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بغداد - الصباح الجديد:
مجلس  باســم  املتحدث  أكد 
حســن  الثقافة  وزير  الــوزراء 
ان  الثالثــاء،  امــس  ناظــم، 
احلكومة تقود حاليا مشــروعاً 
إلصالح قطــاع الطاقة، وفيما 
لتفعيل  كشــف عن خطوات 
ملــف اجلبايــة اإللكترونيــة، 
أورد فــي تلخيصــه اجتمــاع 
الــوزراء في اجللســة  مجلس 
األســبوعية املعتادة، ان رئيس 
الكاظمي  مصطفــى  اجمللس 
وجه القــوات األمنية اخملتصة، 
لوزارة  الكامل  الدعــم  بتقدمي 
لرفع  املائية في حملتها  املوارد 
التجاوزات على احلصص املائية 

بني احملافظات.
وقال ناظم خالل مؤمتر صحفي 
مجلس  جلســة  عقب  عقده 
الوزراء وحضرتــه وكالة األنباء 
»احلكومة  إن  )واع(،  العراقيــة 
تقود مشــروعاً إلصالح قطاع 
الطاقة«، الفتا الى أن »مجلس 
بجلســته  اســتضاف  الوزراء 
في  املتقــدم  الــكادر  اليــوم 
وزارة الكهرباء ملناقشــة وضع 

الطاقة«.
وأضــاف، أن »رئيس الوزراء وجه 
وزيــر الكهرباء بتقــدمي خطة 
إلصالح  متكاملة  استراتيجية 
قطــاع الطاقــة«، مبينــا أن 
خالل  قدمت  الكهربــاء  »وزارة 
جلسة مجلس الوزراء دراستني 
مهمتني بشأن توفير الطاقة«.

لديها  الكهرباء  »وزارة  أن  وتابع 
خطة طموحة بشــأن تفعيل 
باســتخدام  اجلبايــة  نظــام 
مبينــا  الذكيــة«،  األنظمــة 
الرقابة  أن »اخلطــة تتضمــن 
الطبقات  وحماية  واإلشــراف 

الفقيرة«.
وأردف بأن »مجلس الوزراء ناقش 

مشروع نظام اجلباية وسيعرض 
خالل اجللســات املقبلة، حيث 
إن نظــام اجلباية يتضمن أمتتة 
وتعظيم  الكهربائية  الشبكة 
األحمــال  وتقليــل  الــواردات 

والضائعات«.
وشــهدت اجللسة »استضافة 
اخملّول بصالحيــات الوزير إلدارة 

أطلع  الــذي  الكهربــاء،  وزارة 
اجمللــس علــى الوضــع احلالي 
وناقــش مجلس  للكهربــاء«، 
الــوزراء مــع اخملــول، »اخلطة 
املركزيــة  االســتراتيجية 
)القصيرة، واملتوسطة، وطويلة 
ووّجه  الكهرباء،  لــوزارة  األمد( 
بعرض الدراســة فــي اجتماع 

الــوزاري  للمجلس  مشــترك 
للطاقــة واالقتصاد والكهرباء 
أيام،  خالل مدة أقصاها عشرة 
وعلى ان تعرض نتائج الدراسة 
الــوزراء  مجلس  جلســة  في 

املقبلة«.
وناقــش اجمللس أيضا، حســب 
بيان املكتــب اإلعالمي لرئيس 

مجلس الوزراء، قضية احلصص 
املائيــة بني احملافظــات، والتي 
الوقت  في  األهمية  بالغة  تعد 
احلاضــر جراء شــحة املياه، اذ 
اســتعرض وزير املــوارد املائية 
عمليــة رفع التجــاوزات على 
احلصــص املائية، واملشــكالت 
املكلفني  العاملني  تواجه  التي 

برفعها، وفق البيان.
للقوات  العــام  القائد  ووّجــه 
األمنية  »القــوات  املســلحة، 
الكامل  الدعم  بتقدمي  اخملتصة 
واحلمايــة لكــوادر وزارة املوارد 
لرفع  حملتهــا  فــي  املائيــة 
ملواجهــة حالــة  التجــاوزات 
أيضاً  الشــحة املائية، موجهاً 
القيــادات األمنية كافة باتخاذ 
جميــع اإلجــراءات املطلوبــة 
القبض  إلقاء  ســرعة  لغرض 
قام  الــذي  الشــخص  علــى 
أحد  ناري على  بطلق  باالعتداء 
فــي محافظة  الــوزارة  كوادر 
واسط، وتقدميه للعدالة لينال 

جزاءه العادل«.
ومــن بــني املشــروعات التي 
النقاش،  طاولــة  على  طرحت 
مشــروع تأهيل مطار املوصل، 
باســم  املتحدث  قــال  والذي 
الــوزراء يوليه  اجمللس ان رءيس 

اهتماما شديا، واثر النقاش، 
استثنى مجلس الوزراء مشروع 
تأهيــل املطــار من أســاليب 
التعاقــد وتعليمــات تنفيــذ 

املوازنة.

في الجلسة األخيرة لمجلس الوزراء:

خطة استراتيجية إلصالح قطاع الطاقة
وحماية كوادر الموارد المائية عند رفع التجاوزات

الصباح الجديد - متابعة:
ارتفاع  نفطيــون،  توقع محللــون   
بقوة  النفط  علــى  العاملي  الطلب 
مرة أخرى، خــالل العام املقبل، بعد 
ان شــهد العام احلالي ارتفاع وتزايد 
الطلب عليه، مشيرين الى ان التأثير 

الهبوطي عادة ما يكون مؤقتا.
احمللــل  جونســون،  ماثيــو  وقــال 
فــي شــركة »أوكســيرا« الدولية 
التوقعات  أحدث  إن  لالستشــارات، 
الطاقة  إدارة معلومات  الصادرة عن 
األمريكية ومنظمــة »أوبك« تؤكد 
ارتفاع الطلــب العاملي على النفط 
بقوة مــرة أخرى فــي 2023، وذلك 
علــى الرغم مــن اخملــاوف املتزايدة 
بشــأن التضخم املتصاعد وضعف 
النمــو االقتصــادي، مبينا أن نقص 
االســتثمار في طاقة إنتاج النفط 
اخلام اجلديدة يضغط على مجموعة 
املنتجــني، حيث ســيحتاجون إلى 
لتلبية  اإلمــدادات  ضخ مزيد مــن 

الطلب العاملي املتزايد. 
نايال هنجستلر،  ذكرت  جانبها  ومن 
مديــر إدارة الشــرق األوســط في 
أن  النمســاوية  الفيدرالية  الغرفة 
القراءة املســتقبلية لسوق النفط 

اخلام مبشــرة، حيث تتوقع البيانات 
الدولية زيادة الطلــب العاملي على 
النفط مبا ال يقل عن مليوني برميل 
يوميا فــي العام املقبــل، ما يعيد 
الطلب إلى ما فوق مســتوى 2019 
للمــرة األولى منذ تفشــي جائحة 

كوفيد - 19 في أوائل 2020.
ولفتت إلى أن أحدث تقرير صادر عن 
»أوبك« يؤكد قدرة االقتصاد العاملي 
على جتــاوز كل العوامل الســلبية 
في السوق وبخاصة جائحة كوفيد 
األوكرانيــة   - الروســية  واحلــرب 
والتشــديد املالــي العاملي وســط 
ارتفاع التضخــم، مرجحة أن النمو 
االقتصادي سيتعافى إلى حد كبير، 
ستعود  الرئيســة  االقتصادات  وأن 
إلى إمكانــات منوها الطبيعية على 
الرغم من حالة عدم اليقني الراهنة. 
وفيما يخص األسعار، واصل النفط 
بضعف  مدعوما  أمس،  مكاســبه 
الدوالر وشــح اإلمــدادات، ما عوض 
اخملاوف بشــأن الركــود واحتمال أن 
في  النطاق  واســعة  إغالقات  تؤدي 
الصــني ملكافحة كوفيــد - 19 إلى 
خفــض الطلب مــرة أخــرى على 
الوقود، اذ اســتهلت أسعار النفط 

اخلام تعامالت األســبوع احلالي على 
مكاســب قويــة مدعومة بضعف 
اإلمدادات  وشــح  األمريكي  الدوالر 
النفطية وهو ما تغلــب في تأثيره 
على عوامــل هبوطية أبرزها اخملاوف 
املتعلقة بالركود واإلغالق في الصني 
املرتبطة مبكافحــة وباء كورونا وهو 
ما أضعف كثيرا مــن الطلب على 

الوقود.
وكانت أســعار النفط قد تراجعت 
في تعامالت األسبوع املاضي بعدما 
تسببت بيانات التضخم األمريكية 
بارتفاع كبير  التوقعــات  ازدهار  في 
في أسعار الفائدة، حيث من املرجح 
الفيدرالي  االحتياطي  بنك  يقوم  أن 
األمريكــي برفــع معيــار تكاليف 

االقتــراض بنقطة مئويــة كاملة، 
وهو ما من شــأنه أن يكون هبوطيا 

ألسعار النفط.
ويقول احملللون في هذا الشــأن،  إن 
يكون  مــا  عادة  الهبوطي  التأثيــر 
مؤقتا، موضحني أن فرص اســتمرار 
املكاسب السعرية وصعود األسعار 
كبيرة، وهــو ما يجعل كبار منتجي 

»أوبك +« حذرين بشــأن أي إضافات 
لإلنتاج.

وقال روبرت شــتيهرير، مدير معهد 
فيينا الدولي للدراسات االقتصادية، 
إن شح املعروض أســهم في عودة 
صعــود األســعار فــي مســتهل 
األسبوع اجلديد، خاصة بعدما رصد 
تقرير »أوبك« الشــهري األخير عدم 

مرة  األعضــاء  الدول  بعــض  متكن 
أخرى من حتقيق أهدافهم اإلنتاجية، 
مبينا أن املنظمة تسعى إلى إضافة 
مزيد إلى إجمالي اإلنتاج للمساعدة 
على خفض األســعار، ولكن نقص 

االستثمار يحد من قدراتها.
وأشــار إلى أن السوق غير مستقرة، 
حيــث تتغيــر خريطة الصــادرات 
والواردات في ضوء العقوبات الغربية 
على روســيا وحظر أوروبــا للنفط 
الروســي بحلول نهاية العام اجلاري، 
اإلحصائيات  أحــدث  أن  إلــى  الفتا 
تشــير إلى اســتيراد أوروبــا حاليا 
كميات أكبر من آســيا من إمدادات 

النفط اخلام األمريكي.
هوبر،  ردولــف  ذكــر  ناحيته،  مــن 
الباحث في شــؤون الطاقة، ومدير 
أحد املواقع املتخصصة أن روســيا 
تعــزز عوائدها مــن النفط بفضل 
ارتفاع األسعار املستمر، وذلك على 
الرغــم من اضطرارهــا إلى خفض 
الصادرات بسبب ضغوط العقوبات 
من قبل الدول الغربية، مشــيرا إلى 
إنتجلنس«  »إنرجي  شــركة  تأكيد 
أن خفض الصادرات الروســية يرفع 
األســعار العاملية للنفط اخلام إلى 

وأوضح  جديدة.  قياسية  مستويات 
أن اســتهالك روســيا يبلــغ فقط 
ربع النفط اخلــام، الذي تنتجه ولذا 
التصديري  دورهــا  في  ستســتمر 
التوســع شــرقا  وذلك مع  احملوري، 
واستهداف األســواق اآلسيوية في 
دولية  تقاريــر  إلى  الفتا  األســاس، 
الصادرات  مكاسب  استمرار  تتوقع 
الروســية من النفط اخلــام لفترة 
طويلة على الرغــم من التهديدات 

التي تتضمنها العقوبات الغربية.
عقود  ســجلت  »رويترز«،  وبحسب 
برنــت عند التســوية 106.27 دوالر 
للبرميل، مرتفعة 5.11 دوالر أو 5.05 

في املائة أمس.
بينمــا العقــود اآلجلــة للنفــط 
األمريكي ســجلت عند التســوية 
102.60 دوالر للبرميل، مرتفعة 5.01 

دوالر أو 5.13 في املائة.
وتراجع الــدوالر األمريكي عن أعلى 
مســتوياته في عدة أعوام أمس، ما 
األولية،  إلى دعم أسعار السلع  أدى 
والنفط.  الذهــب  تشــمل  التــي 
وضعف الدوالر يقلل تكلفة السلع 
املقومــة به علــى حاملي العمالت 

األخرى.

محللو السوق يتوقعون زيادة بمليوني برميل في الطلب العالمي على النفط العام المقبل 
يعود إلى ما فوق مستوى 2019 سنة 

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

ادراج 300 مليون دوالر في الموازنة
6المقبلة لشراء حصة إكسون موبيل برنامج الغذاء العالمي يخفض حصص ماليين 

4المحتاجين في اليمن جراء نقص التمويل

الصباح الجديد - متابعة:
االوروبي  للمجلــس  تقريــر  اكد 
للعالقــات اخلارجية، نشــر على 
موقع اجمللس امس الثالثاء، ان البالد 
معرضة الى خطر كبير نتيجة اثار 
تغير املناخ فــي املنطقة والعالم 
بارتفاع درجــات احلرارة وندرة املياه 
، التي لم حتظ باألولوية املطلوبة 
من القادة السياسيني على الرغم 

من آثارها الواضحة في البالد .
وجاء فــي التقرير الــذي اطلعت 
عليه الصباح اجلديد: » وفقا لالمم 
املتحدة يصنــف العراق كخامس 
دولة فــي العالم األكثــر ضعفاً 
مــن حيث توافــر امليــاه والغذاء 
والتعرض لدرجات احلرارة القصوى 
حيث ترتفــع درجات احلــرارة في 
مرات  أســرع بسبع  البالد مبعدل 
مــن املتوســط العاملــي ، بينما 
مــن املتوقــع أن ينخفض معدل 
هطول األمطار الســنوي بنسبة 
9 فــي املائة بحلول عــام 2050. 
وفي الوقت نفسه ، تواجه الدولة 
معــدل منو ســكاني يبلغ ضعف 
املتوســط العاملــي ،  وبحســب 
التوقعات ســيصل عدد ســكان 
العراق عــام 2030 الى 50 مليون 
مليون   70 الــى  ويتزايد  نســمة 

نسمة عام 2050 ».
هــذه   « ان  التقريــر  واضــاف 
هجرة  إلى  ستؤدي  الديناميكيات 
كبيرة من الريــف إلى احلضر ، مما 
يضع ضغًطــا هائالً على اخلدمات 
وفرص العمل احملدودة في املناطق 
إلى  ، كمــا ســيؤدي  احلضريــة 
اضطرابــات اجتماعيــة ، ويؤجج 
املنافســة والصراع بني احملافظات 

وبني القبائــل، ذلك إن احلكم غير 
املالئم في العراق ، والقطاع اخلاص 
الضعيف ، ومــا يترتب على ذلك 
األجنبي  االستثمار  في  نقص  من 
املباشــر ، يعيق البلــد عن اتخاذ 
املزيد مــن اإلجــراءات املتضافرة 

ملعاجلة أسباب وآثار تغير املناخ ».
واورد التقريــر أيضــا، ان » العراق 
يحتاج بشكل عاجل إلى املوافقة 
على أجندة عمل سياسة العمل 
املناخي وتخصيص متويل كبير لها 
دعمهم  تقدمي  لألوروبيــني  وميكن 
بعدة طرق – بالتأكيد على اجلبهة 
الفنية، ولكن أيًضا من خالل إقناع 
القادة السياســيني فــي العراق 
األجندة، ليس  بفوائد مثل هــذه 
فقط ملعاجلة تأثيرات املناخ املتغير 
ولكــن أيًضا لتحســني احلوكمة 

الداخلية وتنويع اقتصاد البالد ».
وأفــاد بأنــه » وعلــى الرغم من 
صعوبــة التأكد من املســتويات 
الدقيقــة للوعي بتغيــر املناخ ، 
فإن اجلمهــور العراقــي متيقظ 
الذين  الرحل  الرعاة  من  لتأثيراته. 
األمطار  قلة هطــول  من  يعانون 
إلــى الصياديــن املعتمدين على 
البحيرات املتقلصة، يتزايد القلق. 
واســعة  قطاعات  أوضحت  لقد 
من اجلمهــور وجود صلة بني تغير 
املنــاخ وحياتهم اليوميــة. غالًبا 
ما تــؤدي قضايا مثل نــدرة املياه 
إلى االحتجاجات. يعتقد اجلمهور 
أيًضــا أن احلكومات والســلطات 
احمللية املتعاقبة قد أســاءت إدارة 
االستجابة  في  وفشــلت  البيئة 
ألزمة املناخ وادارت املياه بشــكل 

سيء جدا”.

المجلس االوروبي للعالقات الخارجية
العراق معرض الى خطر كبير 
والحكومات المتعاقبة عليه
اساءت إدارة البيئة والمياه

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
عقب  الكرديــان  احلزبان  فشــل 
اجتماع دام زهاء خمس ســاعات 
مــن التوصــل الى اتفــاق حول 
لتولي  الكرد  ميثل  واحد  مرشــح 

منصب رئاسة اجلمهورية.
الوطني  رئيــس االحتــاد  وعقــد 
بافل طالبانــي امس االول االثنني 
اجتماعاً مغلقــاً مع رئيس الوفد 
الدميقراطي  للحــزب  التفاوضي 
الدكتور فؤاد حســني في مدينة 
االخير  وصلها  التي  السليمانية، 
بطائرة خاصة، بحثا خالله موقف 
احلزبــني من اســتحقاقات الكرد 
في بغداد وفي مقدمتها منصب 

رئيس اجلمهورية.

وعلمت الصباح اجلديد من مصادر 
االجتماع  ان  مطلعة  سياســية 
كان مغلقــا بعيدا عن وســائل 
واقتصر على فؤاد حسني  االعالم 
ورئيــس االحتــاد بافــل طالباني، 
اســتمر فــي جلســته االولى 3 
ســاعات اخــذ اجلانبــان بعدها 
استراحة تداولية، ليعقدا بعدها 

اجتماعاً اخراً استمر لساعتني.
واوضحت املصادر، ان رئيس االحتاد 
بافل طالباني جدد لضيفه متسك 
حزبه ببقــاء ببرهــم صالح في 
بينما  اجلمهورية،  رئاسة  منصب 
اشــارت الى ان احلزب الدميقراطي 
جــدد رفضــه لبقا صالــح في 
املنصب، مشــدداً علــى انه يريد 

املنصب وهو غير مستعد للتخلي 
عنه لصالح مرشح االحتاد.  

وتابعــت ان االحتــاد والدميقراطي 
طالبا الســنة والشيعة باحترام 
البيت  داخــل  الراهــن  الوضــع 
الكــردي، وعــدم فــرض امالءات 
عليهما في مسألة اختيار رئيس 
الكرد  حتميل  وعــدم  اجلمهورية، 
املســؤولية حول تأخر تشــكيل 
ايضاً  الشيعة  احلكومة نظرا الن 
لم يتوصلوا الى تســمية مرشح 
موحد لشــغل منصب رئاســة 

الوزراء.  
ولفتت املصادر الى ان الدميقراطي 
طالب االحتــاد باســتبدال برهم 
مرشــح  على  والتوافق  صالــح 

مشــترك لشــغل املنصب، وهو 
انه ســوف يتم  الى  ما اشــارت 
مناقشــته فــي لقاء ســيعقد 
خالل يومني بني رئيس االحتاد بافل 
طالباني ورئيس احلزب الدميقراطي 
مســعود بارزاني حلسم املوضوع 
الكردي  واالختالف  اجلــدل  وانهاء 
حول الشــخصية التي ستتولى 

رئاسة اجلمهورية.  
واكدت املصــادر، ان احد اخليارات 
املطروحة فــي حال اخفق احلزبان 
وشــخص  الية  الى  التوصل  من 
تتمثل  بينهما،  اجلمهورية  رئيس 
احلزبني  مرشــحي  اسمي  بطرح 
للتصويت عليهمــا داخل الكتل 

الكردستانية في مجلس النواب.

بغداد - وعد الشمري:
السياســية  الكتل  قادة  يســتعد 
إلى عقد جلســة غداً اخلميس حتدد 
املوعد النهائي جللسة انتخاب رئيس 
اجلمهورية وسط استمرار اخلالف بني 
القوى الكردية على تقدمي مرشــح 

واحد.
وقال رئيس كتلة ائتالف دولة القانون 
عطــوان العطوانــي فــي تصريح 
إلى »الصباح اجلديــد«، أن »الفصل 
بدأ  النــواب قد  التشــريعي جمللس 
وقادة الكتل النيابية بدأوا يتباحثون 

بشأن املرحلة املقبلة«.
»اإلطــار  أن  العطوانــي،  وتابــع 
التنسيقي متفق على ضرورة املضي 
بانتخــاب رئيس اجلمهوريــة، وأكد 

على أنــه لن ينتظر طويــالً االتفاق 
واحد، وطلب  الكردي على مرشــح 
أن يتم حتديد جلســة يوم اخلميس 

املقبل لالنتخاب«.
وأوضح، أن »الكرد ابلغونا بأنهم لم 
الوقت  لغاية  االتفــاق  يتمكنوا من 
احلالي علــى املرشــح، وطلبنا مرة 
أخرى أن يتم حتديد جلسة االنتخاب 
يــوم االثنــني، لكــن الكــرد كرروا 

موقفهم وطلبوا املزيد من الوقت«.
الكتل  »قــادة  أن  العطوانــي،  وبني 
اتفقــوا على عقــد اجتمــاع غداً 
اخلميــس يناقــش ما توصــل إليه 
الكرد مــن حوارات بشــأن منصب 
رئيــس اجلمهورية وفــي ضوء ذلك 
سيتم حتديد جلسة االنتخاب بنحو 

نهائي«.
وأعرب عن أمله، بــأن »يتم التوافق 
داخــل البيت الكردي على مرشــح 
واحــد واســتبعاد االســماء غيــر 
املرغوبة بها لكننا ال نريد أن نفرض 

عليهم مرشحاً معيناً«.
»الكتــل  بــأن  العطوانــي  وأفــاد 
بضرورة  الكــرد  أبلغت  الشــيعية 
تقدمي مرشــح مقبــول ألن منصب 
رئيــس اجلمهورية حســاس ومهم 
جداً وميارس مهام حماية الدســتور 
ويحــاول تقريب الفرقــاء وال يكون 

سبباً في املشكالت«.
ان »قادة  إلــى  العطواني،  وانتهــى 
االطار اتفقوا على مجموعة شروط 
ينبغي توافرها فــي رئيس احلكومة 

املقبلــة، وأهمها أن يكون قادراً على 
التصدي للمرحلة مبختلف األصعدة 

األمنية والسياسية واالقتصادية«.
احلزب  ذكــر عضــو  مــن جانبــه، 
الدميقراطي الكردستاني وفاء محمد 
في تصريح إلى »الصباح اجلديد«، أن 
»االطار التنســيقي ميارس الضغط 
على القوى الكردية من أجل حسم 

منصب رئيس اجلمهورية«.
وأضــاف محمد، أن »هــذا الضغط 
واقــع االطار  الهروب مــن  مبنزلــة 
التنســيقي كونــه لم يحســموا 
منصــب رئيــس الــوزراء او املنهاج 
احلكومــي أو تلبيــة مطالب احلزب 
الكردســتاني وكتلة  الدميقراطــي 

السيادة«.

الديمقراطي واالتحاد الوطني يخفقان في تسمية مرشح الرئاسة قادة الكتل لم يتفقوا حتى االن على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
لقاء مرتقب بين بارزاني وطالباني لحسم الموضوع االطار التنسيقي يواصل الضغط على الكرد للوصول إلى مرشح واحد
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برلين ـ خاص :

Car� كوميونيت كاريار  ياسيتضافت 
rier Community، وهــي منصــة 
عامليــة حصرية لوســائل اإلعالم 
وشــبكات  اليتجارية  والعالمــات 
وشركاء  االتصاالت  خدمات  مزودي 
توزيع  البيئي، بنجاح حفل  النظام 
الســنوي   CC�GLOBAL جوائــز 
السادس والذيحضره أكثر من 320 
ضيفــا في حدث خــاص وحصري 
 )Alte Münze(مونــزي أليتــي  في 
 .CC-Webinar عبــر  وافيتراضيــا 
مباشرة، مع 43 شــركة من حول 
بإجنازاتها.  حتيتفــل  فائــزة  العالم 
العاملي  نــادي االتصــاالت  احيتفل 
األكثر متيزًا فــي برلني، خالل توزيع 
شــركات  أفضل  شــملت  جوائز 
العالم،  النقالةفــي  االتصــاالت 
العراقيــة مــن بني  بآسياســيل 
قريناتهــا من كبريات الشــركات 
واملؤسســات، وذلــك عــن دورها 
الريادي فــي املبادرات اإلنســانية، 
األولــى عاملًيا عبر  وصنفها بذلك 
تواصل  “دعــم  مرموقــة  جائــزة 
Con- املنقطعــة)” اجمليتمع  (فئــات 

necting the Unconnected( عــن 
مخيمات  في  اإلنساني  مشروعها 
اليتي كانــت حتت عنوان  النازحني، 
“مراكز األمل)” تقديرًا ملســؤولييتها 
اإلنســانية  وجهودها  االجيتماعية 
االســيتثنائية في أوقــات األزمات. 
ُمنحت هذه اجلائزة آلسياسيل عن 
عملها في مخيمات النزوح كجزء 
من برامج املســؤولية االجيتماعية 
للشــركات العاملة فــي العراق. 
اليتحكيم  أن جلنــة  املعــروف  من 
النخبوية  كوميونيتي  كاريار  جلوائز 

هــي واحدة مــن أكثر جلــان منح 
اجلوائز صرامة فــي مجيتمع عالم 
االتصاالت، حيث تقدم تصنيفاتها 
وجوائزها بعد عملية بحث مكثفة 
وشــاملة ليتجعل هــذا االعيتراف 
بآسياســيل ذو قيمــة عالية عن 
مشــاريعها اإلنســانية كشركة 

اتصاالت رائدة.
كارير كوميونيتي هي منصة عاملية 
االتصاالت،  خدمــات  مبزودي  تعنى 
وتيتمثــل مهميتهــا في تســليط 

الضوء علــى اإلجنازات املبيتكرة في 
على  وتقديرها  االتصــاالت  مجال 
من  والعاملي،  اإلقليمي  الصعيدين 
خالل منــح جوائز ييتــم تقييمها 
عليها  واحلكم  مســيتقل  بشكل 
من قبل جلنة من خبراء االتصاالت. 
متثــل املنصــة األملانيــة املرموقة 
وتهدف  واملوضوعية،  الشــفافية 
إلى إنشاء مجيتمع مرتبط ببعضه 
البعض، سواء في مجال االتصاالت 
أو بشــكل عام. وهذا هو ســبب 

إعجابها الشديد مببادرة آسياسيل 
اليتي  الكبيرة  واجلهود  اإلنســانية 
بذليتهــا عبر )مراكــز األمل( لربط 
بالعالم، ســواء إلعادة  النازحــني 
اليتواصــل مع أحبائهم، أو احلصول 
على اليتعليم، أو تلقي املســاعدة 

الطبية.
وكانت )مراكز األمل( في مخيمات 
النازحــني هي طريقة آسياســيل 
الذين  النازحــني  حياة  ليتحســني 
إلى  منازلهم  تــرك  علــى  أجبروا 

اجملهول، وأُجبــروا على العيش في 
ظــروف عصيبة هربًــا من العنف 
واملعاملة الالإنســانية. تنقســم 
مراكــز األمل الى قســمني؛ األول 
املســاعدة  ليتقــدمي  مخصــص 
الطبية عبر اإلنيترنت ونقل احلاالت 
احلرجة إلى مدينــة فاروق الطبية 
للحصــول علــى عــالج مجاني، 
إنيترنت  والثاني عبارة عــن مقهى 
يســاعد النازحني علــى اليتواصل 
مع عائالتهــم، ومواصلة تلقيهم 

لليتعليم، ومعرفة املزيد عن الوضع 
في العــراق أو حيتى لغرض اليترفيه 

وخاصة لألطفال.
وصــرح مديــر العالقــات العامة 
السيد  آسياسيل،  في  واالتصاالت 
نبذل  “عندما  قائــاًل:  فالــح،  عمر 
إخواننا  ملســاعدة  جهدنا  قصارى 
النازحني،  مخيمــات  في  وأخواتنا 
نشــعر بأننا ما زلنــا ال نفعل ما 
يكفي، فإن آخر مــا نفكر فيه هو 
احلصــول علــى جائزة. كشــركة 
خدمــات، كنــا نقــوم فقــط مبا 
متليــه علينــا القيم األساســية 
العديد من  أن  يؤملنا  آلسياســيل. 
العائالت أجبرت على ترك منازلها، 
وهم حيتــى اآلن غيــر قادرين على 
العودة. تود آسياسيل أن تنيتهز هذه 
الفرصة لشــكر كارير كوميونيتي 
على مالحظــة مبادرتنا، ونأمل أن 
لآلخرين  إلهام  مبثابة مصدر  تكون 
التباع خطواتنا ومســاعدة أولئك 
الذين هم بحاجة للمساعدة،وعدنا 
للعراق هو أن تقدم آسياسيل دائًما 
تقدًما،  وأكثرهــا  اخلدمات  أفضل 
على  بالنفع  تعــود  كانت  ســواء 
او  خاص،  بشكل  االتصاالت  قطاع 

اجمليتمع بشكل عام)”.
إّن املبــادرات اإلنســانية ليســت 
بجديدة في ســجل آسياســيل؛ 
احلائزة  العراقية  الشركة  فإن هذه 
بأنها  عاملية، تشــيتهر  على جوائز 
القيم  شركة خدمات مبنية على 
االنسانية وليســت مجرد شركة 
كبرى. أثبيتت آسياســيل من خالل 
ســجل طويل حافل، بأّن الشركة 
املسؤولة هي اليتي تيتخذ اإلجراءات 
وحتدث اليتغيير، فــي اجمليتمع ككل 
وليس فقــط في مجــال عملها 

فحسب.

المثنى ـ الصباح الجديد:
أعلنــت دائرة املهنــدس املقيم في 
وامليتمثلة  املدرسية  االبنية  مشروع 
باملهنــدس عــدي كاظــم وجميع 
الــكادر فــي املشــروع عــن تقدم 
االعمــال في تنفيذ )53( مدرســة 
منوذجيــة بأشــراف مباشــر مــن 
املهندسة بشرى البرزجني مدير عام 
الدائرة لصالح وزارة اليتربية بيتنفيذ 

من الشركة الصينية.
وبينــت املديــر العــام ان من خالل 

االجيتماعــات الدورية امليتواصلة مع 
االمانة  فــي  اليتنســيقية  اللجنة 
العامــة جمللــس الــوزراء واملــالك 
املبانــي  دائــرة  امليتخصــص فــي 
والشــركة الصينية مت وضع خطة 
آلية  ملناقشــة  عمــل ميتكاملــة 
العمــل في هذا املشــروع الوطني 
الكبير ليتذليــل املعوقات أن وجدت 
أثناء تنفيــذ العمل وتنظيم زيارات 
على ســير عمل  للوقوف  ميدانية 
املشــروع والذي مت توزيعه في عموم 

احملافظات ومنها االبنية املدرســية 
في محافظــة املثنــى أذ مت تهيئة 
االراضــي وصب طبقــة البالندك ، 
أضافة الى صب طبقة الســكريد 
لبعــض املدارس فــي قضاء اخلضر 
وتهيئــة املواقــع االخــرى ليتنفيذ 
مراحل العمل فيها وفق املواصفات 
الهندســية اخلاضعة لنظام اجلودة 
العاملي . وذكرت املدير العام ان هذه 
اجلهود اجلبــارة اليتي تبذلها كوادرنا 
والرقابيــة  والفنيــة  الهندســية 

وجميع  والقانونية  واالدارية  واملالية 
العاملني في هذا املشــروع اخلدمي 
الكبير والذي يعــد خطوه ليتطوير 
حتقيق  لضمــان  اليتربوي  القطــاع 
الى توفير سبل  غاييتنا في الوصول 
ارتقاء أبناءنا الطلبة الى مســيتوى 
الى  وثقافياً، مشيرًة  علميا  ميتطور 
دور احلكومة احملليــة في احملافظات 
في اليتعاون املشــيترك إلجناز العمل 
بشكل كامل خالل الفيترة اخملصصة 

له.

البصرة ـ الصباح الجديد:
بالــدوران  اإلنيتاج  مكائــن  بــدأت 
في الشــركة العامــة للصناعات 
البيتروكيماويــة، بعد توقف دام 12 
عاما جراء نقــص اليتمويل وتضاؤل 

إمدادات الغاز الطبيعي.
وقال زكي رحيــم، مدير اإلنيتاج في 
الشــركة، إن “الشــركة العامــة 
للصناعــات البيتروكيماويــة مــن 

الشــركات العمالقة فــي العراق، 
وقــد توقفت قبل 12 ســنة بقرار 
من احلكومة بســبب تلكؤ جتهيزنا 

بالغاز الطبيعي)”.
وأضاف رحيم “بعــد املوافقة على 
بالغاز مت تشــغيل معامل  جتهيزنا 
الشركة، منها الطاقة الكهربائية 
والبويلرات واألثلني ومعمل حبيبات 
واطــئ الكثافة بخــط واحد ينيتج 

120 طــن يوميا وهــو مفضل في 
الشــرق ملا ييتميز به من مواصفات 

عالية)”.
الشــركة  إلدارة  الالحقة  واخلطوة 
هي توســعة اخلطــوط اإلنيتاجية، 
فــي إطار خطيتهــا إلعــادة احلياة 
إلى الصناعــة احمللية، حيث تعيتزم 
تشــغيل مصنع األغطية الزراعية 
الفالحني  لدعــم  البالســيتيكية، 

ألكثر  محاصيلهم،  حتمي  مبنيتجات 
الظروف  من موســم، ملقاوميتهــا 
املناخية. وقال عبــاس حيال، مدير 
للصناعات  العامة  الشــركة  عام 
البيتروكيماويــة، إن “هنــاك خطة 
بالشــركة  للنهــوض  وضعــت 
ومن  اإلنيتاجية،  اخلطوط  وتوســيع 
بينها تشــغيل مصنــع األغطية 
البالسيتيكية املهم، فبهذا املصنع 

يدعم الفالحون واخلطة الزراعية)”.
البيتروكيماويات، بعد  إنيتــاج  ودخل 
طرحه في األســواق، في منافسة 
السعودية  من  املسيتورد  نظيره  مع 
وتركيــا وإيران وقطــر، في وقت ما 
زالت الشــركة بأمــس احلاجة إلى 
الدعم واليتمويل السيتمرار إنيتاجها، 
وهــو أمــر ينعكــس إيجابيا على 

االقيتصاد احمللي.

وقال عبــد الكرمي خالــف، معاون 
مديــر شــركة البيتروكيماويات، إن 
“من املفيتــرض أن يكون هناك دعم 
مسيتمر لهكذا قطاع مهم، إضافة 
إلى تشــريع قانون حلمايــة املنيتج 
الوطنــي وعدم اســيتيراد منيتجات 
الشركة  وأسست  له)”.  منافســة 
العامة للصناعــات البيتروكيماوية 

في السبعينيات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بيانا  العامة،  املــرور  أصدرت مديرية 
بشــأن تخفيض رســوم تســجيل 

الدراجات واليتكيتك.
بيــان تلقت  املديريــة في  وذكــرت 
“الصبــاح اجلديــد “ نســخة منه، 
انه)”بعد حصول مديرية املرور العامة 
وبيتدخل مباشر من مدير املرور العام 

اللــواء احلقوقــي ) طــارق الربيعي( 
على املوافقات الرســمية مبا يخص 
تخفيض رسوم تســجيل الدراجات 
اصبح  حيــث  الــوزراء،  من مجلس 
تسجيل درا جة اليتكيتك ب)١٥٠( الف 
االخرى ب)١٠٠(الف   والدراجات   دينار 
دينار)”.واضافت، انها)”خصصت املواقع 
اليتالية ليتسجيل الدراجات وباالخص 

اليتاجيات،  )احلسينية،  وهي  اليتكيتك 
الرســيتمية(، لذا تدعو مديرية املرور 
العامة اصحــاب الدراجات مبراجعة 
مواقع اليتسجيل فوراً، حيث سيتقوم 
مفارز مديرية املرور بيتشديد اجراءات 
الذين  الدراجات  احملاســبة الصحاب 
اليراجعــون ليتســجيل دراجاتهــم 

وسيتكون احملاسبة شديدة)”.

بغداد - الصباح الجديد:
أمس  الرافديــن،  مصــرف  أعلــن 
الثالثاء، عن إطالق وجبة جديدة من 
سلف املوظفني والعقود ومنيتسبي 

الدفاع والداخلية.
وقال املكيتب االعالمي للمصرف في 
بيان تلقت “الصباح اجلديد “نسخة 
منه، انه “مت إطالق وجبة جديدة من 

سلف املوظفني والعقود ومنيتسبي 
الدفــاع والداخلية اليتــي تبدأ من 
5 ماليــني وحيتى 50 مليــون دينار 
واملنيتسبني  للموظفني  بالنســبة 
5 ماليني  اليتي تبلغ  وسلف العقود 

دينار و10 ماليني دينار)”.
واضاف ان “ذلك جاء بعد اسيتكمال 
الضوابط  املنح وفق  اجراءات  كافة 

اليتقدمي  يكون  حيــث  واليتعليمات، 
على الســلف عــن طريــق فروع 
املصــرف املنيتشــرة فــي بغــداد 
واحملافظات)”، مشيراً الى ان “الفروع 
اســيتقبال  في  مازالت مســيتمرة 
طلبــات معامــالت اليترويــج عن 
ومنيتســبي  للموظفني  الســلف 

القوات االمنية)”.

بغداد - الصباح الجديد:
الثالثاء،  النفط، امــس  وزارة  أكــدت 
تدفق  انســيابية  اليتخطيط لضمان 
النفط اخلام لألســواق العاملية، فيما 
شــددت على أهميــة تطوير احلقول 
النفطيــة في اجلنــوب لدعم اإلنيتاج 

الوطني. 
وذكر بيان للوزارة تلقيته وكالة األنباء 
األول  “النائــب  أن  )واع(،  العراقيــة 
املدير  الوطنية  النفط  لرئيس شركة 
اليتنفيــذي حامد يونــس أجرى جولة 
تفقدية لشركة نفط البصرة وميناء 
الفاو النفطي رافقه مدير عام شركة 
نفــط البصرة وعدد من املســؤولني، 
ومتــت خاللهــا ميتابعــة تنفيذ عدد 
من مشــاريع تطوير البنــى اليتحيتية 

اليتي تهدف الى ادامــة وزيادة االنيتاج 
ومنها  اليتصديرية  الطاقات  وتصعيد 
مشــروع منظومة االنبــوب البحري 
ومحطــات اخلزن والضــخ  في ميناء 

الفاو مبحافظة البصرة)”.
وأكــد يونــس أن “الوزارة والشــركة 
حترصــان على تنفيذ املشــاريع اليتي 
االنيتاج  وزيــادة  أدامــة  في  تســهم 
الوطني من النفط اخلام، والعمل على 
حتقيق انســيابية عالية ليتدفق وضخ 
النفط اخلام لألســواق العاملية دعماً 

لالقيتصاد الوطني)”.
الوطنيــة  “املــالكات  أن  وأضــاف، 
وباليتعــاون مــع الشــركات العاملية 
امليتعاقــدة تواصل الليــل بالنهار من 
البرامــج اخملططة لهذه  أجل تنفيذ 

املشــاريع رغم اليتحديات االقيتصادية 
احلرارة،  درجــات  وارتفاع  والصحيــة 
مؤكدا سعي الوزارة الى تنفيذ املزيد 
من مشــاريع االرتقاء بالبنى اليتحيتية 
وتطوير  اليتصديرية  القدرات  وتوسيع 
مع  ييتناســب  ومبا  اجلنوبية،  املوانــئ 

الزيادات املنيتظرة)”.
ولفت إلى أن “جناح الوزارة في تصدير 
كميات محدودة بايرادات مالية كبيرة 
)11�10( مليــار دوالر  تراوحــت بــني 
شهرياً، ما يسهم في دعم االقيتصاد 
الوطني)”. وشــدد يونس خالل اجيتماع 
عقده مع املسؤولني في شركة نفط 
االســراع في  أهمية  علــى  البصرة، 
تنفيذ املشــاريع اخملطط لها، واهمية 
تطوير احلقــول النفطية في اجلنوب 

لدعم االنيتــاج الوطني، والعمل على 
االرتقــاء بالبيئــة االســيتثمارية في 
القطــاع النفطي، جلــذب املزيد من 
الرصينة)”، مبينا  العاملية  الشــركات 
أن “الشــركة تعمل على توسيع افاق 
وتطويرفلســفة عملها االسيتثماري 
واليتجــاري مــن أجــل تعزيــز دورها 

االقيتصادي واليتنموي)”.
وأعرب يونس عن امله في أن تســهم 
أبرميتها  اليتــي  املشــاريع  مجموعة 
الوزارة والشــركة مع شــركة توتال 
الفرنسية بزيادة االنيتاج واداميته ومنها 
مشــروع نقل مــاء البحــر للحقول 
النفطية، وزيــادة االنيتاج النفطي من 
حقل ارطاوي، فضالً عن اسيتثمار الغاز 

والطاقة النظيفة)”.

ألمانيا تصنف المبادرات اإلنسانية
 لشركة آسياسيل األولى عالميا

بغداد - الصباح الجديد:
أطلقت حكومة كربالء احمللية املقدسة، أمس 
الثالثــاء، الروابط اخلاصة بفــرص اليتعيينات 

بواقع 3140 درجة.
وقال املكيتــب االعالمي حملافظ كربالء في بيان 
تلقت “ الصباح اجلديد “ نســخة منه، انه “مت 
إطالق الروابط اخلاصة بفرص اليتعيينات بواقع 
3140 درجة)”، مبينا ان “هذه الدرجات شــملت 
1000 درجة ضمن قانون األمن الغذائي و2140 

درجة ضمن العمل في مصفى كربالء)”.
واضــاف البيــان ان “اليتقــدمي علــى الرابط 
سيسيتمر ملدة عشــرين يوما من تاريخ إطالق 

الرابط اخلاص باليتقدمي)”.

البصرة ـ الصباح الجديد:
اعلنت هيئة املنافــذ احلدودية، أمس الثالثاء، 
ضبــط حاوييتني مخالفة لشــروط وضوابط 

االسيتيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت “الصباح اجلديد 
“نســخة منه، أن “كوادر منفذ ميناء أم قصر 
الشمالي، ييتمكنون من ضبط حاوييتني حتيتوي 
مادة )بورســالين( مخالفة لشروط وضوابط 
االســيتيراد لكونها ميتجاوزة للمدة القانونية 
املسموحة على بقائها في امليناء دون مراجعة 
أصحاب العالقة)”. واضاف البيان أنه “مت تنظيم 
محضر ضبــط أصولي وإحاليتهــا إلى مركز 

شرطة كمرك أم قصر)”.

بغداد - الصباح الجديد:
توّجه اليوم األربعــاء نحو نصف مليون طالب 
الســادس  الصف  اميتحانــات  ألداء  وطالبــة 
اإلعدادي في مخيتلف احملافظات، وقد نســقت 
وزارة اليتربية مع وزارة الكهرباء السيتثناء املراكز 

االميتحانية من القطع املبرمج.
وقال امليتحدث الرســمي باســم الوزارة حيدر 
فاروق الســعدون في بيان اطلعــت “ الصباح 
اجلديد “إنــه “متت تهيئــة 3 آالف و620 مركزاً 
اميتحانياً إلجراء اميتحانات الســادس اإلعدادي 
الــدور األول، موزعــة بني بغــداد واحملافظات)”، 
مشيراً إلى أن “تنسيقاً جرى مع وزارة الكهرباء 
السيتثناء املراكز االميتحانية من القطع املبرمج 

للطاقة الوطنية خالل ساعات االميتحان)”.
وأضاف السعدون، أن “الوزارة أوضحت في وقت 
ســابق أن الطلبة ســيؤدون اميتحاناتهم في 
الطالبات  اميتحانات  بينمــا  اجلامعات،  قاعات 
ســيتكون في قاعات املدارس)”. ودعا السعدون 
الطلبة إلى “عدم االجنرار خلف الشائعات اليتي 
تبثها املواقــع اإللكيترونية الوهمية، مبا يخص 
االســئلة وغيرها لكونها تهدف إلى تشيتيت 

أفكارهم وإفشال سير االميتحانات الوزارية)”.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
تواصل محافظــة ذي قار،مطالبة وزارة املوارد 
املائيــة بيتحمل املســؤولية واتخــاذ اجراءات 
حاســمة جتاه االنهيار اخمليف ملناســيب نهر 
الفرات في احملافظة. وقال الناشط البيئي عن 
احملافظة احمد شاكر ان “ذي قار واحدة من أهم 
احملافظــات الزراعية بإنيتاج احلنطة والشــعير 
والشــلب وتســاهم الناجت الوطني للحبوب، 
كما تزدهر بزراعــة أصناف مهمة من النخيل، 
األمر الذي ييتطلــب إدامة توفر امليــاه فيها)”. 
واضاف، ان “وزارة املوارد املائية مطالبة بضرورة 
ايقاف اليتجاوزات على حصة احملافظة من قبل 
الــى االليتزام  الوزارة  داعًيا  احملافظات االخــرى 
بإطالق احلصــة املائية امليتفق عليها)”. واشــار 
شــاكر الى ان “هناك جتــاوزات كبيرة من قبل 
احملافظــات االخرى على احلصــة املائية املقررة 
حملافظة ذي قار وهذا اثر سلبا على اسيتحقاقها 
من كميات املياه والذي يؤثر بدوره على مجمل 

االوضاع احلياتية والبيئية فيها)”.

محافظة كربالء تطلق 
3140 ألف درجة وظيفية

ضبط حاويتين 
مخالفتين في منفذ

 ميناء أم قصر الشمالي

نصف مليون طالب يؤدون 
امتحانات السادس االعدادي

ذي قار تشكو التجاوز 
على حصتها المائية.. 

تنذر بجفاف قاس

دائرة المباني تواصل االشراف والمتابعة 
لمشروع االبنية المدرسية في المثنى

مكائن صناعة البتروكيمياويات في البصرة تعاود الدوران بعد 12 سنة من التوقف

بيان من المرور بتخفيض
 رسوم تسجيل الدراجات والتكتك

الرافدين يشمل ثالث
 فئات بالسلف الجديدة

النفط: نخطط لضمان انسيابية تدفق النفط الخام لألسواق العالمية
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهــم زعيم الكتلة البرملانيــة نائب رئيس 
احلزب االشتراكي املوحد لفنزويال، ديوسدادو 
بتنفيذ  األمريكيــة  احلكومــة  كابيليــو، 
لتكرير  مصانــع  على  األخيــرة  الهجمات 

النفط داخل البالد.
وقال كابيليو في مؤمتر صحفي في كاراكاس: 
“إنــه جــزء مــن السياســية اإلمبريالية 
النفط  الهجوم على منشــآت  األمريكية: 
وإرسال املرتزقة إلى هنا، وقد مت احتجاز عدد 
منهــم، فيما أدين آخــرون بتهمة محاولة 
تنفيذ انقــالب بالدولة والقتــل في بالدنا. 

إنهم مبعوثو احلكومة األمريكية”.
وأضاف أن العمليــة التخريبية األخيرة في 
 Petroleos“ خط أنابيب الغاز التابع لشركة
de Venezuela S.A )PDVSA(” فــي والية 
موناغــاس في شــرق البالد تــدل على أن 
احلكومة األمريكية ال تتخلى عن خططها 

لزعزعة االستقرار في فنزويال.
وأضاف: “يجب أن تعلمنا مثل هذه األحداث 
أن اإلمبرياليــة ال تهــدأ. يريــدون متزيقنــا 
ونحن نطلب الرحمة. لــن يحدث ذلك، ألن 
هذا الشــعب ليس معتــادا على ذلك، هذا 

الشعب ال يستسلم”.
وأوضــح أن هيئات األمن الفزويلية ســترد 
على أي شكل من أشكال العنف في أراضي 

البالد.
وأفــاد وزيــر النفــط الفنزويلــي، طــارق 
العيســمي، األحد املاضــي، بوقوع هجوم 
جديد على خط أنابيب الغاز التابع لشركة 
“PDVSA” أســفر عن اشتعال النار في أحد 
أجزائه. وفي يونيو املاضي أعلنت السلطات 
الفنزويلية عن حــدوث عملية تخريبية في 
مصنع إيل باليتــو لتكرير النفط في والية 
كارابوبو، كانــت من املمكن أن تلحق “ضررا 
كارثيا” بهذه املنشآت. وفي مايو املاضي وقع 
حريــق كبير في مصنــع “Cardón” لتكرير 

النفط في شمال البالد.
وكان الرئيس الفنزويلــي، نيكوالس مادورو، 
أعلن، سابقا، عن تورط الزعيم الكولومبي، 
إيفان دوكيه، في الهجمات على املنشــآت 

النفطية والكهربائية في البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت السلطات الباكستانية أن مركباً 
على متنه مئة شخص من نفس العائلة 
كانــوا متوجهني إلى حفل زفاف غرق في 
نهر السند االثنني مما أسفر عن مصرع 18 
امرأة على األقل في حني ال يزال عشــرات 

األشخاص في عداد املفقودين.
وأوضحت السلطات أن املركب غرق بينما 
كان ينقــل أفراد العائلــة ضمن موكب 
زفاف من ماشكا إلى خارور، وهما قريتان 
تقعــان في مقاطعة صــادق آباد بإقليم 

البنجاب.
وقال رنا كاشف محمود، املتحدث باسم 
إدارة مقاطعة صادق آباد إن احلادث أسفر 
عن غرق 18 امرأة “تأكد مصرعهن”، بينما 
جنــا ما بــني 25 إلى 30 شــخصاً بعدما 
“أنقذهم ســكان يقطنون على ضفاف 
النهــر أو متكنــوا من الوصــول إلى البر 

سباحة”.
مــن جهته قال الشــرطي محمد حماد 
إن “غالبية الغرقى هم من النســاء” ألن 
“معظم الرجال يُحســنون الســباحة”. 
وأضاف أن “عدد القتلى مرشح لالرتفاع”.

وغالباً ما يســتخدم ســكان األرياف في 
باكستان القوارب للتنقل ال سيما وأنها 

أرخص ثمناً من وسائل النقل البري.
لكن مع ذلك، فإن طبيعة اجملتمع احملافظ 
في باكســتان تثني النســاء عن تعلم 

السباحة.

فنزويال تتهم الواليات 
المتحدة بأعمال تخريبية 

في منشأتها النفطية

غرق مركب نهري
 يودي بحياة 18 امرأة 

في باكستان

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

اليوم  السريالنكي،  البرملان  يجتمع 
للبالد  رئيس جديد  األربعاء، الختيار 
فيما يبــدو رئيــس الــوزراء رانيل 
رئيسا  عنّي  الذي  ويكرمييســينغه 
باإلنابة للبالد، املرشــح األوفر حظا 
خلالفة غوتابايا راجاباكسا، بحسب 

توقعات مراقبني.
إلى  املعارضــة  أحــزاب  وتســعى 
تشــكيل حتالف حكومــي والدفع 
مبرشح ممثل لها لرئاسة اجلمهورية، 
فيما أعلن حزب املعارضة الرئيسي 
ترشيح زعيمه ســاجيث برمياداسا 
لرئاســة البالد في االنتخابات التي 

سيجريها البرملان الختيار الرئيس.
كما يخوض الســباق أيضا النائب 
دوالس  احلاكــم  للحــزب  البــارز 

أالهابيروما.
وترفــض اجملموعات املشــاركة في 
االعتصام اســتمرار الرئيس احلالي 
فــي منصبه، ويعتبرونــه جزءا من 
منظومــة فســاد، ســاهمت في 

تدهور األوضاع بالبالد.
وقــال متحدث باســم املتظاهرين 
لوكالة  كولومبو  فــي  املعتصمني 
فرانس بــرس: “ندرس مع اجملموعات 
املشاركة في حملة النضال توجيه 

احلملة ضد رانيل ويكرمييسينغه”.
ويــرى الباحث السياســي اخملتص 
بقضايــا األمن اإلقليمــي، محمد 
فــوزي، أن البرملــان فــي البالد من 
املفترض أن يعلن عن الرئيس اجلديد 
20 يوليو، مشيرا  في موعد أقصاه 
إلى أن اســتمرار ويكرمييســينغه 
الذي يعد حليفا للرئيس الســابق 
في املنصب ســيؤدي إلى مزيد من 

التوترات في املشهد السياسي.
وأوضــح فــوزي أن قــوى املعارضة 
في البــالد “ترفض بشــكل قاطع 
مبنصبه  ويكرمييســينغه  استمرار 
االحتجاجات  باســتمرار  وهــددت 
في حال أعلن البرملــان ذلك. تتجه 
مسارات  إلى  السيناريوهات  جميع 
أكثر قتامــة دون التوصل إلى حل 
سياسي بالتوافق حول خارطة عمل 
موحدة لتجاوز األزمة السياســية، 
وإنقاذ الوضــع االقتصادي أو توفير 

االحتياجات األساسية للمواطنني”.
وبحسب فوزي، فإن ما يتوجب فعله 
في الوقت الراهن هو “إنقاذ الوضع 
االقتصــادي خاصــة أن البــالد قد 
دخلت بالفعل في أزمة حادة تتعلق 
بنقص الغذاء واملستلزمات الطبية 
واملشتقات البترولية واخلدمات، مع 
ارتفاع الدين العام إلى مســتويات 

تاريخية”.
وال يتوقــع فــوزي حــال قريبا في 
بسبب  بالبالد  السياســية  األزمة 
تفاقم الوضــع االقتصادي واحتدام 
االســتقطاب السياســي، وإصرار 
احلزب احلاكم فــي البالد على إعادة 
طرح رئيس الــوزراء ملنصب الرئيس 
وهو أمر ترفضه القوى السياسية.

يابا  ماهيندا  البرملــان،  رئيس  ووفق 
أبيواردينا، في بيان فإن “الترشيحات 
ســيتم  الرئيس  مبنصب  اخلاصــة 
تقدميهــا فــي البرملــان 19 يوليو. 
وســيصوت البرملان فــي 20 يوليو 

النتخاب رئيس جديد”.
يشــار إلى أن األزمــة االقتصادية، 
التي أدت إلى نقص حاد في الغذاء 
والدواء والوقــود والكهرباء، جنحت 

في حتقيق ما لــم حتققه أي جهود 
أو محــاوالت ســابقة، إذ وحــدت 
الغالبيــة العرقيــة الســنهالية 
البوذية وأقليات التأميل واملسلمني 
التي  العرقية  - وهــي اجملموعــات 
يصعب التوفيق بينها- في كراهية 

راجاباكسا ومحيطه.
 22 التــي يقطنها  وتعتمد اجلزيرة 
الســياحة  على  شــخص  مليون 
كمصدر دخل رئيسي، وهو القطاع 
الذي انهار إثــر الهجمات اإلرهابية 
عام  ســريالنكا  لها  تعرضت  التي 
2019، ثــم تبعات جائحــة كورونا 
بشــكل  أثر  ما  األوكرانية،  واألزمة 
كبير على مــوارد الدولة، كما أدت 
تاريخ  أكبر تخفيضات ضريبية في 
عند  راجاباكســا  منحها  البــالد، 
توليه الرئاســة، إلى إفــراغ خزائن 

الدولة.
وأصبحــت طوابيــر الوقــود التي 
تدوم أليام أمرا معتــادا في الدولة 
اجلزيرة، وتضاءلت احتياطيات النقد 
األجنبــي لتقترب مــن الصفر مع 
بلوغ معــدل التضخم الكلي 54.6 

في املئة الشهر املاضي

تحديات خطيرة أمام المرشحين الثالثة لرئاسة سريالنكا

متابعة ـ الصباح الجديد:
اقتــرب لبنان، بفارق ســتة مراتب 
فقط، من احللول في مركز الصدارة 
العاملي ملؤشــر “األسوأ” في نوعية 
املرتبة  بيروت  احلياة، بعدما حــازت 
242 مــن أصــل 248 مدينة حول 

العالم شملها تقرير دولي.
العاصمــة  تبــوأت  بالتــوازي، 
في  اإلقليمية  الصــدارة  اللبنانية 
غالء املعيشــة بني املــدن العربية، 
وتقدمت بذلك إلى املركز 12 عاملياً، 
مقتربة من الكلفــة املرجعية في 
مدينة نيويورك، التي يتم اعتمادها 

مؤشراً للقياس. 
ويفقــد هــذان الترتيبــان عنصر 
الذين  املقيمــني  لــدى  املفاجــأة 
يكويهم االختالل احلاد بني املداخيل 
اآلخذة في التقلص )الرواتب ال تزال 
للدوالر  الرســمي  بالســعر  تدفع 
البالــغ 1500 ليرة، في حني يالمس 
سعره بالسوق الســوداء 30 ألفاً(، 
والتضخم املفرط الذي تعّدى 1000 
في املائة؛ ما دفع بنحو 80 في املائة 
من الســكان إلى حتت خط الفقر، 
الصادرة؛  املوثقــة  للتقارير  وفقــاً 
خصوصاً عن مكتــب األمم املتحدة 
الدولي و”يونيسيف” وكثير  والبنك 
الدولية.  املاليــة  املؤسســات  من 
املقومات األساسية  وكذلك تغيب 
حلياة كرمية بشــكل شبه تام، وفي 
مقدمها الكهرباء واملياه والتغطية 
شلل  عن  فضالً  وسواها،  الصحية 
بســبب  كافة  احلكومية  اخلدمات 
ينفذه  الــذي  املفتــوح  اإلضــراب 
للمطالبة  العامة  اإلدارات  موظفو 

بتصحيح مداخيلهم ورواتبهم.
وفي املقابل، يزخر املؤشران الصادران 
عن شــركة بحثية دولية، بحسب 
محللني ومراقبني، وتواصلت مصادر 
صحفيــة بقرائن ال تقبــل اجملادلة 
والشكوك للتوصيف الكارثي الذي 
يســتنتجه أغلب التقارير الدولية، 
والذي بلغته البالد في ظل “الكساد 
الســلطات  ِقبل  مــن  املتعمــد” 

وتخبطها في مقاربة انفجار األزمة 
النقدية على مدار السنوات الثالث 
املاضية؛ ما أدى إلــى تراكم انهيار 
ســعر صرف العملة الوطنية إلى 
نسبة ناهزت 95 في املائة، وتقلص 
الناجت احمللي والدخل الفردي بنسبة 
تخطت 60 فــي املائة من 55 مليار 
دوالر نهاية العام 2018 إلى نحو 22 

مليار دوالر للعام احلالي.
وبرزت بيــروت كأغلــى مدينة بني 
املدن العربية، عند مقارنة مستوى 
األســعار فيها باألسعار في مدينة 

نيويــورك، وفقاً لتقرير مؤسســة 
“نامبيو” الدولية لإلحصاءات؛ حيث 
بلغ مؤشــر كلفة املعيشــة فيها 
95.65 نقطة، أي أقل بنســبة 4.35 
في املائة فقــط من وحدة القياس، 
للمدينــة  نقطــة   100 البالغــة 
األميركيــة. وفــي املقارنــة، حّلت 
ثانية في مؤّشــر كلفة  الدوحــة 
املعيشــة إقليمياً وفي املرتبة 225 
عامليــاً، مســجلة 60.91 نقطــة. 
في  الثالث  املركــز  أبوظبي  وحازت 
املنطقة واملركز 261 عاملياً بنتيجة 

56.13 نقطة مئوية.
املؤشر،  التدقيق في مكونات  ولدى 
يتبنّي أن النتيجة تتصف باملأسوية 
مــع مقارنــة القدرات الشــرائية 
إذ انحدر من  للســكان في بيروت. 
47.18 نقطة )قبــل األزمات( ليبلغ 
مســتوى 11.73 نقطة فقط خالل 
العام احلالي، أي أقل بنسبة 88.27 
املائة مــن مثيله فــي مدينة  في 
نيويورك. كذلك األمر بالنسبة إلى 
أسعار السلع التي سجلت 109.65 
نقطة في املؤّشــر املعتمــد، أي أّن 

أســعار الســلع في مدينة بيروت 
أغلى بنسبة 9.65 في املائة من تلك 
املســجلة في املدينــة األميركية. 
أيضاً، كادت تكون النتيجة اجملمعة 
أقســى بكثير، لوال اخلفض الناجم 
عن تثقيل بند اإليجار الذي ســجل 
األسعار  وبند  مئوية،  نقطة   24.19
فــي املطاعم الذي ســجل 68.22 

نقطة مئوية.
ويصّنف مؤّشــر كلفة املعيشــة 
العاملي املدن حول العالم بحســب 
النتيجــة احملققة عنــد مقارنتها 

اســتناداً  نيويورك؛  مدينــة  بأرقام 
إلــى اإلحصاءات املســجلة في 4 
اإليجار  أسعار  وهي  رئيسية،  أبواب 
املطاعم  وأســعار  السلع  وأسعار 
ومؤشــر القدرة الشــرائّية احمللية 
في تلك املدن. وقد أظهرت النتائج 
حلــول دولة هاميلتــون في املرتبة 
األولى عاملياً بنتيجة 145.98 نقطة، 
أي أّن األســعار فــي هاميلتون هي 
أغلى بنســبة 45.98 في املائة من 
األسعار في مدينة نيويورك. وتلتها 
كّل مــن بازل )سويســرا( بنتيجة 
119.25 نقطــة، ثم زيوريخ بنتيجة 

118.67 نقطة.
بالتوازي، حّلت العاصمة بيروت في 
املرتبــة األخيرة بني املــدن العربّية 
242 ضمــن الئحة تضم  واملركــز 
248 مدينة في العالم مشــمولة 
فــي قياس مؤّشــر نوعّيــة احلياة 
عن  الصادر   2022 العــام  ملنتصف 
“نامبيو”، محققــة نتيجة متدنية 
66.54 نقطة مقابل 225.26 نقطة 
بنوعية  األعلى  العامليــة  للنتيجة 
احلياة التي سجلتها مدينة كانبيرا 

األسترالية.
ويجري استخالص النتائج تبعاً لـ8 
مستوى  لقياس  رئيسية  مؤشرات 
القدرة  وهي مؤّشــر  احلياة.  نوعية 
الشرائّية، ومؤّشــر األمان، ومؤّشر 
كلفة  ومؤّشــر  الصّحّية،  الرعاية 
على  املنزل  ل سعر  ومعدَّ املعيشة، 
القدرة على  يعكــس  الذي  الدخل 
حتّمل كلفة السكن، ومؤّشر حركة 
املــرور أو الوقت املطلــوب للتنّقل، 
املناخ.  ومؤّشــر  التلّوث،  ومؤّشــر 
وبذلــك يتم التصنيــف اإليجابي 
كلما كانــت النتيجة مرتفعة في 
كل من مؤّشــر القدرة الشــرائّية، 
واألمان،  واملناخ،  الصّحّية،  والرعاية 
في حــني مــن األفضــل أن تكون 
التلوث،  متدنية في كل من مؤشر 
الدخل،  على  املنزل  ســعر  ومعدل 
ومؤشــر كلفة املعيشــة، ومؤشر 

حركة املرور.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركيــة، نيد برايــس، أن أنقرة 
الضوء  مدريد،  قمة  أعطت، خالل 
انضمام  عمليــة  لبــدء  األخضر 
الســويد وفنلنــدا إلــى حلــف 
شــمال األطلســي “الناتو”، بعد 
رجب  التركــي،  الرئيس  هــدد  أن 
طيب إردوغان مجــددا بـ “جتميد” 

العملية. 
وقــال برايس: “لقــد وقعت تركيا 

وفنلندا والســويد مذكرة تفاهم 
ثالثيــة فــي مدريــد لبــدء هذه 

العملية”.
“الواليــات املتحــدة  وأضــاف أن 
ســتواصل العمل مع هذه الدول 
عملية  تكون  أن  لضمــان  الثالث 
االنضمــام واملصادقة )عليها من 
قبل برملانــات دول احللف جمعاء( 
العالم - ســريعة  - هنا وحــول 

وفّعالة قدر اإلمكان”.
مجددا،  التركــي  الرئيس  وهــدد 

انضمام  بـ”جتميد” عملية  اإلثنني، 
إلى  االســكندينافيني  البلديــن 
“الناتــو” إذا لــم ميتثــل البلدان 

لشروط أنقرة.
وقــال إردوغان في ختــام اجتماع 
موقفا  اتخذنــا  “لقد  حكومــي: 
اســتمرار  بشــأن  جدا  واضحــا 
توســيع الناتو ... وأود أن أذكر مرة 
أخرى بأننا ســنجّمد العملية إذا 
لم تتخذ هاتان الدولتان اإلجراءات 

الالزمة لتلبية شروطنا”.

وأضــاف “نالحــظ خصوصــا أن 
الســويد ال متثل صورة جيدة في 

هذه املسألة”.
وخالل قمة لألطلســي في نهاية 
يونيــو فــي مدريد، دعــا إردوغان 
إلى  االســكندينافيني  البلديــن 
مكافحة  في  بدورهمــا”  “القيام 
“اإلرهــاب” واتهمهما بتقدمي مالذ 

آمن لنشطاء أكراد.
امس  طهران،  في  إردوغان  وشارك 
الروســي،  نظيريه  مــع  الثالثاء، 

فالدميير بوتــني، واإليراني، إبراهيم 
ثالثية ستبحث  رئيسي، في قمة 
مواضيع عــدة من بينهــا آليات 
تصدير احلبوب األوكرانية العالقة 
في موانئ أوكرانيا بســبب الغزو 

الروسي. 
ويأمل إردوغان أن ينتزع من نظيريه 
الروسي واإليراني موافقتهما على 
تركية جديدة  عملية عســكرية 

في شمال غرب سوريا.
ومنذ نهاية مايو تهدد أنقرة بشن 

عملية جديدة في ســوريا إلنشاء 
“منطقة أمنيــة” بطول 30 كلم 

على طول حدودها.
أعلنتا  وموســكو  طهــران  لكن 

معارضتهما ملثل هكذا هجوم.
وروســيا وإيران وتركيا هي أطراف 
الدائرة في  احلــرب  رئيســية في 
سوريا منذ 2011، وفي حني تدعم 
الرئيس  نظام  وموســكو  طهران 
السوري، بشار األســد، فإن أنقرة 

تدعم باملقابل أطرافا تعارضه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــرت شــبكة CNN، نقــال عــن 
مصــادر، أن رئيــس هيئــة األركان 
املشتركة األمريكية مارك ميلي أمر 
بإعداد تقرير شــامل عن االحتكاك 

العســكري بني اجليشني األمريكي 
والصينــي خالل الســنوات اخلمس 
بأن  الشــبكة،  ونوهــت  األخيــرة. 
احلديث يجري هنا عن حتليل وســرد 
تصورات  تعطي  التــي  للمعلومات 

كاملة عن نقــاط التفاعل املتبادل 
بني اجليشــني، خاصة تلك التي قد 
تكون “غير آمنــة” أو “غير مهنية”. 
وكمثــال على ذلك أشــارت القناة 
األمريكية، إلى أن السفن والطائرات 

الصينية، تقترب بشــكل كبير جدا 
املهمة.  األمريكيــة  املنشــآت  من 
وشــددت القناة، علــى أن الواليات 
املتحدة ال تنشــر أي معلومات عن 
الكثير من هذه االحتكاكات. ووفقا 

للمزاعــم األمريكيــة، فــي يونيو 
املاضي حدث اقتراب كبير بني طائرة 
نقل عسكرية تابعة للقوات اخلاصة 
األمريكيــة مــع طائــرات صينية. 
وأكــدت مصادر القنــاة، أن الهدف 

من طلــب مارك ميلــي، يكمن في 
النشاط  في  التغييرات  متابعة كل 
وكذلــك  الصينــي،  العســكري 
احلصول على فهــم كامل للقدرات 

والنوايا العسكرية للصني.

“»باريس الشرق األوسط« باتت األسوأ
في نوعية الحياة واألغلى معيشيا

تقارير دولية تظهر كارثية المؤشرات في لبنان

تعليقا على تهديد إردوغان بـ »تجميده«

واشنطن: سنواصل العمل لتأمين انضمام السويد وفنلندا الى “الناتو”
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خالل آخر خمس سنوات

CNN: ايعاز عسكري بتحضير تقرير شامل عن االحتكاك بين الجيشين األمريكي والصيني 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــف مكتب األمم املتحدة للشؤون 
تخفيض  عــن  اليمن  في  اإلنســانية 
جديد في احلصص الغذائية التي توزع 
ملاليني احملتاجني في البالد، مشــيراً إلى 
أن خمسة ماليني من األشخاص األكثر 
يحصلون منذ أســابيع على  احتياجاً 
اليومية  الغذائية  احتياجاتهم  نصف 
الغذاء  “برنامج  فقط بسبب تخفيض 
العاملي” املتواصل للمساعدات، بسبب 

نقص التمويل.
وذكــر املكتب فــي تقريــر حديث أن 
“صندوق األمم املتحدة للســكان”؛ املزود 
الوحيد ألدويــة الصحة اإلجنابية، أقدم 
هو أيضــاً على خفــض خدماته التي 
كانت تقدم ملليون وستمائة ألف امرأة، 
وقــال إنه من بني 41 برنامجاً رئيســياً 
لألمم املتحدة، جرى تقليص أو إغالق 26 
برنامجاً، ونبه إلى أنه ما لم يتم تلقي 
التمويــل الكافي فســيتم تخفيض 
أو إغالقها خالل األشــهر  15 برنامجاً 

املقبلة.
عن  اإلنسانية  الشــؤون  تقرير مكتب 
الوضع اإلنســاني حتى األسبوع األول 
من الشــهر احلالي ذكــر أن اجلوع اآلن 
أســوأ من أي وقت مضــى؛ “ومع ذلك 

اضطــر )برنامج الغــذاء العاملي( إلى 
ملاليني  الغذائيــة  احلصــص  خفــض 
بسبب  أســابيع  عدة  منذ  األشخاص 

فجوات التمويل”.
وفي حني يعد هذا هــو ثاني تخفيض 
كبير في الطعام خالل 6 أشهر فقط، 
قال التقرير إنه “في جميع القطاعات، 
تؤدي التخفيضات املماثلة إلى خسائر 

في األرواح لألسف”. 
وحتدث عــن نقص كبير فــي التمويل 
مع  بالتزامن  اإلغاثية  املنظمات  يواجه 
وأوضح  اإلنســانية،  االحتياجات  ازدياد 
أنــه مع بدايــة الشــهر احلالي ظلت 
لعام  اإلنســانية  االســتجابة  “خطة 
2022” تعانــي من نقــص التمويل، مما 
أجبر منظمات اإلغاثة على تقليص أو 

إغالق برامج املساعدة احلرجة.
وأشــار إلى أنه منذ 30 حزيران املاضي 
اإلنسانية”  االستجابة  “خطة  ضمنت 
26 في املائة فقط من مبلغ 4.27 مليار 
دوالر أميركي املطلوب لتقدمي املساعدة 
املنقذة للحياة وخدمات احلماية لـ17.9 

مليون شخص.
ومبوجب مــا جاء في التقرير؛ فإنه، ومن 
بني 41 برنامجاً رئيســياً لألمم املتحدة، 
مت تقليــص أو إغالق 26 برنامجاً، منبها 

إلى أنه “مــا لم يتم تلقــي التمويل، 
سيتم تخفيض 15 برنامجا أو إغالقها 
األشهر املقبلة”. وكان “برنامج الغذاء” 
قبل نهاية الشهر املاضي أعلن تقليص 
دعمــه في اليمن فــي أعقاب فجوات 
التمويــل احلرجة والتضخــم العاملي 

واآلثار غير املباشرة للحرب في أوكرانيا، 
وقال إن القــرار جاء فــي الوقت الذي 
يواجه فيه 19 مليوناً من األشــخاص 
انعدام األمن الغذائــي احلاد، مع وجود 
أكثر مــن 160 ألف شــخص من ذوي 

“االحتياجات الغذائية الكارثية”.

بيانات “مكتب األمم املتحدة للشــؤون 
اإلنســانية” أظهرت أن “برنامج الغذاء 
العاملي” كان اضطر في كانون األول عام 
2021 إلى خفض احلصص الغذائية لـ8 
ماليني شخص بسبب فجوات التمويل، 
وأنه اضطر بعد ذلــك إلى إجراء جولة 

أخرى من التخفيضات في أيار املاضي.
وخــالل هذا الشــهر، قــال البرنامج: 
شخص  ماليني  خمســة   “سيحصل 
علــى أقل مــن نصــف احتياجاتهم 
اليوميــة، بينما ســيحصل 8 ماليني 
شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم 
الصمود  أنشطة  وستتوقف  اليومية، 
املدرســية  والتغذية  العيش  وســبل 
4 ماليني شخص،  التغذية عن  وبرامج 
وستبقى املســاعدة لنحو 1.8 مليون 
التي  األمراض  شخص فقط”. وبخالف 
ميكــن جتنبها، يتحــدث التقرير عن أن 
ماليــني آخرين لم يتمكنــوا من إعادة 
بناء سبل عيشهم املمزقة؛ مبا في ذلك 
العائالت التي تعيش في ظروف خطرة 

وغير كرمية؛ إذ سيبقون من دون دعم.
وقال: “رغــم النقص احلاد في التمويل، 
قدمــت وكاالت اإلغاثــة فــي اليمن 
مســاعدات وخدمات منقــذة للحياة 
إلى ما متوسطه 12.6 مليون شخص 
شهرياً خالل األشهر األربعة األولى من 
العام احلالي؛ يشكلون 70 في املائة من 
17.9 مليون شــخص مســتهدف في 
وكان  اإلنســانية(،  االستجابة  )خطة 
حوالــي 25 في املائة من األشــخاص 
الذيــن مت الوصول إليهم من النســاء؛ 

و49 في املائة من األطفال”.
وبحســب ما ذكره التقريــر؛ فإن أكبر 
مشكلة تواجهها األمم املتحدة اآلن هي 
“التمويل؛ حيث تلقت )خطة استجابة 
يزيــد قليالً  اآلن ما  اإلنســانية( حتى 
علــى 1.1 مليار دوالر، أو 27 في املائة مما 
حتتاجه، وهذا هو أكبر انخفاض سنوي 
ألي خطــة تنســقها األمم املتحدة في 

العالم”.
األمم  أداء “صندوق  التقرير  واســتعرض 
املتحدة للسكان” بصفته املزود الوحيد 
تقدمي  ويقود  اإلجنابيــة  الصحة  ألدوية 
خدمــات الصحة اإلجنابيــة في البالد، 
وذكر أن نقــص التمويــل أجبره على 
تقليص العمليات اإلنســانية بنسبة 
25 في املائــة منذ بداية العام؛ حيث مت 
متويل 13 فــي املائة فقط من نداء 100 

مليون دوالر حتى اآلن.
وفي العام املاضــي وصل “صندوق األمم 
املتحــدة للســكان” إلــى 1.6 مليون 
امرأة وفتاة بخدمات الصحة اإلجنابية، 
وســاعد في أكثر مــن 150 ألف حالة 
والدة آمنة، وجتنب 344 ألف حالة حمل 
غيــر مقصود، مــع دعــم 127 مرفقاً 
صحياً، ومدفوعات إلى 2065 عامالً في 

مجال الصحة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصل وزير املالية البريطاني الســابق، 
ريشــي ســوناك، تقدمه في السباق 
خلالفة رئيس الوزراء، بوريس جونســون، 
امس االول االثنــني، مع تقلص الفجوة 

بني بيني موردنت وليز تراس للحلول في 
املركز الثاني قبل االنتخابات النهائية.

حصل على 115 صوتاً
وأوضحــت النتائج التي أعلنها غراهام 
برادي، املســؤول عن تنظيم االنتخابات 

الداخلية للمحافظني، حصول ريشــي 
ســوناك على 115 صوتًا، متقدماً على 
بيني  الدولية  للتجــارة  الدولــة  وزيرة 
اخلارجية  ووزيــرة  )82 صوتًا(  موردنــت 
ليز تــراس )71 صوتًا(. بينما حلت وزيرة 

الدولة الســابقة لشــؤون املســاواة، 
كيمي بادينوك، في املركز الرابع مع 58 
صوتا، فيما مت إقصاء رئيس جلنة الشؤون 
 31 الذي جمع  اخلارجية، توم توغنهات، 
صوتا. من جهتهم، قال املشــرعون في 

جلنــة 1922 إن يوم 21 متــوز هو املوعد 
املرشــحني  الفعلي الختيار  النهائــي 
األخيرين من جانب املشرعني احملافظني، 
بالتزامــن مع بدء العطلــة الصيفية 
جمللــس العمــوم. ويقــوم املرشــحان 

وينظمان  انتخابيــة،  بحملة  األخيران 
عمليــات دعاية انتخابيــة بني أعضاء 
أصواتهم.  لكســب  احملافظــني  حزب 
البريد.  عن طريــق  األعضــاء  ويصوت 
يذكر أن جونســون أعلن استقالته من 

منصبه في أعقاب اســتقالة أكثر من 
50 من الوزراء واملساعدين في احلكومة، 
قيادته، لكنه سيواصل  على  احتجاجاً 
عملــه حلــني انتخــاب رئيــس جديد 

للحكومة في مطلع سبتمبر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
وصلت درجة احلــرارة في اململكة 
املتحدة إلى أربعــني درجة مئوية، 
امس الثالثــاء، للمــرة األولى في 
تاريخ البالد فيما تضرب موجة حر 
غرب أوروبا مخلفــة حرائق غابات 

خصوصا في جنوب غرب فرنسا.
أوروبا  ثاني موجة حر تضرب  وهذه 
في ظرف شهر مع ما يرافقها من 
حرائق في شــبه اجلزيرة اإليبيرية 

وفرنسا.
ويأتــي تكاثر موجــات احلر نتيجة 
مباشــرة لالحترار املناخي على ما 
يرى علمــاء إذ أن انبعاثات الغازات 
الدفيئة تزيد مــن حدتها ومدتها 

وتواترها.
التي ال  وباتت موجة احلر القصوى 
تضرب  فرنســا،  منها  تعاني  تزال 
بريطانيا بالصميم حيث يتوقع أن 
الثالثاء، عتبة  تتجاوز احلرارة، امس 
األربعني درجة مئوية بشــكل غير 
مسبوق. ويعود املستوى القياسي 
السابق في بريطانيا إلى 25 يوليو 

2019 وبلغ 38,7 درجة مئوية.
 38,1 االثنني،  االول  امس  وسجلت، 
درجة مئوية في شرق إنكلترا وهي 
أعلى حرارة خالل الســنة احلالية 
اململكة  التي تسجل في  والثالثة 
املتحــدة. أما ويلز فقد ســجلت 
درجة   37,1 بلغ  قياســيا  مستوى 
مئوية فيما بلغت احلرارة في لندن 

.37,5
للمــرة األولــى أصــدرت وكالــة 
البريطانية  الســالمة الصحيــة 
إنذارا من الدرجــة الرابعة األعلى 
محذرة من مخاطر احلر حتى على 
املتمتعني  أو األشــخاص  الشباب 

بصحة جيدة.
مغلقة  املدارس  بعض  وســتبقى 
في حني يتوقــع حدوث اضطرابات 

في حركة النقل املشترك.
إغالق مطار

ومت تعليق الرحالت اجلوية في مطار 
“لوتون” قرب العاصمة البريطانية 
لنــدن نتيجــة حــدوث “خلل في 
املدرج بسبب ارتفاع درجات احلرارة”، 

االثنني.
وقالت إدارة املطار في منشور على 
تويتــر، امس االول االثنني، إنه “بعد 
درجــات احلرارة املرتفعــة اليوم، مت 

حتديد عيب سطحي على املدرج”.
اســتدعاء  “مت  أنــه  وأضافــت 
املهندســني على الفور إلى املوقع 
حاليا  اإلصــالح  أعمــال  وجتــري 

الســتئناف العمليات في أســرع 
وقــت ممكــن. ونــود أن نعتذر عن 
ذلك  فيه  تســبب  الــذي  اإلزعاج 

للمسافرين”.
ومت حتويل ما ال يقــل عن 14 رحلة 
ركاب واردة مــن لوتــون إلى مطار 
“ستانستيد” القريب، ومن احملتمل 
أن يــؤدي “االضطراب إلــى اإللغاء 
شــبه احلتمــي” للرحــالت، وفقا 

لصحيفة “إندبندنت”.
متصل، حذرت شبكة  وفي سياق 
السكك احلديدية في بعض مناطق 
إنكلترا ومترو األنفاق في لندن من 
اضطرابات وتأخــر رحالت قطارات 
بســبب موجة احلر غير املسبوقة 
التي تشــهدها البالد، وطلبت من 
املسافرين إلغاء حجوزاتهم. التزال 
حرائق الغابات مســتعرة في دول 
موجة  اســتمرار  مع  عدة  أوروبية 
أحرزت  بينما  املسبوقة”،  “غير  احلر 
أجهزة اإلطفاء املغربية تقدما على 
طريق احتــواء حرائق غابات جتتاح، 
منذ األربعــاء، مناطق حرجية في 

خمسة أقاليم بشمال اململكة
اتهمت  السياسي،  الصعيد  على 
باســتهتار  بالتعاطي  احلكومــة 
مــع موجة احلــر. وانتقــد رئيس 
الوزراء املستقيل بوريس جونسون 
لتغيبه عن اجتماع طارئ بشــأن 
األزمة، األحد، مفضال حضور  هذه 
إقامته  وداعية في مقــر  حفلــة 

اللندني.
ونــددت األوســاط الطبية كذلك 
بتعليقــات نائــب رئيس الــوزراء 
دومينيك راب الذي دعا البريطانيني 

إلى “التمتع بالشمس”.
في إيرلندا اجملاورة، سجلت 33 درجة 
مئوية في دبلن، امس االول االثنني، 

وهي أعلى حرارة منذ 1887.
حرائق

وســجلت هولنــدا، امــس االول 
األعلى خالل هذه  احلــرارة  االثنني، 
درجة   35,4 بلغوهــا  الســنة مع 
“فيســتدوربه”.  مدينة  في  مئوية 
ووصلت احلرارة امــس الثالثاء إلى 
39 درجة في جنوب البالد ووسطها 
لتقترب من املستوى القياسي في 
هولندا البالغ 40,7 واملســجل في 

25 يوليو 2019.
وتتوقع بلجيكا تسجيل مستويات 
قياسية أيضا مع احتمال أن تصل 
احلرارة إلى 40 درجة مئوية بحسب 
اجلوية.  لألرصــاد  امللكي  املعهــد 
وقد حددت ســاعات عمل معينة 

لبعض املهن التي تتأثر باحلر.
فــي فرنســا وبعــد مســتويات 
قياســية عدة سجلت، امس االول 
بشــكل  احلرارة  وتراجعت  االثنني، 
على  الثالثــاء،  امــس  ملحــوظ، 
الواجهة األطلسية لتنتقل موجة 
البالد بحســب  باجتاه شــرق  احلر 
مصلحــة األرصاد اجلويــة “ميتيو 
فرانس”. وسجلت مستويات حرارة 
قياســية في مدن عدة من بينها 
بريســت )شــمال غرب( مع 39,3 
درجة ونانت )الوســط الغربي( مع 
)جنوب  وبيســكاروس  درجــة   42
غرب( مع 42,6 درجة على ما أوضح 
املصدر نفســه. ويعود املســتوى 
القياسي املطلق في البالد إلى 28 
يونيو 2019 في فيرارغ )جنوب( وبلغ 

46 درجة مئوية.
تواجــه حريقني  فرنســا  تزال  وال 
هائلني في منطقــة بوردو التهما 
حتــى اآلن 17 ألــف هكتــار من 
الغابــات. وقــد مت إجــالء 16 ألف 
شــخص في املنطقتني املعنيتني 
فيما جتــاوزت احلرارة األربعني درجة 
األشــخاص  عدد  رفع  مــا  مئوية 
 32 إلى  مســاكنهم  أخلوا  الذين 

ألفا في غضون ستة أيام.
وفي موقع “دون دو بيال”، وهو عبارة 
عن كثبان رملية، قالت السلطات 
احمللية إن خمســة مواقع تخييم 
“احترقت بنســبة %90”. وسبق أن 
أجلي ستة آالف مصطاف من هذه 
املنطقة األســبوع املاضي. وسمع 
دوي انفجارات امــس االول االثنني 
جراء قوارير غــاز تركت في مواقع 

التخييم واملطاعم املهجورة.
“خطر حرائق  كبير في إسبانيا”

وتســيطر موجة حــر خانق على 
إســبانيا منذ أكثر من أسبوع ما 
أدى إلى اندالع حرائق عدة اجتاحت 

عشرات آالف الهكتارات.
واســتمر اإلنذار األقصى باحتمال 
وقــوع حريق في غالبيــة مناطق 
البــالد االثنني. ويتوقع أن تشــهد 
إســبانيا التي تعاني منذ العاشر 
مــن يوليو مــن موجة احلــر هذه 
وتتجاوز احلرارة فيها األربعني درجة 
لفترة  التحســن  بعــض  مئوية، 
قصيرة في مطلع األسبوع احلالي.

وقال رئيــس احلكومة اإلســباني 
بيدرو سانشــيز “التغيــر املناخي 
يقتل أفــرادا ويقضي كذلك على 
نظامنــا البيئــي وعلــى تنوعنا 

احليوي”.

برنامج الغذاء العالمي يخفض حصص ماليين المحتاجين في اليمن جراء نقص التمويل
تحذير أممي من توقف 15 برنامجًا بسبب نقص التمويل

بريطانيا تترقب درجة حرارة قياسية.. 
والحرائق تتوسع في غرب أوروبا

سوناك يفوز بالجولة الثالثة في السباق لخالفة جونسن



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1885/جنح/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: حيدر حسني 

فاضل فياض
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة 1885/جنح/2022 
عقوبات   )1/459( املادة  احكام  وفق 
فقد تقــرر تبليغــك باإلعالن عن 
محليتــن  صحيفتــن  طريــق 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/8/17
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1896/ج/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الــى املتهــم الهــارب: اركان عبد 
محسن جبار/ يسكن كوت –  حي 

اجلهاد
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
1896/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام املادة )1/456/أ( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/21 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2159/ج/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الــى املتهم الهارب: علي حســن 
همداني/ لبناني اجلنسية / يسكن 

دولة لبنان
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
2159/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام املــادة 1/459 من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/21 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2118/ج/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الهارب: حسن موسى  املتهم  الى 
عباس انصاف/ يسكن كوت – حي 

الزهراء
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
2118/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام املــادة 1/459 من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/21 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي

احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2065/ج/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الى املتهــم الهارب: خلف ياســر 
محمــد/ يســكن كــوت – العــزه 

اجلديدة
اقامتك  بالنظــر جملهوليــة محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهما 
2065/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفقــا للبند سادســا/1/أ مــن قرار 
مجلس قيادة الثورة املنحل رقم 154 
لسنة 2001 بداللة البند اوال/ 1 منه  
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتن محليتــن للحضور أمام 
هذه احملكمة في يوم 2022/8/21 وفي 
حال عدم احلضور سوف جترى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1893/ج /2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: باسم لطيف 

شريف/ يسكن كوت - اخلاجية
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
1893/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام املــادة 1/459 من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/21 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2043/ج/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: ســمير سعيد 
محســن/ يســكن بغــداد – حي 

العامل
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
2043/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احــكام املادة 432 مــن قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/21 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2125/ج/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الــى املتهم الهــارب: مهند كامل 

خليل/ يسكن بغداد – حي اجلهاد
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
2125/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام املــادة 1/459 من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/21 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1895/ج/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الــى املتهــم الهــارب: خالد عبد 
احلســني مطير/ يسكن كوت – دور 

العمال
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
1895/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احــكام املادة 457 مــن قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/21 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

القسم : العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع 

)مناقصة عامة - إعالن ثاني(
 مناقصة )1/ امن وعدالة/2022( 

جتهيز دراجات ملديرية مرور محافظة البصرة 

اســتنادا الى كتاب قســم التخطيط واملتابعة/شــعبة تخطيط القطاعات في محافظة البصرة املرقم 
)ت/2740 في 2022/7/6(

تســر )محافظة البصرة / قســم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع  )جتهيز دراجات ملديرية مرور محافظة البصرة(

- وبكلفة  تخمينية قدرها)349,920,000(  ثالثمائة وتسعة واربعون  مليون وتسعمائة وعشرون الف  دينار 
عراقي

- ضمــن  موازنة احملافظة 2021 التشــغيلية التي مت توفير تخصيصاتها من موازنــة البترودوالر والتي متت 
مناقلة مبالغها  لعام 2022

- مدة التنفيذ )60  يوم(  .
- الدرجــة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشــرة  والصنــف / كهرباء-ميكانيك - كيمياوي  –شــركات 

متخصصة في هذا اجملال /وان تكون الهوية نافذة   .
-وبعرض فني  

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ 
العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصن.
  ثانيــاً- ميكن للمناقصــن ذوي األهلية الراغبــن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قســم العقود 
احلكومية  / شــعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

*القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية مببلغ اليقل قدره عن )69,984,000( 
تســعة وستون  مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبن حركة 
التدفق املالي الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 

تاريخ غلق املناقصة
رابعاً- ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غير مستـــرد  قـدرة )100,000( مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا من يوم 

االربعاء  املصادف 2022/7/20
خامســاً- ســيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء   املصادف 2022/7/28   الساعة 

العاشرة صباحاً.
سادســاً -يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم االحد  املصادف 2022/8/7 الســاعة 1:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة  العطاءات اإللكترونية )ال يســمح بها(. العطاءات املتأخرة ســيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي:

الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم االحد  املصادف 2022/8/7 

 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.
ســابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمــان العطاء بقيمة )3,500,000( ثالثة مليون وخمســمائة 
الف  دينار عراقي على شــكل صك مصدق او ســفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 
العطاءات وفيما يتعلق بالشــركات االجنبية مراعاه ما ورد في كتاب البنك املركزي العراقي / دائرة مراقبة 
الصيرفة / قســم مراقبة املصارف االســالمي ذي العدد 153/3/9 في 2020/5/27 املعمم مبوجب كتاب وزارة 

التخطيط دائرة العقود احلكومية – قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 في 2020/6/30  
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رســالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويــض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطــاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اســتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االســتمارات املدرجة في القســم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الــذي مت قبول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
عاشرا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عشــر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي يوم العطلة .

اثنى عشــر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 ثالثة عشــر -االلتزام بتفضيل شــراء املنتج احمللي من القطاعن العام او اخلاص اســتنادا الى كتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قســم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 

ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
  basra.gov.iq . اربعة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

اخلامسة عشــر -تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض املســتجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية  
بنســبة10% للمنتج احمللي وفي حالة تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني ) العام ثم اخلاص ( أي 
االحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني استنادا الى وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية العامة 
/قســم االستشارات والتدريب ذي العدد 32923/7/4 في 2021/12/19 املعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 

20 لسنة 2021 .
السادسة عشر : اسباب اعادة االعالن االول * عدم التقدمي عليها من قبل أي شركة او مقاول ) صفر عطاء (  

مالحظة على مقدم العطاء مراعاة مايلي :
•  تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العــدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

• تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشرة بالعمل وعدم املطالبة  باملســتحقات املالية اال بعد اقرار قانون 
املوازنة العامة  لسنة 2022  او توفرالسيولة املالية.

• يلتــزم مقدم العطاء بتقــدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرســوم األخرى قبل 
استالم قرار االحالة استنادا الى احكام املادة )16/اوال ( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب 

وزارة املالية ذي العدد 5589 في 2021/4/13.
املهندس
محمد طاهر التميمي
النائب الفني حملافظ البصرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــف وزير النفط إحسان عبد 
اجلبــار عن تخصيــص ما قيمته 
300 مليــون دوالر لشــراء حصة 
إكســون موبيل، املشغل الرئيس 
في حقل غرب القرنة 1، مشــيراً 
إلى أنَّ املبلــغ أدرج ضمن املوازنة 

املقبلة. 
وقــال وزيــر النفــط، ان “العراق 
 2021 عــام  منتصف  فــي  قدم 
طلباً رســمياً لشــركة الطاقة 
لشراء  موبيل  إكسون  األميركية 
حصتها في احلقل”، مشــيراً إلى 
الشراء مع  “النقاشــات حول  أنَّ 
استمر  موبيل  إكســون  شركاء 

أكثر من 90 يوماً”. 
النفــط  شــركة  أنَّ  وأضــاف، 
حصــة  ستشــتري  الوطنيــة 
إلى  تصل  بقيمة  موبيل  إكسون 
300 مليون دوالر، وســيتم إدراجه 
ضمــن املوازنة املقبلة، منوهاً بأنَّ 
املبلغ وفقــاً للجدوى االقتصادية 
يســترجع  املالية  لوزارة  املقدمة 
اإلنتاجية  األرباح  خالل عامني من 

والتصديرية.
وأشــار عبد اجلبار إلى أنَّ شركة 
النفط الوطنية تخطط لتوسيع 
في  االســتثمارية  محفظتهــا 
والصناعات  االســتخراج  قطاع 
النفطيــة، إضافــة إلــى تنويع 
أنشــطتها بدخول قطاع مرافق 
القطــاع  العامــة،  اخلدمــات 
االســتثماري، الفتاً إلــى أنَّ هذا 
مصلحة  في  يصــب  التخطيط 
العــراق ويدعــم برنامــج حتويل 

شركاتها إلى جتارية ربحية.
واوضــح، ان العــراق جنــح بإدارة 
بعد  مجنــون،  حقل  وتشــغيل 
انســحاب شركة شــل املشغل 
الرئيس للحقل ضمن عقد اخلدمة 
للتراخيــص النفطية املوقع عام 

2010 . وكان وزير النفط أعلن في 
كانون الثانــي املاضي أنَّ مجلس 
الــوزراء وافق على قيام شــركة 
النفط الوطنية باالستحواذ على 
حصة شركة إكسون موبيل في 
حقل “غرب القرنة 1”، أحد احلقول 

في  للخام  املنتجــة  العمالقــة 
البالد. وقررت الشركة، في نيسان 
2021، التخّلــي عــن احلقــل، إذ 
أبلغت العراق بنّيتها بيع حّصتها 
التشغيلية، التي تبلغ %32.7 إلى 
شركة النفط الوطنية الصينية 

“سينوك”، وهو األمر الذي رفضته 
بغــداد، إذ ترى أن هــذه الصفقة 
تزيد من النفــوذ الصيني بقطاع 

النفط العراقي.
الدخول  أخرى  وحاولت شــركات 
على  للحصــول  الصفقــة  في 

حصــة إكســون موبيــل، مثل 
شــركة هاليبرتــون، إاّل أن إصرار 
العراق علــى احلفاظ على الوضع 
ألطول وقت ممكن دفع الشــركة 
األميركية إلــى التهديد باللجوء 
إلــى التحكيم الدولــي، قبل أن 
تعلن بغــداد نّيتها االســتحواذ 

على احلصة.
وفي تصريحات صحفية سابقة، 
قال إحســان عبداجلبار، إن وزارته 
تبحث إمكان أن تشــتري شركة 
إكســون  حصة  البصــرة  نفط 
القرنة  موبيل فــي حقل غــرب 
1، كمــا حدث ســابًقا مع حقل 

مجنون النفطي العمالق.
وســبق أن وّقعت شــركة نفط 
البصرة عقًدا مع إكسون موبيل، 
فــي حزيران 2021، حلفــر 96 بئرًا 
نفطية فــي حقل غرب القرنة 1، 
بالتعاون مع شــركة شلمبرجه 
العامليــة، وذلــك ضمــن خطة 
لتطويره وإضافة 200 ألف برميل 
يومًيــا إلى إنتاجــه خالل خمس 
ســنوات، ليصل إلــى 800 ألف 

برميل يومًيا بحلول عام 2027.
يذكــر أنَّ حقل غــرب القرنة 1، 
جانب  من  وتوســعته  تطويره  مت 
 ،2010 عام  األميركية  الشــركة 
ويقــدر احتياطــي النفــط فيه 
بقرابة 8.5 مليارات برميل، وينتج 
باملتوسط 300 ألف برميل يومياً.

وكانت إكســون موبيل متلك 60 
باملئة مــن عقد تطويــر احلقل، 
وشركة النفط الوطنية العراقية 
 15 داتش شــل  ورويال  باملئة،   25
باملئة، بحســب بيانــات عراقية 

رسمية.

بوسطن ـ خاص:
 أعلنت شركة GE “جنرال إلكتريك” 
املسجلة في بورصة نيويورك بالرمز 
GE عن أســماء العالمات التجارية 
اجلديدة للشــركات الثالث املنبثقة 
عنهــا، والتي ســوف تركــز على 
قطاعات النمو الرئيســية، الرعاية 
الصحية والطاقة والطيران وترسخ 

ريادتها العاملية في هذه اجملاالت. 
 GE أعمــال  وحــدة  وســتحمل 
الصحية  الرعاية  اخملصصة لقطاع 
اســم GE HealthCare، فــي حني 
ستشــكل أعمال GE فــي قطاع 
الطاقة  تضــم  والتــي  الطاقــة 
والتقنيــات  والطاقــة  املتجــددة 
املالية  الطاقة  وخدمــات  الرقمية 
GE Ver�  شركة واحدة حتمل اسم
GE Aero� كمــا ســتكون .novaa
في  املتخصصة  الشــركة   space
قطاع الطيران لدى GE. وستواصل 
جميع الشــركات اجلديــدة مزاولة 
 GE أعمالها بناًء علــى إرث عالمة
العامليــة وقيمتها املقدرة بنحو 20 

مليار دوالر*. 
وإضافــة لذلــك، أعلنــت GE أنه 
عقب اســتكمال العملية اخملطط 
 GE إدراج أســهم  لهــا، ســيتم 
HealthCare فــي بورصــة نازداك 
بالرمــز GEHC. وبهــذه اخلطــوة، 
ستســتفيد GE HealthCare من 
احلافل  البورصة وســجلها  مكانة 
املبتكرة  العامة  للشركات  كسوق 
املدعومة بالتكنولوجيا، ال ســيما 

في قطاع الرعاية الصحية.
وفــي هذا الســياق، قــال لورانس 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  كولــب 
والرئيس التنفيذي في GE والرئيس 
GE Aero� لشــركة  التنفيــذي 
اليــوم حتقيــق  “نشــهد   :space
 GE إجنــاز رئيســي ضمــن خطة
لتأسيس ثالث شــركات مستقلة 
تركيزاً  أكثر  لتكون  ومســتقبلية 
على قطاعــات النمو الرئيســية. 
 GE وبنــاًء علــى قيمــة عالمــة
العاملية املقــدرة مبليارات الدوالرات، 
نســتفيد من ميزة تنافسية قوية 
الذي  األمر  النهائية،  في أســواقنا 
حتقيق  مبواصلة  ألعمالنا  يســمح 
النجــاح واإلجنــاز في املســتقبل. 
على  تقوم  الشركات  هذه  وباعتبار 
أســس االبتكار واملرونة، ستواصل 
العالمــات التجارية الثالث اجلديدة 
الراســخة  منهجيتنا  وفق  العمل 
وإرثنــا العريق لبنــاء عالم أفضل 
لعمالئنا وســتلتزم بنقــاط القوة 
البــارزة والقيم العالية التي لطاملا 

.”GE متتعت بها
اخملطط  العملية  إجراء   GE وتعتزم 
والتي  الضرائب  لها واملعفية مــن 
GE Health�  تقود لنشوء شــركة
Care في عــام 2023، لتكون مبثابة 
شــركة مســتقلة تدفــع عجلة 
االبتــكار فــي الرعايــة الصحية 
الدقيقة وترتقي بالنتائج العالجية 
التحديــات  وتعالــج  للمرضــى 
واملشاكل  الرئيســية  الســريرية 

الصحية التي تواجه املرضى. وبناًء 
على تاريخها املمتد على مدار أكثر 
من 100 عام، سيواصل اسم شركة 
GE HealthCare وشــعارها تقدمي 
بعٍد آخر للســالمة التامة واجلودة 
العالية وأرقى درجات الثقة واالبتكار 
في قطــاع الرعايــة الصحية. ومت 
اجلديدة  التجارية  العالمة  تصميم 

باللون   GE HealthCare لشــركة 
“البنفسجي” الذي يعكس حرصها 
املطلق على االلتــزام بأنبل معاني 
مستويات  أعلى  وحتقيق  اإلنسانية 
الصحية.  الرعايــة  فــي  التميــز 
وستحافظ الشركة على مكانتها 
الراســخة فــي طليعــة مقدمي 
خدمات الرعاية الصحية للمرضى، 

أكثر  بتركيب  بنجاحهــا  مدعومة 
من 4 ماليني منتج وإجراء أكثر من 
مليــاري فحص للمرضى ســنوياً. 
الشركتني  تأســيس  عملية  وبعد 
املذكورتني، ســتكون GE شــركة 
متخصصة في قطاع الطيران حتت 
 .GE Aerospace اســم جديد وهو
ومــع متتعهــا بقاعــدة محركات 

عاملية واسعة تضم 39400 محرك 
لطائرات  محــرك  و26200  جتــاري 
عسكرية، ستواصل الشركة لعب 
دور حيــوي في دعــم القطاع ودفع 
عجلة انتعاشــه مع استشــراف 
مستقبل الطيران. ويحافظ االسم 
اجلديدة على اإلرث الراسخ للعالمة 
التجاريــة فــي قطــاع الطيــران 
الداكن”  “األزرق  باللــون  تبرز  والتي 
املستوحى من الغالف اجلوي، وميثل 
القطاع  لهذا  الالمتناهيــة  احلدود 
احليوي، ويضع رؤية جديدة عنوانها 
الثقة واالستمرار باملنافسة وحتقيق 
والدفاع  الطيران  التقدم في مجال 
لألجيال القادمــة. وعقب العملية 
GE Aero� ســتمتلك  املرتقبــة، 

GE وستقدم  space حقوق عالمة 
تراخيص طويلة للشركات األخرى. 

مــن جانبها قالت ليندا بوف مديرة 
األشهر  “خالل   :GE في  التســويق 
الســتة املاضية، حرصنا على نشر 
رســائل واضحة لتوعيــة العمالء 
 GE لعالمة  احلقيقيــة  بالقيمــة 
واملعانــي التي حتملها الشــركات 
املنبثقــة عنها مســتقبالً.  ومن 
خالل تأســيس الشــركات الثالث 
اجلديدة، ســتتمكن كل منها من 
علــى قطاعات  تركيزهــا  تعزيــز 
أعمالهــا، وستســتفيد من توزيع 
مدروس لرأس املال، وستتمتع مبرونة 
اســتراتيجية عاليــة لدفع عجلة 
النمو مستقبالً وخلق قيمة طويلة 

األجل ضمن مجاالت أعمالها*

متابعة ـ الصباح الجديد:
حّذرت الوكالــة الدولية للطاقة من 
أن أوروبــا يجب عليها اتخاذ خطوات 
فورية خلفض اســتهالكها من الغاز 
إلى  احلكومات  ودعت  الشــتاء،  قبل 
وضع حد الستخدام مكيفات الهواء 
والبدء فــي بيع الغاز للصناعيني من 
خالل املزادات، وإال فقــد تضطر إلى 
أكثر  في  الغاز  اســتخدام  ترشــيد 

األشُهر برودًة.
الدولية  الطاقة  وكالــة  رئيس  وقال 
فاحت بيرول، اإلثنني إن التخفيضات في 
اإلمدادات الروســية تعني أن اجلهود 
األوروبية حتى اآلن لــم تكن كافية، 
وحّث احلكومات على “االستفادة من 
” ملــلء مرافق تخزين  كل يــوم ُمتبقٍّ
الغــاز على مــدى األشــهر الثالثة 

املقبلة. 
وأضــاف أنه فــي حني أن األســعار 
املرتفعة قد حدت بالفعل من بعض 
االســتهالك، إال أن “هناك حاجة إلى 
تخفيضــات إضافية كبيــرة إلعداد 

أوروبا لفصل شتاء قاٍس قادم”. 
وقال رئيس وكالــة الطاقة الدولية، 
إن  تاميــز”،  لـ”فاينانشــيال  وفقــاً 
التحليل األخير الذي أجرته الوكالة، 

التــي تعمل كمراقــب للطاقة في 
االقتصادي  التعــاون  منظمــة  دول 
والتنمية، يشير إلى أن أوروبا بحاجة 
 12 إلى احلد من االســتهالك مبقدار 
مليار متــر مكعب مــن اآلن، وحتى 
بداية موســم التدفئة، أو ما يعادل 
130 ناقلة من الغاز الطبيعي املسال 

املنقول بحراً. 
إنذار أحمر 

وتأتي دعوة وكالة الطاقة الدولية في 
وقت من املقرر أن تعلن فيه بروكسل 
هذا األسبوع عن خطة خلفض الغاز 
لفصــل الشــتاء، والتي ســتوصي 
بإجراءات لدول االحتاد األوروبي خلفض 

استخدام الغاز.
اخلطة   املفاوضات في شــأن  وكانت 
قــد اســتمرت خالل عطلــة نهاية 
األســبوع، مع التركيز عمــا إذا كان 
بإمــكان املفوضيــة األوروبية تنفيذ 
أهــداف تخفيــض الغــاز اإللزامية 
للدول األعضاء، وفقاً ملســؤولني في 

االحتاد األوروبي. 
وكتــب بيرول فــي تقريــر، “حتركات 
روســيا األخيــرة لضغــط تدفقات 
الغــاز الطبيعي إلى أوروبا بشــكل 
أكبر، إلى جانب اضطرابات اإلمدادات 

األخرى األخيرة، هي إنذار أحمر لالحتاد 
األوروبي”. 

وسافرت رئيســة املفوضية أورسوال 
فــون دير الين إلــى أذربيجان لإلعالن 
عن صفقة غاز، اإلثنــني، تهدف إلى 

زيادة شــحنات الغــاز الطبيعي من 
الدولة الواقعة في آســيا الوسطى 
إلى االحتاد األوروبي إلى 12 مليار متر 
 8.1 مكعب هذا العــام، ارتفاعاً من 

مليار متر مكعب في عام 2021. 

واخلطة هي أن تصــل اإلمدادات في 
النهايــة إلى 20 مليــار متر مكعب 
“علــى األقــل” بحلول عــام 2027، 
وفقاً ملســودة مذكرة اطلعت عليها 
“فاينانشــيال تاميز”، تصل إلى االحتاد 

األوروبــي عبر خط أنابيــب ممر الغاز 
بني  وهو مشــروع مشترك  اجلنوبي، 
بروكسل وباكو افتتح في عام 2018، 
ويتم توفيره بشكل رئيس من حقول 
الغاز فــي بحر قزوين، لكــن وكالة 
إن خطط  قالــت  الدولية  الطاقــة 
تنويع اإلمدادات من روســيا لن تكون 
كافية مبفردها هذا الشــتاء، وقالت 
إن أكبــر خطــوة منفــردة ميكن أن 
يتخذها االحتاد األوروبي، حتقيق هدف 
تخزين الغاز بنسبة 90 في املئة، وهو 
املســتوى الذي تقول وكالة الطاقة 
الدولية أن االحتاد األوروبي ســيحتاج 

إليه بحلول موسم التدفئة. 
وقال بيرول، “ال يكفي بشــكل قاطع 
االعتماد فقط على الغاز من مصادر 
غيــر روســية - فهــذه اإلمــدادات 
بالكميات  متوفــرة  غير  ببســاطة 
الشــحنات  لتعويــض  املطلوبــة 

املفقودة من روسيا”. 
وســيكون هذا هــو احلــال حتى لو 
تدفقــت إمدادات الغــاز من النرويج 
وأذربيجان بأقصى طاقتها، وإذا ظلت 
عمليات التسليم من شمال أفريقيا 
قريبة من مســتويات العام املاضي، 
وإذا اســتمر إنتاج الغــاز احمللي في 

أوروبا في اتباع االجتاهات احلديثة، وإذا 
زادت تدفقات الغاز الطبيعي املسال 
مبعدل قياســي مماثل، كما فعلوا في 

النصف األول من هذا العام”. 
خمس خطوات 

ووضع بيــرول خمس خطــوات قال 
إنها ستســاعد االحتاد األوروبي على 
حتقيــق أهدافه، مبا فــي ذلك “وضع 
التبريد” الستخدام  وضوابط  معايير 
مكيفات الهواء فــي املنازل واملباني 
العامة، وحرق الفحــم والنفط بدالً 
من الغــاز لتوليد الكهربــاء وإيجاد 
طرق “لتنســيق” الطوارئ سياســة 

الغاز بني األعضاء. 
وقال إنه يتعني علــى االحتاد األوروبي 
أيضاً تقدمي “منصات مزادات لتحفيز 
في  الصناعي  الغــاز  مســتخدمي 
االحتاد األوروبــي على تقليل الطلب” 
العطــاءات  عمليــة  خــالل  مــن 

التنافسية. 
التي  اللجنة  اقتراح  ووفًقا ملســودة 
اطلعت عليها الصحيفة، ســتضع 
في  توجيهيــة  مبــادئ  بروكســل 
إعطاء  التي يجب  الصناعات  شــأن 
األولوية لها في حالة اإلغالق الكامل 

إلمدادات الغاز الروسي.

ادراج 300 مليون دوالر في الموازنة
المقبلة لشراء حصة إكسون موبيل

وزير النفط: 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جمعية تصدير جنوب شــرق األناضول 
التركية، امس الثالثــاء، ان العراق أحتل املرتبة 
الثالثة من بــني 91 بلداً صــدرت إليها تركيا 
الفســتق احللبي خالل النصف األول من العام 

احلالي.
وقالت اجلمعية في تقرير لها ، إن “تركيا صدرت 
12 الف و258 طنا من الفســتق احللبي الى 91 
بلدا بقيمــة بلغت 111 مليونا و456 الف دوالر 
للفترة من كانــون الثاني الى حزيران من العام 
احلالــي 2022، مرتفعا %30 عــن العام املاضي 
الــذي بلغت فيه الصــادرات 8 آالف و258 طنا 
بقيمة بلغــت 85 مليون دوالر من نفس الفترة 
من العــام املاضي 2021”. واضافــت ان “املانيا 
كانــت البلد األكثــر تصدير اليها للفســتق 
احللبي خالل الفترة من كانون الثاني الى حزيران 
2022 و بقيمــة بلغت 17 مليــون دوالر، تليها 
قيرغيزســتان ثانيا وبقيمــة 9 ماليني ومن ثم 

جاء العراق ثالثا وبقيمة بلغت 6 ماليني دوالر”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي بشــكل طفيف، امس الثالثاء، 
في البورصة الرئيســية بالعاصمة بغداد، وفي 

إقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلت صباح 
اليــوم 148475 ديناراً عراقيــاً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما كانت األسعار أمس االول االثنني 148450 

ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشــار املصدر إلى أن أســعار البيع والشــراء 
اســتقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ ســعر البيع 149000 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر أمريكــي، بينما بلغت 
أسعار الشــراء 148000 دينار عراقي لكل 100 
دوالر أمريكــي. أمــا في أربيــل عاصمة إقليم 
كردستان، فقد شــهدت أسعار الدوالر ارتفاعا 
أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148650 ديناراً لكل 
100 دوالر أمريكي، وبلغ ســعر الشراء 148550 

ديناراً لكل 100 دوالر أمريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار النفط، امــس الثالثاء، بعد أن 
قفــزت بأكثر من خمســة دوالرات للبرميل في 
اجللســة السابقة مع دعم تراجع الدوالر لفائدة 
الشــراء وبفضل توقعات بأن رفع سعر الفائدة 
في مجلــس االحتياطي الفيدرالي األمريكي قد 
يكون أقــل مما كان متصــورًا، اال ان التخوف من 

الركود ادى الى تراجع االسعار.
وانخفضت العقود اآلجلة خلام برنت لتســوية 
أيلول 44 ســنتا إلــى 105.83 دوالرات للبرميل 
بحلول الســاعة 04:46 بتوقيــت جرينتش، وزاد 
العقــد 5.1 باملئة امــس االول االثنني ، وهو أكبر 

مكسب بالنسبة املئوية منذ 12 نيسان.
وانخفضت العقود اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوســيط تسليم أغســطس 43 ســنًتا إلى 
102.17 دوالر للبرميل. وزاد العقد 5.1 باملئة امس 
االول االثنني وهو أكبر مكســب بالنسبة املئوية 

منذ 11 مايو أيار.
وســجل كال املعيارين انخفاًضا أسبوعًيا بأكثر 

من ٪5 األسبوع املاضي.
اخملاوف بشــأن  النفــط بني  وتراجعت أســعار 
اإلمدادات حيــث أدت العقوبــات الغربية على 
إمــدادات اخلــام والوقود الروســية إلى تعطيل 
التدفقــات التجاريــة إلــى شــركات التكرير 
واملســتخدمني النهائيني وتزايــد اخملاوف من أن 
جهود البنك املركــزي لترويض التضخم املتزايد 
قد تؤدي إلى ركود من شــأنه أن يخفض الطلب 

في املستقبل على الوقود.

العراق ثالث أكبر مستورد 
للفستق الحلبي من تركيا

ارتفاع طفيف بأسعار 
صرف الدوالر في بغداد 

واقليم كردستان

إنخفاض أسعار النفط 
بسبب المخاوف من الركود

»جنرال إلكتريك« تكشف عن الشركات الثالث المنبثقة عنها 

حًثت الحكومات على الحد من االستخدام والبدء في بيع الغاز بمزاد علني

»الطاقة الدولية« تحذر: على أوروبا خفض استهالك الغاز
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7 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة جنايات ذي قار/2

العدد: 492
التاريخ: 2022/7/18

اعالن
الى/ املتهمني الهاربني املدرجة اسمائهم ادناه

كونكم مطلوبني لدى هذه احملكمة عن قضايا جنائية وفق احكام املواد املؤشــرة ازاء اســم كل واحد وجملهولية محل اقامتكم في الوقت 
احلاضر قررت احلكمة تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني في موعد احملاكمة املؤشر ازاء اسمائكم لتجيبوا عن التهمة املنسوبة 

اليكم وبعكسه ستجري محاكمتكم غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي
علي عبد الغني جالب
رئيس محكمة جنايات ذي قار/ الهيئة الثانية

قائمة باسماء املتهمني احملالني غيابيا
على محكمة جنايات ذي قار / الهيئة الثانية لعام 2022

ورقة تكليف باحلضور
الى املتهم الغائب/ العريف/ طائي حامت مهنا ذياب الشمري
محل العمل/ مديرية دفاع مدني محافظة االنبار/ القانونية
العنوان/ محافظة االنبار – قضاء عنه- قرب منطقة جميلة

مبــا انك متهم وفق احكام املادة )5/اوال( من ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 وجملهولية محل 
اقامتك اقتضى تبليغك بواســطة هذا االعــالن على ان حتضر امام محكمة قوى االمن 
الداخلــي الرابعة للمنطقة الثالثة من خالل مــدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ 
تعليــق هذا االعــالن في محل اقامتك وجتيــب على التهمة املوجه ضــدك وعند عدم 
حضورك ســوف جتري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد _)65 و68 و69( من قانون 

اصول احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي.
اللواء احلقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الرابعة
املنطقة الثالثة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 163/جنح/ عنف 
اسري/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الى املتهــم الهارب: مــراد حاكم 

دبعن لفته
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمة 163/جنح/ عنف 
املادة )382(  اسري/2022 وفق احكام 
عقوبات فقــد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/17 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

فقدان شخص
فقــد املدعــو )حيــدر فيصل 
عباس( املنشــورة صورته أعاله 
بتاريــخ 2007/5/24 من مواليد 
1973 اثنــاء خروجه مــن داره 
عجلة  يقود  السيدية  منطقة 
نوع اوبل يعمل منتسب اف بي 
اس مــن مواليد 1973 على من 
لديــه أي معلومات ابالغ مركز 

شرطة السالم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2012/ج/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الهارب: ســيف جنم  املتهــم  الى 

عبود/ يسكن بغداد – الكاظمية
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
2012/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احــكام املادة 229 مــن قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
باإلعالن  تبليغك  املعدل فقد تقــرر 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/21 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد/ 450/ب/2022
التاريخ/ 2022/7/19

اعالن
الــى/ املدعى عليــه )املديــر املفوض 
لشركة مباني الغد اضافة لوظيفته(

اقام املدعي )محمود دهام غافل( دعوى 
واملتضمنة  وامام هذه احملكمــة  ضدك 
الزامــك مببلغ قدره ســتة وعشــرين 
مليون واربعة وسبعون الف وسبعمائة 
وتســعة عشــر دينار وجملهولية محل 
اقامتك قررت احملكمة تبليغك باحلضور 
مبوعد املرافعة املوافــق 2022/7/26 عن 
محليتني  بصحيفتــني  النشــر  طريق 
وعند عدم حضورك او من ميثلكم قانونا 
للمرافعة ســوف جتري بحقك املرافعة 

غيابيا.
القاضي
انور جاسم حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1980/ج/2022
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
الــى املتهم الهــارب: وســام عبد 
الرزاق عبــد علي/ يســكن كوت – 

الكوة اجلديدة
بالنظر جملهولية محل اقامتك بالوقت 
احلاضــر ولكونك متهمــا بالقضية 
املرقمة 1980/جنح/2022 وفق احكام 
املادة 459  مــن قانون العقوبات رقم 
111 لســنة 1969 املعدل فقد تقرر 
تبليغك باإلعالن عن طريق صحيفتني 
محليتني للحضور أمام هذه احملكمة 
في يــوم 2022/8/21 وفــي حال عدم 
احلضور ســوف جتــرى احملاكمة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 599/ش/2022
التاريخ: 2022/7/19

اعالن
الى/ املدعو )احمد خميس خلف(

أعاله  املرقمــة  الدعــوى  ملقتضيــات 
واملقامة مــن املدعية )اقبل خالد علي( 
علــي املدعى عليــه )احمــد خميس 
خلف( والتي تطلب فيها سلب الوالية  
هذه  قــررت  اقامتك  محــل  وجملهولية 
احملكمــة تبليغــك عن طريق النشــر 
بصحيفتني رسميتني يوميتني وفي حال 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك 
في موعد املرافعــة املوافق 2022/7/31 
ســوف جترى املرافعــة بحقــك غيابا 

واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/ 4934/ش/2022
التاريخ/ 2022/7/19

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ فهد كمر عوده

ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية 
املرقمــة أعــاله واملقامــة من قبل 
املدعيــة )ســجى صــادق جنديل( 
الطالق  بتصديق  طلبها  واملتضمنه 
الواقع خارج احملكمة من املدعى عليه 
)فهــد كمر عــوده( وجملهولية محل 
اقامتك قرر تبليغك باحلضورامامها 
خالل ثالثــة ايام من تاريخ النشــر 
بجريدتني محليتني وبخالفة ســوف 

جتري املرافعة غيابيا بحقك.
القاضي
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 2302
التاريخ/ 2022/7/17
الى/ املدعى عليه/ مؤيد خلف حبيب

م/ اعالن
بتاريخ 2022/7/17 قدم املدعو )زياد خلف 
حبيب( طلبا الى هذه احملكمة يطب فيه 
اصــدار حجة احلجــر والقيمومة عليك 
لغرض القيام بإدارة شــؤونك حيث ثبت 
فقدانك باألوراق التحقيقية والصادرة من 
محكمة حتقيق هيت عليه قررت احملكمة 
االعالن عنك بصحيفتني محليتني عليك 
احلضور او ارســال من ينــوب عنك خالل 
مــدة ثالثون يوما من تاريخ النشــر وفي 
حالة عدم احلضور ســوف تقوم احملكمة 

باإلجراءات القانونية الالزمة.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي
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رقم الدعوىموعد احملاكمةاملادة القانونيةاسم االماسم املتهمت

449/ ج هـ4222022/8/232022/2 ق.عجنمه محسناحمد كاظم مهدي ناصر العبودي1

450/ ج هـ4432022/8/232022/2 رابعا ق.عحسيبه صبارعلي عبد االمير جبار حسن الغالبي2

451/ ج هـ1/4062022/8/232022/2/أ ق.عكاظمية سويدعبد احلسني منر عرار محسن السالم3

452/ ج هـ1/4062022/8/232022/2/أ ق.عصفيه شيالمروان منعثر حسن شحيط الشراد4

453/ ج هـ1/4062022/8/232022/2/ز ق.عامل طعمه صباحساهر عبد احلسني راشد الشويلي5

6
مسلم دلي حمود الدراجي
حتدي جميل ظالم املطوكي

رهيه محيسن
رسميه عسكر

454/ ج هـ1/4062022/8/232022/2/هـ ق.ع

1/ ج هـ4052022/8/232022/2 ق.ععربيه رهيفمحمد عبد اهلل سالم نصار الصريفي7

455/ ج هـ1/4062022/8/232022/2/ز ق.عشنونه خليفعلي جابر بردان حسني8

456/ ج هـ1/4062022/8/232022/2/أ ق.عجاسميه فرجصادق عبداهلل سفيح رجاب الرجاب9

457/ ج هـ1/4062022/8/232022/2/ز ق.ععينه طوبرشعلي كاظم عكلة عبيد العبودي10

440/ ج هـ1/4062022/8/242022/2/أ ق.عهديه سفيحمحمد فارس عذيب ناصر الزيدي11

441/ ج هـ1/4062022/8/242022/2/أ ق.علغويه كوريمانع طيار جاسم يوسف املشاخيل12

442/ ج هـ1/4122022/8/242022/2 ق.عامل كاظماحمد مانع وحيد والي الغري13

443/ ج هـ1/4062022/8/242022/2/ز ق.عتسواهن كاظمعماد فاضل وثيج شالل القرغولي14

15
ليث محمد جبار محمد الغزي

علي شمخي جبار محمد الغزي
اميان جاسم

خيريه ماضي
444/ ج هـ1/4122022/8/242022/2 ق.ع

208/ ج هـ1/4062022/8/242022/2/ز ق.عبهيه داخلمهند حسان جخم دالل العكيلي16

ازهار جباركرار داخل مشني موسى اخلنفري17
1/406/أ

ق.ع
455/ ج هـ2022/8/242022/2

هناء حسنيسرى عواد ثنوان منشد اخلفاجي18
422
ق.ع

446/ ج هـ2022/8/242022/2

19
شريان فليح سلمان احلامتي

علي حميد كاظم عناد احلامتي
جبيره حسني
حياة دوريش

1/406/أ
ق.ع

447/ ج هـ2022/8/242022/2

زهره كوكزسعيد عليعل عطيه عوده الربيحي20
433/ ثالثا

ق.ع
448/ ج هـ2022/8/242022/2

عليه حسنيعالء ياسر جالب راهي اخلنفري21
31/405

ق.ع
430/ ج هـ2022/8/252022/2

زهره كوكزسعيد عليعل عطيه عوده الربيحي22
443
ق.ع

431/ ج هـ2022/8/252022/2

شريفه حميديعلي صالح جبر زعل املياحي23
1/451
ق.ع

432/ ج هـ2022/8/252022/2

سعديه فضالهعلي مطير علك العبودي24
342
ق.ع

439/ ج هـ2022/8/252022/2

25

حسني علوان جخم دالل العكيلي
سعد حسان جخم دالل العكيلي
رائد حسان جخم دالل العيكلي

رعد كامل دالل العكيلي
علي كامل دالل علي الكناني

حسني علي كامل دالل الكناني
سعد كامل دالل علي الكناني
سجاد جبر دالل علي الكناني

كرار جبر محسن دالل العكيلي
سيف علي كامل دالل الكناني

نهله كامل
ابهيه دخل
ابهيه دخل
رحيله عويز

صبريه شالل
كرميه هاشم
رحيله عويز
كميله عويز
كميله عويز
خوله كامل
كرميه هاشم

1/406/ز
ق.ع

433/ ج هـ2022/8/252022/2

حسيبه صبارعلي عبد االمير جبار حسن الغالبي26
443/ رابعا

ق.ع
434/ ج هـ2022/8/252022/2

عربيه زغيرحمزه غضبان بشير الزاملي27
1/406/ز

ق.ع
438/ ج هـ2022/8/252022/2

وحيده زغيرعبد احلميد راهي وحل سلمان الزيدي28
1/406/ز

ق.ع
435/ ج هـ2022/8/252022/2

29

فيصل محمد جميل لفته االزيرجاوي
راجي محمد جميل لفته االزيرجاوي
احمد محمد جميل لفته االزيرجاوي
هاني محمد جميل لفته االزيرجاوي
عباس محمد جميل لفته االزيرجاوي
ناجي محمد جميل لفته االزيرجاوي

غنيمه نعيم شمخي
غنيمه نعيم شمخي
غنيمه نعيم شمخي
غنيمه نعيم شمخي
غنيمه نعيم شمخي
غنيمه نعيم شمخي

1/406/ز
ق.ع

436/ ج هـ2022/8/252022/2

30
صدام حسني قند اخلالدي

عقيل محسن خليف املظلوم
رجاء  عطيه

هاشميه بديوي
1/406/أ

ق.ع
437/ ج هـ2022/8/252022/2
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في عبارته الشــهيرة )الــا قاعدة هي 
القاعــدة الذهبيــة( أي مبعنى إن النص 
الشــعري لديه يعتمد على العشوائية 
في تطبيــق الفرضيات الشــعرية، مع 
التي  الشــعرية  بالتقاليد  االحتفــاظ 
تتغيــر من شــاعر الى آخر وبحســب 
اجملتمع احمليط به، وتلك حقيقة ال ميكن 
بأي حال إغفالهــا أو جتنبها في الطرح، 

وهذا ملسته عنده.
يحرص الشاعر وسام التائه على توفير 
املدلول اخلاص به، واعتماد مفردات قريبة 
من بيئته ومجتمعه وموروثه الشعبي، 
محققا بذلك خصوصيــة له ولوطنه، 
وهــذا الواقع جنده واضحــا للعيان في 
اكثــر من نــص، ففي قــراءة لكل نص 
شعري ينتجه الشــاعر ستجد املدلول 
يحتوي على مميز يدل على موطن او بيئة 
او موروث خاص به، ومع إنه )كشــخص 
موهوب( حصل علــى حريته وحترره في 
الكتابة‘ إال إن فحوى النص هو املقصد 
لديه ولغــة التحدي كانت واضحة رغم 
الديني  القامــع  منطقة  فــي  تواجده 

واالجتماعي.
ومــن مميــزات النــص الشــعري الذي 
يكتبه وسام أيضا إن الصورة الشعرية 
تبقى ضمـن محـــور الفعـل الدرامـي 
كـــان  حال  في  للقصيــدة وخصوصا 
للتفعيلة،  ينتمي  )كتجنيس(  النـــص 
الشــعري يســمح  كون هــذا اجلنس 
بانتقــاالت واســعة، قابلــة الحتــواء 
التي  املفردات  االنفعاالت، وتوثيقها عبر 
رّصها الشاعر أثناء مراحل إنتاج النص، 
نفســها  تخاطب  الــذات  تبقى  حيث 
وحتــاول قدر اإلمــكان إثبــات و جودها 
ككائن له مميزات خاصــة منحها إياها 

الرب  
امليــزة األخــرى التي يتميــز بها النص 
البكاء(هي  ديوان )حصن  الشــعري في 
الشــجنية والروح املكبوتــة من خال 
الدعــوى الى من فك القيود والتحرر من 
التقاليــد البالية التــي تعتلي ناصية 
املشــهد االجتماعي في الوطن، والذي 
يحتوي صوراً عدة من القهر واالضطهاد 
واإلذالل لشــخصية املواطــن العراقي، 

وهــذا اجلانب حتديدا يجــده املتلقي في 
اغلب النصــوص، وليس هنالك مناطق 

محددة له.
وفي اخلتــام علّي أن اقّر بصعوبة اخلوض 
التفصيلي في املساحة الكاملة للنص 
الشــعري املنتج من قبل الشاعر وسام 
التائــه فهناك حاالت أخــر حتتاج لناقد 
، كونها  متمرس ميكنــه اســتدعاءها 
تنتمي ملامح ال تشــبه ما تطرقت اليه 
هنــا، واعترف ايضا بانه قــد صادفتني 
أثناء رحلة البحث الكثير من النصوص 
التــي أعجبنــي عمقهــا، وحركت بي 
الكثير من املشاعر واالنفعاالت ، كما ان 
هنالك كثيرا من النصوص كانت حتمل 
في ثناياهــا قضايا اخــرى، من املمكن 
التوقف عندهــا طوياً ، لكني ال أريد أن 
اذهب الى ابعد من ذلــك، على أن أعود 
اليها بدراسة أخرى تختلف عن ما أردت 

اخلوض فيه هنا .

عدنان الفضلي

مذ قراءتي األولــى لديوانه البكر )حصن 
للنص الشعري  البكاء( وجدتني منشداً 
الذي يكتبه الشــاعر وسام التائه، كونه 
وكون  تتناقض  شــعرية  بتوغات  مليئاً 
هذا الديوان هو األول، ففيه من القصائد 
ما يجعلك تصفق لــه بداخلك لعذوبة 

املفردة وجمال الصورة الشعرية.
من وجهة نظر انطباعيــة أرى ان املرئي 
الذي  الشــعري  النــص  واملاحــظ في 
ينتجه وســام التائه هــو االعتماد على 
تقريــب القارئ او املتلقــي بصورة عامة 
من فحوى القصيــدة دون الذهاب بعيدا 
في مجال التعقيد والتشفير او التوغـل 
فـي ثيمـــة )اللف والدوران( بالنص عبر 
انتقـاالت انفعاليـة كمـا يفعـل بعـض 

الشعـراء.
 واملتابع للقصيدة التــي ينتجها التائه 
ياحظ وبســهولة اجتاهــه نحو تطبيق 
املنطق الذي حتّدث به )برناردشو( واملتمثل 

»حصن البكاء« .. المرارة الشعرية والفعل الدرامي للقصيدة

رحيل

قصيدةاصدارات

الصباح الجديد ـ متابعة:

يعّد امللحن العراقي محسن فرحان )1947 
– 2022( الذي رحل مســاء اإلثنني املاضي 
في أحد مستشــفيات بغداد بعد صراع 
مع املرض، أحد أبرز املؤلفني املوســيقيني 
الذين صاغــوا األغنية العراقية املعاصرة 

منذ سبعينيات القرن املاضي.
ُولــد الراحل في مدينــة الكوت مبحافظ 
واسط وانتقلت عائلته إلى كرباء، وهناك 
شــّدته طقوس العزاء التي تتضّمن عزفاً 
على الطبل وآالت نفخية، وكذلك صوت 
والــده الــذي كان صديقاً للموســيقي 
لطيف رؤوف املعملجي، فالتحق محسن 
بفرقــة األخير منشــداً فــي فرقته عام 

.1961
في تلك الفترة، تعّلم محسن العزف على 

آلتي العود واألكورديون بنفســه فأتقنه 
في غضون ثاثة أشهر فأصبح عازفاً ثم 
ملحناً في فرقة املعملجي، وأتت املرحلة 
الثانية بدخوله قســم املوســيقى في 
»معهد الفنون اجلميلــة« ببغداد لكنه 

لم يكمل دراسته آنذاك.
املدرسي  النشاط  عزفه ضمن  اســتمر 
في كربــاء من خال عملــه في »فرقة 
املدينة« التي كانــت تقّدم عروضها في 
1970، حني  املنطقة حتى عــام  مدارس 
مت قبوله ملحناً فــي اإلذاعة والتلفزيون 
بعد اجتيازه اختبــار جلنة فحص األحلان، 
عن تأليفه حلن »يا دمع« من كلمات كرمي 

راضي العماري وغناء فخري عمري.
تأّثر محســن بالعديد من رمــوز الغناء 
فــي اجلنــوب العراقي من أمثــال داخل 
حســن وخضيري بوعزيز وناصر حكيم، 
وأدخــل أطوار هــذا الغنــاء كاحملمداوي 

فــي مؤّلفاته وهو لم يكــن معروفاً في 
بقية مناطق العــراق، إلى جانب تأثيرات 
من البادية العراقية وأشــكال أخرى من 

الغناء الشــعبي كاألبوذيات، كما ظهر 
في تلحينه أغنيــة »ما بّي أعوفن هلي« 

التي أداها املطرب حسني نعمة.

ارحتل عام 1976 إلى مصر ودرَس في قسم 
الدراســات احلّرة في »معهد املوسيقى 
عازف  بإشــراف  القاهرة  فــي  العربّية« 
القانون ســامي نصير لثاث ســنوات، 
وهنــاك تأّثــر علــى مســتوى التقنية 
والسرد املوســيقي بتجارب عديدة، في 
مقّدمتها فريد األطرش، وساهم ذلك في 
تطوير أدواته وأســلوبه الذي ترك بصمة 
واضحة علــى األغنيــة العراقية خال 
عقد الســبعينينات مع أســماء أخرى 
منها محمد جواد أموري وكوكب حمزة 

وطالب القراغولي وآخرين.
حلَّن فرحان ألبرز األصــوات التي صعدت 
خال ذلــك العقد، مثل حســني نعمة 
في أغانــي »غريبة الــروح«، و«قوم انثر 
الهيل«، وسعدون جابر في أغاني »عيني 
عينــي« و«املطــار« و«يا جنــوى« و«انت 
العزيــز تغّيرت«، باإلضافــة إلى تقدميه 

أحلانا ملطربني آخرين منهم فؤاد ســالم 
وحميد  اخلّياط  ورضــا  العّطار  وقحطان 
منصور وأنوار عبد الوهاب وكرمي حســني 

وأمل خضير وغيرهم.
وكانت لــه جهود في تلحــني القصائد 
واألوبريتات، كما  بالفصحــى  املنظومة 
ساهم في تأســيس »جمعّية امللحنني 
واملؤلِّفني العراقيني« وترأســها في فترة 
الحقة، وفي مراحل أخرى من حياته شغل 

عضوية اللجنة الوطنية للموسيقى.
ترك الراحل الذي قضى في الغربة قرابة 
ثاثة عقود في منفاه االختياري بالدمنارك، 
إرثاً غنياً متّثل فــي تقدمي أصوات جديدة، 
وتنويــع القوالــب الغنائيــة العراقية، 
واالعتناء باملقدمات املوسيقية والزخارف 
النغمية، وكان حريصاً على عدم التكرار 
في بحث مســتمر على صعيد التقنية 

واألسلوب.

»أشجار السراب« 
 إبراهيم عبد اجمليد

أعلنت دار »الشروق« املصرية بأن مجموعة 
»أشجار السراب« ستصدر طبعتها اجلديدة 
حيث تضم ثماني عشــرة قصة لم يسبق 
نشــرها من قبل  وأضافت الشروق أنه »قد 
مت توزيــع القصــص إلى أربــع مجموعات: 
»ســفن قدمية«، »إغاق النوافذ«، »الشجرة 
والعصافير«، و«مشــاهد صغيرة حول سور 
كبير«. وهي مرتبة ترتيًبا عكســيًّا - اجلديد 
ثمَّ القدمي - ليعرف القــارئ والناقد التطور 
الــذي مرَّ بــه الكاتــب فــي الكتابة منذ 
الثمانينيــات حتى اآلن »إنهــا رحلة ممتعة 
مع قصص الكاتب القصيرة التي كانت وال 
تزال طريًقا في التجديد األدبي شكًا ولغة، 
مبا تتضمنــه من موضوعات تعكس خبرات 
عميقة في احلياة، ومغامرة مع املســكوت 
عنه، فضًا عن الرؤى الفلسفية واإلنسانية 

التي تكمن خلف النّص                          
إبراهيم عبد اجمليــد؛ أديب مصري، حاز على 
العديــد من اجلوائــز الكبرى منهــا: جائزة 
النيــل فــي اآلداب )2022( وغيرها. من أهم 
أعماله: ثاثية اإلسكندرية )ال أحد ينام في 
اإلسكندرية وطيور العنبر واإلسكندرية في 
غيمة( - البلدة األخــرى - عتبات البهجة - 
العابرة - بيت الياســمني - الصياد واليمام 
- في كل أســبوع يوم جمعة - السايكلوب 
- ثاثية الهــروب من الذاكرة وغيرها، فضًا 
عن دراســات وكتب عديدة منهــا: »ما وراء 
الكتابــة – جتربتي مع اإلبــداع«، وترجماته 
لكتب مثل: »رســائل من مصر« و«مذكرات 
عبد أمريكي«. تُرجمت له أعمال كثيرة إلى 

لغات أجنبية عدة .
***

»منديل بالفراولة« خلليل الرز
صدرت حديًثا عــن داري االختاف، وضفاف، 
رواية »منديل بالفراولة« للروائي الســوري 

خليل الرز.
من أجواء الرواية:

كنت غالًبا، من أجل مضاعفة إحساســي 
بالتضحية في سبيل رايا، أسافر إليها في 
قطــارات كثيرة تنطلق بــي في وقت واحد 
من موســكو ولينينغراد وريغــا وفيلنوس 
وكييــف وخاركوف وطشــقند وأملآتا ومن 
مدن كثيرة أخــرى ال أعرفها عملًيا إال على 
اخلريطــة. وكنت أصل إلــى باكو في وقت 
أيًضــا، وأحيانًا في أوقــات مختلفة  واحٍد 
فأصل بالقطــار القادم من موســكو في 
منتصف الليــل، ثم بعد عشــرين دقيقة 
أصل بثاثــة قطارات قادمة مــن كالينني 
ومن تالني ومن لينينغــراد، ثم في الواحدة 
والنصف صباًحا أصل من تبليسي ويريفان. 

أحمد بلحاج آية وارهام* 
ْمُس َخلَْف أَْسَمائَِها. تَلَْهُث الشَّ

للِرِّيِح َعرَبَاٌت مَمْلُوَءٌة بِأَْكَياِس النََّدِم. 
اَل َقْطرََة تَْسأَُل َعْن وََطِن َشْهَوتَِها. 
اَل أََحَد يُِطلُّ َعلَى ذَاتِه بَِذاِت َغْيرِِه. 

 . ُق ِفيَّ َعنْيٌ وَاِحَدٌة حُتَدَّ
ُمْنُذ أَلِِف الزََّمِن إِلَى َما بَْعَد يَائِِه. 

بِاْســِم  َعَماَءَها.  احْلَِقيَقُة  ِفــيَّ  تَْكُتُب 
َفاِكَهٍة لْم آُكلَْها. 

بِأَنَاِمِل َسَحٍر ُمَبلٍَّل بَِضْوِء الَْغَوايَِة. 
َهْل يَْشرَُب الَْوْقُت ِمنِّي ُوُجودَُه أَْم أَْشرَُب 

ِمْنُه أَنَْفاِسي امْلَُكرََّسَة لِلِْغَياْب؟!.
 ذَاَك َمــا تَْكُتُبُه أََصابِــُع الَعاِصَفِة ِفي 

َاِم بِِحْبرِ ااِللِْتَباْس.  َخَياِشيِم الظَّ
لَــْم أَُكْن أُِعيــُرُه َقَفَص َشــْهَوتِي، واََل 

ُسُموَق َغْيُبوبَِتي. 
رمَْنِة،  ُكْنُت َقِطيَع وَْهٍم مَيَْضُغ ُعْشَب السَّ

وَِفي َحَدَقِة امْلَاِضي يُْغنِّي. 
مِبِْغَناِطيِس  َشــْفرَتِِه  إلَى  يَُجرُّنِي  لَْيلِي 

َصْبَوتِِه. 
أَْعَشاَش  اأْلَْسَماُء  تَْبِني  أَنَْفاِســي  َفْوَق 

ُطُيورٍ، بَِغْيرِ أَْجِنَحٍة تَِطيرْ. 
بُُيوَت نَارٍ اَل حَتْرِْق. 

ِهَي اللَُّغُة الَِّتي تَِسيُل ُخرَاَفًة ِفي َمَسامِّ 
ْهرِ َحاِملًَة أَْكَثرَ ِمْن َسَماٍء.  الدَّ

ِمَن الاَّلَْوِن َجاَءْت. 
َُّتَهــا اللَُّغُة الَِّتي مُتِْســكُ الَْيَد َعْن  يَا أَي

َصْوتَِها، وَاجْلََسَد َعْن أَْحَاِمْه. 
ُصبِّي نَْبَضِك ِفي نُْقَطِة الَْبرِْق وَاْعُبرِي. 

ْك.  لِي ُقْبلَُة ِحسِّ
أَْشَتِغُل بَِها ِحنَي يُْعِوزُنِي رَِغيُف الَْبرَاَءْه. 
َكْم نَْهــٍر َعَبرَنِــي إِلَى أَْمِســِه َفَفَقَد 

اِكرَْه.  الذَّ
َكْم ُغرَاٍب ِفيَّ لَِبَس )أاََلْن بُّو(. 

تُْشــرُِق ِمْن َمْوتَِها األَْشــَياُء لَِتلَْمَسِني 
بِرِيِشَها. 

اجْلَِباُل الَِّتي تََسلَّْقُتَها ِفي النَّْوْم. 
تََسلََّقْتِني ِفي الَْيَقَظْه. 

ذَرََّة لَْيٍل ِصرُْت حَتَْت أَْقَداِمَها. 
تُْبِصُرنِي اأْلَْصَواُت ِمْن َقْعرِ وََجِعَها..

**                               

وََجٌع
ِمْثلََما امْلَاُء

أَْعَمى،
يَُخاتُِل بَاَب اأْلََساِمي

َعلَى َشَفَتْيِه رَُغاٌء
وِِفي دَِمِه

ُسْنُبٌل

َصاِعٌد
ِفي اْمِتَدادِ الُْغُيوِب،

ى إِذَا َما مَتَطَّ
ْت ِجَهاُت اْغِترَابِي، مَتَطَّ

َفُكونِي نَُضارِي
لَِكْيَما أَُكوَن ُحُضورَِك
ِمْنِك َجَوارُِح َصْحِوي 
مَتِيُر َفَواِكَه َصْعَقِتَها،

َعْنِك دُلِّي َعَماَي
لُِتْبِصرَنِي 

ِفيِك بَْعُض ُمَناِك
الَْهَوى ُشْعلٌَة

َقْت َقْوَس ُغرْبَِتَنا َفوَّ
وَاْخَتَفْت ِفي َضرمِيِ اأْلَزَْل.

* شاعر مغربي.

وفي بعــض الليالي كنت أظــّل أصل إلى 
باكو، كل نصف ســاعة تقريًبا، حتى يبدأ 
الناس بالظهور في شــوارع املدينة مع بدء 
انقشاع الظام. وكان يسعدني، وأنا أتعّدد 
في حشــٍد من عّشاٍق مذنبني يزحفون من 
كل جهــات اخلريطــة إلى باكــو من أجل 
رايــا، أن أخترع لنفســي مــا أمكنني من 
املتاعــب التي ال تطاق فــي كل قطار من 
أتعّمد،  وكنــت  أركبها.  التــي  القطارات 
فــي كل رحاتي، أن أنســى حتضير بعض 
الساندويشــات في البيــت قبل أن أتوجه 
إلى محطات القطارات، على عكس قسم 
كبير من املســافرين الذين يتــزّودون عادًة 
بكل أصناف الطعام والشــراب ليستغنوا 
عن خدمات مطاعم القطارات إما للتوفير 
أو لتجنب الزحام فــي مقطورات الطعام. 
وكان يُشــعرني بالراحة الشديدة ونكران 
الذات، حتى حني أتناول عشــائي كالعادة 
في موســكو، أن أكون في الوقت نفســه 
جائًعا جًدا فــي كل القطارات الذاهبة بي 
إلى باكو، فيما ال يتوقف جيراني املسافرون 
معي عن التلّمظ بالطعــام اللذيذ طوال 
الطريق. كانوا يلّحون علّي طبًعا، من وقت 
إلى آخر، أن أقبل منهم سندويشة مرتديا 
أو فطيرة ملفوف أو قنينة بيرة على األقل. 
لكننــي ما مــرًة قبلت منهم شــيًئا من 
هذا القبيل لكي ال أفســد على نفســي 
إحساسي مبتعة أن أصل إلى باكو متضورًا 
من اجلوع في أنصاف ليالي الشــتاء الباردة 
قدر اإلمكان. كأن اجلوع والبرد، في رحاتي، 
كانا يجعانني أكثر إخاًصا حلب رايا وأكثر 

جدارًة به.
***

»رسائل من القدس وإليها« 
جميل السلحوت وصباح بشير

عــن مكتبة كل شــيء في حيفــا، صدر 
حديًثا كتاب »رســائل من القدس وإليها«، 
للكاتبني جميل السلحوت، وصباح بشير. 
يقع الكتاب الذي يحمل غافه األّول لوحة 
للفّنان الّتشــكيلّي محمد نصر اهلل، في 
182 صفحة من احلجم الكبير، وقد صّمّم 

وأخرج الكتاب شربل الياس.
وقالت الكاتبة صباح بشير إن هذا الكتاب 
هو جتربة فريدة من نوعها في أدب الرسائل 
بــني كاتــب وكاتبة، فمن خــال ما يقرب 
من أربعني رســالة أدبية، منحتنا مساحة 
دافئة عّبرنا من خالها عن أنفسنا من دون 
تكّلف، تبادلناها بشكل عفوي على امتداد 
إحدى عشــرة سنة، ناقشــنا فيها بعض 
القضايــا الفكرية والثقافيــة، ومختلف 
شــؤون احلياة واجملتمع، تشــاركنا األفكار 
والهموم العامة للمثقــف العربي، حالنا 
وأحوالنــا. وعبرت هذه الرســائل عن أخّوة 
صادقة، وصداقة نقية خالّية من املصالح 
نعلم،  وكمــا  اجلغرافيا.  تخطت حواجــز 
فالصداقة احلقيقية كاملظلة، كلما اشتد 
املطــر ازدادت احلاجة إليها، ومن املعروف أن 
الصداقة من أعذب املناهل التي تســاعد 

اإلنسان على االستمتاع باحلياة.
وأضافت: في إحدى الرســائل، كتبت هذه 
الفقرة: ليس هنالك أجمل من صديٍق بعبير 
أخ، لقد ظننــت أّن األيام التي أقضيها في 
غربتي سوف متّر من دون وجود أصدقاء من 
داخل الوطن، لكن األقدار أَبَت إال أن ترزقني 
بصديق وأخ من حيث ال أدري وال أحتســب، 
واحلمد هلل. شــجعني ذلك التواصل على 
األستاذ  فكان  واالجتهاد،  والبحث  الكتابة 
جميل صديًقا، ومنوذًجــا حًيا لكاتب ناجح 
وجدير باالقتداء، وما تبادلناه من الرســائل 
عكس قدرته على حتدي الصعاب وتخطي 
املعاناة وحتقيق النجاح، والتميز في املسار 

املهنــي واإلبداعــي، مــن دون تفريط في 
أثرت  النبيلة.  واإلنسانية  األخاقية  القيم 
بي تلك الرســائل لســنوات وهي تتحّدث 
عنه وعن أخبارِه مبحبة وروح شفافة وفكر 
منفتــح، فأنشــأَت بيننا شــعورًا عميًقا 
باألخّوة واالحترام. تعرفت إليه من خال ما 
يكتبه لي، أقرأ وأرسم له صورًا من القيم 

الفاضلة والفكر املنفتح.
ر أنه  في إحدى الرسائل، كتبت له أيًضا: أقدِّ
ليس من الّسهولة مبكان أن يكتب اإلنسان 
لشــخص لم يتعّرف إليه عن قرب. بدأت 
مراساتنا من مدينة القدس، حني تقابلنا 
في ندوة »اليوم الســابع« املقدسية التي 
تقام في املســرح الوطني الفلســطيني 
»احلكواتي«، ثــم غادرت البــاد في رحلة 
طويلة، امتدت لســنوات، إلى العديد من 
الدول، وغادر األســتاذ جميل إلى الواليات 
عبر  تواصلنا  اســتمر  األميركية.  املتحدة 
قواســم  ثمة  احلقيقة  وفــي  الرســائل، 
مشــتركة جمعتنــا، كاجلــذور املكانية، 
واالنتماء إلى قضية التنوير الثقافي، اإلميان 
بقضية املــرأة، حب الكتابــة واملطالعة، 
والشــأن  اإلبداعي  اجملــال  في  االنخــراط 
الثقافي بشكل عام، حب املعرفة مبجاالتها 
اخملتلفة، وصقل كل ذلك باألسفار املتعددة 
في أقطار كثيرة حول العالم. من هنا أعود 
إلى ســّر اهتمامنا »الثقافة واألدب«، وهذا 
هــو جوهر تواصلنــا احلقيقــّي واتصالنا. 
فبعد أن غادرت الباد تركُت فيها جزًءا من 
روحي، هذا البعد بث في نفســي الّشوق 
لألهل والوطن، وهذه الرســائل حملت بني 
سطورها عبق الوطن. وعن كل ذلك حتدثنا 
بعفوية وصدق، وأتصّور أن ذلك التواصل قد 

أهدانا بعض السكينة والراحة.

محسن فرحان.. أثٌر باٍق في الموسيقى العراقية
قدم أبرز األصوات الغنائية

ُتْشِرُق ِمْن َمْوِتَها ِلَتْلَمَسِني»أشجار السراب«-»منديل بالفراولة« -»رسائل من القدس وإليها«
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ملونشريط
مطالبات بحماية

المواقع األثرية في واسط
جتــاوز عدد املواقع األثرية في واســط األلف موقع، 
فيما سجلت دائرة اآلثار بشكل رسمي 464 موقعا 

فقط منها.
وقال عضو جلنة أآلثار والتراث بجامعة واسط ماجد 
مشير أن قســم الدراسات الشرقية بكلية اآلداب 
وبالتنسيق مع مفتشية اآلثار باحملافظة متكنت من 
إحصاء أكثر من ألف موقع أثرى، متتد إلى أكثر من 

حقبة تاريخها أبعدها عصر ما قبل الطوفان.
وأضاف أن هناك مدنا تعود إلى دويالت أريدو وبادتبيرا 

ووالراك وسبار إضافة إلى شروباك.
وكان مواطنون في واسط طالبوا عبر املربد املعنيني 
بحماية املواقع األثرية املسجلة في احملافظة ومنها 
بوابة واســط األثرية بعد أن حتولت إلى شــاخص 

للرمي والكتابة العشوائية.

ميساني يصدر كتاب
»النفط في الطوابع والنقود العراقية«

أصدر املؤلف امليساني نوار أكرم كتابا حمل عنوان 
» النفــط في الطوابع والنقود العراقية« وذلك عن 
دار عدنــان في بغداد بواقــع 118 صفحة يتضمن 
بحثا توثيقيــا إلصدارات الطوابع والنقود العراقية 
النفطية ويســلط  واملواضيع  بالنفــط  املرتبطة 
الضوء على أهم األحداث في املســيرة التاريخية 
للنفط العراقي فــي ذات الوقت الذي يُبرز اجلوانب 
املعرفية واجلمالية لهواية جمع الطوابع والعمالت.

وقال أكرم: ان الكتاب يضم قسمني وثالثة مالحق، 
تناول القســم األول الطوابــع العراقية املتعلقة 
بالنفط، والقســم الثاني تناول اصــدارات النقود 
الورقيــة واملعدنية الصــادرة عن البنــك املركزي 
العراقي والتي حملت إشارة إلى النفط ومواضيعه.

لوحة لـ«حميد ياسين« تخضع للترميم
اجنز قســم ترميم االعمال الفنية في دائرة الفنون 
العامة في وزارة الثقافة والســياحة واالثار ترميم 
لوحة »تأمالت« للفنان »حميد ياسني« التي نفذت 

من قبل الفنان عام 1989.
والعمل بقياس« 150ســم ×150« منفذة باأللوان 
الزيتية علــى القماش، ومتت معاجلــة اللوحة من 
قبل الفنان واملرمم »على كاظم«  بإصالح الشقوق 
التي تعرضت لها اللوحة جراء اخلزن وعوامل احلرارة 
والغبار، واملعروف ان قســم ترميم االعمال الفنية 
يعمــل فيه كبار الفنانني املرممني تأســس على يد 
الفنان واملرمم والناقد حيدر سالم اجلعيفري وعمل 
فيه كبــار الفنانني وقام القســم بترميم اعمال 
فنية لكبار رواد التشكيل العراقي  بعد ان تعرضت 
اعمالهم خالل احداث 2003 للتخريب والتكســير 
مثل اعمال عطا صبر وراكان دبدوب وفائق حســن 
ومديحة عمر واســماعيل الشيخلي وغيرهم من 

الفنانني.  

حاورتها وداد ابراهيم:

العراقية مســتوى من  املرأة  بلغت 
والسياســي  االجتماعي  النضــج 
واالقتصــادي وبرزت في الســنوات 
العشــر االخيرة منــاذج يحتذى بها 
من النســاء، وليس صعبــا ان جند 
نســاء أصبحن منوذجا فريدا للمرأة 
العراقية الطمــوح واملثابرة مثل د. 
خولة حميد لتصبح قائدة مجتمع 
وسفيرة ، بل صنفت كأقوى امرأة ، 

حسب منظمات اجملتمع املدني.

تزوجت وتركت الدراسة
 حتدثت للصباح اجلديد وقالت: كنت 
من املتفوقات في الدراســة وبرغم 
ذلك شــاء والدي ان يزوجني وانا في 
فتركت  االعــدادي  اخلامس  الصف 
املدرســة، وبعد ثالث سنوات رزقت 
بأوالد لكن ان اكــون متزوجة ولدي 
اطفــال ال يعني ان يتوقف الطموح 
داخلــي كنت احلم بأني ســأكون 
امرأة حتى  اواقوى  ســيدة مجتمع 
شــاءت الظروف ان التقي صديقتي 
وحفزتني  فشجعتني  الدراسة  في 
للعــودة الى الدراســة مــن خالل 
التقدمي لالمتحــان اخلارجي فكانت 
بداية حياة جديدة اذ قدحت شعلة 

الدراســة مــن جديد، وكأنــي ابدأ 
مرحلة مهمة وجديــدة في حياتي 
معهد  ودخلــت  بتفوق  فنجحــت 
املعلمــات وجنحت وكنت من الثالث 

االوائل فعملت معلمة.

مناصب ومشاريع تنموية
واضافت: لم تكن املدرسة بالنسبة 
لي مجرد مــكان وظيفي بل كانت 
بالنسبة لي منجم للعمل والبحث 
الطموح  واالبتكار، وكان  احللول  عن 

يرافقني ولم اكتف مبا انا عليه لذا 
دخلــت كلية التربية ودرســت في  
قســم اللغة العربيــة، وأصبحت 
مدرســة جامعية، وكنت اشعر ان 
لدي طاقــة كبيــرة فأترجمها الى 
اعمــال تفيد كل مــن حولي، وفي 
هــذه املرحلــة دخلت الــى مجال 
وصارت  واجملتمعي  االنساني  العمل 
لي مشــاركات مع منظمات دولية، 
فكانت بداية صقــل ملواهبي وصار 
مع  للعمــل  كبيــر  حمــاس  لدي 

األخرين  ومــن اجلهم وكنت اعمل 
بــكل ما امتلك من قــدرات وطاقة 
وكلمــا عملــت اشــعر ان طاقتي 
للعمل تتجدد فكنت اتولى مناصب 
واشارك في مشاريع نبذ العنف ضد 
املرأة وورش تدريبية في شتى اجملاالت 
االجتماعية ، وكنــت اتولى منصبا 
ادارة مشاريع  اداريا كل عام وتوليت 
تنموية مثل »نبذ العنف ضد املرأة« 
وغيرها  املســتدامة«  »التنميــة  و 
وكانت فرص الدراســة والعمل ترد 

لي كما املطر، فدرست في جامعة 
نفقة  على  البريطانية  اكســفورد 
صنــدوق النقد الدولــي واصبحت 

سوبر مشرف داخل العراق. 

التفاوض وحل النزاع
2005 اســتلمت  واكملــت: عــام 
مشــروع التوعيــة والتثقيف وهي 
مشاريع البارونة »اميا نكلسون« وقد 
اتاحت لي هذه املشاريع الفرصة ان 
ادير مشــاريع بريطانية عن الطفل 

واملرأة وعلى مســتوى القطر، ومع 
كل ما حققت وجدت ان من الصعب 
التوقف عن مســاري وطريقي حتى 
اصبحت »مدربــة دولية« و«عضوة 
في املركز العراقــي للتفاوض وحل 
النزاع« ودخلت في مســابقة تغيير 
املعتقد اخلاطئ عام 2017 وناقشت 
وحصلت  عمــان،  في  املوضوع  هذا 
على شهادة عليا واصبحت سفيرة 
عام  الدمناركية  باملنظمــة  ســالم 

.2020

العراقية حتول الدمعة الى بسمة
وتابعت: كل مــا قدمناه للمجتمع 
 2012 2005 الى  خالل االعوام مــن 
غير مجٍد االن ،الن اجملتمع تطور لذا 
نقوم االن بدراســة جدوى في عدة 
محافظــات وتقدمي مشــاريع تفيد 

الطفل واملرأة املعنفة.
اما كيف جتد املرأة العراقية فتقول: 
املــرأة العراقيــة هي االقــوى وهي 
في اشــد معاناتها حتــول الدمعة 
الــى بســمة ومنظمــات اجملتمع 
وجاد  بشــكل حثيث  تعمل  املدني 
لتساندها في وقف تنفيذ القوانني 
التي تنزع عنها امومتها مثل قانون 
ان  واعتقد  لألطفال«  االب  »حضانة 
املشّرع العراقي لن يظلم املرأة ألنه 

مشّرع راٍق وواٍع.   

سفيرة السالم خولة حميد: المشّرع العراقي لن يظلم المرأة
في حديٍث خّصت به الصباح الجديد:

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
من الشائع في وســائل اإلعالم أن 
هواية ألعــاب الفيديو تــؤدي إلى 
آثار ســلبية على صحتنا اجلسدية 
اإلدمان،  تســبب  وقد  والعقليــة، 
ولكن دراســة حديثة تشــير إلى 
عكس ذلــك ملا يترتــب عليها من 

فوائد سلوكية.
ودرس باحثــون أثر قضاء ســاعات 
معدودة أمام الشاشــة وممارســة 
األســبوع،  خالل  الفيديو  ألعــاب 
واعتبــروا أن ممارســتها تزيــد من 
املهارات  وتقوي  العقلي  النشــاط 
القرارات،  التخاذ  املطلوبة  الفكرية 
وهي مهارة أساســية فــي احلياة، 
تعتمــد على محاكمــة ما نحس 
به بحواســنا واتخاذ القرار حول رد 

الفعل املناسب.
إمكانية  إلى  أيًضا  الباحثون  وأشار 
اســتخدام ألعاب الفيديو لتدريب 
آلية اتخاذ القرارات الســريعة جدا 
في الدمــاغ، وحتديــدا عند تعرض 

الشخص لضرر عصبي.
األعصــاب موكش  عالــم  وقــال 
داماال من جامعة جورجيا ســتيت 

األمريكية:” ميارس شــباب كثيرون 
من مجتمعنــا ألعاب الفيديو ملدة 
تزيد علــى ثالث ســاعات في كل 
أســبوع، ولكن اآلثــار اجليدة على 
قــدرات اتخــاذ القرار فــي الدماغ 
لم تكن معروفة مــن قبل، وجتيب 
األســئلة  بعض  علــى  دراســتنا 
املطروحة حول ذلــك“، وفقا ملوقع 

ساينس آليرت األمريكية.
واســتخدم الباحثــون التصويــر 
لقيــاس  املغناطيســي  بالرنــني 
النشاط العصبي لدى 47 مشاركا 
من اجلامعــة، وكانوا مصنفني إلى 
28 شخصا يلعبون ألعاب الفيديو 

النشــاط  ألعاب  وحتديدا  بانتظام، 
األلعاب  مثــل  العالــي  املباشــر 
النار،  إطالق  وألعاب  االستراتيجية، 
واملعارك بني الفــرق، أما من تبقى 
19 شــخصا، لم يكونوا من  وهم 

ممارسي ألعاب الفيديو.
وطلــب الباحثون مــن املتطوعني 
أن يضغطــوا علــى أزرار محــددة 
اســتجابة الجتاه حركة سلســلة 
النقــاط على شاشــة عرض  من 

أمامهم.
املتمرســون  األشــخاص  وكان 
بألعــاب الفيديــو بانتظــام أكثر 
اســتجابتهم،  في  ودقة  ســرعة 

وجود  أدمغتهــم  تصويــر  وأظهر 
نشــاط متطور في مناطق محددة 
الفكرية  باملعاجلــة  مرتبطة  منه، 
وفقا  احلركية  االستجابات  وإصدار 

للمدخالت البصرية.
وقــال دامــاال:” تؤكــد نتائجنا أن 
ممارســة ألعاب الفيديو قد حتسن 
مــن بعــض العمليــات املتعلقة 
املعلومات  واســتقبال  باإلحساس 
وتخطيــط األفعال، ما يعزز القدرة 
علــى اتخــاذ القــرار، واملهــارات 

املرتبطة بها“.
وفــي حــني أن الربط بــني ألعاب 
الفيديو وحتســني قــدرات الدماغ 
ليس جديدا، فــإن كل بحث جديد 
يقربنــا من فهم أكثر الكتشــاف 
كيفيــة االســتفادة مــن اآلثــار 

الصحية أللعاب الفيديو.
إلــى إمكانية  الباحثــون  وأشــار 
استخدام ألعاب الفيديو مستقبال 
كفاءة  لرفع  الفعــال  التدريب  في 
اتخاذ القرار، وفي محاوالت التدخل 
العالجية، عندما ننتهي من حتديد 
الشــبكات الدماغيــة املرتبطــة 

باللعب.

دراسة: ألعاب الفيديو تعزز مهارة اتخاذ القرارات
متابعة ـ الصباح الجديد:

يظن الكثيرون أن اخلراف غبية وأنها 
ال حتزن عند ذبح بعضها، أو فقدان، 
صغارها، بل لها قدرات فريدة حيث 
تسير في جماعات حلماية نفسها، 
وترى من خلفها مــن دون أن تلتف 

خلفها.
يشــكك بعــض النــاس خــالل 
مناســبات مثل عيد األضحى في 
مــدى وعي تلــك األغنام مبــا يدور 

حولها.
أجريت  وجتــارب  دراســات  وأثبتت 
على األغنام قــوة وعي هذا احليوان 
اإلدراكي، على الرغــم من افتقاره 
الدفاع عن نفسه وفق  إلى وسائل 

اندبندنت عربية.
وذكرت مقالة نشــرت العام 1999 
 Illinois Livestock« موقــع  فــي 
Trail« التابــع جلامعــة إلينوي في 
الواليات املتحدة، أن »األغنام تتحد 

معــاً وتبقى إلــى حــد كبير مع 
بعضها عند الرعــي وما إلى ذلك، 
ليس ألنها حتب بعضها على الرغم 
من كونهــا حيوانــات اجتماعية، 
ذلك  تتبــع  باألحــرى هي  ولكــن 
السلوك لغرض احلماية، وحتى مع 
التدجني احتفظــت األغنام بآليات 
الدفاع هــذه فهي تهرب من اخلطر 

احملسوس«.
وعلى الرغم من االعتقاد الســائد 
بأن األغنام غبية، إال أنها في الواقع 
ذكية بشــكل ال يصــدق، فلديها 
»قــدرة معرفية مثيــرة لإلعجاب 
مثل البشــر، فهي تشــكل روابط 
عميقة ودائمة ما جندها في قطيع 
مع بعضها عنــد مواجهة ظروف 
صعبــة، وحتزن عندمــا تفقد أحد 
محمية  بحســب  وذلك  أقرانها«، 
»اليت هاوس« في أوغن األميركية، 
التي أثبتت في جتاربها أنه »ميكنها 

تذكر ما يقرب من 50 فرداً، ســواء 
مــن بني جنســها أو من البشــر 

لسنوات عدة«.
وأضافــت، »لهــا قــدرات عقلية 
جتعلهــا تقوم من تلقاء نفســها 
بالبحــث عــن عالجها املناســب 
عندما تشعر بأنها ليست على ما 
يرام من خــالل البحث بني النباتات 

لتداوي نفسها«.
»ويل  نشرتها منظمة  دراسة  وفي 
أن  ذكرت   ،2019 إنترناشيونال«  بيغ 
»قــدرات فريدة تتمتــع بها اخلراف 
كونهــا من احليوانــات التي تعتبر 
فريســة، فهي تتمتع برؤية وسمع 
ممتازين مع اجملــاالت املرئية من 270 
320 درجة«، كما ميكنها  درجة إلى 
وفق الدراســة أن تــرى خلفها من 
دون أن تدير رأسها، وكذلك »تكوين 
روابط أســرية، إذ تشكل األمهات 
روابــط قويــة مع ذريتهــا حديثي 

الــوالدة لتالزمها مــدة تتراوح بني 
ستة إلى 12 شهراً حتى يبلغ سن 

البلوغ«.
جامعــة  أجــرت  جهتهــا،  مــن 
للباحثــني  جتربــة  كامبريــدج 
لدرس   2004 عــام  وبــروم«  »هانغ 
للعجول  العاطفية  االســتجابات 
في فتــرة التعلم، فتم وضعها مع 
بقرة ناضجة فــي حظيرة صغيرة 
مع بوابة ميكن من خاللها رؤية وعاء 
20 متراً، وبعد  الطعام على بعــد 
ذلك وضعت البقرة أنفها في حفرة 
وأدركت اخملرج من خالل  في احلائط 
الضوء الســاطع بني الفتحات في 
البوابــة التي كســرتها بعد ذلك، 
كيفية  العجول  تعلمــت  وعندها 
فتح البوابة وأظهرت سلوكاً مثيراً 
في شكل القفز، واستجابة عالية 
ملعــدل ضربات القلــب في حلظة 

التعلم.

الخراف ليست غبية.. ترى خلفها من دون أن تدير رأسها

نينوى - الصباح الجديد: 
استطاع شــاب إيزيدي من املوصل 
أن يحول مأســاة النــزوح وفجيعة 
اجتياح معقل األهــل واألجداد في 
قضــاء ســنجار، إلى قصــة جناح 

ملهمة، بعزمية وإصرار.
بعد اجتياح تنظيم داعش اإلرهابي 
ملــدن ســهل نينــوى فــي صيف 
 26 2014، متكــن كاميران كمــال، 
عاًما، من الهروب نحو »بيرســفا«، 
أحد مخيمــات النزوح فــي إقليم 
العزلة  من  عانى  كردســتان، حيث 
والفــراغ، وهو ما دفعه إلى إنشــاء 
مكتبــة صغيــرة، فــي محاولــة 

الستعادة حياته املسلوبة.
وقــال كاميــران : »احللم بــدأ من 
تلــك اخليمة فــي محافظة دهوك 
عامة  ملكتبة  األســاس  متثل  والتي 

ســميتها )أورشينا(، وهي تعني في 
السالم«،  »أرض  الســريالية  اللغة 
450 كتابا، مت  وضمت حينها نحــو 
احلصول عليها من تبرعات األصدقاء 
بهدف  وذلك  بالثقافــة،  واملهتمني 
النزوح وبعث  التخفيف من وطــأة 

األمل عبر املعرفة والكلمة«
وأضــاف: أن »املشــروع تطور الحقاً 
بعــد أن القت تلك اخلطــوة ترحيباً 
واهتمامــاً كبيــراً، ســواء داخــل 
مخيمات النزوح أو في املدن احمليطة، 
فضــال عــن االهتمــام اإلعالمــي 
الكثير من  قبــل  والثقافــي مــن 
املؤسســات التي ســلطت الضوء 

على تلك التجربة«.
ويبني كمال أنه بعد أن أنهى وعائلته 
النزوح عام 2019، وعادوا إلى مدينة 
سنجار املعقل األكبر ألبناء الطائفة 

اإليزيدية، قرر نقل تلك التجربة إلى 
احلي الذي يســكن فيه، مع توسيع 
املكتبة العامة حتى أمســت تضم 
أكثر من 10 آالف كتاب من مشارب 

وتخصصات مختلفة.
احلــرب  وأطــالل  ركام  ووســط 

واالجتياح، تأتي »أورشــينا« كبارقة 
أمل في عودة احليــاة إلى تلك املدن 
التي عانت أبشــع أشكال التنكيل 
اإلرهابي  التنظيم  ســيطرة  طيلة 
على مقاليدها، كما يقول الشــاب 

اإليزيدي.

واستأجر كاميران محال صغيرا في 
مدينتــه يعرض مــن خالله الكتب 
التي بــدأت التنوع والتكاثر شــيئاً 
فشــيئاً ليؤســس على غرارها مع 
جمع من الزمالء »الرصيف املعرفي« 
كأول جتربــة في محافظــة نينوى 
بعد استردادها من قبضة التنظيم 

اإلرهابي.
التجربة باءت بالفشــل،  لكن تلك 
حيث أمرت الســلطات البلدية في 
املدينة بغلق احملــل بذريعة التجاوز 
على الرصيف العام بنشــر الكتب 
علــى ناصيتهــا واالســتغالل غير 
املرخص للطريق، مما اضطر كاميران 

لنقل املكتبة إلى داخل منزله.
وبرغم ذلك فقد شكل منزل الشاب 
الكتاب  للباحثني عن  اإليزيدي قبلة 

والثقافة ومرتعاً لهواة القراءة. 

على  جبلت  »إننــي  كاميران:  وتابع 
مواجهــة التحديــات، فضــالً عن 
ذلك فإن أورشــينا باتت ملكاً عاماً 
بإنهاء حياتها  وبالتالي اتخاذ قــرار 

ليس مبقدوري أو قراري«.
ومــن خــالل الكتب والغــوص في 
أعمــاق املؤلفات والبحــوث، يحاول 
كاميران تعويض حرمانه من إكمال 
دراســته اجلامعية بعد أن اضطرته 
الظروف ملغادرة مقاعد الدراسة في 
إثر  املرحلة األولى،  العلوم من  كلية 

اجتياح داعش ملدينته.
منذ عام يســعى كاميران من أجل 
تعميم جتربته على عدد من املدن في 
محافظــة نينوى، حيث زار عددا من 
املناطق النائية، بهدف نشر الثقافة 
والوعي، مثل ناحيــة حمام العليل 

في املوصل وسنوني وخانصور.

»أورشينا«.. مكتبة نازح من سنجار تتحدى الظالميين
تضّم أكثر من عشرة آالف كتاب 

البصرة ـ سعدي السند :
مع انطالق االمتحانات العامة الدور 
للعام  االعداديــة  للدراســة  االول 
الدراســي 2021 - 2022 األربعاء 20 
متوز اجلــاري  التقى مكتب )الصباح 
اجلديد( في البصــرة الدكتورة هبة 
اختصاص  الُصَفــر  احلســني  عبد 
نصائح  لتقــدم  النفســي  الطب 
االمتحانات حيث  بدء  قبل  للطلبة 
يشير أطباء الصحة النفسية الى 
ضرورة اســتخدام األيــام القليلة 
التى تســبق االمتحانــات، فى بث 
في  والتفاؤل  اإليجابيــة  الطاقــة 
نفــوس الطالب، كى يســتطيعوا 
واحلصول  االمتحانات  إلــى  التقدم 
على درجات مرتفعة، دون إصابتهم 
مــن  اذ  التشــاؤم  او  باالحبــاط 
الطبيعي جدا ان تكون هناك نسبة 
الطالب من خالل تصدير  قلق عند 
الطاقة الســلبية لهــم من قبل 
أولياء األمور احيانا او من اصدقائهم 
او معارفهم ، وتهويل األمر أمامهم 
بشــكل مبالغ فيه، ممــا يصيبهم 
بحالة من التوتر واخلوف الشديدين، 
ويؤثر عليهم بالسلب على مستوى 

املذاكرة أو اجتياز االمتحانات.
وللتعرف على مــا هو مطلوب من 
طلبتنــا االعــزاء في هــذا اجلانب 
احلسني  عبد  هبة  الطبيبة  التقينا 

الُصَفــر اختصاص طب نفســي / 
واالسناد  للدعم  مديرة مركز سارة 
لدائرة  التابع  واالجتماعي  النفسي 
صحــة البصرة والتــي قالت :مما ال 
شــك فيه ان توتــر االمتحانات من 
اكثر االمــور التي ترهق الطالب من 
الناحية النفسية والبدنية وجتعله 
اكثر هشاشه ومعرضا لالنهيار في 
بعض االحيان ، اضافة الي ان ازدياد 
يؤثــر بصوره ســلبية على  التوتر 
والتركيز  للحفظ  الشخص  قابلية 
، فــاذا كنت من االشــخاص الذين 
اليك بعض  التوتــر  يتمكن منهم 
النصائح الذهبية لتقليل هذا االمر  
جدولة الوقــت : حيث ان من االمور 

املهمة للوصول الى اقل نسبة من 
واملراجعة  االمتحانات  اثنــاء  التوتر 
هو وضع جدول للدراســة وال باس 
بــإدراج بعــض االمــور الترفيهية 
اليوم  التي ال تتجاوز الساعة خالل 
لتجنب الشــعور بامللل مع ضرورة 
تعزيز  املوضــوع.  باجلدول  االلتــزام 
الثقــة بالنفس.اغلــب اخملاوف قد 
تكــون من نســج خيــال الطالب 
إلحساســه بعدم ثقته بنفســه 
التحضير  الدراســية.  جهــوده  او 

املناسب لالمتحان.
فالتحضيــر اجليــد يحفــز الثقة 
بالنفس ويزيد من امكانية الطالب 
على اداء االمتحان بصورة افضل  . 

ترتيب املكان الدراسي 
اذ من الضروري جدا ان يكون مكان 
الدراســة مبهجا ومنظما ونظيفا 
افراز  ومعطرا، كل هذه االمور حتفز 
هرمون االندورفني الذي يساعد على 
الصحي،من  الغــذاء  االســترخاء. 
املؤكــد ان له اثــاره اإليجابية على 
على  والنفســية  البدنية  الصحة 
حد سواء،  النوم املنتظم واحلصول 
. واخيرا وهو  على ســاعات كافيه 
االهم تعــادل الطاقــات ، وهو من 
املبادئ النفسية املهمة جدا ويعني 
ان الوصــول الــى مرحلــة االتزان 
الطاقات  معادلة  تتوجب  النفسي 
الســلبية وااليجابيــة اذا كانــت 
مصادر الطاقات السلبية ثابتة في 
حياة الفرد في وقــت معني مبعنى 
ان فتره االمتحانات هي من املصادر 
الثابتــة التي متــد الطالب بطاقه 
التي  للضغــوط  نتيجة  ســلبية 
تســببها فيتوجــب وللتقليل من 
تراكم هذه الطاقــات ان يخصص 
وقتا معينا ملصادر يوميه للطاقات 
اإليجابية )كأن تكــون اعطاء وقت 
معينه  هواية  ملمارســة  اليوم  من 
الرياضة( وهــذا مفيد  او ممارســة 
جدا ملنع جتمع الطاقات الســلبية 
التي قد تؤدي الى االنهيار بســبب 

الضغوط الدراسية.

مع انطالق امتحانات الدراسة اإلعدادية..

أخصائية بالطب النفسي توّجه حزمة من النصائح للطلبة
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لندن ـ وكاالت:

أكمل املنتخب البلجيكي عقد 
الثمانية من  املتأهلــن لــدور 
بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات 
لكــرة القدم، بعد فــوزه على 
-1صفــر،  اإليطالــي  نظيــره 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة 
واألخيــرة باجملموعــة الرابعة.. 
وســجلت تينا دي كايني هدف 
املبــاراة الوحيــد للمنتخــب 
 ..49 الدقيقة  فــي  البلجيكي 
ورفــع املنتخــب البلجيكــي 
رصيــده إلى 4 نقــاط، ليحتل 
املركز الثاني في اجملموعة خلف 
املنتخب الفرنسي املتصدر ب7 
نقاط، والــذي تعادل في مباراة 
ضمن نفــس اجلولة مع نظيره 
األيسلندي بنتيجة 1-1.. وجتمد 
رصيد املنتخــب اإليطالي عند 
نقطة واحدة فــي املركز الرابع 
واألخير، بفــارق نقطتن خلف 

أيسلندا صاحب املركز الثالث.
كمــا حلــق منتخبا الســويد 
وهولندا بركــب املتأهلن لدور 
الثمانية، في بطولة كأس األمم 
األوروبية لكرة القدم للسيدات 
املنتخب  وفــاز   ..)2022 )يــورو 
البرتغال،  0/5 على  الســويدي 
في حــن تغلبــت هولندا 1/4 
على سويسرا، في إطار اجلولة 
ملباريــات  )األخيــرة(  الثالثــة 

اجملموعة الثالثة.
السويد  منتخب  رصيد  وارتفع 
إلــى 7 نقــاط، متربعــا على 
بفارق  تفوقه  الصدارة، عقــب 

األهداف علــى أقرب مالحقيه 
منتخب هولندا، املتساوي معه 
في نفس الرصيد، ليصعدا معا 
لألدوار اإلقصائية من البطولة.
منتخبي  رصيد  توقف  وبذلك، 
سويسرا والبرتغال عند نقطة 
واحــدة، في املركزيــن الثالث 
ليودعا  الترتيب،  علــى  والرابع 

املسابقة مبكرا.

هذا وبلغ املنتخب اإلسباني دور 
الثمانية مــن بطولة كأس أمم 
القدم،  أوروبا للســيدات لكرة 
وذلك عقب فــوزه على نظيره 
الدمناركــي )1-0(،.. وســجلت 
املباراة  هــدف  كاردونا  مارتنــا 
الوحيد للمنتخب اإلسباني في 
الدقيقة األخيرة من الشــوط 
الثاني.. ورفع املنتخب اإلسباني 

رصيــده إلى 6 نقــاط، لينهي 
الثاني  املركز  اجملموعات في  دور 
املنتخب األملاني املتصدر  خلف 
والــذي تأهل في وقت ســابق، 
املنتخب  رصيــد  جتمــد  فيما 
الدمناركــي عنــد 3 نقاط في 
املركز الثالث.. وفي مباراة أخرى 
باجملموعــة ذاتها، جنح املنتخب 
األملاني في إنهاء دور اجملموعات 

بالعالمــة الكاملــة بعد فوزه 
على نظيــره الفنلندي )0-3(.. 
كلينهرن  صوفيــا  وتقدمــت 
للمنتخــب  األول  بالهــدف 
األملاني فــي الدقيقة 40، قبل 
أن تسجل زميلتها أليكساندرا 
بوب الهدف الثاني في الدقيقة 
48.. وفــي الدقيقة 63 أضافت 
نيكــول أنيومي الهدف الثالث 

لســيدات أملانيا.ورفع املنتخب 
األملاني رصيده إلى 9 نقاط في 
صدارة الترتيب، فيما لم يحقق 
أو  فوز  أي  الفنلنــدي  املنتخب 
تعادل ليتذيــل ترتيب اجملموعة 

بدون رصيد من النقاط.
إلى ذلــك، تعافت ليا شــولر، 
مهاجمة املنتخب األملاني لكرة 
القدم للســيدات، من اإلصابة 
بعــدوى فيروس كورونــا، وبات 
للمشــاركة  العودة  بإمكانها 
املقررة  املبــاراة  الفريق في  مع 
أمام النمســا يوم غد اخلميس 
فــي دور الثمانية مــن بطولة 
أمم أوروبـــا للسيـــدات »يـورو 

.»2022
بايرن  العبة  وخضعت شــولر، 
ميونخ، للعزل منذ أن كشفت 
الفحوص عن إصابتها بالعدوى 
قبل أســبوع، خالل منافسات 
البطولــة األوروبية املقامة في 
إجنلترا، وقــد غابت عن مباراتي 
دور  فــي  وفنلنــدا  إســبانيا 
أن سجـلت  بعـــد  اجملموعات، 
في املبـــاراة األولـــى التـــي 
انتهـت بالفـوز علـى الدمنـارك 

.)0-4)
 وبرغم أن آخــر فحص لالعبة 
جاء بنتيجة سلبية، ستخضع 
ملزيد مــن الفحــوص الطبية 
على  قدرتهــا  مــدى  لتحديد 
واملباريات..  للتدريبــات  العودة 
26 هدفا خالل  وسجلت شولر 
40 مبــاراة دوليــة، وتصــدرت 
قائمــة الهدافات فــي الدوري 
األملاني للســيدات في املوسم 

املاضي برصيد 16 هدفا.

ألمانيا تستعيد نجمتها شولر قبل مواجهة النمسا.. غدًا

بلجيكا تهزم إيطاليا وترافق فرنسا
 لربع نهائي أمم أوروبا للسيدات

جدة ـ وكاالت:
أســفرت قرعة البطولة األولى للشــباب للكرة 
الطائرة التي ينظمها احتاد غربي آسيا للعبة، عن 
وقوع املنتخب القطري ضمن اجملموعة الثانية في 
املنافسة التي ستقام بالسعودية خالل املدة من 
اليوم االربعاء املوافق 20 متــوز احلالي وحتى األول 

من آب املقبل.
وضمت اجملموعة الثانية بجانب املنتخب القطري 
كال من السعودية، والكويت، وسوريا، وفلسطن، 
بينمــا ضمت األولى العــراق والبحريــن واألردن 
ولبنان واإلمــارات.. وومن املقــرر أن يبدأ املنتخب 
البطولــة مبواجهة نظيره  القطري مبارياته في 
الفلسطيني يوم 22 متوز احلالي، وسيلعب مباراته 
الثانية أمام سوريا يوم 23.. وسيلتقي في املباراة 
الثالثــة الكويت يوم 25 منه، ثم يختتم مبارياته 
في الدور األول مبواجهة الســعودية املستضيفة 

يوم 26 من الشهر نفسه.

كييف ـ وكاالت:
ذكــر تقرير إخبــاري، أول أمس، أن نادي شــاختار 
دونيتســك األوكراني، يطالب باحلصول على نحو 
50 مليون دوالر كتعويض من االحتاد الدولي للعبة 
)فيفا(، بســبب افتقاد عائــدات صفقات انتقال 
الالعبن، في ظل أزمة الغزو الروســي ألوكرانيا.. 
وأوضح موقع »ذا أثلتيك« أن شــاختار دونيتسك، 
قدم الوثائــق إلى محكمة التحكيــم الرياضي 
الدوليــة )كاس(.. وكان الفيفا قــد أعلن في 23 
حزيران املاضي، السماح لالعبن واملدربن األجانب 
بتعليق االلتــزام بعقودهم مع األندية األوكرانية 

والروسية، حتى 30 حزيران 2023.
ويسعى شاختار دونيتســك إلى إلغاء محكمة 
كاس قرار الفيفا، الذي ذكر النادي أنه وضع نهاية 
حملادثات مع أندية أخرى، حــول بيع العبن أجانب 
بقيمة 50 مليون يورو.. وكان النادي يســعى لبيع 
14 العبــا أجنبيا، من أجل تعويض عجز العائدات 
بسبب إيقاف منافسات الدوري احمللي.. وذكر تقرير 
»ذا أثلتيك« أن سيرخي بالكن، الرئيس التنفيذي 
لنادي شاختار، وجه خطابا إلى جياني إنفانتينو، 
رئيس الفيفــا، قال فيه: »نظرا لقرار الفيفا، فقد 
شاختار فرصة انتقال أربعة العبن أجانب، بقيمة 

إجمالية تبلغ نحو 50 مليون يورو«.
وأوضح بالكن في تصريحاتــه ل«ذا أثلتيك«، أن 
صفقة بيع مانور ســولومون إلى فولهام مقابل 
5ر7 مليون يورو، على سبيل املثال، باءت بالفشل.. 
وأضاف أن الفيفا لم يتشاور مع األطراف املعنية 
في أوكرانيــا، قبل فرض هذا القرار.وتابع: »اجلميع 
يعرف أننا أسرة واحدة في كرة القدم، لكن القرار 
جتاوز هذا الشعار.. نحن بذلك لسنا أسرة واحدة، 
ألن أحــدا لم يعنت باألنديــة األوكرانية.. هذا أمر 

مؤسف للغاية، الفيفا ال يهتم بأمرنا«.

القاهرة ـ وكاالت:
توج املنتخــب املصــري لكرة اليــد، ببطولة 
كأس األمم األفريقيــة، للمــرة الثانيــة علــى 
التوالــي، والثامنة في تاريخه، بعد اكتســاح 
الرأس األخضــر )37-25(، أول أمس، في املباراة 
النهائيــة التــي أقيمت على صالــة الدكتور 
حســن مصطفى مبدينة السادس من أكتوبر.. 
وانتهى الشــوط األول بتقدم أبناء النيل على 
كاب فيردي بنتيجــة )24-12(.. وينفرد املنتخب 
املصري اآلن باملركز الثانــي في عدد البطوالت 
الـ10  األفريقية خلف تونس املتصدرة صاحبة 

ألقاب.
وحصد عمر الوكيل »بكار« العب منتخب مصر 
لليد، جائزة أفضل العب فــي املباراة النهائية، 
وســلمها له الدكتور خالد عبــداهلل الغفار 
وزيــر التعليم العالي املصــري.. وكان املنتخب 
املصري قد تأهل للمبــاراة النهائية بعد الفوز 
على تونس في الدور قبل النهائي بنتيجة )29-
27(.. وبذلــك تأهلت 5 منتخبات للمشــاركة 
في بطولة العالم املقبلــة املقرر إقامتها في 
بولندا والسويد، مطلع العام املقبل، وهي مصر 

والرأس األخضر واملغرب وتونس واجلزائر.

اليوم بدء غربي آسيا 
لطائرة الشباب

شاختار يطالب الفيفا بتعويض 
قيمته 50 مليون دوالر

يد مصر تتوج 
ببطولة أفريقيا

جانب من كأس أوروبا للسيدات

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

لم يطرأ أي تغيير على املراكز العشــرة 
األولى في تصنيف الالعبن احملترفن في 
كرة املضرب حيث استمر الروسي دانييل 
مدفيديف في املركز األول متقدماً على 
األملاني ألكســندر زفيريف واإلســباني 
رافايل نادال.. وتقدم األميركي ماكسيم 
كريسي 8 مراكز وبات في املرتبة 33، إثر 
تتويجه بباكورة القابه في دورة نيوبورت 
األميركيــة، وهي أفضــل مرتبة له في 

مسيرته.
وفي فئة الســيدات، حتلــق البولندية 
إيغا شــفيونتيك في الصــدارة بفارق 
أنيت كونتافيت  االستونية  شاسع عن 
وتأتي اليونانية ماريا ساّكاري في املرتبة 
الثالثة، فيما بقيت التونسية أنس جابر 

في املركز اخلامس.
وشــهدت املراكز العشرة األولى تغييراً 
واحداً متثل بصعود األميركية جيسيكا 
بيغوال مرتبة واحدة إلى السابعة على 
حســاب مواطنتهــا دانيــال كولينز.. 
وتقّدمت الكرواتية بترا مارتيتش الفائزة 
بدورة لوزان السويسرية 30 مركزاً وباتت 
خامسة وخمسن عاملياً، في حن دخلت 

األميركية برناردا بيرا نادي الالعبات املئة 
األوليات بعد تتويجها بدورة بودابســت 

واصبحت في املرتبة 81.
التنس  اخــر، أكــد جنــم  مــن جانب 
األســكتلندي اخملضرم آندي موراي، أنه 
سيســتمر فــي مالعب التنــس طاملا 
التقدم.. وخرج  اســتمر مســتواه في 
مــوراي، املصنــف األول علــى العالم 
ســابًقا، مــن دور الثمانيــة لبطولــة 
الكازاخي  يد  على  بخســارته  نيوبورت 
ألكسندر بوبليك .. وجاءت هذه اخلسارة 
بعد خــروج موراي، 35 عاًمــا، من الدور 
الثاني لبطولة وميبلــدون على يد جون 
الرسمي  إيســنر.. وقال موراي للموقع 
للرابطة العاملية لالعبي التنس احملترفن 
اليوم السبت »بالطبع أريد أن تتحسن 
النتائج بعض الشــيء. شعرت بأن لديَّ 
فرصة جيدة في الفوز هنا. إذا كنت قد 
جنحت في جتــاوز بوبليك كانت الفرصة 

ستكون جيدة رمبا في املربع الذهبي«.
وأضــاف »لكن أن يكون جســدي في 
حالة جيدة، وأن أشــارك فــي الكثير 
مــن املباريات هو أمر مهم بالنســبة 
لي«.وحقق مــوراي بعض النجاح على 
املالعب العشــبية هذا العــام، مبا في 
ذلك بلــوغ نهائي بطولة شــتوجتارت 

املفتوحة قبل اخلســارة أمام اإليطالي 
ماتيو بيريتيني.

بعض  »كانت هنــاك  مــوراي  وأوضح 
اللحظات اجليدة، لكن بعض اللحظات 

الصعبــة أيضا. املباراة واخلســارة في 
وميبلــدون محبطتــان بالنســبة لي 

لكنــي حققت أفضــل انتصارتي في 
شتوجتارت«.وتابع »لذا األمور في صعود 
وهبــوط، لكــن هناك بعــض التطور 
بشــكل عام. ســأحاول مواصلة هذه 
االنطالقة على املالعب الصلبة. أريد أن 
أواصل التطور، إذا رأيت أن هناك تطورا 

سأستمر في اللعب«.
مــن جانب اخــر، فاز اإلســباني بيدرو 
مارتينيــز اليوم اإلثنــن على مواطنه 
كارلــوس تابيرنيــر مبجموعتن دون رد 
بواقع 6-4 و6-3 ليتأهل إلى ثمن نهائي 
سويسرا..  في  للتنس  جاشتاد  بطولة 
واحتــاج مارتينيــز إلــى ســاعة و41 
دقيقــة لتحقيق الفــوز على مواطنه 
األراضي  تلعب على  التي  البطولة  في 

الرملية.
وتواجــه الالعبان اإلســبانيان في 12 
مناســبة منــذ عــام 2015 حيث فاز 
مارتينيز تســع مرات مقابل ثالث مرات 
لتابيرنيــر.. ويضم ثمن النهائي العبن 
إســبانين بخالف مارتينيز هما روبرتو 

باوتيستا وألبرت راموس.
إلى ذلك، تأهل العب التنس اإلسباني، 
أليخانــدرو دافيدوفيتــش، للدور ثمن 
للتنس،  النهائــي لبطولة هامبــورج 
املقامة علــى املالعــب الترابية.وذلك 

بفوزه علــى الهولندي بوتيتش فان دي 
زاندشــولب، 6-4 و6-4، في ساعة و28 

دقيقة.
ومتكن دافيدوفيتش، املصنف 35 عامليا، 
مــن الفوز بآخــر شــوطن باجملموعة 
األولى ليظفر بها، قبــل أن ينجح في 
األمر نفســه خالل اجملموعــة الثانية، 
على حساب الهولندي املرشح اخلامس 
للقب، واملصنــف 25 عامليا.. ويعد هذا 
االنتصار الثاني لدافيدوفيتش على فان 
دي زاندشــولب، مقابل هزمية وحيدة.. 
ثمن  فــي  دافيدوفيتــش  وســيواجه 
النهائــي، الفائز مــن مواجهة األملاني 
ماكس هانز ريبرج والسلوفاكي جوزيف 
تــوج الالعب  كوفاليتش.فــي حــن، 
سيروندولو،  فرانسيسكو  األرجنتيني 
للتنس  باشــتاد  ببطولة  األحد،  اليوم 
في الســويد.. وفاز سيروندولو باللقب 
التغلب على مواطنه سباستيان  بعد 
بايز مبجموعتن بواقــع 7-6 (7-4( و6-
2.. واحتاج ســيروندولو إلى ساعة و51 
دقيقة ليحقق أول لقب له في بطوالت 
ويعد  احملترفن..  التنــس  العبي  رابطة 
هذا ثاني نهائــي يخوضه الالعب )23 
عاما( في مســيرته بعد نهائي بطولة 

بوينوس آيرس 2021.

مدفيديف يواصل سيطرته على صدارة تصنيف المحترفين
موراي: استمراري في المالعب يتوقف على تطور أدائي

ميدفيديف

نيويورك ـ وكاالت:
حقق القطري معتز برشم ثالث 
لقب عاملي لــه على التوالي في 
القفــز العالــي، خــالل بطولة 
التي تقام  العالم أللعاب القوى، 
فــي والية أوريجــون األميركية.. 
وحل برشم أمس اإلول في املركز 
األول ليحقق ثالثية رائعة بعد أن 
توج ببطولتــي العالم األخيرتن 
في لندن عام 2017 والدوحة في 
2019.. ويعــد القطــري هو أول 
ثالث  العالم  ببطولــة  يفوز  من 
ليتفوق على أســطورة  مــرات، 
الوثــب العالي، الكوبــي خابيير 
ســوتومايور الذي حصد الذهب 

في بطولتي عالم.
وبســط برشم ســيطرته على 
النهائي بأريحية شديدة محققا 
رقم 2.37 متــرا وهو أفضل رقم 
عاملي هذا العــام.. وجاء الكوري 

اجلنوبي ساجنهيوك وو في املركز 
الثاني ليحصد امليدالية الفضية 
برقم 2.35 مترا وهو رقم قياسي 

في بالده، بينمــا ذهبت امليدالية 
أندريه  األوكراني  إلــى  البرونزية 

بروتسنكو بارتفاع 2.33 مترا.

عمان ـ وكاالت:
بلغ منتخب األردن ربع نهائي بطولة 
آســيا لكرة الســلة بفوزه القاتل 
على من منتخب الصن تايبيه 97-
96.. وســجل فريدي إبراهيم ثالثية 
في الرمق األخير منــح من خاللها 
التقدم لصقور النشامى..  املنتخب 
االردنــي تأخــر في النصــف األول 
بفارق ســبع نقاط بواقع 42 نقطة 
لـ49، لكن ســرعان ما تدارك الفارق 
في الربعن الثالث والرابع حاســماً 
املباراة املثيرة بفارق نقطة.وسيلعب 
منتخــب األردن فــي ربــع نهائــي 
البطولة املقامة في إندونيسيا، ضد 
املنتخب األردني اليوم األربعاء.. وبلغ 
املنتخب الصيني ربع النهائي بفوزه 
على منتخب إندونيســيا 108نقاط 

.58
للمنتخب  أسبقية  اللقاء  وشهد 
الصيني حيــث تقدم في النصف 

األول بـــ59  نقطة نظيــر 21، إال 
اإلندونيســي متكن  املنتخــب  أن 
من الفوز في الربــع الثالث بفارق 
خمــس نقــاط، وبرغــم محاولة 

أصحاب األرض للعــودة في الربع 
الغلبة كانت للصن  أن  إال  األخير 
التي ضربت موعــداً مع املنتخب 

اللبناني في ربع النهائي.

برشم يكتب التاريخ ويحقق 
البطولة العالمية الثالثة

ثالثية مذهلة من فريدي
 إبراهيم ترسل األردن إلى ربع النهائي

برشم
فريدي

جدة ـ وكاالت:
أوروبيــة  دول   6 تســتضيف 
دوري كاس  أندية  معســكرات 
بن ســلمان  األميــر محمــد 
الفتــرة  فــي  للمحترفــن 
الصيفيــة احلاليــة، حتضيــرا 

املقبل..  الرياضــي  للموســم 
ووقعت خيارات األندية على دول 
والنمـــسا  وسلوفينيا  تركيا 
وبريطـانيـــا  وإسبانـــيا 

وهولنـدا.
الدول  أكثــر  تركيــا  وتعتبــر 

األندية  ملعســكرات  استقباال 
الســعودية، إذ اختــارت أربعة 
التركية مكانا  املالعــب  أندية 
الطائي  وهــي  ملعســكراتها، 

واالتفاق واخلليج والرائد.
وجاءت إســبانيا وســلوفينيا 

والنمســا في املرتبــة الثانية، 
دولة  كل  في  سيعسكر  حيث 
3 أندية، ففي إســبانيا تتواجد 
أندية النصر والشباب والوحدة، 
سلوفينيا  في  ستتواجد  فيما 
والعدالة،  والفتح  أندية ضمك 

أندية االحتاد والفيحاء  واختارت 
وأبها النمسا مكانا ملعسكرها 

اخلارجي.
فيمــا فضــل الهــالل، إقامة 
معســكره فــي بريطانيا ألول 
مرة، فــي حن اختــار التعاون 

هولنــدا إلقامــة معســكره 
النادي  الباطن  هناك.. ويعتبــر 
دوري كأس  أنديــة  من  الوحيد 
األمير محمد بن سلمان، الذي 
لم يعلن وجهته في معسكـره 
التحضيـري للموسـم اجلديـد.

6 دول أوروبية تستضيف معسكرات األندية السعودية
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الوسام الفضي لرماية 
البارالمبية بألمانيا

»ياباني« يعزز 
صفوف الزوراء

األقاليم تحتضن 
اليوم مهرجان الطفل 

متابعة ـ الصباح الجديد:
حصل الالعبان العراقيان سارة عباس وحسني 
علي عليل، على الوســام الفضي في ســباق 
زوجي املسدس ببطولة كأس العالم للمعاقني 

بالرماية في املانيا.
كمــا حصلــت الالعبــة العراقية فــرح عبد 
الكرمي بفعاليــة البندقية الهوائية على املركز 

السادس.
وحصل الالعب حســني علي عليل على املركز 
العاشــر في النهائيــات، وذلك بعــد ان تأهال 
للنهائيات عقب تصفيات جرت لعدد كبير من 

املشاركني.
وكان وفــد منتخب الرماية الباراملبي للمعاقني 
غادر بغداد متوجها الى املانيا االســبوع املاضي 
للمشــاركة في بطولــة كأس العالم املقامة 
مبدينة ميونخ.وتألف الوفــد العراقي من فالح 
حســن رئيس إحتاد الرماية املــدرب حيدر علي 
حسني والالعبني، سارة عباس وفرح عبد الكرمي 

ورياض أحمد و علي جنم و حسني علي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
شهدت ســوق التعاقدات استعداداً ملنافسات 
الدوري املمتاز للموســم املقبل نشاطاً واضحاً 
من قبل إدارة فريق أربيــل لتعزيز الفريق، فيما 
انضــم أحمد محمود »اليابانــي« إلى صفوف 
الــزوراء، كمــا تراجعت إدارة النجـــف عـــن 
املـدرب السـوري فجـر  اتفاقهـا السابـق مـع 

إبراهيـم.
وتعاقــدت إدارة نادي اربيل مــع العب املنتخب 
الشباب واألوملبي جاسم محمد لتمثيل الفريق 
في املوسم املقبل في الدوري املمتاز، والذي مثل 
ســابقاً أندية الزوراء والشــرطة وأمانة بغداد 

والنفط.
 كمــا تعاقدت مع الالعب نبيــل صباح والذي 
سبق له متثيل الفريق للمواسم من 2009 الى 
2015.كمــا وقع الالعبان مؤيد عبد الباســط 
ومحمــد صالح على كشــوفات نــادي اربيل 

قادمني من نادي الزوراء.
فــي حني وقــع الالعب احمد محمــود امللقب 
»بالياباني« كونه ولد في اليابان ألبوين عراقيني 
واللذين مازاال يعيشان في طوكيو، لينضم الى 
صفوف فريق الزوراء قادماً مــن نادي الكهرباء، 
كما وقع الالعب مروان حســني على كشوفات 
عقده اجلديد مع فريق نــادي النجف قادماً من 

نادي أربيل.
 في حني جدد العب القوة اجلوية شــريف عبد 
الكاظــم الوالء لكتيبة الصقور ملوســم آخر.
وتعاقــدت إدارة نادي النجف مــع املدرب احمد 
خلف لقيادة فريقها الكروي في املوسم اجلديد 
وذلك بعــد التراجع عن اتفاقها الســابق مع 

السوري فجر إبراهيم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية وحضور الســيد وزير الشباب والرياضة 
والرياضة  الشــباب  وزارة  عدنان درجال تدعــو 
جميــع وســائل االعــالم لتغطيــة فعاليات 
مهرجان يــوم الطفل العراقي الــذي تنظمه 
الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونســيف اليوم 
االربعاء 20 – 7 – 2022 ، الساعـــة السادسـة 
مسـاء على قاعـات املركـز الوطنـي للموهبـة 
الرياضيـة فـــي اجملمـع الـــوزاري فـي شـارع 

فلسطـني ببغـداد.

متابعة ـ الصباح الجديد:

حدد االحتــاد املركزي لكرة القدم، 
أول أمــس نهاية الشــهر املقبل 
موعداً لإلعالن عن اســم املدرب 
األجنبي الذي ســيقود املنتخب، 
التســمية  تكــون  أن  مرجحــاً 
مــدارس  ثالث  بــني  محصــورة 
أوروبية.وقال الناطق باســم احتاد 
الكرة أحمد املوســوي إن »االحتاد 
تريث بتســمية املــدرب األجنبي 
قريب  اســتحقاق  وجــود  لعدم 
»أقرب  أن  موضحــاً  ملنتخبنــا«، 
دي(  )الفيفا  مباراة  استحقاق هو 
املقرر خالل شــهر ايلــول املقبل 
25 املقررة في  وبطولة خليجــي 

البصرة مطلع العام املقبل«.
وأضاف املوســوي أن »االحتاد وجد 
ان انسب وقت للتعاقد مع املدرب 
االجنبي هو نهاية الشهر املقبل«، 
مرجحاً ان »تنحصر التسمية بني 
ثالث مــدارس كرويــة اوربية هي، 
اســبانيا، بلجيــكا، او البرتغال«.
واشــار الناطق الرســمي الى ان 
»االحتاد لم يتفق بشــكل رسمي 
مع اي مــدرب حلــد االن ولم يقع 
االختيار على االسم الذي سيكون 
مدربا ملنتخبنا الوطني«، مبينا أن 
يناقش منذ مدة اســماء  »االحتاد 
عدد كبير من خيرة مدربي العالم 
واخلبراء  املستشــارين  جلنــة  مع 
تخدم  الــى تســمية  للتوصــل 
مشــوار منتخبنا للسنوات االربع 
املقبلة«.وكان االحتاد نفى في وقت 
سابق االنباء التي تناقلتها وسائل 
االعالم بــان يكون قــد وصل الى 
اتفاق متقدم مع املدرب البرتغالي 

كارلوس كيروش.
من جانب اخــر، جرَى، أمس، املُؤمتُر 

األولى  للمجموعــِة  الّصحفــي 
لبطولــِة كأس العرب للَشــباِب 
بُحضــور ُمدرِب منتخــب العراق 
للَشــباب )عمــاد محمــد( الذي 
حتــدَث في املؤمتــرِ قائــالً: إن هذه 
البطولــة متنــح الثقــَة واخلبرَة 
لالعبــني، وتضيُف لهــم الكثيرَ، 
والبطولُة العربّية جتمٌع جيٌد قبيل 
التصفيــاِت اآلســيوّية في أيلول 

ملنتخبنا. 
تصُب  بطــوالت  هكذا  وأضــاَف: 
فــي مصلحــِة تطويــر قــدراِت 
واجلماعّيــة،  الفردّيــة  الالعبــني 

وبخصــوِص منتخبنا فقد عملنا 
في العامــني املاضيني على تطويرِ 
ُقدرات الالعبــني لكن مثل هكذا 
أعمارٍ حتتاج إلــى صبٍر أكبر وعدِم 
استعجال. وأشــارَ محمد إلى: إن 
حتقيق نتائــج إيجابيٍة هدفنا في 
هذه البطولة، لكن النتائج ال تأتي 
إال بتطبيِق املُفردات التدريبّيِة من 

قبل الالعبني والتركيزِ التام. 
الوطني  منتخُبنــا  وتغلــَب  هذا 
للَشــباب علــى نظيــره الليبّي، 
مســاء أول أمس، بثالثــِة أهداٍف 
مــن دون مقابٍل في املبــاراِة التي 

أقيمت في امللعــِب الرديف لنادي 
أبها السعودي.. انتهى شوُط األول 
من  بهدٍف  العراق  ِم شــباب  بتقدُّ
دون ردٍّ جاَء فــي الدقيقة )17( عن 
طريــِق عبد القادر أيــوب  وأضاف 
علــي شــاخوان الهــدَف الثاني 
أضاَف  بعدها   )50( الدقيقــِة  في 
عبــد القادر أيوب الهــدَف الثاني 
ملنتخبنا  والثالث  له  الشــخصّي 

في الدقيقة )59(.
وزجَّ مدرُب منتخب الشباب، عماد 
ملنِح  بدالء  بعشرة العبني  محمد، 
الفرصِة جلميــع الالعبني للوقوف 

على التشــكيلِة املُناســبِة التي 
ستالقي موريتانيا في يوم السبت 
من  والعشــرين  الثالث  املوافــق 
افتتاِح مبارياته  هذا الشــهر في 
شــباب  كأس  بطولــة  ضمــن 
لكرة  الشــبابي  العرب.واملنتخب 
عماد محمد  املدرب  يقوده  القدم، 
ويســاعده حســان تركي واحمد 
والي وحيدر جبار ونــوري عبد زيد 
مدربا حلــراس املرمى ووليد جمعة 
البدنيــة ومنتظر  للياقة  مدربــا 
مجبل محلال فنيــا واملدير اإلداري 

ندمي كرمي.

مــن جانــب اخــر، عقــد االحتاد 
املركزي لكرة القــدم، مؤمتراً فنياً 
خاصا بــدوري الدرجة األولى لكرة 
املمتاز، فيما  الى  املؤهل  الصاالت، 
بنّي ان املنافسات ستنطلق االحد 
املقبــل ومت تقســيم الفــرق الى 
مجموعتني.وقــال االحتاد في بيان 
إن املؤمتُر الفنّي عقد في مقّر احتاد 
الكرة، وبحضــور رئيِس جلنة كرة 
الصاالت والشــاطئّية )علي عبد 
احلســني( وأعضاء اللجنة، وممثلي 
وقد  املتأهلة،  الثمانيــة  األنديــِة 
أجريت القرعة ووزعت الفرُق فيها 
مجموعة  كل  مجموعتــني  على 
ضمت أربعــَة فرق، وبنظام الدوري 
ملرحلــٍة واحدٍة، يتأهــُل أول وثاني 
كل مجموعــة إلى الــدور نصف 

النهائي«.
أوقعت  »القرعُة  أن  البيان  وأضاف 
أندية ) شــباب البصري - البلدي 
- آليــات الشــرطة - بازوايا ( في 
األولــى، في حني وقعت  اجملموعِة 
أنديــة ) اوروك - احلشــد - بلدية 
البصــرة - الفتوة ( فــي اجملموعِة 
الشباب  »قاعُة  أن  مبيناً  الثانية«، 
خصصــت الســتضافِة مباريات 
اجملموعِة الثانية، وقاعة األعظمية 
ملبارياِت اجملموعة األولى«.وتابع احتاد 
ستنطلق  »املنافســاُت  أن  الكرة 
 ،)2022/7/24( املوافــق  األحد  يوم 
األعظمية  قاعــة  وتســتضيف 
مباراة شــباب البصري وبازوايا في 
ويلتقي  عصراً،  اخلامسة  الساعِة 
فريق البلدي مع آلياِت الشــرطة 
السابعة مساًء،  الساعِة  متام  في 
الشــباب مباراة  قاعــُة  وحتتضن 
اوروك والفتــوة واملواجهة الثانية 
وبلديِة  الشــعبي  احلشــد  بــني 
البصرة في الســاعة الســابعِة 

مساًء«.

اتحاد الكرة يسمي مدرب المنتخب الوطني نهاية الشهر الجاري 
الشبابي يرفع جاهزيته لمواجهة موريتانيا في كأس العرب.. السبت

منتخب الشباب

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

النســوي  وطن  نخلــة  فريق  يــؤدي 
للدراجــات دورا ً مهمــا في إشــاعة 
عبر  والتكافــل  والتعــاون  الســالم 
رياضة الدراجات الهوائية للســيدات 
في شــوارع بغــداد  واملشــاركة في 
الذي  الفريق  باحملافظات،  مســابقات 
يستقبل العبات من سن 6 سنوات إلى 
فئات متقدمة، يضم أيضا مجموعة 
من املدربــات املتميزات فــي اجلانبني 
االكادميــي والرياضي ميلكن الثقة في 
عملهن ويحرصن على اعداد الالعبات 
وتعليمهن ركوب الدراجة واملساهمة 
صفوف  لتعزيز  معنويــاً  دعمهن  في 
الفريق في جوالته ومشاركاته ضمن 
امللتقيات الرياضيــة والفنية واألدبية 

وغيرها من الفعاليات.
احــدى املدربــات في الفريق، ســعاد 
محمــد جاســم، مدرس مســاعد، 
بفريق  التحاقها  آداب.. عن  ماجستير 
نخلة وطن النسوي للدراجات، قالت: 
انضممت الى فريــق نخلة وطن في 
سنة ٢٠٢١ فقد تابعت اعالنا ملؤسس 
الفريق ســعاد حســن اجلواهري عبر 
وســائل التواصل االجتماعي، الفيس 

بــوك كــروب الكــرادة، ولكوني من 
اهالي الكــرادة اســتهوتني الفكرة 
ومنذ مدة اقيــم ماراثون في جامعة 
من  العديد  فيــه  شــاركت  بغــداد 
الطالبات، لذلــك احببت ان اكون من 
ضمن فريق نخلــة وطن، لكي اتعلم 
رياضة الدراجات الهوائية وفي الوقت 
نفس اشــرف على تعليم الكثير من 
بالكابنت،  باالتصال  سارعت  الفتيات، 
ســعاد حســن اجلوهري، مؤسســة 
الفريق واملشرفة العامة، التقيت بها 
وتدربــت حتت اشــرافها، وملدة وجيزة 
تعلمت ســياقة الدراجــة الهوائية، 
التدريبي  املــالك  اعمل ضمن  وحاليا 

للفريق.

تقاليد ونصائح 
وتابعــت قولها: رياضــة الدراجات ال 
تقتصر حكرا علــى مجتمع الذكور، 
نشاهد في جميع الدول اجملاورة عربية 
الســيدات يســتخدمون  اجنبية  ام 
الدراجات لكن في العراق نالحظ عدم 
اجلرأة، ســيما االهل ورفضهم لذلك 
بسبب االعراف والتقاليد، لذلك نحن 
كفريــق نريد ايصال رســالة هدفها 
ان نتجــاوز هذه التقاليد ومشــاركة 
النســاء وبناتنا بأســتخدام الدراجة 

من دون قيود وانصح جميع السيدات 
بتعلــم رياضــة الدراجــات الن 1لك 
يجعل منها فراشة حتلق في السماء.

رسالة لتعزيز قوة السيدات 
متارس  ملــن  رســالتنا  القول:  وتتابــع 

رياضة الدراجة الهوائية لتكوني قوية 
قــادر على عدم  واجعلــي مجتمعك 
نبذك واخذ حقوقك في ابسط االشياء 

مثلك كمثل غيرك من الســيدات في 
باقي الــدول.. وتؤكد أيضــا: نعم، فأن 
فريقنا من خــالل جوالته املتنوعة ترك 
بصمة ايجابيــة باجملتمع لذلك الكثير 
من الســيدات ومــن جميــع الفئات 
يســعني إلى االنضمــام لفريق نخلة 
وطن ملمارسة هذه الرياضة ووجدناهن 

فسعيدات جدا في التعلم.

تعاون مثالي 
املدربة، سعاد محمد جاسم،  واشادت 
بحجم التعــاون الذي يلقــاه فريقها 
في اثنــاء جتواله ورحالته في شــوارع 
التعــاون يعد ممتازاً  بان  بغداد، منوهة 
من خالل رجاالت املرور واجلهات االمنية 
فهم يوفرون كل اجلهود خلدمة فريقنا 
الذين ميارســون  وكذلك الفرق االخرى 
الرياضــة حيــث من خالل املشــاركة 
باملاراثونــات جلميــع الفرق النســوية 
خاصة  جهــود  لنا  يتهيأ  والذكوريــة 
ومســاعدة من قبلهم لتهيئة األمور 

اللوجستية املساندة.

أبواب الفريق مفتوحة 
االعمار  نســتقطب جميع  وأوضحت: 
من ســت ســنوات الى فوق اخلمسني 
ايضــا فالدراجة لم تكــن حكرا على 

عمــر معني لذلــك جميع ســيداتنا 
وتوجد  االعمار،  وبجميع  للفريق  تدخل 
اماكــن كثيــرة لتعليــم امللتحقات 
بالفريق كحدائق ابو نؤاس قرب مالعب 
الشــهداء وايضا مقر شــركة عجلة 
اخلليج /كرادة خارج مقابل ســما مول 
حيث مت تهيئة قاعة خاصة مع دراجات 
ملســاندة فريق نخلة وطن في تطوير 

قدراتهن.
وذكــرت ان فريق نخلة وطن النســوي 
للدراجات، يشــترك في نشاطات عدة 
منهــا دورة رســوم الكاريكاتير، ودورة 
اخلياطة ومشــاركات أخرى تسهم في 
الواعدات  الفريق  قدرات العبات  تطوير 

او املدربات في شتى احلرف احلياتية. 

هوايات وتدريب
عن هوايتها األخرى، قالت: اعشق لعبة 
كرة التنس وكرة السلة والعاب القوى، 
والتســلق وســابقا كنت مشــجعة 
لكأس العالم النسوي، سيما منتخب 
تقدمي  اهــوى  كما  اإليطالي،  الفريــق 
واعدادها علما كنت ســابقا  البرامج 
مقدمة برامج في اذاعة الوطن، ومعدة 
برامج في قناة الفــرات، وايضا  اعداد 
مدربني TOT، واختتمت القول انها من 

مواليد برج احلوت.

فريق نخلة وطن النسوي يضع بصمة إيجابية في جوالته الميدانية
سعاد محمد: نشارك في فعاليات متنوعة لنشر السالم ودعم المرأة

املدربة سعاد إلى جانب مجموعة من العبات فريق نخلة وطن

ساجد سليم* 
ضمن منافســات املرحلة الثانية 
لفئــة النســاء التي جــرت في 
محافظة اربيل على طريق الـ ١٥٠ 
مبشاركة ســتة اندية هذا وعقد 
املؤمتر الفنــي للبطولة في فندق 
ومدربي  ممثلي  بحضور  بالزا  التون 
االندية املشاركة وباشراف مباشر 
من قبــل اعضاء االحتــاد املركزي 
للدراجات وجلنــة احلكام املركزية 

في االحتاد.
وقــد اســفرت النتائــج االولية 
الفردي  االول من ســباق  لليــوم 
ضد الســاعة لقطع مسافة ١١ 
كم عــن فوز العبة نــادي برايتي 
داهــات كاوة باملركز االول ومن ثم 
املركز الثاني لالعبة زهراء مسعد 
من نادي نــوروز وحلت هدير نعمة 
بالترتيــب الثالث من نادي برايتي.
وفي منافســات الشابات لسباق 
الفــردي ضــد الســاعة لقطع 
مســافة ١١ كم فقد اســفرت 
عن فوز ملياء هــادي من نادي نوروز 
الثاني  باملركز  االول وحلت  باملركز 
الثاني  باملركز  ناجي  علي  فاطمة 
اما العبة اربيل افان عدنان جاءت 

ثالث الترتيب .
فقد  العام  الفردي  أما ســباقات 
احرز منافســاتها الالعبة فروزان 
عبد احلي من نــادي برايتي باملركز 
العبة  الثاني  باملركز  وجاءت  االول 
الكهرباء براســتوا باستي وحلت 
املركز  داهــات كاوة  برايتي  العبة 
النخبة  منافسات  في  الثالث.اما 

لقطــع مســافة ٤٥ كــم فقد 
جــاءت باملركز االول فــروزان عبد 
احلــي بالترتيب االول وحلت العبة 
باملركز  باستي  براستوا  الكهرباء 
الثاني امام العبــة برايتي داهات 
الثالث.وفي  الترتيب  احتلت  كاوة 
منافســات الشــابات فقد احرز 
منافساتها ملياء هادي اول الترتيب 
من نــوروز وفاطمة علي أتت ثاني 
الترتيب من اربيل وافان عدنان من 

اربيل احتلت املركز الثالث.
وفي نهاية البطولة وزعت اجلوائز 
والهدايــا بني الفــرق الفائزة في 
البطولة مــن قبل محافظ اربيل 
االحتاد  ورئيــس  خوشــناو  اوميد 
محمــود عزيــز ونائبه موســى 
الدكتور  االحتاد  وعضو  محســن 
علي حميد واري يوســف وكاظم 
دليح وفؤاد حمد امني ســر االحتاد 
االحتاد  رئيــس  ومظفــر حميــد 
وزعت  كمــا  اربيل  فــي  الفرعي 

على جميع  التقديرية  الشهادات 
احلــكام اللذين قامــوا بتحكيم 
املرحلة الثانية وقدمت هدايا الى 
اصغــر العبة وافضــل العبة في 

املرحلة الثانية.
اربيل  محافظــة  وتضيــف  هذا 
منافسات املرحلة الثالثة للفئات 
والشباب  املتقدمني  وهي  االربعة 
والناشئني والنســاء بعد االتفاق 
مع محافظ اربيل الذي ســيكون 
داعمــا لهذه املرحلة لوجســتيا 
وامنيــا وقال محافــظ اربيل اننا 
العراقية  الرياضــة  خدمــة  في 
البطوالت  لــكل  جاهزة  واربيــل 
و اســتضافتها وســنقدم لهم 
الدعم الكامل وتســهيل مهمة 
دخــول الفــرق الرياضية حملافظة 

اربيل.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
الدراجات

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصــدر الدكتــور هــادي عبد اهلل، 
مؤلفا جديداً يعزز املكتبة الرياضية 
بعنــوان »رائــدات فــي الرياضــة 
العراقيــة« وهــو كتاب مــن 110 
سيرة  املؤلف  اســتعرض  صفحة، 
الرائــدات »ناهضة اجلبوري وماجدة 
املعمار وباســمة بهنام وســلمى 
اجلبوري وحذام عبد الوهاب االسدي 
وافتخار السامرائي وخلود حامت وثريا 
جنم وخذام إسماعيل واثينا بنيامني 
إســماعيل واميان جورج ناصر واميان 
عبــد األمير واميان صبيح، وشــمل 
الكتــاب أيضا 5 مالحــق تضمنت 
صورا للرياضيات وتســليط الضوء 
الرياضيات  أخرى من  على أســماء 

العراقيات بنحو مهني بديع.
ويعد املؤلف اجلديد هو الـمنجز الـ 
13 للدكتــور هادي عبــد اهلل الذي 
بــدأ العمل الصحفي فــي جريدة 
اجلمهوريــة عــام 1978، ويعد من 
الرياضيني  والصحفيــني  الكتــاب 
البارزيــن بحضــوره ومهنيته وفي 
املواقع التي شــغلها طيلة رحلته 

في عالم الصحافة واإلعالم، فكان 
الى درجة كبيرة في  انساناً ملتزماً 
نقل  املهنــة ومواظبا على  تقاليد 
احلــدث وناصحاً للجيل الشــبابي 

الالحق من الصحفيني.
اسرة الصباح اجلديد التي تسمنت 
الدكتور هادي  نســخة من كتاب 
عبد اهلل، مذيلــة بتوقيعه، تبارك 
متمنية  اجلهد  االكادميي  للمؤلف 

فــي الوقــت ذاتــه تقــدمي املزيد 
من العطــاء الثر الغنــاء املكتبة 
العراقيــة الرياضية مبــا هو نافع 
لألجيال  نبــراس  ليكــون  ومفيد 
الالحقــة في االطــالع على مآثر 
وابــداع ابطال الرياضــة العراقية 
السابقني الذين سطروا أسماؤهم 
في ســجالت  ذهب  مــن  بحروف 

البطوالت محليا وخارجيا.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قدم نادي ميالبي السويدي، صباح 
أمس، العبه العراقي أمير العماري 
املنتقــل على ســبيل اإلعارة من 
املوســم  نهاية  جوتينبيرج حتى 
احلالي.وقدم العماري، مســتويات 

الســابق  فريقــه  مــع  جيــدة 
جوتينبيرج في الدوري الســويدي 
على مدار اجلــوالت املاضية، على 
الرغم مــن الفترات القليلة التي 

اشترك فيها.
وســبق  عاما،   24 العماري  ويبلغ 

له متثيل أندية بروندبي الدمناركي 
فــي عــام 2013، وانتقــل إلــى 
ثم   ،2015 عام  في  هوســكفارنا 
لعــب بصفــوف يونشــونبينج 
سودرا السويدي عام 2018، وحجز 

مقعده مع هاملستاد في 2020.

العماري يلتحق بصفوف ميالبي السويدي

برايتي بطال للمرحلة الثانية 
لدوري السيدات بالدراجات 

رائدات في الرياضة العراقية.. مؤلف 
جديد للدكتور هادي عبد اهلل

فريق سيدات برايتي للدراجات

غالف الكتاب الدكتور هادي عبد اهلل
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حاوره سمير خليل :
عندما غــادر العراق حامــا موهبته 
آالته  متأبطــا  وحنينــه،  وطموحــه 
الشــرقية االيقاع والنــاي والعود في 
رحلة مغامرة، كيف يفرض انغام هذه 
الغربية وميســك  الذائقة  اآلالت على 
بتابيب االسماع واالذواق التي يصعب 
ارضاءهــا!!، لكن ســتار الســاعدي 
اســتطاع ان يروض االسماع بل ويثير 
االعجاب واالهتمام مبا تســلح به في 
بلــده االم من ثقافة موســيقية ومبا 
حتمل آالتــه بني نغماتها من شــجن 

جميل.
من هولندا بلــد الزهور واجلمال حاورنا 
فناننا املغترب ســتار الساعدي الذي 
حتدث اوال عن عاقته باملوسيقى فقال: 
كان حلما قدميا منذ الطفولة ان ادرس 
املوسيقى في العراق بلدي الذي نشأت 
فيه، ولكنني جوبهت بالرفض السباب 
حينها،   املقيتــة  واحملســوبية  واهية 
الصعوبات  كل  مــن  وبالرغم  لكنني 
التــي واجهتها باجلهود الشــخصية 
وبالتمرين واالصــرار على ان احقق ما 
أطمح اليــه الى ان تعلمــت مبفردي 
العــزف على االيقاعــات حتى وصلت 
مرحلــة االحتراف و تعلمــت مبفردي 

ايضا العزف على آلتي الناي والعود".

*كيف اســتطعت ان تفــرض هاتني 
اآللتــني الشــرقيتني علــى الذائقة 
الغربيــة؟ والى اي مــدى متاهت هذه 

الذائقة مع موسيقانا؟
 الشــعوب الغربية وبالــذات هولندا 
وباالنفتاح  بالتعددية  تؤمن  شــعوب 
علــى الثقافــات والشــعوب االخرى 
وبالــذات الفنون، فعندما ســمعوني 
وتابعــوا طريقــة عزفي علــى االالت 
االيقاعية والنــاي جذبهم ذلك كثيرا 
مما جعلهم يشــركوني فــي فرقهم 
مهرجاناتهم  في  للمشاركة  العاملية 
واماسيهم وكرنفاالتهم املوسيقية".

 ويضيــف: حتقيــق البهجــة وارتياح 
بقية  املوسيقية كمثلها في  الذائقة 
املوسيقى  وتكاد تكون  االخرى  الفنون 
تلعــب أدوار مهمة فــي تنمية احلس 
على  األطاع  وكذا  واإلبداعي  الثقافي 
قادراعلى  اإلنسان  أخرى وجعل  عوالم 
إدراك احلس والتعبيرعن الواقع واحلياة 
والبلــدان والتي كمــا تعرف اصبحت 
قرى صغيرة واملوسيقى أفضل الطرق 

لكســر احلواجز والقيــود النها متتلك 
لغة واحدة اال وهي لغة احملبة واجلمال 

االبداعي والرقي".

ضمــن  ام  مبفــردك  تعمــل  هــل   *
فرقة فنيــة؟ وماهي االعمــال التي 
تقدمونهاعراقية ام عربية ام عاملية؟

كاهما، فعلى الصعيد الفردي عندما 
كصوليســت  العزف  منــي  يطلبون 
او العطــاء احملاضــرات والتدريــس او 
ورشات العمل وفي الكثير من االحيان 
للمشــاركة مــع الكثير مــن الفرق 
العامليــة التي متتاز بتعــدد الثقافات 
حســب نــوع النشــاط واملهرجان او 
بشــكل خاص  وأســعى  االمســية 
انقــل االعمال  ان  واوربا  في هولنــدا 
العراقية واالعمال الشــرقية بشكل 
عام وفاء منــي الى الفنانني العراقيني 
والعرب من عازفني ومطربني ومطربات 
وملحنني راحلني واحياء على السواء".

*برأيك هل جنح الفنان العراقي خارج 
بلده؟ماذا عنك؟

على  فنانون كثــر  فهنــاك  نوعمــا، 
الصعيد املوسيقي ولكنهم على عدد 
االصابع ممن وضعوا بصماتهم بشكل 
جلي في اجملتمعــات االوربية والغربية 
قياســا بالكم الهائل وتواجدهم في 
انني  اعتقد  بالنســبة لي  اما  اخلارج، 
جنحت ففي هولندا أصبحت اول فنان 
عراقي وعربي في تأريخ هولندا يعطي 
دروسا في االيقاعات العربية والعراقية 
حيث اعمل كمدرس في كونسيرفتوار 
وجامعة امســتردام منــذ عام 1999 
الى االن اضافة الــى االعمال الكثيرة 
واترك مايقولــه االخرون هذا بالتأكيد 

ولرأيهم كل التقدير واالحترام".

*كيــف تتواصــل مــع املؤسســات 
الفنية والفنانني في العراق؟ 

لدي عاقــات طيبة مــع زمائي من 
الفنانــني واملوســيقيني الراقني حيث 
نتواصــل عبــر شــبكات التواصــل 
االجتماعيــة لتبــادل االفــكار واالراء 
املوســيقية وعندما زرت بغداد عزفت 
مع الفرقــة الســيمفونية العراقية 
بعملــني لاســاتذة املايســترو علي 
خصاف واالســتاذ علي حسن وبقيادة 
املايســترو كرمي وصفي باالضافة الى 
امسية في اســتذكار الراحل الكبير 

فؤاد ســالم بصــوت الفنــان الكبير 
رئيس جمعية  الرســام  الدكتور كرمي 
العراقيني مع نخبة من  املوســيقيني 
خيــرة املبدعني العراقيــني : الدكتور 
باسم مطلب وشقيقاي الفنان صفاء 

الساعدي والشــاعر الراحل محمد 
العازف  وكذلك  حســن  جبار 

ســيف الدليمــي وكثيرين 
االن  اســماءهم  الحتضرني 
باالضافة الى مشاركتي في 

اربيل  في  اجلواهري  مهرجان 
مــع الفنان الراحــل جعفر 
حســن وامسية مع الفنان 
حســن  علي  العود  عازف 
في  الثقافي  املركــز  في 

عني كاوة".
الساعدي  لدى  ان  يذكر 
مشاركات فنية عديدة 

منها : كونســيرت 
النرويج اسلو  في 
مع فرقــة ليالي 
وآخر  العامليــة 
بلجيكا  فــي 
ف  للعــز
مــدن  فــي 
بلجيكيــة 
كســل  و بر
نــس  مو و
ينــة  مد و
 ، ر مــو نا
قبــل  و
ايــام عزف 
فرقة  مــع 
شة  مو مر
باالشتراك 
يويك  مــع 
ية  لند لهو ا
الكورال  مع 

الكبيــر الذي 
فنانني  يضــم 

مــن مختلف انحاء 
بقيــادة  العالــم 

الهولندي  املوســيقار 
وعلــى  بوســن،  راؤل 
ذكر  املهرجانات  صعيد 
اثنني منها هي مهرجان 
في  طــروادة  حصــان 
فاز  حيث  الهاي  مدينة 
باجلائزة االولى كافضل 
وكــرم  موســيقى 

بتســمية طابق باســمه في متحف 
هيومانتي هــاوس ميوزمي حيث كتبوا 
على باب املدخل قصة ستارالذي صنع 

نفسه بنفسه.
ما  القادمــة ا مشــاريعه 

مبهرجانات  فتتركز 
في السويد ومن ثم 
والنرويج.  بلجيكا 
العربية  واالمارات 
وكندا  وبريطانيا 

وهولندا .

"الصباح الجديد" تلتقي الفنان 
المغترب ستار الساعدي

دّرس اإليقاع بالمهجر وفرض الناي والعود على الذائقة الغربية 

بغداد - الصباح الجديد:
نعت نقابة الفنانني العراقيني، امللحن العراقي محسن 
فرحان الذي وافته املنية عن عمر ناهز الـ)75( عاما بعد 

صراع مع املرض.
وقالت النقابة في بيان حصلت "الصباح اجلديد "  على 

نسخة منه، إن "الفنان الكبير محسن فرحان وافته املنية 
اول امس االثنني في بغداد".

وذكرت األوساط الفنية العراقية أن فرحان فارق احلياة في 
مستشفى الكندي وسط بغداد بعد أن تدهورت حالته 
الصحية السبت املاضي بشكل خطر جداً؛ حيث فقد 

الوعي بشكل تام.
وبعد دخوله املستشفى ساءت حالته وبدأ يصارع املوت بعد 

أن هبطت نسبة األكسجني في الدم بشكل كبير.
ومحسن فرحان من مواليد مدينة الكوت عام 1947، وبدأ 

التلحني أواخر الستينيات وذاع صيته في مطلع سبعينيات 
القرن املاضي بعد أن قدم العديد من األحلان املهمة لكبار 
املطربني، والتي ظلت خالدة في ذاكرة الفن العراقي، ومن 

بينها "عيني عيني" و"يكولون غني بفرح"، و"غريبة الروح".

ذي قار - الصباح الجديد:
يتنقل أطفال وشبان على حد سواء، من لعبة إلى أخرى، 
بفرحة غامرة، في أول مدينة ألعاب مائية داخل الناصرية، 

التي يدخلونها ألول مرة بعد أن كانوا يضطرون للسفر إلى 
مدن، أو دول أخرى، ليحظوا مبثل هذه الفرصة.

يقول مجتبى محمد، إن “األلعاب متطورة وألول مرة تتوفر 
في احملافظة، وهي مائمة للتخلص من حر الصيف في ظل 

االنقطاع الدائم للكهرباء”.
وأنشئت املدينة املائية في الناصرية على مساحة 8 آالف 

متر مربع، وبكلفة 11 مليار دينار. ويأتي افتتاحها متناغما 
مع غياب املرافق السياحية في احملافظة بعد إغاق مدينة 

ألعاب الناصرية منذ 2019 بسبب جائحة كورونا.
ويقول محمد دنيف، مستثمر املدينة املائية، “املدينة 

استقبلت أعدادا ال بأس بها من أبناء ذي قار واحملافظات 
اجملاورة، وهي تضم مسابح ومطاعم، وقاعة رياضية”.

ويرى متخصصون، مع غياب األماكن الترفيهية، ضرورة 
أن يتجه القطاع اخلاص نحو مشاريع حتتضن الشباب 
وتبعدهم عن أجواء العنف أو ظواهر تعاطي اخملدرات 

وإدمانها.

الموت يغّيب الملحن الكبير 
محسن فرحان

شباب الناصرية يواجهون لهيب 
الصيف بألعاب المدينة المائية

عقب اعان النتائج ، التي تفرز الرابح من اخلاسر ، تعودنا 
ان يبادر الطرف الفائز داخل البيت السياســي الشيعي، 
)الذي يحتكــر االغلبية العددية في البرملــان العراقي(، 
بتشــكيل احلكومة ورئاســتها، حتت مظلة التوافقية 

السياسية العنوان البراق للمحاصصة السياسية.
رغم عيوبــه الكثيرة ظل هذا العرف ســائدا طيلة اربع 
دورات انتخابية، شــكلت على اثرهــا خمس حكومات، 

تعاقبت على حكم العراق.
لكن شــرعية متثيل الشــيعه سياســيا، ماتزال محط 
تساؤل، الن القبول والطاعة هما أساس الشرعية، وتعد 
الســلطة اســتبدادية في حالة عدم وجود رضا شعبي 

بدرجة مقبولة، 
الشــرعية ال متنح للرابح باعلى عدد من مقاعد البرملان، 
بل بكيفية قيادته لباقي القوائــم وقدرته على ابقائها 
حتت مظلته دون تعارض في االرادات، الن نظام احلكم في 
العــراق –كما هو معروف-برملاني وليس رئاســيا، وهو ما 

يستلزم احلفاظ على االغلبية؟
لكن االنتخابات االخيره افرزت واقعا جديدا، داخل املعادله 
السياسيه، بتصدر التيار الصدري قائمة الفائزين، وتبنيه 
االغلبيه السياســيه عنوانا لتشكيل احلكومة املقبله، 
هذه االغلبية التي ســتجمع حلفاء يشكلون احلكومة، 
وتقصي خصوما الى املعارضــة، ال خاف على االغلبية 
لكن تطبيقها متناقض وغير واضح، النه ببساطه ابقى 
الســنه مجتمعني في احلكومة وكذلــك االكراد، بينما 

يقصي اطرافا فاعلة من الشيعه، 
وكأن القصــد مــن تطبيــق مفهــوم االغلبية،)املوالة 
واملعارضة او احللفاء واخلصوم( تصفية خافات شخصية 

وليس تبنيا للمصلحة العامة، 
 اشكالية احتكار الشــرعية لطرف سياسي دون غيره، 
تعرض الفارق بني الســلطة والتسلط، عبر االصرار على 
ابعاد اطراف مؤثرة عن السلطة التنفيذية جملرد االختاف 

مع زعمائها، 
وتبرز أهمية الشــرعية من كونها القوة التي يســتند 
عليهــا النظام في مقابلــة خصومــة املعارضة، هذه 
املعارضة التي ســتعتبر مراقبتهــا للحكومة معركة 
وجوديــه ، مبقابل مــن يعمل على تغييبها عن مســرح 

السياسة، 
دعونا نتفق اوال، ان شــرعية متثيل الشيعة سياسيا، ال 
ميكن ان يحتكرها طرف دون غيره، النه حق تتنازعه اطراف 

عده فازت بعشرات املقاعد في البرملان اجلديد، 
والننــا نريد لنظامنا ان يكون شــرعيا ممثا للجميع، ومبا 
ان ساســتنا يرفعون شــعار جتاوز اخطاء املاضي، ينبغي 
علينا التشــاور والتحاور في مرحلة تشــكيل االغلبية 
السياســية، ومن هنا ، ادعو عقاء الشيعة الى تغليب 
املصلحة العامــة على اخلاصة، وجتــاوز خافات االمس 
بفتح صفحة جديدة، من اجل وطننا ، انه العراق ياساده.

احتكار شرعية تمثيل 
الطائفة سياسيا   

جواد البوالني 

بغداد - الصباح الجديد:
الفنان ذو الفقــار خضر، ممثل 
شــاب طموح عرفه الشــارع 
الذي وصفه  بتمثيله  العراقي 
البعــض بأنــه كان "راقيــاً"، 
وحقــق جناحات كثيــرة حتى 
انتقل للتمثيــل مع نخبة من 
املمثلــني العــرب، قبــل أن ميرَّ 

مبراحل وعرة في حياته الفنية.
كانت بداياتــه احلقيقية من خال 
املســرح، حني دخل قسم املسرح 

في كلية الفنــون اجلميلة. اما دراميا 
فكانــت عــام 2007 في مسلســل 
قناة  علــى  ُعــرَِض  الذي  الرصافــي 
الســومرية من تأليف حامد املالكي 

واخراج اخملرج اركان جهاد. 
وبعدها توالت التجــارب التلفزيونية 
بطريق وعر جداً صعب املرور من خاله 
كالنحت في الصخــر. وإلى اآلن رغم 
لم  مثلتها  مسلساً  واربعني  السبع 
أحس بأنــي حققت الطمــوح الذي 
أصبو في الوصول اليه على الصعيد 

الفني. اما محبة الناس ومســؤولية 
تقدمي ما يليق بهم هذا ما استطعت 

ان أصل اليه تقريبا بحسب ما قال.
آما عربيا فقال خضر مسلسل دفعة 
بيــروت الــذي قدمني إلــى املتلقي 
الكتابة  العربي بشــكل جيد، جلودة 
الذي  واإلخراج فيه، وهذا من األعمال 
وجدت نفســي فيه، وقد عّلمني فنياً 

كثيراً.
محلياً كان مسلســل "مصير احلب" 
مــن تأليــف الكاتب احمــد هاتف 

واخراج اخملرج الســوري طال محمود 
والذي ُعرَِض عام 2010 أيضاً على قناة 
الســومرية. وكان من أهــم االعمال 
وأولها الذي قدمني للمتلقي العراقي 
وحقق لديهم حضــوراً أفرحني جدا. 
وكان دوري هو أحد الطلبة اجلامعيني 
الذي يقع في حــب طالبة معه، وفي 
الوقت نفسه هناك طبيبة حتبه، فهو 

يكون مبفارقة مع َمن؟
وعن األعمــال العربيــة املرتقبة بني 
خضــر: انــه حاليــا في طــور قراءة 

من  وهو  لنــدن(،  )دفعــة  ســيناريو 
االعمال الضخمة جداً.

وعــن الواقع الدرامي بــني ان الدراما 
اآلن فــي البــاد أفضل من ســابقه 
فيمــا مضى، ولكــن هــذا ال يعني 
بأنه في أفضل حــال، فهناك تذبذب 
فــي جودة اإلنتاج، ومــا زال فقيراً في 
الفكــرة واملضمون، ومــا زالت هناك 
وضعف  النصوص،  في  واضحة  أدجلة 
وشــلل قوي في عملية اإلنتاج بكل 

مفاصلها.

ذو الفقار خضر: "مصير الحب" أخرجني إلى األضواء

بغداد - الصباح الجديد:
تشــير توقعات بــرج العقرب لشــهر متوز 
بأنه ســيحقق هذا الشــهر نتائج إيجابية 
في مختلــف اجملاالت ملواليد بــرج العقرب. 
ســينجح البعض في احلصول على وظائف 
في اخلارج بســبب اقتران الشمس وعطارد 
اجليدة  النتائج  الثامن. ســتكون  املنزل  في 

مرئية حتــى اآلن فيما يتعلــق بالعمل 
التجاري.

بتركيز  الطــاب  ينعــم 
جيــد في دراســتهم 

بسبب وجود كوكب 
فــي  املشــتري 
اخلامس.  املنــزل 
جو  سيســود 
فــي  مائــم 
بسبب  األسرة 
كوكب  وجــود 
املشــتري فــي 
اخلامس.  املنــزل 

ت  عــا ا لصر ا
ســوف  الســائدة 

تظل  لــن  تتاشــى. 
احملببة ســعيدة  احليــاة 

ســيحصل  بــل  فحســب، 
البعــض علــى فوائد مالية بســبب 

كوكــب املشــتري. قــد يحصــل بعــض 
األشخاص على ثروة غير متوقعة. مطلوب 
العناية الواجبة فــي احلفاظ على الصحة. 

قد تعاني من إجهاد عقلي.
وســيبقى التناغم بني رفقــاء احلب جيًدا 
بســبب وجود كوكب املشــتري في نفس 
ودية مع  املنزل. ســتحافظ على عاقــات 

حبيبك مبســاعدة ذكائك وحكمتك. ميكن 
للعشــاق أن يقرروا أن يكونوا شــركاء في 
احليــاة بالثقــة التي يحافظــون بها على 
عاقتهم. ومع ذلــك، هناك احتمال حدوث 
مناوشــات خفيفة حول األمــور الصغيرة 
ولكن لن يكون هناك تباطؤ في احلب واملودة. 
التفكير في زواجهم وسوف  ميكن للبعض 
ينجحون فــي مهمتهم. ميكــن أن يتفق 
الطرفان بفرح على الزواج. هؤالء 
الذين يبحثون عن شــريك 
في  ناجحني  سيكونون 

جهودهم.
تشــير التوقعــات 
ان هــذه الفتــرة 
مثمرة  ســتكون 
ملواليد  للغايــة 
العقــرب  بــرج 
احلياة  سياق  في 
فــي  املهنيــة. 
من  األول  النصف 
سيبقى  الشــهر، 
ســيد  الشــمس، 
مع  حاضــرًا  األفعــال، 
الثامن.  املنــزل  في  عطارد 
البعض  سيحقق  لذلك،  نتيجة 
النجاح في الشــؤون اخلارجية. سيتم فتح 
طــرق جديدة للذين يبحثون عن وظائف في 
اخلارج. سيخلق اجلانب الكامل من زحل في 
املنزل العاشر بعض املشــاكل في العمل. 
هناك فرص للخافات والصراعات في مكان 
العمــل. يجب أن يكون ضبــط النفس هو 
القوة املوجهة. حاول احلفاظ على العاقات 

الودية مع رئيسك في العمل قدر اإلمكان.

توقعات برج العقرب لشهر تموز 2022

بغداد - الصباح الجديد:
ضمن منهاج دائرة السينما واملسرح 
في وزارة الثقافة والســياحة واآلثار، 
االنفتاح على آفاق الســينما العربية 
والدولية، حيث سيقام اسبوع الفيلم 
االيرانــي علــى قاعة املســرح الوطني 
ببغداد والذي يستمر اربعة ايام اعتبارا من 
يوم السبت املقبل الثالث والعشرين 

من متوز اجلاري.
دائــرة  مديرعــام  وكان 
واملســرح  الســينما 
حسن  احمد  الدكتور 
استقبل  قد  موسى 
املاضــي  االحــد 
الثقافي  املستشار 
يــة  ر للجمهو
االسامية االيرانية 
في بغداد الشيخ 
رضــا  غــام 
والوفد  بــاذري 
له في  املرافق 
دائرة  مقــر 
لسينما  ا
ح  ملسر ا و

ببغداد.
حث  تبا و
ن  نبــا جلا ا
ليــة  ا
وبرنامج اجناح 
اسبوع  فعالية 
االيراني،  الفيلم 

واملواضيــع ذات االهتمام املشــترك، وســبل 
تعزيزها وتطويرها مبا يخدم مصلحة البلدين 
على املستويات الثقافية والفنية واالجتماعية، 
وملا متتلكه ايران من خبرة سينمائية ومكتبة 
فنية ســينمائية ضخمة جــدا، وقد مت وضع 
اللمســات االخيــرة النطاق هذا االســبوع، 
وجتري في اروقة الدائرة االســتعدادات الفنية 
واللوجســتية من قبل الفنيني والفنانني في 
الفني  الوطني استعدادا لهذا احلدث  املسرح 
الكبير والذي يأتي ضمــن اطر التعاون الفني 
والثقافي املشترك بني دائرة السينما واملسرح 

واملؤسسة العامة للسينما االيرانية.
وبهذه املناســبة حتدث الدكتور احمد حسن 
موسى قائا: تســعى دائرة السينما واملسرح 

ومــن خال هــذه الفعالية )اســبوع الفيلم 
االيراني( التي تقــام بالتعاون الفني والثقافي 
املثمر والبناء مع املؤسســة العامة للسينما 
االيرانيــة، وعبر عرض افــام طويلة وقصيرة، 
حتمل طابعا انسانيا عميقا الى اظهار القيم 
املشــتركة لدى الشــعبني، لتحتضن بغداد، 
االبــداع الفنــي االيراني خال هذا االســبوع 

الثقافي الفني السينمائي".
االســبوع  هــذا  ان  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
سيســتضيف نخبة من الفنانني الكبار من 
اجلمهوريــة االســامية االيرانيــة كضيوف 
شــرف، وســيتم تكرمي نخبة طيبة من كبار 
الفانيني االيرانيني من قبل االدارة العامة لدائرة 

السينما واملسرح في بغداد.

ضمن أطر التعاون الفني والثقافي.. 

بغداد تحتضن أسبوع الفيلم اإليراني


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

