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 بغداد - الصباح الجديد: 
املستقيل  املالية  وزير  كشــف 
األمير عــاوي، في  علي عبــد 
امس  قدمها  التي  اســتقالته 
األول الثاثــاء الى رئيس الوزراء، 
هول  األربعــاء،  امس  ونشــرت 
الذي  واملالــي  اإلداري  الفســاد 
ينخــر جســم البــاد منذ ما 
بعد ســنة 2003، وحتى الوقت 
شبكات  متارسه  والذي  احلاضر، 
ســرية واسعة، تســيطر على 
قطاعات كاملــة من االقتصاد 
الدوالرات من  مليارات  وتسحب 
اخلزينة العامــة، وفيما أورد في 
الذي كتب  اســتقالته  خطاب 
على عشــر صفحــات من ورق 
الوزارة الرســمي، ان عدم تقدمي 
املوازنــة العامة لســنة 2022 
الى البرملان على الرغم من ألنه 
ضمن حكومة تصريف االعمال 
وجهود  الوزارية  سلطاته  قيد   ،
اإلصاح، افاد بأن تســلمه وزارة 
املالية للمرة الثانية، بعد ان كان 
ادارها في املرة األولى سنة 2006، 
جعلــه يتعرف خال أســابيع 
الكبير في  التدهور  قليلة على 
آلية احلكومة واستياء األحزاب 
على مفاصل واسعة من الدولة 
مبا فيهــا وزارة املالية التي كان 
ليجدها  لعدة ســنوات  تركها 
بعد ان عاد اليها، قد شــملها 

الفساد أيضا.
وفي هذا الشأن كتب عاوي في 

نص االستقالة: » في األسابيع 
القليلة التالية من مجيئي الى 
تعرفت  الثانية،  للمــرة  الوزارة 
علــى احلقيقة املروعة بشــأن 
مــدى تدهــور أليــة احلكومة 
في الســنوات اخلمس عشــرة 
املاضيــة، فقــد مت االســتياء 
علــى مفاصــل واســعة من 
الدولة فعليــا من قبل األحزاب 
املصالح  وجماعات  السياسية 
نفسها  الوزارة  وكانت  اخلاصة. 

با دفة ألكثر من عقد«.
وأضاف بشــأن الــوزارة أيضا:« 
لقــد كانــت وزارة املالية التي 
مقارنة  اترأسها شــبحا  كنت 
الســابق،  ملا كانــت عليه في 
مناصبهــم  املــدراء  وشــغل 
لفترات قصيرة فقط،  الرئيسة 
ووقع العديــد منهم حتت تأثير 
ولــم  السياســية.  األحــزاب 
يكــن جميع املديريــن العامني 
مناســبني او مؤهلني للوظائف 
التــي كانوا مســؤولني عنها. 
ولقــد مت تقليــص عــدد كبار 
املوظفني الذين كنت على دراية 
بهم فــي عام 2006، بشــكل 
كبير من خــال حاالت التقاعد 
وحتى  واالســتقاالت  والطــرد 
الى  املعايير  وانخفضت  القتل. 
وكانت  للغاية.  متدني  مستوى 
وزارة املالية مليئة باالشــخاص 
املشــكوك  املؤهات  ذوي  مــن 
فيها، وليس لديهم خبرات ذات 

مغزى او مهارات، مع القليل من 
الفهم للممارسات احلديثة في 
اإلدارة العامــة او اإلدارة املالية. 
وقام غيــر االكفــاء واملتصلني 
اإلداريني  بإزاحــة  بالسياســة 

املهرة والفعالني« 
املالية  وزارة  متكنت  لقد  وذكر:« 
من دفــع الرواتــب واملدفوعات 
في  املدرجة  األخــرى  الروتينية 

املوازنة، لكنها كانت بعيد كل 
البعد عــن كونها املؤسســة 
الرئيســة لصنع السياســات 
املالية واالقتصادية للبلد. ترتب 
على ذلــك ادراكي، وفي غضون 
أسابيع قليلة، مبدى خلو الوزارة 
مــن مهارتهــا وقدراتها خال 

السنوات املاضية«     
تبني  اســتقالته،  طلــب  وفي 

مقتطفــات من بعــض ما ورد 
في نص اســتقالة الوزير حجم 
ضرب  الــذي  الهائل  الفســاد 
بـ »الوحش ذي  اذ يصفه  الباد، 
ان  يقول  املتعددة« حني  الرؤوس 
هناك »شــبكات سرية واسعة 
مــن كبــار الفاســدين ورجال 
االعمال والسياسيني وموظفي 
الدولــة الفاســدين في الظل 

للسيطرة على قطاعات كاملة 
مليارات  وتسحب  االقتصاد  من 
الدوالرات مــن اخلزينة العامة« 

حسب قوله.
ويضيف عاوي، »هذه الشبكات 
األحزاب  قبــل  مــن  محميــة 
واحلصانة  الكبرى  السياســية 
القانون  وتســليح  البرملانيــة 

وحتى القوى األجنبية«.

ويلفت الوزير املســتقيل الى ان 
»هــذا األخطبــوط الهائل من 
الفســاد واخلداع وصل الى كل 
قطاع مــن قطاعــات اقتصاد 
الدولة ومؤسســاتها« مشدداً 
علــى »ضــرورة تفكيكــه بأي 
ثمــن اذا كان مقدرا لهذا البلد 
ان يبقى علــى قيد احلياة« وفق 

تعبيره.
عــاوي صورة  رســم  ان  وبعد 
البلد بصورة  قامتة على وضــع 
املالية  وزارتــه  وعلــى  عامــة 
بان »اصاح  افاد  بصورة خاصة، 
هــذا النظام يكــون بتغييرات 
جديد  دستور  حتى  أو  دستورية 
فهو أمر ضــروري فعلى عكس 
البشــر ال متوت الدول بشــكل 
نهائــي وميكــن ان تبقــى دول 
}زومبــي{ لســنوات بــل حتى 
لعقود قبل ان يتم دفنهم« على 

حد وصفه.
بان  وأعرب عاوي عــن اعتقاده 
الدولة العراقية التي ولدت بعد 
عامات  عليها  »تظهــر   2003
مرض عضــال ودســتورها في 
الغالب غير عملي«، فيما أشار 
الــى ان » من الصعــب للغاية 
وإصاحــات  تغييــرات  اجــراء 
أســاس  على  كبيرة  اقتصادية 
مســتمر ومســتدام في ضوء 
ســياق اقتصادنا السياسي »، 
مضيفــا:« يجب ان اعترف انني 
لم أتوقــع التدهــور املروع في 

بلدنا على  معايير احلوكمة في 
مدى الســنوات اخلمس عشرة 
املاضيــة. كل شــيء تقريبــا 
احلقيقي  التغيير  إلحباط  يتآمر 
املمارسات  اســتمرار  وترسيخ 
الفاســدة التي تدمر األســس 

األخاقية واملادية للبلد«.
في  الفســاد  ان  عــاوي  واكد 
كان  االلكتروني  الدفــع  مجال 
من بــني األســباب املهمة في 
اذ جاء في خطاب  اســتقالته، 
االستقالة:« كانت قضايا فساد 
لي  بالنسبة  االلكتروني  الدفع 
مبثابة القشــة التــي قصمت 
ظهر البعير، لم تكن حالة نادرة 
ولكنها عكست بوضوح جلميع 
باملنظومة،  اخللل  األطراف مدى 
فقد بلورت الدرجة التي تدهورت 
عندها مكانة الدولة وأصبحت 

العوبة للمصالح اخلاصة«. 
وحذر عاوي مــن »وصول املأزق 
السياســي اآلن الى مستويات 
خطيرة للغاية مــع اعاقة كل 
دعوات االصاح بســبب اإلطار 

السياسي لهذا البلد«.
أعلن  اســتقالته  معرض  وفي 
عــاوي انه ال يرغــب في تولي 
أي منصــب بعــد اآلن« مؤكداً 
انتخابات جديدة  الــى  »احلاجة 
وتعديــل او تغييــر للدســتور 
وتقليص الفجــوة الكبيرة بني 
الشــعب والطبقة السياسية 

والعملية السياسية«.

شبكات سرية واسعة من كبار الفاسدين تسيطر على االقتصاد..

التالعب بالدفع االلكتروني بلور تدهور مكانة الدولة ازاء المصالح الخاصة

عـالوي: كـل شـيء تقريبـا يتآمـر فـي بالدنـا إلحبـاط 
التغييـر الحقيقـي وترسيـخ ممارسـات الفسـاد

خاص - الصباح الجديد:
اإلطار  فــي  قيــادي  كشــف 
التنســيقي عن إمكانية عقد 
لقاء بني زعيــم التيار الصدري 
وزعيم حتالف  الصــدر  مقتدى 
العامــري خال  الفتح هــادي 
اليومــني املقبلني فــي احلنانة 
تطورات  عــن  وحتدث  بالنجف، 
ســتحصل قريباً من شــأنها 
االنســداد  حالــة  تنهــي  أن 

السياسي.
الفتح  وقــال عضــو حتالــف 
عائد الهالــي، في تصريح إلى 
»الصباح اجلديد«، أن »مؤشرات 
بدأت تظهر بإمكانية أن يحصل 
زعيم  بني  مباشــر  لقاء  هناك 
حتالــف الفتح هــادي العامري 
وزعيم التيــار الصدري مقتدى 
يوم  أقصاه  موعــد  في  الصدر 

السبت املقبل، في احلنانة«.
»الســاعات  أن  الهالي،  وتابع 
انفراجة  ستشــهد  املقبلــة 
السياسية  املشهد  في  كبيرة 
نريد  وال  عنها  اإلعان  ســيتم 

البوح بها في الوقت احلالي«.

وأشــار، إلى أن »ممثلــة األمني 
العــام لــأمم املتحــدة جينني 
باســخارت تقود هــي األخرى 
حراكاً من املتوقع أن يسفر عن 

نتائج إيجابية«.
وأوضــح الهالــي، أن »املوقف 
ويؤيده  التنسيقي  اإلطار  داخل 

والكردية  السنية  الكتل  بقية 
وكذلك القوى املســتقلة، بأن 
تشــكيل  نحو  تتجه  األمــور 
لسنة  تستمر  مؤقتة  حكومة 
أو ما دون ذلك متهد لانتخابات 

املبكرة«.
وبــني، أن »املطلوب هــو إجراء 

تغييرات فــي قانون االنتخابات 
ومفوضية االنتخابات لكن هذا 

الرأي يعارضه الصدريون«.
وأكد الهالي، أن »التوصل إلى 
اتفــاق بني أصحاب هــذا الرأي 
واملعارضــني له ال يكــون عبر 
القطيعة، إمنــا من خال احلوار 

املباشر الفّعال«.
التيار  بني  »العاقــة  أن  ويجد، 
الصــدري واإلطار التنســيقي 
املاضية  األشــهر  مرت خــال 
بعدد من املنعطفات تارة تكون 
جيــدة وقريبة وأخــرى يحصل 
هنــاك اختاف وابتعــاد، لكن 
إيجاد  يجــب  التي  املشــكلة 
حل لها هي العمل بشــفافية 

وتنقية األجواء«.
ومضــى الهالي، إلى أن »بوابة 
احلل هي حصول لقاء مباشــر 
حتى وأن كان مــن بعض قادة 
اإلطار التنسيقي مع الصدريني 
ونحن ننتظر ذلــك في احلنانة 

قريباً«.
إلى ذلك، نفــت مصادر مقربة 
مــن التيــار الصــدري علمها 
بـــ »إمكانيــة حصــول لقاء 
خال  والصــدر  العامــري  بني 

الساعات املقبلة«.
»العاقة  أن  املصــادر،  وتابعت 
هو  والدليل  ممتازة  الطرفني  بني 
اإلشــادة املتكررة التي يتلقاها 
العامري فــي تغريدات الصدر، 

ولعــل ذلك قــد يكــون بداية 
إلجراء لقاء ما بني الطرفني«.

وأوضحــت، أن »الصدر موقفه 
واضح وهو بحل البرملان واجراء 
انتخابــات مبكرة بذات االليات 
الفنيــة والقانونية لانتخابات 
الســابقة، كمــا أنــه يرفض 
اجللوس علــى طاولة احلوار مع 
ال  مواقفها  بأن  قوى شخصها 

تنطبق مع املصلحة العامة«.
وانتهــت املصــادر، أن »موقف 
دولة  ائتاف  مــن  حازم  الصدر 
املالكي  نــوري  بزعامة  القانون 
وكتلة صادقــون بزعامة قيس 
اخلزعلي وكتلة احلكمة بزعامة 
عمار احلكيم، بأنه يرفض احلوار 

معهم«.
وما زال التيار الصدري معتصماً 
في البرملــان وينتظر صدور قرار 
مــن احملكمة االحتاديــة العليا 
بحــل البرملــان والدعــوة إلى 
على  بنــاء  مبكرة  انتخابــات 
دعــاوى تقــدم بها امــني عام 
كتلته نصــار الربيعــي بداية 

األسبوع احلالي.

قيادي في اإلطار: األمور تتجه نحو تشكيل حكومة مؤقتة تمهد لالنتخابات المبكرة
تطورات قريبة تسهم في إنهاء حالة االنسداد السياسي

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

مقتل 17 مقاتال في غارة تركية على 
مركز للجيش السوري

خبير دولي: «الفساد « يحول دون استفادة
العراق من زيادات هائلة في انتاج النفط 46 الواليات المتحدة تستخدم تايوان 

3الحتواء الصين

بغداد - الصباح الجديد:
انتهى اجتماع الرئاســات الثاث مع 
قــادة القوى السياســية، الذي عقد 
امــس األربعــاء في قصــر احلكومة 
بدعــوة من رئيــس مجلــس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي بخمس نقاط، 
الى دعــوة وجهها اجملتمعون  اضافة 

الى التيار الصدري.
واورد مكتــب الكاظمــي فــي بيان 
ورد للصبــاح اجلديد، إن »الرئاســات 
السياسية  القوى  قادة  مع  اجتمعت 
الوطنية العراقيــة بدعوة من رئيس 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
اليوم األربعــاء املوافق )17 آب 2022(؛ 

في  السياسية  التطورات  ملناقشــة 
البــاد، وبحضور ممثلــة األمني العام 
العــراق جينني  فــي  املتحدة  لــأمم 

هينيس باسخارت«.
افضى  »االجتماع  أن  البيــان  واضاف 
إلى عدد مــن النقــاط، اتفق عليها 

اجملتمعون:
* عبر اجملتمعون عن التزامهم بالثوابت 
الوطنيــة، وإيجاد حل لــكل األزمات 
من خال احلــوار وباعتماد روح األخّوة 
والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن 
النظام  ودميومة  واســتقراره،  شعبه 
يحتكم  الذي  الدستوري  الدميقراطي 
تغليب  على  والتأكيــد  اجلميع،  إليه 

والتحلي  العليــا،  الوطنية  املصالح 
الوطن  أبنــاء  التضامن بــني  بــروح 
الواحــد؛ ملعاجلة األزمة السياســية 

احلالية.
* أشار اجملتمعون إلى أن االحتكام مرة 
جديدة إلى صناديق االقتراع من خال 
انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً 
فــي تأريــخ التجــارب الدميقراطية 
إلى  السياسية  األزمات  تصل  عندما 
طرق مسدودة، وأن القوى السياسية 
الوطنيــة حتتكــم إلــى املســارات 

الدستورية في االنتخابات.
* دعــا اجملتمعــون اإلخوة فــي التيار 
الصــدري إلــى االنخراط فــي احلوار 

آلياٍت للحل الشامل  الوطني، لوضع 
مبا يخدم تطلعات الشــعب العراقي 

وحتقيق أهدافه.
* اتفق اجملتمعون على استمرار احلوار 
الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق 
األزمة  ملعاجلــة  ودســتورية  قانونية 

الراهنة.
* دعا اجملتمعون إلى إيقاف كل أشكال 
التصعيــد امليدانــي، أو اإلعامي، أو 
ضرورة  علــى  مؤكدين  السياســي، 
حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى 
اإلثارات  عن  الهادئة بعيداً  النقاشات 
واالستفزازات التي من شأنها أن تثير 

الفنت. 

اجتماع القوى السياسية: االحتكام مرة جديدة إلى 
صناديق االقتراع ليس حدثًا استثنائيًا

السليمانية - عباس اركوازي
كشــف رئيس اللجنــة املالية في 
برملــان االقليم عن قضايا فســاد 
وتربح مبليارت الدوالرات في االقليم، 

تؤدي الى اهدار املال العام.  
واتهــم علــي حمــه صالــح في 
مؤمتــر صحفي عقــده امام مبنى 
عقــده  الســليمانية  محكمــة 
الصباح  حضرتــه  االربعــاء  امس 
االقليم مبنح عقد  اجلديد، حكومة 
لشركة من القطاع اخلاص مكلفة 
بتنفيــذ ونصب كاميــرات مراقبة 
محافظات  في  الســيارات  سرعة 
الســليمانية واربيل ودهوك سيدر 

عليها امــواالً طائلة من الغرامات 
التــي ســوف تســتحصلها من 

املواطنني.
واشار حمه صالح الى، ان الشركة 
قدمت شــكوى ضده في القضاء 
مطالبــة مببلغ تعويــض يبلغ 80 
على خلفية كشــفه  دينار،  مليار 
املبرم  العقــد  في  وفســاد  لتربح 
فضاً عن انه ال يصب في الصالح 
العام نظرا الن الشركة ستحصل 
على %70 من اموال الغرامات التي 
ملدة  املواطنني  من  ستســتحصل 
10 اعوام لقاء %30 تذهب حلكومة 

االقليم.

واوضح حمه صالــح: »لقد مثلت 
امام احملكمــة 17 مرة، جراء دفاعي 
عــن الصالح العــام، النني قدمت 
171 ملفا يخص فســاد املسؤولني 
الى القضاء، دون ان يتم محاســبة 

او معاقبة اي منهم«.
وتابع حمه صالــح، ان توقيع عقد 
املركبات  ســرعة  غرامــة  منــح 
ميثــل خطرا  اخلاص  القطــاع  الى 
كبيرا يحــدق بايــرادات محافظة 
الشــركة  الن  الســليمانية، 
من  الغرامات  مبلغ  ستســتقطع 
ايــرادات احملافظــة فيما لــو تأخر 

املغرمون بدفع غراماتهم.

واشار الى انه ال يوجد في اي قانون 
ان يتم فيه منح الغرامات للقطاع 
اخلاص، الفتا الى ان حجم الغرامات 
الشهرية التي ستفرضها الشركة 
على املواطنني سيصل الى 20 مليار 
دينار، تذهب 14 منها الى الشركة 
وسبعة فقط الى حكومة االقليم.

وعلــى صعيد ذي صلــة اكد حمه 
صالح انه مت بيع واالســتياء على 
نحــو 45 الف قطعــة ارض، بنحو 
الى ان هناك  غير قانوني، مشــيراً 
اســتياء ممنهــج علــى االراضي 
فــي محافظات االقليــم من قبل 

املسؤولني احلزبيني واحلكوميني.

رئيس اللجنة المالية لالقليم يمثل امام القضاء 
على خلفية كشفه فسادا حكوميا بعقد خاص

بغداد - الصباح الجديد:
علي  القانوني  اخلبير  أوضح 
الثاثاء،  اليــوم  التميمــي، 
األطر القانونية والدستورية 
القرار قانون املوازنة االحتادية، 
فيمــا بــني أن التخريجــة 
املوازنة  إلقــرار  القانونيــة 
أزمة  مــن  الباد  ســتنقذ 

اقتصادية خانقة.
وقال التميمي في حديث لـ 
السومرية نيوز، إن »الطريقة 
املالية  املوازنة  لتمرير  املثلى 
يتمثل بقــدرة البرملان على 
تشــريع القانون، عن طريق 
التصويت باالغلبية املطلقة 
أي نصف العدد الكلي زائدا 
واحد لعقد جلســة طارئة 
ان  النــواب«، مبينا  جمللــس 
»ملف املوازنة يتعلق بلقمة 
عيــش العراقيــني، وهو ما 
جلسة  لعقد  البرملان  يدفع 

طارئة«.
وأضــاف، أنــه »بعــد عقد 
البرملــان  مينــح  اجللســة 
تخويل  احلاليــة  احلكومــة 

ارســالها  على  وموافقــة 
ان  الى  الفتا  املوازنة«،  قانون 
»التخويــل يعتبــر مصدره 
الشعب، وأن الشعب مصدر 
الســلطات، والبرملــان ميثل 
الشــعب«، مشــيرا الى أن 
»هــذه التخريجة القانونية 
اذا متــت وقامــت احلكومة 
لتمريره  املوازنــة  بارســال 
البرملان، فا ميكن  داخل قبة 

الطعن بها«.
وبــني اخلبيــر القانونــي أن 
»التصويــت علــى قانــون 
واملضي  االحتاديــة  املوازنــة 
انقاذ  مــن  ســيمكن  بــه 
اجملتمــع العراقي من االزمة 
التي مير  اخلانقة  االقتصادية 

بها«.
الوزراء  مجلــس  رئيس  كان 
قد  الكاظمي،  مصطفــى 
دعا في وقت ســابق، الكتل 
مع  للتعــاون  السياســية 
احلكومة إليجاد حل ملوضوع 
»مــن  محــذرا  املوازنــة«، 

خطورة عدم وجودها«.

قانوني: تخويل البرلمان 
للحكومة الحالية تقديمها 

يؤمن تمرير الموازنة دون طعن



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

 أوعــز محافظ البصــرة املهندس 
خطة  بتنفيذ  العيدانــي  أســعد 
لزراعة عشــرين ألف شــجرة من 
املانغروف املقاومة للظروف  اشجار 
املناخية وامللوحة كمحمية خضراء 

سياحية.

جولة ميدانية لتحديد موقع 
زراعة أشجاراملانغروف

النائب  اجلديد  الصبــاح  ذلك  اعلن 
الثانــي حملافــظ البصــرة الدكتور 
ضرغام األجودي ، مضيفا : بتوجية 
مباشــر من محافظ البصرة قمنا 
موقع  لتحديــد  ميدانية  بجولــة 
النباتات  أشــجاراملانغروف  زراعــة 
امللحية بحضــور مدير ماء البصرة 
القانوني  و املشــاور  زهير املوسوي 
جمال خلــف الطويهر مدير بلدية 
املهندس  و  اخلصيــب  أبــي  قضاء 
ســعدون عبــود كعيــد املهندس 
املقيم ملشــروع محطــة محيلة 
علوم  مركز  مع  بالتعاون  املتكاملة 
البحــار جلامعة البصــرة  لتحديد 
موقع زراعــة هذه االشــجار التي 
تقاوم امللوحة، وتتكيف مع الظروف 
الســاحلية القاسية و حتتوي على 
نظام ترشيح ملحي معقد ونظام 
جذر يتناســب مع الغمــر في املاء 
املالح وعمــل األمواج ومن صفاتها 
التكيــف مع ظروف األوكســجني 
املنخفــض للطني املشــبع باملياه 
كمحمية خضراء بعد النجاح الذي 
حققتــه كتجربة أولــى واالنتقال 
بخطة خمســية لغرس ١٢ مليون 
املوضوعة  الدراســة  خالل  شجرة 
التصميم  ضمــن  األماكن  وحتديد 
األســاس ألقضية أبــي اخلصيب - 
الفاو- الزبيــر وتطبيق فكرة احلزام 

األخضر
 فيها حيــث مت إختيار املوقع األولي 
بالقرب من شــط البصرة لدراسة 
نوعية املياه ومستوى الضخ ومدى 
اإلســتفادة من احملطــة املتكاملة 

ودعم املشاتل البلدية إلنشاء املدن 
باألشــجار  وتعزيزها  الســياحية 
دائمة اخلضــرة كخطوة فريدة من 

نوعها في احملافظة .

تفاصيل أكثر عن شجرة 
املانغروف

 وبشــكل عام شــجرة املانغروف 
متفرعًة  ومتتد  جذورها  تتشــابك 
في كل االجتاهات فتتشبث بالتربة 
أو تغــوُص في املياه  ملنع اجنرافها 
املاحلة مشــكلًة طوق جناٍة للحياة 

البيئية
وهي اشجار اســتوائية تزدهر في 
ظروف ال ميكن أن تتحملها معظم 

في  كنموها  األخــرى   االشــجار 
مياه شــديدة امللوحة مع قدرتها 
الفائقة على تخزين كميات هائلة 
من الكربون وهي تعمل كمصدات 

للتيارات البحرية والعواصف
ولهذه الشجرة مزايا أخرى عديدة، 
فجذورها تشكل حواضن مناسبة 
لنمو الروبيان واألسماك الصغيرة 
والهائمات احليوانية والقشــريات 
البحريــة وتعد أغصانهــا ملجئاً 
للطيور واحليوانات البرية وخشبها 

ذو قيمة اقتصادية.
وتســهم الشــجرة فــي عملية 
كونها  املناخي  التغييــر  مقاومة 
متتلــك قدرة علــى امتصاص غاز 

ثاني أوكســيد الكاربون بشــكل 
كبير جــداً وهو ما يســاعد على 
االحتباس  ظاهــرة  تأثيــر  خفض 
احلراري كما أنها من االشجار التي 
متنــح منظراً جميال فــي املناطق 
التــي تنمو فيها ممــا تتعزز فرص 

االستثمار السياحي مستقبال  .
وزراعة هذه االشــجار في البصرة 
ســيعمل  املعنيــني  وبحســب 
علــى حماية الضفــاف واملناطق 
التي تتعرض لتيارات  الســاحلية 

املد واجلزر ومنع اجنراف التربة.

اشجار املانغروف عامليا
املانغروف  شــجرة  تعتمد  وعامليا 

على املياه شديدة امللوحة، وتلعب 
في  هاما  دورا  املانغــروف  جتمعات 
إنتاجية الشــعاب املرجانية  دعم 
اآلثار  تقليل  في  وتساعد  القريبة، 
الكارثيــة لتغير املناخ، مبا في ذلك 

الفيضانات والعواصف العاتية.
التنفيذي لليونسكو  وكان اجمللس 
قــد أقر في دورتــه 38 القرار 197/ 
41 لعــام 2015، إعــالن يــوم 26 
متــوز / يوليــو يوًما دولًيــا لصون 
لغابــات  اإليكولوجــي  النظــام 
املانغــروف، وأحيــت منظمة األمم 
والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة 
)يونســكو( ألول مرة اليوم العاملي 
لصون النظام اإليكولوجي لغابات 

املانغروف في عام 2016 .
وتشتهر أشجار املانغروف بقدرتها 
على احلد من تآكل الشواطئ عن 
التربــة في مكانها  تثبيت  طريق 
و هكــذا، فإن أي رواســب تنجرف 
مع املد، ويشــمل ذلــك، اجلزيئات 
املتناهية الصغر من البالســتيك 
) امليكروبالســتيك( وتبقى عالقة 
فــي هذه الشــبكة مــن الفالتر 
اآلخذة في التوســع و مبرور الوقت، 
فيما يــزداد صفاء امليــاه وتصبح 
هذه البيئة احملميــة أرضاً حاضنة 
لألســماك واحملاريات، التي تساعد 
بدورها فــي دعم نظام إيكولوجي 

غني من احلياة البحرية.

رحيم الشمري :
الدبلوماســية  البعثــة  اقامــت 
رسمية  احتفال  مراســم  الهندية 
مبرور ٧٠ عام على استقالل جمهورية 
الهنــد عــن االحتالل والســيطرة 
، والتــي  البريطانيــة عــام ١٩٤٧ 
تتزامن مع مرور ٧٠ سنة على اقامة 
عالقات الصداقة بني العراق والهند 
ســنة ١٩٥٢ ، مبشــاركة رســمية 
واجلالية  ومجتمعيــة  وجماهيرية 
الهنديــة . وقال ســفير جمهورية 
الهند في العراق براشــانت بيساي 
خالل كلمــة باالحتفالية ان الهند 
مــرت بكفاحه وتضحيــات وحتدي 
حتــى نالت االســتقالل بعد مئات 

 ، البريطاني  االحتالل  من  الســنني 
وقررت ان الطريــق الوحيد للحكم 
لبالدهــا  الســلمي  والتعايــش 
الشــعب  ويعيش   ، الدميقراطيــة 
اكبر  ثانــي  الذي يشــكل  الهندي 
مليار  الســكان  اعداد  من  بالعالم 
، متعدد  مليون نســمة  واربعمائة 
وكل  واملذاهب  والديانات  القوميات 
في  واملظاهر  والتقاليــد  اللغــات 
العالم جتدها بالهند التي تضم ٣٠ 
والية ، وشــكلت اقتصاد متني يدار 
بالشراكة مع الرئاسة الهندية التي 
تتوالها امرة ورئيــس وحكومة من 
يشــكلون  الديانات  متعددين  وزارة 
قوة ســلطة الدارة جمهورية الهند 

التــي متتد مســاحتها علــى قارة 
الهندي  الســفير  واوضح   . كاملة 
الهندية  اجلاليــة  مــن  املئــات  ان 
العلمية في  يدرســون في احلوزات 
وكذالك   ، وكربــالء  والنجف  بغداد 
والتجار  االعمال  رجال  العاملني من 
العراق  انحاء  بكافة  اخملتلفة  واملهن 
، كما يدرس ويعمل باملدن الهندية 
عراقيني يصل عددٍ ســكان الدخول 
لفيزة املوافقات يوميا خاصة العالج 
الى ٣٥٠  باملستشــفيات للمرضى 
فيــزة وال يتم تاخيرهم وتســهيل 
اجراءات طلباتهــم واملوافقات ، وان 
عشــرات املنح الدراســية منحت 
مــن احلكومــة الهنديــة للطلبة 

العراقيني ، يضاف ان العراق والهند 
من اول الــدول التي تعتمد عالقات 
وقوية وســليمني  متينة  صداقــة 
وجتعلها الرقم واحــد بني الدولتني 
بالعالم من عــام ١٩٧٠ ، وان الهند 
رئيس منذ سنوات طويلة  مستورد 
للنفط العراقي وبلغ استيرادها ٤٠ 
باملئة من االنتــاج العراقي ، اضافة 
للتبادل االقتصادي والتجاري املتميز 
، ونطمح لتطوير العالقات االفضل 
ونشر الســالم والتسامح ، ونعمل 
حاليــا على توعيــة نوعية برياضة 
مدرب متخصص  ويتواجــد  اليوغا 
ينظم دورات رياضية مجانية لكافة 

من يرغب باملشاركة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار وزير الصناعة واملعادن منهـــل 
عزيـز اخلبـــاز مقر الشركة العامة 
ِضمــَن  اإللكترونيــة  لألنظمــة 
سلســلة جوالته وزياراته امليدانية 
املُتعاقبــة إلى شــركات ومصانع 

الوزارة في عموم احمُلافظـات . 
وتابع الوزير ِخالل الزيارة إنتظام سير 
العمل في أقسام ومرافق الشركة 
كمــا أطلع علــى مراحــل اإلجناز 
احلرارية  الكاميرات  إنتاج  ملشــروع 
عالمة ) أور ( والذي يختص بتجميع 

امليكانيكية  األجزاء  وتصنيع بعض 
احلرارية  الكاميرات  ُمختلف  إلنتاج 
التي  اإلنفجــار  وكاميــرات ضــد 
العالية وحتملها  تتميز مبُواصفاتها 
للظــروف املناخية الصعبة إضافة 
الطاقة  منظومــات  إنتــاج  إلــى 

الشمســية والنواظير ومنظومات 
إطفاء احلرائق واألجهزة الشــبكية 
واللوحيــة والبوابــات اإللكترونية 
هندسية  مالكات  بأيدي  واملصدات 

وفنية ُمتخصصة .
أهمية هذا  إلــى  الوزير  وأســتمع 

إحتياجات  تلبيــة  فــي  املشــروع 
كاملنافــذ  الدولــة  ودوائــر  وزارات 
احلدوديــة ووزارة الدفاع وشــركات 
وأثنى   ، وغيرها  الشــقيقة  الوزارة 
على اجلهــود املبذولة فــي تنفيذ 
وتهيئة  العمــل  مراحــل  كافــة 

، مبديــا جملًة من  اخلط اإلنتاجي 
التوصيــات والتوجيهــات لتطوير 
األعمــال واخلدمات التــي تُقدمها 
أنشــطتها  وتوســيع  الشــركة 
واإلسراع في تشــغيل مشاريعها 

اجلديـدة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
متابعة  عــن  التجارة  وزارة  اعلنــت 
اللجان الرقابية والنوعية في الشركة 
وتوزيع  انتاج  احلبوب  العامة لتصنيع 
وعند  العاملة  املطاحن  في  الطحني 
واربيل  بغــداد  مبحافظات  الــوكالء 
والديوانية والنجــف وكربالء وذي قار 
وميسان والبصرة فضال عن استبيان 
آراء املواطنــني عن نوعيــة الطحني 
املــوزع ومواعيد التجهيــز .  واوضح 
مدير عام الشــركة أثير داود سلمان 

وأضــاف ، ان الفرق الرقابية والنوعية 
للمطاحن  مخالفــة   )٧١( رصــدت 
في بغداد ، مشــيرا إلى حتقيق )٦٥( 
زيــارة للمطاحن فــي جانبي الكرخ 

والرصافة خالل الفترة املاضية .
واضــاف املديــر العــام ان اللجــان 
املطاحن  تتابــع عمــل  املشــتركة 
بغــداد  فــي  والــوكالء  العاملــة 
واحملافظــات، واالشــراف على جتهيز 
مادة الطحــني، الفتاً الى تســجيل 
الرصد  أعمال  الرقابية خــالل  الفرق 

واملتابعــة )١٠٢( مخالفة لدى وكالء 
الطحني، ناجتة عــن )٢٧٣( زيارة حملال 
 )١٤٣( الوكالء جرى خاللها ســحب 

امنوذجا لغرض الفحص اخملتبري .
على ذات الســياق اشــار الى حتقيق 
 )٣٦٤( واالفــران  اخملابــز  رقابــة  فرق 
زيــارة للمخابز واالفــران في قواطع 
 ، العاصمة مؤشــرًة )٢٣٠( مخالفة 
مشيرا الى احالة جميع اخملالفات الى 
لتطبيق   اخملتصة  واللجان  االقســام 

الشروط اجلزائية بحق اخملالفني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لالتصاالت  العامة  الشركة  اقامت 
واملعلوماتية وبالتعاون مع شــركة 
املنفذة  الشركة  املوارد  تكنولوجيا 
ملشروع صد هجمات ايقاف اخلدمة 
ANTI-DDoS، ورشــة عمــل حول 
املشــروع، في القاعة املركزية في 

مقر الشركة.
وأوضح الدكتور املهندس براق عبد 

القادر عبد الكرمي مدير قسم األمن  
الســيبراني املســؤول عن متابعة 
املشروع،  ان الهدف من هذه الورشة 
هو التعريف بأهمية ونوع اخلدمات 
لشركات  املشروع  التي سيقدمها 
القطــاع اخلاص الناقلة لســعات 
االنترنت ISPs، حيث حضر الورشة 
عدد من ممثلي هذه الشركات،  ومتت 
اإلجابة على جميع األســئلة التي 

طرحت. 
يذكر ان مشروع صد هجمات إيقاف 
اخلدمة يعتبر من املشــاريع املهمة 
التــي نفذتهــا الشــركة العامة 
مؤخراً  واملعلوماتيــة  لالتصــاالت 
والول مــرة في العراق، وســيكون 
له تأثير كبير في حماية الســعات 
الداخلة للعراق من هجمات إيقاف 

اخلدمة.

بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلنــت وزارة الكهرباء أن عدم مراعاة بعض 
املواطنــني للمحددات اآلمنــة خلطوط نقل 
الطاقــة وتعليقهم الالفتات على أســالك 
الضغــط الفائــق، تســبب بإنفصال خط 
“واســط - ميســان KV 400” وخروجه عن 
العمــل مؤكــدة أن تعليــق الالفتات على 
اخلطــوط الناقلــة “اســتغالل للشــعائر 

الدينية”.
الــوزارة وصفت فــي بيان تعليــق الالفتات 
على خطوط نقــل الكهرباء بـ “عبث جديد 
وأستخدام ســيء وغير صحيح، واستغالل 
للشــعائر الدينية بشــكل مغلوط، وعدم 
مراعاة مــن قبل بعض املواطنني للمحددات 
اآلمنــة والفنية لالبراج واخلطــوط الناقلة 

للطاقة”.
وأوضحــت بأن ذلك تســبب فــي “إنفصال 
خط واســط - ميســان KV 400( وخروجه 
عــن العمــل ، مبينــًة أنه “مــن خطوط 

للمنظومة  الستراتيجيـة  الفائق  الضغط 
الكهربائية “. ولفتــت وزارة الكهرباء إلى أن 
الوزير وّجه بإســتنفار كامل للمالكات وأن 
25 فريق صيانة إنتشرت على طول اخلط من 
اجلهتني، وبعد خمس ســاعات من البحث، 
تبنّي أن ســبب انفصال اخلــط املذكور هو 
تعليق الالفتــات وربطها باألرض، ما أدى إلى 

حرمان املواطنني من ساعات التجهيز. 
واشــارت الوزارة فــي بيانها إلــى أن دائرة 
التشــغيل والتحكم اضطرت إلى “خفض 
أحمــال محافظــات املنطقــة اجلنوبيــة 
للحفــاظ على ســالمة املنظومة اجلنوبية 
من االنهيار، ومت إعــادة اخلط للعمل في متام 
الســاعة 5:30 مســاء اليــوم الثالثاء بعد 
إزالة العارض”. وأهابــت باملواطنني “االلتزام 
مبحددات اخلطوط الناقلة للكهرباء واألبراج، 
واالنتباه إلى وجود العالمات التحذيرية بعدم 
وسالمة  على ســالمتهم  االقتراب حفاظاً 

املعدات”.

الحكومة المحلية في البصرة تباشر زراعة 20 الف
شجرة »مانغروف« ضمن خطتها الخمسية 

النها تقاوم الظروف المناخية والملوحة وتصد التيارات البحرية والعواصف

 تم إختيار الموقع 
األولي بالقرب 

من شط البصرة 
لدراسة نوعية المياه 

ومستوى الضخ 
ومدى اإلستفادة من 
المحطة المتكاملة 

ودعم المشاتل 
البلدية إلنشاء المدن 
السياحية وتعزيزها 

باألشجار

بغداد – الصباح الجديد:
قامت مالكات الشــركة العامــة لتعبئة 
وخدمات الغاز عملية التشــغيل التجريبي 
لشــبكة انابيب الغاز بفندق ميلينيوم في 

محافظة البصرة.
وضمــت املالكات الفنيــة املتخصصة كل 
من وحدة الشــبكات والفحص الهندسي 
 HSE وقســم الصحة والســالمة والبيئة
قامت باطالق الغاز الســائل عبر شــبكة 
انابيب الغاز في الفندق املذكور وامتام كافة 
اإلجــراءات املتعلقة به وأجريت التشــغيل 

التجريبي له.
عملية التشــغيل متــت بنجاح تــام بعد 
اكتمــال املوافقات الرســمية وشــهادات 
السالمة  ومتطلبات  الهندســي  الفحص 

املتعلقة بشبكة الغاز اخلاصة بالفندق. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير التعليــم العالي والبحث العلمي 
الدكتور نبيل كاظم عبــد الصاحب التزام 
الوزارة وجامعاتها بالتبادل الثقافي والتعاون 

األكادميي مع دول املنطقة والعالم.
جاء ذلك لدى اســتقباله سفير اجلمهورية 
العربية الســورية صطــام جدعان الدندح 
التعاون  ناقــش اجلانبــان إمكانــات  حيث 
العلمي واألكادميي بني البلدين وتأطير برامج 
التبادل الثقافي في ضوء سياق التفاهم بني 
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 

العراقية والسورية.
وأوضــح وزيــر التعليم خالل اللقــاء الذي 
حضره مدير عام دائــرة البعثات والعالقات 
الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر أن العراق 
تنمية  األكادميية حريصة على  ومؤسساته 
مسارات التنسيق والتطوير اخلاصة بالتبادل 
الثقافي والتعاون األكادميي املســتدام على 
وفق محــددات ومعاييــر الرصانة العلمية 
الى  الوقت نفســه  املعتمدة مشــيرا في 
العراقية الســتقبال  اجلامعات  اســتعداد 
الطلبــة الســوريني وتقدمي وتبــادل املنح 

والزماالت الدراسية.
بدوره أعرب الســفير عن ســعادته باللقاء 
وحــرص وزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمــي العراقيــة على تطويــر مجاالت 
التعاون وحتســني نوعيــة البرامج اخلاصة 
بالتفاهمات واالتفاقــات األكادميية مع دول 

املنطقة والعالم.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شركة االحتاد للصناعات الغذائية انها 
تعمل على انشــاء أكبر مصنــع لالعالف في 

الشرق األوسط.
وذكر بيان للشــركة:”ما زالت شــركة الريان 
الســتخالص الزيوت واالعالف النباتية تواصل 
واالعالف  االســتخالص  مبصنعيهــا  االجنــاز 
النباتية بوتيرة عالية حيث بلغت نسبة االجناز 
في مصنع االستخالص و مصنع انتاج االعالف 

مراحل متقدمة”.
ولفتت الشركة الى “املباشرة بتنصيب املعدات 
التي وصلت ملوقع الشركة التي ستصل تباعاً 
في األيام القليلــة القادمة” مبنيا ان “الطاقة 
اخلزنية للسايلوات ســتكون مبقدار 720 ألف 

طن من احلبوب في داخل املصنع وفي امليناء”.
ولفتــت الــى ان “الطاقة االنتاجيــة ملصنع 
االستخالص الزيوت النباتية ستبلغ 3600 طن 
فول الصويا و2400 طن دوار، أما مصنع االعالف 
ســيكون بطاقــة انتاجية 4400 طــن يومياً، 

وبذلك سيكون األكبر في الشرق األوسط”.

تشغيل تجريبّي لشبكة 
الغاز بفندق ميلينيوم

 في البصرة

وزير التعليم: ملتزمون 
بالتعاون الثقافي واألكاديمي 

مع دول المنطقة والعالم

قريبا .. العراق يفتتح 
أكبر مصنع لألعالف في 

الشرق األوسط

٧٠ عام على اقامة العالقات بين العراق والهند

البعثة الدبلوماسية الهندية في بغداد تحتفل بالذكرى ٧٥ لالستقالل

وزير الصناعة يتابع مشروع إنتاج الكاميرات الحرارية 

الكهرباء: تعليق الفتات الشعائر
 الدينية يتسبب بمشكالت فنية 

وخروج خطوط عن العمل
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»الحبوب« تتابع توزيع الطحين وترصد )٧١( مخالفة للمطاحن والوكالء في بغداد
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد القائم بأعمال بعثة األمم املتحدة للدعم 
في ليبيــا ريزدون زينينغا، امس االول الثالثاء، 
على ضرورة إعطــاء “أولوية” إلعادة العملية 

االنتخابية إلى مسارها الصحيح.
وقالت البعثة األممية عبر تويتر، إن تصريحات 
زينينغا جــاءت خالل اســتقباله عددا من 
الليبي،  السياســي  احلوار  ملتقــى  أعضاء 
الذين أعربوا عن قلقهم من “الوضع األمني 
الذي  الناجم عن اجلمود السياســي  املتوتر 

طال أمده” في البالد.
وأضافت البعثــة أن أعضــاء امللتقى “زاروا 
البعثــة لعــرض رؤاهم حــول كيفية جتاوز 
اجلمــود السياســي الراهــن والتوصل إلى 
تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى االنتخابات 

الوطنية”.
وعقد البرملان الليبي، االثنني املاضي، جلسة 
عامــة لبحث ســبل جتــاوز حالــة اجلمود 
السياســي التي تعيشها البالد منذ أشهر، 
علــى وقع صراع بني حكومتني، وفشــل في 
التوافق على إطار دستوري لتنظيم انتخابات 

عامة.
وبالتزامن، انعقد لقاء في القاهرة بني رئيسي 
البرملان عقيلة صالح واجمللس األعلى للدولة 
خالد املشــري، لبحث حــل أزمة احلكومتني 
املتصارعتــني على الســلطة، واســتعادة 
محادثات القاعدة الدستورية لالنتخابات من 

أجل جتاوز النقاط اخلالفية.
وسقطت ليبيا في دوامة اجلمود السياسي 
منذ أشــهر، في أعقاب رفض رئيس حكومة 
الدبيبة ترك  الوطنية عبد احلميــد  الوحدة 
السلطة لرئيس احلكومة املكلف من البرملان 
فتحي باشــاغا، الذي يتمســك بشرعيته 
ويصر على الدخــول إلى العاصمة طرابلس 
ملمارســة مهامه، وكالهما يتمتع بدعم من 
للدخول في  ميليشيا مسلحة مســتعدة 

حرب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لقــي 3 من عمال اإلطفــاء حتفهم أثناء 
محاولــة إخمــاد حريق في غابــة كدية 
الطيفــور في تطــوان شــمالي املغرب، 
حسبما أفادت وسائل إعالم رسمية، امس 

االول الثالثاء.
ونقلــت وكالة املغرب العربــي لألنباء عن 
السلطات قولها إن عمال اإلطفاء الثالثة 
لقوا حتفهم بعد انقالب سيارتهم وسط 
نيران احلرائق، كما أصيب شخصان بحروق.
وأضافت أن جهــود “500 عنصر من كافة 
الســلطات واملصالح املعنيــة، املدعومة 
األرضي  التدخل  وآليات  وســائل  مبختلف 
واجلــوي، ال تــزال متواصلة” منــذ اإلثنني 

املاضي إلخماد احلريق.
كما قالت الســلطات إنهــا كلفت ثالثة 
طائــرات متخصصة في إخمــاد النيران، 
نفــذت كل منها 40 طلعــة في محاولة 
إلطفــاء احلريــق، وأضافت أنهــا تكافح 
من أجل منع وصول النيــران إلى املناطق 

املأهولة.
وأعلنت النيابة العامــة في املغرب، امس 
االول الثالثاء، فتــح “بحث قضائي معمق 
حول ظروف نشوب هذا احلريق وتشخيص 
كل من يكون وراء ذلك”، وقالت إنها ألقت 
القبــض على 4 أشــخاص مشــتبه في 

تورطهم باحلادث.
وكانــت حرائق قــد اندلعت فــي غابات 
مختلفة شمالي وشــمال شرقي املغرب 
خالل شهر يوليو املاضي تزامنا مع موجة 
حر شــديدة، مما تسبب في تدمير أكثر من 

10 آالف هكتار من الغابات.

القائم بأعمال البعثة 
األممية في ليبيا يؤكد

أولوية االنتخابات

مصرع ثالث عمال
إطفاء أثناء إخماد

حريق شمالي المغرب

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
بعــد مــرور عام علــى اســتيالء حركة 
“طالبان” على احلكم في أفغانســتان، ما 
زال العالم يترقب كيف ستبدو البالد في 
ظل حكم هذه احلركة، وانعكاسات ذلك 
على جيران أفغانستان، ال سيما باكستان 

والهند.
يقول الدكتور ستوتي بهاتناجار، وهو زميل 
االستراتيجية  الدراسات  مركز  في  باحث 
الوطنية األسترالية،  باجلامعة  والدفاعية 
والدكتور زاهد شــهاب أحمد، وهو زميل 
باحث فــي جامعة ديكني في أســتراليا، 
فــي تقريــر نشــرته مجلة “ناشــيونال 
إنتريست” األميركية، إن استيالء “طالبان” 
2021، كان  علــى أفغانســتان فــي آب 
مبثابة مفاجــأة لكثيرين، وأثار القلق على 
باكستان  دور  بشــأن  اإلقليمي،  الصعيد 
في أفغانســتان، واســتمرار عالقتها مع 

“طالبان”.
وكان اســتخدام باكســتان ألفغانستان 
كوكيل للحفاظ علــى نفوذها ذا أهمية 
خاصــة للهنــد، التي عملــت عن كثب 
مع احلكومات الســابقة في أفغانستان 
من عام 2002 حتى عــام 2021، وأغلقت 
الدبلوماســية بعد اســتيالء  بعثاتهــا 
“طالبان” علــى الســلطة. واآلن بعد أن 
أكملت “طالبان” عامها األول من احلكم، 
تعامل  استكشــاف كيفيــة  املهم  من 
الهند وباكســتان مع إمارة أفغانســتان 

اإلسالمية في ظل حكم “طالبان”.
عندمــا حكمت  إنه  الباحثــان  ويقــول 
“طالبان” إمارة أفغانستان ألول مرة خالل 
الفترة مــن عام 1996 إلــى 2001، كانت 
باكســتان من بني الدول الثالث الوحيدة 
التــي اعترفت رســمياً باحلكومة. وليس 
من املســتغرب إذن أن تظل مهمة بسبب 

تأثيرها على “طالبان”. 
11 أيلــول على  وفي أعقــاب هجمــات 
“طالبان”  املتحدة وسقوط نظام  الواليات 
فــي عــام 2001، وقفت باكســتان إلى 
جانــب الواليات املتحدة فــي “احلرب على 
العسكرية  العمليات  من خالل  اإلرهاب”، 
ضد قــادة “طالبان” في باكســتان. ومع 
ذلك، استؤنفت العالقة بسرعة بالتعاون 

النشط بني إسالم آباد و”طالبان”. 
وأصبحت باكســتان حليفاً رئيســياً في 
استعادة “طالبان” سياسياً من خالل دعم 
عمليات الســالم التي تقودهــا الواليات 
املتحدة والصني وروسيا، واستضافة قادة 
وتســهيل عديد مــن حوارات  “طالبان”، 
السالم التي تشمل أصحاب املصلحة من 
أفغانســتان وغيرها من اجلهات الفاعلة 

اإلقليمية والدولية.
ويرى الباحثان أنه علــى الرغم من قربها 
وتاريخ تعاونها مع “طالبان”، كانت الفترة 
منذ استيالء “طالبان” على السلطة في 
بالنسبة  2021 متثل إشكالية  أغسطس 
لباكستان. وعلى الرغم من أن إسالم آباد 

تنظر إلى “طالبان” إلى حد كبير على أنها 
نظام صديق، فإن العالقة لم تكن خالية 
مــن املتاعب بســبب عوامــل مختلفة، 
مبا في ذلــك اإلرهاب. وقبــل احلديث عن 
معضلة اإلرهاب في باكستان، من املهم 
أن نذكر أن “طالبان” تخدم أيضاً املصالح 
الوطنية ألفغانســتان، وأن هناك عناصر 

معادية لباكستان داخل حركة “طالبان”.
وال تــزال “طالبــان” تواصــل معارضتها 
لالعتراف بخط دورانــد كحدود دائمة بني 
أفغانســتان وباكســتان، وقاومت جهود 
على  إلقامة سياج  الباكســتاني  اجليش 
طــول احلــدود. وانعكس ذلــك في عدة 
مناســبات، على ســبيل املثال شــارك 

مســؤول من “طالبان” في إنــزال العلم 
الباكستاني من شاحنة حتمل مساعدات 
إنسانية من باكستان في عام 2021، وبعد 

إنزال العلم، قال صراحة إنه سيحرقه.
وعلــى الرغم من اإلجنــازات الكبيرة التي 
حققتهــا باكســتان ضد اإلرهــاب في 
العقد املاضي أو نحــو ذلك، فإنها تواجه 

إرهاب متزايدة منذ اســتيالء  مشــكلة 
وينعكس هذا  الســلطة.  “طالبان” على 
من خــالل عــدد متزايد مــن الهجمات 
اإلرهابية داخل باكستان؛ ليس فقط من 
قبل تنظيم “داعش- والية خراسان”،ولكن 
بارزة  إرهابيــة  مــن قبل جماعــة  أيضاً 
مناهضة لباكستان، وهي حركة “طالبان 
باكســتان”. وكما أشــارت تقارير إلى أن 
هناك أكثــر مــن 6 آالف إرهابي مناهض 
لباكســتان في أفغانســتان، وخصوصاً 
فليس  الباكستانية،  “طالبان”  حركة  من 
من املستغرب إذن أن تعمل باكستان عن 
كثب مع حركة “طالبان” األفغانية ملعاجلة 

مشكلة حركة “طالبان” الباكستانية. 
وفــي هــذا الصدد، توســطت شــبكة 
التابعة لـ”طالبان” في حوار بني  “حقاني” 
إسالم آباد وحركة “طالبان” الباكستانية. 
وقد أدت هذه املفاوضات إلى اتفاق لوقف 
إطالق النار قد ال يستمر بعد مقتل زعيم 
بارز في حركة “طالبان” الباكستانية، عمر 

خالد خراساني، مؤخراً في أفغانستان.
ومنــذ عــام 2001، اســتثمرت الهنــد 
بدورهــا ما يقرب من ثالثــة مليارات دوالر 
في املســاعدات التنموية ألفغانســتان، 
وشــاركت فــي عديــد من مشــروعات 
البنيــة التحتية. ومع ذلك، انتهى الوجود 
الدبلوماســي الهندي الذي امتد إلى ما 
وراء كابــل ودعمها للتحالف الشــمالي 
املناهــض لـ”طالبان”، بوصــول “طالبان” 

2021، وظلت الهند غائبة  في أغسطس 
السياسية  املفاوضات  واضح عن  بشكل 
في أفغانستان، واتفاق الدوحة في شباط 
2020 الــذي أعــاد “طالبــان” فعلياً إلى 
السلطة في أفغانســتان. ويساور الهند 
قلق خــاص إزاء الهجمات التي تشــنها 
جماعة “حقاني”، وهي فصيل رئيسي من 
فصائل “طالبان”، علــى األصول الهندية 
في أفغانستان، باإلضافة إلى اإلرهاب في 
األراضي الهندية من خــالل مالذات آمنة 
في أفغانســتان. وفي معــرض توضيحه 
للمخاوف الهندية، قال رئيس أركان اجليش 
نارافان:  مانــوج موكوند  اجلنرال  الهندي، 
“ما ميكننا قوله وتعلمــه من املاضي هو 
أنه عندما كان نظام )طالبان( السابق في 
الســلطة، في ذلك الوقت، بالتأكيد كان 
لدينــا إرهابيون أجانب من أفغانســتان”. 
وعلــى الرغم من عدم اعترافها رســمياً 
بحكومــة “طالبان”، حاولــت الهند فتح 
اســتيالء  قبل  لـ”طالبان”  خلفيــة  قناة 
 .2021 الســلطة في عــام  احلركة على 
وفــي اآلونة األخيرة، في أيار 2022، أشــار 
أجيت  الهندي  القومي  األمن  مستشــار 
دوفال إلى حتول في تصور الهند لـ”طالبان” 
كجماعة إرهابية إلى كيان شبه رسمي، 
عندمــا قال إنه يجب علــى دول املنطقة 
“تعزيــز قدرة أفغانســتان على مكافحة 
التي تشكل  اإلرهابية  واجلماعات  اإلرهاب 

تهديداً للسالم واألمن اإلقليميني”.

ارتياب من هجمات جماعة »حقاني« ومخاوف من صعود »داعش خراسان«

الهند وباكستان قلقتان من جارتهما أفغانستان تحت حكم »طالبان«

الصباح الجديد ـ وكاالت:

اتهم مسؤول صيني رفيع، الواليات 
املتحدة باســتخدام تايوان الحتواء 
أنَّ كال جانبــي  الصــني، مؤكــداً 
للصني،  ينتميــان  تايــوان  مضيق 
االستهانة  واشــنطن من  ومحذراً 
وقدرتها  الصينية  احلكومــة  بعزم 
الوطنية  سيادتها  عن  الدفاع  على 

وسالمة أراضيها.
جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير 
الصيني لدى الواليات املتحدة تشني 
جاجن مع وســائل إعــالم أميركية 
من  الصيني  املوقف  لعرض  ودولية 
األزمة الناشــئة عن زيارة رئيســة 
نانســي  األميركي  النواب  مجلس 
بيلوسي إلى تايوان، والتطورات في 

العالقات الصينية األميركية.
“تدعي  الصينــي:  الســفير  وقال 
الواليات املتحدة أن ســعي الصني 
إلعادة التوحيــد هو تهديد لتايوان، 
وأنَّ البــر الرئيســي للصني يعمل 
على تغييــر الوضــع الراهن. لكن 
احلقيقة األساســية هي أنَّ تايوان 
جــزء ال ينفصــل مــن األراضــي 
الصينية. مســألة تايوان هي شأن 

صيني داخلي”، على حد تعبيره.
وأكــد أنَّ “الوضع الراهن ملســألة 
تايوان هو أنَّه ال يوجد ســوى صني 
واحــدة فــي العالــم. كال جانبي 
املضيق ينتميان لذات الصني. وعلى 
الرغم من أنه لم يتم إعادة توحيد 
كال جانبي املضيــق، إال أنه لم يتم 
الفصــل أبــداً بني ســيادة الصني 

وسالمة أراضيها”.
واعتبر جاجن أنَّ زيارة بيلوســي متَّت 
احلكومة  مــن  وترتيبات  “بتغــاٍض 
األميركية”، مشــدداً على أن الزيارة 
“مثَّلــت انتهــاكاً خطيــراً ملبــدأ 
الصني الواحدة، ومساســاً بسيادة 
شؤونها  في  سافراً  وتدخالً  الصني، 
بالتزامــات  وإخــالالً  الداخليــة، 
للسالم  املتحدة، وتقويضاً  الواليات 

واالستقرار في مضيق تايوان”.
“تدعي  الصينــي:  الســفير  وقال 
د،  تُصعِّ الصني  أنَّ  املتحدة  الواليات 
بيلوسي  زيارة  وتســتخدم  وتُبالِغ، 
وضع طبيعي جديد.  كذريعة خللق 
لكــن احلقيقــة األساســية هي 
أنَّ اجلانــب األميركي هــو من قام 
باخلطــوة األولى الســتفزاز الصني 

بشأن مسألة تايوان”.

“بذلــت قصارى  بكــني  أنَّ  وأكــد 
جهودهــا للحيلولة دون فرض هذه 
األزمة علينــا من خالل التعبير عن 
معارضتنا الشديدة على مستويات 
مختلفــة وعبر قنــوات متعددة”، 
مضيفــاً: “لقد حذرنا مــن أنه إذا 
أقدمت بيلوســي على هذه الزيارة، 
فســتكون هناك عواقــب وخيمة، 
وســترد الصني بحزم وقــوة، لكن 
املتحدة  الواليات  لألســف جتاهلت 

هذه التحذيرات”.
ووصف جاجن موقف بالده من الزيارة 
وقانوني”،  بأنه “مشروع ومســؤول 
كمــا أن إجراءاتهــا “حازمة وقوية 

ومتناسبة”.
أنَّ  الصينــي  الســفير  واعتبــر 
التدريبــات العســكرية الصينية 
ومهنيــة،  وشــفافة  “مفتوحــة 
الصينية  القوانني  مع  وتتماشــى 
احملليــة، ومع القانون واملمارســات 
“من  أنه  علــى  الدولية”، مشــدداً 
أن  والقانوني  واملشــروع  الطبيعي 
تدافع الصني عن ســالمة أراضيها 

وتقاوم تقسيمها”.
وأضــاف: “لســنا في حاجــة إلى 
أي ذريعــة لفعل ذلــك. يجب على 
الواليات املتحدة أال تكون متفاجئة 
بهذا اخلصــوص. إذا كنا في حاجة 
إلى ذريعة، فلمــاذا عملنا بكل ما 
لدينا من قوة ملنع حــدوث )الزيارة( 

في املقام األول”.
وشــدد الســفير الصيني على أنَّ 
“حقيقة كون البر الرئيسي وتايوان 
ينتميان لذات الصني لم تتغير أبداً. 
تايــوان لم تكن قــط دولة في يوم 
من األيــام، وكونها جزءاً من الصني 
منصوص عليه في دســتور الصني 

وقوانني أخرى”.
اجلمعية  “قــرار  إنَّ  الســفير  وقال 
العامة لألمم املتحــدة )2758( الذي 
1971 حلَّ بشــكل  مت متريره عــام 
نهائي مســألة متثيل الصني كلها، 
مبا في ذلك تايوان، في األمم املتحدة، 
السياســية  النواحي  من جميــع 

والقانونية واإلجرائية”.
وأضاف: “إذاً، من هو الذي يعمل على 

الصني،  الراهن؟ ليس  الوضع  تغيير 
وإمنا القــوى التايوانية االنفصالية 
)حركة اســتقالل تايوان(، والواليات 
املتحدة”. واتهم الســفير الصيني 
قيادة الرئيســة التايوانية تســاي 
إجن ون بأنهــا “فــي غايــة اخلــداع 
“يسعون  أنهم  معتبراً  والتضليل”، 
إلى االســتقالل بطريقة تدريجية 

مبساعدة من الواليات املتحدة”.
إجماع  يرفضــون  “إنهــم  وأضاف 
1992 )توافق بني مســؤولي الصني 
التواصل بني اجلانبني(،  وتايوان حول 
الصينية،  هويتهم  إزالة  ويحاولون 
وقطع الروابط التاريخية والثقافية 
بني جانبي مضيــق تايوان، والعمل 
على محــو الهوية الوطنية للناس 
بني  املواجهة  وإذكاء  تايــوان،  فــي 

اجلانبني”.
واتهم الواليات املتحدة بـ”استخدام 
معتبراً  الصــني”،  الحتــواء  تايوان 
أن هــذا ميثل “حتريفــاً وتالعباً مببدأ 

الصني الواحدة”.
“أشياء  “أقحمت  واشنطن  إنَّ  وقال 

أحادية” مــن قبيل “قانون العالقات 
مع تايــوان”، و”الضمانات الســتة 
الصني  سياســة  ضمن  لتايــوان” 
الواحــدة، وهو مــا اعترضت عليه 

الصني بشدة منذ البداية”.
وأضــاف “كمــا ســرَّعت الواليات 
املتحــدة تفاعلهــا الرســمي مع 
تايــون، وباعتها في مــرات عديدة 
أســلحة، بل وزعمت أنها ستدافع 
أن  إلى  عنهــا عســكرياً”، الفتــاً 
هــذه التصرفات شــجعت القوى 
اســتقالل  “حركــة  االنفصاليــة 

تايوان” وجعلتها “أكثر جرأة”.
د الســفير الصيني على أن  وشــدَّ
مبدأ الصني الواحدة هو “األســاس 
الصينية  للعالقــات  السياســي 
البيانــات  وجوهــر  األميركيــة 
الصينية األميركية الثالث، كما أنه 
مدخل وأســاس تأسيس العالقات 
الدبلوماسية وتطويرها بني الصني 

والواليات املتحدة”.
وأضاف: “لقد قال الرئيس جو بايدن 
في مــرات عديدة إنــه ليس هناك 

تغييراً مــن ناحية الواليات املتحدة 
الصني  يتعلق بسياســة  مــا  في 
الواحــدة، وأن الواليــات املتحدة ال 
تدعم اســتقالل تايوان. إننا نتوقع 
مــن الواليــات املتحــدة أن تفــي 

بالتزاماتها”.
وقــال “نتعامل مع تداعيــات زيارة 
املتحدة  الواليات  بيلوســي، وندعو 
إلى االستفادة من الدرس، وااللتزام 
الواحدة،  الصــني  مببــدأ  بجديــة 
والبيانــات الصينيــة األميركيــة 
بعزم حكومة  وأال تستهني  الثالث. 
الصــني وشــعبها وقدرتهما على 
الوطنية  ســيادتهم  عــن  الدفاع 

وسالمة أراضيهم”.
ودعــا الواليات املتحــدة إلى “وقف 
أقوالهــا وأفعالهــا التــي تصعد 
اســتخدام  واإلحجام عن  التوتــر، 
تايــوان الحتــواء الصــني، وعــدم 
السماح للقوى االنفصالية باملضي 

قدماً في هذا املسار اخلطير”.
وأثارت زيارة بيلوسي في الثاني من 
تايوان، غضباً  إلى  اجلاري  أغسطس 
صينيــاً غيــر مســبوقاً، وفرضت 
عقوبــات عليها وعلى مســؤولني 
تايوانيني، كمــا أنها أجرت مناورات 
كبيرة  وبحريــة  جوية  عســكرية 
اســتمرت أيامــاً وشــملت إطالق 
صواريخ باليستية مر بعضها فوق 
تايبيــه عاصمة تايــوان، ومحاكاة 
لهجمات بحرية وجوية في األجواء 
أنها  تايوان  واملياه احمليطة، زعمــت 
حتاكي هجوماً على البر الرئيســي 

للجزيرة.
وتعيــش تايوان حتــت تهديد بغزو 
صيني، منذ عام 1949، عندما فّرت 
القوات اجلمهوريــة بزعامة اجلنرال 
تشني كاي تشــيك إلى اجلزيرة، إثر 
انتصار احلزب الشيوعي بقيادة ماو 

تسي توجن، في احلرب األهلية.
ومنــذ ثمانينات القرن العشــرين، 
تطــّور النظــام السياســي نحو 
الدميقراطية في تايوان، بعدما كان 
اســتبدادياً. كذلك بدأ الشباب في 
تايوان بتطويــر هوية مختلفة عن 

تلك الصينية، وفق “فرانس برس”.
الصيني  الشــيوعي  احلزب  واقترح 
“دولة  تايوان مبوجب منوذج  استعادة 
واحدة بنظامــني”، املطّبق في هوجن 
كــوجن، بعــد عودتها إلــى احلكم 
الصيني في عــام 1997. وميكن أن 
الذاتي  يؤّمن ذلــك بعض احلكــم 
لتايــوان، يحفظ جزئيــاً أنظمتها 

االجتماعية والسياسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في إطار استعداد الكويت لتنظيم 
)البرملان(  األمــة  مجلس  انتخابات 
خالل الفترة املقبلة، تظهر جتاوزات 
االنتخــاب  لقانــون  ومخالفــات 
الســلطات  وتقــوم  الكويتــي، 
ومحاكمتهم  املتهمــني  بضبــط 
ومحاســبتهم وفقا لـ”باب جرائم 
االنتخاب” الــذي يحتوي على عدة 

مواد.
األمة عادة  انتخابات مجلس  وجتري 
أبرز هذه  في خمس دوائر، وحصلت 
اخملالفات املرتكبة حديثا في “فرعية 
الدائرة الثانية”، حيث مت ضبط عدة 

متهمني.
وذكــرت صحيفــة “القبس”، امس 
أنه في إطار استمرار  الثالثاء،  االول 

الكويتية  العامة  النيابة  حتقيقات 
التي حصلت في  اخملالفات  بشــأن 
فرعيــة الدائرة الثانية، مت “اتهام 10 
أشــخاص جدد بينهم عسكريون 
ومقيــم ســعودي، وبذلــك ارتفع 

إجمالي عدد املتهمني إلى 25”.
ورصــد عناصر املباحــث الكويتية 
انتخابات  لتنظيــم  دعوات جديدة 
فرعية “حتت ســتار حفل عشــاء 
لألهل واألقــارب في إحدى املناطق، 
واإلعداد لتنظيــم دورة رياضية في 
اســتدعاء  وجرى  أخــرى،  منطقة 
الداعني، بعد أن دلت حتريات املباحث 
مناســبتان  الظاهر  فــي  أنهمــا 
التجهيز  الباطن  وفي  اجتماعيتان، 

إلجراء فرعيتني”، وفقا للقبس.
قانــون  45 مــن  للمــادة  ووفقــا 

االنتخابــات في الكويــت، “يعاقب 
باحلبــس مــدة ال تزيد علــى ثالث 
ســنوات وبغرامة ال تتجــاوز ألفي 
دينــار )6500 دوالر( أو بإحدى هاتني 
العقوبتني  كل من نظم أو اشترك 
في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي 
التي تتــم بصورة غير  إليها، وهي 
رسمية قبل امليعاد احملدد لالنتخاب 
الختيار واحد أو أكثر من بني املنتمني 

لفئة أو طائفة معينة”.
وتقول الصحيفة إنــه “في الوقت 
الــذي كثفت فيــه النيابة العامة 
حتقيقاتها في فرعية الثانية، قررت 
اســتمرار حبس خمسة  متهمني 
األربعاء، الســتكمال  امــس  حتى 
ومواجهتهــم  التحقيقــات 
واألختام  االقتراع  وأوراق  بالصناديق 

التي جرى ضبطها، مبا ال يدع مجاال 
باجلرم  املتهمني  تورط  في  للشــك 

املشهود”.
إلى ذلــك، ذكرت القبس أن “النيابة 
العامة بعد استكمال التحقيقات 
ستجهز ملف إحالة الفرعيات إلى 
محكمــة اجلنايات، الذي يشــمل 
15 متهمــا حتــى اآلن، تورطوا في 
والتنظيم  بالترشــح  املشــاركة 
وجتهيــز عمليــة االقتــراع اجملرمة 

قانونا”.
وقال مصدر مطلــع للصحيفة إن 
“وزارة الداخلية استدعت أشخاصا 
في الدائــرة الرابعة ووقعتهم على 
تنظيم  مــن  وحذرتهم  تعهــدات 

انتخابات فرعية”.
املعارضة الكويتية كانت قدد عززت 

موقعها في االنتخابات التشريعية 
األخيــرة بفوزها بـــ 24 مقعدا في 

مجلس األمة
السياسي”..  املشــهد  “لتصحيح 
مرســوم أميــري بحــل مجلــس 
األمة الكويتــي قالت وكالة األنباء 
الكويتية “كونا” إن مرسوما أميريا 
يقضي  الثالثاء،  االول  امــس  صدر، 
)البرملان( بعد  األمــة  بحل مجلس 
يــوم واحــد فقــط من تشــكيل 
حكومة جديدة مكونة من 12 وزيرا 

بينهم امرأة واحدة.
ومــن املتوقــع إجــراء االنتخابات 
البرملانيــة خالل الفترة املقبلة، دون 
حتديد موعد رسمي حتى اآلن، وذلك 
بعد أن صدر مرســوم أميري في 2 
أغســطس احلالــي “يقضي بحل 

مجلس األمــة بعد يوم واحد فقط 
من تشكيل حكومة جديدة مكونة 

من 12 وزيرا بينهم امرأة واحدة”.
أن  “كونــا” حينها  وكالــة  وذكرت 
املرسوم أشــار إلى “وجوب اللجوء 
“تصحيح  أجل  من  الشــعب”  إلى 
املشــهد السياســي وما فيه من 
واختالفات  تعاون  وعدم  توافق  عدم 
املصالــح  وتغليــب  وصراعــات 
الشــخصية وعدم قبــول البعض 
للبعض اآلخر وممارســات وتصرفات 

تهدد الوحدة الوطنية”.
الكويتي من  األمة  ويتألف مجلس 
خمسني عضوا موزعني على خمس 
دوائر انتخابية، ويتم انتخاب عشرة 
نواب عــن كل دائرة. ومــدة الدورة 

التشريعية للمجلس أربع سنوات.

الواليات المتحدة تستخدم تايوان الحتواء الصين
سفير بكين في واشنطن:

الكويت.. متهمون جدد في قضية انتخابات
»فرعية الدائرة الثانية« بينهم عسكريون وسعودي
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متابعة ـ الصباح الجديد :
سقط 17 مقاتال في شمال سوريا 
الثالثاء، فــي غارة شــنتها طائرة 
حربية تركية علــى مركز للجيش 
الســوري في قرية تقع على مقربة 
من احلدود بني البلدين، وفق ما أفاد 

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
اشــتباكات  بعد  الغارة  هذه  وأتت 
عنيفــة اندلعت فجرا بــني قوات 
ســوريا الدميقراطيــة، التــي يعد 
والقوات  الفقــري،  األكراد عمودها 
التركية التــي صعدت قصفها إثر 
اجلانب  اســتهداف مركز لها على 

التركي من احلدود، بحسب املرصد.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
إنه “وسط االشتباكات، استهدفت 
طائرة حربية تركيــة مركزا لقوات 
النظام فــي قرية جارقلــي” غرب 

مدينة كوباني احلدودية.
وأضاف أن الغارة “أسفرت عن مقتل 
مقاتلون،  جميعهم  شــخصا،   17
لكــن ليــس معروفا مــا اذا كانوا 
جميعا مــن قوات النظــام أو من 
الذين يســيطرون  األكراد  املقاتلني 

على املنطقة”.
وأسفرت االشــتباكات األخيرة في 
قرى غرب كوباني عن نزوح عشرات 

العائالت، بحسب املرصد السوري.
مــن جهتها، أعلنت قوات ســوريا 
أن “طائــرات حربية  الدميقراطيــة 
12 غــارة جوية على  تركية نفذت 
الســوري منتشرة  للجيش  مواقع 
على الشــريط احلــدودي في غرب 

كوباني”.
وقال الناطق باســم قوات ســوريا 

الشــامي، في  الدميقراطية، فرهاد 
بيان إن الغارات أســفرت عن وقوع 
دون اخلوض في مزيد  “إصابات”، من 

من التفاصيل.

لوكالة  أحد ســكان كوباني  وقال 
فرانس بــرس “هنــاك حركة نزوح 
من القــرى احلدودية، وأغلقت احملال 

أبوابها في املدينة”.

في  التركية  الدفــاع  وزارة  وأعلنت 
وقــت ســابق،امس االول  الثالثاء، 
احلدود  قــرب  تركي  مقتل جنــدي 
مع سوريا، مشــيرة إلى “حتييد 13 

إرهابيا” في إطــار ردها. وأضافت أن 
“العمليات مستمرة”.

وفي دمشــق قالت وكالــة األنباء 
السورية الرسمية “سانا” إن “ثالثة 

عســكريني” قتلــوا، وجرح ســتة 
آخــرون “باعتــداء نفذتــه طائرات 
االحتالل التركي امس االول الثالثاء 
النقــاط بريف حلب  على بعــض 
الشمالي”. ونقلت سانا عن مسؤول 
عســكري قوله إنه “مع تزايد حدة 
النظام  ميارسها  التي  االستفزازات 
التركي واالعتــداءات املتكررة على 
مناطــق مختلفــة مــن األراضي 
السورية، نؤكد أن أي اعتداء على أي 
املسلحة  لقواتنا  عسكرية  نقطة 
سيقابله الرد املباشر والفوري على 

اجلبهات كافة”.
وتصنــف أنقــرة وحــدات حماية 
الشعب الكردية ضمن قوات سوريا 
“إرهابية”  مجموعــة  الدميقراطية 
العمال  حلــزب  امتدادا  وتعتبرهــا 
متردا  يخــوض  الذي  الكردســتاني 
مســلحا ضد القوات التركية منذ 

عقود.
وتنتشــر قــوات النظــام في قرى 
ســيطرة  مناطق  فــي  حدوديــة 
األكراد في شمال سوريا وشمالها 
الشرقي، وذلك مبوجب اتفاقات بني 
الطرفني برعاية روسية هدفها منع 
تركيا من شــن عمليات عسكرية 
جديدة لطاملا هــددت بها املقاتلني 

األكراد.
وتعد الضربــة التركية على مركز 
اجليش السوري، امس االول الثالثاء، 
أكبــر تصعيد بــني الطرفني منذ 
شــنت أنقــرة فــي 2020 عملية 
عســكرية محــدودة ضــد قوات 
إدلب في  النظام فــي محافظــة 

شمال غرب البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أطلقت كوريا الشــمالية صاروخي 
األربعــاء، على ما قالت  كروز، امس 
الدفــاع في ســيول، وهو أول  وزارة 
اختبار أسلحة جتريه بيونغ يانغ منذ 

أسابيع.
وقال مســؤول في الــوزارة لوكالة 

فرانس برس “ امس االربعاء اكتشفنا 
أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي 
كروز على البحر الغربي من أونشون 
اجلنوبية”.  بيونغــان  في مقاطعــة 
وأضاف “تقوم السلطات العسكرية 
اجلنوبيــة  والكوريــة  األميركيــة 
بتحليل مواصفــات تفصيلية مثل 

مســافة التحليــق”. وقالــت جلنة 
اخلبــراء في مقتطفــات جديدة من 
تقريرها األخير الــذي اطلعت عليه 
األسوشيتدبرس اجلمعة املاضية ، إن 
اخلبراء “لم يتمكنوا من حتديد مواقع 
وتواريــخ” اختبــارات أجهزة اإلطالق 
النــووي التــي أبلغت عنهــا إحدى 

املتحدة.  األمم  الدول األعضــاء فــي 
احلالي،  أغســطس  اخلامــس   وفي 
وذكر خبراء باألمم املتحــدة أن كوريا 
إطالق  “أجهــزة  تختبر  الشــمالية 
نــووي”، وأن اســتعداداتها من أجل 
جتربة نووية أخرى كانت في مرحلتها 
النهائية في يونيو املاضي، وذلك نقال 

عن معلومات من دول لم تســمها. 
وقالت جلنة اخلبــراء في مقتطفات 
جديــدة مــن تقريرها األخيــر الذي 
اطلعت عليه األسوشــيتد برس، إن 
اخلبراء “لم يتمكنوا من حتديد مواقع 
وتواريــخ” اختبــارات أجهزة اإلطالق 
النــووي التــي أبلغت عنهــا إحدى 

املتحدة.  األمم  الدول األعضــاء فــي 
مت احلصول عليها  وفي مقتطفــات 
من قبل الوكالة قال اخلبراء إن كوريا 
الشــمالية متهد الطريــق لتجارب 
نووية جديدة، مع إجراء جتهيزات في 
موقعها إلجراء التجارب في شــمال 

شرق البالد.

مقتل 17 مقاتال في غارة تركية على مركز للجيش السوري
في أكبر تصعيد منذ عامين.. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت باريس أن الرئيس الفرنســي، إميانويل 
ماكــرون، ورئيس الــوزراء الهنــدي، ناريندرا 
مودي، اتفقا خالل مكاملة هاتفية، امس االول 
الثالثاء، على “العمل ســويا إلنهاء احلرب” في 

أوكرانيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون 
ومودي ناقشا في مكاملتهما الهاتفية “احلرب 
التي تشنها روســيا في أوكرانيا، وتداعياتها 

املزعزعة لالستقرار في بقية أرجاء العالم”.
وأضاف قصر اإلليزيه في بيانه أن ماكرون الذي 
اســتقبل مودي في باريس في مايو أكد خالل 
احملادثة “عزم فرنســا علــى مواصلة دعمها 

ألوكرانيا”.
 وامتنعــت الهنــد عن إدانة الغزو الروســي 
ألوكرانيا علنا كما أنها لم تشــارك في األمم 
املتحدة في التصويت على نّص بهذا املعنى. 
لكن نيودلهي شاركت في يونيو في التوقيع 
على بيان أصدرته مجموعة الدول الصناعية 
الســبع الكبرى يؤكد على “احترام ســيادة 

الدول األخرى وسالمة أراضيها”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت الواليات املتحدة، امس االول الثالثاء، إلى 
“الهدوء والصبر” في كينيا حيث أعلن املرشح 
اخلاسر في االنتخابات الرئاسية، رايال أودينغا، 
رفضه النتيجة التــي صدرت، االثنني املاضي، 
وأعطت الفوز ملنافسه نائب الرئيس املنتهية 

واليته، وليام روتو.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية، 
نيــد برايس، “ندعو كل األطــراف املعنية إلى 
العمل ســويا بشكل ســلمي حلل القضايا 
العالقة، وإلــى القيام بذلك عبر اتباع اآلليات 

املوجودة لتسوية املنازعات”.
وأضاف خالل مؤمتــر صحفي “نحض قادة كل 
األحزاب السياسية على االستمرار في دعوة 

أنصارهم إلى عدم اللجوء إلى العنف”. 
وأوضح برايــس أن وزير اخلارجيــة األميركي، 
أنتوني بلينكــن، العائد من جولة في أفريقيا 
حتــادث، األحــد املاضي، مع الرئيــس الكيني 
املنتهية واليتــه، أوهورو كينياتا، وحضه على 

“الهدوء والصبر” خالل العملية االنتخابية.

ماكرون ومودي يتفقان 
على “العمل سويا إلنهاء 

الحرب في أوكرانيا

واشنطن تدعو إلى »الهدوء 
والصبر« في كينيا 
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5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 15003/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن كسر قرار

بالنظر حلصول كسر قرار على االحالة االولية لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة 
العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )7( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )45%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة محافظة البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 

عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

وزارة النفط العراقية/ العراق
شركة توزيع املنتجات النفطية/ هيأة توزيع املنطقة الغربية/ فرع صالح الدين

العدد:1
التاريخ:2022

اعالن املناقصة رقم 2022/1- قلع واعادة انشاء محطة تعبئة وقود الطوز القدمية احلكومية

شيت يونس رمضان
مدير هيأة توزيع املنطقة الغربية

وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة
املديرية العامة للماء 
القسم القانوني   

 اعالن
م/ إعالن رقم )5( لسنة 2022 اخلاص مبقاولة إعداد تصاميم 
وتدقيق ملشروع ماء )خانقني في محافظة )ديالي( وبطاقة 

)4000 ( م3 /ساعة

تعلن وزارة االعمـــار واالسكان البلـــــديات واالشغال العامـــة / املديريـة 
العامـة للمـــاء عـن إعـالن مناقصـــة ) إعـداد التصـــــاميم والتدقيق 
ملشـروع مـاء خــــانقني فـي محافظـة ديـــــــالى( وبطاقـة )4000 م3 /
ساعة ( وفقـاً للفقـرة )ثانيـا مـــن املـادة )3(، الفصـل الثالث من تعليمات 
تنفيـــذ العقـود احلكوميـــة رقــــم )2( لسنة 2014 والضوابط امللحقـة 
بهـــا و املتطلبات والشـــروط الفنيـة ألعمـال التـــدقيق علـى الدراسـة 
املرفـق  الكميــــات للمشـروع  واملواصـفــــات وجــــــداول  والتصاميم 
طـيـا وعقـــد اخلـــدمات االستشارية الهندسية العمــــال التشـــيـيد 
وتعليمات تنفيـذ املوازنـة االحتاديـــة لـعـام 2021 فعلـي الـــراغـني مــن 
الشـــــركات واملكاتـب االستشــــــارية مـــن ذوي اخليـرة واالختصاص 
مراجعـة مـقـر املديريـة العامـة للمـــاء الـكـان فـي شــارع حيفـا قرب 
ساحة امللك فيصل للحصـــول علـــى كافة التفاصيل وشروط املناقصـة 
وتقدمي التامينات املطلوبـة مـقـابـل متـن قـدره )1،000،000( مليون ديــــار 
عراقـي غيـر قابلـة للـرد وسيكون آخر موعد لتقدمي العطاءات في الساعة 
)12( ظهـــراً مـن يـوم األثنـــــني املصادف 2022/9/12 ويتحمـل مـن ترسو 
عليـه املناقصـة أجـور النشر واالعـالن وعلـى الشـركات تقدمي عطاءها لدى 
سكرتير جلنـة فـتـح العطاءات / شعبة العقـود فـي مقـر املديرية العامـة 
الفـة علـى ان تقـــدم العطـاءات للتصميم والتدقيق بظـرفني داخـل كـل 
طـرف مقلق ومختـوم يكتـــب عليـه اسـم اإلعالن ورقـه واســم املكتـب 
او الشركة صالحية العطاء وعنوانهـا ويحتـوى فـي داخلـه علـى شــرفني 
منفصلني ومختـومني االول يحتوي علـى العـرض التجـاري والوثائق املطلوبة 

مبوجـب اإلعالن والثاني يحتوي على العرض الفني واألعمال املماطلة.
املهندس
جنـم سعيد محمد
املدير العام

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

ساحة احلريةثالث سنوات15 م853/42كشك1

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات300 م242مخزن2

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات300 م362مخزن3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1052محل4
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تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

كبير،  دولي  اقتصــادي  خبير  رصد 
بينها  األربعاء، جملة أسباب  امس 
“الفساد” حتول دون استفادة العراق 
مــن مــوارد ضخمــة واحتياطات 
نفط هائلة، مشــيرا الــى أن تلك 
اإلمكانــات “لو اســتغلت” جتعله 
يقطع شــوطا في تخفيف الضرر 

االقتصادي الدولي.  
وميتلك العراق مــا يقدر بنحو 145 
مليار برميل من احتياطيات النفط 
اخلام املؤكدة، وتخطط البالد لزيادة 
إنتــاج النفــط اخلام إلــى ثمانية  
ماليــن برميل يوميــا، ارتفاعا من 
نحو اربعة مالين برميل في الوقت 

احلالي.
وميكــن أن تضيــف زيــادة اإلنتاج 
العراقي مقــدارا مهما من النفط 
املنتج،  لهذا  املتعطشــة  للسوق 
واتكينز،  تقريرا كتبه ساميون  لكن 
وهو متداول كبير سابق في فوركس 
وصحفي اقتصــادي ومؤلف، ملوقع 
Oil Price قــال إن هنــاك عــددا 
مــن العوامل، مبا فــي ذلك قضايا 
الفســاد، وضعف اجملتمــع املدني، 
وانعدام األمن، ونقص املوارد، حالت 
دون تنفيذ العراق الســتراتيجياته 

للتنقيب عن النفط وإنتاجه.
ونقــل التقرير، عــن حميد يونس، 
النفط  لرئيس شركة  األول  النائب 
الوطنية العراقية، قوله األســبوع 
املاضــي إن البالد تخطــط لزيادة 
إنتــاج النفــط اخلام إلــى ثمانية 

مالين برميل يوميا.
 كما نقل عن املدير العام لشــركة 
التنقيب عن النفط العراقية، علي 
جاســم، قولــه إن املرحلة املقبلة 
“نشــاطا ملحوظا” في  ستشهد 
ذلك  في  مبا  االستكشــاف،  قطاع 
الغربية  الصحــراء  في  العمليات 

ومحافظة نينوى.
احلالي  الدقيق  التوازن  إلى  وبالنظر 

والطلب في مصفوفة  العرض  بن 
فإن  العامليــة،  النفــط  تســعير 
العــرض اجلديد الكبير من شــأنه 
أن يقطع شــوطا ما في تخفيف 
الضــرر االقتصــادي الــذي يلحق 
بالعديد من البلدان من خالل حتمل 
ارتفاع أســعار النفــط والغاز، في 
“واقعية”  الطموحــات  كانت  حال 

بحسب واتكينز.
وميتلــك العراق نحــو 18 في املئة 
مــن إجمالي احتياطيات الشــرق 
األوســط، وحوالي 9 فــي املئة من 
خامس  وهو  العالــم،  احتياطيات 
أكبــر احتياطي فــي العالم، ومع 
ذلك، وفقا لوكالة الطاقة الدولية 
)IEA( فــي تقريرهــا لعــام 2012 
عن البالد، فإن مــدى موارد النفط 
العراقية القابلة لالســتخراج في 

نهاية املطاف يخضع لدرجة كبيرة 
من “عدم اليقن”.

قد  االحتياطيات  إن  الكاتب  ويقول 
تكون أكبر بكثير، حيث وضع حتليل 
 2012 لعام  الدولية  الطاقة  وكالة 
مستوى موارد سوائل النفط اخلام 
والغاز الطبيعي القابلة لالسترداد 
في نهاية املطــاف في العراق عند 
لكن  برميــل،  مليار   232 حوالــي 
حتى نهايــة عــام 2011، لم يتم 
إنتاج ســوى 35 مليــار برميل من 
هــذا الرقم، مقارنة ب 23 في املائة 
للشرق األوسط ككل، وفقا لوكالة 

الطاقة الدولية.
ويقــول الكاتب إنه مــع ذلك، فأن 
يكــون لديك مســتويات ضخمة 
القابلة  واملــوارد  االحتياطيات  من 
ولكن حفرها  لالســترداد شــيء، 

وتصديرها هو شيء آخر متاما.
وخالل الفترة من إصدار تقرير وكالة 
 2012 الدولية في عــام  الطاقــة 
وحتى اآلن، ارتفع إنتاج النفط اخلام 
في العراق مما يزيــد قليال عن ثالثة 
ماليــن برميل يوميا إلــى ما يزيد 
قليال عــن 4 مالين برميــل يوميا 

فقط. ي
ويقول واتكينز إنه من حيث القيمة 
املطلقة ، فــإن هذه الزيادة تصنف 
على أنهــا عائد ضعيــف للغاية 
بالنســبة ملوارد النفط اخلام التي 
األخذ  عند  خاصة  العراق،  ميتلكها 
في االعتبار مدى سهولة استخراج 

نفطه.
وميتلك النفــط اخلام في البالد أقل 
تكلفة إســتخراج في العالم تبلغ 
2-1 دوالر أميركي للبرميل الواحد، 

متســاويا مــع كلف اســتخراج 
السعودية  للمملكة  اخلام  النفط 

وإيران.
 كما أن معدالت اإلنتاج احلالية هي 
أقــل بكثير من اخلطــط الوطنية 
العراقيــة والتوقعات الدولية التي 
كانت تشير إلى أن العراق سيصل 
إلى 9 مالين برميــل يوميا بحلول 
عام 2020، أو علــى األقل 6 مالين 

برميل يوميا.
الدولية  الطاقة  وكالــة  وتوقعت   
عام 2012 أن يرتفع إنتاج العراق من 
برميل  إلى تســعة مالين  النفط 
يوميا فــي عام 2020 ثم يرتفع إلى 
10.5 مليون برميــل يوميا في عام 

.2035
 ملاذا تأخر اإلنتاج

الذي  إن األســاس  الكاتب  يقــول 

يســتند إليه العراق لتحقيق هذه 
الزيادات الهائلــة في إنتاج النفط 
لكن  متامــا،  ومتن  موجــود  اخلام 
الفســاد املستشري الذي ابتلي به 
قطــاع النفط العراقــي، وخاصة 
منذ سقوط صدام حسن في عام 
بناء مشروع  في  والفشــل   ،2003
املشــتركة  البحر  ميــاه  إمدادات 
)CSSP( كان الســبب فــي تأخــر 

معدالت اإلنتاج لهذه الدرجة.
البحر  مياه  أخذ  املشروع  ويتضمن 
مــن اخلليج ثــم معاجلتهــا قبل 
نقلهــا عبر خطــوط األنابيب إلى 
حقول النفط لزيادة الضغط وزيادة 
اســتهالك النفط، وفــي البداية، 
أن يكلف حوالي  املفترض  كان من 
أميركي حتى  دوالر  مليارات  عشرة 
توفير حوالي ســتة  يتمكن مــن 
مالين برميل يوميــا من املياه إلى 
خمسة حقول نفط على األقل في 
منطقة جنــوب البصرة وواحد في 

منطقة ميسان.
ويقول الكاتب إن “ثقافة الفســاد 
في العراق” مســؤولة، حيث يظهر 
العراق عادة ضمن أســوأ عشــرة 
بلــدان من أصــل 180 دولة حلجم 

ونطاق الفساد.
تقارير شفافية  الكاتب عن  وينقل 
دوليــة أوردت أن “االختالس واســع 
النطــاق، وعمليــات االحتيال في 
املشتريات، وغسل األموال، وتهريب 
النطاق  واسعة  والرشــوة  النفط، 
قادت البالد إلى أســفل تصنيفات 
الفســاد الدولية، وغــذت العنف 
الدولة  بنــاء  وأعاقت  السياســي 

الفعال وتقدمي اخلدمات”.
ويقــول واتكينز إن هــذا قد يكون 
الســبب الرئيسي وراء عدم املضي 
إذا  CSSP، ولكن  قدما في مشروع 
متكن العراق من تخليص املشــروع 
قدر اإلمكان من العناصر الفاسدة، 
فيمكنه البــدء في حتقيق الزيادات 
الهائلة في إنتاج النفط اخلام التي 

يتصورها.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلى  البريطانــي  التضخــم  بلغ 
مستوياته منذ 40 عاما في  يوليو 
بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
بيانات  أظهــرت  ما  وفق  خصوصا، 
رســمية  امس األربعاء، ما يفاقم 
أزمة غالء املعيشــة فيمــا تواجه 

البالد احتمال حدوث ركود.
وقال مكتب االحصاءات الوطني إن 
مؤشر أسعار املستهلك ارتفع الى 
10,1 في املئة الشهر املاضي بعدما 

كان 9,4 في املئة في  يونيو.
وكان بنــك إنكلترا حــّذر في وقت 
ســابق من هــذا الشــهر من أن 
التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليال 
عن 13 فــي املئة هــذا العام، وهو 

أعلى مستوى له منذ العام 1980.
كمــا توقع أن تدخل البالد في ركود 
يستمر حتى أواخر العام 2023، مع 
بيانات رســمية أظهرت األســبوع 
البريطاني  االقتصــاد  أن  املاضــي 
الثاني  الربع  في  انكماشــا  سجل 

من العام.
وقال وزير املال ناظم الزهاوي عقب 
“أدرك  التضخم  بيانات  أحدث  نشر 
أن األوقــات عصيبة والناس قلقون 
التي  الزيــادات في األســعار  جراء 

تواجهها دول العالم”.
وأضاف “الســيطرة على التضخم 
نتخذ  ونحن  القصوى،  أولويتي  هي 
إجراءات عبر سياســة نقدية قوية 
مســؤولة  وضرائــب  ومســتقلة 

وقــرارات إنفاق وإصالحــات لتعزيز 
اإلنتاجية والنمو”.

وأشــار إلى أن احلكومة “تســاعد 
حيثمــا أمكــن” من خــالل حزمة 
جنيه  مليــار   37 البالغة  الدعــم 

استرليني.
تواجــه بريطانيا أزمــة في كلفة 
املعيشة مع انخفاض قيمة األجور 

بوتيرة قياسية.
جونسون،  يســلم  أن  املتوقع  ومن 
الذي أعلن الشــهر املاضي تنحيه 
في الســادس من  سبتمبر وسط 
سلســلة من الفضائح، السلطة 
إما لليز تراس أو ريشــي ســوناك، 
بعد معركة طويلة على قيادة حزب 
احملافظــن، فيما يشــهد اقتصاد 

البالد تدهورا.
وتخطــط تــراس مليزانيــة طوارئ 
تفويض  ومراجعة  الضرائب  خلفض 
بنــك إنكلترا املســتقل ملكافحة 
إن  قال  لكن ســوناك  التضخــم. 
التخفيضــات الضريبيــة املمولة 
مبزيد من االقتراض ســتجبر البنك 
على زيادة أســعار الفائدة بشكل 
أكبر، مؤكدا ضــرورة احملافظة على 
التشــدد املالــي وتخفيف ضغط 

األسعار أوال.
وفي آخر اجتماع بشــأن سياسته 
النقدية، رفع البنك املركزي ســعر 
الفائــدة الرئيســي 0,50 نقطــة 
1,75 فــي املئة، وهي  مئوية ليبلغ 

أكبر زيادة منذ العام 1995.

إنكلترا  بنــك  خطــوة  وتعكــس 
الصارمــة  النقديــة  السياســة 
األميركي  الفدرالــي  لالحتياطــي 
والبنــك املركزي األوروبي الشــهر 
املاضــي فيما يســارع العالم إلى 
تهدئة التضخــم احلاد الذي يغذيه 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
- اخلبــز واحلبــوب وورق املرحاض - 
وقال مكتب اإلحصاء البريطاني إن 
“أكبر التحركات” في مؤشر أسعار 
املستهلك في  يوليو تعود إلى املواد 
الغذائيــة. وكان اخلبز واحلبوب أكبر 
مســاهمن في ارتفاع أسعار املواد 
الغذائيــة، يليهمــا احلليب واجلنب 
االقتصادين  وأوضح كبير  والبيض. 
في  الوطني  اإلحصــاء  مكتب  في 

بريطانيا غرانــت فيتزنر أن الزيادات 
انعكست في غالء أسعار الوجبات 

اجلاهزة.
وأضــاف “ارتفــاع أســعار ســلع 
أساســية أخــرى، مثــل طعــام 
احليوانــات األليفــة وورق املرحاض 
العرق،  ومزيالت  األســنان  وفراشي 
أدى أيضا إلــى ارتفاع التضخم في  

يوليو”.
وقــال فيتزنــر إن أســعار برامــج 
الرحالت الســياحية وأسعار تذاكر 
الطيران ارتفعتا أيضا بسبب ارتفاع 

الطلب.
وفي غضون ذلك، اســتمرت كلفة 
اخلارجة من  والســلع  اخلــام  املواد 

املصانع في االرتفاع

بغداد ـ الصابح الجديد :
“االجنبي  الذهب  أســعار  انخفضت 
والعراقــي” فــي األســواق احملليــة 
بالعاصمة بغداد، فيما اســتقرت في 
اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس األربعــاء. وقال مصدر صحفي ، 
إن أســعار الذهب في أسواق اجلملة 
ب   شــارع النهر في العاصمــة   بغداد 
ســجلت امس األربعاء ، ســعر بيع 
للمثقال الواحــد عيار 21 من الذهب 

 368 بلغ  واألوربي  والتركــي  اخلليجي 
الف دينار، وســعر الشــراء 364 الفاً، 
فيما كانت اســعار البيع امس األول 
الثالثــاء 370 الــف دينــار للمثقال 
الواحد. وأشــار املصدر إلى أن ســعر 

بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي ســجل انخفاضا أيضاً عند 
328 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 324 
الذهب في  ألفا. وفيما يخص أسعار 
بيع مثقال  الصاغة، فان سعر  محال 

الذهب اخلليجي عيــار 21 يتراوح بن 
370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بن 
330 الفاً و 340 الف دينار. وفي اربيل، 
شهدت أســعار الذهب استقرارا في 

أســواقها، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهب عيــار 24 بـــ 425 ألــف دينار، 
ومثقــال ذهب عيار 22 بـــ 390 ألف 
دينــار، ومثقال ذهب عيــار 21 بـ 380 
الفاً، ومثقال ذهب عيار 18 بـ 320 الفا

متابعة ـ الصباح الجديد :
تواصل أسعار النفط اخلام تراجعاتها 
بعــد بيانات اقتصاديــة ضعيفة من 
الصــن، ما عمــق اخملاوف مــن ركود 

اقتصادي عاملي.
اخلسائر  في  اآلجلة  العقود  وتوسعت 
مــع تدهــور املعنويات بعــد كل من 
واألمريكيــة  الصينيــة  البيانــات 
الضعيفة وهو ما جعل أسعار النفط 
تنخفض وســط تراجع إنتاج مصافي 
الصن إلى 12.53 مليون برميل يوميا 

وهو أدنى مستوى له منذ آذار 2020.
وقال لـ”االقتصادية” محللون نفطيون 
إن العقــود اآلجلــة للنفــط اخلــام 
تراجعت بشكل حاد بعد صدور بيانات 
تظهر ضعف النشاط االقتصادي في 

كل من الصن والواليات املتحدة.
وأوضــح احملللون أن كال مــن البيانات 
االقتصاديــة اخمليبة لآلمال في الصن 
وخفــض ســعر الفائدة مــن البنك 
املركزي كانت مبنزلة مفاجأة للســوق 
حيــث توقع صناع القــرار في الصن 
أن تخفق البالد فــي حتقيق معدل منو 
اقتصادي مستهدف يبلغ 5 - 5.5 في 

املائة في النصف الثاني من العام.
وأكد ســيفن شــيميل مدير شركة 
“فــي جــي إندســتري” األملانيــة، أن 
الضغــوط الهبوطية على األســعار 
تفاقمت مع انتهاء العطلة في أوروبا 

النفط  تدهورت معنويات سوق  حيث 
بســرعة بعــد أن أظهــرت البيانات 
االقتصاديــة الصينيــة أن مبيعــات 
في  لتموز  الصناعي  واإلنتاج  التجزئة 
ثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم تنمو 

بشكل أبطأ بكثير مما كان متوقعا.
وأوضــح أن ترافق البيانــات الصينية 
واألمريكية الضعيفــة نال كثيرا من 
معنويــات الســوق حيــث تزامن مع 
بيانات الصن إصــدار بيانات أمريكية 
تظهــر تقلــص نشــاط املصانع في 
نيويورك بشــكل حاد فــي آب ما أدى 
إلى مردود فوري على األســعار حيث 
انخفــض كال اخلامــن القياســين 
للنفط اخلام بنسبة 3 في املائة أمس 

األول.
من جانبه، قال روبن نوبل مدير شركة 
“أوكســيرا” الدولية لالستشارات، إن 
اخملاوف بشــأن توقعات الطلب جتددت 
في ظــل اســتمرار تراجع األســعار 
كما كانت أســعار السلع األساسية 
فــي جميع اجملــاالت حتــت الضغط 
الصينية  االقتصادية  البيانات  بسبب 
التــي أدت إلى انتشــار  الضعيفــة 
توقعــات منو أكثــر تشــاؤما مما كان 

متوقعا في السابق.
ولفت إلى أن املســتهلكن يتطلعون 
إلى تزايد املعروض النفطي ما يضيف 
مزيدا إلى موجــة الهبوط احلالية في 

األسعار.
من ناحيته، ذكر ماركوس كروج كبير 
محللي شــركة “أيه كنترول” ألبحاث 
النفط والغــاز، أن التقلبات احلادة في 
األســعار عادت لتهيمن على املشهد 
األسابيع  النفطية خالل  األسواق  في 
األخيرة مع امليل إلى االنخفاض وتبديد 

كل املكاســب السابقة التي حتققت 
فور انــدالع أزمة احلرب فــي أوكرانيا 
حيث تخلت بالفعل مؤشرات النفط 
اخلام عن جميع مكاســبها السابقة 
وذلك عقب انتعاش قصير األمد شهد 
عودة خام برنت إلى ما فوق مســتوى 

100 دوالر للبرميل.

وســلط الضوء علــى توقعات بعض 
احملللن التي تشير إلى قدر من الدعم 
ألســعار النفــط اخلام يأتي بســبب 
االضطرابات  من  مزيد  توقعات حدوث 
احملتملــة إلمدادات النفط الروســية 
ولكــن املراقبن في الســوق يرون أن 
صادرات اخلــام الروســية أثبتت أنها 

أكثر مرونة مــن املتوقع وأن العقوبات 
األوروبية الوشــيكة ميكــن أن تخنق 

جزءا محدودا من تلك التدفقات.
بدورها، قالت مواهي كواسي العضو 
املنتدب لشــركة أجركرافت الدولية، 
إن وضــع اإلمــدادات النفطية ما زال 
غامضا، مؤكدة أن الســوق ســتظل 
تكافح لتعويض مزيد من اخلسائر في 
إمدادات النفط اخلام الروســي خاصة 
مع بدء العقوبات األوروبية على روسيا 

بالكامل بحلول نهاية العام اجلاري.
وأشــارت إلى خفض البنــك املركزي 
الفائدة على اإلقراض  الصيني أسعار 
عانــى كثيرا  الذي  الطلــب  لتحفيز 
في متــوز املاضي بســبب سياســة 
الصــن التقييدية ملكافحة انتشــار 
فيروس كورونــا، الفتة إلى أن البيانات 
االقتصاديــة الصينيــة لتموز جاءت 
محبطــة بســبب األزمــة العقارية 
هناك، حيث انخفضت االســتثمارات 
العقارية بنســبة 12.3 في املائة في 

متوز وهو أسرع معدل هذا العام.
وفيما يخص األســعار، تراجع النفط 
أمس بعــد أن جددت بيانات اقتصادية 
مخيبة لآلمال من الصن، أكبر مشتر 

للخام، اخملاوف من حدوث ركود عاملي.
العقود  هبطــت  “رويترز”،  وبحســب 
اآلجلة خلام برنت 1.21 دوالر، أو 1.3 في 
املائة، إلــى 93.89 دوالر للبرميل خالل 

التعامــالت أمس. بينمــا انخفضت 
العقــود اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوسيط 84 سنتا، أو 0.9 في املائة إلى 

88.57 دوالر للبرميل.
وهوت العقــود اآلجلة للنفط بنحو 3 

في املائة خالل جلساتها السابقة.
وخفض البنك املركزي الصيني أسعار 
الطلب  اإلقراض إلنعاش  الفائدة على 
مــع تباطــؤ االقتصاد بشــكل غير 
متوقع في متوز وتقلص نشاط املصانع 
والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكن 
الصارمة )صفر كوفيد( وأزمة عقارات.
وقال ييب جون روجن، خبير األسواق من 
مجموعة آي.جي، في رســالة “أسعار 
الســلع في جميع اجملــاالت تعرضت 
الصن  بيانات  رســمت  إذ  للضغوط، 
االقتصادية لتموز صــورة للنمو أكثر 
تشاؤما مما كان متوقعا في السابق، ما 
أدى إلى جتدد اخملاوف بشــأن التوقعات 
على الطلب”. إلى ذلــك، ذكر التقرير 
اليومي ملنظمة الدول املصدرة للبترول 
“أوبك” أمس أن سعر السلة التي تضم 
13 خاما من إنتاج  متوسطات أسعار 
الدول األعضاء في املنظمة حقق أول 
تراجع عقب عدة ارتفاعات سابقة له 
على التوالي وأن الســلة خسرت أقل 
من دوالر واحد مقارنة باليوم نفســه 
من األسبوع املاضي الذي سجلت فيه 

100.78 دوالر للبرميل.

خبير دولي:«الفساد« يحول دون استفادة
العراق من زيادات هائلة في انتاج النفط بغداد ـ الصباح الجديد :

اعلنــت جمعية مصــدري البقــول والبذور 
الزيتية واملنتجــات التركية، امس األربعاء، أن 
العراق جاء اوال باستيراد احلبوب التركية خالل 

شهر متوز من العام احلالي 2022.
وقال رئيــس اجلمعية كاظم تايجي في تقرير، 
إن “صادرات احلبوب التركية زادت بنسبة 31.4 
في املائة فــي الفترة من كانــون الثاني إلى 
متوز مقارنة بالعام املاضــي 2021 لتصل إلى 
6.26 مليــارات دوالر”، مبينا ان “الصادرات منت 
بنســبة ٪22.4 على أساس سنوي لتصل إلى 
181.5 مليون دوالر” واضاف ان “العراق جاء اوال 
التركية خالل شهر  كأكبر مستورد للحبوب 
متوز املاضي، ومن ثم جــاءت الواليات املتحدة 
األمريكية ثانيا واجلزائر ثالثا “. واشــار الى ان 
“صادرات تركيا اإلجمالية منت بنســبة 19 في 
املائة في األشــهر الســبعة األولى من العام 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 لتصل 
إلى 144.4 مليــار دوالر”، الفتا الى ان “صادرات 
قطاع الزراعة زادت بنســبة 20 في املائة على 
أساس سنوي لتصل إلى 18.79 مليار دوالر في 
الفترة من كانون الثاني إلى متوز، لتســتحوذ 

على 13 في املائة من إجمالي صادرات البالد”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضــت أســعار خامي البصرة املتوســط 
والثقيل، امس االربعاء، بنسبة %3 مع انخفاض 

أسعار النفط العاملية خالل اليومن املاضين.
املتوسط املصدر آلسيا  البصرة  وانخفض خام 
2.76 دوالرا وبنســبة تغيير بلغت %2.88 ليصل 

الى 93.06 دوالرا للبرميل الواحد.
وانخفــض خام البصرة الثقيل املصدر آلســيا 
2.76 دوالران وبنسبة تغيير بلغت 3.01 % ليصل 

الى 88.96 دوالرا.
وانخفضت اســعار خامات منظمة أوبك حيث 
بلغ ســعر خام العربــي اخلفيف الســعودي 
دوالران،   2.98 بلــغ  بانخفــاض  دوالر،   100.33
وانخفــض أيضا خام مربان اإلماراتي إلى 92.84 

دوالرا بسعر منخفض بلغ 2.71 دوالر .
وانخفضــت أســعار النفــط خــالل اليومن 
املاضيــن مع التخــوف من الركــود االقتصاد 
العاملي، وامكانية زيــادة املعروض مع امكانية 

احياء االتفاق النووي االيراني االمريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ســجل البنك املركزي العراقي، امس األربعاء، 
أعلى مبيعات له من عملة الدوالر األمريكي في 
مزاد بيع العملة خالل العام احلالي، لتصل إلى 

أكثر من 293 مليون دوالر.
وذكر مصــدر صحفي ، أن البنــك املركزي باع، 
اليوم، خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
293 مليونا و9 االف و739 دوالرا أمريكيا غطاها 
البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل 
دوالر، وهي بذلك تعد اعلى كمية من املبالغ قام 

البنك ببيعها خالل العام احلالي.
واضاف املصدر ان هــذه املبيعات ذهبت لتعزيز 
االرصــدة في اخلــارج علــى شــكل حواالت 
واعتمادات حيث بلغــت 220 مليونا و359 الفا 
و739 دوالرا، فيمــا ذهبت البقية على شــكل 
مبيعات نقدية التي بلغت 72 مليونا و650 الفاً 

دوالرا.
وأشــار املصدر، إلى ان 34 مصرفــا قام بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة فــي اخلارج، و23 مصرفا 
لتلبيــة الطلبــات النقدية، إضافــة الى 301 

شركة توسط.

البالد االولى باستيراد 
الحبوب التركية في تموز

انخفاض أسعار خامي 
البصرة المتوسط والثقيل

البنك المركزي يسجل 
أعلى مبيعات من الدوالر 

خالل العام الحالي 

أسعار المواد الغذائية تصعد بالتضخم في بريطانيا ألعلى مستوى في 40 عاما

الذهب ينخفض في بغداد ومستقرة في اربيل

تجدد مخاوف الطلب على النفط

أسعار السلع تحت ضغط البيانات الصينية واألمريكية الضعيفة 
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شعر

وفقدان احلرية / البوابة الثانية اخلوف وقتل 
احللم / البوابة الثالثة النفي والبحث عن 
املكان / البوابة الرابعة البحث عن احلكمة 
واستكشافها /  البوابة اخلامسة القيمة 
االنســانية املفقودة / البوابة السادســة 

الشعور باالرتياح / البوابة السابعة مسار 
الظلمة واحلتمية املوت ( .

فالبوابة داللياً متثــل االنتقالية واالنفالت 
واالنفتاح على عوالم أخــرى ، إّنها نافذة 
واسعة األفق ، حيث استطاع من خاللها 
الروائي شــوقي كــرمي أن يجعلنا نســير 
على وفق مطّبــات واقعية ال مصطنعة 
، مطّبات جعلته مييــل الى اعتماد نوعني 
من الشــخصيات في روايته ، الشخصية 
الظاهرية والتي سّميت بأسمائها ، ) املال 
فليح – علوان اجلاســم ص 9 / خالد خلف 
ص 15 / فطيــم وحيلــي ص 18 / فاضل 
ابراهيــم ص33 .... الــخ (  والشــخصية 
املبهمة غير الواضحــة املعالم ) اجلد ص 
9 / املرأة املتشحة ص 16 / طبيبة التخدير 
ص 17/ املــرأة ص 18 /  البّضــاع ص 23 / 
سيدة الكرســي ص 25 / املساعد ص 30 
.... الخ ( ، وما بني الشخصيتني عمق داللي 
يحاول الروائي من خالله اشاعة الغموض 
واالبهام على جوانب عدة ، وعدم الكشف 
عما يدور خلفها ، وهذا الشــيء مرّده الى 

طبيعة الروائي ذاتياً  .
القارئ الفاعل سيجد أن لغة اجلسد ، ومبا 
متثله من اشــارات ارســالية دالة على ما 
توحي إليه ظاهرة بني سطورها ، فاجلسد 
حركــة ذات بعــد ايحائي عــام ، ) يذعن 
اجلسد مستسلما ص28 / امسك اجلسد 
بشــطآن حضوره 28/ اجلسد ميسك بقوة 
ص 29  / يتزحزح اجلســد فتدفعه األكف 
ص 29 / يقول اجلســد أنــت تدفع بنا الى 

الهاوية ص 31 / جسده الثقيل ص 43( .
ثم أن الروائي اعتمد مبدأ االشــارة الدالة 
فــي مواضع أخرى ) قبــاب صفر ص 13 ( 
اشــارة الى مراقد اهل البيت في العراق ، 
) صاحب الكرش ص 15 ( اإلنســان االبله ) 

صاحب النظارة ص 15 ( اإلنســان املثقف 
) الشيالت الســود ص 19 ( حجاب أسود 

يرتدينه النساء اجلنوبيات .
كما جند لديه قوة احملافظة على استقرارية 
احلــدث الســردي ، رغم رغبتــه في خلق 
تشظيات أحداث صغيرة مبعثرة ، فاحلدث 
لديه متماسك نوعاً ما ، وبطريقة تنّم عن 
براعة تاّمة وقدرة فاعلة جلذب القارئ الى 

مناطق املشاهد اليومية املتكررة .
ناهيك عــن أن القارئ متحّفــز ايضاً مع 
األســئلة املطروحة ضمنيــاً والتي تؤدي 
بطبيعة احلــال الى البحث عــن إجابات 
مقنعة  ،وبالتالي هي نتاج البحث املعرفي 

عن نهاية حتمية حقيقية ال مفّر منها .
أّما لغة الرواية فقد كانت ذات مستويات 
مختلفة ما بني الفصيح واللغة الدارجة 
، كــون الروائي يتمّتع بخزيــن لغوي، أتاح 
لــه فرصة كبيرة لزّج مثــل هذه املفردات 
والتراكيب التي حتمل بني طياتها اقترابية 
من الفصيح لشــيوعها وتداولها اليومي 
، فهي مستحبة لدى ســامعها وال تولد 
لديه أي نفور ) تشــوف ص7 / شنهي ص 
8 / حجيك – كــورك وكوره ص 8 / تنهمد 
ص12 / تفرفح – ذروك ص13/ كرشــه ص 
14 / نــزرف ص 27 / يتدهدر ص 28/ احلوش 
ص35 .... الــخ ( وميلــه الــى التضمني 
القرآنــي ) ولئن شــكرمت ألزيدنكم ص 8 
( ) فامشــوا في مناكبها وكلوا من رزقه 
ص 8 ( وتضمــني أغنية ) يا حضيري بطل 
النوح واهجع شــويه ... ص 162( مما يؤكد 
لنا متسك الروائي بجذوره السومرية التي 
هي متثل امتداداً حقيقياً لثقافته الواعية 

وجتربته اإلبداعية.

حامد عبدالحسين حميدي 

الرواية تشــكيل لعالم يعتمد على اللغة 
، تــدور عوامله اخلاصة على وفق مســارات 
ذهنية الســارد ومبــا ينســجم وتوافقية 
هندســة هذا اخللق اإلبداعــي ، وبطبيعة 
احلال فاحلياة التي يحاول السارد أن يبنيها 
ضمن تراكيبه وجمله والتي تعّد مواد أولية 
تقوم على أساس تطوير الفكرة احملورية في 
محاولــة اعتمادها ضمــن تدرجات زمنية 
مختلفة ، متنحه القــدرة على توليف كل 

هذه األبعاد والسيطرة عليها .
املــوت ومبا يحمله مــن تضاديــة للحياة 
، ومــن فكــرة توظيفيــة طاملــا نتوقف 
عندهــا ، لنتفّحص هــذا العالم املزدحم 
باالضطرابات املتولدة من ســباقات الزمن 

اجملهول ومساقط ظله املعتم .
الروائي شــوقي كرمي حســن في روايته ) 
نهر الرمــان ... جتربة موت ( ،  مينحنا فرصة 
ســردية جديــدة لرحلة ) اخلــراب صناعة 
حكايــة ص 37 ( ، ) أني جســد خرب بروح 
فاسدة ص 35(  في سبر أغوار شيوع اخلراب 
حياتياً وبــكّل متظهراته وصوالً إلى نقطة 
تقّبل فكرة املوت والرضوخ إليها ضمن أطر 
لعبة النهاية احلتمية ) النهاية بالنســبة 
إليه تعني خالصاً أبديــاً ص 27( ، مما جعل 
الروائي يعتمد على الظهور العلني - أحياناً 
-  مع كّل حدٍث واقعي يسوقه سردياً ، رغم 
اضفاء  فــي محاولة  املفتعلة  التمويهات 

االختفاء القسري هنا وهناك .
لقد قّســم روايته حســب بوابات ســبع 
شــائكة غاّصة بتراكمات كثيــرة ، والتي 
تضمنت أفكاراً عّدة ) البوابة األولى احلبس 

ثيمة الموت وايحاءات حركية الجسد 
»نهر الرمان« لـ)شوقي كريم«..

لغة الرواية كانت ذات 
مستويات مختلفة ما بين 

الفصيح واللغة الدارجة 
، كون الروائي يتمتّع 

بخزين لغوي، أتاح له فرصة 
كبيرة لزجّ مثل هذه 

المفردات والتراكيب التي 
تحمل بين طياتها اقترابية 

من الفصيح لشيوعها 
وتداولها اليومي ، فهي 

مستحبة لدى سامعها وال 
تولد لديه أي نفور

أفالم

1
»بنصف الفم املآلن.. شبه سيرة« لنادر 

رنتيسي

صــدرت حديًثا عن دار األهلية للنشــر رواية 
والصحافي  للكاتب  املــآن«،  الفم  »بنصف 

نادر رنتيسي.
الكتــاب حمــل عنوانًــا فرعًيا هو »شــبه 
ســيرة«، ويضّم ثالثــة فصــول )أول منزل، 
كتاب االســتثناء، كاأللف بعد واو اجلماعة(، 
ويتطرق بسرد متسلسل ألحداث شخصية 
لبطــل احلكاية، وأخرى عامة، في مســاحة 
زمنيــة ممتدة من ســبعينيات القرن املاضي 
إلى العقد األول من األلفية اجلديدة. وعبرها، 
يقــدم الكاتب حكايــات لـ«روايته« متتد من 
فلسطني إلى الكويت، وســورية، إلى األردن 

والعراق.

في الكتــاب، وفًقا للناشــر، ســرد عن 
في  الكويت  فــي  الفلســطينيني  حياة 
الثمانينيــات، ووقوف مطــول عند حرب 
اخلليــج الثانيــة )غزو العــراق للكويت(، 
وتداعياتــه على العائلة الفلســطينية، 
والهجرة إلى األردن، لكنه يتجاوز ســيرة 
الشــخص/ الكاتب إلى ســيرة جمعية 

رين في هجرتهم الثالثة. جلموع املُهجَّ
ويحمــل عنوان الكتــاب داللتني، أوالهما 
إحالة وصفيــة ملعاناة الكاتــب في أول 
حياته من مرض »الشفة األرنبية«، حيث 

كان كل ما يتعلق بالــكالم يظل ناقًصا، 
وثانيتهما هــي أن كل ما يتعلق بالكالم، 
أيًضــا، يظل ناقًصا ألنــه ال يقال بحكم 

»الرقابات« املتعددة املرجعيات.
قيل في الكتاب: »هذا النص مكتوب أكثر 
من مرة، وقــد جتاوز منــذ الفصل الثاني 
موضــوع الســيرة نحو مســاحة حكي 
أوسع. اللغة جميلة منحت السرد حرية 
وجاذبيــة خاصة. إنه نص جديد وحقيقي 
يخلو من االدعاءات والبالغة الفضفاضة«.

نادر رنتيسي: إعالمي يعمل في أبو ظبي، 

مولود في الكويــت عام 1979، وحاصل 
على بكالوريوس الصحافة واإلعالم من 
جامعة اليرموك. صدرت له أربعة كتب 

قبل هذا اإلصدار.

2
»بحًثا عن كرة الصوف..« لروزا ياسني 

حسن

صدرت حديثاً عن دار الريس رواية »بحًثا 
عن كرة الصــوف.. ثالثة أيام من متاهة 

املنفى« للروائية روزا ياسني حسن.
من الرواية:هكذا لــكل مّنا في املنافي 
كرته الصوفية، ترشــده فــي متاهات 

املنفى!
هناك من أضاعها وبقي تائًها مشــّتًتا 
هناك  اجلديــدة،  حياته  تناقضــات  في 
مــن ال يــزال يبحث كمهــووس عنها، 

وهناك احملظوظون القالئل، أولئك الذين 
يتأّبطون كراتهم الصوفية بســالم غير 

آبهني بتشعبات املتاهة.
ودائًمــا ثمة من يخّصنا فــي البعيد، ال 
يدري شيًئا عن أسرار املتاهة وتعقيدات 
عيشــها، إال لون األشــرعة اخلادع الذي 

يبدو له متضّبًبا من وراء األفق.
وحدها ســماء هامبورغ تراقب الصراع 
بني اليمني واليســار وما بينهما، تراقب 
مشّردي الشوارع، وحانات السهر، تراقب 
الصــراع بني حارات الرأســمال، وحارات 
الفقــر، حارات األملــان الصرفة، وحارات 

األجانب والالجئني!
ســماء تتنــزه صاعــدة وهابطــة في 
الفراغ، تــكاد تلمس تفاصيــل املتاهة 
تتكّثف  وتراقبها حني  انخفضت،  كلما 
تشعباتها في األســفل كلما ارتفعت، 

متاهة تزداد تعقيداتها كل يوم!

شريف صالح

يتحدث ألفيس مع مديــر أعماله »الكولونيل 
توم باركر« عــن ولعه في الطفولة بأحد أبطال 

سلسلة مارفل الذي طار نحو صخرة األبدية.
وبالتزامــن مع ذكراه اخلامســة واألربعني بدأت 
صاالت سينما ومنصات عرض فيلم عن سيرة 
ملك الــروك ألفيس بريســلي )ينايــر -1935 

أغسطس 1977(.
اخملرج باز لورمان صاحب »غاتســبي العظيم« 
باالســتعراض  مولًعــا  بــدا  روج«  و«مــوالن 
والشــخصيات التاريخية واستعادة قطعة من 
زمــن بعيد عنا نوًعا ما. وهنا يفعل ذلك بامتياز 
مستعيًدا سيرة أحد ملوك االستعراض وحقبة 

اخلمسينيات بكل جنونها وبهجتها.

 بقرة حلوب

هــل كان الشــريط مخلًصــا بدقة لســيرة 
بريســلي؟ اإلجابة نعم وال.. فمن ناحية قدم لنا 
محطاته األساســية التي ميكن اإلطالع عليها 
فــي ويكيبيديا، منها والدته فــي توبيلو بوالية 
مسيســبي ثم انتقاله إلى ممفيس حيث نشأ، 
واحتراف الغناء مع شركة »صن ريكوردز« وصواًل 

إلى جتنيده، وانتهاء بوفاته الغامضة املريبة.
لكن هناك دقائق كثيرة- رمبا ال نعثر عليها- ألن 
الفيلم انشغل بدرجة كبيرة بعالقته مع مدير 
أعماله »الكولونيل توم باركر« )توم هانكس في 
أداء محترم ومغاير جًدا( والتي استمرت لعقدين 

من الزمان.
لم يكن املــال هو ما يهم ألفيــس رغم فقره 
وحرصه على االرتقاء ماديًا بأهله وشراء كاديالك 
زهرية ألمه، والدليل أنه كان مسرًفا حد السفه، 
وُصدم عندما أخبره والده بعد كل سنوات اجملد 

والتألق أنهم على وشك اإلفالس.
في هذا الســياق ثمة تفاصيل لم يتطرق إليها 
الشريط على طوله لقرابة 160 دقيقة، تتعلق 
بإرثه املادي، باستثناء اإلشارة في سطور النهاية 

إلى خالفات قضائية نشأت بني باركر والورثة 
وانتهت بالتسوية.

ولكن إلى اآلن مازالت أيقونة ألفيس وأغانيه 
جتلب ماليني الدوالرات، ويُقال إن عدد زوار بيته 
)وقبره( »غريســالند« أكثر من نصف مليون 
زائر، لينافس بذلك »البيت األبيض« نفسه. 
ووضعتــه مجلــة فوربس ضمــن أصحاب 
الدخول األعلى في العالم رغم وفاته مبكرًا 

عن اثنني وأربعني عاًما.

عقدة أوديب

اجلانب اآلخــر في أســطورة ألفيس يتعلق 
بعقدة دفينة صاحبته نتيجة وفاة شقيقه 
التوأم »جيسي«، ما تولد عنه شعور غامض 
بالذنب، وارتباط عاطفي شــديد بأمه التي 
كانــت تقول له ـ على ســبيل املواســاة ـ 
ســتجتمع فيك قوة رجلني. وعقب جتنيده 
وســفره إلى أملانيا، ســقطت األم في فخ 
الكحول وتوفيت، لنرى في الشــريط انهيار 

ألفيس حزنًا عليها.

وجد ســلواه فــي قصة حب مع بريســيال 
)أوليفيا ديجونغ(، حيث تزوجها وأجنب ابنته 
الوحيدة »ليــز ماري« إلى جانــب غراميات 
كثيرة عابرة، لم تزعج الزوجة قدر انزعاجها 
من كونه »شــبًحا« ليس له حياة حقيقية 
إال على خشــبة املســرح وفي احلفالت وبني 
جمهوره، لذلــك وقع االنفصــال بعد نحو 

خمس سنوات.
ميكن بسهولة حتليل زيجة ألفيس وغرامياته 
في ضــوء العقدة األوديبية وعالقته املعقدة 

بأمه.

 ثورة شعبية

ثالث مالمح الشــريط الــذي يبدو مخلًصا 
لفكرة عــدم اإلخالص ملســار واحد، يتمثل 
في الثورة الشــعبية املوسيقية التي قادها 

ليصبح أحد رموز القرن العشرين.
عندما رثاه الرئيــس األميركي جيمي كارتر 
قائاًل »إن جزًءا من أميركا ضاع مبوته«، كانت 
عبــارة لطيفة لكن العكــس هو احلقيقي، 

ألن موتــه الغامض كرس أســطورته وخلد 
جتربته فــي الثقافة األميركية الشــعبية 
واملوســيقية. والدليــل أنه إلــى اليوم يتم 
اســتثمار صور ودمى له وتقام مســابقات 

لتقليده، وتباع أسطواناته.
ويؤكــد الفيلم علــى بدايته وســط ذوي 
البشرة الســمراء في اجلنوب )زمن الفصل 
العنصري( وكيف اندمج مع رقصهم احليوي 
جًدا وموســيقاهم التي تلبسته وإميانه مبا 
قاله له قس أسود آنذاك: »حني تكون األمور 
أخطــر من أن تقــال، غِن«. أي أنــه قاد ثورة 
شعبية فنية موازية لثورة دكتور كينغ ضد 
التمييز العنصري، ومزج على نحو متكامل 
موســيقى البلوز مع الكانتري املعروف لدى 

البيض.
فهــو أيقونة إجماع غيرت وجه املوســيقى 
والثقافة الشــعبية واملزاج األمريكي عامة، 

وهذا سر الهوس به إلى اليوم.
وال ينفصل أداؤه املوســيقي عــن حضوره 
اجلســدي ســواء طريقة تســريحة شعره 
وإطالــة ســالفيه، وتلك البــدل املبهجة 

الالمعــة التي توحي ببدل العبي الســيرك 
ومصارعي الثيران.

األهــم من ذلك حيويتــه الدافقة وحركاته 
الراقصة وطريقة حتريك رجليه كاملمسوس 
بالنغم. وهي حركات ُعدت ـ آنذاك ـ مبتذلة 
وتهدد »أخالق اجملتمع« وكاد يتعرض بسببها 
للسجن. لكن أسلوبه في الغناء لم يعتمد 
فقط على صوته وإمنا على جسده بالكامل.

سقوط قبل األوان

لــّون لورمان شــريطه بني مســارات عدة، 
ولم يلتزم اخلطيــة التقليدية بحذافيرها، 
ومزج ما بني مشــاهد آنية واســتدعاءات، 
ولقطات توثيقية حية، وفوتوغرافيا، ورسوم 

متحركة.
بالتوازي مع اإليقاع الصاخب للموســيقى 
جاء املونتاج سريًعا والهًثا كأنه يراد للفيلم 
أن يكــون مثل أغنية روك حارة ودافقة حتية 

أللفيس.
إلى جانب اإلشارة إلى تعاطيه العقاقير )أو 
املواد اخملدرة( كــي تبقيه دافًقا وحيويًا على 
مدار الساعة وتســببت في إصابته بأزمة 

قلبية قضت عليه.
كما ال ميكن إغفال صراعاته النفسية، مع 
تقدمه في العمر وبدانته، وطالقه، وحياته 
البوهيمية، وشعوره أنه مستنزف جتاريًا مبا 
ال يســمح له بتطوير جتربته الغنائية كما 
يحلو لــه، وال أن يقدم جوالت خارج أميركا، 

وهي الفكرة التي حاربها الكولونيل.
كان ألفيس ضحية قصته الذاتية عن ذلك 
البطل األســطوري الذي حلق نحو صخرية 
األبدية، وكان نهًما لبلــوغ اخللود بأي ثمن، 
وقتله هذا النهم الذي لم يتحمله اجلسد.

عبــر الفيلم عن ذلك بقصــة الطائر الذي 
ال ميلك ســاقني يحط بهما على أي شيء، 
فيقضي كل حياته يطير في الهواء، وحني 
يتعب يبســط جناحيه وينــام فيما الريح 
حتمله. وإن حط على األرض، ولو ملرة واحدة، 

ميوت.

زين العابدين سرحان* 

بسعير الدمع الهابط من فوهة البركان 
يحترق العالم، 

ويفر فراشي املرمي في زاوية األحزان
نحو هوٍة مليئة بالكوابيس، 

هوٌة ضاعت فيها كلماتنا،
وطوت احلياة كتابها األصفر

على ورقته األخيرة.
لقد نضبت رســائلنا املائية، وصار الوداع هو 

اجلسر الوحيد،
واخليط األبيض في عالم اختطفه الظالم،

ذاك الظالم الشبيه بيٍد متتد من اجلحيم،
لتخنق بحبال النار كالم طفٍل 

لم يقل شيًئا يستحق ألجله هذا العذاب.
لي قارٌب ضاع وسط البحر،

كلما حط على شراعه طائٌر
ميوت من الوحدة،

حتى غرق القارب باحلزن.
فلما صارعنا ثيران األرض خسرنا النزال،

وسحلنا كاألكباش حتت مرأى اإلله، 
هبطت بنا األيام إلى قاع العوز

مثقلني باجلوع،
هبطت بنا األيام إلى قاع الصبر

مثخنني بجراح احلّب،
هبطت بنا األيام إلى قاع األسرار،

وفي جعبتنا سٌر ال حل له إال املوت.
ثمة كلمات هاربة من فم العالم،

عّض عليها بأسنانِه الذئبية،
حينها تدفقت دماء الضغينة،

وصارت األرض بركة جزارٍ،
طفت عليها سفينة أحالمنا الورقية.

ولم يبق لي غير كلمة واحدة، صرخُت بها في 
سواد الليل،

فهاجمتني اخلفافيش، واشتدت على أشرعتي 
الريح، فانتكست رايتي،

وتوارت األحالم في مطامير الكالم.
إنه املــوت ذاك اخلالص الوحيد من الســجن 
املفتــوح علــى أرٍض غادرتهــا ريــاح احلرية، 
واستعانت بأنفاس الشيطان لتعطن الهواء، 
وتضعني في لزج احلياة، وتقلبني على سخونة 
احلرمان، وجتعلني بال فائدٍة كفزاعٍة غرســها 
فالحون حمقى في أرضهم اجلرداء، أقابُل وجه 
الشمس الكافر وحدي كّل يوم، وبال ِظلٍّ أعيش 

ما تبقى من هذه احلياة القاحلة.

*شاعر عراقي

فوهة البركانصدر حديثًا

الرئيس السابق جيمي كارتر راثيًا: جزء من أميركا ضاع بموته 

»ألفيس«.. الطيران نحو صخرة األبدية



ال يخفى أن اجملتمع العراقي بدأ ينحى منحى آخر من ناحية منط 
العيش، وهذا التحول فــي التغير االجتماعي والثقافي، حّوله 
من مجتمع نهاري إلى مجتمع ليلي، نتيجة تفاعله مع العالم 
األزرق الذي يعيشه، وبالسبب األعم نتيجة ثورة االتصاالت التي 
عّدهــا املفكر والعالم باملســتقبليات وتطور احلضارة احلديثة 
»آلفني توفلر«، في كتابه )املوجة الثالثة( لتحول اجملتمعات من 
البسيطة إلى املعقدة، وتأثير تلك املوجات على األسرة، ونظام 
التعليم، واملؤسســات التجارية، ووسائل اإلعالم ذات اجلمهور 
العريض، وانتشار وسائل التسلية والترفيه، وصوالً إلى انتشار 

أسلحة الدمار الشامل.
لم يعتد اجملتمع العراقي هــذا التحول من قبل، ولكن يبدو أن 
التطور التكنولوجي والرقمي ألقى بضالله على منط العيش، 
وحتول من مجتمــع نهاري يتفاعل معه فــي العمل والعيش 
والدراســة، إلى مجتمع ليلي يعتمد التفاعل مع الصفحات 
واملواقــع وبرامج التواصل والدردشــة والترفيه بشــكل غير 
منضبط أو محدد، بسبب تعطشه إلى هذه املساحة الواسعة 
من التواصل مع امناط وثقافات ومحاكاة أخرى، ونتيجة احلرمان 

والكمية الهائلة من املمنوعات في النظام السابق.
واملالحظ أن هذا التحول والتغير بدا واضحاً في ســوق العمل 
واألسواق ، بحيث تشهد شــبه اغالق في الكثير من األسواق 
واحملالت والشــوارع صباحاً نتيجة تعاطي أكثــر الناس بهذه 
االتصــاالت والتواصــالت وقضاء اوقــات طويلة امــام عالم 
مترامي األطراف ليس له حــدود، فاملواطن أصبح يتعامل مع 
مليارات الصفحات وليــس املاليني، ولعل برنامجا واحدا فقط 
مثل)Google( ، يبحــث في اربعة مليارات من الصفحات التي 
يســتطيع املواطن االطالع عليه، واســتقاء املعلومات منها، 
فضالً عن برامــج تواصلية أخرى، والتــي بطبيعة احلال أكثر 
شعبية من )Google(، على سبيل املثال )الفيس بوك( و)التيك 

توك(، و)االنستـگرام( ، وبرامج أخرى.
وعلى ســبيل املثال انعكس هذا العالم الرقمي على ســلوك 
الطالب املدرســي واجلامعي، وعلى تنظيــم وقته، وعلى منط 
عيشه، وعلى اســلوب دوامه الصباحي، الذي كان سائداً في 
الســابق، ونتيجة التعطل املباشــر للدوام بسبب وباء كورونا 
أيضا الذي شل أوقات العمل والتجارة والدراسة واحلياة بشكل 
عام، فقد كان هذا الوباء سبباً آخر من اسباب التعطل والتغير 
في منط العيش بالنســبة للمجتمع العراقي وشعوب البلدان 

األخرى في املنطقة والعالم أجمع.
وأهــم انعكاس علــى طالب املدرســة أن يذهب إلــى أجواء 
الدراســة وهو متعب نتيجة السهر مع تلك العوالم الكبيرة 
التي ســحرته بأســاليبها احملترفة، والتي احالته إلى قطعة 
من النعاس والكســل، وعدم التركيز واالنشغال بأمور بعيدة 
عن اهتمامه الذي يناســب عمــره ودوره كطالب، مع صعوبة 
سيطرته على عالم معقد وكبير يشتغل عليه جتار الصفحات 
واملواقع وخبراء في الترويج واإلعالن والربح املادي بأي صورة من 

الصور.
ال نســتطيع أن نطرح حال ممكناً في هــذا التحول اجلديد على 
منط العيش للمجتمع، فاحللول حتتاج إلى دراسة مستفيضة 
ودقيقة عن هذا االخطبوط الذي دخــل بيوتنا وإلى آخر غرفة 
فيه، وأي حل نطرحه ســيبدو ساذجاً وسخيفاً في مجتمع ال 
يستمع اليك، لذلك فنحن مجتمع مستهلك ينتظر ما يجود 
به الغرب الستعماله وبشكل غير متزن نظرا حلالة الالستقرار 

الذي نعيشه.

المجتمع العراقي.. 
والموجة الحضارية الثالثة

د. يحيى حسين زامل
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

متابعة - الصباح الجديد:

ال يكاد مير يوم إال وتطالعنا القنوات 
الفضائيــة والــوكاالت اإلخباريــة 
ومواقع التواصل االجتماعي، بوقوع 
املزيد مــن حاالت العنف األســري 
فــي البــالد، التــي تشــمل كافة 
أفراد العائلة، وتتســع مســاحتها 
باستمرار من دون أية بارقة أمل باحلد 
من تنامي هذه الظاهرة االجتماعية 

اخلطيرة.
»مؤشــرات  ارتفــاع  ظــل  وفــي 
التعنيف«، جتــددت املطالبات بإقرار 
األســري  العنف  من  احلماية  قانون 
الذي بات ظاهرة تهدد حياة العوائل 

العراقية.
وضمــن مسلســل مؤســف من 
العنــف األســري املتفشــي فــي 
العراق هذه األيام أعلنت الشــرطة 
اجملتمعية في وزارة الداخلية، ، إعادة 
التعنيف  هاربات بســبب  فتيات   9

ومشاكل أسرية الى ذويهن.
وذكرت املديرية في بيان أن »مفارزها 
أعــادت ثالث فتيــات هاربــات الى 
ذويهن في بغداد، واثنتني في نينوى، 
وفتاة فــي كل من كركوك والبصرة 

والنجف وصالح الدين«.
وبرغم تصويت مجلــس الوزراء في 
آب 2020 علــى مســودة مشــروع 
قانون احلماية من العنف األسري، إال 
أن القانون ما يزال ينتظر التصويت 
عليــه في مجلس النــواب، فيما ال 
توجد فــي البالد ســوى 5 »مالذات 
آمنة« للنساء املعنفات، 3 منها في 
إقليم كردســتان وآخران في بغداد 

واألنبار.
والشــؤون  العمــل  وزارة  ووقعــت 
الســفارة  مع  اتفاقية  االجتماعية 

الفرنســية في العراق وصندوق األمم 
املتحدة للسكان في 27 يناير املاضي 
إلعادة تأهيل مالذ آمن للنســاء في 
بغداد، وإنشاء ثالثة مراكز أخرى في 

البصرة واألنبار ونينوى.
ويعزو مدير عالقات وإعالم الشرطة 
اجملتمعيــة، عبــد احلافــظ هــادي 
اجلبوري، ارتفاع مؤشــرات التعنيف 
األســري وهروب الكثير من الفتيات 
من ذويهن الســباب كثيــرة، منها 
التواصل  ملواقع  السيئ  االستخدام 
االجتماعــي الــذي اوقــع الفتيات 

املراهقات مبشكالت عدة«.
وأضــاف اجلبــوري، أن »مــن ضمن 
االســباب ايضــا تدهــور الوضــع 

ان  مبينــا  لألســر«،  االقتصــادي 
الفتيات،  على  يقتصر  ال  »التعنيف 
ازواجهــن  تعنــف  ازواج  فهنــاك 

والعكس ايضا«.
 وأشار، الى ان »بعض حاالت تعنيف 
االطفــال انتهت بالوفاة، كما حدث 
في كركوك قبل حوالي شهر نتيجة 
التعنيف الشــديد من قبل والده«، 
اجملتمعية  »الشــرطة  أن  مضيفــا 
والد  بحق  الالزمة  االجراءات  اتخذت 

الطفل املعنف«.
إقرار  اجلبوري، على »ضرورة  وشــدد 
قانون احلماية من العنف األســري«، 
داعيــا الى حل »املشــاكل بالطرق 
القانونية واحلوار والسلم، واالمتثال 

للقانون بعيدا عن العنف«.
وسجلت رئاسة محكمة استئناف 
بغــداد الرصافــة االحتاديــة، 3710 
دعاوى عنف أســري خالل عام 2021 
موزعة على نحــو 14 حالة تعنيف 
لالطفال، و166، حالة تعنيف لآلباء 

واملتبقي خاص بتعنيف النساء.
ونقلــت صحيفة القضــاء األعلى، 
عن قاضي محكمة حتقيق الرصافة 
باســم صالح محمد قوله، إن »أبرز 
التي  التعنيف األســري هي  دعاوى 
حتــرك مــن الزوجة بحــق زوجها«، 
منوهــاً إلى »وجود حــاالت تعنيف 
الزوجة لزوجها اال انه ال يتم اإلخبار 
عنها من قبل الزوج لشعوره باخلجل 

من الناحيــة االجتماعية ومن اجل 
احملافظة علــى هيبته داخل اجملتمع 
الذي ينتمــي إليه ســواء كان من 
عشــيرته او منطقته التي يسكن 

فيها«.
كما سجلت وزارة الداخلية 15 ألف 
حالة عنف منزلي للعام 2020 فيما 
ســجلت الوزارة 17 ألف حالة عنف 
أســري في عــام 2017 حيث حتتل 
زوجاتهم  الرجال علــى  اعتــداءات 
األغلبية من احلاالت املسجلة بواقع 

9 آالف حالة.
القانون  تشــريع  تأخر  وحول سبب 
يوضح النائب الســابق لرئيس جلنة 
قصي  البرملانية  االنســان  حقــوق 

عباس الشــبكي بالقول ان »سبب 
ترحيلــه مــن دورات ســابقة كان 
بسبب االعتراضات من بعض القوى 

االسالمية في مجلس النواب«.
وقــال الشــبكي ،ان »اجلميع يعلم 
ان اخلــالف حول القانون سياســي 
ويخص الشــرع والدين اإلســالمي 
الذي ترى  القانون،  في بعض فقرات 
فيه القوى السياســية اإلسالمية 
انه ميس الشرع الديني«، الفتا الى ان 
»القانون مت مناقشته في ورش عمل 
داخل اجمللــس وخارجة ومبشــاركة 
منظمــات مجتمع مدني وقانونيني 
واختصــاص لكنه حتــى اللحظة 
لم يصــل الى مرحلة النضوج الذي 

يجعل اجلميع يتوافقون عليه«.
القانون  بـ«اهمية  الشبكي  ويشيد 
 ،« االسرية  املشــكالت  في معاجلة 
مشــيرا الى ان »القانــون يتضمن 
إيجابيــات كثيــرة في ظــل وضع 
العــراق احلالي ويعالــج العديد من 
حاالت العنف االســري الغريبة عن 
سواء  والعراقي  الشرقي  مجتمعنا 
بحرق اب ألبنائه او غيرها من االمور 
التي بحاجــة الى ردع اليقاف هكذا 

تصرفات«.
ولفت الى »املعترضني على القانون 
يســتندون على الدستور في مادته 
التي تتكلم عن ان الدين الرســمي 
للدولة هو اإلسالم وأن بعض فقرات 
القانــون حســب وجهــة نظرهم 
تتعارض مع فقه االسالم اضافة الى 
االعتراض على أمور ترتبط بطبيعة 
تعامل رب االسرة مع افراد عائلته مبا 
يقلل من هيبة رب االسرة داخل بيته 

بحسب وجهة نظرهم«.
»القانــون يحافظ على  ان  وأوضح، 
متاسك االسرة وهنالك نوعا ما شئ 

من املبالغة في اخملاوف املطروحة«

متابعة - الصباح الجديد:
أعلنت الهيئــة امللكية حملافظة العال 
والدة »أنثيني« مــن النمر العربي، أحد 
أكثر احليوانــات املهددة باالنقراض في 
العالم، حيث ال تتجــاوز أعداده اليوم 
200 منر، ذلك نتيجة فقــدان موائلها 
الطبيعيــة والصيد اجلائــر على مدى 

السنوات املاضية.
وولدت النمرتان في مركز األمير سعود 

الفيصــل ألبحــاث احليــاة الفطرية، 
الذي ميثل أحد برامج األســر واإلكثار 
النمور  زيادة عــدد  إلى  التي تســعى 
العربيــة، وإعادة توطينهــا في احلياة 
البريــة، فــي خطوة تؤكد مســاعي 
الهيئــة نحــو حتقيق مســتهدفات 
إعادة تأهيل النظــم البيئية، وحماية 
النمر العربي من االنقراض. وتشــمل 
اســتراتيجية الهيئة امللكية حملافظة 

العال للمحافظة على »النمر العربي«، 
مجموعة متنوعة من املبادرات، مبا في 
ذلك التوســع في برنامج اإلكثار عبر 
افتتاح »مركــز النمر العربي« مبحمية 
»شرعان« الطبيعية، إلى جانب إنشاء 
»صندوق النمر العربي« الذي خصصت 

له الهيئة امللكية 25 مليون دوالر.
من  عــدداً  كذلك  الهيئــة  ووقعــت 
الشــراكات، منها الشراكة مع االحتاد 

الطبيعة،  الدولــي للحفــاظ علــى 
وشراكة مع منظمة »بانثيرا«، كذلك 

مع منظمة »كامتوسفير«.
وتهــدف الهيئــة امللكيــة من خالل 
النمر  إلى احلفاظ على  استراتيجيتها 
االنقراض؛ بهدف  العربي وحمايته من 
البيئية، حتقيقاً  النظــم  تأهيل  إعادة 
ملســتهدفات »رؤية اململكــة 2030«، 
كذلــك تأهيل البيئــة الطبيعية مع 

ما يتماشــى مع األهــداف الوطنية، 
»السعودية اخلضراء«،  ذلك مبادرة  من 
لتصبح 80 في املائة من مساحة العال 

محميات طبيعية.
ومتضي الهيئــة امللكية حملافظة العال 
قدماً في حتقيق استراتيجيتها اخلاصة 
بالنمــر العربي، التي تشــمل جوانب 
مجتمعيــة متعددة، منها تدريب عدد 
من أبناء وبنــات الوطن في العال على 

مهام تدعم صون احملميات الطبيعة.
وتعد العال موطنــاً أصلياً عبر التاريخ 
للنمــر العربــي، حيــث تعكس ذلك 
النقوش الصخرية في مواقع متعددة 
فــي احملافظــة، وينعكس جليــاً في 
العناية  الهيئة  استراتيجية  مرتكزات 
بالتراث  والعناية  والطبيعــة،  بالبيئة 
واآلثار، مما يجعل العال أكبر متحف حي 

في العالم.

والدة »أنثيين« من النمر العربي المهدد باالنقراض في السعودية

ة بإقرار »قانون حماية«  مطالبات ُمِلحَّ
تصاعد مرعب في العنُف األسري يربك العوائل العراقية..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد:
بسرطان  إصابتها  تشخيص  بعد 
الثــدي فــي املرحلــة الثانية في 
السودانية  املطربة  شــباط، تصر 
على  مجــدي  منــى  الشــهيرة 

محاربته باملوسيقى واحلب.
لتلقي  القاهرة  إلى  منى  وسافرت 
هناك  تقاوم  كانت  لكنها  العالج، 
املرض والشــعور بالوحدة، فقررت 
العودة إلــى اخلرطوم ألنها أدركت 
واملعجبني  األحبــاء  الدعم من  أن 

ضروري لشفائها.
وصعــدت إلى خشــبة املســرح 
جمهورها  وحيــت  الرأس  حليقة 
في حفل أقامته األسبوع املاضي، 

وقالت إنها تعيش أفضل أيامها.
وقالت منى “عودتي هنا كان شئ 
جيد بالنســبة لي ألني هناك في 
البــالد التي أتعالــج فيها ابتدت 
روحي املعنويه تهبط ونفســياتي 
بدأت تتأثر بســبب أن الناس الذين 
أحبهــم غيــر موجوديــن حولي، 
فقررت أن أحضر للســودان وكنت 
أعلم أنني عندما أشــاهد الناس 

الذيــن أحبهــم وأصدقائــي هذا 
ما  وهذا  نفســياتي  في  ســيؤثر 
حــدث. أنا اآلن أعيــش أجمل أيام 
وحلظــات حياتي وال أشــعر بأنني 
مريضة..أشــعر بأننــي بعافيــه 

وجيدة”.
وعبرت عن امتنانها للدعم واحلب 
اللذيــن تلقتهما مــن جمهورها 
قائلة “أثر اجلمهور وهو يصفق لي 
وأنا في املســرح شعور ال يوصف.. 
كنــت ســعيدة جدا وهــذه من 
أجمل األشياء التي حدثت لي في 

الذي  املرض  حياتي وشــكرا لهذا 
عرفنــي على مــدى محبة الناس 
لي وأنا ســعيدة جــدا بهذا احلب 
وبهــذا الدعم واحتفــاء اجلمهور 
بي يضعني أمام مسؤولية كبيرة 
وأشعر بأنني املفروض أقدم الكثير 

والكثير من األغنيات واإلبداع”.
فــي أوقــات فراغها تســتضيف 
املنزل حيث  فــي  منى صديقاتها 
يرددن األغاني، كمــا يزرن األطفال 
املصابني بالسرطان لتقدمي الدعم 

املعنوي.

وقالت “وجود األصحاب أكيد يزيل 
مني األلــم والهموم وكل شــئ 
وبالذات وجود األصحاب واألهل في 
أجواء ظريفة وغناء وفنون بشكل 
عــام، وأعود وأقول كمــا قلت في 
األيام الســابقه أن أهم شــئ أن 
بأنك شخص جيد  نفسك  تشعر 
وليس لديك أي مرض وأنك معافى 
متاما وتعطي نفســك هذه القوة 
ســينعكس  وبالتالي  داخلك  من 
عليــك ذلك في خارجــك والناس 
مــن حولــك سيشــاهدون ذلك 

ويستمدون من قوتك”.
وأضافت “نحن هنا في اســتراحة 
وأنا  األطفــال مرضي الســرطان 
كنت حريصة جــدا على زيارتهم 
ألني أعلــم من خــالل جتربتي أن 
الدعم النفســي مهمم جدا جدا 

ويكاد يكون في املقام األول”.
وكانــت منى قد انضمت إلى آالف 
املتظاهريــن املناهضــني للجيش 
الذيــن نزلوا إلى الشــوارع رفضا 
وقع  الــذي  العســكري  لالنقالب 

العام املاضي.

متابعة - الصباح الجديد :
العرض  شــهدت لوس أجنلــوس 
األول ملسلســل »ذي رينجــز أوف 
باور«، أحدث أعمال سلسلة سيد 
اخلــوامت )ذي لــورد أوف ذي رينغز(.

حضر العرض جيف بيزوس رئيس 
لهذا  املنتجة  »أمازون«  مجموعة 
العمل الذي ُوصف بأنه األغلى في 
التاريخ مع ميزانيــة إنتاج بلغت 

مليار دوالر.
وأثــار املسلســل الــذي ينطلق 
عرضه في الثانــي من أيلول على 
منصة أمــازون، اهتمامــاً كبيراً 
لــدى بيزوس، مؤســس اجملموعة 
العمالقــة فــي مجــال التجارة 
اإللكترونيــة التــي خاضت غمار 

خدمات البث التدفقي.
االقتباس  هــذا  على  العمل  وبدأ 
الطموح املســتوحى مــن عالم 
»سيد اخلوامت« الذي أنشأه الكاتب 
»جــي آر آر تولكني« فــي رواياته، 
عندمــا اشــترت »أمــازون برامي« 
حقوقــه في مقابــل 250 مليون 

دوالر، قبل حوالي خمس سنوات.
لطــرح  »أمــازون«  وتخطــط 
مواسم،  خمسة  على  املسلسل 
يســتمر كل منها عشر ساعات. 
وقد انضم جيف بيزوس إلى جنوم 

اإلثنني  املسلسل مساء  ومنتجي 
املاضي في اســتوديوهات كولفر 
في لوس أجنلــوس، حيث ُعرضت 
أول حلقتــني قبل عــرض ضوئي 
كبير اســُتخدمت فيه عشــرات 

املسّيرات املضاءة.
ويبر  ليندســي  املنِتجة  ووصفت 
ميزانية املليــار دوالر بأنها »عنوان 
رئيسي جذاب للغاية يحب الناس 
وعدت  لكنهــا  عنــه«،  التحدث 

نتيجة  أن  يــروا  بأن  املشــاهدين 
هذه األموال »ظاهرة بوضوح على 

الشاشة«.
وقالت خالل مرورها على السجادة 
احلمــراء لوكالة فرانــس برس إن 
للمسلســل  الهائلة  التكلفــة 
مواســمه  »إنتاج  إلــى  مردهــا 

اخلمسة«.
وأضافت »إذا نظــرت إلى تكلفة 
صنع فيلــم روائي، على ســبيل 
املقارنــة، فنحــن أمــام صفقة 
رابحة حقا«، في إشارة إلى األفالم 
هوليوود  الستوديوهات  الضخمة 

األكثر شهرة.
وتدور أحداث »رينجز أوف باور« قبل 
4 آالف عام من ثالثية األفالم التي 
أخرجها بيتر جاكســون والكتب 
األصلية، خــالل »العصر الثاني«، 
وهي فترة تاريخية خيالية في هذا 
تولكني  اخترعها  املتخيل  العالم 
وقدم عنها تفاصيل قليلة نسبياً.
كما أن طاقم املسلســل مغمور 
العالم.  مســتوى  على  نســبياً 
ويؤدي كل مــن »مورفيد كالرك« 
و«روبــرت أرامايــو« دوري »إلروند« 
و«جاالدرييــل« فــي عمــر أصغر 
بكثيــر، وهما من الشــخصيات 

املألوفة حملبي املسلسل.

عرض أول لمسلسل »سيد الخواتم«.. العمل األغلى في التاريخبالموسيقى والحب.. مغنية سودانية تحارب السرطان

متابعة - الصباح الجديد:
تتميز أعمال الرســام التصويري 
الصيني الصاعــد، جياتونغ ليو، 
بالفن  اليــدوي  الرســم  بدمج 
الرقمي، وميتاز أسلوبه في العادة 
يدوياً  بإنشــاء مواد مصنوعــة 
الرســومات،  على  وتطبيقهــا 
كما من السمات املشتركة في 
ديناميكي  لــون  إضافة  أعماله 
وتفاصيــل علــى درجــة مــن 

التعقيد.
وفي مشــروع كتاب مصور غير 
جياتونغ  يرصد  لألطفال،  خيالي 
برســوماته التوضيحيــة اللون 
األزرق، تلك الصبغة امللونة التي 
اكتشــفها املصريــون القدماء 
واستخدموها في طالء اخلزفيات 

وزخرفة مقابر الفراعنة.
يقول جياتونغ عن مشــروع »بلو 
ثينغز« الذي مت ترشــيحه جلوائز 

»فكتوريا أند ألبرت للرســومات 
التصويريــة« لهذا العام: »اللون 
األزرق لديه تاريــخ متعرج، فقد 
اعتقد الرومــان القدماء أنه لون 
تقديره  مت  ذلــك  ومــع  ضعيف، 
مــن قبــل الناس فــي العصور 
املفضل  اللون  وأصبح  الوسطى 

لديهم«.

بالنســبة إلى الرســام الصيني 
الذي يعيش في لنــدن، يعد »بلو 
ثينغز« العرض املثالي ألســلوبه 
والرقمي،  احلرفــي  بــني  املميــز 
وأفضــل عاكس لصــور أحالمه 
األكثــر جموحاً. وقــد أوضح أنه 
كما  القصص  لروايــة  متحمس 
الرسومات  اســتخدام  يعشــق 

لتصوير  كمذكــرات  التوضيحي 
مشــاعره وذكرياتــه، مضيفــاً: 
»ميكــن أن تلهمني علــى الدوام 
واملوسيقى  واألدب  اليومية  احلياة 
واألفالم البتكار العديد من القطع 

الفريدة«.
وفي مشــروع »بلــو ثينغز«، قال 
يكســب  كان  الــذي  جياتونــغ 
من  الرغم  على  واالهتمام  اجلوائز 
العام املاضي في جامعة  تخرجه 
كينغستون بإجنلترا، إنه استخدم 
املائية  األلوان  مواد مختلفة مثل 
وغيرها،  الرصاص  وقلم  والغواش 
وبعــد ذلك اســتخدم ملصقات 

رقمية إلنهاء كل قطعة.
وكان الفنان الــذي ميلك مهارات 
في اســتخدام وسائط مختلفة 
قد فاز بعــدد من اجلوائز املرموقة، 
»كوميونيكيشــن  جائــزة  مثل 

أرتس« وجائزة »3X3« وغيرها.

فنان صيني يمزج الرسم اليدوي 
والفن الرقمي لرصد اللـون األزرق



اعالن10

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 68
التاريخ: 2022/8/17

م/ اعالن اول

عمــاً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلــن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية اليجار أماك مديرية بلدية )الرفاعي. قلعة ســكر( 
وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )17( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خال 
مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( 
من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعان في ديوان 
البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 

نشر االعان والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني 
حيدر محسن جري

مدير بلديات ذي قار 

محافظة بغداد جلنة البيع واإليجار
املوضوع/ إعالن ثاني

بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع واإليجار عن تأجير )األمــاك( املوصوفة في أدناه العائدة الى محافظة 
بغداد وملدة )3 ســنوات( وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل... فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة محافظة بغداد خال مدة 
اإلعان البالغة 15  يوما من اليوم التالي لنشر اإلعان في الصحف احمللية مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونية البالغة 20% ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر 
اإلعــان واملصاريف األخرى املترتبة علــى ذلك وفق القانون وســتجرى املزايدة العلنية 
في متام الســاعة 11 صباحــا من اليوم الذي يلي مدة اإلعان فــي ديوان احملافظة وعلى 
املشــتركني في املزايدة العلنية جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن والبطاقة 
التموينيــة )أصل وصورة( وفي حال مصادفة عطلة في يوم املزايدة تكون في اليوم الذي 

يليه، مع التقدير...
ماحظة: ال يجوز قطع وصل األمانة يوم املزايدة ...

ال يجوز التنازل بني أصحاب الضم أو املستأجرين

اخلميس 18 آب 2022 العدد )4956(

Thu .18 Aug. 2022 issue )4956(

Extension Announcement for Tender No: 023-SC-22-EBS 
Provision of IP Phone Services

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East 
Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of IP Phone Services
Tender No.: 023-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the 
ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement 
date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of IP Phone 
Services. Contractors shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@
ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who 
is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at 
Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 16:00 PM, 31st August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline 
mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in 
accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly 
mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before 
the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

First Extension Announcement for Tender No: 005-SC-22-EBS (2nd Announcement) 
Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services  
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services  
Tender No.: 005-SC-22-EBS )2nd Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is seeking )2( two to )4( four Contractors who have enough experience and ability to carry out 
the project of Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services. 
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 31st August 2022 based on the ITB documents, as per this extension announcement, 
proposals submission deadline is extended to 4:00 PM, 11th September 2022 )Iraqi Time(.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

وزارة النفط
شركة غاز اجلنوب

(شركة عامة)
القسم القانوني

م/ إعالن مناقصتني احملليتني: رقم 6 /2022 ورقم 7 /2022 (اعالن اول) 

يسر شركة غاز اجلنوب )شركة عامة( إعادة إعان املناقصة احمللية املدرجة ادناه فعلى الراغبني باالشتراك من الشركات املقاولة املتخصصة ممن 
تنطبق عليهم شروط االشتراك احلضور الى مقر الشركة– القسم القانوني- بصرة خور الزبير- للحصول على الوثيقة القياسية وان آخر موعد 
لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عشرة من يوم الغلق املذكور ادناه )وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فاليوم الذي يليه( ويتحمل من ترسو 

عليه املناقصة أجور نشر اإلعان وان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ويكون التقدمي على املناقصة وفق الشروط التالية:
1- شــراء الوثيقة القياسية بكافة اقسامها )النسخة الورقية والنسخة االلكترونية بصيغة PDF( من القسم القانوني باإلضافة الى تسليم 

word نسخة من اجلزء الرابع واخلاص باستمارات العطاء بصيغة
2- يتم ملء اجلزء الرابع املشــار اليه أعاه من قبل مقدم العطاء ثم تقدمي ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع 
الوثائق املكونة للعطاء وتشــمل )رســالة العطاء وملحق العطــاء, اجلداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفــق اجلزء الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة مبوجب تعليمات مقدمي العطاءات ضمان العطاء(
3- تقدمي التأمينات األولية بصك مصدق او خطاب ضمان او ســفتجة ال تقل نفاذيته عن ثاثة أشــهر وباسم مقدم العطاء وترفق مع العطاء 

التجاري على ان يكون )الصك املصدق او خطاب الضمان او السفتجة( صادرة من مصرف عراقي معتمد.
4- تثبيت أسعار الفقرات رقما وكتابة مع التوقيع على كل صفحة من صفحات العطاء

5- ال تقبل أي تغييرات او حتفظات او اشتراطات من املقاول تتعارض مع املواصفات املطلوبة.
6- تقدمي )شــهادة تأسيس الشركة مصادق عليها من وزارة التجارة. وتقدمي احلسابات اخلتامية للشركة. براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب. 
إجازة ممارسة االعمال. االعمال املماثلة املؤيدة من جهات التعاقد( وأي وثائق أخرى مت النص عليها في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد أهلية مقدم 
العطاء مبوجب تعليمات مقدمي العطاءات او وثائق التأهيل الاحق مبوجب االستمارات املدرجة في اجلزء الرابع للتحقق من أهلية مقدم العطاء.

7- على املقاول التقيد مبدة اإلجناز وبعكســه حتتســب غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير وفقا للمعادلة املذكورة بالوثيقة القياســية )الشروط 
اخلاصة للعقد(

8- للشــركة احلق في إهمال أي عطاء في حال وجود األخطاء في األســعار واحلك والشــطب والتصحيح والتعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ 
األسعار في املنافسة.

9- للشركة احلق بإلغاء املناقصة ويعاد ثمن شراء العطاء وال يحق له املطالبة بأي تعويضات أخرى.
10- توضع العطاءات في ظرف مغلف ومختوم بختم الشــركة ويؤشــر عليه رقم واســم املناقصة مع تثبيت العنوان وتسلم العطاءات الى 

سكرتير جلنة فتح العطاءات في قسم العاقات واالعام ويكون موعد تسليم العطاءات خال فترة اإلعان ولغاية يوم الغلق.
11- على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( على األقــل من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي الذي 

يجب ان يتضمن الوثائق املطلوبة كافة ويجب ان يكون العطاء األصلي والعطاءات اإلضافية مختومة بختم حي من الشركة. 
12- يجب وضع النسخة االصلية في غاف منفصل ويتم  تاشيره بعبارة )نسخة اصلية( وتوضع هذه املغلفات )االصلية واالضافية( في مغلف 

واحد. 
www.sgc.oil.gov.iq /موقع الشركة اإللكتروني

املدير العام
حمزة عبد الباقي ناصر

No. Item Description

1 Ku band antenna 1.8 meter

2 Ku band PA Power 16w

3 Ku band LNB

4 Modem iDirect X3

5 Voice trunk gateway M1000

القيمة التقديريةرقم  العقاراملساحةنوع العقارت

1،200،000 فقط مليون ومائتان الف دينار الغيرها253/8 سنك12 م2محل رقم 114

1،350،000 فقط مليون وثالثمائة وخمسون الف الغيرها253/8 سنك12 م2محل رقم 227

1،500،000 فقط مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها253/8 سنك14 م2محل رقم 328

1،000،000 فقط مليون دينار الغيرها253/8 سنك12 م2محل رقم 429

1،350،000 فقط مليون وثالثمائة وخمسون الف الغيرها253/8 سنك8 م2محل رقم 533

800،000 فقط ثمامنائة الف دينار الغيرها253/8 سنك10 م2محل رقم 636

ثمن شراء الوثيقة الكلفة التخمينيةرقم واسم املناقصة
مبلغ التأمينات األوليةتاريخ الغلقالقياسية

املناقصة رقم 2022/6 
جتهيز سيارات

495,000,000 اربعمائة 
وخمسة وتسعون 
مليون دينار عراقي

250,000 مائتان 
وخمسون الف دينار 

عراقي

يوم االثنني املصادف 
2022/9/5

9,900,000 تسعة ماليني 
وتسعمائة الف دينار 

عراقي 

املناقصة رقم 2022/7 
شراء كابسة نفايات

210,000,000 مائتان 
وعشرة مليون دينار 

عراقي

250,000 مائتان 
وخمسون الف دينار 

عراقي

يوم االحد املصادف 
2022/9/11

4,200,000 أربعة ماليني 
ومائتان الف دينار

القيمة التقديرية ( االيجار السنوي)مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

 2,300,000 مليونان وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت3067/3/7بلدية الرفاعي1

 6,000,000 ستة ماليني دينارسنتانافران1185بلدية الرفاعي2

 1,200,000 مليون مائتان الف دينارثالث سنواتمعمل ثلج4270/11بلدية الرفاعي3

 2,750,000 مليونان وسبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت3076/5/10بلدية الرفاعي4

 30,000,000 ثالثون مليون دينارثالث سنواتساحة بيع املتجولني920/28بلدية الرفاعي5

 600,000 ستمائة الف دينارخمسة  سنواتورشة تصليح43/163بلدية الرفاعي6

بلدية قلعة 7
2,700,000 مليونان وسبعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت3/16/252سكر

بلدية قلعة 8
 1000,000 مليون دينارسنة واحدةحانوت5/18/252سكر

بلدية قلعة 9
1,250.000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت8/18/252سكر

بلدية قلعة 10
 5000,000 خمسة ماليني دينارسنة واحدةملعب خماسي17/876سكر

بلدية قلعة 11
 2,250,000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة وقوف سياراتجزء من 1/ 4 رقم 2سكر

بلدية قلعة 12
 2,250,000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةكازينو564سكر

بلدية قلعة 13
 3,900,000 ثالثة ماليني وتسعمائة الف دينارسنة واحدةساحة وقوف سياراتجزء من 463سكر

بلدية قلعة 14
 5,250,000 خمسة ماليني ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة وقوف سيارات903سكر

بلدية قلعة 15
 2,300,000 مليونان وثالثمائة الف دينارسنة واحدةكازينو546سكر

بلدية قلعة 16
 1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة وقوف سيارات447/506سكر

بلدية قلعة 17
 500,000 خمسمائة الف دينارسنة واحدةبنايةجزء من 516سكر
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الزوراء يبرم عقودا 
لسبعة من شبابه

محترفان أجنبيان يدعمان 
سلة الدفاع الجوي

زاخو يتعاقد مع 
السوري ميالد حمد

كيريوس يغيب عن 
أستراليا في كأس ديفيز

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر اجلهــاز الفني لنادي الــزوراء، تصعيد 7 مواهب 
من فريق فئة الشباب حتت 18 عاماً، وترحيلهم إلى 
الفريق األول املشــارك بالدوري املمتاز .وحضر فالح 
حســن، رئيس نادي الزوراء، مراسم إبرام العقود مع 
الالعبني السبعة وهم: حيدر عبد الكرمي وعلي أكرم 
وعلي أكبــر ومؤمل علي ومحمد ســعد ومقتدى 
سليم وحسن كرمي. كما مت متديد عقود الثنائي اوس 
محمد ومحمد نبيل ، ملوســم آخر ، حيث سبق أن 
مت تصعيدهما للفريق األول خالل املوســم املاضي.
يذكر أن الزوراء سيظهر في »ثوب جديد« في املوسم 
املقبل، بطلب من مديره الفني أيوب اوديشــو، الذي 
اســتغنى عن خدمات مجموعة كبيرة من الالعبني 
الذين مثلوا الفريق باملوسم املنقضي، في محاولة 
لتصحيح املســار والعودة بقوة للمنافســة على 

األلقاب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الدفاع اجلوي، الصاعد حديثا للدوري املمتاز 
لكرة السلة، تعاقده مع احملترفني اجلورجي ميخائيل 
بريشــفيلي والكنــدي توماس جينتــري، لتدعيم 
صفوفه باملوســم اجلديد 2023/2022.ومن املنتظر، 
أن يصــل كال احملترفني خــالل الفتــرة املقبلة إلى 
بغداد، لبدء فترة اإلعداد استعدادا خلوض منافسات 
الدوري، في ظل رغبة اإلدارة في حتقيق نتائج إيجابية 
واملنافسة على اللقب بعد غياب طويل.يذكر أن نادي 
الدفاع اجلوي جنح في التتويج بلقب الدوري العراقي 
للدرجة األولى للموســم املاضي حتت قيادة املدرب 

حسني عالء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن فريق نادي زاخو تعاقده مع احملترف السوري ميالد 
حمد، لتعزيز صفوفه باملوســم اجلديد 2023/2022.
ويلعب حمد )25( عاما مبركز االرتكاز، وســبق له أن 
مثل الكرامة ومنتخب ســوريا.وأصبح حمد احملترف 
السوري الرابع مع زاخو، حيث سبق أن مت اإلعالن عن 
صفقات باهوز محمد ومحمد باري وزيد غرير.وسبق 
لزاخو أن تعاقد أيضا مع احملترفني األجانب، الروماني 
نيكوال كاتالني، والبرازيليني كاتنير فرناندو ولوكاس 
ســانتوس ليما.ويعد زاخو أكثر نــاد عراقي يتعاقد 
مع محترفني ســوريني في هذا املوســم، سعيا من 
ادارته وجهازه الفني بقيادة حمزة هادي، للمنافسة 
بقوة على اللقب احمللــي وجتهيز كل املراكز بالعبني 

محترفني على مستوى عال.

سيدني ـ وكاالت:
لن يلعب نيك كيريوس في بطولة كأس ديفيز للتنس 
مع فريق أستراليا، الذي سيقوده في هامبورج أليكس 
دي مينور وسيشــارك به تاناسي كوكيناكيس ومات 
إيبدين وماكس بورسيل.وســتلعب أســتراليا هذه 
البطولة ضمن اجملموعة الثالثة التي ستتنافس بها 
أيضا أملانيا وفرنسا وبلجيكا، في املدة من 13 إلى 18 
أيلول بعد بطولة أمريكا املفتوحة.وحســبما أعلن 
االحتاد األســترالي للتنس اليوم الثالثاء، لن يشــارك 
وصيف بطولة وميبلــدون في كأس ديفيز.وقال مدرب 
الفريق األســترالي، ليتون هيويت، إن »مشاركة نيك 
)كيريوس( كانت ستصبح أمرا رائعا لكن لسوء احلظ 
لن يكون متاحا«.وأقر هيويــت بأن مرحلة اجملموعات 
»دائمــا ما تكون صعبــة للغاية، لكــن الهدف هو 
التأهل إلى ربع النهائي«، معربا عن أمله في أن يقود 
دي مينور الفريق فــي هامبورج.ويحتل دي مينور )23 
عاما(، املرتبة العشرين في التصنيف العاملي لالعبي 
التنس احملترفني، وفاز مبباراتيه الفرديتني في النسخة 
الســابقة أمام اجملر، وفي آب املاضي تــوج في أتالنتا 

باللقب اللسادس في مسيرته.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد االحتــاد املركزي لكرة القدم، 
أن املباراة الودية التي ســتجمع 
أســود الرافدين مع املكســيك، 
قائمة في موعدها دون أي تغيير.
العراقي عبر موقعه  وقال االحتاد 
الرســمي: »املباراة ســتقام في 
التاســع  مــن تشــرين الثاني 
املقبل، بإسبانيا«.وأضاف: »االحتاد 
املكســيكي لكرة القدم، ميتلك 
في جميع  كافــة  املباراة  حقوق 
أنحاء العالم، باســتثناء أراضي 
العراق، حيث ســتكون حصرية 
العراقي«.وتابــع: »على  لالحتــاد 
القنوات العراقيــة الراغبة ببث 
وااللتزام  املباراة تقدمي عطاءاتها، 
بالبــث األرضــي، وال يجــوز بث 
املبــاراة فضائيا«.يذكر أن االحتاد 
املكســيكي طلب مــن نظيره 
العراقي في وقت سابق، ترشيح 
3 العبني لعمــل »برومو« خاص 
تأتي ضمن  التي  الودية،  للمباراة 
للمشاركة  املكسيك  حتضيرات 
 ،2022 قطــر  مونديــال  فــي 
 25 خلليجي  العراق  واستعدادات 

بالبصرة.
إلى ذلك، أكد االحتاد املركزي لكرة 
الســتضافة  جاهزيته  القــدم، 
تصفيات آســيا للشباب مبدينة 
قضية  مناقشة  فتمت  البصرة، 
للتصفيات  البصــرة  احتضــان 
نهائيات  إلى  املؤهلة  اآلســيوية 
التي ستقام في  القارة للشباب 
املــدة من 12 إلى 18 من شــهر 
أيلــول املقبــل، ومت التأكيد على 

العمل لتوفير جميع مستلزمات 
التي ستشارك  التصفيات،  جناح 
أســتراليا  منتخبــات  فيهــا 
والكويــت والهنــد، إضافة إلى 

العراق.
وفــي خطــوة لتفقــد العمل، 
تفقد وزيــر الشــباب والرياضة 
عدنان درجال، أمس، سير العمل 
في املنشــآت الرياضيــة مبدينة 

البصــرة، تأهًبا الحتضان بطولة 
ســتقام  التــي   ،25 خليجــي 
مطلع العــام املقبل 2023.وأكد 
أثناء تواجــده في املدينة  درجال 
الرياضية وملعب البصرة الدولي 
جاهزية جميع املنشآت الرياضية 
على  الوفود  الستقبال  واخلدمية 
أكمل وجــه، مبا يؤمــن الظهور 
ببطولة متميزة ســتكون األبرز 

تكامال وبصورة خاصة من ناحية 
اجلمهور ، مشيدا باجلهود الكبيرة 
املشاركة  اجلهات  من  تبذل  التي 
واملســاندة، وأولهــا احلكومــة 
احمللية في البصرة واجلهد األمني 
واخلدمي.وواصــل  والتطوعــي 
درجــال في تصريحاتــه للموقع 
العمل  للوزارة: »سير  الرســمي 
في ملعب امليناء الدولي سعة 30 

ألف متفرج، يسير بوتيرة جيدة، 
إذ وصــل إلى مراحلــه النهائية 
وأيقونة  مهمــة  إضافة  ليكون 
جوا  ســتضفي  جميلة  بصرية 
من املتعــة للمباريات التي تقام 
على أرضه«.وأشار: »الزيارة مللعب 
اجتماع  عقــد  شــهدت  امليناء 
محافــظ  بحضــور  مشــترك، 
مع  العيداني  أســعد  البصــرة 

الشركة املنفذة، ومت االتفاق على 
لها،  التســهيالت  جميع  تقدمي 
بالشــكل الذي يفضي إلى زيادة 
األيــدي العاملة، وتقدم نســب 

اإلجناز على وفق الزمن احملدد«.
املنتخُب  يواصــُل  جانبــه،  مــن 
تدريباته  الصــاالت  الوطنّي لكرِة 
اليومّية ضمن معسكره التدريبّي 
املقام في مدينِة شــيراز اإليرانية، 
ناظم  اإليرانــي  املدرِب  بإشــراف 
محمد الشريعة ومالكه املساعد، 
فــي مســعى إليصــاِل الالعبني 
للجاهزّية التامِة التي متكنهم من 
الظهورِ املشرف في نهائياِت آسيا 
التــي تضيفها الكويــت للفترة 
ولغايــة ٨/١٠/٢٠٢٢.  ٩/ مــن ٢٧ 
وزارَ تدريبــات املنتخــب نائُب وزير 
الســكن في دولِة إيران املهندس 
رحماني، وكان في استقباله املديُر 
اإلداري للمنتخــِب علي عيســى 
فضالً  للمنتخب،  الفنــي  واملالك 
عــن مســاعديه.وقّدم عيســى 
درعــاً تذكارّيًة للمهندس رحماني 
للبعثِة  الشــكرَ  قّدم  بدوره  الذي 
العراقّية، ومتنى التوفيَق للمنتخِب 
الوطنّي في مشــاركته بنهائياِت 

كأس آسيا لكرِة الصاالت.
من جانب اخر، كلَف االحتادُ العربّي 
العراقيني  احلكمــني  القدم  لكرِة 
فالح«  وحسني  ســلمان  »محمد 
لقيــادِة مباريــاِت كأس العــرب 
للناشــئني التي تقــاُم في اجلزائر 
للمدة من ٢٣/٨ ولغاية ٨/٩/٢٠٢٢، 
وهي فرصــٌة طيبٌة للحكمني من 
العراقّي  احلكم  َجدارِة  تأكيِد  أجل 
فــي احملافل العربّيــة وبراعته في 

قيادِة املُبارياِت إلى برِ األمان.

المنتخب الوطني يالقي نظيره
 المكسيكي وديا في 9 تشرين الثاني 

حكمان عراقيان في بطولة كأس العرب للناشئين

املنتخب الوطني لكرة القدم

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

الطاولــة،  كــرة  ابطــال  يواصــل 
الشقيقان، أنور ونسمة مؤيد، مسيرة 
تصاعديــة في اللعبة، اذ انهيا مؤخرا 
املشــاركة ضمن املنتخبات الوطنية 
للفئــات العمرية فــي بطولة غربي 
اســيا التي احتضنتهــا األردن وهي 
مؤهلــة إلــى نهائيات آســيا وكاس 
العالم، بالتفــوق بعد اعتالء منصات 
التتويج بجدارة وحصال على اشــادة 
املتابعــني للبطولــة، ليعــززا رحلة 
العطاء التي بــدأت في مركز املوهبة 
الرياضيــة / وزارة الشــباب والرياضة 
احلريص على  املدرب  والدهما  باشراف 

تطور مستواهما الفني.

أنور الذهبي 
اذ تفوق أنور في الفوز بالوسام الذهبي 
لفردي حتت 19 عاما، في حني اشترك 
البرونزي في  الوســام  باحلصول على 
الفرقــي مع رفاقــه الالعبني محمد 

زياد وامير ثامــر وجيا نوزاد وعمر زياد.. 
أنــور اجنــازا جديدا  وبذلــك يضيف 
ملســيرته االيجابية في كرة الطاولة، 
2004 وامامه  ســيما انه من مواليد 
املشــاركة في بطوالت عدة، وينتظم 
في تدريبات باشــراف والــده الكابنت 
املعروف واحد جنوم كرة الطاولة، مؤيد 

حميد.

أوسمة نسمة 
أما شقيقته نســمة، مواليد 2008، 
فقد اســتطاعت ان تفوز بالوســام 
الفضي في منافســات حتت 15 عاما، 
بعد ان تغلبت على منافســاتها من 
الكويــت والبحرين واالردن لتخســر 
امام العبة مــن البحرين في النهائي، 
وفي فعاليــة الزوجي حققت الذهب 
مع زميلتها بارين شخوان بالفوز على 
العبات ســوريا والكويــت واالردن في 
النهائي، كما حققت الوسام ذاته في 
فعالية الفرقي مع زميالتها الالعبات 

بارين شــخوان وانا دلــزاد بالفوز في 
املباراة النهائية على العبات ســوريا 
وقبلهــا فــي االدوار الســابقة على 

العبات البحرين والكويت.

النجاح واالجتهاد
واشــار أنور إلى ان النجاح هو حليف 
اجملتهديــن الذيــن يواظبــون علــى 
التدريبــات ويعملون بجــد من أجل 
تأكيــد اجلدارة، مشــيدا مبــا يقدمه 
والده ومدربه الكابنت مؤيد من جهود 
مبؤهالته  االرتقــاء  على  كبير  وحرص 
الفنية، مبينا ان كرة الطاولة تتطلب 
دعمــا من جميــع اجلوانــب وتهيئة 
معسكرات تدريبية خارجية من اجل 

تعزيز اإلمكانات الفنية لالعبني.
وبني انه ســعيد جــدا بالفوز واعتالء 
منصة التتويج فــي البطولة، مبينا 
ان بقيــة عناصر وفدنــا العراقي جنح 
بتأكيــد أهليتــه فــي البطولة بعد 
احلصول على 13 وســاما ملونا، واكد 
النجــاح لكرة  انه يثــق في تعزيــز 

الطاولة في احملافل املقبلة.

تدريب والتزام 
وابــدت الالعبة نســمة، ســعادتها 
بتحقيق األوسمة املتقدمة في بطولة 
غربي آســيا، مبينة ان هــذا النجاح 
يأتــي بعد تدريب والتــزام بتوجيهات 
الكابنت مؤيد حميد الذي يبذل اجلهود 
في تعزيز قدراتها مع شــقيقها أنور، 
مؤكدة ان اجلانب املعنوي كان مرتفعا 
في البطولة لوجود والدها وشقيقها 
والتشــجيع املتواصــل جلميع الوفد 
العراقــي فــي البطولة الــذي جنح 
في كســب 13 وســاما في احلصيلة 

النهائية للمنافسات.

استحقاقات مهمة
تنتظر  الطاولــة  كــرة  ان  واوضحت 
استحقاقات مهمة في بطولة آسيا 
منوهة  العــام،  هذا  العالــم  وكاس 
إلى حاجــة الالعبني إلى االنتظام في 
معســكرات تدريبية واجــراء لقاءات 
ودية امام منافسني من دول متقدمة 
في كرة الطاولة ليكون العراق جاهزا 

أنور ونسمة يطمحان في التفوق قاريا ودوليًا بكرة الطاولة
بعد حصدهما لذهب وفضة غربي آسيا 

انور مؤيد نسمة مؤيد

نور الجبوري
أمــس  أول  صبــاح  أنطلقــت 
قائد  لبطولة  االولى  النســخة 
التنشــيطية  اجلــوي  الدفــاع 
للجــودو والتــي تضيفها قاعة 
املغلقــة  الدوليــة  الشــعب 
مبشــاركة أكثر مــن )٩٠( العب 
محليــة.  انديــة   )١٠( ميثلــون 
وبحضور كل من مستشــار وزير 
علي  الدكتور  والرياضة  الشباب 
مديرية  ومدير  اجلبوري  ســلمان 
التدريب البدنــي والعاب اجليش 
اللواء الركن طارق بداي حســان 
ورئيس احتاد كرة السلة الدكتور 
حســني العميــدي ورئيس احتاد 
اجلودو ســمير املوســوي ورئيس 
نــادي احلشــد الشــعبي خالد 

البطولة  نتائج  اعــالن  مت  كيبان 
بفوز نادي احلشد الشعبي فرقيآ 
بكأس البطولة يليه نادي الدفاع 

اجلوي في املركــز الثاني ثم نادي 
امام املتقني وشــباب املستقبل 

مناصفة باملركز الثالث.

حسين الشمري 
توج نادي احلشد الشعبي بطال 
ملنافســات دوري العراق بالكرة 
الطائرة مــن وضع اجللوس بعد 
فوزه على منافسه نادي الوسام  
بثالثة اشــواط مقابل شوطني 
...23/25..و26/24..و17ّّ/25.. وهي 

فريق  و25/22....و8/15...وحصل 
محافظة   في  الفرعية  اللجنة 
املثنى على املركــز الثالث بعد 
فوزه على فريق اللجنة الفرعية 
في محافظة بابل بثالثة اشواط 
..17/25..و19/25.. مقبل الشيء 

و18/25..الذي حل رابعـا.
وفــي ختــام البطولــة وزعت 
على  الفوز  واوســمة  الكؤوس 
املنتخبــات الفائــزة باملراكــز 
الثالثة االولــى  بحضور  رئيس 
الدكتور  الباراملبيــة  اللجنــة 
عقيل حميد و الســيد  رئيس 
الشــعبي خالد  نادي احلشــد 
الوســام  نادي  ورئيس  كبيــان 
االول  والنائــب  فرحــان  عدنان 
ســمير  الباراملبية  اللجنة  في 
للجنة  املالي  واالمــني  الكردي 
الباراملبيــة عبيد الغزي واالمنب 
العــام بالوكالــة ســعد عبد 
اجمليــد ورئيس احتاد البوتشــيا 
مجلي عودة ورئيس جلنة اخلبراء 
العاني ورئيس  الدكتور احمــد 
ورئيس  الرماية فالح عودة  احتاد 
إحتــاد الســباحة هاشــم فرز 
ورئيــس احتاد البوتشــا مجلي 
القوس  احتــاد  ورئيــس  عــودة 

والســهم كوثر حسني ورئيس 
احتاد العاب القــوى مهدي باقر 
عباس  السلة  كرة  احتاد  ورئيس 
وناس ورئيــس احتاد املبارزة علي 
احتادات  حميد وعدد من اعضاء 
اللجنة الباراملبية، وادار مباريات 
البطولــة طاقم حتكيم مؤلف 
مــن احلكــم الدولي جاســم 
احلكــم  أول  حكــم  صافــي 
والدولي شــاكر عبد احلســني 
ثاني والدكتور ماهر عبد  حكم 
االله، و احلكــم درجة أولى جنم 
( واحلكم  ) مســجل  عبد اهلل 
درجة أولى سعيد حميد حكم 
طاولة ) سكور ( واحلكم مهند 
قاسم وثائر عبد احلسني وعـالء 

كاظـم.

الطائرة  الكرة  احتاد  رئيس  وقال 
الباراملبي احمد حســن ..احلمد 
هلل ان البطولــة قد شــهدت 
مســتويات فنيــة رائعــة من 
املشاركة  واللجان  االندية  قبل 
وهــذا ما اكــده جميع احلضور 
للبطولة كما اتسمت املباريات 
بالتحكيــم اجليــد واحلمد هلل 
لم نشــهد اي حالــة اعتراض 
من الفــرق املشــاركة ..وانهى 
حســن حديثه شــكرا جلميع 
االندية والفرق املشــاركة على 
قدمت  التي  الفنية  املستويات 
في البطولة والتي نامل بتطوير 
االفضــل  الــى  الفنــي  االداء 
فــي البطوالت املقبلــة احمللية 

واخلارجية.

 »الدفاع الجوي« ينظم التنشيطية األولى بالجودو

مبارك شهادة الدكتوراه لـ »شهد صالح«

الحشد الشعبي بطال لدوري العراق 
بالكرة الطائرة البارالمبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتقــدم اســرة »الصبــاح اجلديد« 
بالتهانــي والتبريــكات للموظفة 
دائرة  والرياضة/  الشــباب  وزارة  في 
شــؤون األقاليم واحملافظات »شهد 
صالح« بعد نيلها شهادة الدكتوراه 
من كليــة التربيــة البدنية وعلوم 
املســتنصرية  اجلامعة  الرياضــة/ 
»تاثيــر  املوســومة  الطروحتهــا 
االيعازات  على  املغنيسيوم  الكتات 
وبعض  الضاربة  للــذراع  العصبية 
والبدنيــة  الوظيفيــة  املتغيــرات 
- املهاريــة لالعبــي كــرة الطاولة 
القاعــة  وضيفتهــا  للشــباب« 
املركزية في الكلية صباح أول امس 
املناقشــة  جلنة  وتألفت  الثالثــاء، 
مــن » . أ.د. ماجــد شــندي والي /

جامعة ميســان - كليــة  التربية 
البدنيــة وعلوم الرياضة – رئيســا، 
وأ.د. امجاد عبداحلميد بدر/ اجلامعة 
التربيــة  - كليــة   املســتنصرية 
البدنية  التربية  - قسم  االساسية 
وعلوم الرياضة  - عضوا، وأ.د. غصون 
فاضل هادي / اجلامعة املستنصرية- 
كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم 
الرياضة  - عضــوا، وأ.د.رائد مهوس 
زغير / جامعة بغداد - كلية التربية 
البدنية وعلــوم الرياضة – عضوا، و  
أ.م.د.غادة محمود جاسم / اجلامعة 
املستنصرية - كلية التربية البدنية 
وأ.م.د.  – عضــوا،  الرياضــة  وعلوم 
اجلامعة   / حســن  صاحب  وســام 
املستنصرية - كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة  - مشرفا.

جانب من التتويج

شهد صالح

تسليم كأس البطولة للفريق الفائز



بغداد - وداد إبراهيم:
عرضت لنا الدرامــا العراقية الكثير 
من الوجــوه الشــابة، والتي وقفت 
بأدوار متعددة اال انهــم يغادرون الى 
غير رجعة الن مهنة التمثيل تتطلب 
صبرًا وحتمالً وانتظــارًا فلرمبا املوهبة 
غير كافية وقد يحتاج األمر إلى جهد 
هائل وأن النجاح قــد يكون من باب 
الصدفــة، وتلعب الدراســة املهنية 
أمــرًا أساســًيا في تنميــة املواهب 
الفنيــة لكن هــذا لم يحــدث مع 
املمثل الشاب "وسام التميمي" الذي 
طرق ابــواب التمثيل وهو في املرحلة 
املتوسطة وكانت له ادوار في املسرح 

والدراما التلفزيونية والسينما.

ساحة الفن بحاجة الى الشباب
حتــدث للصباح اجلديد عن مشــواره 
قائــال: كانــت الســينما والدرامــا 
ما  وكثيرا  الكبير،  ولعي  التلفزيونية 
كنت احفظ ادوارا من االفالم العربية 
الدور  لتمثيل  امام اصدقائــي  واقف 
فكان الصمت يلــف املوقف ومن ثم 
اســتمع الى اعجابهم وتشجيعهم 
لي حتى اكملت الدراسة املتوسطة، 
ووجــدت ان علي ان اعبــر عن ما اريد 
من خالل الدخول الى الفن والتمثيل 
الكاميرا  امام  ووقفت  بشــكل عام، 
فكان هناك من يشــجعني، وعرفت 
ان ســاحة الفن بحاجة الى الفنانني 
الشــباب، وفــي الســنوات االخيرة 
بدأت حركــة انتاج فنية كبيرة فكان 
لــي دور فــي مسلســل "وطن" مع 
اخملرج "مهنــد ابو خمــرة" علما ان 
الوقوف امامه يعني الكثير بالنسبة 
للشــباب ألنــه يبذل جهــدا كبيرا 
خالل  من  الشــباب  وتطوير  لتعليم 

مالحظاته وتوجيهاته املهمة الحتواء 
الــدور، وقبلها كان لــي دور في عدة 
مسلســالت مثل "الدولة العميقة 
اخراج بختيار واملهمة اخراج ابراهيم 

احلليم".

طريق الفن
واكمل: كنــت اجــد ان طريق الفن 
امامــي مفتوح فشــاركت في فلم 
ســينمائي وحني عرفــت ان الفرقة 
الشــعبية بحاجة  للفنون  القومية 
الى شباب للمشاركة في تقدمي عرض 
فني راقص في احتفالية اســتقبال 
البابا فرنسيس وحفل افتتاح القمة 
الثالثيــة فكانت لي مشــاركة امام 
املدرب فــؤاد ذنون، كونهــا تزيد من 

ثقافة   لي  وتضيــف  البدنية  لياقتي 
التفاعل بني حركة اجلسد واملوسيقى 
ومتنحني طاقة للوقوف على املسرح، 
كمــا ان  كل ما يقدمــه املمثل في 
بدايــة الطريق تضاف الــى مواهبه 
وخبراتــه فالطريــق امامــي طويل، 
امامي  املشاركات  من  الكثير  وهناك 
باألخص على صعيد املسرح. واضاف: 
املسرح هو االهم في حياتي ألنه الفن 
الذي تكتمل معه كل الفنون وقررت 
ان أكمل دراســتي في معهد الفنون 
اجلميلة قســم املســرح من اجل ان 
أصقل موهبتي الفنية علما أني ادرك 
ان املوهبــة والطاقة الفنية احيانا ال 
عالقة لها بالدراســة االكادميية لكن 
مع هــذا اريــد أن  اكون مســرحيا، 

بعد ان شــاركت فــي بطولة اعمال 
مســرحية منها" امــل، ومختلفون 

ولسنا متخلفون، ومتالزمة داون".
وأكمل: بصراحة أجــد ان جيلي من 
الفنانــني ومن اخلريجــني واملوهوبني 
بأعداد كبيرة لكــن ال أحد يدعمهم 
واقــول لهــم اغتنمــوا الفرصة وال 
ســيالقون  املؤكد  ومــن  تنتظــروا، 
املصاعب ويجــدون هناك من يحبط 
بالنفس  الثقــة  لكن  معنوياتهــم 
واحلرص على دخــول الفن بقوة وثقة 
أفضل ما اقوله جليلي، وانا اتطلع الى 
االجيال السابقة واجد فيهم القدوة 
مثل الفنان بهجت اجلبوري الذي قدم 
بثقــة عاليــة فأصبح أحد  اعماله 

عمالقة الفن العراقي.
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يقول أحد الشعراء:

امنا الدنيا عواري 
والعواري مسترده 

شدة بعد رخاٍء 
ورخاٌء بعد شّده 

ال تسير احلياة على وتيرة ثابته ، 
فالشدائد والتحديات ال مناص من مواجهتها حيث اّن 
الرخاء مبعانيه السياسية واالقتصادية ال يُقيم طويالً 

أما املكان الذي ال شدة فيه وال عناء فامنا هو اجلنة التي 
وعد اهلل بها املتقني من عباده .
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والسؤال اآلن :

ماذا تصنع حني تقع في الشّدة ؟
يسارع بعضهم الى االنتحار فراراً من هذه الشدة .

وهذا يخسر الدنيا واالخرة .
وبعضهم ال يحسن االّ الشكوى والتذمر وهل ينفع 

العزف على هذا الوتر ؟
وبعضهم  يدرع الصبر ويلجأ الى َمْن بيده أمر 

السموات واالرض فيتضرع اليه ويسأله العون واملدد 
وهذا ما دأب عليه املؤمنون الصابرون .

والى هذا املنحى يشير أحد الشعراء يقوله :
واذا رُميَت من الزماِن بشّدْة 

وأصابك األمُر األشقُّ األصعُب 
فاضرْع لربك إّنه أدنى مِلَْن 

يدعوُه ِمْن َحْبِل الوريد وأقرُب 
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وهذا ما ينبغي التذكير به اآلن ،
وقد تراكمت على املواطن العراقي األعباء واألزمات ،
فليس لنا ملجأٌ االّ الى اهلل فهو املُعني والقادر على 

إزاحة الكوابيس حيث ال يعجزه شيٌء في االرض وال في 
السماء،

وهو الرؤوف بعباده والسميع اجمليب لدعواتهم .
اللهم انصر العراق واكشف عنه الكربات بلطفك يا 

ارحم الراحمني .

ماذا تصنع عند الشدة ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

متابعة ـ الصباح الجديد:
يحيي النجم كاظم الســاهر، حفال غنائيا 
في مدينــة تورونتــو الكنديــة اخلميس ، 

بصبحة فرقته املوسيقية.
ومــن املقرر أن يقدم الســاهر عــدة أغاني 
متنوعة من أغانيه، ومنهــا أغنية جديدة 

يقدمها ألول مرة.
وكان الســاهر قد تعرض ملوقف محرج في 
أثناء حفله بــدار األوبرا املصرية، مســاء 
الثالثاء املاضي، بعدمــا صعدت معجبة 

إلى املسرح بشكل مفاجئ.
وفوجئ الساهر باملعجبة وهي حتتضنه 

من اخللف، في أثنــاء أداء إحدى األغنيات على 
املسرح، ما أدى إلى اختالل توازنه، وظهر اخلوف 
واالنزعاج على وجهــه، قبل أن يتدارك املوقف 

سريًعا.
وطلبت املعجبة من كاظم الســاهر التقاط 
صــورة معه، وبالفعل لبــى طلبها في هدوء، 

وأوصلها إلى السلم حيث نزلت من املسرح.
يذكــر ان حفل كاظم الســاهر بــدار األوبرا 
املصرية، هو الثاني له في مصر خالل أســبوع 
بعد حفل الســاحل الشــمالي الذي شهد 
عودته إلى الســاحة املصريــة بعد غياب 13 

عاًما.

اليوم.. حفل غنائي لـ"الساهر" في كندا

الفنانون الشباب مواهب
 بال دعم.. وأدوار تغادر األمكنة

وسام التميمي:

الصباح الجديد ـ خاص: 
انتهى اخملرج العراقي "فارس طعمة التميمي" من تصوير 

الفلم السينمائي "الوقاد" تأليف سعد هدابي وانتاج دائرة 
السينما واملسرح بطولة "حكيم جاسم وصبا ابراهيم"  

وكانت االستعدادات للفلم قد بدأت في وقت مبكر من 
العام احلالي وبعد جائحة كورونا اذ بدأت عجلة الفن تدور 

في كواليس دائرة السينما واملسرح بإقامة املهرجانات 
السينمائية العربية والعراقية مثل  مهرجان الفلم 

السوري وااليراني واالفالم العراقية القصيرة،  من اجل حتفيز 
صناع السينما في العراق للدخول الى معترك السينما 
وتقدمي اعمال سينمائية بعد ان توقفت حركة السينما 
الروائية العراقية منذ التسعينيات من القرن املاضي اال 

ما قدمه بعض صناع االفالم القصيرة والوثائقية وبإنتاج 
ذاتي، فيما يعمد عدد من اخملرجني العراقيني  للمشاركة 

بأعمالهم السينمائية في مهرجانات عاملية.  

الصباح الجديد ـ خاص:
تعرض الفنان العراقي املسرحي "نزار علوان" لوعكة 

صحية ادخل على اثرها  املستشفى  اذ يخضع للعالج،  
وعلوان يعد من ابرز الوجوه الفنية املسرحية اذ عمل في 

مسرح التلفزيون سنة 1974، ودخل املسرح الشعبي بأدوار 
كوميدية عاشت في ذاكرة املشاهد العراقي، وطاملا أمتعنا 

بأدائه العفوي التلقائي غير املتكلف وبلغته اجلنوبية احملببة 
الى القلب، لعب دورا مهما وكبيرا في مسلسل "بيت 

الطني" بأجزائه، وقد اخذت شخصيته ابعادا فنية وشعبية 
وقدمها بعفوية مدركة ونالت اعجاب النقاد واملشاهدين، 

وميتلك علوان مواهب عدة منها الكتابة الدرامية اذ قدم 
للتلفزيون مسلسل )طحنه مبحنه ( بجزأين وجسد العديد 

من الشخصيات البغدادية في الدراما التلفزيونية ويعتبر 
احد اهم الوجوه الفنية التي قدمت العديد من االدوار 

الفنية في املسرح الشعبي والدراما التلفزيونية.
الشفاء العاجل للفنان نزار علوان والعودة للفن وألدواره 

الفنية اجلميلة.  

فارس طعمة التميمي 
ينتهي من تصوير "الوقاد"

وسام التميمي

سالمات.. نزار علوان

المؤسس:

رئيس مجلس االدارة:
ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

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

متابعة- الصباح الجديد:
"فاريتــي"  صحيفــة  أفــادت 
األميركيــة أن املمثل العاملي براد 
بيت اعتــدى بالضرب على أجنلينا 
جولي عــام 2016 عندما كانا على 
مــن طائــرة خاصة مــع أوالدهما، 
وفقاً ملا كشــفه مكتب التحقيقات 
الفدرالــي بعدمــا تقدمت جولــي بدعوى 

قضائية ضده.
وفــي التفاصيل، كانت أجنلينــا قد تقدمت 

باسم مســتعار بدعوى في مواجهة مكتب 
بحق  مطالبة   ،)FBI( الفدرالــي  التحقيقات 
احلصول على معلومات تتعلق بالتحقيق في 
حادثــة العنف املنزلي التي حصلت على من 

طائرة خاصة قبل أعوام.
وتقدمت جولي بالدعوى حتت اسم "جني دو" 
مبوجب قانون حريــة املعلومات، وذلك بهدف 
معرفة املزيد عن التحقيــق الذي أجراه "أ ف 

بي آي" حول احلادثة. 
وورد فــي دعوى جــني دو، التــي طلبت عدم 

كشف هويتها وهوية زوجها، ألنهما يتمتعان 
بشهرة كبيرة: "منذ ســنوات، وبينما كانت 
املدعية وزوجها وأوالدهمــا الُقصر على من 
طائرة خاصة، اعتدى الزوج جســدياً ولفظياً 
على املدعية وأوالدها، وبعــد التحقيق أعلن 
مكتب التحقيقات أنه سيغلق القضية من 

دون اتخاذ مزيد من اإلجراءات".
األجنبية تفاصيل  الصحــف  تتناقل  واليوم، 
جديدة حول احلادثة وأبرزها أن بيت اصطحب 
آنذاك جولــي إلى اجلزء اخللفــي من الطائرة 

وأمســكها من كتفيها بعنف وصرخ قائالً: 
"إنك تدمرين هذه العائلة".

أنها تعرضت إلساءة جسدية  وزعمت جولي 
أخــرى على مــن الطائرة نتــج منها بعض 
اجلروح. وشــرحت أن بيت كان يشــرب كثيراً 

وسكب عليها البيرة عمداً. 
وشــرحت الصحيفة أن جولي حتاول جاهدة 
احلصول على أي أدلة تدين زوجها السابق براد 
بيت، فــي معركتها القضائية ضده التي لم 

تنتِه منذ أعوام.

 "FBI": "براد بيت اعتدى
بالضرب على أنجلينا جولي

متابعة - الصباح الجديد: 
أطلقت شــركة "تليغرام" مميزات جديدة 
الرموز  أبرزها  املستخدمني  إعجاب  نالت 

التعبيرية املتحركة.
ويتمتــع تطبيق "تلغرام" بشــعبية 
شــركات  أحــدث  بــني  واســعة 
التكنولوجيا على مســتوى العالم، 
خاصة أن عدد مستخدمي التطبيق 
جتــاوز جتاوز 700 مليون مســتخدم 
شهريا، بحسب ما أعلنت الشركة 

في حزيران املاضي.
يذكر أن عدد مستخدمي التطبيق 
في 2013 كان 100 ألف مســتخدم 
يرتفع ليصل  أن  نشط سنويا، قبل 
إلى 100 مليون مســتخدم في عام 
2016، حســبما يقول موقع "عالم 

التقنية".
ولفت املوقع إلى أن شركة "تلغرام" 
هي منظمة غيــر ربحية، وهي توفر 
خدمة تشفير كاملة للرسائل مثل 

تطبيق "واتساب".
وتواصل الشركة تقدمي ميزات جديدة 
ملســتخدمي  خدمة  أفضل  لتوفيــر 

تطبيقهــا، وأبرزها الرموز التعبيرية والرســوم 
املتحركة التي ميكن استخدامها في اجملموعات 
والصفحــات، وهو ما يســاهم في زيــادة عدد 

املستخدمني في املستقبل.
وأعلنت الشــركة مؤخرا إطالق تطبيق مدفوع 
يكلف نحو 8 دوالرات شــهريا، ميكن حتميله من 
خالل متجر التطبيقات اخلاص بالشركة فقط، 
مشيرة إلى أنه يتيح الوصول إلى ميزات إضافية 
أبرزهــا تنزيل ملفــات تصل إلــى 4 غيغابايت 
بأقصى سرعة والتعرف على الرسائل الصوتية، 
إضافة إلــى أدوات إدارة دردشــة إضافية، وصور 

رمزية نشطة للفيديو.

متابعة ـ الصباح الجديد:
انضــم فيلــم "عزيزي كــورت"، وهو 
أحدث فيلم للممثــل واملنتج األملاني 
الكبير تيل شــفايغر ضمن مجموعة 
األفالم األملانية التي ســتدخل سباق 

األوسكار.
يذكر أن هذا الفيلم املأخوذ عن القصة 
للمؤلفة  "كــورت"  مبيعــا  األفضل 
األملانية ساراه كوتنر وهو أحدث أفالم 
شــفايغر، ويحكي عن عائلة شــابة 

ويلعب شفايغر أحد األدوار الرئيسية.
ويأتــي الفيلم ضمن تســعة أفالم مت 
اختيارهــا من قبل الهيئة املســؤولة 
عــن متثيل الفيلم األملانــي في اخلارج 
لتكون األفالم األملانية املرشحة جلائزة 
األوسكار ألفضل فيلم أجنبي في آذار 

املقبل.
ومن املنتظر اإلعالن في ديسمبر املقبل 
عن قائمة مصغرة تضم 15 فيلما من 
كل األفالم الدولية املتنافسة، وسيتم 
اختيار خمســة أفــالم فقط من هذه 

القائمة لترشــيحها جلائزة أوســكار 
ألفضل فيلم أجنبــي في حفل توزيع 
الثاني  اجلوائز في لوس أجنيلــوس في 
عشــر من مارس املقبــل. إضافة إلى 
كونه واحدا من أكثر األســماء شهرة 
فإن  األملانــي،  الفيلــم  في صناعــة 
شفايغر شــارك أيضا في العديد من 
أفالم هوليوود ومن بينها فيلم "أوغاد 

مجهولون" 

"عزيزي كورت"ميزة جديدة على تطبيق "تليغرام"
 يدخل سباق األوسكار
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