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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفــاد النائب املســتقيل ضمن 
الكتلة الصدرية حيدر املنصوري 
التظاهرات  أن  الثالثــاء  امــس 
مســتمرة وال سقف زمني لها، 
مشيراً الى أن هدف التظاهرات، 
تغيير النظام السياسي، املبني 
طيلة  واحملاصصة  الفساد  على 
الفترة السابقة، وبناء منظومة 
تعتمــد  جديــدة،  سياســية 
على دســتور جديــد ومنظمة 

مؤسساتية للدولة.
وقال املنصــوري أن »التظاهرات 
دعمها  عفويــة  حدثــت  التي 
التيار الصدري، باعتبار أن أغلب 
املتظاهريــن هم مــن مقلدي 
واســتمرت  الصدر،  الشــهيد 
بدعم ومباركة مقتدى الصدر«، 
حالة  في  »التظاهرات  أن  مبيناً 
تطور مســتمر مع مشــاركة 
املدني  اجملتمع  فعاليــات  أغلب 
والنقابــات واملثقفني وشــيوخ 

العشائر«.
التظاهرات،  هــدف  وبخصوص 
الهدف  بـ«صار  املنصــوري  افاد 
واضحــاً، وهــو تغييــر النظام 
الفساد  على  املبني  السياسي، 
الفتــرة  طيلــة  واحملاصصــة 
منظومــة  وبنــاء  الســابقة، 
تعتمــد  جديــدة،  سياســية 
على دســتور جديــد ومنظمة 
مؤسســاتية للدولــة تبدأ من 
النواب  ومجلس  الوزراء  مجلس 

والقضاء«.

وبشأن موعد انتهاء التظاهرات، 
انــه »ال يوجد  أكد املنصــوري 
سقف زمني للتظاهرات، لست 
متحدثاً باسم املتظاهرين، لكن 
ما فهمته هو أن جلاناً تنسيقية 
ستتشــكل في األيام القادمة 
العراقي  اجملتمع  فعاليات  تضم 
التي ســتكون  كافــة، وهــي 

صاحبة القرار بشــأن استمرار 
التظاهرات من عدمها«، مشدداً 
على أن »التيار الصدري ومقتدى 
الشعب هو  بأن  اشــارا  الصدر 

القائد، والقرار بيده حصراً«.
وفــي الســياق، دعــت حركة 
»إمتــداد« املنبثقــة عن احلراك 
امــس  التشــريني  الشــعبي 

الثالثــاء، إلــى تغييــر نظــام 
رئاســي  إلى  برملاني  احلكم من 
أو شــبه رئاســي للخروج من 
التي  الراهنة  السياسية  األزمة 

تعصف بالبالد.
اطلعت  بيان  في  احلركة  وقالت 
عليه الصبــاح اجلديد امس، إن 
» من أهم املبــادئ التي دونتها 

هي:  تأسيســها  منذ  )إمتداد( 
شكل  وتغيير  الدستور،  تعديل 
شــبه  أو  رئاســة  إلى  النظام 
احملافظني  وانتخــاب  رئاســي، 
وإلغاء مجالس  مباشر،  بشكل 

احملافظات ».
وأورد البيان أيضا: »سنبقى على 
عهدنــا، وسنســعى إلى ذلك 

بكل السبل، واألدوات السلمية 
والقانونية«.

وفي إشارة إلى األزمة السياسية 
البالد والتي تتمثل  القائمة في 
باخلالف احلاد بني التيار الصدري، 
افــادت  التنســيقي،  واإلطــار 
»لن  ذاتــه،  البيان  فــي  احلركة 
نكون طرفاً في صراع بني أحزاب 
مبن  نثق  وال  الفاسدة،  السلطة 
كانوا شــركاء في احلكم طيلة 

السنوات السابقة«.
وجتــدر اإلشــارة الــى ان التيار 
الصدري يعتزم فيما يبدو ادامة 
االعتصام حتــى حتقيق الهدف 
الذي يســعى اليه، سيما بعد 
ان شــكل في االمس جلنة من 
ســبعة أعضاء لتنسيق حركة 
املعتصمــني وإدارة االعتصــام، 
ســيما بعد ان دعا وزير الصدر 
مغادرة  الــى  العراقي  صالــح 
وتنفيــذ  النــواب،  مجلــس 
االعتصــام قريبا منــه وأورد ان 
إقامة صالة اجلمعة ستكون في 

ساحة االحتفاالت. 
ويشــهد الوضع السياسي في 
منذ  خطيــرة  تطــورات  البالد 
الصدري  التيــار  أنصار  اقتحم 
في  النــواب  مجلــس  مبنــى 
واعتصموا  اخلضــراء  املنطقة 
ترشــيح  على  إحتجاجاً  فيــه 
اإلطار التنسيقي محمد شياع 
السوداني ملنصب رئيس مجلس 
الــوزراء للحكومــة االحتاديــة 

املقبلة.

فيما تدعو »امتداد« الى حكم رئاسي.. الصدريون:

 التظاهرات مستمرة حتى تحقيق الهدف بتغيير 
النظام السياسي المبني على الفساد والمحاصصة

بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء  مجلس  رئيــس  جدد 
مصطفــى الكاظمــي خالل 
جلســة األســبوعية املعتادة 
أمــس الثالثــاء، دعوتــه إلى 
القوى  وجمــع  الدمــاء  حقن 
السياســية على طاولة حوار 
اســتعداد  مؤكدا  حقيقــي، 

احلكومة لدعم هذا احلوار.
وقال املتحدث باســم مجلس 
الــوزراء حســن ناظــم خالل 
األســبوعي،  الصحافي  املؤمتر 
إن »احلكومــة تعمــل منــذ 
ســنتني في فلسفة خاصة ال 
حتب العنــف وال تتوجه إليه«، 
مضيفاً أن »رئيس الوزراء يدعو 
القوى  الدماء وجمع  إلى حقن 
السياســية على طاولة حوار 

حقيقي«.
وأشــار إلى »عمــل احلكومة 
املواطنــني  حمايــة  علــى 
إلى  االجنرار  وعدم  واملؤسسات 
العنف علــى اإلطالق«، مؤكداً 
اســتعداد  على  »احلكومة  أن 
لدعم احلوار احلقيقي والوقوف 

مع أبناء شعبنا في هذه األيام 
العصيبة«.

ان دعــا  وســبق للكاظمــي 
ووقف  التهدئة  الى  مرات عدة 
البيان  آخرها  التصعيــد، كان 
الذي أصدره امس األول االثنني 
بهذا الشــأن وحظــي بتأييد 
الرئيس  اعرب  اذ  دولي ومحلي، 
ماكرون  اميانويــل  الفرنســي 
»قلقه«  عــن  الثالثــاء،  امس 
بشأن الوضع في العراق، مبدياً 
دعمــه ملبــادرة الكاظمي في 

احلوار.
وقال الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون في تغريدة على موقع 
تويتر: »قلقي شــديد بشــأن 
الوضــع في العــراق. يجب ان 
يسود الهدوء وضبط النفس«.

الوزراء  رئيس  »أشارك  وأضاف: 
مصطفــى الكاظمــي فــي 
للحوار  وجهــه  الــذي  النداء 
لتطلعات  استجابة  والتشاور 

العراقيني«.  
وفي وقت الحــق من يوم امس 
مجلس  رئيــس  ابــدى  أيضا، 

النــواب محمــد احللبوســي 
مجلس  رئيس  لدعــوة  تأييده 
الوزراء بشــأن جلــوس جميع 
األطــراف السياســية علــى 
طاولة احلوار، الفتا الى إمكانية 
تنظيــم »انتخابــات نيابيــة 

ومحلية« مبكرة.
الوطني  املشــروع  اعرب  كما 

العراقــي، دعمه لهذه الدعوة، 
أن ال  فيما شــدد على ضرورة 
تكون لتقاسم مناصب وتغامن 

مصالح.
وقال املشروع في بيان اطلعت 
»نؤيد  اجلديــد،  الصباح  عليه 
الوزراء  رئيــس  دعــوة  وندعم 
للحوار  الكاظمي  مصطفــى 

الوطنــي، ونؤكــد ضــرورة ان 
لتقاســم  حــوارا  يكــون  ال 
مناصــب وتغــامن مصالح ما 
الدولة، بل  تبقى مــن كيــان 
ان يكون حوارا وطنيا شــامال 
يتبنى قرارات شــجاعة إلجراء 
بالعملية  جوهريــة  تغييرات 
السياســية وتعديل للفقرات 

وفرض  بالدســتور،  اجلدليــة 
على  القانون  وســلطة  هيبة 
محاســبة  عن  فضال  اجلميع، 
الفاسدين وســراق املال العام 
وقتلــة املتظاهريــن وكل من 

يثبت تورطه بالدم العراقي«.
وجــدد دعوته، لــكل االطراف 
السياســية، »بضرورة التنازل 
احلزبية  باملكاسب  والتضحية 
مهمــا كانــت، وان يضعــوا 
والعراقيني  العــراق  مصلحة 
نصب أعينهم، وان يدركوا انه 
ليــس من مصلحــة اي طرف 
التي  الهاويــة  نحــو  الذهاب 

ستعصف باجلميع«.
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد 
الــى ان حيدر العبــادي وعمار 
احلكيــم وكالهمــا من ضمن 
االطار، كانا من بني اول من ايد 

مبادرة رئيس احلكومة 
اذ قال العبادي في تغريدة على 
مضامني  تأييد  »أعلــن  تويتر: 
الــوزراء اخلاص  رئيــس  بيــان 
تلتقي  وهي  احلاليــة،  باألزمة 
للحوار  ودعواتنا  مبادرتنــا  مع 

حل  خريطة  علــى  واالتفــاق 
لألزمة الراهنة«، داعياً األطراف 
كافــة إلى »االســتجابة لها، 
وصادقة  جادة  بحوارات  والبدء 

خدمة للشعب والدولة«.
كمــا أعلــن احلكيــم تأييده 
للمبــادرة، وقــال فــي بيــان 
صدر عنه مســاء أمس األول: 
»نعلــن تأييدنا ملا جاء في بيان 
األحداث  بخصوص  الكاظمي 
البالد،  تشهدها  التي  األخيرة، 
والتي تبنينا الكثير مما ورد في 
للحيلولة  عــدة  مرات  بنودها 
دون انــزالق الوضــع إلى ما ال 
ما  ســيما  وال  عقبــاه،  حُتمد 
فرقاء  وجلوس  بركــون  يتعلق 
إلى  العراقي  املشهد  وشركاء 
مبادرة  تتبنــى  حــوار،  طاولة 
وطنيــة شــاملة تفضي إلى 
في  السياسي  االنسداد  إنهاء 

البالد«.
ويذكــر ان رئيس حتالف الفتح 
مــن  كان  العامــري،  هــادي 
بــني الداعني أيضا الــى جتاوز 
الفتنــة  واذكاء  التصعيــد 

والذهــاب الــى حــوار يحقن 
الــدم العراقــي، ســيما بعد 
التيار  بني  االزمة  اســتفحال  
التنســيقي  واالطار  الصدري 
والتي جعلــت جنيرفان بارزاني 
رئيس إقليم كردســتان، يدعو 
كل األطراف السياســية الى 
لتســوية  أربيل  في  االجتماع 
اخلالفات وفتــح حوار مبا يخدم 

مصالح البالد واملواطنني. 
وكان رئيــس مجلــس الوزراء 
دعا أمس االثنــني، في بيان، إن 
التهدئة،  إلى  األطراف  »جميع 
وخفــض التصعيــد؛ للبــدء 
مببــادرة للحــل على أســس 
االنســياق نحو  وطنّية، وعدم 
التخوين،  ولغــة  االتهامــات، 
ونصب العــداء والكراهية بني 

اإلخوان في الوطن الواحد«.
كمــا دعــا »جميــع األطراف 
إلى اجللــوس على طاولة حوار 
إلــى حّل  وطنــي؛ للوصــول 
سياســي لألزمة احلالية، حتت 
ســقف التآزر العراقي، وآليات 

احلوار الوطني«.

الكاظمي يجدد دعوته الى حقن الدماء وجمع القوى على طاولة حوار حقيقي
مبادرته األخيرة حظيت بتأييد دولي ومحلي

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

المخابرات األميركية تقتل رجل القاعدة 
مخاوف الركود االقتصادي ومؤشرات3اإلرهابي ايمن الظواهري بمسّيرة

6ارتفاع التضخم تضغط على أسواق النفط

السليمانية - عباس اركوازي:
الذكــرى  اإليزديــني  االف  أحيــا 
السنوية الثامنة لإلبادة اجلماعية 
التــي تعرضوا لها في شــهر اب 
من عــام  2014    الــذي ادى الى 
مقتل املئات من االطفال والشباب 
من  مئــات   وســبي  والشــيوخ 
نسائهم من قبل عصابات داعش 

االرهابية.  
وشــارك املئات منهم في مراسم 
جماعية  مقبــرة  فــي  اقيمــت 
في  همــدان  بقريــة  للضحايــا 

ســنجار  حضرتها شــخصيات 
وذوو  إزيديــة  واجتماعية  دينيــة 
صور  رفعــوا  الذيــن  الضحايــا، 
الشــهداء ومفقوديهم وشهدت 
القاء كلمات وأناشيد دينية، أوقد 
بعدها احلضور الشموع استذكاراً 

للضحايا. 
ومــا زال نحو ثالثــة آالف ايزيدي، 
غالبيتهم من النســاء واالطفال، 
مصيرهم  يعــرف  ولم  مفقودين 
إحصائية  آخر  بحســب  االن،  حلد 
أصدرتها املديرية العامة لشــؤون 

األيزيدية فــي وزارة أوقاف حكومة 
إقليم كردستان. 

وقال مدير عام الشــؤون األيزيدية 
إن  بوزانــي،  خيــري  الــوزارة،  في 
التي  اجلرائم  تشــمل  اإلحصائية 
اقترفهــا تنظيــم داعــش بحق 
األيزيديني بــدءاً من الثالث من آب 
2014، مؤكــداً أن هذه اإلحصائية 

معتمدة لدى األمم املتحدة.
واوضــح بوزاني للصبــاح اجلديد 
ان عدد األيزيديــني في العراق قبل 
احتــالل داعش كان يقــدر بنحو 

360 ألف  550 ألف نسمة، ومتكن 
شخص منهم من النزوح والهرب. 
وفي األيام األولــى لدخول داعش، 
بينمــا قتل 1293 شــخصاً، وبلغ 
عدد األيتام ممن قتل آباؤهم 1759، 
وممــن قتلت أمهاتهــم 407، وممن 

قتل آباؤهم وأمهاتهم 359.
مشيرا الى انه رغم اجلهود احلثيثة 
االقليم  حكومــة  بذلتهــا  التي 
اال انــه مــا زال نحو ثالثــة االف 
ايزيدي من نســاء ورجال في عداد 

املفقودين.

بغداد - وعد الشمري:
يسعى إقليم كردستان إلى جميع 
قيــادات التيــار الصــدري واإلطار 
التنســيقي إلجراء حوار مباشــر 
يهدف إلى إنهاء األزمة السياسية 
واملضي نحو إكمال االستحقاقات 
الدســتورية وتشــكيل احلكومة، 
التنســيقي  االطار  ابدى  وقت  في 
تســتهدف  مبادرة  بأيــة  ترحيبه 
تصحيــح األوضــاع السياســية 

واالبتعاد عن تعطيل البرملان.
ويواصل انصار زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر اعتصامهم املفتوح 
البرملــان، وتنفي مصادر  في مبنى 
أية  وجود  املعتصمــني  من  مقربة 

أوامر بالتراجع أو االنسحاب الكلي 
أو اجلزئي لغايــة الوقت احلالي، بل 
ان االنباء املتواتــرة والتي تداولتها 
وســائل االعالم أفادت بتشــكيل 
جلنــة مــن ســبعة أعضــاء في 
التيار الصدري لتنظيم مســارات 

االعتصام.
الدميقراطي  النائب عن احلزب  وقال 
الكردســتاني ماجد شنكالي، في 
تصريح إلى »الصبــاح اجلديد«، إن 
نيجيرفان  كردستان  اقليم  »رئيس 
االطراف  إلــى  دعوة  قــدم  بارزاني 
السياســية بأن تكون أربيل مكاناً 

إلجراء حوارات مباشرة«
وتابــع شــنكالي، أن »بنــاء عراق 

باســتمرار هذه  لــن يحصل  أمن 
املشــكالت«، مشدداً على »أهمية 
حل هذه املشكالت ونبذ سياسية 

اقصاء وتهميش األخر«.
وأشــار، إلــى أن »مطالــب التيار 
باإلصــالح  املتعلقــة  الصــدري 
وتشــكيل  الفســاد  ومحاربــة 
حكومة قوية وأغلبية هي مطالب 

أغلب الشعب العراقي«.
وبــني شــنكالي، أن »اخلالف ميكن 
حصــره بــني التيار الصــدري من 
جهــة وطــرف مهــم ومعني في 
االطار التنسيقي وهو ائتالف دولة 

القانون من جهة أخرى«.
طرحها  التي  »املبادرات  أن  وأوضح، 

زعيم حتالف الفتح هادي العامري، 
ميكن ان تكــون احلل بإجراء حوارات 
من أجــل الوصول إلــى حل ميكن 

التفاهم عليه«.
وأورد شــنكالي، أن »جميع الكتل 
السياســية ال تريــد الوصول إلى 
املواجهة بني أبناء الشعب العراقي، 
ألن الوصــول إلى هــذه املواجهة 
معناها االضرار بكافة العراق ليس 

القوى الشيعية فحسب«.
ودعا، إلى »التهدئــة واالبتعاد عن 
اطالق التصريحات املتشــنجة بني 
القوى السياسية«، ورأى أن »جميع 
العقالء وصلوا إلى قناعة تامة بأن 

احلل يكون عبر احلوار«.

االيزديون يحيون الذكرى السنوية الثامنة
لجرائم داعش واإلبادة الجماعية 

االقليم يعتزم تنظيم حوار مباشر بين التيار الصدري واالطار التنسيقي
طالبوا بتحديد مصير االف المفقودين منهممؤشرات عن انفراج قريب في األزمة السياسية

بغداد - الصباح الجديد:
دعت وزارة الكهرباء امس الثالثاء، 
املواطنني الى ترشــيد استهالك 
الطاقــة ملواجهة ارتفــاع احلرارة 
التــي يرجــح ان تتجــاوز نصف 
درجة الغليان خالل األيام العشرة 

املقبلة.
وذكر بيان للــوزارة تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه:« وفقاً لتقرير 
الطقس الدولي املؤشر على دخول 
ووســطه  العراق  جنوب  مناطق 
اجلدول الدولي ألعلى درجات حرارة 
مســجلة في العالم إيذانا ببدء 

االرتفاع احلراري التدريجي لعشرة 
أيــام حراريــة قادمــة وبدرجات 
فان  مئوية،  درجة  اخلمسني  تفوق 
وزارة الكهربــاء تهيب باملواطنني 
ملراعاة ارتفــاع درجات احلرارة غير 
املســبوق، الترشــيد باستهالك 
الطاقة وإطفــاء االنارة، واالجهزة 
الضروريــة،  غيــر  الكهربائيــة 
وتخفيف األحمــال حفاظاً على 
ولتتمكن  املنظومة  اســتقرارية 
املنظومــة من مواكبــة الطلب 
وعدم التأثير ســلباً على ساعات 

التجهيز”.

بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء مصطفى  رئيــس  وجه 
الكاظمــي بإنشــاء 50 مركــز 
الطرق  علــى  فــوري  اســعاف 
البالد،  اخلارجية بــني محافظات 
االتفاقيــة  مشــروع  ضمــن 

الصينية.
الرســمية  االنباء  وكالة  ونقلت 
أمس الثالثاء عن مدير العمليات 
الطارئــة  الطبيــة  واخلدمــات 
في الــوزارة فاضــل الربيعي، ان 
اربعة  االقل  »بغداد حتتاج علــى 
مراكز تســمى مبراكز الصدمات 
)ANE( بســعة 200 ســرير ومن 
االتفاقية  ضمن  انشاؤها  املؤمل 

الصينية«.
واوضح، ان »االنفجار الســكاني 
وبقــاء البنيــة التحتيــة على 
املشاكل  أبرز  من  احلالي  وضعها 
التي تواجه عمــل الوزارة«، الفتا 
الى »احلاجة النشاء مستشفيات 
 10 طوارئ متطــورة وتخصيص 
باملئة من السعة السريرية لطب 

الطوارئ«.
واشــار، الــى ان »رئيــس الوزراء 
وجه، بانشــاء 50 مركز اسعاف 
فوري على الطرق اخلارجية ضمن 
مشــروع االتفاقيــة الصينيــة 
الكثافة  احملافظات وحسب  لكل 

السكانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مرة  النفــط  أســعار  انخفضت 
أخرى امس الثالثاء حيث استوعب 
املستثمرون توقعات قامتة للطلب 
على الوقود مع بيانات تشــير إلى 
تراجع التصنيع العاملي في الوقت 
الذي يجتمع فيــه منتجو النفط 
الرئيســيون هذا األســبوع  اخلام 
لتحديد مــا إذا كانوا ســيزيدون 

العرض أم ال.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام برنت 
77 ســنتا أو 0.8 باملئة إلى 99.26 
تراجعت  بينمــا  للبرميــل  دوالراً 

العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط 67 سنتا أو 0.7 باملئة إلى 

93.22 دوالراً للبرميل.
تراجعت  أن  التراجع بعــد  وجــاء 
العقــود اآلجلة خلــام برنت امس 
االول االثنــني إلى أدنى مســتوى 
لها في اجللســة عند 99.09 دوالرًا 
للبرميل ، وهو أدنى مســتوى لها 

منذ 15 يوليو متوز.
األمريكي  اخلــام  وهبــط ســعر 
دوالرًا   92.42 إلــى  القياســي 
للبرميــل، وهو أضعف مســتوى 

منذ 14 يوليو.

الكهرباء تدعو الى ترشيد استهالك الطاقة 
لمواجهة اعلى معدالت درجات الحرارة

الكاظمي يوجه بإنشاء 50 مركز إسعاف 
فوري على الطرق الخارجية للمحافظات

انخفاض جديد يضرب
أسعار النفط
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بغداد ـ الصباح الجديد:

التبــوغ  ُمديــر مصانــع  أعلـــن 
وزارة  إلــى  التابعــة  والســكائر 
الصناعة واملعادن املُهندس طالـب 
التي  اإلمكانيات  عن  شـذر  خلـف 
والسكائر  التبوغ  متتلكها مطبعة 
في طباعة املناهج الدراسية وأنواع 
املطبوعات األخرى من املُســتندات 
الكارتونية  والعلــب  والســجالت 
واملطبوعات التــي حتمل العالمات 
الســرية واملائيــة والفســفورية 

وغيرها من املطبوعات امُلتلفة .
واكد مدير املصانع ان املطبعة تُعد 
من املطابع الرصينة واملُعتمدة في 
دعم وزارة التربية من ِخالل طباعة 
ِعدة  لســنوات  الدراسية  املناهج 
فضالً عن كونها من املطابع الُكبرى 
وُســرعتها  بطاقتها  العــراق  في 
ودقتها العالية ومكائنها احلديثـة. 
مـــن جانبه أوضح ُمدير املطبعة 
املُهندس إحســـان علـــي مزعـل 
أنَّ املطبعــة متَّ تأهيلهــا على وفق 
شركة  مع  املُبرم  املُشــاركة  عقد 
والتصدير  لإلســتيراد  املرئي  الفن 
عام  في  الطباعية  واملُســتلزمات 
البنايــة  تأهيــل  متَّ  حيــث   ٢٠١٢
واملطبعة واملكائــن املوجودة فيها 
أصبحت  إذ  وإضافة مكائن جديدة 
املطبعــة حتتوي علــى أكثر من ) 
٣٢ ( ماكنــة بعــد ان كانــت ) ٦ ( 
مكائن فقط ، إضافة إلى اخلدمات 
املكائن  فنية إلضافــة  وتوســعة 
التي حتتاجهــا املطبعة فضالً عن 
منظومــات التبريد ومحطة توليد 
الطاقــة الكهربائيــة واخلدمــات 
األخرى . واشــار مدير املطبعة إلى 
ان للمطبعــة عقود وإســهامات 
الســنوات من  كبيرة علــى مدى 
٢٠١٢ ولغاية ٢٠٢٢ مع تشــكيالت 
طباعــة  فــي  الصناعــة  وزارة 
وُمختلف  والســجالت  املُستندات 
النفــط  وزارة  ومــع  املطبوعــات 
إلمتــالك املطبعة إمكانية طباعة 

املطبوعات الســرية التي حتتاجها 
النفطية  املُنتجات  توزيع  شــركة 
وزخرفة  الســري  احلبر  بإستخدام 
خاصة إضافة إلى وزارة التربية من 
ِخــالل طباعة املناهج الدراســية 
املطلوبة  املُواصفــات  وفــق  على 
ووزارة العــدل إلــى جانــب ســد 
حاجة شــركة املنتوجات الغذائية 
ملطبوعات املُنتجــات فيها وغيرها 
من املؤسســات األخرى للقطاعني 

العام واخلـاص . 
وبيـــن املهندس مزعل ان املطبعة 
حتتــوي علــى مكائــن طباعية ) 

اوفســيت ( تُعــد من أحــدث ما 
توصــل إليــه العالم فــي مجال 
الطباعــة حيــث تتميــز بكونها 
مكائن ُمتطورة جداً وذات ُســرعة 
بتقنيات  وتعمــل  عاليــة  وطاقة 
حديثة إذ ان أغلب هذِه املكائن من 
شــركة هايدلبرك األملانية الرائدة 
فــي تطويــر املكائــن الطباعية ، 
ُمضيفاً بأنَّ املطبعة متتلك خطوط 
إنتاجية للطباعة لتنفيذ ما يُعادل 
) ٢٠ ( ألــف ملزمة في الســاعة 
والتصحيف بطاقة تتجاوز ) ٢٠٠ ( 
ألف كتاب في اليوم الواحد إضافة 

إلى خط إنتاجي ُمتكامل لطباعة 
العلب الكارتونيــة بكافة أنواعها 
وبقياســات ُمختلفة والذي يُضم 
مكائن للطباعة على ورق الكارتون 
ومكائن للقــص والتحزيز واللصق 
على العلــب وماكنة للمطبوعات 
الذهبية وماكنة للسليفان احلراري 
وماكنة للسليفان املطبوع وماكنة 

للبروزات في العلبة .
واكــد مدير املطبعــة ان املطبعة 
ُمتكاملة بدءاً من التصميم وصوالً 
إلــى املُنتــج النهائــي والتجهيز 
وتعمل بشكل ُمستمر على مدى ) 

٢٤ ( ساعة لإليفاء بالعقود املُبرمة 
مع اجلهات املُســتفيدة ، الفتاً إلى 
ان عقد املُشاركة لتأهيل املطبعة 
يُعــد مــن العقــود الناجحة في 
وزارة الصناعــة كونه حقق اجلدوى 
في  واســهم  واألرباح  اإلقتصادية 
تشغيل املُوظفني من الشركة ممن 
لديهم خبرة فــي اجليل الطباعي 
احلديث وتشــغيل أيدي عاملة من 

األجراء اليومييـن . 
وأستطـــرد ُمدير املطبعة قائالً ان 
املطبعة ســاهمت في عام ٢٠١٩ 
وبعــد تكليفها مــن وزارة التربية 

بطباعــة  مليونــني و ) ١٩٠ ( ألف 
كتاب ِخالل ) ١٧ ( يوما وقد حصلت 
على كتاب شــكر وتقدير من وزارة 
التربيــة وإســتمرار التعــاون مع 
الوزارة ، ُمعرباً عــن أمله بتكليف 
لطباعة  التربية  وزارة  من  املطبعة 
لتعاُملهــا  الدراســية  املناهــج 
وتعاونها وجتاربها الناجحة معها ، 
مؤكداً ان املطبعة ُمهيأة بالكامل 
أولية  ومواد  وطاقات  إمكانيات  من 
للتعاون مــع وزارة التربية والوزارات 
املُواصفات  وفــق  علــى  األخــرى 

املُعتمدة واملطلوبة .

 بغداد ـ الصباح الجديد 
بناًء علــى توجيهات الوكيل االقدم 
لــوزارة الداخلية حســني العوادي 
، اســتقبل مدير عــام ادارة املوارد 
البشــرية اللواء احلقوقي حســني 
سبهان الســاعدي  مجموعة من 
وذوي  ومواطنني  الوزارة  منتســبي 
لديهم  ومــن  واجلرحى  الشــهداء 
اجــراءات فــي املديريــة على حد 
سواء وذلك للوقوف على طلباتهم 
الســياقات  ضمن  واحتياجاتهــم 
والضوابــط القانونية واســتجاب 

ســيادته لهــا وفــق الصالحيات 
القانونيــة املولــة لــه، موجهــاً 
العقبات  بتذليــل  املديريات  مدراء 
مواضيعهم  ومتابعــة  أمامهــم 
واجنازها بالســرعة املمكنة خدمة 
ابدى  جهتــه  العام.من  للصالــح 
املواطنني واملنتسبني عن ارتياحهم 
النسيابية االجراءات املتبعة لترويج 
اســتقبالهم  من  بدًء  معامالتهم 

وحتى املقابلة.
وفي الســياق ذاته ، عقد مدير عام 
ادارة املوارد البشرية اللواء احلقوقي 

اجتماعاً  الساعدي  حسني سبهان 
موسعاً مع مدراء املديريات التابعه 
إلى املديرية، وذلك ملناقشة مجمل 
العمــل وآخــر التطــورات اإلدارية 
وتوضيــح اآلليــة التــي عملــت 
عليهــا املديرية في مجال االنظمة 
االلكترونيــة احلديثة وتشــخيص 
املعوقــات ووضع حلول مناســبة 
لها، ومت خالل االجتماع بحث سبل 
تطوير التعاون املشترك  بني املديرية 
وباقي مفاصل وتشــكيالت الوزارة 

فيما يخص العمل االداري.

واشــار ان العمل على منح حقوق 
منتسبي الوزارة  من املهام التي لها 
 االولوية في عمل املوارد البشــرية 
كونها التشــكيل اإلداري الضامن 
تســهيل  على  حلقوقهم.مؤكــداً 
ضمن  أمامهم  اإلجراءات  وتبسيط 
القانونية. والســياقات  الضوابط 
املديرية  تبذلها  التي  اجلهود  مثمناً 
فــي الدقــة واحلــرص واملثابرة في 
والنهوض  االرتقاء  أجل  من  العمل، 
باملهام اإلدارية التي تخدم منتسبي 

الوزارة. 

رحيم الشمري وسارة قاسم:
ميدانية شملت  دراســة  ناقشت 
محافظات بغــداد واالنبار وكربالء 
والنجــف ، خــالل مؤمتر موســع 
عقد في بغــداد ، اوضاع املتزوجات 
الفتيــات الصغــار واحلرمــان من 
احلقــوق ، نفذ من جمعية نســاء 
دائرة متكني  بالتنســيق مع  بغداد 
الوزراء  العامة جمللس  املرأة باالمانة 
والشؤون  العمل  وزارات  ومشاركة 
االجتماعيــة والداخليــة وباحثني 

واكادمييني .
واوضحت مديرة املشــروع البحثي 

والدراســة امليدانية رشــا خالد ، 
ان املؤمتر الوطنــي ركز على محور 
قيــاس التكلفــة االقتصادية ألثر 
تزويــج القاصــرات مت اعدادها في 
محافظات بغــداد واالنبار وكربالء 
والنجف ، وحرمان العرائس الصغار 
من حقوقهن ، وقيادة حملة انهاء 
مجتمع  لضمان  القاصــرات  زواج 
، بدعم  اقــوى وشــامل  عراقــي 

صندوق تنمية املراة االفريقية .
النقاشي شهد  املؤمتر  ان  واضافت 
الوكيل  مــن  اراء  وتقــدمي  حضور 
والشــؤون  العمل  لــوزارة  االقدم 

االجتماعيــة عــالء الســكيني ، 
الرصد  بيانــات ومعلومات  وعرض 
مــن مدير دائــرة حماية االســرة 
والطفل فــي وزارة الداخلية اللواء 

علي محمد سالم .
وقدمت محاور الدراســة امليدانية 
الباحثني الدكتورة بشــرى حسني 
 ، والقانونــي  االجتماعــي  احملــور 
والدكتــور محمــد عبــاس احملور 
االحصائي  وشــرح   ، االقتصــادي 
االســتبيانية  النتائج  رفيق  غزوان 
واملنظمات  الباحثــني  بحضــور   ،
املشمولة  باحملافظات  املشــتركة 

بالدراســة امليدانيــة ، وفتح باب 
النقاش لتسجيل االراء واملقترحات 
الفاعلة في  الشخصيات  وتكرمي   ،
اجناح الدراســة ، وعرضــت نتائج 
املقابالت االربع للدراسة من مديرة 
املشــروع تناول لقــاءات مع رجال 
دين وشــيوخ عشــائر واملتزوجات 
القاصــرات واكادمييــني ومحامني 
وقضاة ، دونت جميعها وســتكون 
النشــريعات  لتعديــل  انطــالق 
والقوانــني وبــذل اجلهــود النهاء 
النســيج  على  تؤثر  مؤملة  ظاهرة 

االجتماعي . 

البصرة ـ سعدي السند:
املهندس  البصــرة  محافــظ  افتتح 
اســعد العيدانــي مركــز أمــراض 
الدم الوراثية ســعة 100 ســرير في 

مستشفى الطفل التخصصي.
وقال احملافظ إن املركز الذي مت افتتاحه 
هذا اليوم مت بناؤه على نفقة احلكومة 
احمللية وهو األكبر على مستوى العراق 
ويؤدي خدمات بأجهــزة متطورة جداً 
تخدم املصابــني بأمراض الدم الوراثية 
مبينــاً أن احلكومــة احمللية تســعى 
بأن يكــون فــي كل قضــاء وناحية 
مستشــفى متكامل وهناك خمسة 
مستشــفيات يتم بناؤها في الوقت 
احلالي وتطوير وتأهيل املستشــفيات 

املوجودة في احملافظة

نصف املصابني بأمراض الدم 
الوراثية موجودون في محافظة 

البصرة
من جانبه قال الدكتور ضرغام االجودي 
النائب اإلداري حملافظ البصرة إن نصف 
الوراثية مثل  الــدم  بأمراض  املصابني 

فقر دم املنجلي والبحري وباقي أمراض 
الدم األخرى فــي العراق موجودون في 

محافظة البصرة.
وأشــار إلى أن املركز يحتوي على 84 
سريرا لنقل الدم و 28 غرفة رقود بعد 
أن كانت في الســابق فقط 8 غرف و 
28 ســرير للرقــود و ان عــدد املرضى 
الذين يتلقون العالج فــي هذا املركز 
بزيادة شهرية  8208 مريض وهو  يبلغ 
الذي  املرضى  إحصائيــة  بلغت  حيث 
قاموا بنقل الدم الشهر املاضي 1600 

مريض.
أن اخلطــوة القادمة بتطوير  موضحاً 
هذا املركز هو جتهيــزه مبختبر اجلزئي 
من قبل احلكومة احمللية ليكون جاهزاً 

إلجراء عمليات زراعة نخاع العظم.

املسيرة الصحية في البصرة متضي 
بشكل مدروس

إلى ذلــك قال مدير عــام دائرة صحة 
إن  التميمي  الدكتور عبــاس  البصرة 
افتتاح هــذا املركز هو جزء من اخلطة 
التطويريــة للقطــاع الصحــي في 

احملافظة التي وضعت قبل 3 ســنوات 
افتتاح مستشــفى  منها  أجنز  والتي 
القلب ومستشــفى اجلهاز الهضمي 

افتتاح  ســيتم  القــادم  واألســبوع 
املستشــفى الوبائي سعة 100 سرير 
والقريــب مــن املستشــفى التركي 

والذي اســتحصل احملافظ العديد من 
املوافقات لغرض إكماله وافتتاحه في 

شهر آذار من العام املقبل.

مبيناً أن صحة البصرة أجنزت توسعة 
مركــز األورام مــن 60 إلى 90 ســرير 
وكذلــك تأهيــل مركز أمــراض الدم 
الوراثية السابق ونقل عدد من املرضى 

فيه.

أمراض الدم الوراثية
الهيموفيليا هو مرض  ان مرض  يذكر 
وراثي يتمثل في مجموعة من أمراض 

نزف الدم
وهو ناجت عن خلل في األوعية الدموية 
أو آليــة تخثر الدم حيث تصعب معه 
عملية التخثر الطبيعي والتوقف عن 
النزف بعد خضوع املريض للجراحة أو 

تعرضه لإلصابة أو اجلروح.
ويأخذ املركز علــى عاتقه في البصرة 
الدم  كل املهــام اخلاصــة بأمــراض 
التوعوي  اجلانب  الــى  الوراثية اضافة 
لتوعيــة اجلمهــور حول هــذا املرض 
وتقدمي كل دعم ممكن للمرضى الذين 
يعانون من مختلــف اضطرابات نزف 
الدم في البصــرة ، وذلك انطالًقا من 
بتوفير  البصــرة  صحة  دائــرة  التزام 

أفضــل رعاية صحية آمنــة وفعالة 
لكل مريض من مرضانا

وتدعو دائرة صحة البصرة دائما كافة 
أفــراد اجملتمع مبختلف شــرائحه إلى 
دعم وتشــجيع كل جهد من شــأنه 
رفع مستوى الرفاه الصحي وتخفيف 

معاناة مرضى اضطرابات نزف الدم ..
السليم  الشــخص  يتعرض  وعندما 
لنزف بســبب جرح أو غيره فإن عامل 
تخثر الدم ، وهو بروتني موجود في الدم 
، يعمل على تخثــر الدم ووقف النزف 
، أما بالنســبة ملريــض الهيموفيليا 
الذي تكــون معدالت عامل تخثر الدم 
لديــه متدنية فتكون فتــرات النزف 
لديه أطول بكثير منها لدى الشخص 
الســليم , حيث يكون النزف الدموي 
لدى مريــض الهيموفيليا أكثر غزارة 
مقارنة بالشــخص الســليم ولكنه 
يكــون ملدة أطــول ، ويحــدث النزف 
الدموي عادة فــي املفاصل ، خصوًصا 
والكوع  والكاحل  الركبة  في مفاصل 
، كما يحدث هذا النزف في أنســجة 

وعضالت اجلسم .

مصانع التبوغ والسكائر تبدي استعدادها 
لطبع المناهج الدراسية والمطبوعات األخرى 

بطاقات وُسرعة ودقة عالية

تمتلك المطبعة 
خطوطا إنتاجية لتنفيذ 

ما يُعادل 
) ٢٠ ( ألف ملزمة في 

الساعة والتصحيف 
بطاقة تتجاوز ) ٢٠٠ 
( ألف كتاب في اليوم 

الواحد إضافة إلى 
خط إنتاجي مُتكامل 

لطباعة العلب 
الكارتونية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العام لتجارة احلبوب احدى 
تشــكيالت وزارة التجــارة امــس الثالثاء ان 
الكميــات املســوقة من محصــول احلنطة 
وصلت الى مــا يقارب املليونــني ومئتي الف 
طن بعد عمليات التســويق التي شــهدتها 

محافظات اقليم كردستان ونينوى وكركوك.
وقال بيان للوزارة نقال عن مديرالعام الشركة 
التســويق في  ان عمليات  محمــد حنــون، 
مازالت مستمرة  اقليم كردستان  محافظات 
وان الكميات املســوقة في هــذه احملافظات 
ايجابية  تشــكل عالمــة  احلنطة  حملصــول 
وتطــور الفت في اســتمرار تطــور الفالحني 
بتســليم محاصيلهــم مــن احلنطــة الى 
التجارة في  لوزارة  التابعة  التسويقية  املراكز 

محافظات االقليم.
واشــار حنون الى ان موقف تســلم احلنطة 
في اربيل 1731 طنا ، السليمانية 2339 طنا، 
دهــوك 824 طنا، نينــوى 1899 طنا، كركوك 

453 طنا.

 ذي قار ـ الصباح الجديد:
أعلــن محافــظ ذي قار محمــد الغزي امس 
الثالثاء عن شمول خمس مناطق جديدة في 
احملافظة بخطة مشــروع مجــاري الناصرية 

الكبير .
وقال الغزي في بيان ان “املناطق التي اضيفت 
خلطة املشروع هي }القرية العصرية{ و }العكر 
الشــرقي{ و و }العكر الغربــي{ و }احلبيلية{ و 
}العرجــة{ وذلك بكلفــة اجمالية قدرها 36 

مليون دينار”.
وأشــار احملافظ الى ان “األمر اإلداري لشــمول 
تلك املناطق باملشــروع قد صــدر بالفعل ومت 
بالعمل  لتباشر  املنفذة  للشــركة  تسليمه 

وفق اخلطة املرسومة”.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أقــرت وزارة التخطيط بعجز احلكومة عن توفير 
ل العاطلني، مع غياب دور القطاع  فرص عمل لكِّ

اخلاص.
وقالت وكيل الوزارة للشؤون اإلدارية أزهار حسني 
صالح فــي تصريح صحفي، انَّ “الــوزارة تعمل 
إضافة إلى إعداد مسودة القانون، على التثقيف 
وزيادة الوعي بأهمية القطاع اخلاص، والســعي 
الدائم لتعديــل القوانني وتقليــل الفوارق بني 

القطاعني العام واخلاص”.
وأضافت أنَّ نســبة العمل فــي القطاع اخلاص 
وصلت إلى 88 باملئــة، لذلك ال يزال البلد ضمن 
الدول الناميــة، إذ إنَّ الدول املتقدمة تصل فيها 
نســبة العمل في هذا القطــاع احليوي إلى 96 

باملئة.
وأشارت صالح إلى أنَّ البلد يعاني حالياً من ازدياد 
التوجه على الوظائف العامة، نظراً لوجود نقص 
في القوانني واالفتقار لفرص عمل حقيقية في 
ظل التحديــات التي عانى منهــا خالل األعوام 
املاضية”. وبينت، أنَّ “احلكومــة ال ميكنها توفير 
فرص عمــل للجميع على وفق املعايير التنموية 
احلالية، لذلك ال بد من مشاركة القطاع اخلاص 
الذي ينبغــي أن تدعمه الدولــة خللق مجتمع 
صحي وزيادة انعكاساته اإليجابية بشكل عام”.

ولفتت إلى احلاجة لقوانني ساندة متنح العاملني 
في القطاع اخلاص مصداقية وطمأنينة، خاصة 
الذي يضمن للعامل  قانون الضمان االجتماعي 
حقوقه في حال تعرضــه إلصابة تفقده القدرة 
على العمــل، إلى جانب قانون الضمان للعمالة 
فــي املنزل الذي أصدرته وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعيــة لضمــان حقوق العامــل املنزلي 

بصفة ) خادم ( “. 

التجارة تعلن اقتراب 
تسويق الحنطة من 

مليونين و200 الف طن

شمول خمس مناطق 
جديدة بمشروع مجاري 

الناصرية الكبير

التخطيط تقر بعجز 
الحكومة عن توفير 
وظائف للعاطلين 

مدير عام ادارة الموارد البشرية في الداخلية يستقبل مجموعة من المواطنين والمنتسبين 

مطالب بانهاء زواج القاصرات وضمان حقوق الفتيات

يعد بأجهزته المتطورة األكبر على مستوى البالد 

محافظ البصرة أسعد العيداني يفتتح مركز أمراض الدم الوراثية
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اخلارجيــة األميركي أنتوني بلينكن 
إن حركة طالبان انتهكت “على نحو صارخ” 
اتفــاق الدوحة مــن خالل اســتضافة أمين 

الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وإيوائه.
وكان الرئيــس األميركي جو بايدن أكد أن أن 
الواليات املتحدة قتلت الظواهري في ضربة 
بأفغانستان مطلع األسبوع، في أكبر ضربة 
للتنظيم املتشــدد منذ مقتل مؤسســه 

أسامة بن الدن في عام 2011.
وقــال بلينكن في بيان “فــي مواجهة عدم 
رغبة طالبــان أو عدم قدرتهــا على التقيد 
بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب األفغاني 
مبســاعدات إنســانية قوية والدعوة حلماية 
حقــوق اإلنســان، وخاصة حقوق النســاء 

والفتيات”.
وتابع البيان “العمليــة تأتي في إطار حتقيق 
العدالة، وأن الواليــات املتحدة حققت هذا 
االلتزام وستواصل القيام بذلك في مواجهة 

أي تهديدات مستقبلية”.
أضاف البيان: “لقد متكنــا من القيام بذلك 
في هذه احلالة نتيجة ملهارة واحتراف زمالئنا 
اإلرهاب”،  ومكافحة  االســتخبارات  بوكالة 
وقالت اخلارجية إنهــا والرئيس بايدن يعبران 

عن “االمتنان العميق” لهم.
ولفتت إلى أنه “من خالل اســتضافة وإيواء 
زعيــم القاعدة في كابــل، انتهكت طالبان 
بشــكل صارخ اتفاق الدوحــة، وتأكيداتها 
املتكررة للعالم بأنها لن تسمح باستخدام 
األراضي األفغانية من قبل اإلرهابيني لتهديد 

أمن البلدان األخرى”.
وأضافت اخلارجية أن طالبان “خدعت الشعب 
األفغاني”، وذلك ال يتوافق مع “رغبتها املعلنة 

في االعتراف والتطبيع مع اجملتمع الدولي”.
وأكدت أن “العالم أصبــح مكانا أكثر أمانا 
بعد مقتل الظواهري، وســتواصل الواليات 
املتحــدة العمل بحــزم ضد أولئــك الذين 
يهددون بلدنا أو شعبنا أو حلفائنا وشركائنا”.
وعلى مدى أسابيع، وبدقة فائقة خطط جهاز 
لعملية  األميركية  املركزية  االســتخبارات 
قتل زعيــم تنظيم القاعدة، أمين الظواهري، 
في أفغانستان من دون أن تسفر عن سقوط 
ضحايا. الدقــة في العملية تترجمها حلظة 
التنفيــذ حني اســتهدف صاروخان من نوع 
هيلفاير شــرفة املنزل الذي كان الظواهري 

يقيم فيه في العاصمة األفغانية كابل. 
املعلومات تشــير إلــى أن الصاروخني قتال 
الظواهري، الســبت املاضــي،  من دون حتى 
تدميــر املنزل، وهو ما يشــير إلى مســتوى 
الدقــة في االســتهداف الــذي يراعي عدم 
التعرض للمدنيني ووضع حياتهم في خطر.

الخارجية األميركية: طالبان 
انتهكت اتفاق الدوحة 

بإيوائها الظواهري

متابعة ـ الصباح الجديد :
القاعدة  لتنظيــم  ضربــة  أكبر  في 
منذ مقتل مؤسسه، أسامة بن الدن 
2011، أعلنت الواليات املتحدة، االثنني، 
قتل زعيم التنظيــم، أمين الظواهري 
فــي ضربــة أميركية بأفغانســتان، 

مطلع األسبوع.
وقال مســؤول كبير في إدارة الرئيس 
األميركــي، جو بايــدن، إن الظواهري 
كان مختبئــا منذ ســنوات، مضيفا 
أن عملية حتديــد مكانه وقتله كانت 
نتيجة عمــل “دقيــق ودؤوب” جملتمع 
وفقا  واخملابــرات،  اإلرهــاب  مكافحة 

لـ”رويترز”.
وأكــد مســؤول أميركــي آخــر، أن 
العملية متــت عبر طائــرة دون طيار 
األميركية،  املركزية  للمخابرات  تابعة 
مشــيرا إلــى أن العمليــة تضمنت 
تعقبه “عبر أســرته”، وفقا لصحيفة 

“بولتيكو”.
املاضي،  األحــد  العمليــة  ووقعــت 
بالتوقيت احمللي فــي كابل بينما كان 
زعيــم القاعــدة يقف على شــرفة 

منزله.
لســنوات عديــدة، كانــت احلكومة 
األميركية على علم بشــبكة قدرت 
أنها تدعم الظواهري، وعلى مدار العام 
املاضي بعد انسحاب الواليات املتحدة 
املســؤولون  أفغانســتان، كان  مــن 
القاعدة  يراقبون املؤشرات على وجود 

في البالد، وفقا لـ”رويترز”.
وهذا العام، حدد املســؤولون أن عائلة 
الظواهري، زوجتــه وابنته وأطفالها، 
انتقلوا إلى منــزل آمن في كابل قبل 
أن يحــددوا أن الظواهــري في املكان 

نفسه.
وقال املســؤول األميركي الذي نقلت 
عنه “بولتيكــو”: “حددنا هذا العام أن 
إلى منزل  انتقلت  عائلة الظواهــري، 
آمن فــي كابل”، مضيفــا “ثم حددنا 
الظواهري في املوقع نفسه من خالل 

طبقات متعددة من االستخبارات”.
وعلــى مدى عدة أشــهر، ازدادت ثقة 
مســؤولي اخملابرات فــي أنهم حددوا 
هوية الظواهري بشــكل صحيح في 

املنزل اآلمن في كابل.
وفــي أوائل أبريــل، بدأوا فــي إطالع 
كبــار مســؤولي اإلدارة، وبعــد ذلك 
أطلع مستشــار األمن القومي، جيك 

سوليفان، الرئيس جو بايدن.
وأشار املســؤول في اإلدارة األميركية 
إلــى أن “عادة وقــوف القائد اإلرهابي 
للواليات  ســمحت  شــرفته  علــى 
والتأكد من هويته”،  مبراقبته  املتحدة 

حسب ما نقلته “رويترز”.
قــال املســؤول إنــه مبجــرد وصول 
الظواهري إلــى املنزل اآلمن في كابل، 
لم يغادره ومت رصده على شرفته حيث 
اســُتهدف في نهاية املطــاف، وفقا 

للوكالة.
وحقق املســؤولون فــي طريقة بناء 
ودققوا في  اآلمــن وطبيعتــه  املنزل 
قاطني املنــزل للتأكد من أن الواليات 
املتحدة ميكن أن تنفــذ بثقة عملية 
لقتل الظواهري دون تهديد ســالمة 
املبنــى وتقليل اخملاطــر على املدنيني 

وعائلة الظواهري.
في األســابيع القليلة املاضية، عقد 
الرئيس بايــدن اجتماعــات مع كبار 
املستشــارين وأعضاء اإلدارة لفحص 

معلومــات اخملابــرات وتقييم أفضل 
مسار للعمل.

وفي أول يوليو، أطلــع أعضاء اإلدارة، 
ومــن بينهم مديــر وكالــة اخملابرات 
بيرنز،  وليــام  )ســي.آي.إيه(،  املركزية 
الرئيس بايدن، علــى عملية مقترحة 

في غرفة العمليات بالبيت األبيض.
وطرح بايدن “أســئلة تفصيلية عما 
عرفنــاه وكيف عرفنــاه” وفحص عن 
كثب منوذجا للمنزل اآلمن الذي أعدته 

اخملابرات، بحسب املسؤول.
بايــدن، في وقــت متأخر امس  وقال 
الثالثاء، إن الظواهــري قتل بغارة من 
طائرة مســيرة “مــن دون وجود قوات 
أن  األرض”، مضيفا  أميركيــة علــى 
العمليــة “مت اإلعداد لهــا وتنفيذها 

بدقة عالية”.
وأكد أنــه “بعد مراجعــة املعلومات 
بدقة، صرحت بالضربة الدقيقة التي 
ســتخرجه من ميــدان املعركة، مرة 

وإلى األبد”.

وأضاف أنه “لم يتعــرض أي من أفراد 
عائلته أو أي مدنيني آخرون إلى الضرر 

بسبب الضربة”.
وقال املســؤول إن الرئيس ســأل عن 
اإلضاءة والطقس ومواد البناء وعوامل 
أخرى قــد تؤثر على جنــاح العملية، 
كما طلب الرئيــس حتليل التداعيات 
احملتملــة لضربة في كابــل، وفقا ملا 

نقلته “رويترز”.
وعمدت مجموعة منتقــاة من كبار 
احملامــني املشــتركني بني الــوكاالت 
إلى فحص تقاريــر اخملابرات وأكدوا أن 
الظواهري هــدف قانونــي بناء على 

قيادته املستمرة للقاعدة.
وقــال املســؤول إن الرئيــس دعا في 
25 يوليــو، أعضاء إدارته الرئيســيني 
ومستشــاريه لتلقــي إحاطة أخيرة 
ومناقشة كيف سيؤثر قتل الظواهري 
على عالقة أميركا مع طالبان، من بني 

أمور أخرى
وبعد التماس آراء اآلخرين في الغرفة، 

أذن بايــدن “بضربــة جويــة دقيقة” 
بشرط أن تقلل من خطر وقوع إصابات 

في صفوف املدنيني.
ونفــذت طائرة مســيرة الضربة في 
بتوقيت  الساعة 9:48 مساء  النهاية 
شرق الواليات املتحدة )0148 بتوقيت 
جرينتش( في، 30 يوليو، باســتخدام 

صواريخ “هيلفاير”.

 جناح استخباراتي
يأتي هذا اإلعالن بعــد قرابة عام من 
انتهاء الواليات املتحدة من االنسحاب 
من أفغانســتان، بعد تواجدها هناك 
منذ عام 2001 في أعقاب هجمات 11 

سبتمبر .
قدرة  الظواهــري،  مقتل  ويكشــف 
رصد  على  األميركية  االســتخبارات 
النشاط اإلرهابي في أفغانستان، رغم 
عدم وجود قــوات قتالية هناك، وفقا 

لـ”بولتيكو”.
ووصف عضو جلنة العالقات اخلارجية 

اجلمهوري،  السناتور  الشيوخ  مبجلس 
تيد كروز، العملية بأنها “إجناز مهم”.

وأضاف: “يجــب أن تكون هذه الضربة 
رســالة لإلرهابيني قريبــا وبعيدا، إذا 
تآمــرت لقتل األميركيني، فســنقوم 

بالبحث عنك وقتلك”.
وقال املســؤول السابق في البنتاغون 
وضابط العمليات شــبه العسكرية 
املتقاعد في وكالــة اخملابرات املركزية 
األميركية، ميــك مولروي، إن الضربة 
جناح كبيــر جلهود الواليــات املتحدة 

ملكافحة اإلرهاب.
وأضــاف أن الضربــة جــاء “نتيجــة 
لســاعات ال حصــر لها مــن جمع 
املعلومــات االســتخبارية على مدى 

سنوات عديدة”، 
مــن جانبه وصــف املســؤول البارز 
أوباما،  باراك  الرئيس  إدارة  السابق في 
“تاريخية”،  بأنهــا  العملية  رودس،  بن 
مضيفــا أنهــا “تظهــر أن بايدن لم 
يكن بحاجــة إلى إبقــاء القوات في 
أفغانستان للحفاظ على القدرة على 
مكافحة اإلرهاب”، حسب تصريحاته 

لـ”بولتيكو”.
أســود  تاريخ  والظواهــري صاحــب 
في صناعــة اإلرهاب العاملــي، ويعد 
والزعيم  للقاعــدة”،  العــام  “القائد 
الســابق لـ”جماعة اجلهاد اإلسالمي 
املصرية اإلرهابية”، وفقا ملوقع مكتب 

التحقيقات الفيدرالية “ أف بي آي”.
وقدمت احلكومــة األميركية مكافأة 
25 مليــون دوالر للحصول  تصل إلى 

على معلومات عنه.
يقــول موقــع مكتــب التحقيقات 
الفيدرالــي: “يُعتقد أن الظواهري، مع 
أعضاء كبار آخرين فــي القاعدة، قد 
خطط لهجوم 12 أكتوبر سنة 2000 
على املدمرة األميركية كول في اليمن 
والذي أســفر عن مقتــل 17 أميركيا 

وجرح أكثر من 30”.
وساعد الظواهري في تنسيق هجمات 
11 سبتمبر 2001 في الواليات املتحدة 
والتي خلفت ما يقرب من 3000 قتيل.
والظواهــري “متهــم فــي الواليات 
املتحــدة لــدوره فــي تفجيــرات 7 
الواليات  أغسطس 1998 لســفارتي 
التي  وتنزانيــا  املتحدة فــي كينيــا 
أســفرت عــن مقتل 224 شــخصا 

وإصابة أكثر من 5000 آخرين”.

المخابرات األميركية تقتل رجل القاعدة
 اإلرهابي ايمن الظواهري بمسّيرة

بعد سنوات من اختبائه
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعيد روسيا متوضع قواتها لتعزيز 
أوكرانيا،  جنوب  في  ســيطرتها 
املواجهة  قواتها من خط  وتنقل 
دونبــاس، وفقــا  فــي شــمال 
األوكراني  للجيشني  لتصريحات 
والبريطاني، نقلتها صحيفة وول 

ستريت جورنال األميركية.
إعادة  أن  إلى  التصريحات  وتشير 
التموضــع جتــري قبــل هجوم 

أوكراني مخطط له في اجلنوب.
اجلنوبيــة  القيــادة  وقالــت 
قتالية  مجموعات  إن  األوكرانية 
قرب  نشــرها  يجــري  روســية 
كريفي ريــه وزابوريزهزهيا وهما 
مدينتــان فــي جنــوب أوكرانيا 
األراضي  من  الشمال  إلى  تقعان 
التي تســيطر عليها موســكو 

بالكامل.
الرئيس األوكراني فولودميير  وقال 
زيلينســكي في خطــاب ألقاه 
اجليش  "يحاول  املاضيــة  الليلة 
الروســي اآلن تعزيز مواقعه في 
املناطق احملتلــة في جنوب بالدنا، 
وزيادة النشــاط في املناطق ذات 

الصلة".
البريطانية  الدفــاع  وزارة  وقالت 
إن روســيا تعيد تخصيص عدد 
كبير مــن القوات ومــن املرجح 
أن تعــدل هجومها على دونباس 
انفراجة  في حتقيق  بعد فشلها 
تتبعها  مبوجب خطة  حاســمة 

موسكو منذ أبريل.
وقالت وزارة الدفــاع البريطانية، 
امس االول االثنــني، "من املرجح 
أنها حددت جبهــة زابوريزهزهيا 
كمنطقة معرضة للخطر حتتاج 

إلى تعزيز".
وبعد أشــهر من حتقيق القوات 

في  بطيئة  مكاســب  الروسية 
أوكرانيا يتجه تركيز احلرب  شرق 

جنوبا.
واســتخدمت أوكرانيــا أنظمة 
مدفعيــة وصواريخ بعيدة املدى، 
مبا في ذلك قاذفات M142 هيمار، 
التي قدمتهــا الواليات املتحدة، 
لوقف تقدم روســيا في الشرق، 
ويبدو أنها حتد من قدرة موسكو 
تزويــد خطوطها األمامية  على 

باملؤن.
واآلن، ومبســاعدة هذه األسلحة 
الغربية، تقول أوكرانيا إنها تشن 
مدينة  هجوما مضادا الستعادة 
اجلنوبية،  الســاحلية  خيرسون 
أكبر مركز سكاني يحتله الروس 

وأول مدينة تسقط فيها.
وســمحت إدارة بايدن امس االول 
االثنني بتقــدمي 550 مليون دوالر 
أخرى كمســاعدات عســكرية 
لتصــل  ألوكرانيــا  أميركيــة 
املساعدات األمنية التي تقدمها 
واشنطن لكييف إلى أكثر من 8 
مليارات دوالر منذ الغزو الروسي.

اليوم قال  وفي وقت ســابق من 
أوليكسي  األوكراني  الدفاع  وزير 
ريزنيكــوف، إن أربعة من قاذفات 
البالد  إلى  إضافية وصلت  هيمار 
وشكر الرئيس بايدن ووزير الدفاع 
األميركــي لويــد أوســن على 
تعزيزهم قــوة اجليش األوكراني، 
وأضاف "لقد أثبتنا أننا مشغلون 

أذكياء لهذا السالح".
وقال اجليش األوكراني إن روســيا 
واصلت امس االول االثنني قصف 
دونيتســك  مناطق  حول  مواقع 
وخاركيــف وزابوريزهزهيــا وهي 
منذ  لهجمات  تتعــرض  مناطق 

أشهر.

العامة  األركان  هيئــة  وقالــت 
االثنني  االول  امــس  األوكرانيــة 
أنظمة  نشــر  اكتشــفت  إنها 
رادار عبر حدودها مع بيالروســيا، 
مبثابة  كانت  التي  روسيا  حليفة 
نقطة انطالق وإمداد مهمة لغزو 

موسكو ألوكرانيا.
ونقلــت روســيا بعــض قواتها 
إلى بيالروســيا خالل حشــدها 
العســكري قبل الغزو في فبراير 
لكن القــوات البيالروســية لم 

تدخل الصراع حتى اآلن.
ونقلــت الصحيفــة عن معهد 
أبحاث  دراسات احلرب، وهو مركز 
مقــره واشــنطن، إن الهجمات 
البرية احملليــة بالقرب من إيزيوم، 
أوكرانيا،  وهي مدينة في شــرق 
ميكــن أن متهــد الطريق لهجوم 
روســي متجدد علــى خاركيف، 
لكنه أضــاف أنه من غير املرجح 
أن يتمكنوا من االســتيالء على 
املدينــة، التــي تعد ثانــي أكبر 
مدينة من حيث عدد من السكان 

في أوكرانيا.
العنان لبعض  وأطلقت روســيا 
في  وحشية  الهجمات  أكثر  من 
احلرب على مدينــة ميكوالييف 
أوكرانيا  جنوب  في  الســاحلية 
يوم األحد، مما أســفر عن مقتل 
مالك إحدى الشــركات الزراعية 

الرائدة في البالد، من بني آخرين.
إن  اإلقليميــة  اإلدارة  وقالــت 
القصــف الذي وقــع قبل األحد 
املاضي واســتمر ســاعات أحلق 
رياضية  أضرارا بفندق ومنشــأة 
إلصــالح  وورشــة  ومدرســتني 
الســيارات والعديــد من الكتل 
الســكنية مما تسبب في حرائق 

في املدينة.

روسيا تعيد نشر قواتها 
تحسبا لهجوم أوكراني



اعالن4

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 425/ش/2022
التاريخ: 2022/6/13

اعالن
الى املدعى عليه

 عبد الرحمن يوسف جلي
بتاريــخ 2022/6/13 اصــدرت محكمة 
تكريت بحقك  الشخصية في  االحوال 
حكما غيابيا يقضــي )بتصديق الزواج 
اخلارجي الواقع بينك وبينك املدعية ارواد 

لطيف صالح بتاريخ 2016/7/7(
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
وفي حال عدم حضورك الى هذه احملكمة 
او إرسال من ينوب عنك قانونا لالعتراض 
والتمييز خالل مدة اقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 
احلكــم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

 اعالن 
 الى الشريك 

 حسني داخل محمد
صندوق  الى  حضورك   اقتضى 
االســكان العراقي فرع  / ذي 
قار الكائن في الناصرية/ وذلك 
باملوافقة على  اقرارك  لتثبيت 
)حازم  السيد  قيام شــريكك 
مهــدي صالــح( بالبناء على 
القطعة  املشاعة في  حصته 
املرقمــة  8/5334 مقاطعــة 
)املستشفى( لغرض تسليفه  
قرض االســكان وخــالل مدة 
يوما  أقصاها خمســة عشر 
خارج  وشــهر  العــراق  داخل 
االعالن  نشر  تأريخ  من  العراق 
يسقط  ســوف  وبعكســه 
حقك في االعتراض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1090/ش/2022
التاريخ: 2022/8/2

إعالن
الى/ املدعى عليه/ غالب فراس حسن

املدعية )ســعاد اســد حميد(  أقامت 
الدعــوى املرقمــة 1090/ش/2022 في 
هذه احملكمة تطالب فيها احلكم باثبات 
نســب الطفلة براء منك ولعدم وجود 
محــل إقامة معلومة لــك عليه قررت 
احملكمــة تبليغك مبوعــد املرافعة يوم 
2022/8/22 عن طريق النشر بالصحف 
احمللية وفي حال عدم حضورك ســوف 
جترى املرافعة بحقك غيابا وفق األصول 

القانونية. 
مع التقدير...

القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب
قاضي اول محكمة األحوال 
الشخصية في تكريت

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف واسط 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
االحرار 

العدد:113/ش/2022 
التاريخ:2022/7/26

املدعي عليه
محمد عبد املهدي عبداللطيف 

م/تبليغ
للدعوى املقامة من قبل املدعيه )شيماء 
جبر حميد( ضــدك امام هذه احملكمة في 
الدعوى املرقمــة أعاله والتي تطلب فيها 
وفقا  للهجر  بالتفريــق  حكمــا  الزامك 
الحكام املادة 43/ثانيــا من قانون األحوال 
الشــخصية وبالنظــر جملهوليــة محل 
اقامتك في الوقــت احلاضر تقرر تبليغك 
في صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
في موعد املرافعة املقــرر يوم 2022/8/7 
وفي حال تبلغك وعدم حضورك او ارسال 
من ينــوب قانونا ســوف جتــري املرافعة 

بحقك غيابيا 
القاضي

 رائد كامل الياسري 
قاضي محكمة بداءة االحرار 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف صالح الدين 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت 

العدد:1207/ش2022
التاريخ:2022/8/2

اعالن
الى املدعى عليه /ماهر جبار جاسم 

صبــاح  )شــيماء  املدعيــة  اقامــت 
املرقمــة  الدعــوى  عبدالرحمــن( 
1207/ش/2022 في هذه احملكمة تطالب 
فيهــا احلكــم باثبات نســب الطفل 
عبدالــرزاق منــك ولعدم وجــود محل 
إقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
يوم 2022/8/18  املرافعة  تبليغك مبوعد 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق األصول القانونية 
مع التقدير 

القاضي 
خيراهلل خليل كلش
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف ميسان االحتادية 
محكمة بداءة العمارة 

العدد:441/ب/2022
التاريخ:2022/8/1

اعالن
 لعدم وجود راغب بشــراء العقار تسلســل 
398 الســراي في املزايدة العلنية املؤرخة في 
2022/7/28 بالقيمــة املقدرة )اربعمائة واثنان 
وستون مليون دينار( لذا تقرر متديد املزايدة ملدة 
خمســة عشــر يوما من اليوم التالي للنشر 
فعلى الراغبني في الشــراء مراجعة محكمة 
بداءة العمارة في متام الســاعة الثانية عشر 
ظهــرا مســتصحبني معهــم التامينــات 
القانونيــة البالغة 10% مــن القيمة املقدرة 
وان رسم التســجيل والداللية على املشتري 
استنادا لنص املادة 98/من قانون التنفيذ واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا لذلك 
القاضي 
كاظم خلف احمد

االوصاف 
نوعه/ محل طابقني 

املساحة/9,24م 
الشاغل/سعد اكرم رشيد

درجة العمران/متوسط
يرغب باالشغال/يوجد
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محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود العامة

العدد: 743
التاريخ :2022/8/1

إعالن مناقصة إنشائية رقم )20( 
ضمن خطة تنمية االقاليم  لعام 2021 املستمرة تبويب )4 12 1 159(

          تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة اجراء مناقصة عامة ملشروع
جتهيز )جهاز الرنني املغناطيسي )MRI( وجهاز )DR( عدد 5 وجهاز املفراس احللزوني 

)C.T Scan 64 Sild( ملركز كربالء لالورام وجتهيز وتنصيب وتشغيل محارق طبية(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية واالنكليزية( ضمن الوثيقة القياسية للمشروع 
املذكــور انفاً والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره)250,000مائتان وخمســون الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية 
فــي احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافــذة بدرجة التصنيف )غرفة 
جتارة الصنف /املمتاز( تقدمي اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياســية للمشــروع انفاً الى سكرتير اللجنة 
املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قســم العقود العامة فــي احملافظة مرافق معها التأمينات 
االولية املذكورة ضمن شــروط املناقصة أدناه مع وصل الشــراء ) باســم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع 
املستمســكات األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياســية للمشروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي األعطية 
)موعد الغلق( هو الســاعة الثانية عشر ظهراً يوم )الثالثاء( املصادف 2022/8/16 وسترفض اي عطاء متأخر عن 

موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقــل عن)1%(من مبلغ الكلفــة التخمينية املذكورة فــي ادناه ومببلغ 
قدره)48,700,00( ثمانية واربعون مليون وســبعمائة الف دينار على شــكل صك مصدق معنون الى محافظة 
كربالء املقدســة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء املقدسة / قسم الشؤون 
املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة ) وبالعملة احمللية وباســم مقدم العطاء )وبالنسبة للمقاولني( او 
املدير املفوض او احد املؤسســني )بالنسبة للشركات حصراً(وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون 

من محافظة كربالء املقدسة .
2. يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة من كاتب العدل، وبعكسه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشــركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشــهادة 
تأسيس الشركة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( 

وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. فــي حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول(الســلفة فال يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االســتمرار 
بتنفيذ املشــروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتســتمر مطالبته ملســتحقاته 

أصولياً دون اإلخالل مبضمون املادة )62ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )180( مائة وثمانون يوُم.

2. الكلفة التخمينية )4,870,000,000اربعة مليار وثمامنائة مليون دينار
3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

4. على جميع الشــركات واملقاولني تدوين االســعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خالي من احلك والشطب.

5. مشروع جتهيز جهاز الرنني املغناطيسي عبارة عن )جهاز طبي تشخيصي المراض اجلملة العصبية والفقرات 
 )MPI( و )CT( و)XRY( ( عبارة عن )جهاز لطباعة صور االشــعة ألجهــزةDR( وجهاز )وامــراض اجلهاز الهضمي
وجهاز املفراس احللزوني عبارة عن )جهاز طبي تشــخيصي لتشخيص األورام السرطانية( واحملارق الطبية عبارة 
عن )جتهيز محارق نفايات طبية للتخلص من للنفايات الناجتة من املؤسسات الصحية( وكل ما يتطلبه العمل 

وحسب جداول الكميات املرافقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )اخلميس( املصادف 2022/8/11 الساعة )الثانية عشر ظهراً( في قسم العقود العامة 
ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 

)/http://www.karbala.gov.iq( :8. مت نشر انفا على موقع احملافظة على االنترنت
9. بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األسئلة عبر عنوان 
البريد اإللكتروني لقسم العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على استفساراتكم من 
الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة 

للمشروع آنفا.
10. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة

العدد: 742
التاريخ :2022/8/1

إعالن مناقصة جتهيز رقم )21( 
ضمن خطة تنمية االقاليم  لعام 2021 املستمرة تبويب )4 11 1 159(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملشروع
)جتهيز شاحنات مبردة(

وفــق املواصفات الفنية وجداول الكميــات املبينة )باللغة العربية واالنكليزية( ضمن الوثيقة القياســية 
للمشــروع املذكور انفاً والتي ميكــن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في 
احملافظة / وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره)175,000( مائة وخمسة وسبعون الف دينار غير قابل للرد يدفع 
لدى قسم الشؤون املالية في احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشركات العراقية ممن لهم هوية نافذة 
بدرجة التصنيف )غرفة جتارة الصنف /الثاني( تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفاً 
الى ســكرتير اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قســم العقود العامة في احملافظة 
مرافق معها التأمينات االولية املذكورة ضمن شروط املناقصة أدناه مع وصل الشراء ) باسم مقدم العطاء( 
النســخة األصلية مع املستمســكات األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان 
آخر موعد لتقدمي وتســليم األعطية )موعد الغلق( هو الســاعة الثانية عشر ظهراً يوم )الثالثاء( املصادف 
2022/8/16 وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقدم التأمينات األولية بنســبة ال تقــل عن)1%(من مبلغ الكلفة التخمينية املذكــورة في ادناه ومببلغ 
قــدره)4،380،000( اربعة مليون وثالثمائة وثمانون الف دينار على شــكل صك مصدق معنون الى محافظة 
كربالء املقدســة / بنك امانات املشــاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء املقدســة / قســم 
الشــؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة ) وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء )وبالنسبة 
للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسســني )بالنسبة للشركات حصراً(وصادر عن مصرف عراقي معتمد 

ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة .
2. يتــم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفســه او وكيله اخملول واملصدقة وكالتــه النافذة لدى كاتب العدل، 

وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأسيس الشركة والســيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياســية للمشروع انفا( وال يوجد 

افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. في حال الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ 
املشــروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته أصولياً 
دون اإلخالل مبضمون املادة )38/ي(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة الكهربائية والكيمياوية بقسميهما 

األول والثاني.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )220( مائتان وعشرون يوُما.

2. الكلفة التخمينية )438،000،000( اربعمائة وثمانية وثالثون مليون دينار
3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

4. على جميع الشركات واملقاولني تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خالي من احلك والشطب.

5. املشــروع عبارة عن )جتيهز سيارات تخصصية مبردة حجم 17 م3( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول 
الكميات املرافقة.

6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.
7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )اخلميس( املصادف 2022/8/11 الســاعة )الثانية عشــر ظهراً( في قسم العقود 

العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 
)/http://www.karbala.gov.iq( :8. مت نشر انفا على موقع احملافظة على االنترنت

9. بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرسال األسئلة عبر عنوان 
البريد اإللكتروني لقسم العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على استفساراتكم 
من الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن 

وثيقة للمشروع آنفا.
10. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة



5 اعالن

اعادة أعالن للمرة االولى ملناقصة عامة رقم )7( لسنة 2022
جتهيز اعمدة وابراج انارة ملشروع تأهيل اجملمع النفطي املرحلة الثانية 

و. مدير عام
شركة املشارع النفطية

عارف جعفر فعل

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية 
البصرة/خور الزبير 

م/اعالن مناقصة محلية 

1-يســر الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن دعوتها 
لكافة اجلهات املتخصصة من الشركات واملكاتب املسجلة رسميا داخل العراق لالشتارك في املناقصة 
املردجه أدناه على ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رســمية صادرة ومصدقة من كاتب 

عدل 
2-تقدمي طلب حتريري معنون الى القسم التجاري /املشتريات احمللية ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية 

للمناقصات املدرجة ادناه )250الف(دينارغير قابلة للرد 
www. 3-ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة موقع شركتنا على االنترنت

 www.industry.gov.iq او موقع الوزارة pchem.gov.iq
4-يتم تسليم العطاءات في مقر الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية /غرفة جلنة استالم وفتح 
العطاءات الساعة الثانية عشــر ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/8/15وسيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة 
على استفســارات املشاركني في املناقصات الساعة العاشرة صباحا ليوم 2022/8/8في مقر الشركة /

البصرة/خور الزبير. 
5-يتم تقدمي القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملئ املواصفات املطلوبة وجداول املسعرة وحسب 
ماموضح في الوثيقة على ان تكون موقعه ومختومة على جميع اوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق 
ومختــوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم 

املناقصة مع تزويدنا بقرص)CD( للوثيقة كاملة إضافة لضرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة 
6-في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقسامها المالء القسم 

الرابع منها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يتقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي 
7-يتم فتح العطاءات التجارية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر الشركة 
العامة للصناعات البتروكيمياوية /غرفة جلنة اســتالم وفتح العطاءات وان ال تقل مدة نفاذية العروض 

عن ثالثة اشهر 
8-يثبت العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم املناقصة على 

العطاءات وعلى ان تكون مغلقة ومختومة 
9-الشــركة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصات أجور النشر واالعالن 

الخر اعالن 
مالحظة/القسم الرابع من الوثيقة القياســية بصيغة )word(موجودة على الصفحة اإلخبارية مبوقع 

شركتنا 
عباس حيال لكن 
املدير العام 
ورئيس مجلس اإلدارة 

إعالن املناقـصة املرقمة )2022-8( اإلعالن الثاني
اعمال )صيانة وتاهيل ساحات وطرق داخل الشركة(

طلبية الشراء املرقمة 2022/991
ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية لسنة /2022

تبويب املشروع/ 331213+ 33127

تعلن شركة غاز الشمال )شركة عامة( عن املناقصة العامة واخلاصة بـ 
)صيانة وتاهيل ســاحات وطرق داخل الشركة( وحسب اخملططات وجدول 
الكميات والشروط واملواصفات املذكورة في اصل الطلب، فعلى الشركات 
التي تتوفر فيها شروط املشــاركة مراجعة أمانة الصندوق في الشركة 
الكائنة على طريق كركوك/ بيجي للحصول على الشــروط واملواصفات 
مطبوعة على قرص )CD( لقاء مبلغ قدره )250000( فقط مائتان وخمسون 
الف دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض 
في نفس اليوم من تاريخ الغلق في الساعة )الواحدة ظهرا( وبحضور ممثلي 
أصحاب العروض ويســقط حق املتخلف من احلضور في االعتراض بقرار 
اللجنة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات املوجود في اســتعالمات 
الشركة، علما ان تاريخ غلق املناقصة لغاية الساعة )الواحدة ظهرا( من 
الدوام الرسمي ليوم )االحد( املوافق 2022/8/21 وإذا صادف عطلة رسمية 
فيؤجــل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتــال عليه املناقصة دفع اجور 
اإلعالن علما بــأن الكلفة التخمينية تقدر مببلــغ )892،145،000( فقط 
ثمامنائة واثنان وتســعون مليون ومائة وخمسة واربعون الف دينار عراقي 
وسيتم  عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات مقدمي العطاءات 
في الساعة العاشرة من يوم )االحد( املوافق 2022/8/14 وبحضور اخملتصني 

وذلك في استعالمات شركتنا.
معاون املدير العام

مالحظة/
.WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq 1 - ميكنكم االطالع على موقع شركتنا

على مواقع التواصل االجتماعي
2 - ميكنكم في أثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل 

موقعيا.

الكلفة املادة والكمية رقم املناقصة 
التخمينية

التامينات 
موعد الغلقاالولية

2022/1

بطاريات قاعدية 
 CD  NI مزدوجة
SAFT )SBH نوع

V 102 )118-2 عدد )172( 
بطارية

137,600,000 
دينار عراقي

3 مليون دينار 
2022/8/15عراقي 
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تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

اســتهلت أســعار النفــط اخلام 
انخفاض  األســبوع على  تعامالت 
وســط ترقب لنتائج اجتماع وزراء 

الطاقة في حتالف “أوبك +”.
وأســهم ارتفاع اإلنتاج الليبي إلى 
1.2 مليون برميل يوميا في تخفيف 
اخملاوف من شــح اإلمدادات وتهدئة 

وتيرة املكاسب السعرية.
وأنهى خاما برنت وغرب تكســاس 
املاضي  متــوز  تعامالت  الوســيط 
الثانــي على  للشــهر  بخســائر 
التوالــي، وذلك للمــرة األولى منذ 
2020، حيــث أدى تنامي التضخم 
وارتفاع أســعار الفائــدة إلى زيادة 
اخملاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى 

تآكل الطلب على الوقود.
بدورهــم، قال محللــون نفطيون، 
اخلام  للنفــط  العقــود اآلجلة  إن 
قبيل  الفــت  بشــكل  تراجعــت 
اجتمــاع “أوبــك +” بســبب جني 
األربــاح وبيانات الصني االقتصادية 
الضعيفــة بعد انخفاض مؤشــر 
مديري املشــتريات التصنيعي في 

الصني ليوليو املاضي.
وأوضــح احملللون أن خام برنت حقق 
في األســبوع املاضي مكاسب 6.6 
أفضل مكســب  وهو  املائــة،  في 
أســبوعي له منذ أوائل أبريل، وقد 
ساعد ذلك على حتقيق انخفاضات 
تالية بســبب جني األرباح، خاصة 
مــع تلقــي األســعار ضغطا من 
بيانات نشاط التصنيع في الصني، 
حيث إن طلبــات التصدير اجلديدة 
املشــتريات  مديــري  مؤشــر  في 
التصنيعي سجلت حالة انكماش.

وأكــد روبــرت شــتيهرير، مديــر 
معهــد فيينا الدولي للدراســات 
االقتصادية، أن أسعار النفط اخلام 
استهلت األســبوع على انخفاض 
الفت بعد مكاسب سابقة، وبفعل 
حتول تركيز الســوق نحو االهتمام 
بنتائج اجتماع “أوبك +” غدا، حيث 
من املتوقع أن حتافظ اجملموعة على 
استقرار اإلنتاج لسبتمبر، موضحا 
أن اجملموعــة تعمــل علــى إنهاء 
تخفيضات اإلنتاج بدءا من الشهر 

اجلاري.
+” جنح  “أوبــك  أن حتالف  وأضــاف 
2016 بفضل  في االســتمرار منذ 
التفاهمات والتنســيق املشــترك 
السعودي - الروسي، وهو ما مكن 
من جتــاوز أزمــة جائحــة فيروس 
كورونــا، ولذا يتــم التعامل بحذر 
بزيادة  الغربية  الدول  مطالبات  مع 
اإلنتاج فــي ظل الظروف اإلنتاجية 

احلالية غير املواتية.

وذكر أن الدول، التي تتمتع بفائض 
تتعامل  اإلنتاجيــة،  الطاقــة  في 
بحذر مع املطالبات باستغالل هذه 
الطاقــة، حيث إن اســتنزاف هذه 
الــدول املنتجة  الطاقة لن يجعل 
قــادرة علــى التعامل مــع أزمات 
جديــدة محتملة في الســوق في 

الفترة املقبلة.
من جانبه، قال ردولف هوبر، الباحث 
في شؤون الطاقة ومدير أحد املواقع 
التكهنات  أغلــب  إن  املتخصصة، 
متيــل إلــى عــدم إضافــة حتالف 
“أوبــك +” ألي زيادات في اإلنتاج في 
ســبتمبر بعدما مت تخصيص زيادة 
هذا الشهر للشــهرين السابقني، 
يوليو وأغســطس، ملواكبــة زيادة 
أعبــاء االســتهالك فــي فصــل 
الصيف، ولــذا رمبا ال يكون اجتماع 
+” محفزا مهما ألســعار  “أوبــك 
النفط - بحسب بعض التقديرات 

واملتابعات الدولية.
وأشــار إلــى أن أغلــب التوقعات 
العوامل األساسية  أن تظل  ترجح 
في الســوق داعمة ألسعار النفط 
اخلام، وذلك في ضوء استمرار شح 
املعروض النفطي، وفي إطار بيانات 

العاملي،  الطلب  وصمود  قوة  تؤكد 
بينمــا قد تنجح مخــاوف الركود 
املســتمرة نســبيا في احلد من أي 
مكاســب كبيرة في األسعار على 

املدى القصير.
من ناحيته، أوضح ماثيو جونسون، 
احمللل في شركة “أوكسيرا” الدولية 
لالستشــارات، أن أســعار النفط 
ومتماســكة،  قوية  زالت  ما  اخلام 
خاصة مع بقــاء مخزونات النفط 
مســتوياتها  أدنى  عند  األمريكية 
في عــدة أعوام لهــذا الوقت من 
اإلصدارات  مــن  الرغم  على  العام 
القياسية من االحتياطي البترولي 
استمرار  إلى  االســتراتيجي، الفتا 
ضيق األســواق للبنزيــن والديزل، 

خاصة على املدى القصير.
وأكد أن أســعار خام برنت ستعاود 
االرتفــاع بفعل نقــص اإلمدادات 
العاملية بتأثير من اســتمرار احلرب 
والعقوبات  األوكرانية   - الروســية 
الغربية املتمثلــة في حظر االحتاد 
األوروبي على النفط الروسي املقرر 
تنفيــذه قبــل نهاية هــذا العام، 
مبينــا أن متوســط الطلب على 
البنزين ألربعة أسابيع ال يزال يتجه 

نحــو االرتفاع، وفقــا لبيانات إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية.

بدورها، ذكرت نايال هنجستلر، مدير 
الغرفة  في  األوســط  الشرق  إدارة 
الفيدرالية النمساوية، أن تسجيل 
أدنــى مســتوى خملزونــات النفط 
بالنســبة   - أعوام  األمريكية منذ 
إلى بعــض املنتجات منــذ عقود 
الصعودية  العوامــل  أحــد  - هي 
الرغم  النفط على  القوية ألسعار 
من أنه ليس من املسلم به أنه قد 
يفوق تأثيرها مخاوف الســوق من 

الركود االقتصادي العاملي.
وأوضحــت أن اســتمرار االقتصاد 
األمريكــي فــي توليــد الوظائف 
اجلديدة يحد من مخــاوف الركود، 
حيث أكد مسؤولون أمريكيون أنه 
مت توفير 400 ألف وظيفة في شهر 
واحد، مــا يعني أن شــبح الركود 
ما زال بعيــدا عن أكبر اقتصاد في 
العالــم، مبينة أن الركود احلقيقي 
- بحسب اخلبراء - هو تراجع واسع 
النطاق عبر عديــد من الصناعات 
يســتمر ألكثر من شــهرين، وهو 
مــا نفــى حدوثه رئيــس مجلس 

االحتياطي الفيدرالي األمريكي.

يأتــي ذلك فــي وقت تولــى فيه 
هيثم الغيــص األمني العام اجلديد 
ملنظمــة الدول املصــدرة للبترول 
“أوبك” مهام عمله رســميا أمس 
وافته  الذي  باركينــدو  خلفا حملمد 
املنية قبل أسابيع قليلة. ويشارك 
الغيص ألول مرة في إدارة االجتماع 
الوزاري الـ31 لتحالف “أوبك +” غدا، 
حيث يناقــش االجتماع وضع إنتاج 

اجملموعة لسبتمبر املقبل.
وقــال الغيص فــي أول تصريحات 
لــه، إنه على مــدى تاريخ منظمة 
أوبــك كانت فــي طليعــة تعزيز 
احلوار والتعاون والشراكة لتحقيق 
مهمتها، مشــيرا إلى تطلعه إلى 
األعضاء  البلدان  مع جميع  العمل 
وعديد من الشــركاء فــي جميع 
أنحــاء العالم لضمان مســتقبل 
طاقة مســتدام وشامل. وبحسب 
بيان ملنظمة أوبــك، فقد مت تعيني 
هيثم الغيص فــي منصب األمني 
العام بالتزكية ملدة ثالثة أعوام في 
الذي  “أوبك”  ملؤمتر  اخلاص  االجتماع 
عقد في الثالــث من كانون الثاني 
املاضي، ويخلف األمني العام الراحل 

ملنظمة أوبك، محمد باركيندو.

وكان هيثم الغيــص األمني العام 
أوبــك قد ذكر في  اجلديد ملنظمة 
مقابلة صحافيــة األحد، إن وجود 
روسيا في حتالف “أوبك +” أساسي 

لنجاح االتفاق.
وأضاف أن منظمة أوبك ليست في 
منافسة مع روســيا التي وصفها 
بأنهــا “العب كبيــر ورئيس ومؤثر 
بشــكل كبير في خريطة الطاقة 
“أوبك ال  إن  الغيص  العاملية”. وقال 
تتحكم في األسعار، لكنها متارس 
ما يسمى ضبط األسواق من حيث 
العرض والطلــب”، ووصف الوضع 
“متقلب  بأنه  النفط  احلالي لسوق 

ومضطرب جدا”.
الغيــص، متحدثــا عن  وأوضــح 
الزيادات األخيرة في أسعار النفط، 
“بالنســبة إلــي ما زلــت أؤكد أن 
أخيرا ليس  النفط  ارتفاع أســعار 
روسيا  بني  باألحداث  مرتبطا فقط 
وأوكرانيــا.. ولكــن البيانات كلها 
تؤكد أن األســعار بــدأت باالرتفاع 
وتراكمــي،  تدريجــي  بشــكل 
وقبــل اندالع األحداث الروســية - 
السائد  التصور  بسبب  األوكرانية، 
في األســواق بأن هناك نقصا في 
القدرة اإلنتاجية االحتياطية، التي 
أصبحت محصــورة في دول قليلة 

ومحدودة”.
وردا على ســؤال عن العناصر التي 
ســتؤثر في أســعار النفط حتى 
“في  الغيص،  قــال  العــام،  نهاية 
وجهة نظري أن أهم عامل سيكون 
االســتثمارات  نقــص  اســتمرار 
في مجــال احلفر واالستكشــاف 

واإلنتاج”.
واضاف “هذا سيدفع األسعار باجتاه 
تصاعدي، لكننا ال نستطيع حتديد 

املستوى الذي ستصل إليه”.
تراجع  وفيمــا يخــص األســعار، 
النفط أمس مع انتظار املستثمرين 
الجتماع “أوبك +” بشــأن تعديالت 

اإلمدادات.
وســجلت العقــود اآلجلــة خلام 
برنت عند التســوية 100.03 دوالر 
3.94 دوالر  للبرميــل، منخفضــة 
أو 3.79 فــي املائة. بينما ســجلت 
األمريكي  للنفط  اآلجلــة  العقود 
عند التسوية 93.89 دوالر للبرميل، 
منخفضــة 4.73 دوالر أو 4.80 في 
املائــة. وزاد اخلامان أكثر من دوالرين 
للبرميل اجلمعة مع حتســن رغبة 

املستثمرين في اخملاطرة.
وخفــض محللون في اســتطالع 
أجرته “رويترز”، ألول مرة منذ أبريل، 
برنت  أسعار  ملتوســط  توقعاتهم 
في 2022 إلى 105.75 دوالر للبرميل 
غــرب  خلــام  دوالر   101.28 وإلــى 

تكساس الوسيط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يواصل  أن  “بلومبيــرج”  رجحــت 
املستهلكني  أسعار  التضخم في 
في تركيا االرتفاع، ليقفز في يوليو 
إلى 80.6 في املائة، وســط إحجام 
البنك املركزي عن اتخاذ إجراء من 

شأنه السيطرة على األسعار.
أســعار  فــي  التضخــم  وكان 
املســتهلكني وصل في يونيو إلى 
78.6 في املائة، وهو أعلى مستوى 
في 24 عاما، ويقرب من 16 ضعف 

املستهدف من البنك املركزي.
ويعني هــذا وصول معدل الفائدة 
إلى  التضخــم  بحســب  املعدل 
نحو سالب 65 في املائة، وهو أدنى 

معدل بني األسواق الناشئة.
وليس من املتوقــع أن يقوم البنك 
الفائدة  أســعار  بتشديد  املركزي 
للتعامل مع التضخم املتزايد، في 
ظل دعوات من القيادة السياسية 
حتى بخفض الفائدة بشكل أكبر.

التضخم  ارتفاع  الوكالة  وتوقعت 

في الربع الثالث إلى ذروة تصل إلى 
91 في املائــة، قبل أن ينهي العام 

على ارتفاع بـ69 في املائة.
وكان املركــزي التركــي رفــع في 
للتضخم  توقعاته  يوليــو  نهاية 
لنهاية العــام اجلاري إلى 60.4 في 
السابقة،  التوقعات  مقابل  املائة، 

التي كانت تبلغ 42.8 في املائة.
املصانع  على  الضغوط  وتفاقمت 
التركيــة بصورة هــي األكبر منذ 
مايــو مــن 2020، حيث يشــهد 

اإلنتــاج والطلبات اجلديدة أســوأ 
أداء منذ املوجة األولى من إصابات 

كورونا.
وارتفاع  الطلــب  ضعــف  وفاقم 
أسعار املدخالت من الضغوط على 
القطاع، الذي ميثــل حاليا 95 في 
املائة من إجمالــي صادرات تركيا، 

وفقا لوكالة “بلومبيرج” لألنباء.
وتراجع مؤشر لنشــاط التصنيع 
التركي يصدر عــن غرفة صناعة 
إســطنبول و”ســتاندرد آند بورز” 

إلــى 46.9 فــي املائة فــي يوليو، 
ليظل للشــهر اخلامس دون عتبة 
الـــ50، التي تفصل بني التوســع 

واالنكماش.
وأصبح نشاط قطاع التصنيع في 
تركيا في بــؤرة االهتمام في وقت 
يواجه االقتصاد، الذي تقدر قيمته 
بـــ800 مليــار دوالر، واحــدة من 
العالم،  التضخم في  أزمات  أسوأ 
سببها  إن  السلطات  تقول  والتي 
يعود إلى االرتفاع العاملي ألســعار 

بعد  الســلع  من  وغيرها  الطاقة 
احلرب الروسية األوكرانية.

شــركات  على  الضغوط  ورغــم 
الصناعة  سجلت  فقد  التصنيع، 
منوا متواصال في التوظيف كما لم 
تتغير طلبات التصدير اجلديدة إلى 

حد كبير في يوليو.
وتباطأ معدل زيادات أسعار اإلنتاج 
للشــهر الرابع، إلى أدنى مستوى 
له فــي عام ونصــف تقريبا، رغم 
االرتفاع احلاد في تكاليف املدخالت.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وكالــة موديــز العامليــة 
للتصنيفات االئتمانية إن استعداد 
روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد 

اخملاطر االئتمانية في أوروبا.
وجمهورية  النمســا  أن  وأضافت 
التشــيك وأملانيا واجملــر وإيطاليا 
وســلوفاكيا بــني الــدول األكثر 

انكشافا على وقف إمدادات الغاز 
الروسي. وقالت موديز وفقا لرويترز 
إن التأثير االئتماني لوقف جزئي أو 
كلي إلمدادات الغاز الروســي في 

أوروبا ســيكون متباينا من قطاع 
إلى آخر. وأضافــت أنها توقعاتها 
األساسية املعدلة ملنطقة أوروبا ال 
تشمل وقفا كامال إلمدادات الغاز 

من روسيا.
وتقول موديز إنهــا تتوقع أن الناجت 
ملنطقة  احلقيقي  اإلجمالي  احمللي 
املائة في  2.2 في  اليورو ســينمو 

2022 و0.9 فــي املائــة في 2023، 
انخفاضا مــن تقديراتها في مايو 
البالغــة 2.5 في املائــة و2.3 في 

املائة على الترتيب.

متابعة ـ الصباح الجديد :
بقيت معــدالت البطالة في منطقة 
اليورو عند أدنى مستوياتها في حزيران  
مــع بلوغها 6.6 في املائة من مجموع 
الســكان، حســبما أعلنــت وكالة 
اإلحصاء التابعة لالحتاد األوروبي أمس. 
ووفقا لـ “الفرنســية” تراجعت نسبة 
الباحثني عــن وظيفة فــي منطقة 
العملــة الواحدة في مايــو إلى أدنى 
مستوياتها منذ أبريل 1988، تاريخ بدء 
هذه  تسجيل  في  يوروســتات  وكالة 
املعدل مستقرا  بقاء  ويعني  البيانات. 
في يونيو أنــه تراجع من 7.9 في املائة 
مقارنة بالفترة نفسها العام املاضي، 
مع 12.93 مليون عاطل عن العمل في 

االحتاد األوروبي.
 27 البالغة  األوروبــي  االحتاد  دول  وفي 
دولــة وبينهــا تلك التي لــم تعتمد 
اليورو، بقــي معدل البطالة في يونيو 

مستقرا عند 6.0 في املائة.
الشباب  بني  البطالة  وارتفعت نسبة 
أي: الباحثني عن عمــل دون 25 عاما، 
بشــكل طفيف بــني مايــو ويونيو، 
مســجلة 13.6 في املائة في كل من 

منطقة اليورو واالحتاد األوروبي ككل.
وبلــغ عــدد العاطلــني عــن العمل 
في منطقــة اليــورو 10.925 مليون، 
بانخفاض بواقع 1.957 مليون مقارنة 

بالعام املاضي بحسب “األملانية”.
بطالة  نسبة  أعلى  إسبانيا  وسجلت 
بلغ 12.6 في املائة، في حني ســجلت 

أملانيا أدنى نسبة بلغ 2.8 في املائة.
وفي الشــأن األوروبي أصبحت شركة 
“داميلر تراك” األملانية للشاحنات عرضة 
لدائرة  الضــرر  لدفع تعويضــات عن 
نوتهامي في والية سكسونيا السفلى 
في أملانيا بسبب بيع شاحنات قمامة 
لهذه الدائرة بناء على ممارسة الحتكار 

األسعار.
جــاء ذلك بعــد أن قضــت محكمة 
لوكســمبورج  في  األوروبية  العــدل 
أمس، بأن بيع هذه الشــاحنات مت بناء 
على اتفاقــات غير مشــروعة قانونا 

تتعلق بتحديد األسعار.
يذكر أن حتديد األســعار هو اتفاق بني 
املشــاركني على اجلانب نفســه في 
السوق لشراء أو بيع منتج أو خدمة أو 
سلعة بسعر ثابت حيث يتم احلفاظ 
على الســعر عند مستوى معني عن 

طريق التحكم في العرض والطلب.
وجاءت دعــوى التعويض عــن الضرر 
على خلفية قــرار صدر من املفوضية 
األوروبيــة فــي يوليــو 2016 فرضت 
فيــه على مجموعة داميلر الســابقة 
الشاحنات  لتصنيع  أخرى  وشــركات 
دفع غرامــة إجماليــة بقيمة تقارب 
ثالثة مليارات يورو بســبب قيام هذه 

الشركات باتفاقات لتحديد األسعار.
وعلــى إثر ذلك، رفعت دائــرة نورتهامي 
دعوى تعويض علــى مجموعة داميلر، 
وقد عــادت القضية اآلن إلى محكمة 

الوالية في هانوفر.
يذكر أن شــركة “داميلر تــراك”، وهي 
قطــاع الشــاحنات التجاريــة فــي 
مجموعة داميلر، انفصلت عن اجملموعة 
لتصبح شركة مســتقلة في نهاية 

.2021
من جانبه، قال متحدث باســم “داميلر 
تراك” لـ “األملانية”: بالطبع نحن نقبل 

بقرار احملكمة األوروبية.
لكنه قال إن الشــركة ال ميكنها في 
ضوء قرار املفوضية الصادر عام 2016 
فهم التفســير الذي قدمته احملكمة 
األوروبيــة بشــأن املركبــات اخلاصة 
“ونحن ال نزال عند قناعتنا بعدم وجود 

ضرر حلق بعمالئنا”.

مخاوف الركود االقتصادي ومؤشرات 
ارتفاع التضخم تضغط على أسواق النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أســعار خامّي البصرة املتوســط 
والثقيــل، امــس الثالثاء، بأكثر مــن %3 مع 

انخفاض اسعار النفط عامليا.
وانخفض خام البصرة املتوسط املصدر آلسيا 
3.09 دوالرات وبنســبة تغييــر بلغت 3.01% 

ليصل الى 99.84 دوالراً للبرميل الواحد.
وانخفض خام البصرة الثقيل املصدر آلســيا 
3.09 دوالرات وبنســبة تغييــر بلغت 3.10 % 
ليصــل الى 96.49 دوالراً. وانخفضت أســعار 
النفــط العاملية مــع اخملاوف بشــأن الركود 
االقتصــادي العاملي وبيانــات انخفاض تراجع 

التصنيع العاملي وخاصة في الصني واليابان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تسعى احلكومة اإلسبانية الستثمار 12 مليار 
يــورو )12.3 مليار دوالر( إلقامة صناعة أشــباه 
موصالت محلية  في ضوء أزمة نقص إمدادات 
أشــباه املوصالت التــي تلقــي بظاللها على 
العديد من الصناعات وبخاصة الســيارات في 

إسبانيا والعديد من دول العالم.
وقال مصادر لبلومبرج إن احلكومة اإلســبانية 
تعتزم االستفادة من جزء من األموال التي قدمها 
االحتاد األوروبي للدول األعضاء ملواجهة تداعيات 
جائحة فيروس كورونا املســتجد، بهدف دعم 
صناعة الرقائق اإللكترونية وجذب الشــركات 
العاملية العاملة في هذا اجملال لالســتثمار في 
إسبانيا. وبحسب املصادر فإن التحدي الرئيسي 
هو إقناع شــركات اإللكترونيات الكبرى بضخ 
اليورو  اســتثمارات طويلة املدى تقدر مبليارات 
إلقامة صناعة أشــباه موصالت في إســبانيا، 
فــي حني تفضــل هــذه الشــركات دول مثل 
أملانيا متتلــك بنية حتتيــة تكنولوجية أفضل 
وعمالة مدربة، وســوق أكبر ألشباه املوصالت. 
في  املســاهمة  إسبانيا  حتركات  وتســتهدف 
حتقيق هدف االحتــاد األوروبي بإنتاج نحو خمس 
إنتــاج العالم من الرقائــق اإللكترونية بحلول 
2030 مقابــل %10 من هذا اإلنتــاج حتى عام 
2020، ووفق خطط االحتاد األوروبي ميكن للدول 
إنتاج  األعضاء تقدمي دعم حكومي لشــركات 
الرقائق  التي تقيم مشروعات تكون األولى من 

نوعها في القارة األوروبية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر مسح لـ “رويترز”، أن “أوبك” ضخت كمية 
إضافية مــن النفط بلغــت 310 آالف برميل 
يوميا في متوز، إذ غطت زيادة في املعروض من 
دول خليجية على تعطالت اإلمداد من نيجيريا 
وليبيا، وأن الــدول األعضاء نفذوا نحو 60 في 
املائة من الزيادة اإلنتاجيــة التي تعهدوا بها 

مبوجب اتفاق مع حلفاء للمنظمة.
ووجد املســح أن منظمــة الــدول املصدرة 
للبترول ضخت 28.98 مليون برميل يوميا من 
اخلام الشــهر املاضي، بزيادة قدرها 310 آالف 

برميل يوميا عن مجمل اإلنتاج في يونيو.
وجاء نحو 240 ألف برميل يوميا من تلك الزيادة 
من منتجي أوبك العشــرة الذين يشــملهم 
اتفاق بني املنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، فيما 
يعرف مبجموعة “أوبــك +”، تعهدوا فيه بزيادة 

إنتاجية قدرها 412 ألف برميل يوميا.
في حني ذكرت صحيفة كوميرسانت اليومية، 
أمس، نقال عن مصادر مطلعة، أن روسيا زادت 
إنتاجها اليومي من النفــط ومكثفات الغاز 
في يوليو 2 في املائة مقارنة بالشهر السابق 
إلــى 1.468 مليون طــن. وكان تقرير نقال عن 
مصادر ثانوية في “أوبك+” أظهر أن إنتاج اخلام 
الروسي بلغ 9.78 مليون برميل يوميا في يونيو 
ارتفاعا من 9.27 مليون برميل يوميا في مايو.

وأظهر التقرير أن روســيا أنتجــت 885 ألف 
برميل يوميا أقل من حصتها اإلنتاجية مبوجب 
اتفاق “أوبك+” في يونيو، وهو حتسن عن تراجع 

بلغ 1.28 مليون برميل يوميا في مايو.

مع تراجع النفط عالميا.. 
انخفاض خامّي البصرة 

المتوسط والثقيل

إسبانيا تسعى لضخ 12.3 
مليار دوالر في قطاع 

أشباه الموصالت

»أوبك« ضخت 28.98 
مليون برميل يوميا 

في يوليو

التضخم في تركيا مرشح لتجاوز 80 % .. ذروة االرتفاع خالل الربع الثالث

»موديز«: استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر االئتمانية في أوروبا

البطالة عند 6.6 %

12.93 مليون عاطل عن العمل في االتحاد األوروبي 
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7 اعالن

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 
مديرية حماية املنشات والشخصيات في بغداد

قاطع حماية منشات الرصافة الثاني
)اجمللس التحقيقي(

الى املتهم ر.ع )حسني سعد عاتي جبر الكناني(
اعالن

اقتضــى حضورك الى مقر)قاطــع حماية منشــات الرصافة الثاني/
السلطة التحقيقية( خالل مدة)30(ثالثون يوما من تاريخ نشر اإلعالن 
فــي اجلريدة الرســمية لوجود مجلــس حتقيقي بحقــك وعند عدم 
حضورك ســوف تتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابيا واحالتك الى 
محكمة قوى االمن الداخلي ويطلب مــن املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك أينما وجدت وتسليمك الى اقرب سلطة والزام املواطنني 
مبحل اقامتك اخبار الســلطات عنك وفقا للمادة )69( من قانون أصول 

احملاكمات اجلزائية رقم )17(لسنة 2008
املقدم 
رئيس اجمللس التحقيقي

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 19609
التاريخ: 2022/8/2

))إعالن بيع انقاض((

تعلن جلنة البيع وااليجار عن اجراء املزايدة  العلنية )بيع انقاض حوانيت ســومر التجارية( العائدة الى )مديرية 
بلدية الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل 
وحســب املادة 30 اوال )30( اوال- وملدة )15( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى 
الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاسب البلدية اعاله وخالل مدة االعالن مستصحبني معهم 
تأمينات قانونية قدرهــا 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة باليوم االخير من 
مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرســمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد 
براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 

بنسبة 2% من مبلغ البيع.
م.ر. مهندسني 
محمد عكاب جاسم 
مدير بلدية الناصرية 
رئيس اللجة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي/ جلنة إيجار األراضي الزراعية

العدد: 14671
التاريخ: 2022/8/2

إعالن

 تعلن مديرية زراعة محافظة واســط )اعالن ثاني( عن وجود مزايدة علنية لتأجير املســاحة 
املدرجــة تفاصيلها ادناه وفق قانون بيــع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 )املعدل( 
وســيتم التعاقد وفق ضوابط القانون 35 لسنة 1983 والقرار 44 لسنة 1997، فعلى الراغبني 
من غير منتســبي دوائر الدولة والقوات املسلحة وقوى األمن الداخلي وأعوان النظام السابق 
واملستفيدين من قوانني اإلصالح الزراعي االخرى االشتراك باملزايدة التي ستجرى بعد )15( يوما 
والتي تبدأ من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن في الصحيفة اليومية واذا صادف املوعد عطلة 
رســمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا إلجرائها يتحمل من ترسو عليه 
املزايدة تســديد بدل اإليجار كامالً وأجور جلنتي التثمني واإليجار واملصاريف األخرى يوم املزايدة 

وتكون املزايدة في مقر )مديرية زراعة محافظة واسط( الساعة التاسعة صباحا
ر. مهندسني زراعيني
أركان مريوش حسني
مدير زراعة محافظة واسط

شركة »لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشاف( ب. ف.«
LOIE/62/06-2022 : تعلن املناقــصة رقـم

لتوفير بخدمات اإلقامة واملرافق املكتبية ملشروع الرقعة رقم 10 في جمهورية العراق

تقوم شــركة لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشاف( ب. ف. بصفة مشــغل مشروع الرقعة االستكشافية رقم 10 في 
جمهورية العراق، بتنفيذ العمليات البترولية مبوجب عقد اخلدمة الستكشــاف وتطوير وإنتاج الرقعة االستكشافية رقم 10، املؤرخ في 

07 تشرين الثاني 2012 )عقد اخلدمة(، وتُعتبر شركة نفط ذي قار لوزارة النفط العراقية طرفاً أوالً في عقد اخلدمة.
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشــخصيات االعتبارية والشــركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة التوفير باخلدمات 
املشــابهة والواردة في هذه املناقصة، والتي يحق لها تقدمي خدمات التوريد في جمهورية العراق وفق القوانني والتشريعات السارية في 

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

أ ( يجب أن يوفر املرافق لإليجار )اإلقامة واملكاتب( ببعد ال يزيد عن 50 كم من مطار البصرة الدولي؛
ب ( يجب آال يقل مبلغ متوســط املبيعات الســنوية عن وخمســة ماليني )5,000,000.00( دوالر أمريكي خالل األعوام الثالثة )3( األخيرة 

)2019 – 2021(؛
ج ( يجب أن تكون لديها اخلبرة اخلاصة في توفير مرافق اإلقامة و/ أو املكاتب لإليجار مع خدمات دعم احلياة بالكامل للشركات العاملية في 
الفترة 2019 – 2021. حيث ال يقل عن عقدين )2( منفذة أو جارية النفاذ في العراق، وال يقل مبلغ ســنوي متوسط لكل منها عن مليون 

)1,000,000.00( دوالر أمريكي؛
ح ( يجب ان متلك شــهادة التسجيل املناسبة بصفة كيان قانوني ووثائق التأســيس للشركة وشهادة التسجيل الضريبي الصادرة عن 
الهيئة العامة للضرائب العراقية ونســخة شهادة تســجيل الضمان االجتماعي ملقدم العطاء الصادرة عن دائرة الضمان االجتماعي 
والتقاعد للعمال في جمهورية العراق و شــهادة توكيل )إن يطبق( يفوض مقدم العطاء، مما تعطي احلق بتوفير خدمات مشــابهة لتلك 
الواردة في هذه املناقصة في الدولة التي مت تسجيل الشركة وفي جمهورية العراق؛ وبراءة ذمة فعال من الهيئة العامة للضرائب وشهادة 
تســجيل الضمان االجتماعي وبراءة ذمة فعال يثبت عدم وجود أي ديون مستحقة صادرة عن دائرة الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال 

في جمهورية العراق؛ 
خ ( يجب ان ميلك شــهادات تأكيد امللكية )التخلص( من مرافق االقامة واملكاتب املقترحة لفترة اإليجار بأكملها )سنتان( )شهادات حق 

امللكية وعقود اإليجار املسجلة مع املالكني والخ(؛ 
هـ(  يجب التوفير بتأمينات العطاء األولية املطلوبة باملبلغ مئة وعشرين )120,000.00( 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 الطلب على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعا من قبل الشخص املفوض في   موعد أقصاه 

 Block10.Tenders@lukoil-international.com :18 آب/ أغسطس 2022( عبر إرسالها إلى العنوان االلكتروني التالي
على أن يتضمن الطلب اخلطي أعاله املعلومات التالية: 

• اسم الشركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص املفوض باالتصاالت وعنوان 
بريده االلكتروني.

كتأكيد على دفع سعر البيع، يجب على مقدم العطاء إرسال نسخة من إيصال الدفع باسم مقدم العطاء عبر البريد اإللكتروني، ويجب 
ذكر رقم العطاء وامللكية كغرض للدفع في تعليمات التحويل املصرفي.

يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد االلكتروني دون أية مسؤولية عن فقدانها أو تأخير وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما ذكر أعاله.
يجــب تقدمي العروض إلى العناوين املذكورة في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 05:00 مســاءا )بتوقيت بغــداد( في تاريخ:18  أيلول / 

سبتمبر 2022.

 “LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.”
ANNOUNCES TENDER NO. LOIE/62/06-2022 FOR PROVISION OF ACCOMMODATION 

AND OFFICE PREMISES FOR BLOCK 10 PROJECT IN THE REPUBLIC OF IRAQ

LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V., Operator of the Block 10 Project in Iraq, is carrying out petroleum 
operations under the Exploration, Development and Production Service Contract for the Block 10 Contract Area, dated 
November 07, 2012 )the “EDPSC”(, the First Party of the EDPSC is Thi-Qar Company of the Iraqi Ministry of Oil.
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of projects similar by nature 
to the subject of the Tender and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of 
registration, to render services in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
Companies acting as Applicants shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
documentation, including:
a( to have premises for lease )accommodation and offices( within 50 km radius from Basra International Airport.
b( to have an average annual turnover for the last 3 )three( years )20192021-( in the amount of not less than 5,000,000.00 
US dollars.
c( to have experience in provision of Accommodation and/or office Premises Lease with full Life Support Services for 
international companies within 20192021-. Not less than 2 )two( contracts )executed or ongoing( in Iraq each with an 
average annual value of at least 1,000,000.00 US dollars.
d( to have appropriate Certificate of registration as a legal entity, Articles of Association, Tax registration certificate 
issued by the General Commission for Taxes of Iraq and copy the BIDDER’s social security registration certificate issued 
by the Worker’s Retirement & Social Security Department of Iraq, Power of Attorney )if applicable( authorizing the Bidder 
to render services similar by nature to the subject of the Tender in the Republic of Iraq and effective  clearance letter from 
General Commission for Taxes, Social Security registration certificate and effective clearance letter proving that there is 
no any outstanding dues issued by the Worker’s Retirement & Social Security Department of Iraq.
e( to have confirmation documents for ownership )disposal( of proposed accommodation and office premises covering the 
entire period of lease )2 years( )ownership rights certificates, registered rent contracts with the owners, etc.(.
f( to submit the required Bid Bond in the amount of 120,000.00 US Dollars.
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 18, 2022( to Block10.Tenders@lukoil-
international.com.
The written request of Applicant shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
The Tender documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of a 
written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 5 PM )Baghdad time( of 
September 18, 2022.

االيجار السنوياملبلغ االجماليتسلسل العقارنوع امللك وموقعهت

 بيع انقاض حوانيت جتارية حي سومر1
من )1( الى )21(الشارع العريض

 5،765،000 خمسة ماليني
 وسبعمائة وخمسة وستون الف
 دينار حسب الكشف الفني املعد

من قبل املشاريع

 يتحمل من ترسو عليه املزايدة
 برفع األنقاض خالل مدة )15(

 يوم من تاريخ مصادقة السيد
احملافظ احملترم

نوع األرضاملساحة/ دومناملقاطعةالقطعة
خط الشروع 

بالدينار 
للدومن

الشعبة 
طريقة اإلرواء الوحدة اإلداريةالزراعية

واملالحظات

شبه 42458/ الفحيل6/1 و1/2 و3/2
تتوفر لها احلصة املائيةقضاء االحراراالحرار5000مستصلحة
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رؤوســنا في كّل األزمان، نتلقاه بني حني 
وآخر بسينارو مختلف، في الواقع ليس 
نتوقع نهايتنا ونتحدث  أن  باألمر اجلديد 
إنــه غاية محتومة،  زوالنا،  عن حتمية 
سواء من وجهة نظر األديان أم على وفق 
رؤية متخصصي الكونيات، لكن اخلطر 
يكمن في أّن مسّببات الزوال تتضح في 
الذي  الهائل  التطور  أحدهما  ســببني، 
التكنولوجية،  العلــوم  حدث في قفزة 
اآليدلوجية  التيــارات  في  يكمن  واآلخر 
التــي يصفها بالعواصــف التي غّيرت 

حياة اجلنس البشري عاّمة 
 إّن غلبــة الصفــة التدميريــة فــي 
اإلنسان، وتسّنم احلمقى النفعيني زمام 
الســلطة، وتطّور العلــوم البايلوجية، 
ترّكــز في كثير من  التي  والتكنلوجبة 

أبحاثهــا على كيفية إخضاع البشــر 
وتوجيههم، كلها بشكل أو بآخر تكتب 

نهاية روايتنا في البقاء. 
 وكلمــا زاد التطــور زاد شــبح زوالنا 
وضوحا، نعــرف جيدا أننــا في حلظات 
غضــب عابرة قد نفســد كثيــرا من 
عالقاتنــا االجتماعيــة، أو قــد نعرض 
أنفســنا للهالك، لكن ماذا سيحدث لو 
أّن حلظات الغضب هذه رافقها ســالح 
متطّور مدّمر، كما يوفره العلم اآلن، من 
املؤّكد حينها لن تتوفر لنا فرصة العزلة 
ملراجعة أخطائنا؛ ألننا سندّمر كّل شيء 

معنا.
يتوّقــع الكاتــب أّن العالم سيشــهد 
حلظات تاريخية متتالية من شــأنها أن 
الواقع جذرّيا، من شأنها  تعيد تشكيل 
البشــرية اختبارا  أن تختبــر طبيعتنا 
صادمــا عنيفا قد ينتهــي األمر بزوالنا، 
أو بســلبنا اخلصائص التي جتعلنا بشرا 
باملعنى الــذي نتعامل معــه اآلن. هل 
سياتي هذا اليوم فعال؟  هل سيحاسبنا 
اهلل بغرورنــا؛ ألننا اعتقدنــا أننا ملكنا 
نحو  على  مبقّدراتها  وحتكمنا  الطبيعة، 
بغيض، وتدخلنا مبحظورات لم يكن من 

املقدر أن نعبث بها؟
وينظر الكاتب إلــى التفاهة على أنها 
أحدث ما يبرع به البشر بامتياز، وخاصة 
ومتســّيدي  الدولة  مؤسســات  فــي 
السلطة، إمنا أنظر إليها على أنها منوذج 
الصفة  تدعيم  في  يســهم  اجتماعي 
التدميرية للطبيعة البشرية، إنه منوذج 
يسّرع من إفســاد الوضع، ومن الوصول 
إلى نهايتنا املتوقعة، نهايتنا الوشيكة، 
املســألة هنا مســألة وقت فقط. لك 
أن تالحظ بوضــوح أن كّل جيل يقضي 
يأخذ معه مزايا معينة، فلتمعن النظر 
مبن حولــك وتفّحص من هــم في هرم 
املســؤولية وتفحص صفاتهم جتدهم 
علــى قــدر كاف من الفســاد واحلمق، 
وُشــح ببصــرك إلى املهمشــني، وإلى 
من يجلســون في الزاوية، أو من يقفون 
في أخر الصف، ســتجد حتما مهارات 
مبعــدة وإمكانات فريــدة، وقلوبا مألى 

بالنوايا احلسنة.
 إن اآليدلوجيــات املتناحــرة ومحاوالت 
الدفاع عنهــا، وتقلب االقتصاد العاملي، 
وتنفذ  السياســية،  األبــواق  وتعالــي 

اتباعها، كّل هــذه التداعيات تكاد ترفع 
القناع عــن أوجه البشــر لتظهر على 
حقيقتهــا فــي كونهم آلــة للتدمير 
واخلــراب، منفعتهــم ومصاحلهم على 
رأس الهــرم دوما، وكّل الدعــوات التي 
تنادي بالسالم، واألمن سواء من األنظمة 
املدنيــة، أو املعتقدات لم تكن إال غطاء 

ُتّرر حتته املآرب.
وتســّبب ظاهرة شخصنة األفكار على 
أوســع صراعات مديــدة وحروبا  نطاق 
طاحنــة، تذكر جيدا نتائــج اخلالف بني 

احلكومــات واجلماعــات واإلســالمية، 
ونذكر أيضا نتائج اخلالف بني الشيوعية 
والرأسمالية، وبني والوجودية واجلماعات 
املوحدة، على أن تفّشي تلك الظاهرة منا 
حتت ظّل األغلبية الصامتة، رمبا هذا ما 
تفرضه طبيعة اجملتمع احلديث، وقساوة 

مواكبته. 
يبدو لوهلة أننا أمام مشــروع إصالحي 
بحت، قد يكون كذلك فعال إذا ما ملسنا 
بعــض النتائج، لنفتــرض أنها حتققت 
فعــال، لنفترض أن هذا املشــروع حّقق 

الترف والتعليــم، والضمان االجتماعي 
وتأمني احلياة، عندهــا هل ينجو اجملتمع 
مــن حالــة االســتبعاد؟ احلقيقة أنه 
ســينغرس فيه أكثر، ألّن الترف وتأمني 
احليــاة، وإطالق احلريات بكّل أشــكالها 
اليؤدي لســوى زيــادة نســبة التخدير، 
وزيادة إيكال اجملتمعات لســلطاتها، ان 
السلطات تعمل على رفاهية شعوبها، 
ســاعية من وراء ذلك إلحكام القبضة 
على اجملتمع، فالَعْظمة بيدها تلّوح بها 
أحيانــا، وأحيانا ترميهــا، وأحيانا أخرى 

تسترّدها.
يــرى الباحــث أن مفهوم االســتبعاد 
االجتماعــي انحــرف عــن مفهومــه 
فــي كونــه محاولة إصالح النســيج 
االجتماعي، وجعله وحدة متماســكة، 
إلى اقصاء اجملتمعات وإلهائها عّما يدور 
في  وتهيامها  الســلطة،  كواليس  في 

أمور حياتية كفيلة لتحقيق الغرض.

اخلامتة
وفي ختــام الرحلة املنوعــة في عقول 
املفكرين يخلص الباحث إلى أن احلديث 
عن نهاية وشيكة تهّدد اجلنس البشري 
أصبح هاجســاً تتلقاه الثقافة العاملية 
بأشكال وصور متباينة، إال أنه ممّا ال شك 
فيه أن حضوره صار واقعا ملموسا أجبر 
اختــالف تخصصاتهم  العلمــاء على 
السياسّية واالقتصادية والبايلوجية أن 
يقدموا ســيناريو محّددا لهذه النهاية، 
لم تعد فكرة هــذا املوضوع حكرا على 
ذوي التخصصــات الذيــن يجهدون أّيا 
جهد فــي البحث عن األدلــة حتذيرا ممّا 
ســتؤول إليه األمور، لم يعد هو كذلك 
قطعا، فقد جنحــت هوليوود في تقدمي 
املوضوع بصورة شائقة، واتخذ الروائّيون 
منــه أمنوذجــاً معاصــراً فــي تصوير 

املستقبل.

الطبيعة  )تفاعــل  يحتضر  *العالــم 
البشــرية مع تطورات العصر احلديث( 
، د. عدنان داود، فضاءات الفن النشــر 

والتوزيع، بغداد، 2022م.

متابعة ـ الصباح الجديد:

صــدر للباحث الدكتــور )عدنــان داود( 
]العالم يحتضر/ تفاعل  بـ  كتاباً، عنونه 
الطبيعة البشــرية مع تطورات العصر 
تنــاول فيــه موضوعة تس  احلديــث[، 
مستقبل احلياة البشــرية على كوكبنا 
رؤى ملفكرين  األخضر، وقد طــرح فيــه 
وفالســفة انشــغلوا مبا يتهدد الوجود 
االنساني، ويتســبب له باالنقراض، وقد 
ناقــش الدكتــور األفــكار اخملتلفة في 
هذا املســار، ولم يكن متزمتاً أو منحازاً 

لطروحات دون أخرى.. 

متهيد
 يــرى الباحث أن فكرة االنهيــار لم تُعْد 
محصــورة في مجتمع معــني، أو ثقافة 
بعينها، فلم تعد التقسيمات اجلغرافية 
داّلة على خصوصيــة، وكذلك تراجعت 
أهميــة البعــد التاريخي أمــام موجة 
العوملة، بل تعّداها إلى أزمة وجودية تعلن 
صراحة التشظي الطاحن الذي يعيشه 
اإلنســان، ونتيجة لهــذا الربط القهري 
الذي ربط اجملتمعات بســبب شــبكات 
اجملتمعات  اختالف  جعلت  التي  التواصل 
ما هو إاّل تلّون سطحي يخفي في بنيته 
العميقة أواصر ربــط  تقوم على عوملة 
وتقويض  مســتمرة  إذابة  إلى  تســعى 
للمراكز، وترك اجملــال ملنظمات طفيلية 
ترسي سفنها أينما تشاء وكيفما تشاء.

أفكار ورؤى
يتحــّدث العلماء كثيرا فــي في العصر 
احلديث عن خطر إفســاد الكوكب، وعن 
تدّني الثقافات وغلبة الصفة التدميرية 
في البشر، والبشــر ال ينتجون ما يدعم 
البقــاء؛ ألّن مــا وصلوا إليــه في ميدان 
العلم واالكتشــاف يفوق قدرتهم على 
حتّمله، ويفــوق قدرتهم علــى توظيفه 

إنسانّيا.
وحجم الضرر لن يتقّيد برقعة جغرافية 
محّددة، بل سيتسع ليشمل العالم، إذًا، 
ال يكن أْن نســتبعد اخلطر ونحن نعيش 
كّل يوم في نزاعــات جديدة من الثقافة 

إلى املعتقد.
يبدو أن شــبح الزوال احملتــوم يحوم فوق 

تفاعل الطبيعة البشرية مع تطورات العصر الحديث

مؤشرات نهاية العالم في »العالم يحتضر«*

يتحدّث العلماء كثيرا في 
العصر الحديث عن خطر إفساد 
الكوكب، وعن تدنّي الثقافات 

وغلبة الصفة التدميرية في 
البشر، والبشر ال ينتجون ما 

يدعم البقاء؛ ألّن ما وصلوا إليه 
في ميدان العلم واالكتشاف 
يفوق قدرتهم على تحمّله، 

ويفوق قدرتهم على توظيفه 
إنسانيّا.

وحجم الضرر لن يتقيّد برقعة 
جغرافية محدّدة، بل سيتسع 

ليشمل العالم، إًذا، ال يمكن 
أْن نستبعد الخطر ونحن نعيش 

كّل يوم في نزاعات جديدة من 
الثقافة إلى المعتقد

شعرنص

مسرح

عدنان الفضلي

)1(
إيغــاالً في املضي الى أوروك، مســحت من 
ذهني شكل السفن .. الصحراء أكثر حناناً 
من البحر، والوصول الى املدن القدية، أيضاً 
بحاجــة الى جــواز الســفر .. الفينيقيون 
يعشقون  اولئك   .. الســومريني  اليشبهون 
الغرق في أعماق البحار، وهؤالء لديهم هّوس 
بغمس أرجلهم في الرمل، وأنا سومري .. لذا 
سأركب سفينة صحراء واطئة، حتى أالمس 

بقدمي الرمل، قبل الوصول الى أوروك.

)2(
أحمر الشفاه الذي تستخدمه نساء أوروك، 
ليس أحمر، لكــن كثيرات منهّن ال يجادلّن 
النص السومري، فيمنحّن مزّوق شفاههّن 
لقــب األحمــر، حتــى وأن لم حتمــر تلك 
الشــفاه، واألحمر السومري ليس سوى دم 
ينزف من شفاه الصغيرات، عندما يحلمن 
بامتصاص ريق رجــل قادم من خارج أوروك، 
نعم بعض الصغيرات الســومريات يجدن 
بنوع من العهر .. بعض التسلية، رغم انهّن 
بال أعضاء تناســلية، ومعظم الذين ولدوا 
فــي أوروك، أجنبتهم أمهاتهم من اخلاصرة، 
خرجوا  اولئــك  املتطرفني،  املتدينــني  عدا 
للحياة من أرداف أمهاتهم، لذلك لم يكن 
هناك لــون أحمر يصاحب الــوالدة، وليس 

هناك أحمر شفاه في صالونات أوروك، فهو 
في احلقيقة، أزرق كلون بحر الفينيقيني، او 

أصفر كرمال أوروك.

)3(
الســومريون يرتــادون احلانــات املغلقــة، 
نوافذهــم ال تطــّل على بحــر أو حديقة، 
على عكس الفينيقيني، أولئك اليحتسون 
اخلمــر بغياب البحــر أو اجلنائــن املعّتقة، 
وبالتالــي .. الســومريون يســتدلون على 
األبواب بسهولة، عكس الفينيقيني، الذين 
اليفرقــون بني الباب والنافــذة .. فكالهما 
يؤديان الى البحر واحلدائق، فيما تؤدي أبواب 
احلانات السومرية الى الهاوية املؤدية لرمل 

أوروك.

عقيل هاشم*
املســرح احلديث في أوج جتاربه راح يستضيف 
أنواعــاً مــن الفنون شــّتى، يســتعير أدواته، 
ويســترفد جتاربــه، و يســتلهم طرائقــه في 
الصياغة والتعبير، متجاوزة تلك األعمال بذلك، 

أسطورة »نقاء اجلنس« و«هوّية الّنوع«. 
وهنا ترافدت األطراف املتحــاورة وتبادلت  التأثر 
والتأثير. املسرح في صياغة خطابه قد استلهم 
طرائقه في تصريف الكالم وتأسيس الرمز، هذه 
الفاعلية أعطته قدرة على أن ينفتح على آفاق 

داللّية وجمالّية جديدة. 
فقــراءة متأّنيــة لهــذا العمل يكشــف عن 
والسينما،  والتشــكيل  املوسيقى  تراسله مع 
إذ اســتعارت من الفّن الّسابع أساليب )القطع 
والكــوالج(، كما  واإللصاق  واملونتــاج  والوصل 
تكشــف عن تفاعلها مــع الرســم » االلوان 
-االزرق/ االحمر«، وقد استعارت منه لعبة الضوء 

والظالم، والنور والظل .
إن مســاحة من الوعــي والثقافــة والتواصل 
اجلمالي، لهو املؤســس على باصــرة تتأمل ما 
حولهــا، هي بعض عدة اإلبــداع التي ال مناص 
منهــا لكل كاتــب متنور، ليحقــق غاياته في 
الرؤية والبعد الفنــي اخملبر عنه، وذلك كله أفق 
لتالقي الفنون وتالقحها واتساق كينونتها وفي 
حضورها اإلبداعي الــذي تذهب منه إلى حيث 

تشكلها األجناسي اخلاص.
بهذا الفهــم التنويري وبالصــادح من التوهج 
الذي يسكن روح املسرحي املثقف، وبعني اخملرج، 
ومهارة التشــكيلي  في رسم وتكومي معمارية 

تلك التعالقات اجلمالية  الراقية.
 موضــوع توظيف  »انتروبيــا« في هذا العمل 
قــد انفتحت عوالم املســرح  بفعل التجريب 
والتطــور اخلطــاب الســمعي بصريــا. ومن 
خالل التعالقات النصية واألجناســية حصل 
هــذا التنافذ والتخادم  بــني تداولية الفنون - 
املوسيقى واللون وما انطوت عليه من ممكنات 
فن التمثيــل اإليائــي  وخيال الظــل، حيث 
اســتعارت هذه الصور الدرامية  روح مختلف 
تقنيات وأســاليب هذه الفنــون، وقد توقفت 
عندما أضفاه كل فن من الفنون املســتهدفة 
من وظيفة جمالية أثــرت على معمار العرض 

وعلى أبعادها التركيبية والداللية.
ولم تعد األعمال املســرحية املعاصرة أعماالً 
إلى  املقاومــة واحملاججة  تنتفي فيها اجلوانب 

جانب اجلمالية والفنية، كما أبان ذلك في عمل 
الكاتب واخملرج علي العبادي وفي أغلب أعماله 
على وجه اخلصوص. وكذلك لم يعد من املمكن 
تصور تلــك األعمال مبنأى عمــا نتحدث عنه 
والتــي ال تخرج عن ثالوث )القبح والســخرية 
وازدراء احلدث(، وألنه صاحب مشــروع استباح 
لنفسه مساحات جديدة جتعل من سلوكيات 
»املقدس االجتماعي والسلطوي مدخال لفهم 
مايقدم للمســرح، وعلى سبيل املثل ال احلصر 
في نصوصه »مرحاض- مقبرة –تفو – انتروبيا«.
املــامي خيال الظل - مــن املعروف  قــد ارتبط 
هذا النهج باملفاهيم النفســية واالجتماعية 
والفلســفية واجلمالية بنية معرفية وبهوية 
شــمولية ووجود فني داللي تأملــي، وهو من 
الفنــون احلداثوية التي ارتكــز عليها الكاتب 
واخملرج علي العبادي في تقدمي عرض »انتروبيا«، 
معتمــداً على لغة الظل؛ كونهــا »لغة فكر 
وحركة وجســد وإيقاع وضوء وظالم«، ليحقق 
االندهاش عبر حتقيــق عناصر إبداعية تحورت 
في التعبير عن الواقع بوعــي التمثيل وجودة 
الفكر وإتقان العمــل اإلخراجي ودقة التقنية 

الرقمية.
وإن »انتروبيا« الذي وســمه به العرض كأسم، 
فهي تعني عالم الفوضى، وفي تصريح املرتقى 
الفني، يراها احتجاجاً على املتغير السياســي 
واالجتماعــي والثقافي. وإن هــذا العرض يعد 
كتابة في بســالة اجلســد، وفي وعي حريته 
العميقة، يســعى من خاللــه الكاتب واخملرج 
)العبــادي( للنبش في ذاتوية اجلســد بوصفه 
واالســتقراء مكنونات هذا  واملعنــى،  الهوية 
اجلســد عبر حجاجيــة اخلطاب في الســياق 
الثيمي، عبر توظيف مفهوم املنظور وتبئيراته 

فــي جتلية عالئق عــادة ما يقترحهــا املنظور  
مقابل تعويض لواقع مهزوم واستالبي، وكذلك 
عبــر التعاطي اإلشــكالي مع أزمــات احلرية 
وااليديولوجيا والدوغمــا الفكرية والدينية، إذ 
تكون الكتابة أفعال اجلسد هي اللعبة اخلارقة 
التي اســتغرقها الكاتب واخملرج لكي يتلمس 

حريتها وقلقها .
وختاماً، إن املشــتغلني في هذا العرض حسب 
ترســيمة »الفولدر« جاءت على النحو التالي: 
األداء الظلي للمبدعني: إبراهيم العكيلي، علي 
العبادي، علي هادي الفتالوي، والتقانة الرقمية: 
سعد حسني، واإلدارة املسرحية: علي الفتالوي، 

احمد خضير الربيعي، مسلم اجلبوري.
أقول هي خطوة متقدمة مــن مركز »باهرون 
وملتقى خــان النخيلة« في تقدمي هذا العمل، 
ادهاشــي جتريبي  »انتروبيا« عمل  مســرحية 
استثمر الفضاء البصري معتمداً على تعددية 

التأويل في عوالم االحتجاج الفكري.
ولتحقيــق هذه املــآرب اختــار الكاتب واخملرج 
هــذه األدوار الذي تؤديها شــخصيات بعينها 
باســتمتاع، رمبا ألنــه أقرب إلى شــخصياتنا 
الطبيعيــة . التي تتطلب منهــا اللعب على 
مشــاعر املتلقي فــي حتريك العمــل الفني 
هذا  جسد  متسلسلة.وقد  جمالية  بانتقاالت 
األداء التمثيلــي، للمواقــف  بحرفية العارف 

بعمله . خال من أي انفعال،
أما مفردات هذا العمل جاءت متوالية حكائية  
ممســرحة: االنتخابات – خط احمــر -طفولة 
سبايكر -لعبة املنضدة -املتحف - الدوران في 

حلقة مفرغة.

* كاتب عراقي

مبين خشاني*
1

لَُغتي سخيٌة
ولَِساني عنيٌد
أْسَتطيُع اآلن

َمْنَحَك عشرَ كلماٍت تَعني خسارة
وأكشــُف لَك إمعاَن اللغــِة في بياِن 

املأساة
لكّني ال أعرِف كيَف أقوُل إنَني أخَسرْ. 

2
يَُشُقها نَْهران

بينما تَْكُتُب على َشَفتيَك الَعَطش،
هذه األرُض شربْت ماَء املوِت

وال تنبُت َفوقها ِسوى الُقبور.

3
آخر الليِل

أوُل الفجرِ
نقطُة تبادِل النوايا،

بأي لوٍن َستكتسي األفعاُل
حني يفقُد النهارُ وضوحه؟

4
دائِماً

تُخِبرنا َحركُة األشجارِ
بقدوِم الَعاِصفة،

وتُخِبرنا
األوراُق املَتساقطُة
بفداحِة أاّل نَْنتبه.

5
ُمْستريٌح

في نهارٍ َقانِط،
ال يُزِْعجني

ِسوى نُباح األمِل.

6
بَْعد اآلن

سأهمُل إشاراِت الطريق،
لَن يَُقودَني إلى النجاة
سوى خطوٍة َساهية.

7
َحنَي مَندُح ِخّفَة الدَخاِن

َعلينا أاّل نَْنَسى
رَشاَقَة الرَمادِ

ِفي النهايَة ِكالُهما
ِمن نارٍ واِحدة.

8
بُكائي احمُلَنَُّط

في صورٍة َقديَة،
ال أذُْكُر ِمنه

سوى ِملِْح الدُموع.

9
ُعصفورٌ بِالَيد

وَعَشرٌة َعلى الشَجرَة،
َعَشرُة َعَصافير بالَيد

َشَجرٌة وعَصاِفيرها بِالَيد...
ما قيمُة ذلِك ما دامت اليُد مغلولة؟

10
ُسؤاٌل َعلى فِم َماٍء
يَْجرِي في الذاِكرة،

ِمن أّي نِْسياٍن
يَِجيء َهذا العَطْش؟

* شاعر من العراق

ُسؤاٌل على فِم ماءجنائن معّتقة ..!!

التعالقات األجناسية في مسرحية »انتروبيا«
عمل إدهاشي تجريبي إستثمَر الموسيقى والتشكيل والسينما

غالف الكتاب

من اعمال الفنانة نوال السعدون
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
صنَع طائرته اخلاصة خالل 1500 ساعة

على الرغم مما تســببت به جائحة كورونا وحالة احلجر الصحي 
من متاعب نفســية للبعــض، إال أن هناك من اســتفاد منها 
واستثمرها بشــكل نافع.ومن بني الذين اســتغلوا فترة احلجر 
الصحي التي فرضت بسبب تفشي كوفيد19- حول العالم، رجل 
من والية كيراال الهندية، اســمه أشوك اليشيريل ثاماراكشان، 

متكن من بناء طائرة ليسافر على متنها في جميع أنحاء أوروبا.
واستغرق العمل على الطائرة التي صنعها أشوك 1500 ساعة، 
وأنفق عليها حوالي 140 ألف يورو، وفق ما ذكرت صحيفة “إنديان 

إكسبريس” الهندية.
وبدأ أشوك وزوجته أبهيالشــا دوبي في توفير املال خالل اإلغالق 
األول لكورونــا، من أجل بناء الطائرة التي صنعها الزوج في كوخ 

صغير بحديقة منزله.
ونقلــت صحيفة “إنديان إكســبريس” عن أشــوك الذي ميتلك 
رخصة للطيران قوله: “إن األمر أشــبه بامتالك لعبة جديدة، إال 

أنها أكثر إثارة”.
جدير بالذكر أن عائلة أشوك متكنت من القيام بأول رحلة طيران 
بطائرتهــم اخلاصة إلى نيوكواي بإجنلترا، في يناير من هذا العام، 

وزار بعد ذلك عددا من الوجهات في القارة العجوز.

الفراولة حتارب الزهامير
شــجعت دراسة جديدة على تناول فاكهة الفراولة، خاصة كبار 
السن، بعدما اكتشــفت قدرتها على التقليل من االلتهاب من 

الدماغ، واحلد من فرص اإلصابة مبرض الزهامير.
وقال فريق الدراســة، الذي قاده باحثون فــي جامعة راش بوالية 
إلينــوي األميركيــة، إن البالغني من العمر 65 عامــا فما أكثر، 
ويتناولــون الفراولة بشــكل منتظم، لديهم نســبة أقل من 
بروتينــات »تاو« في أدمغتهم، مما قد يؤدي إلى اإلصابة مبرض مثل 

الزهامير، في حال كانت هناك نسبة أكبر.
والفراولة من أهم مصادر مــادة بيالنغونيدين، التي يعتقد أنها 
من مضادات االلتهابات، وميكــن العثور على هذه املادة أيضا في 

التوت والفجل والفاصولياء والبرقوق.
ونشرت الدراسة في دورية »مرض الزهامير«، وقال الباحثون فيها 
إنهم بحثوا في حاالت 575 مريضا متوفيا، مبتوســط أعمار يبلغ 

91 عاما، ولم يكن أحد منهم يعاني من الزهامير.
واستمرت الدراسة ملدة 20 عاما قبل وفاة املشاركني، حيث كانوا 

يدونون في استطالع سنوي نظامهم الغذائي الذي يتبعونه.

مدينة تستقبل املشّردين مع
حيواناتهم األليفة في مالجئها 

توّصلت مدينة صغيرة في جنوب البرازيل إلى وسيلة جلذب عدد 
أكبر من املشــردين إلى مالجئها خالل ليالي الشتاء الباردة وهي 

استقبال حيواناتهم األليفة أيضاً.
وقالت فابيان تومازي بوربا، املسؤولة اخلاصة لرعاية احليوان مبدينة 
ر عدد سكانها بنحو 348 ألف نسمة، في والية  كانواس، التي يُقدَّ
ريو جراندي دو ســول، أّن املدينة أدركت أّن كثيرين مِمّن يعيشــون 
في الشــوارع يتجّنبون اإلقامة في مالجئ املدينة األربعة عشر 
خالل فصل الشــتاء احلالي في نصف الكرة اجلنوبي بسبب عدم 

استقبال املالجئ حليواناتهم األليفة.
وقالت: »في كثير من األحيان يفّضلون عدم البقاء في ملجأ حتى 

ال يتركوا حيواناتهم األليفة«.
وبهذه الطريقة، ميكن للمشردين وحيواناتهم األليفة اآلن النوم 
حتت ســقف واحد وإيجاد مأوى يقيهم درجات احلرارة املنخفضة 
في مرافق مدرســة ال سال ساو باولو، التي ميكن أن تستوعب ما 

يصل إلى 150 شخصاً يومياً.

اعداد - زينب الحسني:

اعتاد عدد كبير من األشخاص إعادة 
مــلء زجاجات املياه البالســتيكية 
مرات عدة خالل فصل الصيف ،لكن 
العادة لها أضــرار كبيرة على  هذه 
صحة النســاء والرجــال واألطفال.

دراســة حديثــة توصلــت ، إلى أن 
الفيروســات اخلطيرة ميكن أن تظل 
معدية ملــدة تصل إلــى 3 أيام في 
»التنــزه« على  امليــاه، عن طريــق 
اخر كشفت  البالستيك. من جانب 
للمواد  التعرض  أن  دراســة حديثة، 
في صناعة  تدخل  التي  الكيميائية 
زجاجات املياه البالستيكية ميكن أن 
يسبب الربو عند تعرض األجنة لها 

داخل الرحم .
ومت العثور على الفيروســات املعوية 
التي تسبب اإلســهال واضطرابات 
املعــدة، مثل فيــروس الروتــا، في 
املاء عــن طريق االلتصــاق باللدائن 

الدقيقة.
ووجد باحثو جامعة »ستيرلنغ« أنها 
ما تــزال معدية، وتشــكل مخاطر 

صحية محتملة.
كويليام،  ريتشارد  البروفيسور  وقال 
الرئيســي في املشــروع  الباحــث 
في جامعــة ســتيرلنغ: »وجدنا أن 
الفيروسات ميكن أن تلتصق باللدائن 
الدقيقة وهذا يســمح لها بالبقاء 
علــى قيد احلياة في املــاء ملدة ثالثة 

أيام، ورمبا لفترة أطول«.
وخلصــت النتائج، إلــى أن اللدائن 
العوامل  بنقل  ســاهمت  الدقيقة 

املمرضة في البيئة، بشكل كبير.
وقال كويليام إن »فترة 3 أيام كافية 
النتقال املواد البالســتيكية احململة 
بالفيروسات، من أعمال معاجلة مياه 

الصرف الصحي إلى الشاطئ«.
وأضــاف: »حتى لو كانــت محطة 

الصحي  الصــرف  ميــاه  معاجلــة 
تبذل كل ما في وســعها لتنظيف 
مخلفات الصرف الصحي، فإن املياه 
التــي يتم تصريفها ال تــزال حتتوي 
علــى جزيئات بالســتيكية دقيقة، 
والتــي يتــم نقلها بعــد ذلك إلى 
أســفل النهر، ثم املصــب وتنتهي 

على الشاطئ«.
اجلزيئــات  هــذه  أن  إلــى  ولفــت 
بحيث  جدا  صغيرة  البالســتيكية 
الســباحون،  يبتلعهــا  أن  ميكــن 
موضحــاً: »إذا كانت هــذه األجزاء 
الصغيــرة مــن اللدائــن الدقيقة 
مســببات  قبل  مــن  مســتعمرة 
األمراض البشــرية، فقد يكون ذلك 

خطرا صحيا كبيرا«.
وأكمــل كويليــام قائــالً: »ميكــن 
تلتصــق  أن  أيضــا  للفيروســات 
باألســطح الطبيعية فــي البيئة، 

يستمر  البالســتيكي  التلوث  لكن 
لفترة أطول بكثير من تلك املواد«.

وبينت دراســة أخرى ميكن أن حتتوي 
زجاجــات املياه البالســتيكية على 
 Bisphenol كميــات ضئيلــة مــن
A (BPA( ، وهــي مــادة كيميائيــة 
اصطناعيــة قد تتداخــل مع نظام 
رســائل الهرمونــات الطبيعية في 

اجلسم. 
ميكن أن تتسرب مواد كيميائية ضارة 
من زجاجات املياه البالستيكية املعاد 
التآكل  اســتخدامها وتزداد بسبب 
ويزيد من  الغســيل  أثناء  االعتيادي 
فرصة تســرب املواد الكيميائية من 
الشــقوق الصغيرة والشقوق التي 

تتشكل في احلاويات مبرور الوقت. 
ووفًقا ملركز أبحاث وسياسات البيئة 
في كاليفورنيا مت ربط BPA بسرطان 
الثدي والرحم وزيادة خطر اإلجهاض 

هرمــون  مســتويات  وانخفــاض 
التستوســتيرون املعروف بـ هرمون 

الذكورة لدى الرجال.
ميكــن أن يتســبب BPA في إحداث 
فوضى في أنظمــة األطفال وخلل 
فى منوهــم ويتفق معظــم اخلبراء 
علــى أن كميــة BPA التي ميكن أن 
تتســرب إلى املشــروبات من خالل 
املناولــة العادية رمبــا تكون صغيرة 
جًدا، ومع ذلك وهناك مخاوف بشأن 
اجلرعات  لهــذه  التراكمي  التأثيــر 

الصغيرة مبرور الوقت.
ينصح األطباء بعدم إعادة استخدام 
من  البالســتيكية  املياه  زجاجــات 
النــوع رقم 1 حيــث إنها مصنوعة 
مثل  تيريفثاليت  إيثيلني  البولي  من 
معظــم زجاجــات امليــاه والصودا 
والعصير التي ميكن التخلص منها. 
قد تكــون هــذه الزجاجــات آمنة 

لالســتخدام ملرة واحدة ولكن يجب 
جتنب إعادة استخدام زجاجات املياه 
البالســتيكية وتشير الدراسات أنه 
تتسرب منها فى بعض األحيان مادة 
باملياه لذا البد من  مسرطنة ومتتزج 

االبتعاد عنها.
مــن جانب اخر كشــفت دراســة 
للمــواد  التعــرض  أن  حديثــة، 
في صناعة  تدخل  التي  الكيميائية 
زجاجات املياه البالستيكية ميكن أن 
يسبب الربو عند تعرض األجنة لها 

داخل الرحم.
 A بيســفينول  مــادة  أن  وتبــني 
الكيميائيــة تدخــل فــي صناعة 
أوانــي وزجاجات الطعام والشــراب 
البالستيكية لتجعلها أكثر صالبة 
وصعبة الكســر، حســبما نشرت 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ويرتبــط التعرض لهــذه املادة فترة 

طويلة بضعف اخلصوبة وزيادة فرص 
اإلصابة بسرطان الثدي والبروستاتا، 
املوجودة  الهرمونات  تؤثر على  حيث 
في اجلســم، أما اآلن، فقد كشــف 
الباحثــون أن هذه املــادة تؤثر أيًضا 

على اجلهاز التنفسي لألجنة.
وأخذ القائمون على الدراسة عينات 
بول ألكثــر من 3000 امــرأة حامل، 
بيانات  وبعد عدة ســنوات، جمعوا 

بشأن صحة أطفالهن.
 90% أن  الدراســة،  نتائج  وكشفت 
من األمهات ظهر فــي عينة البول 
لديهم مادة بيسفينول A أثناء فترة 

احلمل.
وكلما زاد تركيز هذه املادة، زادت فرص 
إصابــة األطفال اإلناث مبشــكالت 
اجلهاز التنفســي والربــو والصفير 

بنسبة 13%.
وقالت أليســيا أبليان، املؤلف األول 
للدراســة: »تســير دراســتنا على 
املنوال نفســه للدراسات السابقة، 
حيث أوضحت أن مادة بيســفينول 
A لهــا تأثير ســلبي علــى اجلهاز 

التنفسي في مرحلة الطفولة«.
هذا  أن  »نعتقــد  أيليــان:  وأضافت 
التأثيــر يحــدث من خــالل انتقال 
تلك املــادة الكيميائيــة إلى اجلنني 
عبر املشــيمة، ثم تدخــل للجهاز 
التنفســي واملناعي أثناء تطور ومنو 

اجلنني«.
ولوحظ وجود مادة بيسفينول A في 
حليب األم أيًضا، ومن ثم تنتقل إلى 

الرضع بسهولة.
وتعد مادة بيسفينول A ممنوعة من 
االســتخدام في أوروبا في زجاجات 
لألطفال،  خصيًصا  املصنوعة  املياه 
وكانــت فرنســا قد اتخــذت تلك 
اســتعمال  ومنعت  مبكرًا  اخلطوة 
هذه املادة في جميع األواني والعلب 
للطعــام  مخصــص  شــيء  وأي 

والشراب.

متابعة ـ الصباح الجديد:

من املقرر أن يتقــدم أحد أعضاء 
النواب املصري، مبشــروع  مجلس 
قانون جديد الــى اجمللس، يقضي 
بســجن الزوج الــذي يبيع ذهب 

زوجته من دون رضاها.
»برملانــي«  لصحيفــة  ووفقــا 
املصريــة، فــإن النائــب محمود 
عصام، يعد مشــروع قانون جديد 
مجلس  رئيس  إلى  به  ســيتقدم 
النواب، بشــأن حماية حقوق كال 
الزوجني بخصــوص بنود القائمة 

مــن منقــوالت وذهــب وتنظيم 
اســتعادتها في حــاالت الطالق 

واخللع.
وأوضح النائــب عصام أن الهدف 
مــن القانون هــو تنظيم قضية 
تنظيما  الزوجية  منقوالت  قائمة 
متوازنا بني طرفي العالقة ويعطى 

كل منهمــا حقوقــه، مؤكدا أن 
القائمــة حــق من حقــوق املرأة 
أوجبه الشرع على الرجل وجعله 

جزًءا متمما للمهر.
املشــروع  أن  إلى  وأشــار عصام، 
يقضــي بإلــزام توثيــق قائمــة 
مبصلحــة  الزوجيــة  منقــوالت 

الشهر العقارى، على غرار العقد 
املشــهر، وإدراج كل مــا قــام به 
الزوج من جتهيز مبنقوالت باعتباره 
جزءا من املهــر، وكذلك إدراج كل 
ما قامــت به الزوجــة من جتهيز 

مبنقوالت على حسابها اخلاص.
أن مشــروع  النائب عصام،  وأكد 

على  التشــديد  يتضمن  القانون 
الذهبية  احللي  يستخدم  الذى  أن 
هي الزوجة وليس الزوج، وأن سلب 
الذهب  من  زوجتــه  الرجل حيازة 
خيانة  وليس  ســرقة  جرمية  يعد 
أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون 

العقوبات باحلبس ثالث سنوات.

أضرار خطيرة إلعادة ملء قناني المياه البالستيكية

مصر تبحث سجن الزوج في حال بيعه الذهب من دون توافق

تتسرب منها أحيانًا مادة مسرطنة..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

أربيل ـ الصباح الجديد:
داخل ســوق القيصرية في مدينة 
كوردســتان،  إقليم  عاصمة  أربيل 
إلــى  املطــارق  أصــوات  تقــودك 
مجموعة مــن احملــال، إنها محال 
األعمال الشعبية اليدوية مع تنوع 
البضائع وأشــكالها التراثية جتذب 

الناظر القتنائها.
عصام حســني )32 عامــا( يعمل 
في هذه الســوق، قــال »أصنع هنا 
املنزلية  واملســتلزمات  األغــراض 
ومراجيح  كالغرابيل  اخلشــب  من 
إضافة  وغيرها،  واملعالــق  األطفال 
إلــى آالت الدف التي تلقــى رواجاً 

جيداً هذه األيام«.
وورث حســني، هذا احملــل عن والده 
الراحل، الذي ورثــه عن جده، مردفاً 
بالقول: »على الرغم من أنني أملك 
شــهادة جامعية إلى أنني لم أرض 
بتــرك مهنــة والدي التــي علمنا 

عليها منذ الصغر«.
الشــعبية  املهن  وباتــت محــال 
اليدويــة قليلة في أســواق أربيل 
مقارنــة باملاضــي، وذلك بســبب 

حداثــة منــط احليــاة والتطور في 
يبيعونها،  التــي  املنتجات  صناعة 
إضافة إلى زحــف العديد من احملال 
األخــرى عليهــا، حتــى أصبحت 

معدودة في السوق.
مــن جانبه، قــال زهير جبــار )55 
عاما(، أن »هذه السوق كانت مليئة 
بأصحاب محال املهن اليدوية سابقاً 
حيث كانت مصنعــاً ألنواع كثيرة 
التراثيات واملستلزمات املنزلية،  من 
لكن  املوسيقية،  اآلالت  إلى  إضافة 
العديد منهم أغلق محاله بسبب 

فضالً  عليهــا،  اإلقبال  انخفــاض 
البضائع  اعتماد الســوق على  عن 
الكثيرون  يفضلها  التي  املستوردة 

لرخص أسعارها«.
وأضاف جبار، أن »هذه املهن اليدوية 
مــن املمكن أن تندثر في ســنوات 
عدة، بسبب التطور احلاصل وتراجع 
اســتخدام هذه  إلى  الناس  حاجة 
الوقت  املنزلية فــي  املســتلزمات 

احلالي«.
ويعد إقبال السياح على هذه احملال 
أحد األســباب الرئيسة لبقاء هذه 

املهنة، فالناس من مختلف مناطق 
يرتادون  األخــرى  والــدول  العــراق 
هذه احملــال القتناء أغــراض تكون 
أربيل  ذكرى جميلة لزيارتهــم إلى 

وأسواقها الشعبية.
وعّما تقدم، رأى كرمي الساعدي )44 
عامــا( وهو من محافظة واســط 
جنوبي العــراق، أن »زيارة هذه احملال 
في ســوق أربيل من ضمن أولويات 
الســياح، رغم أن أعدادها محدودة 
لكنها تعطي منظراً رائعاً للسوق«.

قالت ســجى سمير،  من جهتها، 
)من بغــداد( إن »هذه األغراض التي 
يتم صناعتها هنــا مازالت مهمة 
في البيــت ، صحيــح أن بعضها 
لم يعد يُســتخدم لكــن اقتناءها 
أمر جميل، لتذكر بأســلوب احلياة 

قدميا«.
وتخطــط دائــرة اآلثار فــي أربيل 
لتخصيص ميزانية لالهتمام بهذه 
بهدف  اليدويــة  الشــعبية  املهن 
متثل  كونها  االندثــار  من  حمايتها 
جزءاً مهماً مــن تاريخ وأصالة هذه 

املدينة وأهلها .

محالت المهن الشعبية تقاوم االندثار في أقدم أسواق أربيل
متابعة ـ الصباح الجديد:

توصلت دراسة جديدة إلى أن الكالب 
قد تكون قادرة على »الرؤية« بأنوفها 
إذ تتجنب الكالب العمياء االصطدام 

باألشياء من خالل أنوفها.
األطبــاء  مــن  فريــق  واكتشــف 
كورنيل  جلامعة  التابعني  البيطريني 
فــي نيويــورك، أن الرؤية والشــم 

مرتبطان بالفعل في أدمغة الكالب، 
وهــو األمر الذي ال يحــدث مع باقي 
أنــواع احليوانــات، بحســب موقع 

»سكاي نيوز« البريطاني. 
التصوير  فحوصــات  الفريق  وأجرى 
بالرنــني املغناطيســي علــى عدد 
الكالب من ســالالت مختلفة.  من 
وكتــب الباحثون في دراســتهم أن 

عن  كشــفت  الفحوصات  جميــع 
وجود »مســار« يربط بــني منطقة 
املعاجلة البصرية بالدماغ والبصيلة 
الشــمية. وأضافوا أن هذا املســار 
يتضمن أيضا جزء الدماغ املســؤول 
الســلوكية  االســتجابات  عــن 

والعاطفية.
وأكد الباحثون أن هذه النتائج تشير 

والرؤية عند الكالب  أن الشــم  إلى 
يعني  ممــا  ما،  بطريقة  متكامــالن 
أنها قد تســتخدم حاســة الشم 
لتحديد مكان األشياء التي ال تراها، 
موضحني أن هذا األمر مفيد بشكل 
خاص في حال معانــاة الكالب من 
مشــكلة فــي الرؤية أو فــي حال 

فقدانها بشكل كامل.

الرؤية عبر األنف.. سر جديد تنفرد به الكالب

متابعة ـ الصباح الجديد:
عدة  األغاني  تنسيق  مهنة  اجتذبت 
نساء ســعوديات في اآلونة األخيرة، 
وهي ظاهرة جديدة في اململكة، لم 
يكن من املمكــن توقع حدوثها قبل 

سنوات.
وتقف منســقة األغاني السعودية 
لني نايــف خلف منصــة التحكم 
ســماعات  واضعة  بهــا،  اخلاصــة 
حول رقبتها، منتقلة بسالســة بني 
أمام حشد  البوب وغيرها  موسيقى 
من خريجــي كليــات إدارة األعمال 

الذين يتناولون السوشي.
واملشــهد بعيد متاما عــن منصات 
أخــرى اعتلتها في أحــداث مهمة، 
كســباق اجلائزة الكبرى للفورموال 1 
في جدة وإكسبو 2020 في دبي، وهو 
ما ســاعد الفتاة البالغــة 26 عاما 
من العمر، واملعروفة باســم دي جي 
لني، على اكتساب شهرة في قطاع 

املوسيقى في اململكة.
ويشــكل األمــر تغييــرا مهما في 
إذ أصبح وجود منســقات  اململكة، 
اسطوانات، مشــهدا مألوفا نسبًيا 
في مــدن رئيســية كالرياض وجدة 

األكثر انفتاحا.
ورويــدا رويــدا، حتولــت منســقات 
االســطوانات مــن مجــرد هاويات 
في حفــالت خاصة إلــى محترفات 

يعتشن من هذه املهنة.
وقالت نايــف لوكالــة فرانس برس 
»الكثير  اســتراحة قصيــرة:  خالل 
من منســقات االســطوانات يخرج 
إلى العلن«، مضيفــة أن ذلك جعل 
اجلماهير »أكثــر ارتياحاً مبرور الوقت 
عند رؤيتهن على املســرح«. وأكدت 
أن: »األمر أســهل اآلن مما كان عليه« 

من قبل.
تطورين  وزميالتهــا  نايف  وجتســد 
رئيسيني في اململكة، أحدهما توفير 
فرص جديدة للمرأة، وثانيهما توسيع 
خيارات الترفيه، وخصوصا في قطاع 
املوســيقى الذي كان مهمشــاً في 

السابق.
وقــال محمــد نصار وهو منســق 
معروف  بارز  ســعودي  اســطوانات 
باســم »فينيل مود«، إن فكرة وجود 
منسقي اســطوانات في املناسبات 
العامة، وكذلك أن يكون عدد منهم 
نســاء، هو أمر »لم نكــن نتوقعه« 

حتى وقت قريب.
وأضاف: »نشــهد اآلن ظهــور املزيد 
منهن«، مشــيرا إلى أنها كانت في 
املاضــي »مجرد هوايــة للتعبير عن 
أنفســهن في غرف نومهن. أما اآلن 
فلديهــن منصات، وبات بوســعهن 
أن يتخذنها مهنــة. لذا فاألمر حقا 

رائع«.
تعرفــت نايــف للمــرة األولى على 
املوسيقى اإللكترونية بواسطة أحد 
أعمامها أثناء مراهقتها، وبدأت على 
الفور تتساءل إذا كان بوسعها حقا 

العمل كمنسقة أغاني.
وفيمــا كان أصدقاؤهــا يحلمــون 
مجاالت  في  التقليديــة  بالوظائف 
الطــب والتدريــس، أدركــت أنها ال 
ملواصلة  الكافــي  بالصبر  تتحلــى 
املســيرة الدراســية التي تتطلبها 

تلك املهن.
مواصلــة  أســتطيع  »ال  وقالــت: 
العمل  أحب  أنا  العلمي..  التحصيل 

ولست شخصا يحب الدراسة«.
األغاني  منســقات  عكــس  علــى 
فوري  بتأييد  نايف  حظيت  األخريات، 

من والديها وأشقائها الذين لم يبدوا 
املهنية  خطتها  بشــأن  مخاوف  أي 

غير التقليدية.
اعتراضات  تخطي  تطّلب  األمر  لكن 
بعض من ال يستسيغون األمر. وفي 
إحدى املناســبات قبل عدة سنوات، 
ظهر رجل في منتصف حفلة، قائال 
إن: »من غير املسموح لها« االلتحاق 
بهذا العمل، وســألها: »ملاذا تقومني 

به؟«.
جنحت شــكواه يومها في دفع نايف 
إلى االنسحاب، لكنها اليوم تشكك 
في إمــكان أن يتكرر هذا املشــهد 
»اآلن  وقالــت:  نفســها.  بالطريقة 
أراهن على أن الرجل نفسه، إذا رآني، 
ســيقف في الصفــوف األولى جملرد 

املشاهدة«.
وأدى ترشيحها لتنسيق االسطوانات 
في اجلناح السعودي في إكسبو دبي 
2020، على ســبيل املثال، إلى عرض 
موهبتهــا للمرة األولى أمام جمهور 

دولي.
لكــن عملها فــي الســعودية هو 
مصدر دخلها الرئيسي، كونها جتني 
ألف ريال سعودي في الساعة، بحد 

أدنى ثالث ساعات للحجز الواحد.
واجهت منسقات اسطوانات أخريات 
مزيدا مــن الرفض واملقاومــة أثناء 

انطالقهن في مسيرتهن املهنية.
فقد بدأت جلني البيشــي التي تقدم 
عرضها حتت اســم »بيردبيرســن«، 

جتربة تنسيق االسطوانات أثناء فترة 
جائحــة كوفيد19-. لكــن عائلتها 
رفضت األمر عندما أصبحت تتحدث 
عن احتــراف هذا العمــل، مفضلة 
أن تختار االبنة الشــابة مهنة أكثر 

تقليدية.
وقالت البيشي إن الفتاة في عائالت 
ســعودية عدة »إما أن تكوِن طبيبة 
»لذلك كان  وأضافت:  أو مهندسة«. 
من الصعب بالنسبة لي املضي في 

املوسيقى«.
لكنها مع ذلك متســكت بشغفها، 
وواظبت على تنسيق املوسيقى في 
حفالت خاصة، وغالبا ما كانت تضع 
ســماعاتها بينما يرقص أصدقاؤها 

حفاة األقدام حولها.
وحظيــت بجائزتها الكبيــرة العام 
لتنســيق  دُعيت  عندمــا  املاضــي 
األغاني في مهرجان »ميدل بيست« 
املوســيقي في الرياض، الذي اجتذب 
أكثر مــن 700 ألف مشــارك خالل 
أربعة أيام شــهدت حفالت لفنانني 
عرب وعامليني بينهم الفرنسي دافيد 

غيتا.
وكانت هــذه هي املــرة األولى التي 
تشــارك فيها مبهرجان بهذا احلجم، 
وتركتهــا التجربة »فخــورة حقا«. 
وقالت: »جاء أفراد عائلتي وشاهدوني 
على املســرح. كانــوا يرقصون وهم 

سعداء«.
وقالت كل من نايف والبيشي إنهما 
تعتقدان إّن منســقات االسطوانات 
في  أنفســهن  ســيثبنت  النســاء 

اململكة.
بالنسبة إلى نايف، تنجح منسقات 
اتقان  يستطعن  ألنهن  االسطوانات 
هذا العمــل أكثر من الرجال بفضل 
ميــزة رئيســية هــي قدرتهن على 
»قــراءة الناس« واختيار املوســيقى 
التي يرغبون في ســماعها، وهذا ما 
يجعل احلفلة ناجحة. لكن البيشي 
قالت: »موسيقاي ليست للنساء أو 

للرجال. إنها حملبي املوسيقى«. 

تنسيق األغاني.. سعوديات يقتحمن بجرأة عالم الموسيقى
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مدريد ـ وكاالت:

أعلــن نادي ريال سوســيداد عن 
 ،Socios.com مــع  شــراكة 
وهــي منصة البلوكشــن التي 
رياضية  منظمات  تســتخدمها 
كبــرى في جميع أنحــاء العالم 
للتفاعــل مع مشــجعيها، من 
املشــجعن  رمز  إطــاق  أجــل 

الرسمي اخلاص بالنادي.
سوسيداد  ريال  لعشاق  وستتاح 
فرصــة جديــدة للتواصــل مع 
االستطاعات  خال  من  ناديهم، 
اتخاذ  ميكنهم  حيث  والتصويت، 
وكذلك  النــادي،  بشــأن  قرارات 
املشاركة في السحوبات واجلوائز 
بالفريق،  تتعلــق  فريدة  لتجارب 
مثل اللعب في امللعب يوًما ما، أو 
حضور املباريات في صندوق كبار 
بعض  مقابلة  أو  الشــخصيات، 

جنوم الفريق.
وينضم سوســيداد إلــى أندية 
كــرة القدم الكبــرى في جميع 
التي تســتخدم  العالم  أنحــاء 
ورمــوز   3.0 الويــب  بالفعــل 
بشــكل  للتفاعل  املشــجعن، 
أوثق مــع جمهورهــا في جميع 
أنحاء العالم.. وسيتمكن عشاق 
ريال سوســيداد من عيش جتارب 
التي عاشها مشجعو  مثل تلك 
الشهر  نو  برشــلونة في كامب 

املاضي
ورمــوز املشــجعن هــي أصول 
رقميــة تتيح لعشــاق الرياضة 
إلــى خدمــة جديدة  الوصــول 
تقدمهــا فرقهــم املفضلة من 

 ،Socios.com تطبيــق  خــال 
في  املشــاركة  ميكنهم  حيــث 
التصويت  القــرارات من خــال 
وميكن  الرأي..  اســتطاعات  في 
االستمتاع  أيًضا  للمشــجعن 
الترويجية  والعروض  باخلصومات 
واختبــار  احلصــري،  واحملتــوى 
املشــجعن  ضــد  معرفتهــم 
اآلخرين في املباريات واملسابقات، 

والفوز مبجموعة من اجلوائز.

الرئيس  دريفوس،  ألكسندر  وقال 
 :Socios.com لـــ  التنفيــذي 
»نحن ســعداء بهذه الشــراكة 
ناد  ريــال سوســييداد، وهو  مع 
فــي مجتمعه،  بعمق  متجــذر 
الوقت صاحب  ولكن في نفــس 
رؤيــة عامليــة واضحــة وملتزم 
بتعزيز جتربة املشجعن من خال 

التكنولوجيا«.
وأضاف: »من خال هذه االتفاقية، 

نضيف بطًا جديــًدا من الليجا 
إلى عائلــة Socios.com، ونؤكد 
مرة أخرى ريادتنا في أفضل دوري 
العالم«.من جهته،  كرة قدم في 
قال جوكــن أبيريباي، رئيس نادي 
سوســيداد: »نواصل املنافســة 
بفضل شــراكات مثــل هذه مع 
Socios.com. من املهم أن يكون 
سوســيداد حاضرًا على منصة 
تتواجــد فيها األنديــة الكبيرة 

أو في  أوروبا  بالفعل، ســواء في 
العالم مستوى«.

في  التقــدم  »نواصــل  وتابــع: 
للرقمنة،  املســتمرة  عمليتنــا 
ونحاول أن نكــون مرجًعا ونصل 
إلى أســواق جديدة. إنها حقيقة 
أن التكنولوجيا تغير حياتنا وفي 
سوســيداد ال نريد أن نغفل عن 

ذلك«.
1 مــن جانــب اخــر، أعلــن نادي 

رافعة  برشــلونة، عــن تفعيــل 
اقتصادية جديدة بشكل رسمي.. 
بيان  الكتالوني، في  النــادي  وقال 
رســمي: »يعلن برشلونة عن بيع 
%24.5 مــن اســتوديوهات النادي 
 100 Socios.com مقابل  لشركة 

مليون يورو«.
البيع  »مت  برشــلونة:  بيان  وأضاف 
وفقا لتفويض اجلمعية العمومية 
ألعضاء النــادي، والتي عقدت في 
23 تشــرين األول املاضي«.وقــال 
برشلونة:  نادي  رئيس  البورتا  خوان 
امليتافيرس  تشــمل  »الصفقــة 
والعمات  الرقمية  واألرشــيفات 
الرقمية، وهي بيع نهائي ل24.5%«.
وكان برشــلونة قد بــاع %25 من 
من  التلفزيونــي  البــث  حقــوق 
املقبلة  ال25  األعوام  الليجا خال 
علــى مرحلتن لصالــح صندوق 
االســتثمارات )سيكس ستريت(. 
نلجأ  أال  »نتمنى  البورتــا:  وأوضح 
ملزيد من البيع، إنــه أمر اضطررنا 
إليه فــي وضع معن كــي ننقذ 
النــادي ونضم العبــن جدد وقد 
بات اخلطر حتت الســيطرة«.وأبرم 
املتحدة وكان  الواليات  االتفاق في 
هو الطريقة التي وجدها برشلونة 
كي ال تفــرض عليه رابطة الليجا 
تســجيل  دون  حتــول  معوقــات 

الصفقات اجلديدة.
يذكر أن برشــلونة استغل أموال 
الرافعات االقتصادية لشراء روبرت 
كوندي  وجــول  ليفاندوفســكي 
حصد  إلى  باإلضافــة  ورافينيــا، 
كيسي  )فرانك  اجملانية  الصفقات 
وأندرياس كريستينســن(، وجتديد 

عقد عثمان دميبلي.

برشلونة يفعل رافعة اقتصادية جديدة لتسجيل الصفقات

ريال سوسيداد يطرق باب رموز المشجعين
روما ـ وكاالت:

أكــد تقرير صحفي إيطالي، أنــه مت تغرمي روما 
والعبه نيكولو زانيولو، 4000 يورو لكل منهما، 
بســبب هتافات ضد التســيو خال احتفاالت 
التتويج بدوري املؤمتر.. وبحسب موقع »فوتبول 
إيطاليــا«، فقــد مت رصــد احلادث بعدســات 
الكاميرات، بينما كان موكب الفريق املكشوف 
يســير عبر شــوارع املدينــة بعد فــوز فريق 
العاصمــة بدوري املؤمتر األوروبي في نســخته 
األولــى.. وشــوهد زانيولو وهو يبــدأ الهتاف 
الهجومــي ضد التســيو ، وازداد األمر ســوءا 
امليكروفون، لذلك كان  من خال اســتخدامه 
مســموعا بوضوح.. وأضاف التقرير، أنه سيتم 
تغرمي زانيولو وروما مبلغ 4000 يورو، يتم دفعها 

ملؤسسة خيرية متعلقة بكرة القدم.

العواصم ـ وكاالت:
قّرر االحتاد اإلفريقي لكــرة القدم تأجيل اجلولة 
املقبلــة من تصفيــات أمم إفريقيــا املقررة في 
أيلول إلى موعد الحق إلفساح اجملال أمام الدول 
 FIFA اإلفريقية املتأهلة لنهائيات كأس العالم 
2022™.وجاء في املوقع الرســمي لاحتاد  قطر 
اإلفريقــي لكرة القــدم أّن اللجنــة التنفيذية 
صادقت على تعديــل روزنامة تصفيات كأس أمم 
إفريقيا 2023.. ومتّ نقل مباريات املرحلتن الثالثة 
والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 من أيلول 
2022 إلى أذار 2023.ز وستقام املرحلة اخلامسة 
في حزيران العام املقبل واملرحلة السادســة في 

أيلول 2023.

تغريم روما وزانيولو 
بسبب التسيو

الكاف يقرر تعديل 
موعد مباريات تصفيات 

أمم إفريقيا

ريال سوسيداد

نيويورك ـ وكاالت:
عادت العبــة التنس األميركية 
اخملضرمــة فينــوس ويليامــز، 
املتوجة بـ49 لقبا، للمنافســة 
في بطوالت الفــردي بعد نحو 
عام مــن آخر ظهور لها، لكنها 
ســقطت في الــدور األول من 
الكندية  أمام  واشنطن  بطولة 
ريبيــكا مارينو 6-4 و1-6 و6-4.. 
عاما(   42( فينــوس  تلعب  ولم 
منذ آب 2021، حينما شــاركت 
وخاضت  شيكاغو،  بطولة  في 
مســاء اإلثنن مباراتهــا أمام 
مارينــو، املصنفــة 111 عامليا، 
و53  ســاعة  استغرقت  والتي 
دقيقة، لتفشــل فــي التأهل 

للدور الرئيسي.
اخملضرمة،  األميركيــة  وأهدرت 
للجراند  ألقــاب  بـــ7  املتوجة 
ســام، تفوقها فــي اجملموعة 
وهي  لتنهيهــا   ،1-4 الثالثــة 
4-6 بعدمــا قلبــت  خاســرة 
مارينو الطاولة.. وعلى مستوى 
املنافســات، كانــت آخــر مرة 
تشارك فيها فينوس في مباراة 

مبنافســات الزوجي اخملتلط في 
بطولة وميبلدون األخيرة، حينما 
لعبــت مــع البريطاني جيمي 

موراي.
فوز  واشنطن  بطولة  وشهدت 
بيجوال،  جيســيكا  األميركية 

املرشــحة األولى، على حساب 
 2-6 بابتيست  هالي  مواطنتها 
الرومانية  انتصار  و6-2، وكذلك 
ســيمونا هاليــب، املرشــحة 
اإلســبانية  علــى  الثالثــة، 

كريستينا بوكسا 6-3 و5-7.

الدوحة ـ وكاالت:
لوســيل  اســتاد  سيشــهد 
كأس  لنهائــي  املســتضيف 
العالــم FIFA قطــر 2022™، 
مباراة كأس ســوبر لوسيل بن 
بطل الدوري الســعودي الهال 
 9 وبطل الــدوري املصــري في 
أيلول املقبــل.. وأعلنت اللجنة 
اجلهة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
مشاريع  تنفيذ  عن  املســؤولة 
البنيــة التحتية الســتضافة 
قطــر    FIFA العالــم  كأس 
٢٠٢٢™، أن استاد لوسيل، أكبر 
اســتادات البطولــة الثمانية، 
80 ألف  والذي يتسع ألكثر من 
مشــّجع، سيســتضيف هذه 

املباراة، علــى أن يعقبها حفل 
في  اجلديد  االستاد  غنائي.ويقع 
على  العصرية،  لوسيل  مدينة 
مســافة 15 كلم إلى الشمال 
من العاصمة القطرية الدوحة، 
ويستضيف مباريات في جميع 
مراحل منافسات مونديال قطر 
األرجنتن  مببــاراة  بداية   ،2022
والســعودية فــي 22 نوفمبر، 
وختاماً بنهائي البطولة يوم 18 
ديســمبر، تزامناً مع احتفاالت 

قطر باليوم الوطني.
ومــن املقرر اإلعــان الحقاً عن 
تفاصيــل تذاكر املبــاراة. وقال 
الذوادي، األمن  السيد حســن 
للمشاريع  العليا  للجنة  العام 

واإلرث: »متثــل هذه املناســبة 
احملطــة األخيرة في مســيرتنا 
نحو انطاق منافسات البطولة 
في 21 نوفمبــر القادم، ويعتبر 
الرائع  الرياضــي  الصــرح  هذا 
درة اســتادات املونديــال، حيث 
سيشّكل محور اهتمام العالم 
استضافة  عند  أنظاره  ومحط 
املباراة النهائية في 18 ديسمبر، 
الــذي يتزامــن مــع احتفالنا 
باليوم الوطنــي للدولة. نفخر 
بهــذا املعلم الرياضــي املميز 
الذي ســيلعب دوراً هاماً خال 
البطولة، كما سيترك إرثاً دائماً 
لســكان مدينة لوسيل ودولة 

قطر بوجه عام«.

باريس ـ وكاالت:
باريس  جونيور جنم  نيمار  ملع 
في  بشــدة  جيرمان  ســان 
مباراة نانت بكأس الســوبر 
حيث  االحد،  ساء  الفرنسي، 
في  ســاهما  هدفن  سجل 
فوز بــي إس جي برباعية دون 
رد، ليتــوج باللقب للمرة 11 

في تاريخه.
وســلطت صحيفــة »لــو 
باريزيان« الفرنســية الضوء 
في  األول  نيمــار  هدف  على 
شــباك نانت، وأشــارت إلى 
أنه األول لاعب البرازيلي من 
ركلة حرة بعــد 47 محاولة 
فاشــلة.. وأضافت أن معدل 
من  التســجيل  فــي  نيمار 
ركات ثابتة انهار تدريجيا من 
4 أهداف بعد 19 محاولة في 
موسمه األول إلى هدفن في 

املوسم الثاني ثم هدف واحد 
ولفتت  الثالث..  املوسم  في 
املوسمن  مدار  على  أنه  إلى 
املاضيــن لم يســجل جنم 
برشــلونة الســابق للفريق 
الباريســي هدفــا من ركلة 
ثابتة بعــد 47 محاولة على 
لو  ونقلت  املنافسن..  مرمى 
باريزيان أن نيمار غاب عن 44 
مباريات سان جيرمان  من   %
في املوســم املاضي بسبب 

إصابات مختلفة.
نيمار  بأن  تقريرهــا  وختمت 
تعــرض إلصابــات عديــدة 
طوال 5 مواســم مع الفريق 
علــى  خاصــة  الفرنســي 
القــدم،  مســتوى كاحــل 
 95 غيابــه  فــي  تســببت 
مباراة مبعــدل 19 مباراة كل 

موسـم.

فينوس ويليامز تسقط في واشنطن 
بأول ظهور بعد غياب عام كامل

كأس سوبر لوسيل في قطر

بعد 47 محاولة.. نيمار 
يستعيد سالحه الضائع

فينوس

نيمار
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أربيل يتعاقد مع 
مازن فياض

ثالث صفقات تعزز 
كرة كربالء 

حرمان منتخبنا 
بالمالكمة من المشاركة 

في البطولة العربية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي أربيل، مساء اول أمس تعاقده رسميا 
مع الالعب مازن فياض لتمثيل الفريق باملوسم 
اجلديــد 2023/2022.. ويعد فياض من العناصر 
التي برزت بشــكل كبير في املوسم املنقضي، 
وقدم مســتويات كبيــرة مع فريقه الســابق 

الزوراء.
وسبق لفياض )25( عاما، اللعب بصفوف كربالء 
والنفط والشــرطة والزوراء، بجانب مشاركاته 
العديــدة مــع املنتخبات العراقية )الشــباب، 
األوملبــي، الوطني(.. ويحاول أربيل االســتفادة 
مــن إمكانيات فياض في ظل مســعى اجلهاز 
الفني بقيادة الســوري نــزار محروس، الظهور 
بشكل مختلف عن املوسم الفائت واملنافسة 
بقوة على لقب الــدوري املمتاز.. وكان أربيل قد 
أجنز عدة صفقــات أبرزها مــع املدافع الدولي 
الزوراء الســابق عبد  إبراهيــم، وظهير  أحمد 
الباســط مؤيد، وصانع األلعاب التونسي أمين 
الطرابلســي، والثنائي البرازيلي هيليو مونتيرو 

وبرونو أوليفيرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي كربالء املتأهل حديثــا للدوري  املمتاز، 
تعاقده مع اإليفواري نيلمار تريكا قادما من صحم 
العماني لتمثيله باملوســم اجلديد 2023/2022.. 
وقال أحمد هــدام رئيس الهيئــة اإلدارية لنادي 
كربالء، فــي تصريحات نقلهــا املكتب اإلعالمي 
للنــادي: »مت التعاقــد مــع العب خط الوســط 
االيفواري نيلمار تريكا قادما من صحم العماني«.
وأضاف: »كما مت التعاقد مع املدافع التوجولي بابا 
موسى، وكذلك العب االرتكاز البوريكيني موسى 
داو، وســبق لهما متثيل نفط البصرة باملوســم 

املاضي«.
وتابع: »إدارة النادي ماضيــة لتعزيز صفوف فريق 
العميــد الكربالئي بالعبني على مســتوى عالي 
من أجل أن يكــون العميد رقما صعبا في الدوري 
املمتاز« .يذكر أن كربــالء تعاقد مؤخرا مع املدرب 
عباس عطية لقيــادة الفريق باملوســم اجلديد، 
وســتكون محطتــه األولى املشــاركة ببطولة 
النجف الرباعية إلى جانب املســتضيف النجف 
اللبناني،  والعهــد  اإليراني  أصفهان  وســباهان 

وتنطلق البطولة مطلع أيلول املقبل.

إعالم اتحاد المالكمة
أعلن مصدر رســمي بــأن االحتاد املصــري يحرم 
املنتخب الوطني العراقي من مشــاركة ببطولة 
املالكمة، حيث مت التحضيــر لهذه البطولة منذ 
وقــت طويل وتدريــب الالعبني في معســكرات 
تدريبيــة خاصــة واالســتعداد لهــا فــي دوله 
أوزبكســتان من اجل املشــاركة فــي البطولة 
العربية ورفع اســم املنتخــب الوطني في دوله 
مصر حتديدا القاهرة لكن بســبب عدم ارســال 
الفيزا إلــى العراق أدى إلى حرمــان املنتخب من 
املشاركة في البطولة كما أفاد مصدر بان رئيس 
االحتــاد العراقي حاول التواصــل مع رئيس االحتاد 
املصري ملعرفه األســباب بعدم وصول الفيزا في 
الوقت احملدد اضافة إلى محاوالته باالتصال برئيس 
االحتاد العربي يوســف كاظم ولكنه لم يرد على 
االتصــال وبقت األســباب مجهولة ممــا أدى إلى 
انزعاج االحتاد الوطنــي العراقي من هذا التصرف 
وصرح بعدم مشــاركه العراق بأي بطوله عربيه 
وهذا الفعل ميس هيبه وكرامه العراق والشــعب 

العراقي.

صكبان الربيعي

االنسان الناجح هو الذي يستطيع 
حتديد املســار الســليم لنهجه 
اجلديد الذي ميكن الوصول به إلى 
الفوز  املنشود وهو حتقيق  الهدف 
بكأس البطولــة احملددة والصعود 
على منصة التتويج.. وضمن هذا 
إدارات  معظــم  الحظنا  املفهوم 
الدوري  ببطولة  املشاركة  األندية 
املمتــاز لهذا املوســم قد أجرت 
تغييرات واســعة في تشــكيلة 
فرقها من أجــل حتقيق ما تصبو 

إليه.
فكانت البداية في تغيير املالكات 
التدريبية، ثم استقطاب الالعبني 
اجلدد ممــن تتوفر فيهــم املقدرة 
إلى  إضافــة  والبديــة  الفنيــة 
التي  املؤهلة  بالعناصر  االحتفاظ 
اثبتــت كفائتها في منافســات 

املوسم املنتهي.

اجلوية استفاد من الدرس
وبعــد التعثر في مســيرة فريق 
اجلويــة الذي أصابه في املوســم 
تغيير  كثــرة  بســبب  املنتهــي 
أحمد  ليحل  التدريبيــة  مالكاته 
خــف محل راضي شنيشــل ثم 
حكيم شــاكر ليكمل املشــوار 
قحطان جثير حتى نهاية املوسم 
وبعد االطمئنان على مســتقبل 
الفريــق مت جتديــد التعاقد معه 
عذا املوسم واعطائه الصالحيات 
الكاملــة الســتقطاب الالعبني 

املؤهلني لتمثيل الفريق اجلوي.

هجرة غير متوقعة
ال بد من القول انب هجرة سبعة 
تشــكيلة  من  مؤهلني  العبــني 
الفريق اجلوي كانت غير متوقعة، 
خاصة وانها شملت العبني دوليني 
مهمــني في مقدمتهــم املدافع 
ضرغام إسماعيل الذي انتقل إلى 

نــادي الطلبة وثفــاء هادي صانع 
اإليراني  تراكتور  نادي  إلى  األلعاب 
إلى  كرمي  محمــد  املرمى  وحارس 
املهاجم  ومعــه  الشــرطة  نادي 
وجهة  وكانــت  كونــي،  أحمــد 
املهاجم مصطفى مؤيد إلى نادي 
نفط الوســط، في حني كســب 
نادي الزوراء اثنني من العبي غرميه 

جبار  ميثــم  الدفاع  فــي  اجلوية 
ذلك  وبرغم  محمــد  ومصطفى 
اســتطاع املدرب قحطــان جثير 
أصحاب  من  العبني  اســتقطاب 

اخلبرة الدوليني.

استقطاب العبني دوليني
ولم يغفل املــدرب قحطان جثير 

في منهجية عداد وحتضير الفريق 
اجلوي للموســم اجلديــد ضرورة 
املراكز املهمة بالالعبني  اشــغال 
الدوليني مــن أصحاب اخلبرة وفي 
مقدمتهم حــارس املرمى الدولي 
صاحــب اخلبــرة الطويلة محمد 
حميد القادم من نــادي الكهرباء 
واملدافــع اجملتهــد حمــزة عدنان 

صاحب التسديدات اخلطرة قادما 
من نادي الطلبة ليكون خير بديل 
للمدافع املغادر ضرغام إسماعيل 
ليتم تعزيــز املقدرة الدفاعية في 
نادي اجلوية وحتى منطقة الوسط 
بقدوم العب الــزوراء الدولي عالء 
مهاوي ليكون صمــام األمان مع 
صاحب املهارة في وســط امليدان 
الشرطة  نادي  محمد قاسم جنم 
سيكون  حيث  الوطني  واملنتخب 
املؤهل لســد مكان الذاهب على 
االحتــراف صفاء هادي ويشــكل 
مع النجــم الدولي إبراهيم بايش 
الهجمات  تنظيم  في  فاعلة  قوة 

وتعزيز اخلط االمامي.

قوة هجومية ضاربة
واذا ما علمنا بأن تشكيلة الفريق 
األزرق في املوسم اجلديد ستضم 
الكابــن حمــادي أحمــد ومعه 
الهداف البــارع في ضربات الراس 
من  املنتقل  الرحيــم  عبد  مهند 
اخلبرة  الوسط صاحب  نفط  نادي 
الطويلة وخلفهما محمد قاسم 
بايش إضافة على وجود  وإبراهيم 
إبراهيم  الشباب  الالعبني  حيوية 
خلــف القادم من نادي القاســم 
ومحمــد الباقر القــادم من نادي 
الديوانيــة فأن الصورة ســتكون 
واضحــة باملقــدرة الهجوميــة 
الضاربة التي ســيكن فيها نادي 
اجلويــة بالشــكل الــذي يؤهله 
إلــى العودة لســكة االنتصارات 
والصعود علــى منصات التتويج 
وألوانه  النــادي  بريق  واســتعادة 

الزاهية.

خطوات جادة إلعادة فريق الجوية 
إلى منصات التتويج في الموسم الجديد

استقدام العبين جدد لتعزيز المقدرة الفنية 

نادي اجلوية

تقرير 

حسام عبد الرضا:

اختتــم فــي بغــداد فعاليــات املؤمتر 
العربــي  لالحتــاد  االول  التاسيســي 
للعاملني باملهن الرياضية والذي انعقدت 
جلســاته على قاعة دائرة العالقات في 
وزارة الشباب والرياضة حتت شعار..  )من 
اجل رياضة مهنية حتفظ احلقوق وتطور 
االجناز العربي الرياضي( للمدة من ٢٥ _ 
٢٧ /٧ / ٢٠٢٢ برعايــة ومباركــة معالي 
وزير الشــباب االســتاذ عدرنــان درجال 
احملترم وعلى مدى ثالثــة ايام اليوم االول 
استقبال الوفود العربية في مطار بغداد 
الدولي ومساءا في فندق اقامة الوفود مت 

عقد جلسة تعارف ..
وفــي اليــوم الثانــي الثالثاء اجللســة 
االفتتاحيــة بحضور ممثل الســيد وزير 
حســن  الدكتور  والرياضــة  الشــباب 
احلســناوي وحضــور فرع االحتــاد العام 
البصرة  الرياضية فــي  املهــن  لنقابات 
وأعضاء جلان املؤمتر استهل املؤمتر بكلمه 
باملهن  للعاملني  العراقــي  االحتاد  رئيس 
الرياضية االستاذ ســالم حلو الربيعي، 
والذي رحب باحلضور متمنيا لهم طيب 
األقامه في بلدهــم الثاني ومن ثم قدم 

شرحا عما سيتم طرحة في املؤمتر .
ثم ألقى مستشار وزير الشباب والرياضة 

السيد احلســناوي كلمه الوزارة مقدما 
ترحيب السيد عدنان درجال وزير الشباب 
والرياضة باحلضور مثنيا على حضورهم 
إلى بغداد الســالم وأكد دعم الســيد 
الوزير للمؤمتر مقدما جميع التسهيالت.
ومن ثم كلمة اللجنة املشــرفة ألقاها 
الدكتــور عكلة احلوري وكلمــة الوفود 
العربية ألقاها الدكتور بو بكر عبد الكرمي 
مــن جمهورية تونس ثم متت القراءة من 
قبل الدكتورة نــدى نبهان مواد وفقرات 
دســتور ولوائــح وأنظمة وتشــكيالت 
واهداف ومباديء االحتاد العربي للعاملني 
باملهــن الرياضية وايضا من قبل اللجنة 
القانونية،  ومتت مناقشة املواد والفقرات 
العربي للعاملني  اخلاصة بدستور االحتاد 
الرياضية وتكملة جدول االعمال  باملهن 
وفقراته لليــوم األول من جميع احلضور  

بعد األسئلة واالستفسارات. 
 في اجللســة الثالثة من يــوم األربعاء 
التصويــت علــى جميع فقــرات ومواد 
االحتاد العربي للعاملني باملهن الرياضية 
والتصويت  به  واالقرار  واالشهار  واالعالن 
مــن قبــل الــدول املؤسســة العربية 
وباالجماع التي حضرت املؤمتر واملشكلة 
التــي تابعــت املؤمتر اون اليــن للظروف 
القاهرة التي حالت دون وصولهم باملوعد 
احملدد، والدول املؤسســة )15( دولة وهي 
العراق )البلد املضيف( واململكة العربية 

الســعودية وجمهوريــة لبنــان ودولة 
العربية  مصــر  وجمهورية  فلســطني 
وجمهوريــة الســودان ودولــة االمارات 
الهاشــمية  واململكة  املتحدة  العربية 
االردنيــة واجلمهورية العربية الســورية 
واململكة املغربيــة واجلماهيرية العربية 
الليبية الشــعبية واجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطيــة الشــعبية واجلمهوريــة 
االســالمية  واجلمهوريــة  التونســية 

املوريتانية واليمن .
 وتضمنت اجللســة اخلتامية للمؤمتر ما 
يلــي : اوال : االقرار بالتصويــت العلني 
وباالجماع علــى مواد وفقرات دســتور 
واهداف  وتشــكيالت  وأنظمة  ولوائــح 

ومباديء االحتــاد العربي للعاملني باملهن 
الرياضيــة .. ثانيــا : االقــرار والتصويت 
باالجمــاع علــى ان يكون العــراق مقرا 
لــه.. ثالثا :االقــرار والتصويت باالجماع 
على تاسيس االحتادات املهنية الرياضية 
املنضوية حتت لوائه وهي كل من)  االحتاد 
الرياضية،  باألكادمييات  للعاملني  العربي 

االحتاد العربي للعاملني بالطب الرياضي 
والعــالج الطبيعــي، االحتــاد العربــي 
واللياقة  الرياضية  بالقاعــات  للعاملني 
البدنيــة، االحتاد العربي للــرواد واخلبراء 
للعاملني  العربي  االحتاد  واملستشــارين، 
العربي  االحتــاد  الشــعبية،  باأللعــاب 
للعاملــني باأللعاب املائية والشــراعية 
واجلوية ، االحتاد العربي للعاملني باالعالم 

والصحافة الرياضية(.
رابعــا...مت فتــح باب الترشــح النتخاب 
منصب رئيس املكتــب التنفيذي لالحتاد 
العربي للعاملني باملهن الرياضية.وباتفاق 
اجلميع صوت اجلميع ملمثل العراق سالم 
التنفيذي  للمكتب  رئيسا  الربيعي  حلو 
لالحتاد العــام للعاملني باملهن الرياضية 

وباالجماع من الدول املؤسسة العربية.
العراق بتشــكيل  خامســا: مت تكليف 
الرياضية  لالكادمييــات  العربــي  االحتاد 
وتخويل ممثل العراق طارق طعيمة ومقره 
العــراق وحصلت املوافقــة والتصويت 
باالجماع .. سادسا : املصادقة والتصويت 
على تكليف محمود البلوي من اململكة 
االحتاد  بتشــكيل  الســعودية  العربية 
واملستشــارين  واخلبراء  للــرواد  العربي 
ومقره الســعودية.. ســابعا : املصادقة 
والتصويــت علــى تكليــف مصطفى 
مســعود ابو صفية من دولة فلسطني 
بتشــكيل االحتــاد العربــي لاللعــاب 

الشعبية ومقره فلسطني .
ثامنــا : مت التصويــت واملصادقــة على 
تكليف الدكتور عكلة احلوري من العراق 
للعاملني لطب  العربي  االحتاد  بتشكيل 
الرياضــي والعــالج الطبيعــي ، وتنازل 
الدكتور عكلة احلوري لصالح الدكتور بو 
بكر عبد الكرمي من اجلمهورية التونسية 
واملصادقة علــى تكليف  التصويــت   ..
الدكتور محمود العكاوي من جمهورية 
العربي  العربية لتشــكيل االحتاد  مصر 
واللياقة  الرياضية  بالقاعــات  للعاملني 

البدنية .
التصويــت واملصادقــة علــى تخويل 
الدكتور سامر العتر من لبنان لتشكيل 
االحتاد العربي للعاملني باأللعاب املائية 
اختيار  تأجيل  ومت   . واجلوية.  والشراعية 
لالحتاد  املناســب  والشــخص  الدولة 
العربي للعاملــني باالعالم والصحافة 
الرياضيــة، وختم املؤمتر التأسيســي 
باملهن  للعاملني  العربــي  لالحتاد  األول 
العراقي  الوطني  بالنشــيد  الرياضية 
النشــيد  ثم  للمؤمتر  املضيــف  البلد 
العمالي العربي.. ومت اســتقبال الوفود 
العربية احلاضرة من قبل وزير الشــباب 
والرياضــة الكابن عدنــان درجال في 
العربية  الوفود  ومهنئا  مباركا  مكتبه 
وبنجــاح املؤمتــر التاسيســي لالحتاد 

العربي للعاملني باملهن الرياضية .

اختتام المؤتمر التأسيسي االول لالتحاد العربي للعاملين بالمهن الرياضية 

املشاركون في املؤمتر

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــاز املنتخــب الوطنــي للقوس 
والســهم بطولة قبرص الدولية 
ذهبية  اوســمة  خمس  بإحــرازه 
في البطولة التي أســدل الستار 
عنهــا اول امــس.. وقــال رئيس 
اإلحتاد املركزي للقوس والســهم 
ان  بيان  في  املشــهداني  ســعد 
“منتخبنا توج أوآل ببطولة قبرص 
ان  بعد  والسهم  للقوس  الدولية 
متكن من الفوز بخمســة أوسمة 

علي  الالعب  متكــن  حيث  ذهبية 
ذهبية  أحــراز  من  كاظــم  حمد 
)ركيــرف( مبجموع  احملدب  القوس 
رند ســعد  البطلة  ومتكنت   ٦٣٢
محمود من الفوز. بذهبية القوس 
فيما   ٥٩٤ نســاء مبجموع  احملدب 
فاطمة ســعد  البطلة  متكنــت 
محمود من الفوز بذهبية القوس 
٦٧٩”.وتابع  مبجموع  نساء  املركب 
اسحاق  “الالعب  ان  املشــهداني 
ابراهيم محمد من الفوز بذهبية 

القوس املركب رجال مبجموع ٦٨٣ 
فيما أحرز الالعب عبداهلل ســعد 
محمــود ذهبيةالناشــئني قوس 

محدب مبجموع ٦٥٢”.
وتابع رئيس االحتــاد ان “هذا الفوز 
الدولية  الكبير في بطولة قبرص 
التي شهدت مشاركة دول كبيرة 
والعبــني على مســتويات عالية 
لم ياتــي عن فــراغ بــل نتيجة 
التخطيــط والتطور الكبير الذي 
يشهده العبي املنتخب الوطني”.

هشام السلمان *
أعلن أمني ســر االحتاد العراقي 
الباراملبــي.  الطائــرة  للكــرة 
ان  الشــافي  عبــد  يعقــوب 
العراقي  الوطنــي  املنتخــب  
للكرة الطائرة سُيشــارك في 
بطولة كأس العالم التي تُقام 

في البوسنة..
 وأضــاف عبــد الشــافي اننا 
نطمــح الــى حتقيــق نتيجة 
البطولة السيما  في  متقدمة 
البطولة  فــي  نشــارك  نحن 
ضمــن ) 16 ( منتخبــا مؤهال 
الــى كأس العالم عــن القارة 

االســيوية .. وأكد ان البطولة 
ســتنطلق في الرابــع  وحتى 
العاشـر مـــن شهـر تشريـن 

الثانـي املقبـل.
موضحا : ســنعمل من خالل 
هــذه البطولة  على حتســني 
في  العــراق  منتخب  موقــع  
الترتيــب العاملــي باللعبــة ، 
الوطني  املنتخب  وان  اســيما 
العراقي يحتــل الترتيب ) 14 ( 
حاليا في الترتيب العام للعبة 

الكرة الطائرة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قّدَم االحتادُ املركــزي لكرِة القَدم، 
ُمنتخب  ُمــدرَب  أمــس،  ظهــر 
الناشئني )أحمد كاظم( في املُؤمترِ 
الِصحافــّي الذي أقيــَم في مقرِّ 
احتادِ الكــرة، وحضرَ املُؤمتر أعضاُء 
االحتــاد: أحمد املوســوي ورحيم 
لفتة وخلف جــالل واألمنُي العاّم 
فرحان.وافتتَح  محمــد  لالحتــاد 
ُعضــو االحتاد، الناطق الرســمّي 
املُؤمترَ  املوســوي(،  )أحمد  باسمه 
املُدرِب، بعَد أن  آلّيِة اختيارِ  بشرِح 
)أحمد كاظم( مدرباً  االحتادُ  اختارَ 
للناشــئني، وإن االحتاد يضُع ثقتُه 
به وبجهــازه الفنّي خللــِق جيٍل 
يكون  العراقّية  للكــرِة  حقيقّي 
للُمنتخباِت  ُمســتقبلّيًة  نــواًة 

الوطنّية.
وأعرَب املُــدرب )أحمد كاظم( عن 
شــكرِه الحّتادِ الكــرِة الذي وضَع 
ثقتُه الكاملة به، وهو شرٌف لكِل 
املُنتخباِت  ُمدرٍب لإلشــراِف على 
الوطنّيِة، وسنبذُل ُقصارى جهدنا 
العراقّية  الكرَة  ميثُل  إلخراِج جيٍل 
خيرَ متثيل.وأوضَح: إنه الَتقى وزيرَ 
االحتاد  رئيس  والرِياضة  الَشــباب 
العراقــّي لكــرِة القــّدم )عدنان 
درجــال( الذي قــّدَم الدعَم الالزم 
الختيــارِ اجلهازِ الفنّي املُســاعد 
واملُضي في بطولــِة كأس العرب 
للوقوِف  حقيقّيًة  محطًة  لتكون 
على ُمستوياِت الالعبني، ومن ثم 
ِل  إعداد فريٍق جيٍد قادرٍ على التأهُّ

إلــى كأِس آســيا، وهــو َهدفنا 
احلقيقّي في الفترِة املُقبلة.

وأشــارَ إلى: إنه قّدَم قائمَة اجلهاز 
وينتظُر  لالحتادِ،  املُســاعد  الفنّي 
واملُباشــرة  عليهــا  املُصادقــَة 
بالتدريباِت اليومّية، حيُث التقيت 
الالعبــني وحتدثنــا عــن اجلوانِب 
التنظيمّيــِة واإلدارّيــِة والتربوّيِة 
أســاُس  هي  التي  والســلوكّيِة 
جنــاح أي منتخٍب بهــذه األعمار، 
وسنباشُر اليوم بإقامِة أول وحدٍة 
املوهبة  َمركزِ  ملعِب  في  تدريبّيٍة 
التخصصّي في ملعِب الشــعب 

الدولي.
وأضــاف: إنــه بحاجٍة إلــى دعِم 
اجلميع، الســيما وســائل اإلعالم 

واألندّية قبل احتادِ الكرة، ألن الفترَة 
الزمنّيــة ضيقــٌة جــداً النطالِق 
التي أســفرت  العــرب  بطولــِة 
منتخباٍت  مواجهــِة  عن  قرعتها 
أفريقّيِة لديها نتائج مُميزٌة بالفئاِت 
املغرب  منتخبات  مثــل  العمرّيِة 
وبالتالي  القمر،  وموريتانيا وجــزر 
طلبنا إقامَة معسكٍر تدريبّي في 
أربيل ليكون فرصًة إلعدادِ الفريق.
وبنّيَ: أمامنا ٢٠ يوماً فقط النطالِق 
كأس العــرب، وسنســابُق الزمَن 
إلعدادِ الفريِق من أجل الظهورِ في 
الُبطولِة بشكٍل الئق.يشارُ إلى أن 
املدرب )أحمــد كاظم( قد أوضَح، 
التي اختارَ  اآللّيَة  املُؤمتر،  من خالل 
من خاللها اجلهازَ الفنّي املُساعد.

القوس والسهم يحرز لقب 
بطولة قبرص الدولية

»الطائرة البارالمبي« يشارك 
في بطولة كأس العالم بالبوسنة 

اتحاد الكرة يقيم مؤتمرًا صحافيًا 
لمدرب منتخب الناشئين 

جانب من املؤمتر الصحفي للمدرب أحمد كاظم

يعقوب عبد الشافي
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سمير خليل:
عائلة معنية  فنانة تشــكيلية، من 
بالفــن والصحافة واالعــام، عمتها 
الدكتــورة حميدة سميســم عميد 
كليــة االعام ســابقا، وشــقيقها 
الفنان التشــكيلي صادق سميسم 
وابن شقيقها اخملرج التلفازي اسامة 
مصممة  وشــقيقتها  سميســم، 
وصحفية في جريــدة اجلمهورية، اما 
اخر العنقود في هذه العائلة املبدعة 
فهي ابنتها )محبة( التي اكتســبت 
نفس اجلينــات وتأثيــرات الفن فهي 
ممثلــة وقد فازت بلقــب أفضل ممثلة 
عــن دورها في مســرحية احلضيض 
ملكسيم غوركي، وهي اآلن طالبة في 

كلية الفنون اجلميلة.
 ضيفتنا بشرى سميسم التي برغم 
العائلي  االنتماء  وهذا  الســيرة  هذه 
انهــا ســلكت طريقاً  اال  املشــرف 
آخر، اختارت ميدانــا ابداعيا آخر، هو 
الفن  لرمــوز  واالســتذكار  االحتفاء 
العراقــي مــن خال جلســات فنية 
وادبية احتلت ركنا مضيئا في صورة 
االبــداع العراقي، فهي تســتضيف 
رموزا غابت اوكادت تغيب من الذاكرة 
بشرى  جلسات  والشــعبية،  الفنية 
سميســم، كرنفاالت من نوع خاص، 
كرنفــاالت للجمــال ونثر املشــاعر 
وجيشــان العاطفة ومراوغة الدموع 
وهي تســتحضر هــؤالء الرموز على 

صهوة الوفاء واحملبة.
فنها  عن  تتحدث  بشرى سميســم 
املتنوعة  ونشــاطاتها  وجلســاتها 
فقالت: التشــكيل كان دراستي في 
قســم التصميــم ضمن دراســتي 
االكادميية وألني كنت اعمل مع الفنان 
الرائد اســماعيل الشيخلي، ومن ثم 
مع الراحلــة ليلى العطار وكان مركز 
بغداد آنذاك على غرار مركز بومبيدو 
في فرنســا ،  مزارا للفنانني وللوفود 
التي كانت تشــارك فــي املهرجانات 
التي كانت تقام فــي بغداد،  والناقة 
املكان وتصميمــه اجلميل كنا نقيم 
جلســات ثقافية وفنية وكنت اتولى 

إدارة هذه اجللســات واعد لها واتذكر 
اني اقمت اول جلسة في تسعينيات 
القرن املاضي لعازف البيانو ســلطان 
اخلطيب ،اضافة الى عملي في قسم 
التصميم حيــث كنت اصمم بعض 
الوطنية  املناســبات  في  البوسترات 

والثقافية".

*كيف تهيئني جللســات االستذكار 
وكم جلسة اقمِت حلد اليوم؟

عدد اجللسات الثقافية التي أقمتها ال 
يعد واليحصى أحيانا اقيم في الشهر 
الواحد جلستني، وخال العام الواحد 
اقيم ماال يقل عن ٢٥ جلسة، أنا ابحث 
أثر  عن الفنانني املغيبني قســرا ومن 
العزلة واالنزواء واحيانا اقيم جلسات 
للراحلــني املؤثرين ناهيــك عن ذكرى 
رحيل بعض الفنانــني وكذلك تواريخ 
االيام التي ارتبطت بهم، مثا السابع 
من آذار ذكرى وفاة املطرب رياض أحمد 
أو اخلامس والعشرين من نيسان ذكرى 
وفاة الفنان سعدي احللي، واملوضوع ال 

يتعدى اجللسات الثقافية فحسب بل 
أنا أقف مع الفنانني املرضى واملعوزين 
مثا احلالة املرضية التي مر بها عازف 
الكمــان فالح حســن والفنان عودة 

فاضل والفنان امللحن علي سالم".

*هــل تعملــني مبفــردك ام ضمــن 
مؤسسة خاصة؟

انا اعمــل مبفردي ألنــي ال أنتمي الي 
مؤسســة او منظمة انسانية وليس 
لدي مكان خاص بــي، فحينما أفكر 
بجلســة ما اطــرح املوضــوع على 
اجلهات الثقافية مثا كاحتاد االدباء أو 
مؤسســة دار بابل للثقافات أو بعض 
النوادي االجتماعية مثل نادي العلوية 
أو نادي الصيد، وكل جلســاتي دون اي 
دعم مادي وبا مقابل بل احيانا اعطي 
من مالي اخلاص لبعض املوســيقيني 
او املطربــني املشــاركني فــي تلــك 

اجللسات".

*ماذا عن وزارة الثقافة وعالقتك بها؟ 

هل اقمِت جلســة خــارج العراق او 
احملافظات؟

وزارة الثقافة غير داعمة لنا، بل احيانا 
افرادها كي  بعــض  تتفرج ويحضــر 
الذي اسعى  اجلمال  يشــهدوا حجم 
أن يكون سيد اجللسات، خارج العراق 
عرضت على هــذه الفكرة ولكن من 
الصعب تنفيذها ألنها حتتاج الى جهد 
الفنانني  والى مشــاركة بعض  كبير 
معي، بعض احملافظــات طرحت على 
اعــادة بعض اجللســات التي أقتمها 
في بغداد مثل جلســة سعدي احللي 
في محافظة بابل وجلســة مسعود 

العمارتلي في ميسان".

*واهتماماتك االخرى؟
تصميــم األزيــاء وهــو هوايــة ألنه 
كان ضمن دراســتي لفــن التصميم 
االقمشــة،  وتصميــم  الطباعــي 
بتصميم  االهتمامات  هذه  والتتوقف 
اقــوم بتصميم  بل  األزياء فحســب 

االكسسوارات ايضا".

متابعة - الصباح الجديد: 
اجتماعية حديثة،  دراســة  توصلت 
إلى أن أبرز وأهم أسباب وأسرار الزواج 

الناجح، هو قلة تكلفة الزفاف.
ووفقــا للدراســة التــي أجرتهــا 
مؤسســة "ســافانتا كومريــس" 
ونشــرتها  الــرأي،  الســتطاعات 

البريطانية،  ميــل"  "ديلي  صحيفة 
األزواج عرضة لانفصال  أكثــر  فإن 
والطاق، هم الذين أنفقوا كثيرا من 

األموال على حفل زفافهم.
وأوضحت الدراسة التي أجريت على 
2000 مشــارك، أن حفــات الزفاف 
باهظــة الثمن أكثــر عرضة مرتني 

ألن تنتهي بالطاق في غضون ثاث 
سنوات.

وبحســب قائد فريق الدراسة، هاري 
بنســون، فإن النتائج تشــدد على 
عائاتهم  مع  األزواج  احتفال  ضرورة 

وأصدقائهم املقربني فقط.
العاقات  فــي  املتخصصــة  أمــا 

فأوضحت  دافيسون،  سارة  الزوجية، 
على  املقبلني  األشــخاص  بعض  أن 
الــزواج يعتقدون أنه فقــط إقامة 
حفل زفــاف كبير وفســتان متألق 
واالســتمتاع مع األهــل، مبينة أنه 
مبجــرد انتهاء حفل الزفاف يشــعر 

األزواج بأن شريكهم غير مناسب.

دراسة: حفالت الزفاف باهظة الثمن تنتهي بالطالق سريعًا 

جلسات بشرى سميسم.. اضاءات
 في استذكار المبدعين

خصصتها لإلحتفاء برموز الفن

متابعة - الصباح الجديد:
طرحت شركة نتفليكس العاملية اإلعان الترويجي األول 

اخلاص بالفيلم املنتظر Blonde "الشقراء" والذي يروي 
قصة حياة الفنانة العاملية األيقونة مارلني مونرو.

هو فيلم سيرة ذاتية من إخراج أندرو دومينيك، ويروي 
قصة حياة الفنانة العاملية الراحلة مارلني مونرو التي 

ستجسد دورها في العمل النجمة آنا دي أرماس 
وسيعرض العمل في 28 سبتمبر املقبل.

وظهرت آنا في اإلعان مع اعتمادها مكياج وباروكة 
شعر لتظهر نسخة طبق األصل من الفنانة الراحلة 

مارلني مونرو، وسيروي العمل الكثير من األسرار في حياة 
الفنانة التي تعتبر واحدة من أبرز النجمات عبر التاريخ.
أبطال فيلم Blonde أدريان برودي، بوبي كانفال،جوليان 

نيكلسون،ديدي غاردنر، جيرميي كاينر ، براد بيت.
ولدت مارلني مونرو في شهر يونيو من عام 1926، وهي 

فنانة ومغنية أمريكية، متكنت النجمة التي تتمتع 
بجمال فريد من أن تصبح جنمة هوليودية شهيرة 

في بداية اخلمسينات وشاركت في عدد من األعمال 
الناجحة. وبالرغم من جناحها الكبير في عالم الفن، 

واعتبارها واحدة من أساطير التمثيل، وأيقونة في عالم 
اإلغراء، إال أن حياتها الشخصية لم تكن سعيدة حيث 

إنها أنهت حياتها باالنتحار.

بغداد - الصباح الجديد:
أحتفل االيزديون أمس الثاثاء، بعيد اربعينية الصيف 
بعد البدء بها في الرابع والعشرين من حزيران في كل 

عام وتستمر ألربعني يوما.
ويقول رجل الدين االيزيدي فالح حسن، ان "رجال الدين 
والروحانيني يصومون خال هذه الفترة ويطبقون مبدأ 

اخللوة باالبتعاد عن ملذات احلياة وفي الثاني من آب 
يكونون قد أكملوا أربعني يوما ويؤدون مراسم العيد في 

معبد اللش بشيخان".
وأضاف حسن، أن "رجال اخلدمة يستقبلون الزائرين 

للمشاركة في املراسم في الليل وعمل اكلة السماط"، 
مشيرا الى ان "تاريخ االحتفال بعيد اربعينية الصيف 

يعود الى زمن النبي نوح “. ويذكر ان أمس الثاثاء يعدُّ اول 
أيام العيد.

اإلعالن الترويجي األول 
 "Blonde "لفيلم

األيزيديون يحتفلون بعيد 
ورثوه من زمن "النبي نوح"

يروي قصة حياة مارلين مونرو..

في "معبد اللش" ...

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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جرت العادة في بادنا ان تستعد االحزاب 
لانتخابــات، وحينهــا تطلــق البرامج 
الواعدة والوعود الرنانه، ويتحول كل شي 
الى ممكن، ويصبح املرشح او السياسي 
ابواب االمل  قريبا من اجلمهور، وتفتــح 

على مصراعيها امام الناخبني.
هذا في العلــن، اما خلــف الكواليس 
فتشتعل حمات تســقيط املنافسني، 
والتخويــن والتدليس وكيل الشــتائم 
الغايــة  وحتــت شــعار  للمنافســني، 
تبرر الوســيلة، تســتخدم كل االدوات 
لتســقيط اخلصوم، الذيــن كانوا حتى 
االمــس القريب حلفــاء او اصدقاء، من 

املكون ذاته.
اما بعــد االنتخابات،وحاملا تعلن النتائج 
، تبدا االجتماعات ولقاءات التفاوض مع 
من كانوا في معسكر اخلصوم قبل ايام 
، بحثــا عن حتالف سياســي من العيار 
الثقيل، يضمن مقاعد وزارية او مناصب 

في صناعة القرار!
هذه املفارقة باتت عرفا سياسيا، يعتمده 
اجلميــع من دون اســتثناء، متناســني 
بعد  تبخرت  التــي  برامجهم ووعودهم 

دقائق من اعان النتائج.
خمس دورات انتخابية مضت، ولم تنضج 
التجربة السياســية الحزاب السياسة، 
الدينيــة او املدنيــة، ولم يــزد رصيدها 
معرفة وخبرة، مــن الية التعاطي بحذر 
ودقــة ، مع مرحلة ما قبــل االنتخابات، 

وبصدق وامانة في املرحلة التي تليها.
حالــة التخبــط السياســي، وتقلبات 
اآلنية،  املصالح  التي حتكمهــا  املواقف 
الحــزاب مؤثــرة ، لم تكلف نفســها 
بتبنــي مواقف ثابتــه او برامج واضحة 
قبل االنتخابــات، تتيح للناخب امكانية 
متابعة خط سيرها وعملها، ويستنتج 
من يائمها او من يتعارض مع متبنياتها 

، من االحزاب او القوائم.
اختاط االبيض باالسود ، وحالة التخبط 
والضبابية في تصنيف احللفاء واخلصوم، 
وتبــدل املواقف من اقصــى اليمني الى 
اقصى اليسار، حول الثقة بهذه االحزاب 
الــى شــكوك، النهــا نفــذت وعودها 
باملقلوب ، وخالفت املصداقية، وناقضت 

شعاراتها،
ولعــل هــذا اجلهــل بابســط مبادىء 
السياسة ، كان سببا في تراجع حظوظ 
هذه االحزاب، التي خســرت الكثير من 
آن  في  والفكــري  اجلماهيري  رصيدهــا 

واحد.   

تناقض المواقف قبل 
االنتخابات وبعدها

جواد البوالني 

متابعة - الصباح الجديد: 
»ســت  مسلســل  عرض  بــدأ 
ثماني  مــن  املؤلــف  احلســن« 
 Eagle إنتــاج  مــن  حلقــات، 
إخراج  ســنان،  جمــال   ،Films
وتأليف محمد  باسم شــعبو، 

وعلي عبد احلليم شــمس، على منصة 
"شاهد".

وتصدر اســم بطلة العمل هدى حسني 
واسم املسلســل »الترند« مع بدء عرض 
العمل في عدد كبيــر من الدول العربية 
مع الكثير من التعليقات واإلشادات بقوة 

انطاقة هذا العمل. 
جتسد هدى حســني في هذا العمل دور 
مجرمة، وتؤدي الشخصية بكل حرفية، 
في جّو من الغمــوض والغرابة، وأحداث 

مليئة بالتشويق.
يشــارك في بطولة العمل عدد من جنوم 

اخلليج، منهم عبد احملســن النمر، أحمد 
اجلسمي، سحر حســني، هند البلوشي، 
البدر،  حبيب غلوم، آالء شــاكر، شيخة 
ســعاد علي، هدى الغامن، سعيد سالم، 

حسن رجب، وغيرهم.
وكانت هدى حسني قد شوقت جمهورها 

ملسلسل »ست احلسن« من خال مقطع 
فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على 
»إنستغرام«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
ظهر من خاله أبطــال العمل، وتفاعل 
اجلمهور مع الفيديو، وعبروا عن شوقهم 

ملتابعة العمل.

هدى حسين تتصدر »الترند« في "ست الحسن"

متابعة - الصباح الجديد:
كاظم الســاهر ظهر في مصر أخيرا 
بعــد غيــاب 10 ســنوات كاملة عن 
إحياء احلفــات الغنائيــة فيها، حيث 
روج الفنان حلفلــه اجلديد من أمام أحد 
شواطئ الســاحل الشمالي مبصر، في 
حلظة انتظرها قطاع كبير من جمهوره 
منذ ســنوات طويلــة، ولقد حملت 
حفات كاظم الساهر األخيرة في 
مصر قبل غيابه الطويل العديد 
مــن اللحظــات املميزة مع 

جمهوره.
الصفحــة  ونشــرت 
الرسمية له عبر حسابه 
على "انستجرام" فيديو 
قصير ظهر فيه النجم 
وهو يروج حلفله املنتظر 
األيام  خــال  مصر  في 
والذي يسجل  القادمة 
للحفــات  عودتــه 
غياب  بعد  هنــاك  الغنائية 
اســتمر ألكثــر من عشــر 
الساهر  كاملة،  ســنوات 
ظهــر فــي الفيديو وهو 
يروج للحفل الذي سوف 

يقام غدا اخلميــس الرابع من آب اجلاري 
في منطقة الســاحل الشمالي، قائا: 
وأحبابي  أحباب مصر  العزيز  "جمهوري 
إن شاء اهلل سوف التقي بكم الساعة 

7 ونصــف مســاء يــوم اخلميس في 
الساحل الشمالي اجلميل، محبتي".

القى ظهوره الساهر في الفيديو تفاعا 
من قبل اجلمهور عبر وســائل التواصل 
الكبير  النجم  وأعاد محبي  االجتماعي 
نشــر الفيديو وتصدر اســمه "تويتر" 
نظرا حلالة الشــوق الكبيــرة من قبل 
جمهور كاظم الســاهر في مصر، وقد 
مت الكشــف كذلك عن أســعار تذاكر 
احلفل التي تبدأ من 80 دوالر، وتصل إلى 
425 دوالرا أمريكيا، وقد نفدت ما يقارب 
من نصف تذاكر احلفل خال الساعات 
النجم  وصــول  بعــد  وذلك  املاضيــة 
كاظم الساهر إلى القاهرة حيث تداول 
جمهــوره صورة له من داخــل الطائرة 

استعدادا حلفله املنتظر في مصر.
للقيصر  الغنائية  احلفــات  متيزت  وقد 
باختافها ومتيزهــا في مصر، ففي عام 
2009 أحيــا حفات الربيع فــي أجواء 
مبهرة حيث قــدم أغنية "ضمني على 
أبرز أعماله الغنائية على  صدرك" أحد 
أنغام املزمار التي عزفتها فرقة شعبية 
برقصاتهم  احلفل  مصرية على مسرح 
املميزة وســط تفاعل واســع من قبل 

اجلمهور الذي حضر احلفل.

غدًا الخميس

بعد غياب طويل.. حفل جديد للساهر في مصر
بغداد - الصباح الجديد:

أدوار مختلفة قامت بها الفنانة اســيا كمال والتي 
تعد مــن الشــخصيات املبدعــة في عالــم الفن 
العراقي..اذ  شــكل الفن نقطة تطــور في العديد 
من الشــخصيات املعروفة، وانتقلــت هذه املواهب 
من تخصص إلــى مجاالت أخرى، فنجــد ان الكثير 
من الفنانــني اجتهوا من مجال الغنــاء إلى التمثيل 
ومن مجال التمثيل إلى الرقص االســتعراضي، ومن 
الرقص إلى املســرح، ومن املســرح إلى الغناء، وجند 
ان اســيا ابدعت في جميع اجملاالت الفنية على مدى 
مسيرتها ومازالت شــابة مبدعة متألقة في جميع 
ادوارها الفنية ، واطلق عليها جميلة الدراما العراقية 

جلمال مامحها واناقتها . 
ولدت )آســيا( في الســتينيات من القــرن املاضي، 
والدها انتمى إلى السياســة فكان عضًوا في احلزب 
الكردستاني إضافة إلى متتعه بذوق فني رفيع، حيث 
كان فنانا ميارس التصويــر الفوتوغرافي، وكان يعمل 
في مصلحــة التمــور العراقية، أما األم فاســمها 
)صديقــة محمد أمــني(، وقد عملــت ماكييرة في 
املؤسســة العامة للسينما واملسرح، ولكنها تركت 
العمــل بوظيفة املاكييرة وافتتحــت صالون جتميل 
خاص بهــا.  كانت بدايتهــا الفنية عبر النشــاط 
املدرســي، فكانت طالبة في املرحلة املتوسطة من 
املدرســة حني اعتلت خشبة املسرح مع رواد املسرح 
العراقي في مســرحية )كلكامش( للمخرج )سامي 
عبد احلميــد(، بعدها طرح عليها مدرس النشــاط 

املدرسي املساهمة في عمل درامي تلفزيوني، هكذا 
بدأت مع اخملرج عادل طاهر في عام 1979 في سباعية 
)الغائب يعود(، وهكذا امتد مشــوارها الفني إلى ما 

يزيد على ثاثة عقود وحققت جناًحا كبيرًا. 
من أبرز أعمالها الدرامية )املســافر، ذئاب الليل، ثلج 
في زمــن من نار، أعماق األزقــة، بقايا حب(، وقد كان 
نصيبها من األفام أحد عشر فيلما، أما املسرحيات 
فأكثر من ثاث عشرة مســرحية، وأبرزها مسرحية 
)في أعالي احلــب( تأليف فاح زكــي وإخراج فاضل 

خليل، ومسرحية )مقامات أبو سمرة(. 

حققت نجاحًا كبيرًا في مشوارها الفني

آسيا كمال.. جميلة الدراما

الفنانة بشرى سميسم مع الراحل امللحن الكبير محسن فرحان
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