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بغداد - الصباح الجديد:
كشفت جلسة مجلس لنواب 
الســبت  امس  انعقدت  التي 
ملناقشــة تداعيــات القصف 
التركــي األخيــر الــذي طال 
محافظة دهوك فــي األربعاء 
املاضــي، ان القــوات التركية 
خرقــت أراضي واجــواء البالد 
الفــي مرة منذ ســنة 2003، 
وفيمــا أفــاد نائب بــان وزارة 
اخلارجية رجحت خالل اجللسة 
ســيكون  املقبل  الثالثــاء  ان 
هنــاك موعد لعقد جلســة 
مجلس األمن التي رفعت اليه 
شكواها بشــأن هذا االعتداء، 
بتشــكيل  اجمللس  رئيس  وجه 
جلنة مشــتركة للتنسيق مع 
احلكومــة بشــأن االعتداءات 

التركية.
وأفاد عضو مجلس النواب نهرو 
روانــدزي في تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد، بعض تفاصيل 
»رئيس  بــإن  األمس  جلســة 
الكاظمي  مصطفــى  الوزراء 
أرسل وفداً إلى موقع القصف 
وثبت لدى الوفــد أن القصف 
حصل مــن القــوات التركية 
بواسطة مدفع، خالفاً ملا صرح 

به وزير اخلارجية التركي«.
اخلارجية  »وزير  أن  إلى  وأشــار 
مبداخلته،  فؤاد حســن صّرح 
بأن القــوات التركية عليها أن 
تغادر العــراق، وعلينا أن نبعث 
تطمينــات ألنقــرة، بخــروج 
الكردســتاني  العمال  عناصر 
مــن االراضــي العراقية، التي 

تتخذها تركيــا حجة لدخول 
األراضي وقصفها«.

»اخلارجيــة  أن  إلــى  ولفــت 
ســجلت أكثر من 2000 حالة 
التركية  القوات  قبل  من  خرق 
لألراضــي واألجــواء العراقية 
منذ 2003«، مشيراً إلى أنه »مت 
رفع شــكوى لدى جمللس األمن 
واألمم املتحــدة، ويــوم الثالثاء، 

لعقد  موعد  هناك  ســيكون 
جلسة بهذا الصدد«.

وفي هــذا الصــدد أيضا، قال 
عضــو جلنــة األمــن والدفاع 

النيابية سكفان سندي،
إن »املناقشات بشأن االعتداءات 
التركية على االراضي العراقية 
اعضاء  بــن  ايجابية  كانــت 
مجلس النواب ووزيري اخلارجية 

والدفاع«.
وتابع ســندي وهــو نائب عن 
دهوك، »شــددنا علــى ضرورة 
وضع حد لتلك االعتداءات التي 
متثــل خرقا واضحا للســيادة 
»طالبنا  مستدركا  العراقية«، 
العمال  بخروج قــوات حــزب 
التركية  والقوات  الكردستاني 

من األراضي العراقية«.

واملناطق  »زاخــو  أن  وأضــاف، 
منذ سنوات  تعاني  الشمالية 
من القصف التركي الذي أودى 
بحياة العشــرات من املدنين 
معاجلــات  دون  والفالحــن، 

حكومية«.
وفــي الســياق، اوردت الدائرة 
في  النواب،  جمللــس  اإلعالمية 
بيــان تلقت الصبــاح اجلديد 

نســخة منه امــس، إن رئيس 
مجلــس النــواب »وجه خالل 
جلنــة  بتشــكيل  اجللســة، 
جلنتي  اعضاء  من  مشــتركة 
والعالقــات  والدفــاع  االمــن 
اخلارجية للتنسيق مع اللجنة 

املشكلة من قبل احلكومة«.
وعقــد مجلس النــواب امس 
االستثنائية  جلسته  السبت، 
برئاســة رئيس مجلس النواب 
وبحضور  احللبوســي  محمد 
وزيــري اخلارجية فؤاد حســن 
ورئيس  عنــاد  جمعة  والدفاع 
اركان اجليــش الفريق أول ركن 
عبد االمير يار اهلل ونائب قائد 
الفريق  املشــتركة  العمليات 
أول ركن عبد األمير الشــمري 
ملناقشة القصف التركي الذي 
استهدف دهوك مؤخراً، إضافة 
الى 242 نائباً حضروا اجللسة.

وكان تعــرض مصيف برخ في 
منطقة زاخو مبحافظة دهوك 
تركي  مدفعــي  قصــف  إلى 
يــوم األربعاء املاضــي أدى الى 
مواطنن  تســعة  استشهاد 
وجــرح 29 آخريــن كلهم من 
املدنين وبينهم نساء وأطفال، 
وهــو األمــر الذي اثــار غضبا 
وسخطا شــعبين ورسمين، 
والــذي دعا الى رفع شــكوى  
لدى مجلس األمن الدولي ضد 
واستدعاء سفيرها في  تركيا، 
وسحب  اإلدانة،  وإبالغه  بغداد 
من  العراقية  باألعمال  القائم 
سفير  إرســال  وتأجيل  أنقرة، 

جديد إلى تركيا.

ضحيتها العشرات من المدنيين والفالحين

2000 خرق تركي ألراضي واجواء البالد منذ 2003 
والثالثاء موعد منتظر من مجلس االمن

السليمانية - عباس اركوازي:
من  للحد  منه  مســعى  في 
التبعــات االقتصادية اخلانقة 
قــرار احملكمة  التــي خلفها 
النفط  تصدير  على  االحتادية 
وذلك  كردســتان،  اقليم  من 
عقب اعالن عدد من الشركات 
العاملية تعليــق مهامها في 
حقول االقليــم، توجه رئيس 
كردســتان  اقليم  حكومــة 
مســرور بارزاني في زيارة الى 
بغــداد للقاء املســؤولن في 
احلكومــة االحتاديــة، بغيــة 
ايجاد حلول مشتركة تضمن 
لالقليــم االحتفــاظ بجــزء 
من حقوقــه بتصدير النفط 

وبيعه.  
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة 
بيان  فــي  إالقليم  حكومــة 
تلقت الصباح اجلديد نسخة 
منــه، إن بارزاني تــرأس وفدا 
وسيلتقي  مختصاً  حكومياً 
مجلس  رئيس  زيارتــه،  خالل 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
باإلضافة إلى عــدد من كبار 

املسؤولن في بغداد.
وأوضح البيان أن الزيارة تهدف 
إلى التركيز على ايجاد حلول 
العالقة  للمشاكل  دستورية 
بن إقليم كردستان واحلكومة 
االحتادية، وفي مقدمتها ملف 

النفط والغاز.
وكانــت وزارة النفط االحتادية 
قد اعادت تفعيل دعوى دولية 

رفعهــا العــراق ضــد تركيا 
تخــص شــراء النفــط من 
إقليم كردســتان، التي تنظر 
التجارة  غرفة  محكمة  فيها 
التحكيم  دعوى  في  الدولية، 
املرفوعــة مــن قبــل العراق 
خملالفتها  تركيــا نظــراً  ضد 
األنابيب  خط  اتفاقية  أحكام 
العراقيــة التركيــة املوقعة 

فــي عــام 1973، التي تنص 
على وجــوب امتثال احلكومة 
التركيــة لتعليمــات اجلانب 
بحركة  يتعلق  فيما  العراقي 
النفط اخلام، اآلتي من العراق 
في جميــع مراكــز التخزين 

والتصريف واحملطة النهائية.
ويطالب العــراق مبوجب هذه 
الدعــوى تركيا بدفع تعويض 

مالي قــدره 26 مليــار دوالر، 
من  النفط  شــرائها  بسبب 
إقليم كردســتان من دون إذن 

من احلكومة االحتادية.
الشــركات  عــدد من  واعلن 
النفطية، العاملة في حقول 
)بيكر  بينهــا،  من  االقليــم، 
وشلمبرغر(  هاليبرتون،  هيوز، 
لقرار  امتثالهــا  أعلنــت  قد 
وعــدم  اإلحتاديــة،  احملكمــة 
مع  جديدة  عقــوداً  توقيعها 
إقليم كردســتان، وذذلك بعد 
ان اصــدرت احملكمة االحتادية 
العليــا فــي 15 من شــهر 
املرقم  قرارها  املنصرم  شباط 
59، والذي قضــت فيه بعدم 
دستورية قانون النفط والغاز 
في إقليم كردستان، مطالبة 
النفط  كل  بتسليم  االقليم 
النفط  وزارة  إلى  ينتجه  الذي 
العراقيــة، مانحــة الــوزارة 
التحقيق في صحة  صالحية 
النفطية  العقــود  وقانونية 
أبرمتهــا  التــي  والغازيــة 
مع  كردستان  إقليم  حكومة 

الدول والشركات.
اإلقليم قد  وكانت حكومــة 
اإلحتادية  احملكمــة  قرار  أدانت 
ووصفته بـ »القرار السياسي 

غير القانوني«.
وكان اعلن وزير النفط إحسان 
عبــد اجلبار، مطلع الشــهر 
اجلــاري أن بغــداد ســتتخذ 
لتنفيذ  الالزمــة  اخلطــوات 
قــرار احملكمــة اإلحتادية حول 
نفط وغاز إقليم كردســتان، 
العراقية  أن احلكومــة  مبيناً 
التجارية  للمحكمة  ستلجاً 
التي  النفطية  العقود  إللغاء 

أبرمتها حكومة إالقليم.
اإلقليم  تصديــر  ملف  ويعد 
للنفط، مــن امللفات اجلدلية 
وغير احملســومة، على الرغم 
في  وأربيل  بغــداد  دخول  من 
مفاوضــات عديــدة طيلــة 
السنوات املاضية، لكن جلها 
في  اإلقليم  نسبة  تركز حول 
املوازنــة االحتاديــة مقابل ما 
إيرادات  من  لبغداد  يســلمه 

النفط الذي يصدره.

حكومة اإلقليم تحاول تقليل تبعات قرار المحكمة االتحادية بشأن النفط
في زيارة رئيسها الى بغداد

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

“بلومبرغ: العراق والسعودية بدأتا تزويد 
6أوروبا بالنفط يوميًا منذ بداية تموز زيلينسكي يحذر من وقف النار مع روسيا:

3يؤدي الى صراع أوسع مستقباًل

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن وزير اخلارجية فؤاد حسن امس 
لالجتماع  بغداد  استضافة  السبت، 
املقبل بن الســعودية وايران بشكل 

علني. 
 وقال حســن، في مقابلــة متلفزة، 
إن »خمسة  اجلديد،  الصباح  تابعتها 
اجتماعــات عقدت بن الســعودية 
وايران على املســتوى األمني«، مبينا 
ان »ولــي العهــد الســعودي طلب 
منا اســتضافة لقاء وزيــر اخلارجية 

الســعودي مع نظيــره االيراني في 
بغداد«.

 وأضاف وزير اخلارجية: »منشــغلون 
حالياً وســنحدد موعداً للقاء علني 
البلدين في بغداد«،  بن وزير خارجية 
مشــيراً الــى ان »االجتماعات التي 
كانت ســرية وعلى املستوى األمني 
عراقية،  بوســاطة  علنية  ستصبح 
وأن وزيري خارجية الســعودية وايران 

سيجتمعان في بغداد«.
وفــي حزيــران املاضي، وصــف وزير 

اخلارجية االيراني، حســن امير عبد 
اللهيان، اجلولة االخيرة من املفاوضات 
مع الســعودية التي جرت في بغداد 
بـ«االيجابيــة«، مرحبا بتنفيذ نتائج 
الى  ويشــار  اجلانبن.  بن  املفاوضات 
ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إن املســافات  قال في وقــت قريب، 
وإيران  السعودية  بن  قريبة  أصبحت 
حلل اخلالفات بينهما عبر جوالت احلوار 
التي جرت وســتجري مستقبال بن 

الطرفن في بغداد.

بغداد - وعد الشمري:
أفاد تيار احلكمة، أمس الســبت، بأن 
عملية اختيار رئيس الوزراء ســتمر 
اللجنة  لــدى  األولى  مرحلتن  على 
الرباعيــة املكلفة بتدقيق اســماء 
املرشــحن والثانية بالتصويت على 
األفضل، يأتي ذلك في وقت لم تصل 
بشــأن  الكردية  القوى  بن  احلوارات 
منصب رئيــس اجلمهورية إلى اتفاق 

لغاية الوقت احلالي.
التيار احلكمــة رحيم  وقال عضــو 
العبودي، فــي تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، إن »اللجنة املكلفة من قبل 
املرشحن  التنسيقي الختيار  االطار 

ملنصب رئيس الوزراء باشرت أعمالها 
في  الصالحيــات  تخويلهــا  بعــد 
انتقاء من هــو األفضل وفق معايير 

وضعها«.
وتابــع العبــودي، أن »اآلليــة التي 
مت وضعهــا الختيــار رئيــس الوزراء 
وهي  األولــى،  للمرة  متارس  ســوف 
آليــة االنتخــاب والتصويــت على 

املرشحن«.
الرباعية  »اللجنــة  أن  إلى  وأشــار، 
ســوف تختار أثنن من املرشــحن، 
وتعرضهما على االطار التنســيقي 
من أجــل التصويت علــى األفضل 
لرئيس  وتقدميــه  الثقــة  ومنحــه 

اجلمهورية لغرض تكليفه«.
أن »اللجنة تضم  العبــودي،  أوضح 
زعيم تيــار احلكمة عمــار احلكيم 
االعلى  االســالمي  اجمللــس  وزعيم 
همام حمــودي وزعيم عصائب أهل 
احلق قيــس اخلزعلي وعبد الســادة 

الفريجي عن حزب الفضيلة«.
وبن، أن »ابــرز املعاييــر التي يجب 
الوزراء،  رئيس  توافرها في شــخص 
هي أن يكون مقبوالً على املستوين 
الداخلــي واخلارجــي، ولــه القدرة 
علــى إدارة الدولــة، وصاحــب قرار 
سياسي، وله خبرة في مجال العمل 
السياسي، وأن يقدم برنامجاً عملياً 

مهماً يحتــوي على مدد تنفذ خالل 
مواقيت زمنية معقولة«.

وأورد العبــودي، أن »الكتل املنضوية 
فــي اللجنــة الرباعيــة كانت هي 
األبعــد عن التنافــس على منصب 
رئيس الوزراء لكي تكون لها أريحية 
فــي االختيار، وبالتالــي ابتعد ممثلو 

ائتالف دولة القانون وكتلة الفتح«.
وشــدد، علــى أن »التوصــل إلــى 
والكشــف  الوزراء  رئيس  شــخص 
عنه وتكليفه رســيماً سيكون في 
وقت قريب«. ومضــى العبودي، إلى 
أن »حســم املرشــح ملنصب رئيس 
الوزراء لــن يكون نهاية املطاف، ألننا 

أمــام معرقل أخر هــو اتفاق القوى 
الكردية على مرشــح ملنصب رئيس 
اجلمهورية«. مــن جانبه، ذكر عضو 
االحتاد الوطني الكردســتاني برهان 
الشــيخ في تصريح إلــى »الصباح 
اجلديد«، أن »احلوارات مســتمرة مع 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلــزب 
اتفاق بشــأن  إلى  التوصل  من أجل 

املرشح ملنصب رئيس اجلمهورية«.
وتابع الشــيخ، أن »االحتــاد الوطني 
صالح  برهم  بترشــيح  متمســك 
إلــى واليــة جديدة ملنصــب رئيس 
اجلمهورية وال يوجد أي تراجع لغاية 

الوقت احلالي«.

 بغداد تستضيف االجتماع المقبل بين اإلطار التنسيقي يضع مرحلتين الختيار رئيس الوزراء تنتهي بالتصويت
الرياض وطهران بنحو علني

بطلب من ولي العهد السعودي .. لقاء القمة بين بارزاني وطالباني لم يتوصل إلى اتفاق بين القوى الكردية

بغداد ـ الصباح الجديد:
رجحت شــركة تسويق النفط 
العراقية )سومو(، امس السبت، 
ارتفــاع الطاقــة التصديريــة 
للنفــط عبر اخلليــج إلى 3.35 
ماليــن برميل يوميــاً، بحلول 

شهر أيلول املقبل.
وقال نائب املدير العام للشركة، 
ملنصــة  الشــطاري،  علــي 
 S&P Global Commodity
Insights ســتاندرد آند بورز، إن 
»ما ميكــن حتقيقــه حاليا هو 
برميــل يوميا مع  3.3 ماليــن 
االخذ في االعتبــار ليس فقط 
القدرة  على  املفروضــة  القيود 
التصديرية، ولكن أيًضا أنشطة 
إعادة التأهيل التي قد تســبب 
توقًفا في بعض األحيان«، الفتا 

الى انه »قد يرتفع هذه الكمية 
بالطبع، لكنني متحفظ بعض 
أرى خطط تطوير  الشيء حتى 

مرافق التصدير متضي قدًما«.
وأوضح الشــطاري، أن »سومو 
تتوقــع أن تبلغ صادرات البصرة 
مليــون   1.1 نحــو  الثقيلــة 
برميل يوميا فــي متوز والبصرة 
مليونا   2.2 نحــو  املتوســطة 

برميل يوميا«.
مليون   1.120 العــراق  وصــدر 
برميل يوميــا من نفط البصرة 
الثقيــل فــي حزيــران و2.146 
مليونا برميل يوميا من البصرة 
صادرات  إجمالي  وبلغ  املتوسط 
اجلنوب النفطــي 3.266 مالين 
أرقام  بحســب  يوميا  برميــل 

سومو.

»سومو« ترجح ارتفاع طاقة
تصدير النفط عبر الخليج صوب 

3.35 ماليين برميل يوميًا

بغداد - الصباح الجديد:
كــذب رئيس مجلــس النواب 
امــس  احللبوســي  محمــد 
الســبت، تصريحــات تناولت 
عدم قدرة البالد على الرد على 

االعتداءات التركية.
وقال احللبوســي خالل جلسة 
عقدت  التي  النــواب  مجلس 
االعتــداءات  ملناقشــة  امس 
مواقع  »بعــض  إن  التركيــة، 
التواصــل االجتماعي واملواقع 
اإلخبارية ووكاالت األنباء حتدثت 
بأمر غير دقيق نقال عن اجللسة 
بأن وزيــر الدفاع العراقي يقول 
ملواجهة  إمكانيات  لدينا  ليس 

االعتداءات التركية«.

وأضاف، أن »وزير الدفاع والقادة 
األمنيــن اســتعرضوا احلدث 
وحتدثوا عــن االحتياجات التي 
تخص املؤسســة العسكرية 
بشــكل عام، كما أكدوا أنهم 
رهن إشــارة القرار السياسي، 
واطلعوا النواب على اســباب 
عن  وايضا  وتفاصيلــه  احلادث 

تعزيز قدرات اجليش«.
بعض  تداولــت  قد  وكانـــت 
ومواقــع  اإلخباريــة  املواقــع 
االجتماعــي،  التواصــل 
تصريحــات نســبت لوزيــري 
»عدم  بشأن  واخلارجية  الدفاع 
إمكانيــة العراقــي على الرد 

على االعتداء التركي«.

بغداد - الصباح الجديد:
اكد اإلحتــاد احمللي للجمعيات 
ديالــى  فــي  الفالحيــة 
»سماسرة«  بأن  امسالسبت، 
التهموا نصــف انتاج احلنطة 

في احملافظة.
وقال رئيس االحتاد رعد التميمي 
فــي تصريح تابعتــه الصباح 
اجلديد، ان »سماسرة مرتبطن 
بتجار ورجــال اعمال متنفذين 
في كردســتان اشتروا كميات 
كبيــرة جــدا مــن محصول 
احلنطــة في ديالــى بعد زيادة 
دينار  الى مليون  الطن  ســعر 

كعامل اغراء«.
ان »حجم مــا جرى  واضــاف 
تســويقه مــن احلنطــة الى 

التجــارة يصل  وزارة  مخــازن 
الــى 60 الــف طــن لكن في 
احلقيقة ان االنتاج اعلى ولكن 
نصفه ذهب الى السماســرة 
الذين كانوا يشترون محصول 
احلنطة مع دفع االموال بشكل 
بيروقراطية  مباشــر عكــس 
اجلهــات احلكوميــة مــا دفع 
الفالحيــن الى تغيــر بوصلة 

التسويق صوب السماسرة«.
واشــار الى ان »عمليات شراء 
كردستان  الى  ونقلها  احلنطة 
مؤكداً  االن«،  حتى  تتوقف  لم 
»ضرورة التحقيق في اســباب 
الشراء احملمومة وهل  عمليات 
االمر ســيكون له ضــرر على 

مفهوم االمن الغذائي«.

الحلبوسي يكذب تصريحات نسبت 
الى وزيري الخارجية والدفاع 

سماسرة لرجال اعمال متنفذين
في إقليم كردستان يستحوذون على 

حنطة ديالى



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد: 

طمأن وزير التربيــة علي الدليمي، 
امس السبت، أهالي طلبة السادس 
االعدادي بخصوص تصحيح االوراق 

االمتحانية.
جاء ذلك خالل تفقــد الوزير، عدداً 
مــن املراكز االمتحانية للدراســة 
االعدادية ضمن تربية بغداد الكرخ 

األولى.
وذكــرت التربيــة في بيــان تلقت 
منه،  “نســخة  اجلديد  الصبــاح   “
اطلــع على ســير  “الدليمــي  إن 
اإلجراءات الصحية املتبعة لضمان 
ســالمة املمتحنني في تلك املراكز، 
كما اجــاب على تســاؤالت اولياء 
إياهــم بان اللجان  االمور مطمئناً 
الفحــص  وجلــان  التصحيحيــة 
والتدقيق متتلك من االمانة واحلرص 
ما يبعث علــى التأكد من احلفاظ 
الدراسي دون  على مجهود الطلبة 

غنب الحد”.
وشــدد الدليمي خالل الزيارة على 
“توفير اخلدمات االساســية إلجناح 
بالوقت  داعياً  االمتحانية،  العملية 
واالجتهاد  للدراســة  الطلبة  ذاته 
إلكمال مســيرة العلــم للوصول 
إلى اعلى مراتــب النجاح، ومتمنياً 
لهم دوام التفوق من اجل رفع اسم 

العراق عالياً”.
من جانب اخر اعلنت الوزارة تلقيها 
عدداً من شــكاوى بعض املديريات 
العامة والطلبة بخصوص تلقيهم 
اتصاالت من منصات تعليم وهمية 
مثل “منصــة أبــواب” وغيرها من 

تطالبهم  اإللكترونيــة  املنصــات 
باالنضمام إليها وتّدعي بأن عملها 
بالتنســيق والتعاون مــع مديرية 

التلفزيون التربوي.
وأكــدت الــوزارة في بيــان تلقت  
الصباح اجلديد نســخة منه، عدم 
وجــود أي صلة بعمل تلك املنصات 
وغيرها، التي تعمــل خارج العراق، 
املســؤولية  منطلق  مــن  وأنهــا 
الوطنيــة واحلــرص علــى رصانة 

ســتتخذ  التعليميــة  العمليــة 
اإلجراءات القانونية بحق هذه املواقع 
اجلهات  مع  والتعاون  التنسيق  عبر 
االتصاالت  وزارة  في  اخملتصة  العليا 
وهيئــة اإلعالم واالتصــاالت، عادًَّة 
عمل تلك اجملاميع مبثابة خرق لألمن 
معلومات  السيبراني مبشــاركتها 
غير خاضعــة للرقابة عــن طريق 

مواقع غير عراقية .
وبحسب البيان، تهيب وزارة التربية 

واألســاتذة  وتالميذها  بطلبتهــا 
مثل  مع  التعامــل  بعــدم  األعزاء 
هكذا منصات إال بتوجيه رســمي 
مــن الــوزارة، وعن طريــق وحدات 
التعليــم “عن بعــد” حفاظاً على 
في  التعليمية  العمليــة  رصانــة 
البــالد. فيما أعلنت الــوزارة موعد 
انطــالق اختبارات اختيــار الطلبة 
املتقدمــني في مــدارس املوهوبني 
للعــام الدراســي ) 2022 - 2023( 

في احملافظات )البصــرة – ذي قار – 
ميســان – النجف األشرف – نينوى 
– بغداد - األنبار(، كما حددت مواقع 
إجراء االختبار في كل محافظة .    

املوهوبني  رعايــة  وأوضحــت هيأة 
اإلعالمي  املكتب  أصــدرُه  بيان  في 
: إن االختبار ســيكون اليوم األحد 
الســاعة  اجلــاري في متام  24 متوز 
التاســعة صباحــاً، مؤكــدًة أداء 
الهوية  مع جلــب  ورقياً  االختبــار 

املدنية  األحوال  التعريفية وهويــة 
أو البطاقــة الوطنيــة، مع ضرورة 
مراعاة التوقيتات الزمنية املطلوبة 

لضمان االشتراك في االختبار  .
وفيمــا يلــي مواقــع االختبار في 
احملافظات املذكــورة في أعاله وهي 

كاآلتي :
- مدرســة املوهوبــني فــي بغداد 
)مدرســة املوهوبني / بغــداد / حي 
اجلامعة / قــرب جامع جنمة/مجاور 

ثانوية اجلامعة للبنات( .
-  مدرســة املوهوبــني في النجف 
األشرف )مدرسة املوهوبني/ النجف 
/ حي السالم /قرب مدرسة مهدي 

العطار( .
-  مدرســة املوهوبني فــي ذي قار 
/ قــار  ذي   / املوهوبــني  )مدرســة 

الصاحلية / شــارع العروبة /مجاور 
معهد الفنون اجلميلة( .

-   مدرســة املوهوبني في ميسان 
)مدرسة املوهوبني /ميسان /  داخل 
جامعــة ميســان / قاعــات كلية 
القانون / مدخل اجلامعة من جهة 

احلي العسكري)الباب اخللفي( . 
- مدرســة املوهوبــني فــي نينوى 
نينــوى/ حي  املوهوبني/  )مدرســة 

الشرطة /خلف مطعم الساعة( .
- مدرســة املوهوبــني فــي األنبار 
)مدرســة املوهوبني / األنبار / كلية 
الصيدلــة / شــارع أربعــني /قرب 

مستشفى الرمادي( .
-  مدرســة املوهوبني فــي البصرة 
)مدرســة املوهوبني / البصرة / في 
اجلمعيــات( ، حي اخلليج / شــارع 
جامــع املناصيــر الفرعــي / قرب 

مديرية االمتحانات .

نينوى ـ الصباح الجديد:
لعقود طويلة كان اعتماد الدوائر 
الدولة  احلكوميــة ومؤسســات 
علــى الطاقــة مــن محطــات 
املســتوردة،  الكهرباء  أو  التوليد 
دفع  الكهرباء  أزمة  لكن استمرار 
عددا من املؤسسات إلى التفكير 
في بدائــل واالجتاه إلــى الطاقة 
األزمة،  لهــذه  كحل  النظيفــة 

خاصة في نينوى.
ويقول حارث يونس، مدير شــركة 
الطاقة النظيفة ان العراق حديث 
العهد جدا في هذا اجملال ومتخلف 
بعقــود عدة في مجــال الطاقة 
املســتدامة، ولكن حلســن احلظ 
وصلتنــا آخر التقنيــات العاملية 
في هــذا اجملــال من الشــركات 
فرصة  وهناك  والرصينة،  العاملية 

كبيــرة جدا الســتخدام الطاقة 
النظيفة”.

الطاقــة  مشــاريع  وجــاءت 
الشمسية ومصادر أخرى للطاقة 
النظيفــة، ضمــن مخططــات 
حديثة لــوزارة الكهرباء، كحلول 
قد تســاهم في خفض نســب 
الوقود  علــى  واالعتماد  التلــوث 
في توليد الطاقــة والتقليل من 

اســتيراد الكهرباء والغاز من دول 
اجلوار، بحسب كهرباء نينوى.

إعالم  مدير  حميد،  محمد  ويقول 
إن  نينوى،  توزيع كهربــاء مركــز 
“هنــاك توجهــا من قبــل وزارة 
الطاقة  مزارع  إلنشــاء  الكهرباء 
أنهــا  وخصوصــا  الشمســية، 
طاقة نظيفة وبديــل جيد وممتاز 
فــي ســبيل دعــم املنظومــة 

الكهربائيــة”. ودفعــت احلاجــة 
املاســة للطاقة البديلــة، بلدية 
املوصــل إلى اســتخدامها على 
نطاق واســع من خالل منظومات 
إنارة الشــوارع واإلشارات املرورية 
أولى  كخطوة  الداللــة،  ولوحات 
الستخدام  أوســع  خطوات  نحو 
هذه الطاقة فــي مجاالت أخرى. 
ويقول نشوان هاني، مدير شعبة 

هندسة املرور في بلدية املوصل، ان 
“الشعبة أدخلت منذ مدة الطاقة 
الشمسية في اإلشارات املرورية”.

ويضيف هاني أن “هناك بالتأكيد 
اســتخدام  في  اقتصادية  جدوى 
الطاقــة الشمســية، فإنشــاء 
منظومة موحدة تعمل باستمرار 
أكثر توفيرا مــن إيصال الكهرباء 

إلى األعمدة وحفر الشوارع”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذرت وزارة الصحة، امس السبت، 
األمراض  اســتفحال  مــن عــودة 
واحلمى  الكوليــرا  منها  الوبائيــة 
على  التركيــز  بســبب  النزفيــة 
فيروس كورونا طيلة األعوام الثالثة 
املاضية وإهمــال اخلطط املتعلقة 
مبكافحتها بســبب نقص املالكات 

واملوارد.
وقالت مديرة قسم السيطرة على 
األمراض االنتقالية في دائرة صحة 
الكرخ هنادي محمد عبد الصاحب 
فــي بيــان إن “نشــاط األمــراض 
املتوطنــة منها الكوليــرا واحلمى 
تزامن مع فيروس  النزفية وغيرهما 
كورونا، حيث لم يتم التركيز عليها 

خالل املدة املاضية”.
وأضافت عبد الصحاب، أن “النظام 
الصحي انشــغل منذ ثالثة أعوام 
مبكافحة فيــروس كورونا، لذا كان 
من املتوقــع ظهور أمــراض أخرى 
أهملــت نتيجة االهتمــام مبعاجلة 
األعداد الكبيرة للمصابني بكورونا، 
والســبب في ذلك يعود إلى نقص 

املالكات الصحية واملوارد”.
أن عودة  الصاحــب  وأوضحت عبد 
نشــاط احلمى النزفيــة والكوليرا 
رافقت موجة كورونا، بســبب عدم 
االلتــزام باإلجــراءات الوقائية، لذا 
نخشــى حتول األمراض الثالثة إلى 
أوبئــة فــي آن واحــد وتأثيرها في 

النظام الصحي”.

البيطرية عملت  “الدوائر  أن  وبينت 
علــى متابعــة احلمــى النزفيــة 
ومعاجلة احليوانات اخلازنة للفيروس 
برشــها باملبيدات ملنع انتقاله إلى 
اإلنســان، أما مــرض الكوليرا فإن 
مشكلة االسهال الوبائي ال تتعلق 
بالصحــة فقــط وإمنا مــع تعاون 
الوزارات األخــرى منها أمانة بغداد، 

واإلسكان والبلديات من خالل توفير 
البشري  املياه الصاحلة لالستهالك 
وبشــكل دوري ألن أغلب اإلصابات 
تأتــي عبر امليــاه والغــذاء امللوث، 
أمــا دور الوزارة فهــو توزيع حبوب 
تعقيم املياه مجاناً بني املناطق غير 
اخملدومة باإلســالة أو التي تسجل 

إصابات باالسهال الوبائي”.

بغداد - الصباح الجديد :
أكــدت وزارة الكهربــاء، إن عارضــاً 
فنياً جنم عــن زيادة األحمال من قبل 
ســاعات  لتقليل  أدى  محافظــات 
املاضني،  اليومــني  خــالل  التجهيز 
مشــيرة إلــى أنهــا ســتعود إلى 

التحسن اعتباراً من الغد.

وقال املتحدث باســم وزارة الكهرباء 
أحمــد موســى، إنه “فــي اليومني 
املاضيــني حدثــت عــوارض وهناك 

استنفار تام ملعاجلتها”.
وأضــاف “كان هنالك عــارض على 
أحد خطوط 400 ميغاواط وأدى إلى 
انفصالهــا وهو حــدث نتيجة عدم 

التــزام بعض احملافظــات باحلصص 
احملددة لها ما تسبب بزيادة األحمال 
واثر  لالنفصال  وأدى  اخلطــوط  على 
ســلباً علــى محافظــات البصرة 

وميسان وذي قار ومت إعادته للعمل”.
الليلة  منتصــف  “بحلــول  وتابــع 
او غــداً صباحــاً ســينتهي هــذا 

العارض وســتعود ساعات التجهيز 
لبيانات  نظرنــا  ولــو  لطبيعتهــا، 
وزارة الكهربــاء مقارنــة باليوم 21 
متوز 2022 ونفــس التاريخ من العام 
املاضي 2021 فسنالحظ هناك زيادة 
بحجم األحمال بنســبة %22 وهذا 
نال استحسان املواطنني والحظوا أن 

هناك حتسنا قياساً بالعام املاضي”.
وأشار إلى أن “ذلك جاء نتيجة إضافة 
جديدة  توليديــة  وطاقــات  وحدات 
قطاعي  لتطويــر  مســتمر  وعمل 
النقــل والتوزيع”. وبشــأن إطالقات 
الغاز اإليراني أوضــح إنه “بناء على 
االتفاق مع اجلانــب اإليراني كان من 

املفترض بعد تســديد ديون الغاز أن 
تزيد الكميــات املتدفقة بحدود -55
60 مليــون م3 وفق ما يطلبه العراق 
لكن ما يصلنــا حالياً ال يزيد عن 45 
مليــون وفي حال زاد الغــاز املتدفق 
فمــن املؤكــد أن ذلك ســينعكس 

إيجاباً ويزيد ساعات التجهيز”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعدمــا دُمــرت مزرعتــه، يجلــس 
بستانه  وســط  املشهداني  محمد 
فــي منطقة الطارميــة التي تبعد 
العاصمــة  40 كيلومتــراً شــمال 
بغداد، ويحمل ســالحه متخفياً بني 
األشجار حتى وقت متأخر من الليل، 
منتظــراً قدوم اخلنازيــر البرية التي 
تنتشر بشكل كبير وصوالً حتى إلى 
ضواحي بغداد، وتلحق خسائر كبيرة 

في احملاصيل واألرواح.
:”تتعرض مزرعتي إلى تخريب  ويقول 
كبير يومياً، بسبب االنتشار الكثيف 
زاد  التي  البريــة  اخلنازير  جملموعــات 
مقارنة  ملحوظ  في شــكل  عددها 

بالسنوات األخيرة”.
تخرج  الظالم،  حلول  “مبجرد  يضيف: 
اخلنازيــر البرية مــن مخابئها بحثاً 
عن الطعام، علماً أنها تســكن في 
وتنتقل  واألهوار،  املهجورة  البساتني 
إلى مــزارع تضــم محاصيل  ليــالً 
حديثة. وهكذا يضطر أصحاب مزارع 
كثيرين إلى املبيت ليالً في حقولهم 
مزودين بأسلحة رغم خطورة الوضع، 
من أجل حمايتها مــن اخلنازير التي 

تهاجم أي أحد أمامها”.

غياب حكومي
يشــير املشــهداني إلــى أن “صيد 
اخلنازير باستخدام الرصاص أمر خطر 
على مطلق النار، ألن عدم قتل اخلنزير 
يعني مواجهته رد فعل اخلنزير الذي 
سيهاجمه ويحاول قتله، لكنه يؤكد 
جناحــه نوعاً ما فــي حماية مزرعته 
بأســالك شــائكة  إحاطتها  عبــر 

وكهربائية”.
املزارع حســن  يعّلــق  من جهتــه، 
بأن  تصريــح صحفي،  في  البلداوي، 
ما يثير قلقه هــو ان قطعان اخلنازير 
البريــة تهاجم نهــاراً وليالً املزارعني 
داخل  األغنام وعائالت تسكن  ومربي 
البساتني، ويشير إلى أن القطيع قد 

يضم بني 10 خنازير و15 خنزيراً”.
ويؤكد أن احلكومــة واجلهات املعنية 
لم حتــرك ســاكناً ملكافحــة هذه 
الظاهــرة التــي باتت تهــدد حياة 
املواطنني في مناطق القرى واألرياف، 

وتؤثر في القطاع الزراعي.
ويوضــح الطبيــب البيطــري رباح 
محمــد، أن “مناطــق حــزام بغداد، 
وجنوبي  الطارمية،  مدينة  خصوصاً 
ومحافظة  الديــن  صالح  محافظة 
ديالى تشهد انتشــار أنواع عدة من 

اخلنازيــر، يصنف بعضهــا بأنها من 
األكثر خطورة وشراسة”.

ويحدد أنــواع اخلنازير املنتشــرة في 
البالد بثالثة، أولها اخلنازير ذات اللون 
األبيض التي ال تهدد حياة املواطنني، 

لكنها حتدث إضراراً كبيرة في املزارع 
والبســاتني، والثانية ذات لون أسود، 
وتظهر رد فعل خطر جــداً إذا حاول 
فرمادية  الثالثة  أما  إيذاءها،  اإلنسان 
اللــون، وتعتبر بــني األكثــر خطراً 

ومزارعهم،  املواطنني  على  وشراسة 
علماً أن حجمها كبيــر وقد يتجاوز 
اصطيادها  ويصعب  كيلوغرام،   100
باســتخدام أفخاخ الســموم، ألنها 
ترســل عادة أحد أفراد القطيع كي 

يأكل من الطعــام، وإذا مات ال يأكل 
البقية منه. كمــا ال ميكن اصطياد 
هذا النــوع من اخلنازير باســتخدام 
أســلحة تقليديــة بســبب قوتها 

وضخامة وزنها”.
اخلنازير  تنتشــر قطعــان  وحاليــاً، 
البريــة بالدرجة األولــى في مناطق 
تقع على إطراف بغــداد، وأخرى في 
محافظة صالح الديــن وديالى التي 
تضم بساتني ومزارع كثيرة وأراضيها 
الوعرة، بعدما نزح السكان منها إثر 
عام  عليها  “داعش”  تنظيم  سيطرة 
2014، وتنفيــذ عمليات عســكرية 
كثيرة فيها. وال يقتصر خطرها على 
تدمير البســاتني واحملاصيل الزراعية 
ومهاجمة املواطنني، إذ تســببت في 
حدوث حوادث مرورية كثيرة، وأربكت 
مهمــات قــوات األمن فــي مناطق 

شهدت حتركات لعناصر “داعش”.
حوادث مرورية أيضاً

ويقــول املقدم في الشــرطة حيدر 
البرية  اخلنازير  “انتشــار  إن  اخلفاجي 
فــي بعض املناطــق يشــكل عبئاً 
األمن.  وقوات  املواطنــني  على  كبيراً 
وأدى اخلروج املفاجئ لقطعانها على 
طرق رئيسية ليالً إلى حصول حوادث 

مروريــة كثيرة راح ضحيتها عدد من 
املواطنني”.

يتابع: “حصلــت ثالثة حوادث مرورية 
في الطارمية بسبب اخلروج املفاجئ 
لقطعــان اخلنازيــر من بــني حقول 
القصب وبؤر االدغال احملاذية للطريق 
الرئيســية. واحلــوادث الكثيرة التي 
تســببها اخلنازير ليالً تقلق سائقي 
املركبــات فــي املناطــق الريفية، ال 
سيما أن غالبية الطرق الرئيسية في 

العراق تفتقد اإلضاءة ليالً”.
ويشير اخلفاجي إلى أن “حركة اخلنازير 
تربــك حتديداً  أصبحت  ليــالً  البرية 
قــوات األمن في مناطــق الطارمية 
والعبايجي والشــيخ جميل وقضاء 
بلــد جنوب محافظة صــالح الدين، 
وجميعهــا تضم مســاحات مليئة 
باألشجار وبؤر األدغال، حيث يصعب 
التمييــز بني حركــة اخلنازير وحركة 
أيضاً  ينشطون  الذين  داعش  عناصر 
بعد غروب الشــمس حتــى الفجر، 
لذا تفــرض قوات األمــن حظر جتّول 
ليلي في بعض املناطق الســتهداف 
أي حتركات ليليــة لعناصر داعش أو 
قطعان اخلنازير التي ال ميكن التمييز 

بينها ليالً”.

وزير التربية يطمئن الطلبة واهاليهم:
 لجان التصحيح امينة وحريصة ولن تغبن أحد

اكد تلقي شكاوى ضد منصات وهمية 

بغداد - الصباح الجديد:
تـرأس وزير العمل والشؤون االجتماعية وكالة 
القاضي ساالر عبد الستار اجتماعاً جمللس ادارة 
صندوق دعم املشاريع الصغيرة املدرة للدخل 
بحضور املدير العام لدائــرة العمل والتدريب 

املهني واعضاء مجلس ادارة الصندوق.
القروض  االجتماع اســتعراض  وجرى خــالل 
املمنوحــة خالل املــدة الســابقة والوجبتني 
االخيرتني )32( و)33( التي أطلقتها الوزارة من 

قروض دعم املشاريع الصغيرة املدرة للدخل.
اســتيفاء  موضوع  ايضاً  اجملتمعــون  وناقش 
الديون احلكومية املترتبة بذمة املســتفيدين 
من قــروض احلماية االجتماعية، إذ وجه الوزير 
الوزراء  العامة جمللس  باالستفسار من االمانة 

بشأن املوضوع. 
التشــغيلية  واملوازنة  كما متــت مناقشــة 
للصندوق للعام 2022، وتقدمي دراسة عن فقرة 
إطالق قروض اخلدمات الصناعية لعرضها في 
االجتماع املقبل للنظر فيهــا، فيما مت عرض 
عدد من طلبــات املواطنني ودراســة جدواها 

واملوافقة على بعضها اصوليا.

بغداد - الصباح الجديد:
نفت الهيئــة العليا للحج والعمــرة، إجراء 

قرعة احلج ألربع سنوات مقبلة.
وذكر بيــان تلقته” الصبــاح اجلديد ““تداولت 
الشركات  لبعض  الوهمية  الصفحات  بعض 
علــى مواقع التواصــل االجتماعي عن إجراء 
الهيئة العليا للحج والعمرة قرعة احلج ألربع 
ســنوات مقبلة، ونود أن نوضــح للمواطنني 

الكرام بأن هذه األخبار عارية عن الصحة”.
وأضاف البيان أن “الهيئة ستقوم برفع دعوى 
قضائية ضد أصحاب الشركات التي نشرتها”، 
داعياً “املواطنني الى اعتمــاد األخبار املوثوقة 
من املواقع الرســمية للهيئــة على االنترنت 

ومنصات التواصل االجتماعي حصراً”.

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت مديرية الدفاع املدني، أنها لم تســجل أي 
حادث بســبب ارتفاع درجات احلرارة، فيما رصدت 
واملواطنني  الدولــة  دوائر  اســتجابة كبيرة من 

إلرشاداتها الوقائية من احلرائق.
وقــال مدير إعالم الدفاع املدنــي العميد جودت 
عبد الرحمــن، إن “البالد لم تســجل أي حادث 
حريق نتيجة ارتفــاع درجات احلــرارة”، مبيناً أن 
“مديرية الدفاع املدني أوصت املواطنني بإرشادات 
وقائية مع ارتفاع درجــات احلرارة من أجل تفادي 

حصول حوادث وإصابات “.
وأشــار الــى أن “دوائــر الدولة اســتجابت في 
الســنوات األخيرة بشــكل كبير لإلرشــادات 
وعمدت إلــى توفير أمــور الوقاية والســالمة، 
واالهتمام باإلجراءات بشكل جدي، حيث إن فرق 
الدفاع املدني عند إجرائها الكشف على الدوائر 
رصدت مالحظات قليلة جداً مقارنة بالسنوات 

السابقة”.
وأضــاف: “هنــاك اســتجابة كبيرة مــن قبل 
املواطنني بشــأن توصيــات الدفــاع املدني، إال 
أن هنــاك مخالفــات في األعمــال ذات الطابع 
التجاري بســبب اخملازن غير املستوفية للشروط 
وغير احلائزة على املوافقات ما أحدث العديد من 

احلرائق”.
وتابع أن “املديرية ضاعفت من جهودها في إجراء 
الكشــوفات على تلك األماكــن اخملالفة ومتت 
إحالة اخملالفني الى جلســة الفصل في مديرية 
الدفاع املدني وفرض غرامة مالية عليهم تتراوح 

ما بني 250 ألف دينار الى مليون دينار”.

العمل:اجتماع لمجلس 
إدارة صندوق دعم المشاريع 

الصغيرة المدرَّة للدخل

الهيئة العليا للحج 
والعمرة تنفي إجراء قرعة 

الحج ألربع سنوات مقبلة

الدفاع المدني تعلن 
انخفاض معدل حوادث 

الحريق

الموصل تختبر قدراتها على استثمار الطاقة البديلة لتعويض نقص الكهرباء

الصحة تطلق تحذيرا بشأن »استفحال« االمراض الوبائية

الكهرباء: عارض فني قلل ساعات التجهيز وستعود لطبيعتها

بينها األكثر شراسة.. الخنازير تخرب مزارع الفالحين وتهدد أطراف بغداد 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت اليابان في “كتابها األبيض” األخير 
حول الدفاع الذي نشر اجلمعة، عن التهديدات 

والتحديات األمنية التي تثير قلق طوكيو.
وأشــار “الكتاب األبيض” إلى أن اليابان قلقة 
من التهديدات اجلديدة التي متثلها روســيا، 
ولديها مخاوف بشــأن الضغط املتزايد الذي 

متارسه الصني على تايوان.
وخصــص التقرير الســنوي لــوزارة الدفاع 
اليابانية فصال كامال للعملية العســكرية 
الروســية فــي أوكرانيــا، معتبــرا أن هذه 
العملية ميكن أن تنطوي على رسالة مفادها 
أن “محاولــة لتغيير وضع قائــم بالقوة من 

جانب واحد أمر مقبول”.
وعبــرت الوزارة عن قلقها من أن روســيا قد 
جتد نفسها أيضا ضعيفة بسبب هذا النزاع، 
مما ميكن أن يدفعهــا إلى “تعزيز عالقاتها مع 
الصني بشكل أكبر”.ولفت “الكتاب األبيض” 
اجليوسياســية  اخملاطــر  يســتعرض  الذي 
أن  إلى  العاملية والتهديدات احملــددة لليابان، 
موسكو قد تلجأ بشــكل متزايد إلى الردع 
النووي، ما ميكن أن يؤدي إلى زيادة نشــاطها 
حول اليابان، حيث متر غواصات نووية روسية 
العقوبات  إلــى  اليابان  وانضمــت  بانتظام. 
الغربية ضد روسيا، وشهدت منذ ذلك احلني 
بالقرب  الروسي  العســكري  الوجود  تكّثف 
من أراضيها، كما حلقت فــي مايو، قاذفات 
روسية وصينية بالقرب من األرخبيل. وتناول 
بالتفصيل   2022 لعــام  األبيــض”  “الكتاب 
مســألة تايوان، حيث قال إنه “منذ العملية 
العســكرية الروســية في أوكرانيا، تسعى 
تايوان إلى تعزيز جهودها للدفاع عن النفس 
في مواجهة اخلطر الذي تشــكله بكني على 

أراضيها”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
البريطانية،  العســكرية  اخملابــرات  قالــت 
امس الســبت، إن القوات األوكرانية واصلت 
هجومهــا فــي إقليم خيرســون غربي نهر 

دنيبرو.
وذكرت الوزارة أن القوات الروســية تستخدم 
نيران املدفعية على طول نهر إجنوليتس، أحد 
روافد نهر دنيبــرو، مضيفة أن خطوط إمداد 
القوات الروسية غربي النهر معرضة بشكل 

متزايد للخطر”.
األوكرانية اإلضافية  الضربات  أن  إلى  ولفتت 
تســببت فــي مزيــد مــن األضرار جلســر 
أنتونيفسكي الرئيســي، على الرغم من أن 
روســيا أجرت إصالحات مؤقتة عليه، وفقما 

نقلت “رويترز”.
ونقلت وســائل إعالم روسية عن نائب رئيس 
اإلقليمية ملنطقة خيرســون، كيريل  اإلدارة 
األميركيني  “اخملتصني  إن  قوله  سترميوسوف، 
هــم مــن يشــرفون على قصــف منطقة 
خيرســون، جنــوب أوكرانيــا، باســتخدام 

منظومة هيمارس الصاروخية األميركية”.
ونفذت القوات األوكرانية عدة هجمات على 
سد محطة الطاقة الكهرومائية في نوفايا 
كاخوفكا وجســر أنتونوفسكي بالقرب من 

خيرسون.
وتعرض جزء من اجلسر ألضرار بالغة، ومت حظر 
حركة الشاحنات عليه وتوجيهها إلى نوفايا 
كاخوفكا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 
بيان لها، أن القوات املسلحة الروسية دمرت 
اربعة راجمات صواريخ “هيمارس” األميركية، 
التي نقلتها الواليات املتحدة إلى أوكرانيا في 

الفترة بني 5 و20 يوليو اجلاري.

اليابان تكشف أخطر 
التحديات التي تواجهها..

روسيا والصين

معركة خيرسون.. 
“هيمارس” األميركية 

تشعل الميدان

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

إيرانية  “صفقــة  عن  احلديــث  أثار 
مرتقبــة” لبيــع طهــران طائرات 
مســيرة إلى موســكو، الكثير من 
اجلدل حول سبب إقدام روسيا على 
تلك اخلطوة وكيفية اســتخدامها 
“الطائــرات الــدرون” فــي احلــرب 
بأوكرانيا، وإمكانية “تغيير الصفقة 

مسار احلرب”.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، 
كشــف مستشــار األمن القومي 
األميركي، جيك سوليفان، أن روسيا 
بدون  الطائرات  مئــات  على  حتصل 
طيار مــن إيران، وســتبدأ التدريب 
معها في غضون أســابيع، وفقا لـ” 

أسوشيتدبرس”.
“الصفقة  احلديث عــن  وفي ظــل 
الروســية اإليرانية احملتملة”، جاءت 
التساؤالت حول “منح هذه اخلطوة 
روســيا امليزة التي حتتاجها لتغيير 
أوكرانيا بشكل  مســار حربها في 
جذري”، وفقا لتقرير لـ”ديلي بيست”.
ملاذا يحتاج بوتني “الدرون اإليرانية”؟

برنامج  بيســت”  “ديلــي  تصــف 
لروســيا  احمللي  دون طيار  الطائرات 
بـ”الباهت”، مشــيرة إلــى أن “إيران 

احلليفــة املقربة من روســيا متتلك 
عددا من الطائــرات دون طيار التي 

تهتم موسكو باحلصول عليها”.
وخســر بوتني حرب الطائرات بدون 
طيار فــي أوكرانيا، وحتتاج روســيا 
لشراء طائرات “درون قتالية” ملعاجلة 
ضعف قدرتها في ســاحة املعركة 
األوكرانية، ولذلك تقدم إيران الكثير 
من اخليارات ملوســكو، وفقا لتقرير 

لصحيفة “هاآرتس” اإلسرائيلية.
وتصنع إيران عشرات األنواع اخملتلفة 
من “الطائــرات دون طيار”، وفي عام 
استخباراتية  تقارير  وصفت   ،2019
أميركية الطائرات دون طيار اإليرانية 
القدرة اجلوية األســرع تقدما”  بـ”” 

لطهران.
وميكن لطائرات إيران دون طيار القيام 
بـ”عمليات االســتخبارات واملراقبة 
النارية  الذخائر  واالستطالع وإطالق 
أو الصطــدام بالهــدف واالنفجار”، 

وفقا لـ”ديلي بيست”.
ووفقا ملا نقلته “ديل بيســت”، عن 
مســؤولني أميركيــني، فــإن إيران 
عرضــت طائــرات دون طيــار مثل 
“شاهد 191 وشاهد 129 “، على وفد 

روسي في يونيو. 
ومتتلــك طائرتــا 191 و 129 القدرة 
على االستطالع بعيد املدى وإطالق 
األخيرة  تشــبه  حيــث  الذخائــر، 

 MQ-1 الطائرة األميركية املشهورة
Predator، وفقا لديلي بيست.

فــي  االســتخدام  ســيناريوهات 

أوكرانيا
تشير “ديلي بيست” إلى “السيناريو 
األســوأ بالنســبة ألوكرانيا”، وهو 

إيران بنقل طائراتها دون طيار  قيام 
“األكثر قدرة” بشــكل جماعي إلى 

روسيا.

وميكــن لطهران نقل طائــرات دون 
طيــار مثيلــة لتلــك التــي “تزود 
احلوثيني في اليمن بها” إلى موسكو 
مع توفير عدد أقل من طائرتي 191 و 

129، حسب “ديلي بيست”.
بشــكل  احلوثيــون  واســتخدم 
اســتثنائي “الطائرات بــدون طيار 
اإليرانية”، ملهاجمة أهداف عسكرية 
فــي اليمــن، ومحاولــة اغتيــال 
مسؤولني مينيني ومهاجمة املنشآت 

النفطية السعودية.
ملاذا اآلن؟

تشير “ديلي بيست” إلى أن الصفقة 
املرتقبة تعد مؤشرا على أن روسيا 
إمداداتها من  “تعاني من نقص في 

الطائرات دون طيار”.
وخــالل األســابيع املاضيــة، جلأت 
القوات الروســية إلــى “التصعيد 
الصاروخــي واملدفعــي” في حربها 
بأوكرانيا، وجلأت الســتخدام ذخيرة 
ترجع “للحقبة السوفيتية”، بسبب 
وفقا  واألسلحة،  املعدات  في  نقص 

لتقرير سابق جمللة “نيوزيوك”.
وقال رئيــس وكالة اخملابرات املركزية 
األميركية، ويليــام بيرنز، إن اهتمام 
روسيا بشــراء طائرات دون طيار من 
إيران حلربها في أوكرانيا “يكشــف 

احلالة السيئة جليشها”
وأضاف: “صحيح أن الروس يتواصلون 

مع اإليرانيني حملاولــة احلصول على 
طائرات بدون طيار مســلحة”، وفقا 

لوكالة “بلومبرغ”.
موسكو  “حاجة  الصفقة  وتعكس 
لســد فجــوة حرجة في ســاحة 
والعثور علــى مورد طويل  املعركة 
األجل لتكنولوجيا قتالية حاسمة”، 
وفقا ملا نقلته “نيويــورك تاميز” عن 

خبراء.
ولذلك تشــير “ديلي بيست” إلى أن 
“الدرون اإليرانية قد تسمح لروسيا” 
“بعيدة  أوكرانيــة  أهــداف  بضرب 
املــدى”، بعدمــا فقدت موســكو 
العشــرات من طائراتهــا دون طيار 

خالل الغزو.
لكن على جانب آخــر، تؤكد تقارير 
“عــدم تأثير الصفقة على مســار 
احلرب بشــكل جذري مــن الناحية 
التكتيكيــة، وعــدم أحداثها فرقا 

كبيرا من الناحية االستراتيجية”.
ويشــير تقرير لـ” اجمللــس األوروبي 
للعالقات اخلارجية”، إلى أن الصفقة 
“لــن يكون لهــا تأثيــر كبير على 

الصراع في أوكرانيا”.
وحســب “التقرير”، فــإن الطائرات 
دون طيار اإليرانية لن حتل مشــكلة 
بـ”نقص  املتعلقة  الرئيسية  روسيا 
جتديد  على  والقدرة  البشرية  القوة 

القوات املقاتلة في أوكرانيا”.

صفقة »الدرون« المرتقبة.. 

روسيا تعتزم تغيير مسار حربها ضد اوكرانيا بـ«مسيرات إيرانية«

الصباح الجديد ـ وكاالت :
الرئيــس األوكراني، فولودميير  حذر 
زيلينســكي، مــن أي اتفاق لوقف 
إطــالق النــار يســمح لروســيا 
باالحتفــاظ باألراضــي األوكرانية 
املســتولى عليها منذ بداية الغزو 
في فبراير املاضــي، لن يؤدي إال إلى 
نشوب صراع أوسع نطاقاً، ما مينح 
روسيا فرصة بحاجة إليها لتجديد 

وإعادة تسليح للجولة التالية. 
فــي مقابلة  زيلينســكي  وقــال 
أجرتها معه صحيفة “وول ستريت 
جورنــال” األميركيــة، إن “جتميــد 
الروســي يعني  الصراع مع االحتاد 
توقــف مينح االحتاد الروســي فترة 

للراحة”.
“لــن يســتخدموا هذا  وأضــاف: 
اجلغرافيــا  لتغييــر  التوقــف 
عــن  للتخلــي  أو  السياســية 
مطالباتهــم بجمهوريــات االحتاد 

السوفيتي السابق”. 
وقالــت “وول ســتريت جورنال” إن 
تصريحــات زيلينســكي تأتي في 
مرحلة حرجة من احلرب، مع انتشار 
عن  الناجمــة  االقتصاديــة  اآلالم 
العالم،  أنحــاء  الصراع في جميع 
وارتفــاع أســعار الطاقــة واملواد 
الغذائية، واحتمــال وقف إمدادات 
الغاز الروســية في الشتاء املقبل، 

ما يهدد بدفع أوروبا نحو الركود.  
وأعــرب املســؤولون الــروس مراراً 
عــن آمالهم فــي أن تــؤدي هذه 
تقلص  إلى  االقتصادية  املشــاكل 
احلاسم  واألوروبي  األميركي  الدعم 
ألوكرانيا، مــا يفرض ضغوطاً على 
بشروط  الصراع  لتســوية  كييف 
مالئمة ملوســكو، مثل الســماح 
لروســيا باالحتفاظ باألراضي التي 
جنوب وشــرقي  احتلتهــا مؤخراً 

أوكرانيا. 
بالتكاليــف  زيلينســكي  وأقــر 
الروسي على  الغزو  التي ســببها 
الغربيني،  واملستهلكني  الشركات 
أوكرانيا  برفــض حلفــاء  وأشــاد 
بـ”االبتزاز”  وصفه  ملا  االستســالم 
الروسي، و”اســتمرارهم في متكني 
أقوى  عدو  ضد  األوكرانية  املقاومة 

بكثير”.
وقال زيلينسكي: “أنا شاكر للناس 
هناك. األمر صعب عليهم، لديهم 
اآلن أســعار مرتفعة، ويعانون من 
عدم الراحة الناجم عن هذه احلرب 

واألزمــات التــي صنعهــا الروس. 
ولكنها مسألة قيم”. 

ويــرى الرئيس األوكرانــي أن تقدمي 
ملوسكو  الدبلوماســية  التنازالت 
اآلن قد يؤدي إلى استقرار األسواق 
إلى حد مــا، ولكنه لــن يؤدي في 

املستقبل إال إلى هدنة مؤقتة. 
وقــال زيلينســكي إن األوكرانيني 
يؤمنــون بأن كافــة األراضي يجب 
حتريرهــا أوالً قبل بــدء املفاوضات، 
مضيفاً “كلما أسرعنا في ذلك، قل 

عدد الضحايا”.  
بأنها  روســيا  زيلينسكي  ووصف 
منطقتني،  ابتلــع  عنبــر  “حــوت 
وبعد ذلك  الصــراع.  ويطلب وقف 
سيهدأ، وخالل عامني أو ثالثة أعوام 
سيســتولي علــى منطقتــني أو 
أكثر، ويطلب وقف الصراع مجدداً، 
وســيواصل التقدم أكثــر فأكثر، 

بنسبة 100%”. 
ومكنــت اتفاقية مينســك التي 
وقعتهــا أوكرانيــا مــع روســيا 
بضغــط مــن أملانيا وفرنســا في 
2014 و2015 موســكو مــن تعزيز 
ســيطرتها على أجزاء من دونباس، 
أوكرانيا، ما مّهد الطريق  وإضعاف 
لغزو هــذا العام. وفي الشــهرين 
الروســية  القوات  ركزت  املاضيني، 
على االســتيالء على األجزاء التي 
تســيطر عليها أوكرانيا في إقليم 
دونبــاس الــذي يضــم منطقتي 
إذ أنشأت  لوغانسك ودونيتســك، 
موســكو دويالت تابعــة لها بعد 

الغزو األول في عام 2014. 
ورغم اســتيالء موســكو على ما 
تبقى من منطقة لوغانســك في 
وقت ســابق من هذا الشــهر بعد 
أسابيع من القتال العنيف، ال تزال 

أوكرانيا تســيطر علــى أكثر من 
القوات  حترز  ولم  دونيتســك،  ثلث 
الروســية أي تقدم ملحوظ هناك 
فــي األســبوعني املاضيــني رغم 
زيلنيسكي  وقال  املستمر.   القتال 
إن الرئيس الروســي، فالدميير بوتني، 
وأنه  بأوكرانيا.  بشــدة  اســتهان 
الثعبان، وأعتقد  “فتح فمه مثــل 
أننا مجرد أرنب آخر. لكننا لســنا 
أرنباً، وتبني أنه ال يستطيع ابتالعنا. 
الواقع معرض خلطر متزيق  وهو في 

نفسه”. 
وأكد زيلينســكي أن الشــحنات 
التــي  األســلحة  مــن  األخيــرة 
قدمتها الواليــات املتحدة وحلفاء 
“هيمارس”  نظام  –وخاصة  أوكرانيا 
الصاروخي متعــدد املهام ومدافع 
“هاوتزر”- ســاعدت فــي تخفيف 
حدة الهجوم الروســي في دونباس 

واستقرار الوضع هناك. 
القوات  أن  زيلينســكي  وأوضــح 
ألف   12 تطلــق  كانت  الروســية 
قذيفة مدفعيــة يومياً، مقابل ما 
بني 1000 إلى 2000 قذيفة من قبل 
أوكرانيا. وأضاف أن أوكرانيا ميكنها 
اآلن إطالق نحو 6000 قذيفة يومياً، 
بينما بدأت روســيا تشعر بنقص 

في الذخيرة والقوات.
ويــرى الرئيــس األوكرانــي أن هذا 
التغييــر في ميزان القــوى النارية 
الضحايا  تقليص عــدد  إلــى  أدى 
األوكرانيــني، موضحــاً أن أوكرانيا 
خسرت ما بني 100 إلى 200 جندي 
القتــال في مايو  ذروة  فــي  يومياً 
انخفض  الضحايا  عدد  وأن  ويونيو، 

إلى نحو 30 و250 جريحاً يومياً. 
ورغم رفضه الكشف عن إجمالي 
األوكرانية  العســكرية  اخلســائر 

منذ بداية احلرب، قال زيلينســكي 
إنها أقل من اخلســائر العسكرية 

الروسية بأضعاف”. 
ويزعم اجليش األوكراني أن 39 ألف 
جندي روسي سقطوا في أوكرانيا، 
ولكن التقديــرات الغربية تقول إن 
اخلسائر الروسية تقدر بنصف هذا 

الرقم. 
حتقيــق  أن  زيلينســكي  وقــال 
األمامي  اخلــط  فــي  االســتقرار 
فــي دونباس سيســمح ألوكرانيا 
بالتقدم في اجتاهــات أخرى، ولكن 
احملللــني العســكريني يعتقــدون 
أن أوكرانيــا ســتعطي األولويــة 
مدينة  الســيطرة على  الستعادة 

خيرسون هذا الصيف.
أين  مناقشة  زيلينســكي  ورفض 
أوكرانيا لشــن  ومتــى تخطــط 
بحســب  املضــادة،  هجماتهــا 

الصحيفة. 
 وفي وقت سابق من األسبوع اجلاري، 
قال بوتــني إن الوفديــن األوكراني 
اتفاق  إلى مسودة  والروسي توصال 
سالم في احملادثات التي أُجريت في 
إسطنبول في أواخر مارس املاضي، 
واتهم كييف بالتراجع عن االتفاق. 
ولكن زيلينسكي وصف تصريحات 

بوتني بأنها “هذيان تام”.  
إن كييف حاولت  زيلينسكي  وقال 
باستماتة إيجاد حل دبلوماسي مع 
موســكو قبل بداية الغزو في 24 
الروسي  الرئيس  فبراير املاضي، وأن 
لم يــرد على اتصاالتــه الهاتفية 

على مدار 3 سنوات. 
إلــى هنا دون  “لقــد جاء  وأضاف: 
الناس، وشــرد  وقتل  يتحــدث،  أن 
12 مليون شــخص. واآلن يقول إن 
أوكرانيــا ال تريد التفــاوض. إنهم 
يقتلون الناس فقط، ويدمرون املدن، 
لنتفاوض.  يقولون:  ثم  ويدخلونها، 
مــع من ميكنهــم التحــدث؟ مع 
بالدماء.  إنهم ملطخون  الصخور؟ 
من املســتحيل غسل هذه الدماء، 

لن ندعهم يغسلونها”. 
 وتابع زيلينســكي: “اآلن، وبعد كل 
املآســي التي حدثت خالل األشهر 
املواطنــون  املاضيــة،  اخلمســة 
حالة  فــي  ليســوا  األوكرانيــون 
محادثات  بإجراء  تســمح  مزاجية 
مع روسيا. اجملتمع يؤمن بأن جميع 
األراضــي يجب حتريرهــا أوالً، وبعد 
ذلك ميكننا التفاوض حول ما يجب 
القيام به وكيــف ميكننا التعايش 

في القرون املقبلة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصــف معارضــون خطــط إيواء 
هولندا  إلى  يصلون  الذين  الالجئني 
بأنها  على منت ســفن ســياحية 
حيث  قانونيــة”،  وغير  “ســخيفة 
ذلك  الهولندية  احلكومــة  اعتبرت 
حال بديال ملراكــز اللجوء املكتظة، 

وفقا لصحيفة “الغارديان”.
التفويض لثالث  بالفعل منــح  ومت 
من  أخرى  وســفينة  كبيرة،  سفن 
املقرر أن ترســو في ميناء مبنطقة 
وقت  في  هولندا،  شــمال  فيلسن 

“يكافــح” فيــه الــوزراء للعثــور 
على املزيــد من “املوانــئ الراغبة” 

باستقبال السفن.
ويــدرس املســؤولون أيضــا كيف 
الســماح لالجئني بحرية  ميكنهم 
من  الســفن،  وخارج  داخل  احلركة 
أجل جتنب االدعــاءات بأن من كانوا 
علــى مــنت الســفن “محتجزون 
بشكل غير قانوني من قبل الدولة”.
ويتــم تبرير ذلك بالقــول “إن هذه 
اخلطــوة ضروريــة بســبب نقص 
املســاحة مبراكز الالجئني، في ضوء 

العدد الكبير من األوكرانيني الفارين 
من حرب فالدميير بوتني”.

وميكن إيواء حوالي 3000 الجئ على 
اعتبارا من  السياحية  السفن  منت 
ســبتمبر املقبل، وفقا خلطط وافق 
عليها مجلس الوزراء الهولندي في 

وقت سابق من هذا األسبوع.
وأجبــر الالجئون علــى النوم على 
الالجئني  أحد مراكز  العشب خارج 
فــي قرية “تيــر أبيل” في شــمال 
هولندا بسبب نقص املساحة، وهو 
إنه “لن يتم  وضع تقول احلكومــة 

حله ملدة أسبوعني على األقل”.
“احلكومة  إن  الصحيفــة  وتقــول 
أثــارت غضــب منظمــات غيــر 
عدم  اقتراحها  بســبب  حكومية، 
وضع أشــخاص مــن أوكرانيا على 
منت الســفن، على عكس الالجئني 

من أماكن أخرى”.
الالجئــني  مجلــس  ووصــف 
)VluchtelingenWerk(، فكرة وضع 
الســفن  منت  على  اللجوء  طالبي 
املفوضية  وقالت  “سخيفة”.  بأنها 
لشــؤون  املتحدة  لألمم  الســامية 

الالجئني في هولندا، إن هذه اخلطوة 
“غير مرغوب فيها”.

ويشــار إلى أنه منذ بدايــة الغزو 
الروســي فــي 24 فبرايــر املاضي، 
وصل نحو 60 ألــف الجئ أوكراني 
إلى هولنــدا، ونــزح وهاجر ماليني 
األوكرانيني داخل أوكرانيا وخارجها.

وتواجه أوكرانيا حتديا هائال ملساعدة 
الفارين من احلرب إلى مناطق آمنة 
بعد أن ســجلت البــالد 10 ماليني 
شــخص بني الجئ ونازح، نصفهم 

داخل الدولة.

وقالت صحيفــة “نيويورك تاميز” إن 
أكثر من 10 ماليني أوكراني اقتلعوا 
مــن ديارهــم - ما يقــرب من ثلث 
السكان - بعد أن أصبحت مدنهم 
اآلن مدمــرة أو أرض محتلة أو في 
مرمى نيران املدفعية الروسية التي 

تقصف املدن الشرقية بال هوادة.
وفــر ما يصل إلى خمســة ماليني 
الجئ أوكراني عبر احلدود إلى االحتاد 
األوروبي في أكبر عملية هجرة بعد 
احلرب العامليــة الثانية داخل القارة 

األوروبية.

زيلينسكي يحذر من وقف النار مع روسيا:
 يؤدي الى صراع أوسع مستقباًل

“سخيفة وغير قانونية”

اعتراض على خطة هولندية إليواء الالجئين على متن سفن
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متابعة ـ الصباح الجديد:

فتــح “مجلــس الشــورى العام” 
املســلمني”  “اإلخــوان  لتنظيــم 
جبهة صــراع جديدة بــني “جبهة 
إســطنبول” بقيادة األمــني العام 
حسني،  محمود  للتنظيم  السابق 
و”جبهــة لنــدن” بقيــادة القائم 
بأعمال املرشد إبراهيم منير، وذلك 
أثر تشــكيل “جبهــة لندن”  على 
مجلس شــورى جديــداً للتنظيم 
وتصعيــد عدد من الشــخصيات، 
ليكونوا أعضاء في مجلس الشورى 
أغلبهم من املقيمني في إسطنبول، 
وليكون بديالً عن “مجلس شــورى 

إسطنبول” التابع جلبهة حسني.
احلركات  فــي  متخصصون  وقــال 
األصولية مبصر إن “مجلس شــورى 
التنظيم فــي الظروف العادية غير 
مكتمــل”. وأضافــوا أن “التنظيم 
استمراره،  من مقومات  فقد كثيراً 
إداري، وصراع على  ويعاني من خلل 

النفوذ واألموال”.
الصــراع جتــدد بني إبراهيــم منير 
ومحمود حســني أخيراً عقب قيام 
جبهة إسطنبول” باإلعالن عن عزل 
إبراهيم منيــر من منصبه وفصله 
نهائياً وكذلك أعضاء جبهته. وردت 
“مجلس  بتشــكيل  لندن”  “جبهة 
شورى جديد” وإعفاء أعضاء “شورى 
إسطنبول” الستة ومحمود حسني 

نفسه من مناصبهم.
العام”  الشــورى  لـ”مجلس  ويحق 
انتخاب مرشد التنظيم بدعوة من 

املرشد، حسب الئحة “اإلخوان”.
في  املتخصــص  الباحــث  وقــال 
عمرو  مصر،  في  األصولية  احلركات 
عبــد املنعم، إن “اجتمــاع إبراهيم 
منيــر لتشــكيل مجلس شــورى 
جديد اســتمر اربعة أيــام في أحد 
الفنادق خارج إســطنبول، بحضور 

األولى  للمرة  40 شــخصاً، وحضر 
عضو مجلس شــورى اإلخوان أمير 
بسام املقيم في تركيا. كما حضر 
التنظيميــني، ومن  عدد من غيــر 
الفتاح، وعصام  بينهم سيف عبد 
اإلعالميني،  وبعض  الشــافي،  عبد 
ومصريــون من أقطــار مختلفة”، 
الفتاً إلى أنه جــرى خالل االجتماع 
“جبهة  ملنير. تصعيد  نائبني  اختيار 
لـ”جبهة  بيــان  لندن” جــاء عقب 
وعزل  فصل  فيه  قررت  إسطنبول”، 
إبراهيــم منيــر، وكذلــك قيادات 
بجبهتــه نهائيــاً مــن التنظيم. 
إنها  إسطنبول”  “مجموعة  وقالت 
القائمة  “اللجنة  تكليف  مد  قررت 
بعمل املرشد العام”، وعدم االعتراف 

أو اعتمــاد أي كيان أو تشــكيل ال 
يلتزم بقــرارات “مجلس الشــورى 
العام” أي شورى إسطنبول بصفته 
املؤسســة األعلى للتنظيم - على 

حد وصفها.
وكانــت خالفــات جبهتــي “لندن 
“تصعيداً  شــهدت  وإســطنبول” 
الفتاً”، عقب قيام “مجلس الشورى 
إســطنبول  في  لـ)اإلخوان(”  العام 
بتشــكيل “جلنة” باســم “اللجنة 
العام”  املرشــد  بأعمال  القائمــة 
لتقوم مبهام املرشــد العام بقيادة 
مصطفــى ُطلبة، وعــزل إبراهيم 
منير مــن منصبــه. إال أن “جبهة 
“عدم  ُطلبــة، معلنة  لندن” عزلت 
اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول 

أو مــا يســمى مجلس الشــورى 
العام”، مؤكدة أن “شرعية التنظيم 
الباحث  وقال  فقــط”.  منير  ميثلها 
احلركات  شــؤون  فــي  املتخصص 
إن  زغلول،  أحمــد  مبصر،  األصولية 
“مجلس الشورى العام في الظروف 
العادية غير مكتمــل، واالنتخابات 
التي شــهدها اجمللس قبــل أعوام، 
كان عليها كثير مــن املالحظات”، 
مضيفــاً أن “محمود حســني يدير 
مجلس الشــورى العام وخالل فترة 
عام  منذ  إســطنبول  فــي  وجوده 
2013 قطــع جميــع العالقات مع 

العناصر التنظيمية”.
 ووفق عبد املنعــم، فإن “التنظيم 
وصــل إلى مفتــرق طــرق، وتبادل 

اتهامــات بني مجموعــة محمود 
منير  إبراهيم  ومجموعة  حســني 
بالعمالة، واالنتــكاس عن الدعوة، 
والتأسيس  التكوين  مبررات  ورفض 
في  الشــرخ  ووصــل  للتنظيــم. 
القاعدة  إلى  الــرأس  من  التنظيم 
ثم القواعــد، وزادت حدة االتهامات 
بينهم، وانتهــت محاولة املصاحلة 
بني اجلبهتني التي أعلن عنها محمد 
جمال حشمت منذ ثالثة أشهر إلى 
يعاني  التنظيم  مفترق طرق، وصار 

انقساماً حاداً”.
شــرح عبــد املنعــم بقولــه: “ال 
نقــول حتــى هذه  أن  نســتطيع 
القرار،  سيحســم  مــن  اللحظة 
هم صنعوا شــورى جديداً من قبل 

وما يحدث اآلن استنســاخ ألحداث 
وقعت من قبل. فمكتب إسطنبول 
عنّي مجلس شورى بعد إقالة بعض 
منذ  السابق  في  الشــورى  قيادات 
عام وعــني متحدثاً رســمياً. قلده 
متحدثاً  ووضع  لندن  شورى  سريعاً 
رسمياً، وبدأ في محاولة السيطرة 

على مفاصل التنظيم”. 
ولفت إلى أن “الصراع اآلن تكســير 
عظام؛ طرف يُسرب اجتماع شورى 
اجتماع  ســرب  وآخر  إســطنبول، 
الثاني  وفي تشــرين  لندن”.  شورى 
إلى  منيــر”  “جبهة  حملــت  املاضي، 
للرد  جديد  شورى  مجلس  تشكيل 

على قرارات “شورى حسني”.
وحول اخلطــوات املقبلة للتنظيم، 
أمام شورى  “ليس  املنعم:  قال عبد 
لندن ســوى التضحيــة مبجموعة 
شــورى إســطنبول، وليــس أمام 
مجموعة شــورى إسطنبول سوى 
التضحية بشــورى لندن،. املعركة 
اآلن صفرية. ال أحد يستطيع أن يتنبأ 
بها ويعرف تفاصيلهــا، وقد تكون 
هناك مفاجآت خالل األيام املقبلة”. 
“التنظيم فقد كثيراً  أن  لكنه ذكر 
من مقومات استمراره، ويعاني من 
خلــل إداري، وهناك اســتقطابات 
وصــراع  اجلبهتــني،  بــني  حــادة 
ومقدرات  واألمــوال  النفــوذ  على 
التنظيم”. واجتمع “مكتب اإلرشاد 
العاملــي للتنظيم فــي لندن” في 
حزيــران املاضي  بحضــور عدد من 
قيــادات الصف األول للتنظيم، من 
دون محمود حســني. وأصــدر بياناً 
أكــد فيه “ضــرورة تقــدمي البيعة 
ملنير باعتباره قائماً بأعمال مرشــد 
)اإلخــوان(” ، في حني ملح “شــورى 
إســطنبول” إلى تنصيب حســني 
قائماً بعمل مرشد التنظيم. ويقبع 
محمد بديع مرشد “اإلخوان” داخل 
الســجون املصرية وصــادر بحقه 
أحكام باإلعدام والسجن املؤبد في 

قضايا عنف وقتل.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قتل 17 شخصا على األقل وال يزال 
بسبب  املفقودين  عداد  في  ســتة 
سيول شهدتها مناطق في جنوب 
إيران اجلمعة، وفق ما أفادت وسائل 

إعالم رسمية السبت.
الرســمية  األنباء  وكالــة  ونقلت 
استهبان  “إرنا” عن حاكم منطقة 

يوسف كاركر قوله “قرابة الساعة 
اخلامســة عصر امس تســاقطت 
أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال 
في األجزاء الوسطى من استهبان، 

ما أدى الى سيول”.
انتشــال  مت  لذلك،  “نتيجة  وأضاف 
17 جثة في مناطق اســتهبان، ومت 

التعرف على هويات 13 منها”.

أن ســتة أشخاص ال  الى  وأشــار 
يزالــون في عداد املفقودين، وأن “55 
من فرق االغاثة تشارك في عمليات 

االنقاذ”.
وكانت “إرنا” نقلت في وقت ســابق 
عن املدير العــام إلدارة األزمات في 
تأكيده  عبداللهي،  خليل  احملافظة 

وفاة 15 شخصا وفقدان ثمانية.

وأظهرت أشــرطة مصّورة نشرتها 
وكاالت األنبــاء اإليرانيــة، ســيوال 
موحلــة في مجــرى نهــر رودبال، 
جرفــت معهــا بعض الســيارات 

البيضاء اللون.
وأوضــح كاركــر أن “عــددا مــن 
األشــخاص احملليــني والــزوار )من 
مناطق أخرى( الذين كانوا يتنزهون 

عند ضفاف النهر أو متواجدين في 
مجــراه، باغتهم ارتفاع مســتوى 

املياه”.
ويعــد املنــاخ فــي جنــوب إيران 
ووسطها جافا الى حد كبير، اال أن 
هذه املناطق شهدت فيضانات في 

مراحل متعددة.
وحذرت إدارة األرصاد اجلوية اإليرانية 

من احتمال هطول أمطار موسمية 
غزيرة في جميــع أنحاء البالد التي 
تواجــه موجة جفاف منــذ عقود 

يُعزى سببها إلى تغير املناخ.
الســيول  مخاطر  تفاقمــت  كما 
بســبب البنــاء الواســع النطاق 
للمباني والطرق بالقرب من مجاري 

األنهار.

تنظيم االخوان يعاني انقساما جديدا
 والشرخ بات من الرأس الى القاعدة 

صراع جديد لقيادات الخارج

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شارك دونالد ترامب ونائبه السابق مايك بنس، 
النتخابات  احملتمــالن  اجلمهوريان  املرشــحان 
الرئاســة األمريكية عــام 2024، في جتّمعني 
انتخابيــني جمهوريني متنافســني في والية 

أريزونا، امس األول اجلمعة.
وفي املبارزة التي جرت عن بعد، حضر بنس إلى 
املرشــحة  لدعم  فينيكس،  الوالية،  عاصمة 
كاريــن تايلور روبســون، بينما دعــم ترامب 

املرّشحة كاري اليك في وادي بريسكوت. 
التجّمعــني  فــي  مشــاركتهما  وجــاءت 
االنتخابيني غداة كشــف جلنة التحقيق في 
أحداث الكونغــرس عن وضع نائــب الرئيس 
الســابق أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول 

في واشنطن في السادس من يناير 2021.
وكتب ترامب اخلميس املاضي على شــبكته 
االجتماعية “سوشــل تــروث”: “أريزونا لديها 
الفرصة أخيرا للحصــول على حاكمة قوية. 
انتخبــوا كاري اليــك”. وبعد إبقائه احلشــد 
منتظرا ألكثر من ساعتني امس األول اجلمعة، 
بدأ خطابــه باحلديث عن الهجــرة التي تعد 
قضية رئيسية في حملة أريزونا، الوالية التي 
تشترك مع املكسيك بحدود طويلة. ثم انتقل 
ســريعا للحديث عن انتخابــات العام 2020، 
فأعلن “االنتخابات مزورة وسرقت، والبالد باتت 

مدمرة بشكل منهجي بسببها”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فيمــا يخيم اجلمــود على املفاوضــات غير 
املباشــرة بني واشــنطن وطهــران، الهادفة 
للعودة إلى االتفاق النــووي املوقع عام 2015، 
األميركية  اخلارجيــة  وزارة  أعلنــت وكيلــة 
للشؤون السياسية، فيكتوريا نوالند، أن عودة 
إيران لالتفاق ستســمح لهــا بإعادة نفطها 
إلى األسواق العاملية وستساعد في تخفيف 

بعض العقوبات.
وقالت نوالند لشبكة CNN خالل مشاركتها 
في منتدى آســن لألمن اجلمعة إن الصفقة 
املطروحة “ســوف تعيد نفطهم إلى السوق. 
العقوبات  بعــض  وستســاعد في تخفيف 
املفروضة عليهم. لكن حتى اآلن، لم يختاروا 

السير في هذا الطريق”.
كمــا أضافــت أن “األمر متروك إليــران، وفي 
للموافقة  خامنئي،  علي  للمرشــد،  النهاية 
الطاولة”،  املطروحة على  الصفقة  تلك  على 
وفق تعبيرها. فيما شــددت علــى أنه “إذا لم 
يقبل خامنئي الصفقة، فسيتعني علينا زيادة 
الضغط بالطبع”، دون أن تخوض في تفاصيل 

اخلطوات التي قد تتخذها الواليات املتحدة.
تأتــي تلــك التصريحات بعــد أن كان رئيس 
اخملابــرات البريطانية، قد أعلــن اخلميس، أنه 
يشكك في أن املرشــد اإليراني علي خامنئي 

يريد إحياء االتفاق النووي مع القوى الكبرى.

ترامب وبنس يشاركان 
في تجمعين انتخابيين 

متنافسين في أريزونا

واشنطن: سنزيد الضغط 
إذا لم يقبل خامنئي الصفقة

شؤون عربية ودولية

ضحايا ومفقودون جراء سيول في الجنوب االيراني
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

 محكمة بداءة الكوت
العدد: 2708/ب/2022
التاريخ: 2022/7/21

الى املدعى عليه 
 علي عبد الواحد صيهود

اعالن
اقــام املدعــي )عامــر جاســم عبود( 
الدعوى البدائية املرقمة 2708/ب/2022 
قدره  باملبلغ  بالتعويض  فيها  ويطالبك 
مائــة مليــون دينــار واجملهولية محل 
اقامتك حســب كتاب مركز شــرطة 
 2022/7/7 فــي   6916 بالعــدد  الكوت 
واشــعار مختار منطقة حــي اخلليج 
)باســم محمد عباس( تقــرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني في موعد املرافعة 
التاسعة  الساعة   2022/7/31 املصادف 
صباحا وفــي حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونيا ســوف جتري املرافعة 

بحقكم غيابيا وفق القانون.
القاضي
حيدر شعيوط سدخان

مديرية تنفيذ الكوت
رقم اإلضبارة ـ 2019/1094
 التاريخ / 2022/7/20
)احمد ســلمان  علية  املنفذ  الى/ 

عبد الرضا(
لقد حتقق لهذه املديرية من اجلهات 
اخملتصة إنك مجهول محل االقامة 
وليــس لك موطن دائــم او مؤقت 
او مختــار ميكــن اجــراء التبليغ 
علية واســتنادا للمــادة )27( من 
أعالنا  تبليغك  تقرر  التنفيذ  قانون 
الكوت  تنفيذ  باحلضور في مديرية 
خالل عشــرة ايام تبــدأ من اليوم 
التالي للنشــر ملباشــرة ملعامالت 
التنفيذيــة بحضــورك وفي حالة 
عــدم حضـــورك ستباشــر هذه 
التنفيذ اجلبري  بإجــراءات  املديرية 

وفق القانون
اوصاف حملرر: وصـــل امـانـه مببلغ 
بتاريــخ  امريكــي(  دوالر   $  3800(

2011/5/29
املنفذ العدل: سراج منير يوسف

جمهوريـة العـراق
 مجلـس الـوزراء

 شركة النفط الوطنية العراقية
 شركـة احلـفـر العراقيـة

 شركة عامة
منوذج اعالن دعوة تقدمي العطاء

جمهورية العراق / وزارة النفط / شركة احلفر العراقية / شركة 
عامة

إلى / شركات النقل املتخصصة
م/ تنويه

نشيركم الى متديد موعد غلق املناقصة املـــرقمة )28-خدمات - 2022 
- البـصرة( نـــوع املوازنة )تشغيلية( - نوع التــــــــــويب )استئجار 
آالت ومعدات( الــخاصة تــــــــقدمي خـ دمة اعمـال تفكيك وحتميل و 
نقل وتفريغ ونصب معدات جهاز احلفر IDC-59 من موقعهما احلالي في 
ساحة التأهيل /1ZB/- الـى حـــــــل الرمــــــيـلـة الــــــشمالية 
او حقل الرمـــــــيلة اجلنوبية النـفطية مبعدل )14( اربعة عشر نقلـة 
داخـل احلقل ونقلتـيـن خــــــــارج احلـــــقل خالل فترة العـ قد قابلة 
للزيادة والنقصان ليكون اخـر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية 
عشـــر ظـهـرا مـن يــــوم الـخـميس املصادف االحـد 2022/8/4 بدال 
مـن يــــوم االحـد املـصادف 2022/7/24 وان اخـر مـوعـد لشراء وثائق 
املناقصــة يوم الثالثاء املصادف 2022/8/2 بدالً من يوم اخلميس املصادف 

. 2022/7/21
مع التقدير .

ع . املدير العام رئيس مجلس اإلدارة
ايثار داود سلمان
مدير الهيأة التجارية

وزارة التخطيط
اعالن مناقصة عامة رقم )14( لسنة 2022

تأهيل بناية مديرية احصاء واسط 
يسر وزارة التخطيط دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم ملشروع تأهيل بناية مديرية احصاء 

واسط
1. علــى مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية مراجعة )وزارة التخطيط / قســم 
العقود (خالل ساعات الدوام الرسمي من ساعة )8( صباحاً ولغاية الساعة )12( بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات . 
2.   متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ - السيولة النقدية مببلغ قدره )30,750,800( )ثالثون مليون وسبعمائة وخمسون الف وثمامنائة دينارعراقي( . 
ب - تقــدمي اعمال مماثلة مبــا ال يقل عن )92,252,400( )اثنان وتســعون مليون ومئتان واثنان وخمســون الف واربعمائة 

دينارعراقي( خالل مدة ال تتجاوز العشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
ت - الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه / على مقدمي العطاءات اثبات توفر العاملني باملناصب الرئيسية لتنفيذ 

العقد وبعقود رسمية صادرة من نقابة املهندسني العراقيني . 
3. بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى )وزارة التخطيط 
/ قسم العقود ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغـــــــة )150,000( ) مائة وخمسونالف دينارعراقي( 
وبإمكان مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )وزارة التخطيط /قسم العقود 

contracts.dep@mop.gov.iq على البريد االلكتروني )
4.  يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتــي ) بغداد / كرادة مرمي / مقر وزارة التخطيط / االســتعالمات االلكترونية 
/ صنــدوق العطاءات ( في املوعد احملدد يوم الثالثاء املوافق 2022/8/9 الســاعة 11 صباحاً بتوقيت بغداد غير مســموح 
التقدمي بالبريد االلكتروني ، سوف ترفض العطاءات املتأخرة عن التوقيت احملدد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي )بغداد / وزارة التخطيط /الطابق االرضي / القاعة املدرجة( في 

الساعة 11 صباحاً يوم الثالثاءاملوافق 2022/8/9    . 
5. سيتم عقد مؤمتر في مقر وزارة التخطيط / الطابق االول / القاعة املدرجة يوم االحداملوافق 2022/7/31 الساعة )10( 

صباحاً لإلجابة على االستفسارات اخلاصة باملناقصة . 
6. يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء ) تأمينات اولية ( على شكل خطاب ضمان او صك مصدق مببلغ)3,100,000( 

) ثالثة ماليني ومائة الف دينار عراقي( نافذ ملدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة.
7. الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 

8. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن . 
9. الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة )307,508,000( )ثالثمائة وســبعة مليون وخمســمائة وثمانية الف دينار 

عراقي( .
10. في حال مصادفة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون موعد تاريخ الغلــق.

11. تخضع هــذه املناقصة الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العام رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها 
والقوانني واالنظمة املعتمدة في جمهورية العراق . 

12. تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم . 
13. يلتــزم مقدمي العطاءات مبليءاجلزء الرابع من الوثيقة وفي حالة عدم ملئ اية معلومات تخص االقيــــام ســوف 

يهمل العطاء . 
14. يلتــزم مقدم العطاء بتلبية املتطلبات احملددة فــي اجلزء الثاني/ ورقة بيانات العطــاء / الفقرة )13-1( من الوثيقة 

القياسية .  
وزارة التخطيط 
قسم العقود

وزارة النفط
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة 

إعالن مناقصة عامة/ موازنة تشغيلية
إلى/ السادة املناقصني احملترمني

م / تنويه للمناقصة رقم 3/ م/ 2022
)تصميم وجتهيز وتنفيذ هنكر صيانة و إيواء الطائرات(

حتية طيبة...
تنوه الشــركة العامة املعدات الهندســية الثقيلــة بتمديد غلق 

املناقصة أعاله لغاية الساعة
العاشرة صباحا« من يوم اخلميس املوافق 2022/8/4 بدال من 2022/7/24 

لذی اقتضى التنويه .
املدير العام
 رئيس مجلس اإلدارة

E-mail. Ministryofoil@oil.gov.iq : البريد االلكتروني لوزارة النفط
E-mail: info@ heesco.oil.gov.iq : البريد االلكتروني للشركة

E-mail : info@iip.mot.gov.iq : : املوقع االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية
w.w.w.oil.gov.iq :املوقع االلكتروني للوزارة

www.heesco.oil.gov.iq  :املوقع اإللكتروني للشركة
www.trade.iq :البريد االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد : 61
التاريخ: 2022/7/24

م/ إعالن كسر قرار

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل ونظرا حلصول كسر 
قرار على االمالك العائدة الى مديرية بلدية )ســوق الشــيوخ( واملوضحة تفاصيلها 
ادنــاه تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قــار عن اعادة املزايدة العلنية 
فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )7( يوم  تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من 
قيمة مبلغ الضم االخير مع نســبة 15% )كســر قرار( واحلضور في اليوم التالي من 
مــدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مــع جلب هوية االحوال 
املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي 

مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني/ حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 19499
التاريخ: 2022-7-21

م- تنويه و متديد اعالن

احلقا بكتبنا املرقمة 17785 و 17786  في 2022-6-27
ملقتضيات املصلحة العامة ولضمان إحالة املشــاريع لشركات رصينة و لوقوع تصحيح في مبلغ مشروع تنفيذ املرحلة 
الثانية من تطوير كورنييــش اجلامعة في مدينة الكوت ولوقوع تعديل على الفقرة )أوال – ط( من ضوابط رقم 3 امللحقة 

بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة تقرر ما يأتي :
1- يكون مبلغ الكشف التخميني للمشروع أعاله هو )2,578,950,000( ومبلغ التامينات األولية املطلوبة هو )77,368,500( 

والتصنيف املطلوب للشركات هو )سادسة انشائي (.
2- تضاف الى شروط إعالنات املشاريع املشار اليها في كتبنا أعاله املتلطبات التالية:

1. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافيــة طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصــة باملناقصة إضافة الى العطاء 
األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من الشــركة وفقا لاللية املثبتة في ورقــة بيانات  العطاء وبخالفة 

يستبعد العطاء.
2. تقدمي كشف مصرفي  اصلي ومرسل بكتاب رسمي من املصرف  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق 
غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني 
دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة 

سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز (.
3. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

4. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة .
3. لوقوع التنويه أعاله تقرر متديد شــراء و استالم وغلق املناقصات  املشــار اليه في الفقرة 7 في كتبنا املشار اليها انفا 

ليوم اخلميس املصادف 4-8-2022 بنفس الوقت املشار اليه في الفقرة أعاله .
لذا اقتضى التنويه مع التقدير

 الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2180
التاريخ: 2022/7/16

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية العزيزية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنيــة مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل 
فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة 
االيجار وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه في متام الساعة )العاشرة صباحا( 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر 
جلب هوية االحــوال املدنية مصورة وأصلية ويتــم االلتزام بكافــة التعليمات والضوابط 

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

تنويه
نشرت جريدة الصباح اجلديد 4936 بتاريخ 
19/متوز/ 2022 اعــالن صادر من محكمة 
بــداءة الناصرية املرقــم 1585/ب/2018 
حيث ذكر في االعــالن )خالل ثالثون يوما 
اعتبارا من اليوم التالي للنشر واذا صادف 
)اخلامس عشر عطلة رسمية( خطا  يوم 
والصحيــح هو يوم )الثالثون( لذا اقتضى 

التنويه

فقدان هوية
منــي  فقــدت 
الصادرة  الهويــة 
من وزارة التجارة / 
)رويــدا  بإســم 
فمن  جبر(  عدنان 
عليهــا  يعثــر 

تســليمها 
ملصدرها 

مبلغ الضم األخير+ نسبة 15% كسر قرارمدة االيجارنوع امللكرقم امللكمديرية بلديةت

 1،161،500 مليون ومائة وواحد وستون الفثالث سنواتكشك6654/5/1سوق الشيوخ1
وخمسمائة دينار

 1،161،500 مليون ومائة وواحد وستون الفثالث سنواتكشك6654/5/2سوق الشيوخ2
وخمسمائة دينار

املوقعمدة االيجاراملساحةرقم امللكنوع امللكت

خلف حسينية ائمة سنة واحدة1750 م4362ساحة وقوف السيارات1
البقيع

االحد 24 متوز 2022 العدد )4939(

Sun .24 Jul. 2022 issue )4939(



اقتصاد6 االحد 24 متوز 2022 العدد )4939(

Sun. 24 Jul. 2022 issue (4939)

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
البورصة  العراقي، امس السبت، في  الدينار 

الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر صحفــي ، ٕان بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، سجلتا صباح 
اليوم، سعر صرف بلغ 148550 ديناراً عراقياً 
مقابل كل 100 دوالر أمريكي، فيما سجلت 
االسعار ليوم اخلميس املاضي 148450 ديناراً.

وأشار املصدر ٕالى أن اســعار البيع والشراء 
اســتقرت في محــال الصيرفة باألســواق 
احملليــة في بغــداد، حيث بلغ ســعر البيع  
149000 دينار لكل 100 دوالر امريكي، بينما 

بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.
أما فــي اربيــل عاصمة اقليم كردســتان، 
فأن بورصة الــدوالر ال تتــداول ايام العطل 

الرسمية فيها.

بغداد ــ الصباح الجديد :
اغلقت بورصات النفط العاملية على تذبذب 
في أســعارها خالل األســبوع املاضي عند 
اإلغــالق، بالرغم مــن انخفاضهــا في آخر 

جلسة لها امس األول اجلمعة.  
واغلــق خام البصرة الثقيــل على انخفاض 
مبقدار 0.94 سنتاً ليصل الى 96.35 دوالراً، ٕاال 
أنه سجل أرباحاً اسبوعية كبيرة بلغت 5.46 

دوالرات، مبا يعادل 6.01%.
واغلــق خــام برنت فــي آخر جلســة على 
انخفاض ايضــاً مبقدار 0.66 ســنتاً ليصل 
الى 103.20 دوالرات، اال انه ســجل مكاسب 
أســبوعية بلغــت 2.04 دوالران أو ما يعادل 
2.02 %. وأغلق خام غرب تكســاس الوسيط 
األميركــي على انخفاض مبقــدار 1.65 دوالر 
ليصل الى 94.70 دوالراً للبرميل ٕاال انه سجل 
خسائر أســبوعية بلغت 2.89 دوالران أو ما 

يعادل 2.96% .

بغداد ـ الصباح الجديد :
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملــة الصعبــة للــدوالر االمريكي خالل 
االســبوع املاضي اكثر من مليار و300 مليون 
دوالر . وذكــر مصدر صحفي ، أن البنك املركزي 
بــاع خالل االســبوع املاضي لأليام اخلمســة 
التي فتح بها املزاد وابتــداء من االحد ولغاية 
اخلميس، )مليــار و318 مليونا و586 الفا و076 
دوالرا( مبعــدل يومي )263 مليونــا و717 الفا 
و215 دوالرا(، منخفضــا مبقــدار %0.85 عــن 
االسبوع الذي سبقه. واضاف املصدر ان اعلى 
مبيعات للدوالر كان ليوم الثالثاء حيث بلغت 
فيهــا املبيعات )271 مليونــا و823 الفا و449 
دوالرا(، فيما كانت اقل املبيعات ليوم اخلميس 
التي بلغت فيهــا املبيعات، )250 مليونا و730 

الفا و358 دوالرا(.

ارتفاع أسعار صرف 
الدوالر في بغداد

نفط البصرة يسجل أرباحًا 
سعرية كبيرة في اسبوع 

تتجاوز المليار و300 مليون 
دوالر.. مبيعات البنك 

المركزي في اسبوع

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

يرى رؤساء تنفيذيون في قطاع الطاقة 
ومسؤولون أفارقة، أن حاجة أوروبا ٕالى 
مصادر بديلة عن ٕامدادات النفط والغاز 
حتيي  لعقوبــات  اخلاضعة  الروســية 
الطاقة  من جديد االهتمام مبشــاريع 
اإلفريقية التي مت جتنبها بسبب ارتفاع 

التكاليف واخملاوف من املناخ.
وتدرس شــركات الطاقة مشاريع في 
القــارة بقيمة ٕاجمالية تصل ٕالى 100 
مليــار دوالر وفقــا حلســابات “رويترز” 
استنادا ٕالى تقديرات شركات حكومية 

وخاصة.
وقد تشهد الدول اإلفريقية ذات اإلنتاج 
الضئيل أو التي ليــس لديها أي ٕانتاج 
علــى اإلطالق اســتثمارات في مجال 
الطاقــة في األعــوام املقبلــة، مثل 
ناميبيا وجنوب ٕافريقيا وأوغندا وكينيا 

وموزمبيق وتنزانيا.
وميكــن أن تنتج ناميبيــا وحدها نحو 
نصف مليون برميل يوميا من مشاريع 
نفط جديدة بعد اكتشــاف آبار واعدة 
في األشــهر األخيرة وفقــا لتقديرات 
غير منشــورة ذكرها مستشاران في 

القطاع.
وميكــن إلفريقيــا ككل أن تعوض ما 
يصل ٕالى خمس صادرات الغاز الروسي 
ٕالــى أوروبا بحلــول 2030، كما أن 30 
مليــار متر مكعب ٕاضافيــة من الغاز 
اإلفريقي ميكــن أن تتدفق ٕالــى أوروبا 

سنويا بحلول ذلك الوقت.
قال جيل هولزمــان الرئيس التنفيذي 
لشركة ٕايكو أتالنتيك الكندية للنفط 
والغاز التي لديها مشــاريع للتنقيب 

عن النفط في ما يقــرب من 30 ألف 
كيلومتر مربع قبالة ســواحل ناميبيا 
“بينمــا يســعى العالم الســتبدال 
الشحنات الروسية من النفط والغاز، 
يركــز القطاع اآلن علــى مزايا النفط 

الذي ميكن أن تقدمه ٕافريقيا”.
وأضــاف “الشــركات الكبــرى تزيــد 
استثماراتها، تقدم عطاءات تنافسية 
للتنقيب والتطوير واإلنتاج”، في ٕاشارة 
ٕالى نشــاط فــي حقول نفــط قبالة 

سواحل ناميبيا وجنوب ٕافريقيا.
وتسببت العقوبات األوروبية املفروضة 
الروســية  النفــط  ٕامــدادات  علــى 
وانخفــاض تدفقــات الغاز فــي زيادة 
األســعار وارتفاع التضخم ٕالى أعلى 
مســتوياته فــي 40 عامــا في بعض 
الدول. وقفز ســعر خــام برنت في آذار 
مقتربا من أعلى مســتوى له في 15 

عاما عند 139 دوالرا للبرميل.
التنفيذيــون  الرؤســاء  وأوضــح 
والــدول  الشــركات  أن  واملســؤولون 
التي تتطلع ٕالى ضخ اســتثمارات في 
مشــاريع النفط والغاز فــي ٕافريقيا 
تدرك أنه يجب عليها التحرك بسرعة 
لالســتفادة مــن االحتياطيــات غير 
املســتغلة في ظل زيادة الطلب احمللي 

على الوقود والطاقة.
تنزانيا  وقعــت  املاضي  الشــهر  وفي 
اتفاقية ٕاطارية للغاز الطبيعي املسال 
مع شركة الطاقة النرويجية العمالقة 
اإلجنليزية  شــل  وشــركة  ٕاكوينــور 
الهولندية من شــأنها تسريع تطوير 

خط تصدير بقيمة 30 مليار دوالر.
وقال باتريك بويــان، الرئيس التنفيذي 
لشركة توتال ٕانرجيز الفرنسية، خالل 
زيارة ٕالى مابوتو عاصمة موزمبيق في 

يناير ٕانه في حال حتسن الوضع األمني 
ٕالى اســتئناف  الشــركة تهدف  فإن 
مشروع للغاز الطبيعي املسال بقيمة 
20 مليار دوالر هذا العام بعدما توقف 

بسبب أعمال عنف.
وذكر بويان في مايــو أن توتال بحاجة 
ٕالــى تعويــض اإلنتــاج واإلمــدادات 
الروســية اآلخذة فــي التناقص بعد 
فرض عقوبات عليها، مشــيرا ٕالى أن 
الشــركة تعمل على تسريع النشاط 
في ناميبيا الواعــدة من حيث اإلنتاج 

النفطي.

وأضــاف جونزالو فالكاو من شــركة 
احملاماة العامليــة ماير براون التي تقدم 
في  عاملة  لشــركات  االستشــارات 
مجال الطاقــة اإلفريقية “هناك حترك 
كبير اآلن ســعيا للمضــي في هذه 
املشاريع”، مشيرا ٕالى مشاريع غاز تبلغ 
كلفتها عشرات املليارات من الدوالرات 
في شرق ٕافريقيا. وأضاف “من الواضح 
أن هناك ٕاحساسا بأن الفرصة سانحة 

لتعزيزها”.
بالنســبة للنفــط اإلفريقــي ال يبرز 
مكان في الواجهــة أكثر من ناميبيا، 

ورغم أنها ليســت دولة منتجة بعد، 
تنقب فيها شركات كبرى وتبحث في 
بياناتها اجلغرافية ومياهها منذ عقود، 
ٕالى أن اكتشــفت شــل في فبراير ما 
وصفته بأنه ٕامداد مشــجع من اخلام 
اخلفيــف، وهو النوع املطلــوب إلنتاج 

البنزين والسوالر.
وبعــد مرور ما يقرب من شــهرين من 
تفجر األزمة األوكرانية وارتفاع أسعار 
النفط ملستويات شبه قياسية، بدأت 
شل عمليات تنقيب في آبار واحدة تلو 
األخــرى ألول مرة فــي تاريخها املمتد 

منــذ نحــو 150 عاما حســبما قال 
مصدران فــي قطاع النفط طلبا عدم 
التقدم  ٕان  ذكر اسميهما. وقالت شل 
السريع جاء بعد نتائج واعدة من البئر 
األولى لكنها أشــارت في بيان ٕالى أن 
االلتزامات املفروضــة مبوجب ٕاجراءات 
مكافحة التغيــر املناخي حتتم عليها 
عدم املضي ٕاال في املشــاريع التي لها 
“مســار يعــول عليه يقــود للتطوير 
التكيف  على  القــدرة  ولديها  املبكر، 
واملنافســة ســواء في حال انخفاض 
األســعار أو ارتفاعها”. واســتكملت 
توتال ٕانرجيز أعمــال التنقيب في بئر 
في حقل فينــوس في مارس ووصفته 
بأنه “كبيــر”، ومن املقرر أن تبدأ تنقيبا 
في بئر استكشافية في الربع الثالث.

توتال  قالــت  بناميبيا  يتعلــق  وفيما 
ٕانرجيــز ٕانه ما زال عليهــا “أن تقرر ٕان 
لالســتخراج  قابلة  الكميــات  كانت 
االســتثمارات تظل  )لكــن(  جتاريــا.. 

ضرورية لتلبية بالطلب”.
وصرح مســؤول كبير في شــل بعد 
أن طلب عدم ذكر اســمه بأنه يتوقع 
أن يتكلــف األمر نحــو 11 مليار دوالر 

لتطوير مناطق امتياز الشركتني.
وقد تؤدي تلك االستكشــافات إلنتاج 
نفطي يقدر بنحو نصف مليون برميل 
يوميا وفقا لتوقعات شــركة آي.ٕاتش.

وتقديــرات  للبيانــات  ماركيــت  ٕاس 
شركة وود ماكينزي الستشارات املوارد 

الطبيعية.
وأشارت الشــركتان في تصريحاتهما 
ٕالى أن تلــك التوقعات مبدئية. وقالت 
ماجي شينو مفوضة البترول في وزارة 
املناجم والطاقة ٕان الفرصة قد تضيع 
مع اقتــراب التحــول العاملي للطاقة 

النظيفــة، وأضافت “هناك احتمال أن 
تكون ناميبيا آخر عمالق ٕافريقي”.

وتابعت قائلة “في أعقاب احلفر الناجح 
قبالة ناميبيا جــاءت احلرب األوكرانية 
الروســية، ما نــراه هــو أن مزيدا من 
الشركات تتطلع حاليا لالستثمار في 
ناميبيــا بحثا عــن الهيدروكربونات”، 
مضيفة أن البالد تأمل في بدء اإلنتاج 

من مشروع شل بحلول 2026.
وتلك اجلهود أشــبه بعقــود ما بعد 
الفتــرة االســتعمارية عندما عملت 
حكومــات أوروبية وشــركات نفطية 
عمالقة مثل توتال وشــل وٕايني بتواتر 
أكبر لوضع شــمال ٕافريقيــا العربي 
ومجموعــة مــن دول ٕافريقيا جنوبي 
الصحراء الكبرى علــى خريطة ٕانتاج 

الطاقة.
ومن شأن جتدد التعطش األوروبي للغاز 
أن يســاعد على دفع اإلنتاج اإلفريقي 
لذروة تبلغ نحو 500 مليار متر مكعب 
بحلــول نهايــة العقد املقبــل، وفقا 
ارتفاعا  لالستشارات،  ريستاد  لشركة 

من 260 مليار متر مكعب في 2022.
ويأتي أكثر من نصف ٕانتاج ٕايني، شركة 
النفط اإليطالية العمالقة، من ٕافريقيا 
وكان أكثر من نصف استثماراتها في 
األربعة أعــوام املاضية في هذه القارة. 
واتســق مســعاها لتعزيز اإلنتاج في 
القاهرة منــذ ارتفاع أســعار النفط 
أوكرانيا مع مبادرات  احلرب في  بسبب 

اتخذتها روما.
الرئيــس  ديســكالزي  كالوديــو  وزار 
التنفيذي للشركة ووفد من مبعوثني 
حكوميني بارزين اجلزائر واجلابون وأجنوال 
فــي أبريل ووقعــوا اتفاقــات لتعزيز 

الصادرات ألوروبا.

بدراسة مشاريع قيمتها مائة مليار دوالر

حاجة أوروبا الشديدة الى الطاقة تفرض
 عليها العودة للبحث عن بدائل في افريقيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

أفــادت وكالــة “بلومبــرغ” بــأن 
الســعودية والعــراق زودا أوروبــا 
بالنفط اخلام، مما يســاعد مصافي 
النفط فــي القارة علــى التغلب 

على النقص الذي تعاني منه.
وقالــت الوكالة ٕان أكثر من مليون 
برميل من النفــط اخلام وصل ٕالى 
أوروبا من الشــرق األوسط بشكل 
يومي في األســابيع الثالثة األولى 
من شــهر يوليو، عبر خط أنابيب 
يعبر مصــر، ووفقــا لبيانات تتبع 
الســفن التي جمعتها “بلومبرغ” 
تضاعفــت األحجــام تقريبا عما 

كانت عليه قبل عام.
العســكرية  العمليــة  وأثــارت 
الروســية فــي أوكرانيــا رد فعل 
عنيف بــني الشــركات األوروبية، 
حيث اختــار العديد منها التوقف 
عــن التعامل مع موســكو. ومع 
ذلك، فإن ما تســمى بـ”العقوبات 
حول  ســؤاال  طرحــت  الذاتيــة” 
املكان الذي ســيجد األوربيون فيه 

اإلمدادات البديلة.
اململكة  من  الشــحنات  وتهيمن 
العربية السعودية على التدفقات 
يزيد  العــراق  األنابيــب، لكن  عبر 
أيضا من عمليات التسليم. وميكن 
للشــركات ٕاما التسليم في خط 
أنابيب يســمى SuMed الذي يعبر 
مصــر، أو ٕاذا كانت هناك ســفن 
صغيرة مبــا يكفي، لتنتقل النفط 
مباشــرة عبر قناة الســويس ٕالى 
البحــر األحمر. وشــحنات العراق 

تقوم باألمر األخير.

عبــر  اإلمــدادات  أحجــام  وزادت 
األنابيب من حوالي 800000 برميل 
يوميا في الشهر السابق ٕالى أعلى 
الزيــادة القصيرة  مســتوى، منذ 
للجميع في  اجملانــي  اإلنتاج  خالل 

أبريل 2020.
وباإلضافة ٕالى هــذه التدفقات، مت 
شــحن حوالي 1.2 مليــون برميل 
يوميــا باجتــاه القناة مــن اخلليج 
العربي في األسابيع الثالثة األولى 
من شــهر يوليــو، معظمها من 

العراق.

وقد يــؤدي ذلك ٕالى رفــع ٕاجمالي 
األوســط  الشــرق  من  التدفقات 
ٕالــى أوروبا ٕالــى 2.2 مليون برميل 
يوميا، بزيادة تقارب ٪90 منذ يناير، 
العملية  بدء  األخير قبل  الشــهر 

العسكرية الروسية في أ,كرانيا.
ويأتي هذا التحول مع زيادة أحجام 
النفــط اخلام الروســي في االجتاه 
الروســية  املوانئ  مــن  املعاكس، 
في بحر البلطيق والبحر األســود 
ٕالى املشــترين في الهند والصني. 
البراميل  ٕالى وفــرة  بالنظــر  هذا 

الرخيصة في البلدين اآلســيويني 
في وقت كانت فيه أســعار الوقود 

ترتفع.
وقال جيوفاني ســتونوفو، محلل 
الســلع في UBS Group AG، عن 
اآلن  “نشهد  األوسط:  الشرق  خام 
ٕاعادة توجيه بعــض تلك البراميل 
يأتي  أوروبا”.  ٕالى  بعيدا عن آســيا 
ذلك مــع قيــام أوروبــا بتقليص 
الروسية  البراميل  من  مشترياتها 
وٕارسال روسيا نفطها بدال من ذلك 

ٕالى سوق رئيسية، ٕالى آسيا.

ليس من  ٕانــه  “بلومبرغ”  وتقــول 
املؤكــد مــا ٕاذا كانــت التدفقات 
من الشــرق األوســط ٕالــى أوروبا 
العام،  مستدامة. ففي نهاية هذا 
من املقــرر أن يدخــل حظر االحتاد 
األوروبي على النفط اخلام الروسي 
حيــز التنفيذ. ويتضمــن جزء من 
حزمة العقوبات حظرا على تأمني 
ألي  الروسية  اإلمدادات  شــحنات 
مشــترين. وٕاذا أثر حظــر التأمني 
على الصادرات اإلجمالية، وهو أمر 
تخشــاه وزارة اخلزانــة األمريكية، 

املنافســة  فقد يؤدي ٕالى تكثيف 
على اإلمدادات من الشرق األوسط 
مــرة أخرى. واســتأجرت شــركة 
البحرية  السعودية  النفط  ناقالت 
هذا األســبوع ناقلة عمالقة لنقل 
النفط اخلــام من البحــر األبيض 
املتوســط ٕالى روتــردام، وهو عقد 
اململكة  في  الناقالت  لشركة  نادر 
يؤكد التحول في التدفقات. ويعد 
الذي تتحرك  املــكان  التعديل في 
أيضا  تذكير  البراميل مبثابــة  فيه 
التي قد  اللوجســتية  بالتحديات 
تظهــر عندما يفطم املشــترون 
أنفسهم عن النفط اخلام الروسي. 
ويتعــني على الشــحنات اإلبحار 
يعزز توظيف  ملســافات أطول، مما 
أسطول ناقالت النفط في العالم. 
وارتفعت األرباح املعيارية للناقالت 
العمالقــة التــي ميكــن أن حتمل 
مليونــي برميل مــن النفط اخلام 
أبريل  ٕالى أعلى مســتوياتها منذ 
من هذا األسبوع، رغم أنها ال تزال 
ضعيفة نسبيا باملعايير التاريخية.
الرئيــس  بارســتاد،  الرس  وقــال 
 Frontline لشــركة  التنفيــذي 
شــهية  ٕان   ،Management AS
أوروبا خلام الشــرق األوســط تعزز 
ما يســمى باألميال، وهو مقياس 
للطلب يضاعــف كمية البضائع 
في املسافة التي يتم شحنها بها.
وأوضح بارســتاد الذي يدير شركة 
أكبــر مالكي  لواحــد مــن  ٕادارة 
“لقــد  العالــم:  فــي  الناقــالت 
األوروبي  االحتــاد  واردات  تضاعفت 
من األميال على األقل.. وأميال طن 
من النفط الروسي تضاعفت ثالث 

مرات ٕان لم يكن أكثر”.

متابعة ـ الصباح الجديد :
النفــط مع  انخفضــت أســعار 
ضعــف توقعات الطلــب العاملي، 
فضــال عن اســتئناف ٕانتاج بعض 
وتعديل  الليبــي،  اخلــام  النفــط 
عقوبات االحتاد األوروبي إللغاء حظر 
مبيعــات النفط الروســية للدول 

غير األعضاء.
لكن فــي املقابل، عــززت عالمات 
الطلب القوي في آســيا خام برنت 
أول مكاســب أسبوعية  لتحقيق 

في ستة أسابيع.
العقود  سجلت  “رويترز”،  وبحسب 
اآلجلــة خلام برنت عند التســوية 
103.20 دوالر للبرميــل، منخفضة 

66 سنتا أو 0.64 في املائة.
للنفط  اآلجلــة  العقــود  بينمــا 
التسوية  األمريكي ســجلت عند 

منخفضة  للبرميــل،  دوالر   94.70
1.65 دوالر أو 1.71 في املائة.

وكشفت بيانات أمس أن االقتصاد 
العاملــي يتجه على نحــو متزايد 
نحــو تباطؤ خطير علــى ما يبدو 
مع رفــع بنــوك مركزية أســعار 
الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع 
التيسير  سياسة نقدية شــديدة 

خالل اجلائحة لدعم النمو.
وبينمــا أثــرت ٕاشــارات ضعــف 
الطلــب األمريكــي على أســعار 
النفط ودفعت العقود القياســية 
3 فــي املائة  لالنخفــاض بنحــو 
في اجللســة الســابقة، استمرت 
اإلمــدادات العامليــة احملــدودة في 

احلفاظ على انتعاش السوق.
باإلمدادات  املرتبطــة  اخملاوف  لكن 
انحسرت قليال بعد استئناف ليبيا 

اإلنتاج في عدة حقول نفطية هذا 
األسبوع.

وتراجــع خــام غــرب تكســاس 
الوسيط خالل اجللستني املاضيتني 
بعد أن أظهرت بيانــات أن الطلب 

على البنزين فــي الواليات املتحدة 
انخفض بنسبة 8 في املائة تقريبا 
مقارنــة بالعام الســابق في ذروة 
الذي  الصيفي  الســفر  موســم 
متأثرا  البنزين،  استهالك  فيه  يزيد 

بارتفاع أسعاره بشكل قياسي في 
محطات الوقود.

وســتتمكن شــركتا روســنفت 
وغازبــروم الروســيتان اململوكتان 
للدولة من شــحن النفط ٕالى دول 
األوروبي  االحتــاد  فــي  أعضاء  غير 
مبوجــب تعديالت علــى العقوبات 
األوروبيــة اتفقــت عليهــا الدول 
األعضــاء هــذا األســبوع بهدف 
احلد من اخملاطر علــى أمن الطاقة 
جتارية  شــركات  وكانت  العاملــي. 
وجلينكور  فيتــول  مثــل  كبــرى 
وترافيجورا وكذلك شركات نفطية 
كبرى مثل شــل وتوتال قد أوقفت 
مع  الروســي  النفط  في  التعامل 
دول غير أعضاء في االحتاد األوروبي 
بســبب عقوبات االحتــاد األوروبي، 
مبا فــي ذلك القيود علــى التأمني. 

وكانت العقوبات تسمح لشركات 
االحتاد األوروبي بشراء اخلام الروسي 
املنقول بحرا وتصديره ٕالى دول غير 
أعضــاء في االحتــاد األوروبي، لكن 
مبوجــب تعديالت علــى العقوبات 
املفروضة على روسيا والتي دخلت 
حيز التنفيذ أمــس، لن يتم حظر 
املدفوعــات املتعلقــة مبثــل هذه 
الشحنات. وقال االحتاد األوروبي في 
بيان أمس “بهدف جتنب أي عواقب 
سلبية محتملة على الغذاء وأمن 
الطاقة في أنحاء العالم، قرر االحتاد 
من  اإلعفاء  نطاق  توسعة  األوروبي 
حظــر الدخول فــي معامالت مع 
بعض الكيانات اململوكة لروســيا 
فيمــا يتعلق باملعامــالت اخلاصة 
النفط  ونقل  الزراعيــة  باملنتجات 

الى دول من طرف ثالث”.

“بلومبرغ: العراق والسعودية بدأتا تزويد أوروبا
 بالنفط يوميًا منذ بداية تموز

أول مكاسب لـ »برن« في 6 أسابيع

أسعار النفط تتعافى من التراجعات 
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تنويه
الغاء املناقصه 17/ب/2022

احلاقا بكتابنا املرقم 49362 فــي 2022/7/20  تقرر الغاء 
املناقصــه املرقمــه 17/ب/2022 اخلاصه باعمــال افراز 
قطع اراضي شــط العرب 28/البيبــان املعلنه على غلق 
2022/8/24 واملنشــور بعدد جريدة الصباح اجلديد 4938 
في 2022/7/21 وملتطلبات املصلحــه العامه تقرر الغاء 

املناقصه لذا اقتضى التنويه
املدير العام

الشركة العامة لتصنيع احلبوب
إعالن مناقصة رقم )2022/2(

م/ حتميل وتفريغ وتعبئة وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة
 داخل مطحنة التاجي

1. يســر )الشــركة العامة لتصنيع احلبوب( أن تعلن )للمرة الثانية( عن مناقصة لتحميــل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم 
وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة )التاجي(.

2. تتوفر لدى الشــركة العامة لتصنيع احلبــوب التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االحتادية( وينوي اســتخدام جزء منها 
لتنفيذ اخلدمات حتميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة )الفراهيدي(.

3. بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى الشركة العامة 
لتصنيع احلبوب/ القســم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املســتردة البالغة 1000000 مليون دينار مبوجب صك 
مصدق من أحد املصــارف احلكومية، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول علــى املزيد من املعلومات على العنوان 

املبني في أعاله.
4. تســّلم العطاءات الى العنوان اآلتي )الشــركة العامة لتصنيع احلبوب/ مكتب املدير العام الكائن في محافظة بغداد/ 
ساحة عدن/ مدخل مدينة احلرية( في املوعد احملدد )أقصاه الساعة العاشرة صباحا من يوم 2022/8/16 حسب توقيت مدينة 
بغداد( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 

ذات الوقت والتأريخ والعنوان.
))تســري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لســنة 2014 في كل ما لم يرد به نص في هذا 

اإلعالن أو يتعارض معها في املضمون((
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:

1- شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.
2- التأمينات األولية تقّدم بصك مصدق أو خطاب ضمان مببلغ )18486000( ثمانية عشــر مليون واربع مئة وســت وثمانون 
الــف التي متثل 3% مــن الكلفة التخمينية من أحد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر الشــركة من قبل املناقص حصرا أو من 
يخوله قانونا على أن ال تقل نفاذيته عن )35( يوما من تأريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعشرين يوما من املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء.
3- كتــاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022 ومعنون الى الشــركة العامة لتصنيع 

احلبوب حصرا )على أن يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند إحالة املناقصة بعهدته(.
4- وصل شراء شروط املناقصة.

5- تقدمي أعمال مماثلة.
6- في حال تقدمي وثائق مصورة )مستنســخة( يجب أن تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة اإلصدار أما بشــأن 
املستمسكات الثبوتية )البطاقة املوحدة أو هوية االحوال املدنية، شهادة اجلنسية، بطاقة السكن وغيرها( تتم مطابقتها 

مع االصل عند اإلحالة.
7- تقدمي هوية غرفة جتارة املقاولني.

8- تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة.
9- يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في هذه املناقصات في 2022/8/9.

10- في حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا الستالم وفتح العطاءات.
املرفقات: جدول

أثير داود سلمان
املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة وكالة

 http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
E.mail:grain_contract@yahoo.com

جمعية الهالل االحمر العراقي

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 60
التاريخ: 2022/7/24

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية 
بلديــات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجــار أمالك مديرية بلدية )الفجر(  والبالغ عددها )21( وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية 
لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد 
مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة %2 

وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحديقة62/609الفجر1

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت451/17الفجر2

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت569/7الفجر3

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت569/8الفجر4

350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةمرافق صحيةجزء من 451الفجر5

7،250،000 سبعة ماليني ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك704/1الفجر6

8،350،000 ثمانية ماليني وثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكازينو453الفجر7

2،000،000 مليونان دينارثالث سنواتحانوت704/1الفجر8

2،000،000 مليونان دينارثالث سنواتحانوت704/2الفجر9

2،250،000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت704/3الفجر10

2،900،000 مليونان وتسعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت704/4الفجر11

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتساحة ابوب وشبابيك6/2172/2الفجر12

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابوب وشبابيك5/2172/2الفجر13

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابوب وشبابيك7/2172/2الفجر14

800،000 ثمامنائة الف دينارسنة واحدةساحة ابوب وشبابيك8/2172/2الفجر15

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابوب وشبابيك2/2172/2الفجر16

800،000 ثمامنائة الف دينارسنة واحدةساحة ابوب وشبابيك9/2172/2الفجر17

950،000 تسعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابوب وشبابيك4/2172/2الفجر18

950،000 تسعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابوب وشبابيك3/2172/2الفجر19

1،200،000 مليون ومائتان الف دينارثالث سنواتحانوت569/2الفجر20

 مولد كهرباء احلجاميات1732/2الفجر21
360،000 ثالثمائة وستون الف دينارسنة واحدةالشمالية

السعر/ دينار/ طنالفقرةت

تعبئة وخياطة اكياس الطحني باألوزان املقررة وحتميلها عبر احلزام 1
4250 اربعة آالف ومائتان وخمسون دينارالناقل وتنضيدها داخل السيارة

تعبئة وخياطة اكياس الطحني باألوزان املقررة وحتميلها عبر احلزام 2
5500 خمسة االف وخمسمائة دينارالناقل الى اخملزن وتنضيدها واعادة حتميلها مرة اخرى الى السيارة

تعبئة وخياطة اكياس النخالة الشوائب باألوزان املقررة وحتميلها 3
4500 اربعة االف وخمسمائة ديناربالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل اخملزن

1500 الف وخمسمائة دينارحتميل اكياس النخالة من اخملزن وتنضيدها داخل السيارة4

تفريغ اكياس النخالة الواردة الى املطحنة من املواقع واملطاحن 5
1250 الف ومائتان وخمسون ديناراالخرى في الشركة وتنضيدها داخل اخملزن

6

تفريغ احلنطة اخلام الواردة الى املطحنة من السايلوات بالسيارات 
غير القالبة وتنظيف الساحة احمليطة بعني االستالم بعد التفريغ 
وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة 

مساء

850 ثمامنائة وخمسون دينار

2000 الفا دينارتفريغ اكياس الطحني الوارد الى املطحنة7

1000 الف دينارمداورة اكياس الطحني الوارد الى املطحنة8

1000 الف دينارحتميل اكياس الطحني الوارد الى املطحنة9

10

تنظيف طوابق املطحنة والسرداب واخملازن واملسقفات والساحات 
من الطحني والنواجت املتناثرة والنفايات وتنظيف خطوط شبكة 

تصريف مياه االمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية الظاهرية 
وتنظيف املانهوالت الرئيسية اخلاصة بالشبكة مع تنظيف 

فوهات استالم مياه االمطار )كليات( وتنظيف اخلطوط الواصلة 
بني الفوهات واملانهوالت وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع 

احلشائش واالدغال وبأي واسطة تؤدي الغرض الى املكان الذي يحدده 
الطرف االول داخل او خارج املطحنة )شهريا(

4,800,000 اربعة ماليني وثمامنائة الف 
دينار شهريا
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في نصوصه القصصية أو الروائية، وهو 
ما تطلب منا مراجعة شاملة للمشروع 
اإلبداعي السردي في مراحل بداياته في 
عشــرينات القرن املاضــي، لكي نتتبع 
ذلك اإلنتاج، وما شــكله من مصدر في 
مصــادر تراكم املعرفة الســردية التي 
أدت بكتاب العقد اخلمسيني من القرن 
املاضي إلى االنتفاض على هذا املتراكم، 
وتأسيس مشروعهم االبداعي احلداثوي 
الذي ما زالت ثماره يانعة إلى هذا اليوم 
تطوير  واصلت  إبداعيــة  أجيال  بجهود 
ذلك املشــروع، كل وفــق رؤاه وتصوراته 

وافكاره.

سفر في الذات واالبداع
ولد غامن الدباغ في املوصل 1925 وعاش 
في كنف أمــه بعيداً عــن أبيه، كانت 
هذه النشــأة خزيناً فــي ذاكرة الطفل 
الذي وعى منذ بداية نشأته أنه بدون أب 
يرعاه، فأمه كانت امرأة مطلقة تسكن 
مع أخوتهــا، وأبوه لم يكن له أي أثر في 
حياته بل كانوا يصورونه رجالً شــريراً، 
ويلقبونه بأحط االلقاب واالسماء حتى 

أنه ال يعرف اسمه احلقيقي.
لذا غابت عن قصصه شــخصية األب 
لتظهــر محلها شــخصية أخرى هي 
أو اخلــال، بوصفها الشــخصية  العم 
البديلــة لولي األمر، وهذا ما جنده يتكرر 

بصورة مستمرة في اغلب قصصه.
 بعد أن تتســع مــدارك القاص، يتعرف 
على صورة مغايرة لالب، تختلف اختالفاً 
كليــاً عما كان يشــاع عنــه من صور 
مخيفة أو بشعة ال سيما تلك الصورة 
اإليجابية التــي ادركها اثنــاء مزاولته 
التعليم في إحدى قرى املوصل، كما ترد 
إشارات كثيرة بشــأن عالقته بأمه في 

معظم قصصه. 

تكثيف السيرة وتفكيك النص
لم تكن هــذه الرغبة في االكتشــاف 
متقاطعة أو مخالفة للبيئة التي يحيا 
فيها علــى الرغم من أنها بيئة منعزلة 
بداية  فــي  االجتماعي  عن محيطهــا 
حياتــه )الطفولة، الصبا( وميكن رد ذلك 
إلى عوامل اجتماعية أو بيئية أو االثنني 
معــا، وهو ما نلمســه في تشــظيات 
متعددة لتلــك املقاطع الســيرية في 
نصوصه القصصية أو في نصه الروائي 
الزقاق«، فقد كانت طبيعة  »ضجة في 
تلك التشظيات تبدو في الوهلة األولى 
ال رابط لها في املتون الســردية وال متت 
للكاتب بعالقة، إمنا هي لصيقة بالسارد 
املســتخدم لضمير  املتلقي  إيهام  عبر 
املتكلم في محاولة لترميم ما يتفكك 

من مقاطع نصية في منت احلكاية.

رؤى وتصورات
اهتــم الدباغ بتجاربــه احلياتية بصورة 
الفتة للنظر، وكان يعدها النبع احلقيقي 

إلبداعه اخلاص كمــا يعلن عن ذلك في 
أكثر من حوار صحفي، ومتسك بإطارية 
أيدولوجيــة خاصــة توشــح نصوصه 
السردية مبا حملته تلك املتون السردية 

من أفكار ورؤى وتصورات مبا يبثه السارد 
من رسائل في مجرى احلكاية السردية.

إنه يــرى فــي الوقائع احلياتيــة املعني 
إلنتاج نص أخذ في التشكل بطيئاً في 

مخيلته ليعيد إنتاجه مجدداً عبر اخمليلة 
الســردية، إذ كان يرى أن الهيكل العام 
للرواية قائم علــى تفاصيل من جتربته 
الشــخصية، لكن هذه الوقائع احلياتية 
التي أمســك بها الكاتب ال تعينه على 
إنتاج نص روائي يتطلب منواً درامياً وتوفر 
اشــتراطات فنيــة خاصة بهــذا الفن 
السردي، ال ســيما وأن هذا النص قد مت 
وضع إطاره مســبقاً، وهو إطار واقعي، 
فقــد أدرك تلك االشــتراطات والتي ال 
ميكن لــه إجنازها على أشــالء نصوص 
سردية قصيرة ســبق له أن نشرها في 

صحف ومجالت.

مخرجات البحث
ويخلــص الناقد محمد جبيــر إلى أننا 
نستطيع أن نســتنتج من التمظهرات 
القصصية  النصوص  في  السيرالذاتية 
أو فــي النص الروائي الوحيد الذي كتبه 
الدباغ في حياته، أن تشــظيات السيرة 
كانت املعني األســاس فــي كتابة تلك 
النصــوص وجتلت أو جتمعــت في رواية 
»ضجة في الزقــاق«، وأن جوانب أو زوايا 
اخليــال واالبتــكار في النص هــي زوايا 
محــددة ال تتعــدى وســائل الربط بني 
االنتقاالت املشهدية في النص السردي، 
وهي من هذا اجلانب تعــد مثاالً متميزاً 
ألدب السيرة الذي كتب بطريقة سردية 
متميزة وكأنه أدب ال عالقة له بســيرة 
املؤلف، إذ إن املتلقــي اخلارجي الذي لم 
يطلــع علــى التفاصيــل الذاتية التي 
اعتمادها  اطلعنا عليهــا وأخذنا فــي 
كوثائق في كشــف مكنونــات النص، 
فإنه ســيتعامل مع هذا النص بوصفه 
نصاً ســردياً دراميــاً يتعامل مع حقبة 
سياسية من تاريخ العراق وسيجد فيه 
الكثير من املتعة والتشويق واإلبداع في 
السياسي  التاريخ  تقدمي وعرض حقائق 

في العراق احلديث.
................

* جوار النص/ التشظيات السيرذاتية 
فــي النــص الســردي- غــامن الدباغ 
أمنوذجاً، محمــد جبير، فضاءات الفن، 

بغداد، 2022م.

متابعة ـ  الصباح الجديد:

 رفد الناقــد محمد جبير املكتبة األدبية 
بكتاب جديــد، عنونه بـ )جــوار النص/ 
النص  فــي  الســيرذاتية  التشــظيات 
الســردي- غامن الدباغ أمنوذجاً(، وقد صدر 

عن دار فضاءات الفن في بغداد.

متهيد..
يــرى الناقد محمــد جبيــر أن كثيراً ما 
تســتهوينا قــراءة صفحات مــن جتارب 
الكتاب حتى أن بعــض تلك الصفحات 
تكون أكثر إمتاعاً من النصوص السردية 
الروائية والقصصية، وتنبع أســئلة تلو 
أسئلة ســاعية في البحث عن إجابات، 
أو خلق مشــتركات بني تلــك التجارب 
املقروءة واملعيشــة من جانب املتلقي، ال 
ســيما عند املتلقي الواعي الباحث عن 
نوافذ وخطوط يطــل منها على العالم 
الســردي لإلبداع بصورة عامــة واالبداع 

السردي بشكل خاص.
في  الســيرذاتية  التمظهرات  تشــكل 
النص الســردي مرتكزاً أساسياً في بناء 
النص، ال ســيما إذا كانت تلك التجارب 
الكتابية هي من التجارب األولى للكتاب، 
فهي املعني في إنتاج ما يروى من تفاصيل.
وقــد أخــذت التمظهرات الســيرذاتية 
في نصــوص غامن الدبــاغ القصصية أو 
الروائية حيزاً كبيراً من مســاحة املنجز 
االبداعي من خــالل مقاطع مجتزأة من 
جتارب حياتية معاشــة، أو مسموعة أو 
مرئية أو مقروءة، واصبحت سمة خاصة 
من الســمات االبداعية التي متيز مجمل 
اعتمدت  فقــد  القصصيــة،  كتاباتــه 
ســرديات الدباغ على جتميع التشظيات 
في جمــل تضفــي على النــص ظالالً 

واقعية.
     إن مراجعة لنصوص كاتب يعّد واحداً 
من رواد احلداثــة القصصية في العراق، 
هو الكاتب الكبير غامن الدباغ الذي عاش 
مراحل مختلفة مــن حياته األدبية على 
املســتوى االجتماعي والسياســي، وما 
جرى مــن حتوالت مهمة فــي تاريخ هذا 
البلد التي انعكســت بعض تشظياته 

»جوار النص« التشظيات السير ذاتية
في النص السردي - غانم الدباغ أنموذجًا*

لم تكن هذه الرغبة في 
االكتشاف متقاطعة 

أو مخالفة للبيئة التي 
يحيا فيها على الرغم 

من أنها بيئة منعزلة عن 
محيطها االجتماعي في 

بداية حياته )الطفولة، 
الصبا( ويمكن رد ذلك إلى 
عوامل اجتماعية أو بيئية 

أو االثنين معا

سيرة

شعرمهرجان

علي لفتة سعيد* 
 

لــم تكن أغنيــة )غريبــة الــروح( التي 
1972 إال عصارة الشــجن  انطلقت عام 
الكبير  امللحــن  صّيــره  الذي  العراقــي 
محسن فرحان القادم من الفرات األوسط 
العراقــي وحتديــًدا من كربــالء الدينية، 
حيث عاش فيها مكتســًبا ألم الشجن 
احلزينة. هذه  الدينية  والطقوس  البكائي 
األغنية ظّلت عالمــةً فارقة في األغنية 
العراقية كمــا هي في حلنية فرحان الذي 
مات حزيًنا ومريًضــا يعاني األمّرين، مات 
فــي زمن ال يعــد فيه الفــن إاّل حراًما أو 
تخمة ال معنى لها. وكما قال الصحافي 
عبد األمير الكناني، فــإن تداعيات عّلته 
املزمنة أّدت إلــى فقدان أحد أطرافه، وقد 
طلب مســاعدته في احلصول على طرف 
صناعي، فـ«اتصلــت بأصدقاء وزمالء لي 
على  احلصول  في  للمســاعدة  إعالميني 
هذا الطــرف، حتّمســوا للموضوع، وبعد 

أخذ ورد التزموا الصمت!«.
أمام مكانته الكبيرة وما حققه لألغنية 
العراقية من جناحات عديدة أقامت نقابة 
الفنانني العراقيني مراسيم تشييع ووداع 
أخيــر للفنــان بحضور نقيــب الفنانني 
والفنان  الدكتور جبار جــودي،  العراقيني 
الفنون  دائــرة  عالء مجيــد، مدير عــام 
املوسيقية، والفنان ســعدون جابر. وعّد 
نقيب الفنانني في كلمة التوديع أن رحيل 

الفنان محســن فرحان خســارة كبيرة 
للفن العراقي. فيما أعربت جلنة الثقافة 
النــواب عن  فــي مجلس  والســياحة 
تعازيها برحيل الفنان معبرة عن أسفها 
لفقدان شــخصية فنية أثــرت املكتبة 
الغنائية بأعذب األحلان منذ ســبعينيات 

القرن املاضي.
 محســن فرحــان الذي مات قبــل أيام 
ناهز خمســة  املاضي( عن عمر  )االثنني 
وســبعني يعد واحًدا من أبــرز امللحنني 
العراقيــني في زمن النهضــة اإلبداعية 
)احلقبة  عليهــا  يطلق  التــي  العراقية 
السبعينية(، وشّكل مع عدد من امللحنني 
ومن بينهم الراحــل طالب القرة غولي، 
أيقونة اللحنية العراقية التي غيرت من 
مجرى الذائقة وحّلن القصيدة الشعبية 
التي كانت صعبة جــًدا، لذا فإن رحيله 
يعني رحيل آخر العمالقة في املوسيقى 
وصفوه  الكثيريــن  أن  حتــى  العراقية. 
بصانــع احلــزن العراقي اللذيــذ ومدّون 
الوجــع العراقي بأجمل األوتار وشــيخ 
امللحنني، وآخر الكبار الذين رســموا في 
الذاكرة أجمل لوحات الشــجن القادمة 
مــن حزن كربالء وترك إرثًــا فنًيا كبيرًا ال 

ميكن نسيانه.
فما بني حســني نعمة وســعدون جابر 
وقحطان العطار وفؤاد ســالم وغيرهم 
كانت أحلانه تنطلق من حناجرهم كأنها 
العراقي  بالوجــع  رســائل فرح مغّلفة 
ألّذ وأبقى  واحلزن العراقي املعّتق.. وليس 
من حلــن أغنية )غريبة الروح( التي غناها 

حســني نعمة لتبقى في ذاكرة األجيال 
وتغنــى حتــى اآلن في الداخــل واخلارج 
)يكولون  أغنيــة  لتقابلهــا  العراقــي، 
غني فرح( وهي شــهادة احلــزن العراقي 
فــي كلماتها وغناها قحطــان العطار، 
وكذلك أغنية )يا هوى الهاب( التي غناها 
الفنان حميــد منصور وكانــت ترجمة 
جلملة ســمعها امللحن من أهل كربالء 
)يا مســيت العافية(.. أما أغنية )عيني.. 
عينــي( للمطــرب ســعدون جابر فقد 
كانــت انتقالة موســيقية تناغم احلزن 
بفرح ملّبد باإلحســاس العميق باملفردة 
الشــعبية.. حتى جابر قال عنه إنه ثالث 
اثنــني في خارطة اللحــن العراقي، هما 
طالب القرة غولي وكوكب حمزة، وبقيت 

أغنياته خالدة وستبقى ملئة عام مقبلة 
أو أكثر.

 محســن فرحان ولد فــي الكوت فيعّد 
كوتاويًــا، ويعّده أهالي كربــالء كربالئًيا، 
كونه عاش وتعّلم ومنا وصار موســيقًيا 
في هــذه املدينة التي تعــد مركز احلزن 
العراقي الذي جعل من فرحان يتأّثر بهذا 

الشجن.
يقول عنه الناقد الفني ســامر املشعل 
»إنه أودع فينا ترانيم اجلمال بثراء إنساني 
نادر، وترك أغانيه متعرشــة في الذاكرة 
اجلمعية، لــه إرث إبداعي ال يحصى من 
اجلمــال مثل أغاني )أنــت العزيز تغيرت، 
وما بيه عوفن هلي، ويــا فيض، واملطار، 
وزمان يا زمان، ويا هوى الهاب، وشــكول 

عليــك، وباجــر العيد يا جنــوى.( وكثير 
مــن األغاني التي يرددهــا العراقيون في 
مناسباتهم ســواء في احلزن أو الفرح«. 
وعــن أحلانه يقول املشــعل »إنه يترجم 
املشاعر اإلنسانية بصدق وعذوبة، وكأنه 
يتحســس املفردة والصورة الشــعرية، 
فيحّولها إلــى ترنيمة يتغنى من بعدها 

العشاق والناس«.
ويقول امللحن الفنــان مهدي الوزني »إن 
اللحنية العراقية وخاصة الســبعينية 
ارتكزت على أســماء كبيرة من امللحنني 
ومنهــم امللحن الكبير املبدع محســن 
فرحان الذي كانت لــه بصمة مائزة في 
الغناسيقية العراقية حيث تعامل معها 
بأســلوب التجديد فــي البنية اللحنية 
لألغنية العراقيــة والتي كانت واضحة 
لألغاني  املوســيقية  املقدمات  من  بدًءا 
التــي حلنها ومرورًا باللوازم املوســيقية 
وانتهاء بخــوامت هذه األغاني حيث كانت 
بعيدة عن التقليدية الســائدة حينها«. 
ويرى الوزني »أن فرحان تعامل مع الكلمة 
بشــكل تعبيري وأعطــى املفردة حقها 
من خالل التصويــر النغمي لها كذلك 
التأثير  إلــى  بأحلانه  الوصول  اســتطاع 
بإحســاس املتلّقي الذي تفاعل بشكل 
كبيــر مع هذه األحلان التي يشــعر أنها 
قريبة إلى نفسه وكل هذا انعكس على 
أكثر امللحنني الشــباب وأنا واحد منهم 
حيث تعلمنــا كيفية صياغــة اجلملة 
الرشــيقة واملؤثــرة وكذلك  اللحنيــة 
التعامل مع األصوات الغنائية في اختيار 

ما يناسبها من أحلان«.
وعانى فرحــان أخيرًا مــن أزمة صحية 
خطــرة، أجبرتــه علــى البقــاء فــي 
املستشــفى، وبدأ يصــارع املوت بعد أن 
نزلت نسبة األكســجني في الدم لديه 
بشــكل كبير، وإثر ذلك ناشــد فنانون 
احلكومــة العراقية ملســاعدته قبل أن 

يفارق احلياة.
وقال الشاعر والصحافي عدنان الفضلي 
إنه قبل يومني مــن وفاته زاره في البيت 
إلهدائــه باقة ورد رغــم أن األطباء قالوا 
إنــه مّيت ال محالــة. ويضيف الفضلي 
أن »الفرحــان جاء ومعــه أحالم منّغمة 
وترانيــم بطعم عراقــي خالص، فعلى 
مدى أكثــر من نصف قــرن كان يقودنا 
إلى العذوبة املوســيقية، فتارة يبّث لنا 
شــجن الروح حني أهدانا )غريبة الروح( 
وتارة مينحنا النصيحة في أغنيته )عيني 
عيني( ولم يتوقف عن االســتذكار حني 
الكبير جبار  )البارحة(، ومــن  حدثنا عن 
الغزي قــّدم لنا التمرد عبر )يكولون غني 
بفــرح( وكنا على موعد مــع احليرة بني 
احلبيب والعائلة في رائعته الشهيرة )ما 
بيه اعوفن هلــي( وال ميكن أن نحصر ما 
قّدمه لنا هذا احملســن الفرحان في هذا 
احلّيز الصغير«، وأكد الفضلي أن محسن 
فرحان لم ميت.. وسنتذكر أحلانه وحينها 

ستنساب روحه في ذائقتنا.

* روائي عراقي

الصباح الجديد ـ متابعة:

بعد توّقفــه خالل الســنَتني املاضيَتني 
بســبب جائحة كورونا، يعــود »امللتقى 
الدولي لـــ الكاريكاتيــر«، الذي تنّظمه 
ُمجّدداً  للكاريكاتير«،  املصرية  »اجلمعية 
هذا العام؛ حيث انطلقت فعاليات دورته 
السابعة يوم األربعاء املاضي، ويُنتَظر أن 

تتواصل حتى الثالثني من متّوزاجلاري.
التي يحتضنها  التظاُهرة،  يُشــارك في 
»قصر الفنون« فــي »دار األوبرا املصرية« 
بالقاهرة، نحــُو 297 فّناناً مــن 62 بلداً 
وأجنبياً، مــن بينها: مصر وتونس  عربياً 
واملغــرب واألردن والعــراق والســعودية 

جميل منصور حاجب * 

طيور الشغف ال متسك طرف اخليط
ال تعرف الشبابيك التي أحبت

**

لِم هبت العاصفة؟!
أريد أن أسمع كلمات العشب

أطارد القصائد بقدمني حافيتني
أدخل في مساء 

من ورق احلناء
أنام على ذراع الباب
دون أن أبتسم ألحد

النهر خلق من مصابيح طفولية
النهر الذي حتبسينه في قبلة

البرق 

واألشجار
في يدي حفنة أوهام
ولكنها تضيء متاًما

مثل امرأة ذهبية.

* شاعر من اليمن

وأوكرانيا  وبلجيكا  واإلمــارات  والكويت 
وبيرو والبرازيل وروســيا والهند وكرواتيا 

والصني وإندونيسيا.
ويحضــر هؤالء بقرابــة 400 عمٍل فّني؛ 
من بينها مائٌة عن »كوكب الشــرق« أُم 
كلثوم؛ حيث تتضّمن الدورة الســابعُة 
الرئيسيُّ موضوع  احملور  يتناول  محورَين، 
املوســيقى، بينمــا ُخّصــص الثانــي 
بورتريهات للمطربــة املصرية  لرســم 

الراحلة)1898 – 1975(.
ومن األعمال املعروضة ضمن احملور األّول 
لوحــٌة للفّنان اإلماراتي خالــد اجلابري، 
املوســيقى  موضوَعي  بني  يربط  وفيها 
وحرية التعبير؛ من خالل رسمه سجيناً 
يُحاول قطع قضبان زنزانته مبنشار على 

هيئة نغمة موسيقية. أّما البورتريهات 
التي تتناول »سّيدة الغناء العربي«، فقد 
رّكزت على إبراز مكانتها في املوسيقى 
العربية وقيمتهــا في الثقافة املصرية، 
من خالل رســمها على هيئــة قيثارة، 
أو على هيئة نفرتيتــي أو أبي الهول، أو 
في شــكل هالل كما في عمٍل للفّنان 

الكولومبي أنخيل راميرو.
امللتقى  السادســة من  الدورة  أّن  يُذَكر 
أُقيمــت عــام 2019 في »قصــر األمير 
مبشاركة  القدمية،  بالقاهرة  األثري«  طاز 
345 فّناناً من 71 بلــداً، وحملت عنوان 
وأُقيــم خاللها  »الثقافــة ورموزهــا«، 
معرٌض ضّم مئة بورتريه للروائي املصري 

الراحل جنيب محفوظ.

محسن فرحان.. مدّون الوجع العراقي بأجمل األوتار

القاهرة تحتضن »الملتقى الدولي للكاريكاتير«
شغف.. ينتهي في الثالثين من تّموز الجاري

غالف الكتاب



9 األحد 24 متوز 2022 العدد )4939(منوعات

Sun. 24 Jul. 2022 issue (4939(

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
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ملونشريط
}بوبجي{ تربح من العراق 70 مليون دوالر !

أنهت لعبة pupg الشــهيرة سنة ٢٠٢١ بعائدات بلغت 
اكثر من ١.٢ مليار دوالر امريكي وحققت في الربع األول 
من الســنة احلالية ٤٠٠ مليــون دوالر وهو الربح األعلى 

منذ تأسيسها.
ويقول اخلبير االقتصادي منــار العبيدي في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه :«ميثل العراق بحدود ٥ ٪ من 
مجمل عائدات الشــركة وبالتالي فان ايرادات الشركة 
الكورية املالكة للعبة وهي شــركة Krafton قد بلغت 

من العراق في ٢٠٢١ بقيمة ٥٠ مليون دوالر«.
وأضاف »أما إيرادات الشــركة من العراق في الربع االول 
لهذه الســنة فبلغت ٢٠ مليون دوالر ومــن املتوقع ان 
تتجاوز ايرادات الشــركة من العراق حاجز الـ ٦٠ مليون 

دوالر في نهاية السنة«.
وبــن العبيــدي »تدفع الشــركة ضرائــب للحكومة 
الكورية تبلغ نســبتها ١٢٪ بعبارة اخرى فأن العراقين 
دفعــوا ضرائب للحكومة الكورية بقيمة ٦ مالين دوالر 

في ٢٠٢١ وسيدفعون بحدود ٧ مالين دوالر في ٢٠٢٢«.
ولفت الى ان »هذه االموال تخرج من العراق وتذهب الى 
الشــركة الكورية وتذهب الى ضريبة احلكومة الكورية 
وال توجد اي جهة عراقية تفاحت اجلانب الكوري او الشركة 
الكورية بالقيام على االقل بدفعهم لالستثمار وافتتاح 
مراكز بحــث وتطوير للشــباب العراقين في مختلف 
احملافظات لتطوير طاقاتهم في مجال تقنية املعلومات 
او انشــاء مراكز تدريبية لتدريب وتأهيل الشباب تقنيا 

ومعلوماتيا وتطوير امكانياتهم«.

»واتساب« يطلق خدمة
نقل السجالت في االجتاهني

أكد تطبيق التواصل الفوري »واتســاب« أن خدمة نقل 
ســجالت احملادثات بن الهواتف التــي تعمل بنظامي 
»أندرويد« و«أي أو أس« دخلــت حيز التنفيذ بعد انتهاء 

مرحلة االختبار.
وكانت تقارير حتدثت عن وجود هذه اخلدمة قيد االختبار 

لدى »واتساب« في مطلع العام اجلاري.
وكتب احلســاب الرســمي لتطبيق »واتســاب« على 
»تويتر« أنه أصبح هناك وســيلة جديدة حلفظ سجالت 

الدردشات ونقلها من هاتف إلى هاتف.
وأضاف »واتســاب« أنه بات بوســع املستخدمن حاليا 
نقل السجالت بن هواتف النظامن وفي كال االجتاهن.

ويشــمل األمر: احملادثات الشــخصية وتلــك املوجودة 
في اجملموعات والوســائط املتعددة واإلعدادات، وشــرح 
»واتســاب« على موقعه الرسمي بالتفصيل واخلطوات 

والشروط املطلوبة لتحقيق األمر.
وهذه خدمــة ال غنى عنها ألولئــك الراغبن في تغيير 
هواتفهم مع االحتفاظ بالبيانات املوجودة في الهواتف 

السابقة.
وتتيــح اخلدمــة اجلديــدة نقل ســجل احملادثــات بن 
مســتخدمي هواتف »أندرويــد« و«آي أو أس«، علما بأن 

ذلك لم يكن متاحا بالسابق بشكل كامل.
وفي التحديث الســابق الذي صدر العــام املاضي، كان 
بإمكان املستخدمن نقل سجالت احملادثات من »أندرويد« 
إلــى »آي أو أس« فقــط، ومــن هواتف »سامســونغ« 

و«غوغل« حصرا.

وداد ابراهيم:

اال من دوعــن« مثل  »ما عســل 
يضرب على جودة العسل  في وادي 
دوعن الواقع في مدينة حضرموت 
اليمنية، ولم يكن بالشيء الغريب 
ان يفيض غار في هذه الوديان بنهر 
من العسل الصافي وقد عرف هذا 
الوادي بانه املكان املفضل للنحل 
لتواجد اشجار السدر ومن املؤكد 
ان هذا الغار الصغير لم يكتشف 
النحالة  انشغال  من قبل ولكثرة 
ما  واملنافســة  والبيع  باحلصــاد 
منعهــم من البحــث عن النحل 
في االماكن اخلفية مثلما يسمى 
فاض  يكتشــف حتى  ولم  الغار، 
لضيق املكان فخرج على شــكل 
نهر يتدفق ببطىء الى خارج الغار، 
باالكتشاف  اليمن  اهالي  وفوجئ 
الغريب  ليصبح هــذا املكان من 

اهم املناطق السياحية.

وادي »دوعن« ماركة مسجلة
وفــي الشــهر املاضــي انتهــى 
النّحالــة مــن موســم احلصاد 
ألشــهر وأجود وألذ أنواع العسل 
احلضرمــي الذي يســتخلص من 
رحيــق شــجرة الســدر املميزة، 
وعندما يأتي موســم السدر فإن 
النحــل ال يتجه الى اي شــجرة 

اخرى فيكون الســدر هو مبتغاه 
ومقصــده ال يرتضــي بــه بديال. 
بأجود  حضرموت  اودية  واشتهرت 
انواع شجر السدر وبالذات »وديان 
دوعن وعمد والعن وبن علي وعدم 
وســر« وغيرها من الوديان وارتبط 
العســل باســم »وادي دوعــن« 
ألجود  مســجلة  كماركة  حتديدا 

واشتهر  احلضرمي،  العسل  انواع 
االفاق  جابوا  الذيــن  بأبنائه  ايضا 
االثرياء  واصبح بعضهم من كبار 
في العالــم وفي احلجاز على وجه 
وقد يكون لشــهرتهم  التحديد، 
ومكانتهم ســببا في ارتباط كل 
انواع العســل احلضرمي باســم 

»دوعن«

اعلى سعر و بال احصائيات
وبطبيعــة احلال ال توجد ســابقا 
وال في الوقــت احلاضر احصائيات 
دقيقــة عــن حجــم وكميــات 
العســل الذي ينتــج محليا في 
الــوادي املذكــور، وتأتي الســوق 
رئيســية  اليمنية كأهم ســوق 

لبيع العســل احلضرمي  لقيمته 
الغذائيــة العاليــة، وهو صاحب 
أعلى سعرا مقارنة بأنواع العسل 
االخرى الــواردة من بلدان ومناطق 
ومع  االخيرة  السنوات  وفي  اخرى، 
انتشار جتار العسل في كل مكان 
وكثرة محالته في املدن الرئيسية 
ودول  والريــاض وجدة  في صنعاء 

اخلليج ومناطق كثيرة من البلدان 
العســل  يكون  وكلها  اخملتلفــة 
احلضرمي هو االكثر طلبا ملن يقّدر 

اجلودة ويعرفها ويتلذذ بها.
 

جتار يتنافسون على شجر 
السدر

الســدر  عســل  ان  واملعــروف 
اليمني هــو من أكثر األعســال 
متيــزا بالعالــم فــي خصائصه 
القضاء  في  ويستخدم  العالجية 
على العديد مــن األمراض، حيث 
يحتوي علــى نســبة عالية من 
بباقي  مقارنة  األكسدة  مضادات 
أنواع العســل وذلك ألن التوصيل 
الكهربــي له أعلــى حيث يصل 
الــى 0.8 وحدة وهــذا دليل على 
كبير  به بشــكل  املعــادن  وجود 
اعلى  الهيدروجيني  الرقم  كذلك 
وفي مختبرات  االعسال  باقي  من 
جامعة صنعاء وجد نسبة حبوب 
لقاح الســدر في تكوين عســل 
%95 وهو رقم  الى  الســدر تصل 
كبيــر مقارنة بأنــواع اخرى. كما 
اجتهت الكثير من معامل ومصانع 
الــى اضافة  االدوية فــي العالم 
العســل الطبيعــي الــى بعض 
من  للكثير  مضادة  كمادة  االدوية 
االمراض، فيما اعتمده الكثير من 
للكثير  عالجية  كمادة  العشابن 

من االمراض.

عسل حضرمي يفيض من »وادي دوعن« يدهش أهالي اليمن
يستخلص من رحيق السدر ويمتاز بخصائصه العالجية

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالي 
حصــول  العلمــي،  والبحــث 
جامعــة بغــداد علــى مركــز 
تنافســي بتصنيف شــنغهاي 

العاملي للتخصصات.
وقالــت الوزارة في بيــان تلقته 
“نتائــج  إن  اجلديــد  الصبــاح 
تصنيــف شــنغهاي العاملــي 
 Global Ranking of Academic(
أظهرت   2022 للعام   )Subjects
حصــول جامعــة بغــداد على 
مركز تنافســي ضمن تخصص 

الهندسة الكيماوية”.
وأضافــت، أن “املوقع الرســمي 
https://www.( للتصنيــف 
s h a n g h a i r a n k i n g . c o m /

وثــق   )rankings/gras/2022
حضور وتنافس جامعة بغداد مع 

نظيراتها في تصنيف شنغهاي 
-401( باملركــز  للتخصصــات 

الهندسة  تخصص  ضمن   )500
الكيمياوية”.

وتابعت أنه “أجرت نسخة العام 
2022 مــن النتائــج تصنيــف 
من  جامعــة  وثمامنئــة  ألــف 
ســت وتســعن دولة في أربعة 

وخمســن تخصصا في العلوم 
الطبيعيــة والهندســة وعلوم 
احلياة والعلــوم الطبية والعلوم 
خمسة  وفق  وعلى  االجتماعية 
بن  توزعت  للتقييــم  معاييــر 
مخرجــات البحث وتأثير البحث 
والتعــاون الدولي وجودة البحث 
واجلوائز الدولية وفي ضوء قواعد 

.”(web of science( بيانات
وأشــارت الوزارة فــي بيانها أن 
العراقية  والكليــات  “اجلامعات 
املتصاعد في  تنافسها  سجلت 
منها  التي  العاملية  التصنيفات 
الــذي   )The Times( تصنيــف 
أربع جامعات  تتواجد فيه حالياً 
وتصنيــف )QS( الــذي تتواجد 
فيه خمــس جامعات وتصنيف 
فيه  تتواجد  الــذي   )Scimago(
مؤسســة  وعشــرون  اثنتــان 
وتصنيفــا )Greenmetric( الذي 
دخلت فيها ست وستون جامعة 
 URAP وتصنيف  عراقية  وكلية 
الذي تتواجــد فيه أربع جامعات 
عراقيــة ويضاف لهــا تصنيف 
ســجل  الذي   )Webometrics(
وثمانن  تســع  وتنافس  حضورا 

جامعة وكلية عراقية”.

جامعة بغداد في المركز 401 بتصنيف 
متابعة ـ الصباح الجديد:شنغهاي للتخصصات

أعلن الدكتور أندريه زفونكوف، أن 
عدوى الفيروس التاجي املستجد 
قد تسبب مضاعفات تظهر بعد 
مضي سنة على اإلصابة. ويقدم 
نصائح لألشخاص الذين أصيبوا 
الصيف  19-« في  مبرض »كوفيد 

املاضي.
ويشــير زفونكوف فــي مقابلة 
تابعتها  راديو »ســبوتنيك«،  مع 
الصباح اجلديد، إلــى أن موجات 
شــهدتها  التي  »كوفيــد19-« 
روسيا تركت »آثارا واضحة« على 
شكل مضاعفات ميكن أن تظهر 
بعــد مضي عــدة أشــهر على 

اإلصابة باملرض.
اإلصابات  أخطر  كانت  له،  ووفقا 
هيمنت  التــي  »دلتا«  بســاللة 
الســنة  من  الثاني  النصف  في 

املاضية.
ويقول، »انتشر في العام املاضي 
املتغير »دلتا« الــذي أودى بحياة 
الكثيرين، وترك بصمة قوية على 
أثرت بصورة  شــكل مضاعفات 

الدموية  األوعية  في  أساســية 
فــي مختلــف أعضاء اجلســم 
وخاصــة في الرئتــن، ألنها تقع 
على طريق انتشــار الفيروس في 
اجلســم وتتعرض لعدد كبير من 
ينتقل  ذلك  وبعد  الفيروســات. 
إلى جميع أنحاء اجلسم، و يصيب 
 - واألنســجة  األعضاء  مختلف 
الدماغ والكبد والكلى والقلب«.

طبيعــة  تعتمــد  ويضيــف، 
يســببها  التــي  املضاعفــات 
أن  التــي ميكن  الفيــروس حتى 
تظهر بعــد مضي ســنة على 

التعافي مــن املرض، على عوامل 
عديدة، وهذه تشــبه إلى حد ما 

»اليانصيب«.
ويقول، »يعتمد كل شــيء على 
شــدة املرض ومدتــه. فالبعض 
تطــورت لديهــم متالزمة خلل 
وظيفة األعضاء املتعدد، شملت 
جميع األعضــاء، والبعض اآلخر 
اســتمر يعاني من قصور الرئتن 
وظهــرت لديهــم مضاعفــات 
ألن  الرئــوي«،  »القلب  تســمى 
يزيد  التنفســي  اجلهــاز  قصور 
العبء على القلب. وهذه بصورة 

عامة مثل »اليانصيب«.
األشــخاص  الطبيب  وينصــح 
الــذي أصيبوا بعــدوى الفيروس 
التاجي املســتجد بضرورة إجراء 

الفحوصات الطبية.
اخلضوع  الضــروري  »من  ويقول، 
فإذا  شــامل،  طبــي  لفحــص 
اكتشــف الطبيب مشكلة ما، 
يجــب عالجها فــي دورات إعادة 
الرياضية  التمارين  مثل  التأهيل، 
في  والعالج  الطبيعــي  والعالج 
الصحية«.ويضيف،  املنتجعــات 
الفيروس  ضــد  التطعيم  يجب 

التاجي املستجد.
ويقــول، »هذه مســألة ال تقبل 
النقــاش، إذا لــم يكــن عنــد 
الشخص حساسية من اللقاح. 
وإذا ســبق وأن تلقى الشــخص 
بجرعة  تعزيزه  فعليه  التطعيم، 
منظومة  تتذكــر  لكــي  ثالثة، 
ميكن  الذي  الفيروس  هذا  املناعة 
أن يعود ثانية، ألنه يتطور ويتغير، 
فمنظومــة املناعــة ميكــن أن 
»تنساه« إذا لم يتم تذكيرها به«.

طبيب روسي يكشف عواقب كورونا بعد سنة من الشفاء

متابعة ـ الصباح الجديد:
في دراســة جديدة أجرتها جامعة 
الساسة  رجال  أن  جاء  أكســفورد، 
إلى  دائمــاً  مييلــون  العالم  حــول 
العيش لعمر أطول من أعمار عامة 
الشــعب؛ ما يعكس معه اتســاع 
الفجوة الصحيــة بن هذه النخب 

وبن »األشخاص العادين«.
تقــول الدراســة إنــه فــي أواخر 
القرن التاســع عشر ومطلع القرن 
السياســة  رجال  كان  العشــرين، 
في غالبيــة البالد التي شــملتها 
الدراســة أقــرب إلى أن تتســاوى 
معدالت الوفيــات اخلاصة بهم مع 

معدالت وفيات عموم السكان.
لكن خــالل القرن العشــرين، زادت 
الفروقات في معدالت الوفيات زيادة 

كبيرة في كل البــالد. يعني هذا أن 
»ميزة البقــاء على قيد احلياة« لدى 
الساســة، التي يتميــزون بها عن 
إلى  اليوم  الســكان، وصلت  عموم 
أعلى درجاتهــا على مدى 150 عاماً 

ماضية.
تأتــي هــذه النتائــج من دراســة 
أكســفورد  جامعة  أجرتها  جديدة 
مؤخــراً ونشــرتها فــي الدوريــة 
 European Journal of الطبيــة 
آراء  تشــكلت   .Epidemiology
الباحثن بعد فحص بيانات أكثر من 
57500 رجل سياســة من 11 بلداً، 
تضمنت أســتراليا والنمسا وكندا 
وفرنســا وأملانيــا وإيطاليا وهولندا 
ونيوزيلنــدا وسويســرا واململكــة 

املتحدة والواليات املتحدة.

توصل الفريق البحثي إلى معلومات 
جلميع البالد بن عامي 1945 و2014، 
لكــن التحليــل الشــامل تضمن 
ساســة في بعض البالد التي كان 
لديها توثيق موسع بن عامي 1816 

و2017.
الدراســة تقول إن ثمة عــدداً من 
العوامــل اجللية التــي تعمل على 
التفــاوت في األعمار، على ســبيل 
املثال، ارتفعت معدالت التدخن في 

النصف األول من القرن العشــرين 
بــن أبناء الطبقــات العليا. غير أن 
هــذه املعدالت أخذت فــي التراجع 
املاضي.  القــرن  منذ خمســينيات 
وتشــير الدراســة إلى أن معدالت 
التدخن رمبا تراجعت بن الساســة 
بــن عموم  تراجعها  أســرع مــن 
تفســيراً  يقدم  ما  وهو  الشــعب، 
العمر  متوســط  لفجــوات  جزئياً 
املتوقع التي اتسعت في العديد من 

البالد بعد عام 1950.
بــدالً من ذلــك، رمبا هنــاك عالقة 
لهذا التفــاوت بصحــة القلب. إذ 
إن الساســة أقرب إلــى أن يصابوا 
بأمراض القلب واألوعية الدموية من 
األشخاص اآلخرين، لكن هذه احلاالت 
املرضية صارت تعالج بسهولة منذ 

للضغط  اخلافضة  األدوية  أن صارت 
متاحــة علــى نطــاق واســع في 

ستينيات القرن املاضي.
كذلــك، ثمــة عنصر آخــر، ولعله 
األوضح مــن بن جميــع العناصر، 
الثــروة والتفــاوت  ويتمثــل فــي 
االقتصادي. يجني الساســة أمواالً 
أكثر بكثير من الســكان العادين، 
وهو ما يجلب معــه مزايا واضحة 
العمــر. لكن  الصحــة وطول  إلى 
الباحثــن يجادلون قائلــن إن هذا 
العنصر ليس قويــاً مثلما قد يبدو، 
نظراً إلــى أن انعدام املســاواة بدأ 
في ثمانينيات القــرن املاضي، لكن 
التفاوت في متوسط العمر املتوقع 
بدأ في االتســاع قبل عقود من هذا 

التاريخ.

دراسة: السياسيون يعّمرون أطول من العاّمة

متابعة ـ الصباح الجديد:
من  الســعادة  مفهوم  يختلف 
شــخص إلى آخر، فهــي حالة 
الفــرد، وطريقة  حتددها طبيعة 
تفكيــره وكيفيــة تفاعله مع 
واملواقــف  احمليطــة  الظــروف 

احلياتية التي ميّر بها.
ومن املعروف أن الســعادة متنح 
الفرد طاقــة إيجابية، ولكن هل 
السعادة  أن تتسبب  املمكن  من 

املفرطة بوفاة شخص ما؟
تقول املعاجلة النفسية في علم 
النفس العيــادي غادة هواري، إن 
السعادة املفرطة واحلزن الشديد 
همــا »وجهان لعملــة واحدة«، 

وفقا لسكاي نيوز عربية
وأضافت هواري: »تشير الدراسات 
إلــى أن ردة فعــل القلــب عند 
متاما  مشــابهة  الشديد  الفرح 
لردة فعله عند احلزن الشــديد، 
وهذا ما يحــدث عند اإلصابة بـ 
إذ  الســعيد«،  القلب  »متالزمة 
يتشــنج القلب من السعادة ما 
الصدر  فــي منطقة  يؤدي آلالم 

وتصاب عضلة القلب بضرر«.
ولفتــت إلــى أن مــا يزيــد من 
القلب  »متالزمة  عوامل خطورة 
الســعيد« أن يكون الشــخص 

لديه ســوابق مــن االكتئاب أو 
اضطرابــات ونوبــات عصبيــة 
وبعض األمــراض التي تؤثر على 
القلب، مشــيرة إلــى أن القلب 
الــذي ال يتحمل احلزن ال يتحمل 

الفرح أيضا.
عندما  فإنــه  هواري  وبحســب 
يشعر اإلنسان بالسعادة أو احلزن 
فــإن كمية األدرينالــن الكبيرة 
التي يضخها اجلســم، تؤثر أوال 

على القلب فتزيد من قوة تدفق 
الدم وترفع دقاته.

البروفســور  يقــول  وبــدوره 
ســيمون أبو جــودة وهو طبيب 
قلب في حديث ملوقع »ســكاي 
»متالزمــة  إن  عربيــة«  نيــوز 
عادة  تصيب  الســعيد«  القلب 
الذيــن يعانون من  األشــخاص 
ومشاكل  صحية،  ضعف  نقاط 
عضوية في القلــب، مؤكدا أنه 

من النادر جدا أن يصاب شخص 
ال يعاني من مشاكل في القلب، 

بهذه املتالزمة.
وأوضــح أبو جــودة أن »متالزمة 
ما حتدث  غالبا  السعيد«  القلب 
إثــر املواقــف املســّببة للتوتر 
والعواطف الشــديدة، مثل زواج 
أحد األوالد، أو الفوز بجائزة مالية 
ضخمة، أو احلصول على وظيفة 

األحالم.
قائــال: عندمــا يكون  وأكمــل 
يشعر  بشدة  سعيدا  الشخص 
اجلســم باجلهد، مــا يؤثر على 
تدفق  إلى  ويؤدي  القلب،  كهرباء 
ســريع للدم، وعدم قدرة عضلة 
القلــب علــى القيــام بعملها 
بانتظــام، وهنا يشــعر املريض 
بصعوبة فــي التنفس وألم في 

الصدر.
القلبية  النوبة  أن  أبو جودة  وبّن 
حتدث عادة بسبب انسداد كامل 
أو شــبه كامل في أحد شراين 
القلب، أما فــي حالة »متالزمة 
تكــون  ال  الســعيد«  القلــب 
الشراين مســدودة، مشيرا إلى 
أنه من النادر جدا أن تتسبب هذه 
املتالزمة بالوفاة، إذ أن معظم من 

يتعّرضون لها يتعافون بسرعة.

متالزمة القلب السعيد.. هل يمكن أن تكون السعادة قاتلة؟
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العواصم ـ وكاالت:

عقد مــدرب ريال مدريــد، كارلو 
صحفيــا  مؤمتــرا  أنشــيلوتي، 
الدوليــة،  اإلعــام  لوســائل 
قبــل مواجهــة كلــوب أميركا 
املكســيكي، فــي إطــار اجلولة 
التحضيريــة للفريــق امللكــي. 
املؤمتر،  خال  أنشــيلوتي،  وحتدث 
عــن إمكانية اســتخدام العبه 
هــازارد،  إيديــن  البلجيكــي، 
»لدينا  قائــا:  وهمي،  كمهاجم 
العديد من اخليارات لهذا املوقع.. 
1، لكن  رقم  املهاجــم  بنزميا هو 
علينــا أن نفهــم أنه ســيكون 
حيث  ومختلفا،  غريبا  موســما 
أن  وعلينا  املونديال،  ســيتخلله 

نرى خيارات مختلفة«.
 وأضــاف: »فكرتي هــي محاولة 
املوقع..  إيدين فــي هــذا  رؤيــة 
بالنظــر إلى اجلــودة التي يتمتع 
بهــا وصفاته، قد يكون من اجليد 
لنا اختبــاره هنــاك.. إنها حالة 
وبخصوص  مماثلة ألسينســيو«. 
االنتقــاالت الصيفيــة، قال: »ال 
ميكنني احلديــث عن التعاقدات.. 
لكنني أقول بالفعل إن كل شيء 
انتهى، لن نوقع مع أي شــخص.. 

نحن بخير على هذا النحو«.
ويلتقي في الساعة 4 عصر اليوم 
االحد فريقا ريال مدريد وبرشلونة 
في ملعب كشمان فيلد في والية 
ضمن  األميركية  فيجــاس  الس 
التحضيــرات اجلاريــة للفريقني 
للبدء برحلة دوري الكرة االسباني 
للموســم اجلديــد 2023/2022، 

اال  ودية  برغم كونهــا  واملبــاراة 
انها تنال قدرا عاليا من االهتمام 

اجلماهيري واإلعامي.
وعن فترة ريــال مدريد اإلعدادية، 
قــال املــدرب اإليطالــي: »لدينا 
نشــعر  مهمة،  متهيدية  فتــرة 
دائمــا بالرضا هنا فــي الواليات 
املتحدة، وســننافس فرقا قوية.. 

كلوب أمريكا أحدها«. وأردف: »لن 
ودية  برشلونة  أمام  املباراة  تكون 
أبــدا، إنه الفريق الــذي نحترمه 
كثيــرا، والذي يتمتــع بأكبر قدر 
مــن التنافس.. ســتكون مباراة 
وبشأن العبي  للغاية«.  تنافسية 
ريــال مدريد اجلديديــن، أنطونيو 
روديجر وأوريلني تشــواميني، قال 

أنشــيلوتي: »التعاقــدات جتلب 
جودة رائعة للفريــق.. إنهما في 
مركزيهما أفضل ما ميكن العثور 

عليه في السوق«.
 واســتكمل: »روديجــر مدافــع 
مركزي رائع، وتشــواميني صغير 
جدا، ولديه الكثير من التوقعات، 
إنــه العــب دولــي بالفعل مع 

فرنســا.. ســنعمل خــال هذه 
علــى  )التحضيريــة(  اجلولــة 

دمجهما في تشكيلتنا«.
القدم  كــرة  عشــاق  وينتظــر 
حول العالم، تلــك املباراة، لرؤية 
اجلديدة، حيث  الفريقني  صفقات 
أنطونيو  مــع  مدريد  ريال  تعاقد 
روديجــر وأوريلــني تشــواميني، 

روبرت  برشــلونة  بينمــا ضــم 
ليفاندوفســكي وفرانك كيسي 
وأندرياس كريستنســن ورافينيا.
وبحســب صحيفة »ســبورت« 
الفريقــني  فــإن  الكتالونيــة، 
بتشكيلة  اليوم  لقاء  ســيبدآن 
بها عديــد البدالء، لعدم جاهزية 
أن  املتوقع  الاعبني.ومــن  جميع 
يكون تشكيل الفريقني كالتالي:
ريال مدريد: كورتوا - ميندي - أالبا 
- روديجر - فاســكيز - فالفيردي 
 - مودريتــش   - تشــواميني   -
رودريجو - فينيســيوس - التاسا.
وفي تشــكيلة فريق برشــلونة: 
تير شتيجن - ألبا - كريستنسن 
- أراوخو - دســت - بوسكيتس - 
كيســي - بيدري - رافينيا - فاتي 

- أوبامياجن.
من جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة 
رسميا، تعاقده مع الاعب الشاب 
أونــاي هيرنانديز، قادمــا من نادي 
»موندو  صحيفة  جيرونا.وبحسب 
فــإن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو« 
هيرنانديز، 17 عاما، سيصبح جزءا 
من فريق الشــباب، لكن من دون 
اســتبعاد فكرة االستعانة به في 
رافاييل  يقوده  الذي  الثاني  الفريق 

ماركيز.
وأضافــت الصحيفــة، أن االتفاق 
ينتظر فقــط توقيع عقد الاعب، 
والذي سيحدث مبجرد عودة جوان 
للشباب  القدم  سولير، مدير كرة 
بالنادي، من جولة الواليات املتحدة.
ويجيد أونــاي هيرنانديزاللعب في 
مركز الظهيــر األمين، لكن ميكنه 
أيضا اللعب على اليســار، ولديه 

سرعات كبيرة للغاية.

اليوم.. الس فيجاس تحتضن كالسيكو إسبانيا 

أنشيلوتي: ميركاتو الريال انتهى.. ومباراة برشلونة ليست ودية

لشبونة ـ وكاالت:
حارس  الدولي  السويســري  املهاجــم  أعير 
ســيفيروفيتش من بنفيــكا البرتغالي إلى 
غلطــة ســراي التركي ملوســم واحد، كما 
أعلن النادي األول .. وقال بنفيكا على موقعه 
الرسمي بأنه وغلطة سراي »توصا إلى اتفاق 
يقضي بانتقال املهاجم سيفيروفيتش على 
ســبيل اإلعارة حتى نهاية موســم 2022-

.»2023
وعانى الدولي السويســري )86 مباراة دولية 
و25 هدفاً( والبالغ من العمر 30 عاما، املوسم 
املاضي بعــد تعرضه إلصابة حــادة ابعدته 
اسابيع طويلة عن املاعب.. وسيحاول هداف 
تعزيز   ،2019-2018 البرتغالي موسم  الدوري 
اجلبهــة الهجومية في غلطة ســراي التي 
عانت من العقم املوســم الفائــت.. واحتل 
غلطة سراي، النادي األكثر ألقاباً في بطولة 
تركيا )22 لقباً(، املرتبة الثالثة عشرة املوسم 
املاضي في الدوري وهي األسوأ له في تاريخه.

أبو ظبي ـ وكاالت:
واصل نادي الوصل، نشاطه امللحوظ في سوق 
االنتقــاالت الصيفية، بالتعاقــد مع الظهير 
األيســر الغيني ســانا جوميز، 19 عاًما، قادًما 
من بورتيمونينســي البرتغالي ملدة 3 سنوات 
متهيًدا لقيده في فئــة املقيمني.. كان الوصل، 
أعلن قبل ســاعات قليلة، التعاقد مع املدافع 
البرازيلي رودريجو أوليفيــرا، قادًما من أميركا 
البرازيلي ملدة 3 سنوات، لقيده في فئة الاعب 

املقيم.
كمــا ســبق وتعاقد مــع البرازيليــني، العب 
الوســط، جواو جابرييل، في صفقة انتقال حر 
ملدة 5 ســنوات، وجابرييل دي ســوزا، ومعهما 
املغربي سفيان بوفتيني.. وجدد النادي تعاقده 
مع البرازيلي اوليفيرا، قبل ســفر الفريق، إلى 
معسكره اخلارجي في هولندا، والذي وصل إليه 
الفريق أمس.. ويستمر املعسكر اخلارجي حتى 
يوم 10 آب املقبل، اســتعدادًا للموسم املقبل، 
يخوض خاله الفريق عددًا من املباريات الودية.

ويسعى الوصل، إلعادة بناء فريقه للمنافسة 
بقوة على ألقاب املوســم املقبل، والعودة إلى 
منصات التتويــج الغائب عنهــا الفريق منذ 

سنوات طويلة.

القاهرة ـ وكاالت:
توج منتخب مصر لشــباب كرة السلة حتت 
18 عامــا بلقب البطولــة العربية بعد فوزه 
على نظيره اجلزائــري، بنتيجة )76 - 64(، في 
املباراة التي أقيمت علــى صالة نادي الزهور، 
مســاء اخلميس.. وقدم منتخب مصر بقيادة 
مدربه عمرو أبو اخلير مباراة قوية منذ البداية، 
ومتكن الفراعنة من احلفــاظ على تقدمهم 

طوال أحداث اللقاء تقريبا وحتى النهاية.
وانتهــى الربــع األول بتقــدم منتخب مصر 
بنتيجــة )18 - 12(، قبــل أن يواصل تفوقه 
فــي الربع الثاني الذي انتهى بتقدم شــباب 
الفراعنة بنتيجة )34 – 26(.. وواصل املنتخب 
املصري تفوقه في الفترة الثالثة بنتيجة )55 
- 45(، واستمر التفوق في الفترة الرابعة التي 
انتهت بفوز مصر بنتيجة )76 – 64(.. وحصد 
العب املنتخب املصري محمد أحمد الشهير 
ب«تيفــا« جائزة أفضل العب فــي البطولة 
العربية بعد األداء املميــز الذي قدمه طوال 

أحداث البطولة.

السويسري سيفيروفيتش 
إلى غلطة سراي

الوصل يتعاقد مع 
الغيني جوميز

سلة مصر تتوج بلقب 
البطولة العربية للشباب

لقاء سابق بني ريال مدريد وبرشلونة

العواصم ـ وكاالت:
ماني  ســاديو  السنغالي  تّوج 
بجائزة أفضل العب في إفريقيا 
بعــد منافســة شــديدة مع 
والنجم  ميندي  إدوارد  مواطنه 
املصري محمــد صاح.. ولعب 
ماني املنتقــل مؤخراً إلى بايرن 
رئيســاً  دوراً  األملاني  ميونيــخ 
الســنغال  منتخب  قيادة  في 
صاح  بقيادة  الفراعنة  لهزمية 
اإلفريقية  األمم  نهائي كأس  في 
"الكاميرون 2021" ثّم في الدور 
احلاســم املؤهل إلــى نهائيات 
كأس العالــم املقررة في قطر 

نهاية العام احلالي.
وضمــت القائمــة النهائيــة 
والتي  للجائــزة  للمرشــحني 

لكرة  اإلفريقي  االحتــاد  أعلنها 
القــدم صبــاح األربعاء صاح 
مرمى  حارس  جانب  إلى  وماني 
تشيلسي واملنتخب السنغالي 

إدوارد ميندي.
هذا  السنغال  تفّوق  وأســهم 
العــام بإعطــاء مانــي بعض 
في  للفوز  اإلضافيــة  احلظوظ 
السباق نحو لقب أفضل العب 
الذي سبق أن أحرزه مرة واحدة 
عــام 2019 ليصبــح أول جنم 
من بايرن ميونيــخ األملاني يتم 
اختياره كأفضل العب كرة قدم 
إفريقــي.. وفاز صــاح باجلائزة 
2017 و2018، قبل  العامني  في 
أن يتمكن مانــي من الفوز في 

العام التالي.

نيويورك ـ وكاالت:
عــنّي بروكلــني نتــس اخلميس 
ستيف  السابق  الكندي  الاعب 
ناش، املتــوج مرتني بلقب أفضل 
العــب فــي دوري كرة الســلة 
مدربا  للمحترفــني،  األميركــي 
للفريق الــذي يضم في صفوفه 
النجمني كيفــن دورانت وكايري 

جتربته  نــاش  إيرفينغ.ويخــوض 
خمســة  بعد  كمــدرب  األولى 
أعوام أمضاها منســقا لتطوير 
الاعبني مع فريق غولدن ستايت 
منصب  شــغل  كمــا  ووريــرز، 
أحرز  الذي  للفريق  االستشــاري 
 2015( مــرات  ثاث  الدوري  لقب 
األدوار  فــي  و2018(  و2017 

النهائية اخلمســة األخيرة التي 
خاضها على التوالي.. وعلق ناش 
(46 عاما( قائا »كنت أدرك جيدا 
عندما  التدريب  إلى  أني سأحتول 
يحني الوقت املناسب، وأنا سعيد 
لتمكني من العمل مع مجموعة 
والطاقم  الرائعني  الاعبــني  من 

الفني املوجود في بروكلني«.

ناش مدربا لبروكلين نتس بدوري سلة أميركا

ميونيخ ـ وكاالت:
حصل األملاني مايكل شــوماخر، 
ســيارات  ســباقات  أســطورة 
الدولة  جائــزة  علــى  فورموال1، 
الراين  والية شــمال  من  األملانية 
ويستفاليا، أكبر الواليات األملانية 
من حيث عدد السكان، وفي ظل 
العالم ســبع مرات  ابتعاد بطل 
في سباقات ســيارات فورموال1، 
والبالــغ من العمــر 53عاما، عن 
أعني اجلماهير منذ تعرضه حلادث 
تزلج خطير في كانون األول 2013، 
تســلمت زوجته كورينــا وابنته 
جينا اجلائزة فــي حفل أقيم في 

مدينة كولونيا األملانية.
وغاب عن احلفل الســائق األملاني 
مايكل  ميــك شــوماخر، جنــل 
في  يشــارك  الــذي  شــوماخر، 
العالم لسباقات سيارات  بطولة 
فورموال1، بســبب شــعوره بأنه 
ليس على ما يرام.. وحتدث هندريك 
الوالية،  رئيس حكومة  فوســت، 
»نكرم  قائا  مايكل شوماخر  عن 
اليوم رجًا ال يبــرز فقط إلجنازاته 
الرياضية. لكن قبل كل شــيء ، 
نشيد مبايكل شوماخر مبا يتجاوز 

السباقات واألضواء«.
بشــوماخر  فوســت  وأشــاد 
كشــخص »صاحب قلــب كبير 
وكان دائمــا مــا يشــغل ذهنه 
التفكير في اآلخرين«، مســلطا 

الضــوء على تبرعات شــوماخر 
وعائلته لضحايا تســونامي عام 
العام  وفيضانات  آسيا  في   2004
املاضــي في والية شــمال الراين 
احمليطة  واملناطــق  ويســتفاليا 
بها.مــن جانبه، أثنى الفرنســي 
الذي عمل مديرا لفريق  تود،  جان 
فيراري لفترة طويلة، حينما كان 
شوماخرا سائقا في الفريق، كما 
الســابق  التنفيذي  الرئيس  كان 
)فيا(،  للســيارات  الدولي  لاحتاد 
على مسيرة شوماخر احلافلة مع 

اللعبة.
وقال تــود »من خــال انتصاراته 

ظــروف  مــن  ارتقــى  وجناحــه 
مواطن حقيقي  إلــى  متواضعة 
فــي العالم عمل بشــكل وثيق 
مع أناس مــن ثقافات مختلفة«.
وأضاف »لكنه لم ينس أبًدا مكان 
 30 - على بعــد حوالي  جــذوره 
كيلومتــرًا من هنــا - وظل دائًما 
متواضعا رغم كل اإلشادات التي 
»إنني  تــود:  بها«.وشــدد  حظي 
فخور بصداقتــي ملايكل، وأفتخر 
للغاية بأن لدي صداقة وثيقة مع 
عائلته«، واصًفا عائلة شــوماخر 
بأنهــا »مصدر إلهــام لكثير من 

األشخاص«.

السنغالي ماني أفضل العب 
في إفريقيا لعام 2022

األسطورة شوماخر يتسلم
 جائزة الدولة األلمانية

ماني
شوماخر
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شباب الطائرة يفوز على 
اإلمارات في غربي آسيا 

السلة ينظم منافسات 
3×3 للسيدات

الجنسية بطل أندية الدرجة 
األولى لكرة الناشئين 

الروماني كاتالين 
ينضم لزاخو

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز منتخب شباب العراق لكرة الطائرة، أمس، على 
نظيــره اإلماراتي في مباراتــه الثانية التي خاضها 
في بطولة غربي آســيا والتي جرت مبدينة القطيف 
الســعودية.وحقق املنتخب الشبابي العراقي أولى 
االنتصارات على حســاب املنتخب اإلماراتي بثالثة 
أشواط لشــوط وحيد بواقع )26-24( (17-25( (25-

14( (25-17( وذلك فــي ثاني مبارياته ببطولة غربي 
آســيا للشــباب.وكان املنتخــب العراقــي تعرض 
خلســارته األولى أمس األول أمام املنتخب البحريني 

في أولى مواجهاته بالبطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقــت مســاء أول أمــس في صالة الشــعب 
اخلارجية، مباريــات بطولة اجلمهورية للســيدات، 
لفئة املتقدمات لكرة السلة، مبشاركة 10 فرق من 
مختلف احملافظات العراقية.. ومت تقسيم الفرق على 
مجموعتني، كما مت تســجيلها على منصة االحتاد 

.X 3 3 الدولي لكرة السلة
وقالت وســن حنون، عضوة االحتاد املركزي للســلة 
ومسؤولة اللجنة النســوية، في تصريحات نقلها 
املكتب اإلعالمــي لالحتاد: »الهدف من إقامة بطولة 
اجلمهورية للنســاء هو تنشــيط اجلانب النسوي، 
وكذلك اختيــار أفضل الالعبات الالتي ســيمثلن 

املنتخبات الوطنية في البطوالت املقبلة«.
وأضافــت: »مت نصب امللعب اخلــاص بلعبة 3x3 مع 
كافة ملحقاته، من أجل االستعداد وتدريب الكوادر 
الفنية لبطولة غرب آســيا 3x3، التــي من املزمع 
إقامتها في العاصمة بغداد خالل الشــهر املقبل«.
يذكر أن االحتاد العراقي قرر مشــاركة كل محافظة 
بفريق واحد، باســتثناء السليمانية وأربيل ودهوك، 

حيث مت السماح لهم بخوض املنافسات بفريقني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج نادي اجلنسية الرياضي بطالً لدوري الناشئني 
لكرة القــدم ألندية الدرجة األولــى وجاء تتويج 
ناشــئي اجلنســية باللقب بعد ان خاض سبعة 
مباريــات تغلب فــي االولى على احلــدود بهدف 
لالشــيء فيما تغلب على الصناعات الكهربائية 
بثالثيــة نظيفة وتعادل مع نادي احلســني بهدف 

لكل منهما فيما فاز على املرور برباعية.
وفي مرحلة االيــاب تغلب على احلــدود بهدفني 
لواحد وخسر مع الصناعات بهدفني لهدف فيما 
تغلب فــي مباراته االخيرة على احلســني بثالثية 
نظيفــة وينتظر فريق اجلنســية البطل التتويج 
الرســمي من قبل االحتاد العراقي لكرة القدم في 

األيام املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نــادي زاخو تعاقده مع احملتــرف الروماني 
نيكــوال كاتالني، لتمثيله في املوســم املقبل. 
. وســبق أن لعب كاتالــني )23 عاماً( بصفوف 
املاضي..  الروماني في املوسم  أسترا جورشــو 
ومثل أيضا عددا من األنديــة الرومانية أبرزها، 
بليزه وسبورتول سناجوف ودينامو بوخارست.. 
ويعد كاتالــني، أول احملترفني الذيــن مت التعاقد 
معهــم بعد التوقيع مع اجلهــاز الفني بقيادة 
املدرب حمزة هادي ومســاعده الدولي السابق 
مصطفى كرمي.. وتسعى إدارة زاخو إلى التعاقد 
مع العبني آخرين، والعودة بقوة للمنافسة على 
اللقــب احمللي بعد تدهور النتائج في املوســم 

املنقضي.

متابعة ـ الصباح الجديد:

اســتهل منتخبنــا الوطني لفئة 
الشــباب بطولة كأس العرب حتت 
20 عاما اجلارية احداثها في مدينة 
ابها في اململكة العربية السعودية 
من  بهدف  موريتانيا  امام  باخلسارة 
دون رد اتى في الدقيقة 86 من ركلة 
حرة مباشــرة بامضاء الالعب أعل 
حسني سي، في املباراة التي أقيمت 
مساء امس في ملعب نادي ضمك.. 
الثانية  مباراته  منتخبنا  وسيلعب 
اخلامســة من مساء  الساعة  في 
يوم بعد غــد الثالثاء امام منتخب 
الســعودية في ستاد مدينة األمير 
ســلطان بن عبد العزيز الرياضية، 
وكان األخضــر الســعودي فاز في 
مباراتــه األولــى علــى منتخــب 

موريتانيا بهدفني نظيفني.
وتضيــف مدينة أبها منافســات 
عامــا   20 حتــت  العــرب  كأس 
مبشــاركة 18 منتخبــا مت توزيعها 
بــني 6 مجموعات، ضمــت األولى 
العــراق والســعودية وموريتانيــا 
والثانيــة األردن واإلمــارات واليمن 
وليبيا  ولبنــان  اجلزائــر  والثالثــة 
والسودان وسلطنة  والرابعة مصر 
وجيبوتي  تونس  واخلامســة  عمان 
املغــرب  والسادســة  والبحريــن 

والسودان وفلسطني.

الوطني في بطولة رباعية  
باألردن 

القدم،  لكــرة  األردني  االحتــاد  أجنز 
ترتيبات تضييــف وتنظيم بطولة 
ودية رباعية، في شهر أيلول املقبل، 
مبشــاركة النشــامى إلــى جانب 
العراق وسلطنة ُعمان وسوريا، في 

لالســتحقاقات  التحضيرات  إطار 
املقبلة.. وتقام البطولة خالل املدة 
مــن 19 إلى 27 أيلول في العاصمة 
املعتمدة،  الفيفا  أيام  عمان، ضمن 
ويتطلــع االحتاد مــن خاللها، إلى 
رفع مســتوى جاهزية النشــامى 
وفــي  املقبلــة،  لالســتحقاقات 
مقدمتهــا خوض كأس آســيا في 
العام املقبل 2023، إلى جانب إتاحة 
الفرصة للجماهير األردنية، ملتابعة 
ومــؤازرة املنتخب الوطني األول من 

املدرجات.

البطولة،  ونظام  وبحســب جدول 
يخوض النشــامى املواجهة األولى 
في 23 أيلول أمام املنتخب السوري، 
ويلتقــي العــراق مع ُعمــان على 
الطرف اآلخر، على أن يشهد يوم 26 
من الشهر ذاته لقاء حتديد البطل 
املباراتني،  الفائز مــن  والذي يجمع 
إلى جانــب مواجهة حتديد صاحب 

املركز الثالث.

دوري الكرة املمتاز مطلع تشرين 
أول 

القدم،  املركزي لكــرة  قرر االحتــاد 
اعتمــاد آليــة الدوري للموســم 
نظام  2022-2023 حســب  املقبل 
املســابقات لعام 2020/2021  من 
والذي  والهبــوط  الصعــود  حيث 
ســيكون دورياً عاماً من مرحلتني، 
وينطلق في األسبوع األول من شهر 
تشــرين األول املقبل مع االشتراط 
على تطبيــق معاييــر التراخيص 

بصورة جيدة.
جاء ذلــك في االجتماع الذي عقده 
وزير الشباب والرياضة رئيس االحتاد 

عدنــان درجــال، مع رؤســاء أندية 
الــدوري املمتاز، وحضــر االجتماع، 
يقول البيــان، أعضــاء االحتاد غامن 
عريبي وفراس بحــر العلوم وخلف 
جالل وكوفند عبــد اخلالق، واألمني 
العام لالحتــاد محمد فرحان.. ونقل 
البيتان عن درجــال قوله: إن االحتاد  
التراخيص  معاييــر  بتطبيق  ملزٌم 
للدوري املمتاز  املقبل ودوري الدرجة 
األندية  اعتماد مشاركة  األولى مع 
التي ستتخطى معايير التراخيص 
للموســم اجلديد، علــى أن يكون 

تطبيق دوري احملترفني في املوســم 
مبيناً   ،2024-2023 املقبــل  بعــد 
أن االحتاد ســيعتمد تطبيق نظام 
املســابقات لعام 2020-2021 ، أما 
املوســم املقبل فســيعتمد على 

إعداد الئحة جديدة.
واشار درجال إلى أن تطبيق معايير 
التراخيص وعدد فرق الدوري املمتاز 
البــد أن ال يتعــارض مــع النظام 
األساســي، مضيفــاً أن اجتمــاع 
الهيئة العامة الحتاد الكرة سيعقد 
نهايــة العام احلالي، وســيتضمن 
تعديل النظام األساسي على وفق 
آلية دوري احملترفني.. وأشــار إلى أن 
العمل بالتراخيص سينطلق أمس، 
بل  األندية  الهدف ليس إقصاء  وإن 
بالعكس سنعمل مع األندية على 
تذليل الصعوبــات التي تعترضها 
والتحديات التــي تواجهها لإليفاء 

مبتطلبات التراخيص.
وأوضــح أن الدوري املمتاز يشــهد 
نســبة مشــاهدة عالية وحضوراً 
جماهيريــاً غفيــرا، وهو مــا يعزز 
شــراكات  لعقد  مســعانا  مــن 
مــع الدوريات العامليــة، فضالً عن 
تسويق اسم الدوري، وهذا ما نعمل 
املالية  اإليــرادات  لتعزيز  اآلن  عليه 
تعود على  الفائدة  وبالتالي  لالحتاد، 
األندية،  مشــيراً إلى ان احتاد الكرة 
سينضم عقداً موحداً وفق املعايير 
الدوليــة سيرســل لألندية حلفظ 
االتفاق  ومت  واألنديــة،  الالعبني  حق 
على أن يكون توقيــع الالعبني مع 
األندية لســنتني متتاليتني.. ووعد 
درجال، بالعمل على توفير منظومة 
الفار في عدد مــن املالعب وتذليل 
الصعوبات التي تواجه عمل األندية 
ألجل ظهورها مبستوى فني مميز في 
منافسات الدوري للموسم املقبل.

منتخبنا الشبابي يستهل كأس العرب بالخسارة امام موريتانيا 
االسود يفتتحون بطولة األردن الرباعية بلقاء سلطنة عمان 

منتخبنا الشبابي في لقاء أمس امام موريتانيا

تقرير 

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:

رعــت وزارة الشــباب والرياضة مســاء 
االربعاء املوافق 20 متوز اجلاري مهرجان يوم 
الطفل العراقي حتت شــعار ) الطفولة 
استثمار في مستقبل االجيال( بالتعاون 
مع هيئــة رعايــة الطفولة فــي وزارة 
العمل والشــؤون االجتماعية ومنظمة 

اليونسيف.

حضور رسمي وجماهيري
احلفل الذي ضيفته دائرة شؤون االقاليم 
واحملافظات/ قاعات اجملمع الوزاري / املدينة 
الشبابية  شهد حضورا واسعا رسميا 
وجماهيريا واهالي الالعبني املوهوبني بدأ 
بعزف النشــيد الوطني مع قراءة سورة 
الفاحتة ترحما على شــهداء العراق، ثم 
والرياضــة عدنان  الشــباب  وزير  كلمة 
درجال اكد فيهــا مواصلة الوزارة لدعم 
الطفولــة وتعزيز دور جيل املســتقبل، 
كما اشــاد بالتعــاون املثمر مــع وزارة 
العمل والشــؤون االجتماعية ومنظمة 

اليونسيف.
كما القى وكيل وزارة العمل والشــؤون 
وممثلة  باملناســبة  كلمة  االجتماعيــة 
دور  ثمنت  ايضــا  اليونســيف  منظمة 
الوزارة في رعاية املهرجان وامللتقيات التي 
ازدان املهرجان  تعنى بالطفولة..  كمــا 
املوهوبني  مــن  للعزف  فواصــل  بتقدمي 
االناشــيد  والقاء  والعزف  باملوســيقى 

الوطنية التي تعنى بحب العراق.

معرض الرسم واالعمال اليدوية
ملتابعة  الضيوف  برفقــة  الوزير  وجتول 
معــرض الرســم واالعمــال اليدوية 
للوزارة  التابعة  الشــبابية  للمنتديات 
وكذلــك قام بجولــة ملركــز موهبة 
منافســات  لعبوا  الذين  الطاولة  كرة 
ودية مشــتركة، وشــكلت كشــافة 
موهبة مركــز املوهبــة الرياضية في 
مدينة بســماية فريقا منظما ترحيبا 
بالضيــوف.. الوزيــر واحلضور اشــادوا 
بامكانات املوهوبني..  ثم اكمل احلضور 
جوالتهــم واطلعوا على اســتعراض 
واجلمناســتك  التايكواندو  ملوهوبــي 

واملالكمة، فقد ثمن الوزير دور الالعبني 
املوهوبني ومالكاتهم التدريبية واحلرص 
علــى االرتقاء باملؤهــالت الفنية جليل 

الغد.

جمناستك إيقاعي 
كما قدمت مدرسة »االفذاذ االبتدائية« 
في مديرية تربيــة الكرخ االولى عرضا 
جميــال في اجلمبــاز االيقاعــي لـ 25 
تلميذة  باشــراف  املدربات« زينة عبد 
احلسني ود. ســناء ربيع ود. ماجدة عبد 
االله«.. وحاز العرض على اشادة احلضور 
للتلميذات  رائعــة  فواصل  تقدمي  بعد 

بنسق عال ودقيق.

الذكاء العلمي
كمــا شــهدت قاعــة كرة الســلة 
الذكاء  اقامة مســابقة  للموهوبــني 
العلمي باشراف دائرة الرعاية العلمية، 
مبشاركة واسعة وحضور كبير، واشرف 
على املســابقة مدير عام دائرة الرعاية 
العلمية د. احمد سعد عليوي، وسبق 
للدائرة ان نظمت العديد من الفعاليات 

التي تعنى بــدور العلم وتطوير قدرات 
الشباب.

جهود كبيرة 
هذا واســتنفرت دائرة شؤون االقاليم 
والرياضة  وزارة الشباب  واحملافظات في 
بــدءاً مــن املديــر العام طالــب جابر 
املوســوي ومعاونيه واملوظفني وقسم 
املوهبة الرياضية بــإدارة الكابنت عامر 
طالــب، جميــع اجلهــود فــي تهيئة 

مستلزمات اجناح احلفل.
اجلدير بالذكر ان دائرة شــؤون االقاليم 
واحملافظــات حتتضــن قســم املوهبة 
الرياضيــة الذي يعد مصــدرا لالعبني 
االندية  نحــو  التدريبيــة  واملــالكات 
واملنتخبــات الوطنية، بفضل االعتماد 
على مــالكات إدارية وفنية خبيرة ومن 
اهــل التخصص االكادميــي واصحاب 
الشهادات العليا الذين يحرصون على 
الفعاليات  فــي  الالعبني  اجيال  اعداد 
لرعاية  الوطني  املركز  يحتضنها  التي 
تعزيز  على  ويعملون  الرياضية  املوهبة 

قاعدة االلعاب الرياضية في العراق.

الشباب والرياضة ترعى مهرجان يوم الطفل العراقي
ضيفتها قاعات دائرة شؤون االقاليم والمحافظات

استعراض مواهب التايكواندو ألهب حماس احلضور في مهرجان يوم الطفل العراقي

متابعة ـ الصباح الجديد:
منتظرعلي  املالكمــان  تأهــل 
لــوزن 51 كغم ويحيى هشــام 
لوزن 63،5 كغــم إلى دور نصف 
الكويــت  لبطولــة  النهائــي 
احداثهــا  اجلاريــة  الدوليــة 
19 منتخبا من العرب  مبشاركة 
وحقق  وأفريقيا،  وأوروبا  وآســيا 

منتظر الفوز في نزال امس على 
مالكم سعودي، في حني تخطى 

يحيى نظيره اإليراني.
وقــدم مالكمونا فــي البطولة 
مســتويات فنية عاليــة، حازوا 
فيها على إشــادة املشــاركني 
واللجنــة التنظيمية للبطولة 
التي تشهد مشاركة مالكمني 

مــن دول الكويت والســعودية 
واملغــرب وفلســطني واليمــن 
وســوريا  وقطــر  واالمــارات 
والبحرين وتايلند واوزبكســتان 
والصــني وقرغســتان وأملانيــا 
وأوكرانيــا وبلغاريا وهونغ كونغ 
وايــران إضافــة إلــى منتخبنا 

الوطني.

هشام السلمان *
احتفى قضاء الفهود في محافظة 
بالنســخة  العراق  قار جنوبي  ذي 
الثانيــة لتتويج بطل الســباحة 
الباراملبية  فــالح ناهض وتكرميه ، 
ان السباح فالح ناهض كان  يذكر 
قد حصل  على خمسة أوسمة ) 
ذهبية  و برونزية ( وذلك في بطولة 
ايران الدولية التي اختتمت مؤخرا 
وشــهد االحتفاء اقامة النسخة 
فالح  الســباح  لبطولة  الثانيــة 
ناهــض بكــرة القــدم ومت تقدمي  
الهدايا والدروع التذكارية للسباح 
احملتفــى بــه فضال عــن حضور 
شــخصيات رياضية وسياســية 

واعالمية .. يُشــار  الى ان تنظيم  
االحتفــاء كـــان عـــن طريـــق 

الكابتـن علـي زغير.
* مدير إعالم اجلنة الباراملبية

نور الجبوري
افتتحت يوم امس األول بطولة 
وزارة  برعاية  لالكادمييات  العراق 
املتمثلة  والرياضــة  الشــباب 
بالدكتــور جنــم عبد مطشــر 
مديــر اكادمييات العراق وحضور 
مميز للمحاضر االســيوي حميد 
مخيــف ومن بــني االكادمييات 
متيزت اكادمييــة الريادة العاملية 
بجهود املالك التدريبي واملواهب 
املتميــزة وابرز النتائــج  الفوز 
في املبــاراة االولى ضد اكادميية 
 ..0_  1 بنتيجــة  اســبانيول 
اكادميية  فــازت  الثانية  واملباراة 
الريادة ضد االكادميية النرويجية 
بنتيجة 3_1، وفــوز ايضا على 
اكادمييــة ابــو غريــب بنتيجة 

كبيرة  7_1.
وحتدث الكابنت حســني عالء ان 
االكادميية  مشاركة  من  الهدف 
هــو التحضيــر للمشــاركات 
الدوليــه واعــداد االعبني اعداد 

جيد من حيث االحتكاك بالفرق 
املشــاركة، ومتنــى لالكادمييةه 
كل التوفيق بهــذه االجناز الذي 
يقدمه املالك التدريبي من حيث 

االعداد اجليد واملستمر .

إعالم اتحاد كرة اليد
يتواصــل ولليــوم اخلامس على 
التوالــي املعســكر التدريبــي 
للناشــئني  الوطني  ملنتخبنــا 
وعلــى قاعــة املرحــوم لطيف 
السليمانية  محافظة  في  امني 
فــي  للمشــاركة  اســتعداد 
التاســعة  البطولة اآلســيوية 
والتي ســتقام في  اليــد  لكرة 
اململكة البحرينية خالل املدة 20 

لغاية 31 آب املقبل.
الكابنت  املنتخب  وأكد مشــرف 
منهاج  تنفيذ  ان  اجلــاروش  رضا 
املعســكر يســير بصورة جيدة 
واندفــاع كبير من الالعبني ووفق 
ماخطط لــه املــالك التدريبي، 
وأضاف اجلاروش ان املنتخب أجرى 
التدريبية  الوحــدة  اليوم  صباح 
كلية  ومســبح  قاعــة  علــى 
التربية البدنيــة وعلوم الرياضة 

فــي جامعة الســليمانية التي 
( على  واملســبح  ) اجلم  تخللت 
أمل ان يخوض منتخبنا الوطني 
عصر أمس مبــاراة ودية مع نادي 

السليمانية لكرة اليد.
وبــدوره قــدم الســيد اجلاروش 
عميد  إلــى  وتقديــره  شــكره 
ومعاون الكلية لوضعهم جميع 
منشــأت اجلامعة حتــت تصرف 

االحتاد املركزي لكرة اليد.

إعالم اللجنة األولمبية
حدد املكتب التنفيذي للمجلس 
األوملبي اآلســيوي اليوم الثالثاء 
موعــداً جديداً ملنافســات دورة 
بنسختها  األســيوية  األلعاب 
التاسعة عشر، واملقررة إقامتها 
الصينية. هانغتشو  مدينة  في 
أعلن ذلك اليــوم رئيس اللجنة 
العراقية،  الوطنيــة  األوملبيــة 
التنفيــذي  املكتــب  عضــو 

اآلســيوي  األوملبي  للمجلــس 
األســتاذ رعد حمــودي، قائالً ان 
اآلســيوية  الدورة  منافســات 
هانغتشو  مدينة  في  ســتقام 
الثالث  إبتداًء مــن  الصينينــة 
والعشــرين مــن شــهر أيلول 
الثامن  وتستمر فعالياتها حتى 
من شهر تشرين األول  من العام 

.2023
وكان من املقــرر أن تقام الدورة 

اآلسيوية خالل املدة من العاشر 
والعشــرين  اخلامــس  وحتــى 
العام  مــن  أيلــول  من شــهر 
احلالي، لكــن املكتب التنفيذي 
اآلســيوي  األوملبي  للمجلــس 
إتخذ في السادس من شهر آيار 
املاضي قراراً بتأجيلها إلى العام 
جائحة  تفشي  بســبب  املقبل 
كوفيد 19 في جمهورية الصني 

الشعبية.

ناشئة اليد يكثف االعداد للبطولة اآلسيوية

المجلس األولمبي اآلسيوي يحدد موعدًا 
جديدًا أللعاب آسيا 19 في هانغتشو

مالكمان عراقيان إلى نصف
نهائي بطولة الكويت

قضاء الفهود يحتفي للمرة الثانية 
ببطل السباحة فالح ناهض  

اكاديمية الريادة العالمية تحقق نتائج 
متميزة في بطولة العراق 

فالح ناهض يتسلم جائزته

اكادميية الريادة العاملية
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في العام العاشــر للهجرة وََفَد على الرسول 
)ص( لفيٌف مــن نصارى جنــران يضم بعض 
أشرافهم ، ويضم ثالثة اشخاص ِمْن كبارهم 

وهم :
العاقب : وهو أميرُهم وصاحب مشــورتهم 

واسمه عبد املسيح 
والسّيد : واسمه االيهم وهو صاحب رحلهم 
واألسقف : ابو حارثة احلصني بن علقمة وهو 

احلَْبر األكبر فيهم وصاحب املنزلة الرفيعة .
وكان هذا ممن يُحبُّ الرســول )ص( ويؤمُن به  

لكْن بشكٍل خفيِّ غير معلن.
--2

وكان وصولهم عصراً ، وهم يرفلون بالديباج 
في َمْظَهٍر ُمثير لم يســبقهم به أحد، وحني 
سّلموا على الرسول )ص( لم يرّد عليهم ولم 
يكلمهم وهذا اإلعراُض دعاهم للتساؤل عن 
أســرارِِه ، وقد أوضح اميــر املؤمنني علي )ع( 

السبب حني قال :
" أرى أْن يضعوا حللهم وخواتيمهم " ففعلوا 

وعادوا الى الرسول )ص( فرّد سالمهم وقال :
" والذي بعثنّي باحلق لقد أتوني في املرة االولى 

واّن ابليس مَلََعُهم "
ثم سأله االسقف :

ما تقول في السيد املسيح يا محمد ؟
قال :

هو عبد اهلل ورسولُه 
قالوا :

فهل رايَت قط إبَْناً دوَن أٍب ؟
فنزل قوله تعالى :

) اّن مثل عيســى عند اهلل كمثل آدم َخلَقه 
من تراب ثم قال له ُكْن فيكون (

آل عمران / 59
وطالت املناظرة وجلّوا في اخلصومة فنزل قوله 

تعالى :
) فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا نــدُع أبناِءنَا وأبناءكم ونســاءنا 
ونســاءكم وأنفَسنا وانفَســكم ثم نبتهل 

فيجعل لعنة اهلل على الكاذبني (
آل عمران / 61

وحينها قالوا للنبي )ص( :
نباهلَُك غداً وانصرفوا 

وفي الصباح :
أخذ الرســول )ص( بيد احلســن واحلســني ) 
عليهما الســالم ( وبَــنْيَ يديه علــّي ) عليه 
السالم ( وتتبعه الزهراء البتول فاطمة )عليها 

السالم( ثم خرج بهم من املدينة للمباهلة 
وتقدم رسول اهلل وجثا على ركبتيه ،

فقال ابو حارثه :
جثا واهلِل كما جثا االنبياء للمباهلة 

ثم انكفا راجعا .
فقال له السيد :
الى اين تذهب ؟

قال :
" اني ألرى وجوها لو ســألوا اهلَل أْن يُزِيَل َجَبال 

عن موضعه ألزاله ،
فال تباهلوه فتهلكــوا وال يبقى نصرانيٌّ على 

وجه األرض "
ثم ان ابا احلارثة تقّدم وقال :

يا أبا القاسم :
انــا ال نباهلــك ولكْن نصاحلــك، فصاحلهم 
رسول اهلل )ص( في رواية على ألف مثقال من 
الذهب يؤدي نِْصُفها في احملّرم والنصف اآلخر 
في رجب، وعلى ألفْي حلٍة نفيســه ســنوياً 

قيمة كل حلة اربعون درهماً .
 وعليهم فــي كّل حرب ثالثــون درعاً وثالثون 
سنانا وثالثون فرســا يعطونها عارية، وكتب 

لهم بذلك كتاب مصاحلة ثم انصرفوا 
وبعد مدة قصيرة قدم الســيد والعاقب الى 

رسول اهلل )ص( وأسلما .
أقول :

لقد دعــا النبي )ص( أهل بيته الذين طهّرهم 
اهلل تطهيراً دون غيرهم ِمَن املســلمني، في 
داللة واضحة على عظمة شأنهم عند اهلل ، 
وكونهم حجج اهلل على اخللق، وكشف اهلل 
ة ومت النصر  بهم وبأنوارهم عن االســالم الُغمَّ
املؤزر واحلمد هلل رب العاملني ومتت املباهلة في 
الرابع والعشرين من شــهر ذي احلجة احلرام 

عام 10 هـ .
أقول :

ان عليا )ع( هو نفس الرسول )ص( بنص القرآن 
وجاء هذا التأكيد القرآنــي بعد أيام من أخذ 
البيعة باخلالفة ألمير املؤمنني )ع( من املسلمني 
في 18 ذي احلجة من العام العاشر نفسه في 
اجلحفة ، وهذا مالم ينتبــه له الكثيرون مع 
أنه في غاية األهمية لسالمة مسار الرسالة 

وأبنائها بعد وفاة الرسول )ص( .
وقد قال الشــاعر عبد الباقي العمري رحمه 

اهلل :
املرتضى للمصطفى نَْفُسه 

وُقْل تعالوا فيه نٌَص َجلِي 
واحلســنان )ع( إبناه وفاطمة الزهراء )ع( ابنُته 
وبضعته الطاهرة الزكية وجدير باملســلمني 
وتوقيرها  العظيمة  الذكــرى  االحتفاء بهذه 

واستيعاب معانيها وداللتها .

ماذا تعرف عن 
المباهلة ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

حاوره سمير خليل:
املهن  مــن  العــود،  آلــة  صناعــة 
النــادرة واملتفردة كونهــا تعني بآلة 
أبرز  وتعد من  موسيقية مشــهورة 
اآلالت املوســيقية، هــذه الصناعة 
تقف عند اشــخاص معدودين ألنها 
تتطلب مهارات خاصة ال ميتلكها اال 
بعض احلرفيني الذين ميتلكون حســا 

موسيقيا شفافا.
في أحد محال صناعة العود املعروفة 
في بغداد كنا ضيوفا على الســيد 
يوســف العواد وهو من صناع العود 
املعروفني في عاصمتنا احلبيبة وعلى 
مســتوى البالد، احملل كان عبارة عن 
ضيفنا  املوســيقية،  لآلالت  متحف 
حتدث اوال عن ولوجــه عالم صناعة 

العود فقال:
منــذ العام 1979 وانــا صبي صغير 
بعمر 13 سنة كنت اتردد على محل 
جيراننا العواد املعروف محمد فاضل، 
طرح علي فكــرة العمل معه وبعد 
موافقة عائلتي التحقت بالعمل في 
محلــه ولم افارقه ابــدا حتى وفاته 
 ،2002 رحمه اهلل ودفنه بيــدي عام 
ورغــم ان عملي في هــذه الصنعة 
جاء عن طريق الصدفة اال انني اليوم 
بالنسبة للعزف  بالذهب،  ابادلها  لن 
فانا اعزف من باب الهواية ولم اصل 
ملرحلة االحتراف، حتى استاذي رحمه 
اهلل كان يعزف كهــاٍو، وكان عندما 
يراني اعزف كان يقول لي نحن صناع 
عود ولسنا موســيقيني، لذلك ترك 
اثــرا في نفســي باننــي صانع عود 
افتحته  ولست عازف عود، هذا احملل 
عام 1997 بعــد ان تركت العمل في 
بسبب  فاضل  محمد  استاذي  محل 
ابنه لكنني كما ذكرت  مشاكل مع 

لم اتخل عنه حلني وفاته".

*وماذا تصنعون من آالت موسيقية 
عدا العود؟

انا اليوم اصنــع االالت الوترية، كما 
االالت  كل  بتصليــح  اقــوم  اننــي 
منها،  الكهربائية  عدا  املوســيقية 
اســتاذي محمد  مع  عندما كنــت 
فاضل كنا نصنع العود واساعده في 
اجلوزة  آلة  وكذلــك  القانون  صناعة 
والربابــة، امــا الكمان فلــم نعمل 
العراق  مســتوى  فعلى  بصناعتــه 
يوجد اثنان مــن صناع الكمان فقط 
هما نبيــل هاني من بغــداد وكاكه 
برهان في الســليمانية واالول اليوم 
يقطــن الســويد ويصنــع الكمان 

والتشيلو بطريقة احترافية جدا".

*وماهي املــواد الداخلة في صناعة 
العود؟

االخشاب املســتخدمة في صناعة 
العود معروفة، االولى هي السيسم 
اجلوز  خشــب  بعده  يأتــي  الهندي، 
العراقي، ثم خشب الليمون والنارجن، 
أحــب ان اذكر ان صانــع العود عادة 
مايعمل لوحده واليقبل معاونة أحد 
وبالنســبة لضبط آلة العود واوتاره 
)الدوزان( فانا اســتعني باملوسيقيني 
يترددون على محلي  الذين  والعازفني 
طوال اليوم، العود قياســات ألتقبل 
اخلطأ وتعلمت هذه القياســات من 

استاذي محمد فاضل".

*وماذا عن عملية البيع؟ملن تبيعون 
بضاعتكم؟

نحن اسماء معروفة في سوق اآلالت 
املوسيقية وفي صناعة العود جتديدا، 
وصناع العود في العــراق معدودين، 
الفنون  نبيــع لطلبة معهــد  نحن 
النغمية،  الدراسات  اجلميلة ومعهد 
اضافة للفنانني واناس عاديني يبغون 
تعلم العزف علــى آلة العود وهؤالء 
بــدأوا يتجهون نحو العود الســوري 
والتركي بسبب فرق االسعار، فالعود 
العراقي ال يقل سعره عن اخلمسمائة 
دوالر، بينما نظيره السوري او التركي 
ال يتجــاوز ســعره 170 دوالرا او 175 
دوالرا ولكــن اجلودة بالتأكيد تختلف 

بني ما نصنع وما يصنعون".
ويضيــف: ولألمانة العود الســوري 
حاليا ممتاز الصناعة ورخيص وسوريا 
مشهورة بصناعة آلة العود، لديهم 
صانع ماهر اسمه عبدة نحات والذي 
يعتبر أشــهر صانع عود في العالم 
بجانب استاذي محمد العواد، والعود 
الــذي يصنعه نحات غــال جدا، اما 
خير دليل على جودة العود الســوري 
هو ان املوسيقار الكبير الراحل فريد 
االطرش كان يعزف على عود سوري، 
نحن نســتورد اآلن العــود من مصر 
وتركيا وسوريا واليقف استيرادنا عند 
العود فقط بل ميتد لآلالت املوسيقية 

االخرى".

وكيف هو حال مهنتكم اليوم؟ كم 
عدد محال صناعة العود في البالد؟

حالنا ليــس بخير، مهنتنــا تتراجع 
بســبب الظروف التي مررنا بها منذ 
العــام 2003 وخاصــة خــالل فترة 
وفتــرة عصابات  الطائفي  العنــف 
داعــش االرهابيــة، وبعــد عمليات 
التحرير انتعشت املهنة قليال ولكن 
االورغ بدأ يختزل اصوات آالت عديدة، 
حســب علمي فان محــال صناعة 
العود في بغداد إثنا عشر محال وفي 
البصــرة ثمانية وواحــد في دهوك، 
اما محال بيع اآلالت املوســيقية في 
بغداد فال تتجاوز العشــرة واثنني في 

البصرة".

دروســا  او  دورات  تنظمــون  *هــل 
للموسيقى في محالتكم؟

كان االســتاذان مهنا هاشم الرجب 
وســعد العزاوي يتــرددان على احملل 
العزف لعــدد من  وكانــا يعلمــان 
احملل  يتــرددون على  الذيــن  الطلبة 
اضافة ألعداد مــن املتعلمني اضافة 
ألساتذة املوسيقى وكان احملل اشبه 
االستاذان  املوسيقي،  للدرس  بقاعة 
الرجــب والعزاوي افتتحــا مكتبني 
خاصــني بهمــا وتركا احملــل، االن ال 
توجد دروس للموســيقى بل بعض 
االصدقــاء يتــرددون علــى احملل من 
اجل العــزف والتمرين بســبب اجلو 

املوسيقي العام في احملل".

*هل من كلمة تود ان تقولها، ملن؟
مع االســف الدولــة ممثلة بــوزارة 
الثقافة ال تهتم بنا والتدعمنا، نحن 
ال منلك امكانية شــراء االخشــاب 
واملكائن ونعمل اليوم حسب الطلب 
مبعنى اننــا نهيئ املــواد بعد طلب 
الزبــون وإذا لم يتواجــد الطلب فال 
يوجد عمل، باملقارنة مع فترة ما قبل 
2003 فقد كانت وزارة الثقافة متتلك 
ورشــا لصناعــة العود حتــى انني 
املوسيقية،  الفنون  دائرة  في  تعينت 

املفروض بالوزارة ان تفتتح ورشــا 
لصناعــة العود كــون مهنتنا 

نادرة ومهمة".

يوسف العّواد: نفتقر للدعم 
الحكومي.. والمهنة في تراجع

أتقن صناعة اآلالت الوترية على يد أستاذه"محمد فاضل"

البصرة - الصباح الجديد:
أثمرت أشجار املوز األفريقي التي نقلت براعمها من مصر 
إلى العراق، للمرة األولى.  حيث يختلف هذا النوع عن املوز 

العراقي بقصر شجرته وحجم ثماره الكبير. 
وتزرع براعم شجرة املوز األفريقي في فصلني من السنة 

هما الربيع واخلريف، وميكن جني الثمار بعد 11 شهراً، حيث 
تثمر الشجرة عند بلوغها مترين. 

مدير شعبة األنسجة النباتية في مديرية زراعة البصرة، 
ظافر ناصر، قال انهم قاموا بجلب براعم هذا النوع من املوز 

بعد دراسات كثيرة، وحققوا النجاح بعد أربع سنوات.
ناصر أعرب عن استعدادهم للتعاون مع أي فالح يريد زراعة 

هذا النوع من املوز.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مساعد مؤسسة "سورة" السينمائية 

االيرانية هادي اسماعیلي عن التعاون الثقافي بني 
إيران والعراق، مشيراً الى عرض فيلم »هناس« في 

العراق والذي يتناول قصة حياة العالم النووي االيراني 
الشهيد »داريوش رضائي جناد« الذي استشهد أمام 

منزله وحضور ابنته الوحيدة التي تناثر دم أبيها على 
وجهها.

واكد اسماعيلي: ان مؤسسة " سورة " قررت 
املشاركة في املهرجانات السينمائية في دول منطقة 

الشرق االوسط اضافة الى الدول االسالمية.  
وشدد على أن هذه املؤسسة سجلت حضورا فاعال 

في خارج إيران من خالل انتاجها الفني واالفالم 
الهادفة التي عرضت في املهرجانات الغربية مثل 

"كان" و"برلني" و"فينيس" وكانت مشاركتها فرصة 
للتعريف باسم املؤسسة "سورة"، وهي تشارك حاليا 

في العراق بفيلم »هناس".
وأعرب »اسماعيلي« عن أمله بأن تصبح " سورة " 

شركة سينمائية كبرى في انتاج االفالم السينمائية 
كي تتعاون مع شركات الدول االسالمية وخاصة 

اجلارة.

للمرة األولى.. الموز 
األفريقي يثمر في البصرة

فيلم إيراني يتناول سيرة 
حياة العالم النووي "داريوش"

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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متابعة - الصباح الجديد:
املهندس،  ماجــد  الفنان  طرح 
أغنيته اجلديدة التي حتمل اسم 
"نومة الظالم" عبر تطبيق ديزر 

للموسيقى وموقع يوتيوب.
كتب  التي  األغنيــة  تتحــدث 
كلماتهــا منصــور الشــادي، 
بندر ســعد، عن سهو  وحلنها 
حبيبــه عنــه، برغــم ارتباط 

وتعبيره عن  به،  احملب  ســعادة 
حاجته إليه.

املهندس شــّوق  وكان ماجــد 
حســابه  عبر  لهــا،  جمهوره 
تطبيــق  علــى  الرســمي 
"إنســتجرام" وتقول كلماتها: 
نومة  وكبــر هالوســادة،  "نام 
الظالم عبادة، لو نساني اليوم 
قلبــك، اهلل ما ينســى عباده، 

أحبــك، بس  وتــدري كم  حب 
قلبــك اه يا قلبك، ما هو راضي 

يحس فيني".
يذكــر أن آخــر أعمــال ماجــد 
أغنيــة  الغنائيــة،  املهنــدس 
"أوكســجني" وأغنيــة "يا كرمي 
باجلفــا" من كلمات ســعيد بن 
مانــع، وأحلان املوســيقار طالل، 
وتوزيــع زيد عادل، وإشــراف عام 

منذر،  أبــو  خالد 
ســعيد  وإخــراج 

املاروق.
ومت تصوير العمل في دبي 
على مدار ثالثة أيام، نظرا 
واألحداث  املشاهد  لتنوع 
حــول  تتمحــور  التــي 
املشــاعر واألحاســيس 

الرقيقة بني احملبني.

"نومة الظالم عبادة".. جديد ماجد المهندس "نومة الظالم عبادة".. جديد ماجد المهندس 

بغداد - الصباح الجديد:
يعــود مــن جديــد عــازف العود 
املايسترو مصطفى زاير لينير ليالي 
بغــداد وميلؤها حلًنــا وطربًا، بحفل 
يوم  النجاح  موسيقي كبير تخلله 
اجلمعة املاضي حتــت عنوان "رحلة 
اوكســترا  فرقة  مع  البنفســج" 
الســالم للعود العراقــي، من على 
خشــبة مســرح الرشــيد وسط 
العاصمة بغــداد، بعد جناح حفله 
الســابق "لنــا احلياة" بنســخته 
الثانية في شهر كانون االول املاضي 
ومن على خشــبة مسرح الرشيد 

ايضا.
وعلى هامش احلفل حتدث مدير عام 
دائرة الســينما واملســرح الدكتور 
احمد حسن موسى قائاًل: شخصًيا 
وتكون  تبتهج  بغداد  وكأن  اشــعر 

مبتسمة عندما يكون هناك حفل 
تزهو  وبالتالــي هي  ارضهــا،  على 
وتكبر مبن يحبونهــا ويقدمون لها 
ما تستحقه، ونحن اليوم من دورنا 
وواجبنا االهتمــام بهذه الفعاليات 

الننا شركاء بتوثيق هذا العطاء.
وقد شــهد احلفل الفني الكبير 
ودبلوماســًيا  رســمًيا  حضورًا 
وجماهيريًــا كبيــرًا، جلهم من 
الراقي  الفــن  املتذوقــني لهذا 

استحســن  وقد  االصيــل.. 
املقطوعــات  احلضــور 
املوســيقية وتفاعــل معها 

بشكل كبير.

بغداد- الصباح الجديد:
شــاركت دار املأمون للترجمة والنشر 
بأكثــر مــن ١٥٤ عنوانــاً متنوعاً في 
معرضها ضمن جنــاح وزارة الثقافة 
الثالثة  الدورة  في  واآلثار  والســياحة 
عشــرة ملهرجان الغدير لإلعالم التي 

واختتمت  املاضــي  األربعاء  انطلقت 
الدولي  بغــداد  فــي معرض  اجلمعة 

استمر ثالثة أيام.
بني  الكتــب  موضوعــات  وتنوعــت 
والترجميــة  األلســنية  الدراســات 
واألعمال األدبية مــن قصص وروايات 

من  وغيرها  ومجاميع شعرية 
اإلصــدارات احلديثة املترجمة 
عن مختلــف اللغات، فضالً 
عن اجملــالت الدورية الصادرة 
باللغات العربية والفرنسية 

واإلجنليزية. 

١٥٤١٥٤ عنوانًا لدار المأمون في مهرجان الغدير الدولي لإلعالم عنوانًا لدار المأمون في مهرجان الغدير الدولي لإلعالم

"رحلة البنفسج" ..حفل موسيقي على خشبة مسرح الرشيد 
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