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بغداد - وعد الشمري:
صعد مناصرو واتباع التيار الصدري 
اعتصامهــم  فــي  مطالبهــم 
املفتوح داخــل مقر مجلس النواب 
اإلطار  تكليــف  احتجاجــا على   ،
التنســيقي حملمد شياع السوداني 
الى  بالدعوة  احلكومة،  بتشــكيل 
حل البرملان واجراء انتخابات جديدة.
وفيما ذكــرت مصــادر مقربة من 
الصدريني، ان »اتباع التيار لن يبرحوا 
مكانهــم إال بقرار مــن زعيمهم 
الســيد مقتدى الصدر أو من وزيره 
صالح محمد العراقي«  ، افاد نائب 
مستقل بأن اتباع التيار يريدون حل 
وصفها  انتخابات  واجــراء  البرملان 

بـ«املبكرة ».
جاء هذا بعــد اعالن رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوســي، تعطيل 
أخر،  إشعار  إلى  البرملان  جلســات 
من اجل تهدئة املوقف والبحث عن 

حلول وحوارات لتذليل اخلالف.
املالكي،  رائد  النائب املستقل  وقال 
النــواب كان  »رئاســة مجلس  إن 
عليهــا أن تبلغ الــرأي العام بعدم 
وجود جلسة ليوم السبت املاضي، 
ولو أنهــا فعلت ذلــك لكانت قد 

هدأت من روع الشارع«.
وتابع املالكي، أن »اإلطار التنسيقي 
اإلعــالن عن  مــن جانبه تعجــل 
مرشحه ملنصب رئيس الوزراء، وكان 
عليه انتظار االتفــاق الكردي على 

منصب رئيس اجلمهورية«.
وأشــار، إلــى أن »كال مــن االحتاد 
واحلــزب  الكردســتاني  الوطنــي 
الدميقراطــي الكردســتاني ما زال 
متمسكاً مبرشــحه ملنصب رئيس 
الســبب  أعــرف  وال  اجلمهوريــة، 
الذي دعــا اإلطار التنســيقي إلى 

استباق االتفاق الكردي واالعالن عن 
مرشحه«.

وبني املالكــي، أن »مــا يدعو إليه 
اتباع التيار الصــدري بحل البرملان 
خيار  هو  مبكــرة  انتخابات  واجراء 
الدستور«، مشدداً  في  يجد سنده 
على أن »أغلب األنظمة الدستورية 
التي تشــهد عرقلة في تشــكيل 
خيار  إلــى  تلجأ  جندهــا  احلكومة 

الدعوة النتخابات مبكرة«.
وأوضــح، ان »الوضــع فــي العراق 

قد  كان  الشــارع  كــون  مختلف، 
اشــترك في االنتخابات وبنســب 
متدنية، والعــودة إلى ذات التجربة 
يعني أن املشاركة ستكون أضعف 

من سابقاتها«.
وحتدث، عن »احباط كبير يعيشــه 
الشارع العراقي بسبب االنتخابات، 
فهو لم ير أية نتائــج ايجابية في 
واقعه رغم إجــراء أكثر من عملية 

انتخابية«.
»اخليــار  ان  املالكــي،  واســتطرد 

تعديالت  بإجــراء  يكــون  األفضل 
نحــو  املضــي  قبــل  دســتورية 
االنتخابات وذلــك بتعديل املادة 76 
من الدســتور وجعل حق تشكيل 
وليس  الفائزة  للقائمــة  احلكومة 
الكتلة األكثــر عدداً، وإجراء تعديل 
على املادة 70 من الدســتور بجعل 
رئيس  انتخــاب  نصــاب جلســة 
اجلمهوريــة باألغلبيــة املطلقــة 

وليس اغلبية الثلثني«.
احلزب  النائب عن  من جانبه، ذكــر 

طعمة  الكردســتاني  الدميقراطي 
اللهيبي، في تصريح إلى »الصباح 
السياســية  »االوضاع  أن  اجلديد«، 
متضي نحــو اجملهول مــا لم تكن 
هناك حلول سريعة تسهم في نزع 

فتيل األزمة«.
وأضــاف اللهيبي، ان »اجلميع اليوم 
بات يبحــث عن حوار مباشــر بني 
التنسيقي،  واإلطار  الصدري  التيار 
مــن أجل تخفيــف حــدة األزمة 
في  تصب  اتفاقــات  إلى  والوصول 

املصلحة العامة«.
ومضــى، إلــى أن »بقــاء األوضاع 
في  ال يصــب  احلالــي  بالشــكل 
مصلحــة الشــارع العراقي وعلى 

اجلميع إدراك خطورة املوقف«.
وكانت قوى سياسية عدة قد دعت 
التيار الصدري واالطار التنســيقي 
إلى إجراء حوارات مباشرة، وحتدثت 
عن ضرورة التوقــف عن التصعيد 
والعمل على تهدئــة املوقف ونزع 

فتيل األزمة.

المتظاهرون لم يكتفوا برفض السوداني..  

 أتباع الصدر يصعدون مطالبهم ويدعون
الى حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف تقريــر أن مجموعــة 
»أوبــك+« أنتجــت فــي حزيران 
/ يونيــو كميــة من اخلــام تقل 
ثالثــة ماليني برميــل يوميا عن 
حيــث  املتوقعــة  حصصهــا 
على  املفروضة  العقوبــات  أدت 
وخفض حجم  األعضــاء  بعض 
االستثمار لدى البعض اآلخر إلى 
تقويض قدرتها على تهدئة حدة 

أزمة الطاقة حول العالم .
وميثل هذا التطور نكســة أخرى 
جو  بقيــادة  األميركية  لــإدارة 
بايــدن التي كانــت تأمل في أن 
تتمكــن أوبك من زيــادة اإلنتاج 
لتعويض اضطرابــات اإلمدادات 
تكاليف  ارتفاع  وإبطاء  الروسية 
مبقاييســه  والتضخم  الوقــود 

األوسع نطاقا، بحسب رويترز.
إنترفاكــس  وكالــة  ونقلــت 
الروســية لألنبــاء عــن مصدر 
مطلــع على البيانــات قوله إن 
نسبة نقص اإلنتاج لدى »أوبك+« 
قفزت إلى 320 باملئة في حزيران 

/ يونيو مــن 256 باملئة في مايو 
و220 باملئة في أبريل.

وقالت أيضا إن النقص في إنتاج 
مجموعة »أوبك+« من املستويات 

2.84 مليون  اخملطط لهــا بلــغ 
برميل يوميا الشهر املاضي.

وعانى معظم املنتجني في أوبك 
من نقص مزمن في االســتثمار 

في  األســعار  تراجــع  بســبب 
الســنوات األخيــرة باإلضافــة 
إلى الضغط على املســتثمرين 
للتخلــي عن الوقــود األحفوري 

وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.
وقالت مصــادر لوكالة رويترز إن 
جتتمع،  عندما  ستدرس  »أوبك+« 
إبقاء معدل اإلنتاج دون تغيير في 
شــهر أيلول املقبل، رغم نداءات 
الواليات املتحدة لضخ مزيد من 
اإلمدادات، لكن من املرجح أيضا 
أن يناقش االجتماع زيادة طفيفة 

في اإلنتاج.
ومن املقــرر ان جتتمع أوبك + بعد 

غد األربعاء.
قالت  الروسية  احلكومة  وكانت 
تزال  إنهــا ال  بيــان اجلمعة  في 
ملتزمة هي والســعودية بشدة 
للحفاظ  »أوبك+«  اتفاق  بأهداف 
على اســتقرار الســوق وحتقيق 
التوازن بــني العرض والطلب في 

أسواق النفط العاملية.
وســتكون )أوبــك( وحلفاؤهــا 
بقيادة روســيا، وهــي اجملموعة 
قد  »أوبــك+«،  باســم  املعروفة 
أنهت بحلول هذا الشهر، كامل 
التي  اإلنتــاج  عمليــات خفض 
نفذتها منــذ جائحة كوفيد19- 

في 2020.
وزادت أســعار النفط في 2020 
عام  منــذ  مســتوياتها  ألعلى 
دوالرا   139 وتخطــت   2008
للبرميــل في آذار املاضي، بعد أن 
فرضت الواليــات املتحدة وأوروبا 
عقوبات على روسيا بسبب أزمة 

أوكرانيا.
وتراجعت األسعار منذ ذلك احلني 
لتــدور قريبة من مســتوى 100 
دوالر فــي ظل تزايــد اخملاوف من 
أن التضخم حــاد االرتفاع وزيادة 
إلى  الفائدة ســيؤديان  معدالت 

ركود سيضعف الطلب.
وكان حتالــف »أوبك+« أبقى على 
على سياســته لزيــادة اإلنتاج 
 648 لشــهر آب احلالي مبقــدار 
ألف برميل مــن دون تغيير، رغم 
مطالــب الــدول املســتهلكة 
بزيادة اإلنتاج لتهدئة األســعار. 
وسيجتمع حتالف »أوبك +« الذي 
يضم روسيا كما اشرنا بعد غد 
الثالث من الشهر اجلاري، ملراجعة 

سياسة اإلنتاج الشهرية.

نقص إنتاج »أوبك+« يقترب من ثالثة ماليين برميل يوميًا
وال نوايا لتغيير معدله في ايلول

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

6 قفزة إيرادات النفط تنقذ اقتصاد
البالد وتستوجب ميزانية استثمارية

السلطات األميركية تكثف حملتها للكشف
3عن »عمالء روس « يتالعبون بانتخاباتها

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أورد بيان اممي في وقت مبكر من امس 
االحد، ان األمني العــام لألمم املتحدة 
انتونيــو غوتيريش يتابع بقلق احداث 
البالد، ويدعو الى التهدئة وتشــكيل 
اصدر  فيما  فاعلــة،  حكومة وطنية 
بيانا في الشأن نفسه  األوربي  االحتاد 
طالــب فيه باحترام القوانني اســوة 
بالدميقراطية. وقال األمني العام وفقا 
لبيان منســوب إلى نائــب املتحدث 
باسمه، فرحان حق، أن »احترام حرية 
التعبير والتجمع السلمي من احلقوق 

التي ينبغي احترامها في  األساسية 
جميع األوقات«. وناشد جميع اجلهات 
الفاعلة ذات الصلة بـ« اتخاذ خطوات 
فورية لتهدئة املوقف، وجتنب املزيد من 
املتظاهرين  وضمان حمايــة  العنف، 
السلميني ومؤسسات الدولة«. وحث 
واجلهات  األطراف  العام جميع  األمني 
الفاعلــة علــى » جتــاوز خالفاتهــا 
وتشكيل حكومة وطنية فعالة- من 
خالل احلوار السلمي والشامل- قادرة 
القائمة  اإلصالح  تلبية مطالب  على 
منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير 

األوروبي  ». وفي الســياق، دعا االحتاد 
امس االحد ايضا ، القوى السياسية 
بالعراق إلــى »االلتزام بضبط النفس 
ونبــذ العنــف وحل  أزمة االنســداد 
السياســي بالبالد عبر احلــوار، وأورد 
االحتاد األوروبــي، في بيان عبر موقعه 
األوروبي  االحتاد  »يشــعر  اإللكتروني: 
املســتمرة  االحتجاجات  إزاء  بالقلق 
وندعو  بغداد،  في  احملتمل  وتصعيدها 
جميــع األطراف إلى ممارســة ضبط 

النفس ملنع املزيد من العنف«.
وأضــاف االحتــاد األوروبــي: »ندعــو 

القوى السياســية حلل القضايا من 
خالل حوار سياســي بناء في اإلطار 
»في  أنه  إلى  الدســتوري«، مشــيرا 
حني أن احلق في االحتجاج الســلمي 
ضــروري للدميقراطيــة، يجب احترام 
ونظم  الدولة«.  ومؤسسات  القوانني 
املتظاهرون املؤيــدون للتيار الصدري، 
املنطقة  داخــل  احتجاجات  أمــس، 
اعتراضا على  بغــداد،  اخلضراء فــي 
التنسيقي«  »اإلطار  ترشــيح حتالف 
ملنصب  الســوداني،  شــياع  محمد 

رئيس احلكومة.

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا الكاردينــال لويــس روفائيل 
الكنيســة  بطريــرك  ســاكو، 
العالم  مســتوى  على  الكلدانية 
امس األحد، القوى السياسية الى 
الطائفية  نهج  بفشــل  االعتراف 
الذي جلب الفســاد  واحملاصصــة 
والظلــم، وفيمــا طالــب بتدارك 
مــا وصفه بـ »تســونامي« يجرف 
اجلميع، اكد ان عليها قراءة الوضع 
احلالــي بعمق، بعيدا عــن القراءة 

اخلاطئة.
وجــاء فــي البيــان: البــالد على 
انسداد  بســبب  ســاخن  صفيح 
العاطلني  وخروج  السياسي،  األفق 
املشــهد  للتظاهــر.  والفقــراء 
مخيــف ال يتحمــل التأجيل، لذا 
على األقطاب السياســية حتديدا 
واملرجعيــات الدينية تــدارك االمر 
يجرف  قد  تســونامي  حدوث  قبل 

اجلميع
يتحتــم قــراءة الوضــع بعمــق، 

وتقييمــه بجديــة، وليــس قراءة 
يعتــرف  ان  ينبغــي  خاطئــة، 
السياسيون بفشل نهج الطائفية 
الذي جلب الفســاد  واحملاصصــة 
والظلــم، وان يدركوا ان أســلوب 
العناد والتجريح ليس حال. عليهم 
مراجعة حســاباتهم بدقة وتقدمي 
تنــازالت من اجل انقــاذ البالد، من 
وروحية  اخوي  بحوار  الشروع  خالل 
وطنيــة مســؤولة اليجــاد نهج 
سياســي جديد فعال يبني الدولة 

ويخدم الشعب وليس فئة معينة.
أظهرت  التــي  التظاهرات   هــذه 
انضباطــا عاليــا في الســلمية 
ممتلكات  وحمت  العنــف،  وجتنبت 
الدولــة، كذلــك املكاســب التي 
حققتهــا احلكومــة احلاليــة في 
خلق بيئــة مالئمة لبنــاء الدولة 
واخلارجي  الداخلي  الصعيــد  على 
للحــوار من  األســاس  احلجر  هي 
اجــل إيجــاد حل يحقق الســالم 

واالستقرار والرفاهية للمواطنني.

غوتيريش يدعو الى تهدئة الموقف في البالد
وتشكيل حكومة وطنية فاعلة

البطريرك ساكو يدعو السياسيين الى تجنب »تسونامي» 
يجرف الجميع

االتحاد األوربي يطالب بضبط النفس واحترام القوانيندعاهم الى االعتراف بفشل نهج الطائفية والمحاصصة

اربيل ـ الصباح الجديد: 
دعا رئيس إقليم كردستان 
بارزانــي امس  نيجيرفــان 
األحد، األطراف السياسية 
الــى أربيل والبــدء بحوار 
املشــكالت  حلل  مفتــوح 
واألزمات السياســية التي 

متر بها البالد.
وقال بارزاني في بيان :«نتابع 
األوضــاع  بقلــق عميــق 
واملستجدات  السياســية 
التــي يشــهدها العراق ، 
وندعو األطراف السياسية 
منتهى  التزام  إلى  اخملتلفة 
وخوض  النفــس  ضبــط 
حوار مباشــر من أجل حل 
املشكالت« مبينا إن »زيادة 
تعقيد األمور في ظل هذه 
يعرض  احلساسة  الظروف 
واألمن  اجملتمعي  الســلم 
البلــد  فــي  واالســتقرار 

للخطر«.
وأضــاف »إننا فــي الوقت 
التظاهر  إرادة  نحترم  الذي 
فإننا  للجماهير،  السلمي 

نؤكد علــى أهمية حماية 
وأمن  الدولة  مؤسســات 
املواطنني  وممتلكات  وحياة 
وموظفي الدولة. إن شعب 
العــراق يســتحق حيــاة 
وحاضراً ومستقبالً أفضل، 
واملســؤولية  والواجــب 
القوى  لــكل  املشــتركة 
واألطــراف هــي العمــل 
العــراق من  معاً إلخــراج 
احلســـاس  الظرف  هــذا 

واخلطـر«.
وأكــد بارزانــي إن »إقليم 
ســيكون،  كردســتان 
كما هــو دائماً، جــزءاً من 
احلــل، لذا ندعــو األطراف 
السياســية املعنيــة في 
إلى  القــدوم  إلى  العــراق 
الثانية،  عاصمتهم  أربيل، 
والبدء بحوار مفتوح جامع 
للتوصل إلى تفاهم واتفاق 
قائمــني علــى املصالــح 
العليــا للبلد، فــال توجد 
هنــاك مشــكلة ال ميكن 

حلها باحلوار«.

بارزاني يدعو األطراف 
السياسية الى حوار مفتوح في 

عاصمتها الثانية أربيل

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا زعيــم التيــار الصدري، 
مقتــدى الصدر امــس األحد، 
النظام  تغيير جــذري في  إلى 
والدســتور  السياســي 
ببناء  مطالبــا  واالنتخابــات، 
دولة قوية ابوية تفرض القانون 
على نفســها قبل الفقراء وال 
تستثني املتنفذين واملليشيات.

عبر  تغريدة  فــي  الصدر  وقال 
تويتر تابعتها الصباح اجلديد:

الســلمية  العفوية  الثورة  ان 
)اخلضراء(  املنطقة  حررت  التي 
الفرصة  لهــي  أولى  كمرحلة 
الذهبيــة لــكل مــن اكتوى 
الظلم  بنــار  الشــعب  مــن 
واالحتالل  والفســاد  واإلرهاب 
والتبعيــة فكلــي امــل ان ال 
تتكرر مأســاة تفويت الفرصة 
الذهبية عــام 2016 نعم هذه 
فرصــة أخرى لتبديــد الظالم 
والظالمــة والفســاد والتفرد 
بالســلطة والــوالء للخــارج 
التي  والطائفية  واحملاصصــة 
جثمت علــى صدر العراق منذ 
احتالله والــى يومنا هذا نعم 
فرصة عظيمــة لتغيير جذري 
للنظام السياســي والدستور 
زورت  ان  التــي  واالنتخابــات 
باتت  العميقة  الدولة  لصالح 
افضل انتخابات حرة ونزيهة وان 
كانت نزيهة وازاحت الفاسدين 
ايادي  تنهشــها  مــزورة  باتت 
الفاســدين من جهة والدعوى 
فيا  أخرى  من جهــة  الكيدية 
ايها الشعب العراقي االبي احلر 
والدميقراطية  لإصــالح  احملب 
واملواطنة والقانون واالستقالل 
والســيادة والهيبــة وحصــر 
ابوية  الســالح بيد دولة قوية 
نفســها  على  القانون  تفرض 
قبــل الفقــراء وال تســتثني 
وما  واملليشــيات  املتنفذيــن 
انكم  االحبة  أيها  ذلك  شاكل 
وكلكم  مســؤولون  جميعــا 

على احملــك اما عراق شــامخ 
بني األمم او عراق تبعي يتحكم 
والتبعيون  الفاســدون  فيــه 
وذوو االطمــاع الدنيويــة بــل 
وحتركه ايادي اخلارج شرقا وغربا 
وحينئذ ليس امامي اال الدعاء 
والبكاء على نهاية العراق التي 
انها  االحرار  أيهــا  قريبة  باتت 
صرخة االمام احلسني : هيهات 
منا الذلة وصرخته : من سمع 
واعيتنــا ولم ينصرنــا فاقول 
من ســمع واعية اإلصالح ولم 
ينصرها سيكون اسير العنف 
واملليشيات واخلطف والتطميع 
والترهيــب والتهميش والفقر 
أيها  ويا  الكرامة  والذلة ومحو 
احلبيب هبوا لطلب  الشــعب 
اإلصالح في وطنكم كما خرج 
اإلصالح  لطلب  احلسني  االمام 
في امته وامة جده رسول اهلل 
صلى اهلل عليه واله فعراقكم 
عراق املقدسات وعراق احلضارة 
الربيع  وعــراق  اجلهــاد  وعراق 
الفرصة  تفوتوا  فال  اإلصالحي 
واال فــالت حــني منــاص لذا 
ادعو اجلميع ملناصــرة الثائرين 
لإصــالح مبا فيهم عشــائرنا 
االبيــة وقواتنا األمنية البطلة 
اجملاهد  الشعبي  احلشد  وافراد 
الذين يرفضون اخلضوع واخلنوع 
وكل فئــات الشــعب ملناصرة 
وشيبا  ونســاء  رجاال  اإلصالح 
وشــبابا واطفاال ال حتت لوائي 
او قيادتي بل حتــت لواء العراق 
وقرار الشعب وان ادعى البعض 
ان الثورة احلالية صدرية اما اذا 
اللوم  تكيلوا  فال  الفرصة  فومت 
علي فاني ادعوكم الى ما فيه 
صالحكــم وإصالحكم وإنقاذ 
وطنكم وكرامتكم ولقمتكم 

وخيراتكم وهيبتكم
والت حني مناص

املواطن
مقتدى الصدر

الصدر يدعو الى تغيير 
جذري في النظام السياسي 

واالنتخابات والدستور



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

زار فريق من خبراء منظمة الصحة 
العامليــة دائــرة صحــة البصرة 
لتقييــم عمل املــاكات الطبية 
ملواجهة  الصحية  املؤسسات  في 
الباد  التي ضربت  الوبائية  املوجة 

والدول اجملاورة في املنقطة.
وقــال مدير عــام  دائــرة صحة 
خلف  عبــاس  الدكتور  البصــرة 
ان  التميمــي للصبــاح اجلديــد 
الوفد الزائــر ناقش معنا  بحضور 
الدكتور  االستشــاري  الطبيــب 
علي رحيم ومدير قســم الصحة 
الدكتور حتســن صادق  العامــة 
النزال ومدير قســم االمور الفنية 
الدكتــور غســان محمــد عبود 
ومدير  الســيطرة  ومدير قســم 
من  وعدد  البيطري  املستشــفى 
العلمية  املواضيع  الشعب  مدراء 
التعامل مع  واملهارات في كيفية 
مرضى احلمــى النزفية واالمراض 
االخــرى  واملعديــة  االنتقاليــة 
واالجراءات  االمراض  باقي  وكذلك 
الوقائية للحد من انتشــار مرض 
احلمى النزفية وتابع خالها الوفد 
في  والعاجية  الوقائية  االجراءات 
مستشــفى البصــرة التعليمي 
العاملية،  البروتوكوالت  وحســب 
وتوفر كافه املســتلزمات الطبية 
واالدوية اخلاصة للمرضى املصابن، 
مثمنن دور السيد مدير عام دائرة 
صحــة البصرة الدكتــور عباس 
خلــف التميمي ملتابعــة وتوفير 
الكــوادر الصحيــة والتمريضية 
مجال  في  االختصــاص  واالطباء 
عاج االمراض االنتقاليه واملعديه 
وايضــا توفيــر املســتلزمات من 
جلميع  الطبية  واالجهــزة  االدوية 

املوسسات الطبية في احملافظة .
وابدى الوفد الزائر ســعادته خال 
النقــاش الذي متتع بالشــفافية 
مع احلاضرين، كما مت اســتعراض 
مجموعه مــن اخلدمات العاجية 
للمواطنن  املقدمــة  والوقائيــة 
وكافة  البصرة  دائرة صحــة  ودور 
الطبية  اخلدمات  لتقدمي  االقسام 

للمواطنن.
وللتعــرف على دور دائــرة صحة 
البصرة في كيفيــة التعامل مع 
مرضى احلمــى النزفية واالمراض 
التقت  واملعدية االخرى  االنتقالية 
الصباح اجلديد الدكتورة ريّا حبيب 
مديرة شــعبة تعزيز الصحة في 
بدائرة  العامــة  الصحة  قســم 
صحة البصــرة التي أكدت : كما 
تعزيز  تعريــف  ان  اجلميــع  يعلم 
وفن مســاعدة  الصحة هو علم 
النــاس ومتكينهــم مــن زيــادة 
وحتســن  صحتهم  في  التحكم 
الوصول  اجــل  مــن  مســتواها 
للحالة املثالية من الصحة والتي 
البدنية  الســامة  اكتمال  تعني 

والروحية  واالجتماعية  والعقلية 
وليــس مجــرد انعدام املــرض أو 
العجز وذلك متشــيا مــع تعريف 
الصحــة املنصــوص عليــه في 

دستور منظمة الصحة العاملية

أهمية الثقافة الصحية
وأشــارت الدكتورة رّيا : إن تطبيق 
والتثقيف  الصحة  تعزيز  مفهوم 
الصحي يتطلــب إجراءات خاصة 
الســلوكية  اخلطــر  بعوامــل 
بالظروف  املرتبطة  اخلطر  وعوامل 
زادت  فكلما  للجماهير  املعيشية 
الناس  لــدى  الصحية  الثقافــة 
كلما كانوا أكثر قدرة على حماية 
صحتهــم فيقــع علــى عاتقنا 

الناس  وتنوير  الصحــي  التثقيف 
على الســلوك الصحي السليم 
ويقع على افراد اجملتمع مسؤولية 
وزيادة وعيهم لتطبيق  االلتزام به 
الســلوكيات الصحيحة من اجل 
خلــق مجتمــع صحي ســليم.. 
فنثقف حلماية اجملتمع من االوبئة 
واالمــراض اخلطيــرة والفتاكــة 
االنتقالية..ومنها  وغير  االنتقالية 
امــراض تنتقل عــن طريق اجلهاز 
التنفسي مثل االنفلونزا والكورونا 
املائي  واجلــدري  واحلصبة  والتدرن 
..ولها طــرق وقاية خاصة واهمها 
الروتينية  باللقاحــات  التلقيــح 
واخلاصة ببعــض االمراض وارتداء 
خصوصــا  الواقيــة  الكمامــة 

عنــد االوبئــة التنفســية ومنع 
البدنــي  والتباعــد  التجمعــات 
اليدين  وتعقيم  متــر   ٢ مايقاوب 
او معقم كحولي  والصابون  باملاء 
وعدم ملس العن واالنف والفم اال 
بعد تعقيم اليدين وكذلك تهوية 
جيدا  الطعــام  وطبخ  االماكــن 
تنتقــل عن طريق  امراض  وهناك 
في  وتكثر  امللــوث  والغــذاء  املاء 
الصيف مثل الكوليرا والتيفوئيد 

طرق الوقاية من االمراض
وبينت مديرة شعبة تعزيز الصحة 
: عندنا مثــا احلمى النزفية فهي 
تنتقــل عن طريق لدغــة القرادة 
املصاب  احليوان  جســم  اوسوائل 

املصــاب...  االنســان  جســم  او 
وغيرها مــن االمراض اما االمراض 
غيــر االنتقاليــة مثــل الضغط 
والسرطان  والســمنة  والســكر 
وهي  والشــراين  القلب  وامراض 
حتتاج  التي  املزمنــة  االمراض  من 
الــى الوعي والســلوك الصحي 
للوقاية منها اوال والكشف املبكر 
عنها ثانيا للسيطرة عليها وعدم 
تفاقم املــرض وظهور املضاعفات 
ومنــع الوفاة.. بواســطة احلفاظ 
الغذاء  املثالــي وتناول  الوزن  على 
الصحي املتوازن وممارسة النشاط 
والكحول  التدخن  وجتنب  البدني 
واالنفعــاالت  التوتــر  وجتنــب 

النفسية .

بغداد ـ الصباح الجديد 
عقـدت وكيل وزارة العمل والشؤون 
االجتماعيــة الدكتورة عبير اجللبي 
االغذية  برنامج  وفــد  مع  اجتماعاً 
العاملــي ملناقشــة اســتراتيجية 
الســجل املوحــد الــذي يتضمن 
انظمة  وتوحيد  االصــاح  خريطة 

وقواعد املعلومات. 

االجتماع  خــال  الوكيل  واكــدت 
ضرورة وضع خطة وطنية شــاملة 
التخطيــط  وزارة  مــع  بالتعــاون 
لتوزيــع مهــام كل وزارة وبدورهــا 
تضع آليــات لتنفيــذ اخلطة وفق 
مــدد زمنية محددة، مشــيرة الى 
اهمية توجيه اجلهــات العليا حلث 
الوزارات املتلكئة على املضي باجناز 

اســتراتيجية  حددتها  التي  املهام 
الســجل املوحد لضمان تفعيلها. 
واوضحــت اجللبــي ان االحتياجات 
االستراتيجية  الواجب حتديدها في 
قــد تتطلــب تعديــل القوانن او 
اضافة مواد عليها كقانون احلماية 
االجتماعيــة او قانــون رعاية ذوي 
تنفيذ  مع  تتناســب  لكي  االعاقة 

اخلطة، مؤكــدة ضرورة اعادة النظر 
الشمول  اســتهداف  استمارة  في 
كونها اعتمــدت مصادر عاملية في 
الظروف  االســتهداف تختلف عن 
االجتماعية واالقتصادية في العراق. 
واشــارت الــى ان قانــون احلماية 
يقتصر  ان  يجــب  ال  االجتماعيــة 
على منح االعانات فقط وخاصة ان 

هناك اكثر من نصف املوجودين في 
قاعدة البيانات هم من فئة الشباب 
القادرين على العمل، ويجب حتقيق 
الفائدة من خال زج هؤالء الشباب 
في دورات تدريبية ومنحهم قروضاً 
لتأســيس مشــاريع مدرة للدخل 
بــدال من  خللــق عناصــر منتجة 

االعتماد على االعانة. 

واكــدت الوكيل علــى ان ال يأخذ 
مديــات  االســتراتيجية  تنفيــذ 
اكثر من املســموح بــه وخاصة ان 
هنــاك وزارات اساســية قد تكون 
املنطلق في العمل، مشيرة الى ان 
الســتراتيجية مهمة لكونها حتدد 
املرحلــة الزمنية واملهــام وكل ما 

حتتاجه الوزارة. 

 بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلنــت خلية اإلعــام احلكومي، 
عن اســتمرار املاكات الهندسية 
والفنية في دائرة أعمال كري األنهر 
احدى تشكيات وزارة املوارد املائية 
ضمن موقع الفلوجة بالتعاون مع  
الهيئة العامة لتشــغيل وصيانة 
حوض نهر دجلــة، بتنفيذ محطة 
ضخ الثرثــار العائمة ضمن أعمال 
معاجلــة الشــحة املائيــة وزيادة 
التصاريف في حوضي نهري دجلة 

والفرات.
وأشــارت اخللية في بيــان، إلى أن 
إزالة  تضمنــت  العمل  “مراحــل 

الترســبات من حــوض املضخات 
وإزالة الترســبات من منسوب )-0
40( بكميــة )45930( م3 بنســبة 
بالتربة  ودفن   )100%( بلغــت  إجناز 
حوض  جتفيــف  مــع  النظيفــة 
املضخــات وتقوية الســداد ودفن 
الطريــق من الناظــم إلى احملطة 
بالســبيس، بكميــة )28621( م3  
إلى  إضافة   ،)100%( إجناز  ونســبة 
تهذيــب جوانــب القنــاة وحوض 

املضخات بنسبة إجناز )100%(”.
اخللية “كمــا تضمنت  وأضافــت 
األعمال، إزالة الترســبات من قناة 
الثرثار الرئيســة بكمية )176912 

( مترا مكعبا بنســبة إجناز وصلت 
القناة  وأعمال حفــر   )26%( إلــى 
العائمة،  الثرثــار  حملطــة  الناقلة 
متــرا مكعبا   )549900( بكميــة 
بنســبة إجنــاز بلغــت )%36( وأن 
األعمال مستمرة بوتيرة متصاعدة 

ضمن ما مخطط له”.
األعمال  في  “اســتخدمت  وبينت 
التخصصيــة  اآلليــات  كافــة، 
واحلفــارات العائمــة والكــراءات 
وحفارات  القياســية  واحلفــارات 
والبلــدوزرات  الطويلــة  الــذراع 
الســاندة  واآلليــات  والقابــات 

األخرى”. 

احمد عبد الصاحب كريم
الكرخ  بغداد  دائرة صحة  اختتمت 
احلادي  الســنوي  العلمي  املؤمتــر 
قاعة  الذي على  للمختبرات  عشر 
كلكامش فــي فندق بابــل روتانا 
دائــرة صحة  عام  مدير  بأشــراف 
الدكتور سعد كامل  الكرخ  بغداد 
الامي وحضــور ممثل وزير الصحة 
النواب  اعضــاء مجلس  وعدد من 
قائممقــام  و  العامــون  واملــدراء 
الفنــي  واملعاونــن  الكاظميــة 
الباحثن  من  ومجموعــة  واالداري 
في  االقســام  ومدراء  العراقيــن 
ومشاركة  الصحية  املؤسســات 

مجموعــة كبيرة من الشــركات 
الراعية للمؤمتر .

وناقــش املؤمتــرون أوراقــا بحثية 
علمية  ومداخــات  ومحاضــرات 
واجراء ورش عمــل مختلفة حول 
)امــراض الدم ،املرض النســيجي 
البايولوجي   ، اجملهريــة  االحيــاء   ،
الطبيــة  الكيميــاء   ، اجلزيئــي 
الباحثن  قبــل  مــن  الســريرية( 
املؤسســات  جميع  من  العراقين 
الصحيــة  وأشــاد مجموعة من 
الباحثن واملشــاركن فــي املؤمتر 
بأهمية وتفــرد مؤمتر صحة الكرخ 
الســنوي احلادي عشر للمختبرات 

ألنه يعد من املؤمترات املتميزة على 
واخملتص  واملنطقة  العراق  مستوى 
تفرعاتها  وكافــة  اخملتبرات  بعمل 
الرئيسة  االركان  أحد  يعتبر  والذي 
فــي مجــال اخلدمــات الطبيــة 
والصحيــة والذي مــن خاله يتم 
طرح البحوث والدراسات التحاليل 
واخذ  للمختبريــة  والفحوصــات 
املسحات اخلاصة بفيروس كورونا . 
وفي ختــام املؤمتر مت تكرمي الباحثن 
املــاكات  واخملتصــن مــن كافة 
اخملتبرات  و مدراء شــعب  اخملتبرية 
واللجان  الراعية  الشركات  وممثلي 

املنظمة للمؤمتر بدرع املؤمتر .

اعالم التجارة
تفقد مدير عام جتارة احلبوب سايلو 
الناصريــة الكونكريتي ومختبرات 
الســيطرة النوعية فــي احملافظة، 
واطلــع ميدانيــاً علــى واقع حال 
الســايلو ومختبــرات الســيطرة 

النوعية.
بيان للشركة العامة لتجارة احلبوب 
للشــركة  العام  املدير  أن  اوضــح 
محمد حنون بصحبة مدير الرقابة  
ومدير القسم الهندسي وعدد من 
املهندســن تفقد سايلو الناصرية 
الكونكريتي ومختبرات الســيطرة 

النوعية في احملافظة.
البيان أشــار إلى أن فريقاً هندسياً 

رقابياً توجه من بغداد إلى محافظة 
ذي قــار إلجــراء الكشــف الفني 
الســايلو  واقع حال  وامليداني على 
مبا  وتطويــره  تأهيلــه  وإمكانيــة 
الطاقات  ينســجم مع كونه أهم 

اخلزنية في احملافظة.
البيان لفت إلى أن مدير عام الشركة 
وجه خال زيارتــه احملافظة، بإجراء 
أعمال الصيانة والتأهيل للســايلو 
املتعلقة  التفاصيل  جميع  وإكمال 

باجلانب الفني واللوجستي.
البيان أضاف أن مدير عام الشــركة 
النوعية  الســيطرة  مختبر  تفقد 
باســتكمال  ووجه  احملافظــة  في 
كافة مستلزمات اخملتبر من أجهزة 

ومعدات فنية فضاً عن استكمال 
وأثاث اخملتبر مبا يليق  التبريد  أجهزة 
ودوره في عملية اســتام محصول 

احلنطة من املسوقن.
املديــر العــام وجــه ايضــا ببناء  
استعامات جديدة فضاً عن موقع 
واملزارعن  املســوقن  الســتراحة 
بالقرب من مبنى االســتعامات مبا 

يتيح توفير املكان املائم لهم.
العام  املدير  إلى توجيه  البيان أشار 
بأن اعمال التطوير ســتتم من يوم 
غد بإشراف مدير القسم الهندسي 
ملركز الشــركة وعضويــة كل من 
مديــر الرقابة في الشــركة ومدير 
الرقابة التجارية في احملافظة، على 

أن تُنجز كافــة األعمال خال فترة 
وجيزة.

الناصرية ســبق  أن ســايلو  يذكر 
وأن تعــرض ألضرار كبيــرة وهناك 
نقص كبير في مستلزماته وكانت 
هنــاك نية إليقــاف عمله ووضعه 
خارج اخلدمــة، اال ان االجراءات التي 
السايلو  اليوم ستعيد  اتخذت هذا 
إلى وضعــه الطبيعي ليخدم ابناء 
احملافظة من خال استام الكميات 
املســوقة من الفاحن خاصة وانه 
هذا العام مبناولة 65 الف طن خال 
وهو  احلالي  التســويقي  املوســم 
مؤشــر ايجابي للجهود التي بذلت 

في السايلو .

بغداد ـ الصباح الجديد 
للســمنت  العامة  الشــركة  شــكت 
العراقية إحدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن، يوم األحد، مــن تعرض صناعة 
مادة السمنت في العراق إلى مشكات 

بسبب ارتفاع الكلف املالية لانتاج.
وقـال ُمدير عام الشركة باسـم محمـد 
أميـــن فــي تصريحــات صحفيــة إنَّ 
الشركة حققت ِخال النصف األول من 
العام احلالي إنتاجا بلغ ) 3,893,313 ( طناً 
برُغم ُكّل املُعوقات التي واجهت العملية 
اإلنتاجية ، مؤكًدا إنَّ الشركة تعمل على 
وفــق توجيهات الــوزارة وُخططها التي 
تقضي بزيادة اإلنتاج وتقليل الُكلف من 
ِخال أعمال الصيانــة الدورية والتأهيل 

واملُشــاركة فــي تشــغيل املعامل مع 
الشركات اإلستثمارية.

وأشار املدير العام في الوقت ذاته إلى أنُه 
على الرُغم من ُكّل املساعي واخلُطط إالَّ 
أنَّ صناعة السمنت تتعرض إلى مشاكل 
حقيقية بســبب الُكلف الباهضة التي 
أضيفــت إلى ُكلــف اإلنتاج بعــد زيادة 
أسعار النفط األســود إلى ) 350 ( ديناراً 

للتر الواحد.
وناشــد املُدير العام اجلهات ذات العاقة 
التي  الســمنت  بضرورة دعــم صناعة 
تُعتبر ثاني أهــم صناعة في العراق بعد 
النفط نتيجــًة لتوافــر مواردها األولية 
وخبــرات كوادرهــا املُتراكمــة وألنهــا 
حققت االكتفاء الذاتــي للبلد و للعام 

الثامن على التوالي من مادة الســمنت 
وبأسعارٍ ُمناســبة وجودة عالية حسب 
الفحوصات اخمُلتبرية والتجارب امليدانية .

وكان وزيــر الصناعــة واملعادن منهـــل 
عزيـز اخلباز قد أعلن في شهر آذار/مارس 
العامة  الشــركة  أن   ،2022 العــام  من 
 7 العراقية أنتجت أكثر من  للســمنت 
ماين طن مــن هذه املادة خــال العام 

.2021
ارتفعت  ألوكرانيا  الروســي  الغزو  ومنذ 
أســعار املواد الغذائية والســلع واملواد 
واالدوية  البنــاء  ومــواد  االســتهاكية 
وغيرها من املواد املســتوردة التي تدخل 
اليومية للسكان في  ضمن االحتياجات 

العراق. 

تثمين دور دائرة صحة البصرة
في عالج األمراض االنتقالية والمعدية

خالل زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لها

ان تعريف تعزيز 
الصحة هو علم 

وفن مساعدة الناس 
وتمكينهم من 

زيادة التحكم في 
صحتهم وتحسين 
مستواها من اجل 

الوصول للحالة 
المثالية من الصحة 
والتي تعني اكتمال 

السالمة البدنية 
والعقلية واالجتماعية 

والروحية

فريق من خبراء منظمة الصحة العاملية يزور دائرة صحة البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهــت وزارة الكهرباء، امس األحد، ماكاتها 

باالستنفار التام ملواجهة موجة احلر املقبلة.
وذكر بيان للوزارة أن “وزير الكهرباء عادل كرمي، 
التام للجهد  باالستنفار  الوزارة  وّجه ماكات 
الهندســي والفني واحلرفــي واآللي ملواجهة 

موجة احلر  خال االيام املقبلة”.
وأوعز وزيــر الكهرباء، “بالــدوام على مدار 24 
ساعة كاملة والتواجد مبقرات الدوائر والفروع 
ألي  السريعة  لاستجابة  الصيانة  وقطاعات 

طارئ ومعاجلته بشكل فوري”.
وشــدد على “فتح جميع اخملازن لتجهيز املواد 
على  التشــديد  ومراعاة  للصيانات،  احلاكمة 
مراكز السيطرة مبراقبة األحمال وموازنتها، مع 
احلرص على اســتمرار استثناء املستشفيات، 
واملراكــز الصحية والطبية، ومشــاريع املياه، 

ومحطات تصريف املياه الثقيلة”.
وأوضح، أن “الوزارة عملت بجهد بالغ األهمية 
وحققت تطوراً كبيرا بأداء املنظومة وساعات 

جتهيز الكهرباء للمواطنن”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  عقــدت 
اإلجراءات  العلمي ورشة عمل عن تبســيط 
احلديثة  التقنية  النظم  واســتعمال  اإلدارية 
مبشاركة مدراء األقســام ومسؤولي الشعب 
في مركــز الوزارة. وقال وكيــل وزارة التعليم 
العالي للشــؤون اإلدارية الدكتور علي حميد 
الشــكري إن تطوير العمــل اإلداري يتطلب 
تبسيط اإلجراءات وتقدمي اخلدمات للمواطنن 
واملوظفــن عبــر إنشــاء بوابــة إلكترونية 
مشتركة بن الدوائر للتعريف مبهام كل منها 

واخلدمات التي ميكن تقدميها.
واستعرضت الورشة آليات تزويد موقع البوابة 
باملعلومات ونوع اخلدمــات وتصنيفها، فضا 
عن برامــج تدريب املــاكات اإلدارية العاملة 
وإعداد قاعدة بيانــات للتعليمات والضوابط 
التي أصدرتهــا وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي.

بغداد ـ الصباح الجديد 
بحث وزير العدل القاضي ســاالر عبد الستار 
محمد في  مكتبه الرســمي مع سفير كوريا 
اجلنوبية في بغداد ،   تشوي سونغ سو والوفد 
املرافق له العاقات بن البلدين،  وآفاق تطويرها 
واالرتقاء بها إلى ما يخدم الشعبن الصديقن. 

وأكــد الوزيــر أنَّ العراق حريــص على توطيد 
العاقــات بــن  اجلانبــن على اســاس تبادل 
املصالــح املُشــترَكة في مختلــف اجملاالت ، 
 السيما امكانية توقيع مذكرة تفاهم اخلاصة 
بالتبليغــات القضائيــة  والقانونيــة وتبادل 
اخلبرات فــي تدريب وتطوير قــدرات موظفي 

الوزارة   . 
واشــار وزير العدل الى ان العراق تبنى سياسة 
االنفتــاح مع الدول االقليميــة من  اجل تعزيز 

التعاون على األصعدة كافة .  
مــن جهته عبر الســفير الكــوري عن رغبة 
حكومتــه فــي توثيــق العاقة  مــع العراق 
مختلف  في  املشــترك  للتعاون  واستعدادها 
اجملاالت الســيما  فــي مجال التدريــب وتبادل 

اخلبرات بن اجلانبن . 
واعرب السفير الكوري عن  سعادته  في إتاحة 
 الفرصة لعقد هذا  اللقاء، ومناقشــة  امللفات 
والقضايا  التي  تتعلق بآليات التنسيق  والتعاون 
 بن البلدين وامكانية توقيع مذكرة تفاهم في 
التبليغات القانونية والقضائية وتبادل  مجال 
اخلبرات في املســتقبل القريب، مؤكدا  انه في 
ايلــول املقبل من العام احلالي ســتعقد عدة 
اجتماعات  مشتركة عن طريق جلنة مشكلة 
بن اجلانبن الستكمال توقيع مذكرة  التفاهم 
،كذلك وجه الســفير الكوري دعوة الى الوزير 
لزيارة جمهورية كوريــا اجلنوبية لاطاع على 
التطور احلاصل لديهم واالســتفادة منه في 

جميع اجملاالت.

الكهرباء توجه مالكاتها 
باالستنفار التام لمواجهة 

موجة الحر المقبلة

التعليم : ورشة عن 
استعمال النظم

 التقنية الحديثة

العراق وكوريا الجنوبية 
يبحثان تبادل الخبرات 

لتطوير قدرات الموظفين 

العراق وبرنامج االغذية العالمي يبحثان توحيد انظمة وقواعد المعلومات 

نسب إنجاز متقدمة لزيادة التصاريف 
المائية في حوضي دجلة والفرات

صحة الكرخ تختتم فعاليات مؤتمرها 
العلمي السنوي للمختبرات 

خالل زيارته له

مدير عام تجارة الحبوب ..يوجه بتأهيل وتطوير 
سايلو الناصرية واستكمال مستلزمات المختبر

ثاني أهم صناعة”«في العراق«

السمنت تتعرض لـ«مشاكل حقيقة« 
بسبب ُكلف النفط االسود 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال حاكــم سيباســتوبول الواقعــة في 
شــبه جزيرة القرم، ميخائيــل رازفوزجاييف، 
بطائرة مســيرة اســتهدف مقر  إن هجوماً 
األسطول الروســي للبحر األسود في مدينة 
سيباســتوبول، وفقــا ملــا ذكــرت صحيفة 

“الغارديان” البريطانية، امس األحد.
وكتب رازفوزجاييف على تطبيق تلغرام “ امس  
األحد، قرر القوميون األوكرانيون إفســاد عيد 
األسطول الروســي” الذي حتتفل به موسكو 
األحد. وأوضح أن طائرة مســيرة هبطت في 
فناء مقر قيادة األســطول، مشيرا إلى إصابة 

خمسة موظفني في هيئة األركان بجروح.
وقــال رازفوزجاييــف إن كل االحتفاالت بعيد 
أمنية”،  “ألغيت ألسباب  الروســي  األسطول 
داعيا سكان سيباســتوبول إلى عدم مغادرة 

منازلهم “إذا أمكن”.
وكانت احتفاالت كبيرة بهذه املناسبة مقررة 
في جميع أنحاء روسيا مبا في ذلك عرض بحري 
في سانت بطرسبرغ يفترض أن يشرف عليه 
الرئيس فالدميير بوتــني، وفقا ملا ذكرت فرانس 
برس. وهذه هي املرة األولى التي تتحدث فيها 
السلطات الروسية عن هجوم من هذا النوع 

منذ بدء غزوها ألوكرانيا في 24  فبراير.
وفي األيام األولى من غزو جارتها، احتلت روسيا 
جزءا مــن جنوب أوكرانيا وال ســيما منطقة 
خيرســون القريبة من شبه جزيرة القرم التي 

ضمتها في 2014.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اخلارجية الســوداني علي الصادق  إن 
كالً من السودان ومصر وإثيوبيا “تتفاوض من 
أجل مصاحلها احليوية” في أزمة سد النهضة، 
مشــيراً إلــى أن “من غير املســتبعد تقاطع 
أو اتســاق مواقف أحد األطراف مع الطرفني 

اآلخرين”.
ونبه الصادق إلــى أن املفاوضات “توقفت قبل 
عيد األضحى )8 يوليو اجلاري( بقليل”، وأضاف 
أنه “لم يتحدد تاريخ اســتئنافها مرة أخرى”، 

ولكنه شدد على أنها “حتماً ستنعقد”.
وتتجمد مفاوضات سد النهضة منذ أكثر من 
عام، إذ  تتمسك القاهرة واخلرطوم بالتوصل 
أوالً إلى اتفاق ثالثي بشأن ملء وتشغيل السد 
السنوية  تدفق حصتهما  اســتمرار  لضمان 
من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، 
وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو 
عقد “ال يســتهدف اإلضرار بأحد”. واجلمعة، 
وَجه وزير اخلارجية املصري ســامح شــكري 
خطابــاً إلى رئيــس مجلس األمــن الدولي، 
وطالبــه بـ”الَتدخل” بعد قرار إثيوبيا مواصلة 
ملء سد النهضة بشكل أحادي، مشدداً على 
أن القاهرة لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها 
أو أمنها املائي. وذكر شــكري أن االســتمرار 
في ملء الســد من دون اتفاق “يعد مخالفة 
صريحة التفاق إعالن املبادئ املبرم عام 2015”، 
و”انتهاكاً جســيماً لقواعــد القانون الدولي 
الواجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا بوصفها 
دولة املنبع بعدم اإلضرار بحقوق دول املصب”. 
كما قال وزير الري الســوداني ضو البيت عبد 
الرحمن لـ”الشــرق”، اخلميــس، إن بالده جتري 
مشــاورات مع مصر وإثيوبيا بشأن القضية، 
مشــدداً علــى أن اجلهــود  الدبلوماســية 
الســودانية “مفتوحة جتاه أي دعــوات دولية 

وإقليمية للتسوية بشأن األزمة”.

مسيرة اوكرانية تستهدف 
قيادة األسطول الروسي 

للبحر األسود 

السودان: كل دولة من
 دول سد النهضة

 تتفاوض ألجل مصالحها

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
في أقل من 24 ساعة، أصدرت وزارات 
العــدل واخلزانة واخلارجية األميركية، 
قــرارات تتهــم فيها “عمــالء روس” 
وخارجها،  املتحــدة  الواليــات  داخل 
بأنهــم “لعبــوا أدواراً مختلفــة في 
محاوالت روســيا التالعــب، وزعزعة 
اســتقرار الواليات املتحدة وحلفائها 

وشركائها، بينهم أوكرانيا”.
وتزامن اإلعالن عن مكافأة بقيمة 10 
ماليني دوالر ملــن يدلي مبعلومات “عن 
عمالء روس شــاركوا عن قصد أو من 
غير قصد” في التدخــل باالنتخابات 
األميركية، مع اتهــام زوجني يقيمان 
فــي الواليــات املتحدة منــذ عقود 
متوفيني،  طفلــني  هوية  وينتحــالن 
بسرقة هوية والتواطؤ ضد احلكومة، 
في قضيــة تخيم عليها شــبهات 
جتســس. بعد ذلك بيوم، فرضت وزارة 
اخلزانــة األميركيــة عقوبــات على 
بالتضليل  “مّتهمني  اثنني:  روســيني 
والتدخل فــي االنتخابات األميركية، 
ال ســيما عبر متويل دعايــة موالية 
لروسيا، ودعم أحد املرشحني ملنصب 

حاكم إحدى الواليات”.
وقالت الوزارة في بيان إن “االنتخابات 
احلــرة والنزيهة ركيــزة الدميقراطية 
األميركيــة، ويتعــني حمايتهــا من 

أي تأثيــر خارجــي”. وأضافت أن هذه 
العقوبــات منفصلة عــن تلك التي 
فرضتهــا واشــنطن وحلفاؤها على 
روســيا منذ غزو أوكرانيا في شباط 

املاضي.
بشكل خاص  العقوبات  واستهدفت 
ألكســندر إيونوف، املقيم في روسيا 
الذي وجهت إليــه احملاكم األميركية 
كذلك تهمــة “التآمر لتجنيد عمالء 
في خدمة روســيا”. واتهــم إيونوف 
بتجنيــد مجموعات سياســية في 
وكاليفورنيا، حتت  وجورجيــا  فلوريدا 
إشراف أجهزة االستخبارات الروسية 
وبدعم من الكرملني بني عامي 2014 
و2022، وفقاً لبيان آخر من وزارة العدل 
األميركية. وأوضــح البيان أن إيونوف 
“قــّدم دعماً مالياً لهــذه اجملموعات، 
وأمرها بنشــر دعاية موالية لروسيا، 
ونســق ومّول عمل هــذه اجملموعات 
للترويج  املتحدة  الواليات  املباشر في 
للمصالح الروســية، ونسق تغطية 
هــذا النشــاط في وســائل اإلعالم 
باالنخراط  متهم  أنه  الروسية”. كما 
في عملية سبق أن فرضت واشنطن 
عقوبات عليها، انطالقــاً من كونها 
الرئاســية  االنتخابات  فــي  تدخــالً 
األميركيــة لعــام 2016، ولكن هذه 
املرة “بشــأن الدعم املباشــر ملرشح 

في انتخابات حاكــم والية” في عام 
2022، بحســب وزارة اخلزانة. وأشارت 
الوزارة إلــى أنه “فــي منتصف عام 
2021، عمل إيونوف على نشر وترويج 
معلومات مضللة، من شأنها التأثير 

األميركية،  االنتخابية  العملية  على 
االجتماعــي  االنقســام  وتعميــق 

والسياسي في الواليات املتحدة”.
ويرأس إيونوف منظمة تدعى “احلركة 
الروسية املناهضة للعوملة”، وشركة 

وموقع  ترانســكونتننتال”،  “إيونوف 
الذي  اإللكتروني  إمبرياليزم”  “ستوب 
يقدم نفسه على أنه وكالة إخبارية 
عامليــة، ويقــدم خدماتــه باللغتني 
الوزارة  وفرضت  والروسية.  اإلجنليزية 

عقوبات  الثالثــة  الكيانــات  علــى 
اقتصادية أيضاً.

كمــا شــملت العقوبــات ناتاليــا 
وتطوير  دعــم  و”مركــز  بورلينوفــا 
للمبادرة  اإلبداعيــة  الدبلوماســية 
الدولــة  “متولــه  الــذي  العامــة” 
الروســية”. وتتضمن هذه العقوبات 
جتميد األصول وممتلكات األشــخاص 
الواليات  فــي  املعنيــة  والكيانــات 

املتحدة.
وكانــت وزارة اخلارجية قد أعلنت عن 
مكافأة بقيمــة 10 ماليني دوالر، من 
خــالل “برنامــج املكافــآت من أجل 
العدالة”، ملن يدلي مبعلومات عن تورط 
والكيانات  اإلنترنــت”  أبحاث  “وكالة 
واألفراد التي يديرها الروسي يفغيني 
بريغوزن، أحد أكبر املقربني من الرئيس 
في  بالتدخل  ملشــاركتهم  الروسي، 

االنتخابات األميركية.
وفي قضية تذكر بأفالم هوليوود عن 
“خطط روســية” للنفــاذ إلى عمق 
اجملتمــع األميركي ملمارســة التأثير 
الفيدرالي  القضاء  وجه  والتجسس، 
الواليات  إلــى زوجني يقيمــان فــي 
اسمي  وينتحالن  منذ عقود،  املتحدة 
طفلني متوفيني، تهمة ســرقة هوية 
والتواطؤ ضد احلكومــة، في قضية 
جتســس.  شــبهات  عليها  تخيــم 

واعتقــل والتر برميــروز وزوجته غوين 
موريســون، املولودان فــي 1955، في 
هاواي قبل أسبوع. وُعثر أثناء تفتيش 
منزلهما على صورة قدمية لهما بزي 
االستخبارات الســوفياتية )كي جي 
بي(. وأمــر قاضي احملكمــة مبواصلة 
توقيفهما خشــية أن يغــادرا البالد 
جواً، على أن متثل الزوجة أمام احملكمة 

األسبوع املقبل.
فــإن  االتهــام،  الئحــة  وبحســب 
الزوجني درسا في والية تكساس في 
 .1980 فيها عام  وتزوجا  السبعينات، 
وألســباب ال تزال مجهولــة، انتحال 
في 1987 هويتــي بوبي فورت وجولي 
مونتغيــو، وهما طفــالن توفيا قبل 
ثانية  الزوجان مــرة  ســنوات. وتزوج 
فــي 1988 بهويتيهمــا اجلديدتــني. 
إلى  “بوبــي فورت”  1994 انضم  وفي 
قوة خفر الســواحل، وخدم فيها 20 
مع  أن يصبــح متعاقداً  قبــل  عاماً 
وزارة الدفــاع. واســتحصل الزوجان 
علــى عديد مــن الوثائق الرســمية 
بالهويتني املســروقتني، ومنها رخص 
قيادة وجوازات ســفر. ورغم أن الئحة 
االتهام لم تشــر صراحة إلى شبهة 
التجســس، غيــر أن طلــب اإلفراج 
“تعقيدات قضيتهما”،  رفض، بسبب 

بحسب وثائق احملكمة.

مكافأة بقيمة 10 ماليين دوالر لمن يدلي بمعلومات عنهم

السلطات األميركية تكثف حملتها للكشف 
عن »عمالء روس« يتالعبون بانتخاباتها

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعــد ســنوات مــن “التشــظي 
أعلن  والصراعات”،  واالنقســامات 
تنظيم “اإلخــوان” في مصر “عدم 
رغبته في الســلطة”. وقال القائم 
إبراهيم  “اإلخوان”  بأعمال مرشــد 
منيــر: “لن نخوض صراعــاً جديداً 

على السلطة في مصر”.
يأتي هــذا في وقــت يتفاقم فيه 
“اإلخوان”  قيــادات  بــني  الصــراع 
لندن  بــني جبهَتــي  اخلــارج،  في 
رأى خبراء في  بينما  وإســطنبول، 
شؤون احلركات األصولية، في مصر، 
حديث “اإلخوان” بشــأن السلطة: 
ومتأخرة  مكشــوفة  “محــاوالت 
للتغلــب على االنقســامات، ولن 

تفيد التنظيم اآلن”.
وقال منير فــي مقابلة مع “رويترز” 
إن تنظيم “اإلخوان”: “يرفض العنف 
متاماً، ونعتبره خارج فكر )اإلخوان(” 
، مؤكداً وجود “انقسامات داخلية” 

في التنظيم.
وأشــار منير إلــى أن “التنظيم مر 
بأوقات عصيبة من قبل؛ لكن هذه 
املرة )أي منذ عزله عن السلطة في 
مصــر عام 2013( أقســى من كل 

املرات املاضية”.
وهناك صراع بني “جبهة إسطنبول” 
بقيادة محمود حسني، األمني العام 
الســابق للتنظيم، و”جبهة لندن” 
بقيادة إبراهيم منير. وتصاعد أخيراً 
لندن« مجلس  “جبهة  إثر تشكيل 
شــورى للتنظيم، ليكون بديالً عن 
التابع  مجلس شورى إســطنبول، 
جلبهة محمود حســني، فضالً عن 

تبادل االتهامات بني اجلبهتني.
وقال اخلبيــر في شــؤون احلركات 
األصوليــة مبصــر، أحمد بــان،  إن 
“)اإلخوان( لديهم مشكلة مع فرق 
تأتي  دائماً  وخطواتهــم  التوقيت، 

متأخرة، وال تأتي باألثر املأمول”.
“احلديث عن  بــان:  وأضاف أحمــد 
الســلطة،  عن  )اإلخــوان(  ابتعاد 
السياســة،  عن  االبتعاد  وبالتالي 
متأخر، وســبق أن انطلق قبل ذلك 
في عــام 2011؛ حيث كانت هناك 
التنظيم إلى حركة  دعاوى لتحول 
ضغــط تؤيــد أي حــزب أو حركة 
سياسية قد تدفع في اجتاه اإلصالح 
السياسي مبصر وقتها؛ لكن رغبة 
الســلطة  في  التنظيم  قيــادات 
خالل تلك الفترة، دفع )اإلخوان( إلى 
وبالتالي  السياسة،  معترك  دخول 
خســر التنظيم الكثير”، موضحاً 

أن “التنظيــم يعتقد أن إعالنه اآلن 
االبتعــاد قد يكون مفيــداً له، في 
وقٍت أي تنازالت فيه لـ)اإلخوان( لن 

تفيد التنظيم”.
بينما أكد اخلبير في شؤون احلركات 
األصوليــة في مصر، عمــرو عبد 
املنعــم، أن “حديــث )اإلخــوان( ال 
يرقى ملســتوى تغييــر التوجه، وال 
تغيير األفكار واملناهج، فهو مجرد 
محــاوالت مكشــوفة لتجميــل 
الصورة، تؤكد حالة االنقســامات، 
داخل  الصراعات  إلى حجم  وتشير 

التنظيم”.
ووفــق عبــد املنعم، فــإن “هناك 
تتنــازع على  خمســة  كيانــات 
احتــكار الوضــع التنظيمي، هي 
إســطنبول،  وجبهة  لندن،  جبهة 
ومجموعــات الشــباب، واخلاليــا 
النوعية، واملنشقون عن التنظيم”، 
التصريــح  “مجــرد  أن  مضيفــاً 
بابتعاد التنظيم عن الســلطة ال 
يعني اجلديــة في تغيير التوجهات 

والتطلعــات، فهذا األمــر يحتاج 
ملؤسسة منضبطة، وإعادة تقييم 
ُمعلن متر بعدة مراحل. كما يتطلب 
إجراء مراجعة لألدبيات والتصرفات 

السابقة”.
ويقبــع معظم قيــادات “اإلخوان” 
في  املصريــة،  الســجون  داخــل 
بالتــورط فــي “أعمال  اتهامــات 
عنــف وقتل” اندلعــت عقب عزل 
الرئيس األســبق محمد مرســي 
عــن احلكم في 3 متوز عــام 2013، 
بعــد احتجاجات شــعبية. وصدر 
بحق مرشد التنظيم محمد بديع 
وقيادات “اإلخوان” أحكام بـ”اإلعدام 

والسجن املؤبد واملشدد”.
من  مســتبعد  “اإلخوان”  وتنظيم 
احلوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي قبل 
أشــهر. وقــال السيســي مطلع 
الوطني  “احلوار  إن  اجلاري،  الشــهر 
للجميــع باســتثناء فصيل واحد 
فقــط”. ودعــت عناصــر موالية 

على  صفحــات  عبر  لـ”اإلخــوان” 
مواقع التواصل، أمس األول السبت، 
تعقيبــاً علــى حديث منيــر، إلى 
“ضرورة ممارسة املنتسبني للتنظيم 
العمل السياسي بشكل مستقل 
إبراهيم منير  أُطر”. وكان  أي  ضمن 
قــد ذكر في تصريحاتــه أن “احلوار 
السياسي املتوقع ال ميكن أن يحقق 
نتائج، إذا مت اســتبعاد )اإلخوان( أو 

غيرهم منه”.
لكــن عبــد املنعم يشــير إلى أن 
هي  التنظيم  أمــام  اآلن  “اخليارات 
إعادة طــرح فكرة التيــار الدعوي 
وتبنيها مــن قبل قيــادات اخلارج، 
وإيجاد نوافذ إعالمية لها ملزيد من 

التعاطف مع التنظيم”. 
األخيــرة  “األشــهر  أن  وأضــاف 
شهدت أقســى أنواع االنقسامات 
لـ)اإلخــوان(؛ حيــث حدث شــرخ 
عمــودي طــال القاعــدة الصلبة 
في التنظيــم”. وأوضح أن “حجم 
االنشــقاق والصراعــات الداخلية 

يؤكــد صعوبــة التجديــد داخل 
التنظيم، وعــدم التأقلم والتوافق 
والدولية  اإلقليميــة  العوامل  مع 

احلالية”.
وأضاف عبــد املنعم أن “مجموعة 
إســطنبول تطلق على مجموعة 
املصطلحات  مــن  العديد  لنــدن 
التي ترغب مــن خاللها في التأثير 
العام.  التنظيــم  شــكل  علــى 
إلى  اجلبهتني  بــني  املشــهد  وأدى 
انشقاقات، حتى وصل املشهد إلى 
إعالن حل مجلس الشــوري العام 
وإعالن  إســطنبول،  في  للتنظيم 
جديد  شــورى  مجلس  تشــكيل 
فــي لندن، لنصــل اآلن إلى اختيار 
مرشــدين، ومتحدثــني للتنظيم، 

ومجلسني لـلشورى”.
“)اإلخوان(  بــأن  أفاد  وكان منير قد 
عانى انقســامات داخليــة”، وملح 
إلى أن اختيار مرشــد جديد سيتم 

“عندما يستقر الوضع”.
وحتدث منير فــي تصريحات عن أن 

“)اإلخــوان( لم يتعــرض حتى اآلن 
لضغوط في تركيــا”، قائالً: “حتى 
اآلن ال نرى ذلك وال نشعر به، وأيضاً 
من حق الدولــة التركية أن تفعل 
أي شــيء يحقق أمنها وســالمة 

شعبها”.
األشــهر  خالل  تركيــا  واتخــذت 
املاضية، خطوات وصفتها القاهرة 
بـ”اإليجابيــة”، وتعلقــت بوقــف 
اإلعالميــة  “اإلخــوان”  أنشــطة 
في  “التحريضيــة”  والسياســية 
أراضيهــا، ومنعت إعالميني تابعني 
للتنظيــم من انتقــاد مصر. وفي 
نهايــة نيســان املاضــي، أعلنت 
فضائية “مكملني”، وهي واحدة من 
تبث  لـ”اإلخوان”  تابعة  قنوات  ثالث 
من إســطنبول، وقف بثها نهائياً 

من تركيا.
التركي  الرئيس  حتــدث  أيام،  وقبل 
رجب طيب إردوغــان بأنه “ال يوجد 
مــا مينع إجــراء محادثــات رفيعة 
املستوى مع مصر، من أجل تطبيع 

العالقات”.
العــام  وتركيــا  مصــر  وأجــرت 
دبلوماســية  “محادثات  املاضــي 
استكشــافية” برئاسة مساعدي 
وزيري اخلارجيــة؛ األولى احتضنتها 
القاهــرة، بينما جــرت الثانية في 
أنقــرة. وأعلن حينهــا أن “احملادثات 
كانت صريحــة ومعمقة، وتناولت 
والقضايــا  الثنائيــة،  القضايــا 

اإلقليمية”.
وحــول قــول إبراهيــم منيــر إن 
متاماً،  العنــف  يرفض  “)اإلخــوان( 
ونعتبره خارج فكرنــا”، قال أحمد 
بان، إنهــا “محاولة لغســل أيدي 
مجموعة محمد كمال، مؤســس 
من  لـ)اإلخــوان(،  املســلح  اجلناح 
“احلركات  أن  إلــى  العنف”، الفتــاً 
النوعيــة التي انطلقت عام 2014، 
والتــي نتجت عنها حــركات مثل 
)حســم(، و)لواء الثورة(، و)املقاومة 
حلــوان(،  و)كتائــب  الشــعبية(، 
جميعها محســوبة علــى احلالة 
بينما  لـ)اإلخــوان(”.  التنظيميــة 
أكد عمرو عبد املنعم أن “أســاس 
التنظيــم، هــو العمل الســري. 
والعمل الســري هو بداية العنف. 
ومجرد الصمت عن العمل السري 
داخــل التنظيم من قبــل القادة، 
يؤدي إلى العنف كما رأينا وشاهدنا 
فــي تاريخ التنظيم عبر ســنوات 
التكويــن؛ حيث خــرج منهم من 

ينفذ عمليات عنف”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
النواب  أعلنــت رئيســة مجلــس 
األميركي نانســي بيلوســي، امس 
األحــد، أنهــا ســتقود وفــدا من 
جولة  فــي  األميركي  الكونغــرس 

مبنطقة احمليطني الهندي والهادئ.
وأشــارت بيلوســي فــي تغريدات 
على تويتر إلى أن اجلولة ستشــمل 
اجلنوبية  وكوريا  وماليزيا  سنغافورة 

واليابان دون اإلشارة إلى تايوان.
وتأتــي جولــة وفــد الكونغــرس 

األميركي هذه لبحث تعزيز املصالح 
والقيم املشــتركة، وتأكيــد التزام 
واشنطن اجتاه حلفائها في املنطقة.

باتخاذ  مــرارا  هددت  الصني  وكانت 
إجــراءات تصعيدية فــي حال قيام 
بيلوســي بزيــارة إلى تايــوان، التي 

تعتبرها جزءا من أراضيها.
باســم  املتحدث  أكد  بكــني،  وفي 
القــوات اجلوية الصينيــة أن بكني 
سيادتها  على  حزم  بكل  ستحافظ 

الوطنية وسالمة أراضيها.

الصيني، خالل عرض  املسؤول  وقال 
جوي عســكري، إن القــوات اجلوية 
لديها أنــواع كثيرة مــن الطائرات 
املقاتلة القــادرة على التحليق فوق 
جزيرة تايوان، وشــدد على أن تايوان 

جزء ال يتجزأ من الصني.
وكانت بكــني قد أعلنت الســبت 
بالذخيرة احلية في  عن بدء مناورات 
مضيق تايــوان قبيل الزيارة احملتملة 

لبيلوسي إلى تايبيه.
رســالة  املنــاورات  هذه  وتشــكل 

واضحة ألي جهــود تبعد تايوان عن 
الســيطرة الصينية. وقد أوضحت 
بكني فــي هذا الصــدد أن املناورات 
ستكون محدودة جغرافيا، وستجري 
في  بينغتان  جزيرة  قبالة ســواحل 
تايوان.  قبالة  الواقع  فوجيان،  إقليم 
يشــار إلــى أن الصني تعــارض أي 
مبادرة من شأنها إعطاء السلطات 
التايوانية شرعية دولية، وأي تواصل 
رســمي بني تايوان ودول أخرى. وجاء 
حترك الصــني احلالي علــى صعيد 

املنــاورات بعد أن أجــرت تايوان في 
مناورات جوية  وقت سابق سلسلة 
وبحرية قبالة ســاحلها الشــرقي 
فــي محاكاة لهجــوم محتمل من 
الصني. واســتعانت حينهــا تايوان 
خالل تدريباتها العسكرية بطائرات 
ميــراج ومدمرات وغواصــات مزودة 
بصواريــخ موجهة للتدريب، إضافة 
ومدافع  صواريــخ  إطالقهــا  إلــى 

وطوربيدات على أهداف معادية.
اجلديــر بالذكــر أن هــدد الرئيــس 

األميركــي جو بايــدن كان قد هدد 
بالتدخل عســكريا في تايوان إذا ما 
أقدمت الصني على غزو تايوان، وهو 
وعدم  بالتهديد  بكــني  قابلتــه  ما 
ترددها في شن حرب عسكرية ملنع 

خروج تايوان عن سيطرتها.
ووســط هذا الصراع املســتمر فإن 
أزمة تايوان مرشــحة للتصاعد في 
ظل حتذير بكــني للرئيس األميركي 
بعــدم اللعب بالنــار، في حني تصر 

واشنطن على دعم تايوان.

تنظيم »االخوان« المصري يتخلى 
عن رغبته في السلطة جراء تشظيه

خبراء في األصولية عدُّوها »محاوالت للتغلب على االنقسامات«

بيلوسي تسقط تايوان من جدول دول جولتها اآلسيوية
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متابعة ـ الصباح الجديد:
لعب مكســيم أوريشكني املساعد 
فالدميير  الروسي  للرئيس  االقتصادي 
بوتــني، دوراً بــارزاً فــي تعديل نظام 
التجارة اخلارجية لبالده، وطرح أفكاراً 
هامــة ملواجهة العقوبــات الغربية 
على موســكو رداً على غزو أوكرانيا، 
بحســب تقرير لـ”بلومبرغ”، وصفته 
املضاد  الهجــوم  “مهنــدس  بأّنــه 

االقتصادي” للكرملني.
وقالت “بلومبــرغ” إنه عندما جعلت 
التي  الروســية”  “القلعة  العقوبات 
ســاعد في بنائها تبدو أقل حصانة، 
توصــل وزيــر التنميــة االقتصادية 
الروســي الســابق أوريشــكني إلى 
مناورة مميــزة حملاولة كســر احلصار 

االقتصادي.
وأشــارت إلى أنه بعد نحو شهر من 
حرب روســيا علــى أوكرانيا، تعرض 
االقتصاد النتكاســة قويــة، وعانت 
عن  التخلــف  لتجنــب  احلكومــة 
الروبل في حالة من  الســداد ودخل 
االنخفاض، فــرد بوتني على ذلك في 
23 مــارس، مطالباً خصوم روســيا 
في أوروبــا بدفع فواتيرهم الضخمة 

مقابل الغاز الطبيعي بالروبل.
مســؤولني  عن  الوكالــة  ونقلــت 
مطلعــني علــى األمــر، قولهم إن 
أوريشــكني الــذي يبلغ مــن العمر 
40 عامــاً “كان العقــل املدبــر وراء 
مقامرة متزيق عقود، وقلب عقود من 
رأساً  والسوابق  املتبعة  املمارســات 

على عقب”.
ومنذ بــدء الغزو فــي 24 فبراير، برز 
أوريشــكني باعتباره عضو رئيســي 
الدائرة املقربة من بوتني بشــأن  في 
السياســة االقتصاديــة، وهو واحد 
من العديد من املطلعني على بواطن 
األمور الذيــن يتمتعون بخبرة مالية 
توجيه  فــي  اآلن  يســاعدون  غربية 

استجابة الكرملني.
ســيرجي  قال  الســياق،  هــذا  في 
قدم  اقتصادي  وهو خبيــر  جورييف، 
املشــورة للحكومة في الســنوات 
األولى من حكم بوتني لكنه فر الحقاً 
إلى باريس، حيث يشغل اآلن منصب 
السياسية:  الدراسات  معهد  عميد 

“إنهم مشغولون اآلن مبعرفة كيفية 
ويفعلون  العقوبــات  على  االلتفاف 
ذلك بنجاح كبيــر، لكن كل األموال 

املكتسبة تذهب لتمويل احلرب”.
ووفقــاً للوكالــة، ســاعدت هــذه 
الدفاعات الكرملني على جتنب أسوأ 
األضرار االقتصادية التي كان يخشى 
منها عندمــا فرضت العقوبات ألول 

مرة.
مع ذلــك، توقــع خبراء انكماشــاً 
عميقاً مبقدار نصف عمق هذا العام، 
الفتني إلى أّن الروبل عوض خســائره 
مع  أداء  األفضــل  ليصبــح  املبكرة 
تدفق عشرات املليارات من الدوالرات 
الطاقة وغيرها من  واليورو لصادرات 

الصادرات.
ومن خــالل االســتفادة مــن نفوذ 
أوروبا،  روسيا على إمدادات الغاز إلى 
سمحت مطالبة أوريشكني بالسداد 

بالروبل، للرئيس بوتني بأن يبدو وكأنه 
يقاوم الهجوم األولي بالعقوبات.

وفي نهايــة املطاف، اضطــر االحتاد 
األوروبــي إلــى التراجع حيــث وقع 
معظم املستهلكني الرئيسيني على 
الشروط اجلديدة التي تضمنت شرط 
فتح حســابات خاصــة مع مصرف 
“غازبروم بنك”، ما أبقى املصرف مبعزل 

عن العقوبات.
أوريشــكني  قــال  جانبــه،  مــن 
لـ”بلومبرغ”: “أعتبر تأثير اســتخدام 
برنامــج الروبل مقابل الغاز إيجابياً”، 
رافضاً التعليق على دوره في ابتكاره.

صاغ  أوريشكني  إن  “بلومبرغ”  وقالت 
عبارة ســيكررها بوتني قريباً بشكل 
االســتيالء على  لوصــف  متكــرر، 
احتياطيات روســيا الدولية، بأنه في 
السداد”  “تخلف حقيقي عن  الواقع 
واالحتاد  املتحدة  الواليــات  من جانب 

األوروبــي بشــأن التزاماتهمــا جتاه 
روسيا.

وســاعد أوريشكني في وضع خطط 
للحد مــن التداعيات جــراء إقصاء 
العاملي  النظام  من  الروسية  البنوك 
للتحويالت املالية “ســويفت”، وقاوم 
نافذين  مطلعني  مســؤولني  دعوات 
آخريــن، لفرض مزيد من الســيطرة 
على الدولة مع تزايد عزلة االقتصاد 
الروســي عــن العالم الذي ســعى 
أوريشــكني، وحلفــاؤه ذات مرة إلى 

توثيق العالقات معه.
واصطحبه بوتني معه في رحلة قام 
بها أخيراً إلى إيران التي تتمتع بعقود 
من اخلبرة في التغلب على العقوبات 
الغربية.  ورداً على سؤال بشأن أفكار 
طهــران للتغلب على تلــك القيود، 
“أفكارنا  قائــالً:  أوريشــكني  تفاخر 

أفضل بكثير”.

وقالــت “بلومبــرغ” إّن أوريشــكني، 
وهــو مصرفي ســابق فــي الوحدة 
“سوســيتيه  لشــركة  الروســية 
جنرال”، ويستغل اآلن خبرته الغربية 
جزء  هو  العقوبــات،  تأثير  لتخفيف 
من كادر من املسؤولني الذين حاولوا 
الســير على خط  منذ فترة طويلة 
اقتصادية  رفيع بني صياغة سياسة 
صديقــة للمســتثمرين، والقيــود 

املتزايدة لبوتني.
احلرب جعلت هذا التوازن مستحيالً، 
إذ تعرض أوريشكني وزمالؤه لعقوبات، 
االقتصادية تخدم  ألن سياســاتهم 
للكرملني،  التابعــة  احلــرب”  “آلــة 

بحسب الوكالة.
وأوريشــكني جــزء من “جســر بني 
األجيــال” امتــد إلى نهايــة احلقبة 
السوفيتية، وقضى سنوات مراهقته 
خالل ما أصبــح يعرف في روســيا 

باســم “التســعينيات املضطربة”، 
وهي فتــرة مــن املصاعــب واجلرأة 

االقتصادية.
ويصغر أوريشــكني بوتني بـ30 عاماً، 
وكان األصغر بني ابنني في عائلة من 
األكادمييني في موســكو، حيث نشأ 
الرئيس  في عالم بعيد عــن بدايات 

الصعبة في لينينجراد بعد احلرب.
من  أوريشــكني  مجموعة  وتضــم 
التكنوقــراط نائــب محافــظ بنك 
روســيا أليكسي زابوتكني )44 عاماً( 
ونائب وزير املالية فالدميير كوليشيف 
)39 عاماً( الذيــن تخرجوا في نخبة 

املدارس االقتصادية الروسية.
وبالتخلي عن القطاع اخلاص، كرسوا 
أنفســهم لبناء قلعة بوتني املالية. 
وكلمــا كان بوتني أكثر قســوة مع 
اخلارج  فــي  واملنافســني  املنتقدين، 
والداخل، كلما أصبحوا أكثر أهمية 
فــي بنــاء املرونــة للحفــاظ على 
الصدمات  تأتــي  عندما  االقتصــاد 

الكبيرة.
وخالل فتــرة عمله التي اســتمرت 
3 ســنوات فــي وزارة املاليــة، كان 
أوريشــكني من بني املسؤولني الذين 
ابتكروا آليــة لتحويل مئات املليارات 
من الــدوالرات من عائــدات صادرات 
النفــط والغاز إلى صندوق ســيادي 
التغلب  الكرملني علــى  ملســاعدة 
على األزمات مثل املوجات األولى من 
على  واألوروبية  األميركية  العقوبات 

شبه جزيرة القرم عام 2014.
مع ذلك، لم تكن ســنوات من فرض 
وبناء  االقتصــاد  علــى  العقوبــات 
االحتياطيات كافية حلماية االقتصاد 
بعد الغزو. فجمدت الواليات املتحدة 
وحلفاؤها الكثير مــن االحتياطيات 
البالغة 600 مليار دوالر التي ساعدت 

سياسات أوريشكني في بنائها.
وعلــى الرغم من كل اجلهــود التي 
بذلــت لتجنب اللوم، فقد فشــلت 
روسيا في سداد ديونها وتخلفت عن 

السداد للمرة األولى منذ قرن.
وبينما ضغط بعض الالعبني األقوياء 
في الكرملني من أجــل إعادة تأكيد 
قاوم  االقتصاد،  على  الدولة  سيطرة 

أوريشكني بنجاح حتى اآلن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بوتني،  فالدميير  الروسي  الرئيس  قال 
الروســية  البحرية  إن  األحد،  امس 
أسرع  “زركون”  صواريخ  ســتتلقى 
من الصوت قريباً، موضحاً أن مواقع 
نشــرها “ســتعتمد على مصالح 
روســيا”، فيما أفاد مسؤول روسي 
بشــّن كييــف هجومــاً على مقر 

األسطول الروسي للبحر األسود.
وأضاف بوتني خالل كلمة في مدينة 
االحتفال  مبناسبة  بطرسبرغ،  سان 
بيوم تأســيس البحرية الروســية، 
إن بــالده تعمل علــى تعزيز قدرات 

األســطول العســكري الروســي 
وعتاده، مشدداً في الوقت ذاته على 
أنه )األســطول( مســتعد ألولئك 
أمننا، وســنحمي  يهــددون  الذين 

حدود بالدنا بكل األساليب”.
وأعلن بوتني توقيع مرســوم جديد 
لعقيدة البحرية الروســية، مشيراً 
إلــى “ترســيم احلــدود البحريــة 

االقتصادية والسياسية”.
الناطق  قــال  وقــت ســابق،  وفي 
باســم الرئاســة دميتري بيسكوف 
فــي تصريحات أوردتهــا وكالة “ريا 
ســيقوم  بوتــني  إن  نوفوســتي”، 

بعملية تفتيش تقليدية خلط عرض 
فنلندا  احلربية في خليج  الســفن 
إلى  باإلضافة  كرونشتاد،  ومنطقة 

حضوره العرض وإلقاء خطاباً.
ويقــام احلفــل في مبنــى متحف 
بطرســبرغ،  ســان  لتاريخ  الدولة 
اســتعراضاً  بالتزامــن  يتخللــه 
فالديفوستوك  مناطق  في  للسفن 
وسيفيرومورســك  وبالتييســك 
ونوفوروسيســك  وكاسبيســك 

ومدينة طرطوس السورية.
القائد  نائــب  مــن جانبــه، قــال 
العــام للقــوات البحريــة فالدميير 

كاســاتونوف إن 47 ســفينة و42 
طائرة ستشــارك في العرض الذي 
يهــدف إلــى إظهار قــوة البحرية 
ألداء  واســتعدادها  الروســية، 
مجموعة واسعة من املهام في أي 

منطقة من احمليط العاملي.
ومن سمات العرض أيضاً، مشاركة 
طاقــم نســائي وعــدد كبير من 
املراكب الشــراعية، والغواصات، إذ 
ألطقم  مهيب  مبرور  العرض  ينتهي 
االستعراض على طول اجلسر اجملاور 

لساحة ميدان مجلس الشيوخ.
سيفاســتوبول  مدينة  حاكم  قال 

القرم،  الواقعة في شــبه جزيــرة 
األحــد، إن هجوماً بطائرة مســيرة 
اســتهدف مقر األسطول الروسي 
للبحر األسود في املدينة، أسفر عن 

إصابة 5 أشخاص.
وأضاف ميخائيــل رازفوزجاييف في 
بيان عبر حسابه في تلجرام: “صباح 
اليوم، قــرر القوميــون األوكرانيون 
إفساد عيد األسطول الروسي، الذي 

حتتفل به روسيا األحد”. 
وتابع: “هبطت املسيرة في فناء مقر 
قيادة األسطول”، مشيراً إلى أصابة 
5 موظفني في هيئة األركان بجروح.

وقال رازفوزجاييــف إن “االحتفاالت 
الروســي  املقررة بعيد األســطول 
ألغيت ألسباب أمنية”، داعياً سكان 
مغادرة  عــدم  إلى  سيباســتوبول 

منازلهم “إذا أمكن”. 
وهذه املرة األولى التي تتحدث فيها 
من  هجوم  عن  الروسية  السلطات 
هذا النوع، منذ بدء غزوها ألوكرانيا 
فــي 24 فبراير املاضــي. وفي األيام 
األولى من الغزو، احتلت موســكو 
جزءاً من جنوب أوكرانيا وال ســيما 
منطقة خيرسون، القريبة من شبه 
جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

مكسيم أوريشكين.. »مهندس الهجوم االقتصادي« المضاد للغرب

بوتين يعتزم تعزيز البحرية الروسية بصورايخ أسرع من الصوت

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رأى رئيس مكتب رعايــة املصالح اإليرانية 
مبصــر، محمد حســني ســلطاني فر، أن 
البلدين  تقتضــي على  الراهنة  التطورات 
رفع العالقات الثنائية من مســتوى رعاية 

املصالح للمستوى السياسي املنشود.
وفي مقال له بصحيفة “إيران ديلي”، لفت 
محمد حسني سلطاني فر، الرئيس اجلديد 
ملكتب رعاية املصالح اإليرانية في مصر إلى 
بالتواطؤ مع  املتحــدة  الواليات  “محاوالت 
إسرائيل خالل مؤمتر جدة األخير، لتأسيس 
“حلف ضد اجلمهورية اإلسالمية االيرانية”، 
مؤكدا أنها “فشــلت نظرا ملواقف الرفض 
الصريحة التي صدرت عن الدول العربية مبا 

فيها مصر”.
وأوضح محمد حسني سلطاني فر أن “هذا 
األمر أثبت من جديد بأن املعايير السائدة في 
العالقات بني طهران والقاهرة تفوق الصورة 
التي يروج لها”، مشيرا إلى أن “هذا التطور 
في  املتوفرة  والفــرص  والطاقات  اإليجابي 
مصر وتأكيدا التجارية واالقتصادية، يجعل 
من مصر سوقا كبيرة بـ103 مليون نسمة 
اإلفريقية  األســواق  إلى  للدخــول  وبوابة 

بالنسبة للحكومة اإليرانية”.
كما لفــت إلى “قــرار تركيــا وقطر نحو 
ترســيخ العالقــات مع مصــر، واخلطوات 
الســريعة التي اتخذتها البلدان من أجل 
االســتحواذ على الســوق املصرية، مبا في 
ذلك تســيير رحالت جوية مباشرة عديدة 
وما ترتــب عليه من زيادة في حجم التبادل 

التجاري والسياحي بني اجلانبني”. 
وأضاف الدبلوماسي اإليراني: “إن اجلمهورية 
املشــاورات  وبعد  اإليرانيــة،  اإلســالمية 
والرسائل املتبادلة، مستعدة لدخول أسواق 
مصر عبر انشــاء مصنع إلنتاج السيارات 
احمللية وعقد اســتثمارات مشتركة مبا في 
“البنك املصري اإليراني  ذلك إعادة تشغيل 
املشــترك” )ميد بنك(، وتأســيس شركات 
واملالحة  النسيج  مجاالت  في  مشــتركة 

البحرية وجتارة السجاد”.
وأردف: “هنــاك عدد من شــركات الطيران 
اإليرانية التي تخطط لتســيير رحالت عبر 
ســماء مصر إلى عدد من الدول اإلفريقية، 
املنطقة  دول  املسافرين من  ترانزيت  وأيضا 

إلى مصر”.
وأفاد محمد حسني ســلطاني فر بأنه “مت 
التخطيــط أيضا الســتئناف التعاون مع 
مصر الذي تعطل لنحو 4 عقود، في مجال 
واخلدمات  والتكنولوجيــا  الطلبــة  تبادل 
وتأسيس  الســياحي  والتبادل  الهندسية 
مجالي  في  والتعاون  املعرفية  الشــركات 

النفط والغاز”.
وأكد أن “العالقــات الوثيقة واملتنامية بني 
مصر والعراق وسوريا تتيح املزيد من فرص 
التعاون اإلقليمي بني إيران ومصر”،  مستدال 
بتصريحــات رئیس اجمللس االســتراتیجی 
للعالقــات اخلارجیة في إيران، کمال خرازی، 
حــول أن “مصر وإيران وتركيا والســعودية 
بينها،  وقطر، تســطيع عبر احلوار فيمــا 
والتوترات  املشــاكل  من  الكثير  تســوية 

الراهنة في املنطقة”.

دبلوماسي إيراني: العالقات 
اإليرانية المصرية تمضي 

نحو تفاهم اكبر
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Public Tender Announcement for Tender No: 009-PC-22-EBS 
Provision of Cummins Generator Maintenance Materials 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Cummins Generator Maintenance Materials 
Tender No.: 009-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned 
below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is seeking One or Two Contractors who have enough experience and ability to carry out the 
project of supplying Cummins generator maintenance material according to the delivery notice of the user department during 
the execution of the Contract. 
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 29th August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 10,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

Public Tender Announcement for Tender No: 004-SC-22-EBS (2nd Announcement) 
Provision of S2 Temporary Firefighting Modification  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of S2 Temporary Firefighting Modification  
Tender No.: 004-SC-22-EBS (2nd Announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is seeking One Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of 
Provision of S2 Temporary Firefighting Modification. 
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 29th August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 10,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

وزارة النفط
شركة غاز اجلنوب )شركة عامة(

»تنويه«
نشــر في العدد (4942) مــن هذه الصحيفة 
والصادر يوم االربعاء 2022/7/27 اعالن مزايدة 
علنية لتاجيــر (7) محالت جتارية، وقد تضمن 
وجوب تقدمي تامينات قانونية قدرها (225،000( 
دينــار وورد خطــا فــي تفقيط هــذا املبلغ 
والصحيح هو (مائتان وخمسة وعشرون ألف 
دينار) عن كل محل. لذا وجب التنويه والنشر.
املدير العام
حمزه عبد الباقي ناصر

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2456
التاريخ: 2022/7/31

م/ إعالن
بالنظر لعدم حلصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة (15( 
خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونيــة البالغة (30%) من القيمة التقديرية بصــك مصدق ولكامل مدة االيجار 
وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مــدة اإلعالن في مقر البلدية اعاله في متام الســاعة ( 
العاشــرة صباحا ) وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر 
جلب هوية االحوال املدنية مصــورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

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

تبليغ 
الى صاحب الســيارة جبار خطاب 
احمد واملرقمــة (76402) ف (بغداد 

خصوصي) 
اللون  حمراء   (2006)307 بيجو  نوع 
الى من يعثر عليــه يرجى تبليغنا 

على رقم الهاتف 07703628041
كما موضح في السنوية املصورة.

االثنني 1 آب 2022 العدد (4945(

Mon .1 Aug. 2022 issue (4945)

املوقعمدة االيجارمساحة امللكرقم امللكنوع امللكت

قرب علوه املواشيسنة واحدة800 م6222ساحة تارتان1



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصابح الجديد :

جاءت قفزة أســعار النفط لتنقذ 
اقتصادية  أزمــات  مــن  العــراق 
ومالية خانقة، وتخرجه من ورطة 
واســتنزاف  االقتراض  نحو  االجتاه 
االحتياطــي النقدي وتفاقم عجز 

املوازنة.
وبلغت إيــرادات صــادرات النفط 
العراقــي، خــال شــهر حزيران 
املاضي، نحــو 11.505 مليار دوالر، 
وفقــاً ألرقام رســمية صدرت عن 
النفــط في بغــداد. وقالت  وزارة 
إّن إجمالي كمية  بيان،  الوزارة في 
الصادرات من النفط اخلام للشهر 
ذاتــه بلغت أكثر مــن 101 مليون 

برميل.
وقال الباحث في الشأن االقتصادي 
العراقي، حمــزة احلردان، إن فرصة 
ارتفاع أســعار النفط تأتي للعراق 
مرة أخــرى بعدما شــهد العالم 
عشر  قبل  النفط  ألسعار  ارتفاعاً 
سنوات تقريباً، ولم تستفد الباد 
منه بشكل حقيقي، معتمداً على 
النفط(  )أمــوال  الريعي  اقتصاده 
في ســد نفقاتــه التشــغيلية 

واالستثمارية.
احلكومة  علــى  إن  احلــردان  وقال 
ارتفاع  فرصة  اســتثمار  العراقية 
أســعار النفط هذه املرة بالشكل 
الصحيح، ألّن من املتوقع أن تصل 
إيرادات النفط لهذا العام إلى أكثر 

من 120 مليار دوالر.
وأضاف أن هذه الزيادة في أســعار 
النفــط ميكن أن تســتمر، ما قد 
لتكون  إيجابي  بشــكل  ينعكس 
االقتصاد  فــي  نقطة حتول  هناك 
عمليات  خــال  مــن  العراقــي، 
والسليم،  الصحيح  االســتثمار 
وإقامة مشاريع مساندة للموازنة 
العراقية وعــدم االعتماد الكامل 

على القطاع النفطي.
وأوضح أن على احلكومة استثمار 
القطاعــات  لتطويــر  الفــرص 
االقتصادية واملنشــآت الصناعية 
والزراعية، واســتحداث مشــاريع 
ميكــن أن تكــون رافداً أساســيا 
لتحويــل االقتصــاد الوطني من 

ريعي إلى متنوع.
الزيــادة  هــذه  أن  إلــى  ولفــت 

فرصــة مؤقتة بســبب العوامل 
واملتغيــرات الدوليــة، واحتمالية 
انتهاء األزمة الروســية األوكرانية 
التي ســتعقبها اتفاقــات دولية 

لتخفيض أسعار النفط عاملياُ.

احتياطي نقدي قياسي
كشــف رئيس احلكومة العراقية 
مصطفــى الكاظمــي، أنه خال 
عامــن مــن عمر احلكومــة كان 
احتياطي البنــك املركزي أقل من 
50 مليــار دوالر، واآلن وصل إلى 76 
مليار دوالر، وسيصل إلى 90 مليار 

دوالر نهاية العام احلالي.
وأشــار الكاظمــي خــال مؤمتر 

صحافي، إلــى أّن رواتب املوظفن 
واملتقاعدين واملنافع وغيرها تبلغ 5 
مليارات دوالر شهرياً، وهناك مليارا 
دوالر مصاريف تشغيلية، ليصبح 
املبلــغ اإلجمالــي للمصروفــات 
الشهرية 7 مليارات دوالر، مببلغ 84 

مليار دوالر سنوياً.
وأوضــح الكاظمي أّنــه ال توجد 
النيــة لــدى احلكومــة العراقية 
بالتوجه نحو تغيير ســعر صرف 

الدينار.
االقتصادي،  اخلبير  بن  جهته  ومن 
املركزي  البنك  أن  العبيــدي،  منار 
مــن  متعــددة  أنواعــاً  ميتلــك 
االحتياطيات، تبلــغ قيمتها أكثر 

تريليــون دينــار، منها   160 مــن 
احتياطي اســتثماري تبلغ قيمته 
60 تريليون دينار مستثمر في بنوك 

خارجية مقابل عائدات وفوائد.
هنــاك  أّن  العبيــدي  وأضــاف 
ر بـ 140  احتياطات من الذهب تقدَّ
طن بقيمــة تريليوني دينار تقريباً، 
فضاً عــن وجود ديون داخلية لدى 
وزارة املاليــة للبنك املركزي تصل 
وأســهم  دينار،  تريليون   40 إلــى 
ارتفاع أســعار النفط في السوق 
احتياطات  فــي  بقفزة  العامليــة 

العراق النقدية.
أوضــح عضو اللجنــة املالية في 
البرملان العراقــي، جمال كوجر، أّن 

من السابق ألوانه أن نقول إن العراق 
قــادر علــى مواجهــة التحديات 
االقتصادية العاملية، ألن العراق بلد 
النفط،  إيرادات  على  يعتمد  ريعي 
وأي تقلبات حتدث في بلدان العالم 
بإحداث شــلل كبير في  تساهم 
من  يعتبر  الــذي  احمللي،  االقتصاد 

االقتصادات الهشة.
وبّن كوجــر أن الدولــة العراقية 
اليوم ال متتلك دراســات اقتصادية 
التضخم  وتأثيــرات  متكاملــة، 
انعكاســاتها  ســتكون  العاملي 
كبيرة علــى االقتصــاد العراقي، 
ألن البلــد يعتمد باألســاس على 
من  واخلدمات  الســلع  اســتيراد 

اخلارج وال يوجد انتــاج محلي، ما 
يعنــي أن الســوق العراقية تتأثر 
سلباً بكل حالة تضخم تشهدها 

دول املنطقة والعالم.
وقال عضو اللجنة املالية إن قفزات 
أســعار النفط أنقــذت االقتصاد 
العراقــي مــن االنهيــار، وعندما 
ووصل  النفط  أســعار  انخفضت 
سعر البرميل إلى 20 دوالراً تقريباً 
مبالغ  أخذ  إلــى  احلكومة  اجتهت 
كبيرة مــن االحتياطــي النقدي، 
الداخلي  االقتراض  على  واعتمدت 
واخلارجي، فضاً عن تغيير ســعر 

الصرف وتقدمي موازنة تقشفية.
وأضاف أن االرتفــاع احلاصل اليوم 
من  العراقــي  االقتصــاد  مّكــن 
اســتعادة نشــاطه النقدي ورفع 
مبالغ  وسداد  االحتياطي  معدالت 
كبيرة من الديــون املترتبة بذمته 

داخلياً وخارجياً.
وأشــار إلــى أن احلكومــة عليها 
االســتفادة مــن ارتفاع أســعار 
النفط، وتخصص الفائض احلاصل 
ألن  االســتثماري،  اجلانــب  لدعم 
الدولة ما زالــت تصرف 75 باملائة 
من موازنتها للجانب التشــغيلي 
ونفقــات ورواتــب، وجميــع هذه 
النفقات ال يوجد فيها مردود مالي.
وطالــب احلكومــة بالعمل على 
إقرار موازنة اســتثمارية وليست 
متويل  مصــادر  خللق  تشــغيلية، 
العراقية  الدولــة  وحتويل  جديدة، 
من دولة ريعيــة إلى دولة متعددة 

املوارد.
وفي ظل التقاطعات داخل البرملان 
لم تُقّر املوازنة حتى اآلن، التي حتدد 
بنود مصروفــات الدولة خال عام، 
وخاصة اخملصصة للرواتب والدعم 
وســداد أعباء الديون، كذلك حتدد 

املستهدف من إيرادات الدولة.
وعلى الرغم من جناح احلكومة في 
احلصول على نحــو 18 مليار دوالر 
الذي  الطارئ  األمــن  قانون  ضمن 
لتأمن استيراد  أخيراً  البرملان  أقره 
الطاقة ومتويل املشــاريع اخلدمية 
املهمــة، ومتويل صنــدوق الرعاية 
مســؤولن  أّن  إاّل  االجتماعيــة، 
الباد  حاجــة  اســتمرار  يؤكدون 
للموازنــة التي أعدت مســودتها 
بوقت ســابق عند قرابة 90 مليار 

دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رئيس  كونيــش،  فولفــرام  رفض 
لســامة  األملاني  االحتادي  املكتب 
التخلــص من النفايــات النووية، 
الطاقة  محطات  تشــغيل  متديد 
النووية في أملانيا، وفقا لـ”األملانية”.

وكتب كونيش في مقال نشر اليوم 
أجلماينه  “فرانكفورتــر  بصحيفة 
تقييم  أن  تســايتوجن”  زونتاجــس 
إمكانية التمديــد “يجب أن يضع 
في احلســبان ليس فقط سامة 
محطات الطاقة النووية، بل أيضا 

التخلص من النفايات املشعة”.

وأشــار إلى أنه “في كلتا احلالتن 
ستكون تكاليف مواصلة تشغيل 
احملطــات كبيــرة علــى اجملتمــع 
الذي  االجتماعي  التوافق  بأكمله، 
مت حتقيقه بشق األنفس سيصبح 
موضع شك”. وبسبب أزمة الطاقة 
احلالية الناجمة عن احلرب الروسية 
في أوكرانيا، ثــار اجلدل حول متديد 
النووية  الطاقة  محطات  تشغيل 
الثاث املتبقية فــي أملانيا ملا بعد 

نهاية هذا العام.
وبحســب اخلطة احلالية، سيجرى 
إخراج احملطات الثاث من الشبكة 

وتســاور   .2022 نهايــة  بحلــول 
واســعة  أيضا شــكوك  كونيش 
بشــأن اجلــدول الزمنــي املتعلق 
بالعثور على موقع ملستودع نفايات 

نووية في أملانيا.
ووفقــا للقانون، يجــب اتخاذ قرار 
بشــأن موقع املســتودع النهائي 
2031، بحيث  للنفايــات بحلــول 
ميكن أن يبــدأ التخزين في 2050. 
وكتب كونيش: “لطاملا دعا مكتبي 
الشركة املسؤولة عن البحث عن 
املوقع على إحراز تقدم في اإلجراءات 
بحيث ميكن الوفاء باجلدول الزمني 

الذي حدده القانون، وسيســتغرق 
األمر 20 عاما أخــرى حتى يصبح 
املســتودع جاهزا للتشغيل، يجب 
أن أصرح اليوم أننــي لم أعد أعد 

هدف 2031 واقعيا”.
يأتي ذلك في وقت اشــتكت فيه 
الروسية العماقة  شركة غازبروم 
للطاقة من وجود مشكات حالية 
بتوربن للغاز تقــول إنه مهم في 
بشكل  الغاز  تدفقات  اســتئناف 

منتظم إلى أملانيا.
ومت نقل التوربن من كندا إلى أملانيا 
بدال من إيصاله إلى روسيا مباشرة، 

دون مشاورات مسبقة مع غازبروم، 
حســبما قال نائب رئيس الشركة 
اململوكة للدولة فيتالي ماركيلوف 

في بيان البارحة األولى.
وقال إنها ميكــن أن تقبل بالتوربن 
الذي مت إصاحه، فقــط في حالة 
ما إذا حصلت علــى ضمانات من 
االحتاد األوروبــي وبريطانيا بأنه لن 
يتم تطبيق العقوبات الغربية. ولم 
يوضح ماركيلوف سبب عدم قبول 
التوربن ببساطة وبصورة مباشرة 

من قبل اجلانب الروسي.
رئيســا  التوربــن عنصــرا  وكان 

فــي ملحمة اســتمرت أســابيع 
الغاز  تدفقــات  انخفاض  بشــأن 
الطبيعي، حيث يقول مســؤولون 
أملــان وأوروبيون كبــار إنها خطوة 
ذات دوافع سياســية من موسكو 
تتسبب في تأجيج أزمة طاقة في 

أوروبا.
وتعتمــد أملانيا بشــدة على الغاز 
القادم من روسيا، ويتسبب خفض 
القليلة  األيــام  فــي  التوريــدات 
املاضية في حالة هلع كبيرة بشأن 
أي  وتداعيات  املقبل  الشتاء  فصل 

نقص على الصناعة واملواطنن.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار النفط اخلام في ختام 
األســبوع املاضي مع حتــول اهتمام 
السوق إلى اجتماع وزراء الطاقة في 
حتالف “أوبك +” األربعاء املقبل، إضافة 
إلى ضعــف الدوالر وقوة األســهم، 
بينما ســجل خاما برنت واألمريكي 
اخلســارة الشــهرية الثانيــة على 
التوالي، حيث انخفــض برنت وخام 
غرب تكساس 4.6 في املائة، و6.8 في 

املائة، على التوالي.
وفــي هذا اإلطــار، ذكر تقريــر “ريج 
زون” الدولي، أن أســعار النفط اخلام 
الثانــي على  للشــهر  انخفضــت 
التوالي، حيــث عوض تدهور توقعات 
الطلب اخملاوف بشأن نقص اإلمدادات 
املادية، مشيرا إلى أن اخلام األمريكي 
املاضي  األســبوع  مكاســب  حقق 
بنحو 4 في املائة، ومع ذلك ســجلت 
العقود اآلجلة أول انخفاض شــهري 
متتال منــذ 2020 حيث غذت اخملاوف 
مــن التباطؤ االقتصــادي املعنويات 

الهبوطية في جميع األسواق.
وأشار التقرير إلى انكماش االقتصاد 
األمريكــي للربع الثانــي، حيث أدى 
تقويض  إلــى  املتفشــي  التضخم 
اإلنفاق االستهاكي، الفتا إلى تأكيد 
أن  الدولية  مجموعة “سيتي جروب” 
هناك دالئل على أن سوق النفط في 

حالة اعتدال.
ونوه إلى بيانات لشــركة إكســون 
إلى عدم وجود عامات  موبيل تشير 
علــى تدهور كبيــر للطلــب على 
الوقود، كما ال توجد مؤشرات على أن 
الركود،  العاملي على وشك  االقتصاد 
مشيرا إلى تخلي النفط عن معظم 
املكاســب التــي مت تســجيلها في 

أعقاب احلرب الروسية في أوكرانيا.
إلــى أن االرتفاع في أســعار  ولفت 
النفط  أربــاح منتجي  دعم  الطاقة 
اخلام، حيث انضمت شركتا إكسون 
وشيفرون إلى شــركة شل وحققوا 
أرباحا قياســية، كما ساعد ضعف 
الدوالر على تعزيز أســعار الســلع 
األساسية، كما أنه ال تزال أساسيات 
السوق قوية، حيث إن هناك مخاطر 
جدية بشأن العرض، في وقت ستبدأ 
العقوبات على روســيا بشكل أكثر 

جدوى في وقت الحق من هذا العام.
وأكد التقريــر انخفاض إنتاج النفط 
اخلام في الواليات املتحدة خاصة من 
حوض بيرميــان الغزير اإلنتاج، حيث 
توقف النمو إلــى حد كبير حتى مع 
إضافة املنتجن ملنصات احلفر بسبب 
ارتفاع التضخم في كل شــيء من 

العمالة إلى تكاليف املعدات.
النفط  تدفقات  انخفاض  إلى  وأشار 
اخلام الروســي، ما أدى إلى تشــديد 

األسواق في أوروبا.
وأوضح التقرير أنه ال يوجد مؤشرات 
على  الطلب  تدهــور  على  رئيســة 
الوقود، حيث من املرجح أن يســتقر 
النفط اخلام حول 100 دوالر للبرميل، 
عادا أن مؤشــرات األســابيع األربعة 
يواصلون  املتداولن  أن  تبن  السابقة 
انخفاض أسعار  نهاية  املراهنة على 
النفط، حيث بــدأ مديرو األموال في 
إغاق مراكز البيع، كما يشــير هذا 
االجتــاه التجــاري إلــى أن املضاربن 
والتجــار ومديري صناديــق التحوط 
يتطلعون إلى انتعاش األســعار بعد 
املائة منذ منتصف  20 في  هبوطها 

يونيو املاضي.
وأفاد بأن احلــرب والعقوبات العاملية 

على النفــط الروســي واخملاوف من 
لها  كانت  الفائــدة  أســعار  ارتفاع 
تأثيرات واســعة في الســوق خال 
النصــف األول من العــام وأدت إلى 
والتقلبات  اليقن  عدم  حالة  انتشار 
التحركات  يضخــم  ما  الســعرية، 

صعودا وهبوطا خملزونات النفط.
وتوقع التقريــر أن يظل الطلب على 
البنزين قويا في الواليات املتحدة في 

من  التي  املرتفعة،  األسعار  مواجهة 
املرجــح أن تواصــل االرتفاعات على 
أســاس حالة الطلــب املكبوت في 
األســواق ولكن ال يزال الوضع العام 
للسوق متقلبا، بينما توجد مؤشرات 
تدعو إلى التفاؤل بأن أســعار الضخ 
ســتنخفض في املــدى القريب دون 

تأثير إضافي في االقتصاد الكلي.
وســلط الضوء علــى إعــان وزارة 

التجــارة األمريكيــة أن الناجت احمللي 
اإلجمالي األمريكي انخفض 0.9 في 
املائة في الربــع الثاني بعد انخفاض 
1.6 فــي املائة في الربــع األول، وهو 
ما كان لــه تأثير أكثــر وضوحا في 

املضاربن على ارتفاع أسعار النفط.
ومن جانبها، ذكــرت وكالة “باتس” 
الدوليــة للمعلومــات النفطية أن 
أســعار النفط اخلام ارتفعت بسبب 

شح املعروض العاملي، الذي تفوق في 
تأثيره على مخاوف الركود االقتصادي 
انخفاض  تأثير  إلــى  إضافة  العاملي، 
الدوالر األمريكي إلى أدنى مستوياته 

في شهر واحد.
وأضاف التقرير أنــه مبوجب اتفاقية 
“أوبك +” احلالية ستلغي اجملموعة في 
أغســطس آخر تخفيضات إنتاجها 
وتســتعيد حصصها إلى مستويات 

ما قبل الوباء.
يخص  وفيمــا  أخــرى،  ناحيــة  من 
األســعار في ختام األسبوع املاضي، 
النفط اجلمعة مع  ارتفعت أســعار 
حتول االهتمام إلــى اجتماع “أوبك +” 
األســبوع املقبل والتوقعات بأن ذلك 
سيقضي على آمال الواليات املتحدة 

في زيادة املعروض.
العقــود اآلجلة خلام برنت  وارتفعت 
2.89 دوالر لتتداول عند 110.03 دوالر 
للبرميــل، وارتفعــت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكســاس 3.4 فــي املائة، 
دوالر. وسجل كا اخلامن   99.67 إلى 
خسارة شــهرية ثانية على التوالي، 
حيث انخفض برنت وتكســاس 4.6 
في املائة، و6.8 في املائة، على التوالي.
كما قدم ضعف الدوالر وقوة األسهم 
الدعم، وانخفاض سعر الدوالر يجعل 
النفط أرخص بالنســبة للمشترين 

بعمات أخرى.
ارتفعــت األســهم العامليــة، التي 
غالبــا ما تتحــرك جنبــا إلى جنب 
مع أســعار النفــط، علــى أمل أال 
يكون تشــديد السياســة النقدية 
األمريكية متشددا، كما كان متوقعا 
في البداية بعد أرقــام النمو اخمليبة 

لآلمال.
تبــاع العقود اآلجلة خلــام برنت في 

الشــهر األول بعاوة متزايدة ألشهر 
التحميل الاحقة، وهي بنية ســوق 
تعرف باســم التراجع، ما يشير إلى 
ضيق العرض احلالي. وسيكون احملرك 
املقبل ملنظمة  االجتماع  الرئيس هو 
البلــدان املصــدرة للبتــرول “أوبك” 
املعروفن  روســيا،  بقيــادة  وحلفاء 

باسم “أوبك +”، في 3 أغسطس.
وقالت مصادر في “أوبك +”: إن املنظمة 
ستدرس إبقاء إنتاج النفط دون تغيير 
لسبتمبر، وقال مصدران من “أوبك +”: 
إنه ســتتم مناقشة زيادة، ومع ذلك، 
قال محللون إنه سيكون من الصعب 
على “أوبك +” زيادة اإلمدادات، بالنظر 
إلى أن عديدا من املنتجن يكافحون 

بالفعل للوفاء بحصص اإلنتاج.
من جانب آخر، ذكر تقرير “بيكر هيوز” 
األسبوعي األمريكي أن إجمالي عدد 
الواليات  النشطة في  منصات احلفر 
املتحدة ارتفع مبقدار تســع األسبوع 
املاضــي، حيث ارتفــع إجمالي عدد 
احلفــارات إلى 767 هذا األســبوع - 
بزيــادة 279 منصة عن عدد احلفارات 

هذه املرة في 2021.
ولفت إلــى ارتفاع احلفارات النفطية 
في الواليــات املتحدة مبقدار ســتة 
هذا األسبوع إلى 605 حيث ارتفعت 
منصــات الغــاز مبقــدار 2 إلى 157 
وارتفعت منصــات متنوعة مبقدار 1 

إلى 5.
ونوه التقرير إلى ارتفاع عدد احلفارات 
في حــوض بيرميان مبقدار 2 إلى 351 
هذا األسبوع وقد زاد عدد احلفارات في 
إيجل فورد مبقدار 2 إلى 72 بينما زادت 
منصات النفط والغــاز في بيرميان 
108 حفارات عما كانت عليه  مبقدار 

في هذا الوقت من العام املاضي.

قفزة إيرادات النفط تنقذ اقتصاد
البالد وتستوجب ميزانية استثمارية الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلنــت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
األحــد، انخفاض صادرات العــراق النفطية الى 

الواليات املتحدة خال األسبوع املاضي.
وقالــت اإلدارة فــي تقريــر لها إن “متوســط 
النفط اخلام خال  االمريكية من  االســتيرادات 
االســبوع املاضي من ثمانــي دول بلغت 5.349 
ماين برميــل يوميا منخفضة مبقدار 373 الف 
برميل باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 
5.722 ماين برميل يوميا”. وأضافت أن “صادرات 
العراق النفطية ألمريكا بلغت معدل 165 ألف 
برميل يوميا األســبوع املاضــي، منخفضة عن 
األسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات 
النفطية ألمريكا معدل 454 الف برميل يوميا”. 
كما أشار التقرير إلى أن “اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خال األســبوع املاضي جاءت من كندا 
ومبعدل بلــغ 3.308 ماين برميــل يومياً، تلتها 
املكسيك مبعدل 639 الف برميل يومياً، وبلغت 
االيــرادات النفطية من الســعودية مبعدل 516 
الف برميل يومياً، ومن ثــم البرازيل مبعدل 278 

الف برميل يومياً”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقــي، امس األحد، فــي البورصة 
الرئيســية بالعاصمــة بغــداد، وفــي اقليم 
كردســتان. وقال مصدر صحفــي ، إن بورصة 
الكفاح واحلارثية املركزية في بغداد، ســجلت 
صباح اليــوم 148650 ديناراً عراقياً مقابل 100 
دوالر أمريكي. فيما كانت األســعار أمس األول 
السبت 148550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر.

وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشــراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ ســعر البيع 149250 دينارا 
عراقيا لــكل 100 دوالر امريكــي، بينما بلغت 
أسعار الشــراء 148250 دينارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي.
أما فــي اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شــهدت اســعار الدوالر ارتفاعــا ايضا، حيث 
بلغ ســعر البيع 148700 دينــار لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ ســعر الشراء 148600 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت املبيعات النقدية من الدوالر في مزاد 

البنك املركزي من امس  األحد.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن “البنك املركزي باع 
اليوم خال مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي؛ 
248 مليونــا و 585 الفــا و323 دوالرا أمريكيا 
غطاها البنك بســعر صرف اساس بلغ 1460 
ديناراً لــكل دوالر. واضاف املصــدر ،ان عملية 
الشــراء النقدي للــدوالر من قبــل املصارف 
انخفــض لتصل الــى 12 مليونــا و950 ألف، 
فيما ذهبت البقيــة البالغة 235 مليونا و635 
ألفــاً و323 دوالرا لتعزيــز االرصــدة في اخلارج 
على شــكل حواالت واعتمادات. وأشار املصدر 
إلى ان 33 مصرفا قامــت بتلبية طلبات تعزيز 
االرصدة في اخلارج، و7 مصارف لتلبية الطلبات 

النقدية، إضافة الى 79 شركة توسط.

تراجع صادرات العراق 
النفطية الى امريكا

ارتفاع أسعار صرف الدوالر 
في بغداد وإقليم كردستان

انخفاض المبيعات 
النقدية من الدوالر في 
مزاد البنك المركزي 

تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ألمانيا أمام تحدي النفايات المشعة
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مديرية شؤون االحوال املدنية 
في ذي قار  

إعالن
املدعي ســعد  بناءا على طلب 
توفيق عبد العالي والذي يطلب 
من  اســمه  تبديل  من خاللــه 
ســعد الى املعزعلي واســتنادا 
ألحــكام املــادة 22 مــن قانون 
البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  
اجلريدة  فــي  نشــر طلبه  تقرر 
الرسمية فمن له حق االعتراض 
املديرية  مراجعــة  الطلب  على 
خالل 15 خمسة عشر يوما من 
سينظر  وبعكسه  النشر  تاريخ 

في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء /  رياض جندي 
الكعبي

مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

مديرية شؤون االحوال املدنية 
في ذي قار  

إعالن
بناءا على طلب املدعي فالح ابو 
علي محسن والذي يطلب من 
خالله تبديل لقبه من العبيدي 
الى اخلزاعي واســتنادا ألحكام 
املــادة 22 من قانــون البطاقة 
الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر 
نشر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمن لــه حق االعتــراض على 
خالل  املديرية  مراجعة  الطلب 
15 خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء / رياض جندي 
الكعبي

مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
الى: /الشريكة

احالم زناد خزال
اقتضى حضــورك الى صندوق 
اإلســكان العراقي فرع ذي قار 
الناصرية/ســومر/ في  الكائن 

مديرية  االخالص/قرب  شــارع 
اجلوازات وذلــك لتثبيت إقرارك 
باملوافقة على قيام شــريكتك 
فليح  داخل  السيدة ميســون 
بالبناء على حصتها املشــاعة 
في القطعــة املرقمة 2138/1/ 
فضلية-لغــرض  مقاطعــة 
تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة أقصاها خمســة عشــر 
العراق وشهر خارج  داخل  يوما 
العراق من تاريخ نشــر االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال .

 اعالن 
 الى الشريك/ وسام خضير جاسب

 اقتضى حضورك الى صندوق االسكان العراقي فرع  / ذي قار لتثبيت 
اقرارك باملوافقة على قيام شريكك السيد )عمار سلطان حساوي( 
بالبناء على حصته املشــاعة فــي القطعة املرقمــة  69 / 4006( 
مقاطعة )بطحاء  ( لغرض تســليفه  قرض االســكان وخالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما داخل العراق وشهر اذا كنت خارج العراق 
من تأريخ نشر االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض 

مستقبال.

مديرية شؤون االحوال املدنية 
في ذي قار  

إعالن
بناءا على طلب املدعي وســام 
والذي يطلب من  سمير رسول 
خالله تبديل لقبه من العبيدي 
الى اخلزاعي واســتنادا ألحكام 
املــادة 22 من قانــون البطاقة 
الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر 
نشر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمن لــه حق االعتــراض على 
خالل  املديرية  مراجعة  الطلب 
15 خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء /  رياض جندي 
الكعبي

مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

مديرية شؤون االحوال املدنية 
في ذي قار  

إعالن
رحيم  املدعي  بناءا على طلــب 
كاظم عبد احلسن والذي يطلب 
مــن خالله تبديــل لقبه من ال 
واســتنادا  الفضلي  الــى  داغر 
ألحــكام املــادة 22 مــن قانون 
البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  
اجلريدة  فــي  نشــر طلبه  تقرر 
الرسمية فمن له حق االعتراض 
املديرية  مراجعــة  الطلب  على 
خالل 15 خمسة عشر يوما من 
سينظر  وبعكسه  النشر  تاريخ 

في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء /  رياض جندي 
الكعبي
مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

محكمة جنح االصالح
العدد/180/ج/2022

اعالن
الى املشتكية/ شيماء رشيد 

كاظم طليل احلسامي
اقامتك  بالنظر جملهولية محل 
النشــر  عبر  تبليغــك  تقــرر 
باإلعــالن للحضــور امام هذه 
التاسعة  الساعة  في  احملكمة 
املوافق  احملاكمة  يوم  من صباح 
بصفــة   2022/8/3 االثنــن 
كامل  املتهم  ضد  مشــتكية 
عزيز عوده وفق احكام املادة 413 
من قانون العقوبات في الدعوى 
اجلزائية املرقمــة 180/ج/2022 
احملاكمة  جتري  وبعكسه سوف 

بحقك وفق القانون.
القاضي
فهد حسن عبد اهلل

7 اعالن

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 341.TK.TND.LOM.2022: Provision of Static Protection Services 

for West Qurna (Phase 2) Contract area, Republic of Iraq

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in the Republic of Iraq, is 
developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed with the South Oil 
Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the subject of 
the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to perform 
supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
Documentation, including:
a( Average annual turnover during last 3 )three( years is not less than USD 10,000,000.00 )ten million US Dollars(;
b( To have at least 2 )two( completed contracts for provision of protection )security( services in the Republic of Iraq over 
the last 3 )three( years with total value not less than USD 7,000,000.00 )seven million US Dollars(, excluding contracts with 
the Company )LUKOIL Mid-East Limited(;
c( To have at least 1 )one( ongoing contract for the provision of protection )security( services to International Oil Companies 
in the Republic of Iraq, excluding contracts with the Company )LUKOIL Mid-East Limited(;
d( To hold a valid and in-date necessary documents issued by authorities that authorize the Bidder for performance of 
protection )security( services in the Republic of Iraq;
e( Bidder is an Iraqi entity which is owned )controlled( by more than 50% by Iraqi citizens;
f( To hold ISO 18788:2015 )Management System for Private Security Operations( valid certification;
g( To hold ISO 9001:2015 )Quality Management System( and ISO 45001:2018 )Occupational Health and Safety Management 
System( valid certifications;
h( To have fully functioning 247/ Operations Centre in Basrah Province;
i( To be able to submit a Bid Bond in the amount of USD 285,000.00.
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient 
information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above )applications on the 
letterhead signed by an authorized person shall be received before August 14, 2022(. To submit the written application 
please follow the instructions specified to the following link: http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
•Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after submission 
of a written application as noted above.
Envelopes with Bids )hard copy( shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 3:00 p.m. 
)Baghdad time( September 12, 2022.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email: tender@lukoil-international.com.

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 336.TK.TND.LOM.2022 for Provision of Insurance Services 
Under Energy Insurance Master Policy for the West Qurna (Phase 2) Project and General 

Cooperation Agreement for Energy Insurance

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in the Republic of Iraq, is developing the West Qurna-2 oil field 
under the Development and Production Service Contract signed with the South Oil Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the subject of the Tender, which are allowed by the 
legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to perform supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender Documentation, including:
a( to possess a valid insurance license issued by Iraqi Insurance Diwan covering relevant types of insurance )license and confirmation of its validity and 
extension for current period(;
b( to have Nominal Paid Share Capital to the amount of not less than 5,000,000,000 )Five billion( Iraqi Dinars or higher, if so required in accordance with 
licensed types of insurance;
c( to have an average annual turnover for the last 3 )three( years in the amount of not less than USD 12,000,000.00;
d( to have experience as insurer for at least 2 )two( oil and gas projects in Iraq in the last 3 )three( years, each with a value of at least 1,000,000 US dollars 
in insurance premium per client;
e( to retain 10% of the risk 
f( to obtain Iraqi Insurance Diwan’s approval for international reinsurance for no less than 90% of the risk; 
g( to submit reinsurance documents confirming reinsurance coverage and compliant with the following requirements:
i. Reinsurance order to cover 90% of 100% risk;
ii. Financial strength rating of all reinsurers shall preferably not be lower than A- being Standard & Poors )or equivalent by AM Best, Fitch or Moody’s(, but in 
any case not lower than BB by Standard & Poors )or equivalent AM Best, Fitch or Moody’s, except in case of reinsurance from Russian markets, in which case 
AA ExpertRA )or equivalent( or better shall apply; 
iii. Share of each reinsurer shall be not more than 20% of 100% of risk(;
iv. Bidder’s proposal shall include copies of reinsurance slips signed and stamped by the Reinsurers for 100% of the order )being 90% of the risk(. The 
reinsurance slips shall be valid for a minimum of 3 months after date of issuance in the event reinsurance slips are made as non-binding quotes, which validity 
period shall be extended for a further period of 3 months by Bidder upon request. Awarded Bidder shall be under obligation to produce reinsurance cover note 
)signed and stamped( not later than 40 calendar days from effective date of coverage under the Energy Insurance Master Policy;
v. Reinsurance wording, reinsurance parameters of risk )limits, values, deductibles/excesses( should be in full compliance with the tender documentation 
and draft Policy;
h( to submit a warranty that Bidder’s retained premium shall be quoted in an amount sufficient to cover Stamp Duty as well as, when applicable, 3.3% 
Withholding Tax retention by the Company, all other taxes, duties and any other charges applicable or which may become applicable in accordance with 
acting legislation of Iraq.
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient information confirming that the company 
meets the minimal qualification requirements set out above )applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before August 
14, 2022(. To submit the written application please follow the instructions specified to the following link: http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/
Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted 
above.
Envelopes with Bids )hard copy( shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 3:00 p.m. )Baghdad time( September 12, 2022.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  tender@lukoil-international.com.

شركة لوك أويل ميد إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقم  TK.TND.LOM.2022.341  لتقدمي خدمات احلماية الثابتة في منطقة 

التعاقد حلقل غرب القرنة (مرحلة 2) في جمهورية العراق

تقوم شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفة مشغل مشروع غرب القرنة )املرحلة 2( في جمهورية العراق بتطوير 
حقل غرب القرنة/2 في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شركة نفط اجلنوب التابعة لوزارة النفط العراقية.  

يحق االشتراك في هذه املناقصة للشــخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة جتهيزات 
مشــابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يســمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العــراق مبوجب القوانن العراقية 

النافذة و/أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
على الشركات املتقدمة بالعروض أن تتمتع مبتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:

a( أال يقل متوسط مبيعاتها السنوية خالل السنوات الثالث )3( األخيرة عن 10,000,000.00 )عشرة مليون( دوالر أمريكي؛
b( أن تكون قد أجنزت ما ال يقل عن 2 )إثنن( عقود تقدمي خدمات احلماية )األمنية( في جمهورية العراق خالل ثالث )3( ســنوات 
أخيرة على أن ال تقل القيمة اإلجمالية لها عن 7،000،000 )ســبعة( مالين دوالر باســتثناء العقود مع شركة لوك أويل ميد 

ايست احملدودة؛
c( أن تقــوم بإدارة العقد جاري التنفيذ الواحد على األقل لتقدمي خدمات احلماية )اخلدمات األمنية( لصالح شــركات النفط 

العاملية في جمهورية العراق، باستثناء العقود مع شركة لوك أويل ميد ايست احملدودة؛
م العطاء بتقدمي خدمات احلماية )اخلدمات األمنية( في جمهورية العراق؛ d( أن حتمل وثائق نافذة وصادرة حديثاً تخول مقدِّ

e( على أن يكون مقدم العطاء مؤسسًة عراقية عائدة )مسيطر عليها( بنسبة تزيد عن %50 للمواطنن العراقين
f( أن حتمل شهادة نافذة ISO 18788:2015 )نظام اإلدارة للعمليات األمنية اخلاصة(

g( أن حتمل شهادات نافذة ISO 9001:2015 )نظام إدارة اجلودة( وISO 45001:2018 )نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية(؛
h( أن يكون لها مركز العمليات العامل بالكامل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع في محافظة البصرة

i( أن تكون قادرًة على أن تدفع التأمينات األولية املطلوبة قدرها 285,000.00 دوالر أمريكي
ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشركة العارضة تستجيب 
ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرســمية اخلاصة بالشــركة موقعة من قبل الشخص 
املفوض في موعد أقصاه 14 اب/ أغســطس 2022(. من أجل تقدمي طلب املشاركة يرجى اتباع التعليمات احملددة على الرابط 

http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders :أدناه
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

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

يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما 
ذكر أعاله.

يتم تقدمي العروض )نســخة ورقية( بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 3:00 م )بتوقيت 
بغداد( من تاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2022.

.tender@lukoil-international.com  :يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله عبر العنوان اإللكتروني اآلتي

شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
تعلن املناقصة املرقمة (TK.TND.LOM.2022.336) لتقدمي خدمات التأمني مبوجب بوليصة الرئيسية 

لتأمني الطاقة ملشروع غرب القرنة (املرحلة 2) واتفاقية التعاون العامة لتأمني الطاقة

تقوم شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفة مشغل مشروع غرب القرنة )املرحلة 2( في جمهورية العراق بتطوير حقل غرب القرنة/2 في 
إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شركة نفط اجلنوب التابعة لوزارة النفط العراقية.  

يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة جتهيزات مشابهة لتلك الواردة في 
هذه املناقصة والتي يســمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق مبوجب القوانن العراقية النافــذة و/أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل دولها 

األصلية.
على الشركات املتقدمة بالعروض أن تلبي متطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:

a( أن متلك تراخيص تأمن نافذة صادرة من ديوان التأمن العراقي تغطي أنواع التأمن ذات الصلة )الترخيص وتأكيد صالحيته ومتديده للفترة احلالية(؛
b( أن متلك رأسماالً سهمياً مدفوعاً إسمياً مبا ال يقل عن خمسة مليارات )5.000.000.000( دينار عراقي أو أكثر، إذا اقتضى األمر ذلك وفقاً ألنواع التأمن 

املرخصة؛ 
c( أال يقل متوسط مبيعاتها السنوية خالل السنوات الثالث )3( األخيرة عن 12,000,000.00 دوالر أمريكي؛

d( أن تكون لديها خبرة كشــركة تأمن ملا ال يقل عن 2 )مشــروعن( من مشاريع النفط والغاز في العراق لألعوام الثالثة )3( األخيرة، بقيمة ال تقل عن 
1,000,000 )مليون واحد( دوالر أمريكي لكل منهما؛

e( االحتفاظ بنسبة 10 % من اخلطر
f(  احلصول على موافقة ديوان التأمن العراقي على إعادة التأمن الدولي مبا ال يقل عن 90 % من اخلطر؛

g(  تقدمي وثائق إعادة التأمن التي تؤكد تغطية إعادة التأمن ومتتثل للمتطلبات التالية:
i. أمر إعادة التأمن لتغطية 90 ٪ من 100 ٪ اخلطر؛

ii. من املفضل أال يكون تصنيف القوة املالية جلميع شــركات إعادة التأمن أقل من )A( حسب Standard & Poors )أو ما يعادلها بحسب AM Best أو 
Fitch أو Moody›s(، ولكن على أي حال ليس أقل من BB حســب Standard & Poors )أو ما يعادلها بحســب AM Best أو Fitch أو Moody›s، باستثناء 

حالة إعادة التأمن من األسواق الروسية، وفي هذه احلالة يتم تطبيق AA حسب ExpertRA )أو ما يعادله( أو أفضل منه سيطبق؛
iii.  وال تزيد حصة كل شركة إلعادة التأمن عن 20 %  من 100 % للخطر(؛

iv. على عرض مقدم العطاء أن يتضمن نســًخا من قســائم إعادة التأمن املوقعة واخملتومة من قبل شــركات إعادة التأمن بنسبة ٪100 من الطلب 
)كونها ٪90 من اخلطر(. وتكون قســائم إعادة التأمن صاحلة ملدة ال تقل عن 3 أشــهر بعد تاريخ اإلصدار في حالة تقدمي قسائم إعادة التأمن كعروض 
أســعار غير ملزمة، ويقوم مقدم العطاء بتمديد فترة صالحيتها ملدة 3 أشــهر أخرى عند الطلب. يلتزم مقدم العطاء احملال اليه بإصدار مذكرة غالف 

إلعادة التأمن )موقعة ومختومة( في موعد ال يتجاوز 40 يوما تقومييا من تاريخ نفاذ التغطية مبوجب بوليصة الرئيسية لتأمن الطاقة؛
v. ينبغي أن تكون صياغة إعادة التأمن وبيانات مخاطرها )احلدود، والقيم، واخلصومات/التجاوزات( ممتثلة متاما لوثائق املناقصة ومسودة البوليصة؛

h( تقدمي الضمان بأن تكون املكافئة احملتفظة مبقدم العطاء كافية لتغطية رســم الطابع وكذلك، عند االقتضاء، لتغطية ضريبة االســتقطاع 3.3% 
احملتجزة من قبل الشركة، وغيرها من الضرائب والرسوم املعمول بها أو تلك التي قد تصبح مطبقة وفقا للتشريعات النافذة جلمهورية العراق.

ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة تســتجيب ملتطلبات احلد األدنى 
املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعة من قبل الشخص املفوض في موعد أقصاه 14 اب/ أغسطس 2022(. 

http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders :من أجل تقدمي طلب املشاركة يرجى اتباع التعليمات احملددة على الرابط أدناه
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشــخص املفوض باالتصاالت وعنوان بريده 
االلكتروني.

يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما ذكر أعاله.
يتم تقدمي العروض )نسخة ورقية( بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الساعة 3:00 م )بتوقيت بغداد( من تاريخ 12 أيلول/ 

سبتمبر 2022.
.tender@lukoil-international.com :يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله عبر العنوان اإللكتروني اآلتي
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األقدمني كما ابتدعوها هم أنفسهم » 
ص١٨.

وأرى أن شــوقي ابن زمانــه، فليس من 
آراءنا احلداثية  أن نسقط  والدقة  العدل 
اآلنية على شــعره، وثمة قرن من الزمان 
يفصــل بيننــا وبينه، وســتكون آراؤنا 
كالســيكية  وربتما  وقدميــة  تقليدية 
بعد عقــود من الزمان، فلكل زمن دولته 
ورجاله، وأعني هنا أن لكل زمان أفكاره 

وتوجهاته وآراءه.  

آراء في شعر اجلواهري
الناقد محمد عــالء الدين طويال  يقف 
عنــد رأي الشــاعر والناقــد والباحث 
السوري الســامق أدونيس؛ رأيه الصادم 
بشــاعرية اجلواهري،  إذ يرى أن اجلواهري 
فكرياً ثوري ولكنه فنيــا إتباعي يكتب 
بطريقة أســالفه رابطاً ذلــك بظاهرة 
عربية تفيد أن العرب قد يقبلون التغيير 
االجتماعية،  السياســية   احليــاة  في 
غير أنهم ال يقبلون أبداً بتغير أشــكال 
الكتابة الشــعرية ويصرون على بقائها 

كما ورثوها، وأن ليس في ديوانه فنيا ما 
يدل على كونه معاصرا، كما أن شــعر 
اجلواهري بناء خليلي- كالســيكي  في 
القلب من عمود الشــعر، وأخيرا يفجر 
أدونيــس قنبلتــه الدخانيــة الصوتية 
املنافيــة لوقائع النقد والــدرس والبناء 
الشــعري قائال: إن بدوي اجلبل وسعيد 
عقل وأمني نخلة وأبا ريشة يفوقونه في 

النسيج الشعري. ص٢١
ملناهــج  اجملافيــة  اآلراء  هــذه  أن  وأرى 
الدرس الرصني، قــد جاءت جللب االنتباه 
املألــوف، ال مبعنى  ومحاولــة مخالفة 
التقوقــع والصنميــة، بــل مخالفــة 
احلقائق اجللية الباهــرة التي تؤكد علو 
شــاعرية اجلواهــري، وثرارة قاموســه 
الشــعري، وقاموســه اللغــوي؛ لغته 
اجلزلــة العالية التي رمبــا صعبت على 
أفهامهم، فهمهــم، لكنها لغة راقية 
جميلة، وليس مــن الدقة رصف هؤالء 
الشــعراء الذين ذكرهــم أدونيس،- مع 
رصفهم  ملنجزهم-  الشــديد  احترامي 
إزاء اجلواهــري، فضالً عــن أن اجلواهري 
ثــوري فكرياً وثوري فنيــاً بدليل أنه نّوع 
في شعره والسيما في سنواته األخيرة، 
وما الضير أن ينســج على وشي اخلليل 
وعموده الشعري، فهذا هو شعر العرب، 
فضالً عن التنويعات الشــعرية األخرى، 
التي الريــب يعرفها شــاعرنا أدونيس، 
مثل املوشــحات والكان كان والدوبيت 
والقوما، وهل ال تكتمــل احلداثة إن لم 
نكتب بطريقة شــارل بودلير وقصيدة 

النثر الفرنسية؟!
وبعد أن يورد الناقــد محمد عالء الدين 
عدداً من القصائد واملقّطعات الشعرية 
اجلواهريــة كي يكون اإلفحــام مبرَهناً 
عليــه ومدلال، ســائال أدونيس: هل هذا 
شعر إتباعي على طريقة األسالف؟ وهل 
مقنع أن من يكتب شعراً كهذا ال يوحي 
بكونه معاصــراً، ظانا أن حكم أدونيس 
على ديوان اجلواهــري بحاجة إلى إعادة 
نظر، ففي رأيه مسحة ارجتال ما تعودها 

من الشاعر العظيم أدونيس.

مناقشة آراء محمد بنيس
يفنــد الباحــث الرصني محمــد عالء 
الديــن ويدحــض آراء الناقد والشــاعر 
املغربــي الكبير محمد بنيــس، الواردة 
فــي اجلــزء األول مــن كتابه )الشــعر 
العربي احلديــث. التقليدية( الصادر عن 
املغربية ســنة ١٩٨٩، حيث  توبقال  دار 
جمع حتت عنــوان )التقليدية( كال من: 
محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي، 
واجلواهري، وغيرهم وراح يبرهن على هذه 

التقليديــة من خالل معطيــات النقد 
الفرنسي احلديث، وما بعد احلديث، وهذا 
ال يصح فثقافات الشعوب ليست على 
شاكلة واحدة، لذا فشلت األفكار األممية 
التي أرادت إلباس شــعوب األرض لباساً 
فكرياً واحــداً، كما ال تصح اســتعارة 
مقوالت بنيوية أوربية فرنســية جاهزة 
كي نلبسها شعر اجلواهري، وما يحاكم 
به شــعر أندريه بريتون، ولويس اراكون، 
وســان جون بيرس، أو هنري ميشــو، و، 
وال يصح أن نحاكم به شــعر اجلواهري، 
فهــذا- كما يقــول الناقــد متهكماً- 
شــأن يربك البنيوية التي ســتضطرب 
النقدي  الرأي  يتعلق  أحشــاؤها عندما 

لن  للنــص، فهي  اإلبداعي  باملســتوى 
تقبل بأقل من وضــع جميع النصوص- 
عظيمها ورديئها- في سلة واحدة،  وما 
فعله بنيس مع شــعر اجلواهري حتديدا 
ميكن أن يفعله مع صحيفة سياســية 
إذا شــاء أن يقرأهــا بنيويــاً، فيحلــل 
املتواليــات اإلخباريــة، ويفــكك املنت، 
ويقسم  الدالئلية،  مبعجم  ويســتنجد 
ووحدات  مجموعــات  إلــى  الصحيفة 
ســردية يكتشــف فيها عناصر الدال 
واملدلول والعالئق داخل النص، وهي متثل 
قاعدته النقديــة البنيوية التي ال تفرق 
بني اجلواهري وشــويعر ولــد منذ ليلة. 

ص٤١.

ويقــف الناقد محمــد عالءالدين عبد 
املولى عنــد تخبطات الناقد الســوري 
محيــي الديــن صبحي- وكنــت أتابع 
منجــزه النقدي العلمــي الرصني على 
صفحــات مجلتي )املعرفــة ( و)املوقف 
األدبي( الســوريتني، والســيما تبشيره 
صالح  الطيب  السوداني  الروائي  بإبداع 
)٢٠٠٩( عند نشر روايته )موسم الهجرة 
إلى الشمال(- ألذي رأى أن اجلواهري بقي 
كالســيكيا لم يستطع أن يدخل الرؤى 
احلديثة وال احليــاة، لكنه يعود عن آرائه 
هذه عندما يرحل اجلواهري، فيكتب عنه 
كالمــاً مغايراً،  مما يؤكــد هوى النفس 
وعــدم الدقة فــي قولة احلــق، ليرى أن 
اجلواهري شــاعر حديث وليس شــاعراً 
معاصراً فقــط، بل إن علــى احلداثيني 
أن يتعلموا مــن اجلواهري كيف يكونوا 
شــعراء معاصرين، والتفاعل مع هموم 
ولسان  فيكونوا ضمير شعبهم  الناس 

إنسانيته وكرامته!
وإذ املؤلف وصف اجلواهري بأنه كالسيكي 
ضد الكالســيكية،  فألن النقد البائس 
يخلط بني النموذج التقليدي والنموذج 
الكالســيكي، ويطلقها علــى كل ما 
هو مرفــوض جمالياً وأســلوبياً، وبهذا 
تقليدياً  يصبح كل شعر موزون مقفى 
وكالســيكياً، في حــني أن التقليد هو 
االفتقــار إلــى التجديد وخبــّو اخمليلة 
املبدعة اخلالقة، أما الكالسيكية فتعني 
الِقدم، وليس كل قدمي الوشي والنسج 
يعد أمراً تقليدياً ومن ثم سلبياً، ودليلنا 
هذه املوسيقا الكالسيكية التي مازالت 
واأللبــاب، ومتتع  تســتهوي األســماع 
النفس والروح على الرغم من الســبك 
القدمي، في حني تصم أذنيك عن ســماع 
موســيقا عزفت أمــس الفتقارها إلى 

الفن واإلمتاع واإليناس. 
وأخيراً يرى املؤلف محمد عالء الدين عبد 
املولى إن اجلواهري ثائر على الكالسيكية 
بعد  وهو  اخلاصة،  ليبني كالســيكيته 
ذلك كلــه وقبله شــاعر يخترق تخوم 
املذاهب جامعا من كل تيار روحه، حذراً 

من التنميط اجلاهز. ص٤٢
وأرى ان العرب انتظروا عشرة من القرون 
الزمــان عليهــم بأبي فرات  كي يجود 
اجلواهــري؛ متنبي زماننــا وما تتلوه من 
قرون وإن األجيال املقبلة ســتظل ترنو 
نحو األفق عشــر مئات من الســنوات 
أخرى كي تكحل عيونها مبرأى جواهري 
بسماع  أســماعها  وتشــنف  زمانهم 

شعره وإنشاده.

 

شكيب كاظم 
في كتابه النقدي)اجلواهري كالســيكي  
نشرت)طبعة   الذي  الكالســيكية(  ضد 
بغداد( منه دار الشؤون الثقافية العامة 
ببغــداد ســنة ٢٠٢١؛ الكتــاب املّركــز 
املكثف، الذي أضاف إليه مؤلُفه الباحث 
الســوري محمد عالء الدين عبد املولى؛ 
عّينــات متألقــات من شــعر اجلواهري 
الكبيــر، ينقــل الباحث بعضــا من آراء 
كبار الشــعراء والنقاد العرب، في شعر 
ويناقشــها    )١٩٩٧ اخلالد)متوز  اجلواهري 
والسيما مصطلح  )الكالسيكية( الذي 
يأتــي رديفا ملفهوم القــدمي، لكن الناقد 
محمد عــالء الدين يبســط رأيه املغاير 
في هــذا املصطلح، مدونا رأي الشــاعر 
الفلسطيني الشهير محمود درويش)آب 
٢٠٠٨( باجلواهــري واصفا إيــاه: بأنه آخر 
إنه  اإلطالق،  على  الكالســيكيني  وأكبر 
آخر العظماء من دون شــك، برحيله أخذ 

معه الكالسيكية جميعها »ص١٦.
أن درويش يقرن شــاعرية اجلواهري  كما 
املعروف  املصــري  الشــاعر  بشــاعرية 
أحمد شــوقي )١٩٣٢( إذ يراه إلى جانب 
القرن  شوقي أهم شاعر كالسيكي في 
العشــرين، وال أقبل باملقارنة البسيطة 
التي تواجهــه بعمر أبي ريشــة وبدوي 
اجلبل على سبيل املثال. أرى قامته أعلى 
وأراه أكثر ديناميكيــة في حضوره وفي 

صلة الشعر بالناس » ص١٦.
مردفا رأي درويش برأي الشــاعر اللبناني 
الشاهق سعيد عقل )١٩1٢-٢٠١٤( الذي 
يصف شــعر اجلواهــري ال يكمل اخلط 
الكالســيكي فقط إمنا يعطــي جديدا 
أيضاً من ضمن هــذا اخلط. وهو في هذا 

العصر بني أكبر الشعراء » ص١٧.
أما نزار القباني )١٩٩٨( فيصفه باملعمار 
اثبت  الذي  العباسي،  البابلي،  السومري، 
فقرات القصيدة العربيــة، ولواله لبقي 
ظهــر القصيدة العربية مكســورا حد 

اليأس »ص١٧
اآلراء أطلقت غــّب رحيل اجلواهري  هذه 
الكبير، وفيها من الطابع االحتفالي في 
حضرة املوت، ما يلجم العقول عن إظهار 
الرأي الصراح؛ فللموت سطوته وقتامته.
يحاول الباحث محمد عــالء الدين نفي 
الصلة بني شعر اجلواهري، وشعر شوقي، 
فالبون شاسع بينهما، ألنه يرى أن جتربة 
شــوقي الفنية كانت إحيائيــة بدائية 
والفكرية  الفنيــة  تتوســل أسســها 
واألدواتية في جتارب الســلف الشــعري، 
وكان دورهــا مقتصراً على إتباع ســبل 

آراٌء شتى يجمعها غبط المكانة..

الجواهري.. متنبي زماننا الذي انتظرناه عشرة قرون

بعد أن يورد الناقد محمد 
عالء الدين عددًا من القصائد 

والمقّطعات الشعرية 
الجواهرية كي يكون اإلفحام 

مبرهَنًا عليه ومدلال، سائال 
أدونيس: هل هذا شعر 

إتباعي على طريقة األسالف؟ 
وهل مقنع أن من يكتب 

شعرًا كهذا ال يوحي بكونه 
معاصرًا، ظانا أن حكم 

أدونيس على ديوان الجواهري 
بحاجة إلى إعادة نظر، ففي 

رأيه مسحة ارتجال ما تعودها 
من الشاعر العظيم أدونيس

شعراصدار

سينما

دلشاد عبداهلل

والتوزيع  دار ســطور للطباعة والنشر  عن 
صدرت ترجمة مجموعة«بحيرة البط االزرق« 
الشعرية للشــاعر الكردي املعاصر دلشاد 
عبداهلل. بترجمة مكرم رشــيد الطالباني، 
وتقدمي الشاعر خزعل املاجدي، ويعد الشاعر 
دلشــاد.عبداهلل كما يرى الناقد جمال كرمي 
من االصوات الشعرية الكردية املنفردة التي 

اقليمية ضيقة،او  ال تنطلق من شــعرية 
تتقوقــع حتــت ســماء شــعرية كردية، 
فحسب، نعم هي جتربة تستلهم احلياتي 
واليومي واملعيش في كل معاني وتفاصيل 
احلياة ومؤثثات الطبيعة، لكنها في الوقت 
نفسه تسعى دائبة بطليعيتها اإلبداعية 
إلــى ان تتخطى احلاضنة احمللية إلى ما هو 

وجودي وكوني وإنساني.
ينّكــه الشــاعر دلشــاد عبــداهلل، في 
مجموعته الشعرية اجلديد بحيرة » البط 
األزرق« مبنكهــات مطبخه الشــعري ذي 

الذائقة اخلاصــة والطعم اجلمالي اخلاص، 
وحتيل عتبــة العنوان املركزية العامة التي 
تصدرت الغالف املتلقي إي لوحة طبيعية 
صامتة يشــكلها في إطار مركب بصري 
تخيلي يتكون من نســبة البــط / اخمللوق 
إلى املكان/ املياهوي ـ البحيرة ـ ثم لتضج 
ـ اللوحــة الذهنية ـ فــي احلركة ومعاني 
العنوان نفســها داخل  احلياة مع عتبــة 
املنت الشــعري الذي تتسلســل وتترابط 
محموالتــه عبــر جغرافيا شاســعة من 

املنكهات الفنية/ الصور الشعرية.

 
 Nice View فيلم منظر جميل

 Nice مينح الفيلم الصينــي الروائي الطويل
View »منظــر جميل«، أو »مشــهد جميل«، 
 Muye أو، لعلهــا، »إطاللة جميلــة«، إخراج
Wen مويي وِن، املشــارك، إلــى ذلك، بكتابته 
مع Xiaohan Han وMengdi Xiu، ُمشــاِهده 
بهجــة حضور ســينما جميلة شــّحت في 

األعوام األخيرة.
ففــي دقائقه الـ )106(، ينســاب الشــريط 
ونظرات  وأغنيات شجن،  املفعم مبوســيقى، 
إصرار ســاطع، متنقاًل بــني كوميديا املوقف 
وقسوة األيام وإضاءة مســاحات صينية غير 
متاحــة، عادة، بكل هذه الشــفافية والتأّمل 
واملراجعة املوضوعيــة للمنجز الصيني الذي 
تقّلب فــي العقود األخيرة، قاطًعا مســافة 
الرؤوفــة، نحو نزعة  مؤملة من االشــتراكية 
رأسمالية صارمة، تركت ماليني الناس هناك، 
عرضة للضياع وانعدام الفرص، وتقطع سبل 

العيش.
في خضم التفاصيل الصغيرة، يأخذنا الفيلم 
بجوالت كاميرا رشيقة منتبهة في فضاءات 
املدينــة الصينيــة اجلنوبيــة حيــث أحداث 
الفيلم، تســبح معنا الكاميــرا في ملكوت 
الغيم الطالع من شــرفة اللحظة املفعمة 

مبقولة )لّسه الدنيا بخير(.
بكثير مــن اإلدانة لوجه الصني الرأســمالي 
غير الشبيه مبالمح ماو تســي تونغ املعّلقة 
صورته في غير مكان خالل متوالية األحداث، 
وبكثير من هذا الوجه الرأســمالي البشــع 
ل احلكومة  وغير املعهود إلــى درجة عدم تكفُّ

بأعباء هكذا عملية، وكثير من ســبر أعماق 
واإليجابية،  الســلبية  الفيلم  شــخصيات 
وكثير من الســينما، يواصــل الفيلم كرج 
احلجــل حتى تخوم حلظاتــه األخيرة األحلى 

واألندى. 

A Beautiful Curse  فيلم لعنة جميلة
»الناس نيام فإذا ماتــوا انتبهوا«، ال أدري إلى 
أي مدى تتطابق مقولــة علي بن أبي طالب 
الفرنسي  الدمناركي  الفيلم  هذه مع سردية 
A Beautiful Curse »لعنــة جميلة«، تأليف 
 Martin Garde Abildgaard وإخراج الدمناركي

مارتن غارد أبيلدغارد؟
»فيلم A Beautiful Curse عن أنفاس احلياة 
داخل كيس بالســتيكي فيه بعض ماء وما 
تبقى من رقصة السمكة األخيرة في جزيرة 
كل مــن فيها نيــام، يَْخشــون أن ينتبهوا 

فيموتوا«

فالفيلــم املنتج في عــام 2021، يحكي عن 
جزيــرة كل من فيها نيام، ترســل صحيفة 
مصورًا صحافًيا كي يعود منها بحقيقة ما 
يجري، فإذا به يقع فــي احلب، وفي النوم، في 
نهاية املطاف. يوقظــه احلب من موت النوم، 
ويوقظه نوم اجلميع من محنة احلياة وجدوى 
خوض مغامرتها. امــرأة واحدة ورجل وحيد، 
جنت املــرأة من ابتالء النوم الذي غط فيه كل 
من حولها مبــن فيهم أهل بيتهــا، واملصّور 
لم يجد أحًدا يتحرك ســوى ســمكة داخل 
حوض صغيــر، يحملها مؤماًل أن يكون لديه، 
في نهايــة املطاف، ما يفعله في تلك اجلزيرة 

اللغز.
الليلّيــة والنهارّية،  بتناوب بــني املشــاهد 
والكالم،  والصمــت  واخلارجّية،  والداخلّيــة 
 91( الفيلــم في  والتأمل، يســرد  والتحرك 
دقيقة( حكايته، بأقل الفذلكة، بشذرات من 
روح املعنى، وأنغام املوســيقى الناعمة. إنه 

فيلم عن أنفاس احلياة داخل كيس بالستيكي 
فيه بعض ماء وما تبقى من رقصة السمكة 
األخيرة في جزيرة كل من فيها نيام، يَْخشون 

أن ينتبهوا فيموتوا.
 

 Tale of Love and  فيلم مجنون فرح
Desire

عاملان متناقضان يتنازعان الفيلم الفرنسي- 
 Tale »التونسي الروائي الطويل »مجنون فرح
of Love and Desire، من تأليف وإخراج ليلى 
بوزيد؛ عالٌم ســفليٌّ غرائزّي واآلخر رومانسّي 

عذرّي راق تأّملّي.
أحمد وّناس )أدى دوره ســامي عوتالبالي، ابن 
الثمانية عشــر عاًما(، الفرنســي من أصل 
جزائري، الذي منحه تفوقه الدراســي فرصة 
القبول في الســوربون، هو أكثر شخصيات 
احلدوتــة تأّزًما جــراء تنازع هذيــن العاملني، 
واحلقيقة أن صراعاته ســواء مع نفســه، أو 
محيطه األقــرب، فاألبعد، هي من أشــرس 
صراعات الفيلم، وأكثرها حقيقية، ومالمسة 

لواقع ما، في حلظة ما، ضمن معطيات ما.
»فيلم Tale of Love and Desire عن الصراع 
بني حضارتني، عن الصراع بني املاضي واحلاضر، 
بني النفس ونزعاتها، بــني اإلقدام واإلحجام، 

عن أزمة اللغة األخرى واللغة األم«
بني »مجنون ليلى«، وبني »الروض العاطر في 
نزهــة اخلاطر« )للنفزاوي(، يكتشــف أحمد 
املتردد، اخملنــوق بتناقضاتــه وتناقضات كل 
ما حولــه، أن ال أحد يريــد أن يتركه بحاله، 
فاملســافة بني النشــوة الروحيــة واألخرى 

اجلسدية تضيق عنده وصواًل للصفر املتري.

إسماعيل طاهري *

من حقك أيها املفرد بصيغة الوجع
أن تقاوم الريح

كنخلة صامدة وحدها في البراري
آن لك كعاشق أن تهدم سدنة السدنة

فال مجال لعمود قيصر
على منبر

وال لعمود موسى في خصر ليال خسر
على أحالم بشر أو حجر

وال مانع من دخول باب العمود
لقراءة ترنيمة حرية

لتجد في حدائق املدينة كل ما تريد
وما ال تريد من جمال.

***

اسأل نفسك أحيانًا:
ملاذا يجري الدم في شرايينك املشمعة

بسرعة سنوات ضوئية؟
خذ متاعك وارحل

إلى قارة في الثقب األسود
واحتفل بخالنك الثوريني

املبعوثــني علــى أعمــدة مصلوبــني 
كالشمعدان

يحملون لواء الزهور في قلوبهم
صل عليهم صالة احلياة

وقبل رأس كل واحد منهم.
***

قل لهم شكرًا على تغيير العالم
وفتح األبواب أمام زفات العشاق

وابتسامة جوعى أمام وليمة كرامة.

***

قل لهم شكرًا:
لقــد ذبتم مــن أجل قصيــدة غزلية 

لعاشقة مهووسة باحلنني
لقد ذبتم لكي ال يحفر عاشــقها قبرًا 

في طريق مجهولة
كآخر أمل له لتمر معشوقته
وترمقه باألشعة حتت احلمراء
وقد تبعث له حتية سالم أخير

أو وداع أخير.
***

قل لهم شكرًا أيها اخلالن
فرسالتكم وصلت

والعصافير تغرد لوجودكم
وتصفر ضد مصاصي الدماء.

شكرًا أيها األشاوس
الذين لم ميلكوا غير حريتهم

وهزموا جتاعيد األسد
بضربة الزب

لم تبق ولم تذر
في حضن ريشة حتوم حول األرض

وتغزل نياشني للياسمني.
***

خالن يكتبون أناشيد فرح طفولي
على جباههم الوضاءة

ويرمون العالم بحجارة وبشارة
وميضون عائدين إلى غمدهم

ال يلوون على شيء.

* شاعر مغربي 

خريطة مزّورة لروحمعنى أن يقول الشاعر الحياة.. »بحيرة البط االزرق«  
بين حدائق جسد

جديد السينما
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ملونشريط
سائح ياباني ينهي جولة

في تركيا على ظهر الحمار
أنهى الســائح الياباني كوتارو تــاكادا، رحلة طويلة بني الواليات 
التركية على ظهر حماره “سوسوتســوبي” تركي املنشأ، حيث 

قطع آالف الكيلومترات.
وبدأ تــاكاد البالغ 30 عامــا جولته في مايــو املاضي من قضاء 
مرزيفون بوالية أماســيا شــمالي تركيا، وأنهاها في والية إزمير 

غربي البالد.
وبعــد شــرائه احلمار فــي والية مانيســا غرب تركيا، ســماه 
“سوسوتســوبي”، ثم امتطاه جنوبا عبر قرى وســط األناضول 

ليصل إلى منطقة كبادوكيا السياحية.
وفــي حديث لألناضول ذكر الســائح اليابانــي أّن فكرة التجول 
باحلمــار تبلورت في ذهنه قبل خمس ســنوات أثنــاء زيارته إلى 

املغرب.
وأشــار إلى أنه تلقى ردود فعل مختلفة أثناء جتوله، وقال: “كانوا 
يعتقدون أنني راع أفغاني، وعندمــا أقول لهم أنني ياباني كانوا 

ال يصدقون”.
وأوضح أنه يحب املشــي وخاصة برفقة احلمــار، واصفا إياه بأنه 

“حساس كالبشر”.

عروسان هنديان يتعهدان
بشروط غريبة في عقد زواجهما

تعهد عروســان هنديان بااللتزام بجملة من الشــروط الغريبة 
واجلديدة في عقد زواجهما.

ووعد كل منهما اآلخر االلتــزام بتناول قطعة بيتزا واحدة فقط 
شــهريا، والذهاب إلى صالة األلعاب الرياضيــة كل يوم، وتناول 

وجبات إفطار خاصة أيام األحد.
وكانــت العروس هــي من أعــّدت الوثيقة التي لــم تكن أكثر 
مــن قطعة ضخمة من الــورق املقوى، لكنهــا أوضحت عليها 
بالتفصيل ما ميكنهمــا وما ال ميكنهما فعلــه خالل حياتهما 

املشتركة.
كما تضمنت الشروط ارتداء »الساري« يوميا، وأال يذهب أحدهما 
إلى حفل متأخر ليال وحده وأن ال يفعال ذلك إال سويا، وبشرط آخر 
هو التقاط صورة مميزة لهما في كل حفل، وأن يذهبا للتسوق كل 

خمسة عشر يوما.
ومت توقيع العقد بني العروســني شــانتي ومنتو في والية آسام 

بحضور عدد من الشهود.

أهمية الجرجير لصحة القلب
ونعومة البشرة

توصــل بحث جديد نشــرت نتائجه في مجلــة جمعية القلب 
األميركية، إلى أن تناول اجلرجيــر مفيد لصحة القلب وأنه مينع 
تراكم الترســبات في الشــرايني بفضل املركبــات الكيميائية 

النباتية النشطة بيولوجيا.
واثبتت دراسة أخرى نشرت باجمللة األميركية للتغذية السريرية، 

أن »اجلرجير يقلل من مخاطر اإلصابة بالسرطان«.
وأفاد الباحثون في هذه الدراسة، أن »زيادة مستويات الكاروتينات، 
مبا فــي ذلك اللوتــني وبيتا كاروتــني، يقلل من فــرص اإلصابة 
بالســرطان مبرور الوقت«. وللجرجير فوائد جمالية منها حتسني 

مظهر البشرة.
وأشارت دراسة بريطانية، أن 10 من أصل 11 امرأة تتراوح أعمارهن 
بني 23 و58 عاماً، شهدن حتسنا بشكل وملمس بشرتهن بعد 4 
أســابيع من إضافة 80 غراما من اجلرجير إلى نظامهن الغذائي 

اليومي.

البصرة ـ سعدي السند:

الشــلل  مؤسســة  نظمــت 
وبالتعاون  البصــرة  الدماغي في 
مع نقابة الفنانــني في احملافظة 
املميز  الشــاب  للفنان  معرضــا 
مجتبى ميثــم«  في رحاب قاعة 
افتتاح  شــريط  وقــّص  النقابة 
االجودي  ضرغام  الدكتور  املعرض 
بحضور  البصــرة  محافظ  نائب 
نقيب الفنانــني باحملافظة فتحي 

شداد وبحضور نخبوي جميل.
وشاهد احلضور عدد من اإلبداعات 
مجتبى  للمميــز  التشــكيلية 
الذي هــو عضو في مؤسســة 
الدماغي فقد  الشــلل  اطفــال 
ضم معرضه صــورا أجاد عملية 
يبعث  واقعي  بأســلوب  رسمها 
على السرور ليؤكد بها ان اصابته 
بالشلل الدماغي منذ الصغر لم 
متنعه من ان يكون ُمنجزاً بشكل 
زائري  وكل  متابعــوه  بــه  يفخر 
العام  بدأهــا هذا  التي  معارضه 
في رحــاب قاعة قصــر الثقافة 
في البصرة وبحضــور عدد كبير 
من أهالــي املدينة الفيحاء الذين 
وجدوا فــي شــخصية مجتبى 
إصرارا اســتثنائيا علــى النجاح 

التي  االبداعية  في هذه املهمــة 
بني  ومحبوبا  معروفــا  جعلتــه 
كل من يعرفه وكل من يشــاهد 

اعماله 
وكان في معرضه هذا مبدعا من 

طراز خاص ليؤكد حضوره الفني 
من جديــد وهو يحقــق إجنازاته 
التشكيلية التي اعطى فيها من 
روائع عالقته مع التشكيل ليقول 
عنه كل من حضــر الى معرضه 

اليوم بأنه طاقة تعطي دائما كل 
جيد وجديد ويتفوق تشكيليا مع 
كل معرض يقــام له ألنه يعطي 
كل لوحــة حقهــا فــي حتقيق 
النجــاح املطلوب لها مع التزامه 

بارعا  بــكل ما يجعلــه  الدقيق 
وتقنيتها  اللوحــة  تكوينات  في 
وأســلوب رســمها ممــا جعــل 
مبهج  بشــكل  يثنون  املتابعون 
جدا على أســلوبه في الرســم 

وروعة عالقتــه مع اللوحة وكأنه 
عند انســجامه مع اللوحة وفي 
حلظات رســمها ينســى مرضه 
وتتألــق عنــده موهبتــه بأرقى 
تلك  ويعيــش جمال  مضامينها 
حتفاً  لينجز  التشكيلية  العالقة 
أن يكون  هي حتف اإلصرار علــى 

ويبقى مميزا مع فنه. 
وقد بــارك اجلميــع جملتبى همته 
في  الكبيــر  وجناحــه  العاليــة 
كل معــرض جديد يعــرض فيه 
لوحاتــه وقد علــق مجتبى على 
بأنه  وبحضــور محبيه  معرضه، 
يشــعر وكأنه في يــوم عيد وان 
هذا احلضور الكرمي اســعده جدا 
واعطى  للجميع  شكره  مسجال 
يتابع  وعدا للموجودين ولكل من 
أعماله بأنهم سيجدون كل جيد 
وجديد دائمــا الن الهمة لديه ال 
تتوقف وان ســعادته تكمن دائما 

في كل لوحة جديدة ينجزها.
واشار مجتبى انه سيبرهن دائما 
بــأن اإلعاقة ســوف ال تكون في 
يوم من األيام عائقا  في مشواره 
الفني  وانه  رغم ذلك الكرســي 
سيبقى  بجســده،  تشبث  الذي 
منتجا ومنجزا للوحات تؤكد انه 
يتحدى مرضه ويسير نحو حتقيق 

احالمه التشكيلة دائما .

متابعة ـ الصباح الجديد: 

يحتفل العالم في الثالثني متوز من 
كل عام باليوم العاملّي للصداقة، 
الذي أقرتــه اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة عام 2011.
واليوم العاملي للصداقة 2022 هو 
الصداقات من  وتعزيز  لتقدير  يوم 
إلى سد  جميع اخللفيات، ويهدف 
الفجوات بــني عوامل مثل العرق 

واللغة والثقافة.
ويــروج اليوم العاملــي للصداقة 
لفكــرة أن تعزيــز الصداقات بني 
والثقافات  والبلــدان  الشــعوب 

واألفــراد ميكن أن يلهم الســالم 
ويبني اجلسور بني تلك اجملتمعات.

التعاطف  الصداقــة  وتتطلــب 
والرحمة واالهتمام باآلخرين، ومن 
خالل تقديــر الصداقة واالحتفاء 
بها يتــم تعزيز هــذه اخلصائص 

وتبني نظرة أكثر امتنانًا للحياة.
ويدعو هذا اليــوم لبناء العالقات 
مــن  الرغــم  علــى  وتقويتهــا 
االختالفــات في الثقافــات، كما 
يدعــو لبنــاء عالم أكثــر لطًفا 

وسلًما.
وهناك طرق مختلفــة ميكن من 
خاللها االحتفــال بيوم الصداقة 
بصديق  كاالتصال   ،2022 العاملي 

والتواصل مع  والتحــدث معــه، 
شــخص لم تتحــدث معه منذ 
فترة، مــع التفكيــر فيما يوحد 

الناس بدالً مما يفرقهم.
العاملي  باليــوم  االحتفال  ويتــم 
للصداقــة في تواريــخ مختلفة 
في جميــع أنحــاء العالم، ففي 

وفنزويال  واملكســيك  اإلكــوادور 
وجمهورية  وإســتونيا  وفنلنــدا 
في  االحتفال  يكون  الدومينيكان، 

14 شباط.
االحتفال  فيتم  أوكرانيــا  أما في 
بيوم الصداقة في 9 حزيران بينما 
في جنــوب أفريقيا يتم االحتفال 

في 16 نيسان.
العامة  للجمعية   65 الدورة  وفي 
لألمم املتحدة في 27 نيسان 2011 
تقرر إعالن يــوم 30 متوز يوماً دولياً 

للّصداقة.
ودعــت اجلمعيــة العامــة لألمم 
املتحــدة جميع الــدول األعضاء 
ومؤسسات منظومة األمم املتحدة 
وغيرها مــن املنظمــات الدولية 
اجمُلتمــع  إلضافــة  واإلقليمّيــة، 
املدنّي، مبــا فيه من املنظمات غير 
احلكومية واألفــراد، إلى االحتفال 
باليوم الدولّي للّصداقة بالطريقة 
وغيرها  للّثقافة  وفقاً  املناســبة 
املالئمة  األعــراف  أو  الُظُروف  من 

والوطنّية  احمللّيــة  جمُلتمعاتهــم 
واإلقليمّية، مبا في ذلِك عن طريق 
وأنشطة  الّتعلِيِمّية  األنشــطة 

التوعية العاّمة.
وُطلب من األمــني العام أن يوّجه 
األعضاء  الــُدول  اِهِتمــام جميع 
ومؤّسسات منظومة األمم املتحدة 

إلى هذا القرار.
ولالحتفال بهذا اليوم، تشجع األمم 
املتحــدة احلكومــات، واملنظمات 
الدوليــة ومجموعــات اجملتمــع 
بأنشــطة  القيام  الدولــي، على 
ومبــادرات تســهم فــي اجلهود 
الدولي من  اجملتمــع  يبذلها  التي 
أجــل تعزيز احلوار بــني احلضارات، 

افتتاح المعرض التشكيلي لـ«مجتبى ميثم«
من ذوي الهمم في البصرة

اليوم العالمي للصداقة 2022.. دعوة لبناء جسور المحّبة

أقامته مؤسسة الشلل الدماغي بالتعاون مع نقابة الفنانين  

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
التواصــل  مواقــع  رواد  صــدم 
االجتماعــي من احلادثــة األليمة 
التــي تعــرض لهــا الراقصــون 
لفرقة”  الغنائــي  العــرض  أثناء 
بعدما  كونــغ،  هونغ  ميرور“فــي 
سقطت شاشة عمالقة من طراز 
LCD علــى راقصــني خالل احلفل 

املوسيقي أمام 12 ألف متفرج.
لي“وزميله  مــو  الراقــص”  وكان 
”تشــانغ تز فونغ“ أكثر املتضررين 
في احلــادث، إالًّ أن األخير خرج من 
املشــفى دون أضرار بليغة، بينما 
”مــو لي“ فقد خلع اجلــزء الثالث 
ما  العنقية؛  فقراتــه  من  والرابع 

تركه غير قادرٍ على احلراك.
للراقــص عملية جراحية  وأجري 
إذ  ســاعات؛  ثمانــي  اســتمرت 
اســتطاع األطبــاء التأكــد من 
اســتقرار حالتــه الصحيــة، إالَّ 
أنه مع األســف، سيصاب بشلل 
محتمل من الرقبة حتى أســفل 
القدمني، حيث إن عالجه وعملية 
شفائه ســتعتمد على إمكانية 

منو األعصاب التالفة من جديد.
وقال عضو فــي الفرقة إن الفريق 
الطبي صنــف حالة” مو لي“على 
أنها حرجة لكن مســتقرة، ففي 
املصابون  الطبــي يصنف  العرف 
أثناء  لتخديــر  يحتاجون  الذيــن 

العملية بأن حالتهم حرجة.
لــي“ وصلت  ”مو  وكانــت عائلة 
إلى هونغ كونــغ قادمة من كندا، 

ويعمــل مكتــب الصحــة على 
ترتيب زيارة لهم للمشفى.

إحدى  وثَّقت  احلادث،  إلى  وبالعودة 
كاميرات املراقبة مشهد الشاشة 
وهي تنهار بقــوة على الراقصني 
من ارتفاع ثالثة أمتار، إذ سقطت 
علــى رأس أحدهم، وانقلبت على 
اآلخر، بطريقة بثت ذعرا في قلوب 
احلاضرين؛ ما أدى إلى توقف احلفل 

املكان  اجلميع  ومغادرة  مباشــرة، 
بهدوء ومعظمهم بحالة ذهول.

وفتحــت اإلدارة احملليــة بهونــغ 
كونغ حتقيقــا، وقالت إنها كانت 
على اتصال باملنظمني ملناقشــة 
الســابق  اليوم  فــي  الســالمة 
للحادث، كما ذكر سكرتير املدينة 
للثقافــة والرياضة والســياحة، 
كيفني يونــغ يون هوجن، أن النتائج 
األوليــة تشــير إلــى ســقوط 
الشاشة بسبب أن أحد الكابالت 
التي كانت حتملها كان مفكوًكا.

مــن جانبه، قال وزيــر العمل في 
هوجن كــوجن كريس صــن، إنه لن 
قانوني ضد  إجراء  اتخاذ  يستبعد 

املسؤولني.
مــن جانبه، قــال وزيــر الثقافة 
تعليق  أجــرى  أنه  يونــغ،  كيفني 
املكان، حلني  فــي  العروض  جميع 
التأكد من سالمة هيكل املسرح.

يذكــر أن فرقة” ميرور“ شــكلت 
2018 من خــالل برنامج  في عام 
من  أفرادها  وكل  الواقع  لتلفزيون 

الذكور.

بعد تعرضه لحادث.. الشلل يهدد عضو فرقة »ميرور«
متابعة ـ الصباح الجديد:

103 أعــوام العالم  تَوفَّى عــن 
البريطانــي جيمــس الفلــوك 
املعروف بتحذيره املبكر من أزمة 
غايا«  »فرضية  وبطرحــه  املناخ 
التــي تشــّبه األرض بكائن حي 
قادر على تنظيم نفسه، على ما 

أفادت عائلته.
وأعلنت عائلــة الفلوك في بيان 
أنــه توفَّى في منزلــه »محاًطا 
بأســرته في عيد ميالده الثالث 

بعد املئة«.
وذّكــرت العائلة أن الراحل »كان 
معروًفــا للعالم بأنــه رائد في 
املنــاخ ومخترع نظريــة غايا«، 
الصحية  أن حالتــه  مضيفــة 

تدهورت بعد سقوطه أخيرًا.
الــذي كان يصف  وكان الفلوك 
املهنية  نفســه طيلة حياتــه 
بأنه »عالم مستقل«، أثار اجلدل 

برؤيته املتشائمة ألزمة املناخ.
وأعتبــر فــي تصريــح لوكالة 

فرانس بــرس في العــام 2009 
قبــل أشــهر قليلة مــن مؤمتر 
 (15 )كوب  للمنــاخ  كوبنهاغن 
الذي انتهى إلى فشــل ذريع، أن 
»األوان فات إلنقاذ الكوكب كما 

نعرفه«.

ودعا إلى االســتعداد »خلســائر 
فــي موقف  هائلــة«  بشــرية 
كان قلــة من العلمــاء يتبنونه 

يومذاك.
ولد الفلوك عام 1919 ونشأ في 
بــني احلربني وعمل  جنوب لندن 

في املعهــد البريطاني لألبحاث 
الطبيــة ملــدة عشــرين عاًما. 
وظفته وكالة الفضاء األمريكية 
)ناسا( مطلع الستينيات فانتقل 
إلى كاليفورنيا للعمل على درس 

إمكان احلياة على املريخ.
بوضعــه  الفلــوك  واشــتهر 
»فرضية غايــا« عام 1970، حني 
شّبه األرض بكائن حي قادر على 
تنظيم نفســه؛ ما أثــار آنذاك 

انتقادات نظرائه.
وفي مقابلة مــع وكالة فرانس 
قلل   ،2020 حزيــران  فــي  برس 
الفلــوك مــن أهميــة جائحة 
كوفيد19-، وقال »إنه يقتل على 
وجه اخلصوص َمن هم في عمري 
– كبار الســن – وثمــة الكثير 

منهم«.
وشــدد على أن »التغير املناخي 
أكثــر خطورة علــى احلياة على 
األرض مــن أي مــرض آخر ميكن 

تصوره«.

وفاة العالم البريطاني »جيمس الفلوك«.. مبتكر »فرضية غايا«

متابعة ـ الصباح الجديد:
وجدت دراسة جديدة أن مستويات 
املعتدلة،  إلى  املنخفضة  اإلجهاد 
ميكــن أن تســاعد علــى تطوير 
املرونــة وتقليل مخاطــر اإلصابة 
باضطرابات الصحة العقلية، مثل 
املعادية  والســلوكيات  االكتئاب 

للمجتمع.
الضغــط  يســاعد  أن  وميكــن 
املنخفــض إلى املتوســط األفراد 
أيضا على التعامل مع املواجهات 
اجملهدة في املســتقبل، بحسبما 
ذكره الباحثــون من معهد تنمية 
الشــباب بجامعــة جورجيا، في 
الدراســة املنشــورة فــي مجلة 

..Psychiatry Research
وقــال عســاف أوشــري، املؤلف 
وأســتاذ  للدراســة  الرئيســي 
األسرة  علوم  كلية  في  مشــارك 
“إذا كنــت فــي  واملســتهلكني: 
بيئــة تعاني من مســتوى معني 
مــن التوتر، ميكنــك تطوير آليات 
بأن تصبح  مواجهة تســمح لك 
موظفــا أكثــر كفــاءة وفعالية 
وتنظم نفسك بطريقة تساعدك 

على األداء”.
وميكــن أن يؤدي الضغط الناجت عن 
الدراســة المتحــان أو التحضير 
أو  الجتمــاع كبيــر فــي العمل 

اســتغراق ســاعات أطول إلغالق 
إلى منو شــخصي. وقد  الصفقة 
يدفع الطرد شخصا ما إلى إعادة 
النظر فــي نقاط قوته وما إذا كان 
ينبغــي عليه البقــاء في مجاله 
أو االنخــراط فــي شــيء جديد. 
لكن اخلــط الفاصل بــني املقدار 
املنخفض إلى املعتدل من اإلجهاد 
والكثير من اإلجهاد هو خط رفيع.

وأشار أوشري إلى أن اإلجهاد اجليد 
قد يكون مبثابــة “لقاح” ضد تأثير 

احملن في املستقبل.
من  بيانات  على  الباحثون  واعتمد 
 ،Human Connectome Project
وهو مشــروع وطني متوله املعاهد 
الوطنية للصحة يهدف إلى توفير 
نظــرة ثاقبة حــول كيفية عمل 

الدماغ البشري.
وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون 
بيانات املشــروع ألكثــر من 1200 
مــن الشــباب الذيــن أبلغوا عن 
املتصــورة  اإلجهــاد  مســتويات 

لديهم باستخدام استبيان شائع 
االســتخدام في البحــث لقياس 
كيف يجد املرهقون حياتهم خارج 

نطاق السيطرة.
أســئلة  عن  املشــاركون  وأجاب 
التــي مروا فيها  املرات  حول عدد 
بأفــكار أو مشــاعر معينة، مثل: 
“كم مــرة شــعرت بالضيق، في 
الشهر املاضي، بسبب شيء حدث 
بشــكل غير متوقع؟” و”كم مرة، 
في الشــهر املاضي، وجدت أنك ال 
تستطيع التعامل مع كل األشياء 

التي كان عليك القيام بها؟”.
اإلدراكية  ثم وقع تقييم قدراتهم 
العصبية باســتخدام االختبارات 
والقدرة  االنتبــاه  تقيــس  التــي 
على قمع االســتجابات التلقائية 
للمنبهــات البصريــة، واملرونــة 
املعرفية، أو القــدرة على التبديل 
بني املهام، وذاكرة تسلسل الصور، 
سلســلة  تذكر  تتضمن  والتــي 
طويلة بشكل متزايد من األشياء، 

وذاكرة العمل وسرعة املعاجلة.
وقــارن الباحثــون هــذه النتائج 
بإجابات املشــاركني من مقاييس 
متعددة ملشــاعر القلق ومشاكل 
االنتبــاه والعدوانيــة، مــن بــني 
مشــاكل ســلوكية وعاطفيــة 

أخرى.

التوتر قد يكون مفيدًا لوظائف الدماغ
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العواصم ـ وكاالت:

حقق بايــرن ميونيخ األملاني لقب 
للموسم  األملانية  السوبر  الكأس 
الثالث تواليــاً، بفوزه على اليبزيغ 
بنتيجــة 5-3، بينها هدف لوافده 
اجلديد الســنغالي ساديو مانيه.. 
تســجيل خماسية  وتناوب على 
بايــرن ميونيخ جمال موســياال 
الفرنســي   ،)31( مانيــه   ،)14)
بنجامان بافار )45(، سيرج غنابري 
(66(، ولوروا ســانيه )90+8(، فيما 
 ،)59( أحرز مارسيل هالســتنبرغ 
الفرنسي كريستوفر نكونكو )77 
دانيال  واإلسباني  ركلة جزاء(،  من 

أوملو )89( أهداف اليبزيغ.
»أوبتــا«  لشــبكة  ووفقــا 
لإلحصائيات، فإن بايرن أصبح أول 
فريق يسجل 3 أهداف في الشوط 
األول ملبــاراة في الســوبر األملاني 
منذ إطالق النســخة اجلديدة في 

.2010
جوليــان  علــق  جانبــه،  مــن 
ناجلســمان، مدرب بايرن ميونخ، 
لكأس  بطال  فريقــه  تتويج  على 
الســوبر األملاني بعد فــوزه املثير 
على اليبزيج )5-3(، وافتتح الفريق 
البافــاري موســمه بقنص لقب 
لقب  جديد على حســاب حامل 
كأس أملانيا.وأبرز املوقع الرســمي 
املدرب  تصريحات  البافاري  للنادي 
الشاب، الذي أعرب عن رضاه التام 
عن أداء فريقه في الشــوط األول، 
أو بدونها، ما جعله  بالكرة  سواء 
بثالثية مســتحقة.وبرر  يتقــدم 
تراجع مستوى فريقه  ناجلسمان 
في الشــوط الثانــي لتدربه ملدة 

السوبر  أيام فقط قبل مباراة   10
األملاني وأكد ناجلسمان أن فريقه 
حقق فوزا مســتحقا في مباراة 
مثيرة وممتعة للجماهير.وأمت »لقد 
أردنا إثبات شيء ما ألنفسنا بعد 
التدرب بشــكل جيــد جدا على 

مدار األســبوع املاضــي، ليصبح 
الفوز من نصيبنا، ونحن ســعداء 
ألننــا دافعنا عن لقبنا بشــكل 

جيد«.
كما، أعرب السنغالي ساديو ماني 
عن ســعادته البالغــة بتتويجه 

بــأول ألقابه مــع بايــرن ميونخ، 
أوراق اعتماده جلماهير  وقدم ماني 
الفريق البافــاري بعدما وقع على 
هدف في ظهوره األول، فيما ألغى 
احلكم له هدفني بسبب التسلل.. 
وقــال ماني ملوقع البوندســليجا 

الرســمي: »يــا إلهي! يــا له من 
يوم!.. ســعيد بالطبع بالفوز بأول 
مبارياتــي وأول لقــب لــي هنا«..
وأكمل »كما قلت منذ يومي األول 
هنا، أنا سعيد حقا بأن أكون جزءا 
من هــذا النــادي العظيم«.وأكد 

الدولي السنغالي سهولة تأقلمه 
بفضل العبي  اجلديــد  فريقه  مع 
»أتطلع  مضيفــا  ميونخ،  بايــرن 
فقرار  األلقاب،  مــن  باملزيد  للفوز 
انتقالي للبوندسليجا كان رائعا«.

إلى ذلك، شــارك تومــاس مولر، 
مهاجم بايرن ميونــخ، في مباراة 
كأس  في  اليبزيــج،  فريقه ضــد 
مولــر  األملاني.ويبــدأ  الســوبر 
البافاري  الفريــق  تشــكيلة  في 
اجلديد،  الوافد  بجوار  األساســية 
ســاديو مانــي، والثنائــي جمال 
موسياال وسيرجي جنابري.وذكرت 
شــبكة »أوبتــا« لإلحصائيات أن 
مولر أصبح أكثر الالعبني مشاركة 
األملاني.وأشارت  السوبر  تاريخ  في 
إلى مشــاركة الدولي األملاني في 
الســوبر للمــرة ال12، متجــاوزا 
بذلــك عــدد مشــاركات زميله 
ليفاندوفسكي،  روبرت  الســابق، 
أن  11 لقاء.يذكر  الذي توقف عند 
النادي  عن  رحل  ليفاندوفســكي 
البافــاري هذا الصيــف، منضما 
إلى برشــلونة بعد رحلة دامت 8 

سنوات مبلعب أليانز أرينا.
وفي ســياق اخر، تــّوج بي إس في 
آيندهوفن بلقب السوبر الهولندي 
عقب فوزه على أياكس أمستردام 
5-3.. وســجل كل من غوس تيل 
(32 و45 و69( وكــودي جاكبو )65( 
و تشــافي ســيمونز )90( أهداف 
أهداف  كانــت  فيما  آيندهوفــن 
أياكس أمستردام بواسطة كل من 
ســتيفن بيرخوين )15( والبرازيلي 
أنتوني )54( والغاني محمد قدوس 
آيندهوفن  (72(.. وأحرز بي إس في 
 13 للمرة  الهولندي  السوبر  لقب 

في تاريخه.

آيندهوفن يتّوج بطاًل في هولندا

بايرن ميونيخ يحتفظ بلقب السوبر األلماني 
ومولر يحطم رقم ليفاندوفسكي القياسي 

ميونيخ ـ وكاالت:
تعاقد نادي هيرتا برلني مع ولفريد كاجنا، مهاجم 
نادي ياجن بويز برن السويســري، لتدعيم هجومه 
قبل انطالق موســم الــدوري األملانــي.. وحصل 
املهاجم الفرنسي، املنحدر من أصول إيفوارية في 
نادي العاصمة األملانية، على عقد يســتمر ملدة 4 

أعوام.
وقال املديــر الرياضي لهيرتا برلني فريدي بوبيتش، 
في بيان للنادي: »بفضل طولــه وحالته البدنية 
وسرعته وحركته نحو املرمى، صار لدينا مهاجم 
يتناســب بشكل جيد مع نوعية كرة القدم التي 

نريد أن نقدمها في امللعب«.
ويأمل كاجنــا فــي أن يتمكن من أخــذ اخلطوة 
الالحقة في برلني وقال الالعب املولود في فرنسا، 
إن »هيرتا هو النادي الــذي كانت لديه أكبر رغبة 
في ضمي والذي منحني شعورا بأن هناك حاجة 
إلي«.وختم: »هذا النادي هو ناد عظيم هيأ لي كل 

الظروف اإلطارية ألواصل تطوير نفسي«.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلــن نادي الوصــل التعاقد مع العــب االرتكاز 
بوبليتــي، قادمــا من  األرجنتينــي جيرونيمــو 
إنديبندينتــي األرجنتيني، في صفقة انتقال حر.. 
وبدأ صاحــب ال29 عاما مســيرته الكروية عام 
2011 مــع فريق كولون األرجنتينــي، وظهر ألول 
مرة كمحترف في 16 شباط 2014 في مباراة ضد 

أرجنتينوس جونيورز.
وبعد 6 مواســم مع كولون، غــادر بوبليتي في 4 
متوز 2017 إلى فرنســا لالنضمام إلى نادي ميتز، 
في انتقال مجاني.. وأعير الالعب إلى نادي ســان 
لورينزو ملدة موســمني، قبل عودته إلى ميتز في 
حزيران 2020، ثم أنهى عقده مع النادي في تشرين 
األول من العام نفســه.. وعاد بوبليتي إلى أمريكا 
اجلنوبية من بوابة ديبورتيس ال ســيرينا التشيلي 
في موســم )2020-2021(، وســاهم في جتنيب 

الفريق الهبوط إلى الدرجة األدنى من الدوري.
ثــم عاد بوبليتي إلــى األرجنتني مع نــادي فيليز 
سارســفيلد عــام 2021، وفــي العــام التالي، 
خرج خلــوض جتربــة احترافية مع ميتاليســت 
خاركيف األوكرانــي.. ومتت إعارة الالعب إلى نادي 
إنديبندينتــي نتيجــة احلرب، وبقــي في صفوف 
النادي األرجنتيني حتى نهاية عقده، لينتقل إلى 

صفوف الوصل اإلماراتي.

بيروت ـ وكاالت:
أحرز منتخب لبنان للشــباب حتت 18 عاما، لقب 
بطولة غربي آســيا لكرة الســلة، بعد فوزه في 
املبــاراة النهائية اليوم الســبت على شــقيقه 
الســوري، بنتيجة )85-59(.. وتأهل منتخبا لبنان 
وســوريا إلى بطولة آسيا التي ســتقام في آب 
اجلــاري بإيــران، إذ أن املنتخبني من غربي آســيا 

يتأهالن إلى البطولة القارية.
ولم يجد منتخب األرز صعوبــة في جتديد الفوز 
على أصحاب األرض، خصوصا أن مستوى املنتخب 
اللبنانــي كان متقدمــا بفارق كبيــر عن باقي 
املنتخبات التي شــاركت في البطولة األقليمية 
بدمشــق وما النتائج سوى دليل على ذلك. وهذا 
هو االنتصار اخلامس للبنان في البطولة ومن دون 
خســارة بعد فوزه اإلثنني على فلسطني والثالثاء 
على سوريا واألربعاء على العراق وتصدر الترتيب 
العام، ليفوز على فلســطني اجلمعــة في الدور 
قبل النهائي.وبذلك واصلت كرة السلة اللبنانية 
عروضهــا القوية عبر كافة املنتخبات من الرجال 
بطل العرب ووصيف كأس آسيا وحتت الـ18 عاما 
)بطل غربي آسيا( وحتت 16 عاما )تأهل إلى بطولة 
العالم( إلى جانب منتخبات الســيدات والفئات 
العمرية لإلنــاث. وأثبتت كرة الســلة اللبنانية 
قوتها وحضورها اخلارجــي وأنها من األقوى ليس 
في منطقة غربي آسيا فحســب، بل في القارة 
الصفراء، وباتت قريبة من املشــاركة في بطولة 

العالم للرجال العام املقبل للمرة الرابعة.

هيرتا برلين يعزز هجومه 
بصفقة ولفريد كانجا

الوصل يتعاقد مع 
األرجنتيني بوبليتي

شباب لبنان يتوج بلقب 
غربي آسيا للسلة

بايرن ميونيخ بطال للسوبر االملاني

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

توج اإلسباني روبرت باوتيستا، ببطولة 
كتســبويل بالنمســا علــى املالعب 
الترابية بعد الفوز فــي النهائي على 
بواقع  ميزوليتش،  فيليب  النمســاوي 
6-2 و6-2 فــي ســاعة و34 دقيقــة 
من املبــاراة.. ولم يتــوج العب التنس 
اإلســباني، الذي يحصــد ثاني ألقابه 
العام اجلاري بعــد اللقب الذي توج به 
الصلبة،  املالعــب  الدوحــة على  في 
بلقــب بطولة على املالعــب الترابية 
منذ نحو 8 أعوام في شــتوجتارت عام 

.2014
وعاد اإلسباني روبرت باوتيستا صاحب 
الـــ34 عاما للتتويــج على ملعب لم 
يخــض فيــه أي نهائي منذ خســارة 
2018 فــي بطولة  النهائي فــي عام 
بيرتيني،  اإليطالي ماتيو  أمام  جاشتاد 
ليتوج بلقبه الـ11 في مسيرته.. وكان 
نهائي كتسبويل هو الـ21 في مسيرة 
روبرت باوتيســتا، خــاض منها 3 على 
املالعــب الترابية، وآخــر على املالعب 
العشبية، والـ17 الباقية على املالعب 

الصلبة.
مــن جانب اخــر، فاز اإلســباني بابلو 
كارينيــو، بلقب بطولــة لوانكو لكرة 
على  بتغلبــه  الشــاطئية،  التنــس 
رمال  لوبيز، على  فليســيانو  مواطنه 
شــاطئ ال ريبيرا بإقليم أســتورياس، 
شــمال غربي إسبانيا.. وحقق كارينيو 
الفــوز على لوبيز بنتيجــة 6-4 و2-6، 
في مباراة أقيمــت الليلة املاضية في 
حضور أكثر من ألفي مشــجع.. وجنح 
بابلو كارينيو في إضافة اسمه لقائمة 
تضم  التي  البطولــة،  بهذه  الفائزين 
أيًضا فليســيانو لوبيز وتومي روبريدو 
ألبريت مونتانييس وديفيد فيرير وخوان 
كارلوس فيريرو وأليكس كوريتخا وباتو 
كالفيت وكارلوس مويا.. ويحمل الرقم 
القياسي لالنتصارات بالبطولة، خوان 
باوتيستا أبيندانيو، بواقع 9 مرات فوز، 

آخرها كان في عام 1984.
إلى ذلك، ســافرت أنس جابر، املصنفة 
اخلامســة عامليا، إلى الواليات املتحدة 
األميركية، حيث تخوض جولة تتضمن 
4 بطوالت، ســتختتمها باملشــاركة 
في بطولــة أمريــكا املفتوحة إحدى 

البطوالت الكبرى.

وســتبدأ أنس جابر جولتها األمريكية 
باملشــاركة في بطولة  سان خوسيه 
(500 نقطة( التي تقام خالل الفترة من 

1 وحتى 7 آب اجلاري، وســتتعرف أنس 
جابر عن منافستها األولى في بطولة 
سان خوسيه فجر السبت املقبل، حيث 

القرعة اخلاصة باجلدول  سيتم سحب 
الرئيســي. . أما احملطــة الثانية ألنس 
جابر في جولتها األمريكية ســتكون 

بطولة تورنتو )1000نقطة( والتي تقام 
خــالل املدة مــن 8 وحتــى 14 آب ، ثم 
ذات  سينسيناتي  بطولة  أنس  تخوض 
الـ1000 نقطة أيضا والتي ستدور من 
15 إلى 21 آب اجلاري. . وتختتم البطلة 
التونســية هذه اجلولة باملشاركة في  
بطولة أميركا املفتوحة )2000 نقطة( 
والتــي تنطلق بداية من يــوم 29 آب. . 
وقبل الســفر أكدت أنــس جابر، أنها 
ستبدأ رحلة اســتعادة مركزها الثاني 
عامليا.. وقالت أنــس »أعول كثيرا على 
جولتي األمريكية لكســب الكثير من 
النقاط واالقتراب مــن صدارة الترتيب 
االستعداد  أمت  على  وســأكون  العاملي 
لتحقيق إجنازات أخــرى وخصوصا في 
بطولة أميركا املفتوحة«.يذكر أن أنس 
جابر كانت قد صنعــت مؤخرا احلدث 
وحققت إجنــازا تاريخيا بوصولها للدور 

النهائي من بطولة وميبلدون.
والرياضة  وزير الشباب  من جانبه، أكد 
التونســي كمال دقيش، وجود مساع 
لتوفير مقــر ألكادميية رياضية للتنس، 
حتمل اسم البطلة العاملية أنس جابر، 
لدعــم وتطوير اللعبــة والعمل على 
إبــراز املواهــب احملليــة.. وكانت جنمة 

التونســي والعربي، قد أعربت  التنس 
عن رغبتها في تدشــني أكادميية حتمل 
بتوفير  الرياضة  وزير  وتعهد  اســمها، 
املقر املناســب لها.. كما تطرق دقيش 
لــدي اجتماعــه مبدرب أنــس، عصام 
اجلاللــي ومعدها البدنــي كرمي كمون، 
إلى االستعدادات التنظيمية الحتضان 
البالغ  للتنس   »WTA« تونس بطولــة 
ألــف دوالر، للمرة   250 قيمة جوائزها 
إقامة  وتقــرر  تاريخهــا..  األولى فــي 
البطولــة خالل شــهر تشــرين األول 
املقبل، مبشاركة جنمات التنس العاملي، 
وعلى رأســهن أنس جابر، يذكر أن أنس 
عامليا حظيت  اخلامسة  املصنفة  جابر 
مؤخــرا بتكرمي رئاســي، بعــد اإلجناز 
التاريخــي الذي حققته فــي بطولة 

وميبلدون، حني احتلت املركز الثاني.
الدولية  الوكالة  وفي سياق اخر، قررت 
لنزاهة التنس توقيــع عقوبة اإليقاف 
12 عاما علــى مدرب التنس الهولندي 
ماكس فيندرس بعــد اعترافه بصحة 
االتهامات املوجهــة إليه بالتالعب في 
نتائج املباريات، وإتالف أدلة مطلوبة من 
قبل وحدة نزاهــة التنس وعدم اإلبالغ 

عن وقائع فساد.

روبرت باوتيستا يتوج بكأس بطولة كتسبويل للتنس
أنس جابر تخوض جولة أميركية طويلة

روبرت باوتيستا

نيويورك ـ وكاالت:
حتّقق رابطة دوري كرة الســلة 
بي  )أن  للمحترفني  األميركــي 
ايــه( في انتهــاكات محتملة 
لقواعــد الــدوري بصفقــات 
لفيالدلفيــا  احلــّر  التعاقــد 
النجم  مع  سيكسرز  سفنتي 
جيمس هاردن والالعبني بي جاي 
تاكر ودانويل هاوس، بحسب ما 

ذكرت الصحف األميركية.
انضم  الذي  عامــاً(   32( هاردن 
شــباط/ في  سيكســرز  إلى 
فبراير في صفقة تبادل ضخمة 
نتــس، كان رفض  بروكلني  مع 
خيار تفعيل بنــد متديد عقده 
لعام إضافي للموســم املقبل 
مقابل 47.4 مليون دوالر، بهدف 
تأمني  سيكســرز  مســاعدة 
الســيولة الالزمــة لتدعيــم 
صفوفــه بالعبني جدد.. نتيجة 
على  فيالدلفيا  لذلك، حصــل 
الرواتب  مساحة حتت ســقف 
جللــب تاكــر وهــاوس، بيد أن 
هاردن، املكنــى »اللحية«، وقع 
مجدداً مع تخفيض راتبه بـ14 
مليون دوالر للموســم املقبل. 
وتتضمــن الصفقة أيضاً خيار 
التمديد لعــام إضافي )2023-

2024( مقابل 35.6 مليوناً.
وذكرت شــبكة »إي أس بي أن« 
تســاؤالت  هناك  »كانــت  انه 

بني  اتفاق مسبق  حول حصول 
الطرفــني لتمديد عقد الالعب 
ينتهك  أن  والذي مــن شــأنه 
القواعــد املنصوص عليها في 

اتفاقية التفاوض اجلماعي.
وتشــكك الرابطــة فــي بدء 
عمليــة التفــاوض مــن أجل 
التمديد، قبل فتح الباب رسمياً 
لفترة االنتقاالت في 30 حزيران.. 
مــن  إنكوايــرر  ذي  وأضافــت 
فيالدلفيا أن سفنتي سيكسرز 
يتعــاون مع التحقيــق.. ووقع 
الدوري  هاردن، أفضل العب في 
مباراة  واملشارك في   2018 عام 
كل النجوم »أول ســتار« عشر 

مرات، على عقده رسمياً.
وبرغم تســجيل جنم أوكالهوما 
وهيوسنت الســابق معدل 18.6 
نقطة في املباراة الواحدة ضمن 
فيالدلفيا  وّدع  االقصائية،  األدوار 
املنطقة  نهائــي  نصــف  مــن 
الشرقية أمام ميامي هيت 4-2.
عقوبات  الــدوري  رابطة  وتطّبق 
صارمة على االتصال أو التفاوض 
الالعبني  مع  قانوني  غير  بشكل 
املســتقبليني،  األحرار  أو  األحرار 
الفرق  تغرمي  وميكــن   .2019 منذ 
أو جتريدها من اختيارات الدرافت 
الصاعديــن بســبب  لالعبــني 

خرقها القواعد.

العواصم ـ وكاالت:
أطلقــت فورموال 1 حملة حتت 
عنــوان »كفــى« ضــد جميع 
أشكال اإلساءة خالل السباقات 
وعبر اإلنترنت، وذلك في أعقاب 
عدة حاالت إســاءة وقعت على 
الكبرى  اجلائزة  ســباق  هامش 
أقيم مؤخرا  الذي  النمســاوي 
ضمن منافسات بطولة العالم 

لسباقات سيارات فورموال 1.
عــن  مشــجعات  وحتدثــت 
اجلنســي،  للتحرش  تعرضهن 
كما جــرى اإلبالغ عــن حاالت 
إســاءات عنصرية في مضمار 
سبيلبرج الذي احتضن السباق 
ســابق  وقت  في  النمســاوي 
الشهر اجلاري.. ووصفت فورموال 
1 هــذه اإلســاءات بأنها »غير 
السائقون  وجه  مقبولة«، كما 
ومســؤولو الفــرق انتقــادات 
ضــد مرتكبيها.وجــرى إطالق 
السبت،  اليوم  »كفى«،  مبادرة 
فيه  ظهر  فيديــو  مقطع  عبر 
الرئيس  دومينيكالي،  ستيفانو 
التنفيذي لفورموال 1، واإلماراتي 
محمد بن سليم، رئيس االحتاد 
الدولي لســباقات الســيارات 
 20 الـ  السائقني  وجميع  )فيا(، 
املشــاركني في بطولة العالم 

لفورموال 1.
وقال املشــاركون فــي مقطع 

1 ســاحة  الفيديــو »فورموال 
للتسابق والتنافس، لكن أيضا 
لالحتــرام، احترام املنافســني 
ينتمي  وكل من  واملشــجعني، 
لعائلة فورموال 1. اإلساءة بكل 
مقبولة.  ليســت  أشــكالها 
إن لـــم تكـــن قـــادرا عـلى 
االحتـرام، فال تكـن جـزءا مـن 

رياضتنـا«.
وأضافــوا »ال ميكننا أن ندع من 
يعتقدون أنهم ميكنهم اإلساءة 
لآلخرين يفلتون. من واجبنا نبذ 
هذا وقول كفــى. نحن نتحرك 
لهؤالء  للتصــدي  كمجتمــع 

الذيــن يســيئون لآلخرين عبر 
اإلنترنت. لن نســمح باإلساءة 
فــي ســباقاتنا. لكننــا أيضا 
نحتــاج إلى تصــدي منصات 
التواصل االجتماعي لإلســاءة 
»هؤالء  اإلنترنت«.وتابعوا  عبــر 
منصات  خلف  يختبئون  الذين 
ويدلون  االجتماعــي  التواصل 
االحترام،  وتفتقد  مسيئة  بآراء 
نحن  مشــجعينا.  من  ليسوا 
بالتكاتف  ونطالبكم  متحدون 
معنا مــن أجل نبــذ ذلك من 
اجملتمع.  ومن  بأكملها  الرياضة 

فلنخرجها معا«.

رابطة الدوري األميركي للمحترفين 
تحقق في صفقة بقاء هاردن مع فيالدلفيا

فورموال 1 تطلق حملة »كفى« لمكافحة 
اإلساءة عبر مواقع التواصل

هاردن
فورموال 1
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البارالمبية في المؤتمر 
الدولي للصحة االنجابية 

دوسكي يسجل حضوره 
األول بالدوري التشيكي

رائد نجيب رئيسا 
لنادي الموصل

مانشستر سيتي فريسة 
محمد صالح المفضلة

هشام السلمان *
برعاية وزارة الشــباب والرياضة افتتح يوم أمس  املؤمتر  
الدولي للصحة االجنابية بحضور  دولي  وعربي  وكانت 
اللجنة  الباراملبيــة العراقية خالل املؤمتر ممثلة بتواجد  
الدكتورة كوثر حســني رئيس احتاد القوس والســهم 
الباراملبي ، وشاركت الدكتورة كوثر بفقرة  حتت عنوان ) 
قصص جناح رائدات  العراق (..  ومت خالل املؤمتر تكرمي ممثل  
الباراملبية  الدكتورة كوثر حســني بــدرع التميز والتي 
قدمت في نهايــة املؤمتر الشــكر والتقدير للقائمني 
على جناح املؤمتر  الســيما  رئيس املؤمتر الدكتورة ايناس 

احلمداني.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح الدولي العراقي ميرخاس دوسكي، مشاركته 
في الــدوري التشــيكي املمتاز، أول أمــس، بعد أن 
خاض اللقــاء األول مع فريقه سلوفاتســكو ضد 
برنــو، والتي انتهــت بالتعــادل )2-2(، ضمن اجلولة 
االفتتاحية من البطولة. واشترك ميرخاس دوسكي 
مع سلوفاتســكو حتــى الدقيقــة )70(، ليصبح 
ثاني العــب عراقي يخوض مباراة رســمية بالدوري 
التشــيكي املمتاز، بعد زميلــه إبراهيم بهاء الدين 

الذي ميثل الفريق للموسم الثاني تواليا.
وكان الثنائي العراقي بصفوف سلوفاتسكو، سبق 
أن لعــب ضد بطل تركيا طرابزون ســبور في مباراة 
ودية حتضيرا ملواجهة فنربخشــة التركي في الرابع 
مــن أغســطس / آب املقبل ضمن بطولــة الدوري 

األوروبي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
جــرت، أول أمــس، انتخابات الهيئــة االدارية لنادي 
املوصــل الرياضي بحضور 92 عضــواً من أصل 101 
عضو ميثلون الهيئــة العامة.. االنتخابات جرت بعد 
اكتمال النصاب القانوني وأسفرت النتائج النهائية 
عن فوز كل مــن: رائد محمد جنيب رئيســاً ، وربيع 
عبــد الوهاب نائباً للرئيس ، وقاســم احمد محمد 
اميناً للسر ، ومنير اسماعيل اميناً مالياً ، وكل من: 
األعضاء ، محمد جاســم محمد ومنهل مشــعل 
حمودات وياسر عيدان وناظم فاضل فتحي وابراهيم 

محمد ياسني وصفوان محمد احمد.

لندن ـ وكاالت:
قاد النجم املصري محمد صــالح، فريقه ليفربول، 
لتحقيــق لقب الــدرع اخليرية، على حســاب فريق 
مانشســتر ســيتي.. وتغلب ليفربول على نظيره 
مانشستر ســيتي، بنتيجة )3-1(، مساء أول أمس، 
فــي املباراة التــي أقيمت على ملعــب كينج باور، 

معقل ليستر سيتي.
وســجل صالح، الهدف الثانــي لفريقه من عالمة 
اجلزاء، في الدقيقــة 83، في حني صنع الهدف األول 
لزميله أليكســندر أرنولد.وبحسب شبكة »أوبتا« 
لإلحصائيات، فقد شــارك محمد صالح بشــكل 
مباشر في 13 هدًفا لليفربول ضد مانشستر سيتي 
(8 أهداف و5 متريرات حاسمة(.وأضافت الشبكة، أن 
هذا العدد هو أكبر حصيلة لصالح أمام فريق واحد 
بقميــص الريدز.وتعتبر أهداف صــالح الثمانية هو 
أكبر عدد من األهداف، يســجله العب من الفريقني 

في شباك الفريق اآلخر، منذ موسم 2018-2017.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أوقعــت قرعة كأس العــرب لكرة 
التي تضيفها  الناشئني  القدم فئة 
اجلزائر ابتداء مــن يوم 22 آب اجلاري، 
منتخبنــا الوطنــي فــي اجملموعة 
الثالثة إلى جانب املغرب وجزر اقمر 
وموريتانيا، في حني تكونت اجملموعة 
األولــى مــن اجلزائــر وفلســطني 
والثانية ضمت  والسودان،  واالمارات 
تونس وليبيا وعمان واليمن والرابعة 
والســعودية  مصــر  من  تكونــت 
الناشئني  ومنتخب  ولبنان..  وسوريا 
يقوده املــدرب أحمــد كاظم الذي 
سمي مؤخراً خلفا للمدرب السابق 

حسن كمال.
إلى ذلك، يســتعد نــادي النجف ، 
لتنظيم بطولة رباعية تقام مطلع 
أيلــول املقبل، ضمن اســتعداداته 
للموســم املقبل.وذكر نادي النجف 
في بيانه: »ســيتم تنظيم بطولة 
النجف  ملعــب  في  تقــام  رباعية 
الكروي  للموســم  الدولي، حتضيرا 
»مت  2023/2022«.وأضــاف:  اجلديــد 
توجيــه الدعوة إلى أنديــة العهد 
اللبناني وسباهان أصفهان اإليراني، 
باإلضافة إلــى نادي كربــالء وعلى 
صعيد متصل، تلقى عباس مهدي، 
رئيس الهيئة اإلدارية لنادي النجف، 
دعوة رســمية لزيارة إيران من رئيس 
نادي سباهان أصفهان.وتاتي الدعوة 
لتفعيل مذكرة التوأمة التي وقعها 

الطرفان في النجف العام املاضي.
يذكر أن النجــف، تعاقد مؤخرا مع 
املدرب أحمد خلــف لقيادة الفريق، 
بعــد تعثر املفاوضات مع الســوري 
فجــر إبراهيم، إلى جانــب تعاقده 
مع مجموعة جديــدة من الالعبني 

واحملترفني، وكذلــك متديد  احملليــني 
عقود أبرز العبيــه وفي مقدمتهم 

محمد عبد الزهرة.

الزوراء بطال لدوري الناشئني
تــوُج فريُق ناشــئي الــزوراء بلقِب 
الدوري املمتاز للموسِم ٢٠٢١/٢٠٢٢، 
وجاَء فريق الشــرطة ثانياً والنجف 
ثالثاً ونوروز رابعــاً وامليناء في املركز 
اخلامــس، وجــرت املنافســاُت في 
األول  النائِب  بحضورِ  الســليمانّية 

لرئيِس االحتــاد علي جبــار، وُعضو 
االحتــاد كوفند عبــد اخلالق، ورئيس 
الســليمانّية  في  الفرعــيّ  االحتاد 
جلنِة  وأعضاء  فــرج،  كاروان محمد 

املُسابقات.
وقــدُم النائب األول لرئيــِس االحتاد 
)علــي جبار( شــكره إلــى اجلهودَ 
الكبيــرة املبذولة من قبل إدارِة نادي 
نوروز مُمثلًة بشخِص نائب رئيس إدارة 
النادي )هيرش كمــال( في تعاونها 
جميع  وتوفير  النهائيــاِت  لتنظيِم 

ُمســتلزماِت جنــاِح حفــل اختتام 
الُبطولة.

اختتام اختبارات العبات منتخب 
الصاالت 

اليوم، جولــُة اختبارات  اختتمــت، 
الالعبات اجلــدد للمنتخِب الوطنّي 
لكــرِة الصــاالت بإشــراِف مدربِة 
املُنتخب )شــاهناز ياري( والتي جرت 
في  البيشــمرگة  نــادي  قاعِة  في 
واستمرت  الســليمانّية  محافظِة 

ملدة يومني. وأشادت مدربُة املنتخب 
الوطنّي )شــاهناز يــاري( بعددٍ من 
الالعبــاِت اللواتي قدمن لالختباراِت 
واندفاعهن وحماسهن الكبير إلبرازِ 
متثيِل  أجــل  من  الفنّيِة  ُقدراتهــن 
إنها  الوطنّية.مبينــًة:  املُنتخبــات 
دّونت أكثرَ من اســٍم في مفكرتها، 
وســتكون لهم حصٌة فــي اللعِب 
الوطنّية  املُنتخباِت  على مســتوى 
. وبعد اختتاِم اختبــارات ُمحافظِة 
اليــوم  ســتنطلُق  الســليمانّية، 

االثنني جولٌة أخرى مــن االختباراِت 
ستحتضنها قاعاُت مدينة أربيل.

احلشد الشعبي والشباب إلى 
ممتاز الصاالت

بارَك وزيُر الَشــباب والرِياضة، رئيس 
االحتاد العراقــيّ لكرِة القدم، عدنان 
درجال، نيابًة عن أســرِة االحتاد، إلدارِة 
فريقها  نادي احلشد الشــعبّي فوزَ 
في بطولِة دوري الدرجِة األولى لكرِة 
املُمتازِ  الدوري  إلى  له   وتأهُّ الصاالت 
للموسِم املقبل، كما قّدَم تبريكاتُه 
إلى فريــق الشــباِب البصري الذي 
حَل ثانياً بعد فريِق احلشد الشعبي 
ورافقُه إلى الــدوري املُمتاز.وقاَل: إن 
فوز فريق احلشــد الشــعبي بلقِب 
الدوري جاَء بعد جهودٍ سخيٍة بذلت 
التدريبي  واملــالِك  اإلدارِة  قبــل  من 
نتطلُع  درجــال:  والالعبني.وأضــاَف 
بثقــٍة عاليٍة إلى أن يشــكَل فريُق 
احلشد الشعبي رقماً مميزاً في دوري 
التنافس  الصاالِت، ويزيد من حــدِة 
ويســهم في االرتقاِء بواقع اللعبة، 

وكذلك فريق الشباب البصري.
وأشــارَ إلى: إن التأهــل إلى الدوري 
قّدَم  ملوســٍم  تتويجاً  كان  املمتــازِ 
أهلتُه  جيدًة  مستوياٍت  الفريُق  فيه 
إلى الصعــودِ للدوري املمتاز بجدارٍة 
درجال حديثه  واســتحقاٍق.واختتَم 
بالقــول: كما أثني على بقيِة الفرق 
التي تأهلــت إلــى األدوارِ النهائّية 
للــدوري املؤهل للممتاز، الشــباب 
البصــري وآليات الشــرطة وبلدية 
البصرة، ومبا قّدمــه الالعبون الذين 
أثبتوا حجَم التطور الذي تعيشــُه 
كرُة الصــاالت العراقّية في الوقِت 
الراهــن في ظل ما حتظــى به هذه 
اللعبُة من اهتماٍم ملحوٍظ من قبل 

االحتادِ العراقّي لكرِة القدم.

الناشئة إلى جانب المغرب وجزر القمر وموريتانيا في كأس العرب 
النجف ينظم بطولة رباعية والزوراء يتوج بدوري الناشئين

منتخب الناشئني لكرة القدم

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

يواصل املدرب، ثائر خضير، مســيرته في 
رياضة التايكوانــدو التي بدأها العباً في 
فرق الفئــات العمرية ضمن نادي الصقر 
العربي، وحاز على العديد من األوســمة 
املتقدمــة، ليتنقل إلى عالــم التدريب، 
فتعلــم الكثير من اســرار املهنة جراء 
عمله مع مجموعة مــن املدربني منهم 
توفيق علي والشــهيد علي حسني عجر 
وناطق محمد وفالح ناعم والراحل صالح 

حيدر وغيرهم.

واجبات ومواظبة 
ففــي العقديــن ونصف العقــد، كان 
حريصا على اغتنام الفرصة في التدريب 
التدريبي  واجبه  تأدية  ليكون متميزا في 
واملواظبة في استقطاب الالعبني املؤهلني 
ليكونوا عناصر نافعة في الفن القتالي، 
فــكان على موعــد مع حتقيــق النجاح 
في اكتشــاف طاقات جديرة في املضي 
مبسيرة النجاح في اللعبة والوصول إلى 
أفضل النتائــج باعتالء منصات التتويج 
او احلضور ضمن  في بطــوالت األنديــة 
التي متثل  الوطنية  املنتخبات  تشكيالت 

العراق في االستحقاقات اخلارجية.

ثقة احتاد التايكواندو
املــدرب ثائر خضير، يعمــل حاليا ضمن 
املالك التدريبي ملنتخبنــا الوطني لفئة 
اإليراني  املــدرب  يقوده  الذي  الناشــئني 
احملترف محمد رضا ياري، حيث يســتعد 
املنتخــب للمشــاركة فــي العديد من 
البطوالت اخلارجية، اذ نال ثقة من االحتاد 
املركزي للتايكواندو بعد سلسلة نتائجه 
اإليجابية في األندية التي أشرف عليها، اذ 
عمل مدربا في ناديي الكهرباء والشرطة، 
واشــترك في االرتقاء بفرق الناديني نحو 

احلصول على مراكز متقدمة.

في مركز املوهوبني
في حني اختير فــي املدة املاضية للعمل 
ضمــن املــالك التدريبي ملركــز املوهبة 
الرياضية في رياضــة التايكواندو التابع 
لوزارة الشــباب والرياضة، ليعمل حاليا 
في تدريب املوهوبني إلــى جانب املدربني 
د. عبــد الغفــار جبــاري وعلــي كامل 
وفاطمة رعد بإدارة أحمــد عباس، ويعد 
رافدا متميــزا لألندية  املوهوبــني  مركز 
واملنتخبات من الالعبني الذين مت اعدادهم 
بشــكل صحيح وفقــا لبرنامج مميز في 
املركز  التايكوانــدو، ليشــكل  رياضــة 
منطلقــا لالعبــني نحو فضــاء االبداع 
اللعبة في  بأوسمة وكؤوس هذه  والفوز 
بطوالت محليــة ينظمها االحتاد املركزي 

للعبة، او خارجية ممثلني ملنتخبات العراق 
في احملافل العربيــة واإلقليمية والقارية 

والدولية.
شهادة بأمتياز

اشــترك املدرب ثائر خضيــر مؤخراً في 
الدورية الدوليــة للمدربني بائراف االحتاد 
الدولــي WTF عن طريق أويــن الين إلى 
جانــب العديد من مدربينا، فحصل على 
شــهادة LEVEL 1.. واحلصول على هذه 
الشــهادة التدريبية املتقدمة تســهم 
املــدرب فرصة املشــاركة في  في منح 
املنتخبات للمشاركة في بطوالت  قيادة 
العاملية الـ G مبســتوياتها األول والثاني 
والثالــث.. والــدورة التدريبية شــهدت 

حصوله على الشهادة بامتياز.

خبرات متراكمة
يقــول املــدرب ثائــر خضيــر: رياضــة 
الكثيــر، فقد  لي  تعنــى  التايكوانــدو 
بدأت مســيرتي فيها منذ نحو 25 سنة، 
تعلمت في هذه الســنوات الكثير، نلت 
الثقــة العباً وعرفت كيف ادخل ســلك 
كابنائي  الالعبني  مــع  واتعامل  التدريب 
لكي يكونــوا على قدر املســؤولية في 
التدريبات او البطوالت، واحلمد هلل عملت 
باسم  للموهوبني  تأسيس مدرسة  على 
الراحل الشــهيد اســتاذي الكابنت علي 
افتتحــت مركز  حســني عجر، وكذلك 

البلديات، وفي هذه  االبطال في منطقة 
السنوات كنت مصدرا لالعبني املتميزين 

إلى األندية واملنتخبات الوطنية.
ويسترسل بحديثه: اســعى على تعزيز 
رحلتي فــي تدريب العبــي التايكواندو، 
وتأهيل الالعبني إلى األفضل واملشــاركة 
بهم فــي بطوالت، اســعى بــكل ثقة 
لتأكيد جدارتي فيها، وهنا ال بد ان اشكر 
بعد  املركزي  التايكوانــدو  رياضــة  احتاد 
اختياري للعمل مدربا مســاعدا للمدرب 
اإليراني فــي قيادة منتخب الناشــئني، 
وهذه فرصة ثمينة أتطلع الســتثمارها 

واثبات وجودي.

مع اللجنة الباراملبية
ونتيجة لتفوقــه والتزامه في التدريبات 
والبطــوالت التي اشــترك فيها محليا 
وخارجيا، عمل مع مجموعة من أصحاب 
االختصاص ليكون ضمن جلنة التأسيس 
ليكون  الباراملبيــة  اللجنــة  واختارتــه 
مدربــا ملنتخب اللجنــة باللعبة التي مت 
اســتحداثها مؤخراً، وتوفــرت له فرصة 
قيادة املنتخب في أول بطولة أقيمت في 
تأهيلية  بطولة  وهي  اإلماراتية  الشارقة 
بأربعة  منتخبنا  فيها  اشــترك  آلســيا 
العبــني لتكــون بداية تكويــن منتخب 
عراقــي يكون حاضــراً في املشــاركات 

املقبلة.

ثائر خضير.. مسيرة حافلة في رياضة التايكواندو 
LEVEL 1 يحصل على شهادة التدريب للمستوى

ثائر خضير

نعمت عباس:
انطلقت هذه البطولة على مالعب 
مركز كواترو في إمارة عجمان بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة بالشراكة 
مع االحتــاد اإلماراتي لكــرة القدم 
وهــذه البطولة اخلامســة وكانت 
اشــبه باملونديــال العاملي وبطولة 
اخلليج العربي اجتمع األشقاء على 
مالعب مركز كواترو الذي يترأســه 
عبد العزيز عبداهلل املشــرف على 
وزع  للبطولة  املنظمــة   اللجنــة 
ادوار املنضمني بالشــكل الذي ابهر 
املشــاهدين من حســن التنظيم 
خلفان  ســالم  البطولــة  مديــر 
ورئيس للجنة احلكام علي الشحي 
وجميع حــكام البطولة من احلكام 
املعتمدين فــي جلنه احلكام باالحتاد 
نظمت  البطولة  وخــالل  اإلماراتي 
بالتعاون مع  للمدربني  تدريبية  دورة 
املتمثلة  الوطنية  األوملبية   اللجنة 
باالكادمييــة األوملبيــة  الوطنيــة 
املشــاركون على شهادات  وحصل 
اللجنة  مــن  معتمــدة  تدريبيــة 

املباريات  ومازالت  الوطنية  األوملبية 
مســتمرة واالثــارة قائمــة وخالل 
البطولة ظهرت العديد من املواهب 
طريقها  ستشــق  والتي  الصغيرة 
في النجــاح والتألــق  واالبداع في 
مســتقبل االيام حضور جماهيري 
رائع  وتنظيم  للنظــر  ملفت  كبير 
وعبــر املشــاركون عن شــكرهم 
وتقديرهــم جلميع املســؤولني  في 
مركــز كواترو على هــذه البطولة 

وعلــى حســن الضيافة وحســن 
التنظيم الرعاة واملســاهمني دائرة 
التنميــة ســياحية فــي عجمان 

والفيش للعطور.
العطار  اكادميية  وطنية:  همســة 
العراقيــة ضمن الفرق املشــاركة 
الالعبني  مــن  مجموعــة  تضــم 
الصغار املوهوبــني اعطت انطباعا 
طيبا فــي اجلوانب التربوية والفنية 

خالل البطولة.

محمد نجم الزبيدي 
يعد نادي اجليش الرياضي من االندية 
املتميزة على صعيد العراق و الوطن 
العربــي , وحصل علــى العديد من 
و  الذهبيــة والفضيــة  االوســمة 
البرونزية من خالل مشــاركة الفرق 
الرياضيــة في البطــوالت اخملتلفة، 
وهــذا جاء نتيجة الدعم املســتمر 
من قبل الســيد وزير الدفاع جمعه 
عناد احملترم واملتابعة املســتمرة من 
قبل الفريق الركن سمير عبد الكرمي 
امني سر االقدم لرئاسة اركان اجليش 
الهيئة  رئيــس  االول   نائــب  احملترم 
االدارية لنادي اجلش الرياضي وكذلك 
متابعة جادة من قبل اللواء قاســم 
املالي  االمني  املاجدي  محمد حسني 
للنــادي ومتابعته اجلــادة و اخمللصة 
واشرافه املباشر على قاعة املسبح 
االوملبي للنادي و القاعة املغلقة التي 

تضم العديد من االلعاب الرياضي.
كمــا ان هناك متابعة من الســادة 
احملترمني  االداريــة  الهيئــة  اعضاء 
ومنهم اللواء محمد عبود ســلمان 
النائب الثاني لرئيس الهيئة االدارية 
اللواء قاسم محمد حسني املاجدي 
والعميد زهير  للنــادي  املالي  االمني 

محمد صالح مديــر النادي / عضو 
الهيئة االدارية واللواء فارس حكمت 
عضو الهيئة االدارية للنادي والسيد 
وليــد لعيبــي مديــر ادارة النادي / 
والسيد حيدر  االدارية  الهيئة  عضو 
ابراهيم عضو الهيئة االدارية للنادي  
االجنازات  هــذه  ســنتعرض  ولذلك 
التي حققتها الفرق الرياضية لنادي 

اجليش الرياضي 
وحصــل علــى املركــز االول مــن 
اندية  بطولة  في  مشــاركته  خالل 
ومؤسســات العراق / الــدور الثاني 
التــي جرت في اذار مــن عام 2022 ، 

العاب القوى لسباقات الطريق الدور 
االول حيث حصل على املركز الثاني 
في بطولة اندية ومؤسسات العراق 
لســباقات الطريق الــدور االول في 

بغداد كانون الثاني 2022 .
حصل على املركز الثاني من بطولة 
التي جرت  العراق  اندية ومؤسسات 
في بغداد لشــهر اذار من عام 2022 
، بقيــادة املدير الفني جبار قاســم 
وعبدالرحيــم خلف ويوســف عبد 
الرحمن وعباس جبار وجاســم جبر 
وفاضل عباس وشهاب هونه واالداري 

الكابنت عباس لفته.

بدء مونديال كواترو لألكاديميات 
الخليجية في عجمان

إنجازات نادي الجيش الرياضي لعام 2022

إعالم الشباب والرياضة
والرياضة،  الشــباب  وزارة  أعلنــت 
أمس، اســتئناف العمل في ملعب 
الرصافة  األوملبي )عمو بابا( ســعة 
30 ألف متفرج في العاصمة بغداد، 
بعهدة الشــركة املنفذة االسبانية 

»تري ارينا«.  
وقال معاون مدير الدائرة الهندسية 
أياد  املهندس  الــوزارة  في  والفنية 
طارق، في حديث خص به »قســم 
إن   : واالتصال احلكومــي  االعــالم 
من  يعد  األوملبي  الرصافــة  ملعب 

الرياضية  املشاريع االســتراتيجية 
التي عملــت الوزارة علــى اجنازها 
في عــام 2012، توقــف العمل به 
منها  االزمات  من  العديد  بســبب 
االزمة املاليــة واحلظر الصحي إزاء 
مت  واالن  فايروس كورونــا،  انتشــار 

الوزارة  قبل  من  العمل  اســتئناف 
التخطيط  وزارة  مع  التنسيق  بعد 
واملالية في توفير الدعم املالي إلجناز 
املشروع ودخوله للخدمة الرياضية، 
بعد تذليل جميع املعوقات االدارية 
واملالية من قبل معالي وزير الشباب 

ان  واضاف،  درجال.  عدنان  والرياضة 
)30(ألف متفرج  الى  يتسع  امللعب 
للتدريب  ثانويني  فضال عن ملعبني 
متفــرج،   )2000( ســعته  األول 
)500( متفرج،  الى  واألخر يتســع 
وبناية فندقية مت اجناز األسس لها، 

وواحات  للسيارات  وموقف خاص  
الى  اخرى، مشيرا  ومرافق  خضراء 
ان كلفة املشروع هي )114( مليار 
دينار عراقي، والنسبة االجناز الفني 
هي %62، ونسبة االجناز املالي هي 

 .60%

استئناف العمل في ملعب »عموبابا« سعة 30 ألف متفرج 

مونديال كواترو لالكادمييات اخلليجية في عجمان

نادي اجليش يتوج باألقاب رياضية عدة لعام 2022
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قررت زمن وزوجها الذهاب إلى احملكمة لطلب 
الطالق ومت بالفعل الطالق اال انهم توجهوا الى 
رجل دين لعقد قرانهم من جديد وعن سبب 
هذا الطالق قالت زمن أقفلت كل األبواب في 
وجهي ولم نســتطع انا وزوجي حتمل ان نرى 
أطفالنــا مير اليوم والثاني من دون اطعامهم، 
فقررنا ان نتحايل على القانون بعدما يئســنا 
من اســتالم راتب الرعايــة االجتماعية، فأنا 
أعيــش مع زوجــي حياة فقــر مدقعة. ومن 
ظروفنــا املتعبــة جــاءت إلى خاطــر زوجي 
فكرة الطالق الصوري من اجل اســتالم راتب 
باســتالم  وبدأت  اخلطة  فنجحت  املطلقات. 
راتب املطلقات من الرعاية االجتماعية )هيئة 
تابعة لــوزارة العمل(، كمــا بقيت مع زوجي 

بعقد السيد الى ان مت كشف اخملالفة.
باتت ظاهــرة الطالق الصوري تزداد بشــكل 
ملحوظ، في الســنوات األخيرة، حتى صارت 

من الظواهر املقلقة في اجملتمع.
ويقصــد بالطــالق الصوري نهاية رســمية 
للعالقــة الزوجية أمام احملكمــة، لكن يظل 
الزوجان مع بعضهما على وفق عقد ســيد 

)رجل دين( يجرى لهما. 
بــاآلالف من  وتقدر حــاالت الطالق الصوري 
أجل احلصول على راتــب املطلقات على وفق 
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، لكن 
بعد تطبيق قانون احلمايــة االجتماعية رقم 
11 لســنة 2014، مت كشــف الكثير من هذه 
احلاالت، واتخذت اإلجراءات القانونية بحقهن، 

ومنها "استرجاع املبالغ كافة بأثر رجعي".
احملاكم ســجلت ارتفاعا قياســيا في حاالت 
الطــالق واالســباب مختلفة منهــا: الزواج 
املبكــر، واألوضاع االقتصاديــة واالجتماعية، 
واســتخدام شــبكات التواصل االجتماعي، 
واخليانة الزوجية، والعنف األسري، إضافة الى 

الطالق الصوري ...
وبالعــودة الى قصة زمن ال ميكــن ان نبرر ما 
فعلته من اجــل احلصول على مبلغ لســد 
متطلبــات احلياة في ظل ظــروف اقتصادية 
صعبة، فمهما تعددت األســباب والظروف ال 
يبــرر لهما اخملالفة الشــريعة والقانونية وال 
يســمح بالتهاون بها فهناك قصص كثيرة 
لسيدات مارســن االعمال الشاقة وقاسمن 
رجالهن حالوة احلياة ومرارتها من دون اللجوء 

الى أساليب التحايل والتالعب. 
األمر املهم الذي ينبغي ذكره وعدم السكوت 
عنه، هــو أنهما ارتكبا مخالفة قانونية بهذا 
التصرف، وهذا يعني أنهما ارتكبا اثماً نتيجة 
فعلهما احملرم، بتحايلهما على قوانني الدولة. 
فعلينا جميعاً ان نقف وقفة واحدة من اجل 
ســيادة الشــرع والقانون في بلد ضاع فيه " 

احلابل بالنابل " .

سمير خليل:الطالق الصوري
تقول املصــادر ان آلة التصوير دخلت 
أي قبل احلملة  1895م  للعراق عــام 
البريطانيــة على العــراق ويقال إن 
املصور عبد الكرمي ابراهيم يوســف 
تبونــي وهو مســيحي كلداني من 
اهالــي البصرة كان قد ســافر الى 
بومبــاي بالهند للدراســة وهو من 
اوائل الذين مارســوا فن التصوير في 
العراق وفي البصرة بالذات بعد عودته 
للعــراق حيث جلب معه اســتوديو 
للتصوير الفوتوغرافي، ويعتبر العراق 
مــن أول البلدان العربيــة التي دخل 

فيها التصوير الفوتوغرافي.
هذه االســطر القليلــة لها دالالت 
كبيرة على ان الصورة الفوتوغرافية 
العراقية لها تاج الريادة في صفحات 

التاريخ.
لكن هذا الفن وهــذه املهنة الراقية 
تصــارع اليوم من اجــل البقاء فيما 
العراقي  الفوتوغرافي  املصور  يحاول 
ان يتواصــل في عمله وســط بحر 
وللحديث  والصعوبات،  املعوقات  من 
عن التصويــر الفوتوغرافي وهمومه 
التقينا املصور الفوتوغرافي ســمير 
العبيدي صاحــب واحد من اخملتبرات 
الفوتوغرافيــة  واألســتوديوهات 
املعروفة في بغداد، عن حال التصوير 

الفوتوغرافي اليوم قال:
الفوتوغرافي  التصويــر  بخير،  ليس 
في تراجــع، والســبب عوامل كثير 
منها الظروف التي مرت بنا، املوبايل 
كمنافس للكاميرا، في سنوات خلت 
كان التصوير الفوتوغرافي على درجة 
التنظيم، كنــا جميعا  عالية مــن 
العراقية  نعمل حتت خيمة اجلمعية 
القيام  للتصويــر، والميكــن الحــد 
بدون هوية  الفوتوغرافي  بالتصويــر 
او باج اجلمعيــة، اليوم غابت الرقابة 
واصبح بإمكان اي شخص التصوير، 
نحن في عملنا في تراجع سنة بعد 

سنة".
خملتبــرات  وبالنســبة  ويضيــف: 
يبق  فلم  الفوتوغرافــي،  التصويــر 
ســوى مختبرات تعد علــى اصابع 
اليد، ميكنني ان اقــول ان 50 او 60% 
أغلقت  التصويــر  مــن مختبــرات 
التصوير  استوديوهات  حتى  ابوابها، 
فــي محالتنــا لــم تعــد تشــهد 
تعمل  للتصوير، اصبحت  جلســات 
باالستنســاخ االوراق الرسمية، ومع 
كل ذلــك لدينــا مصــورون مازالوا 
يحافظون على سمعتهم وملتزمني 
بأخالق املهنــة، فيما ذهب آخرون مع 

املوجة".

*واجلمعيــة العراقية للتصوير ماهو 
دورها ونشاطاتها اليوم؟

اجلمعيــة اليــوم حتتفــل بالعيــد 
اخلمسني لتأسيسها وهي تأسست 
اجلمعية سامي  1972، مؤسس  عام 
النصــراوي مــع عبد اهلل حســون 
واديب شعبان وخالد العزاوي وصباح 
اجلماســي،  قدمــت جمعيتنا طلبا 
لالنضمــام الى مؤسســات اجملتمع 
املدني وحلــد اليوم لــم حتصل على 
املوافقة وهي اليوم جتمع للمصورين 
وتعمل بنظام اجلمعيــات اجملازة من 
المتلك  وهي  الداخليــة،  وزارة  قبــل 
اي دعــم ومتول ذاتيا من اشــتراكات 
االعضــاء، وبالنســبة النشــطتها 
فهي تعــد برامج تطويــر للتصوير 
التي  الدورات  الفوتوغرافي من خالل 
بالتصوير  اخلاصة  واملعارض  تقيمها 
املعــرض  واهمهــا  الفوتوغرافــي 
السنوي للجمعية والذي يعتبر حدثا 
فنيا كبيــرا، اجلمعية بصدد االنتقال 

الى بيت تراثي ليكون مقرا لها، ".
*مقارنة بالــدول اجملــاورة، اين يقف 

املصور الفوتوغرافي العراقي؟
اليوجــد تصويــر فوتوغرافــي على 
مثــل  ومتينــة  ســليمة  اســس 
التصويــر العراقــي، مصورنا يتفوق 
الــدول اجملاورة، نحن  اقرانه في  على 
نحــب الفوتغــراف بشــكل كبير، 
زرت دوال مجــاورة ووجدت مصوريها 
اليد  اصابع  على  يعدون  الفوتوغراف 
الن التقنية الرقمية منتشرة لديهم 

العرب  املصوريــن  احتاد  تزايــد،  وفي 
املثــال كان مقره في  على ســبيل 
بغداد وانتقل الى دبي ومازال املصور 
العراقي اديب شــعبان رئيسا لالحتاد 
العربي الذي ميارس نشــاطه بشكل 
عادي، االســتديوهات العريقة ظلت 
محافظة علــى تقاليد العمل رغم 
انها تختلف من منطقة الخرى، مع 
اســماء وستديوهات  هناك  االسف 
كبيــرة اختفــت مثل هيثــم زهير 

وارشاك وباك ".
*مــاذا عــن اســعار التصويروالورق 

والكاميرات وافالمها ؟
الفوتوغرافــي  التصويــر  اســعار 
انخفضت رغم ان سعر صرف الدوالر 
االستيراد،  اســعار  ارتفاع  مع  ارتفع 
مااحلل!! يجب ان نستمر في عملنا، 
التصويــر فــي املــدارس والكليات 
انخفض ايضا، التصوير الفوتوغرافي 
اصبح خارج االستديوهات، حتى في 
الشــارع وفي مكاتب االستنســاخ، 
بالنســبة للكاميــرات ورغم ارتفاع 
اســعارها فان املصور العراقي سباق 
متوفــر  التصويــر  ورق  القتنائهــا، 
ارتفعت  ولكنــه اختلف عن قبــل، 
اسعاره ايضا، اليوم الورق ملاع لكنني 
مازلت اعمــل بالورق احملبــب، فيلم 
الكاميــرا اختفى مع اختفاء عملية 
التحميــض التقليديــة عندما كنا 
نعمــل بايدينا بني احملاليــل اخلاصة 
بالتصوير واخملتبــرات املظلمة  حتى 
اننا كنا منارس الرســم على الصورة 

)الرتوش(، كل هذا اصبح من املاضي، 
اليوم الكاميرا الديجتال عوضت عن 

كل شيء".
*انت متدح املصور احمللي، هذا يعني ان 

جمالية الصورة وبريقها متوفرهنا؟
عليها  احملافظة  واجبنا  روح،  للصورة 
وهذا  جميــل  بشــكل  واظهارهــا 
اليختلف عليه اثنان في الفوتوغراف 
العراقي، مثال بالنسبة لي اي كاميرا 
حديثــة تظهر في الســوق اســرع 
القتنائها، كل ذلك للمحافظة على 
احلاســوب  وجماليتها،  الصورة  روح 
اليوم يقوم بكل االعمال، حيث تظهر 
الصورة بشــكل نظيف وبراق ولكن 
الروح تختلف عما قبل، باجلهد الذي 
نبذله العدادها، جهــد اليد والفكر 

واخلبرة".
*هــل متارســون اعمــاال قريبة من 

التصوير في مختبراتكم ؟
اليوم الصورة تخرج كاملة من اخملتبر، 
حتــى التأطير يتم في االســتديو او 
اخملتبر عكس ماكان قبال حيث نأخذ 
الصورة الى محال التأطير لتزجج مع 
اإلطار، كذلــك نحن نعمل بتصميم 

امليداليات والشهادات والدروع ".
وختم العبيدي : هناك رغبات كثيرة 
القتنــاء صور فوتوغرافية باألســود 
واالبيض وهذا ما نلمســه من خالل 
االســئلة او حــني نقــوم بإصــالح 
الصور حيث يطلب البعض ان تبقى 
الصورة باألبيض واالسود وال يرغبـون 

بتلوينها ".

التصوير الفوتوغرافي ما زال 
ينازع "الكاميرا الديجتال"

سمير العبيدي: زبائن كثر مازالوا يرغبون بصور األسود واألبيض

متابعة - الصباح الجديد:
توقع املنبئ اجلوي عادل عبد الواحد ان يبدأ املنخفض 

اجلوي االثنني الذي قد يتسبب بارتفاع درجات احلرارة 
نتيجة للكتلة الهوائية احلارة التي تصاحبه.

وقال عبد الواحد: ان اخملفض سيستمر سبعة أيام 
وستكون درجة احلرارة في مناطق اجلنوب عالية ومن 

املتوقع تسجيل عدد من املناطق اجلنوبية 53 درجة مئوية 
وسترافق املنخفض أجواء رطبة في البصرة ومناطق 

قريبة منها.

بغداد- الصباح الجديد:
عبر الفنان الكوميدي سامي محمود بطل مسرحية "بيت 

وخمس بيبان "عن سعادته ملا يقدمه الفنانون الشباب 
واملساحات التي يشغلونها في الوقت احلالي.

وقال محمود في تصريح، تابعته الصباح اجلديد، إن 
"الكوميديا تعطي املشاهد طاقة إيجابية املتمثلة 

بالكوميديا الرسالة الهادفة، التي يسميها شارلي شابلن 
الكوميديا السوداء"، الفتا الى أن "املسرح الكوميدي حتى 
في املواقف السوداوية الصعبة، ينفس للمقابل، معناها، 

طرح هموم املقابل على املسرح ضاخاً طاقة إيجابية، وداخالً 
ملشكلته ومعاناته ومساعدته في حلهما".

وأضاف، "نُضِحك املشاهد من مآسيه، هذه أجمل ما في 
الكوميديا ونثير وجع املشاهد أمامه على املسرح ونضحكه 

من الواقع ونصل معه الى حلول".
وأفاد الفنان محمود بأن "ترديد األجيال لقفشات )بيت 

وخمس بيبان(" يعود الى أنها مسرحية استوفت زمنها، 
فأصبحت خالدة على مر األزمان"، مبينا انه "عشنا اللحظة 
في حتقيق منجز اسمه )بيت وخمس بيبان(، استوفت وقتها 
فأحاطت بأبعاد الزمن؛ لذا يرددها اآلن جيل عرضت قبل والدة 

أبائهم".
ونوه بأنه، "عشنا اللحظة الى أقصاها فاستوفينا املاضي 
واحلاضر واملستقبل، وهذا هو املطلق الذي شكل سر جناح 

بيت وخمس بيبان".
وأردف، "جنحت غنائياً، لكني آثرت حصر الغناء ضمن املسرح 

فقط، حيث إن غنائي داخل املسرحيات يخدم التتابع الدرامي 
في العرض ويجنبني منافسات املطربني التي حتسم لصالح 

األميني".

متنبئ جوي: توقعات بارتفاع درجات 
الحرارة والرطوبة في البصرة

سامي محمود: الكوميديا 
طاقة إيجابية للمشاهد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

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

زينب الحسني

متابعة ـ الصباح الجديد:
حققت أغنية النجم اللبناني وائل كفوري اجلديدة “ست 
الكل” أكثر من 3.5 ماليني مشاهدة بعد أربعة أيام فقط 

من صدورها على قناته الرسمية مبوقع “يوتيوب”.
أغنية “ســت الــكل” هي مــن كلمات وأحلــان الفنان 
اللبناني ســليم عساف وتوزيع املؤلف املوسيقي املبدع 
عمر صباغ. وجاء فيديو األغنية بصورة عفوية وتلقائية 
تشبه شــخصية وائل كفوري، حيث حقق هذا النمط 
من األعمال املصّورة جناًحا كبيرًا مع “البنت القوية” التي 

أطلقها وائل العام املاضي.
وحتظى أغنية “ســت الكل” بإعجاب واسع 

مــن اجلمهــور عبــر املواقع املوســيقية 
الكبرى، كما يحافظ كليب األغنية منذ 
صدوره علــى املرتبة األولــى في قائمة 

الفيديوهات األكثــر رواًجا على موقع 
“يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية 

واملغرب واجلزائر وغيرها من البلدان 
العربية.

"ست الكل " تحاصر
 وائل كفوري بالماليين

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعض األشــخاص يجدون صعوبة فــي احتواء 
عواطفهــم والبحث عن الدعــم العاطفي من 
اآلخريــن، لديهم شــخصية ضعيفــة للغاية 

وحساسة للغاية.
هؤالء األشخاص ضعفاء عقلًيا جًدا وال ميكنهم 
الوقوف مبفردهم، يساعد علم الفلك الشخص 
على حتديــد اجلوانب املعقدة لشــخصيته من 

خالل حتليلها، ومن هذه األبراج:
-برج احلمل

إنهــم ال يعرفون كيفية التعامل مع عواطفهم 
في بعض األحيان، نظرًا ألنهم متسرعون للغاية 
في قراراتهم وأفعالهم، فإنهم ال يعرفون كيفية 
التصرف عندما يتعني عليهم مواجهة مواقف 
معقدة، القرارات التي يتخذونها جتعلهم يبدون 

ضعفاء للغاية.
-برج العذراء هم أقــل األبراج في الضعف على 
األرجــح ، لكنهم فــي الواقع ضعفــاء للغاية، 
إنهم يتأكدون مــن أنهم يبدون أقوياء ولكن من 
الداخل ، فهم يحاولون فقط صنع حياة ناجحة 
ألنفسهم، إنهم يشعرون باألذى الشديد عندما 

يقول أحدهم أشــياء ســيئة عنهــم لكنهم 
يبذلون قصارى جهدهم لعدم إظهار ذلك.

-برج العقرب إنهم خائفون جًدا من اإلفصاح عن 
عواطفهم فــي العراء ، خوًفا من احلكم عليهم 
من اآلخرين، يقــدم برج العقرب صورة قوية جًدا 
عــن أنفســهم ، لكنهم يشــعرون بالضعف 
الشــديد واخلوف من مواجهة املشاعر الشديدة 

سرًا.
-برج احلوت غالًبــا ما يُنظر إليهــم على أنهم 
أضعف األبــراج، إنهم ضعفــاء للغاية عندما 
يتعلق األمــر بقبول عواطفهــم، إنهم يبذلون 
قصارى جهدهــم لترويــض عواطفهم ونقاط 
ضعفهم ولكن هذا ميثل حتديًا كبيرًا بالنســبة 

لهم.

ميسان ـ الصباح الجديد:
أقامت جمعيــة الهالل األحمر بالتعاون مع املركز التنســيقي 
للفنون في ميسان ورشــة فنية تخللها عرض فيلم "سموم" 

الذي يتناول قضية اخملدرات وتداعياتها على اجملتمع.
وقــال مخرج العمل عماد العقابي إن الفيلم شــارك فيه أكثر 
مــن 15 فنانا محليا وتنــاول قضية اخملــدرات وتداعياتها على 
النسيج اجملتمعي واالقتصادي والهدف من إنتاج الفيلم القصير 
"ســموم" هو حث املواطنني على التعاون مــع القوات األمنية 

للحد من ظاهرة انتشار اخملدرات.
من جانبه قال مدير حقوق اإلنســان في ميسان احمد ستوري، 
إن" قضية اخملدرات سواء أكان تعاطي أو متاجرة تتطلب إهتماما 
وتوعية من جميع املؤسســات الثقافية والفنية واإلعالمية ملا 
لتلك الظاهرة من مخاطر تنخر بجسد اجملتمع سيما وأن هناك 
أيادي حتاول تدمير الشباب وزجهم في التعاطي واالجتار باخملدرات.

متابعة – الصباح الجديد:
وصلة غــزل متبادلة دارت بــني املطربة 
أصالة وزوجها الشــاعر فائق حسن على 
حسابها اخلاص بـ”تويتر”، حيث ردت أصالة 
على تغريــدة زوجها فائق حســن التي 
مدح فيها أغنيتها اجلديدة “بالســالمة” 
بـ”يوتيوب”،  قناتهــا  والتي طرحتها عبر 
قائالً: “النوايا مش ســليمة بعدهم أكبر 
غنيمة زدنا يعني مقلناش!! اهلل اهلل اهلل 
اغنية فخمــة عذبة وصوتك فيها مأخذ 
كل أبعاد املشــاعر وواصل للذروة من دون 

تكلف جوزتي أصالة )بالسالمة(”.
لترد عليــه أصالة بتغريــدة أعربت من 
خاللها عن حبهــا وامتنانها لوجوده في 
حياتهــا، مؤكدة أنهــا حققت أحالمها 

بجواره.
وقالــت أصالة، في ردهــا: “كل اللي مر 
بحياتــي بكفة ومعك بكفــة تانية يا 
أنبل وأطيب إنسان شفته بحياتي.. كل 

املشاعر املستحيلة اللي متنيتها وكنت 

على يقني إنها مجرد أمنيات معك صارت 
وحتققت بأبهى صــورة.. يا جوزي يا روحي 
يا أبي وسيدي ودنيتي ألبعد حدود السما 

بحبك”.
طرحت  قد  أصالــة،  وكانت 

أغنياتها  أحدث 
ن  ا بعنــو

املوزع  مــع  خالل  وتتعاون  “بالســالمة”، 
املوسيقي عمرو اخلضري.

كما طرحت أغنية بعنوان “أحب شكرًا”، 
عبر “يوتيوب”، وهي من تأليف عمرو تيام، 
ومن أحلان مصطفى العســال ومن توزيع 
توما، وكسرت األغنية حاجز الـ 53 مليون 

مشاهدة.
وتعيش أصالة، حالة من النشاط 
الفنــي، حيث  املســتوى  على 
حققت جناًحا هائاًل بأغنيتها 
اســم  حتمل  التي  اجلديدة 
تأليف  من  وهــي  “غلبان”، 
أحلان  ومن  القيعــي،  منة 
الواحد، ومن  إيهاب عبــد 
يحيى،  طارق  أحمد  توزيع 
حاجز  األغنية  وكســرت 
الـ 19 مليون مشــاهدة 
منــذ طرحها عبر قناتها 

الرسمية على “يوتيوب”.

رسائل غزل متبادلة بين أصالة وفائق حسنأبراج ضعيفة في العالقات العاطفية

"سموم".. فيلم يتناول 
المخدرات في ميسان
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