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بغداد - وعد الشمري:
الباب  التنســيقي  اإلطــار  فتح 
أمــام جميع القوى السياســية 
فــي الدخول بحوارات تشــكيل 
القوى  تعكف  وفيمــا  احلكومة، 
اجتماع  عقــد  علــى  الكرديــة 
منصب  حسم  يناقش  استثنائي 
املستقلون  عاد  اجلمهورية،  رئيس 
للدخــول علــى اخلــط وطالبوا 
مبنحهم الفرصــة في إدارة البالد 
من خالل رئيس وزراء وصفوه بأنه 

غير جدلي.
وقالت النائبــة عن حتالف الفتح 
تصريح  فــي  املوســوي  مديحة 
إلى »الصبــاح اجلديد«، إن »اإلطار 
التنســيقي يجري مفاوضات مع 
جميــع الكتل السياســية ولن 
يســتبعد طرفاً من احلوارات ألننا 

بالضد من االقصاء«.
أن »تشكيل  وأضافت املوســوي، 
املزيد من  احلكومــة ال يحتمــل 
التأخيــر بــل علــى العكس أن 
تستمر املفاوضات«، مشدداة على 
أن »موضوع رئاسة اجلمهورية هو 
املعرقل األول وعلى القوى الكردية 
أن حتســم مرشــحها للمنصب 
ومن بعدها منضي نحو تشــكيل 

احلكومة«.
رئيس  أن »ترشيح  إلى  وأشــارت، 
الوزراء ســيكون مــن قبل االطار 
الكتلــة  بوصفــه  التنســيقي 
النيابيــة األكثــر عــدداً«، مبيناً 
أن »الشــخصية التــي ســيتم 
طرحها سيتم التوافق عليها مع 

املكونات من الفضاء الوطني«.
وأوضحت املوســوي، أن »النتائج 
قــد تظهر بعــد انتهــاء عطلة 
العيد، ونحن مصرون على املضي 

في االستحقاقات الدستورية«.
من جانبه، يتحــدث عضو احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني وفاء 

محمد، عن »جلســة استثنائية 
ســوف تعقد مع االحتاد الوطني 
الكردســتاني من أجــل التوصل 
إلى مرشح تسوية ملنصب رئيس 

اجلمهورية«.
وأفــاد محمــد، بــأن »حظــوظ 
برهــم صالح فــي احلصول على 

اصبحــت ضعيفة  ثانية  واليــة 
التيار  زعيــم  تغريدة  بعــد  جداً 
الصــدري مقتدى الصدر بشــأن 
رفض املصادقــة على قانون جترمي 
التطبيع مع الكيان الصهيوني«.

وزاد، أن » املنضويــن فــي اإلطار 
التنســيقي كانوا ينتظرون املبّرر 

قد  ترشــيح صالح، وهي  لرفض 
حصلت بتغريدة الصدر«.

وانتهى محمد إلــى أنه في حال 
الكرد على مرشــح  اتفاق  »عدم 
واحــد، ســنذهب إلــى مجلس 
النواب مبرشحني، برهم صالح عن 
االحتاد الوطني الكردستاني، وريبر 

أحمد خالد عن احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني ونتــرك اخليار إلى 
باألغلبية  التصويــت  في  النواب 

كما حصل في عام 2018«.
ومن جانبه قال النائب املســتقل 
عالء احليــدري، فــي تصريح إلى 
»النواب  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
املســتقلني قادرون على تشكيل 
احلكومة وتقدمي املرشــح ملنصب 

رئيس مجلس الوزراء«.
وتابع احليدري، أن القوى املستقلة 
ســبق أن طرحت مبادرة تتضمن 
الدولــة  إلدارة  طريــق  خارطــة 
وقدمناها إلى الكتل السياسية«.
ولفــت، إلى »قدرتنــا على تقدمي 
مرشــح ملنصب رئيــس مجلس 
ومســتقل  جدلي،  غيــر  الوزراء 
يعمل مــع كابينــة حكومية ال 

تنتمي إلى األحزاب السياسية«.
وبني احليــدري، أن »مبادرتنا ذهبت 
أدراج الريــاح، ونحــن اليوم أمام 
طريقني، أما أن جنمع قوانا كنواب 
مستقلني ونســتلم احلكومة، أو 
نذهب إلى املعارضة لنكون فريقا 
واحدا أيضــاً، ومن غير املقبول أن 
جنزيء موقفنا قســم يذهب مع 

املعارضة وأخر مع احلكومة«.
ردود  السياســية  القوى  وتترقب 
فعــل التيــار الصــدري إزاء تلك 
احلــوارات بعد انســحاب الكتلة 
النواب  مجلــس  مــن  الصدرية 
بناء  وتقدمي نوابها اســتقاالتهم 
الشــهر  الصدر  توجيــه  علــى 

املاضي.

فيما يفتح االطار التنسيقي باب الحوار مع الكتل السياسية

المستقلون يعتزمون المطالبة برئاسة الوزراء 
وتشكيل الحكومة او الذهاب الى المعارضة

الصباح الجديد - وكاالت:
انطلقت حملــة دولية امس الثالثاء 
لتفكيك  أوروبيــة  دول  في خمــس 
شــبكة من املهربني األكراد، تنشط 
املانش، وفق ما أعلنت الشرطة  عبر 

األملانية.  
عبور  املهربني هذه  وتنظم شــبكة 
املهاجريــن الراغبني في الوصول إلى 
 بريطانيا خلســة عبر قنــاة املانش، 
بحسب مجلة دير شبيغل األملانية.  

وذكرت شرطة أوسنابروك في بيان أن 
»عمليات دهم واعتقاالت« جرت  في 
عدة مناطق أملانيــة، بينها منطقة 

ساكسونيا السفلى.  

وتعتبــر أوســنابروك الواقعــة في 
أملانيــا قاعدة خلفيــة كبيرة  غرب 
لشــبكات  التهريب إلــى بريطانيا، 
احلدود  حسب مسؤول في شــرطة 
الفرنســية، أورد هذا االمــر  لوكالة 

فرانس برس في نيسان املاضي
وباإلضافة إلى أملانيا وفرنســا، جتري 
عمليــات فــي بلجيــكا وهولنــدا 
 وبريطانيا، على ما ذكرت الشــرطة 
األملانية مشــيرة إلى تعبئة »املئات« 

 من عناصر الشرطة لهذه الغاية. 
ويتم تنسيق العملية في هذه الدول 
وكالة  قبــل  من  اخلمس  األوروبيــة 
 الشــرطة »يوروبول« ووكالة التعاون 

القضائــي »يوروجســت« التابعتني 
 لالحتاد االوروبي.  

ولم يتم الكشــف عن أي تفاصيل 
إضافية، لكن اجمللة نقلت عن شرطة 
 أوسنابروك أن هذه الشبكة املكونة 
بشكل أساســي من مهربني أكراد 
 عراقيني نظمت »خالل  األشهر الـ12 
حتى 18 املاضية« عبور »نحو   10 آالف 
شــخص على منت قوارب مطاطية« 

نحو بريطانيا. 
وفي نيســان املاضي، أكد مســؤول 
اجلالية  أن  الفرنســية  الشرطة  في 
فكرة  أطلقــت  الكرديــة  العراقية 
»املراكــب الصغيــرة« التي ظهرت 

في عام 2019   لتحل منذ ذلك احلني 
مكان محاوالت الوصول إلى بريطانيا 

بالشاحنات.  
وارتفع بشــكل حاد عــدد محاوالت 
املهاجريــن الراغبــني فــي الوصول 
خلســة  إلى إنكلترا عبر القناة في 
النصف األول من عام 2022 بعد عام 
2021  القياسي بالفعل، وفًقا لوزارة 

الداخلية الفرنسية.  
في عام 2021، حاول 52 ألف شخص 
عبور القناة بواسطة قوارب  مطاطية 
بني  لفرنسا،  الشمالي  الساحل  من 
كاليه ودونكيرك، جنح منهم   28 ألفا، 

وفًقا للمصدر نفسه.  

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األميركــي  االقتصــادي  ألقــى 
الفيروسات  جلنة  رئيس  الشهير، 
التاجيــة في مجلة »النســيت« 
بروفيســور  املرموقة،  العلميــة 
على  باللــوم  ســاكس،  جيفري 
األميركية في  املتحــدة  الواليات 
وتفشيه  كورونا  فيروس  تســرب 

عبر العالم.
ويأتي القاء ساكس بالتبعية على 
الواليات املتحدة في هذا الشــأن، 
اثر حتقيق اجراه على مدى  سنتني 

حول منشأ جائحة كورونا.
»اقتناعه  عــن  ســاكس  وأعرب 
التــام« بــأن جائحــة فيــروس 

كورونا كانت نتيجة لتســرب من 
مختبر بيولوجــي أميركي، وفقا 
إعالمية، منها ما نشرته  لتقارير 
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البريطانية.
ســاكس،  أطلقه  الذي  االدعــاء 
املاضي،  الشهر  دولي  مؤمتر  خالل 
مت التقاطــه من قبل مســؤولي 
شددوا  حيث  الصينية،  احلكومة 
علــى أن املوضوع حتــت »البحث 

الدقيق«.
ســاكس،  البروفيســور  وقــال 
مــن »جامعة كولومبيــا«، الذي 
متــت تســميته مرتــني ضمــن 
الشــخصيات املائة، األكثر تأثيراً 

في العالم عن طريق مجلة »تامي« 
Time: »ليس هناك تأكيد لألمر«، 
إال أنه أضاف »أنهم )املســؤولون 
األميركيــون( ال يريــدون البحث 

فيما مضى«.
ولم يتضــح إذا كان بروفيســور 
فيــروس  أن  يعتقــد  ســاكس 
كوفيــد19- نشــأ فــي الواليات 
املتحدة، أم أنه كان نتيجة التعاون 
بني العلماء األميركان والصينيني 

في معهد ووهان بالصني.
وكان ســاكس قد نشــر سابقا 
ورقــة شــارك فــي تأليفها مع 
أســتاذ علم األدوية اجلزيئي، نيل 
هاريســون، في »اجمللــة العلمية 

للعلوم«  الوطنيــة  لألكادمييــة 
في الواليات املتحــدة، والتي أكد 
فيها اخلبيــران أن فيروس كورونا 
املســتجد كان فــي واقــع األمر 
العالم  وطالبا  بيولوجيا،  تسريبا 
اإلدارات  جانب  من  بـ«الشفافية« 

الفدرالية واجلامعات األميركية.
موقــع  نشــره  مقــال  وكان 
ســنديكيت«،  »بروجيكــت 
كولومبيا«  بـ«جامعــة  للعاملني 
هاريسون  ونيل  ســاكي  جيفري 
التحقيقات  تفاصيــل  حتدث عن 
االستخباراتية التي أجريت بشأن 
البيولوجي  التخليــق  احتمالية 

للفيروس.

خمس دول اوروبية تتبنى حملة لتفكيك شبكة كردية 
عراقية لتهريب المهاجرين الى بريطانيا  خبير يفجر مفاجأة: كورونا تسّرب من مختبر بيولوجي أميركي

اثر تحقيق اجراه واستغرق سنتين..

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
سياســية  اوســاط  رجحت 
ومراقبون، ان يتكرر ســيناريو 
عــام 2018، النتخــاب رئيس 
االحتــاد  بــني  اجلمهوريــة 
الدميقراطي  واحلــزب  الوطني 
أفادت  فيمــا  الكردســتاني، 
بارزاني  مســعود  بأن  مصادر 
طالب نوري املالكي بضمانات 
كبيرة قبل مشاركة حزبه في 

احلكومة.
وبينما وضع االطار التنسيقي 
الكــرة فــي ملعــب الكرد، 
مطالبــا احلزبــني الكرديــني 
واالتفــاق علــى  بالتفاهــم 
ترشيح شخص يتوافق عليه 
الطرفان لتولي املنصب، جدد 
باملنصب  متســكهما  احلزبان 
التخلي  منهمــا  كل  ورفض 

عنه لآلخر.
وقــال السياســي الكــردي 
املســتقل ياســني رؤوف في 
تصريح للصبــاح اجلديد، انه 
وفي ظــل اســتمرار الصراع 

ورفضهمــا  احلزبــني  بــني 
التخلــي عــن املنصــب فان 
حلسـم  السيناريوهـات  اقرب 
اعادة  هو  االستحقاق  هـــذا 
عندما   2018، عام  ســيناريو 
ذهــب احلزبان كل مبرشــحه 
الــى داخل مجلــس النواب، 

الذي حسم اجلـــدل لصالـح 
مرشــح االحتـــاد الوطنـــي 

برهـم صالـح.
واضــاف طه، ان قــوى االطار 
التنسيقي رمت الكرة مجددا 
فــي ملعب الكــرد، وطالبت 
تسمية  على  باالتفاق  احلزبني 

عليهــا  يتفــق  شــخصية 
اجلانبـــان، لتولــي املنصــب 
حلسم مسالـــة تشكيـــل 
التــي  املقبلــة،  احلكومـــة 
رشحت دولـــة القانون عقب 
املالكـي  نـوري  لهـا  اجتمـاع 

لتوليهـا.

واشــار طه الى ان اســتمرار 
الى  التوصل  اخلالفات وعــدم 
اتفــاق بني احلزبــني الكرديني 
سوف يحرج االطار التنسيقي 
ويضعه امام خيارين احالهما 
مر، وهــو امــا ان يتخلى عن 
شــريكه االحتــاد الوطني، او 
يتخلى عن احلزب الدميقراطي، 
وهو ما لــن يضمن له حتقيق 
االغلبية الالزمة لعقد جلسة 
لتشــكيل  النواب  مجلــس 

احلكومة املقبلة.
من  اجلديد  الصبــاح  وعلمت 
مطلعة،  سياســية  مصادر 
الدميقراطي  احلــزب  رئيس  ان 
رئيس  طالب  بارزاني  مسعود 
نوري  القانــون  دولــة  ائتالف 
لقــاء  بضمانــات  املالكــي 
مشــاركة حزبه في احلكومة 

املقبلة.
باررزاني  ان  املصادر،  واشــارت 
على  حزبه  حصول  اشــترط 
منصــب رئاســة اجلمهورية 
كشــرط للمشــاركة فــي 

رفع  الى  اضافــة  احلكومــة، 
الضغوطــات التي متارســها 
علــى  االحتاديــة  احلكومــة 
النفط  ملــف  في  االقليــم 
الدستـور  واعتمـاد  واملوازنـة 
بيـــن  املشكـــالت  حلــل 

اجلانبيـن.
احلزب  باســم  املتحدث  وكان 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
محمود محمــد قد اعلن عن 
بني  تفاهم  مذكــرة  توقيــع 
التنســيقي،  واإلطار  حزبــه 
الذي قال انــه يتضمن نقاطا 

إيجابية. 
الوقت  »فــي  محمد،  وقــال 
علــى  التوقيــع  مت  الراهــن 
ورقــة تفاهــم بــني احلــزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
تعتمد  التنســيقي،  وإالطار 
والتوافـــق  الشــراكة  على 
والتوازن فــي احلكم، وكذلك 
مــن  عــدد  أســاس  علــى 
تهـم  التـي  األخـرى  القضايا 

اجلانبيـن«.

بارزاني يطالب المالكي بضمانات لقاء مشاركته في الحكومة المقبلة
ترجيحات بتكرار سيناريو 2018 في انتخاب رئيس الجمهورية

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
وصف عضو اللجنة االمنية السابق 
في مجلس محافظة بغداد ســعد 
الثالثاء، منح شركة  امس  املطلبي 
أجواء  إدارة  البريطانيــة،  ســيركو 
البالد وابــراج املراقبة في مطاراتها 
بالكارثي، مبينــا ان جميع البيانات 
اجلويــة معرضة للتســريب الى اي 

جهة ترغب.
تابعته  تصريح  فــي  املطلبي  وقال 
الصباح اجلديد، إن » شركة سيركو 
وظفت عاملني عراقيني الدارة االبراج 
في مطارات العراق في وقت حتصل 

هي على مبالغ مالية كبيرة ».
واضاف ان » الكوادر العراقية ابلغت 

بقدرتها  اخملتصة  واجلهات  احلكومة 
على ادارة املطــارات دون احلاجة الى 

اشراف الشركة البريطانية ».
واشــار الى انه » ال يوجــد عراقي 
العراقية  االجواء  بتســليم  يرضى 
لصالح شــركة اجنبيــة في وقت 
تســتطيع الكــوادر احمللية احلفاظ 
على ســرية املعلومات الصادرة من 

ابراج املراقبة ».
وكانت أفادت مصــادر بأن احلكومة 
شــركة  لصالح  التجديد  بصــدد 
ســيركو البريطانية لإلشراف على 
مطــارات البالد، األمــر الذي يعني 
إمكانية تسريب ما حتصل عليه من 

معلومات الى دول أخرى.

بغداد - الصباح الجديد: 
اكدت مديريــة املــرور العامة امس 
الثالثــاء، ان قانــون العقوبات اخلاص 
باملــرور نص على معاقبــة من يرمي 
اعقاب السجائر واالكياس في الطرق 

والشوارع.
وقــال مدير املرور العــام اللواء طارق 
إسماعيل، في تصريح لوكالة االنباء 

العراقية، أن »رمي أعقاب الســكائر 
والشــوارع  الطرق  واألكيــاس فــي 
الرئيســية مخالفة مرورية يحاسب 
باملرور  اخلاص  العقوبات  قانون  عليها 
8 لســنة 2019«. وتابع اسماعيل أن 
»القانون يعاقــب اخملالف بغرامة 50 
ألف دينار«، ويرجــح ان مديرية املرور 

تعتزم تنفيذ العقوبة بحق اخملالفني

بغداد ـ الصباح الجديد:
الزراعة،  بوزارة  البيطرة  دائرة  قررت 
ومرور شــحنات  اســتيراد  منــع 
الدواجــن اإليرانية ومنتجاتها عبر 
ايران بســبب  املنافذ احلدودية مع 
الطيور  انفلونــزا  مرض  تفشــي 

فيها.
واورد مديــر دائــرة البيطــرة ثامر 
حبيــب حمزة في وثيقة مرســلة 
الى مكتب الوكيــل الفني لوزارة 
الــوكاالت:  وتداولتهــا  الزراعــة، 

»تنســب منــع دخول شــحنات 
الدواجن ومنتجاتها مبا فيها بيض 
التفقيس وبيض املائدة من املنافذ 
احلدوديــة اإليرانية«، مبينا أن »هذا 

املنع يشمل شحنات الترانزيت«.
وأضاف حمــزة ان هذا الطلب جاء 
املصلحة  مقتضيــات  على  »بناء 
العامة ونتيجة الســتمرار تفشي 
مــرض انفلونزا الطيــور في إيران 
وبناًء على توصيــات جلنة انفلونزا 

الطيور في دائرة البيطرة«.

تحذيرات من تجديد عقد شركة 
بريطانية الدارة أجواء البالد وابراج 

المراقبة في مطاراتها

مدير المرور العام:
خمسون الف دينار غرامة من يرمي 

اعقاب السجائر واالكياس في الشوارع

الزراعة تمنع استيراد ومرور
شحنات الدجاج والبيض االيراني

من المنافذ الحدودية 

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

القمح.. عامل سالم يجعله
6البعض اليوم سالحا لقتل الماليين معاهدة بتبادل المدانين بين بروكسل

3وطهران تثير مخاوف المعارضة اإليرانية

أسعار النفط ترتفع مع مخاوف 
المستثمرين من تعطل اإلمدادات

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت أســعار النفــط أمس 
الثالثاء، مع مخاوف املســتثمرين 
مــن تعطــل اإلمــدادات، والتي 
أبرزها خفض محتمل لإلنتاج في 

النرويج.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 
لتســوية أيلــول 0.2 باملئة أو 22 
ســنتا إلى 113.73 دوالراً للبرميل 
بتوقيت   04:32 الســاعة  بحلول 
ارتفــع خام غرب  فيما  جرينتش، 
تكساس الوسيط األمريكي 1.95 
دوالر ، أو ٪1.8 ، إلى 110.38 دوالرات 

للبرميل ، من إغالق يوم اجلمعة.
وبــدأ عمــال نرويجيــون أمــس 
الثالثاء إضرابا من شــأنه أن يحد 
من إنتاج النفط والغاز، حســبما 
افادت النقابة التي تقود اإلضراب 

الصناعي هناك.
والغاز  النفط  جمعيــة  وتوقعت 

في النرويــج خفض إنتاج النفط 
130 ألــف برميل  إلــى  مبا يصل 

يومًيا اعتبارًا من اليوم األربعاء.
كما حقق حتســن النشــاط في 
قطاعي اخلدمــات في اقتصادات 
اليابان والصني، وهما من بني أكبر 
مســتوردي النفط فــي العالم، 
بعــض الدعــم لألســعار امس 

الثالثاء.
املستثمرون  بات   ، عام  وبشــكل 
الطلب وسط  قلًقا بشــأن  أكثر 
املالية  تشديد واسع في الظروف 
العامليــة حيث يكافــح مجلس 
االحتياطــي الفيدرالي األمريكي 
التضخم املتفشــي مع الزيادات 

السريعة في أسعار الفائدة.
كما تلــوح في األفــق ارتفاعات 
في أســعار الفائدة في أستراليا 
وكوريــا اجلنوبيــة حيــث حتاول 
السلطات كبح جماح التضخم. 



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

حددت دائرة حماية وحتســن البيئة 
التي  اجلنوبية، األسباب  املنطقة  في 
أدت إلى تلوث مياه محافظة البصرة، 
وفيما أشارت إلى العالج الرئيس لها، 
حّذرت من مخاطر تكــرار جتربة عام 

2018 “املريرة”.
وقال مدير الدائرة وليد املوســوي إن 
“مياه البصرة غير مطابقة للمعايير 
كمية  بســبب  املعتمدة،  البيئيــة 
ما يُلقى بها مــن ملوثات في نهري 
دجلة والفــرات، والتي تندفع لتصل 
إلى شــط العرب، وفي مقدمة تلك 
امللوثات مياه الصرف الصحي وجتاوز 
املنشآت احلكومية واألهلية واخمللفات 
االســتخدام  عن  فضال  الصحيــة، 
السيء وغير الرشــيد للمياه، فكل 
هــذه تؤثــر على نوعية مياه شــط 
العرب الذي يعتبر شــريان محافظة 

البصرة”.
“قّلة  أن  كمــا  املوســوي،  وأضــاف 
االطالقات املائية جتعــل مياه البحر 
إلى  العرب وتصل  باجتاه شط  تندفع 
اخلصيب  أبو  تتجاوز  متقدمة  أماكن 
وســيحان، لذلــك أمســت االمالح 
أكثر  العرب  الذائبة في مياه شــط 
املعتمدة،  املعدالت  بشكل كبير عن 
ومت تســجيل ارتفاع كبيــر باألمالح 
املاضين،  األســبوعن  خالل  الذائبة 
بسبب قلة االطالقات املائية الواصلة 
لنهــري دجلة والفرات مــن اجلارتن 

تركيا وإيران”.
وبّن املســؤول البصــري أن “املناطق 
املتأثرة بشــكل مباشــر مــن هذه 
األمالح هي منطقة الفاو وســيحان 
تضرر  عــن  اخلصيــب، فضالً  وأبــو 
األراضــي الزراعية وتربية املواشــي 

والدواجن”.
وبــّن مدير دائــرة حماية وحتســن 
البيئــة، أن “العالج الرئيســي لهذه 

املائية  االطالقــات  زيــادة  هو  احلالة 
الواصلة إلى شــط العرب من ناظم 
قلعة صالح في محافظة ميســان، 
وهنــاك تعــاون من قبــل حكومة 
ميســان احمللية في هذا اجلانب، كما 
أن وزارة املوارد املائية أوعزت إلى دائرة 
املوارد املائية في ميسان بضرورة زيادة 
االطالقات املائية من ناظم قلة صالح 
لغرض دفع اللســان امللحي عن تلك 

األماكن”. وعن كميــة املياه الواجب 
إطالقها لدفع اللسان امللحي، أوضح 
املوسوي بالقول “نحتاج إلى أن يُطلق 
من قلعة صالح من 120 إلى 150 متر 
مكعب في الثانية، فهذه اإلطالقات 
من شأنها أن تدفع اللسان امللحي عن 
مدينة الفاو”، مبيناً أن “في حال قّلت 
اإلطالقات عن هذا املعدل فإن اللسان 
احمللي سيعود إلى التقدم من جديد، 

ما سيلقي بظالله على طبيعة املياه 
في شــط العرب، وســتتأثر املناطق 
الزراعية وتربية الدواجن واملواشي، ما 

يؤدي إلى خسائر باهظة”.
“جتربة  مســتذكراً  املوســوي  وتابع 
بالقول  أعــوام،  قبل  مريرة” حصلت 
2018 حصلــت أزمة  إنه “في عــام 
استمرت ملدة ثالثة أشهر، ومت إحصاء 
كلــف التدهــور التــي حصلت في 

املواشي والدواجن واالراضي الزراعية، 
وتبن أنهــا وصلت إلــى 550 مليار 
دينار ، لذلــك نتمنى عدم تكرار تلك 
التجربــة املريرة التي دخل على إثرها 
أكثر مــن 118 ألــف مواطن بصري 
إلى املستشفيات يعانون من املغص 
الشديد،  واإلســهال  والقيء  املعوي 
ودخلت على إثرها احملافظة في أزمة 

صحية وبيئية كبيرة”.

يُذكــر أن البصــرة تعــد مــن أكبر 
العراقيــة فــي ضمها  احملافظــات 
حلقول النفط وتعاني من مشــاكل 
بيئيــة كبيرة، حيث تشــهد إنتاجاً 
نفطياً كبيراً وحــرق الغاز املصاحب 
في عملية االســتخراج وما تخلفه 
العمليــات اإلنتاجية للمشــروعاِت 
النفطية مــن أضرارٍ بالغة األثر على 

السكان.

موسى صاحب 
بواقعه  والنهــوض  البلد  إعمــار 
اخلدمــي بحاجــة   إلــى مالكات 
كفوؤة  وشــركات رصينة لها باع 
طويل في مجال تنفيذ مشــاريع 
بحياة  مباشر  ذات مساس  حيوية 
، وحتى نضمن  العراقــي  املواطن 
الدقة  مراتب  أعلــى  إلى  الوصول 
واجلهوزية في تنفيــذ مثل هكذا 

مشاريع  وضمن املواصفات الفنية 
املطلوبــة ، علينــا أوال وقبل كل 
شيء أن نوجه بوصلتنا نحو وزارات 
الدولة  اخلدميــة التي إضطلعت  
ريادي  بــدور  طويلة  عقــود  ومنذ 
ومميز  في حمل راية البناء واإلعمار 
فــي محافظات البلــد كافة في 
واإلسكان  اإلعمار  وزارة  مقدمتها 
، هذا الصــرح اخلدمي  الذي يضم 

كوكبة من الشركات الرائدة التي 
اختصاصاتها  مبختلــف  طــرزت 
التي  العمرانية  اللوحــات  أجمل  
حتكــي قصة بلٍد ديــدن ابناءه هو 
مواجهة  فــي  والتحدي  الكبرياء 
أعتى الهجمات التي حاولت النيل 
من عزمه وصبره ، وشــركة آشور 
اإلنشــائية  للمقاوالت  العامــة 
واحدة  اإلعمار  وزارة  إلــى  التابعة 

التي يشــار  الشــركات  من هذه 
إليهــا بالبنان ملا قدمتــه وماتزال 
تقدمه من خدمات جليلة متمثلة 
مبشــاريع كبرى في مجال  الطرق 
واجلســور ، هــذه املشــاريع التي 
تاريخي  ستبقى بال شــك معلم 
وصرح حضاري يقف بشموخ  إلى 
مثل  األخرى  بلدنــا  معالم  جانب 
بوابة عشتار وأسد بابل .. الصورة 

لزيــارة مدير عام شــركة آشــور 
العسافي  املهندس سيف سامي 
أمــراء وشــيوخ  مع عــدد مــن 
العشــائر إلى مدينة احللة بدعوة 
بابل الســيد علي  من محافــظ 
وعد عالوي الذي أشــاد باملشاريع 
املهمة التي أجنزتها الشــركة في 
احملافظة والتي كان آخرها جســر 

بتة الشمالي . 

 بغداد ـ الصباح الجديد:
لفت وزير البيئة جاســم الفالحي 
إلــى جدّيــة العراق باســـتخدام 
تقنية “االستمطار الصناعي” بعد 
3 سنوات جفاف متتالية من شحة 

األمطار في البالد.
وقال الفالحي، في تصريح صحفي 
امــس الثالثــاء ، إن”االســتمطار 
الصناعي واحد من األمور التي أجته 
لها العالم ملواجهة تأثير التغيرات 
والتصحــر  كاجلفــاف  املناخيــة 

والعواصف الغبارية”.

وأضــاف أنَّ “هناك جهــوداً كبيرًة 
اللحظة من  وبحثية حتى هـــذه 
ة في العالم”، مبيناً  قبل دول عـــدَّ
أّن “العــراق من أوائل الــدوّل التي 
لكن  الصناعي،  االستمطار  جربت 
حتى اآلن وبكل املؤشــرات العاملية 
هناك حساب جدوى مهم في هذه 

العملية”.
وبــّن أنَّ “هنــاك دوالً تقــوم مبثل 
هذا املوضــوع ليس على ســبيل 
اســتخداماتها اليومية للحد من 
التأثيرات والتغيرات املناخية، ولكن 

ميكن أن يستخدم كتجارب، وهناك 
أمور بحثيــة ملواجهة حتدٍّ في وقت 

معن”.
“دائرة  أنَّ  إلــى  الفالحــي  وأشــار 
الغابــات ومكافحــة التصحر في 
وزارة الزراعــة لم حتــدد حتى اآلن 
الوصــول إلــى تقنية تســتطيع 
الكلي على  االعتمــاد  من خاللها 
االستمطار الصناعي ألنـه يتطلب 
مواصفات تتعلق بالرطوبة واألنواء 
وهي  الرياح،  واجتاه  املناسبة  اجلوية 

من تضمن جناح التجربة “.

جتربــة  “تعميــم  ان  الــى  ونبــه 
االســتمطار الصناعــي مرتبــط 
مستدركاً  التقنيات”،  في  بالتقدم 
أن “العراق جاد جداً في اســتخدام 

هذه التقنية في املستقبل”.
مــن جانبه، قال اخلبيــر في مجال 
محمد  حيدر  البيئية،  الهندســة 
االستمطار  “تقنية  إنَّ  احلميد  عبد 
الصناعي التي تعتمد على العوامل 
تقنية  اخلارجية قدمية جداً، وهناك 
حديثة ال حتتاج إلى ذلك”.، مضيفا 
القدمية لالســتمطار  “التجربة  ان 

الصناعــي حتتــاج إلــى عمليات 
حقن )يوديد الفضة( في األجواء أو 
الغيوم لغرض اســتمطارها، وهذه 
حتتاج إلى رطوبة قد تصل إلى نحو 
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وأضاف أنَّ “الطريقة احلديثة تعتمد 
دقائقيات  )تأيــن(  عمليــات  على 
األجواء، وهي  املوجودة فــي  الغبار 
املصادر  حســب  وناجعة-  ناجحة 
الرســمية- للدول العربية احمليطة 
هذه  اســتخدمت  التي  بالعــراق 
“الطريقة  أنَّ  مبينــا  الطريقــة”.، 

عندما تكون  احلديثة فعالة جــداً 
األجواء متربة أو مغبرة، ألن العملية 
تعتمد على ذلك وميكن جعلها نواة 

لتجميع الغيوم املاطرة”.
العراقيــة  “األجــواء  أنَّ  وأكــد 
حســب  الطريقة  لهــذه  مالئمة 
ما مستخدم في الـــدول احمليطة 
بنا، وكلمــا زاد الغبار وتراكيزه في 
األجواء تكون فاعليته أكثر، وحتتاج 
إلى رطوبة قد تصل إلى 20 %، وهي 
كافية لالستمطار الصناعي بهذه 

الطريقة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقية  احلــج  بعثة  رئيس  بحث 
سماحة الشيخ سامي املسعودي 
مع شــركة مطوفي حجاج الدول 
العربيــة شــؤون تفويــج احلجاج 

العراقين الى املشاعر املقدسة.
وقال رئيــس الهيئة ان “ شــركة 
العربية لها  الدول  مطوفي حجاج 
احلجاج  بتنظيم شــؤون  دور كبير 
وان احلج   , ايام املشاعر املقدســة 

التفويج  من  ابتداًء  مشــاعر  كله 
الى عرفة واملبيت مبنى ومن ثم رمي 

اجلمرات.” 
واثنــى علــى “التعــاون املطلــق 
خالل  من  الشــركة  تبديــه  الذي 

واالســتجابة  باحلجاج  اهتمامهم 
وواقعية على  بفاعلية  الســريعة 
جميع مايتم طرحه من احتياجات 

ومتطلبات احلجاج”
واكــد الشــيخ املســعودي على 

“تثقيــف جميع الكــوادر واللجان 
بجميع  االلتزام  بضــرورة  واحلجاج 
القوانــن التي تصدرهــا اململكة 
وكذلــك  الســعودية,  العربيــة 
تطبيــق التعليمــات االدارية التي 

تصدرها شــركة املطوفــن ووزارة 
احلــج , وتوصية احلجــاج بضرورة 
اخملالفات وعدم اخلوض  االبتعاد عن 
باملواضيع السياســية والطائفية 

وكل ما يعكر صفو موسم احلج”.

ديالى ـ الصباح الجديد:
كشف مدير سد العظيم عبد اجلبار 
العبيدي امــس الثالثاء عن انخفاض 
منســوب الســد الــى دون الثلث، 
بالنسبة حلجم طاقته االستيعابية.

ويقع سد العظيم على نهر العظيم، 
133 كلم شــمال شرق بغداد، ضمن 
محافظة ديالــى في العراق، وهو من 
مشاريع الري للسيطرة على فيضان 
املياه  وتأمــن كميات  العظيم،  نهر 
املزروعة في  الالزمة لري املســاحات 
حوض العظيم، وكذلك يستفاد منه 

في توليد الطاقة الكهربائية.
وقــال العبيــدي فــي تصريحــات 
صحفية ان “االطالقات املائية احلالية 
تبلغ 9 متر مكعــب، واخلزين بحدود 
450 مليون متر مكعب”، الفتا الى ان 
“الطاقة اخلزنية للسد تبلغ 1.5 مليار 
متر مكعب، واخلزين املائي اصبح اقل 

من ثلث الطاقة االستيعابية للسد”.
وأشــار العبيــدي الى “عــدم وجود 
ايرادات مائية، ألنها تعتمد على مياه 
األمطار”، مستدركاً أن “اخملزون احلالي 
يكفي لغاية فصل الشــتاء املقبل”، 
معربا عــن امله أن “يكون موســم 

الشتاء املقبل مطيراً”.
ادارة ســد العظيم فــي محافظة 
ديالى، كانت قد حّذرت من انخفاض 
منســوب املياه فــي الســد وتأثير 
هذا االنخفاض ســلبياً على االنتاج 

الزراعي.
وقال مدير ســد العظيم، عبد اجلبار 
أحمــد شــايع العبيدي، لشــبكة 
رووداو االعالميــة ان “مســتوى املياه 
في ســد العظيم االن يقدر بحوالي 
500 مليون متر مكعــب”، مردفاً أنه 
“في حــال عدم وصــول كميات من 
االمطار فان هذا املســتوى يتجه الى 

االنخفاض”.
يعتمد أهالي ناحيــة العظيم على 
الزراعة بنســبة %100، كما انهم ال 
ميلكون مصادر أخرى ملياه الشرب غير 

تلك القادمة من سد العظيم.
في 17 نيسان 2019 امتأل السد ألول 
مرة منذ انشــائه عام 1999، وعبرت 
املياه من املســيل املائي للسد، بعد 
وصول اخلزن في السد الى مليار و600 

مليون متر مكعب.
وزارتــا الزراعــة واملــوارد املائية في 
العــراق، قررتــا تخفيض املســاحة 
املقررة للزراعة في املوســم الشتوي 
50 باملائــة عن العــام املاضي، وذلك 
بســبب قلة اإليرادات املائية القادمة 

من تركيا وإيران.
يذكر ان وزير الزراعة العراقي، محمد 
اخلفاجــي، حّذر في وقت ســابق من 
أن شــح املياه بات يهدد بانهيار أمن 

العراقين الغذائي.
ويقول العراق إن املشــروعات املائية 
التركية أدت لتقليص حصته املائية 
بنسبة %80، بينما تتهم أنقرة بغداد 

بهدر كميات كبيرة من املياه.
معــدل االنخفاض احلالــي في املياه 
أســفر عن مخاوف من نقص كمية 
مياه نهر دجلــة إلى نصف الكمية، 
بعــد أن بدأت تركيا تشــغيل ســد 
إليســو الذي انتهت مــن بنائه في 

كانون الثاني 2018.
يشــار الى ان ُســكان العراق، البالغ 
عددهم أكثر من 41 مليون نســمة، 
يستهلكون ما يُقدر بـ 71 مليار متر 
مكعب من املياه ، بحســب املديرية 
العامة للســدود في العراق، تشكل 
األمطــار %30 من موارد البالد املائية، 
في حــن تقدر كميات ميــاه األنهار 

املمتدة من تركيا وإيران بنحو 70%. 

البصرة »تشكو« ارتفاع ملوحة مياهها
 وتخشى تكرار ما حدث في 2018

قّلة االطالقات المائية تدفع مياه البحر باتجاه شط العرب

العالج الرئيس لهذه 
الحالة هو زيادة 

االطالقات المائية 
الواصلة إلى شط 

العرب من ناظم 
قلعة صالح في 

محافظة ميسان، 
وهناك تعاون من 

قبل حكومة ميسان 
المحلية في هذا 

الجانب

قبل ايام طالعتنا املواقع االخبارية بانباء مؤملة 
مفادها ان تســعة أشخاص اقدموا على قطع 
مئات األشــجار املعّمرة واملثمرة في قرية “قره 
بــك” الواقعة بناحية پــردي “آلتون كوبري” في 
كركوك ، التي كانت وجهة سياحية للكثيرين 

على مدى سنوات.
ويجري التحقيق االن مــع هؤالء الذين – نطلق 
عليهم صفة مجرمن بحق الطبيعة في بلدنا 
– والقــاء القبض عليهم بعد ان ثبت ان مختار 
املنطقــة تعاون معهم لقاء مبالغ مادية ، ومن 
ثمة احلكم عليهم باحلبس او دفع غرامة معينة 
بســيطة ، وهذا يعني ان العراقين يعانون من 
تطبيق القوانن الباليــة التي اصبحت التنفع 
وال تضر ، فالقوانن في معظم دول العالم حتتم 
على من يقطع شجرة واحدة ان يزرع بدلها 10 
االف شجرة في االقل اضافة الى دفع الغرامات 

التي تفرض عليه  لكي يكون عبرة لالخرين . 
نحن من جهة نسمع من وزارة الزراعة إن العراق 
يحتاج إلى أكثر من 15 مليار شــجرة لترصن 
التربة وصد املوجــات الترابية التي يتعرض لها 
باستمرار ، وعادة ما تقوم الوزارة بدعم مشاريع 
إنشاء األحزمة اخلضر من خالل توفير االشجار 
املعمرة مجانا، وهناك مبادرة من االمانة العامة 
جمللس الــوزراء بالتعاون مــع منظمات اجملتمع 
املدنــي بدأت طالئعها بتشــجير املســاحات 

الصحراوية .
ولكن في املقابــل نواجه االمــر الواقع بوجود 
املئــات واالالف من االشــخاص الذين يقومون 
بقطع اشجار الغابات وجتريف البساتن املثمرة 
من خــالل عمليات حرق املزارع بشــكل علني 
جلعل اجلهات املعنية اخملتصة امام االمر الواقع 
من خالل تدمير العراق على حساب منافعهم 

الشخصية .
مــا نراه اليوم أن نســبة العمل فــي عمليات 
اجلامعات  علــى  التشــجير مقتصــرة حالياً 
والشــوارع الرئيســة، في حن اننا نحتاج إلى 
برنامج وطني عمالق لتشــجير العراق يبدأ من 
احملافظات باجتاه املناطق الصحراوية ، وميكن من 
خالله زراعة النخيل واشجار الفستق والزيتون، 
هذه االشــجار فيهــا منافع ماديــة ومعنوية 
تسهم بتثبيت التربة وتنقية األجواء من الغبار 

والعواصف الترابية.
بحســابات دقيقة فان العراق يحتاج بحســب 
التقديرات إلى 15 مليارا و200 مليون شــجرة، 
وهذا الرقم ال يســتهان به ويحتاج إلى جهود 
متواصلة ومتابعة مســتمرة لتحويل االراضي 
اجلــرداء إلى خضراء ، وهذا يعني إن »املســاحة 
التصحر مسبقاً  التي جرفها  الكلية لألراضي 
تبلــغ 26 مليوناً و778 ألفــاً و563 دومناً وهو ما 
يعادل 6 مالين و694 ألفاً و641 هكتاراً، وبذلك 

تكون %15 من املساحة الكلية للعراق.
وكشــفت وزارة البيئة ان ) العراق يفقد سنوياً 
100 ألــف دومن مــن أراضيه الزراعية بســبب 
الزحف الصحراوي والتصحر ( وإن 50 باملئة من 
مــوارد املائية للعراق أنخفضــت منُذ عامن او 
ثالثة ، وأزمة شــحة املياه وظاهرة التصحرفي 
العراق وعموم منطقة الشرق أوسطي اصبحت 

حديثة الساعة .
لقد بدأت مالمح ظهــور أزمة املياه في العراق 
خــالل اجلفــاف وقّلــة األمطار الى الشــحة 
في الســنوات العشــر املاضيــة وإلى ضعف 
السياسات احلكومية التي توالت مصادر القرار 
بعــد 2003 باملطالبــة بحصة العــراق املائية 
املثبتة بقــرارات دولية مع الدول املتشــاطئة 
مع العراق أو املشــاركة مع حوض املنبع )تركيا 
– ســوريا – أيران – العــراق ( أضافة إلى تغافل 
حكومــات ما بعد 2003 عن أنشــاء الســدود 
والنواظم ، وغياب اخلزن األســتراتيجي للمياه 
في بحيرات الســدود ، وأزدادت املشكلة تفاقماً 
باألنفجار السكاني التي جتاوزت األربعن مليون 

نسمة وأزدياد احلاجة املاسة وامللحة للمياه .
وامــام هذه احملنة كان لألعالم األممي دورا واضحاً 
ومسؤوالً بدعوة العراق األحتفاء باليوم العاملي 
ملكافحة التصحر واجلفاف أو يوم البيئة العاملي 
فــي 17 حزيران من كل عــام فاملنظمة األممية 
دعت إلى توحيد اجلهود باألســتجابة إلى نداء 
االرض وهــي دعوة أنســانية لضمان الســّلة 
الغذائية للبشر فهي حقاُ أشارة توعية بنشر 
ثقافــة ” األمن الغذائي ” وضمان بقاء البشــر 

زاهيا على كوكبه اجلميل .

برنامج وطني عمالق 
لتشجير العراق  

شركة آشور .. مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات 

وزير البيئة: العراق جاد جدًا في استخدام تقنية »االستمطار الصناعي«

رئيس بعثة الحج العراقية يلتقي بشركة مطوفي حجاج الدول العربية  

انخفاض منسوب سد العظيم الى دون الثلث

سامي حسن 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس األمريكي جو بايدن إنه رغم “أول 
تغيير مهم منذ 30 عامــا” في قانون تداول 
األسلحة، ال يزال هناك الكثير من اخلطوات 
“وباء  التي يتعــن حتقيقها للتغلــب على 

العنف املسلح” في البالد.
وأضاف بايدن فــي بيان له حول حادث إطالق 
النار فــي ضواحي شــيكاغو: “لقد وقعت 
مؤخرا على أول مشــروع هام إلصالح قانون 
األســلحة من احلزبن منذ مــا يقرب من 30 
عاما، مبا في ذلك اإلجراءات التي من شــأنها 
إنقاذ األرواح. ولكن هناك الكثير الذي يتعن 
القيام به، ولن أتخلــى عن الكفاح ضد وباء 

العنف املسلح”.
وخــالل احتفــال الواليــات املتحــدة بعيد 
االستقالل في الرابع من يوليو، أسفر إطالق 
نار في موكب احتفالي في هايالند بارك في 
ضواحي شــيكاغو بوالية إلينوي، عن مقتل 

ستة أشخاص وإصابة ما ال يقل عن 24.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الشرطة اإلســبانية أنها ضبطت 
ســتة غواصات مســّيرة قادرة على نقل 
كميات كبيــرة من اخملدرات من املغرب إلى 
إسبانيا، وفككت عصابة يشتبه في أنها 

تصنعها.
وأوضحت الشــرطة في بيــان أن أفرادها 
ضبطوا ســتا مما يطلق عليها “غواصات 
مسّيرة” وقبضوا على ثمانية أشخاص في 
عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي 

ملقة وقادس جنوب إسبانيا.
وأضافت الشــرطة في البيان أن تلك هي 
املرة األولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.

وقــال البيــان إن “تلك األجهــزة ميكن أن 
تســمح للمهربن نقل كميات كبيرة من 

اخملدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق”.
وتابع البيــان أنه كان من املقرر تســليم 
ثالث مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية 

“لنقل كميات كبيرة من الكوكاين”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصفت وزارة اخلارجية الروســية الضربات 
على سوريا، والتي أُلقي باللوم فيها على 
إسرائيل، بأنها غير مقبولة وطالبت بوقف 

غير مشروط للهجمات.
واتهمت سوريا إســرائيل السبت املاضي 
املتوسط  البحر  بشــن “عدوان جوي” من 
أكبر مدن  ثانــي  غربي مدينــة طرابلس، 
لبنان، إذ استهدفت عدة صواريخ منطقة 

جنوب طرطوس.
وامتنع اجليش اإلســرائيلي عــن التعليق 
على الضربات وهي األولى منذ تولى رئيس 
منصبه  البيد  يائيــر  اإلســرائيلي  الوزراء 
رئيسا للحكومة اإلسرائيلية املؤقتة قبل 

انتخابات أول نوفمبر.

بايدن يتعهد بعدم 
االستسالم “لوباء العنف 

المسلح” في بالده

إسبانيا تضبط »غواصات 
مسّيرة« لنقل المخدرات 

من المغرب

روسيا: “العدوان الجوي” 
على سوريا غير مقبول 

وينتهك سيادتها

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
خــالل احلرب األوكرانية، ســطع جنم 
“أرماتا”  احلديثــة  الروســية  الدبابة 
امللقبــة بـ”الفهد الروســي”، والتي 
والروســية  الغربية  التقارير  تصفها 
على حد ســواء “ضمن قائمة أفضل 

دبابات العالم”.
قتالية  دبابــة  “تــي14-” هي  وأرماتا 
رئيسية من اجليل اخلامس، بدأ العمل 
على مشــروعها عام 2010، وظهرت 
أول مرة للعلن في عيد النصر الروسي 
عام 2015، ومن املقرر أن يصل عددها 
الروســي  باجليش  املدرعات  بســالح 
خالل عام 2025 إلى ألفن و300 دبابة.

“أرماتا”  تُوصف  لتقارير روسية  ووفًقا 
بأّنها الدبابــة األولى في العالم التي 
تدمج تقنيــات “احلرب املتمركزة على 
الشــبكة”، وميزتهــا الفريــدة هي 
وضع الطاقم في كبســولة مدرعة، 

منفصلة عن حمولة الذخيرة.
قدرات هائلة

متثل “أرماتا” اجليل اجلديد من الدبابات 
الروســية، وفــي عــام 2016 أعربت 
اخملابرات العســكرية البريطانية عن 
مخاوفها بشــأن تلــك الدبابة التي 
وصفتهــا بـ”اخلارقة”، وذلك حســب 

وثيقة سرية.
وقالت تلك الوثيقة حينها، إن الدبابة 
الروســية متثل أكبر تطور نوعي في 
الـ50 ســنة  تصميــم الدبابات في 
اجليل  دبابــات  من  وتعتبر  املاضيــة، 
اخلامس، كما تتســم بأنها أخف وزنًا 
وأسرع من الدبابات الغربية املنافسة 

مثل دبابة “أم 1 أبرامز” األميركية.
و”أرماتــا”، مــزودة بأنظمــة دفاعية 
متطــورة، أحدها يطلق عليه اســم 
النشطة”،  للحماية  أفغانيت  “نظام 
اعتراض  علــى  القدرة  ذلــك  ويعني 
القذائف والصواريخ املضادة للدبابات 
بإطالق  وذلــك  املوجهة،  والقذائــف 
صواريــخ باجتاههــا وتدميرهــا قبل 

وصولها إلى الدبابة.
كما أّنها مزودة مبدفع رشــاش يعمل 
بالتحكــم عن بعد، فضــاًل عن ثالث 
كاميرات فيديــو بالغة الدقة؛ واحدة 
عنــد مؤخــرة املدفــع والثانية عند 
ســائق الدبابة والثالثــة في مؤخرة 
الدبابــة، األمــر الذي مينــح الطاقم 
إمكانية احلصول على رؤية محيطية، 
وبانوراميــة مليدان املعركة، فضاًل عن 
125 ملــم، ميكنه إطالق  مدفع عيار 

الصواريخ والقذائف على حد سواء.
وكاميــرات الفيديــو عاليــة الدقة 
املثبتــة على الهيــكل اخلارجي توفر 
 360 رؤية شــاملة  الدبابة  لطاقــم 
درجة، وميكن تكبيــر صور الكاميرات 
حســب الضرورة، كما توفر إمكانية 
استشــعار احلــرارة واألشــعة حتت 
احلمــراء في جميع الظــروف اجلوية، 
وحتــوي أجهزة للرؤيــة الليلية، وهي 
“غلوناس”  املالحــة  بنظــام  مــزودة 
السوفييتي الذي يؤّمن املالحة ويقدم 
دعًما غير محدود في اجلو والبر والبحر 
القيادة  قمرة  وتســتوعب  والفضاء، 
املدرعة طاقًما من 3 أشخاص، وتأتي 

وراءها غرفة الذخائر.
وتصل ســرعة الدبابة القصوى إلى 
ما بن 80 و90 كيلومترًا في الساعة، 

بينمــا تبلغ حمولتهــا القصوى 48 
طنًّا، أما مدى اكتشاف الهدف فيصل 
إلى 5000 متر فأكثر، في حن أن مدى 
مهاجمة الهدف فتصل إلى ما بن 7 

و8 آالف متر.

ويقــدر معــدل اإلطــالق املدفعــي 
للقذائــف بــن 12-10 قذيفــة في 
الدقيقة، بينمــا حتتوي قمرة الذخائر 

على نحو 40 قذيفة مدفعية.
والدبابة، التي يبلغ وزنها مع احلمولة 

نحــو 55 طنًّا، مزودة مبدفع رشــاش 
بقطر 12.7 ملم، كما تصل سرعتها 
بعد أن مت تزويدها مبحرك قدرته 1500 
حصان نحو 75 كيلومترًا في الساعة، 
وميكنهــا أن تنطلــق ملســافة 600 

كيلومتر أثناء املعارك واالشتباك.
دبابة ثورية

تقول مجلة “ناشــيونال إنترســت” 
األميركيــة إن “أرماتا” في تصميمها 
عــن  ملحــوظ  بشــكل  خرجــت 
السابقة،  السوفييتية  التصميمات 
برجها  إلــى  جســمها  من  ابتــداًء 
الطويل واملربع الذي يشبه تصميمات 

برج الدبابات الغربية.
كما تتميز “T-14” بوجود سبع عجالت 
للطرق بداًل من العجالت الست التي 
السابقة،  الدبابات  كانت شائعة في 
وحتوي على مرحــاض داخلي حتى ال 
يحتاج الطاقــم إلى اخلروج من قمرة 

القيادة.
“رغم وصف موسكو  اجمللة:  وتضيف 
أرماتــا بأنهــا دبابة املســتقبل فإن 
تكلفتها باهظــة للغاية، وتصل إلى 
نحو ثالثــة ماليــن و250 ألف دوالر 

أميركي”.
كما ينظر إلــى دبابة T-14 على أنها 
ثوريــة نظرًا لتصميمهــا الفريد مع 
ذاتــي احلركة وميزات  برج بدون قائد 
أخرى ال مثيل لها، وفًقا لـ”ناشيونال 

إنترست”.
وتقــول إن الدبابــة “ســاحقة” في 
الظروف القتاليــة احلقيقية، “لذلك 
ســيتعن على دول الناتــو االعتماد 
املركبات  وليــس على  الطيران،  على 
املدرعة، ألنهــم وبغير هذه الطريقة، 
لــن يتمكنوا عــن طريــق الدبابات 
وسالح املشــاة من تدمير دبابات “تي 
14” الروســية في ســاحة املعارك”، 

حسب التقرير.
ووفًقا لوكالة “ســبوتنيك” الروسية 

فإن “أرماتا” تعمل بشكل أوتوماتيكي، 
حــن تخلو مــن الطاقم البشــري 
ويتحكم فيها الــذكاء االصطناعي، 
لكن ال ميكنها أن تطلق النار إال وفًقا 

لقرار من الطاقم.
كما تســتطيع أن تصوب أسلحتها 
نحو هــدف محــدد بنفســها دون 
مشاركة اإلنسان، لكنها ال تستطيع 
أن تطلق النار إال حن يأمرها اإلنسان 

بإطالق النار.
يقــول اخلبير العســكري الروســي 
فيكتــور فالدمييــر، إن “املدفع الذاتي 
أرماتا  آليــة  علــى  املركب  احلركــة 
يســتطيع مجابهــة عدو لــه قوة 
مشــيرًا  فائقة”،  تقنية  عســكرية 
الروســي يهتم كثيرًا  إلى أن اجليش 
بتطويــر املدفعية، ألنها ال تزال تعتبر 

أهم سالح ناري في ميدان القتال.
ويضيف أن “دبابة أرماتا تتميز بأجهزة 
وقايــة ال مثيل لها ومــن بينها دروع 
“ماالخيــت” القــادرة علــى احلماية 
املضادة  والقذائــف  الصواريــخ  من 
للدبابات ومنظومة الوقاية الدينامية 
“أفغانيــت” املــزودة بــرادارات اإلنذار 
عن اخملاطر والتي ترســل إشارات إلى 

األسلحة لترد عليها”.
ينتج  أنها مزودة مبحرك  ويردف: “كما 
1350 حصانًــا، ومبقــدوره زيادة تلك 
القوة بنسبة 30 باملائة لفترة قصيرة 
دبابة  الزمــن، كما تعد أفضــل  من 
لتزويدهــا بأجهزة االتصــال احلديثة 
ومنظومة الوقاية الســلبية ومدفع 
عيــار 120 ملم الذي يرمــي بذخائر 
تنفجــر في اجلو فــوق األهــداف أو 

أمامها”.

“الفهد الروسي”.. دبابة بقدرات ثورية تجعلها األفضل في العالم

متابعة ـ الصباح الجديد:

أثارت معاهــدة بلجيكية - إيرانية 
مخاوف  املُدانن،  تســليم  بشــأن 
في  اإليرانية  املعارضــة  ممثلي  لدى 
“مصممة  أنها  اعتبروا  الذين  أوروبا 
دبلوماســي  عن  للعفو  خصيصاً” 
بعد  بلجيكا  إيراني مســجون في 

إدانته في العام 2021 باإلرهاب.
)شــمال(  أنتويرب  محكمة  ودانت 
الدبلوماسي أســداهلل أسدي في 
2021 بالســجن عشرين  شــباط 
اغتيال  بـ”محاوالت  خصوصاً  عاماً 

ذات طابع إرهابي”.
وخلصت احملكمة إلى أن أسدي هو 
التخطيط  الرئيســي على  احملرض 
لهجــوم بالقنابل كان مــن املقرر 
أن يســتهدف في 30 حزيران 2018 
التجمع السنوي لـ”اجمللس الوطني 
للمقاومــة اإليرانية”، في فيلبينت 
بالقرب مــن باريس. وهــذا اجمللس 
هو حتالف مــن املعارضن اإليرانين 
تشــكل منظمة “مجاهدي “خلق” 

املكون الرئيسي له.
ويخشى “اجمللس الوطني للمقاومة 
اإليرانية” الذي كان طرفاً مدنياً في 
احملاكمة، أن يتم تسليم أسدي إلى 
إيران إذا صــادق البرملان البلجيكي 
على نص طرحتــه عليه احلكومة، 
مؤكــداً أن هذا النص “سيســهل 

عودة” أسدي.
الثنائية  باملعاهــدة  النص  ويتعلق 
التي وقعت “في بروكسل في 11 آذار 
البلجيكية  العدل  وزارة  بن   ”2022
والسفير اإليراني في بروكسل غالم 
حســن دهقاني، بحســب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

ومتت مناقشــة النــص امس االول 
الثالثاء في جلنة برملانية ورمبا يطرح 
اخلميس،  مــن  اعتباراً  للتصويــت 
ومت  البرملــان.  في  بحســب مصدر 
تضمن املعاهدة في مشروع قانون 
أربعة نصــوص دولية  إلى جانــب 

أخرى.

وتنص املعاهدة البلجيكية اإليرانية 
علــى أن “أفضل وســيلة” لتعزيز 
التعاون اجلنائي هي عبر الســماح 
للمدانن “بــأن يواجهوا عقوبتهم 
األصلية”،  االجتماعية  بيئتهم  في 
وبالتالــي أن يتم تســليمهم إلى 
العقوبة  صــدرت  حال  في  بالدهم 

بحقهم في الدولة األخرى املوقعة.
وتنص املادة 13 مــن هذه املعاهدة 
علــى أنه “ميكــن لألطــراف منح 
إطالق  أو  املدانن  العفو لألشخاص 
ســراحهم أو تخفيــف العقوبات 

الصادرة بحقهم”.
واإلثنن احتج وكالء “اجمللس الوطني 

البلجيكيان  اإليرانيــة”  للمقاومة 
جورج-أنري بوتييه وريك فانروســل 
والفرنسي وليام بوردون، معتبرين أن 
هذه املادة من شأنها أن متكن إيران 
“مــن العفو عن أشــخاص مدانن 
تخفيف  أو  ســراحهم  إطــالق  أو 

العقوبات الصادرة بحقهم”.

وجاء في بيان مشــترك للمحامن 
الثالثــة أن “تســليم إرهابــي إلى 
دولة كان يعتزم أن يفجر باســمها 
يشارك  ســلمياً  جتمعاً  وحلسابها 
فيه عشــرت آالف األشــخاص في 

أوروبا، مخز لكل احلكومات”.
واعتبر النائب البلجيكي الوسطي 
املعارض جورج داملانيي أن هذا النص 
“مفصل على قياس أســدي” على 
الرغم من أن احلكومة “ســتقدمه 
على أنه عملية إنسانية” على صلة 

باعتقال أوروبين كثر في إيران.
وكان احملامــي بوتييه قد أعرب لدى 
إدانة أسدي في الرابع من فبراير من 
العام 2021، عن تخوفه من “ضغوط 
إيرانية كبيرة” قــد متارس من أجل 
“املساومة” لتبادل سجناء، في حن 
تلقى قضية أكادميي إيراني-سويدي 
محكوم باإلعدام فــي إيران إلدانته 

بالتجسس، تعاطفاً في بلجيكاً.
وصدر حكم بإعدام جاللي في العام 
2017 إلدانتــه بتهمة التجســس 
حلساب إســرائيل وتوفير معلومات 
عن  )املوساد(  اســتخباراتها  جلهاز 
اثنن من العلماء النووين اإليرانين، 
اغتيالهما بن  مــا ســاهم فــي 

العامن 2010 و2012.
واعُتقل جاللي الذي كان مقيماً في 
ســتوكهولم حيث كان يعمل في 
معهد كارولينســكا للطب، خالل 

زيارة إليران في عام 2016.
وفــي فبراير 2018 أثنــاء احتجازه، 
اجلنســية  الســويد  منحتــه 
الســويدية. وأكد متحدث باســم 
وزير العــدل البلجيكي فينســان 
فــان كويكنبــورن أنه “بالنســبة 
للحكومــة البلجيكيــة، ال عالقة 

لألمر بقضية جاللي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األوروبي  االحتــاد  ســفراء  طالــب 
السويدي  واملبعوث  وأملانيا  وفرنسا 
إلى اليمن، ميليشيا احلوثي بضرورة 
مــع جهود  اإليجابــي  التعاطــي 
املبعــوث األممي إلــى اليمن هانس 
املتعلق بفك  غروندبرغ ومقترحــه 
احلصار عــن تعــز واملتضمن فتح 
طريق رئيســي إلــى املدينة، والذي 

أعلنت امليليشيا رفضها له.
اتصــال هام بــن ســفراء االحتاد 
األوروبي، فرنســا، املانيــا واملبعوث 

السويدي مع حســن العزي، حثوا 
خالله علــى التعاطــي البناء مع 
املبعوث األممي ومقترحاته، ال سيما 
بخصوص إعادة فتــح الطرق حول 
تعز واخلطاب العام اإليجابي. هناك 
حتقيق  ملواصلــة  ســانحة  فرصة 
تطلعــات اليمنين الذيــن يريدون 

ويحتاجون السالم
وأفــادت بعثة االحتــاد األوروبي لدى 
اليمن، فــي تغريدة على صفحتها 
مبوقــع “تويتر”، االثنــن املاضي، أن 
وفرنســا  األوروبي  االحتاد  ســفراء 

وأملانيــا لــدى اليمــن واملبعــوث 
الســويدي اخلاص إلــى اليمن بيتر 
مع  اتصــاالت  أجــروا  ســيمنبي، 
اخلارجية  وزير  نائب  العزي  حســن 
في حكومة احلوثيــن غير املعترف 
بها دولياً، حلث جماعة احلوثي على 
التعاطي البنــاء مع املبعوث األممي 
ومقترحاتــه، ال ســيما بخصوص 
إعادة فتح الطرق حول تعز واخلطاب 
العــام اإليجابــي بشــأن خطوات 
السالم املقترحة بن طرفي الصراع 
فــي اليمن. وأكــدت البعثــة بأن 

الهدنة الراهنة متثل فرصة سانحة 
ملواصلة حتقيــق تطلعات اليمنين 
للســالم،  ويحتاجون  يريدون  الذين 

ويجب اغتنام هذه الفرصة.
وكانت ميليشــيا احلوثي املدعومة 
املعارك  باســتئناف  لوحت  إيرانيا، 
وإنهاء الهدنة اإلنســانية  في حال 
عدم إحراز أي تقــدم في االتفاقات 

مع احلكومة اليمنية.
وقال نائب وزير اخلارجية في حكومة 
احلوثــي غير املعتــرف بهــا دولياً، 
حســن العزي، األحــد املاضي، في 

تغريدة على حســابه: “إذا لم حتقق 
اتفاقات صادقة وواســعة وموثوقة 
وملموسة األثر تشمل كل اجلوانب 
اإلنســانية واالقتصاديــة مبــا في 
ذلــك اإليرادات النفطيــة والغازية 
واملرتبات فأعتقد أنه لن يكون هناك 

مجال ألي متديدات زائفة”.
وأضاف: “سيكون اجلميع مع اجليش 
التحرير  معارك  الستئناف  واللجان 
والتحــرر دفعــة واحــدة ودون أي 

توقف”، وفق تعبيره.
يُذكر بأن ميليشــيا احلوثي رفضت 

قبــل أكثر من أســبوعن مقترحا 
أمميا بفتح تدريجي للطرق يشــمل 
في مرحلته األولى طريقا رئيســيا 
وطرقــا فرعيــة إلى املدينــة التي 
تفــرض عليهــا اجلماعــة حصارا 

مطبقا منذ ثماني سنوات.
وأصــرت ميليشــيا احلوثــي على 
الذي  األحادي  مبقترحها  متســكها 
يتضمن فتــح طرق فرعية ترابية ال 
حتقق هدف رفــع احلصار وتخفيف 
املعاناة اإلنســانية التــي يعانيها 

أبناء املدينة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا 
هاياشــي، فــي مؤمتــر صحفي، إن 
بالده طلبت من اجلانب الروسي عبر 
القنوات الدبلوماســية، توضيحات 
بخصوص مرســوم الرئيس فالدميير 
بوتن املتعلق مبشروع “ساخالن 2-”.

“مشــروع  الياباني:  الوزيــر  وأضاف 
ساخالن 2- ، مهم لضمان إمدادات 
املرســوم  لبلدنا.  مســتقرة  طاقة 
الذي أصدره رئيس روســيا )فالدميير 
بوتن( ال يعنــي أن إمدادات الطاقة 
الفور.  على  من ساخالن ستتوقف 
ولكن مع ذلك، يجــري حاليا حتليل 

كيفية  حول  للمعلومــات  مفصل 
اليابانية  الشــركات  حقوق  احترام 
في إطار هذا املرسوم، باإلضافة إلى 
كيفية تأثير ذلك على إمدادات الغاز 

الطبيعي املسال إلى اليابان”.
ووفقا له، بســبب كل ذلك، طلبت 
طوكيو من موسكو تقدمي إيضاحات 

واملواعيــد وكذلك  التوقيت  حــول 
بعض التفاصيل األخرى. ونوه الوزير 
بأن جمع املعلومات، ال يزال مستمرا.
في وقــت ســابق، أصــدر الرئيس 
بوتن مرســوما بتطبيــق إجراءات 
استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم 
الســتثمارات  ســاخالن  شــركة 

الطاقــة لتصبــح ملكا لروســيا 
االحتاديــة، ردا علــى عقوبات بعض 

الدول ضد روسيا.
تأميم شــركة  وبن هذه اإلجراءات 
“ساخالن احملدودة للطاقة” لتصبح 
ملكا لروســيا االحتادية، وأسســت 
مســؤولية  ذات  شــركة  احلكومة 

محــدودة، يتم نقــل جميع حقوق 
والتزامات الشركة األجنبية لها.

“غازبــروم  شــركة  وســتحصل 
القابضة” على حصة في  ساخالن 
شــركة “ســاخالن2-” مبا يتناسب 
مع احلصة في شــركة “ســاخالن 

للطاقة”.

معاهدة بتبادل المدانين بين بروكسل 
وطهران تثير مخاوف المعارضة اإليرانية

عدها محامون »مخزية لكل الحكومات«

االتحاد األوروبي يطالب الحوثي بالتعاطي اإليجابي لفك حصار تعز

اليابان تطلب من روسيا إيضاحات عن مرسوم بوتين الخاص بـ«ساخالين - 2«”
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متابعة ـ الصباح الجديد:
دعا الرئيس التونســي، قيس سعّيد، 
امس الثالثاء، التونسيني إلى التصويت 
بـ”نعم” في االســتفتاء الدســتوري 

املزمع إجراؤه في 25 يوليو احلالي.
وقال ســعّيد في بيان نشرته صفحة 
الرئاســة التونســية على فيسبوك، 
إن “الدســتور روح قبل أن يكون مجرد 
مؤسســات. وهذا املشــروع املعروض 
عليكــم يعبر عــن روح الثــورة، وال 
مســاس فيه على اإلطــالق باحلقوق 

واحلريات”.
وأكد أنه “ال خوف على احلريات واحلقوق 
القانونية تضعها  إذا كانت النصوص 
األغلبية حتت الرقابة الشــعبية، هذا 
فضال عن رقابة دستورية القوانني من 
قبل محكمة دســتورية تسهر على 
ضمان علوية الدستور، بعيدا عن كل 
الوالء  على  بنــاء  التوظيف  محاوالت 

لهذا أو لذاك”.
ووجه الرئيس التونســي رســالة إلى 
الدســتور اجلديد،  منتقدي مســودة 

قائال: “يدعــي من دأب علــى االفتراء 
واالدعاء أن مشــروع الدســتور يهيئ 
لعــودة االســتبداد، ألنه لــم يكلف 
نفســه عنــاء النظر فــي كل بنوده 
وأحكامه، بل لــم ينظر ال في تركيبة 
احملكمة الدســتورية، وال في إمكانية 
سحب الوكالة، وال في حق اجمللس في 
مســاءلة احلكومة، وال في حتديد حق 
الترشح لرئاسة الدولة إال مرة واحدة. 
فما أبعد ما يروجونه عن احلقيقة، وما 

أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.
وأضاف أن “التاريخ لــن يعود أبدا إلى 
الــوراء، فال خيــر في التاريــخ إن كان 
سيعيد نفسه، ولن يعيد نفسه بكل 

تأكيد”.
وتابــع: “إن هــذا املشــروع املطــروح 
العظيم،  أبناء شــعبنا  يــا  عليكم، 
هو مــن روح الثورة ومن روح مســـار 

التصحيح”.
النيابيني لهما حق  أن “اجمللسني  وأكد 
مراقبة احلكومة، وللشعب خاصة حق 
الشعب  نواب  مجلس  أعضاء  مراقبة 

ونــواب اجمللــس الوطنــي للجهــات 
واألقاليــم، وأكثــر من ذلــك، له حق 
ســحب الوكالة من أعضاء كل واحد 

من هذين اجمللسني”.
وختــم البيــان املطــول بالدعوة إلى 
بـ”نعم” في االســتفتاء،  التصويــت 
الذي قال عنه إنه “مناســبة لتحقيق 
وتابع:  دولتكــم”.  وإنقاذ  مطالبكــم 
“قولــوا نعم  حتــى ال يصيب الدولة 
الثورة، فال  هرم، وحتى تتحقق أهداف 
بؤس وال إرهــاب وال جتويع وال ظلم وال 

ألم”.
وفي بدايــة البيان أشــار الرئيس إلى 
أن “للدولة وللحقوق واحلريات دســتور 
يحميها، وللشــعب ثورة يدفع عنها 
من يعاديها”. وذكر ســعّيد مبا وصفه 
وحدة  لضــرب  املتكررة  “احملــاوالت  بـ 
الدولة والتنظيم داخل مؤسســاتها 
لالنحــراف بها عن خدمــة املواطنني 
وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير املرافق 

العمومية وأهمها احلياد واملساواة”.
وأشــار إلى أن “اجلميــع يتذكر كيف 

فزاد  احملاســبة،  من  الكثيــرون  أفلت 
أوضاع  وتفاقمت  انتشــارا،  الفســاد 
الشــعب علــى كل صعيد. فســاد 
ينتهي  يــكاد  فال  لألزمات،  وافتعــال 
التصدي ألزمــة، إال ويتم اختالق أزمة 
عن  الشــعب  أنظار  لصــرف  جديدة 
مطالبه املشــروعة التــي رفعها في 
يرددها منذ  2010 وما فتئ  ديســمبر 

ذلك التاريخ”.
وقال إنه “كان البد من التفكير اجلدي 
في وضع دســتور جديد. وألن عملية 
دميقراطية،  تكــون  أن  يجــب  الوضع 
مت االختيــار على تنظيم استشــارة 
وطنيــة عالوة على حــوار وطني قبل 
ليعرض  وضع مشروع دســتور جديد 
يوم 25 من جويلية احلالي على صاحب 
الســيادة، عليكــم أنتم يا شــعبنا 
العظيــم”. وأضاف أنه “لم يوضع هذا 
املشــروع إال بنــاء على مــا عبر عنه 
الشعب التونســي منذ اندالع الثورة 
إلى غاية اتخاذ قرار تصحيح مسارها 

يوم 25 جويلية 2021”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
فــي خطــوة مفاجئة أعــاد رئيس 
مجلــس الســيادة االنتقالــي في 
الســودان الفريــق عبــد الفتــاح 
البرهــان، زمام املبــادرة إلى املدنيني 
حلــل االحتقــان السياســي، وذلك 
بإعالنه عدم مشــاركة املؤسســة 
التفاوض الذي يديره  العسكرية في 
حالياً اآللية الثالثية األممية، وإفساح 
اجملال لتشكيل حكومة من كفاءات 
وطنيــة مســتقلة، مؤكــداً دعمه 
للجهود التي تبذلها “اآللية الثالثية 

واألصدقاء ودول اجلوار”.
السوداني  وقال في خطاب للشعب 
بثــه التلفزيــون الرســمي: “بعــد 
تشــكيل احلكومــة ســيتم حــل 
مجلس الســيادة وتشكيل مجلس 
أعلى للقوات املســلحة من القوات 

املســلحة والدعم الســريع يتولى 
القيــادة العليا للقــوات النظامية، 
باالتفاق  والدفاع  األمن  ويتولى مهام 

مع احلكومة”. 
وأشار البرهان إلى أن البالد””متر بأزمة 
تهدد وحدتها الوطنية وتنذر مبخاطر 
واالنتقال  التحول  اســتكمال  تعوق 
“التدهور  أن  مضيفــاً  الدميقراطي”، 
إزهاق  وأن  اخملتلفة  الدولة  ضرب قوى 
العامة  املمتلــكات  وإتــالف  األرواح 
السياسية  للخصومات  نتيجة  جاء 
وإقصاء  السلطة  احتكار  ومحاوالت 

اآلخر”.
وأكــد أن القوات املســلحة تأمل أن 
تنخرط القوى السياســية والثورية 
واملكونــات الوطنية األخرى في حوار 
فــوري وجــاد يعيد وحدة الشــعب 
الســوداني. كمــا أبــدى البرهــان 

أسفه “لســقوط الضحايا من كل 
األطراف” خــالل موجة االحتجاجات 
الشعبية التي متر بها البالد، مؤكداً 
أن “املؤسسة العســكرية واألمنية 
ســتقف إلى جانب حتقيق العدالة، 
وتســاعد فــي التحقيــق وتقــدمي 
املتورطني في إزهاق األرواح للعدالة”. 
القوات  التــزام  اجليش  قائــد  وجدد 
مــع جميــع  بالعمــل  املســلحة 
الســودانيني من أجــل الوصول إلى 
توافق وتراٍض وطني إلكمال مســار 
االنتقال والتحول الدميقراطي “وصوالً 
إلــى انتخابــات يختار مــن خاللها 

الشعب مـن يحكمه”.
وتســهل اآللية الثالثية، التي تضم 
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي “اإليقاد”، 
إلنهاء  السودانية  األطراف  بني  احلوار 
األزمة التي خلفها تولي اجليش على 

السلطة في 25 تشرين األول املاضي.
وتشــهد البالد منذ تســعة  أشهر 
بإبعاد  تطالب  متواصلة  احتجاجات 
السريع  والدعم  املســلحة  القوات 
عــن الســلطة والعــودة للثكنات 
وفي  املدنية.  للقوى  احلكم  وتسليم 
وقت ســابق طرحت القوى املعارضة 
مقترحــاً، بتشــكيل مجلس أعلى 
للدفــاع واألمــن من العســكريني 
األمن  في حمايــة  وحتديد مهامــه 
واحلــدود وإصالح األجهــزة األمنية، 
على أن يكون اجمللس حتت ســيطرة 
اجليش  تطبيق  ومنــذ  الوزراء.  رئيس 
فــي 25 أكتوبــر املاضــي، إجراءات 
بعد  طوارئ  حالة  وفرض  استثنائية، 
أزمة  البــالد  حل احلكومــة، تعيش 
مساعي  رغم  متواصلة  سياســية 
األمم املتحدة إلطــالق حوار بني كافة 

والعسكريني  السياســيني  الفرقاء 
للتوصــل إلى حل يعيــد البالد إلى 
الطبيعي.  الدميقراطــي  مســارها 
وفيما أطلــق حوار فــي الثامن من 
حزيران املاضي برعاية اآللية الثالثية 
التــي تضــم األمم املتحــدة واالحتاد 
األفريقي والهيئة احلكومية للتنمية 
أن  إيغــاد، على   - أفريقيــا  بشــرق 
يستأنف في الثاني عشر منه، إال أنه 
أجل الحقاً ألجل غير مســمى، رغم 
أن وفداً من اجمللــس املركزي للحرية 
والتغيير كان قد التقى في التاســع 
من يونيــو بوفد عســكري، في أول 
اجتمــاع من نوعه منــذ خريف عام 
املاضــي 2021 ما ُعــرف بـ”اجتماع 
اخلميس”، واعتبــر خطوة نحو إعادة 
التواصل بــني الطرفني، والتقدم في 
تلك  ممارســة  ورغم  احلــوار.  فصول 

“اآلليــة”، ضغوطــاً إضافيــة خالل 
األسابيع املاضية من أجل إجراء حوار 
مباشــر بني العســكريني واملدنيني، 
فإن كتــالً معارضة رئيســية، مثل 
قوى احلرية والتغيير )اجمللس املركزي( 
وحزب األمة، رفضت األمر، متمسكة 
برحيل  املتمثل  األساســي  مبطلبها 

املكون العسكري عن السلطة.
يذكــر أن املظاهرات التي شــهدها 
السودان منذ 30 يونيو املنصرم وعلى 
مدى 4 أيــام متتالية، أدت إلى مقتل 
10 متظاهريــن. فيما أكدت القوات 
األمنية أن بعض احملتجني اشــتبكوا 
مع عناصر الشرطة، وألقى بعضهم 
القنابــل احلارقة، الفتــة إلى إصابة 
عشرات األمنيني أيضاً. ومساء األحد، 
السوداني فتح حتقيق  القضاء  أعلن 
في شأن “هذه األحداث التي أسفرت 

عن قتلى وجرحى”.
وكانــت املفوضة الســامية حلقوق 
اإلنســان في األمم املتحدة ميشــيل 
باشــليه قد نددت بقمع املتظاهرين 
فــي 30 يونيــو، وطالبــت بإجــراء 
“حتقيــق مســتقل”. ورداً على تولي 
اجليش الســلطة في أكتوبر املاضي، 
أوقــف اجملتمع الدولي مســاعداته 
املاليــة التي متثل 40 فــي املائة من 
ميزانية الســودان الــذي يعاني من 
أزمــة اقتصاديــة عميقة بســبب 
معدل  وارتفاع  األجنبي  النقد  نقص 
التضخم بشــكل كبير ليبلغ نحو 
املائة. كذلــك حذر برنامج  200 في 
األغذية العاملــي التابع لألمم املتحدة 
هذا الشــهر مــن أن ثلث ســكان 
في  حاداً  انعداماً  “يعانون  الســودان 

األمن الغذائي”.

سعّيد يدعو التونسيين للتصويت بـ«نعم« في االستفتاء على الدستور 

»المجلس األعلى للقوات المسلحة« سيتولى مسؤولية الدفاع واألمن

الجيش السوداني يعيد إدارة البالد الى المدنيين ويعد بحل مجلس السيادة

منتقدا من »دأب على االفتراء«
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5 اعالن

إعالن
الى الشركاء/

انتصار عبد الرزاق عبد اجلليل
عبد الكاظم عبد الرزاق عبد اجلليل

حترير عبد الرزاق عبد اجلليل
فقدان عبد الرزاق عبد اجلليل

رفاه عبد الرزاق عبد اجلليل
اقتضــى حضوركم الــى صندوق 
االسكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
في الناصرية وذلك لتثبيت إقراركم 
قيام شــريككم  باملوافقــة على 
الســيد )حيدر عبــد الوهاب عبد 
الرزاق( بالبناء على حصته املشاعة 
فــي القطعــة املرقمــة )39/30( 
لغــرض  الشــامية(  مقاطعــة 
تســليفه قرض االســكان وخالل 
يوما  مدة اقصاها خمســة عشر 
من داخــل العراق وشــهر إذا كان 
خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 
وبعكسه سوف يسقط حقك في 

االعتراض مستقبال...

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 3019/ش/2022
الى املدعى عليه/ عمار شريف عبد 

الرضا
أقامــت املدعية هــدى رزاق عبداهلل 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بالتفريــق لعــدم اإلنفــاق وجملهولية 
محل إقامتك وحســب إشعار مختار 
محلــة حي املعلمــن واملرفق بكتاب 
مركز شــرطة اريدو بالعدد 5514 في 
2022/6/21 تقــرر تبليغك بواســطة 
رســميتن  محليتــن  صحيفتــن 
يوميتن للحضــور أمام هذه احملكمة 
التاسعة  الساعة   2022/7/19 بتاريخ 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب األصول.
القاضي
فرقد يوسف طاهر

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 533/بحث/2022
الى املدعى عليه/ صابر عبد عكار

أقامت املدعية فاطمة مهدي معيوف 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بالتفريــق للهجــر وجملهوليــة محل 
إقامتك وحسب إشعار مختار محلة 
القــرار الصدر االولــى واملرفق بكتاب 
مركز شــرطة الفالحية بالعدد 9393 
في 2022/6/30 تقرر تبليغك بواسطة 
واســميتن  محليتــن  صحيفتــن 
يوميتن للحضــور أمام هذه احملكمة 
التاسعة  الساعة   2022/7/18 بتاريخ 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود 
العدد: 18590
التاريخ: 2022/7/5

إعالن للمرة الثانية لعدم االستجابة ملعايير التأهيل 
على حساب مشاريع تنمية األقاليم وفقا للوثائق القياسية )وثيقة عقود التجهيز( 

1. يسر ديوان محافظة واسط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب املتخصصة واملسجلة في 
وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشــركات أو هوية غرفة التجارة نافذة جتارة عامة صنف )ممتاز( وكذلك شركات القطاع العام املتخصصة لتقدمي 

عطاءاتهم للمناقصات املدرجة في ادناه.
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد، العدالة، املستقبل).

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات إضافية االتصال )ديوان محافظة واسط/ قسم العقود( خالل )أوقات 
الدوام الرسمي( او عبر البريد اإللكترونيcd@wasit.iq  وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.

4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاؤه على جميع املتطلبات املثبتة في )ورقة بيانات العطاء(.
5.  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ ســكرتير جلنة فتح العطاءات( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم 
)االحــد( املصادف 2022/7/31 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبن باحلضور في العنوان التالي )واســط/ الكوت/ شــارع احملافظة/ بناية ديوان محافظة واسط/ الطابق األول قاعة 

االجتماعات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )االحد( املصادف 2022/7/31.
6. كل العطــاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو ســفتجة أو صك مصدق( معنون إلى محافظة واســط/ اإلدارة 
العامة واحمللية )نفقات املشــاريع االســتثمارية( ويتضمن اإلشارة الســم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى 
البنــك املركزي ويحمل عنوان البريد اإللكترونــي للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املساهمن في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( 

وان يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال لدى املنصة اإللكترونية وبخالفه يستبعد العطاء.
7. يتم شــراء وثائق املناقصة وتسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن 

ثالثة أشهر او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها(.
8. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة ويجب ترقيم وختم جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل 

ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع CD يحتوي على )الكشف املسعر– كشف احلساب– خطاب الضمان(. 
9. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.

10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك 

عند التقدمي.
12. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشــر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشــأ واملواصفات وفقا ملا هو مثبت في كشف 
التجهيز بجميع متطلباته وشــروطه وعلى املناقصــن ملء احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة وبتمعن وإرفاق جميع املستمســكات 

املطلوبة.
13- يحق جلهة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت كان قبل صدور كتاب اإلحالة وليس لصاحب العطاء املطالبة بأي تعويض.

 14- ال يترتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى في حال عدم اســتكمال اإلجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة بأي تعويض 
او فوات منفعة جّراء ذلك. 

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

شركة مصافي الشمال/ مصفى الصمو- نشر اعالن مناقصات عامة محلية

وزارة الصناعة واملعادن 
هيئة املدن الصناعية      

قسم الشؤون التجارية  
إعالن

فرصة استثمارية إلنشاء مدينة صناعية متطورة
في محافظة النجف األشرف

يسر هيئة املدن الصناعية أحد تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن العراقية دعوة املطورين 
والشــركات العاملية والعربية والعراقية املتخصصة فــي مجال تطوير املدن الصناعية 
لغرض إنشــاء مدينة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة واملتوسطة على القطعة 
املرقمــة )8 مقاطعة 24/ عيون الشــجيج/ والقطعة 3/6 مقاطعــة 25/ عيون الرحبة/ 
محافظة النجف األشــرف( البالغة مســاحتها )6000 دومن( والتي مت استكمال إجراءات 
إلغاء العقود الزراعية فيها، علما بأن فترة اإلعالن )30 يوما( من تاريخ نشرها في الصحف 
الرسمية، فعلى الشركات واملطورين الراغبن باالستثمار أن يقدموا طلباتهم الى هيأة 

املدن الصناعية الكائنة في الباب الشرقي/ شارع النضال/ قرب ساحة الطيران.
الشروط:

1- تقدمي الطلبات بظروف مغلقة قبل نفاذ مدة اإلعالن.
2-  تقدمي الوثائق )شهادة التأسيس وهوية تصنيف املقاولن( بالنسبة للشركات العراقية 
املتخصصة والبيانات املالية آلخر سنتن ومصادق عليها من مكتب محاسب قانوني أو 
شركة تدقيق دولية على ان تصدق كافة الوثائق بالنسبة للشركات االجنبية في سفارة 

جمهورية العراق في بلد الشركة.
3- تقدمي خطة العمل واجلداول الزمنية اخلاصة بتطوير املدينة الصناعية.

4- تقدمي اجلدوى االقتصادية والفنية اخلاصة باملشروع.
5- تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب بالنسبة للشركات العراقية.

6- تقــدمي الوثائــق الثبوتية مصدقة اصوليــا في حال وجود تعاون مع شــركات عاملية 
متخصصة في هذا اجملال.

7- تقدمي اعمال مماثلة مصادق عليها اصوليا.
8- ال يتم فتح العروض إاّل بعد مضي )30( يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

9- تقدم هيئة املدن الصناعية كافة املعلومات الفنية والتفصيلية والتسهيالت الالزمة 
واخلاصــة باألرض املراد تطويرها كذلك تأمن الزيارات امليدانية الى موقعها في محافظة 

النجف األشرف.
10- تودع العروض في صندوق العطاءات فــي مقر هيئة املدن الصناعية في بغداد وفي 
حــال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون الغلق في أول يــوم يليه من أيام الدوام 

الرسمي.
11- يكون اإلعالن ساري املفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الصحف الرسمية .

12- يتحمل من ترسو عليه اإلحالة أجور النشر واإلعالن.
13- لإلجابة على االستفســارات حول الفرصة االســتثمارية، يرجى زيارة موقع الهيئة 

. icc@industry.gov.iq اإللكتروني البريد اإللكتروني
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

 في غضون أشــهر قليلــة، صار 
القمــح الــذي طاملــا كان عامل 
ســام في فترات الوفرة، ســاحا 
دبلوماســيا في ســياق احلرب بني 
استعراض  هنا  وأوكرانيا.  روســيا 
التي  الكبرى  األزمة  أســباب  ألبرز 
جنمــت عن توقــف صادراته والتي 

تهدد األمن الغذائي ملايني البشر.
يعاني أكثر من 200 مليون شخص 
في العالم جوعا شــديدا بحسب 
“إعصار  تخشى  التي  املتحدة  األمم 
ارتفاع أسعار  مجاعة” جديد جراء 
املــواد الغذائية بشــكل حاد منذ 

بداية الصراع وفقا لفرانس برس.
لم ال ميكن االستغناء عن القمح؟ 

يقول االقتصادي الفرنســي برونو 
بارمنتييــه مؤلــف كتــاب “نورير 
يأكلــه  القمــح  إن  لومانيتيــه” 
اجلميع، لكن ال يســتطيع اجلميع 

إنتاجه.
اليوم، هناك عشــرات الدول فقط 
تنتج ما يكفي من القمح لتتمكن 
من تصديره: الصني هي أكبر منتج 
أيضا  لكنها  للقمــح  العالم  في 
مستورد رئيسي لهذه احلبوب إذ إن 
إنتاجها ال يكفي إلطعام سكانها 
البالغ عددهم 1,4 مليار شــخص. 
الرئيسية فهي  الدول املصدرة  أما 
روســيا والواليات املتحــدة وكندا 

وأستراليا وأوكرانيا.
الذي يســتهلكه  القمح  يعتبــر 
واملدعوم في  األشــخاص  مليارات 
الرئيســية  “احلبوب  كثيــرة،  دول 
العاملــي” كما  الغذائــي  لألمــن 
يؤكد سيباســتيان أبيس، الباحث 
املشــارك فــي معهــد العاقات 
باريس  في  واالستراتيجية  الدولية 
الذرة فتستخدم قبل  )إيريس(. أما 
أو  احليوانات  لتغذيــة  كل شــيء 

للحاجات الصناعية.

وضع متوتر أصال
كانــت أســعار احلبــوب ارتفعت 
بشــكل كبير قبــل احلــرب. بدأ 
األسواق  يرتفع في  القمح  ســعر 
العام  العاملية اعتبارا مــن خريف 

عالية  وبقي عند مستويات   2021
بعد  االقتصادي  االنتعاش  ظل  في 

اجلائحة.
هنــاك عوامل وراء هــذا املنحنى 
التصاعــدي: االرتفــاع احلــاد في 
تكاليــف الطاقــة جــراء ارتفاع 
واألسمدة  والغاز،  النفط  أســعار 
الغاز  )املصنوعة من  النيتروجينية 
والتي ازداد ســعرها ثاث مرات في 
عام(، والنقل “ازدحام املوانئ ونقص 
العاملــة” والطقــس غير  اليــد 
املؤاتي، وخصوصا احملصول الكارثي 
في كندا التي اجتاحتها موجة حر 

شديد الصيف املاضي.
لم أدت احلرب إلى تفاقم الوضع؟

عقب احلرب ســّجل سعر القمح 

الطن  سعر  ارتفع  قياسية:  أرقاما 
إلى أكثر من 400 يورو في مايو في 
كان  ما  األوروبية، ضعف  الســوق 

الصيف املاضي.
وهذه الزيــادة ال ميكن أن تتحملها 
البلــدان الفقيــرة، خصوصا تلك 
التي تســتورد 30 % على األقل من 
حاجاتها من أوكرانيا وروسيا، كما 
تؤكــد منظمة األغذيــة والزراعة 

لألمم املتحدة )فاو(.
ومّثلــت روســيا وأوكرانيــا 30 % 
العاملية. في  احلبــوب  من صادرات 
الســنوات األخيرة، ازداد إنتاجهما 
بشــكل مطرد، مع احتال روسيا 
قائمة الــدول املصدرة فيما كانت 
أوكرانيا في طريقها إلى أن تصبح 

ثالثة.
إلى  بالنســبة  العواقب  هــي  ما 

أوكرانيا؟
أدى إغاق بحــر آزوف واحلصار الذي 
األوكرانية  املوانــئ  فــرض علــى 
إلى  األســود،  البحر  الواقعة على 
حرمــان األســواق مــن أكثر من 
25 مليــون طن من احلبــوب التي 
أصبحت اآلن عالقــة في املزارع أو 

في مستودعات املوانئ.
وفيما صّدرت بعــض الكميات بّرا 
وعن طريق السكك احلديد، ما زالت 
الصــادرات أقل بـ 6 مرات مما كانت 

عليها عندما كانت تنقل بحرا.
األوكرانيون موسم  املزارعون  واجه 
زراعة خطيرا فيما اضطر بعضهم 

للعمل بسترات واقية من الرصاص 
إلزالة  باختصاصيني  واالســتعانة 
األلغام والذخائر األخرى من احلقول. 
ومن املتوقــع أن تنخفض احملاصيل 
بنسبة 40 % للقمح و30 % للذرة، 
الرئيســية  الرابطة  تقديرات  وفق 

للمنتجني واملصدرين في أوكرانيا.
القمح ساح حرب؟

يؤكد برونــو بارمنتييه أنه في زمن 
احلــرب، تتحّكــم الــدول املنتجة 
الكبرى مبصير الــدول األخرى ألنه 
ال ميكن أي دولة أن تترك عاصمتها 

جتوع.
لكــن اجملاعــات ال ترتبــط بإنتاج 
الغذاء، بل دائما مــا تكون ناجمة 
عن مشكات احلصول عليها، وفق 

عارف حسني كبير االقتصاديني في 
برنامج األغذية العاملي.

تركيا  رعاية  وبدأت مفاوضات حتت 
مطلع يونيو بنــاء على طلب األمم 
آمنة  املتحدة، إلنشاء ممرات بحرية 
تســمح بتصدير اخملزون األوكراني، 

لكنها لم تفِض إلى نتيجة.
كان ميكن أن يقضي احلل بأن تفرج 
عن  متلــك مخزونات  التي  البلدان 

احتياطاتها في األسواق.
لكــن معظم اخملــزون موجود في 
الصــني التي لن تعيــد بيعه، في 
حني أن الهند التــي تعهدت زيادة 
تراجعت عن  احلبوب  مبيعاتها من 
قرارها بعدمــا تعرضت ملوجة حر 
موقتا  الصادرات  فحظرت  مدمرة، 

ما أدى إلى زيادة األسعار.
أما روسيا التي سيكون محصولها 
من القمح اســتثنائيا هذا العام، 
معينة  دول  إلى  التصدير  فتواصل 
خصوصا في الشرق األوسط، كما 

يشير أحد مراقبي األسواق.

ما هي احللول؟ 
علــى املــدى القصير، ســتتمثل 
احللول في احملاصيــل اجلديدة التي 
يبدو أنها ســتكون جيدة إلى حد 
ما في أمريكا وأوروبا وأستراليا. من 
املتوقــع أن يصل محصول القمح 
لعــام 2022 إلــى 775 مليون طن 

وفق وزارة الزراعة األمريكية.
واألســعار التي ارتفعت بشــكل 
كبيــر ألســباب جيوسياســية، 
األخيرة  األســابيع  فــي  تراجعت 
ألسباب عدة: بداية موسم احلصاد 
وأخذ األسواق بالوضع في أوكرانيا 
كما  اقتصادي،  ركــود  من  واخلوف 

يوضح إدوار دو سان دوني.
من جانبها، تقول إليزابيت كافري 
 CIRAD دو سان مارتان من منظمة
الدولي  والتعاون  الزراعية  للبحوث 
من أجــل التنميــة، إن على املدى 
املتوسط يجب أن نضمن أن لدينا 
املزيد من املــواد الغذائية املنتجة 

واملعاجلة محليا.
مضيفة: “يجب علينا اآلن تعميم 
التحــوالت الزراعيــة البيئية من 
أجل التعامل مع تغير املناخ ودعم 
هذه التحوالت التي يجب أن تكون 

مستدامة اقتصاديا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اقتــرب التضخــم فــي تركيا في 
حزيران من 80 في املائة، ليبلغ أعلى 
مســتوى له منذ 1998، على الرغم 
بكبح  املتكررة  احلكومــة  وعود  من 

األسعار.
وبحســب “الفرنسية”، فإن االرتفاع 
الكبير في أسعار االستهاك، الذي 
وصــل إلــى 78.6 في املائــة بوتيرة 
ســنوية مقابل 73.5 فــي املائة في 

أيــار ، يعود بجــزء كبيــر منه إلى 
خسرت  التي  التركية،  الليرة  انهيار 
نحو نصف قيمتها في غضون عام 
في مقابل الــدوالر األمريكي. ويعد 
التضخم موضوعا ساخنا في تركيا، 
حيث يؤثر ارتفاع األســعار أسبوعا 
بعد آخر في القدرة الشرائية لألسر، 
كما يشكل احتسابه موضوع نقاش 
حاد، إذ يتهم عديد من االقتصاديني 
مكتب اإلحصــاء الوطني بالتقليل 

من حجمه بشكل كبير ومتعمد.
وأكــدت مجموعــة البحــث حول 
من  املؤلفــة  )إينــاج(،  التضخــم 
اقتصاديــني أتــراك مســتقلني، أن 
التضخم وصل في الواقع إلى 175.5 
في املائة على مســتوى سنوي، أي 
أكثر من ضعف املســتوى الرسمي. 
وأفاد اســتطاع للرأي أجراه معهد 
أن  املاضي،  األســبوع  “ميتروبــول” 
أقل مــن ربع األتراك يثقــون بأرقام 

تيموثي  وقال  الرســمية.  التضخم 
إش وهــو محلــل في شــركة “بلو 
أست” متخصص في الشأن التركي 
أمــس “لم يعد أحد يصــدق األرقام 
)الرســمية( في تركيــا”. ودفع هذا 
املدن  في  ارتفاعا  األكثــر  التضخم 
بلغ  الذي  الكبرى مثل إســطنبول، 
93.3 فــي املائة في حزيــران للمواد 
الغذائيــة و123 في املائة لوســائل 
النقل، احلكومة إلى اإلعان اجلمعة 

عن رفع احلد األدنــى لألجور 25 في 
املائــة. ويحــذر اخلبراء مــن أن هذه 
الزيادة وهي الثانيــة خال عام بعد 
زيــادة 50 فــي املائة فــي األول من 
كانون الثاني ، من املرجح أن تســرع 
وتيرة ارتفاع أســعار االستهاك في 
األشــهر املقبلة، عبــر إيجاد دوامة 
من األسعار واألجور في غياب ارتفاع 
48 في  أســعار الفائدة. ويحصــل 
املائة مــن املوظفني على احلد األدنى 

لألجــور، الذي يبلــغ اآلن 5500 ليرة 
تركية، أي أقل من 330 دوالرا بحسب 
التركي.  االجتماعي  الضمان  بيانات 
على الرغم من التضخم املتســارع 
باستمرار واخملاوف من زيادات جديدة 
في األســعار مرتبطــة باحلرب في 
أوكرانيــا، مــا زال البنــك املركزي 
التركــي يرفض رفع ســعر الفائدة 
الرئيس، الذي يبقى مستقرا عند 14 

في املائة منذ أيلول.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســجل اليورو أدنى مســتوى له 
مقابــل الدوالر منــذ العام 2002 
فيما تراجعت أســعار الذهب في 
الثاثاء  امــس  محدودة  تعامات 
بعدما تفــوق األداء القوي للدوالر 
والرفــع املتوقع ألســعار الفائدة 
من  للذهب  الداعــم  األثــر  على 
االقتصاد  توقعات  بشــأن  اخملاوف 

العاملي.
أدنى مستوى  إلى  اليورو  انخفض 
خال 20 عاًما مقابل الدوالر حيث 
قلص املســتثمرون الرهانات على 
رفع البنك املركزي األوروبي ألسعار 
الفائدة نظــرًا للمخاطر املتزايدة 

بحدوث ركود في منطقة اليورو.
تراجعت العملة األوروبية املوحدة 
بنسبة 0.9 باملئة إلى 1.033 لكل 

العملة  خســائر  لتتعمــق  دوالر 
األوروبية إلى نسبة 8 باملئة مقابل 

الدوالر في العام احلالي.
من جهة ثانيــة هبط الذهب في 
املعامات الفوريــة 0.2 باملئة إلى 
1805.20 دوالر لألوقيــة )األونصة( 
بحلــول الســاعة 0725 بتوقيت 
غرينتش. وارتفعت العقود اآلجلة 
األميركية للذهــب 0.4 باملئة إلى 

1807.80 دوالر لألوقية.
الــدوالر مقتربا مرة أخرى  وارتفع 
من أعلى مســتوياته في 20 عاما 
مما يزيــد من غــاء الذهب املقوم 
بعمات  املشــترين  على  بالدوالر 
أخرى ويحد من الطلب عليه.وتأثر 
الذهب الشــهر املاضــي بتحرك 
على  الرئيســية  املركزية  البنوك 
مســتوى العالــم لرفع أســعار 

الفائــدة فــي محاولــة الحتواء 
التضخم.

وقال جيفــري هالي كبير محللي 
األســواق فــي أواندا للوســاطة 
املالية إن تراجع عائدات السندات 
يعطــل  أنــه  بــدا  األميركيــة 
احلتمي في أســعار  التصحيــح 

الذهب الذي ال يدر عائدا.
وينظــر للذهــب باعتبــاره ماذا 

آمنــا للقيمة في أوقــات األزمات 
االقتصادية والركود.

النفيســة  للمعادن  وبالنســبة 
األخــرى، ارتفعــت الفضــة في 
املعامات الفوريــة 0.2 باملئة إلى 
وهبــط  لألونصــة،  دوالر   19.99
الباتــني 1.1 باملئة إلــى 876.02 
دوالر. وزاد الباديــوم 0.5 باملئة إلى 

1931.92 دوالر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تذبذبت أسعار العقود اآلجلة للنفط 
أمس بني االنخفــاض واالرتفاع، في 
حيث  األسبوع،  تعامات  مســتهل 
يقيم املســتثمرون تأثيــرات تباطؤ 
االقتصاد العاملي، مع نقص إمدادات 

النفط في السوق العاملية.
وتشــهد السوق مخاوف من ضعف 
الطلــب نتيجــة توقعــات حدوث 
بينما يكبح  اقتصادي عاملــي  ركود 
االنخفاضات شح املعروض النفطي 
مــع انخفــاض إنتــاج دول “أوبك” 
في  االضطرابات  بســبب  وحتديــدا 

ليبيا والعقوبات على روسيا.
العقود  إن  نفطيــون  وقال محللون 
اآلجلة للنفط اخلام تعافت من أدنى 
وذلك  سابق  وقت  في  مســتوياتها 
وسط اســتمرار مخاوف الركود في 
األفق في حني شــددت الصني قيود 
مكافحة كورونا مجددا على بعض 

املدن الشرقية.
وأكد احملللون حرص السعودية على 
متانة حتالف “أوبك +” وقوة مستوى 
التعــاون فيه، وأن قرار إعــادة توزيع 
زيادة اإلنتاج في أيلول على شــهري 
متوز وآب جاء بتنســيق وتفاهم بني 
املنتجني، مرجحني انتعاش أســعار 
النفــط مــع تقلص املعــروض من 

النفط اخلام.
وأشاروا إلى أن األزمة الراهنة جعلت 
مليون  مــن  بأكثر  متأخرة  روســيا 

برميل يوميا عــن الهدف وقد تفقد 
مزيــدا من اإلمدادات مــع بدء حظر 
االحتــاد األوروبي على نفطها بنهاية 

العام اجلاري.
روبرت شــتيهرير مدير معهد  وقال 
االقتصادية  للدراسات  الدولي  فيينا 
إن تراجــع أســعار النفــط قبــل 
ارتفاعها جاء بدافع استمرار مخاوف 
الركود في السيطرة على املعنويات 
في ســوق النفط اخلام كما ظهرت 
عامــات علــى ضعــف االقتصاد 
األمريكي مع انخفاض مؤشر مديري 
املشــتريات التصنيعي بشكل فاق 

التوقعات والتقديرات السابقة.
البيانــات  إلــى اســتمرار  ولفــت 
الدولية في رسم صورة  االقتصادية 
العاملي  لاقتصاد  باخملاطر  محفوفة 
فــي ظل تصاعــد أزمــة احلرب في 
أوكرانيــا وتفاقم معدالت التضخم 
وارتفــاع أســعار الطاقــة والغذاء 
بشــكل حاد، موضحا أن تشــديد 
الصــني مجــددا لقيــود مكافحة 
الشــرقية  املدن  في  جائحة كورونا 
جدد حالة الشكوك والقلق املرتبطة 
بتعافي الطلب العاملي على النفط 

اخلام.
من جانبــه ذكر ردولف هوبر الباحث 
في شؤون الطاقة ومدير أحد املواقع 
اخملتصة أن انخفاض أســعار النفط 
اخلام على األرجح ســيكون محدودا 
ومؤقتــا خال هذه الفترة بســبب 

الصعوبات اجلمة التي حتول دون زيادة 
املعروض  أزمة  أن  مبينــا  اإلمدادات، 
الناجمة عن االضطرابات في روسيا 
وليبيا واإلكوادور ستحافظ دون شك 

على ارتفاع أسعار النفط اخلام.
ورجــح أن تســجل األســواق هذا 
األســبوع حالة من الهــدوء وتكون 
أحجام التداول ضعيفة في النصف 

مبناسبة  اجلاري  األســبوع  من  األول 
احتفــال الواليات املتحــدة بعطلة 
الرابع من متوز “يوم االستقال” حيث 
يتم إغاق األســواق األمريكية متاما 

في هذا اليوم.
ماثيو جونســون  قال  ناحيتــه  من 
“أوكســيرا”  احمللــل فــي شــركة 
الدوليــة لاستشــارات إن الواليات 
املتحدة ستســتمر بالدعوة لتعزيز 
اإلمدادات رغم الصعوبات اإلنتاجية 
املعروفة لدى قطاع  واالســتثمارية 

كبير من املنتجني.
بدورهــا، ذكرت ليز أكســوي احملللة 
الصينية ومختص شؤون الطاقة أن 
السعودية تدير ملف الطاقة بحنكة 
وتقوم باحلفاظ على عاقات متوازنة 
مع الدول املنتجة واملســتهلكة في 

وقت واحد.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة 
في أوروبا يأتي بسبب مخاوف السوق 
من أزمة اإلمدادات لكن حتالف “أوبك 
+” يســعى إلــى اســتعادة التوازن 
في الســوق لذا مت توســيع الزيادة 
الشهرية في اإلمدادات للمجموعة 
50 في  في فصل الصيف بنســبة 

املائة ملواكبة ارتفاع االستهاك.
وفيمــا يخــص األســعار ارتفعت 
العقــود اآلجلة خلام برنت بنســبة 
1.08 فــي املائة إلــى 112.83 دوالرا 
للبرميل، فيمــا زادت العقود اآلجلة 
خلــام غــرب تكســاس الوســيط 
األمريكي بنسبة 0.89 في املائة إلى 

109.40 دوالر أمريكي.
وبحســب “رويترز”، قال نعيم إسام 
مــن شــركة أفاتريد “متيــل اخملاطر 

إلــى االجتــاه الهبوطــي مــع قلق 
الطلب على  تباطؤ  املستثمرين من 
النفط بسبب احتمال قوي بحدوث 
املتحدة  الواليات  اقتصادي في  ركود 
ومناطق أخرى مــن العالم”. واقترب 
خــام برنت هــذا العام مــن أعلى 
مستوى له منذ 2008 عندما سجل 
147 دوالرا للبرميــل في الوقت الذي 
األوكرانية  الروسية  احلرب  فيه  زادت 

من اخملاوف بشأن اإلمدادات.
الدول  أن منظمــة  وأظهر مســح 
املصــدرة للبترول “أوبــك” لم حتقق 

هدفها من زيادة اإلنتاج في حزيران.
في  العضو  اإلكــوادور  إنتاج  وتضرر 
يؤدي  وقد  “أوبك”، جراء اضطرابــات 
إضــراب فــي النرويج إلــى خفض 

اإلمدادات هذا األسبوع.
من جانب آخر، تراجعت ســلة خام 
“أوبك” وسجل سعرها 113.20 دوالر 
للبرميل يوم اجلمعة مقابل 115.60 

دوالر للبرميل في اليوم السابق.
الدول  ملنظمة  اليومي  التقرير  وذكر 
املصــدرة للبترول “أوبــك” أمس أن 
سعر السلة التي تضم متوسطات 
إنتــاج الدول  13 خاما من  أســعار 
األعضــاء في املنظمــة حقق ثاني 
الســلة  وأن  التوالي  انخفاض على 
مقارنة  واحــد  دوالر  نحو  كســبت 
باليوم نفســه من األسبوع املاضي 
دوالر   112.35 فيــه  ســجلت  الذي 

للبرميل.

القمح..عامل سالم يجعله البعض اليوم سالحا لقتل الماليين
بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد البنك املركزي، امــس الثاثاء، انه انعش 
قطاع االســكان في العراق عبــر مبادرة منح 

القروض املمنوحة.
وقال نائب محافــظ البنك عمار خلف ان “انه 
لغرض تقليل ازمة الســكن فان البنك حدد 
مبالغ القروض لتصل إلى 5 ترليون دينار لكل 
واحد من املصرف العقاري ومصرف اإلســكان 
التي باشــرت مبنح قروض للمواطنني لشراء 
وحدات ســكنية”. وتابع كما “البنك مستمر 
أيضا مببــادرة ا ترليــون للمصــارف االهلية 
بتوفير قروض االســكان بفائدة مدعومة جدا 
ومبدة تســديد تصل إلى 20 سنة”، مؤكدا ان 
“مبادرة االقراض قد انعشــت قطاع االسكان 
في العراق”. وتعاني الباد من أزمة خانقة في 
السكن بسبب تزايد عدد السكان ومحدودية 
اجملمعات الســكنية إضافة إلــى عدم قدرة 
املواطــن على بناء وحدة ســكنية خاصة به 

بسبب غاء األراضي واملواد اإلنشائية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 

في األسواق احمللية امس الثاثاء.
وقــال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
النهر في العاصمة  ب   شــارع  أســواق اجلملة 
  بغداد سجلت امس الثاثاء، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيــار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي بلغ 371 الف دينار، وســعر شراء 367 
الفاً، فيما سجلت االسعار امس األول االثنني 

373 الف دينار.
وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 331 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 
327 ألفــا. وفيما يخص أســعار الذهب في 
محال الصاغة، فان ســعر بيع مثقال الذهب 
اخلليجي عيــار 21 يتراوح بــني 370 الف دينار 
و380 ألفــاً، فيمــا تراوح ســعر البيع مثقال 

الذهب العراقي بني 330 الفاً و340 الف دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعهدت شركات خدمات حقول النفط األميركية 
“شلمبرغر” و”بيكر هيوز” و”هاليبرتون” بأن متتثل 
حلكــم أصدرته احملكمــة االحتاديــة العليا وأن 
تنسحب من إقليم كردستان، حسب ما أعلنت 

وزارة النفط العراقية امس االول االثنني.
وأضافت الــوزارة في بيان أن الشــركات الثاث 
أكدت أنها لن تبدأ مشــاريع جديدة في اإلقليم 
شبه املســتقل، وأنها في طور “تصفية وإغاق 

املناقصات والعقود القائمة”.
وقال متحدث باســم “بيكر هيوز” إن الشــركة 
“التزمت لعقود بدعم حاجــات العراق للطاقة، 
ونحن حريصون على مواصلــة عمل هذا طبقا 
لقوانــني اللوائح احمللية”، فيما لــم ترد كل من 
“هاليبرتــون” و”شــلمبرغر” فــورا علــى طلب 
للتعقيب. ويأتي بيــان وزارة النفط العراقية في 
أعقاب أشــهر من النزاعات بــني أربيل وبغداد، 
بعد أن قضت احملكمة االحتادية في فبراير/شباط 
بأن األســس القانونية لقطاع النفط والغاز في 

إقليم كردستان غير دستورية.
ومنذ ذلــك احلني، قامــت وزارة النفط مبحاوالت 
جديدة لتنفيــذ احلكم، مبا في ذلك اســتدعاء 
سبع شركات عاملة هناك إلى جلسات قضائية 

جتارية تأجلت مرارا.

البنك المركزي: قروضنا 
أنعشت قطاع اإلسكان

انخفاض اسعار الذهب
في األسواق المحلية

ثالث شركات نفط أميركية 
تتعهد لبغداد باالنسحاب 

التضخم في تركيا يواصل ارتفاعه ويقترب من 80 %من إقليم كردستان

اليورو يسّجل أدنى مستوى أمام الدوالر األميركي في 20 عاما

أسواق النفط وتذبذب أسعاره تعكس شدة اضطراب العالم اليوم
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7 اعالن

وزارة الصناعة واملعادن/ شركة ديالى العامة
م/ إعالن

مناقصة استيرادية
13/م/د ي أ/2022 )جتهيز 500 طن حديد خزان بالرقم الرمزي R004/B ومن منشأ 

آسيوي أو أوروبي ملعمل محوالت التوزيع وحسب املواصفات الفنية وقائمة 
جدول التسليم.

)معلنة للمرة االولى(    تاريخ الغلق )2022/7/25(
يســر )وزارة الصناعة واملعادن/ شــركة ديالى العامة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهيلن وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية 

اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )شــركة ديالى العامة( وعبر البريد اإللكتروني او املوقع 

اإللكتروني للشركة املوضح ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:
  CIPأ. املبلغ التخميني اإلجمالي لكلف التصنيع للمناقصة هو )550000( دوالر أميركي )فقط خمســمائة وخمسون الف دوالر ال غيرها( واصل

مخازن شركة ديالى العامة.
ب. مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو )16500( دوالر أميركي )فقط ستة عشر ألفا وخمسمائة ال غيرها( واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج. ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو )200000( دينار عراقي )مائتا الف دينار عراقي( غير قابل للرد إال في حال إلغاء املناقصة من قبل شركتنا 

حيث يُعاد ثمن الوثائق فقط من دون تعويض ملقدمي العطاءات.
هـ. على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل من دون 

أي تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
• مالحظة: تعفى الشركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رسمي او وكيل جتاري مسجل في العراق تقدمي وصل شراء مستندات 

املناقصة
• ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا

• في حال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع )بالدينار العراقي( ومبا يعادل قيمة الدوالر حســب نشــرة البنــك املركزي العراقي ليوم إطالق 
املستحقات للمواد اجملهزة.

• تقدمي تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والشركات التابعة لها.
2. متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(

3. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )شــركة ديالى العامة/ طريق بغداد بعقوبة اجلديد– قرب تقاطع القدس( وان آخر موعد لتســليم 
العطاءات ســيكون الســاعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة في 2022/7/25 وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح  العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر شــركتنا/ غرفة جلنة فتح العروض( في الساعة التاسعة صباحا 
ليوم 2022/7/26 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون اليوم التالي للدوام الرســمي هو آخــر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد 

الغلق... مع التقدير
املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام/ وكالة

ورئيس مجلس اإلدارة 

جلنة البيع وااليجار االولى
 محافظة البصرة 

تنويه  
ظهر بإعــالن املزايدة العلنية العدد 28/ 
واملنشــورة في  13959 في 2022/6/22 
ليوم 2022/6/26  اجلديد  الصباح  جريدة 

العدد رقم )4924( اخلطأ التالي:
مأجور تسلسل 13 مخبز مساحته 12 
م2 خطأ والصواب 130 م2، موقعه حي 

احلسني م2 خطأ والصواب اجلمعيات. 
لذا اقتضى التنويه...

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الشطرة

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة/ 828/ت/2021
التاريخ/ 2022/7/4

الى/ املنفذ عليه
املدين/ كاظم دلي دهيرب

لقد حتقق لهــذه املديرية من أنك مجهول 
محل اإلقامــة وليس لك موطــن دائم او 
مؤقت او مختــار ميكن إجراء التبليغ عليه 
واســتنادا للمادة )27( مــن قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك إعالنا باحلضــور في مديرية 
تنفيذ الشــطرة خالل خمسة عشر يوما 
تبدأ مــن اليوم التالي للنشــر ملباشــرة 
املعامالت التنفيذيــة بحضورك وفي حال 
عــدم حضورك ستباشــر هــذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.
اوصاف احملرر:

1- قرار محكمة بداءة الشطرة
املرقم 301/ب/2021

بتاريخ 2021/8/18
منفذ عدل الشطرة
محمد باقر عبد الرضا محمد

محافظة األنبار/ مديرية بلديات األنبار
جلنة البيع واإليجار

العدد/ 278ـ التاريخ/ 2022/7/5

)إعالن بيع فضلة طريق(
تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات محافظة االنبار عن إجراء مزايدة علنية لبيع فضلة 
الطريق املبينة اوصافها ادناه العائدة الى مديرية بلدية الصقالوية وفق احكام قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، الى اصحاب العقارين اجملاورين للفضلة املرقمني )5/2 
مقاطعة/ 15 أبو ســديرة و7/2 مقاطعة/ 15 أبو سديرة(، فعلى من يرغب االشتراك في املزايدة 
مراجعة مديرية بلدية الصقالوية خالل مدة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن 
في الصحيفة مستصحبا معه التأمينات القانونية ال تقل عن 20% من القيمة املقدرة من بدل 
البيع وستجرى املزايدة الساعة احلادية عشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة االعالن ويكون 
مكان إجرائها في مقر مديرية بلدية الصقالوية وتســتوفى من املشتري اجور خدمة بنسبة %2 

اثنني من املائة من بدل البيع.
الشروط واملستمسكات املطلوبة

1-ان يكون املزايد من غير املشمولني باملنع الوارد في القانون أعاله.
2- يقدم من يرغب االشــتراك في املزايــدة من اصحاب العقارين اجملاوريــن للفضلة صورة قيد 

وخارطة عقار حديثة للعقار اجملاور للفضلة.
3- )البطاقة الوطنية او بطاقة االحوال املدنية وشــهادة اجلنســية العراقية( وبطاقة السكن 

النسخ االصلية و)2( نسخة مصورة لكل واحدة.
املهندس/ عماد محمد عبداهلل/ مدير بلديات االنبار/ رئيس اللجنة

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

إعالن للمرة األولى/ مناقصة تبليط طرق متفرقة في قرى قاطع املزاك في قضاء األحرار في محافظة واسط
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)007/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة االجتماعیة حلقل 

األحدب النفطي
تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط/ قضاء االحرار عن مناقصة تبليط طرق متفرقة فى قرى قاطع 
املزاك في قضاء األحرار في محافظة واســط، فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال مراجعة )حقل األحدب النفطي/ هيئة 
نفط واســط/ قســم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املســاهمة االجتماعية املذكورة أدناه( اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق 

الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر أميركي ال غير، بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة، وتكون وثائق املناقصة جزءا ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة طبق االصل ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادرة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب عدم ممانعة نافذة )نسخة اصلية او نسخة مصدقة( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخة من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن ال تتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 12 شهرا.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة 1,090,240 $ فقط( بالدوالر األميركي فقط تقدم 
على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة معنونة إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادرة من احد البنوك املعتمده من قبل البنك املركزي العراقي ومسجلة 
على املنصة اإللكترونية اخلاصة به، ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشــهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 
األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ 

غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني االلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص 

مالي أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو احد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 
على طلب شراء وثائق املناقصة.

8 في حال اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق 
عليه أصوليا مع العطاء.

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري وخطاب ضمان.

تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم املناقصة واضحا على الظرف.
10 موعد استالم العطاءات من الساعة 9:30 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم األحد املوافق 2022/7/24 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجرى عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرســمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة 

التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم األحد املوافق 2022/7/17 في حقل األحدب النفطي )قاعة 

اجتماعات قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07801764614   \07901810864

القيمة التقديرية املساحةموقعهرقمهجنس العقارت
للمتر املربع الواحد

4/2 مقاطعة/ 15 أبو فضلة طريق1
سديرة

حي الشهداء 
)30000( ثالثون الف 72،65م2الثانية
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ودعاء امي تعاونــوا على القاء ابن احلالل 
افالطون في طريقي لكي يبرم بني مدني 
صالح وبيني عقداً للصداقة ما انفرط وال 
وََهَن وال ذبل على مدى اربعني من عجاف 
الســنني, كنت اتابع اخباره واســتمتع 
بكتاباتــه, وكان ال يترفــع عن زيارتي في 
اجمللة, مبدياً اعجابه مبا اكتب مرة, ومبدياً 
مالحظاته مرة اخرى ... وتعود بي الذاكرة 
الــى ذلك العام الدراســي فــي الكلية 
لكي اقرأ عشــق الطلبة الستاذهم بعد 
ان وطنوا انفســهم على طباعه، وامتد 
املنشغلني مبناسيب  اكثر  إلى  العشــق 
الرواتــب, حيث اكتشــفوا اي رجل هذا 
الذي يشــعل احلوار ويلهــب االفكار وال 
يبخــل مبعرفتــه, ويقدم علمــه لآلخر 

باخالص كالسيكي قل نظيره!
لم يطلب مني يوماً ان اعنى بالفلسفة, 
االفالطونية  االمسية  تلك  منذ  ولكنني 
وجــدت نفســي متطوعاً فــي كتيبة 

الفلســفة مغرماً بغثيان سارتر وغريب 
كامــو وبروليتارية رفاق ماركس على حد 
ســواء, ولم اطلب منه يومــاً تأليفاً من 
تآليفه ... كان يحملها بنفسه ويدسها 
فــي حقيبتي هامســاً )ال اوزع كتبي اال 
على من يحســن القراءة من أصدقائي(, 
و«هذا هو البياتي« يستقر في حقيبتي, 
التالي  يطرز صفحتــه االولى التعبيــر 
بخط مدني صالح )الى الصديق تلميذنا 
النابه االستاذ حسن العاني مع االحترام 
1987/1/4(, ويغادر املكان على عجل قبل 
ان يســمع خجلي العظيم, ولم يطلب 
مني شــيئاً باملرة في ذلــك العام االول 
من درس الفلســفة ســوى احلضور الى 
)الصــف(, فانا و انت كمــا يقول : ميكن 
ان نتحاور ونختلف , وتلك هي الوســيلة 
الوحيدة الشــراك الطلبة وكسر احلاجز 
بينهــم وبني هــذه املادة التــي يصعب 
عليهــم التعاطف مــع منغصاتها- لو 
كان يعــرف حكايــة احلــظ واملصادقة 
ودعاء امي ما سالني برجاء ابوي- وكنت  
أنصت لطلبه وهو ينهيــه في محاولة 
الغــواء طالب مبســاومة جتارية )ارجوك 
حضور الــدرس وال حتضر الى االمتحانات 
كاملة(,  درجــة  ســأعطيك  الفصلية, 
وكنــت ادرك بأن مثل هــذا الرجاء كبير 
عليه, لوال ان اخــالص االكادميي لتعليم 
طلبته كان اكبر , ولكن مشكلتي يومها, 
وانا ابن الثالثة والعشرين من تفتح اوردة 
املراهقة كانت تتصارع بني خيارين: سرب 
الصبايا من حولي فــي اورقة الكلية ام 
رجاء مدني صالح الــذي ال يرد له رجاء؟! 
ومثل سياسي بال مبادئ جلأت الى شعرة 
معاوية, أٌرضيه على حساب البنّيات في 
اللحظــة التي يقترب فيهــا من الزعل, 
وارضي نفسي في اللحظة التي تقترب 
فيهــا مملكــة الصبايا من الســقوط, 
وسوف اقرأ له الوجود واجلاحظ والسياب 
والبياتي واملقامات و...وشــدتني مقاالته 
ارتفعــت مبنزلته الى  التــي  الصحفية 
منزلــة الكبــار مــن كتــاب )املقاالت 
الثقافيــة( حتــى طغى مدنــي االديب 
على مدني الفيلســوف, حيــث التاريخ 
واملعرفة  والفلسفة واالدب والنقد واجلد 
واختيار  والبالغة  والرشــاقة  والسخرية 
املفــردة اخلارجة على قانون اخلواطر وبناء 
اجلمــل وتعاقبهــا بتركيبــات فيها من 
التالعــب غير املقصود واالســتحداثات 
والتوليفات املهارية ما يدعو الى مواصلة 
القــراءة واالجنــرار وراء ســحر ســاحر 

يســبق التدقيق في املعانــي, حتى بلغ 
االســلوبية  الفنطازية  مع  التصاهر  به 
الى احلد الذي يوهمــك احياناً – من باب 
التشــويق – بانه  يترجــم فصيحه من 
أثارت  ورمبا  السلسة,  البغدادية  العامية 
اندفاعاته وافــكاره, خاصة تلك التي ثار 
بها على من اســماهم )شعراء الـگدية( 
املتكســبني  او  الشــحاذين  بهم  ويريد 
بقصائدهم, ثائرة غير أديب وناقد, فناله 
من هجومهم القاسي الشيء العظيم.

ال يحضرني اي عام ميالدي من ثمانينات 
القرن املاضي هو الــذي اتفقت فيه مع 
الصديــق الراحل )صالح الدين ســعيد( 
رئيس حترير جريدة العراق على مشــروع 

صفحة كاملة – نصف شهرية – تتناول 
املبدعة,  العراقية  الشــخصيات  احدى 
وحني ابدى الرجل ترحيبه باملشــروع لم 
يتقدم في اختياري االول احد على مدني 
صالــح, وهكــذا عقدنا ثالث جلســات 
مطولة كانت عامرة باحلوار املفتوح على 
والسيرة  والسياسة  واالدب  الفلســفة 
الذاتيــة, وحاولت ما وســعتني احملاولة, 
الدبيات  انحيــازي, وخالفــاً  التحررمــن 
اجنزتها  التي  »املــادة«  تركت  الصحافة, 
عنده لكــي يطلــع عليها ويبــدي اية 
مالحظة, وبعد يومني اعادها لي وهو في 
حالة انتشاء وقال لي )لم اكن اتصور ان 
ياتي املوضوع بهذا املســتوى املبهر, وقد 

حذفت جملة واحدة قصيرة, ليس النها 
تخدشــني, ولكنها تخدش احلياء( والبد 

انني طربت طرباً اليضاهى!
الدين  »الصفحة« عنــد صالح  انتظرت 
ســعيد اسبوعاً و اســبوعني وثالثة من 
دون بارقة نشر فاوجســت خيفة, اال ان 
كانت  بالصاعقة  الشــبيهة  املفأجــاة 
حني اخبرنــي بحركة متثيليــة واضحة 
وهو يقلب مجموعة اوراق فوق منضدته 
)ضاعــت املادة(, والصاعقــة االدهى هي 
انني  ال امتلك )مســودة( لها, ونفضت 
يدي في احلال من املشــروع كله وغادرت 
مكتبه غاضباً, وســوف تذهب عشرون 
محاولة مع مدني صالح مذهب الشك, 
التحرير,  رواية رئيس  كان يرفض تصديق 
هناك لعبة خبيثة, تلك هي وجهة نظره, 
ولم متِض شهور طويلة حتى ادركت انه 
على حق, و ان صالح الدين ســعيد عمد 
الى ماعمد اليه لغاية في نفس يعقوب 
وبعد بضع سنوات يرد على سؤال ضمن 
حوار أجــراه معه الزميل ربــاح ابراهيم 
حول افضل لقــاء اجرته معه الصحافة 
العراقية قائالً بالنص احلرفي )لقاء اجراه 
حسن العاني ولم ينشره( ... يا إلهي وانا 
الذي كنت اتوهم بانه شــديد النسيان, 
فهل كانــت فعلة صالح الديــن جرحاً 
ال يغــادر الذاكرة؟ ولكننــي تنبهت بانه 
يحملني املســؤولية, ولهذا سارعت الى 
االعتذار منه مجدداً, وكدت افشــي له 
السر الذي دفع يعقوب الى حتقيق غايته, 
اال انني لم اشــأ ازعاجه والتنكيد عليه 
... واذن فقــد رفض رئيس التحرير نشــر 
املوضوع )ألنه مــع مدني صالح, وصالح 
ليس بعثياً ولم يكتــب حرفاً واحداً عن 
أية مناســبة وطنية , مبا في ذلك احلرب, 
واحلكومــة ال تنظر اليه بارتياح!(, وتعدى 
اعتــزازي به اطــار االســتاذية الى اطار 
االحترام الكبير لقلم نزيه كسب غضب 
احلكومة بصمته الذي كان اعلى درجات 
املعارضة, هو لم يشــتمها ولكنه وقف 
عند ابعــد نقطة عنها في زمن تفتحت 
مصاريعها,  على  الســلطة  خزائن  فيه 
لم يسال عن شيء في الدنيا, وجل همه 
ان يقول مايريد قولــه حتى في صمته, 
غير ملتفت الى رضــا الراضني او غضب 
الغاضبــني... ثم ميضي كذلــك صامتاً 
وحيداً – وكأنــه ليس مدني صالح – الى 
قبره حتــى من غير كلمــة وداع او زقاق 

ضيق في هيت يحمل اسمه!!

حسن العاني
 

بشــهادة مــا تبقى مــن الذاكــرة, هو 
العام الدراســي 1966 /67 وهي اجلامعة 
املســتنصرية /كلية االداب /قسم اللغة 
العربيــة /وشــاب بلغ مبلــغ الرجولة او 
دونها بقليل, يقود طلبــة املرحلة االولى 
أستاذاً ملادة الفلســفة اليونانية , وبيننا 
نحن طلبة )املسائي( من املدراء واملوظفني 
واملعلمني من هو اكبر عمراً من االســتاذ 
الــذي اعتلى )منصة احملاضر( الول مرة في 
اول درس فلسفي ال عهد لنا به, حتى كان 
اخلوف مــن درس )ابن مالــك( أخف وطأة 
منه!! وبخالف سابقيه من االساتذة, لم 
يقدم نفســه ولم يســألنا عن اسمائنا 
بانها موهبة استثنائية  )ســأدرك الحقاً 
تصل الى حد نسيان اســمه فأي جدوى 
من اتكيت التراشق باالســماء؟!(: اال انه 
في تلك االمســية من وجع الفلسفة لم 
ينس ان يصفعنا بســؤال عــّدُه البعض 
اهانة لعقولنا: هل أحد منكم قرأ شــيئاً 

او سمع عن شخص يدعى افالطون؟!
لم ينظــر الى االيدي املرفوعــة لإلجابة, 
بل اخذتــه نوبة من الوجــوم غاب فيها 
عن نفسه وعنا غيبة اســتغرقت قرابة 
خمس دقائــق, وكان ذلك كفيــالً بأرباك 
الساعني  الدارســني  من  الكثيرة  الكثرة 
الى الشــهادة لرفع مناســيب رواتبهم, 
حتى ظــن من ظــن باالســتاذ الظنون, 
واحترم صمته من احترم ظناً بأن مشكلة 
الدرس, غير  )عائلية( ســرقته من حرمة 
انه خيب اوهام اجلميع, وعاد الينا ســاملاً 
باالجابة,  االيدي احململة  معافى, وتفحص 
فما حصل منها على معلومة تزيد على 
ان افالطون )فيلسوف يوناني قدمي(, وكنت 
آخــر االيدي التي مر بها وهو شــبه  قرف 
مــن ثقافتنــا الضحلة,  ومــا كان يدري 
بانني كنت محظوظاً في تلك االمسية, 
فاملصادفة وحدها جعلتي قبل ايام قالئل 
اطلع على بحــث اكادميي مطول عن هذا 
عن  بطالقة  ولذلك حتدثت  الفيلســوف, 
ميالد افالطون وحســبه ونسبه ونشأته 
ولقبــه وكنيتــه ومرضعته وعشــيرته 
ونســائه وما ملكت ميينه وهل هو يوناني 
باالصــل ام بالوالء!!وماكان الرجل املاخوذ 
بهذه العبقرية املاثلة امامه يدري, وانى له 
ان يدري, بانني امقت الفلسفة وال اقراها 
اال استكماالً لديكور املثقف الستيني.... 
نعم, احلظ الســعيد واملصادفة احلسنة 

مدني صالح.. خارج اسوار الفلسفة

لم ينظر الى االيدي المرفوعة 
لإلجابة, بل اخذته نوبة من 

الوجوم غاب فيها عن نفسه 
وعنا غيبة استغرقت قرابة 
خمس دقائق, وكان ذلك 

كفياًل بأرباك الكثرة الكثيرة 
من الدارسين الساعين الى 

الشهادة لرفع مناسيب 
رواتبهم, حتى ظن من ظن 

باالستاذ الظنون, واحترم 
صمته من احترم ظنًا بأن 

مشكلة )عائلية( سرقته من 
حرمة الدرس, غير انه خيب 

اوهام الجميع, وعاد الينا 
سالمًا معافى

مدني صالح

رحيل

مسرح

الصباح الجديد ـ متابعة:

اشتبك الباحث والكاتب العراقي رسول 
محمد رســول )1959 – 2022( الذي رحل 
األحــد املاضي، مع أســئلة الثقافة في 
مســتوياتها املتعّددة؛ معرفية كانت أو 
فلســفية أو اجتماعية، بحيث لم تعد 
من املمكن قــراءة النص الفكري واألدبي 
مبعزل عن تالقحــه وتداخله مع نصوص 
أخرى، أو إعادة مقاربتها في ضوء حتّوالت 

السياسة واجملتمع.
بعــد تخّصصه في الفلســفة األملانية 
احلديثــة في »جامعة بغــداد« حيث نال 
آدابها، بدأ  درجة الدكتــوراه من كليــة 
حياته مدّرســاً في عدد مــن اجلامعات 
العربيــة، وباحثاً في مراكــز بحثية في 
العالم العربي، قبل أن يصدر كتابه األول 

»العقلنة: السبيل املرجأ« عام 1992.
فــي كتابه الثانــي »الغرب واإلســالم: 
ذهب   ،)2000( الغربي«  التعالي  استدراج 

رســول إلى منــط جديد فــي الكتابات 
الغربية حول اإلســالم، يتجاوز إلى حّد 
القائمة  االستشــراق  منهجيــات  ما، 

الثقافيــة  اخلطابــات  دراســة  علــى 
والفكريــة املؤسســة له إلى دراســة 
والواقعية  والعينية  العملية  معطياته 

واملشّخصة، أو مجمل راهنياته الفاعلة 
داخــل موطنه وخارجــه، وهو منط أخذ 
يظهــر مطلع التســعينيات بشــكل 

ملحوظ.
أن هذا  الكتــاب  ويوّضح فــي مقدمة 
التحّول أتى بفعل أسباب ضاغطة؛ منها 
مثالً النكبات العســكرية واالقتصادية 
واالجتماعية التــي توالت داخل الوطن 
العربــي واآلفاق اإلســالمية منذ نكبة 
فلسطني عام 1948، إلى احلرب الكونية 
ضّد العــراق، وكّل ذلك أدى خالل نصف 
قرن إلــى انفجار هجرة املســلمني إلى 
الغرب، ترافق ذلك مع منّو سكاني مشّوه 

في العالم اإلسالمي.
ويلفت رسول إلى أن الغرب لم يعد ينظر 
إلى اإلســالم كونه مجّرد دين ســماوي 
يتراتب مع أديان ســماوية ســابقة، بل 
كونه »ظهورية دينيــة« تكّرر تزاحمها 
من جديد فــي التراتب، وتتموضع كقوة 
في  املشــاركة  فاعلة ضمــن قصدية 
خلق ضرورة التواصل احلضاري، مبيناً أن 

قراءات ما بعد االستشراق كانت تطمح 
إلى حتويل اإلســالم إلــى »ظهورية« أو 

مزاحمة دينية سلبية. 
ويقــرأ فــي كتابــه هــذا العديد من 
األدبيــات الغربية مثل جــاك فرميو في 
كتابه »فرنســا واإلســالم؛ من نابليون 
إلى ميتــران«، وروجيه غارودي في كتابه 
أســبابها  املعاصــرة«..  »األصوليــات 
ومظاهرهــا«، وعدد مــن مؤّلفات جيل 
كبيل، وصموئيل هنتغتــون في كتابه 
»صــدام احلضارات«، وفــرد هاليداي في 
كتابــه »اإلســالم وخرافــة املواجهة/ 
األوسط«،  الشرق  والسياسة في  الدين 

وغيرهم.
تنّوعت إصدارات رســول بني املراجعات 
الفكريــة والنقــد الثقافــي، ومنهــا 
»احلضــور والتمركز: قــراءة في العقل 
)2000(، و«املعرفة  امليتافيزيائي احلديث« 
الّنقديــة: مدخل إلى نظريــة املعرفة« 
)2001(، و«نقد العقل اإلصالحي: قراءات 
احلديث«  العراقــي  الفكر  في جدليــة 

)2008(، و«صــورة املثقــف فــي التراث 
العربــي« )2011(، و«مــا الفيلســوف؟ 
الغد«  صبــاح  ر  ومفكِّ التنوير  إنســان 
)2016(، و«إنســان التأويل« )2020(، إلى 
جانب رواية بعنــوان »يحدث في بغداد« 
)2014( وأخرى مخطوطة بعنوان »بنات 

الزعفران«.
ونّظــر صاحــب كتــاب نقــد العقل 
الهزمية  )2009( حول تعميم  التدميري« 
فــي العالــم العربي ضمــن محاوالت 
حثيثة وشرســة لدفع اإلنسان العربي 
لتدمير نفســه بنفســه، عبر ســرقة 
جهوده وآمالــه وأحالمه رغم مقاومته 
السياســية  يبديها عبر حراكاته  التي 
والثقافية، وال ســبيل لــه إال مبواصلة 
موقعه  مــن  تنطلق  التــي  املقاومــة 
زائفة  أقنعــة  كإنســان وليس بلبوس 
تفرض عليه مثــل الطائفية واملذهبية 

واملناطقية.

متابعة ـ الصباح الجديد:

»إنها وثيقة الصلة )باألحداث( إلى درجة أنك 
ال تستطيع أن تفّوتها«، بهذه الكلمات حتّدث 
املمثل األوكراني إيغور نيكوالييف إلى »وكالة 
األنبــاء الفرنســية« عن العرض املســرحي 
»1984« الذي ُقّدم األسبوع املاضي في كييف.
يحار املرء في النظر إلى املسرحية وهو يتساءل 
أّيهما يستوعب اآلخر وميّثله؟ الديكتاتور الذي 
غزا بلداً ويصادر نُسخاً من الرواية التي كتبها 
اإلنكليزي جورج أورويــل )1903 - 1950( عام 
1949، أم املسرحية األوكرانية التي تستعيد 
صورة »األخ األكبر«، ولكن هذه املّرة على وقع 

القصف ودوّي املدافع احلقيقيَّني.
على خشــبة »مســرح بوديل«، الذي يّتسع 
لقرابة 240 شــخصاً فقط، كان »ونستون« 
بطــل الرواية، يعــود ليظهر مــن جديد، إمّنا 

بصورة لواقع أكثر مأســاوية. ورغَم املصير 
الفاجع الذي لقيه بعد أن ُعّذب طويالً نتيجة 
شــكوكه في »األخ األكبر«، كمــا جاء في 
الرواية، إاّل أّنه في هذه النســخة األوكرانية، 
وبعد أربعة شهور من احلرب املتواصلة التي 
تشّنها روسيا على أوكرانيا، يبدو أّن صيحات 
أمله هي صدى أللٍم أكبــر. وإْن كان اجلمهور 
محدوداً أو قليل العدد، فإّن رســالة الفّنانني 

األوكران إلى شعبهم قد وصلت.
»ونســتون« أو موّظف »وزارة احلقيقة« ليس 
ممّثالً على خشبة وحسب، أو بطالً في رواية، 
إمّنا هو أبعد من ذلك بكثير. فالرواية برّمتها 
باتت عبئاً على النظام في روســيا، ومصدر 
قلــٍق وإزعاج. ال بــل مُيكن القــول متى لم 
تكــن »1984« كذلك؟ إّن شــبحاً لم ياُلِحق 
األنظمة الشمولية مثلها، إّنها الديستوبيا 
املريرة التي نُِسَج على منوالها مراراً وكانت 
ملهمــة ألعمال فّنية كثيرة في الســينما 

والتلفزيون، كمــا تناّصت معها أقالُم ُكّتاب 
كثيرين حول العالــم وباألخّص في البلدان 

االستبدادية.
قد تكون مدن العالم أُصيَبت بالشــلل مع 
احلَجر الصحي الذي عرفناه مع انتشــار وباء 
كورونا، إاّل أّن ما تشــهده املــدن األوكرانية 
اليوم من حظر جعَل العرض املسرحي حدثاً 
مرتقبــاً لــدى اجلمهور واملمّثلــني على حّد 
ســواء، وهذا ما عّبرَ عنه عدد من املشاركني 
في العمل، ومنهم يوري فليبينيكو الذي أّدى 
دورَ »أوبراين« العميل في شرطة الفكر، كما 
أّن بعض املمّثلــني قد فقدوا أصدقاء وأقارب 
من أهلهم في هذه احلرب، وبعضهم نزح إلى 
العاصمة بعد أن ســقطت مدينته نتيجة 

االجتياح العسكري.
ورغــَم أّن الكثيــر من األعمــال األدبية قد 
تناولــت موضوعة االســتبداد، إاّل أّن اختيار 
الفّنانني األوكران لهذا العمل جاَء بالتصادي 

مع رمزية الرواية في الداخل الروسي نفسه، 
حيث ميكُن أن يجد املرء نسخات من الرواية 
مرمّية عمداً في أماكن عاّمة مبدن كبرى في 

روسيا.
كما أّن عبارات ُمســتّلة مــن العَمل باتت 
تُرفــع احتجاجاً على احلــرب، وهذا ما فعله 
منذ فترة مواطن روســي مناهض للغزو إذ 
كتب على الفتة »احلرب هي الســالم«، وهي 
إحدى أشهر املقوالت التي رّوجت لها »وزارة 
السالم« في الرواية، والتي اختّصت واكتفت 
بشّن احلروب على جيرانها. قد يكون في هذا 
كّله ســخرية فّنية، ولكّنــه بالتأكيد وفي 

مبدأه األّول مواجهة لعنف ال مثيل له.

* روايــًة كالســيكيًة مــن حيــث احلبكة 
إلى  مصطلحاتهــا  دخلــت  واألســلوب، 
االســتخدام الشائع منذ نشــرها، ومنها 

»األخ الكبير«.

غياب رسول محمد رسول.. من »كانط« إلى واقع الثقافة العربية

»1984«.. مسرح أوكراني في مواجهة »األخ األكبر« *

تنّوعت إصداراته بين المراجعات الفكرية والنقد الثقافي والرواية

عرٌض ُقّدم على خشبة »مسرح بوديل« في كييف

من أمام مسرح بوديل في كييف
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ملونشريط
الموصل.. فنانة على الفطرة
تنفذ رسومات ثالثية األبعاد

من مدينة املوصل احلدبــاء فتاة من مواليد 1992 حتدت كل 
الظروف وابدعت باحترافية من دون ان تدخل معاهد خاصة 
للرســم هي )وفاء العمري( رســمت بتقنية ثالثية األبعاد 

وعمدت لتطوير موهبتها الفطرية دون دراسة اكادميية 
والعمري نفذت رسومات بالرصاص والفحم وكذلك لوحات 

باأللوان الزيتية. 
وضمن منهاج دائرة الفنون العامة في رعاية املواهب الفنية 
والتواصل معهم واظهار ابداعاتهم الفنية، تواصلت مديرة 
العالقات العامــة واإلعالم لدائرة الفنون العامة الصحفية 
إنعام العطوي بالفنانة الفطرية املوهوبة بعد ان ذاع صيتها 
في املواقــع الفنية وقدمــت اعماال مميزة وســلطت على 

اعمالها الضوء لالهتمام بنتاجها الفني التشكيلي.

ميسان تدشن مدينة مائية استثمارية 
افتتحت اول أمس االثنني مدينة ميسان املائية االستثمارية 
والتي شــيدت على أرض مســاحتها 6100 متر وبكلفة 4 
مليــار ونصف املليار دينار ضمن الفرض االســتثمارية التي 

متنحها وزارة الشباب والرياضة.
وقال محافظ ميســان على دواي خــالل افتتاح املدينة، إن« 
هذه الفرص االســتثمارية تنعش األبنية واملنشآت اخلاوية 
وحتولها إلى مرافق سياحية وترفيهية حيوية تضفي ملسة 

جديدة في احملافظة وتتزامن مع احلركة العمرانية.
من جانبه، قال مدير الشــركة املستثمرة ،إن« املشروع أجنز 
خالل عام واحد وميثل ناديا رياضيا متكامال يحتوي على أربع 
قاعات وصالة رياضية ومطاعم وكافيهات ويعد املشــروع 

األول من نوعه في احملافظة.

شخص يلتهم عشرات الشطائر
من »هوت دوغ« في زمن قياسي

فاز رجل معروف باســم »جوي تشيسنت« مبسابقة لألكل 
خاصة بـ«الهوت دوغ«، بعدما التهم 63 شطيرة في غضون 

عشر دقائق.
وتنظم هذه البطولة سنويا في كوني آيالند بنيويورك بيوم 

عيد االستقالل األميركي.
وحقق تشيســنت فوزه اخلامس عشر في هذا احلدث، لكنه 
عجز في مســابقة االثنني عن حتقيق الرقم القياسي الذي 
سجله ســنة 2020 عندما التهم 76 شطيرة »هوت دوغ« 

كاملة في عشر دقائق.
وقدم الرجل اعتذاره للجمهور، مؤكدا لهم أن أداءه سيكون 

أفضل في العام املقبل، وفق ما نقلت »فرانس برس«.
وأشار تشيسنت إلى أنه يتدرب من خالل تناول »الهوت دوغ« 
باستمرار باإلضافة إلى مشاركته أسبوعيا تقريبا مبسابقات 

أكل تتمحور على هذه الشطيرة األميركية الشهيرة.
وأكــد أنه ســيمتنع عن تنــاول الطعام ليــوم كامل بعد 

مشاركته في املسابقة.
وكان تشيسنت حقق فوزا بارزا في املسابقة الشهيرة ألكل 
»الهوت دوغ« التي تنظم ســنويا في الربع من متوز، إذ أنهى 

املسابقة بفارق كبير عن منافسيه.
وذهب املركز الثاني في مسابقة االثنني ل جيفري إسبر الذي 
التهم 47.5 شطيرة »هوت دوغ«، فيما كان املركز الثالث من 

نصيب جيمس ويب متناوال 41 شطيرة.

بغداد - زينب الحسني:

كل 20 دقيقة ميوت شــخص واحد 
في البالد، والقاتل هو التدخني. هذا 
ما تقوله منظمة الصحة العاملية.

غيــر آبه بــكل هذا، يدخــن أحمد 
يفوق  ومبعدل  بشــغف،  “األرجيلة” 
أحيانا الســاعة يوميــا. وفي تقرير 
خملاطر  إشــارات  العاملية  للمنظمة 
تدخني “األرجيلة”، فســاعة تدخني 
منها تعني أنك دخنت ما يفوق 100 

سيجارة. 
مقاٍه  في  الشــباب  أغلب  ويجتمع 
مجــازة أصــال لبيــع املشــروبات 
الســاخنة والباردة، لكن مشــاهد 
تدخني “األراجيل” هي الطاغية على 

مشهد املقهى وجّل مقاهي البالد.
مليارا دينار يوميا مجموع ما يحرقه 
املدخنــون في البــالد، تلك الكلفة 
البيئة  أما على صعيد  االقتصادية، 
فذاك حديث يطول، مع بلوغ نسبة 
املدخنــني 20 باملئة عند آخر إحصاء 
وطني، ســجل أيضا تزايد نســبة 

النساء املدخنات.
وقــال مديــر الصحــة العامة في 
الــوزارة ريــاض احللفــي، إن “قانون 

مكافحــة التدخــني بحاجــة الى 
تعديل بعض مــواده، وقامت الوزارة 
بتعديله  الوطنية  اللجنة  من خالل 

ورفعه الى اجلهات املعنية”.
“التدخني ظاهرة سلبية  أن  وأضاف، 
في العراق والعالم ونحاول جاهدين 

مكافحة  اخملتلفــة  القطاعات  مع 
الظاهرة عبر االجراءات الكفيلة من 
الضرائــب على بضائع  خالل فرض 
السجائر ومنع التدخني في االماكن 
العامــة، اضافة الى رفع مســتوى 

الوعي من خالل اجلهود اإلعالمية.

مــن جانبه قــال الدكتــور عباس 
جبار، من مركــز مكافحة التدخني 
فــي والــوزارة، إن “توجه الشــباب 
التدخني،  وإناثا على  بصنفيه ذكورا 
مبختلف أنواعه، من أكثر التحديات 
التــي تواجه القطــاع الصحي في 

الســنوات األخيــرة”، مضيفــا أنه 
مبختلف  التعاون  رفع  الضروري  “من 
القطاعات للحد من هذه الظاهرة”.

مــن جانــب اخر كشــف املتحدث 
باســم وزارة الصحة سيف بدر: أن 
شــخصاً واحداً ميوت كل 20 دقيقة 

بســبب التدخــني، وبينمــا أظهر 
بحث أن %20 من ســكان البالد من 
النســبة  إن  الوزارة  املدخنني، قالت 

أعلى من ذلك. 
إلى أن »السجائر،  وأشار في حديث 
لها  الكحولية  واملــواد  النرجيلــة، 
اإلنسان،  تأثيرات سيئة على صحة 
وتتســبب بعدد من األمراض، منها: 
اجللطة، كما تؤثر سلباً على األدوية 
والــدم، وتقّصر من عمر اإلنســان، 
بشكل ميوت شخص واحدة كل 20 

دقيقة بسبب التدخني«.
وأضاف أن »%20 من ســكان البالد 
هــم مــن املدخنني بحســب أحد 
البحــوث، لكن النســبة أعلى من 
هذا الرقــم، ألن هنــاك الكثير من 
واملراهقني  الشباب  مثل  األشخاص 
ال يقولون احلقيقة، عند سؤالهم ما 

إذا كانوا يدخنون أم ال«.
وكان مجلــس النواب أقر عام 2012 
يحظر  التدخــني  ملكافحة  قانونــا 
العامة،  األماكــن  فــي  التدخــني 
واســتيراد وتصنيــع وبيــع التبوغ 
املتجاوزة لنسبة 18 ملي غرامات من 
النيكوتني، وإلــزام اجلهات املصنعة 
بوضع حتذيرات ومنع الترويج بصورة 

مباشرة وغير مباشرة للتدخني.

ارتفاع مهول بأعداد المدخنين و«األراكيل« هي الطاغية
الصحة: قانون مكافحة التدخين بحاجة الى تعديالت

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
حــني مت االنتهاء من تشــييد برج 
إيفــل احلديــدي عــام 1889، في 
باريس، كان مــن املتوقع أن يبقى 
منتصبــا ملدة 20 عامــا فقط ثم 
الذي  البرج،  لكــن  تفكيكه.  يتم 
ظل األطول في العالم لـ 41 عاما 
بعد إنشــائه، ما يــزال قائما بعد 

مرور 133 عاما. 
واآلن تشــير تقارير سرية مسربة 
إلــى مجلة ماريان الفرنســية أن 
النصب التذكاري في حالة سيئة 
ومليء بالصدأ، ويحتاج إلى إصالح 

كامل. 
لكن بــدال من إجــراء اإلصالحات 
املطلوبــة، يتــم إجــراء بعــض 
العمليــات التجميليــة للبــرج 
لتجهيزه لأللعــاب األوملبية لعام 
2024 في باريس، بحســب مزاعم 
نقلتها صحيفــة »الغارديان« عن 

اجمللة. 
وذكر مســؤول في البرج للمجلة: 
»إذا زار غوســتاف إيفــل املــكان 

فسوف يصاب بنوبة قلبية«.
ومت بناء البــرج احلديدي الذي يبلغ 

وزنه  ويبلغ  متــرًا،   324 ارتفاعــه 
7300 طن، من أجل املعرض الدولي 

لباريس، لعام 1889. 
وقال إيفــل، املهندس املدني الذي 
قامت شــركته بتصميــم وبناء 
النصب التذكاري، إن حتديد الصدأ 
ووقف انتشاره كان التحدي األكبر، 

لطول عمر البناء. 
إلى طالء  أنه سيحتاج  إلى  وأشار 
كل سبع سنوات، حيث كتب في 
املكون  هو  »الطــالء  الوقت:  ذلك 
األساسي حلماية الهيكل املعدني، 
التي يتــم بها ذلك هي  والعناية 

الضمان الوحيد لطول عمره«. 

مير البرج حاليا بعملية إعادة طالء 
بقيمة 60 مليون يورو اســتعدادا 
لدورة األلعاب األوملبية لعام 2024، 
وهي املرة العشرين التي يتم فيها 

إعادة طالء النصب التذكاري. 
لكنــه كان من املفتــرض أن يتم 
جتريد ثلث البرج ثم وضع طبقتني 
جديدتني. ومع ذلــك، فإن التأخير 
في العمل بســبب جائحة كورونا 
ووجود الرصاص في الطالء القدمي 
يعني أنه سيتم عالج خمسة في 

املئة فقط من الصدأ. 
ونقلت اجمللــة عن خبراء أن العمل 
وترقيع،  ليس سوى عملية جتميل 

وتوقعوا أن تكون النتيجة النهائية 
»مؤسفة«. 

وحتجم الشركة التي تشرف على 
البرج »ســيت«، اململوكة بنسبة 
99 فــي املئــة من قبــل مجلس 
املدينة، عــن إغالقه لفترة طويلة 
بســبب عائدات الســياحة التي 

تفقدها. 
فالبرج يستقبل نحو ستة ماليني 
زائر في العام، مما يجعله رابع أكثر 
املواقع الثقافية زيارة في فرنســا 
وقصر  واللوفــر  الند  ديزنــي  بعد 
بسبب  إغالقه  أدى  وقد  فرســاي. 
كورونا، عام 2020، إلى خسارة 52 

مليون يورو. 
وذكر تقرير عام 2010 أنه يجب على 
الشــركة التوصل إلى سياســة 
حول  تتمحور  متاما  جديدة  صيانة 

اختبار الهيكل املعدني املتقادم.
وأشار تقرير ثان في عام 2014 إلى 
أن البرج به تشققات وصدأ. ووجد 
تقرير ثالث في عام 2016 نحو884 
عطال، مبا في ذلــك 68 عطال قيل 
إنها تشــكل خطرا علــى متانة 

الهيكل.

برج إيفل بحاجة إلصالحات كاملة بسبب الصدأ
بغداد - وداد ابراهيم:

يقام في بغــداد ألول مرة »نادي 
االعمــال«  ورجــال  ســيدات 
بالتعــاون مع نخبة مــن رجال 
اقتصادية  ومنظمــات  االعمال 
ومؤسسات جتارية، ويهدف النادي 
االقتصادية  النخبــة  لتجمــع 
والنــدوات  املؤمتــرات  واقامــة 
بهدف  االقتصادية  والنشاطات 
وتبــادل  والتعــاون  التعــارف 
ملنتجاتهم  والتســويق  اخلبرات 
مــن  والعديــد  وخدماتهــم 
النشــاطات االخــرى التــي قد 
تســتحدث الحقا مبــا يزيد من 
دائــرة العالقــات وبالتالي زيادة 
جلميع  النجاح  وحتقيق  املبيعات 

األعضاء.
 امــا اهــم الفعاليــات التــي 
ستقام فيه هي » تنظيم دورات 
تدريبيــة وتطويريــة في جميع 
القطاع  التي تهم  التخصصات 
االقتصــادي، وطــرح املناقصات 
وتوفير  االســتثمارية،  والفرص 
للتنســيق  العالقات  خدمــات 

بــني القطاعني العــام واخلاص، 
اســبوعي،  عمل  لقاء  وتنظيم 
وحفل عشــاء مفتوح للتعارف 
جلســات  وتنظيم  والتعــاون، 
تبادل اخلبرات بني رجال وسيدات 
واقامة  االعمــال،  ورواد  االعمال 
لقاء ضمــن التخصص الواحد، 
ملتقى  يســمى  مــا  واقامــة 
املعــارض  وزيــارة  الشــركات، 
التــي  والصناعيــة  التجاريــة 

تقام في معــرض بغداد الدولي 
واملعارض االخرى«.

من  العديد  هنــاك  إن  »واملعرف 
جدارتهن  أثبنت  االعمال  سيدات 
فــي ميادين كانــت حكرا على 
الرجال، على الرغم من التحديات 
االعمال  ســيدة  تواجهها  التي 
على صعيد اجناز بعض االجراءات 
احلكومية،  الدوائر  في  الرسمية 
»أن  االقتصاد  أحد خبــراء  واكد 

جتربــة اقتحام ســيدات اعمال 
مجاالت تعد حكرا على الرجال، 
ســيكون لــه األثــر األكبر في 
ودميومة  السوق،  حركة  تنشيط 
عام«،  العراقي بشكل  االقتصاد 
مضيفا قولــه »ان البلد بحاجة 
املبــادرات،  من  الكثيــر  إلطالق 
االعمــال،  ســيدات  لتمكــني 
وإشــراكهن في هذه اجملاالت من 

خالل الدعم املعنوي واملادي«.

ألول مرة في بغداد.. تشكيل ناد لسيدات ورجال االعمال

متابعة ـ الصباح الجديد:
للمّرة الثانية على التوالي تستضيف 
السينمائي  موسكو  مهرجان  روسيا 
لألفالم الكوردية بنسخته الثانية في 
العاصمة الروســية موسكو ومدينة 
سان بطرســبرغ، مع عروض من قبل 

صانعي األفالم من ثماني دول.
يستضيف سينما »كارو أكتوبر« في 
العاصمة الروسية موسكو، املهرجان 
الدولي للفلم الكوردي، والذي يستمر 
مبشاركة  متوز،  عشرمن  الثالث  لغاية 

شبكة رووداو اإلعالمية.
وقــال عضــو غرفــة الفلــم فــي 
املهرجــان، ناظم نــادروف، إن »األفالم 
تركت إنطباعاً جيــداً لدي، مثل فلم 
ســمفونيات زاكروس الســبع، الذي 
يعد مميزاً من كل جوانبه، وفلم بالورا 
من إيران، وبالورا هو نوع من املوسيقى 
الكوردية التي تتجه إلى الزوال، ونظراً 
لشغفي للموسيقي أشعر بأن الفلم 
قريب مني جــداً، وهناك فلم 13 ألف 
يتناول قصة  الــذي  إيران،  خطوة من 

في  تصويره  وجــرى  الكورد،  احلمالني 
قمم اجلبال«، موضحا ان »كل األفالم 

مميزة وتقدم مستوى فنياً عالياً«.
وقد دعي عدد مــن الضيوف األجانب 
املهرجان،  افتتــاح  ملراســم  والكورد 
كما يشارك فيه للمرة األولى بشكل 
مباشــر، عدد من املمثلــني واخملرجني 

والسينمائيني الكورد من إيران.
يقــول اخملــرج صبــاح كوفلــي عن 
مشــاركته انه »للمرة األولى أشارك 
في مهرجــان كوردي في موســكو، 
املاضي  الشهر  بفخر، شاركت  وأقول 
في مهرجان في الســليمانية بفلم 

نيجير«.
وتتناول قصــة الفلم تقليداً في قرى 
كوردية، حيث علــى كل من يتزوج أن 

يأتي بأسد جبل إلى حفل زفافه.
مــن جهته، يقول املمثــل دمني زندي 
من كوردستان إيران: »كممثل أشارك 
بفلم علي محمــد كونر، زينة وعلي. 
ال أريد التحدث عن قصة الفلم، وهو 
فلم طويل، مثلــت في أفالم قصيرة، 

لكن في هذا املهرجان اشــارك بهذا 
الفلم الطويل«.

أن  املنظمون عــن قلقهم من  ويعبر 
مع  واجلوية  البريــة  الرحالت  تقليص 
أثر على مشاركة سينمائيني  روسيا، 
من كوردســتان إيران فــي املهرجان، 
لــم يتمكنــوا من احلضور وأرســلوا 

نتاجاتهم فقط.
وتشير مديرة مهرجان األفالم الكوردية 
في موســكو، كولزار كردنــزري، إلى 

مشــاركة 54 فلماً في املهرجان، 30 
ضمن املســابقة، من بينهــا 5 أفالم 
وثائقيــة، معربة عن األســف لعدم 
متكن الضيوف من إقليم كوردســتان 

من املشاركة هذا العام.
»موســكو«  مهرجان  أن  الى  يشــار 
للســينما الكوردي مدرج في قائمة 
املهرجانــات الســينمائية الدوليــة 
الروسية  الثقافة  وزارة  تنظمها  التي 
ووقع عليهــا »أ. بی. ليوبيموفا« وزيرة 

الثقافة الروسي.
التظاهــرة  هــذه  واســتقطبت 
الســينمائية الكوردية جميع محبي 
األفالم، خصوصا من الكورد في روسيا 
وجميــع أولئك الذين يولــون أهمية 
مبصير الكورد في العالم ويتعاطفون 
معهــم. يتطرق مهرجان موســكو 
للســينما الكوردي ملا هــو أبعد من 
الســينما  ويرى  والدين،  السياســة 
ويعلمها على أنها فن أساســي وأداة 
اجتماعية  حتــوالت  إلحــداث  مهمة 

واعدة.
واختــص مهرجان موســكو لألفالم 
الكوردية هذا العام بالذكرى 85 مليالد 
اخملرج الكوردي الشهير »يلماز غوني«، 
حيث سيتم عرض الفيلم االفتتاحي 
الكوردي  للفيلم  موســكو  ملهرجان 
2022 بأفالم هذا اخملرج الكردي التركي 
وهو فيلم »الطريق The Road«، الذي 
فازت النسخة الكاملة منه مبهرجان 

كان السينمائي الدولي عام 1982.
ويتنافس على اجلوائز الرئيسية لهذه 

التظاهرة السينمائية الكوردية أفالم 
من ثماني دول من إخراج مخرجني من 

الشرق األوسط وأوروبا.
الكوردية  وانعقدت مهرجانات األفالم 
بنجــاح في عواصــم أوروبية وعاملية 
لســنوات عديدة. في عام 2022، هذه 
الســنة هي الثانية التي تفتح فيها 
موســكو أبوابها وتوفر فرصة فريدة 
ملشاهدة أفضل أفالم اخملرجني الكورد. 
كما متنح دورة هذا العام فرصة خاصة 
ملشــاهدة أفالم من برنامج املهرجان 
املتزامن في ســانت بطرسبرغ وذلك 

لتزايد عدد رواد هذه األفالم.
جدير بالذكر تســاهم هذه التظاهرة 
تطوير  فــي  الكوردية  الســينمائية 
الســينما العامليــة، واحلفــاظ على 
الهوية الوطنيــة واللغة األم للكورد، 
فضــالً عن إتاحة الفرصة ملشــاركة 
تراثها التاريخي والثقافي مع الشعوب 
األخــرى التي تعيش في روســيا من 
خالل عــرض أفالم مخصصة للكورد، 

تعرض تاريخهم وثقافتهم وآالمهم.

انطالق الدورة الثانية لمهرجان األفالم الكردية في »موسكو«

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعيد وحيد القرن األبيض إلى متنزه 
 40 زيناف في جنوب موزمبيق بعد 

سنة من اختفائه.
أُدخل إلى أحــد متنزهات موزمبيق 
وحيد قرن أبيــض بعد أربعني عاماً 
على عدم استقباله هذا النوع من 
احليوانات، مع وصول 19 حيواناً من 
هذا النوع املهــدد باالنقراض على 
منت شــاحنة من جنــوب أفريقيا 
فــي رحلة اجتازت مســافة 1600 

كيلومتر.
وأعيد إدخال وحيــد القرن األبيض 
إلى متنزه زيناف الوطني في جنوب 
موزمبيق في إطار مبادرة الستعادة 
االقتصاد  وتعزيز  البريــة  احليوانات 

احمللي.
وتدهورت احليــاة البرية في املتنزه 
الــذي تبلغ مســاحته أربعة آالف 
)1500 ميل مربع(  كيلومتر مربــع 
نتيجة احلرب األهلية في موزمبيق 
التي استمرت لعقود وانتهت سنة 
اجلائر.  الصيد  إلى  باإلضافة   ،1992
باركس  »بيس  رئيس منظمة  وقال 

املســؤولة عن هذه  فاونديشــن« 
املبادرة ويرنر مايبورغ إن »عودة وحيد 
زيناف  يجعــل  املتنزه  إلــى  القرن 
وجهة ســياحية جديــدة ومثيرة 

لالهتمام في موزمبيق«.
وأشــار مايبــورغ في بيــان إلى أن 
املتنزه  حاليــاً  أصبحــت  زينــاف 
الوطني الوحيد في موزمبيق الذي 
األفريقية اخلمسة  احليوانات  يضم 
املســتهدفة بالصيــد اجلائر وهي 

الفيل ووحيد القرن واألسد والفهد 
واجلاموس. ومنذ سنة 2015، أدخل 
إلى املتنزه 2400 حيوان تنتمي إلى 

14 نوعاً.
زيناف من  إلى  القرن  وأحضر وحيد 
جنــوب أفريقيا اجملــاورة في رحلة 
يونيو  أياماً عدة فــي  اســتغرقت 
باركس  »بيس  وصفتهــا  )حزيران( 
فاونديشــن« بأنها أطــول عملية 
نقل حليوانات وحيد القرن تتم عبر 

البر على اإلطــالق طبقا ملا ذكرته 
وكالة الصحافة الفرنسية.

احليوانات  بعض  ،مؤخــراً  وأخرجت 
مــن أقفاصها إلى متنــزه يتمتع 
حلمايتها  إضافية  أمنيــة  بحماية 

من الصيادين.
ونظم هــذا احلدث بحضور الرئيس 
فيليب نيوسي ووزيرة البيئة إيفيت 
مايبــاز. وقال نيوســي في كلمة 
إن »حمايــة التنــوع البيولوجــي 
تشــكل واجباً عاملياً وســنواصل 
النضــال مــن أجل احلفــاظ على 
ستتمكن  وعندها  الطبيعي،  إرثنا 
األجيال املستقبلية من االستمتاع 
إلى  واالنضمام  الطبيعــة  بفوائد 
مهمتنا في احلفــاظ على مواردنا 

الطبيعية«.
ويصنــف االحتــاد الدولــي حلفظ 
الطبيعــة واملــوارد الطبيعية في 
األبيض ضمن  القرن  وحيد  قائمته 
األنواع القريبة من خطر االنقراض، 
األســود  القرن  وحيد  يأتــي  فيما 
األفريقــي ضمــن فئــة احليوانات 

املهددة بشكل حرج باالنقراض.

بعد 40 سنة.. وحيد القرن األبيض
يعود إلى متنزه في موزمبيق
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العواصم ـ وكاالت:

لكرة  األوروبــي  االحتــاد  أطلق 
القدم حملة ملكافحة اإلساءات 
املوجهــة لالعبــن واملدربــن 
واإلدارين في وســائل التواصل 
أن  الـ«يويفا«  االجتماعي.وذكر 
احلملة تأتي بالتزامن مع بطولة 
تنطلق  التي  للســيدات  أوروبا 
السادس من  األربعاء في  اليوم 
اجلاري في إنكلترا حيث سيتم 
إنشــاء منصــة ملراقبة حاالت 

اإلساءات املذكورة.
وأوضــح االحتــاد األوروبــي أن 
البرنامج ســيركز على جميع 
البطــوالت القاريــة للرجــال 
والسيدات والشباب والناشئن 
على مدار ثالثــة أعوام مقبلة 
عبر عمل مشــترك مع أشهر 
االجتماعي. التواصل  منصات 
احلملة  أن  الـ«يويفــا«  وأضاف 
ســتركز كذلــك علــى زيادة 
لــدى اجلماهير عبر  التوعيــة 
برامــج تعليميــة وإرشــادية 

سيتم بثها خالل البطوالت.
فعاليــات  تنطلــق  وعندمــا 
النســخة 13 من بطولة كأس 
أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 
جميع  ســيكون   ،)2022 )يورو 
األبطال السابقن للبطولة من 
املشــاركن في هذه النسخة 
التي تســتضيفها إجنلترا، من 
اليــوم األربعاء املوافــق  6 متوز 
وحتــى 31 منه.وعلــى مــدار 
12 نســخة ســابقة ، فرضت 
4 منتخبــات، هيمنتهــا على 
اللقب برغم التطور الهائل في 
مســتوى كرة القدم النسائية 

بالقارة األوروبية.
األملاني  املنتخــب  ويســتحوذ 
علــى الرقم القياســي لعدد 
مرات الفــوز باللقب )8 مرات( 
مقابل مرتن لنظيره النرويجي، 
وهولندا. للسويد  واحد  ولقب 
والقائمة التالية توضح سجل 
املنتخبات الفائزة باللقب على 
مدار تاريــخ البطولة: املنتخب 
)1989 و1991  8 ألقاب  األملاني: 

و2005  و2001  و1997  و1995 
املنتخــب  و2013(،  و2009 
 1987( لقبــان  النرويجــي: 
الســويدي:  املنتخب  و1993(، 
لقــب واحــد )1984(، املنتخب 
 ..)2017( واحد  لقب  الهولندي: 
وتنطلــق فعاليات النســخة 
منتخبــا   16 مبشــاركة   ،13
للمرة الثانيــة فقط في تاريخ 
البطولة.ومــرت هذه البطولة 

بأكثر من مرحلة ســواء على 
أو  البطولة  نظــام  مســتوى 
عــدد املشــاركن فيها.وبدأت 
4 منتخبات  البطولة مبشاركة 
فقط في أول 6 نسخ، لكن املرة 
األولى والسادســة لم تشهدا 
مباراة لتحديــد املركز الثالث، 
فيما كانت هذه املباراة حاضرة 
في النســخ مــن الثانية إلى 

اخلامسة.

الســتة  النســخ  مدار  وعلى 
املباراة  هــذه  تكن  لم  التالية، 
الثالث،  املركــز  على  الفاصلة 
حاضــرة أيضا علمــا بأن عدد 
املشــاركن في البطولة ارتفع 
إلــى 8 فــي كل من النســخ 
الســابعة والثامنة والتاسعة 
ثــم إلــى 12 منتخبــا فــي 
فيما  التاليتــن  النســختن 
وصل العدد إلــى 16 بداية من 

النســخة املاضية 2017.وعلى 
مــدار ال 12 نســخة املاضية، 
احتكــرت 10 منتخبات فقط، 
في  األولــى  األربعــة  املراكــز 

البطولة.
وأعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم 
)يويفــا(، أن بطولــة كأس األمم 
 )2022 )يورو  القادمــة  األوروبية 
قياسيا  رقما  للسيدات حققت 
في حجم مبيعات التذاكر، قبل 
وأشــار  البطولة.  فعاليات  بدء 
التذاكر  مبيعات  أن  إلى  اليويفا 
حتى اآلن جتــاوزت حاجز الـ500 
انطالق  بانتظــار  تذكــرة،  ألف 
فعاليات البطولة اليوم األربعاء 
فــي إجنلتــرا. وأوضــح أن هذه 
مشــجعن  إلى  بيعت  التذاكر 
ومشــجعات مــن 99 دولة، وأن 
التذاكر  %20 فقط من مبيعات 
من  ومشجعات  ملشجعن  كان 
بالطبع  ومنهم  إجنلتــرا،  خارج 
األوروبيــة  الــدول  مشــجعي 
الـــ15 األخــرى التي تشــارك 
منتخباتها في هــذه البطولة.

وأشــار اليويفــا إلــى أن الدول 
الـ99 تضم أيضا دوال من أمريكا 
الشمالية والصن وأستراليا، ما 
يعكس مــدى االهتمام العاملي 
بهذه النســخة مــن البطولة 
عدد  أكبــر  أن  األوروبية.وأكــد 
مــن التذاكر مت بيعــه بالطبع 
إجنلترا،  ومشــجعات  ملشجعي 
يأتي مشــجعو هولندا  فيمــا 
وأملانيا والســويد وفرنســا في 
املراتــب التالية. وأشــار إلى أن 
%43 من مشتريات التذاكر كان 
ملشــجعات، فيما كان %21 من 
نصيب مشجعن من دون الـ16 

عاما.

رقم قياسي في مبيعات تذاكر يورو 2022 للسيدات التي تنطلق اليوم في إنجلترا

»يويفا« يطلق حملة لتوعية جماهير كرة القدم

أبو ظبي ـ وكاالت:
حــدد احتاد الكــرة الطائــرة اإلماراتــي، مواعيد 
مسابقات املوســم اجلديد للعبة )2023-2022(.
ويدشن املوســم اجلديد مبباريات مسابقة كأس 
نائــب رئيس اإلمارات للرجال فــي 3 أيلول املقبل، 
مبشاركة 9 أندية، على أن تختتم املسابقة في 15 

تشرين األول 2022.
العام،  الــدوري  فيما تنطلق مباريات مســابقة 
والذي يقام بنظام الدوري من دورين في 15 نوفمبر/
تشــرين الثاني 2022، وتســتمر حتى 5 نيسان 
2023.وتلعب مباريات مسابقة السوبر مبشاركة 
8 أندية خالل الفترة من 8 إلى 23 نيســان 2023.

ويختتم املوسم مبســابقة كأس رئيس اإلمارات، 
والتي تقام بنظــام خروج املغلــوب خالل املدةة 
من 29 نيســان وحتى 24 آيــار 2023.وكان االحتاد 
قد التقى ممثلي األندية املشــاركة في مسابقات 
املوســم اجلديد، وشــرح لهم خطة عمل االحتاد 

ونظام املسابقات.

باريس ـ وكاالت:
أمت املدرب الفرنســي، كريستوف جالتيه، إجراءات 
تعاقده مع باريس سان جيرمان. ونشرت صحيفة 
ليكيب الفرنســية مقطع فيديــو جلالتيه أثناء 
تواجده في املقر اإلداري للنادي الباريسي، وأكدت 

أنه وقع على تعاقد مدته موسمن.
 وأشارت إلى أن جالتيه سيكون املدرب رقم 31 في 
تاريخ النادي، والســابع حتت قيادة املالك احلالين، 
بوكيتينو،  ماوريسيو  األرجنتيني  سيخلف  حيث 
الذي مت فســخ عقده يوم اجلمعة املاضي. ولفتت 
أيضا إلى أن إدارة ســان جيرمان ستقدم جالتيه 
في مؤمتــر صحفي الســاعة الثانية ظهر أمس، 
وبعد ساعتن ونصف ســيقود أول مران للفريق. 
وذكرت أيضا أن باريس ســان جيرمان ســيكون 
احملطــة الرابعة جلالتيه )54 عاما( في مســيرته 

التدريبية بعد أندية سانت إيتيان، ليل ونيس.

تحديد مواعيد بطوالت 
الطائرة اإلماراتية

جالتيه يوقع عقده
 مع سان جيرمان

بطولة أمم أوروبا لكرة السيدات

تونس ـ وكاالت:
غادر املدرب نبيل الكوكي، رســميا، 
النادي الصفاقسي، ليلتحق بفريق 
شباب بلوزداد اجلزائري، الذي وقع له 
للتجديد..  قابلة  ســنة  ملدة  عقدا 
وجتدر اإلشارة ألن نبيل الكوكي كان 
قد حل في نيسان املاضي لإلشراف 
علــى فريق عاصمــة اجلنوب خلفا  

للبرتغالي خورخي كوستا.
الصفاقســي  مع  الكوكي  وحقق 
نتائــج إيجابية حيــث أهله للدور 
نصف النهائي لــكأس تونس كما 
قــاده للمركز الثالث فــي الترتيب 
املمتاز،  التونســي  للدوري  النهائي 
مــا أهله للمشــاركة فــي كاس 
النــادي  وكان  الكونفيدراليــة.. 

الصفاقســي يرغب في متديد عقد 
نبيــل الكوكــي، إال أن املشــاكل 
اإلدارية واملاليــة التي مير بها حالت 
دون الوصول إلى ذلك.. وسبق لنبيل 
الكوكي أن خاض جتربة سابقة في 
نادي وفاق  بوابة  الدوري اجلزائري من 
ســطيف، الذي غادره فــي كانون 

الثاني املاضي ألسباب مالية.

روما ـ وكاالت:
 كشــف نادي إنتر ميــالن، عن 
البرنامج الصيفي للفريق، والذي 
ســينطلق خالل األيام القليلة 
القادمــة، ويســتمر حتى قبل 
-2022« اجلديد  املوســم  بداية 

النيراتــزوري  2023«.وكشــف 
عــن املباريــات الوديــة التــي 
استعدادا  الفريق  ســيخوضها 
للموســم الكروي املقبل، حيث 
مبواجهة  مبارياته  إنتر  ســيبدأ 
املعتادة  السويســري  لوجانــو 
في الســنوات األخيــرة، والتي 

ستلعب يوم 12 متوز اجلاري.
وأوضحــت صحيفــة »الجازيتا 
ديلو سبورت« أن اإلنتر سيخوض 
بعــد ذلك 3 مباريــات أمام فرق 
موناكو  أمام  والبداية  فرنسية، 
فــي 16 من نفس الشــهر، ثم 
فــي 23 متــوز اجلاري ســيواجه 
لينس، فيما سيخوض مواجهة 
أخرى أمــام ليون في 30 من ذات 
الشــهر.ومن املقــرر أن يختتم 
الصيفي  برنامجه  النيراتــزوري 
مبواجهة فياريال اإلســباني في 

6 أب املقبــل، علــى أن يفتتح 
الدوري  ببطولة  مشواره  الفريق 
اإليطالي في 13 أب ضد ليتشي، 

على ملعب األخير.
يشــار إلى أن إنتر جنح في إبرام 
عــدد من الصفقات فــي األيام 
املاضية، بعدمــا أعاد لصفوفه 

مهاجــم  لوكاكــو  روميلــو 
تشيلســي، بجانب تعاقده مع 
احلارس الكاميروني أندريه أونانا، 
وكريستيان  مخيتريان  وهنريك 
أصالنــي، فيما يســتعد النادي 
إلبرام صفقتن بضم باولو ديباال 

وراؤول بيالنوفا.

مدريد ـ وكاالت:
أعلــن فريق برشــلونة اإلســباني 
بشــكل رســمي عن ضم املدافع 
كريستينســن  أندرياس  الدمناركي 
حتى عام 2026.ويبلغ كريستينسن 

مــن العمــر 26 عامــاً وانتقل إلى 
برشــلونة قادمــاً من تشيلســي 
بعد أن خاض مــع البلوز 93 مباراة.
وتوج قلــب الدفــاع الدمناركي مع 
أوروبا  أبطال  دوري  بلقب  تشيلسي 

كأس  ولقب   2021-2020 موســم 
الســوبر األوروبي عام 2021 وكأس 
ذاته  العالم  العالــم لألندية فــي 
إضافة إلى التتويج بلقب مسابقة 
الدوري األوروبي موسم 2019-2018.

برشلونة يضم الدنماركي كريستينسن 

الكوكي مدربا جديدا لشباب بلوزداد

الكشف عن برنامج إنتر الصيفي

أنقرة ـ وكاالت:
انتقــل املهاجم الدولــي املصري 
صفوف  إلــى  تريزيغيه  محمــود 
نادي طرابزون ســبور التركي.يعود 
املصــري محمود  الدولي  اجلنــاح 
الدوري  إلــى  »تريزيغيه«  حســن 
القدم، وذلك للدفاع  التركي لكرة 
هذه املرة عن ألوان بطل املوســم 
املنصــرم طرابــزون ســبور قادماً 
من أســتون فيال اإلنكليزي.وسبق 
لنجم األهلي السابق أن لعب في 
الدوري التركي موسم 2018-2017 
مع قاسم باشا على سبيل اإلعارة 
من أندرخلت البلجيكي الذي تخلى 
عنه نهائيــاً في املوســم التالي 

لصالح الفريق التركي.
-2018 وبعدمــا أمضى موســم 
2019 مع قاسم باشا الذي خاض 
الدوري  65 مباراة في  باجململ  معه 

خــالل فترتيه معه، مســجالً 22 
هدفــاً و25 باجململ فــي 71 مباراة 
ضمن جميع املسابقات، انتقل إلى 
أستون فيال في صيف 2019 وبقي 

في صفوفه حتى منتصف املوسم 
املنصرم حن انضم لباشاكشهير 
علــى ســبيل اإلعارة )ســجل 6 
أهداف في 10 مباريات مع األخير(.

طرابزون سبور يظفر بخدمات 
المصري محمود تريزيغيه

تريزيغيه

العبو إنتر ميالن
Open 

 

PCIHBV TENDER ADVERTISEMENT 

IS NOW AVAILABLE ONLINE 
 

-our-us/be-https://www.petronas.com/join
tender-partner/pcihbv 

GARRAF OIL FIELD DEVELOPMENT PROJECT IN THI QAR 
 مشروع تطوير حقل الغَراف بذي قار 

TENDER ANNOUNCEMENT 
 إعالن مناقصة /عطاء عادة إ

  
PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. (PCIHBV) is engaged in the exploration, development and production operations for the Garraf Oil Field pursuant to a Development 
and Production Service Contract (DPSC) with Thi Qar Oil Company of the Republic of Iraq. PCIHBV, as the Operator of the Garraf Oil Field, hereby invites prospective 
bidders with relevant experience and resources to participate in the following tender : 

  وهي  ذي قار نفط  شركة مع  المبرم  النفطي  الغَراف  حقل وإنتاج  تطوير خدمة  عقد بموجب وذلك النفطي الغَراف   لحقل واإلنتاج والتطوير  االستكشاف  اتبعملي تقوم( بتروناس) القابضة العراق   كاريجالي بتروناس شركة
:التالية المناقصة   في للمشاركة والقدرة  الخبرة   ذوي من  الراغبين  المتعهدين تدعوا  النفطي،  الغَراف لحقل  الُمَشِغل   هي وباعتبارها  بتروناس شركة. العراقية  الحكومة  تملكها عامة  شركة  

و عنوان المناقصة   رقم المناقصة   / Tender No. & Titleرقم المناقصة  
PCIHBV/2022/ICT/2867 

PROVISION OF SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TESTING AND 
COMMISSIONING OF CISCO COLLABORATION AND HARDWARE EQUIPMENT FOR 

PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. (PCIHBV) 

PCIHBV/2022/ICT/2867 
شركة  لصالح  بمعدات سيسكو واألجهزة   تشغيل، واالختبار ، و تثبيت ، و صميمالت توفير التوريد ، والتسليم ، و

 . بتروناس كاريغالي العراق القابضة 
 

Tender Brief : العمل  نطاق ملخص: 
The Bidder’s Scope of Work shall include, but not necessarily limited to the following: 
i) The CONTRACTOR shall be able to supply, deliver, install, configure, testing and 

commissioning of Cisco Collaboration solution for PCIHBV to replace the existing 
EOL Cisco Call Manager CUCM BE6K appliance with two (2) BE7M appliances for 
redundancy and high availability. 

ii) Contractor shall upgrade the hardware/software and licenses, migration of the data 
base, provision of Cisco Unity Connection (voice-messaging), Cisco Unified 
attendant Console (operator), Cisco IM&P, Cisco Contact Center CUCCX, etc. The 
licenses subscription and/or SmartNet services shall be for 3 years (36 Months) 
duration. 

iii) CONTRACTOR shall be able to supply, deliver, install, configure, testing and 
commissioning of Cisco ISR4331-VSEC/K9 router for voice gateway and integrate 
with the new Cisco BE7M. Also, to provision Direct−Inward−Dial (DID) services in the 
new Cisco Collaboration solution. 

iv) The Cisco Collaboration upgrade shall be carried out by qualified Cisco engineer and 
according to PCIHBV IT requirement. 

v) CONTRACTOR shall be able to supply and deliver Cisco equipment for PCIHBV. The 
equipment shall include Cisco L2/L3 switches, ISR routers, wireless indoor/outdoor 
access points, SFP 1G/10G transceivers & accessories. 

vi) CONTRACTOR shall be able to renew the Cisco Smartnet for PCIHBV critical network 
devices at GBC data center such as Cisco 5508 Wireless Controllers. 

vii) Contractor shall be fully responsible on supervision, planning, scheduling, reporting 
of work progress, forecasting and independently controlling progress to ensure that 
the work shall be completed on time as agreed. 

 :ما يلي ولكن ال يقتصر بالضرورة على يشمل نطاق عمل مقدم العطاء ، 

تعاون    يجب أن يكون المقاول قادًرا على توفير وتسليم وتثبيت وتهيئة واختبار وتشغيل حل   .أ 
بتروناس لـ   سيسكو   جهاز    شركة   EOL Cisco Call Manager CUCMالستبدال 
BE6K   ( 2الحالي بجهازين  )BE7M  .للتكرار والتوافر العالي 

البيانات ، وتوفير   .ب  / البرامج والتراخيص ، وترحيل قاعدة  المقاول ترقية األجهزة  يجب على 
و    Cisco Unity Connectionاتصال    ، الصوتية(   Cisco Unified)الرسائل 

Attendant Console    المشغل( ، و(Cisco IM&P    و ،Cisco Contact Center 
CUCCX    وما إلى ذلك. اشتراك التراخيص و / أو خدمات ،SmartNet    36سنوات )  3لمدة  

 شهًرا(.
موجه   .ت  وتشغيل  واختبار  وتكوين  وتركيب  وتسليم  توريد  على  قادراً  المقاول  يكون  أن  يجب 

Cisco ISR4331-VSEC / K9    للبوابة الصوتية والتكامل معCisco BE7M    .الجديد
 .الجديد تعاون سيسكو  ( في حل DIDأيًضا ، لتوفير خدمات االتصال المباشر للداخل ) 

ترقية   .ث  تنفيذ  يتم  أن  سيسكو    يجب  مهندس  تعاون  لمتطلبات    يسكوسبواسطة  ووفقًا  مؤهل 
 .شركة بتروناستكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ

. يجب  شركة بتروناسالخاصة ب  سسيكو يجب أن يكون المقاول قادراً على توريد وتسليم معدات   .ج 
ونقاط وصول السلكية    ISRوموجهات    Cisco L2 / L3أن تشتمل المعدات على محوالت  

 وملحقاتها. SFP 1G / 10Gداخلية / خارجية وأجهزة إرسال واستقبال 
المقاول قادًرا على تجديد شب .ح  الحيوية    سيسكو الذكيةشبكة    كةيجب أن يكون  ألجهزة الشبكة 

 Cisco 5508مثل وحدات التحكم الالسلكية    في مخيم الغراففي مركز بيانات    لشركة بتروناس
تقدم   .خ  كاملة عن اإلشراف والتخطيط والجدولة واإلبالغ عن  المقاول مسؤوالً مسؤولية  يكون 

والتحكم المستقل في التقدم لضمان إكمال العمل في الوقت المحدد كما هو متفق    وقعاتالعمل والت
 .عليه

Tender Requirement Mandatory / Minimum Qualifications   المؤهالت   من  األدنى الحد   \ االلزامية  متطلبات المناقصة 
• CONTRACTOR shall be an authorized CISCO partner with valid partnership certificates 

and the Manufacturer Authorization Form (MAF) from CISCO  
• Contractor shall have at least three (3) years of experience in providing IT support 

services. 
• CONTRACTOR shall be able to deliver required goods/services within 24 weeks or less 

upon issuance of Release Order 
• Contractor shall be able to provide competent Telecommunication/Services Engineer 

that possessed the following: 
i. Minimum 3 years of working experience in IT support; and 
ii. Possessed minimum CISCO CCNP Collaboration Certified Engineering. 

• Bidder must be registered with Ministry of Trade (MOT) Republic of Iraq. 

كة صالحة ونموذج تفويض الشركة  مع شهادات شرا  سسيكويجب أن يكون المقاول شريًكا معتمًدا لشركة   •
 سسيكو ( من MAFالمصنعة ) 

•  ( ثالث  المقاول  لدى  يكون  أن  تكنولوجيا  3يجب  دعم  خدمات  تقديم  في  الخبرة  من  األقل  على  سنوات   )
 . المعلومات 

المطلوبة في غضون   • السلع / الخدمات  المقاول قادراً على تسليم  أسبوًعا أو أقل عند    24يجب أن يكون 
 . الشراء إصدار أمر 

 :يجب أن يكون المقاول قادراً على توفير مهندس اتصاالت / خدمات مختص يمتلك ما يلي •
I.   سنوات كحد أدنى من الخبرة العملية في مجال دعم تكنولوجيا المعلومات ؛ و ثالث 
II.   الحد األدنى من هندسة  يمتلكCISCO CCNP Collaboration   .المعتمدة 

 . مسجالً لدى وزارة التجارة بجمهورية العراق يجب أن يكون مقدم العطاء   •
 

Instruction To Tender العطاءات   لتقديم تعليمات 
1. The Tender is scheduled as follows: 

i. Tender Announcement Date: 6 & 7 July 2022 
ii. Tender Fee Deadline: 15 July 2022 
iii. Bid Closing Date: 20 July 2022, 1600, hours (Iraq Time, GMT+3)  

2. Strategy 
i. Tender Strategy: Competitive Bidding tender. 
ii. Submission: Separate Envelopes for Technical Proposal and Commercial 

Proposal.  
iii. Evaluation: This tender is open competitive bidding with 2 tier evaluation, i.e. 

Firstly Bidders’ technical proposal will be evaluated. Commercial proposal 
evaluation will be only for technically acceptable bidder which is aligned with 
instructions for the Implementation of Government Contracts (Law No.2 of 
2014, Third Chapter: Contracting Method, Public Tender through the Technical 
Qualification). 

3. Interested Bidders shall pay the Tender Fee not later than the above Tender Fee 
Dateline. The Fee for one set of RFQ Documents is United States Dollars One 
Hundred (USD100.00). The Payment is non-refundable. For Payment Method and 
Details, kindly submit your interest to participate to tender_iraq09@petronas.com. 

 أعمال العطاء/المناقصة تكون كما يلي: إن التوقيتات المنظمة لجدول  .
i. 2022زتمو 7و  6  :المناقصةاريخ اإلعالن عن العطاء/ت . 
ii.  2022 تموز ا 15:المناقصة   رسوم ل النهائي  الموعد 
iii. توقيت  من ساعات 3, +  العراق  بتوقيت ) 1600 الساعة     022 2تموز 20  :العطاء   إغالق  تاريخ  

 ( العالمي جرينيتش 
 ستراتيجية اال .

i.  تنافسية  مناقصة : المناقصة إستراتيجية 
ii. ووديعة العطاء االصلي  والتجاري  التقني للمقترح منفصل  مغلف  3: تقديم . 
iii. الفنيه   العروض  فتح  سيتم   انه اي بمرحلتين،  مفتوحه  تنافسيه   مناقصه   هي المناقصه  هذه   : التقييم  

  مع   يتماشى   فقط والذي   فنيا   تأهيلهم   تم   الذين   للمزايدين  التجاريه   العروض   ثم   ومن   اوال   للمزايدين 
  ،   التعاقد   طريقة:  الثالث  الفصل  ،  2014  لعام   2  رقم   القانون )   الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات

 ( الفني المؤهل  خالل  من  العامة  المناقصة 
على مقدمي العطاءات المهتمين دفع رسوم المناقصة في موعد أقصاه ما ورد أعاله. رسوم مجموعة   يجب  .

الدفع غير قابل لالسترداد. للحصول   امريكي(.   دوالر    100.00)  دوالر أمريكي   مئة   العطاء واحدة من وثائق  
للمشاركة   اهتمامك  تقديم  يرجى  والتفاصيل،  الدفع  طريقة  االلكترعلى  البريد   وني على 

.tender_iraq09@petronas.com 
البريد  يجب ان   . تصدر وثيقة طلب الحصول على الوثائق بعد تلقي نسخة من رسوم المناقصة عن طريق 

   اس. شركة بتروناإللكتروني أو القرص المضغوط من 
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بغداد ـ فالح الناصر:

ميضي مدرب كرة الطاولة املعروف، 
عبد الوهاب عبد احلسني، إجازة بني 
االهل واالصدقاء فــي بغداد عائدا 
من دولة قطر حيث ميضي مسيرة 
بدات منذ  التدريــب  احترافية في 
العام 1995، ســألناه عن ما حتقق 

له في قطر، فقال:
اول 3 سنوات امضيتها في تدريب 
فريق النــادي العربي حققت املركز 
تواليا  فــاالول  الثاني  ثــم  الثالث 
لنحــرز درع التفــوق، ودرع التفوق 
هو مجموع الفوز بـــ 10 بطوالت 
مجتمعة يعتمدها االحتاد القطري 
للعبــة تضم ) بطــوالت البراعم 
واملتقدمني  والناشــئني  واالشبال 
وفيهــا  والــدوري،  االميــر  وكأس 

النتائج فرديا وزوجيا وفرقيا(. 
وبعد 3 سنوات مع العربي، انتقلت 
إلى نادي الوكرة الذي اواصل رحلتي 
االن، فقــد احرزت مع  معها حتى 
الوكــرة 8 مرات املركــز الثاني في 
درع التفوق، و5 مــرات املركز األول، 
الوحيد احملترف  املدرب االجنبي  وانا 
في قطر الذي اســتطاع انب يقود 
فريقه للفوز بــدرع التفوق خلمس 
كبير  إجناز  وهو  متتالية،  ســنوات 

جدا.
وفي قطــر اســتعان بــي االحتاد 
القطري بنظــام اإلعارة عام 1997 
بعد ابتعــاد املدرب الصيني وقتها، 
فاشرفت على تدريب املنتخب ملدة 
40 يوما ثم اقمنا معسكرا تدريبيا 
للمشــاركة  وتوجهنا  الصني،  في 
فــي البطولة العربية التي اقيمت 
في جمهورية مصر، وكانت محطة 

مهمة في مسيرتي التدريبية.
يضيف: فــي تدريب نــادي الوكرة 
اعمل بصفــة مدرب أعلى، ويعمل 

العراقي غدير محمد  املدرب  معي 
التدريبي  املالك  يضم  كما  صالح، 
الصــني، في  اثنــان من  مدربــان 
املوســمني االخيرين تراجع فريقنا 
لنقف ثانيــا في ترتيــب فرق درع 
التفوق بعد فريق نادي قطر، ولهذا 
التراجع اســبابه، فقد احلق بعض 
اجلامعية،  بالدراسة  فريقنا  العبي 
وهنالــك تركيــزا على الدراســة 
اللعب فابتعد بعض  على حساب 
الالعبــني، في حني كانــت هناك 
انتقاالت لالعبني بارزين في فريقنا 
وفرت  التي  االخــرى  االندية  صوب 
لهم مبالغ عقــود اعلى، وبينهم 

ابني محمد.
اســتقدم  التدريب  فتــرة  وفــي 
الالعبني  مــن  مجموعة  فريقنــا 
ولبنان  الصني  من  بينهم  احملترفني 
وإيــران والفلبني، اذ تســم لوائح 
انب  الطاولة  لكرة  القطري  االحتاد 
يتعاقد كل نادي مع العب محترف 
واحد في فئــة املتقدمني، في حني 
يطلــق علــى الالعب الــذي ميثل 
الفئات االخرى ) البراعم واالشبال 
والناشئني والشباب، اسم مقيم(.

للموســم  التحضيرات  وبشــان 
بعد  املوسم  قال ســيبدأ  اجلديد، 
2022، وســنعمل  مونديال قطر 
علــى تهيئــة فريق ســيكون 
منفســاً والعودة إلى الصدارة 
بدعم إدارة النادي واملشــرفني 
علــى فريــق كــرة الطاولة 
عناصرنا  علــى  باالعتمــاد 
واملقيمــني  الشــبابية 

ودعمها بالعب محترف.
كرة  العبــي  اوالده  وعــن 
بالقول:  ميضــي  الطاولة، 
اهلل،  وعبد  اوالدي محمد 
املنتخب  حاليــا  ميثالن 
القطري لكرة الطاولة، 
فقد لعب محمد مع 

املنتخب الوطنــي األول وعبد اهلل 
في فئة الشباب واالخير مت ترحيله 

إلى املتقدمني ليكون إلى جانب 
شقيقه ضمن تشكيلة 

املنتخب القطري.
يشير إلى ان االندية 
القطريــة الـــ 10 
جميعها  تلعــب 
في بطوالت االحتاد 
) للفئات العمرية 
واملتقدمني وكأس 

والــدوري(،  االيــر 
منحة  على  وحتصل 
كل  في  للمشاركة 
يســهم  وهذا  فئة 
فــي تواصلهــا في 

املشــاركة املستمرة 
البطــوالت  وبجميــع 
هي  كما  املعتمــدة، 

تســتعني 

نظراً  واحملترفني  املقيمني  بالالعبني 
لغيــاب الكثافة الســكانية في 
قطر، واحلقيقة فأن دولة 
قطر توفر القاعات 
التحتية  والبنى 
 ، ليــة ملثا ا
قاعدة  لكن 
عبــني  لال ا

ضعيفــة 
ا  جــد

بحســب 
العام  العدد 
ن  للســكا
ال  اذ  هنــاك، 
قاعدة  توجــد 
لالعبني،  واسعة 
توفر  لــو  وحتى 
فــان  العــدد 
غلــب  ا

الالعبــني يختــارون ممارســة كرة 
القدم مثالً!!.

وينــوه إلــى ان االنديــة القطرية 
تثق بقدرات املدربــني العراقيني ملا 
يتميز به من مقــدرة فنية عالية 
بالنفس  وثقــة  تدريبية  وثقافــة 
نفســي  اعد  لذلك  اللعبة،  وحب 
اول واقدم مدرب محترف في قطر 
منذ العام 1995، بعدها استعانت 
املدربني  بخدمات  القطرية  االندية 
العراقيــني زمالئــي وهــم ) غدير 
محمد صالح ومحمد جبار وسيف 
فتاح(، وهــم طاقات تدريبية قالت 
كلمتها في عملهــا وحترص على 
االرتقاء مبؤهالتهــا الفنية وتأكيد 
جدارة املــدرب العراقي احملترف في 

عالم كرة الطاولة.
املدرب عبد الوهاب عبد احلســني، 
العراقيني  الالعبني  بامكانات  اشاد 
واملواهــب التي اخذت طريقها إلى 
االضواء، داعيا إلى تكثيف االهتمام 
بالالعبني من خالل االرتقاء بالبنى 
مستلزمات  ونوفير  التحتية 
ومد  املســاندة  التدريب 
للمدربني  العــون  يد 
قيــني  ا لعر ا
في  باشــراكهم 
متقدمــة  ورش 
ودورات تطويرية 
يــز  تعز و
هــم  ر حضو
اخلارجــي في 
البطــوالت، 
ن  ال
مواصفــات 
ب  ر ملــد ا
قــي  ا لعر ا
ة  متميــز
ا  جــد
صــه  بحر
واخالصــه 

قدراته  وتطور  التقدم  إلى  وسعيه 
الفنية واالطالع على كل جديد في 

كرة الطاولة.
املــدرب الــذي يقضي اجــازة في 
بغــداد، اســتذكر بحــزن مدربه 
محســن  الراحــل  ومكتشــفه 
الهاشــمي فــي نــادي الــزوراء 
املركز  واحرازه   1972 عام  الرياضي 
األول في اول بطولة اشترك فيها 
الوطني  املركز  ومدير  الالعب  بعد 
لرعايــة املوهبــة الرياضية حاليا 
حكمت جواد، ثــم متثيل املنتخب 
الوطني في البطولة العربية التي 
اقيمت في االردن عام 1984 واحرز 
فيها العراق املركــز األول وضمت 
التشكيلة وقتها الالعبون الراحل 
عماد احمــد جهاد ومنيــر مبدر 
جاسم وباشــراف املدرب حكمت 
جواد، وفي غربي اسيا التي اقيمت 
في الســعودية حيث حل اوال عام 
أوملبياد سيئول  إلى  ليتأهل   1987
عام  1988 ليكون أول العب عربي 
يبلــغ نهائيات األوملبيــاد في إجناز 

تاريخي عراقي.
مؤكدا ان رحلته استمرت في نادي 
والبطوالت  األلقــاب  الزوراء حيث 
ثم بعــد اداء خدمــة العلم مثل 
بأول  وفاز معــه  الرشــيد  نــادي 
بطولة لألندية العربية عام 1989 
في ســوريا بعد الفوز على اندية 
مصرية وتونســية وإماراتية وفي 
احتاد  نادي  حســاب  على  النهائي 

جدة السعودي.
في ختام حديثه تقــدم بالتقدير 
واالعجاب ملا تبذله مالكات املوهبة 
التي  الطاولــة  لكــرة  الرياضية 
عدها متنفسا مهما الستقطاب 
املواهب وتقدمي الالعبني املتميزين، 
مبينــا ان املدربــني يعملون بجد 
واخالص بإدارة حكيمة من الكابنت 

حكمت جواد.

عبد الوهاب عبد الحسين يستعرض حصيلته 
االحترافية بكرة الطاولة في قطر منذ العام 1995 

يعتز بالتأهل إلى أولمبياد سيئول وإنجازه العربي مع نادي الرشيد 
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العبون دوليون ولكن؟
تعد مباريات دوي الكرة في جميع بلدن العالم 
خير وســيلة للجماهير مبشــاهدة حملات آخاذة 
وفنــون ممتعــة خاصة تلــك التــي جتمع فرق 
املقدمة ومنها ريال مدريد وبرشلونة وليفربول 

ومانشستر يونايتد.
وعندنا فــي الــدوري العراقــي كان يكفي أن 
يشــارك جمولي وعمــو بابا وعبــاس حمادي 
وفخري محمد سلمان ويورا االساطير املشهورة 
فــي اخلمســينات وبعدهــم في الســتينات 
والســبعينات والثمانينات فالح حســن وعلي 
كاظم وحسني سعيد واحمد راضي لتحتشد 
اجلماهيــر بــاآلف على مدرجــات املالعب وهي 

ملهوفة ملشاهدة فنونهم الكروية املميزة.
ولكــن أكرر كلمة ولكن كل مــن حضر مباراة 
نادي الــزوراء واجلوية التي جــرت مؤخرا ضمن 
منافســات الدوري املمتاز املنقضي وحتديدا في 
اجلولة 37 خرج من ملعب الشــعب متأسفا ملا 
شاهده من تصرفات بعيدة عن الروح الرياضية 
والتي بدرت من بعض الالعبني الدوليني ومنهم 
بوجه خاص إبراهيــم بايش وصفاء هادي وعالء 
مهــاوي ومنتظر محمد ومهــدي كامل، حيث 
تفنن كل منهم في كيفية إيقاع االذى مبنافسه 
داخــل املســتطيل االخضر بدال مــن أن تكون 

املهارة هي االساس في كيفية إيقافه.
لقد شاهدنا الالعب إبراهيك بايش مثال يضرب 
خصمه عنــدا يريد اســتخالص الكــرة منه 
بكوعه وليس بيــده كما يقول احلــكام، كما 
شــاهدنا زميله الالعب صفاء هادي يخرج من 
امللعب بعد اشــهار حكم املباراة محمد طارق 
أحمد الكارت االحمر بوجهه لتكرر مخاشنته 
الالعبــني املنافســني وبطريقــة بالطبع غير 
شرعية وهو يبتسم بدال من رفع يديه لالعتذار 
إلى احلكــم اوال وإلى اجلماهيــر التي اوصلته 
إلى درجة الدوليــة وقابله عالء مهاوي من نادي 
الــزوراء باملكاتفة واملســك بشــدة بعيدا عن 
القانون حتى اضطر الســقوط مع منافســه 
علــى ارض امللعب مرات عديدة، ثم ســار على 
املنوال نفسه الالعب الشاب مهدي كامل وهو 
ميســك بقميص غرميه من اخللف الذي جنح في 
مراوغته، واخيرا كان كابنت اجلوية حمادي احمد 
كعادتــه وهو يكرر اعتراضه على قرارات احلكم 

في كل شاردة وواردة.
خامتة القول اذا كانت تصرفات الالعبني الدوليني 
في مباراة القمة هكذا ماذا نطمح ان نشــاهد 
والناشــئة  الباب  الالعبني  من تصرفات لــدى 

الذين يعتبرونهم القدوة؟!!.

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

شــهدت الســاعات القليلة املاضية، 
حركة غير مسبوقة في سوق االنتقاالت 
العراقية.فعقــب نهاية آخــر مباريات 
الدوري املمتاز، بني الزوراء والنجف فجر 
ليبرو الكتيبة البيضاء عباس قاســم، 
امللقــب بـ«الدبابــة«، مفاجــأة كبرى 
بإعالنه الرحيل عن الفريق، دون توضيح 
األســباب.وقد تدخلت إدارة النادي بعد 
فترة وجيزة، بنشــر بيــان أعلنت فيه 
متســكها بالالعب، مشــيدًة بقدراته 
الفنيــة العالية.وأضافت »يســتغرب 
نادي الزوراء إعــالن الالعب الرحيل عن 
صفوف الفريق، عبر صفحته الرسمية، 
الــذي يقيم  من دون العــودة للفريق، 
جهوده الكبيــرة واملميزة مع النوارس«.

ينتهي  قاسم  عباس  »الالعب  وختمت 
عقده مع الفريق، نهاية موسم املقبل، 

وال يحق له االنتقال إلى نادٍ آخر«.
من جانبها، جنحت الهيئة املؤقتة لنادي 

القوة اجلوية، في إنهاء اخلالفات مع العب 
الوســط كرار نبيل، حول قيمة العقد.

وتوصلت إلى تسوية معه، بعد إضافة 
بند جديد مينحه راتبا، أعلى مما تقاضاه 
في املوسم املاضي، وليتم توقيع العقد 
بحضور »الوسيط«، زميله محمد علي 
عبود، الذي أجنز مهمة التمديد في وقت 
ســابق، إال أنه اشــترط بقاء نبيل الى 

جانبه في املوسم املقبل.
ومت أيضــا إعادة الالعب علي محســن 
لصفــوف القوة اجلوية، بعــد مغادرته 
ألســوار النادي إثر خالفــات مع اجلهاز 
الفني الســابق للفريق، فيما حســم 
املدافع الغاني ويلســون أكاكبو اجلدل، 
وفضل البقــاء موســما إضفيا، وذات 

احلال ينطبق على الظهير حسن رائد.
ومتكنت إدارة نادي نوروز، من إقناع املدرب 
ولي كــرمي بالبقاء مع الفريق، والتمديد 
ملوسمني إضافيني، بعد النجاح الكبير 
مع ممثــل الســليمانية في املوســم 
املنقضي.وأنهت إدارة نوروز الشــكوك، 
التــي كانت حتــوم حول مغــادرة كرمي 

صــوب األنديــة البغدادية.ومن جانبه، 
أنهى املدرب حســن أحمد مشواره مع 
النجــف، ليقترب من العــودة لفريقه 
الســابق النفط، بدال من املدرب باسم 
قاســم الذي تلقى عدة عروض عربية.
وأعلن نادي احلــدود، الوافد اجلديد على 
الــدوري املمتــاز، التعاقد مــع مدافع 
لتعزيز  أجناي،  بكاري  املوريتاني  املنتخب 
الفريق في املوسم املقبل.كما  صفوف 
مت الظفــر بخدمات املهاجم مصطفى 
محمــود، قادمــا من نفط الوســط، 
وأيضا التوقيع مع العب الوسط سيف 

كاظم، قادما من نادي عفك.
في حني وقــع املدرب ثائــر احمد  »ابو 
العقل« رســمياً، ، عقــداً لقيادة فريق 
نادي الطلبــة لكرة القدم للموســم 
2022-2023، خلفــاً للمدرب الســوري 
انس مخلــوف الذي ارتــأت ادارة االنيق 
عدم جتديد عقــده.ادارة الطلبة دخلت 
منــذ يومني في مفاوضــات مع املدرب 
ثائر احمد الذي ســبق وان قــاد األنيق 
في مواسم ســابقة، ومثلها في بداية 

النادي  تأسيس  منذ  مشــواره كالعب 
الذي كان يحمل اســم نــادي اجلامعة 
.ووقع اختيــار االدارة على املــدرب ثائر 
احمد من بني عدد من املدربني املرشحني 
لقيادة الفريق بعد ان وجدته االنســب  
الثالث  .ويحتل فريــق الطلبة املركــز 
برصيــد 68 نقطة فــي اجلولة 37 من 

الدوري املمتاز.
إلى ذلك، تعاقدت ادارة نادي الســاملية  
رسميا مع مهاجم نوروز ملوسم واحد.
ادارة الســاملية رســميا مع   وتعاقدت 
 املهاجــم العراقي آســو رســتم بعد 
مفاوضــات طويلــة مــع الالعب ملدة 
حســمت  مفاوضات  بعد  موســمني 
لتمثيل فريقها الكروي بدال من الالعب 

البرازيلي باتريك فابيانو.
ويعد آسو رســتم أبرز مهاجم وهداف 
فريق نوروز الذي كان منافسا في الدوري 
املمتاز، وجاء باملركــز الثاني في ترتيب 
هدافي العراق برصيد  18 هدفا.ويحتل 
نوروز املركز الثامن بعد انتهاء اجلولة 37 

برصيد 51 نقطة.

بورصة االنتقاالت تشهد رواجًا كبيرًا بين أندية المقدمة 
تحضيرا لدوري الكرة الممتاز للموسم المقبل

جانب من دوري الكرة

حسين الشمري
حقق منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة فوزا مستحقا 
على منافســه املنتخب التركي بثالثة اشواط مقابل 
الشــيء وهي 15/25و24/26و20/25 فــي اولى مبارياته 
التــي جرت عصر امس االول بافتتــاح البطولة الودية 
املقامــة احداثها فــي مدينة توجنلــي التركية والتي 
يشــارك فيها اربعة منتخبــات وهي العــراق  وايران 
ومنتخبني من تركيا .وقال رئيس احتــاد الكرة الطائرة 
الباراملبي احمد حســن اســتهل منتخبنــا الوطني 
مشاركته في بطولة تركيا الودية بفوز مستحق على 
نظيره املنتخب التركي بثالثة اشــوط مقابل الشيء .. 
واضاف حسن ان فريقنا قدم واحدة من اجمل عروضه 
الفنية وهذا ما يحســب للمــالك التدريبي والالعبني 
الذين اكدوا تفوقهم على منافســهم في االشــواط 
الثالث..واشــار رئيس االحتاد الى ان  منتخبنا سبلعب 
اليوم االربعــاء مباراتني االولى صباحــا مع احد الفرق 
التركية  ومن ثم ســيواجه منافسه املنتخب االيراني 
عصرا ونامل ان يواصل منتخبنا االداء نفســه خلطف 
نقاط املباراة..واختتم حسن قوله مبارك لنا هذا الفوز 
والــذي نهديه الــى االخوة في املكتــب التنفيذي في  
اللجنة الباراملبية بقيادة الدكتــور عقيل حميد والى 

كل رياضيي جلنتنا.

الكرة الطائرة/ جلوس 
يستهل مشاركته في 

بطولة تركيا بفوز مستحق 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أن  إعالميــة  تقاريــر  ذكــرت 
الوطني  املنتخــب  املهاجــم 
قريب  "ميمــي"  مهند علــي 
مــن العــودة مجــددا للدوري 
القطــري، وحتديــدا عن طريق 
الرياضي.وذكرت  السيلية  نادي 
عدة وســائل إعالم أن "ميمي" 
يفكر في ترك ناديه بالرغم من 
رغبة النادي في متديد فترة بقاء 

الالعب مع الفريق.
ويرتبط ميمــي بعقد مع نادي 
الدحيــل وســبق لــه اللعب 
للسيلية على ســبيل اإلعارة 
قبل أن يخوَض جتربة احترافية 
خارج قطر.وسيبدأ الفريق أولى 
الــدوري مبواجهة  مبارياته في 
الغرافــة فــي الثانــي من آب 
املقبل مبلعــب خليفة الدولي 

ضمن مباريات اجلولة األولى من 
البطولة.وكان فريق الســيلية 
قد أنهى املوســم املاضي وهو 
فــي املركز احلادي عشــر }قبل 

 QNB األخيــر{ مــن دوري جنوم
في املوســم املاضــي ويتطلع 
لبداية مختلفـة فـي املوسـم 

اجلديـد.

متابعة ـ الصباح الجديد:
العراقــي  املنتخــب  حصــل 
باملصارعــة، علــى املركز اخلامس 
باختتــام بطولة آســيا لألحداث 
البحرين. الرومانية في  باملصارعة 
وأحرز املنتخب االيراني املركز األول 
الثاني  باملركز  كازاخســتان  يليه 

والهند باملركز الثالث.

وقال شــعالن عبد الكاظم رئيس 
إن »مصارعينا  العراقــي  االحتــاد 
حصلــوا فــي النــزاالت الفردية 
على نتائج جيدة بعــد أن أحرز 3 
مصارعني املركز الرابع في حني حل 
4 أخريــن باملركز اخلامس..واضاف، 
ان »هذه النتائج تعد جيدة قياسا 
بقوة الفرق املنافســة التي حتتل 

الصعيد  علــى  الصــدارة  مراكز 
القاري«.وأوضــح عبد الكاظم، أن 
»املصارعــني العراقيني قد ظهروا 
البطولة  مبستوى متميز في هذه 
بعــد األداء الرائــع واإلمكانيــات 
العالية التي يتمتعون بها قياسا 
تكن  لــم  التي  اإلعــداد  بفتــرة 

بالطويلة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشــباب  وزيــر  أمر 
عدنان درجال، بتشــكيل جلنة 
ومحاســبة  عليا  حتقيقيــة 
لعبــة  جتــاه  املقصريــن 
للوزارة  بيان  اجلمناستك.وذكر 
ان درجــال »اســتقبل عــددا 
مــن ابناء لعبة اجلمناســتك 
ممثلــني باحتاد اللعبة وقســم 
مــن الهيئة العامــة والعبي 
املنتخبات الوطنية، واســتمع 
للشــكاوى التي قدمها الوفد 
وأمر بتشــكيل جلنة حتقيقية 

مســتقلة من اعلــى اجلهات 
في الوزارة للبت في الشكاوى 
املقدمــة الظهــار احلقيقــة 
ومحاسبة املقصرين جتاه لعبة 

اجلمناستك«.
وأكد درجــال ان »الوزارة تقف 
من  واحــدة  مســافة  علــى 
اجلميع وما يهمهــا هو لعبة 
اللعبة  وابنــاء  اجلمناســتك 
واحلكام  والالعبني  املدربني  من 
لالرتقاء  الكفيلــة  والســبل 
ال  »الــوزارة  ان  بها«.وبــني 
او  تستهدف شــخصا معينا 

تقــف بالضد مــع طرف على 
حســاب االخر وامنا تشــخص 
مكامن اخللل بطريقة قانونية 

من اجل املصلحة العامة«.
اعضاء  شــكر  جانبهم  مــن 
الوفد سعة صدر وزير الشباب 
الرياضي  للوضــع  وتفهمــه 
الذي تعيشــه اللعبة وما قام 
بــه خــالل الفترة الســابقة 
اعمــار  للعبــة مــن خــالل 
اجلهود  وجميع  اللعبــة  قاعة 
املبذولــة خلدمتها على جميع 

املستويات.

إعالم اللجنة البارالمبية
على  أمــس  أول  ظهــر  اقيــم 
املؤمتر  الباراملبية  اللجنــة  قاعة 
االنتخابــي اخلــاص باالنتخابات 
التنس االرضي  التكميلية الحتاد 
) ملنصب رئيس االحتاد (حيث بدأ 
ســورة  بقراءة  االنتخابي  املؤمتر 
الفاحتــة علــى ارواح شــهداء 
الباراملبية  اللجنة  العراق وموتى 
تالها كلمــة اللجنة االنتخابية 

التي تألفت من حســني الالمي 
املستشــار القانوني في اللجنة 
الباراملبية رئيســاً و نشأت عزيز 
والرياضة  الشــباب  وزارة  ممثــل 
عضواً و محمد الســالمي مقرر 
املكتب التنفيذي  مقرراً وعضواً، 
وكانــت الهيئــة العامة لالحتاد 
من  18 شــخصاً  بواقع  حاضره 

اصل 20.
العكيلي  ماجد جميل  ليحصل 

 18 بواقع  الكاملة  العالمة  على 
صوتأ باالجمــاع، يذكر ان املؤمتر 
عقيل  الدكتور  حضره  االنتخاب 
الباراملبية  اللجنة  رئيس  حميد  
االمني  العاني  احمــد  والدكتور 
العام وكالة والسيد عبيد عنيد 
الباراملبية  للجنــة  املالي  االمني 
باالضافة الى عــدد  من اعضاء 
املكتــب التنفيــذي و رؤوســاء 

االحتادات الرياضية.

ميمي يعود للسيلية القطري

المصارعة الرومانية خامسًا 
في ختام بطولة آسيا لالحداث 

درجال يشكل لجنة تحقيقية عليا ومحاسبة 
المقصرين تجاه لعبة الجمناستك

ماجد العكيلي رئيسًا 
التحاد التنس االرضي

ميمي
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

سمير خليل
ليلــة عراقية مضيئة شــهدتها 
مدينة كولن االملانية خالل املهرجان 
الكبيــر الــذي اقيم حتــت عنوان 
والذي  املانيــا(  ابــداع في  )ملتقى 
نظمته منصة ابداع من املانيا على 
قاعة مركز الثقافة واإلعالم ملدينة 
انكيدو  فرقة  قرب كولــن،  بولهامي 
من  املستوحى  الشــعبي  للرقص 
التراث العراقي التي يقودها الفنان 
العراقي املغترب مهند هواز وفرقته 
الرائعة من املبدعات الســويديات، 
هواز حتدث عن هذه املشاركة فقال:

بعد الدعوة التي تلقيناها من مدير 
املانيا االســتاذ  ابــداع من  منصة 
فــراس االحمدي للمشــاركة في 
ملتقى ابداع الذي اقيم في مدينة 
كولن االملانيــة بجانب فنانني عدة،  
كان لي الشــرف ان اكون بني هؤالء 
الفنانة  العمالقة واخــص بالذكر 
الكبيرة سيدة املقام العراقي فريدة 
باملشاركة في  ما اســعدني  وهذا 
امللتقى كان  امللتقى، بصراحة  هذا 
كبيــرا جدا ورائعا وســط جمهور 
فاق عدده اخلمســمائة متفرج من 
العراقيني الذيــن قدموا من اماكن 
مختلفة، من فرنســا وسويســرا، 
عائالت التقيناها وكانت ســعيدة 
جدا وهــي تصطحب ابناءها الذين 
لكنهم  العــراق  يشــاهدوا  لــم 
ســيطلعون على ما ميثل العادات 
االصيلــة،  العراقيــة  والتقاليــد 
حقيقة كانت ليلة من الف ليلة".

ويضيف: ضيف الشــرف االعالمي 
املسعودي  الكبير ســعد  العراقي 
بالنسبة  مفاجأة  وجوده  كان  الذي 
لي وان يكــون حاضرا عروضنا التي 
قدمناهــا، عــروض فرقــة انكيدو 
استمرت ساعة كاملة بدون توقف، 
افتتحناها  عديــدة  لوحات  قدمنا 
اليانــي( بصوت  )عالياني  بلوحــة 
املطرب الريفي الراحل الكبير داخل 
فرقة  العرض  وشــاركتنا  حســن 
فواصل  خالله  قدمت  موســيقية 
الطبل  اآلالت  مبصاحبة  موسيقية 
وااليقاعات  )املطبك(  واجملوز  والزرنة 
)اخلشابة(  والنايل، ثم قدمنا لوحة 
الفنان عادل  واخــراج  من تصميم 
كردية  لوحة  قدمنا  بعدها  لعيبي، 

صممتها  والتــي  تصميمــي  من 
خصيصا للملتقى وقدمناها للمرة 

االولى".
ويضيــف: قدمنــا ايضــا لوحــة 
)املوشــحات( من العصر العباسي 
والتــي تعكــس صورة عــن عهد 
العباســيني فــي بغــداد، واخذنا 
الفن  نقل  زرياب كونه  شــخصية 
العراقــي الــى االندلــس، كثيرون 
اعترضــوا بانها رقصة اندلســية، 
بانه  واكــدت  بالنفــي  اجبتهــم 
موشــح عراقي الن زريــاب عراقي 
ونقل هذا الفن من بغداد لالندلس 
وانا فخور بهذه الهوية بان ادمجها 
الى الهويــة العراقية، هذه اللوحة 
قدمناها الول مرة في امللتقى ايضا، 
وختمنا عرضنا بلوحة )الرحى( وهي 
من تصميم االســتاذ عادل لعيبي 
ايضــا، وختمــت عــروض امللتقى 
سيدة املقام العراقي فريدة وكانت 
ملكة على املســرح والتي اشادت 
بفرقتنا ومــا قدمنــا النها كانت 
تشهد لوحاتنا من خلف الكواليس 
وهي مستمتعة جدا، وقالت : انتم 
فرقــة جميلة وتســتحق ان متثل 

العراق".

وختم: أحب ان انوه الى اننا توصلنا 
لعقد اتفــاق تعاون مــع املصمم 
العاملي ســيف العبيدي من بغداد 
وهــو املصمــم االول لــدار االزياء 
العراقيــة والذي صمــم لنا عباءة 
عباسية ألننا ألول مرة نقدم لوحة 
أجمل  العباءة من  وكانت  عباسية 
ما ارتديت وكل اجلمهور انبهر بها".

 املهندس والناشــط املدني فراس 
االحمــدي مؤســس ومدير منصة 
إبــداع فــي املانيا حتــدث عن هذا 

الكرنفال الكبير فقال:
ما مييز ملتقى إبداع فــي أملانيا هو 
نوعيــة احلضور واملشــاركني حيث 
أن من يجلــس في مقاعد القاعة ال 
يقلــون فنا وادبا وعلمــا وعطاًء عن 
إبــداع للحديث  من يعتلون منصة 
عن جتاربهم ورســائلهم اإلنسانية. 
شــاركت  عراقيني  مخرجني  قدمنا 
افالمهم مبســابقات دولية او حازت 
على جوائز عاملية مثــل اخملرج نوزاد 
الطويل  الروائي  وفيلمه  شــيخاني 
)تورن( الذي حاز على ٤٦ جائزة دولية 
واخملــرج علي كــرمي وجتربــة أفالمه 
على  حازت  حيــث  القصيرة  الثالث 
عدة جوائز كذلك جتربة اخملرج سهم 

الســينما  في مجال  األولى  الغبان 
واخيــرا مت العــرض األول للفيلــم 
االمنيشــن القصير )كالينا املوصل( 
وهو فيلم ثالثــي األبعاد يروي قصة 
راقصة باليه في زمــن داعش، كما 
شــهد امللتقى تواجد شــخصيات 
أملانية بارزة كاخملرج بيترشــبيل مان 
ومديرالتصويررالــف بروننــك احلائز 
على السعفة الذهبية في مهرجان 
كان قبل سنوات،  كذلك مت االحتفاء 
باإلعالمــي العراقي الكبير ســعد 
املســعودي على منصة إبــداع ومت 
عرض ومضات من مسيرته الطويلة 
التي امتدت لعقود في مونتي كارلو 
والعربيــة ومهرجان كان  الدوليــة 
افتتح معرض  الســينمائي. كمــا 
خاص بالفنانة التشــكيلية رشــا 
عكاب حتت عنوان )ريحة الورد( ضم 
اكثر من ٣٠ عمال فنيا يعرض اغلبها 
افتتــاح معرض  ومت  األولــى.  للمرة 
تشــكيلي مشــترك جملموعــة من 
للفنانني وكذلك مت افتتاح بازار فني 
ثقافي شــاركت فيه مجموعة من 
الفنانــات صاحبات األعمال اليدوية 
والعارضني  واملالبس  واإلكسسوارات 

ملنتجات عراقية مختلفة.

سيدة المقام العراقي و"انكيدو"
 يضيئان ليلة عراقيـة في "بولهايم"

في ملتقى ابداع من المانيا..

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

بغداد - الصباح الجديد :
وجهت األمانة العامة جمللس الوزراء، الوزارات واجلهات غير 
املرتبطة بوزارة واحملافظات كافة، بإحياء الذكرى السنوية 

اخلامسة والعشرين لرحيل الرمز الوطني، شاعر العراق 
والعرب، محمد مهدي اجلواهري، بوضع البيت الشعري اآلتي: 

أنا الِعراُق لساني قلبُه ودمي      فراتُُه وكياني منُه أشطارُ 
في أعلى اخملاطبات الرسمية لأليام )٢٤ - ٢٠٢٢/٧/٢٨(.

اجلواهري ولد في 26 متوزعام 1899 وتوفي في 27 من الشهر 
نفسه عام 1997.

عايش اجلواهري ُمنفعالً وُمتفاِعالً مختلف العهود التي مرَّت 
على العراق وما شهده من حتّوالٍت وثوراٍت وانقالباٍت سالت 
فيها الدماء، من بداية احلُكم امللكي مع امللك فيصل األول 

حتى نهايته إثر ثورة 14 متوز1958. بعد ذلك تلّقى دعوة 
إلى مؤمترٍ في أملانيا الشرقية لطلب اللجوء السياسي إلى 

تشيكوسلوفاكيا وأقام في براغ مع عائلته لسنواٍت طويلة 
ليعود عام 1968 قال الشاعر اودونيس عن شعر اجلواهري إننا 

"ال نفهم شعره )اجلواهري( في ضوء هذا التاريخ، على العكس، 
نفهم هذا التاريخ في ضوء شعره."

ابيات للجواهري تعلو 
المخاطبات الرسمية 

في ذكرى رحيله..

في ظل تسارع اخلطوات باجتاه الطاقة املتجددة 
)النظيفة( ، ســعت دول عاملية عديدة، لتقليل 
النفط(   ( الكربونيــة  الطاقة  االعتماد علــى 
حيــث وظفت جــزءا كبيرا من اســتثماراتها 
الوطنيــة، لولوج مســتقبل جديــد لقطاع 
الطاقة املتجددة، يعتمد على اساليب حديثة 
و مبتكرة، معتمدة على مؤشرات عاملية لدعم 

هذا التوجه. 
وقــد خطت دول شــقيقة وصديقــة للعراق 
نحوه هذه التكنلوجيا، بــإرادة و ثقة كبيرة، و 
استطاعت ان تبني شراكات مع دول و شركات 
عاملية رائدة في مجــال الطاقة املتجدده، مثل 
الطاقة الشمســية و طاقة الريــاح و غيرها. 
ان االســتثمارات في الطاقة النووية السلمية 
واالستفادة من جتارب الدول القريبة من العراق 
في هذا اجملال، ســيتيح للعراق خالل السنوات 
العشــرة املقبلة، ان يوجه قطــاع الطاقة في 
العراق الى مستويات جيدة في خفض التلوث 
و تأســيس بصمة بيئية ذات معايير عاملية من 
خالل تطوير املبادرات و الفعاليات و االنشــطة 
ذات الصلة بالتشــجير و الزراعــة و البيئة و 
حتسني استثمار ملف املياه مع دول اجلوار، يضاف 
الى هذه اجملاالت العمل على انتاج الهيدروجني 
بكافة انواعه في العراق باالســتعانة باخلبرات 
الوطنية و العربية واالجنبية املتطورة، كاليابان 

و كوريا اجلنوبية.
ويبقى الســؤال هنا، مدى قرب العراق او بعده 

عن هذه التكنولوجيا ؟ 
ان احلاجة لتطوير هذه االستراتيجية الوطنية 
النتاج الطاقة املتجددة في العراق سيحســن 
من بيئة االعمال و يخلق فرص عمل للعاطلني 
و هذا ينعكس على تطوير موارد الدولة املالية و 
البشرية. و مبا ان العراق نظام احلكم فيه نيابي 
) برملانــي( فتقع على عاتق اللجان املتخصصة 
في مجلس النواب العراقي و منها جلنة النفط 
و الطاقة و جلنة االقتصاد و االستثمار، ان تضع 
في برامجها بناء اســتراتيجية وطنية النتاج 
الطاقــة املتجددة و تقوم احلكومــة العراقية 
بكافة مؤسساتها، و مجلس الوزراء بدعم هذه 
االستراتيجية، الن الوقت ليس بصالح العراق، 
و قــد يأتي يوم يكون فيــه النفط مثل اآلثار او 
التراث حيث يرغب البعض في ان يأخذ الصور و 
املعايدات معه بعد ان تتجاهل االسواق العاملية 
النفط كمصــدر للطاقة، و تدير وجهها باجتاه 

الطاقة املتجددة.

العراق ما بعد النفط 

جواد البوالني 

بغداد - وداد إبراهيم :
تقيم مجموعة "ريشة ولون" للفن التشكيلي معرضها 

السنوي حتت عنوان "امارجي 2 حضارات" في اخلامس عشر من 
الشهر اجلاري وفي بناية املركز الروسي ببيروت ومبشاركة عدد 
من الفنانني العرب وسيشارك من العراق " حيدر علي الالمي، 

ومحمد عباس، وناضر العبودي، ونداء الرسام، وسامر كرمي، 
وعدي حافظ، وانعام محمود"، وستوزع جائزة االوسكار على 

افضل ثالثة اعمال مشاركة.
وقال حيدر الالمي رئيس جمعية "ريشة ولون" لصحيفة 

الصباح اجلديد: اخترنا اسم امارجي ويعني في اللغة 
السومرية "احلرية" لنرفع دائما حضارة العراق وما قدمه 

السومري الذي بنى حضارة العراق من اعمال فنية وتاريخية 
وانسانية وعلمية قبل سبعة االف سنة. 

واضاف: اعطينا احلرية للفنان في املشاركة من دون ان نضع 
شرط حجم العمل واالجتاه واالسلوب واملوضوع وشهدت 
معارضنا في السنوات السابقة مشاركة كبيرة من قبل 
الفنانني. واملعروف ان ساحة الفن التشكيلي في العراق 

شهدت حركة كبيرة بعد جائحة كورونا وعودة حركة الفن 
في الوطن العربي والعالم وصار الفنان يشارك في مهرجانات 

ومعارض داخل العراق وخارجه.

مجموعة "ريشة ولون" في بيروت 

متابعة - الصباح الجديد:
في  يعتمدون  الفنانــون  يعد  لم 
والتمثيلية  الغنائية  إصداراتهم 
إذ وفرت  على شــركات اإلنتاج، 
اإلنترنت فضاًء واســعا  مواقع 
املوهبة  إلبــراز  الفــرص  مــن 
والنجــاح، وهو ما برهنت عليه 
املغنية املصرية بســملة عالء 
أكثر من خمسة  التي حققت 

ماليني متابع على منصة »تيك توك«، 
ولديهــا مجموعــة من املســرحيات 
بانضمامها  أســهمت  التي  واألغاني 
األمريكية  يونيفرســال  شــركة  إلى 

العاملية.
عن هذا بينت عالء »إن تفاعل اجلمهور 
ارتفاع  معي ســبب انطالقي، وبعــد 
مشاهداتي على »تيك توك« أصبحت 

أكثر إلهاماً«. 

كما كشفت عن جديدها قائلة: »لدي 
أغنيــة جديدة بعنــوان »حلو مودك« 
مصرية تعرض على قناة »يو يوميوزك 

أربيا« على اليوتيوب.
ولــدي أغنية »مــا بغينــاه« مغربية 
املغربي محمد  املايســترو  امللحن  مع 
الرفاعي، وأحّضر لطرح أغنيات جديدة 
باللغة العربّيــة الفصحى، وباللهجة 

اخلليجية والعراقية.

وتابعــت: »حبي للغناء كان منذ الصغر، 
لكني بــدأت فعليــاً عــام 2016 وكان 
لعائلتي الفضل األكبر كونهم من أكثر 
الداعمني لي، فقررت أن أصور فيديوهات 
غنائية ألرى ردة فعل اجلمهور، ونصحني 
أبي بتطبيق »تيك توك« وبدأت املشــوار 
وكنت أصور فيديوهات قصيرة، فتفاجأت 
بحب الناس وتفاعلهــم معي ومن هنا 
بدأت فعــالً أزيد من تصويــر فيديوهات 

غنائية بصوتي بواسطة هاتفي احملمول."
وأضافت: »عندها شــعرت أكثر بتعلقي 
بالغناء وبأني قريبة من الناس وكأني في 
بيتي ومع أهلــي بهذا البرنامج، وبعدها 
بفترة بدأت أفتح اليف مباشر على »تيك 
وأتواصــل مع متابعينــي، كوني  توك« 
أحبهم وأسعد بتفاعلهم ومحبتهم لي 
وهو ما أسهم بإيصال صوتي ومشاعري 

للناس.

بسملة عالء: أحّضر أغنيات جديدة باللهجتين الخليجية والعراقية

متابعة - الصباح الجديد:
الثور لشــهر متوز: “الشــمس” في  برج 
بالطاقة والنشــاط خاصة  برجك متدك 
من يوم اإلثنني لألربعاء، حينئٍذ ســتكون 
يقظتك هي العامل الالزم لنجاحك في 

اجلهد. اعمــل في ســكون وابتعد 
بنفســك  االفتخار  عــن 

يومــي  وبإجنازاتــك، 
اخلميس واجلمعة: 

جيــدا  راجــع 
وال  خطواتك 

تستسلم 
للتشتت 
ال  و
تتســرع 

فــي 
أقوالك..

تســعد 
مــع 

األحبــاب 
ء  قا صد أل ا و

هــل  أل ا و
 . ب ر قــا أل ا و

فــي بدايــة واخر 
يوجــد  االســبوع 

استفزاز ويتوجب عليك برج 
الثــور أن تتحكم بعصبيتــك ، وأن تركز 
جهـــودك علـى كـل مـــا هـو ضـروري 

لـك. 
ومع وصول شــهر متوز، ســوف يتأثر برج 
الثــور كثيرا باملشــتري بوضــع احلوت، 

وسينتابك إحســاس بالسعادة، وسوف 
املوضوعات  بخصوص  التوتر  عن  تتوقف 
التي ال تسيطر أعالها. سيغمرك الوئام، 
وسيشعر اآلخرون بهذا أيضاً. وباإلضافة 
إلى ذلك، ســيمكنون من النفوذ عليهم 

ايجابيا.
كما أنه ســوف يكــون وقتا 
التي  للروحانية  مثاليــا 
دفعتم  احملتمــل  من 
إلــى التنازل عنها 
حديثــا. جــرب 
الرسم  األدب’ 
التأمــل  أو 
ملســاعدتك 
العثور  فــي 
على التوازن.

هــذا  فــي 
 ، لشــهر ا

ســتنجح 
عالقتك  فــي 
الرومانســية. 
مولــود  ايضــاً 
اللذيــن  االبــراج 
الوحــدة  يفضلــون 
ملحة  بحاجة  سيشعرون 
للتعــارف باآلخريــن وبنــاء حياة 
اجتماعيــة جيدة. العديــد من اجملازفات 
في انتظــارك. الى من هــم على رابطة 
مــن مواليد ذلك البــرج، ذلك هو الوقت 
األنســب للخطوة الالحقة في عالقتك 

العاطفية.

توقعات برج الثور تموز 2022

بغداد - الصباح الجديد:
اآلثار  هيئــة  رئيس  بحث 
والتــراث ليــث مجيد 
وفد  مــع  حســني 
سســة  مؤ
يــكا  جا
نيــة  با ليا ا
ت  ليــا آ
تطويــر 
لعمل  ا
اآلثاري 

والتراثي 
يخدم  ملــا 
لــح  ملصا ا
بــني  املشــتركة 

اجلانبني.
وقـــدم رئيـــس الهيئـة 
عــن  مفصــالً  شرحـــاً 
يخص  فيما  الهيأة  مشاريــع 
وأعمــال  املتاحـــف  قطـــاع 

التنقيب والصيانـة واملسـح.
 مؤكداً سعـي الهيئة إلى تطوير 
العمل املتحفي مبــا يليق بحضارة 
وادي الرافديــن، فضالً عن فتح آفاق 
اليابانيـــة  جديدة مـــع جايكـــا 
بهـــدف النهـوض بقطـــاع اآلثـار 

والتـراث.

وأشــار الى تواصل الهيئة املستمر 
مع اليابان فــي مجال اآلثار من أجل 
واملهربة بطرق  اآلثار املسروقة  إعادة 
غير شرعية، شاكراً جهود مؤسسة 
جايكا فــي تقدمي أفضــل اخلدمات 

لقطاع اآلثار العراقي.
من جانبه أعرب وفد مؤسسة جايكا 
عن شكره وتقديره العالـــي لرئيس 
الهيئــة على إتاحة هــذه الفرصة 
وبناء  الهيأة،  واالطالع على مشاريع 
وشــائج مــن التعــاون الثنائي بني 

الطرفني. 
وفـــي ختـــام اللقـــاء زار الوفـد 
لالطالع  العراقي  املتحف  قاعـــات 
الرافدينية عبر  آثار احلضارة  علـــى 
واألكدية  السومـــرية  القاعـــات 
والبابليـة واآلشـوريـة واإلسالميـة. 
وأبــدى الوفد إعجابه الشــديد مبا 
معروض مـــن آثــار مهمــة ونادرة 
علمت اإلنسـانية الصناعة والزراعة 
والكتابة واملوســيقى وأسس احلياة 

العامة.

تعاوٌن عراقيٌّ يابانيٌّ لتطوير
 العمل اآلثاري والتراثي
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