــم 10281/21 فــي 
الصباح  جريدة  في  واملنشــور   2022/4/27
اجلديد بالعدد 4894 في 2022/5/15 لكل من 
املأجور تسلسل )5/ حانوت رقم 79/ أ( و)6/ 
حانوت رقم 79/ ب( مدة اإليجار ثالث سنوات 
خطأ، والصواب ســنة واحــدة والتأمينات 

القانونية 30% خطأ الصواب %50.
لذا اقتضى التنويه...

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي

شركة نفط الواحة احملدودة/ قسم العقود 

تنويه
إعالن للمرة األولى/ مناقصة توفير خدمة التأمني الصحي وتأمني احلوادث 

وتأمني املسؤولية ملوظفي شركة نفط الواحة 
 1st Announcement for Provision of Employer’s Liability, Accident and 

Medical Insurance Service for Al-Waha local employees
014/SC/22 :رقم املناقصة

إحلاقا بإعالننا املرقم أعاله املنشــور في الصحف احملليــة جريدة الصباح اجلديد 
وجريــدة العدالة وجريدة النهار بتاريــخ 2022/5/29 إذ ورد خطأ، في تاريخ موعد 
اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 صباحا الى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت 
بغداد من يوم األربعاء املوافق 2020/6/8 والصحيح 2022/6/8 في الباب الرئيسي 
حلقل األحدب ملزيد من التفاصيل واالستفسارات التواصل على األمييالت التالية 

واالتصال على الرقم :07809061889
Email to: Saadghazi@petroalwaha.com
cc to: khalid.jamal@petroalwaha.com
 / yusiping@petroalwaha.com / youhao@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
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تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :

حققــت أســعار النفــط اخلــام 
ربح  حيث  أســبوعية،  مكاســب 
خــام برنت اربعة فــي املائة بينما 
ربح اخلام األمريكــي 0.5 في املائة، 
فيمــا أغلقــت التعامــات على 
تراجع بدعم من توقعات بانخفاض 
اإلمــدادات بفعل زيادة اســتهاك 
البنزين فــي الواليات املتحدة خال 
الصيف، فضا عــن احتمال حظر 
النفــط  واردات  األوروبــي  االحتــاد 

الروسية.
فــي  الطاقــة  وزراء  ويســتعد 
مجموعة “أوبك +” إلجراء االجتماع 
املقبل  الشــهر  الشــهري مطلع 
ملراجعة أساسيات السوق في ضوء 
وتقلص  اإلمدادات  اخملاوف من شح 
اخملزونات مقابل تعافي الطلب بعد 
اجتاه الصني إلى إنهاء قيود كورونا، 
ومن املقرر أن حتدد اجملموعة مصير 
املقبل  لتمــوز  الشــهرية  الزيادة 
وقدرها 432 ألف برميل يوميا رغم 
الزيادة  بحصــص  الوفاء  صعوبات 

في عديد من الدول املنتجة.
وفــي هذا اإلطار، ذكــر تقرير “أويل 
برايــس” النفطي الدولــي أنه من 
املقرر أن يؤدي مزيج خيارات العرض 
اجلديدة وزيــادة اخملاطر على العرض 
في  املتزايد  والطلــب  التقليــدي 
جميع أنحــاء العالم إلــى ارتفاع 

أسعار النفط هذا الصيف.
ولفــت التقرير إلى ارتفاع أســعار 
النفط هذا األســبوع، حيث سلط 
حتسن إشارات الطلب الضوء على 
نقص خيارات العرض في أســواق 
النفــط، حيث مــن املتوقع حدوث 
انكماش حاد في اإلنتاج الروســي 
وهي نتيجــة محتملــة إذا حظر 

االحتاد األوروبي النفط الروسي.
وأشــار إلــى اســتمرار انخفاض 
مخزونــات النفط اخلــام والبنزين 
فــي الواليــات املتحــدة، في حني 
أن اخلافــات األخيرة بــني الواليات 
املتحدة وإيران جعلت أي اختراق في 
خطة العمل الشــاملة املشتركة 
إلى  إلى حد كبير، الفتا  مستحيا 
توقع احملللني تســجيل ارتفاع آخر 
في األسعار نحو نطاق 130 - 140 

دوالرا للبرميل هذا الصيف.
ونــوه بأن االحتــاد األوروبــي يعقد 
قمة غدا وســط آمال محدودة في 
التوصــل إلى إجمــاع أوروبي حول 
العقوبــات على النفط الروســي، 
حيــث يأمل االحتــاد األوروبي إقناع 
اجملر بالعــدول عن موقفها الرافض 
لوقف اســتيراد النفط الروســي، 

تقاريــر إعامية تتحدث  إلى  الفتا 
عن أن بروكســل ستقسم احلظر 
إلــى خطــوط أنابيب وشــحنات 
محمولة بحــرا، ما يتيح مزيدا من 

الوقت إلنهاء العقود.
 - األمريكية  العاقات  التقرير  وعد 
التوتر  اإليرانية تتجه إلى مزيد من 
بعــد مصــادرة الواليــات املتحدة 
البحر  إيرانيتــني فــي  شــحنتني 
املتوســط، واحتجزت الســلطات 
األمريكيــة ناقلتي نفط محملتني 
فــي البحــر األبيــض املتوســط 
اإلقليمية  امليــاه  فــي  راســيتني 
تهريب  بتهمة  واليونــان  لكرواتيا 
الثوري  احلــرس  ملصلحة  النفــط 

اإليراني.
التكريــر في  أن طاقــة  وأوضــح 
في  الزمن  تسابق  املتحدة  الواليات 
ارتفاع اإلنتاج حيث جتاوز استهاك 
املصافــي األمريكيــة حاجــز 16 
األولى  برميل يوميــا للمرة  مليون 
منذ آب 2021 بينما ظلت شــقوق 
املنتجات عند مســتويات قياسية 
فــي االنخفاض، حيث لــن يتجاوز 
التكرير  توسعات مصافي  إجمالي 
فــي الواليــات املتحــدة 350 ألف 

برميل يوميا بحلول نهاية 2023.
وأوضــح أن بعــض املنتجــني في 
“أوبك” و”أوبك +” يواجهون صعوبات 
في زيادة اإلنتــاج ومثال على ذلك 
زينب  صرحــت  حيــث  نيجيريــا، 
أحمد وزيرة املاليــة النيجيرية بأن 
 1.5« للغاية  منخفض  الباد  إنتاج 
مليون برميل يوميا في الربع األول« 
لدرجــة أنهــا بالكاد قــادرة على 
تغطية تكلفة البنزين املســتورد، 
البنية  وألقت باللوم على هجمات 

التحتية.
من جانب آخر، ذكر تقرير “ريج زون” 
النفطــي أن أســعار النفط بدأت 
األســبوع املاضي علــى انخفاض 
على خلفية مســاعي الصني إلى 
روسيا،  من  اخملفض  النفط  شــراء 
كما أعلنت وزارة الطاقة األمريكية 
إطاقا رئيسا آخر للنفط اخلام من 
احتياطــي البترول االســتراتيجي 

للباد.
وأشار التقرير إلى أن مخزون النفط 
اخلــام التجــاري انخفــض مبقدار 
إلى  املاضي  األسبوع  برميل  مليون 
420 مليون برميــل أي أقل 14 في 
املائة من متوسط األعوام اخلمسة، 

املصافي مرة  اســتخدام  وارتفــع 
أخرى إلــى 93.2 في املائة من 91.8 
إجمالي  وانخفــض  املائــة،  فــي 
مخزونــات بنزيــن الســيارات 0.5 

مليون برميل.
ونوه بإطاق وزارة الطاقة األمريكية 
مــا يصل إلــى 39 مليــون برميل 
إضافــي مــن احتياطــي البترول 
 1 الفتــرة من  في  االســتراتيجي 
إنتاج  15 حيث اســتقر  إلى  يوليو 
النفط عنــد 11.9 مليــون برميل 
يوميا مقابل 11 مليون برميل يوميا 

في هذا الوقت من العام املاضي.
وأشــار إلى انخفاض مؤشر الدوالر 
إلى أدنى مستوى له في شهر واحد 
ما يرفع أسعار النفط ويضاف إلى 
ذلــك توقعات حدوث ما بني 14 إلى 
إلى  21 عاصفــة مع حتول ســت 
عشر منها إلى أعاصير، معتبرا أي 
انقطاع في الواليات املتحدة سيؤثر 
سلبا في موسم القيادة ويؤدي إلى 

تفاقم األسعار املرتفعة حاليا.
وتوقــع التقريــر ارتفاع صــادرات 
النفط اخلام فــي الواليات املتحدة 
حيــث يقــدر محللو الســوق أن 
الواليات املتحدة ســتبلغ مستوى 

من  يقرب  ما  التصديريــة  الطاقة 
ســتة مايني برميل يوميا، مرجحا 
أن يفــرض البيــت األبيــض قيودا 
على تصدير النفــط اخلام ما يحد 
من الصــادرات في محاولة خلفض 

األسعار في املضخة.
ونــوه بارتداد أســعار النفط اخلام 
اخلميــس املاضــي حيث اســتقر 
السعر في نطاق حول 110 دوالرات 
األســبوعني  مدار  على  للبرميــل 
املاضيني وقد ســاعدت اإلصدارات 
البترولي  االحتياطي  من  الضخمة 
االســتراتيجي على حتقيق التوازن 
في سوق النفط اخلام، بينما ال تزال 
البنزين خاصة مخزونات  مخزونات 

الديزل منخفضة.
مــن ناحيــة أخــرى، وفيما يخص 
األسعار في ختام األسبوع املاضي.. 
انخفضت أســعار النفط اجلمعة 
لكنها حققت مكاسب أسبوعية 
بدعــم مــن توقعــات بانخفاض 
اإلمــدادات بفعل زيادة اســتهاك 
املتحدة  الواليــات  فــي  البنزيــن 
احتمال  الصيف فضــا عن  خال 
حظر االحتــاد األوروبي وردات النفط 
الروســية. وانخفض خام برنت 20 

ســنتا أو 0.2 في املائة إلى 117.20 
دوالر للبرميل، لكنه حقق مكاسب 
أسبوعية بنحو 4 في املائة، وتراجع 
 40 الوسيط  تكســاس  غرب  خام 
ســنتا أو 0.4 في املائة إلى 113.69 
زيــادة  وســجل  للبرميــل،  دوالر 

أسبوعية بنحو 0.5 في املائة.
وكشفت بيانات من إدارة معلومات 
املاضي  األربعاء  األمريكية  الطاقة 
أن مخزونــات البنزيــن األمريكية 
انخفضــت 482 ألــف برميل في 
مليون   219.7 إلى  املاضي  األسبوع 
االســتهاك  يزيد  ما  وعادة  برميل 
في الواليات املتحدة في مســتهل 

موسم السفر الصيفي.
وتلقى اخلامان دعما من اســتمرار 
إلى  األوروبية  املفوضيــة  ســعي 
احلصول على موافقة جميع الدول 
األوروبي على  االحتــاد  األعضاء في 
على  مقترحة  جديــدة  عقوبــات 
روســيا، ما زالت اجملر تشكل حجر 

عثرة في سبيل إقرارها.
من جانبه، ذكــر تقرير “بيكرهيوز” 
عدد  إجمالي  أن  األسبوعي  الدولي 
احلفارات النشــطة فــي الواليات 
املتحــدة انخفــض بواقــع 1 هذا 
األســبوع بعد زيادة 14 منصة في 

األسبوع السابق.
وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي 
عدد احلفارات إلى 727 هذا األسبوع 
- 270 منصة أعلى من عدد احلفارات 
هذه املــرة فــي 2021، موضحا أن 
احلفاريــن أضافــا 77 منصة حفر 
منــذ احلرب الروســية، في وقت مت 
فيه فرض عقوبات مالية على أحد 
أكبر منتجي النفط في العالم، ما 

تسبب في تعطيل الصادرات.
ولفــت إلــى انخفــاض احلفارات 
املتحدة  الواليــات  فــي  النفطية 
هذا األســبوع مبقدار منصتني إلى 
574 بينمــا ارتفعت منصات الغاز 
مبقدار منصة إلى 151، فيما بقيت 
املتنوعة على حالها عند  احلفارات 

اثنني.
ونــوه التقريــر بانخفــاض عــدد 
مبقدار  بيرميان  في حوض  احلفارات 
حفار واحد هذا األســبوع، إلى 342 
بينمــا ارتفــع عدد احلفــارات في 
“إيجل فورد” مبقدار حفار واحد، كما 
ارتفعت منصات النفط والغاز في 
“بيرميان” اآلن مبقدار 109 عما كانت 

عليه هذه الرة من العام املاضي.
وأشــار إلى بقاء إنتاج النفط اخلام 
راكدا عند 11.9 مليون برميل يوميا 
لألســبوع املنتهي في 20 أيار وفقا 
 - الطاقة  إدارة معلومــات  ألحدث 
بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميا 

منذ التدخل الروسي في أوكرانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
مــن املرجح أن تقود منطقة آســيا 
واحمليط الهادئ منو الســعة اجلديدة 
 110 في العــام اجلــاري بإجمالــي 
غيغــاواط؛ منهــا 75 غيغاواط من 

الصني وحدها، بحسب التقرير.
وتبلغ حصة آســيا %54 من إجمالي 
الشمســية  الطاقــة  تركيبــات 
فــي حني   ،2022 لعــام  املتوقعــة 
مــن املرجح أن تُشــكل أوروبا، التي 
تسعى لتقليل االعتماد على الوقود 

األحفوري الروسي، 7%.
2031، يرّجــح أن تكــون  وبحلــول 
منطقة الشــرق األوســط صاحبة 
طفــرة كبيــرة في ســعة الطاقة 
الشمســية املركبة؛ حيث قد تصل 
اإلجمالي  مــن   22% إلــى  حصتها 

العاملي، مقارنة بـ%11 هذا العام.
وبحســب تقديرات الوكالة الدولية 
للطاقــة املتجــددة )آيرينــا(؛ فقد 

بلغت ســعة الطاقة الشمســية 
غيغاواط   843.086 الكهروضوئيــة 
فــي العــام املاضــي، ارتفاًعــا من 

710.281 غيغاواط عام 2020.
وشكلت آسيا نحو 484.93 غيغاواط 
2021، مقارنة  فــي  اإلجمالــي  من 
الســابق  العام  غيغاواط  بـ409.25 
له، مع إضافــة الصني 53 غيغاواط، 
ليصــل اجملموع التراكمــي إلى 306 

غيغاواط. وفقا ملوقع الطاقة.
الشمسية  السعة  إضافات  وكانت 
في الواليات املتحــدة ضمن عوامل 
النمو العاملــي في العام املاضي، مع 
20 غيغاواط،  تركيب ما يقرب مــن 
ليصل اإلجمالي إلى 93.7 غيغاواط.

رغــم هذه التوقعات املشــرقة؛ فإن 
الغزو الروســي ألوكرانيا سيكون له 
تأثير كبير فــي آفاق صناعة الطاقة 
األشــهر  خال  عاملًيا  الشمســية 
املقبلة. وبينما ســتؤثر احلرب بشدة 

داخل  الشمسية  الطاقة  في سعة 
روسيا وأوكرانيا في 2022؛ فإن احلرب 
دفعــت أوروبا إلى البحث عن مصادر 
بديلة لتقليل اعتمادها على الطاقة 

الروسية.
على  الشمسية  الطاقة  وتستحوذ 
نصيب كبير من االهتمام في خطة 
أوروبا لتقليــل االعتماد على الوقود 
الروسي، مع هدف تركيب  األحفوري 
420 غيغاواط على األقل بحلول عام 
2030، إلى جانب 15 تيراواط/ ساعة 
من ســعة الطاقة الشمسية على 

األسطح هذا العام.
ومتتلك أوروبا 189 غيغاواط من سعة 
الطاقة الشمســية املركبة بنهاية 
العام املاضي، بحسب شركة أبحاث 

الطاقة ريستاد إنرجي.
ومن املتوقع أن تقود أملانيا نشر سعة 
أوروبا هذا  في  الشمســية  الطاقة 
الكبير على  العقد؛ نظرًا العتمادها 

إمدادات الطاقة الروسية وطموحات 
احلياد الكربوني حلكومتها االئتافية 

اجلديدة.
الروسية األوكرانية  كما تؤدي احلرب 
إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية، 
وســط اضطرابات سلســلة توريد 
الطاقة الشمســية؛ ففي الواليات 
املتحــدة، على ســبيل املثــال، قد 
تزيــد تكاليف مشــروع بقدرة 100 
ميغاواط على نطاق املرافق بنســبة 

%6 في عام 2022.
ورغــم ذلك، فــإن وود ماكنــزي ترى 
أن التحســينات فــي تكنولوجيــا 
الوحــدات النمطية واعتماد وحدات 
كبيــرة احلجــم فــي مشــروعات 
القدرة  وتوسيع  الشمسية  الطاقة 
التصنيعية، قــد توفر بعض الراحة 

للقطاع.
يُتوقع أن تؤثر قرارات السياسة خال 
الربع األول من عام 2022 في سلسلة 

التوريد العاملية للطاقة الشمسية؛ 
وعلى رأســها تعزيز التصنيع احمللي 

في الهند.
وفــي 25 آذار املاضــي، بــدأت وزارة 
التجارة األميركية حتقيًقا في واردات 
ألواح الطاقة الشمســية من 4 دول 
بجنوب شــرق آســيا وهي كمبوديا 
يتعلق  وفيتنــام،  وتاياند  وماليزيــا 
التعريفات  علــى  التحايل  مبزاعــم 
اســتخدام  خــال  من  اجلمركيــة 
معــّدات تنتجها شــركات صينية 
تخضع للرســوم اجلمركية من قبل 

أميركا.
ورغم أن نتائــج التحقيق لم تُعلن 
بعد، فإن التداعيات ظهرت ســريًعا؛ 
إذ تعرضت عّدة مشروعات للتأجيل؛ 
حيث إن الدول الـ4 تُشكل %85 من 
إجمالــي األلواح الشمســية التي 
الواليــات املتحدة عام  اســتوردتها 
2021، والبالغــة 21.8 غيغاواط، بل 

ارتفعــت احلصة إلــى %99 في أول 
شهرين هذا العام.

وترى ريســتاد إنرجــي أن نحو 17.5 
غيغــاواط من إجمالي مشــروعات 
الطاقــة الشمســية املقترحة في 
أميركا هــذا العــام )27 غيغاواط( 

ُعرضة للخطر.
أمــا بالنســبة إلــى الهنــد؛ فقد 
أعلنت احلكومة في شــباط املاضي 
دعــم 40 غيغــاواط مــن القــدرة 
التصنيعية اإلضافية، باإلضافة إلى 
األولي  التصنيع  لتطويــر  آخر  حافز 
للبولي ســيليكون والرقائق واخلايا 

الشمسية.
وفضــًا عــن ذلك، تخضــع جميع 
واردات الطاقة الشمسية في الهند 
األساسية  اجلمركية  الرســوم  إلى 
بنسبة %25 و%40 للخايا والوحدات 
الشمســية، على التوالي، بدًءا من 

نيسان املاضي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت كل مــن األردن واإلمارات 
ومصــر، عــن مرحلة جديــدة من 
العاقــات االقتصاديــة من خال 
الصناعيــة  الشــراكة  إطــاق 
التكامليــة لتنميــة اقتصاديــة 
استكشاف  ملواصلة  مســتدامة، 
اجملاالت  فــي  واالســتثمار  الفرص 
احليوية ذات االهتمام االستراتيجي 

املشترك للدول الثاث.
وبحســب ما جرى اإلعان عنه في 
مؤمتــر خاص بهذه الشــراكة في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي األحد، 
تتركز الشــراكة على االســتثمار 
فــي 5 قطاعات صناعية تشــمل 
واألســمدة  واألغذيــة  الزراعــة 
واألدويــة واملنســوجات واملعــادن 
والبتروكيماويــات، لتعزيز التنمية 
التكامــل  االقتصاديــة وحتقيــق 
الصناعي وتكامل ساسل القيمة 

بني األردن واإلمارات ومصر.
وتتعــزز هذه الشــراكة من خال 
االستفادة من املزايا الصناعية في 

الــدول الثاث، وتطويــر مجاالتها 
االســتراتيجية  األهداف  لتحقيق 
النمو  تشــمل  والتي  املشــتركة 
صناعــات  وتطويــر  املســتدام، 
تنافســية ذات مســتوى عاملــي، 
ذات  التصنيع  قطاعــات  وتعزيــز 
القيمــة املضافة، إلى جانب توفير 
ساســل توريد مضمونــة ومرنة 
وتعزيز منو ساسل القيمة والتجارة 

وتكاملها بني الدول الثاث.
وتأتي الشــراكة اجلديــدة امتدادا 
للعاقــات االقتصادية القوية بني 
اإلمارات ومصر من جانب واإلمارات 
واألردن مــن جانــب آخــر، كمــا 
تتماشــى مع رؤية اإلمارات لتعزيز 
دور القطــاع الصناعــي وربطــه 
بالتكنولوجيــا باعتباره واحدا من 
أهم املكونات االقتصادية ويحظى 
باهتمــام احلكومة التي تســعى 
جلذب االســتثمارات اخلارجية إليه، 
احلديثة  التكنولوجيا  واســتقدام 
التي ترفده بعوامل التنافسية مع 

القطاعات الصناعية العاملية.

كمــا تعد هذه الشــراكة منصة 
على  وترتكز  املســتقبلي  للتعاون 
الصناعة  وتطوير  االنفتــاح  تعزيز 
وتبادل املنافــع االقتصادية، وتبادل 
اخلبــرات، وتعــد أساســا إلقامة 
الكبيــرة  الصناعيــة  املشــاريع 
توفير  في  يســاهم  مما  املشتركة، 
فرص العمل وتعزيز منو الناجت احمللي 
وتنويع االقتصــاد وحتقيق منوا قويا 

في الصادرات.
واستقبل الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس اإلمــارات، كا من 
بشــر  األردني،  الوزراء  رئيس  رئيس 
الــوزراء املصري،  اخلصاونة، ورئيس 
يزوران  اللذين  مدبولــي  مصطفى 
اإلمــارات لإلعان عن “الشــراكة 
لتنمية  التكامليــة  الصناعيــة 
الدول  بني  مســتدامة”  اقتصادية 

الثاث.
وبحسب وكالة أنباء اإلمارات رحب 
الشيخ محمد بن زايد، خال اللقاء 
الذي جــرى بقصر الشــاطئ في 
أبوظبي برئيســي الــوزراء األردني 

إلى  حتياته  وحملهمــا  واملصــري 
امللك عبد اهلل الثاني والرئيس عبد 
لألردن  السيســي، متمنيا  الفتاح 

ومصر  مزيدا من التقدم واالزدهار.
وأشــاد الشــيخ محمد بــن زايد  
التكاملية”  الصناعية  “بالشراكة 
مؤكدا أنها خطوة رائدة ســتعود 
باخلير والنماء على شــعوب الدول 

الثاث.
وقال الشــيخ محمد بــن زايد إن 
العالم  يشــهدها  التي  التغيرات 
الشــراكات  تعميــق  تســتدعي 
االقتصادية بني دول املنطقة العربية 
وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما 
واســتثمار  تكاملها  وتعزيز  بينها 
امليزات النوعيــة لكل دولة، بهدف 
وتقوية  املستدامة  التنمية  حتقيق 
املشتركة  للتحديات  االســتجابة 
واألزمات العاملية وتوسيع االعتماد 
على الــذات خاصة في القطاعات 
احليوية ذات الصلة باألمن الوطني 
والطاقة  والصحــة  الغــذاء  مثل 

والصناعة وغيرها.

“أويل برايس: ترجيحات بارتفاع أسعار النفط
ما بين 130 - 140 دوالرا هذا الصيف

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن سوق العراق لألوراق املالية، يوم االحد، عن 
تداول أســهماً بقيمة جتاوزت خمسة مليارات 

دينار خال األسبوع املاضي.
وقال الســوق في تقرير لها إن “عدد الشركات 
املتداولة أســهمها خال االسبوع املاضي بلغ 
46 شركة مســاهمة، فيما لم تتداول أسهم 
43 شــركة بســبب عدم تاقي اســعار أوامر 
الشــراء مع أوامر البيع، فيما يســتمر توقف 
14 شــركة لعدم تقدمي اإلفصاح من أصل 103 

شركات مدرجة في السوق”.
وبني أن “عدد األسهم املتداولة بلغ ثاثة مليارات 
و854 مليونــاً و139 ألف ســهم بقيمة مالية 
بلغت خمسة مليارات و550 مليوناً و141 ألف 
دينار من خال تنفيذ 1902 صفقة”، مشــيرا 
الى أن “مؤشر األســعار املتداولة ISX60 أغلق 
انخفاضا بنسبة  على 566.85 نقطة مسجاً 

%1.22 عن إغاقه في اجللسة السابقة”.
واشــار الى ان “عدد األســهم املشــتراة من 
املســتثمرين غير العراقيني لألســبوع املاضي 
بلغ 169 مليون ســهم بقيمــة مالية بلغت 
637 مليون دينار من خــال تنفيذ 25 صفقة، 
فيما بلغ عدد األسهم املباعة من املستثمرين 
غير العراقيني 146 مليون سهم بقيمة مالية 
بلغــت 373 مليون دينار مــن خال تنفيذ 106 

صفقات”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي بشكل طفيف ،امس  األحد، 
في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما 

استقرت في اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
املركزية في بغداد، ســجلتا صباح  واحلارثية 
اليوم 148200 دينــار عراقي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما ســجلت اســعار البورصة امس االول 
السبت 148175 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
األحد، أن صــادرات العــراق النفطية ارتفعت 
خال االســبوع املاضي لتصل الى معدل 282 

الف برميل يوميا.
“متوســط  ان   ، تقريــر  فــي  اإلدارة  وقالــت 
االســتيرادات األمريكية من النفط اخلام خال 
األســبوع املاضي من ثماني دول بلغت 5.886 
مايني برميــل يوميا مرتفعة مبقــدار 5 آالف 
برميل باليوم عن األســبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5.881 مايني برميل يوميا”.
واضافت ان “الصادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغت معدل 282 ألف برميل يوميا االســبوع 
املاضي، مرتفعــة مبقدار 40 الــف برميل عن 
االســبوع الذي ســبقه والبالغ متوسط 242 

الف برميل يوميا”.
واشارت الى ان “اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا 
خال األســبوع املاضي جاءت من كندا ومبعدل 
بلغ 3.498 مايني برميل يوميا، تلتها املكسيك 
مبعدل 872 الف برميل يوميا، وبلغت االيرادات 
النفطية من السعودية معدل 588 الف برميل 
يوميا، ومن ثم االكوادور مبعدل 250 الف برميل 

يوميا.

البورصة تتداول أسهمًا 
بقيمة خمسة مليارات 

دينار في أسبوع

ارتفاع طفيف في أسعار 
صرف الدوالر في بغداد 

صادرات البالد النفطية 
الى أمريكا تبلغ  نحو 300 

ألف برميل يوميا

سعة الطاقة الشمسية عالمًيا قد تتجاوز 1000 غيغاواط هذا العام

األردن واإلمارات ومصر..مرحلة جديدة في مساعي التكامل الصناعي

االثنني 30 آيار 2022 العدد )4905(

Mon. 30 May. 2022 issue )4905(



7 االثنني 30 آيار 2022 العدد )4905(اعالن

Mon .30 May. 2022 issue )4905(

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل في الدورة
العدد العمومي/
السجل/

إعالن
الى السيد/ مروه غازي محمد علي عنوانه: م/ االعظمية م 314 ز8 د15

جهة اإلنذار
بناًء على اإلنذار املوجه من قبل كاتب العدل في الدورة املرقم 7785 في 2022/4/7

سبق واشتريت منك الدار املشــيد على القطعة املرقمة بالقطعة )5/13( واملقاطعة )32( باملساحة 
املذكــورة في العقد املبرم بيننــا والبالغة )50 م2( علما ان جنس العقــار ملك صرف زراعي ببدل بيع 
املذكور وقدره )35,000,000( خمســة وثالثون مليون دينار عراقي( وقد استلمت مني كامل بدل البيع 
مبوجب العقــد املبرم بيننا بتاريخ )2022/3/23( ولعدم متكنك من نقــل امللكية اآلن فإني أنذرك بنقل 
ملكية املســاحة املباعة املذكورة بالعقد املبرم واملذكور في هذا اإلنذار حاملا تسمح التعليمات دائرة 

التسجيل العقاري بنقل امللكية
املنذر
رجاء حسن حميد

رقم الهوية: الرصافة 00053445 س 657م صحيفة 177 في 2013/7/22
عنوان/م/ السيدية م 823 ز45 د26 استمارة 66432
الشهادة: 691962 احملفظة 83925 في 1973/7/10

عند ذهاب املبلغ القضائي من مركز شــرطة االعظمية على عنوانكم تعذر علينا تبليغ املدعوة مروة 
غــازي محمد علي حيث تبني  انها تركت محل ســكناها وارحتلت الى جهة مجهولة وحســب ادعاء 
شــاغل الدار املدعو كرار ناظم محمد وعليه شــرحت ذلك بتاريخ 2022/4/17 مبوجب الكتاب املرقم 
6097 فــي 2022/4/21 الصادر من مركز شــرطة االعظمية لذا تقرر تبليغك بالنشــر في صحيفتني 

محليتني
الكاتب العدل

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1711
التاريخ: 2022/5/29

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عــن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدنــاه العائدة الى مديرية 
بلدية املوفقية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية املوفقية خالل فترة )15( خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

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

شركة غاز الشمال
تنويه

إحلاقنا بإعالن شــركة غاز الشمال املنشــور في صحيفة الصباح اجلديد رقم الطلبية 
]2021/ 2334 و2022/ 2360[ بالعدد )4899( في 2022/5/22 حيث ورد في حقل املواصفات.

  Desicane خطأ 
Desicant الصحيح

Sleves  خطأ 
Sieves  الصحيح

Second Extension Announcement for Tender No: 015-SC-22-EBS 
Providing EPCC Service of Metering Skid Erection and Installation

 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, 
as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Providing EPCC Service of Metering Skid Erection and Installation
Tender No.: 015-SC-22-EBS 
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above for the First Time. All the companies who have the 
ability and experience can participate in this tender and contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 
from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project of Providing EPCC Service of Metering Skid 
Erection and Installation. The contractor shall supply all materials, labor, supervision, services, transport, testing devices, 
crane, tools and all consumable materials for each item of expense necessary for engineering, procurement, construction, 
commissioning and hand-over including all required QA/QC documentation necessary for the Project. Contractor shall do 
survey and coordinate with SE department and OM department before engineering.
The Detailed scope of work Shall refer to ITB 
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun 
panyoujun@ebspetroleum.com and Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com & CP@ebspetroleum.com and submit the following 
documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax receipt, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 2:00 PM 25th May 2022 based on the ITB documents. Now the tender is extended till 2:00 PM 8th 
June 2022
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Ni Dawei Email: nidawei@ebspetroleum.com.; Mr. Pan Youjun panyoujun@ ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 14754
التاريخ: 2022/5/29

إعالن ألول مرة 
,) ت 2 – ت3  ( اعالن ثاني لعدم االستجابة للمعايير, ت -4  اعالن ثاني لعدم حصول راغب  

على حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغيرة                                

1. يسر ديوان محافظة واسط/ قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة 
لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة في اجلدول أدناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، املستقبل(.
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واسط/ قسم العقود( خالل )أوقات الدوام الرسمي( 

او وفقا للبريد اإللكتروني cd@wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو مطلوب في ورقة بيانات العطاء.

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشــر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى( ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح 

العطاءات(.
7.  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف 2022/6/12 وهو 
)تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
التالي )واســط/ الكوت/ شــارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الســاعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )االحد( 

املصادف 2022/6/12.
8. كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة( معنون إلى محافظة واســط/ اإلدارة العامة واحمللية 
)نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد اإللكتروني 
للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي 
من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفه يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي 

التنويه.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق يتم شراء وثائق املناقصة وتسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة 
من كاتب العدل الحد املساهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي 
تظهر حق التوقيع عنها( كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة ولتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء 

داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة ويستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن.
10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فإنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة  
         ذلك عند التقدمي.

12.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

14. جلهة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق املناقصة غير قابل للرد.
15. على مقدم العطاء إرفاق cd  يتضمن )كشــف احلســاب/ التأمينات األولية/ استمارة تقدمي العطاء/ القســم الرابع. ويجب ان يكون العطاء مفهرست مع 

خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملء القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء 
16. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذة ووفقا للكادر املطلوب في القسم الرابع ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق أي عقد ويعد من شروط 

املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع اإللكتروني www.wasit.iq، ويعتبر تبليغا رسميا.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

رقم      ت
اسم املناقصةاملناقصة

الكلفة 
التخمينية

)دينار(

مدة االجناز

بااليام

مبلغ ضمان 
العطاء
)دينار(

ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف
)دينار(

تاهيل الشبكة الكهربائية جلزء من احلي العسكري املرحلة االولى في قضاء 12022/12/30
644,371,50014019,331,145احلي

العاشرة/

كهربائي
150,000

150,000عاشرة كهربائي647,857,90024019,435,737مشروع إيصال التيار الكهربائي الى حي السالم اجلزء الثاني في قضاء الصويرة22022-12-4

150,000تاسعة كهربائي874,807,15027026,244,214إيصال التيار الكهربائي الى حي القدس في قضاء الصويرة32022-12-5

إيصال التيار الكهربائي الى جزء من حي اجلوادين السكني مع فك االختناقات 42022-12-6
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حي الزهراءمدة االيجار12 م3712كشك5
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اصدارات

استذكار

الصباح الجديد ـ متابعة:
تســتعيد صفحتنا الثقافية، شــخصية 
ثقافية عربيــة أو عاملية مبناســبة ذكرى 
ميالدها، فــي محاولة إلضاءة جوانب أخرى 
من شــخصيتها أو من عواملها اإلبداعية. 
حيث صادف يوم أمس التاســع والعشرين 
من أيارذكرى ميــالد املغنية العراقية زهور 

حسني. )1964 – 1924(
حســني  واملطــرب  الباحــث  يُخصــص 
األعظمي فصالً كامالً مــن كتابه »املقام 
النساء-دراســة حتليلية  بأصوات  العراقي 
فنية نقديــة لتجربة املــرأة العراقية في 
الغناء املقامي« لتناول جتربة زهور حســني 
التي حّل يوم أمس األحد ذكرى ميالدها، في 
غنائها املقامات التي ظّلــت فناً محتكراً 

للرجال حتى بدايات القرن املاضي.
ويلفــت إلى أن املغنيــة العراقية )1924 – 
1964( بــرزت في مرحلة شــهدت ظهور 

مؤدين جدد في العراق ساهموا في جتديد 
األغنية ومنهم سليمة مراد ومائدة نزعت 
وعفيفة إسكندر وناظم الغزالي ويوسف 
عمر وعباس جميل ورضــا علي، مبّيناً أن 
زهور حســني أضافت تعابيــر جديدة في 
األداء املقامي رغم أنهــا لم تؤد املقامات 

كاملة.
لــم تكمل حســني املولــودة فــي حّي 
الكاظمية البغدادي دراستها ولم تتعّلم 
أصول الغناء أيضاً بشكل منتظم، حيث 
بــرزت موهبتها في أداء بعــض األغنيات 
املناســبات  هامــش  علــى  الشــعبية 
االجتماعية فــي حضور نســائي غالباً، 
املدائح  فــي  وكذلك  واخلتــان  كاألعراس 
النبوية والدينية، لكنها كانت تســتمتع 
منذ صغرها إلى أســطوانات لقّراء املقام 
العراقي من أمثال جنم الشيخلي، ورشيد 
القندرجي، وحســن خيوكــة، وكذلك أم 
كلثــوم وفريد األطرش وأســمهان، التي 
كان ميتلكها زوج والدتها الذي شــّجعها 
بدوره على الغناء، حتــى وجدت طريقها 

لــدار إذاعة بغداد، بعد أن اســتمع إليها 
الشــقيقان صالــح وداود الكويتــي، من 
أبرز رّواد الغناء العراقي، وحتمّســا بشدة 

لصوتها.
1942، قّدمهــا صالح الكويتي  وفي عام 
للمشــاركة بأولى حفالتها الغنائية في 
اإلذاعة، والتــي كانت تّبث علــى الهواء 
مباشرة ملدة ساعة يومياً، ليبدأ صعودها 
ضمن فترة شــهدت منافسة شديدة بني 
الفنانني فــي أداء ما اصطلــح عليه في 
العراق أغنية املدينة وأغنية الريف، حيث 

برعت في أداء كليهما.
ورغم أن زهور حسني اتسمت في بداياتها 
التعبير  والبســاطة فــي  األداء  بفطرية 
إال أنها تطــّورت مع تقدميهــا أغاني من 
تلحني عباس جميل، ومنها »آني اللي أريد 
أحكي«، و«يا أم عيون حراقة«، وجيت ألهل 
الهوى«، لكن ظّل أثر تلك الفطرية حاضراً 
كما يشــير العديد من النقــاد، ما منح 
صوتها أســلوباً مغايراً عن فنانات جيلها 

اللواتي تدّربن على أصول الغناء.

وشــّكلت أغنية »غريبة من بعد عينك يا 
ميه« التي حّلنها جميل أيضاً، نقلة نوعية 
في جتربة زهور حسني التي قّدمت خاللها 
قصيدة ظّلــت فــي أدراج ملحنها فترة 
طويلة ألن الغناء لــأم لم يكن رائجاً في 
الغناء العراقي آنذاك، غير أنه اســتجاب 
لطلب زهور التي أرادت تقدمي أغنية تخليداً 
لوالدتهــا التــي رحلت في تلــك الفترة، 
وتقــول كلماتها »غريبة مــن بعد عينك 
يا ميــه/ محتارة بزماني/ يــا هو الي يرحم 
بحالي يا ميه/ لو دهري رماني/ حاكيني .. يا 
ميه/ فهمني .. يا ميه/ غريبه من بعد عينك 
.. يا ميه/ محتاره بزماني/ قلبي لو فرح انتي 

فرحتي/ قبلي يا حبّيبة«.
في األربعني من عمرها، رحلت زهور حسني 
إثر تعرضهــا حلادث وهي تقود ســيارتها 
لزيــارة قريــب لهــا موقوف في ســجن 
الديوانية، تاركة وراءها عشــرات األغاني 
التي أّدت فيها مقامات العنيسي واحملبوب 
واملستطيل، وتركت أثراً في تاريخ األغنية 

العراقية احلديثة.

»جاذبية األفالم« ملروان ياسني الدليمي
صدر حديًثا عن دار نشــر غيداء في األردن، كتاب 
بعنــوان »جاذبية األفالم« للناقد مروان ياســني 
الدليمي، يتناول بالنقد مجموعة أفالم ســبق 
أن ترشــحت خالل األعوام األخيــرة لنيل جائزة 
إلى جانب مقدمة موجزة  األوسكار األميركية، 
تنــاول فيها املؤلف بالتحليــل طبيعة الفيلم 
األميركــي واختالفه عن الفيلــم األوروبي من 

حيث البنى الفنية واألساليب.
يشير املؤلف في مقدمة كتابه إلى أن »تركيزه 
في القراءة النقدية ذهب باجتاه االهتمام بالبنية 
الفنية للشــريط الســينمائي بدرجــة أولى، 
إضافــة إلى مالمســة احملتوى الــذي تتضمنه 
رســالة الفيلم، لكن تبقى مســألة دراســة 

التقنيات، التي يلجأ إليها اخملرجون في ســرد 
أفالمهم هــي التي حتظــى بأولويــة خاصة 
لديه« مضيفا أن »اكتشــاف قيمــة الفيلم 
الســينمائي لن تتحقق إذا لم يتوصل املتلقي 
إلى أســرار اللعبة الفنيــة التي أتقن صنعها 
مخرج الفيلم، وكلما توســعت دائرة التلقي 
في فهم التقنيات املستخدمة في خلق بنيته 
الفنيــة، ارتقــت ذائقة املتلقــي، بالتالي هذا 
ســيؤدي إلى أن يرتقي اخملرجــون في أعمالهم 
املقبلة، مبعنى أن صناع األفالم ســيضعون في 
اعتبارهم أن املتلقي قد جتاوز في ذائقته ما هو 
معطى له من نتاج، وهذا سيفرض عليهم أن 
يعيدوا النظر في أسرار اللعبة الفنية، وتكوين 

وظائف جديدة في بنية أفالمهم«.
*******

»في املفاهيم املعياريّة الكثيفة..« حســام 
الدين درويش

صدر حديًثا عن الشــبكة العربيــة لأبحاث 
والنشر كتاب »في املفاهيم املعيارّية الكثيفة.. 
العلمانية، اإلسالم »السياسي«، جتديد اخلطاب 

الديني« للكاتب حسام الدين درويش.
كتــب الدكتــور ســاري حنفي فــي مقدمة 
الكتاب: »يؤمن الدكتور حســام الدين درويش 
أن هنالــك دينامياٍت داخليــًة ومحليًة جعلت 
من الثورات العربيــة حلظات »معرفية« هامة، 
حيث انتقل اجلدل من صالونات فكرية ضيقة 
إلــى جدل مجتمعــي حول قضايــا في غاية 
العلمانية، اإلسالموية، اإلسالم  األهمية، مثل 
السياســي، جتديد اخلطاب الدينــي.. إلخ. في 

محاولة لفهم الشــروخ بــني نُخٍب تتخاصم، 
وفي أحســن األحوال تتجاهل الواحدة األخرى، 
ث معهــا. إنه أيًضا عمل للخروج من  وال تتحدَّ
رؤًى ثقافويــة، فهو على حــق بتبيانه حملدودية 
األطروحة القائلة بأن »إصالح أو جتديد اخلطاب 
الدينــي هو الطريــق أو الشــرط املمكن و/أو 
الضروري لتحقيق اإلصالح السياسي الساعي 
إلى الدميقراطية«. فحســب درويش »اإلصالح 
واالقتصادي هو شــرٌط لإلصالح  السياســي 
أو التجديد الديني، ال العكس. وفي »أحســن 
ر إمكانية  األحــوال«، ميكــن تخيُّــل أو تصــوُّ
اإلصالحــات املتوازية واملتكاملــة، في اجملاالت 

الثالثة املذكورة«.
ا فــي تفكيــك وأَْفَهمة  »الكتــاب غنــيٌّ جدًّ
مفاهيم كثيرة تدور حول العلمانية، واإلسالم 

السياســي، وجتديــد اخلطاب الدينــي، ويقوم 
خاصة بعمل جنيولوجيٍّ مهــمٍّ حول كيفية 
دخول التفكير في العلمانية إلى العالم العربي 
وتشكل املوقف العلمانوي )...(، وسأترك القارئ 

لالستمتاع بقراءة هذا الكتاب، والذي يشّكل، 
ا،  في رأيي، اختراًقا معرفيًّا وإبستمولوجيًّا مهمًّ
في الفلســفة السياســية، وعلم االجتماع 

الديني«.

»جاذبية األفالم« و »في المفاهيم المعيارّية الكثيفة«

زهور حسين.. ذاكرة للمقام العراقي

قراءة

ال قيمــة له بالســخرية منــه.« وهذا 
يهمل  املقاومــة.  إلى  يدعــو  التحليل 
أدورنو معيار الســخرية املهم، واملركزي 
التي  الواســعة،  الثقافية  الهتماماتنا 
تسمح لنا في الوقت ذاته أن نستعمل 
ونرفض النتاجــات الهابطة التي حتيط 
بنا. وهــو يرفض أيضاً أن يــرى أي تدرج 
في الثقافة الشــعبية – ما يبدو لنا أنه 
ذكاء اجليرشــونز واالرجتــال احلر للويس 
أرمسترونغ أو الشــهادة املوثقة لبيلي 
هوليدي تتالشى بالنسبة إلى أدورنو في 

الصفعة الشديدة للعمل الهابط.
في رواية »دكتور فاوست« لتوماس مان 
يعزف مدرس املوسيقى لطالبه معزوفة 
بيتهوفن  رقــم 111 ســوناتا البيانو . 
وبينمــا هو يعــزف كان يتكلم ويصرخ 
ويتمتم، معلقاً على املوســيقى جامعاً 
كل تلــك املالحظات الفظــة مع تلك 
يبتدع قصائد غنائية،  إنه  املتســامية. 
ويغني مع فيض املوســيقى موضوعات 
من العالم اآلخر. إنه يكشــف كيف أن 
ملحوظة واحدة متنح »إنســانية بالغة 
القــوة« بناء على إشــارة موســيقية 
بســيطة. وهو ينســج تأمــالت حول 
الذاتية واملــوت والثقافة والبربرية. لكن 
تأثير كريتشــمار يذهب إلى ما هو أبعد 
من صفه الروائي. إنه في احلقيقة صوت 
الفيلسوف األملاني أدورنو الذي كان مثل 
توماس مان مهاجراً إلى كاليفورنيا خالل 

األربعينيــات. كان مان قد أدرك أن كتابة 
أدورنــو »دقيقة وعميقــة« وأن معرفته 
املوســيقية »مذهلــة«. كان أدورنو قد 
درس التأليف املوســيقي مع ألبان بيرغ 
إدوارد ستيوارمان، وقد  البيانو مع  ودرس 
عــزف القطعة 111 ملــان. كان لتعليم 
أدورنو األثــر الكبير على مان مثلما كان 

تأثير كريتشمار على تالمذته.
اآلن وبعد نصــف قرن، فإن تأثير أدورنو ال 
يضمحل، ويســتمر في النمو. كان مرة 
قد اشــتهر من خالل تأكيده عام 1949: 
»أن تكتب الشــعر من بعد أوسكويتز 
شيء بربري«. كان صديقاً لوالتر بنيامني 
وزميل ملاكــس هوركهاميــر في معهد 
البحث االجتماعــي. وتضم أعماله 23 
صفحة،  آالف  و10000وعشــرة  كتابــاً 
تتضمن نظرية نقدية ودراسات جمالية 
ونظريــة سياســية. ولكن لدراســاته 

املوسيقية أبلغ األثر.
وفــي احلقيقة ليس ثمة شــخص آخر 
غيــره قد أثــر في علم املوســيقى في 
املاضية.  العشــرين سنة  أميركا خالل 
وآخر كتاب له »مقاالت حول املوسيقى 
حررها  قد  كان  كاليفورنيــا(،  »)جامعة 
بعد التدقيق والتعليق ريتشــارد ليبرت، 
استاذ الدراسات االجتماعية في جامعة 
مينوسوتا، سوف يصنف ذلك اإلجناز بأنه 
األكثر متيزاً، فضالً عن الترجمات اجلديدة 
من قبل سوزان جيلبسي ملقاالت تتعرض 
ملسيرة أدورنو، منذ اختباره في عام 1929 
التي  ألوبرا بيرغ »ووزيك« وحتى املقاالت 
وفاته  التي سبقت  الســنة  كتبت في 
في سنة 1969. يبدو الكتاب كأنه نص 
مدرسي أعد على عجل عن مثابرة أدورنو 
املصادر  املتزايــدة. ومن خالل عالمــات 
الثانوية الواردة، يكاد يكون الكتاب كله 

قد جاء من مقاالت العقدين األخيرين.
قبل هذا النمو مدهش يكاد وجود أدورنو 
املتحدة  الواليــات  في  معدومــا  يكون 
قبل الثمانينيــات. وقد جعلته صبغته 
املاركســية منبــوذاً؛ كمــا أن انحيازه 
آلفاق الفن جعله بعيدا عن أذواق طالبه 
الراديكاليــني. لقد عثرت على أدورنو في 
وسط الســبعينيات بالصدفة احملضة. 
مــن النادر أن يورد ذكــره وليس ثمة من 
يناقش أفكاره. وليس سوى بعض الكتب 
القليلــة مثل، »فلســفة املوســيقى 
احلديثة« و »سوســيولوجيا املوسيقى« 
كانت قد ترجمت وهي صعبة ومعقدة.

لكن ما يفاجئ اجلهلة أنها متتلك أيضاً 
اإليحاء. وجزئياً كان ذلك بسبب أن أغلب 
علم املوسيقى في الســبعينيات كان 
شكلياً وحتليلياً؛ كان الدارسون يحيطون 
ببناء العمل من اخلــارج، ليتعرفوا على 
أسلوبيته السابقة والالحقة، ومن خالل 
واسعا.  ثقافياً  ذلك يستدعون ســياقاً 
إن النقد املوســيقي كان يفعل الشيء 
الصفات  بحصافة  فيطبقون  نفســه، 
علــى املؤلفــات ويقارنــون العــروض 

املوسيقية بوسواسية.

لكن ال أحد من هذه قد طرح الســؤال 
األشــد إحلاحا. ملاذا هنالــك القليل من 
والقليل  املعاصرة  للموسيقى  العروض 
كذلك من احلــب إليها؟ ملاذا ينشــغل 
اجلمهــور على نحو مهووس بتكرار مآثر 
القرن التاســع عشر؟ ملاذا يبدو تراث فن 
املوســيقى أقل مركزية شيئاً فشيئا؟ 
ما هي نتيجــة التصادم بني تكنولوجيا 
أهمية  هي  واملوسيقى؟ما  التسجيالت 
تلك األصوات املوسيقية اجملردة؟ وما هي 

معانيها؟
كان أدورنو قد أخذ هذه األســئلة على 
محمل اجلــد وكانت نظرتــه ثاقبة في 
األغلب. لــو أننــا ركزنا االنتبــاه على 
تفاصيل املوســيقى، كمــا يقترح، في 
األســاليب التي تتشكل فيها العبارات 
وتبنى التآليــف، عندها نبدأ برؤية ليس 
أنظمــة للحبــال الصوتية وســطوراً 
حلنية فحسب، بل أساليب في التفكير 
وأســاليب في بناء نظــام. ومثل األدب، 
ميكــن للموســيقى أن تختبر من خالل 
العالــم الذي ترســمه واألفــكار التي 

ألدورنو  بالنســبة  ذلك  وأضحى  متثلها. 
دراما فكرية، موســيقى شكل مبرمج. 
تتضمن كذلك معان سياســية،  وهي 
ألن املوســيقى تبني مجتمعاً للصوت، 
لــه قوانينه وحرياتــه وقناعاته اخلاصة 

وفوضاه.
على الرغم من ذاك فإن تفسيرات أدورنو 
ليســت موفقة على الدوام. فقد تكون 
النطاق  ذلك  )وهــو  غنوصية  طروحاته 
األنطولوجي الذي يقــع ما بعد الذاتية 
وهــو يعرض كونه ســيطرة ذاتية على 
الطبيعة التي اكتملت على أنها مجرد 
تكنيــك«( أو سياســية متبلــدة جداً 
)لو اصغينــا إلى بتهوفن ولم نســمع 
أي شــيء عــن البرجوازيــة الثورية … 
فســنفهم بتهوفن ليس أفضل ممن ال 
يســتطيع متابعة املضمون املوسيقي 
النقي فــي مقطوعاتــه.«( لكن أدورنو 
ينجح في أن يعيد املوسيقى إلى العالم 
مبيناً أن ثمة الكثير مما يبنى في املراهنة 

على أصواتها.
وســاعد هــذا أيضــاً في حتويــل علم 

باحث موسيقي  أول  املوســيقى. وكان 
معاصــر قد ركــز على أدورنــو هي روز 
روزنغارد ســوبوتنك، أستاذة املوسيقى 
في جامعة براون التــي بدأت في نهاية 
السبعينيات بنشــر بحوث عن عناوين 
أدورنو وكانــت وبتهوفن. ومن هنا  مثل 
فقد عــدت أهمية أدورنو مســلم بها، 
وفتحت الطريــق أمام باحثني مثل مثل 
لورنس كرميــر وليديا غوهر. وامتد تأثيره 
إلى ما هو أوســع إلى حقول أكثر إثارة 
للنزاع فــي األعراق واألجناس ودراســة 

الطبقات االجتماعية.
إن الصعوبــة تكمن بالطبع في معرفة 
متى يكتشــف اإلنســان األفــكار في 
املوســيقى ومتى يقحم األفكار عليها. 
ميكنني فحســب أن أشير إلى مشكلة 
واحدة. لقد آمن أدورنو، كونه ماركسياً، 
علــى الرغــم مــن خصوصيــة ذلك 
لديه، أن املوســيقى حــري بها أن تكون 
»تقدمية«من الناحية السياسية. وهذا 
ما كان يعني، كمــا أوضح، أن عليها أن 
تعبر عن املعاناة وعن جذورها في اجملتمع 
البرجوازي مــن دون أن تندفع بقوة نحو 
العاطفة أو شــدة االنفعال بالتسامي 
اللهو. فبالنسبة ألدورنو،  البحث عن  او 
تكــون التعبيرية املؤملة في موســيقى 
شــوينبرغ هي ما يســتحق أن يحكى 
عنه، بينما ال تســتحق ذلك اختالقات 

سترافنسكي في التموجات التقنية.
ولكــن متى يتأســس ذلــك النوع من 
تعابير  تكون  ملاذا  »التقدمي«؟  املستوى 
املعاناة وتوكيــدات القهر هي املقاييس 
األساسية للتوثيقية؟ أال توجد مظاهر 
أخرى للتجربة البشــرية من املمكن أن 
تلهــم الروح الفنية؟ وهل ثمة ســبيل 
واحد فحسب للتوثيق ميكن أن يتعامل 
مع املعاناة؟ في عمل باخ »آالم القديس 
ماثيو« يأتي اخلالص عبر معانقة األلم – 
وهو ما قد يقول عنــه أدورنو، بأنه وهم 
مختلفة.  تاريخيــة  للحظة  التراجــع 
ولكن ثمــة املزيد مــن االحتماالت في 
السماء واألرض املوسيقية أكثر مما حتلم 

بها فلسفة أدورنو.
إن لدى أدورنو، بالطبع، الكثير من القراءات 
والنظريات املوحية واملدروسة حول تاريخ 
وتأثيرات  املوسيقية  واملعرفة  املوسيقى 
التكنولوجيا. وثمة حتى شــيء بطولي 
الفلســفي. ولكن ثمة  حول مشروعه 
كذلك ما هو عكس ذلك. فبينما يشفق 
القرن  التراث الفني املوسيقى في  على 
التاسع عشر والقرن العشرين، متأسياً 
على هامشــيته متضايقاً من معانيه، 
فهو من الناحية األخرى يحاول مرة بعد 
أخرى، إزالة العالــم البرجوازي املكافح 

واملشاكس الذي أبدعه. 

* حترير : ريتشــارد ليبرت ـ عن مطبعة 
جامعة كاليفورنيا

                                                   

ترجمة: سهيل نجم 

املوســيقى في أساســها فــن تعبيري 
مشــابه للغة، علــى الرغم مــن أنه ال 
يتحدث عن مفاهيم أو أشــياء محددة. 
وباملعنى  املوســيقى،  فــإن  وباألحــرى، 
الصوفــي اجلزئي، »متيل إلى التســمية 
النقية، إلى الوحدة الكاملة بني الشيء 
وحتى  بيتهوفن  منــذ  ولكن  والعالمة.« 
شوينبرغ، بدأ شعور املؤلفني املوسيقيني 
يزداد نحو ما يرون ما البد لهم من التعبير 
عنه – وهو التعبير عن االغتراب املتنامي 
للفرد داخــل اجملتمع - بات ال ينســجم 
مع اللغة املوســيقية التــي ورثوها. إن 
يعودا  لم  التقليدي  والشــكل  النغمية 
مالئمني للمعنــى املتصاعد لأزمة التي 

أنتجها العالم الرأسمالي«.
تعد املوســيقى الشــعبية، بالنســبة 
ألدورنو، شــيئاً مضاداً للموسيقى، نتاجاً 
يقحم في حناجر املستهلكني السلبيني 
لصناعــة ثقافية مكرســة للربح. إنها 
ليســت بديالً للموسيقى اجليدة بل هي 
اخملدر والســم. »كما أن الدور الذي تلعبه 
املوســيقى املعاصرة الواسعة االنتشار 
على نفسية الناس العاديني يعد ارتدادياً 
يبتعدون  ال  فهم  بالنســبة لضحاياها. 
عن املوســيقى األكثر أهمية فحســب، 
بل يثبتــون بالدتهم العصابية ..« وبينما 
يتطلب فن املوســيقى البراعة والتنوير، 
تكــون املوســيقى الشــعبية مقولبة 
ومألوفة: »املؤلف يصغي إلى املستمع.« 
ويرى التحليل املاركســي في جوهر هذا 
أن مثل هذه املوسيقى تخدير للجمهور، 
وتشــجع على املتعة الزائفة في وسط 

يأس واغتراب. 
إن االســتمتاع باجلــاز نوع من   
الوعي املزيف: كمــا »إن وهم التفضيل 
كونها  اخلفيفة  للموسيقى  االجتماعي 
اجلادة مبني على  للموسيقى  معاكسة 
تلــك الســلبية التي جتعل اســتهالك 
املوســيقى اخلفيفة يناقــض االهتمام 
الذين يستهلكونها.«  املوضوعي ألولئك 
إن الغضب الذي في هذا النقد يقود أدورنو 
إلى النفاذ إلى حتليل تفصيلي للطريقة 
التي تنتج فيها املوســيقى الشــعبية 
وتباع وتسمع. ففي الكتابات التي كتبها 
يتوصل  واألربعينيــات  الثالثينيــات  في 
إلى حتليل »يحط من شــأن«-- مبيعات 
األغانــي الناجحة—في وصفــه الغريب 
لظاهرة بريتني سبيرز. إنه يوضح بقناعة 
ظاهرة »الكورنينس«- التقليد الســاخر 
مــن تيارات املاضي القريــب، األليفة ألي 
مراقب لذلك العرض في السبعينيات«- 
الذاتية: كذلك  كونه شــكل للكراهية 
املســتمعني الستثارة  أقحم على  الذي 
االنتقام فــي حلظة ارتخاء الضغط. لقد 
كوفئوا عــن »ذنبهــم« بالتغاضي عما 

قراءة في كتاب »مقاالت عن الموسيقى« لـ«ثيودور أدورنو« *

فيلسوف بحواريين جدد )في الموسيقى، ال في الفلسفة(

ليس ثمة شخص آخر غيره 
قد أثر في علم الموسيقى 
في أميريكا خالل العشرين 

سنة الماضية. وآخر كتاب له 
»مقاالت حول الموسيقى 

»)جامعة كاليفورنيا(، 
كان قد حررها بعد التدقيق 

والتعليق ريتشارد ليبرت، 
استاذ الدراسات االجتماعية 

في جامعة مينوسوتا، 
سوف يصنف ذلك اإلنجاز بأنه 

األكثر تميزا

ثيودور أدورنو
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ملونشريط
قريبًا..نافورة في بغداد األولى
من نوعها واألكبر في البالد  

تنتظــر العاصمة بغــداد موعد إفتتــاح أكبر نافورة 
راقصة في نهر دجلة بطول 160 متراً وبارتفاع 65 متراً.

وسيكون املشــروع الواقع في شارع املسبح مبنطقة 
عرصــات الهندية وســط بغــداد متنفســا جديدا 
ألهالي العاصمة وهي تقع ضمن مشــروع قرية دجلة 

السياحية التي سوف تفتتح خالل الفترة املقبلة.
ويتضمن املشــروع مســبحا شــتويا وصيفيا، وناديا 
صحيــا رياضياً ودار عرض ســينمائي كبــرى وقاعات 
للمناسبات وأخرى للمؤمترات واالجتماعات ،إضافة الى 

مطاعم ومقاٍه فاخرة.
كما يضم جلســات خارجية بإطاللة مباشــرة على 
النهر ومســاحات خضــراء وموقف ســيارات متعدد 

الطوابق.

كلبة War Pony تفوز بجائزة السعفة 
الذهبية في مهرجان كان

ينتظر عشاق السينما معرفة الفائز بجائزة السعفة 
الذهبية، وهي اجلائزة الكبرى ملهرجان كان السينمائي. 
لكن قبل يوم واحد من ذلك مت اإلعالن عن الفائز بجائزة 
سعفة الكلب في املسابقة غير الرسمية للمهرجان 

السنوي.
تُوجت بريتني، مؤخرا، بجائزة سعفة الكلب هذا العام 
بعد الظهور في فيلم )وور بوني( للمخرجة رايلي كيو، 
كأفضل كلب هذا العام. لــم تتمكن الكلبة بريتني، 
التي لعبت دور بيســت، من حضور احلفل. وتســلمت 
كيــو واخملرجة املشــاركة جينــا جاميــل اجلائزة عبر 
مقطع فيديو مســجل مسبقا، وقالتا إنهما يشعران 

»باالمتنان كثيرا« لهذا التكرمي.
تأسست هذه اجلائزة في عام 2001 من قبل الصحفي 
الســينمائي توبــي روز، ومُتنح ألفضــل الكالب على 

الشاشة.

“غينيس« لـ»مصاصي الدماء« في إنجلترا
ُســجل في مدينة ويتبي في شــمال شــرق إجنلترا، 
رقم قياســي عاملي جديد لعدد األشخاص املتنكرين 
بأزيــاء مصاصي الدمــاء، بعد 125 عاماً على نشــر 
رواية »دراكوال« املســتوحاة من هذه املدينة الصغيرة. 
وجاء في تغريدة نشــرتها على شبكة تويتر منظمة 
»إنغليش هيريتــدج«، التي تدير موقــع »ويتبي آبي« 

املهّدم حالياً.
والــذي ُعقد فيــه التجّمع »لقد حطمنــا قبل قليل 
الرقم القياسي املسّجل في موسوعة غينيس ألكبر 
جتمع لألشخاص الذين يرتدون زي مصاصي الدماء، مع 
1369 مصاص دماء!«. ارتدى احلاضرون أحذية ومعاطف 
وســراويل أو فســاتني ســوداء، ووضعــوا أنياباً على 
أسنانهم العلوية.وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 
1039 مصاص دماء، وقد ُســّجل في دوسويل بلوالية 

فيرجينيا األمريكية.
نُشــرت رواية »دراكوال« للكاتب األيرلندي برام ستوكر 
للمــرة األولى عام 1897، وتناولــت قصة هذا الكونت 

املتعطش للدماء.

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
الكوليســترول ضروري  أن  ال شك 
الطفيفة في  الزيــادة  للجســم، 
مستواه ميكن أن تؤثر على اجلسم 
وإذا تركت دون عالج فقد تســبب 
أضــرارًا ال رجعــة فيهــا، يوصف 
ارتفــاع الكوليســترول بالقاتــل 
أي  لديه  يوجــد  ال  الصامت،ألنــه 
أعــراض مرئية، فقــط بعد فوات 
األوان وبدأت في التأثير على أعضاء 
القلب،  مثل  الرئيســية  اجلســم 
تظهر تأثيرات ارتفاع الكوليسترول،  
الرتفاع  هناك مؤشــرات معينــة 
نسبة الكوليسترول في الدم ولكن 
سبب عدم انتشــارها هو سهولة 
التغاضي عنها، تُفقد األعراض غير 
وهذا  الكوليسترول  الرتفاع  املؤثرة 
هو الســبب الرئيسي الذي يجعل 
الناس غير قادرين على اكتشــافه 
دون فحــص الدم، وفقا ملا نشــره 

.”timesofindia ” موقع

رائحة كريهة
هل تصادف غالًبا روائح كريهة في 
البيئــة حتى لــو كان اآلخرون من 

حولك طبيعيني وال يشمونها؟ هل 
حتصل في كثير مــن األحيان على 
روائح غريبة غير قابلة للتفســير؟ 
ميكــن أن يكون هذا مؤشــرا على 
ارتفاع نســبة الكوليســترول في 
الــدم، هــذه احلالة التــي يُهلوس 
فيها الفرد برائحة غريبة تســمى 
الرائحــة  إدراك  أو  الفانتوزميــا 

الوهمية.

ماذا يحدث بالضبط؟
في هذه احلالة ، يكتشف الشخص 
روائح غيــر موجــودة بالفعل في 

البيئة، هذه الروائح ليست كريهة 
دائما، فــإن إدراك الروائح الوهمية 
هو خلل نوعي في حاســة الشم 
حيث يرى األفــراد املصابون الروائح 
في حالة عدم وجود محفز خارجي،  
يكون اإلحساس عادًة مزعًجا ويتم 
وصفه مبصطلحات مثل” كريه “أو” 
فاسد “أو” كيميائي ” وفقا لدراسة 
بحثية، قد تختفي هذه األعراض أو 

تتحسن أو تزداد سوًءا مبرور الوقت.

تربط الدراسة بني الفانتوزميا 
وارتفاع الكوليسترول

أجريت  بحثيــة  دراســة  أثبتــت 
مجلة  فــي  نُشــرت   2020 عــام 
Laryngoscope وجــود صلــة بني 
والذبحــة  الدماغيــة  الســكتة 
االحتقاني  القلب  وفشل  الصدرية 
وارتفاع ضغط الدم املُدار بشــكل 
جيد والكوليســترول املرتفع املُدار 
الرائحة  إدراك  بشــكل جيد مــع 

الوهمية.
وجدت الدراســة التي أُجريت على 
أن  املتحدة  الواليــات  في  البالغني 
مرتبطة  كانت  الدماغية  السكتة 

أكبــر بنســبة 76٪  باحتماليــة 
إلدراك الرائحــة الوهميــة، ارتبط 
قصور القلــب االحتقاني والذبحة 
2.8 ضعف  و  الصدرية بثالث مرات 
احتمــاالت إدراك الرائحة الوهمية 
بني البالغني 40 إلى 59 ســنة و 60 
ســنة وما فوق ، كما كشــفت أن 
البالغني الذين يعانــون من ارتفاع 
ولكن   ، املشــخص  الكوليسترول 
اخلاضع للرقابــة ، أبلغوا عن روائح 
وهمية بشــكل متكــرر أكثر من 
أولئك الذين ال يعانــون من ارتفاع 

الكوليسترول.

انتشار أكبر بني النساء
في  نُشرت  أخرى،  دراســة  ووجدت 
 JAMA Otolaryngol Head Neck
Surg. ، أن الهلوسة الشّمية أكثر 
انتشــارًا لدى النساء الشابات من 
كبار السن والرجال، وجد أن انتشار 
هذه األعراض بــني الرجال أقل من 
النســاء، وقد أثبتــت أن انخفاًضا 
إدراك  انتشــار  مرتبًطا بالعمر في 
الرائحة الوهميــة قد لوحظ عند 

النساء ولكن ليس عند الرجال.

البصرة ـ سعدي السند:

ضم  جميل  نخبــوي  بحضــور 
واألدباء  الفنانــني  مــن  العديد 
واألكادمييــني والطلبة، افتتحت 
مركزها  قاعة  البصــرة  جامعة 
في  االغراض  متعــددة  الثقافي 
بنايــة القبــة الفلكيــة، فيما 
أطلقت مشروع دمج ذوي الهمم 

باجملتمع. 
وبــدأ احلفل بتــالوة مباركة في 
القارىء  تالها  العزيز،  اهلل  كتاب 
ناصر اخلليلي ثم عزف النشــيد 
الوطني الــذي رددت احلانة فرقة 
ثم  الطفل  اوركســترا  فتيــات 
كلمــة املؤســس االول للمركز 
الدكتور فاروق صالح العمر الذي 
حتدث عن تأسيس املركز الثقافي 
التاريخية  واملراحل  ونشــاطاته 
متمنيا االستمرارية في مسيرة 

االبداع والثقافة. 
كما تضمن احلفــل كلمة مدير 
البرفسور  الفنان  الثقافي  املركز 
عبدالكــرمي عبود الذي ســجل 
فيها حضور العاملني واملوظفني 
من املركز وطلب منهم الصعود 
جهدهم  لتاكيد  املنصــة  على 
اجلماعــي النهــم اصحاب هذه 
التجربــه احلقيقية فــي البناء 
احلقيقي  االمنوذج  وهم  والعطاء 
 ، اجملتهد  اجلامعــي  للموظــف 

بعدها مت عــرض فيلم عن املركز 
الثقافي من انتــاج اعالم املركز 
الذي يجســد مراحــل التعمير 
والبناء وماحتقق مــن اجناز كبير 
وجتهيز  العمران  مســتوى  على 
الصوتيــة  باملؤثــرات  القاعــة 
تأهيلهــا  واعــادة  والفنيــة 
وصيانتها ومن ثم جتول احلاضرون 
بصحبــة مدير املركــز الثقافي 
في اروقــة البناية واطلعوا على 
معرض »قلم رصــاص« للمبدع 

من  عبداحلميد  انــور  املوهــوب 
اصحاب الهمــم الصم والبكم 
الصور  ذاكــرة  ومعــرض خزانة 
وافتتاح مكتبة القراءة والتوثيق 
بعدها انتقــل احلفل الى حدائق 
كلية االدارة واالقتصاد ليعلن عن 
انطالق مشروع دمج ذوي الهمم 
باجملتمع وافتتاح ورشتي النجارة 
واخلياطة ومكتبة االستنســاخ 

والطباعة .
مدير املركز الثقافي قال: نحتفي 

اليوم بافتتــاح »القاعة متعددة 
صرحا  تعــد  والتي  األغــراض« 
حضاريــا ثقافيا ورقمــا متميزا 
في عالم االبداع والتي ســتقدم 
قاعة  بعدها  خدمات متنوعــة. 
للمؤمتــرات وقاعــة احملاضــرات 
وكذلك قاعة للعروض املسرحية 
معــارض  وقاعــة  التجريبيــة 
للفنون التشــكيلية فضال عن 

كونها قاعة للقبه الفلكية.
واضاف: كما مت افتتاح مشــروع 

وهو  باجملتمع  الهمــم  ذوي  دمج 
مشــروع ميثل عنوانــا للتحدي 
والعمل من اجــل روح جماعية 
االنســان  قدرات  لبنــاء  فاعلة 
واالهتمام بشريحة خصها اهلل 
ســبحانه وتعالى لتكن مبدعة 
ولتظهــر في ابداعهــا حقيقة 
التفاعــل االجتماعــي جلميــع 
فئات اجملتمــع ومن هنا تضافرت 
اجلهود وبشــكل لم يســبق له 
مثيل بتوجيهات راعي املشــروع 

رئيس جامعــة البصرة الدكتور 
سعد شــاهني ليؤسس للحلم 
دعمهم  عبــر  احلقيقة  جــذور 
بثمرة  واخلــروج  واحتضانهــم 
العمــل اجلاد بورشــتي النجارة 

واخلياطة ومكتبة االستنساخ. 
ايضا سرور يوسف نصار  وحتدث 
رئيــس جمعيــة املكفوفني في 
البصــرة قائــال: املشــروع ميثل 
اندمــاج االفــراد من شــريحة 
ذوي الهمــم في اجملتمــع وإذابة 
احلواجز بينهم وبني بقية االفراد 
وهو الهاجــس االعظم والهدف 
للمؤسسات  بالنسبة  االسمى 
التي جتعل قضايــا وهموم هذه 
اولوياتها ويشكل  الشريحة من 
زجهم في سوق للعمل االسلوب 
االمثل لتحقيــق اقصى درجات 

االندماج الفعلي في اجملتمع.
واضــاف: حرصــت اجلامعة في 
نهاية عام ٢٠٢١ متمثلة باملركز 
الثقافــي علــى اشــراك نخبة 
يوم  بفعاليات  الهمــم  ذوي  من 
العمل والتي تعد مشــاركتهم 
األولــى ،حيث قدمــوا افكارهم 
القــت  وقــد  ومشــاريعهم 
جامعة  رئيس  من  استحســانا 
البصرة واصدر توجيهاته االدارية 
االولوية لالهتمــام بهم  مبنــح 
ونحــن اليوم نعبر عن شــكرنا 
وامتنانا الى كل من ســاهم في 

اجناح هذا املشروع.

جامعة البصرة تحتفي بقاعة مركزها الثقافي
وتطلق مشروع »دمج ذوي الهمم بالمجتمع«

رئيس جمعية المكفوفين : نسعى لتحقيق أقصى درجات اإلندماج الفعلي مع اآلخرين 

متابعة ـ الصباح الجديد:
يبدو أنه ال يوجد شــيء إال وتنبأ 
 The سيمبســون«  »عائلــة  به 
الرسوم  مسلســل   ،Simpsons
املتحركة األمريكي الشهير الذي 
بدأ عرضه للمــرة األولى في عام 

.1989
فجمهــور »عائلة سيمبســون« 
أصبح لديهم اقتناع راســخ بأن 
توقع  قــد  الكرتوني  املسلســل 

حدوث كل شــيء، بدًءا من تولي 
دونالد  وامللياردير  األعمــال  قطب 
األمريكي،  الرئيس  ترامب منصب 
احلادي عشــر  بأحــداث  ومــرورًا 
من ســبتمبر 2001، ومــا يُطلق 
 Metaverse عليه »ميتافيــرس« 
العوالم  من  عن شــبكة  -عبارة 
االفتراضيــة ثالثيــة األبعاد تركز 
علــى التواصــل االجتماعي في 
املســتقبل واخليــال العلمــي – 

وانتهاء باحلرب األوكرانية، من بني 
أحداث أخرى كثيرة.

واآلن، يعتقد هؤالء اجلمهور أن ثمة 
نبوءة أخرى لـ«عائلة سيمبسون« 
الواقع:  أرض  علــى  قد حتققــت 

تفشي مرض جدري القرود.
فقــط أكدت منظمــة الصحة 
العثور على  أنه جــرى  العامليــة 
حــاالت إصابــة بجــدرى القرود 
في 12 دولــة، مبا فيها إســبانيا 

والبرتغــال والواليــات املتحــدة 
األمريكية وكنــدا، حيث لم يكن 
لهذا املــرض أي أثر في تلك الدول 

في العادة.
ويظهــر جــدري القــرود عــادة 
على شــكل طفح جلــدي حاد 
مصحوب بأعــراض أخرى، مبا في 
ذلــك الصداع واحلمــى وتضخم 
العضالت  وآالم  الليمفاوية  الغدد 
واجلســم وآالم الظهر والضعف 

العام.
ولــم يفــوت أحد قــط الفرصة 
إلثبات القدرات التنبؤية ملسلسل 
 The سيمبســون«  »ذا  عائلــة 
جمهور  شارك  حيث   ،Simpsons
املسلسل مقطًعا من حلقة من 
بلحظة  تتميز  الســابع  املوسم 

مناسبة بشكل غريب.
 Home فاحللقة التي حتمل عنوان
Sweet Home-Diddly-Dum-

Doodily تعرض مشهًدا يتواصل 
فيــه بــارت وميلهــاوس مع قرد 

يجلس على رأس بارت.
بارت  يصــاب  لذلــك،  ونتيجــة 
بالقمــل، في حــني أن ميلهاوس 
قد أصيب بنوبة برد ومرض يشبه 
اإلنفلونــزا بعدمــا انتقلت إليه 
تلك العــدوى من القرد. وقال أحد 
املعلقني علــى اإلنترنت: »هذا هو 

أصل مرض جدري القرود«.

»عائلة سيمبسون« تنبأت بجدري القرود قبل 32 عامًا

شم الروائح الكريهة عالمة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

بغداد - الصباح الجديد: 
قدمــت الفرقــة املســرحية 
لكلية االعــالم جامعة بغداد، 
العــرض األول ملســرحية "انا 
التاريخ  حتاكــي  التي  العراق" 

على ارض السالم.
وذكر بيان لكلية االعالم تلقته 
" الصباح اجلديد " ان "الفرقة 
املســرحية لكليــة االعــالم 
العرض  قدمت  بغداد،  جامعة 
األول ملسرحية "انا العراق" من 
سعد  ضحى  الدكتورة  تأليف 
وإخراج الدكتــور محمد عمر 
واشراف عميد الكلية األستاذ 
الدكتور عمار طاهر"، مبينا، أن 
نحو  فيه  الذي شارك  "العمل 
100 طالــب وطالبة من كلية 
فني  بإســلوب  ناقش  االعالم، 
ومهني مــا يتعرض له العراق 
مــن محاوالت تزييــف ممنهج 
ومساع حثيثة وتضليل عقول 
شــبابه مبعلومات كاذبة عبر 
واملســموع  املكتوب  اإلعــالم 
واملرئي مبا يســهم في تشويه 
وتاريخه  العــراق  صورة حاضر 

ومستقبله".
وأضاف، أنــه "تصحيحا لتلك 
الصورة املشوهة، انبرت الفرقة 
وفي  االعالم  لكلية  املسرحية 
لتصويب  الفنية  اعمالها  اول 
احلقائق عبر معاجلة موضوعية 
الزاهر  العراق  تاريخ  تستهدف 
باحلضــارات واإلجنازات واالبداع 
الفريد، فانطلــق "انا العراق" 
السالم  بني ضباب مسرح  من 
كلكامش  حكايــة  ليقــص 
الــذي رأى كل شــيء، وملك 
العــدل حمورابــي الذي خط 
للعالم،  والقوانني  التشريعات 
الثالثة  املناصــب  وصاحبــة 
وحدت  التي  انَخيُدوانا  االميرة 
ومتيزت  واكد،  ســومر  مملكتي 
بوصفها أقدم شــاعرة عرفها 
التاريــخ، واعتلــت دون غيرها 

عرش كاهنات االلهة".
وتابع، انه "وسط ذهول اجلمهور 
بحقائق تلك احلقبة، ُسمع من 
خلف الســتائر احلمراء صوت 

ملك العالم واالشوريني "اشور 
بطوالته  لنا  ليــروي  بانيبال"، 
ويعرج على أعظم اجناز ثقافي 
أقدم عليه عندما أنشأ أَشهر 
املكتبات في بالد النهرين التي 
ضمــت أكثر مــن 1000 رقم 
بِالنصوِص  بعضهــا  طينــي 
االكديــة، ليحمي تلك احلقبة 
وما سبقها من االندثار وميجد 

تاريخ اجداده".
ان  "وما  البيــان،  واسترســل 
خبــا صــوت اشــور بانيبال، 
فني  بإعجــاز  ُخطفنا  حتــى 
محبــك مــن ديار مســرحنا 
نحــو ملكة احلظــر و"مملكة 
عربايا" لنشــاهد فيها جمال 
هندســتها املعمارية وفنونها 
وصناعتها  جتارتهــا  وازدهــار 
وبريق "الصقــر" الذي زين اول 
عملة معدنية تداولها اهلها"، 
"النصوص  ان  الــى  مشــيرا 
الكاميرات  واستدارت  انتقلت 
نحو جميلــة املناذرة هند بنت 
النعمان، ابنت صاحبة القصور 
الوحدة  وايقونــة  الســبعة، 
لنا  لتســرد  العربية،  للقبائل 
موطنها  احتواه  وما  مواهبها 
من فكر وعلوم ومعرفة ودين".

وتابع: انه "مــن املناذرة، طوينا 

الزمــن في ســاعة لنمر عبر 
الســحاب مبغامــرات خطيرة 
وأخــرى مثيرة مع الســندباد 
وعالء الدين في ليالي شهريار 
االلف من حكايات  بعد  االلف 
االميرة شهرزاد، وفي غفلة من 
السوداء  الغيوم  سادت  الزمن، 
لتمطر  العــراق  ســماء  فوق 
شرا مستطيرا وتنعق الغربان 
وتهب رياح الفنت العاتية لتزيل 
تاريخه، حتى خرج رجاال يرتدون 
اثــواب العلــم واملعرفــة مع 
اخوتهم مــن أصحاب املالبس 
أنفســهم  ليقدموا  الداكنة 
قرابــني علــى بابــه، معلنني 
عال من وسط مسرح  بصوت 
الســالم فــي كليــة االعالم 
بصوت واحد وواثق "انا العراق".

ولفت البيان الى ان "الســتار 
ُســدل علــى باكــورة اعمال 
الفرقــة املســرحية لكليــة 
االعالم، فبانــت مالمح الفخر 
والعــز على وجــوه احلاضرين 
وهــم يســتذكرون تاريخهم 
العريقة  وحضاراتهم  املشرف 
ومــا قدمته ارضهــم للعالم 
مــن ثقافة وفنون وهندســة 

وعمارة." 
وفي تلك االثنــاء، أعرب عميد 

الدكتور  األستاذ  االعالم  كلية 
البيان،  بحســب  طاهر،  عمار 
عــن بالــغ فخــره واعتــزازه 
بذلك العمــل الفني الوطني، 
والوفاء  احلــب  جســد  كونه 
اجلديد  اجليل  بــه  يتمتع  الذي 
نحــو بلدهم العزيــز العراق، 
مؤكدا انه" قــد تلقى دعوات 
على  املسرحي  العرض  إلقامة 
من  خشبات محلية مختلفة 
جلامعة  املركزي  املسرح  بينها 

بغداد".
وأضــاف ان " كليــة االعــالم 
االهتمــام  علــى  حريصــة 
ألبنائها  النوعيــة  باملواهــب 
لتنميتها  والســعي  الطلبة 
فــي  لتشــكل  وصقلهــا، 
رافدا مهما  القريب  املستقبل 
والثقافية  الفنية  لألوســاط 
والرياضيــة كمــا كانت رافدا 

رائدا لإلعالم العراقي". 
وشــارك في العمل املسرحي 
الى جانب التأليف والسيناريو 
للدكتورة ضحى ســعد، احملرر 
رعد،  باسم  واملصحح  اللغوي 
وفي املوسيقى وليد فرمان من 
شبكة االعالم العراقي، إضافة 
الى حيدر كاظــم في املونتاج 

والغرافيك.

عمل مسرحي يحاكي التاريخ على أرض السالم
في كلية االعالم

"أنا العراق" . . . 
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العواصم ـ وكاالت:

سيكون ملعب محمد اخلامس مبدينة 
الــدار البيضاء مســرحا ملواجهة من 
العيار الثقيل بني األهلي املصري والوداد 
املغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 
النهائي  يقــام  االثنني،  اليوم  مســاء 
األفريقي بحضور جماهيري غفير ألول 
مرة منذ جائحــة كورونا، بعدما أعلن 
االحتاد املغربي لكرة القدم نفاذ التذاكر 
عبر مواقع احلجــز اإللكتروني.ويترقب 
عشــاق الكــرة العربيــة واألفريقية 
وجبة كروية دسمة بني عمالقي مصر 
أفريقي  واملغرب، يديرها احلكم اجلنوب 

فيكتور جوميز.
تاريخ من األلقاب: ســيكون لقب دوري 
أبطال أفريقيا أو األميرة السمراء كما 
يلقبه البعض حائرا بــني بطل غائب 
عن الزعامــة القارية وهو الوداد وبطل 
يسعى لرقم قياسي بحصد البطولة 
3 مــرات متتالية ألول مــرة في تاريخ 

القارة وهو األهلي.
يخوض األهلي اللقــاء النهائي لدوري 
أبطــال أفريقيا للمــرة 15 في تاريخه 
باللقب  تتويجــا  األكثر  الفريــق  وهو 
برصيد 10 مرات منها اخر نســختني، 
 4 كما خســر املارد األحمــر النهائي 
القاري  باللقــب  الــوداد  مرات.وتــوج 
ويخوض  مثلهما  اللقب  وخسر  مرتني 
منافســات النهائــي األفريقي للمرة 

اخلامسة.
وحتمل أوراق التاريخ مواجهة وحيدة بني 
األهلي والوداد في نهائي دوري األبطال 
كانت عام 2017 وحسمها الوداد على 
امللعب نفسه وتوج بعد الفوز إيابا )1-
0( بهدف وليــد الكرتي عقب التعادل 

في مصر )1-1( ذهابا.
جدل وأزمات باجلملــة: ال يخفى على 
أحــد األزمــات التي دارت حــول هذه 
املبــاراة واجلدل املســتمر علــى مدار 
األســابيع املاضيــة بخصــوص عدة 
باملباراة.وأعلن  تنظيميــة  تفاصيــل 
النهائي  اللقــاء  إقامة  رفضه  األهلي 
في املغــرب للمرة الثانية على التوالي 
مطالبا بنقل اللقاء إلى ملعب محايد 
ولكن االحتاد األفريقــي »كاف« رفض.
وجاء رفض الكاف لتقدم املغرب بأوراق 
ترشحه الستضافة اللقاء وفوزه بحق 
االســتضافة بالتزكية بعد انسحاب 
الســنغال التي تقدمت لنفس األمر.
لــم يتوقف األمــر عند هــذا احلد بل 
قــام األهلي بتصعيــد القضية دوليا 
للمحكمــة الرياضيــة والتي رفضت 
طلب األهلي بتأجيل اللقاء حلني البت 

في قضية امللعب.
ولكن اجلدل كان مستمرا حول اختيار 
حكــم اللقاء بعد مطالبــات األهلي 
لتقنية  أوروبــي  حكــم  باســتقدام 
الفيديــو، واجلــدل املثار بعــد تغريدة 
بيتسو موسيماني مدرب األهلي التي 
طالب بهــا بتكرمي مواطنــه فيكتور 

جوميز، والتي أثارت ردود فعل واســعة 
في املغرب.

النهائيات: احلســابات  األهلي.. وخبرة 
الفنية داخــل امللعب تبدو قائمة على 
ولكن  بالفريقني،  تتعلق  تفاصيل  عدة 
األهلي يتســلح بعامل خبرة التعامل 
مــع اللقــاءات النهائية.األهلــي لم 
يخســر أي مباراة نهائيــة حتت قيادة 

بيتسو موســيماني سوى أمام طالئع 
اجليش في الســوبر املصري وهو األمر 
الــذي يعول عليه الفريــق األحمر من 
بالتتويج  كازابالنــكا  العودة من  أجل 

القاري.
مهما  عنصــرا  يفتقد  األهلــي  دفاع 
للغايــة وهــو محمــد عبــد املنعم 
بانون  بــدر  املغربي  بخــالف  لإلصابة، 

البعيــد عن املشــاركة منذ شــهور 
يغيب  كورونا، كما  فيروس  ملضاعفات 
لويــس ميكيســوني لإلصابة بخالف 
الثنائــي الذي يعانــي إصابات طويلة 

عمار حمدي وأكرم توفيق.
ويضع األهلــي رهانه علــى الضغط 
الهجومي املكثــف الذي يعتمد عليه 
موســيماني بســرعات بيرســي تاو 

ومحمد شــريف ومهارات أحمد عبد 
التحكم  القــدرة على  القادر، بخالف 
في اإليقاع بثالثي خط الوسط حمدي 
فتحي وأليو دياجن وعمرو السولية.أحد 
أسباب تفوق األهلي قاريا في العامني 
األخيريــن كان تألــق احلــارس القدير 
محمد الشــناوي قائد الفريق األحمر 
الذي لعب دور البطولة في عبور فريقه 
من هذا امللعب بتذكرة التأهل لنصف 

النهائي على حساب الرجاء.
الوداد.. والعودة للتــاج األفريقي: أوراق 
تبدو منظمــة قبل  الفنيــة  الــوداد 
النهائي القاري فالفريق يدين بالفضل 
ملدربه وليــد الركراكي في إعادة جتديد 
تكتيكي منظم  أسلوب  وفرض  دماءه 
قاده للنهائي القاري وأصبح على بعد 
خطوة من اســتعادة التــاج األفريقي 

الغائب منذ 5 أعوام.
وبرغم أن الوداد على مــدار ال5 أعوام 
املاضيــة فقــد العديد مــن النجوم 
املؤثريــن وعلى رأســهم وليد الكرتي 
وأشــرف بن شــرقي، ولكــن الفريق 
الزال يحتفــظ ببريقــه املتميــز فنيا 
بعــدة مواهب واعــدة والعبني رائعني 
علــى رأســهم أمين احلســوني وجي 
ســتكون  جبران  يحيى  مبينزا.خبرات 
التي يتســلح بها  أحد أهم العوامل 
الركراكــي في معركتــه التكتيكية 
بخــالف موهبة  ضــد موســيماني، 
احلسوني في توزيع الكرات عالوة على 
قدرات مبينزا الهجومية.ومثلما يبقى 

محمد الشناوي حصنا لألهلي فالوداد 
ميلك حصنــا منيعا وهــو أحمد رضا 
تكناوتي الذي قدم مستويات رائعة في 
الفترة املاضية وأظهر تألقه مع الوداد. 
من جانبه، أبرز االحتــاد األفريقي لكرة 
القــدم »الكاف«، أرقــام الثنائي زهير 
املترجــي ويحيى جبــران العبي الوداد 
املصري،  األهلي  قبل مواجهة  املغربي، 
املقررة اليوم اإلثنني على ملعب مركب 
محمــد اخلامس بنهائــي دوري أبطال 

أفريقيا.
ونشر الكاف فيديو ألبرز لقطات زهير 
املترجي عبر صفحاته الرسمية مبواقع 
التواصل االجتماعي اخملتلفة، قائال: »3 
أهداف ومتريرتان حاسمتان، أداء رائع من 
زهير املترجي في موســم الوداد بدوري 
2021-2022«.كما نشر  أفريقيا  أبطال 
الــكاف فيديو ألهــداف يحيى جبران، 
العب وسط الفريق املغربي، وعلق قائال: 
»4 أهــداف، يحيى جبــران في صدارة 
قائمــة هدافــي الوداد بــدوري أبطال 
أفريقيا هذا املوسم«.أحرز يحيى جبران 
في شباك ســاجرادا األجنولي وهدفني 
ضد الزمالــك، خالل مرحلة اجملموعات 
بجانب هدف في بيترو أتليتكو بذهاب 
الدور نصف النهائي من البطولة.كان 
الوداد فاز بلقب دوري ابطال أفريقيا عام 
2017 علــى حســاب األهلي، في حني 
يحتفظ األخير بلقب البطولة في اخر 
نســختني على حساب الزمالك 2020 

وعلى حساب كايزر تشيفز 2021.

األهلي والوداد.. لمن تبتسم األميرة السمراء؟
اليوم نهائي دوري أبطال أفريقيا

العبو األهلي املصري

لقاء سابق بني أستراليا واإلمارات

العواصم ـ وكاالت:

تــوج ريال مدريد بطــال لدوري 
أبطــال أوروبــا للمــرة 14 في 
ليفربول  بالفــوز على  تاريخه، 
(1-0(، مســاء اأول أمــس ، في 
ملعب دو فرانس في العاصمة 
باريس.وسجل هدف ريال مدريد 
جنمــه البرازيلي فينيســيوس 

جونيور في الدقيقة 59.
وحصــد ريــال مدريــد اللقب 
أبطال  دوري  لــه فــي  الـــ14 
كارلو  اإليطالي  بقيــادة  أوروبا 
أنشــيلوتي املتخصــص برفع 
بتخطي  وذلك  الكؤوس،  أمجد 
نهائــي  فــي   0-1 ليفربــول 
رصيد  في  2022.وبــات  باريس 
لقب  رابع  أنشــيلوتي  كارلــو 
في بطولــة دوري أبطال أوروبا 
متصدراً أكثــر املدربني تتويجاً.
بالرقــم  أنشــيلوتي  وانفــرد 
املدربني  ألقاب  لعدد  القياسي 
بشكل  األوروبي  الصعيد  على 
عام، باحتســاب كأس السوبر 
األوروبيــة، برصيــد 7 ألقــاب 
أليكــس  الســير  متخطيــاً 
جوفاني  واإليطالي  فيرغوسون 

تراباتوني.
في حني خســر األملاني يورغن 
النهائية  املباريات  من   4 كلوب 
فــي  التــي خاضهــا   5 الـــ 
 3 األوروبية ككل،  املســابقات 
أبطال )1 مــع دورمتوند  و2 مع 
ليفربول وخسرة الدوري األوروبي 
مــع ليفربول(.وبات ريال مدريد 
أول فريــق يفوز بــدوري أبطال 
أوروبا بعد خســارته 3 مباريات 
في اإلدوار اإلقصائية، مع باريس 
ســان جيرمــان وتشيلســي 
أصبح  املقابل  سيتي.في  ومان 
ليفربــول رابــع فريق يخســر 
النهائي مرتني أمام ريال مدريد 

بعد رميس ويوفنتوس وأتلتيكو 
ومنذ  أوبتــا  مدريد.وبحســب 
موسم  البيانات  حساب  بداية 
أكثر  كورتوا  ثيبو   ،2004-2003
من تصــّدى للكرات في نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا )9( وأكثر 
واحد  تصّدى في موســم  من 

باملسابقة )59(..

هدف  فينيســيوس  وســجل 
تقدم امليرجني في الدقيقة 59، 
من متابعة لكــرة عرضية من 

زميله داني كارفاخال.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
فينيسيوس  فإن  لإلحصائيات، 
(21 عامــا و320 يوما( بات ثاني 
أصغــر العــب يســجل لريال 

مدريد في نهائــي دوري أبطال 
أوروبــا أو كأس أوروبية، منذ أن 
 21( فعلها ماركو أسينســيو 
عاما و133 يوما( أمام يوفنتوس 
في نهائــي دوري األبطال لعام 
أصبح  العمــوم،  2017.وفــي 
أصغر  خامــس  فينيســيوس 
العب يســجل في نهائي دوري 

األبطال عبــر التاريخ، بعد كل 
من ماركو أسينسيو )21 عاما 
 ،)2017 عــام  في  يومــا  و133 
والرس ريكــن )20 عامــا و322 
يوما في عــام 1997(، كارلوس 
ألبرتــو )19 عاما و167 يوما في 
عــام 2004( وباتريك كلويفرت 
(18 عامــا و327 يومــا في عام 

فينيســيوس  بات  1995(.كما 
أول برازيلي يســجل في نهائي 
دوري األبطــال، منذ عام 2017، 
عندما ســجل كاسيميرو في 

يوفنتوس.
من جهة أخرى، أعلن البرازيلي 
مارســيلو جنــم ريــال مدريد، 
على  الفــوز  عقــب  رحيلــه، 
وقال   ،)0-1( بنتيجــة  ليفربول 
تصريــح  خــالل  مارســيلو، 
»كواترو«  قناة  نقلته  مقتضب 
اإلســبانية: »هــذه كانت اخر 
مباراة لي بقميص ريال مدريد«.
وينتهي عقد مارسيلو مع ريال 
مدريد في شهر حزيران املقبل، 
وال ترغب إدارة النادي في جتديد 
عقده، نظرا لتقدمه في السن 
واعتمــاد املدرب علــى فيرالند 
ميندي بشــكل أساســي في 

مركز الظهير األيسر.
ولعب مارســيلو فــي صفوف 
2006 وحتى  ريال مدريد منــذ 
االن، حــني انضــم قادمــا من 
فلومينينســي البرازيلــي، ما 
16 عاما  يعنــي أنــه قضــى 
»سانتياجو  قلعة  جدران  داخل 
كل  مارســيلو  برنابيو«.وحقق 
األلقاب احمللية والقارية املمكنة 
بقميص امليرجني، وختمها هذا 
املوسم برفع كأس دوري أبطال 

أوروبا، كقائد للفريق.

اعتقال 68 شخًصا في 
باريس 

الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
شــخًصا   68 أن  الفرنســية 
اعتقلــوا ومت وضــع 39 قيــد 
التوقيــف االحتياطــي لــدى 
الشــرطة فــي باريــس على 
هامــش نهائــي دوري أبطــال 
أوروبا، بســبب أعمال الشغب 
دو  في محيط ملعب »ســتاد 

فرانس«..

فينيسيوس يقهر حلم ليفربول ويتوج ريال مدريد بدوري األبطال

ريال مدريد يطّوع األرقام وأنشيلوتي 
يعتلي عرش المدربين األكثر فوزًا باللقب

تونس ـ وكاالت:
تأهل النادي النســائي بقرطاج، مســاء إلى نصف 
نهائي بطولة أفريقيــا للكرة الطائرة املقامة حاليا 
في مدينة قليبية التونسية.وعبرت سيدات قرطاج 
إلى املربــع الذهبي بعد فوز ســهل علــى القوات 
املســلحة الرواندية بثالثة أشواط من دون رد، بواقع 
التونســي  النادي  و25-12(.وضــرب  و8-25   19-25)
موعدا في نصــف النهائي مع األهلي املصري، الذي 
أزاح في وقت ســابق ممثــل تونس الثانــي األوملبي 
القليبــي، بعد أن فاز عليه بثالثة أشــواط نظيفة.

وميكن القــول أن مباراة قرطاج واألهلي، ســتكون 
مبثابة نهائي مبكر للبطولــة، خصوصا أن الطرف 
االخر مــن نصف النهائي ســيجمع بــني فريقني 

كينيني وهما البنك التجاري واألنابيب.
وكان البنك التجاري قد تغلب على ســجون كينيا 
بثالثــة أشــواط دون رد بواقــع )25_ 17و 25_14 و 
25_14(، بينمــا فاز نــادي األنابيب على الشــرطة 

واجليش الكاميروني،  بثالثة أشواط لشوط واحد.

طرابلس ـ وكاالت:
يســتعد املنتخب الليبي ملواجهة قوية أمام نظيره 
البوتســواني، األربعاء املقبل على ملعب شــهداء 
بنينا، في اجلولة األولــى من التصفيات املؤهلة إلى 
كأس األمم األفريقيــة »كوت ديفوار 2023«.وهذه هي 
رابع مواجهة جتمع املنتخبني في املنافسات القارية، 
وخالل املباريات الســابقة لم حتقق بوتسوانا أي فوز 
على ليبيا، كما لم تنجح في تسجيل أي هدف في 
مرمى فرســان املتوسط.ســبق وأن التقى منتخب 
ليبيا ونظيره البوتسواني، في 3 مواجهات جاءت في 

فترة زمنية بلغت 19 عاما. 
وكانــت أولى املواجهات خالل تصفيــات أمم افريقيا 
»تونس 2004«، حيث التقى املنتخبان في ليبيا بتاريخ 
30 اذار 2003، وانتهى اللقاء بالتعادل الســلبي دون 
أهداف.وفي مباراة الذهاب في بوتســوانا بتصفيات 
كأس أفريقيا في تونس 2004، حقق املنتخب الليبي 
الفوز بهدف دون رد، سجل في اخر دقائق املباراة عن 
طريق الالعب أحمــد املصلي، بعد كرة مرفوعة من 
الالعب رضــا التاورغي.والتقى املنتخبان وديا بتاريخ 
27 ايار 2007 وانتهى اللقاء بالتعادل الســلبي من 

دون أهداف.

سيدات قرطاج إلى نصف 
نهائي أفريقيا للطائرة

التاريخ يقف مع ليبيا 
في مواجهة بوتسوانا

ريال مدريد يتوج بطل ألندية أوروبا

مفكرة اليوم
نهائي أبطال أفريقيا

10:00 مساًءاألهلي ـ الوداد الرياضي

المنامة ـ وكاالت:
شــاءت األقدار أن تكون تايالند، مكانا 
حارس  لدخول ســيد محمد جعفر، 
املنتخب، تاريــخ الكرة البحرينية من 

أوســع أبوابه.ووصل محمد الســيد 
إلى  املرمى"  الشهير ب"سيد  جعفر، 
مباراته 150 )رقم قياسي( مع منتخب 
البحرين في مشــواره الكروي املمتد 

ألكثر من 17 عاما، بعدما لعب ، ودية 
البحرين  بفوز  انتهــت  والتي  ميامنار، 
(2-0(.الالفــت أن الســيد جعفر، بدأ 
مشــواره مع منتخــب البحرين، من 

تايالند في 5 متــوز 2004، واليوم وصل 
إلى مباراتــه 150 فــي تايالند أيضا.

وســاهم جعفر فــي مشــواره مع 
املنتخب في حصوله على لقب غرب 

اســيا للمرة األولى فــي تاريخ الكرة 
لقب  حصد  كما  بالعراق،  البحرينية، 
كأس اخلليج الســابقة التي أقيمت 

في قطر للمرة األولى أيضا.

أبو ظبي ـ وكاالت:
اإلماراتــي  املنتخبــني  بــني  يجمــع 
واألسترالي، تاريخ قصير من املواجهات 
املباشرة، قبل مباراتهما يوم 7 حزيران 
املقبل، في امللحق االسيوي املؤهل إلى 
امللحق العاملي لكأس العالم في قطر 
2022.ولم يســبق أن تواجه املنتخبان 
ســوى 6 مرات سابقة، ما بني مباريات 
ودية ورسمية، وفاز املنتخب األسترالي 
ب3 مباريات، وتعادال في مباراتني، وفاز 
املنتخب اإلماراتــي، في مباراة واحدة.

القليلة  املواجهات  ويكمن ســر عدد 
بني املنتخبني، في أن أستراليا حديثة 
العهد في اسيا، إذ انضمت إلى االحتاد 
االسيوي لكرة القدم رسميا بقرار من 

االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( في 
األول من كانون الثاني عام 2006.

وديا  الفريقني  مواجهــات  أول  وكانت 
في مباراتني يوم 5 تشــرين الثاني عام 
2011، و10 تشــرين األول عــام 2014، 
وانتهيــا بنتيجــة واحــدة بالتعادل 
بدون أهداف.ثم فازت أســتراليا، في 3 
مواجهات متتاليــة، وأنهت املواجهة 
األولــى منها يــوم 27 كانــون الثاني 
2015، بالفوز في نصف نهائي بطولة 
أقيمت في  والتي   ،)0-2( كأس اســيا 
ضيافة أستراليا.وفازت أستراليا )0-1( 
يوم 6 أيلول 2016، على ســتاد محمد 
بن زايد في اجلولة الثانية للمجموعة 
الثانية للتصفيات االســيوية املؤهلة 

إلــى كأس العالم.وكــررت فوزها في 
لقاء اإلياب يــوم 28 اذار 2017، ولكن 
بنتيجــة )2-0(، في مدينة ســيدني 
األسترالية.والفوز الوحيد الذي حققه 
منتخب اإلمــارات، كان بنتيجة )0-1(، 
يوم 25 كانون الثاني 2019، على ستاد 
هزاع بــن زايد مبدينة العــني، في ربع 

نهائي كأس اسيا في اإلمارات.
إلى حتقيق  اإلماراتي  املنتخب  ويتطلع 
الفــوز فــي املواجهة الســابعة بني 
التفاؤل  املنتخبني، وهناك حالــة من 
بتحقيــق الفوز، في ظــل تراجع أداء 
ونتائــج املنتخــب األســترالي فــي 
تصفيــات املرحلة الثانية االســيوية 

املؤهلة للمونديال.

محمد جعفر يدخل تاريخ الكرة البحرينية 

أستراليا تتفوق على اإلمارات تاريخيا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بدأ منتخبنــا األوملبي لكرة القدم 
التحضير  االوزبكية  كارشــي  في 
كأس  نهائيــات  في  للمشــاركة 
آســيا حتت 23 عامــا املؤهلة إلى 
منتخبنا  وسيلعب  باريس،  أوملبياد 
التي تنطلق بعد غد  البطولة  في 
إلى  الثانية  األربعاء في اجملموعــة 
جانب األردن وأســتراليا والكويت.. 
ويســتهل شــوطه بلقــاء األردن 
في الســاعة 8 من مساء بعد غد 
التشيكي سوكوب. املدرب  بقيادة 

وكان األوملبي وصــل اول أمس إلى 
أوزبكســتان بعد ان اجرى مباراتني 
وديتــني ضيفهما ملعــب املدينة 
الدولي ببغداد امام نظيره اإليراني، 
الضيوف  ملصلحة  انتهــت  األولى 
بهدف من دون مقابل، في حني فاز 
منتخبنا فــي املباراة الثانية بثالثة 

أهداف لهدف.
مــن جانب اخر، واصــل فريق نوروز 
مباريات  اإليجابيــة ضمن  نتائجه 
اجلولــة 33 لــدوري الكــرة املمتاز 
عندما فاز أمس على فريق النجف 
بهدفني لهدف، سجل للفائز آسو 
رســتم في الدقيقتــني 4 و39 من 
ركلة جزاء وللخاســر معني أحمد 
68.. وانتهــت مبــاراة زاخو ونفط 
الوسط بالتعادل السلبي، في حني 
فاز الكهرباء على القاســم بثالثة 
مهيمن  ســجل  لهــدف،  أهداف 
ســليم مالخ 29 وعلي جاسم 37 
و65 للكهربــاء والســنغالي دميي 
داوودة 35 للقاســم وخسر اجلوية 
بهدف أمام نفط البصرة ســجله 

حسام مالك 15.

عقوبات بحق نادي سكر ميسان
اجتمعت جلنُة االنضباط في االحتادِ 
املركزي لكرِة القدم ملناقشِة تقرير 
ُمشــرف مباراة نادي اجلوالن ونادي 
سكر ميسان ضمن الدورِ التأهيلي 
على  االطالِع  وبعد  األولى،  للدرجِة 
التقرير أعاله الحظت اللجنة وجودَ 
جتــاوز من قبل مدرِب فريق ســكر 
)عماد حميــد(، وكذلك  ميســان 

رئيس نادي ســكر ميســان )جالل 
التحكيمّي،  الطاقــم  على  فهد( 
وإثارة الفوضــى وحتريض الالعبني، 

وعليه قررت اللجنة ما يلي:
حرمان فريق نادي سكر ميسان من 
اللعِب على أرضــه وبدون جمهور 
واســتناداً ألحكام  لثالث مبارياٍت، 
املادة 5/ انضبــاط.. وحرمان مدرب 
فريق سكر ميســان )عماد حميد( 
ملباراتني،  الفريــق  مرافقــِة  مــن 

/52 املــادة  ألحــكام  واســتناداً 
انضباط.. وحرمان رئيس نادي سكر 
الدخوِل  ميســان )جالل فهد( من 
إلــى امللعــب ملباراتني، واســتناداً 

ألحكام املادة 52 /انضباط.

اللجنة الفنية حتدد مواعيد 
B  و  A دورتي

أعلنت اللجنــُة الفنّية في االحتادِ 
دورتي  القدم مواعيَد  املركزي لكرِة 

فئــة )A و B ( اآلســيويتني اللتني 
ســتقامان في العاصمــِة بغداد.

وأكَد ُمدير قســِم تَعليم وتطوير 
املُدربني في االحتادِ، الدكتور وســام 
 A فئــة  دورة  إن  جنيــب صليــوه: 
إذ  اآلسيوّية ســتقام على جزأين، 
سيقام اجلزُء االول للمدة من 17-3 
من شــهر أيلول املقبل، فيما يقام 
اجلزُء الثاني للفتــرة من 3-17 من 

شهر كانون االول املُقبل.

وأشارَ إلى: إن دورة فئة B اآلسيوية 
ســتكون للمدة من اخلامس عشر 
مــن شــهر تشــرين األول املقبل 
ولغاية الرابع من شــهر تشــرين 
الثاني املقبل، وسيكون آخر موعد 
للتسجيِل لدورِة فئة A  اآلسيوية 
يوم اخلميــس 30/6/2022، وللدورِة 
B  اآلســيوية يــوم اخلميس  فئة 

.11/8/2022

دورة احلكام املستجدين في 
السليمانية

اختتمــت، أول أمــس، دورُة احلكام 
أقامهــا  التــي  املســتجدين 
االحتــادُ العراقّي لكــرِة القدم في 
مدى  على  واستمرت  السليمانية، 
ثالثة أيام، وشارَك فيها 38 مشاركاً 
من ضمنهم حكمٌة واعدة.وألقيت 
في الــدورِة محاضــراٌت عن قانوِن 
كرة القــدم 2022 وآخر التعديالت 
التــي اســتجدت علــى القانون، 
فيها الدكتور محمد عرب   وحاضرَ 
وفي  قادر.  وارســالن  ولؤي صبحي 
نهاية الدورة ، مت توزيُع الشــهادات 
علــى املشــاركني. وحضــرَ حفل 
االختتام رئيــُس االحتاد الفرعّي في 
السليمانية كاروان محمد وأعضاء 
االحتاد الفرعي. وألقى رئيس االحتاد 
كلمًة للمشــاركني حــول أهميِة 
احلكم فــي مفصل كــرِة القدم، 
ونقل حتياَت وزير الشباب والرياضة 
القدم،  لكرِة  العراقّي  االحتاد  رئيس 
عدنــان درجال، ودعمه لشــريحِة 
الشــباب. وأثنى احملاضــر الدكتور 
محمد عرب على األعمارِ الشبابّية 
االستفادِة  على  وحثهم  املُشاركة 
والنجاح في مشوارهم  الدورة  من 

التحكيمي املقبل.

األولمبي يبدأ في كارشي التحضير لنهائيات كأس آسيا 
الجوية يخسر ونوروز يفوز وثالثية للكهرباء وتعادل سلبي لنفط الوسط بالدوري الممتاز
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انه الملكي يا سادة
كرة القدم تخالف املنطق، مقولة تبناها فريق ريال مدريد 
وطبعت باسمه هذا املوســم، خالف ريال مدريد املنطق 
والتوقعات والترشيحات وحصد اهم بطولتني يحلم بها 

اي فريق أوروبي، الدوري احمللي وكأس االبطال.
ريال مدريد يهزم ليفربول في نهائي دوري االبطال ويحقق 
رقماً إعجازياً بالفوز بالكأس ذو االذنني أربعة عشــر مرة، 
كيف؟ النه خالف كل الترشيحات والتوقعات التي كانت 
في صالح النادي االجنليزي بنسبة كبيرة من دون ان تغفل 
وحتذر من الروح املدريدية التي متيز بها الفريق امللكي هذا 
املوسم وكانت حاضرة اول امس برغم ان ليفربول وجنمه 
العربي املصري محمد صالح كانا يحلمان ويتوعدان بالثأر 
بعد الهزمية امام ريال مدريد فــي نهائي عام 2018، تلك 
املباراة التي غادرها صالح مبكرا بعد اصابته اثر احتكاكه 

مع مدافع الريال سيرخيو راموس.
مسيرة ريال مدريد هذا املوسم وفي دوري االبطال خاصة 
لم تكــن بدايتها وردية، فبعد ان تغلــب على أنتر ميالن 
االيطالي في فاحتة مباريات اجملموعة الرابعة بهدف يتيم، 
عاد ليمنح فريق شــيريف تيراســبول املولدافي املغمور 
فرصة دخول التاريخ األوروبي عندما هزم الريال في معقل 
الســانتياغو بيرنابيو بهدفني لهدف لتترسخ القناعات 
والترشــيحات بان نفس ريال مدريد األوروبي هذا املوسم 
ســيكون قصيرا، لكنها الروح يا ســادة، فامللكي ميتلك 
روحا متيزه عن جميع االندية العاملية حتت شــعار ) القتال 
حتى النهاية(، تســلق ريال مدريــد قمة اجملموعة بعد ان 
حقق الفوز في مبارياته االربعة املتبقية ضمن اجملموعة، 
على انتر ميالن )-2صفر( وعلى شــيريف تيراســبول )-3
صفر( وعلى شــاختار دونتسيك االوكراني مرتني )2-1( و) 

5 – صفر( .
في دور خــروج املغلوب اوقعت القرعة ريــال مدريد امام 
بنفيــكا البرتغالي ولكن بســبب خطــأ تقني يحصل 
للمــرة األولى في تاريــخ دوري االبطال كمــا افاد االحتاد 
األوروبي، اعيــدت القرعة ليقع ريال مدريــد امام باريس 
ســانت ايتيان الفرنســي املدجج بالنجوم، هنا ترسخت 
القناعات والترشــيحات مــرة اخرى بان مســيرة الريال 
األوروبية هذا املوســم ســتتوقف المحالة، خاصة بعد 
ان تــاه العبو الريال في ملعب األمــراء بباريس في مباراة 
الذهاب وكادوا ان يصبحوا لقمة سائغة وبنتيجة كبيرة 
لكنهم خرجوا خاســرين بهدف مبابي الوحيد الذي جاء 
في الدقائق االخيرة من املباراة ليؤجل احلســم الى مباراة 
العودة في مدريد وتتكرر الصورة وبقدم مبابي الذي منح 
التقدم للفريق الباريسي الضيف، لتحضر الروح امللكية 
وتتلبس النجم اجلزائري الفرنســي كرمي بنزميا ويســجل 
ثالثة اهداف يحســم بها النتيجة لصالح الريال ويخرج 

النادي الباريسي من مولد التشامبيونزليغ بدون حمص.
جاءت مواجهة الفريق اللندني العنيد تشيلســي الذي 
ســار بشكل مرســوم ليحســم بطاقة العبور من دور 
الثمانية لدور األربعة، لكن الفتى البرازيلي رودريغو غوس 
هــو الذي تلبس الــروح املدريدية هذه املــرة واعاد فريقه 
للحياة بعد متريــرة حريرية من الســاحر الكرواتي لوكا 
مودريتــش، ومرة اخرى يقع الريال في دائرة الشــك وهذه 
املرة في دور االربعة )النصف نهائي( وامام اقوى املرشحني 
فريق مانشســتر ســيتي االإجليزي، وهنا أصر البرازيلي 
رودريغو ان يتلبس الــروح املدريدية ثانية وينقذ الريال من 
هزمية متوقعة في النــزع االخير من مباراة العودة، ليعبر 
امللكــي إلى املبــاراة النهائية ويهــزم ليفربول ويحصد 

اللقب األوروبي.
كل الترشــيحات هذا املوســم كانت تصــب ان يلتقي 
ليفربول بنظيره اإلجنليزي مانشســتر سيتي في نهائي 
االبطال األوروبي بناء على مستوى الفريقني وما يضمانه 
من جنوم ، لكــن ريال مدريد خالف املنطــق وهزم االثنني 

وبعثر كل التوقعات والترشيحات.
ولتأطير هذا اإلجناز الكبير فان مدرب ريال مدريد االيطالي 
كارلو انشيلوتي أصبح أول مدرب يفوز اربعة مرات بلقب 
دوري االبطــال، كذلك فان جنم النــادي امللكي كرمي بنزميا 
تصدر هدافي البطولة بخمســة عشــر هدفــا وبفارق 
هدفني عن أقرب مالحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجــم بايرن ميونــخ األملاني وهو رقــم تاريخي ايضا ، 
كذلك فان ريال مدريد حسم الدوري االسباني قبل أربعة 
مباريات من نهاية الليجا االسبانية وهذا اجناز كبير ايضا.
فريق يهزم أقــوى وأعتى الفرق العامليــة وليس األوروبية 
فحسب، انتر ميالن وباريس ســانت جيرمان وتشيلسي 
ومانشستر سيتي وليفربول يســتحق ان يسمى كأس 
االبطال األوروبي باســمه، ليصبح االسم )دوري األبطال 

املدريدي(، انه امللكي يا سادة..

بغداد ـ فالح الناصر:
بعــد جناحه فــي قيادة فــرق الفئات 
الفوز  إلــى  املصافي  بنــادي  العمرية 
بلقــب دوري بغــداد لفئة الشــباب 
ووصيف األندية في الناشئني، يحقق 
مدرب حراس املرمى فريد صفاء إجنازه 
الثالث عندما اشــترك هذا املوســم 
2022/2021 فــي املســاهمة بقيادة 
الدرجة  التأهل لدوري  إلى  فريق عقره 
املمتازة في أقليم كردســتان، اذ كان 
ضمن املــالك التدريبي للفريق املؤلف 

من امني عباس مدربــا وهجار صابر مدربا 
وفريد صفاء مدربا حلراس املرمى  مساعداً 
وهورفــان زاهد مشــرفا.. لعــب الفريق 
18 مبــاراة حقق الفوز فــي 10 وتعادل بـ 
6 وخســر في مباراتني، ليتأهــل عن فرق 

مجموعته إلى دوري الدرجة املمتازة.
املــدرب فريد صفاء احلاصل على شــهادة 
التدريبــي املتخصص في حــراس املرمى 
level 1   ميضي موسمه الثاني مع الفريق 
الشــمالي، ويقول انه سعيد في خطف 
املمتاز  الدرجة  والعبور نحو دوري  الصدارة 
باالقليم، مبينا ان املدرب امني عباس واملالك 
واملشرفني  اإلدارة  ودعم  املساعد  التدريبي 
كان لهم الدور الكبير في االرتقاء بالفريق 
نحو األضواء، كما ثمن املدرب جهود حراس 
املرمى الذين ذادوا عن شــباك الفريق في 
املباريات، مؤكدا االنســجام العالي ولغة 
التفاهم والثقة بني أعضاء املالك التدريبي 
والعالقة التي تربطهم ســبب مهم جدا 
في تفــوق الفريق في املباريــات واحتالل 

الصدارة عن فرق اجملموعة.

ثالث حراس مرمى 
وقــال: اعتمدت على 3 حــراس مرمى في 

املنافسات، هم ) نيدار رجب مواليد 1988 
وادريس موفــق مواليد 1997 وعمر مهدي 
مواليد 1998(، وقدموا إمكانات فنية رائعة 
بني اخلشبات الثالث، اذ كانت شباك فريقنا 
واســتقبلت  األندية  بــني  االنظف  عقره 
7 كرات فقــط، توزع بني نيــدار 4 أهداف 

وأدريس 3 أهداف.
وأشــار إلى ان املنافســة كانــت كبيرة 
التــي توزعت على  الفرق املشــاركة  بني 
مجموعتــني كل واحدة تضــم 10 أندية، 
فبعد صراع مثير تأهل فريقنا عن اجملموعة 
وبلغ فريق )جوار قورنــه( األضواء عن فرق 

مجموعته.

إجناز جديد 
وابدى املدرب ســعادته الكبيرة في إضافة 
ان  التدريبي، مبينا  إجنازا جديدا لرصيــده 
مشــاركته في تفوق عقــره وتأهله إلى 
األضــواء في إقليم كردســتان يعد اإلجناز 
الثالث بعــد ما حتقق له في نادي املصافي 
بلقبني، اذ اســهم في قيادة الفريق للفوز 
بلقــب دوري أندية بغداد لفئة الشــباب 
موسم 2017/2016، وفريق الناشئني الذي 
شاركه في حيازة لوصافة أندية بغداد في 

موسم 2015/2014.
وقــال انه لكل جناز حالوتــه، واختالفه الن 
هنالك لقبني فــي تدريب الفئات العمرية 
بنادي املصافي الذي عمل فيه وعزز موقعه 
كمدرب شــاب فــي تدريب فــرق الفئات 
العمريــة قبــل االنتقال إلــى العمل في 
الفريق األول للنادي نفســه، واالجناز األخر 
فــي العمل مع اخلط األول لهذا املوســم 
مع فريق عقره، مشــيرا إلــى انه يتطلع 
إلى الفوز باملزيد من األلقاب والكؤوس في 

مسيرته مدربا حلراس املرمى.

سيرة ومحطات العبا ومدربا
يقول املــدرب صفاء فريد: بدأت اللعب في 
الناشئني  ثم   1994/1993 اجلوية  اشــبال 
1996/1995، والشباب 1997 لغاية 1999.. 
وفــي األندية املتقدمة اول مواســمي مع 
الدفاع اجلوي 2000 حتى 2002، فالكاظمية 

2003/ 2004 واالتصاالت 2005/2004.
وعلى صعيد التدريب أول احملطات كانت في 
تدريب حراس مرمى ناشئة نادي الصناعة 
2010، وشباب املصافي 2013/2012 ومدربا 
حلراس مرمى شــباب الطلية 2014/2013 
وشــباب   2015/2014 املصافي  وناشــئة 

2017/2016 ومدربا حلراس مرمى  املصافي 
الفريــق األول 2017 لغايــة 2019 قبــل 
االنتقال إلى عقره ملوســمني 2021/2020 

و2021/ 2002.

شهادات تدريبية 
على صعيــد الشــهادات التدريبية، قال: 
حصلت على شــهادة تدريب محلية في 
بغداد 2015، وآســيوية فئة C عام 2016، 
وشــهادة دبلوم في تدريــب حراس املرمى 
ببغداد أيضا، قبل احلصول على شــهادة 
LEVEL 1 باشــراف االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم عام 2021.
واكد ان هذه الشــهادات التدريبية عززت 
رحالته فــي عالم تدريب حــراس املرمى، 
واســهمت في اطالعه علــى فنون علم 
التدريب احلديث واملتقدم واالســتفادة من 
احملاضرين الذين القوا احملاضرات في الدورات 
الدكتور عبد  احملاضرين  التدريبية ســيما 
الدكتور  الســعودي  واحملاضر  ناعم  الكرمي 
جاســم احلربي اللذين حاضــرا في الدورة 
اخلاصــة باملســتوى األول ملدربــي حراس 
والتطوير  الفنية  اللجنة  واقامتها  املرمى 
في االحتــاد املركــزي لكرة القدم شــهر 

فريد صفاء: عقره استحق التأهل إلى ممتاز كردستان
مدرب حراس المرمى يضيف اإلنجاز الثالث لرصيده

آسو رستم العب نوروز ينطلق فرحا ببتسجيله هدفي فوز  فريقه على النجف امس

 صكبان الربيعي
يســدل الســتار في الساعة 
اخلامسة من عصر اليوم االثنني 
املغلقة  الشــعب  قاعــة  في 
دوري  بطولة  منافســات  على 
بالكرة  املمتــاز  العــراق  أندية 
لقاء  في  املوسم  لهذا  الطائرة 
بــني فريقي ناديي غــاز اجلنوب 
املوســم  دوري  بطــل  وصيف 
املاضــي ونــادي اجليــش الذي 
اجتهد كثيرا بعناصره الشابة.

وبرغم ان فريق نادي غاز اجلنوب 
ســبق له الفوز فــي مباراتني 
على منافســه نادي اجليش في 
منافســات املربع الذهبي اال ان 
املهمة تبدو ليســت ســهلة 
اخلتامي خلبرة  اليــوم  لقاء  في 
العيداني  محمد  اجليش  مدرب 
وحالة االطمئنان التي يعيشها 

العبوه.
وسيمثل فريق نادي غاز اجلنوب 
حتت اشــراف مــدرب املنتخب 
الوطني عالء خلف خيرة جنومنا 
وحسني  لفتة  صفاء  الدوليني، 
منير وهادي علي ومحمد صالح 
وعمر علــي ومصطفى حميد 
وواســامة منيب وماهر عدنان 
وريــاض عزيــز وحســام عبد 
الصمد وحيــدر أحمد واحملترف 

واحملترف  )النــي(  الروســي 
)هرناندز(.فــي  الكوبــي 

اجليش  فريــق  ميثل  حني 
صاحب  علي   ، الالعبون 
واميــن علــي مســلم 
زهير وعقيل  ومرتضــى 
جليل وعمر احمد وعلي 
طالب  وســرحان  هادي 

وقيس نعمة.

وقــال مــدرب فريق نــادي غاز 
الطويلة  اخلبرة  صاحب  اجلنوب 
مشــاركتنا  ان  خلــف  عــالء 
آســيا  بطولة  فــي  األخيــرة 
ســاعدتنا في االستعداد اجليد 
ملباراة اليوم التي ســنخوضها 
امام فريــق مجتهد نعرف كل 
خواصه الفنية وقدراته البدنية 
منا  يتطلب  الــذي  بالشــكل 
مضاعفة العطاء سيما ونحن 
ننشد الفوز باللقب ولن نرضى 

بغيره.
نادي  فريق  مدرب  اما 
محمــد  اجليــش 
العيدانــي فقال 
املســتوى  ان 
الــذي  اجليــد 
سبق ان قدمناه 
فــي املباراتــني 
بقتني  لســا ا
نادي  فريق  امــام 

غاز اجلنوب ومتكنا من كســب 
على  منه ســيحفزنا  شوطني 
مباراة  فــي  العطاء  مضاعفة 
اليــوم بغية إمكانيــة حتقيق 
واضحة  وترك بصمــة  الفــوز 
للمعنني واخملتصني باللعبة عن 
قدرة فريق نادي اجليش الصاعد 
ألول مرة الى منافســات املربع 

الذهبي هذا املوسم.
السيد جميل  اعلن  من جانبه، 
املركزي  االحتــاد  رئيس  العبادي 
االحتاد  عام  امني  الطائرة  للكرة 
العربــي ان حفــل اخلتام عصر 
اليوم ســيتضمن تكرمي احلكام 
اجملتهديــن الذيــن كان لهــم 
الكبير في مســيرة  الفضــل 
النجــاح لبطولــة دوري هــذا 
املوسم واملســاهمة في امتاع 
اجلماهير مبشــاهدة حملات فنية 
التقدير  علــى  حــازت  جديدة 

واالحترام.

هشام السلمان *
العراقي  االحتاد  ســر  أمني  أعلن 
فارس  علي  للمكفوفــني  جلودو 
اجلمالي ان الالعب طه رعد حصل 
البرونزي  الوســام  علــى  اليوم 

في بطولة كازاخســتان ) كراند 
بريكيــس اجلارية حاليــا .. وقال 
كلنا أما لالعبينا بتحقيق نتائج 
ايجابيــة اخرى في الســباقات 
االخرى بعد ان استعدوا بيشكل 

البطولة  في  للمشــاركة  جيد 
املؤهلــة الــى باراملبيــاد باريس 

.2024

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

إعالم اللجنة األولمبية
العراق سبعة  منتخب شباب  أحرز 
أوســمة ملونة، ذهبيــني وفضيني 
البطولة  فــي  نحاســية  وثالثــة 
العربيــة بألعاب القوى للشــباب 
والتي أختتمت في تونس حيث حَل 
العراق باملركز الســابع في الترتيب 
اخلتامــي جلدول األوســمة من بني 
كما  عربيــاً،  منتخباً  ثالثة عشــر 
ســّجل شــباب العراق أربعة أرقام 
تأهيلية تضمن املشــاركة ببطولة 
للشــباب  القوى  بألعــاب  العالم 

والتي ســتقام في كولومبيا خالل 
شهر آب املقبل.

العراقية  األوسمة  حصيلة  وتشير 
الى تفّوق بذهبيتي سباقي السرعة 
100م و200م لالعــب الصاعد فالح 
حســن الذي خطف األنظــار إليه 
حيث قطع حســن املســافة بزمن 
قدره 10.38 ثانية لســباق  100م و  
أوالً  200م ليحّل  ثا لســباق   20.96
بكال السباقني. ومتكن  زميله العداء 
أحمد جمــال من الفوز بالوســام 
400 حواجز قاطعاً  الفضي لسباق 

املســافة بـ 52.43 ثا.وحقق العداء 
محمد جناح الوسام الفضي لسباق 
110 م حواجز بزمن قدره 14.02 ثانية 
كما متكــن الالعــب محمد أحمد 
قاســم من الفوز بالوسام البرونزي 
لفعاليــة رمــي القرص مســجالً 
مســافة بلغت 48.85 م كما حقق 
قافز الزانة علي أكبر حيدر الوسام 
البرونزي متجــاوزاً العارضة بارتفاع 
4.35 م.ومتكن منتخب شباب العراق 
من الفوز بنحاســية سباق 4×100 

تتابع بزمن 43.27 ثا.

حسام عبد الرضا*
يدعو االحتــاد املركزي لكــرة اليد 
العبي منتخبنــا الوطني احلضور 
البدنية  التربية  كليــة  قاعة  إلى 
وعلــوم الرياضة) جامعــة بغداد 
( الســاعة اخلامســة من يوم غد 
اجلاري للدخول في  آيار   31 الثالثاء 
الداخليومن  التدريبي  املعســكر 
املعلــوم ان منتخبنــا الوطنــي 
بطولة  في  للمشــاركة  يستعد 
ستقام  التي  اإلسالمي  التضامن 

في) مدينــه قونية( التركية خالل 
املدة من 6 لغاية 18 آب املقبل.

ويقــود منتخبنــا الوطني املدرب 
املصــري شــريف مؤمــن والذي 
حقق املركز السادس مع املنتخب 
التي  في بطوله اســيا االخيــرة 
أقيمــت فــي اململكــة العربية 
الدعــوة  الســعودية، وشــملت 
ومنتظر  مكــي  احمد  مــن:  كل 
وبدر  العابدين محمد  وزين  قاسم 
الدين حمــودي واالمير علي وعلي 

الســيالوي ووائل حافــظ وميثم 
عــوده وجاســم غصــاب وماجد 
عبد الرضا وســجاد طالب وعلي 
طــارق وأحمد طــارق ومصطفى 
وســجاد  الرضا  عبد  وعلي  بكري 
حمودي ورامي علي وحســني علي 
حمزه ومحمد صاحب ومصطفى 
محمد وعلي رضا اجلاروش واسامه 

رفعت .

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

غاز الجنوب والجيش يختتمان اليوم 
دوري الكرة الطائرة الممتاز

طه رعد يفوز ببرونز كازاخستان بالجودو

ألعاب القوى سابعًا في شباب العرب 

غدا.. بدء معسكر منتخب اليد 
تحضيرًا للتضامن اإلسالمي

لقطة من مباريات دوري الكرة الطائرة



معارض الكتب.. 
مؤشر حضاري كبير

الدولي  بغداد  العاصمة "معرض  احتضنت 
للكتــاب"  بنســخته الثالثة والعشــرين 
وخالل عشــرة ايام من ايــار  2022 وانتهت 

فعالياته أول امس السبت. 
املعــروف ان افتتاح معــرٍض للكتاب يعنى 
الكثير بالنســبة للكاتــب واالديب وطلبة 
املاجســتير والدكتوراه وحتــى القّراء ألنه 
واملعرفي  الفكــري  للتبادل  فرصة كبيــرة 
وفســحة لبناء عالقات جديــدة مع كتاب 
ودور نشــر عربية وعاملية كمــا انه فرصة 
لالطالع علــى احدث االصــدارات بوصفها 
مساحة للقاء الناشرين، وتسويقا الكتاب، 
توقيــع ومســاحة كبيرة  وعقد حفــالت 
حملبي القراءة للوقــوف والتأمل امام عناوين 
جديــدة واختيارات حتــدث ألول مرة مع من 
جــاء للمعــرض لالطالع فقــط ليقع في 
حب القراءة من خــالل اختيار كتاب بعنوان 
مثير او بغالف يجــذب الزائر،  وهو املقياس 
احلقيقي لعدد الكتب التي بيعت ونســبة 
ثقافية ومعرفية  اخرى  القراءة ومؤشــرات 

واجتماعية وحتى اقتصادية. 
لكــن هل نــال املعرض االهتمــام من قبل 
الفضائيات واملؤسسات الثقافية؟  واملعروف 
بالواقــع االقتصادي،  ترتبــط  ان مهمتــه 
ومفهوم السياحة مبختلف أشكالها، كونه 
مســاحة كبيرة لدخول مختلف شــرائح 

اجملتمع.
 زرت املعــرض ملرتني وشــد انتباهي ســيدة 
تقول لصديقتها: ال اعرف ما اشتري؟ وسيدة 
تقول لطفلــة معها: هل تريديــن اليس في 
بــالد العجائب؟ مــن املؤكــد ان البعض جاء 
ليشــتري كتابا ولم يتكمن او جاء وعاد وهو 
يحمل الكثير من التساؤالت في نفسه وعاد 
ملرة واخرى وشــعر بأنه امام مشهد حضاري 
انســاني ثقافي وســياحي كبير لكن يفتقد 
الى الترويج االعالمي واالهتمام السياحي من 
قبل املؤسسات الســياحية، علما ان املعرض 
بشــكل عام ميكن وصفه بالصورة التاريخية 
للحضــارات، اعتقــد كان يجــب ان يكــون 
هناك اهتمام اكبر بهــذه الفعالية احلضارية 
واملعرفية والثقافيــة واالقتصادية والعلمية، 
الن املعرض ليس ترتيــب كتب على رفوف في 
مســاحة تصل الى عدة امتــار فهو اكثر من 
ذلك بــل هو عملية يبدأ االســتعداد لها من 
قبل دور النشــر منذ فترة قد تصل الى اشهر 
في الطبع والترتيب  وجتهيزات كثيرة وحمالت 
اعالميــة تكلــف الكثير من الوقــت واجلهد 
،إضافة الى عمليــة نقل الكتب من دولة الى 

اخرى ورزمها  وترتيبها في صناديق.
وكان هنــاك اعالن قد صدر عــن متديده لكن 
انتهت فعاليات دون اي متديد ووفق ما ذكره لي 
احد القائمني على تنظيمه بأن دور النشر لها 

ارتباطات مع معارض عربية اخرى.
بدأ املعرض وانتهى دون ان ينال حقه السياحي 
واملعرفــي واحلضاري على الرغــم من حضور 
شخصيات اعالمية وادبية مثل جورج قرداحي 

والشاعر املصري احمد بخيت. 

يم
اه

ابر
اد 

صحيفة يومية سياسية مستقلةود

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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 بغداد - الصباح الجديد:
شــهدت قاعة احتاد اإلذاعيني، عرض فيلم وثائقي مشــترك 

)عربي –كندي(.
وقال عضو الهيئة اإلدارية لالحتاد صباح املوســوي: إن "االحتاد 
احتضن عرض فيلم )أغني السماء( وهو فيلم وثائقي )كندي 
–عربي( مشــترك من إنتاج مهرجان سومر الدولي، والذي من 
املزمع إقامته قريباً". وأشــار الى أن "الفيلم من إخراج محمد 
عارف ويجســد إطاللة على احلياة ونافذة على التاريخ، يغطي 
جانبــاً معرفيــاً من اإلنتــاج الفيلمي". وأضــاف: "النتاجات 
األثنوغرافية، تــزاوج بني االجتماعي والســينمائي، وهو منط 
إنتاجي يدرس في جامعات العالم؛ لنقل قيٍم اجتماعية.. وهو 
ســائد عاملياً" الفتاً الى أن "هناك أفالمــاً عديدة حتمل نفس 
هذا االجتاه مثل فيلم )األهوار( من إخراج قاسم حول، ويصنف 
كفيلم ســياحي ألنه يعطي صورة عن واقع مجتمع األهوار، 
وتقاليده وأنســاقه الســكنية والســلوكية.. يومياً بشكل 

يعطيه قيمته التوثيقية واملعرفية".

بغداد- الصباح الجديد:
حّددت الفنانة ماريا نيسان املقيمة في األردن لنفسها مهمة 
تكمن في العمل على احلّد من اســتهالك املواد البالستيكية 

ذات االستخدام الواحد.
وعملــت ماريــا على توعيــة الناس علــى مضــار النفايات 

البالستيكية عبر تنفيذ لوحات فنية من مواد تعيد تدويرها.
وتزّين جدارية من أشــهر أعمالها جانب مبنى في عمان، وهي 
كناية عن عمل فني ضخم مصنوع من أكثر من 2000 قنينة 
بالســتيكية وحوالي 1000 كيس تسّوق بالستيكي وأكثر من 

150 خرطوم أركيلة بالستيكيا.
وتقول نيسان 35 عاما، وهي مواطنة أمريكية من أصل عراقي، 
إنها أعجبت بجمال عمان عندما زارتها للمرة األولى قبل ثالث 
سنوات، لكنها شــعرت أيًضا بـ"اإلحباط والغضب" بسبب 
أكوام النفايات البالستيكية في الشــوارع وفي املناطق ذات 

اجلمال الطبيعي.
وتضيف نيسان التي ترتدي أحياناً فستاناً مصنوًعا من أكياس 
محالت "إيكيا" البالســتيكية الزرقاء: "على الرغم من جمال 
املدينة، املشــي في شوارعها ميكن أن يتحّول الى رحلة مليئة 
بجميع أنواع النفايات، ال تستطيع عيناي جتاهل العدد الهائل 
مــن األكياس البالســتيكية، والزجاجات، وعلب املشــروبات 

الغازية، وأغلفة احللوى، وما إلى ذلك".

اتحاد اإلذاعيين يعرض 
"اغني السماء"

بانتاج عربي - كندي

بأنامل عراقية.. لوحات تنبض 
بالحياة من نفايات البالستيك

بغداد ـ فالح الناصر:
ما بني عهدين، قبل التاسع من نيسان 
2003، وما تاله، شــهد تغييرا كبيرا في 
جميع مفاصــل احلياة، كما احلال لواقع 
اجلرائــد الورقيــة ، اذ ســجلت تراجعا 
خطيــرا ، فقد اندثرت عشــرات اجلرائد 
وصمدت مــن ترتكز فــي متويلها على 

جهات او موارد اإلعالنات.
ومهنة بائــع اجلرائد تــكاد تختفي، اال 
ما ندر، اجلريدة تصــارع من اجل البقاء 
والثبات في ظل موجة عمالقة انتجتها 
السوشل ميديا، التي تكاد تهيمن على 
كل شيء، فالهاتف اجلوال ينقل صاحبه 
لكل بالد الدنيا ويطلعه على الثقافات 

وكيفما وحيثما أراد بلمسة واحدة.
هذا التحــول الرقمي العجيب، اضحى 
واقعاً ال بد منه، فمن يخرج صباحاً لكي 
يقتني ويتأبط اجلريــدة، بات يقرأها في 
هاتفه اجلوال وهو مســتلٍق في منزله، 
تغييــر جــذري، فصل الشــتاء قارص 
بحرارته..  الالهــب  الصيف  البرودة عن 
الذي قارب علــى دخول عقده  وعباس، 
السادس من العمر، بائع اجلرائد الشهير 
منذ العــام 1986 ، يتخذ من قطاع 18 
له، فيتوســط  الصــدر موقعا  مبدينة 
الشــارع الرئيســي ما بني سوق احلي 
ما  الصدرين،  ســاحة  باجتاه  "األورزدي" 
زال يفتــرش جرائده ويحرص على تلبية 

متطلبات زبائنه. 
قلــت لــه: إلــى أي مدى ســتصمد 
االنفتاح  هذا  امــام  الورقية  الصحافة 
الهائــل للشــبكة العنكبوتية، أجاب 
بنبرة حزينة، وكيف ال واملارد اإللكتروني 

افترس كل شيء، واقع متراجع، فاجلرائد 
وبيعها أضحت مهنــة متعبة جدا، ال 

يكاد يسترزق منها الشخص شيئا.
* وما ســبب متســكك بها في ضوء ما 
تقوله؟.. انا ال املك مهنة أخرى، ال راتب 
حكومي او مــن الرعايــة االجتماعية 
او مــن أولئك املســجلني علــى رواتب 
العاطلني عن العمل، بقيت في مهنتي 
وفياً، برغم انني اعيل اسرة فيها طلبة 
مــدارس وظروف احليــاة ترهقني بنحو 
كبير.. مــا باليد حيلة.. أؤدي رســالتي 
وامضي بطريقــي إلى ان يفرجها اهلل.. 
انــا مواليد 1964 واســرتي مكونة من 
ثالث بنات وولدين، تزوجت اثنتني منهن 
واألخرى تــدرس في الصف الســادس 
واوالدي أحدهما في الصف  االعــدادي، 
الســادس  في  واألخر  املتوســط  األول 

االبتدائي.

* كيف هو يومك في بيع اجلرائد؟
يكون  الرابعة فجــرا  الســاعة  منــذ 
بيــع اجلرائد في  حضوري فــي بورصة 
منطقــة الباب املعظم، ولــم يؤثر فَي 
املناخية وهبوب  احلك الظروف منهــا 
العواصف، اجته نحو موقع البيع الرئيس 
لكي اعود مبكرا وازود زبائني بطلباتهم 
املتنوعة، ولطاملــا أتأخر في البيع لكي 
امرر بضاعتي ملن يدمن قراءة الصحف 
الورقية ، او هنالــك من الصحف فيها 
مرجتــع وهو مبــدأ متفق عليــه أقوم 

باسترجاعه في اليوم التالي.

* كالمــك يوحــي ان املهنــة بــدأت 

تنقرض؟
ال أبالــغ فــي القول ان مــن ميتهن بيع 
اجلرائــد في مدينة الصــدر ال يتجاوزوا 
عــدد أصابــع اليــد الواحــدة!!.. نعم 
فهنالــك تراجع ملحوظ فــي عدد من 
املهنــة دخلت مرحلة  اجلريدة،  يبيعون 
االنقراض، قلة قليلة ممن يقرأون اجلريدة، 
هناك من يستخدمها لتلميع الزجاج او 
حتت موائد الطعام وهذا بصراحة يؤكد 
االنحدار في الثقافة وتراجعها، فاجلريدة 
بصورة عامة أداة تثقيف مهمة.. وأؤكد 
ان عودة اجلريدة أللقها يكمن في مقدار 
الدعــم احلكومــي جلرائد أفــل جنمها 
واندثرت وسط تراكم الديون وعدم وجود 

السوق الرائجة وغياب منافذ التمويل.

* من زبائنك حاليا؟
لكل  ومجالت  بجرائــد  اهتمام  هنالك 
رياضيون  وشــباب  فنانون  اختصاصه.. 
ومن يهتم بامور السياسة وتعقيداتها، 
والنساء يحبذن األبراج واجملالت واخبارها 
زبون  عندي  واحلقيقة  املتنوعة..  الفنية 
مــا زال صامــدا ويحرص علــى اقتناء 
اجلريــدة من قبل العــام 2003 بل اكثر 

بكثير.

* اراك تتفيأ حتت مظلة وكرسي يضم 
اجلرائد؟

بعــد حملة إزالــة التجــاوزات رفعت 
بغداد "كشــك" صغير  امانة  مالكات 
كنت اتخذه موقعا لي، وبعد قرار االزالة، 
قــام جاري بائــع الفحــم مبنحي هذه 
املظلة لكي تقيني اشــعة الشــمس 

وتقلبات احلالة اجلوية، وهذا الكرســي 
يشكل حافظة جلمع اجلرائد.

* هل مارست ألعاب الرياضة؟.
مثلت فريق شــباب العــراق في قطاع 
17 بقيادة املدرب محمــد كاظم، وفي 
اعدادية املصطفــى كان معي الكابنت 
راضي شنيشــل، وصلت إلــى مرحلة 
الســادس االدبــي وتوقفت مســيرتي 
العلم،  خدمــة  الداء  توجهــت  بعدها 
يلقبوني  والفــاو،  البصرة  في  ســيما 
عباس جوية نظرا لولعي الشديد بحب 

فريق اجلوية.

* واضح من قبعتك الزرقاء والشــريط 
الذي يؤطر معصم يدك اليمنى؟.

لي مع اجلوية حكايــات كثيرة كنت 
ارافقهم في املباريــات التي تقام في 
مالعب احملافظات، اعــرف الكثير عن 
جنــوم اجلوية واتابــع اخبارهم ليومنا 
هذا، انا مشــجع حريــص جدا على 
أحب  الصغر  منــذ  العريــق،  فريقي 
الفريــق اجلماهيري الــذي قدم جنوما 

للكرة العراقية واملنتخبات الوطنية.
كما ال أنسى كيف كادت ان حتدث لي 
مشــكلة في مباراة اجلوية وسامراء 
عندمــا جتــاوز مشــجع صغير على 
الســابق علي عبد  الدولي  الالعــب 
اجلبار، فما كان من األخير اال واإلسراع 
نحــوي وقبل ان يحصــل ما ال يحمد 
عقبــاه، اخبره اجلمهور انني لســت 
طرفا باحلادثة، احلقيقة اعتذر الالعب 

وصار صديقا لي.

عباس .. يمتهن بيع الجرائد منذ 1986 ويخشى انقراض المهنة

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت الفنانة ميــس كمر، عن 
أعمالهــا الدراميــة اجلديــدة التي 
ســتبدأ التصويــر بها قريبــاً، فيما 
أشــارت إلى أنها ستشارك في ثالثة 
أعمال درامية مهمــة بني التراجيدي 

والكوميدي.
وقالت كمر في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد، إنها "ستشارك في ثالثة اعمال 
التي  متنوعة  دراميــة 
باكورة  ســتكون 
لهــا  عما ا
اجلديدة 

املرتقبة"، مبينة أن "العمل األول هو مسلسل 
)دافي الشعور( وهو درامي اجتماعي، انساني 
القضايــا االجتماعية وتفكك بعض  يتناول 
األســر في ظل مغريات احلياة، وهو من تأليف 

جاسم الرشيد وإخراج حسني احلليبي".
وأوضحــت أنها "جتســد في املسلســل دور 
)ســمر( املرأة القوية الغنية املتسلطة التي 
تصــارع احلياة من أجل احلفــاظ على أبنائها 
من الفقر حيث تــرث زوجها بعد وفاته وتبدأ 
صراعات األسرة مع أهل الزوج واألبناء بسبب 

املال". 
وأشــارت إلى أنها "تشــارك أيضا في عمل 
درامــي كوميــدي اخــر حمل اســم )لعبة 
السعادة( من إخراج جمعان الرويعي، وكذلك 
العمل الدرامــي اجلميل )دينار نصيب مختار( 

من إخراج أحمد جوهر".
ميس كمر من مواليد بغداد ومن عائلة 
رياضيــة وفنية معروفــة فوالدها 
مصمم املالبس ورباع دولي “كمر 
عبد جاســم” كما أن والدتها 
بالرياضة  املهتمني  من  كانت 
وعملــت بــوزارة الصحــة 
اســمها “ســهام محمد”. 

بجانب أن لديها شقيقتني هن )سوزان ولبنى( 
أختها الصغيرة لبنى هي ممثلة ورياضية أيضا 
لعبت اجلمباز ولديها عمالن شــاركت فيهما 
وهــم متى ننام وبقايا احلــب. وخالها مهدي 

محمد صالح حكم دولي في كرة القدم .

حياتها الشخصية
وعن حياتها الشــخصية فهي متزوجة منذ 
فترة كبيرة مــن “حمزة هادي” العب كرة قدم 
عراقي محترف ســابقا، ولديهم ابنة واحدة 
وبعدهــا انفصلوا بالطالق ولــم تتزوج حتى 
اآلن. واكتفــت أن تهتم بابنتهــا وبالتمثيل 

ومبستقبلها املهني عن أن تتزوج مرة أخرى.

أعمالها
لم تكن بداية “ميس” بالتمثيل بل اختارت أن 
تكون جنمــة إعالنات أوال وبعدها قدمت أدوارا 
بسيطة في فترة التسعينيات، وكان السبب 
في هــذا النجم “راســم اجلميلــي”. قالت 
عن الراحل راســم اجلميلي انه مكتشــفها 
والسبب في الكشف عن موهبتها والوقوف 
بجانبهــا لفتــرة كبيرة وتشــجيعها على 
املسرحية  أعمالها  أولى  لتقدم  االســتمرار. 

معه.
كما شــاركت في مسلســل أبو حقي، من 
إنتاج قناة الشرقية. وأبو حقي هو مسلسل 
تلفزيوني كوميدي سياســي من إصدار وإبراز 
قناة الشــرقية ســنة 2008. يطــرح رواية 
مستوظف مرتشي يعمل في الدوائر األصلية 
صاحــب مركز وظيفي عالي فــي البلد. إبراز 
املسلســل أثناء شــهر رمضان 2008 وأعيد 

عرضه عامي 2009 و2010.
وحقق ضجة إعالمية عارمــة ونال مواصلة 
واســعة من العراقيــني، إذ أنــه كان ينقل 
قناة  علي  ويطرحها  ومشكالتهم  همومهم 
الشــرقية وملدة ثالثني حلقة. طرحت في ذاك 
التي يتكبد  القضايا  الكثير من  املسلســل 
منها الشعب العراقي. مثل انقطاع الكهرباء 
السياســية  واملشــكالت  املالي  والفســاد 
الثقــة بني األطراف السياســية  أزمة  مثل 
واالنتهازيــة وتغليب املصالح الشــخصية. 
مثلما انتقد املسلسل قيادات سياسية بارزة 

في الدولة في أعقاب غزو البالد.
شاركت في العديد من املسلسالت اللبنانية 
ومنها مسلسل “أفكار” مع نشوى مصطفى 
وعــالء زينهــم، وكذلك مسلســل بعنوان 

“ســبعة جنوم” مع عالء مرسي, و مسلسل 
عراقي لبناني مشــترك بعنوان “حتى نلتقي 
” وهو يضم مجموعة من الفنانني والفنانات 

من العراق و لبنان .

أبو املاليني
انطالقتها خليجيا كانت مــن الكويت بعد 
أن حدث اختيار النجم الكويتي عبد احلسني 
عبد الرضا لها لتصير البطل الرابع ملسلسله 
أبــو املاليني بعام 2013 بعد أن شــاهدها في 
املسلسل العراقي أم ســتوري. وأحسَّ بأنها 
الشخصية الواقعة للدور إذ جّسدت دور امرأة 
عراقية تقطن في الكويت. وحقا أســهمت 
ما جعل الصحف الكويتيــة تنتقد املطرب 
عبد احلســني عبد الرضا الختيارها بالتمثيل 
باملسلســل. وانتقدت اإلعالمية مي العيدان 
اختيارها من النجم عبد احلســني عبد الرضا 
عقب ذاك شــاركته لثاني مرة في مسلسل 
العافور. أول عمل مســرحي قدمته بالكويت 
كان مســرحية الياخور مبشــاركة الفنانني 
حســن البالم، جمال الردهان وأحمد العونان، 
أحرزت شــعبية وانتشارا أوســع في اخلليج 

والعالم العربي.

دافي الشعور ولعبة السعادة جديد ميس كمر في الدراما

سمير خليل:
في دأبــه التعريف بحضــارة العراق عن 
العراقي  الســيراميك نفذ اخلزاف  طريق 
املقيم في لندن ثالثة اعمال خزفية عنها 

يتحدث اخلفاجي قائال:
لقد رســمت هذه االعمــال حبا بالعراق 
وليســت بطلب من أحد،  رسمتها ألني 
أعيش في لندن حتى أعرف االنكليز برموز 
تاريخيه قدميا وحاضرا كي تكون  عراقية 
عندهم معرفه بحضارة العراق وحتفزهم 
لزيارة العراق، هي كأمنا دعاية ســياحيه 
املغتربني  العراقيــني  العــراق وحتى  عن 
الذيــن يتشــوقون للعراق أقتنــوا مني 
أعماال ضمن هذا االســلوب وما فيه من 
رموز عراقية يذكرهم بالعراق، هي حتتوي 
القدمية وشــخصيات  العراق  أثــار  على 

تاريخيــه وأعمال 

العراق  فنيه عراقية نصبت في شــوارع 
لفنانني عراقيني وكذلك عن طيور العراق 
مثل البلبل والبساط العراقي وفيها عن 
ساعة القشــلة ومتثال االم خلالد الرحال 
وعمل عالء بشير ونصب الشهيد واالهوار 

ومتثال املتنبي وكثير من رموز العراق".

ويضيف: الكثير من الذين شــاهدوا هذه 
االعمال متنوا ان تكون بوسترات سياحية 
أو جداريــة في مطــار بغــداد، األعمال 
ألــوان أكريلك  مرســومه على كنفاس 
قياس  90x 65 ســم وكل عمل يستغرق 

شهرا تقريبا كي يكتمل".

الصباح الجديد ـ متابعة: تعريف االنجليز بحضارة العراق عن طريق الخزف
أحداث فلكية عديدة هذا األســبوع 
جتعل احلّظ واملكاسب املادية واملعنوية 

من نصيب بعض األبراج فما هي؟
وجود كوكب الشمس في برج اجلوزاء 
بدايــة مرحلة مهمة  الهوائي يعلن 
عناوينهــا العريضــة احلــظ والربح 
املــادي واملعنــوي لكل مــن مواليد 
األبراج الهوائية اجلوزاء، امليزان والدلو 

وتستمر حتى تاريخ 22 حزيران.

تنعم مواليد هــذه األبراج بفترة من 
النجــاح واالرتياح إذ تُفتــح أمامها 
فرصا جديدة وتشهد مفاجآت وتكون 
الظروف بشــكل عاّم مؤاتية للسفر 
أو لالنتقال إلى عمل أو سكن أفضل.

وبالنســبة إلى مواليد بــرج اجلوزاء 
حتديًدا، فيدعمهم كوكب املشــتري 
من بــرج احلمل الناري لغاية شــهر 
تغييرات  فيعيشــون  االول  تشــرين 
كبيرة وغير متوقعــة على األصعدة 

مكافآت  علــى  ويحصلــون  كافــة 
وتكرميات.

الترابية فعلى  األبــراج  أّما مواليــد 
موعد مع بداية أسبوع مشجعة على 
جتربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج 
ألفكارهم خصوًصا مع وجود كوكب 
القمــر في برج الثور يومي الســبت 
واالحد الذي يعني مزيًدا من املكاسب 
واالعمال املزدهرة ملواليد الثور العذراء 

واجلدي.

هــذا وســيكون القمــر اجلديد بني 
االثنــني واألربعاء في اجلــوزاء فتكون 
فترة حافلــة باحلظ والتفوق لكل من 
والدلو كما  امليــزان  اجلــوزاء  مواليد 

سبق وقلنا.
 أّمــا يومي اخلميس واجلمعة فينتقل 
القمر الــى برج الســرطان املائي ما 
يجعل مواليد االبراج املائية السرطان 
بخطوات  تتقــدم  واحلــوت  العقرب 

كبيرة وناجحة.

متابعة - الصباح الجديد:
بعــد النجاح الكبيــر الذي حصده 
ســيف نبيل في عالم الغناء خالل 
املاضية، يستعد سيف  الســنوات 
خلــوض أّول جتربــة متثيليــة له من 

خالل مسلسل جديد اّتـــفق علـى 
 Eagle تقدميـه مؤخـرًا مـع شركـة

.Films
وبعــد النجــاح الــذي حققته نور 
فــي رمضان مــن خالل  الغنــدور 

مسلســل “من شــارع الهرم إلى”، 
مت االتفــاق معهــا على تقــدمي دور 
البطولــة أمــام ســيف نبيل في 
مبدئًيا  ســيحمل  الذي  املسلسل 

اسم “كواليس”.

الذي  ثنائية ســيف نبيل،  وتشّكل 
واألولى،  للمرة  الدراما  يخوض غمار 
لنفسها  حجزت  التي  الغندور  ونور 
مكانــة متقدمــة فــي األعمــال 

العربية، ديو مرتقب ومميز.

الجوزاء والميزان والدلو.. أسبوع للربح المادي

سيف نبيل في أولى تجاربه التمثيلية مع الفنانة نور الغندور 

ثامر الخفاجي:
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